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H index 

 H index میالدي  2005است که در سال  از شاخص هاي علم سنجی
در دانشگاه کالیفرنیا ابداع شد  (Jorge E. Hirsch)جورج هیرش  توسط

این شاخص در  .نیز نامیده می شود Hirschیا عدد  Hirschشاخص و 
واقع با هدف تعیین تأثیر و ارزیابی کمی برون داد پژوهشی محققین ابداع 

  . شده است

H index  شاخصی است که می توان به وسیله آن محققان تاثیر گذار را از
ریک حوزه این شاخص همچنین براي مقایسه محققانی که د. آنهایی که صرفا تعداد زیادي مقاله منتشر کرده اند متمایز نمود

  .براي یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه است H index . کاري یکسان فعالیت می کنند کاربرد دارد

محاسبه .بار استناد شده باشد hتعداد مقاالت وي که به هر کدام حداقل  hیک پژوهشگر عبارت است از  Hتعریف شاخص  
به طور مثال وقتی . بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می گیرد H شاخص  

   .است 5او  H indexبار استناد شده،  5ها  دارد که به هر کدام از آن...) کتاب، مقاله و (اثر علمی  5فردي 

براي مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته . آن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد Hیکی از معایب شاخص 
  .ثابت باقی می ماندوي   Hگردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص 

 Google Scholarو  ISI :Web of Science ،Scopus:   پایگاه هاي اطالعاتی تحت وب براي محاسبه این شاخص شامل 
 یا Publishمی باشند که دسترسی به دو مورد اول با عضویت و مورد آخر به صورت دسترسی آزاد و با استفاده از نرم افزار 

Perish امکانپذیر است.  

 . مورد جستجو بستگی دارد جامعیت پایگاه اطالعاتیبه  Hگیري دقیق شاخص  اندازه

به صورت دستی، پس از جستجوي نویسنده مورد نظر و مشاهده نتایج در سالهاي مختلف، مقاالت  Hبراي به دست آوردن عدد 
را بر حسب استناد به ترتیب نزولی مرتب کنید و تعداد مقاالت را با تعداد استنادها مقایسه نمایید تا جایی که تعداد استناد 

 . مساوي یا بیشتر از شماره مقاله باشد

 (x)را روي محور نشان دهیم، در محور افقی H indexاگر بخواهیم 

شود، هر عدد نشانگر تعداد مقاالتی است  که از صفر درجه بندي می
 3مثال عدد . بار مورد استناد قرار گرفته است n که توسط دیگران

 مقاله از این فرد وجود دارد که 3ها به این معنا است که x روي محور

n در محور عمودي یا همان محور. بار مورد استناد قرار گرفته است 

yاین محور نیز از صفر . ها، تعداد دفعات استناد شدن وجود دارد
جایی است که مقدار  روي این محور آن h نقطه. شود درجه بندي می
مقاله وجود  10مثال . ها مساوي هم بشودy ها وx روي محور

). هاy محور(قرار گرفته است بار مورد استناد 10که ) هاx محور(دارد
 .است 10جا ایندکس فرد یا گروه مورد بررسی  در این
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 مربوط به دکتر فریدون عزیزي از اعضاي هیات علمی و محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  H indexدر نمودار زیر 

  .می باشد  29ایشان  H indexهمانگونه که مشاهده می کنید   .محاسبه شده، آمده است   scopusپایگاه  درکه 

 

h-index  وري و تاثیرگذاري علمی  کوشد بهره شاخصی عددي است که می
 . دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد
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