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منابع

اچ ایٌدکس شاخصی برای ارزیاابی علوای

هحاسبَ ایٌگًَْ است کَ اگر اچ ایٌدکس

پژُّشگراى است کَ هیساى تاثیر گاااری آى

فردی  5باشد بَ ایي هعٌا است کَ ایي

ُا را در پیشبرد علن باصْرت کوای ًاشاى

پژُّشگر حداقل  5هقالَ هٌتشر شدٍ دارد

هاای دُااد .ایااي شاااخص علاان سااٌجی در

کَ بَ ُر کدام از آًِا حداقل  5بار استٌاد

A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86

ساااال  5002تْسااار پرّفاااسْر ُااایرش

شدٍ است ّ سایر هقاالت ایي هحقق کوتر

http://vcr.tums.ac.ir/content/?contentID=63

فیسیکداى داًشگاٍ کالیفرًیاا اراهاَ شاد .باَ

از  5استٌاد دارًد .بٌابرایي اچ ایٌدکس،

ُویي دلیال گااُی باا ًاام ُاای "ُایرش

ًتیجَ تعادل بیي تعداد هقاالت ّ تعداد

ایٌدکس" ّ یا "هقادار ُایرش" ًاهیادٍ های

دفعاتی است کَ بَ آًِا استٌاد شدٍ

شْد .از جولَ پایگاٍ ُای اطالعاتی کاَ اچ

است .اچ ایٌدکس ُیرش کَ  55است

ایٌااااادکس را هحاسااااابَ هااااای کٌٌاااااد

هعتقد است یک داًشوٌد هْفق باید بعد از

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%

http://farhadi1390.blogfa.com/
http://refwiki.um.ac.ir/
http://www.terapaper.ir

 20سال فعالیت علوی – پژُّشی شاخص

Scopus , ISI , Google

اچ بیشتر از  20داشتَ باشد .ایي شاخص
هی بایست برای یک "داًشوٌد برجستَ"

Scholar
را هی تْاى ًام برد.

1

 ّ 40برای یک "داًشوٌد بی ًظیر" برابر با
 60در طی  20سال باشد .
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DOI

Digital Object
Identifier

doi:10.1016/
j.fertnstert.2004.08.029.
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در صورتی کو مقالو ای فاقذ  DOIباشذ از طریق

DOI

سایت نامبرده ریل می توانیذ اقذام نمائیذ.
http://www.crossref.org/guestquery/

یک استاًذارد بیي الوللی برای شٌاسایی اسٌاد الکتروًیکی
است کَ از دو بخش کذ ًاشر و کذ سٌذ تشکیل شذٍ کَ با
عالهت " "/از ُن جذا هی شوًذ .با کوک ایي شٌاسَ شوا هی
تواًیذ ُویشَ بَ هقالَ خود دسترسی داشتَ

باشیذ.
منابع

چگوًَ هیتواًن  DOIهقالَ ام را بذست بیاورم؟
آشنایی با  . 1391 . DOIتراپیپر  .قابل دسترسی در

ایي شٌاسَ در کٌار اطالعات کتابشٌاختی هقالَ قرار هی

http://www.terapaper.ir/blog/2 012/08/doi#axzz2FHj5lFdE

تاریخ مشاىذه 27 :آرر 1391

گیرد .وازسایت ًاشراى هعتبر قابل بازیابی است.

اها اخیرا هقاالتی کَ در هجالت Elsevier

What is a DOI?. 2010. Library and research. Available:
http://www.library.leiden.edu/education-research/
library-research/open-access/what-is-a-doi.html.
Accessed 17.Dec. 2012

هٌتشر هی شوًذ ایي شٌاسَ در ابتذای هقالَ قرار هی گیرد.
و یا با کپی کردى آدرس URLهقالَ هورد
ًظر در آدرس بار هرورگرتاى بَ آى هی تواًیذ دسترسی پیذا
کٌیذ.
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