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Scientometrics (Definition)

•The science of measuring and 

analyzing science.

• It is often done through Bibliometrics.



Scientometrics

The Headlines

• Impact Factor (IF)

•H index

•Altmetrics



Journal Impact Factor 

Definition: 

𝐼𝐹 =
𝐶

𝑃

IF: IF of journal in 2006 

P: number of substantive articles published in 2004-05 

C: number of citations made in year 2006 to articles published in 2004-
05 

Garfield E. JAMA 2006;295; 90-3 





Does Journal Impact Factor Is a 

Good Metric for Assessing 

Researchers/Article?



What is SNIP 
indicator?

Source Normalized Impact per Paper 
(SNIP) measures contextual citation 
impact by weighting citations based 
on the total number of citations in a 
subject field.



نحوه محاسبه شاخص اسنیپ برای رتبه بندی 
مجالت

بهره همان اندیشه ضریب تاثیر مجالتاز ( ضریب تأثیر به هنجار شده بر اساس منبع)اسنیپ محاسبه ی شاخص در 
نابراین، در ب. بدین معنا که میانگین استناد بر مقاله محاسبه می شود و در صورت کسر قرار می گیرد. گرفته شده است

:صورت کسر داریم

2006-2008به مقاالت منتشر شده در2009فراوانی استنادها در سال= 2009ضریب تاثیر خام مجله در سال 

2006-2008مقاالت قابل استناد منتشر شده درمجموع 

.میانگین استنادی بر مقاله در یک بازه زمانی سه سالهیعنی 

یب این همان روشی است که برای محاسبه ی ضر. نامیده می شودمعیناین مقدار ضریب تاثیر خام مجله در یک سال 
:2009برای مثال در سال . به کار برده می شود( آی اس آی)تاثیر 

2007و2008به مقاالت منتشر شده در2009استنادها در سالفراوانی =2009ضریب تاثیر سال 

2007و2008مجموع مقاالت قابل استناد منتشر شده در

.یعنی میانگین استناد بر مقاله در یک بازه زمانی دو ساله

انی دو ساله بدین ترتیب، ضریب تاثیر خام همان ضریب تاثیر متعارف آی اس آی است، با این تفاوت که به جای بازه ی زم
.که همواره مورد انتقاد بوده است، از بازه ی زمانی سه ساله استفاده می شود



هکاستیهایضریبتاثیرمجالتبهشیوهمحاسبهشد
درآیاسآی

ها با ایراداتی اساسی روبرو بوده است که از جمله مهم ترین آنآیتاثیر مجالت آی اس ضریب 
:می توان به موارد ذیل اشاره کرد

تنادی ناکافی بودن بازه زمانی دو ساله برای رشته های ایستاتر که دیرتر به پختگی اس-1
می رسند،

رای عدم تصحیح تفاوت رفتار استنادی در رشته ها و در نتیجه عدم قابلیت این سنجه ب-2
مقایسه ی مجالت رشته های مختلف،

رشته ها،عدم تصحیح تفاوت پوشش پایگاهی -3

امریکایی و-سوگیری پایگاه  های آی اس آی به نفع مجالت انگلیسی-4
ه این میان، عدم امکان مقایسه ی بین رشته ای از مهم ترین اشکاالت وارده به آن بوده است کر د

.می کوشد تا آن را برطرف سازداسنیپ 



ژورنال2مقایسه شاخص اسنیپ 



اس آیسکوپوس و  ای مقایسه تطبیقی ویژگی های ا

آی اس آیاسکوپوسویژگیردیف

عنوان10000عنوان180000پوشش مجالت1

عنوان600عنوان1200پوشش مجالت دسترسی آزاد2

همایش نامههزار 110میلیون مقاله همایش4حدود پوشش کنفرانس ها3

با پوشش بسیار )همه موضوعات پوشش موضوعی4

(گسترده تر برای علوم اجتماعی

با پوشش محدود یا )همه موضوعات 

ناهمگن برای علوم اجتماعی و 

(انسانی

اسکوپوسدرصد همپوشانی با 84آی اس آیدرصد همپوشانی با54پوشش منحصر به فرد5

(به طور متوسط)زبان 45زبان55پوشش زبانی6

(به طور متوسط)درصد 85درصد82پوشش زبان انگلیسی7

به نحوی چشمگیری باالتر از آی اس ایشمار استنادها8

به تفکیک رشتهکلینوع رتبه بندی مجالت9

هامکانات جستجوی کمتر در مقایسابزارهای پیشرفته جستجوامکانات جستجو10





H-index

A scientist has index h, if h of his/her Np papers have at least 

h citations each, and the other (Np− h) papers have no more 

than h citations each.



h شاخص

مقاله 14ومقاله است 30عنوان مثال، پژوهشگری که دارای به 
مقاله 16استناد گرفته باشد و 14مقاله او، هر یک بیش از 30از 

، شاخص باشددریافت کرده ناد تاس14قلحدادیگر او هر کدام 
آن hیکی از معیاب شاخص . است14هرش این نویسنده برابر با 

برای مثال در . است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد
 ها از صورتی که یک محقق بازنشسته شود، پس از گذشت سال

.او ثابت باقی می ماندhدوران فعالیت علمی، شاخص 







Google Scholar H Index

Publish or Perish





Altmetrics

• What are Altmetrics?

Altmetrics, or “alternative metrics,” are an emerging field of new 
methods for measuring the use and importance of scholarly 
articles, particularly in the sciences. As opposed to more traditional 
bibliometrics, such as Impact Factor, Altmetrics provide article-
level data and are based on new electronic sources of information, 
such as number of downloads and page views from a publisher, 
repository or online reference manager like Mendeley, or the 
amount of discussion generated in online venues such as Twitter or 
blogs.








