


مدیریت بهینه استناد

علی حمیدی
دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



استناد

تعریف

و فلسفهتاریخ چه



؟می دهیمچرا استناد 

باشدمفیدخوانندهبرایاستممکنکهمدارکیبهاشارهمنظوربه•

حاضراثریاگذشتهآثاربهبخشیاعتبارمنظوربه•

حاضرمدرکبراثرگذاریبیانمنظوربه•

ادعاهااثباتومستندسازیمنظوربه•

همکارانودوستانآموختگان،دانشاستنادنظیراجتماعیعوامل•

(منفیاستناد)مدرکیکمحتوایبامخالفت•

ادبیسرقتبرابردرمحافظت•



استنادیشاخص های

فردیشاخص های
(H-index)شاخص اچ◼

این شاخص به معنای : تعریفh مورد مقاله یک فرد است که به تعدادhاستناد دریافت کرده باشد.
نحوه محاسبه:

؛می شویماستنادیپایگاه هایوارد یکی از . الف▪
؛ می کنیمنام فرد مورد نظر را جستجو . ب▪
؛می کنیممقاالت فرد مورد نظر را با توجه به تعداد استناد دریافت شده به صورت نزولی مرتب . ج▪
اد دریافت شده هر زمان تعداد مقاله بزرگتر یا مساوی تعداد استن. می کنیمشماره ردیف مقاالت را با تعداد استناد دریافت شده مقایسه . د▪

.بود، شماره ردیف برابر با شاخص اچ است
 نقاط قوت و ضعف

(WoSو Scholar Googleبا استفاده از ) را محاسبه کنیدهمکارانتانشاخص اچ خودتان و یکی از : کار عملی▪



(h-index)شاخص اچ

 تر از عدد برابر یا بیشاستنادیشاخص اچ یک نفر بر اساس تعداد مقاالت وی که هر کدام تعداد
.می شودشاخص اچ دریافت کرده باشند محاسبه 

ردیف مقاله تعداد استناد
ر ترتیب نزولی ب

اداساس تعداد استن

1 A 1 20

2 B 20 15

3 C 7 7

4 D 15 5

5 E 1 2

6 F 0 1

7 G 0 1

8 H 2 1

9 I 1 0

10 J 5 0



(فردی)استنادیشاخص های

(G-index)شاخص جی◼
این شاخص به معنای : تعریفg مورد مقاله یک فرد است که به تعدادg2استناد دریافت کرده باشد.
نحوه محاسبه:

؛می شویماستنادیپایگاه هایوارد یکی از . الف▪
؛ می کنیمنام فرد مورد نظر را جستجو . ب▪
؛می کنیممقاالت فرد مورد نظر را با توجه به تعداد استناد دریافت شده به صورت نزولی مرتب . ج▪
؛می نویسیمو جلوی هر مقاله می کنیمرا محاسبه استنادهاتعداد تجمعیفراوانی . د▪
مجذور هر زمان تعداد مقاله بزرگتر یا مساوی. می کنیمدریافت شده مقایسه استنادهایتجمعیشماره ردیف مقاالت را با فراوانی . ه▪

.دریافت شده بود، شماره ردیف برابر با شاخص جی استاستنادهای
نقاط قوت و ضعف
را محاسبه کنیدهمکارانتانشاخص جی  خودتان و دو نفر از : کار عملی ( با استفاده ازScholar Google وWoS)



(g-index)شاخص جی

 شاخص جی یک نفر بر اساس تعداد مقاالت وی که جمعاً کوچکتر یا مساوی𝑔2 استناد دریافت
.می شودکرده باشند محاسبه 

ردیف مجذور مقاله تعداد استناد
ر ترتیب نزولی ب

اداساس تعداد استن
فراوانی تجمعی 

استنادها

1 1 A 1 20 20

2 4 B 20 15 35

3 9 C 7 7 42

4 16 D 15 5 47

5 25 E 1 2 48

6 36 F 0 1 49

7 49 G 0 1 50

8 64 H 2 1 51

9 81 I 1 0 51

10 100 J 5 0 51



(فردی)استنادیشاخص های

(M-index)شاخص ام◼
فعالیت پژوهشی وی استسال هایاین شاخص به معنای میانگین شاخص اچ فرد بر اساس : تعریف.
نحوه محاسبه:

؛می شویماستنادیپایگاه هایوارد یکی از . الف▪
؛می کنیمو شاخص اچ وی را محاسبه می کنیمنام فرد مورد نظر را جستجو . ب▪
؛می کنیممقاله وی را مشخص قدیمی ترینو سال انتشار می کنیممقاالت فرد مورد نظر را به ترتیب سال انتشار مرتب . ج▪
.  نیممی کفعالیت تقسیم سال هایو شاخص اچ محاسبه شده را به تعداد می کنیمتعداد سال فعالیت فرد مورد نظر را مشخص . د▪

نقاط قوت و ضعف
را محاسبه کنید همکارانتانشاخص ام خودتان و دو نفر از : کار عملی ( با استفاده ازScholar Google وWoS)



CiteScore



Journals’ percentile



Impact Factor

Impact Factor 2021=

2021مجله در سال 2019و 2020سال هایدریافت شده توسط مقاالت منتشر شده در استنادهایتعداد 

2019و 2020تعداد مقاالت منتشر شده  مجله در سال های 

Citable items: research articles and scientific reviews



(Altmetrics)دگرسنجه ها

تعریف
کارکرد
نقاط قوت و ضعف
انواع



پژوهشکیفیتارزیابیسنجه های

سنتیسنجه های
تعداد مدارک◼
استنادهاتعداد ◼
مبتنی بر استنادشاخص های◼



حاضرعصروضعیت

اجتماعیشبکه هایشکل گیری

 لیدکنندهو نیز تواستفاده کنندهمختلف به رسانه در نقش طیف هایفراهم شدن امکان دسترسی

افزایش حجم اطالعات



دگرسنجه ها

سرعت
 استفاده کنندگانایفای نقش همه
فراگیر بودن
بودنواقعی تر

...هستندتکمیلیسنجه های، دگرسنجه ها: می کنمتاکید 



PlumX:مثالیک

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_
id/12031/supporthub/scopus/#plumx

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/12031/supporthub/scopus/#plumx














استنادیخود



استنادهادستکاری



استنادهابهینهمدیریت

.aانتخاب مجله برای انتشار مقاله

.iربط موضوعی

.iiاستنادیهای شاخص

.iiiشهرت مجله



مقاالتپذیریمشاهدهافزایش
کردن پروفایل علمیمنحصربفردخاص و ◼

ORCID

جستجوموتورهای◼

Scholar Google

های اطالعاتیپایگاه◼

Scopus

Web of Science

▪Publons

های اجتماعی علمیشبکه◼

ResearchGate

Linkedin


