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H-index 2005 سال در كه است سنجي علم هاي شاخص از 
  .شد ابداع كاليفرنيا دانشگاه در هيرش جورج توسط ميالدي

  كمي ارزيابي و گذاري تأثير تعيين منظور به واقع در شاخص اين
.است شده ابداع محققين پژوهشي داد برون

  يا مركز محققان، از گروهي محقق، يك براي اچ شاخص همچنين
.است محاسبه قابل دانشگاه يك

 آثار به شده داده استنادات توزيع منباي بر اچ شاخص محاسبه
  .گيرد مي صورت افراد از گروهي يا فرد يك منتشره

 به كه دارد )... و مقاله كتاب،( علمي اثر 5 فردي وقتي مثال طور به
.باشد مي 5 او ايندكس اچ شده، استناد بار 5 آنها از كدام هر



H-indexاينترنتيهايپايگاه

 Scopus
 ISI 
 Google Scholar



Scopusسايت  درنويسندگان H-indexمشاهده
نويسندهجستجويصفحهوارد (www.scopus.com)پايگاهايندر

.نماييدواردرانظرموردناموشده



.كنيدكليكمورد نظر نويسندهنامروينتايجصفحهدرسپس

مشابههاي نام

كليك بر روي 
نويسنده مورد نظر



تعداد مقاالت
مشاهده نمودار

h-index



نمودار مقاالت نويسنده مورد نظر



، ارجاعات به View citation overviewدر صفحه نتايج با كليك بر روي 
. مقاالت نويسنده مورد نظر، در سالهاي مختلف مشاهده مي شود

H-index = 9

. خود را در گوشه سمت راست باال مشاهده نمايند H-indexدر همين صفحه محققين گرامي مي توانند 



ISIسايت  درنويسندگان H-indexمشاهده
، نام نويسنده مورد )در مركزي كه دسترسي به آن برقرار باشد( ISIدر پايگاه اطالعاتي 

نظر خود را وارد كنيد؛



  .كليك نماييد Create Citation Reportدر صفحه نتايج، مقاله فرد مورد نظر را انتخاب كرده و روي  



ايندكس، مي توان تعداد كل استنادات، تعداد استنادات در سال -در اين صفحه عالوه بر اچ
.و ميانگين استنادات را مشاهده كرد

.همچنين با كليك بر روي هر عنوان جزئيات بيشتري از آن نمايش داده خواهد شد



Google Scholarدرنويسندگان H-indexمشاهده
كليك   My Citationموتور جستجوي گوگل اسكوالر را باز كنيد و بر روي پيوند 

.كنيد



  .سپس با نام كاربري خود وارد شويد



جستجوي  
نام نويسنده

در پروفايل خود، جدول اچ ايندكس را مشاهده كنيد و يا نام نويسنده دلخواه خود را در كادر  
.جستجو وارد نماييد و نتيجه را مشاهده كنيد



Citation:رانشرياتكلبهاستناداتتعدادقسمتايندر
رااخيرسال5دراستناداتتعداددومستوندر.كنيدميمشاهده

.دهدمينشان
h-index:كه اي نويسنده يا خود ايندكس اچ قسمت اين در  

.كنيد مي مشاهده كرديد جستجو
i10-index:استناد10حداقل كه يانتشاراتتعدادشاخص اين  

.دهد مي نشان را دارند

شاخص هاي استنادات
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به 
به صورت دستي، پس از جستجوي  Hبراي به دست آوردن عدد 

نويسنده مورد نظر و مشاهده نتايج در سالهاي مختلف، مقاالت را 
بر حسب استناد به ترتيب نزولي مرتب كنيد و تعداد مقاالت را بـا  
تعداد استنادها مقايسه نماييد تا جايي كه تعداد استناد مسـاوي يـا   

.  بيشتر از شماره مقاله باشد
. نويسنده است Hدهنده شاخص شماره آن مقاله، نشان





 پايگاه جامعيت به H شاخص دقيق گيري اندازه
  كه طوري به .دارد بستگي جستجو مورد اطالعاتي

 هاي پايگاه از آمده دست به H شاخص است ممكن
.نباشد يكسان شد ذكر قبل اساليدهاي در كه مختلف

:كتهن


