
 اسکورسایت همانند آن محاسبه نحوه که دیگریست شاخص CiteScore Trackerترکر اسکورسایت

 البته. شود روزرسانیبه سال همان برای ماهیانه صورت به است قرار که تفاوت این با است

 دلیل به ترکر اسکورسایت ولی کندنمی تغییر هم دیگر و شودمی ارائه بار یک فقط اسکورسایت

 ی نشریه ۱۱۲۲ سال اسکورسایت مثال.است سال در روزرسانیبه و تغییر بار ۲۱ نیازمند خود ماهیت

 ترکر اسکورسایت اما. کندنمی تغییر دیگر که است شده اعالم ۲۳.۴۱ عدد اسکوپوس توسط نیچر

 هر که دهد می نشان ۲۳.۴۱ عدد. باشدمی ۱۱۲۲ دسامبر آپدیت برای ۲۲.۲۲ عدد مجله همین

 سال سه طول در استناد ۲۳.۴۱ متوسط طور به نیچر ی نشریه در شده منتشر اسناد از عنوان

 نای گویای زیر عکس شود می محاسبه ”اسکور سایت“ چگونه اینکه یادگیری برای.است کرده دریافت

 تعداد کسر، صورت در ۲۱۱۱۲۱ عدد ”نیچر ی نشریه ۱۱۲۲ اسکور سایت“ مثال برای. است موضوع

)  ۱۲۲۴ عدد بر اند کرده دریافت ۱۱۲۲ سال در ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ ،۱۱۲۱ سالهای مقاالت که استنادهایی

 .است شده تقسیم( شده بیان سال سه در نیچر مقاالت تعداد کس مخرج

 چاپی مدارک انواع ی همه اینجا در که است این شود جلب شما توجه هم باز باید که ای نکته* 

 مقاله مروری، ی مقاله پژوهشی، مقاله سرمقاله، از اعم گیرند می قرار محاسبه مورد نشریه توسط

 به که ”ترکر اسکور سایت“ شاخص برای اما و (Articles-in-press جز به) …و کنفرانسی،سرمقاله ی

 یعنی. گردد می آغاز May میالدی می ماه اواخر از شود می ارائه جاری سال برای ماهیانه صورت

 اوریل..…،۱۱۲۲جوالی ،۱۱۲۲ژوئن های گزارش ماهیانه صورت به ۱۱۲۲ سال برای اینجا در ما اینکه

 ”اسکور سایت“ شاخص ۱۱۲۱ می ماه اواخر حدود در که چرا. داشت خواهیم ۱۱۲۱ می و ۱۱۲۱

 می ارائه را CiteScore شاخص می ماه حدود سال هر برای اسکوپوس. )شد خواهد ثابت و تکمیل

 (.دهد

 ”رترک اسکور سایت“ و ”اسکور سایت“ تفاوت که است مهم بسیار دانشجویان ویژه به خوانندگان برای

 .باشند کرده درک باال در شده نوشته مطالب روی از را

 شرق گزین ایده گستر پژوهش شرکت:  منبع


