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 علی اکبر صبوری 
 

 چكيده
به صورت متوسط تعداد ارجاعات براي يك مورد قابل         ) نفوذ(فاكـتور تأثـير     

در ) ه، مقاله مروري، نامه، شماره كشف، يادداشت و چكيده علمي         مقال(استناد  
. يـك مجلـه خـاص، در يـك سـال يـا دوره زماني خاص، معرفي شده است        

 معمـوالً، فاكـتور تأثـير يـك مجله به صورت نسبت تعداد ارجاعات به موارد           
يا به عبارت ديگر، به صورت      ) دوسال اخير (قـابل اسـتناد اخـيراً چـاپ شده          

ـ    داد ارجاعات در يك سال بخصوص از مقاالت چاپ شده در آن            متوسـط تع
 به صورت   (JIF)ميانگين فاكتور تأثير مجله   . مجلـه در سال قبل تعريف مي شود       

 معـدل حسـابي فاكـتورهاي تأثـير سـاالنه مجله در طول مدت فعاليت مجله                
 فاكــتورهاي تأثــير .  تعــريف شــده اســت(ISI)در مؤسســه اطالعــات علمــي

  اي در درجه بندي و ارزيابي مجالت مورد استفاده قرارگرفته          بـه طـور گسـترده     
و بـه طـور سـاده اي به توانايي مجالت و هيئت تحريريه آنها در جذب بهترين                  

 در درجه بندي مجالت هر گرايش (JIF). مقـاالت قـابل دسترسـي بـر مي گردد     
درجه مجله در هر گرايش     .  مورد استفاده  قرار گرفته است       ISIعلمـي توسـط     

شماره  n معرفي شده است كه در آن ،JRK=1-[ (n-1)/N] با فرمول(JRK) علمي 
 تعداد كل مجالت در گرايش N مجالت و JIF رديـف مجله بر اساس ترتيب  

 در سال  JRK  و JIF با باالترين  ISI  در اين مقاله، مجالت. مورد نظر مي باشد
 . معرفي مي شوند٢٠٠٢
 مقاالت توصيف كننده يك روش، بيش از حد         غالباً عقيده براين است كه به      

از . ميانگين ارجاع داده مي شود و از اين رو فاكتور تأثيرمجله را افزايش مي دهند       
  ،JBC (Journal of Biological Chemistry) به مجله ١٩٩٤ ارجاعات سال٢٦٥٠٠٠
 مـورد، يعني سه درصد، به مقاله روش كالسيكي تعيين پروتئين            ٨٠٠٠حـدود   
مقاله لوري  . اختصـاص داشـته اسـت      [JBC193(1951),265-75]لـوري   آقـاي   

  ارجـاع تا اين تاريخ      ٣٠٠٠٠٠بيشـترين ارجـاع را در طـول زمـان، بـيش از              
روش لـوري يـك روش سـاده انـدازه گيري مي باشد و امروزه          . داشـته اسـت   

لـذا فاكتور تأثير يك ابزار كامل براي        . روش هـاي بهـتري ارائـه شـده اسـت          
ي كيفيت مقاالت نيست، بلكه روش بهتري وجود ندارد و مزايايي           انـدازه گـير   

 نسـبت بـه ديگـر معـيارهاي موجـود دارد و از ايـن رو تكنـيك خوبي براي                    
فاكتور تأثير در بسياري مورد سوء استفاده       . ارزيابـي علمـي محسوب مي شود      

 .قرار گرفته است
 

 كليد واژه

 ISI  مجله، فاكتور تأثير، درجه رده بندي مجله، ارزيابي

 مقدمه
  عـنوان مجله    ٧٠٠٠٠سـاالنه ميلـيونها مقالـه علمـي در بـيش از             

مؤسسه اطالعات  . ]١-٢[علمـي در سـطح جهان منتشر مي شود          
 حدود هشت هزار مجله را كه به طور منظم و در يك             (ISI)علمـي 

زمانـبدي تعـريف شـده، با يك هيئت تحريريه معتبر بين المللي              
 داوري تخصصـي مـي شـود، تحت         منتشـر شـده ومقـاالت آنهـا       

 .پوشش دارد

  مقـاالت ايـن مجـالت داراي عـنوان، چكـيده، كليد واژگان             

خالصه مقاالت  . و مـراجع معتـبر بـه زبـان انگليسـي مـي باشند             
 مجـالت، تحـت پوشـش، بـه عـنوان يافـته هـاي علمي معتبر، در                 

سه بخش زير نمايه سازي نموده ودر سطح جهان منتشر مي نمايد            
] ٣-٨[. 

