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 SIR  شناسی()روش متدولوژی

 کلیات:

-رتبه )پژوهشی( تحقیقاتی وعلمی  مؤسسات از بندیدسته یک  SCImago (SIR)مؤسسات بندی رتبه

 قیق،تح عملکرد اساس بر را هاشاخصاز  مختلفی مجموعه سه است که ترکیبی شاخصیک  شده توسطبندی

 .ندک، ترکیب میآنها وبسایت دیدباز بر اساس شدهگیریاندازه اجتماعی یرضریب تأث و نوآوری هایخروجی

 بترکی از را دلخواهی بندیرتبه هردهد به ما اجازه می که کندمی فراهم را ای دوستانه کاربری رابطروش،  این

 شش تا فردیهای شاخص نمودار توانمی این، بر عالوه. تصور و ترسیم کنیمها شاخص از مجموعه سه این

ه برا  مختلف های شاخص توزیع نمودارهایتوان میبرای هر بخش بزرگ همچنین . را مقایسه کرد مؤسسه

 .دآور دست

 نمودارهای حال این با. استشده تنظیم 100 تا 0 مقیاس در کامپوزیت نشانگر مقدار ،ایمقایسه مقاصد برای

 نباالتری بنابراین است، بهتر ترپایینمقدار ) دهندمی نشان را بندیرتبه ای هموارهنمودارهای میله و یخط

 (.هستند بدترینمقادیر 

 دفرآین مختلف، ایهشاخص برای دقت سطح باالترین به دستیابیبه منظور  :SCImagoاستاندارسازی 

 حلیلت و تجزیه برای ارزیابی ابزارِ یک یتوسعه. استشده انجام مؤسساتاز نام  زداییابهامجامعی برای دستی 

-ابهام و شناسایی با مرتبطعظیمی  داده پردازشی پروژه، پژوهشی مؤسساتشناسایی  هدف با کتابشناختی

 این در SCImago هدف. طلبدرا میاسکوپوس  در موجود اسناد سازمانی وابستگی طریق از مؤسسات زدایی

 :است هدوگان رابطه

 هب مؤسسه هردر آن  که پژوهشی مؤسسات از فهرستی تهیه: مؤسسات فردبهمنحصر شناسایی و تعریف( 1

 .نام غییرت ونهاد  تفکیک یا ادغام از عبارتند وظیفه این در معمول مسائل. استشده تعریف و شناسایی درستی



2 
 

 داده یگاهپا «وابستگی» زمینه در نویسنده هر سازمانی وابستگی .مؤسسه هر به استناد و نشریات رجاع بها( 2

 به، نهاد چند یا یک به وابستگی تخصیص برای( اتوماتیک و دستی) مخلوط یسیستم. ایمرا در نظر گرفته

 .عنوان یا/و DOI همان با متعدد اسناد شناسایی همچنین. یماهداد ارائه ،اجرا قابل صورت

 هر رد شده،تضمین استانداردسازی فرایند کلیدی هایارزش از یکی نهادی هایوابستگی شناسایی در دقت

 ، است.ابهام ممکن سطوح باالترین ،حالت

 ؤسساتمبندی در این دسته. شوند بندیدسته دارند تعلق آن به که کشورهایی بر اساس توانند می مؤسسات

 اند.شده گنجانده نیز شوند داده نسبت کشوری هیچ به توانندنمی که (MUL) ملیتی چند

 امن با که هستند زیرمجموعه مؤسسات هازیرمجموعه از گروهی شامل اند،شده مشخص ستاره با که مؤسساتی

 .ددهنمی نشان را مجموعهزیر مؤسسات همه نتایج مادر مؤسسات. شوند می شناسایی ی مادرمؤسسه اختصاری

 .شوند بندیدسته...(  دولت، بهداشت، ها،دانشگاه) هابخش بر اساس توانند می همچنین مؤسسات

 اپچ از قبل سال دو ساله که پنج دوره یک طی حاصله نتایج از ساله هر محاسبات بندی،رتبه مقاصد برای

