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رتبه بندي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات درماني ايران بر اساس شاخص هاي هرش، g و

پارامتر m تا پايان سال 2008
حسن ابوالقاسم گرجي1 / ليال روستاآزاد2 / حافظ محمدحسن زاده3 / ليال اصغري4 / رشا اطلسي5 / فرهاد شكرانه6 / اعظم بذرافشان7 

چكيده

مقدمه: به تازگي از شــاخص هاي علم ســنجي هرش، جي و پارامتر ام به منظور ارزيابي كَمي و كيفي انتشــارات ارتقاء علمي 
اعضاي هيأت علمي دانشــگاه ها استفاده مي شــود. هدف مقاله ي حاضر ارزيابي كمي و كيفي انتشارات و رتبه بندي اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با استفاده از شاخص هاي مذكوربود.
روش بررسي: اين پژوهش پيمايشي- توصيفي و كاربردي است. ابزار گردآوري اطالعات، چك ليست و مشاهده ي مستقيم 
است. جامعه ي پژوهش انتشارات نمايه شده ي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در پايگاه هاي استنادي وبگاه 

علوم، اسكوپوس،گوگل اسكوالر و نمايه ي استنادي علوم ايران تا پايان سال 2008 است.
يافته ها: اعضاي جامعه ي پژوهش 4276 مقاله منتشــر شــده كرده اند و به اين مقاله ها 8291 مورد استناد شده است، براي 
56درصداز اعضاي هيأت علمي شــاخص هرش صفر كســب بوده است. باالترين شاخص هرش و جي (هر دو 16) متعلق به 
يكي از اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي با رتبه علمي استاد از گروه نفرولوژي است و يكي ديگر از اعضاي هيأت علمي 
دانشكده مذكور با رتبه علمي استاد از گروه ميكروبيولوژي (h=13 و g=16) در رتبه بعدي قرار دارد. هيچ يك از اعضاي هيأت 

علمي حد نصاب شاخص هرش را كسب ننمودند.
نتيجه گيري: اعضاي هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشكي با توجه به تعريف شــاخص و پژوهش هاي بين اللملي شاخص هاي 
علم سنجي از جمله شاخص هرش و شاخص هاي تكميلي آن(شاخص g و پارامتر m) در حوزه ي پزشكي و زيست- پزشكي 

بسيار ضعيف اند و اكثر آنان تعداد كل انتشارات و استنادات شان نيز در سطح پاييني قرار دارند.
gشاخص-m كليد واژه ها: علم سنجي- ارزيابي پژوهش-شاخص هرش-پارامتر

• وصول مقاله: 88/12/5 • اصالح نهايي: 89/3/10 • پذيرش نهايي: 89/3/25

عضو هيأت علمي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1 .
( 2 .leila.roosta@gmail.com) كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ نويسنده مسئول

كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 3 .
كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 4 .

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 5 .
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، مركز پزشكي مبتني بر شواهد، دانشگاه علوم پزشكي تبريز 6 .

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 7 .

• برگرفته از: طرح پژوهشي كد 772
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مقدمه
ــئله پژوهش در كشور  ــال پيش كه مس از حدود پنجاه س
ــرفت علم را در ظاهري ترين  ما مطرح شده است، پيش
ــش تعداد مقاالت ديده اند، و  صورت آن يعني در افزاي
اين كم اعتبارترين شاخص را مالك پيشرفت علم تلقي 
ــد،  ــد. البته تعداد مقاالت اگر دقيق و تحقيقي باش كرده ان
ــد اما در صورتي اين  ــانه پيشرفت علم باش مي تواند نش
ــانه يعني افزايش تعداد مقاالت جاي علم و پيشرفت  نش
ــي كيفيت با كميت نيز  ــرد كه به معناي واقع آن را مي گي