 
 ـ نمايه نامه استنادي علوم محض١

(Science Citation Index; SCI) 
 ٣٥٠٠ رشته مختلف در حوزه علوم محض با         ١٥٠در برگـيرنده    

 مقاله علمي   ١٦٠٠٠درهر هفته بيش از     . مجلـه علمـي مـي باشـد       
 نمايـه شـده و بـه بانك نمايه اين بخش افزوده مي شود با توجه               

قيقات و توسعه، اين     بـه نقـش مهـم علوم محض در فرآيند تح          
ــوم محــض   ــه نامــه اســتنادي توســعه داده شــده عل  پايگــاه نماي

) (Science Citation Index Expanded; SCIE مجله ٥٦٠٠، شامل 
 SCI  مجله ديگر را نسبت به ٢١٠٠علمي را نيز ايجاد نموده كه 

 .در بر گرفته است
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 انيـ نمايه نامه استنادي هنر و علوم انس٢

(Social Science Citation Index;SSCI) 
 مقاله علمي ٢٩٠٠در هر هفته عناصر مهم كتاب شناختي بيش از 

 مجله علمي را در كليه حوزه هاي علوم   ١٧٠٠مستخرج از حدود    
 .اجتماعي گزارش و ذخيره مي سازد

 
 ـ نمايه نامه استنادي هنر و علوم انساني٣

(Arts & Humanities Science Citation Iniex;A&HSCI) 
 مقاله علمي ٢٧٠٠٠در هر هفته عناصر مهم كتاب شناسي بيش از          

 مجله علمي را در رشته هاي مختلف        ١١٤٠مسـتخرج از حـدود      
 .علوم انساني و هنر گزارش و ذخيره  مي سازد

بـه عـنوان يـك شركت نشر داده هاي     SCI مسـئوليت اصـلي    
ين و موثرترين   علمـي پايه اين است كه پوشش جامعي از مهمتر         

تحقيقات انجام شده در سراسر جهان را در اختيار مشتركان خود    
از آنجا كه اين مؤسسه درانتخاب مجالت مورد نمايه  .قـرار دهـد   

، تعداد  ]٩[خـود اسـتاندارد هـاي علمي خاص را اعمال مي نمايد           
مقـاالت علمـي بـه ثبـت رسيده در آن به عنوان ميزاني از توليد                

، در ايـن مؤسسه بطور مرتب       ]١٠[سـت علمـي پذيرفـته شـده ا      
مجـالت تحـت پوشـش مورد ارزيابي كمي وكيفي قرار مي گيرد         
تـا نـه تـنها محققـان از كيفيت مجالت علمي اطالع يابند، بلكه               
مجـالت علمـي با كيفيت پايين تر در جهت افزايش كيفيت خود             

فرآيـند ارزيابـي مجـالت در ايـن مؤسسه بسيار           . اقـدام نمايـند   
هيئت تحريريه مؤسسه با    . منحصـر بـه فـرد است      اختصاصـي و    

و  (Source)تكيه برمنبع عظيم اطالعات خود، شامل مقاالت منبع         

درارزيابي . ، اقدام به ارزيابي مجالت مي كند(Cite) مـورد استناد  
كمـي مجـالت، به تعداد مقاالت منتشر شده در يك سال توسط             

 به مجله در    و همچنين به تعداد ارجاعات    ) مقـاالت منبع  (مجلـه   
، )مقاالت مورد استناد  (يـك سـال توسـط سـاير مجـالت ديگر            

