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  )بودن منبع در صورت مشترك
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محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک 

ها و  اچ براي محاسبه تاثیرگذاري علمی دانشگاه

توسط ) میالدي 2005( 1384این ایندکس در سال 

 

  

  

در واقع، یکی از دومین نمایه نامه استنادي محسوب می گردد و 

هاي استنادي علوم، علوم ناشر پایگاه

 .هاي استنادي در جهان است

تفاوت هاي پوشش دهی این دو نمایه تفاوت هاي موضوعی هستند، مثال در حوزه هنر، 

برتري نسبی را از آن خود کرده اما در همین 

 موضوعات براساس شاخص هاي مدیریت و اعتبار پدیدآوردندگان مقاله و یا اثر خاص

به مقاالتی که پیش از آغاز به کارش 

سهولت دسترسی و به روز بودن تفاوت دیگر 

فاکتورهاي تاثیري که دو نمایه از آن 

 SCImago از آن بهره می برد، شاخص

این شاخص همانند فاکتور تاثیر است اما اهمیت یا 

کیفیت ارجاعات، ارجاع به خود، مدت 

 impact) ، فاکتور تاثیرISIمهمترین شاخص 

هاي چاپ شده در یک ژورنال خاص 

، "عدم لحاظ کیفیت ارجاع"توان به 

   .اشاره کرد

 

                                       

           کاشیان

  اسیکارشناس علوم اطالعات و دانش شن

                

  :آدرس هاي دانشگاه با آدرس مستقیم ذیل

https://www.scopus.com  

 VPNآدرس هاي دانشگاه از طریق سیستم 

http://www.scopus.com 

    

  

  :جستجو در اسکوپوس وجود دارد 

  جستجو در مدارك، نویسنده ، سازمان و جستوي پیشرفته 

امکان پاالیش و تعریف مجدد جستجو در صفحه نتایج توسط فیلتر هاي نوع منبع ، سال ، 

  ..زبان ، نویسنده ، سازمان و 

در صورت مشترك( لینک به متن کامل مقاله و نیز دیگر منابع کتابخانه اي    

انتقال اطالعات به برنامه هاي مدیریت استناد ها همچون 

Email Alerts, RSS and HTML feeds  امکانات به روز بودن اطالعات از طریق

 

Compare journals 

  Hشاخص 
محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک 

اچ براي محاسبه تاثیرگذاري علمی دانشگاه ایندکس . گیرد یا گروهی از افراد صورت می

این ایندکس در سال . دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است

HirschJorge E.  و  پیشنهاد شد

یا مقدار هیرش  رش ایندکس

گوییم ایندکس  مثال اگر می

تاثیرگذاري علمی فردي از طریق ایندکس اچ به میزان 

محاسبه شده است، منظورمان این است که این 

اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام 

  .بار استناد شده است

web of science   دومین نمایه نامه استنادي محسوب می گردد و

ناشر پایگاه (آمریکا ) آي.اس.آي(رقیبان سرسخت مؤسسه اطالعات علمی 

هاي استنادي در جهان استکه نزدیک به پنجاه سال است پیشرو نمایه

تفاوت هاي پوشش دهی این دو نمایه تفاوت هاي موضوعی هستند، مثال در حوزه هنر، 

برتري نسبی را از آن خود کرده اما در همین  ISI انسانی از نظر محتوا و هدف

موضوعات براساس شاخص هاي مدیریت و اعتبار پدیدآوردندگان مقاله و یا اثر خاص

به مقاالتی که پیش از آغاز به کارش  Scopus اما آنچه مسلم است

تفاوت دیگر   .سترسی نداردایجاد شده اند د

فاکتورهاي تاثیري که دو نمایه از آن  .پیشی گرفته است ISI بر Scopus سیستم است که در این مورد

از آن بهره می برد، شاخص Scopus شاخصی که. متفاوت هستند

Journal & Country Rank (SJR) این شاخص همانند فاکتور تاثیر است اما اهمیت یا . است

کیفیت ارجاعات، ارجاع به خود، مدت  SJR در محاسبه شاخص .کند پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ می

مهمترین شاخص . شود زمان، آنالیز نوع و تعداد مقاالت را در نظر گرفته می

هاي چاپ شده در یک ژورنال خاص  انگین ارجاعات سال اخیر به آیتماست به مفهوم می

توان به  می IF از مهمترین نقدهاي وارده به شاخص

اشاره کرد "آنالیز تنها نشریات انگلیسی زبان"و  "
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  Scopus & ISI 
 