همراه باشد.[1]
ــي در نتيجه  ــي كه هر مقاله علمي - پژوهش از آنجاي
ــي و ارزيابي مقاالت  كار تحقيقي به وجود مي آيد، بررس
ــد. پس ارزيابي  منجر به ارزيابي تحقيقات نيز خواهد ش
ــيوه هاي انجام  ــه را براي اصالح ش ــاالت علمي زمين مق
پژوهش و اثرگذاري آن در توسعه علمي كشور را فراهم 

مي نمايد .
ــگاه ها در كنار  ــي از اعضاي هيأت علمي دانش برخ
ــز مي پردازند و حاصل  ــي به پژوهش ني فعاليت آموزش
پژوهش خود را معموالً به صورت مقاله ارائه مي نمايند. 
يكي از مالك هاي ارزشيابي علمي اعضاي هيأت علمي، 
ــتند. بي شك  ــتناد به آن ها هس همين مقاالت و ميزان اس
ــده اعضاي هيأت علمي  ــر ش ارزيابي پژوهش هاي منتش
ــكي فعاليت مي نمايند از اهميت  كه در حوزه علوم پزش
ــتري برخوردار است. زيرا از نتايج همين پژوهش ها  بيش
ــن در آموزش  ــا و همچني ــي بيماري ه ــان برخ در درم
ــكي كه حافظان آينده سالمت جامعه  ــجويان پزش دانش
هستند نيز استفاده مي شود. عمومًا ارزش يك مقاله علمي 
بر مبناي تأثير در مقاالت و نوشته هاي بعدي (حضور در 

مجموع ماخذ آن ها) تعيين مي شود.
در واقع ميزان اثر بخشي مقاالت منتشر شده براساس 

ميزان استنادات صورت گرفته تعيين مي شود.[2]
ــي و كيفي توليد  ــي كم ــال حاضر براي بررس در ح
علمي از روش هاي بسياري استفاده مي شود. يكي از اين 

روش ها استفاده از تكنيك هاي علم سنجي است.
اگر ما بخواهيم تأثير كلي مقاالت منتشر شده محققي 

ــنجيم آيا شاخص هاي  را، در طول فعاليت علمي وي بس
ــبي براي بررسي كيفيت  ــنجي حاضر معيار مناس علم س

كلي آثار منتشر شده است؟
ــاخص هاي علم  ــده در زمينه ش ــات انجام ش تحقيق
ــت كه، اين شاخص ها نمي توانند  ــنجي ثابت كرده اس س
ــي برونداد علمي  ــي كيفيت كل ــبي در بررس مالك مناس
ــت تعداد  ــراي مثال ممكن اس ــند. ب دانش پژوهان باش
ــتنادات كلي محققي باال باشد ولي، اكثريت استنادات  اس
ــد.  ــداد محدودي از مقاالت وي باش ــط متعلق به تع فق
ــدودي از مقاالت وي  ــد كه تعداد مح ــان مي ده اين نش
ــت قابل توجهي  ــي مقاالت وي از كيفي ــت تمام از كيفي
ــنجش ميزان استنادات صورت  نداشته است. بنابراين س
گرفته به يك مقاله، تنها روش مناسبي به منظور ارزيابي 
كيفي همان مقاله است، و نمي تواند معياري مناسبي براي 
ارزيابي كلي آثار منتشر شده محقق در حوزه علمي وي 

محسوب شود.
ــال 2005 جورج اي هرش در مقاله اي با عنوان  در س
"شاخصي در اندازه گيري برونداد پژوهشي يك محقق" 
شاخصي جديد به منظور ارزيابي كمي و كيفي كلي آثار 
 h ــاخص را ــان معرفي نمود كه به اختصار اين ش محقق

ناميد.[3]
ــري توليدات علمي  ــاخص عالوه بر اندازه گي اين ش
ــخص مي كند.  ــزان تأثير علمي افراد را نيز مش افراد، مي
شاخص هرش نتيجه تعادل بين تعداد انتشارات و تعداد 
ــتنادات به ازاي هر مقاله است. اين شاخص در واقع  اس
ــان تأثير گذار را، از آن هايي كه صرفًا تعداد زيادي  محقق
ــتنادات منتشر مي كنند متمايز مي نمايد.  مقاله با تعداد اس