بـه عـنوان ميزانـي از خوانندگان و مرور كنندگان مجله مورد نظر،          
در واقع، وقتي به مقاالت يك مجله بيشتر ارجاع         . اشـاره مي شود   
در اين ارزيابي كيفي، از فاكتورهايي نظير سرعت . داده مـي شـود   

فتـن، فاكـتور شاخص فوري و نيمه عمر         مـورد اسـتناد قـرار گر      
 سرعت مورد استناد قرار گرفتن    . استناد داده شده استفاده مي شود     

 (Citation Rate)شده به  مجله دريك دوره  ، تعداد استنادات، داده 

، توسـط ساير مجالت علمي       )اغلـب يـك سـال     (زمانـي معيـن     
جله درپايان ، هر م(Impact Factor)فاكتور تأثير يا نفوذ  . مي باشد

هـر سـال تعييـن مـي شود و متوسط تعداد استنادات به هر مقاله                
به عنوان مثال، فرض كنيد . چاپ شده در دو سال گذشته مي باشد

مرتـبه بـه مقـاالت چاپ شده  يك مجله در    X ، ٢٠٠٢در سـال  
 اسـتناد داده شده باشد، در حالي كه تعداد          ٢٠٠٠-٢٠٠١سـالهاي 

. باشد  yطي دو سال مذكور،     مقـاالت چـاپ شـده در آن مجله          
خواهد   x/y، نسبت   ٢٠٠٢فاكـتور تأثـير اين مجله در پايان سال          

 ، هـر مجله در پايان  (Immediacy Index)شـاخص فـوري   . بـود 

 هـر سـال تعييـن مي شود و متوسط تعداد استنادات به هر مقاله،               

 به عنوان مثال، فرض كنيد     . چـاپ شـده، در همـان سال مي باشد         

 ٢٠٠٢مرتـبه بـه مقـاالت چاپ شده در سال            x،  ٢٠٠٢در سـال    
مجله استناد داده شده باشد، در حالي كه تعداد مقاالت چاپ شده 

شاخص فوري اين مجله در   . باشد y،٢٠٠٢در آن مجله طي سال      
 نيمه عمر استناد داده شده    .  خواهـد بود   x/y، نسـبت    ٢٠٠٢سـال   

 (Cited Half – Life)   كه طول  يـك مجلـه، تعـداد سالهايي است 
 .مي كشد تا به نيمي از مقاالت آن مجله استناد داده شود

دراين مقاله به تشريح فاكتور تأثير و نحوه ارزشيابي مجالت           
درجه بندي مجالت   . بر مبناي اين فاكتور پرداخته مي شود       ISIدر  

در رشـته هاي اصلي و فرعي مختلف علمي توضيح داده مي شود             
اين مقاله راه  را براي      . ي شود و بهتريـن مجـالت علمـي مرور م        

انتخاب بهترين گزينش در جهت عرضه و چاپ مقاالت محققان        
 .گرامي نشان خواهد داد
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 فاكتور تأثير مجله
 توسط ١٩٩٥فاكـتور تأثـير بـراي يـك مجلـه اول بـار در سـال                

درآن زمان هيچكس فكر نمي كرد . ]١١[ مطرح شد ISI بنيانگذار 
فاكتور تأثير  . ورد توجه قرار گيرد   كـه ايـن فكـر امروزه اينقدر م        

. ]١٢[بـه عـنوان يـك عامل پربركت مورد استفاده قرارگرفته است           
فاكـتور تأثير به صورت دستورالعملي در گزينش بهترين مجالت          

در مؤسسه (SCI) و نمايه هاي  استنادي علوم Current Contentبراي 
رد، ليكـن، ايـن فاكـتور ارزيابـي در بسياري موا          . در آمـده اسـت    

بخصـوص در ارزيابـي محققـان بـه صورت انفرادي، مورد سوء             
فاكتور تأثير به صورت ميانگين     . ]١٢[اسـتفاده قـرار گرفته است     

