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 :معرفی 

Essential Science Indicators (ESI )تِ ضٌاسایی تحمیمات تا کاسایی تاال  کِ است تحلیلی اتضاس یک

 هَسسات، ًَیسٌذگاى،سا هَسد تشسسی لشاس دادُ ٍ  جْاى سشاسش اص هجلِ 11000 اص تیص ESIکوک هی کٌذ. 

ایي پایگاُ  ی ستثِ تٌذی هی کٌذ.استٌاد ػوکشدٍ اًتطاس اساس تش گستشدُ صهیٌِ 22 دس سا هجالت ٍ کطَسّا

 .هیثاضذ Science Of Web ّای پایگاُ تَدُ ٍ یکی اص ضاخِ Analytics Clarivate ضشکتهحػَل 

ّای دٍ هاِّ تِ  آیذ ٍ دس تاصُ سال اخیش تِ دست هی 01ت دس الّای ایي ساهاًِ، اص تشسسی هج ػات ٍ دادُالاط

 . ضَد سٍص سساًی هی

 

  دادٌ َایESI: 

Essential Science Indicators (ESI)  اص Science Citation Index-Expanded (SCIE)ٍ 

Social Sciences Citation Index (SSCI )هجوَػِ ّستِ  دسWeb of Science  ِاست ضذُ تْی. 

 مذارک اوًاع: 

 ESI ِّای خَد اص دادُ ّای تحلیل ٍ تشای تجضی SCIE و SSCI ِسشهمالِ، ّا، استفادُ هی کٌذ. ًاه 

 .است ًطذُ گٌجاًذُ ESI هحاسثات دس غیشُ ٍ اغالحات

 َا دادٌ عمق: 

 سال 00 تا ٍ یاتذ هی افضایص هاّاًِ دٍ سساًی تشٍص ّش تا کِ است سالِ 01 پشًٍذُ یک ضاهل ESI ّای دادُ 

پس اص تکویل دادُ ّای سال یاصدّن، دادُ ّای سال اٍل اص هجوَػِ پایگاُ حزف هی ضَد ٍ تِ . یاتذ هی افضایص

 سالِ لثلی اًجام هی ضَد.  01سٍصسساًی پایگاُ تش اساس دٍسُ 

 ٌَای مًضًعی حًز: 

 ESI هجلِ ّش. استفادُ هی کٌذ تاال ػولکشد تا هماالت ضٌاسایی ٍ اضخاظ تٌذی ستثِ تشای گستشدُ سضتِ 22 اص 

 .گشفت خَاّذ لشاس صهیٌِ ایي دس هجلِ آى دس ضذُ هٌتطش تحمیمات ٍ داسد اختػاظ فیلذ یک تِ تٌْا



 هی اًجام همالِ سطح دس ضذُ رکش هشاجغ تحلیل ٍ تجضیِ اساس تش تٌذی طثمِ ای، سضتِ چٌذ هجالت هَسد دس

دس  تَاًٌذ هی هیطًَذ، هٌتطش Nature و Science هاًٌذ ًطشیات دس کِ هماالتی کِ است هؼٌی ایي تِ ایي. ضَد

 حَصُ ّای هَضَػی تسیاس تخػػی تش اص حَصُ ّای هیاى سضتِ ای لشاس گیشًذ. 

 تِ ضشح صیش است:  ESI حَصُ ّای هَضَػی هؼیاس دس

 

 استىاد ضمارش : 

 Science Citation Index Expanded, Social Science دس ضذُ فْشست هجالت استٌادات فمط

Citation Index and Arts & Humanities Citation Index اّذاف تشای ESI لشاس تَجِ هَسد 

 هٌاتغ استٌاد فْشست دس هٌذسج ًطشیات یا ٍ کٌفشاًس ّای هػاحثِ ّا، کتاب اص کِ ّایی لَل ًمل. است گشفتِ

 .است ًطذُ گٌجاًذُ هماالت ّای گشٍُ یا هماالت تشای استٌاد ضواسٓ دس است، ضذُ هٌتطش تاصُ

 ٍارجاع آستاو ESI 

 ٍ کطَسّا هجالت، افشاد، هَسسات، تٌْا. است استٌاد هطخع ّای آستاًِ تِ سسیذى تِ ٍاتستِ ESI تِ ٍسٍد

 هی ًطاى سا استٌادی ّای آستاًِ ًوَداس ایي. اًذ کشدُ رکش ESI استٌادات سا داضتِ تاضٌذ دس تیطتشیي هماالتی کِ

 .ضَد ظاّش ESI دس ًوایص تشای تایذ کِ دّذ

 

 

 



 بازٌ زماوی )سال( درغذ مًجًدیت

 10 %1 محققیه

 10 %1 سازمان َا

 10 %50 کطًرَا

 10 %50 مجالت

 10 %1 مقاالت پراستىاد

 2 %0.1 مقاالت داغ

 

 جذيل ایه خًاوذن چگًوگی : 

کِ هَجَدیت ّای هختلف تایستی دس یک حَصُ هَضَػی کسة کٌٌذ  استٌادی ػولکشد آستاًِ جذٍل ایي دس

سال لثل هی تاضذٍ دس ایي ٍضؼیت دس خػَظ  01سالْای هذًظش جْت استخشاج دادُ ّا  سا ًطاى هی دّذ. 