 مورد نتایج باشد، 2016 شدهانتخاب سال چاپ اگر مثال، برای. آید، به دست میرسدبه پایان می بندیرتبه

 تنها که است وب های شاخصمورد  ،استثناء تنها. باشد می 2014-2010 ساله پنج دورهنتایجی از  استفاده

 .استشده محاسبه گذشته سال برای

 پایگاهدر  از جمله اثر 100 حداقل مؤسساتشده، ی زمانی انتخابهیک سال قبل از باز که است این ورود معیار

  چاپ کرده باشند.  SCOPUS داده

 .است PATSTAT داده پایگاه نوآوری، یهاشاخص برای مورد استفاده اطالعاتی منبع

 هستند. Ahrefsو  Google وب ی بازدیدهاشاخصمورد استفاده برای  اطالعاتی منابع

 سیاستگذاران ،مؤسسات برای مفید متریک ابزار یک ارائه SIR هدف. است لیگ جدول یک SIR به بعد از حاال

 .تاس آنها نتایج و )بازده(هاخروجی ها،فعالیت بهبود و ارزیابی تحلیل، و تجزیه به منظور پژوهشی مدیران و
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 هاشاخص

 ساتمؤس اجتماعی و اقتصادی علمی، های ویژگی کننده منعکس که شوند می تقسیم گروه سه به ها شاخص

 است؛ مستقل-اندازهمستقل از اندازه( ) و (وابسته-اندازه) وابسته به اندازه دو شاخص هر شاملSIR د. هستن

 اتمؤسسی هایی که تحت تأثیر اندازههستند و شاخص مؤسساتی اندازه تأثیر تحتهایی که یعنی شاخص

 حال عین در کند،می فراهم را مؤسسات خروجی سایر و علمیچاپ  کلی آمار  SIRترتیب، این به. نیستند

 هک هنگامی باشید داشته نظر در است الزم. سازدمی ممکن را مختلف های اندازهبا  مؤسساتی مقایسهکه 

 محاسبه( استتخصیص داده شده آن متفاوتی به وزن که) مختلف های شاخصترکیب  از نهایی شاخص

 .اندشده نرمالیزه 100 تا 0 مقیاس در شدهحاصل مقادیر است،شده

 :پژوهش

 و فرناندز رومو)شده در اسکوپوس. نمایه علمی مجالت در شدهمنتشر اسناد کل تعداد :(O) خروجی( 1

 .است اندازه به وابسته شاخصاین یک (. OECD  ،2016؛2011 ،.همکاران

 و تجزیه با مقادیر. خارجی مؤسسات با همکاری مؤسسهی شدهخروجی تولید (IC): المللی بین همکاری( 2

 ود.ششود، محاسبه میرا شامل می کشور یک از بیش آدرس آن هایوابستگی که مؤسسهیک  خروجی تحلیل

(Guerrero-Bote, Olmeda-Gómez and Moya- Anegón, 2013; Lancho-Barrantes, 

Guerrero-Bote and Moya-Anegón, 2013; Lancho-Barrantes,  ,و همکاران 2013; 

 .است اندازه به وابسته شاخصاین یک (. 2012 ؛2010 همکاران، و رودریگز چینچیال

 خروجی روی بر شدهیزنرماال (نفوذ) تأثیر ضریب(NI): ( رهبری خروجی) شدهیزنرماال (نفوذتأثیر )ضریب ( 3

  هک شودمی محاسبه سوئد در کارولینسکا مؤسسه شده توسطابداع شناسیروش اساس بر مؤسسه رهبری

Item oriented field normalized citation score average تعداد نرمالیزاسیونشود. نامیده می 

 ضریب متوسط بین ارتباط( اعشاری اعداد شکل به) مقادیرشود. می انجام فردی های مقاله سطح در استناد

 این به NI 0.8 امتیاز مثال عنوان به دهد؛ می نشان 1 امتیاز تا را جهان متوسط و مؤسسه علمی( نفوذتأثیر )
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 که است معنی این به NI 1.3 و استشده اشاره جهان متوسط از کمتر درصد 20 مؤسسه به که است معنی