[4]
ــاخص هرش هر  ــق تعريف جورج اي هرش، ش طب
ــداد از Np تعداد مقاالت  ــت از h تع ــق عبارت اس محق
وي كه به هر كدام حداقل h بار استناد شده باشد و بقيه 
مقاالت وي (Np-h) كمتر از اين مقدار، استناد را به خود 

اختصاص داده باشد.[3]
ــاخص با تحقيقي كه گلنزل انجام داد تصحيح  اين ش
ــن گونه بود  ــرش اي ــاخص ه ــف وي از ش ــد. تعري ش

رتبه بندي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و ...
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 h خواهد بود اگر h ــا ــاخص هرش هر محقق برابر ب "ش
ــتر را به  ــتناد و يا بيش تعداد از مقاالت وي حداقل h اس

خود اختصاص داده باشد".[5]
مركز علم سنجي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت 
ــكي محاسبه شاخص  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش

هرش را در اولويت پژوهشي خود قرار داده است.[6]
ــي عوامل مؤثر بر شاخص هرش  اين وزارت "بررس
ــگاه هاي علوم پزشكي كشور  اعضاي هيأت علمي دانش
ــورد: ارائه يك الگوي  ــنجش ديدگاه آنان در اين م و س
مداخل هاي جهت بهبود و ارتقاي شاخص هرش اعضاي 
هيأت علمي" را به عنوان نخستين اولويت پژوهشي خود 

در سال 1387 معرفي كرده است.[7]
ــاخص هرش هر پژوهشگر به طول مدت فعاليت  ش
ــتگي دارد. زيرا با گذشت زمان تعداد  ــي وي بس پژوهش
ــش مي يابد به همين  ــتنادات به آن ها افزاي مقاالت و اس
ــگران در مراحل  ــه پژوهش ــراي مقايس ــت هرش ب جه
ــر m را معرفي كرده  ــان، پارامت ــف دوره فعاليت ش مختل
ــيم شاخص هرش هر  ــت. اين پارامتر در نتيجه تقس اس
ــن علمي وي به دست مي آيد. منظور از  پژوهشگر بر س
سن علمي شمار سال هايي است كه از زمان انتشار اولين 

مقاله او مي گذرد. [8]
ــاخص g، گونه تعديل يافته شاخص هرش است.  ش
ــاخص هرش به مقاالتي  ــاخص بر خالف ش در اين ش
ــتناد قرار مي گيرند، اهميت بيشتري  ــتر مورد اس كه بيش
ــود. شاخص g عبارت است از بيشترين تعداد  داده مي ش
مقاالت كه در مجموع داراي دو g استناد يا بيشتر هستند. 
ــتنادات به مقاالت پر  ــه هر ميزان كه تعداد اس [10-9] ب
ــاخص g هم باالتر  ــگري بيشتر باشد ش ــتناد پژوهش اس
خواهد بود. در اين پژوهش با توجه به وجود مقاالت پر 

استناد از شاخص g نيز استفاده شده است.
ــرش و  ــاخص ه ــبه ش ــه، محاس ــن مقال ــدف اي ه
ــاخص g و پارامتر m) به  ــاخص هاي تكميلي آن (ش ش
ــأت علمي  ــداد علمي اعضاي هي ــي برون ــور ارزياب منظ
ــگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران، تا پايان  دانش
ــت به اميد آن كه گام مؤثري در جهت  ــال 2008 اس س

ــي و بهبود رويه هاي  ــي كيفي اعضاي هيأت علم ارزياب
علمي باشد.