نظير مقاله پژوهشي،   (تعـداد ارجاعـات به يك مورد قابل استناد          
در )  ، شماره كشف، يادداشت و چكيده علمي        نامه مقالـه مروري،  

ي معين تعريف شده    يـك مجلـه علمـي در طـول يك دوره زمان           
معموالً فاكتور تأثير براي يك مجله، به صورت    . ]١٣-١٧[اسـت   

ميانگيـن تعـداد ارجاعـات بـه هر مقاله چاپ شده در يك دوره               
زماني يك ساله به صورت نسبت تعداد ارجاعات به تعداد مقاالت       

به عنوان مثال، فاكتور . منتشرشده در دوسال اخير  محاسبه مي شود  
 ١٩٩٠در سـال   Physical Review Letters (PRL) تأثـير مجلـه   

تعداد ارجاعات شمارش شده   : بديـن صورت محاسبه شده است     
به مقاالت   ISI در بين همه مجالت تحت پوشش        ١٩٩٠در سال     

 مورد و به مقاالت ١١٤٧، ١٩٨٨در سـال   PRL چـاپ شـده در   
يعني در  .  مـورد بوده است    ١٠٥١٠،  ١٩٨٩چـاپ شـده در سـال        

 مورد به مقاالت چاپ شده در سالهاي         ٢٢٠٠٧معاً   ج ١٩٩٠سال  
اين در حالي   . اسـتناد داده شـده اسـت       PRL  مجلـه     ١٩٨٨ -٨٩

، ١٩٨٨اسـت كه تعداد مقاالت چاپ شده در اين مجله در سال             
به عبارت ديگر، تعداد    .  بوده است  ١٤٧١،  ١٩٨٩ و در سال   ١٤٣٠

، ١٩٨٨ -٨٩، طي دو سال       PRLمقـاالت چـاپ شـده در مجلـه          
در سال   PRL بنابرايـن ، فاكـتور تأثير     .  بـوده اسـت    ٢٩٠١عـاً   جم

. ، مي باشد  ٥٩/٧، يعنـي    ٢٩٠١ بـر    ٢٢٠٠٧ حاصـل تقسـيم      ١٩٩٠
مفهوم اين فاكتور اين است كه به طور ميانگين به هر مقاله چاپ             

.  مرتبه استناد داده شده است٥٩/٧، ١٩٩٠٠در سال  PRL شده در
ولي . ه محاسبه مي شود   گـاه فاكـتور تأثـير در يـك دوره پنج سال           

آنچـه معمـول اسـت، در يـك دوره دو سـاله همانـند مثال فوق        

در پايان (ISI) مؤسسه اطالعات علمي . محاسبات انجام مي گيرد
هـر سـال فاكـتور تأثـير را بـراي ارزيابـي تمامي مجالت تحت                

 .پوشش خود محاسبه نموده و گزارش مي كند

ISI         ،ميانگين فاكتور   درپايان  هرسال به صورت يك جدول
، JIF، با عالمت اختصاري(Jourmal Impact Factor)تأثير هرمجله 

 ميانگين فاكتورهاي تأثير مجله در طول JIF .را نيز معلوم مي كند
 هر مجله JIF براي محاسبه.  مي باشدISIساليان فعاليت مجله در 

فاكتورهاي تأثير درهمه سالها باهم جمع وسپس برتعداد سالهاي         
بعالوه، ميانگين  . ي فاكـتور موثـر مجلـه تقسـيم مي شود          موجـود 

 تعيين مي شود    JIFانحرافات مطلق فاكتورهاي تأثيرساالنه ازمقدار      
 . تا افت و خيزهاي مجله درجهت بهبود و سالمت آن معين گردد

 
 درجه بندي مجالت بر اساس فاكتور تأثير

با (Identification) ، هر مجله داراي يك كد شناسايي ISI در
مـي  باشـد و ايـن شـماره مجلـه در رديـف بندي كل       ID عالمـت  

مجـالت تحت پوشش مؤسسه بر اساس حروف الفباست، بدين          
شروع مي شود از يك  شروع A مجالتي كه نام آنها با ID ترتيب 

Z شده و به اعداد بزرگتر در مورد مجالتي كه نام آنها به حرف 

 ت تحت پوشش ، در همچنين، مجال. آغاز مي شوند، ختم مي شود
 
 

 265300 تعداد   JBC، به   1994در سـال    
ارجـاع داده شده است از این تعداد، تنها 

جاع مربوط به مقاله اولیور لوری       ار 8000
بـا عـنوان روش کالسیکی تعیین پروتئین       

[JBC 193 (1951), 265-75)]بوده است  . 

