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➢ Scopus, the largest abstract and citation database of

peer-reviewed literature, features smart tools to track,

analyze and visualize research

➢ Scopus delivers the most comprehensive overview of the

world's research output in the fields of science,

technology, medicine, social sciences and Arts &

Humanities
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H-Index - Jorge E. Hirsch (Physicist, (2005

h-index is the

highest number 

of a scholar’s 

papers, h, that 

have each 

received at 

least h citations

cited 22times
or more

22 papers





روش تعیین اچ ایندکس به صورت دستی

ی به صورت دستی، پس از جستجوHبرای به دست آوردن عدد 
االت نویسنده مورد نظر و مشاهده نتایج در سالهای مختلف، مق
عبداد را بر حسب استناد به ترتیبب نوولبی مرتبب دنیبد و ت
تعبداد مقاالت را با تعداد استنادها مقایسه نمایید تا جایی دبه

. استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد

. نویسنده استHدهنده شاخص شماره آن مقاله، نشان





جامعیت پایگاه به Hگیری دقیق شاخص اندازه
.  مورد جستجو بستگی دارداطالعاتی

به دست Hبه طوری که ممکن است شاخص 
آمده از پایگاه های مختلف که در اسالیدهای 

.قبل ذکر شد یکسان نباشد



Metrics in Scopus

•

•

H-index

SNIP, SJR and IPP

گربرای نویسنده یا پژوهش

برای نشریه



“There is no single ‘best’ indicator that could accommodate 
all facets of the new reality of Journal Metrics.”

- Wolfgang Glänzel, Centre for R&D Monitoring, ECOOM
Leuven, Belgium

JOURNALS METRICS







بهاستناداتتعدادبهتوجهباراپژوهشیمجالتعلمیتاثیر•
.سنجدمیآنپرستیژیااهمیتومجله

همهکهاستاساساینبرژورنالیکپرستیژیااعتبارشاخص•
نیستندبرابروزندارایاستنادات

موتورPageRankالگوریتممانندالگوریتمیازاستفادهباپرستیژ•
لژورناعلمیارزشدربرگیرندهومی شودبرآوردگوگلجستجوی

.استدهندهارجاع
لهمجاعتباریاشهرتوکیفیتموضوعی،حوزهشاخص،ایندر•

.دارداثراستناداتارزشسنجشدر
ازScopusپایگاهداده هایساله3آنالیزازشاخص،اینبرآوردبرای•

.می شوداستفاده1996سال



رفتهبرگداده هایمبنایبرمنبعاساسبرشدههنجاربهتاثیرعاملشاخص•
می شودمحاسبهاسکوپوسپایگاهاز

شودمیسیمتقمربوطهرشته درپایگاهاستنادیپتانسیلبرتاثیرعامل•
وششپمیزانلحاظبهنیزواستنادیرفتارلحاظبههارشتههایتفاوتتا

.شودتصحیحپایگاهدر
مقالهربسالهسهارجاعاتشمارمیانگینازاستعبارتاستنادیپتانسیل•

.مجلهیکدر
ایند،می شوننمایهپایگاهدرآنهامجالتکهمی شودمحاسبهارجاعاتیتنها•

انسیلپتواقعدر.بودخواهدپایگاهاستنادیپتانسیلبیانگرشاخص
یکردمنبعیکبهدارداحتمالچقدرکهاستاینازبازتابیاستنادی

ارجاعاتازدرصد80کهاستشدهدادهنشان.شوداستنادخاصرشته 
.اندشدهنمایهپایگاهاینخوددرسکوپوس

Source Normalized Impact per Paper 
(SNIP)



:استذیلشرحبهسادهطوربهSNIPمحاسبه مراحل

می شوند؛شناساییکرده انداستنادخاصمجله یک(ساله 3-1)مقاالتبهکهمقاالتی.1

می شوند؛شناساییمقاالتاینبهکنندهاستنادمقاالتارجاعاتفهرست.2

می شوند؛شمارشمقاالتاینبهکنندهاستنادمقاالتازیکهرارجاعاتتعداد.3

آید؛دستبهپایگاهاستنادیپتانسیلتامی شودمحاسبهاستنادهااینمیانگینحال4.

شودمیسنجیدهسالسهمدتدرتاثیرعامل5.

.آیددستبهآنSNIPتامی شودتقسیمپایگاهاستنادیپتانسیلبرتاثیرعامل.6

:داریم2014سالدرcellمجلهبرایمثالبرای

IF2014سالدرمجله(مجلهمقاالتبهاستناداتتعدادCELLمجلهمقاالتتعدادبه)
=SNIP----------------------------------------------------------

2014درمجلهپوششتحترشتهدراستنادیپتانسیل
(نندهکاستنادمقاالترفرنسهایکلتعدادبرسالسهدرمجلههایمقالهبهاستناداتتعداد)



Impact per Publication (IPP)

The IPP measures the ratio of citations in a 
year (Y) to scholarly papers published in the 
three previous years (Y-1, Y-2, Y-3) divided by 
the number of scholarly papers published in 
those same years (Y-1, Y-2, Y-3). 






