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 دانشکده پرستاری بروجرد . کتابخانه    

 به را دانشمندان علمی تاثیرگذاری و وریبهره کوشدمی که است عددی شاخصی index)-(h ایندکس اچ

 دفعات تعداد و افراد استناد پر مقاالت تعداد گرفتن نظر در با شاخص این دهد. نمایش کمی صورت

 علمی گذاری تأثیر برای توانمی شاخص این از شود.می محاسبه دیگران توسط مقاالت آن شدن استناد

 دانشمندان و هادانشگاه علمی تاثیرگذاری محاسبه برای ایندکس اچ برد، بهره نیز دانشمندان از گروهی

 نام به دانیفیزیک توسط میالدی( ۵۰۰۲) ۴۸۳۱ سال در شاخص این است. استفاده قابل نیز کشور یک

 Hirsch E. Jorgeشده هشناخت هیرش مقدار یا هیرش شاخص هاینام با گاهی رو این از شد. پیشنهاد 

 .است

 of Web های پایگاه کنند. می محاسبه را H شاخص که دارد وجود معروف اطالعاتی پایگاه سه

 Knowledgeو Scopus و دارند اشتراک به نیاز که Scholar Google صورت به را کار این که 

 .دهد می انجام رایگان

 نصب از پس Index Calculator):-(Scholar H محاسبه گر اسکوالر اچ ایندکس

 اسکوالر گوگل سایت وارد کافیست آن، از استفاده برای و ابزارک این



 (scholar.google.com).نام پیشرفته، جستجوی قابلیت از استفاده با سپس شوید 

 سرچ و کرده، تایپ by authored articles Return قسمت در را موردنظر نویسنده

 نشان شما برای زیر شکل مانند تصویری در مدنظر نویسنده index-h حال کنید.

 :زیر های لینک از ابزارک این دانلود شد. خواهد داده

: index-h-om/webstore/detail/scholarhttps://chrome.google.c-کروم گوگل برای

calculato/cdpobfbhbdlpbloccjokjgekjnmifbng?hl=en-US 

: h-US/firefox/addon/scholar-https://addons.mozilla.org/en-فایرفاکس موزیال برای

rcalculato-index 

 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/scholar-h-index-calculato/cdpobfbhbdlpbloccjokjgekjnmifbng?hl=en-US
https://chrome.google.com/webstore/detail/scholar-h-index-calculato/cdpobfbhbdlpbloccjokjgekjnmifbng?hl=en-US
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/scholar-h-index-calculator
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/scholar-h-index-calculator


  Scopusدر نویسندگان   index-hمشاهده

 نام و شده نویسنده جستجوی صفحه وارد  )www.scopus.com(پایگاه این در-1

 نمایید؛ وارد را نظر مورد

 ؛کنید کلیک نظر مورد نویسنده نام روی نتایج صفحه در سپس-2

   ،overview citation view روی بر کلیک با نتایج صفحه در همچنین-3

 می مشاهده مختلف سالهای در نظر، مورد نویسنده مقاالت به ارجاعات

  شود.

 گوشه در را خود index-h توانند می گرامی محققین صفحه همین در-4

 نمایند. مشاهده باال راست سمت
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