مقاله لوری بیشترین ارجاعات را در طول       
 ارجاعات تا این    300000زمـان، بـیش از      
روش لوری یک روش    . تاریخ، داشته است  

سـادۀ و تقریبـی اندازه گیری است ولی         
ــات  ــنوز ارجاع ــادی دارده ــیار زی . بس

ارجاعات زیاد به مقاله لوری بیشتر مدیون       
 .روشی بودن آن است
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موضـوعات مخـتلف طـبقه بندي شده و هر طبقه به يك گرايش              
درپايان هر سال مجالت . تعلق دارد(Discipline) خـاص علمـي   

. رديف بندي مي شوندJIF مـربوط به يك موضوع خاص بر طبق  
 درصد جدول و با شماره      JIFبـه اين طريق كه مجله با بيشترين         
 در انتهاي   JIFا كمترين مقدار    يـك مشـخص مـي شود و مجله ب         

چنانچه شماره رديف يك مجله     . جـدول شـماره گذاري مي شود      
در چنين   ) يـك گرايش علمي خاص    (در يـك موضـوع خـاص        

 نشان داده   n مرتب شده است با نماد       JIFجدولـي كـه به ترتيب       
 هم گوياي تعداد مجالت در آن موضوع خاص         Nشـود و نمـاد      

، در  JIF، با عالمت اختصاري (Jonrnal Rank) باشد، درجه بندي 
آن گـرايش علمـي خـاص بـه صـورت زيـر تعريف و محاسبه                

 .]١٨[مي شود

 
 JRK وقتي. تغييرمي كندN/1 و  يك بيـن JRK بديهـي اسـت   

بـراي يك مجله در موضوعي يك است، بدان معني است كه در             
آن گرايش خاص علمي  هيچ مجله اي وجود ندارد كه درجه آن             

براي يك   JRK وقتي. باالتر از مجله مورد نظر باشد      JIF بر مبناي 
 اسـت، بـدان معنـي اسـت كه در آن            ٦٥/٠مجلـه در موضـوعي      

باالتر از   JIF درصد مجالت بر مبناي      ٣٥گـرايش خـاص علمي،      
 .مجله مورد نظر مي باشند

 بيشتر از  JIF  داراي ISI  كلـيه مجالتي را كه در ) ١(جـدول  

براي هر  . ور تأثير شان نشان مي دهد     ده مـي باشـند، به ترتيب فاكت       
 و همچنين گرايش علمي مربوط قيد       JRK كـدام از ايـن مجالت     

 .شده است

 همانطور كه مالحظه مي شود، تمامي مجالت فوق در شاخه 

SCI  ميانگين .  قـرار دارنـد JIF مجله تحت پوشش ٧٨٣٢ براي  

ISI      علوم شيمي با   . ، را داشـته است    ٧١/١،  ٢٠٠٢ درپايـان سـال
علوم .  در مكان دوم مي باشد     ٥٤/١ JIF مجله داراي ميانگين     ٤٣١

 درمقام  ٤٨/١داراي ميانگين   ) ٢٠٠٦(پزشـكي بـا بيشـترين مجله      
در بيـن گرايشـهاي علمـي مخـتلف، بيشترين          . سـوم مـي باشـد     

 مجله، ١٧١، به ترتيب مربوط به علوم بيوشيمي با JIF ميانيگيـن  
  مجله، با مقادير٤٩ مجلـه و بيوفـيزيك بـا    ١١٤ايمونولـوژي بـا    