روش بررسي
ــي و از نوع  ــي - توصيف ــن پژوهش به روش پيمايش اي
ــت و  ــزار گردآوري اطالعات، چك ليس ــردي و اب كارب
ــد. جامعه اين پژوهش تمامي  ــتقيم مي باش مشاهده مس
انتشارات نمايه شده اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي ايران، در پايگاه هاي استنادي تا پايان سال 2008 
ميالدي است. داده هاي الزم براي محاسبه شاخص ها از 
 ،(WOS) ــتنادي انگليسي زبان وبگاه علوم سه پايگاه اس
ــتنادي  ــكوالر و تنها پايگاه اس ــكوپوس و گوگل اس اس
فارسي زبان نمايه استنادي علوم ايران (ISCI) جمع آوري 

گرديده اند.
از ميان اين چهار پايگاه استنادي، سه مورد اول براي 
ــي و مورد چهارم  ــتجو و بازيابي مقاالت غيرفارس جس

براي جستجو و بازيابي مقاالت فارسي استفاده شد.
پس از جمع آوري تعداد مقاالت و استنادات مقاالت 
ــه پژوهش از چهار  ــه هر يك از اعضاي جامع مربوط ب
ــكوپوس، گوگل اسكوالر و نمايه  پايگاه وبگاه علوم، اس
ــتنادات و  ــي مقاالت و اس ــتنادي علوم ايران با بررس اس
تعيين تعداد مقاالت و استنادات مشترك بين چهار پايگاه 
و همچنين اشتراكات موجود بين پايگاه ها به صورت دو 
ــه دو، تعداد مقاالتي كه به طور اختصاصي فقط در يك  ب
ــتنادات  ــگاه معين نمايه گرديده بودند (مقاالت و اس پاي
ــپس تعداد كل  ــخص گرديد. س ــر به پايگاه) مش منحص
ــار پايگاه تعيين  ــتنادات هر فرد در هر چه مقاالت و اس
ــتنادات  ــن تعداد دقيق مقاالت و اس ــد. پس ازتعيي گردي
ــورد نظر در اين  ــار پايگاه م ــه هر فرد در چه ــوط ب مرب
پژوهش (مقاالت و استنادات منحصر به فرد) و همچنين 
ــتنادات وي صرف نظر از آن كه  تعداد كل مقاالت و اس
از چه پايگاهي بازيابي شده اند شاخص هاي هرش، g و 

پارامتر ام محاسبه گرديد.
ــان، بازيابي  ــكان تغيير نتايج در طول زم ــه دليل ام ب
ــا  ــن 1387/11/1 ت ــي بي ــدوده زمان ــات در مح اطالع

حسن ابوالقاسم گرجي و همكاران
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ــي به اين پايگاه ها  1388/02/20 انجام پذيرفت. دسترس
ــتراك امكان  ــكوالر با پرداخت حق اش به جز گوگل اس

پذير است.
فهرستي از مشخصات مورد نظر اعضاي هيأت علمي 
ــامل نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي،  جامعه پژوهش ش
ــته تحصيلي از مديريت  ــابقه كار و رش ــن، س جنس، س
 Excel ــگاه در قالب نرم افزار ــاني دانش آمار و اطالع رس
ــگاه  ــد. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانش دريافت ش
ــت. 32 نفراز  ــده اس ــت 681 نفر گزارش ش طبق فهرس
ــيار، 284  ــتادي و 95 نفر دانش آنان داراي رتبه علمي اس
ــتند.  ــتادياري و بقيه مربي هس نفر داراي رتبه علمي اس
بيشترين تعداد اعضاي هيأت علمي به دانشكده پزشكي 
ــراد در تمامي رتبه هاي  ــوم اف تعلق دارد كه بيش ازدو س

علمي را به خود اختصاص داده اند.
ــوابق پژوهشي اعضاي  ــي به س به دليل عدم دسترس
ــام خانوادگي آن ها براي بازيابي  هيأت علمي، از نام و ن
ــتفاده گرديد. با توجه به اينكه  انتشارات در پايگاه ها اس
نام پژوهشگران با امالهاي متفاوت در انتشارات انگليسي 

