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مقاله از کل مقاالت منتشر    Xبار استناد شده باشد. اگر     hتعداد مقاالت وی که به هر کدام حداقل  hیک پژوهشگر عبارت است از    hمی شود. تعریف شاخص   

شاخص      Xسال کار علمی، هر کدام حداقل  nشده یک محقق، طی   شد، ستناد دریافت کرده با شاخص    Xآن محقق دارای برابر  hبار ا ست. یکی از معایب   hا

ا از دوران فعالیت علمی، شاخص  آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ه       

h    ایشااان بابت باقی می ماند. پایگاه های اطاعاتی تحت وب برای محاساابه این شاااخص شاااملISI: Web of Science ،Scopus  وGoogle 
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ست که می      h-index  اچ ایندکس صی عددی ا شد بهره شاخ شاخص با در نظر       کو صورت کمی نمایش دهد. این  شمندان را به  وری و تأبیرگذاری علمی دان

سبه می          سط دیگران محا شدن آن مقاالت تو ستناد  ستناد افراد و تعداد دفعات ا شاخص می   گرفتن تعداد مقاالت پر ا توان برای تأبیر گذاری علمی  شود. از این 

شگاه    گروهی از  سبه تأبیرگذاری علمی دان شمندان نیز بهره برد، مثاً ایندکس اچ برای محا ست. این ایندکس در      دان ستفاده ا شمندان یک کشور نیز قابل ا ها و دان

یا مقدار هیرش شناخته   هیرش ایندکسهای و از این رو گاهی با نام پیشنهاد شد    Jorge E. Hirschدانی به نام میادی( توسط فیزیک  ۲۰۰۵) ۱۳۸۴سال  

 .شده است

 

 :تعریف و هدف

اند متمایز نمود. این شاخص همچنین له منتشر کردهتوان به وسیله آن محققان تأبیر گذار را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقا  اج ایندکس شاخصی است که می   

های اسکوپوس، آی اس آی و گوگل اسکالر    محاسبه اچ ایندکس توسط پایگاه   .کنند کاربرد داردیکسان فعالیت می برای مقایسه محققانی که دریک حوزه کاری  

سام      ستنادی علوم جهان ا سی زبان و نیز پایگاه ا سی امکان  (ISC) برای مقاالت انگلی سبه ایندکس اچ بر پایه توزیع       برای مقاالت فار ست. محا شده ا پذیر 

 .گیردآبار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می استنادات داده شده به

صی به میزان   -تر، وقتی اچبه زبان دقیق شخ ست، یعنی تعداد  h ایندکس برای  شاراتی )مثل مقاله( دارد که به هر کدام از آن  h ا ست مورد ابر انت بار   h کمهاد

محاسبه شده است، منظورمان این است که این شخص       ۵از طریق ایندکس اچ به میزان  گوییم ایندکس تأبیرگذاری علمی فردیاستناد شده است. مثاً اگر می   

 .بار استناد شده است ۵کم مقاله، دست ۵ابر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام از این  ۵

 n ر عدد نشانگر تعداد مقاالتی است که توسط دیگران   شود، ه بندی میکه از صفر درجه  (x)اگر بخواهیم ایندکس اچ را روی محور نشان دهیم، در محور افقی 

بار مورد استناد قرار گرفته است. در محور     n مقاله از این فرد وجود دارد که ۳ها به این معنا است که  x روی محور ۳بار مورد استناد قرار گرفته است. مثاً عدد   

جایی است که مقدار روی روی این محور آن h شود. نقطهبندی میاین محور نیز از صفر درجه ها، تعداد دفعات استناد شدن وجود دارد.   y عمودی یا همان محور

حور    ثاً       y هااا وx م م هم بشااااود.  حور        ۱۰هااا مساااااوی  م جود دارد ) فتااه اساااات             ۱۰هااا( کااه x مقااالااه و گر قرار  تناااد مورد اساااا  بااار 

 .است ۱۰جا ایندکس فرد یا گروه مورد بررسی ها(. در اینy )محور

ضریب تابیرهای دیگر را در این زمینه می کمابیر ضریب ت  این  ستند که تعداد    کم دارد جای خیلی از  ضریب اچ ه گیرد. از آنجای که فقط مقاالتی تعیین کننده 

های  نشان داد که شناسه اچ تأبیر زیادی در پشیگویی افرادی دارد که بعداً نشان       Hirsch .یادکرد باالیی بدارند، برآورد این نوع ضریب تأبیر بسیار آسان است    

توانند استاد تمام باشند و   می ۱۸توانند دانشیار دانشگاه باشند و با شناسه      می ۱۲گیرند از جمله جایزه نوبل. او نشان داد که فیزیکدانان دارای شناسه اچ    افتخار می

 .در آمریکا باشند آکادمی ملی علومتوانند عضو می ۴۵نجمن فیزیک آمریکا باشند و با بیش از توانند عضو امی ۲۰تا  ۱۵با 
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