 مـي باشـد كـه  هـر سه مورد از گرايشهاي              ٨٠/٢ و   ٠٦/٣،  ١١/٣
 .علمي حوزه علوم حياتي محسوب مي شوند

JIF ، داراي ٢٠٠٢ـ مجالتي كه در انتهاي سال ١ جدول   

.بيشتراز ده بوده اند  
Journal JIF JRK Discipline 

Clin Res 50.57 1.00 BioMed 
Annu Rev Biochem 35.13 1.00 Biochem 
Annu Rev Immunol 34.52 1.00 Immunol 
Nat Genet 30.41 1.00 Genet 
Cell 24.90 1.00 Biol 
Annu Rev Cell Biol 23.21 1.00 Biol 
Annu Rev Cell Dev BI 22.66 0.99 Biol 
Curr Opin Cell Biol 21.49 0.99 Biol 
N Eng1 J Ned 20.08 1.00 GenMed 
Transplant Rev 19.04 1.00 Surg 
Adv Immunol 18.44 0.99 Immunol 
Annu Rev Neurosci 18.36 1.00 Neuro 
Pharmacol Rev 18.18 1.00 Pharm 
Physio Rev 17.63 1.00 Physiol 
Microbiol Mol Biol 17.46 1.00 Microbiol 
Microbiol Rev 16.83 0.99 Microbiol 
Gene Dev 16.67 0.99 Genet 
Rev Mod Phys 16.61 1.00 Phys 
Mol Cell 16.25 099 Biochem 
Nature 16.07 1.00 GenSci 
Endocrine Rev 15.44 1.00 Endocrine 
Neuron 15.39 1.00 Neuro 
Science 14.68 0.99 GenSci 
Annu Rev Plant Physiol 13.68 1.00 Bot 
Immunol Today 13.43 0.97 Immunol 
Trends Cell Biol 13.40 0.98 Biol 
FASEB J 13.02 0.98 Biol 
Solid Stat Phys 12.79 1.00 Cond 
Lancet 12.32 0.99 GenMed 
J Exp Med 12.32 0.99 BioMed 
Chem Rev 12.17 1.00 Chem 
Curr Opin Genet Dev 11.88 1.00 Biotech 
Adv Cancer Res 11.69 1.00 Oncol 
Electroanal Chem 11.59 1.00 AnalChem 
EMBO J 11.33 0.99 Biochem 
Surf Sci Rep 11.21 1.00 PhysChem 
Nat Struct Biol 11.20 1.00 Biophys 
Annu Rev Genet 11.07 0.97 Genet 
Trends Neuro Sci 10.98 0.99 Neuro 
Org Reactions 10.91 1.00 Orgchem 
Ammu Rev Pharmacol 10.87 1.00 Pharm 
Nat Neuro Sci 10.75 0.99 Neuro 
Adv Protein Chem 10.45 0.98 Biochem 
Ammu Rev Physiol 10.26 0.98 Physiol 

N
nJRK )1(1 −

−=



 

  ISIكاربرد فاكتور تأثير مجله در درجه بندي نشريات 

٧٦

يـك بررسي آماري بر روي مقاالت منبع  و استناد داده شده             
، SCI مجله از فهرست     ٥٠ نشـان مي دهد كه تنها        ١٩٩٤در سـال    

 درصد ١٥ مقاله چاپ كرده اند و اين معادل با ٨٤٠٠٠در آن سال 
 .]١٩[  آن سال مي باشدSCI   مقاالت چاپ شده در مجالت

ت را در آن سال     بعـالوه، نيمي از اين تعداد بيشترين ارجاعا       
 ميليون  ٧٥/٣،  ١٩٩٤در واقع، درسال    . بـه خود اختصاص داده اند     

 ٣٣داده شده است كه SCI  مجله در فهرست ٥٠ارجـاع تـنها به   
درهمان . ]١٩[درصـدكل از ارجاعـات آن سـال را شامل مي شود             

 درصـد مقاالت چاپ شده مربوط به صد مجله بوده و            ٢٢سـال،   
. دكل ارجاعات نسبت داده شده است      درص ٤٤متقابالً به صدمجله    