زبان وجود دارد.
بنابراين به منظور استخراج تمامي انتشارات در ابتدا 
نگارش هاي اماليي مختلف مربوط به نام و نام خانوادگي 
پژوهشگران از پايگاه اطالعاتي ايران مدكس جستجو و 

بازيابي شدند.
ــتي از  ــدد h، ابتدا فهرس ــت آوردن ع ــراي به دس ب
انتشارات هر پژوهشگر همراه با تعداد استنادات صورت 
ــت را به  ــپس اين فهرس ــه به آن ها را تهيه كرده، س گرفت
صورت نزولي بر حسب تعداد استنادات مرتب مي نماييم. 
شاخص هرش نقطه اي است كه، تعداد استنادات برابر يا 

بيشتر از تعداد انتشارات باشد.
ــت، شاخص g عبارت است از  بر طبق همين فهرس
ــتنادات آن ها حداقل دو  ــداد g مقاله اي كه مجموع اس تع
ــد. اگر شاخص  ــتناد را به خود اختصاص داده باش g اس
ــده هر پژوهشگر را به سن علمي وي  هرش محاسبه ش

تقسيم نمائيم پارامتر m به دست مي آيد.

يافته ها
نتايج حاصل از بررسي شاخص هاي علم سنجي مذكور 
ــگاه علوم پژشكي ايران نشان  اعضاي هيأت علمي دانش
ــي كل  ــتنادي مورد بررس ــار پايگاه اس ــه، در چه داد ك
انتشارات نمايه شده اعضاي هيأت علمي 4276 است كه 
به اين تعداد انتشارات 8291 استناد صورت گرفته است. 
از ميان 681 عضو هيأت علمي 362 نفر شاخص هرش 
ــته اند. بدين معني كه يا مقاله اي منتشر  برابر با صفر داش
ــده آنان استنادي  ــر ش ــارات منتش ننموده اند و يا به انتش

صورت نگرفته است.
ــاخص هاي تكميلي  ــبه ش ــا توجه به فرمول محاس ب
ــت كه، در صورت صفر بودن شاخص  هرش بديهي اس
هرش شاخص هاي تكميلي آن ( شاخص جي و پارامتر 
ام) نيز صفر به دست خواهد آمد. باالترين شاخص هاي 
هرش به دست آمده برابر 16 و مربوط به يكي از اعضاي 
ــكده پزشكي با رتبه علمي استادي از  هيأت علمي دانش
ــت. و دو نفر از اعضاي هيأت علمي  گروه نفرولوژي اس
ــكي از گروه ميكروبيولوژي با رتبه علمي  دانشكده پزش
ــاخص هرش برابر با 13 و 12 در رتبه هاي  ــتادي ش اس

بعدي قرار دارند.
نتايج حاصل از بررسي پارامتر m نشان مي دهد كه، با 
توجه به سن علمي باالترين پارامتر ام كسب شده همگي 

متعلق به اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي است.
ــي نفرولوژي،  اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزش
ــكي اجتماعي، علوم پايه توانبخشي  ميكروبيولوژي، پزش

شاخص g بهتري نسبت به سايرين دارند (جدول 1).
بيشترين تعداد انتشارات به ترتيب متعلق به اعضاي 
ــوژي واعصاب و  ــروه نفرولوژي،فيزيول هيأت علمي گ
ــتناد نيز به ترتيب متعلق  ــت .بيشترين تعداد اس روان اس
ــوزش علوم پايه  ــوژي، ميكروبيوژي،آم ــروه نفرول به گ

توانبخشي است (جدول 1).
بررسي و مقايسه شاخص هاي علم سنجي به تفكيك 
دانشكده يا مركز تحقيقاتي در اين پژوهش نشان داد كه، 
ــكده هاي پژشكي، پيراپزشكي و بهداشت  به ترتيب دانش
با توجه به تعداد اعضاي هيأت علمي، باالترين ميانگين 
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حسن ابوالقاسم گرجي و همكاران

شاخص هاي علم سنجي هرش، g و پارامتر m را كسب 
نموده اند (جدول2).

