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میکنندمهم ترین پایگاه هایی که این شاخص را محاسبه 
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Google Scholar

Scopus



2018سال از •

 Web ofامتیاز و ارائه دهنده صاحب •

Science شرکتANALYTICS 

CLARIVATE  می باشد

Web of Science (WOS)شاخص هاي مرتبط با پایگاه استنادي 

IF

JRK

JIF



السدوویکمقاالتبهجاریسالاستنادهایمجموع=نشریهیکجاریسالدرتاثیرضریب
قبلسالدوویکدرمجلهدرشدهمنتشرمقاالتکلتعدادبرتقسیممجلهقبل

دومقاالتبهارجاعاتبهمربوطسومسالوهامقالهچاپبرایسالدو:سالهسهدورهیکتابع
قبلسال

گزارشIFماهدرسالههرمجالتJuneپایگاهدرJCRشودمیمنتشر.
محیطدربایدگزارشاینمشاهدهبرایIPبود.

(IF) Impact Factor یا ضریب تاثیر :



شاخص رتبه بندی که میزان اهمیت کلی یک نشریه علمی را مشخص می کند*
ورت استناد توسط چه ژورنالی ص: نکته مهم)تعداد استنادات به مقاالت پنج سال اخیر مجله * 

(گرفته
حذف خود استنادی های داخل ژورنال در محاسبه این شاخص* 
یشتری در وزن هر چه مجالت توسط نشریاتی با رتبه بندی باالتر مورد استناد قرار بگیرند تأثیر ب* 

. خواهند داشت Factor Eigenدهی و امتیاز
.قویتر است( ایمپکت فاکتور)از شاخص ضریب تأثیر  factor Eigenشاخص* 

Eigen factor یا فاکتور آیگن:



ISIدر ضریب تاثیر مجله در طول سالهای نمایه شدن میانگین *
ISIتعداد سال های نمایه شدن در تقسیم بر تاثیر در همه سال ها جمع ضریب *

نیز محاسبه می شود تا برای JIFانحرافات مطلق ضریب تاثیر ساالنه از مقدار میانگین *
.بهبود مجله افت و خیزهای آن مشخص گردد

JIFشاخص



شوندرتبه بندی می  JIFانتهای هر سال مجالت مربوط به یک موضوع خاص براساسدر *
جدولدر انتهای  JIFبا شماره یک و در صدر جدول و مجله با کمترین JIFبا بیشترینمجله *

 *JRK کندصفر و یک تغییر می بین
۳۵درصد باشد، بدان معنی است که در آن گرایش خاص، ۶۵برای یک مجله  JRKزمانیکه**

.، باالتر از مجله موردنظر هستندJIFدرصد مجالت براساس

JRK یاJournal Ranking:



کیفی برايبعد چهار داراي 
مجالت

:Scopusشاخص هاي مرتبط با پایگاه استنادي

H-index

SCImago SJR

Cite score

SNIP



ه گذاري توسط یک گروه پزشکی علمی در دانشگاه گرانادا اسپانیا پایابتدا *
شد 

هها و از جدیدترین و جامعترین نظام هاي رتبه بندي پژوهشی دانشگایکی *
جهانموسسات پژوهش محور در 

Rank Country & Journal SCImago)سیستم رتبه بندي سایمگو )



.  می کندیا پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ اما اهمیت IFشبیه *
ر ارزش موضوعی، کیفیت ، پرستیژ و شهرت مجله استناد کننده می تواند تأثیر مستقیم بحوزه *

.  استناد داشته باشد
و دربرگیرندة می شود موتور جستجوي گوگل برآورد  PageRankبا استفاده از الگوریتمپرستیژ *

.  ارزش کمی ژورنال ارجاع دهنده است
1996از سال  Scopusارجاع پایگاه دادة داده هاي سالۀ 3برآورد این شاخص، از آنالیز براي *

 .استفاده میشود
WOSدر پایگاه استنادي Factor Eigenبهشبیه *

(SJR) SCImago Journal & Country Rank



اندمقاالت استناد دهنده در آن به چاپ رسیده که مجله اي در نظر گرفتن رتبه * 
ش باال ، تاثیر بیشتري نسبت به سایر مجالت در افزای SJRاز مجالت معتبرتر و با کیفیتتر بااستناد *

(  بندي استناد موزون رتبه )دارد  SJRشاخص
پراکندهمجالت قوي و با استنادات مناسب براي بررسی *
(فاکتورخالف ایمپکت بر )رایگان بودن *
.هم وجود دارند ISIنمایه آن ژورنالهاي در *
باالتري نیز  SJRمواقع ژورنالهایی که داراي ایمپکت فاکتور باالیی هستند از شاخصاکثر *

 .برخوردارند



ژورنالبراي یک  SJRعامل اصلی در تعیین شاخصسه 

تعداد مقاالت چاپ
شده در ژورنال و 
تعداد استنادات  

دریافت شده  
توسط آن ها 

ه تعداد مقاالت نمای
شده در اسکوپوس

ت و پرستیژ ،کیفی
 SJRضریب

مجالت استناد  
دهنده  



 Metricsاز محصول جدیدي تحت عنوان ژورنال متریک  2016Elsevierدر دسامبر
Journal  کردرونمایی  .

CiteScoreفاکتور جدید

CiteScore



قبلسال 3در اساس استنادات به مقاالت مجله محاسبه بر *
گیردرا در محاسبه خود در نظر می انواع مقاالت همه *
 press Inمقاالتوارد محاسبه نمی گردد، CiteScoreمورد خاص که دریک *

.  است
استاسکوپوس از پایگاه محاسبه سایت اسکور نحوه *
استآزادطریق اسکوپوس بدون دریافت هیچ هزینه ای دسترسی از *
*Journal self-citations  شونددر این شاخص محاسبه می
شوندمقاالت در این شاخص محاسبه نمی چکیدهاما *

:IFتفاوتها با 



منبعتاثیر به هنجار شده بر اساس شاخص ضریب *
تی یک  با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات دریافاستناد تأثیر سنجش میزان *

علمیحوزه موضوعی و فیلد 

Source Normalized Impact Per paper (SNIP)

تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی 
دیگر ارزش بیشتري داشته باشد



به طور ساده  SNIPمراحل محاسبه ي
یک مجله ي خاص ( ساله ي3-1)مقاالتی که به مقاالت 

استناد کرده اند

تفهرست ارجاعات مقاالت استناد کننده به این مقاال

ن تعداد ارجاعات هر یک از مقاالت استناد کننده به ای
مقاالت

ادي  محاسبه میانگین این استنادها پتانسیل استن
پایگاه به دست آید

پایگاهتقسیم ضریب تاثیر خام بر پتانسیل استنادي



SNIPمزایاي 

بازه زمانی مناسب  
تر جهت بررسی

در نظر گرفتن  

خود استنادي

پوشش مناسب تر
از مجالت

کمک به محققین  
در یافتن بهترین
مجله در حیطه 
موضوع خود 



ورتبه،IFمحاسبهدرکهنکتهاینبهتوجهبا
قیممستبطوراشتخصصیگروهدرژورنالجایگاه

وجایگاهمعرفQuartileشاخصشود،نمیبیان
اشتخصصیحیطهدرژورنالعملکرديامتیاز

.باشدمی
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