، JBC (Journal of Biological Chemistry) درچندسال اخير، مجله  
، بيشترين ارجاعات   ٢٠٠٢ درسال JIF٥٣/٦درموضوع بيوشيمي، با    

مجالت با بيشترين   ) ٢(جدول  . را بـه خود اختصاص داده است      
بيشترين ارجاعات به معني بيشترين     . ارجـاع را نشـان مـي دهـد        

 نمـي باشـد، چـرا كـه اين به تعداد چاپ شده توسط              JIFقـدار   م

تعداد   JBC، به   ١٩٩٤در سال   . آن مجلـه هـم مـربوط مـي گردد         
  ٨٠٠٠از اين تعداد، تنها . ]١٩[   ارجـاع داده شـده است   ٢٦٥٣٠٠

ارجـاع مـربوط بـه مقالـه اوليور لوري با عنوان روش كالسيكي              
.   بـوده است [JBC 193 (1951), 265-75]تعييـن پروتئيـن   

ــان، بــيش از   ــوري بيشــترين ارجاعــات را در طــول زم ــه ل مقال
روش لوري يك   .  ارجاعـات تـا اين تاريخ، داشته است        ٣٠٠٠٠٠

روش سـادة و تقريبـي انـدازه گـيري اسـت ولي هنوز ارجاعات               
ارجاعات زياد به مقاله لوري  بيشتر مديون        . بسـيار زيـادي دارد    

اين است كه مقاالت    در كـل عقيده بر      . روشـي بـودن آن اسـت      
 JIFروشـي از ارجاعـات زيادي برخوردارند و اين باعث افزايش     

باچــاپ  JBC ١٩٨١-١٩٩٤در فاصــله ســالهاي . ]٢٠[مــي شــود 
 ارجـاع، فاكتور مؤثر دوره اي       ٧٣٥٠٢٦ مقالـه و دريافـت       ١٤٤٨٣

 را كسب نموده و اين بيشترمديون مقاله روشي، ٨/٥٠چهارده سال 
بنابراين ، ماهيت يك كار     . ]٢٠[ه است بخصـوص مقاله لوري، بود    

باال  JIF تحقيقاتـي مـي توانـد بـه گونه اي باشد كه در مجالت با     
انتشـار نباشد، اما اين از ارزشهاي مقاله چاپ شده در يك مجله             

از اين رو، در ارزيابي مقاالت علمي نبايد        .اسـتاندارد نـبايد بكاهد    
تنها .  تكيه نمود  مجله اي كه آن را چاپ كرده است         JIFتـنها بـر     

مقالـه ويليام گيبس مشهور در ترموديناميك اگرچه در يك مجله           
 بسيار غير مشهور و

، بيشتر مورد ١٩٩٨ـ مجالتي كه در سال ٢جدول 
 .ارجاع قرارگرفته اند

Journal Discipline 
NO 

Citation 
(1998) 

JIF 
(2002) 

Rank 
(2002) 

  J Biol Chem Biochem 172,726 6.53 0.92 
  Nature GenSci 167.897 16.07 1.00 
  Proc. Nat.  Acad  Sci  
  USA 

GenSci 167.464 9.58 0.98 

  J Am Chem Soc Chem 122,492 4.92 0.96 
  Science GenSci 106,393 14.68 0.99 
  J Chem Rev Atom 84,098 3.25 0.81 
  Phys Rev Lett Phys 73,497 6.57 0.98 
  New Eng J Med GenMed 96.103 20.08 1.00 
  Phys Rev B 
(Condenced Matter) 

Phys 68,179 3.15 0.97 

  Lancet GenMed 67,723 12.32 0.99 
  Biochin Biolhys Acta Biophys 65,593 2.64 0.71 
  J Immunol Immun 64,358 5.16 0.90 
  Cell Biol 63,779 24.90 1.00 
  Biochemistry (USA) Biochem 52,123 4.56 0.87 
  Am J Physiol Physiol 50,108 2.99 0.81 
  Brain Res Neuro 49,167 2.94 0.83 
  J Clin Invest GenMed 46,243 2.22 0.88 
  Astrophys J Astro 44,733 3.57 0.93 
  Biochem J Biochem 43,589 3.66 0.81 
  J Cell Biol Biol 41,906 2.49 0.80 
  Cancer Res Oncol 41,731 5.78 0.94 
  Biochem Biolhys Res  
  Commun 