 پرایرا، گونزالز ؛2008 کرونمن، و رنه) استشده اشاره و استناد جهانی متوسط از بیشتر درصد 30 مؤسسه به

 است. اندازه از مستقل شاخصاین (. 2012 انگن، مویا و بوت گوررو ؛2011 انجن، مویا و گورروبوت

 هانجدر علمی  با بیشترین نفوذ مجالت در مؤسسهیک  که نشریاتی تعداد (Q1): باال  کیفیت با انتشارات( 4

( ٪25) چارک اول در SCImago Journal Rank (SJRII)بر اساس شاخص  این مجالت. کندمی منتشر

 رودریگز،-چینچیال ؛2011 ن،انگ مویا و رودریگز-چینچیال ل،وئمیگشوند )بندی میی خود مرتب و رتبهدسته

 است. اندازه به وابسته شاخصاین یک . ( 2015 انگن، مویا و میگوئل

 مقاالت برترین درصد 10 بین که است مؤسسه علمی خروجیمقدار  یدهندهنشان :(Exc)نرخ برتری  (5

 باال کیفیت با خروجی سنجش معیار شاخص، این است.شده گنجانده مربوطه علمی های زمینه در شدهچاپ

 این یک شاخص وابسته به اندازه است. است. تحقیقاتی مؤسساتدر 

(SCImago Lab, 2011; Bornmann, Moya-Anegón and Leydesdorff, 2012; 

Guerrero-Bote and Moya) 

 ،دهدنشان می ی اصلی راکنندهشرکت عنوان به مؤسسهیک  خروجی میزان رهبری، (L): علمی رهبری( 6

 ابستهو شاخص. این یک دهد می نشان است، مؤسسه به متعلق آن ی مسئولنویسنده که مقاالتیتعداد  یعنی

 است. اندازه به

 کهاست  Excellence درموجود  اسناد تعداد یدهندهنشان رهبری با برتری (EwL): رهبری با ( برتری7

 است. اندازه به وابسته شاخص. این یک است آن اصلیی نویسنده مؤسسه

 مؤسسه آن خروجی اتانتشار کل در مؤسسه یک مختلف نویسندگانکل  تعداد (STP): علمی استعداد( 8

 است. اندازه به وابسته شاخصاین یک . خاص زمانی دوره یک در
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 :نوآوری

 اساس بر اختراعات قسمت در که مؤسسه یک از شدهمنتشر علمی خروجی :(IK) نوآورانه دانش

PATSTAT (http://www.epo.org) است اندازه به وابسته شاخص این. استشده ثبت. 

 توجه با درصد این. شده در اختراعاتثبتانتشارات علمی  خروجی درصد (TI):فناوری  )نفوذ( تأثیرضریب  

 زیست و کشاورزی علوم: از عبارتند که شودمی محاسبه اختراعات در شدهذکر هایزمینه در خروجی کل به

 و زمین ؛کامپیوتر علوم شیمی؛ علم شیمی؛ مهندسی مولکولی؛ شناسی زیست و ژنتیک بیوشیمی، شناسی؛

 لمع شناسی؛ میکروب و ایمونولوژی بهداشتی؛ های حرفه زیست؛ محیط علم مهندسی؛ انرژی؛ ای؛ سیاره علوم

 و فیزیک داروسازی؛ و شناسی سم فارماکولوژی، پرستاری؛ اعصاب؛ علوم ای؛ رشته چند دارو؛ ریاضیات؛ مواد؛

 و بوده PATSTAT (http://www.epo.org) اساس بر شاخص این. دامپزشکی اجتماعی؛ علوم نجوم؛

 .است اندازه از مستقل

 :اجتماعی )نفوذ(تأثیرضریب 

بر اساس گوگل  مؤسسه نشانی به مربوط صفحات تعداد  (WS):وب اندازه

.(https://www.google.com)   است اندازه به وابسته شاخص این. 

 ahrefs اساس بر مؤسسه دامنه به ورودی های لینک تعداد (IL): دامنه ورودی های لینک

(https://ahrefs.com) .است اندازه به وابسته شاخص این. 