 پوشش ناشران در

scopus 

 scopus امکانات جستجو در

  دسترسینحوه 

آدرس هاي دانشگاه با آدرس مستقیم ذیل IPدر محیط 

https://www.scopus.com

آدرس هاي دانشگاه از طریق سیستم  IPدر محیط خارج از 

http://www.scopus.com: منبع

    آشنایی با پایگاه

  
   

با همکاري 

نمایه هاي استنادي ، بانک هاي 

 اطالعاتی هستند که عالوه بر چکیده مقاالت داراي فهرست رفرنس ها ي هر مقاله نیز بوده و نمایانگر 

د که در ارزیابی کیفیت مقاله به پژوهشگر کمک می 

توسط سایر مقاالت مورد 

همچنین داراي 

شاخص اچ شاخصی عددي است که بهره وري و تاثیر گذاري علمی دانشمندان را 
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جستجو در اسکوپوس وجود دارد نوع  4امکان  

جستجو در مدارك، نویسنده ، سازمان و جستوي پیشرفته 

امکان پاالیش و تعریف مجدد جستجو در صفحه نتایج توسط فیلتر هاي نوع منبع ، سال ،  

زبان ، نویسنده ، سازمان و 

لینک به متن کامل مقاله و نیز دیگر منابع کتابخانه اي     

انتقال اطالعات به برنامه هاي مدیریت استناد ها همچون  

EndNote 

به روز بودن اطالعات از طریق 

شاخص   
محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک 

یا گروهی از افراد صورت می فرد

دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است

Hirsch دانی به نام فیزیک

رش ایندکسهی  از این رو گاهی با نام

مثال اگر می .شناخته شده است

تاثیرگذاري علمی فردي از طریق ایندکس اچ به میزان 

محاسبه شده است، منظورمان این است که این  5

اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام  5شخص 

بار استناد شده است 5کم  مقاله، دست 5از این 

scopus  پس ازscience

رقیبان سرسخت مؤسسه اطالعات علمی 

که نزدیک به پنجاه سال است پیشرو نمایه می باشد ) اجتماعی و هنر

تفاوت هاي پوشش دهی این دو نمایه تفاوت هاي موضوعی هستند، مثال در حوزه هنر، 

انسانی از نظر محتوا و هدفاجتماعی و 

موضوعات براساس شاخص هاي مدیریت و اعتبار پدیدآوردندگان مقاله و یا اثر خاص

Scopus اما آنچه مسلم است. برتري دارد

ایجاد شده اند د) 1995(چاپ شده اند 

سیستم است که در این مورد

متفاوت هستندنیز بهره می برند 

Journal & Country Rank (SJR) 

پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ می

زمان، آنالیز نوع و تعداد مقاالت را در نظر گرفته می

factor=IF) است به مفهوم می

از مهمترین نقدهاي وارده به شاخص .در دو سال قبل

"شامل شدن ارجاع به خود"

               

Scopus & ISI

پوشش ناشران در

scopus

امکانات جستجو در

در محیط خارج از 

آشنایی با پایگاه                               سمنان
                         

  

با همکاري  Elsevierاست که توسط و چکیده علوم 

نمایه هاي استنادي ، بانک هاي . اندازي شده است

اطالعاتی هستند که عالوه بر چکیده مقاالت داراي فهرست رفرنس ها ي هر مقاله نیز بوده و نمایانگر 

د که در ارزیابی کیفیت مقاله به پژوهشگر کمک می 

توسط سایر مقاالت مورد  بار می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه تاکنون چند

همچنین داراي  . مقاله می شود استناد قرار گرفته است که این خود شاخصی براي تعیین کیفیت 

شاخص اچ شاخصی عددي است که بهره وري و تاثیر گذاري علمی دانشمندان را 

Scopus Features

داراي چندین ویژگی منحصر بفرد است یکی از این ویژگیها سیستم تجزیه و تحلیل 

سریع و شفاف  -عملکرد مجالت را به شیوه اي بسیار ساده 

مراجع و منابع و کنفرانس ها گزارش خالصه

 ارجاعات میزان تحلیلی جدول نویسنده ،

 نشریات فهرست به انتشار و دسترسی

 .است  scopusموضوع از سایر ویژگی هاي 

 Life Sciences (agriculture, biology, 
neuroscience, pharmacology)  4
journal 

 Social Sciences (arts & humanities, business, 
history, information sciences)>
journal 

 Physical Sciences (chemistry, engineering, 
mathematics) 7200 titles of journal

 Health Sciences (allied health, dentistry, 
nursing, veterinary medicine) 6
journal 

Scopus currently has 57 million core records
 

 36 million records back to 1996 (of which 84% include references).

  21 million records pre-1996 which go back as far as 1823 (abstracts 

included where available, but no references).

 Approximately 3 million new records are added each year (5,500/day).