Biophys 41,353 3.28 0.76 

  J Exp Med BioMod 37,079 12.32 0.99 
  J Org Chem OrgChem 35,940 2.15 0.71 
  J Phys Chem Physchem 34,856 2.47 0.77 

 

 چاپ (Transavtions of the Connecticut Academy) دور افتاده 
. شـده بـود، امـا امـروزه خمير مايه اصلي ترموديناميك مي باشد             

فاكـتور تأثـير يـك ابـزار كامل براي          : ، مـي گويـد    SCIبنـيانگذار   
انـدازه گـيري كيفيـت مقـاالت نيسـت، بلكه روش بهتري وجود              

اي موجود دارد و از     نـدارد و مزايايـي نسـبت بـه ديگـر معياره           
 .]٢١[اين رو تكنيك خوبي براي ارزيابي علمي محسوب مي شود
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برابـر يـك در موضوعات مختلف   JRK مجالتـي كـه داراي   
نشان داده  ) ٣(مي باشند، در جدول      ISI در دسته بندي     ٢٠٠٢سال  

 اين مجـالت و گـرايش  JIFهمچنين، براي مقـايسه، . شده است

در رديف  بندي     (ID)سايي مجله   مـربوطه بـه همـراه كـد شنا        
  يك در    JRKمجله اي كه داراي     . الفبايـي مجالت داده شده است     

 را نيز دربين مجالت آن      JIFيـك گـرايش علمـي است، بيشتريت         
) ID(موضـوع علمي خاص مربوطه، به همراه كدشناسايي مجله          

مجله اي كه   . در رديـف بـندي الفبايـي مجـالت داده شـده است            
را نيز   JIFر يك گرايش علمي است، بيشترين        يك د  JRKداراي  

 در موضوعات   JIFاما مقدار   . در بيـن مجـالت آن موضـوع دارد        
 Compos part برخي مجالت مانند . مختلف بسيار متفاوت است

A     اگـر چه دارايJRK       واحد هستند، اما داراي  JIF    كمتر از يك 
.    مـــــي باشـــــند) ٧٦/٠در ايـــــن مـــــثال (
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 موضـوع بررسـي كيفيـت مقـاالت علمي جنبه هاي مختلفي           

   مجله حاوي   JRK و ديگري  JIFرا مـي طلـبد كـه يكـي از آنهـا             

 مقالـه مـربوط مـي باشـد، اگـرچه ايـن دو بـراي ارزيابـي كافي                  
ت چاپ شده   اما اين اتفاق نظر وجود دارد كه مقاال       . نمـي باشـند   

، به دليل رعايت     ISIدر مجـالت موجـود در فهرسـت مجـالت           
اسـتانداردهاي علمـي و قواعـد نشر بين المللي تنها مبناي تعيين             

 . ميزان توليدعلم مي باشد

تحقـيق و پـژوهش در تمامي موضوعات و زير ساختارهاي            
دانـش، امـري حياتي و قابل تقدير است واين شرط اول توسعه             

 در ارزيابي مقاالت علمي بايد    . وامـع بشري است   همـه جانـبه ج    

بـه موضـوع پژوهشـي مـربوط و فهرسـت مجالتـي كه اينگونه               
مجالتي كه .  منتشـر مـي كنـند  نيز توجه نمود      ISIمقـاالت را در     

  بيشـتر از ده مـي باشـند، اغلب مربوط         JIFداراي   ISIدرفهرسـت   

اصي امروزه علوم حياتي داراي جايگاه خ     . بـه علوم حياتي است    
در امـر تحقـيقات جهانـي اسـت و كشور ما نيز نمي تواند از آن                 

 .مستثني باشد
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