
 

 

 

 كتابخاًِ ٍ هزكش اطالع رساًي هَسسِ آهَسش ػالي اقبال الَّري هطْذ
 

 IFیا ایوپکت فاكتَر 

 هقاالت كِ دفؼاتي تؼذاد هیاًگیي صَرت بِ هیطَد دادُ ًطاى IF هخفف صَرت بِ اغلب impact factor ایوپکت فاكتَر

 Eugene Garfield ٍسیلِ بِ فاكتَر ایوپکت. ضَد هي تؼزیف ضَد هي دادُ رفزًس آى اس قبل سال دٍ در هجلِ یک

 بزاي سالِ ّز هجالت فاكتَر ایوپکت. ضذ گذاري بٌیاى( است رٍیتزس تاهسَى اس بخطي كِ ISI )بیاًگذار هَسسِ تاهسَى

 فْزست پَضص تحت ّاي هجلِ سال، ّز پایاى در .ضَد هي تؼییي دارًذ قزار رٍیتزس تاهسَى هجالت لیست در كِ هجالتي

 سال ّز هَسسِ ایي .ضًَذ هي ارسیابي اًذ، گزفتِ قزار (Web of Science=WOB) ػلن ٍبگاُ فْزست در كِ ISI ًَیسي

هیالدي( ایوپکت فاكتَرّاي هجالت در سال قبل را هٌتطز هیکٌذ كِ البتِ دستیابي بِ ایي ایوپکت  ۶ هاُ) صٍئي هاُ در

ٍ ایي اًتطار پیذا كزد  ۳۱۰۳ایوپکت فاكتَرّاي هجالت در سال  ۳۱۰۲فاكتَرّا ّن رایگاى ًیست. هثال در هاُ جَى 

 هْوتزیي ٍ در ػیي ضاخص ایي ..…ایوپکت فاكتَر بِ هذت یکسال ّن هؼتبز است یؼٌي تا اًتطار ایوپکت فاكتَر سال بؼذ

 .است ISI حال كاربزدي تزیي ضاخص ارسیابي هجلِ ّا اس ًظز

 :هجلِ یک (impact factor) فاكتَر ایوپکت هحاسبِ ًحَُ اها

هقالِ ٍ  ۳۶تؼذاد  ۳۱۰۱ارجاع بِ یک هجلِ صَرت گزفتِ باضذ ٍ در آى هجلِ در سال  ۰۱جوؼاً  ۳۱۰۳فزضا اگز در سال 

بِ دست  ۰۱بز  ۰۱هقالِ چاپ ضذُ باضذ، ضزیب تاثیز یا ایوپکت فاكتَر آى هجلِ اس تقسین  ۳۰تؼذاد  ۳۱۰۰در سال 

هزتبِ هَرد استٌاد هقاالت دیگز قزار گزفتِ است.  ۱٫۰۱ ًطزیِ آى ٔاست. یؼٌي بِ طَر هتَسط ّز هقالِ ۱٫۰۱آیذ كِ  هي

بٌابزایي ایوپکت فاكتَر تابغ یک دٍرُ سِ سالِ است كِ دٍ سال آى بزاي چاپ هقالِ ّا ٍ سال سَم هزبَط بِ ارجاػات بِ 

 هقاالت دٍ سال قبل است.

 
Immediacy index 
 Immediacy index  ِّواى سال است ٍ سالْاي قبل در آى تاثیزي ًذاردكِ بِ آى ضاخص آًي ًیش گفتِ هي ضَد هزبَط ب. 

آى هجلِ بِ تؼذاد  ۳۱۰۳ اس تقسین تؼذاد ارجاػات بِ هقاالت سال ۳۱۰۳بؼٌَاى هثال ضزیب آًي بزاي هجلِ اي در سال 

 .چاپ كزدُ است ۳۱۰۳ كل هقاالتي كِ هجلِ هذبَر در سال

 
Cited Half-Life 

یوِ ػوز ارجاػات یا ًیوِ ػوز استٌاد است ٍ بِ صَرت تؼذاد سال ّایي است ً (Cited Half-Life) ضاخص ًیوِ ػوز استٌاد

 ػبارت بِ كِ اس سال ارسیابي بایذ بِ ػقب بزگطت تا ضاّذ پٌجاُ درصذ كل ارجاػات بِ هجلِ در سال هَرد ارسیابي باضین.

ا ًطاى هي دّذ ٍ در حقیقت ر باضذ پذیزفتِ صَرت هجلِ آى بِ استٌادات كل اس ًیوي كِ سهاًي هذت ضاخص ایي دیگز،

 سزػت كاّص هیشاى ارجاػات بِ هجلِ را بیاى هي كٌذ.

بذیْي است كِ ٍقتي هقالِ ّاي یک هجلِ ارسش خَد را بزاي ارجاػات، سٍد اس دست بذٌّذ )هقالِ ّا سطحي باضٌذ ٍ خیلي 

 .سٍد بي ارسش ضًَذ(، تٌْا بِ هقالِ ّاي جذیذ هجلِ ارجاع دادُ هي ضَد

هَضَع باػث هي ضَد كِ ًیوِ ػوز ارجاػات بِ هجلِ كاّص یابذ. بٌابزایي ّز چِ ًیوِ ػوز ارجاػات بِ هجلِ بیطتز ایي 

 .باضذ، ًطاى هي دّذ كِ ارسش هقالِ ّاي هجلِ در طَل سهاى بیطتز حفظ ضذُ است ٍ ٌَّس هَرد ارجاع قزار هي گیزًذ

 .ضذ، ارسش هجلِ باالتز هي رٍددر هجوَع ّزچِ ًیوِ ػوزارجاػات بِ یک هجلِ بیطتز با
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