
   H-indexآشنایی با 
 و پایگاه های ارائه دهنده آن



  2005 سال در که است سنجی علم های شاخص از انیدکس اچ
  این .شد ابداع کالیفرنیا دانشگاه در هیرش جورج توسط میالدی
  داد برون کمی ارزیابی و تأثیر تعیین هدف با واقع در شاخص

  محقق، یک برای ایندکس اچ .است شده ابداع محققین پژوهشی
 .است محاسبه قابل دانشگاه یا مرکز محققان، از گروهی

  آثار به شده داده استنادات توزیع پایه بر اچ شاخص محاسبه
 طور به .گیرد می صورت افراد از گروهی یا فرد یک منتشره

  هر به که دارد (... و مقاله کتاب،) علمی اثر 5 فردی وقتی مثال
 .است 5 او ایندکس اچ شده، استناد بار 5 آنها از کدام

 



 محاسبه را h-index که هایی پایگاه ترین مهم

 Google Scholar و Scopus ،ISI کنند می 
 از شاخص این آوردن دست به نحوه که هستند

 به طور خالصه در اسالیدهای بعد فوق های پایگاه
 ذکر می شود 

 



 Scopus در نویسندگان  h-index مشاهده

 جستجوی صفحه وارد  )www.scopus.com(پایگاه این در
 نمایید؛ وارد را نظر مورد نام و شده نویسنده

 

http://www.scopus.com/


 ؛کنید کلیکمورد نظر  نویسنده نام روی نتایج صفحه در سپس

 نامهای مشابه

کلیک بر روی 

 نویسنده مورد نظر



 تعداد مقاالت
 مشاهده نمودار

h-index 



 نمودار مقاالت نویسنده مورد نظر

 



،   ارجاعات به مقاالت  view citation overviewهمچنین در صفحه نتایج با کلیک بر روی 
 .  نویسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود

خود را در گوشه سمت راست باال  h-indexدر همین صفحه محققین گرامی می توانند 
 .  مشاهده نمایند

h- index=9 



 ISI در نویسندگان  h-index مشاهده

 
، (در مرکزی که دسترسی به آن برقرار باشد) ISIدر پایگاه اطالعاتی 

 نام نویسنده مورد نظر خود را وارد کنید؛



در صفحه نتایج، مقاله فرد مورد نظر را انتخاب کرده و روی 
Create Citation Report   کلیک نمایید؛ 



ایندکس، می توان تعداد کل استنادات، تعداد  -در این صفحه عالوه بر اچ
 استنادات در سال و میانگین استنادات را مشاهده کرد؛

همچنین با کلیک بر روی هر عنوان جزئیات بیشتری از آن نمایش داده 
 خواهد شد؛



 Google Scholar در نویسندگان  h-index مشاهده
 

 موتور جستجوی گوگل اسکوالر را باز کنید و بر روی پیوند

  My Citation کلیک کنید؛ 

 



 سپس با نام کاربری خود وارد شوید 

در پروفایل خود، جدول اچ ایندکس را مشاهده کنید و یا نام نویسنده  
 .دلخواه خود را در کادر جستجو وارد نمایید و نتیجه را مشاهده کنید



 جستجوی   

 نام نویسنده



Citation: نشریات کل به استنادات تعداد قسمت این در 
 5 در استنادات تعداد دوم ستون در .کنید می مشاهده را

 ؛دهد می نشان را اخیر سال
h-index:  در این قسمت اچ ایندکس خود یا نویسنده ای

 که جستجو کردید مشاهده می کنید؛

i10-index: 10 شاخصi حداقلی را که انتشارات تعداد 
 .دارند نشان می دهد استناد 10

  

 

 شاخص های استنادات



 روش تعیین اچ ایندکس به صورت دستی

به صورت دستی، پس از جستجوی  Hبرای به دست آوردن عدد 
نویسنده مورد نظر و مشاهده نتایج در سالهای مختلف، مقاالت 
را بر حسب استناد به ترتیبب نوولبی مرتبب دنیبد و ت بداد      
مقاالت را با ت داد استنادها مقایسه نمایید تا جایی دبه ت بداد   

 . استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد

 . نویسنده است Hدهنده شاخص شماره آن مقاله، نشان
 

 





جامعیت پایگاه به  Hگیری دقیق شاخص  اندازه
 . مورد جستجو بستگی دارد اطالعاتی

به دست  Hبه طوری که ممکن است شاخص 
آمده از پایگاه های مختلف که در اسالیدهای  

 .قبل ذکر شد یکسان نباشد
 


