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 معرفی: 

H – Index با قعوا در شاخص ینا. شد اعبدا کالیفرنیا هنشگادا در شهیر رججو توسط ديمیال 5002 لسا در که ستا سنجی علم يها شاخص از 

 قابل هنشگادا یا مرکز ن،محققا از هیوگر، محقق یک ايبر یندکسا اچ. ستا هشد اعبدا محققین هشیوپژ داد ونبر کمی یابیارز و تأثیر تعیین فهد

  .ستا محاسبه

 دانشگاه تأثیرگذاري یک توان می شاخص این با. کرد نیزمعین را گروهی علمی تأثیرگذاري توان می که است اي گونه به شاخص این در سنجش معیارهاي

 کرد. مشخص درستی به نیز را اساتید از گروهی و

 

 مقاالت تعداد شاخص این در. کرد جدا داشتند بیشتري مقاالت تعداد که افرادي از را تأثیرگذار محققان و پژوهشگران توان می H-Index از استفاده با

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد که است عاملی تنها تأثیرگذاري و شود نمی تلقی مهمی عامل علمی

 ثرا 6 ديفر قتیو لمثا رطو به. دگیر می          رتصو ادفرا از هیوگر یا دفر یک همنتشر رثاآ به هشد داده داتستناا یعزتو پایه بر   Hشاخص محاسبه

 .است 6او H-Index  ه،شد دستناا ربا 6 نهاآ از امهر کد به که دارد ( ... و مقاله ب،) کتا علمی

 هپایگا از شاخص ینا آوردن ستد به هنحو که هستند ISI ،Scopus و Google Scholarمی کنند  محاسبه را H-index که هایی هپایگا ترین مهم

 د. شو می کرذ  خالصه رطو به قفو يها

 است؟ چگونه H عددی شاخص محاسبه

 پژوهشگر مشخص براي را مشخصی معیار. باشد شده استناد دفعه H هرکدام و باشد پژوهشگر و محقق یک توسط شده نوشته مقاالت تعداد H اگر

 .کند می

 را خود مقاالت است، کافی اندیس این ساده محاسبه براي. شود سه فقط او اچ اندیس اما. باشد داشته مقاله تا ۰00 نفر یک است ممکن که کنید توجه

 حداقل باالتر مقاالت که بایید پایین ،n سطر تا لیست در تاجایی و پایین به حرکت به کنید شروع باال از و کنید مرتب (refer) ارجاع تعداد حسب بر

n دارند را زیر ارجاعات تعداد ترتیب به که دارد مقاله ۰0 فردي کنید فرض. باشد مفید شاید زیر مثال. باشند شده ارجاع بار. 

 

 



                                    H- Indexآشنایی با                             

 

 تعداد مقاالت 

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

 تعداد استنادات

23 21 05 01 6 3 2 0 1 1 

 

H-Index    محاسبهاست.   2او  برابر با H-Index تعداد نشانگر عدد هر افقی، محور در که است صورت این به محور روي 

 .شود می داده نشان مقاله به استناد تعداد عمودي، محور در و شود می گرفته  نظر در مقاالت

 

I10-Index شمرد می را مقاالتی تعداد اندیس این. گیرد می قرار استفاده مورد و شده معرفی اسکوالرش پروژه در گوگل توسط 

  .اند گرفته قرار استناد مورد بار ۰0 حداقل که

 دریافت نیز دیگر ارجاعچهار  پژوهشگر اینششم  مقاله اگر. بود خواهد4 با برابر i10-index ۰0 آي اندیس باال، مثال مورد در

 .شد خواهدپنج  برابر او ۰0آي اندیس نماید،
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 Web Of Scince در ننویسندگا  H-Index همشاهد

 کنید: و جستجو وارد را دخو نظر ردمو هنویسند منا  ISI طالعاتیا هپایگا در -۰

 . براي جستجو در پایگاه مذکور باید امکان دسترسی به پایگاه برقرار باشد **** تبصره مهم:
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  ؛نمایید کلیک  Create Citation Reportروي  نظر ردمو ات فردمقال ،نتایج صفحه در -5

 