% تشای ساصهاى 0دسغذّا تِ غَست هؼکَس تفسیش هی ضًَذ. تذیي هؼٌا کِ  غادق است. ESIدادُ ّای  تواهی

 % تشتش ساصهاى ّای دًیا است. 0اضتي آى ساصهاى دس ّا تِ هؼٌی لشاس د

 مثالُا : 

تِ ػٌَاى هثال تشای ایٌکِ یک هحمك دس حَصُ ضیوی دس همایسِ تا سایش هحمماى جضء ًَیسٌذگاى پشاستٌاد لشاس 

% ًَیسٌذگاى 0سال گزضتِ، جض  01گیشد، تایذ آى هحمك اص لحاظ تؼذاد استٌاد تِ هجوَع تَلیذات ػلوی دس 

 تشتش دس حَصُ ضیوی لشاس گشفتِ تاضذ. 

دس  % تشتش هماالت پشاستٌاد0دس تایذ االتی ّستٌذ کِ اص ًظش تؼذاد استٌاد تِ آى همالِ ّوچٌیي هماالت پشاستٌاد، هم

 سال گزضتِ لشاس گشفتِ تاضذ.  01دس تاصُ صهاًی  حَصُ هَضَػی خاظ



 تِ داؽ هماالت. است ضذُ گشفتِ ًظش دس گزضتِ سال 2 دس ضذُ هٌتطش هماالت تٌْا داؽ، هماالت دس خػَظ

هَسد  کافی اًذاصُ تِ اخیش هاُ 2تاصُ صهاًی  دس هماالت ایي. کٌٌذ هی دسیافت تٌاداتاس اًتطاس اص پس سشػت

 . دّذ لشاس ّن هَضَع هماالت تا همایسِ دس تاالتش ٪1.0 دس سا آًْا تا است استٌاد لشاس

 

 Indicator بخص .1

 

 

  

چطم اوذاز مًرد 

وظر خًد را اوتخاب 

 کىیذ. 

 

تغییر مًلفٍ َای  برای

حًزٌ  مًرد وظر ضامل

َای پژيَطی 

 مًضًعی،

 مًسسات، وًیسىذگان،

 ي کطًرَا، وطریات،

تحقیق،  َای زمیىٍ یا

 از ایىجا استفادٌ کىیذ. 

 

 تا کىیذ اضافٍ فیلتر یک

 در مًجًد مًارد تعذاد

 دَیذ کاَص را جذيل

 خاظ مًجًدیت یک یا

 دَیذ قرار َذف را

 

پر  مقاالت مطاَذٌ

 داغ، َای مقالٍ ،استىاد

 Top Paper) دي َر یا

َم مقالٍ َای پراستىاد ي 

َم مقاالت داغ را 

 دربرمیگیرد(.

 

 َای گسارش

 رخیرٌ سفارضی

 کىیذ باز را ضذٌ

از جذيل ومایص  

دادٌ ضذٌ، خريجی 

 بگیریذ.

 

 

مقاالت برتر را بر 

اساس کطًر از 

 ایىجا مطاَذٌ کىیذ. 
 

ضاخع َای مًرد 

وظر جُت ومایص ي 

آستاوٍ مًرد وظر 

جُت ومایص را از 

 ایىجا تغییر دَیذ.  

برای مطاَذٌ  

مقاالت پراستىاد یا 

مقالت داغ، بر ريی 

عذد ارائٍ ضذٌ 

 کلیک کىیذ. 

 

 



 Field Baselines. بخص 2

 تخص ایي. است پژٍّطی ػولکشد سیساتگضاسیاًذاصُ گیشیَ  تشای دادُ ّای اسائِ ضذُ دس ایي تخص، هؼیاسی

سالْای هختلف تشای حَصُ ّای هَضَػی هختلف اسائِ  دس ػلوی ضاخع ّای سٌجص تشای سا سٌّوَدّایی

 دادُ است. 

