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 2020 – 2011از سال برتر اسکپوس  درصد 10در نشریات  دانشگاه بیرجندتولیدات علمی 

 واحد علم سنجی

 کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

 

 10 اتیدر نشردرصد مقاالت  6/13معادل عنوان  321تعداد  2020-2011 یسالها نیعنوان مقاله منتشر شده دانشگاه در ب 2668 انیدر م

 اند. دهیاسکور به چاپ رس تیر اساس شاخص سابدرصد برتر 

میان در استنادات  نیشتریبارای دکه یا مرکز تحقیقاتی  تولیدات علمی دانشگاه زانیدهد که م یدرصد برتر نشان م نشریات  ده مقاله درانتشار

 و به عبارتی میزان کیفیت این تولیدات علمی چقدر می باشد.به چه اندازه است معتبر علمی هستند  مجالت

محاسبه  اریمعسایت اسکور  .که در پایگاه اسکپوس نمایه شده و بر اساس شاخص سایت اسکور مرتب شده اند.هستند نشریاتی  این نشریات شامل

نشریاتی  درصد نشریات برتر هر حوزه موضوعی قرار می گیرند. 25 ای و 10، ، 5، 1 یست نشریات ل در یدرصد ایبه طور مطلق  نشریاتی است که 

 کننده ترین نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکپوس هستند.دیپربازدکه 

 یتوان برا یرا م ارهایمع نیکه ا یمعن نیبد مرتب می شوندو تنطیم شده نیز  براساس شاخص اسنیپ و اس جی آرهمچنین برتر شریات این ن

 .دادمورد استفاده قرار  ،باال ، صرف نظر از رشته یصدک هادهکها و یا در در نشریات  سهیمقا

 

 

 2020-2011: میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در اسکپوس از سال 1شکل
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 2020-2011: حوزه های موضوعی تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در بین سالهای 2شکل 

 

 

 

 2020-2011: میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند منتشر شده در نشریات ده درصد برتر در بین سالهای 3شکل 
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    (SNIP)  پیشاخص اسن

 یحوزه موضوع کی یافتیاستناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات در ریتأث زانیشد م شنهادیپ دنیشاخص که توسط دانشگاه ال نیا

شاخص  نیداشته باشد. ا یشتریارزش ب گرید یحوزه موضوع کینسبت به  یحوزه موضوع کیدر  تواندیاستناد م کی ریتأث نی. بنابراسنجدیم

 :ردیپذیم ریتأث لیشاخص از عوامل ذ نیاسکوپوس قابل مشاهده است. ا گاهیدر پا

 (citing – side approach : استناد کننده کردیرو) مقاالت استناد دهنده یهارفرنس اههیدادن به س تیمخاطب: اهم عامل

رفرنس باشد  m یمقاله دارا کیمورد استفاده در آن مجله به عنوان مثال اگر  یهارفرنس زانیبه مجله استناددهنده، در نظر گرفتن م یدهوزن

 .خواهد داشت m/1برابر  یارزش یافتیاستناد در

 .دهندیمجله استناد کننده مورد توجه قرار م یهارفرنس نیانگیمجله را با م کیاستنادات  نیانگیع در اسکوپوس ممنب یسازنرمال در

 :محاسبه روش

مقاله بر مقاالت قابل  یافتی. کل استنادات درشودیساله محاسبه م 3 یهر مقاله چاپ شده در مجله در بازه زمان یخام برا یهاابتدا داده -1

 .(Raw impact per paper) شودیم میاستناد تقس

 نیانگیو سپس م شودیساله محاسبه م 10 یبازه زمان کی یبرا سیتابیاستناد در د افتیمجله در در لیموجود در رابطه با پتانس یهاداده -2

 .(database citation potential) شودیمحاسبه م زیمقاالت ن یهارفرنس

 (SNIP= RIP/DCP) دیآیبر دو عدد نرمال مورد نظر به دست م کی یهانهیگزعدد به دست آمده از  میاز تقس -3

 

 SCImago Journal Rank (SJR)  شاخص

بر ارزش  میو شهرت مجله اثر مستق تیفیک ،یموضوع نهیو زم ستیکه خلق شده ن یزیکند تمام استنادها برابر آن چ یم انیاست که ب یاریمع

کند.  یرا محاسبه م ندیآ یکه استنادها از آن م یاعتبار مجله ا ای تیمجله و هم اهم کی یافتیدر یهم شمار استنادها اریمع نیاستناد دارد. ا

 SJRمجالت  یاز شاخص رتبه بندSCImago باشد.   یبزرگ و ناهمگن مناسب م اریبه مجالت بس یاستناد شبکه ا یبرا شتریشاخص ب نیا

 یمقدار و اعتبار مشابه را به خود اختصاص م کیشود. ابتدا هر مجله  یدو مرحله محاسبه م یکند که در ط یمجالت استفاده م سهیمقا یبرا

 .I/N یعنیشود  ینشان داده م Nبا  گاهیو تعداد کل مجالت پا Iدهد. اعتبار مجله با 
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