
 محاسبه فرمول ضریب تاثیر

ساله. نحوه محاسبه آنها شبیه  ۵ساله و ضریب تاثیر  ۲دو نوع ضریب تاثیر وجود دارد؛ ضریب تاثیر  

 :شوداین فرمول به صورت زیر محاسبه می ۲۰۱۷به هم است. برای مثال برای سال 

و  ۲۰۱۶توسط مقاالت چاپ شده در سال  ۲۰۱۷استنادهای دریافت شده در سال  :ضریب تاثیر دوساله

 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶تقسیم بر مجموع مقاالت چاپ شده در سال  ۲۰۱۷

تا  ۲۰۱۲توسط مقاالت چاپ شده در سال  ۲۰۱۷استنادهای دریافت شده در سال  :سالهضریب تاثیر پنج

 ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۲تقسیم بر مجموع مقاالت چاپ شده در سال  ۲۰۱۶

 

نسبت تعداد استنادهای دریافتی مقاالت انتشار یافته در طول یک  Impact Factor ضریب تأثیر یا

از کل ارجاع ها، به انتشارات دو سال قبل  %20سنجد. با توجه به اینکه حدود دوره زمانی خاص را می

 صورت می گیرد، گارفیلد دوره زمانی استناد را دو سال در نظر گرفته است.

سال تقسیم بر تعداد مقاالت منتشر شده  استنادات به یک مجله مشخص در دومیزان  فرمول ضریب تاثیر:

 در این مجله در طی دو سال

  

=   ضریب تاثیر مجالت             
 استنادهای دریافتی به مقاالت انتشار یافته در مجله𝑿 درسالهای 𝟏و𝟐

 تعداد مقاالت انتشار یافته در همان مجله در سالهای𝟏و𝟐
 

 

 ضریب تاثیر رشتهمحاسبه 

تعداد دفعاتی که به  DIFمشابه محاسبه ضریب تاثیر نشریات است با این تفاوت که  DIFروش محاسبه 

گیرد. در این روش شود، را در نظر مییک مقاله در یک نشریه کلیدی، در یک رشته خاص استناد می

 شود:می به صورت زیر محاسبه DIFشود.نیز یک دوره  دو ساله در نظر گرفته می

شوند. حداقل یک یا دو ای از نشریات که به رشته مورد نظر مرتبط هستند، انتخاب میابتدا مجموعه

نشریه وجود دارد که اهمیت آنها در رشته مورد نظر کامال مشخص است.این مجموعه از نشریات به 

 شوند.، نامیده میCعنوان مجموعه استناد،

 

            =ضریب تاثیر رشته               
تعداد استنادهای تعلق گرفته از مجالت از مجموعه استنادها به مقاالت مجله مورد نظر

تعداد انتشارمقاالت یافته در مجله مورد نظر
 

 

 

 



 (:Immediacy Indexمحاسبه شاخص فوریت )

برای شود. شاخص آنی بر اساس مقاالت منتشر شده در یک مجله در یک سال تقویمی  واحد محاسبه می

 برای یک مجله می توان به شرح زیر محاسبه  می شود. 2005مثال، شاخص فوریت سال 

Aنمایه شده. 2005منتشر شده که در مجالت سال  2005های مجله  در سال = تعداد از مقاله 

Bمنتشر شده  2005هایی که در مجله در سال ها، بررسی، مجموعه مقاالت یا یادداشت= تعداد مقاله

 است.

  A/B= 2005اخص فوریت سال ش

 شود.شاخص فوریت به منظور تعیین سرعت استناد مقاالت یک مجله ، استفاده می

سال به منظور تعیین سرعت استناد مقاالت یك مجله استفاده مي در پایان هر :فرمول شاخص فوریت

شده در این مجله در میزان استنادات بک مجله مشخص در سال آخر تقسیم بر تعداد مقاالت منتشر  وئد.ش

 .طی همان سال

=  شاخص فوریت                    
𝒙 به مقاالت انتشار یافته در سال 𝒙 تعداد استنادهای دریافتی در سال

𝒙 تعداد مقاالت انتشار یافته در سال
 

 

 بندی مجالتنحوه محاسبه شاخص اسنیپ برای رتبه

تاثیر مجالت بهره گرفته شده است. بدین معنا که ی شاخص اسنیپ از همان اندیشه ضریب در محاسبه

گیرد. بنابراین، در صورت کسر شود و در صورت کسر قرار میمیانگین استناد بر مقاله محاسبه می

این مقدار ضریب تاثیر خام مجله در .یعنی میانگین استنادی بر مقاله در یک بازه زمانی سه ساله داریم.

 شود.یک سال معین نامیده می

کند یعنی خوداستنادی و استنادهای همکاران را در نظر ین شاخص استنادهای دورتر را بررسی میا

 گیرد.نمی

 

 اسکورمحاسبه سایت

 .آیددست میاسکور از تقسیم استنادات به مقاالت سه سال اخیر بر تعداد مقاالت سه سال اخیر بهسایت

است که از تقسیم  15.62 (Nature Methods) نشریه ی نیچر متدز ۲۰۱۵برای مثال سایت اسکور 

دریافت کرده  ۲۰۱۵این نشریه در سال  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳، ۲۰۱۲تعداد استنادهایی که مقاالت سالهای 

 ۱۰۹۶صورت کسر( بر تعداد مقاالت این نشریه در سه سال بیان شده )تعداد  –استناد  ۱۷۱۱۹)تعداد 

 .آیدمخرج کسر( به دست می –مقاله 

ه ارجاعات همه مقاالت یکسال را در سه سال گذشته محاسبه می کند.این آماره اثر یک مجله را این آمار

 .دهدبا قدرت بیشتری نشان می



 

عکس زیر گویای این موضوع است. برای شود محاسبه می” سایت اسکور “برای یادگیری اینکه چگونه

صورت کسر، تعداد استنادهایی که مقاالت  در ۱۰۸۷۵۷ عدد” ی نیچرنشریه ۲۰۱۵سایت اسکور “مثال 

مخرج کس تعداد  ) ۷۵۶۳ اند بر عدددریافت کرده ۲۰۱۵در سال  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳، ۲۰۱۲سالهای 

 .مقاالت نیچر در سه سال بیان شده( تقسیم شده است

 

 

  Citescore نکاتی در خصوص

 .ای آزاد استها از طریق اسکوپوس بدون دریافت هیچ هزینهدسترسی به این شاخص •

شود نحوه محاسبه سایت تولید می Journal Citation Reports که از (IF) بر خالف ضریب تاثیر •

که ضریب تاثیر از  JCR اسکور از پایگاه اسکوپوس هست و دارای شفافیت برای همه است. همچنین

طور آزاد در دسترس همه نیست و نیازمند پرداخت حق اسکور بهشود بر خالف سایتآن محاسبه می

 .باشداشتراک می

 .شوند به خاطر اینکه اسکوپوس آنها را تحت پوشش نداردچکیده مقاالت در این شاخص محاسبه نمی •

• Journal self-citations وندشدر این شاخص محاسبه می. 

گیرد: کاستن از دستکاری استنادی، دالیلی که تمامی مقاالت در محاسبه این شاخص مد نظر قرار می •

 .بندی مقاالت در محاسبه استنادینشان دادن تاثیری جامع از کل مجله، موافقت نکردن با سیستم طبقه
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