 تخص اسائِ ضذُ است کِ ضاهل هفاّین صیش هی تاضٌذ:  3دادُ ّا دس 

Citation Rates  یا ورخ استىادی: 

 تحمیك صهیٌِ یک دس ضذُ هٌتطش هماالت اص گشٍُ یک تَسط ضذُ دسیافت استٌادّای تؼذاد ًشخ استٌادی هیاًگیي

 گشٍُ دس هماالت توام تَسط ضذُ دسیافت استٌادات کل تؼذاد تمسین ایي ضاخع اص  .است سال یک دس

 .ضَد هی هحاسثِ گشٍُ دس هماالت کل تؼذاد تش( اًتطاس سال ٍ تحمیك صهیٌِ تَسط ضذُ تؼشیف)

 صهیٌِ توام دس هماالت توام تَسط ضذُ دسیافت استٌادات تؼذاد کل سال ّا، اص تمسین توام تشایاستٌادی  ًشخ

 .هماالت هٌتطش ضذُ تِ دست هی آیذ کل تؼذاد تش سال 01 طَل دس ضذُ هٌتطش ّای

 دس است هوکي ضَد، هی هٌتطش سالِ 01 دٍسُ دس کِ ای همالِ ّش است. سال 01 استٌاد ضواسش تشای صهاًی دٍسُ

 .هَسد استٌاد لشاس گیشد است، ضذُ هٌتطش دٍسُ ّواى دس کِ دیگشی همالِ ّش

 هٌتطش پژٍّطی صهیٌِ ّواى دس همالِ یک تاثیش اسصیاتی تشای هثٌایی ػٌَاى تِ تَاًذ هی سال یک دس استٌادی ًشخ

 .تاضذ سال آى دس ضذُ

دس  .است سالِ 01 دٍسُ یک استٌادات دس ضاهل کِ است تشای توام سال ّا استٌاد پایِ، هؼیاسّای اص دیگش یکی  

 طَس تِ. یاتذ هی افضایص صهاى طَل دس اتاستٌاد تؼذاد کِ کِ است هْنًظش گشفتي ایي ًکتِ هْن است کِ 

 .تَد خَاّذ سالْا توام تشای استٌاد ًشخ اص کوتش گزضتِ سال سِ دس ضذُ هٌتطش هماالت استٌاد هیضاى هؼوَل،

Percentile :یا درغذ  

 تؼذاد حذالل کٌذ کِ هی تؼشیف تحمیماتی صهیٌِ دس یک سا هماالت صیشهجوَػِ ای اص ، Percentile یک

 .است تاالتش استٌادات تؼذاد حذالل تاضذ، کَچکتش Percentileّشچمذس یک  .اًذ کشدُ دسیافت سا استٌادّا

Percentile 0 اسصش اگش هثال، ػٌَاى تِ  تحمیماتی هَسد استفادُ لشاس هی گیشد.  تاثیشات اسصیاتی تشای %



Percentile 01 ،استٌاد دسیافت کٌذ تا دس  حذالل تایذ سال ّواى دس حَصُ هَضَػی ّواى دس همالِ یک تاضذ

  لشاس گیشد.  Percentileآى 

Field Rankings حًزٌ مًضًعی: بىذی رتبٍ یا جذيل 

Field Rankings ُتحمیماتی فیلذ 22 اص یک ّش تشای سا ضذُ آٍسی جوغ ّای داد ESI دّذ هی ًوایص .

 :صهیٌِ هَضَػی ّش تشای

 سال تش هثٌای دادُ ّای  01 دس تاصُ صهاًی هماالت کل تؼذاد Web of Science است. 

 هماالت. است تحمیك صهیٌِ دس هماالت توام تَسط ضذُ دسیافت استٌادات کل تؼذاد استٌادّا، تؼذاد 

 .لشاس گیشًذ تَاًٌذ هی صهیٌِ ّش دس ضذُ رکش

 است هماالت کل تؼذاد تش تمسین استٌادات کل تؼذاد همالِ استٌاد تِ اصای. 

 تشتش توام ٪0 دس آًْا دادى لشاس تشای سا استٌادّا تؼذاد حذالل هماالتی ّستٌذ کِ پشاستٌاد هماالت 

  صهیٌِ هَضَػی دیافت کشدُ اًذ. آى دس هماالت

 

 

گاوٍ  3ضاخع َای 

را از ایىجا اوتخاب 

 کىیذ.  

 



ESI Thresholds  آستاًِ استٌادیESI 

 ضاخع تِ ضشح صیش اسائِ هی ضَد: 3دس ایي تخص 

 ESI Thresholds  تشتش ًْادّای ٍ ًَیسٌذگاى اص ٪0 تَسط ضذُ دسیافت استٌادّای حذالل تؼذاد ٍ 

 سا ًطاى هی دّذ. سالِ 01 دٍسُ یک دس هجالت ٍ تشتش کطَسّای اص 11٪

 Highly Cited Thresholds دس سا هماالت تشتش % 0 تَسط ضذُ استٌادّای دسیافت تؼذاد حذالل 

 .هیذّذ ًطاى گزضتِ سال 01اص حَصُ ّای هَضَػی ٍ دس  یک ّش

 Hot Papers Threshold 0اص هیاى  دٍ دٍسُ آخشیي دس ضذُ دسیافت استٌادّای تؼذاد حذالل %

 سال گزضتِ سا ًطاى هیذّذ.  2هماالت تشتش دس 

 

 

 

گاوٍ  3َای ضاخع 

را از ایىجا اوتخاب 

 کىیذ.  

 