  )ژورنال دسترسی آزاد 38

میلیون از انواع متون ونتایج  545 ،همچنین اسکوپوس جهت انجام جستجوي جامع

  .به صورت کامل و یکپارچه در اختیار کاربران قرار داده است
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Document search

Author search
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Refine results
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   Scopus منابع

Scopus 

سمنان و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی

                                  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر
  معاونت آموزشی و پژوهشی

                                                       کتابخانه                              

و چکیده علوم   نمایه استناديپایگاه مصور  یک 

اندازي شده استراه 2004موسسه از سراسر دنیا ، در نوامبر 

اطالعاتی هستند که عالوه بر چکیده مقاالت داراي فهرست رفرنس ها ي هر مقاله نیز بوده و نمایانگر 

د که در ارزیابی کیفیت مقاله به پژوهشگر کمک می نبه هر مقاله نیز می باش) استنادها ( 

می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه تاکنون چند

استناد قرار گرفته است که این خود شاخصی براي تعیین کیفیت 

شاخص اچ شاخصی عددي است که بهره وري و تاثیر گذاري علمی دانشمندان را . می باشد

   .دهدمی  به صورت کمی نمایش 

Scopus Features

داراي چندین ویژگی منحصر بفرد است یکی از این ویژگیها سیستم تجزیه و تحلیل 

عملکرد مجالت را به شیوه اي بسیار ساده  ، این سیستم .عملکرد مجالت علمی است

خالصه ، مقاالت چکیده به همچنین دسترسی

نویسنده ، یک یا و مقاله یک ارجاعات فهرست به

انتشار و دسترسی سال و شماره ، پدیدآورنده ، براساس عنوان

موضوع از سایر ویژگی هاي  آن با مرتبط نویسندگان و مختلف

  

 

Life Sciences (agriculture, biology, 
neuroscience, pharmacology)  4300 titles of 

Social Sciences (arts & humanities, business, 
> 5300 titles of 

Physical Sciences (chemistry, engineering, 
00 titles of journal 

Health Sciences (allied health, dentistry, 
nursing, veterinary medicine) 6800 titles of 

Scopus currently has 57 million core records

million records back to 1996 (of which 84% include references).

1996 which go back as far as 1823 (abstracts 

included where available, but no references). 

Approximately 3 million new records are added each year (5,500/day).

3800شامل (ژورنال بازنگري شده   21000بیش از 

  عنوان نمونه انتشارات تجاري

book series  

 کتاب  90000 بیش از

دفتر معتبر ثبت  5از  میلیون ثبت اختراع

  اختراع

 83000میلیون مقاله کنفرانس از بیش از 

 کنگره و همایش هاي جهانی

“Article in press”   5000از بیش از 

ژورنال و ناشر از قبیل انتشارات کمبریج، 

  ....بلک ول  - اشپرینگر، وایلیالزویر، 

همچنین اسکوپوس جهت انجام جستجوي جامع

به صورت کامل و یکپارچه در اختیار کاربران قرار داده است را صفحات علمی وب
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Alerts

Browse sources

My list

Reference managers

View cited by

View references

Analyze

Analyze search results

Compare journals

Article metric module

Citation overview

Author profile page

منابعکمیت و نوع  

Scopus موضوعی پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی 

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر                

معاونت آموزشی و پژوهشی                

                              

Scopus   یک

موسسه از سراسر دنیا ، در نوامبر  21

اطالعاتی هستند که عالوه بر چکیده مقاالت داراي فهرست رفرنس ها ي هر مقاله نیز بوده و نمایانگر 

( تعداد ارجاعات 

می توان دریافت هر مقاله در این مجموعه تاکنون چند ور ازاین .کند

استناد قرار گرفته است که این خود شاخصی براي تعیین کیفیت 

می باشد  Hشاخص 

به صورت کمی نمایش 

scopus  داراي چندین ویژگی منحصر بفرد است یکی از این ویژگیها سیستم تجزیه و تحلیل

عملکرد مجالت علمی است

همچنین دسترسی.نمایش می دهد

به آنها ، دسترسی

براساس عنوان مقاالت

مختلف موضوعات

 
 
 

Scopus currently has 57 million core records: 

million records back to 1996 (of which 84% include references). 

1996 which go back as far as 1823 (abstracts 

Approximately 3 million new records are added each year (5,500/day). 

بیش از  

عنوان نمونه انتشارات تجاري 360 

 520 book series

بیش از 

میلیون ثبت اختراع27 

اختراع

میلیون مقاله کنفرانس از بیش از  6.8 

کنگره و همایش هاي جهانی

 “Article in press” 

ژورنال و ناشر از قبیل انتشارات کمبریج، 

الزویر، 
 

همچنین اسکوپوس جهت انجام جستجوي جامع
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