باالترين ميانگين شاخص هرش و g به اعضاي هيأت 
 m علمي دانشكده پيراپزشكي و باالترين ميانگين پارامتر
به اعضاي هيأت علمي دانشكده مديريت و اطالع رساني 

پزشكي تعلق دارد (جدول 2).
مقايسه داده هاي به دست آمده از چهار پايگاه استنادي 
نشان داد كه، ميانگين شاخص هاي علم سنجي در پايگاه 
گوگل اسكوالر باالتر از سه پايگاه استنادي ديگر(وبگاه 

علوم، اسكوپوس و نمايه استنادي علوم ايران) است.

بحث و نتيجه گيري
ــي به بررسي پژوهشگران  ميرزايي و مختاري در پژوهش
ــاس شاخص هرش  ــور بر اس ــگاه هاي برتر كش و دانش
ــان داد كه، باالترين  ــد. نتايج پژوهش آنان نش پرداخته ان
ميزان شاخص هرش به اعضاي هيأت علمي شيمي تعلق 
ــي اصفهان و رازي  ــيراز، صنعت ــگاه هاي ش دارد. و دانش
ــاه به ترتيب با شاخص هر 31.33 و 30 باالترين  كرمانش

رتبه را به خود اختصاص داده اند.[4]

ــان داد  ــج پژوهش صادقياني و ابراهيمي پور نش نتاي
ــگران ايراني  ــاخص هرش براي پژوهش ــط ش كه، متوس
ــه پايگاه استنادي آي. اس. آي،  بررسي شده، آنان در س
ــكوالر به ترتيب 0.34، 0.50 و  ــكوپوس و گوگل اس اس
0.71 مي باشد. همچنين نتايج پژوهش آنان حاكي است 
كه شاخص هرش پژوهشگران ايراني در كل پايين است.

كه با نتايج پژوهش حاضر همسو است.[11]
بر اساس كاوش پژوهشگران پژوهش حاضر، تاكنون 
ــاخص g و پارامتر ام در  ــي در زمينه بررسي ش پژوهش

ايران انجام نشده است.
ــم كه، اكثر  ــاي پژوهش در مي يابي ــير يافته ه با تفس
اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران ميانگين 
ــارات و استناداتشان در سطح پاييني قرار دارد.  كل انتش
ــث پايين بودن  ــه اين عامل در ادامه باع ــت ك بديهي اس
شاخص هرش و شاخص هاي تكميلي آن (شاخص g و 

پارامتر m كسب شده توسط آن ها) شده است.
ــاخص هرش كسب شده با توجه  همچنين از نظر ش
ــاخص و پژوهش هاي بين المللي شاخص  به تعريف ش
هرش حوزه پزشكي و زيست يا پزشكي در سطح بسيار 

جدول-1 توزيع فراواني شاخص هاي علم سنجي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
بر حسب دانشكده يا مركز تحقيقاتي

تعداد 
اعضاي 
هيأت 
علمي

پارامتر mشاخص gشاخص هرشاستناداتنوع دوستيمقاالتوجدانشاخص هاي علم سنجي
دانشكده يا مركز 

تحقيقاتي
جمع 
جمع ميانگينتجمعي

جمع ميانگينتجمعي
جمع ميانگينتجمعي

جمع ميانگينتجمعي
ميانگينتجمعي

30326.90654714.914811.096331.441.4414.53پزشكي453

2353.56771.16160.24190.280.281پرستاري و مامايي66

26476.74120.1130.38160.470.474.11مديريت34

3836.384597.65180.3220.360.363توانبخشي60

642.5629511.8321.28441.761.760.04بهداشت29

1927.6881332.52331.32582.322.321پيرا پزشكي25

6200000000غدد و متابوليسم3

988.16594.91100.8312110.77انستيتيو روانپزشكي13

2000000000مركز تحقيقات پزشكي1
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ــاخص هاي هرش به دست آمده با  ضعيفي قرار دارند. ش
شاخص هرش در سطح بين المللي در اين حوزه نيز قابل 
ــت. حتي باالترين شاخص هرش به دست  ــه نيس مقايس
ــر (h-index=16) متعلق به يكي  آمده در پژوهش حاض
ــتادان گروه نفرولوژي دانشكده پزشكي با باالترين  از اس
 (h-index=154) شاخص هرش كه، متعلق به رابرت گالو
در زمينه HIV و برت وگاستين (h-index=151) در زمينه 