 با همچنین  د؛کر همشاهد را داتستناا میانگین و لسا در داتستناا ادتعد دات،ستناا کل ادتعد انتو می ،یندکسا-اچ بر وهعال عکس زیر در -3

 ؛شد هداخوداده  نمایش آن از يبیشتر تجزئیا انعنو هر روي بر کلیک
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 Scopus در ننویسندگا  h-index همشاهد

 ینا هاهدــمش ايبر. دازدپر می  شاخص ینا ئهارا به که  ستا يمعتبر  ربسیا منابع از ،یرولزا  راتنتشاا  تمحصوال از  سسکوپوا طالعاتیا هپایگا

 سسکوپوا هپایگا یا با آدرس خود  https://arakmu.ac.ir/diglib/fa دانشگاه به آدرس نیک ولکترا کتابخانه طریق از ،اخصــش

https://www.scopus.com ستجو ج را دخو نظر ردمو منا و  هشد  هسند نوی  يستجو ج  صفحه وارد  صلی ا  صفحه در  سپس و  شوید  

 مقاالتی  رتصو ینا در که. نماید می  دهستفا ا بعد به ۰992  لسا به طمربو تمقاال از  ضر حا لحا در اچ  شاخص  سبه محا ايبر هپایگا ینا. نمایید

.  باشند گرفته ارقر  دستناا ردمو تفعاد به تمقاال نهما  ستا ممکن که آن لحا. وند ش می گرفته هیددنا ،ندا  هشد  شر منت  لسا ینا از قبل که

 .نیست اكشترا ممستلز سسکوپوا در  اچ شاخص به   سترسید
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 .ستا همشاهد قابل قسمت ینا در آن دارنمو و اچ شاخص و داتستناا ادتعد ت،مقاال ادتعد ه،نویسند به طمربو کامل تطالعاا
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  : Google Scholar  در ننویسندگا  ndexI-H همشاهد

 اچ شاخص گوگل در يبررکا بحسا یک ثبت با حتیرا به انتو می و دهبو نیگارا ،باشد می گوگل شرکت به متعلق که اربزا ینا

 در ستیدر به تمقاال گرا نظر ردمو هشگروپژ منا يجستجو با یا و دنمو محاسبه دخو مربوطه تمقاال بنتخاا از پس را دخو

 توجه نکته ینا به باید ار،بزا ینا ردمو در. دنمو همشاهد را اچ شاخص ،باشند هشد هبرگزید هشگروپژ توسط هشد دیجاا فایلوپر

 ینترنتا در نیگارا رتصو به که مقاالتی حتی( اچ شاخص محاسبه در تمقاال از سیعیو طیف دادن ارقر مدنظر لیلد به که دکر

 می ،ستا نیگارا اريبزا که جا آن از ماا نیست قیقد یگرد يها اربزا ازهندا به ،)ندا هنشد منتشر معتبر تمجال در یا و نددار دجوو

 .باشد مناسب نداتو

 

 



                                    H- Indexآشنایی با                             

 

 ستد به اچ شاخص ستا ممکن که ريطو به دارد، بستگی نظر ردمو طالعاتیا هپایگا جامعیت به اچ شاخص قیقد يگیر ازهندا

 یک فقط هشد منتشر مقاله هر ،ساینس آو وب و سسکوپوا يها هپایگا در. نباشد نیکسا مختلف طالعاتیا يها هپایگا از همدآ

 دجوو خلاتد نمکاا ،سمیا مشابهت دجوو رتصو درسکالرا گوگل در که حالی در. شوند می ثبت و نمایه ها هپایگا ینا در مرتبه

. باشد هشد فهرست سکالرا در ربا چند یا دو مقاله یک ستا ممکن همچنین. دشو می نتایج در وتتفا دیجاا باعث گاهی ینا و دارد

 .دشو شاخص ینا ذبکا کاهش یا یشافزا باعث نداتو می صخا یطاشر در مرا ینا

به جامعیت پایگاه اطالعاتی مورد جستجو بستگی دارد.از پایگاه های مختلف که در    Hاندازه گیری دقیق شاخص 

 اسالیدهای قبل ذکر شد یکسان نباشد.
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