سرطان روده بزرگ است قابل مقايسه نمي باشد.[12]
ــأت علمي با رتبه  ــرش براي اعضاي هي همچنين ه
ــاخص هرش ده تا 12 و براي اعضاي  علمي دانشيار ش
هيأت علمي با رتبه علمي استاد تمام شاخص هرش 18 
ــت كه در اين پژوهش هيچ يك از  را پيشنهاد نموده اس
استادان و دانشياران حد نصاب شاخص هرش را كسب 

ننمودند.
به نظر مي رسد يكي از علل پايين بودن شاخص هاي 
ــنجي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي  علم س
ايران مي تواند زبان مقاله منتشر شده باشد. در واقع برخي 
مقاله ها ممكن است به دليل زبان مقاله مورد استناد قرار 

نگيرندكه، ارتباطي به كيفيت مقاله ندارد.[13]
ــي، زبان غالب بين المللي  از آنجايي كه زبان انگليس
است مقاالتي كه به زبان انگليسي انتشار مي يابند، شانس 
ــتري براي جذب استناد دارند و معموالً مقاالت غير  بيش
ــي فقط توسط پژوهشگران ملي كه به زبان مقاله  انگليس
ــتند مورد استناد قرار مي گيرند بنابراين مقاالت  آشنا هس
ــگران ايراني،  ــر شده توسط پژوهش ــي منتش غير انگليس
ــتناد دارند. بنابراين به نظر  ــيار كمي براي اس شانس بس
ــگر به زبان انگليسي  ــلط پژوهش ــد ضرورت تس مي رس
يكي از مهمترين ضرورت هاي پژوهش براي دانشمندان 
ــد به نظر مي رسد از ديگر عواملي كه بر روي  ايراني باش
شاخص هاي علم سنجي پژوهشگران ايراني به خصوص 
ــت، عدم تعامل بين  ــاي هيأت علمي تأثير گذار اس اعض
ــي با يكديگر و  ــأت علمي هر گروه آموزش ــاي هي اعض
ــي (تحقيقات بين  همچنين عدم تعامل گروه هاي آموزش
ــارات  ــي و تأليف انتش ــته اي) در انجام امور پژوهش رش

است.

ــارات در نشريات  حتي امروزه داوري و چاپ انتش
ــت كه، در  معتبر بين المللي نيز تابع روابط بين المللي اس
صورت نبود آن، چاپ مقاله در نشريات با ضريب تأثير 
باال كه معموالً عامل استناد و ارجاع بيشتر به پژوهشگران 
ــود، امكان پذير نخواهد بود. در واقع همين عامل،  مي ش
ــاخص  ــتناد به مقاله و كاهش ش باعث كاهش تعداد اس
ــنجي پژوهشگران  ــاخص هاي علم س هرش و ديگر ش

ايراني در مقايسه با همتايان خارجي آنان شده است.
ــاخص هاي علم  ــد كه، ش ــه نظر مي رس ــن ب بنابراي
ــنجي از جمله شاخص هرش و شاخص هاي تكميلي  س
ــاي  ــي در زمينه ه ــر m) حت ــاخص g و پارامت آن (ش
موضوعي مشابه نيز تحت تأثير مؤلفه هايي همانند زبان، 
همكاري هاي بين المللي در تأليف انتشارات و همچنين 

الگوي استنادي-انتشاراتي قرار دارد.
ــو در پژوهش خود بدان  ــه كه گان و گائ همان گون
ــي (ميزان  ــت بين اللمل ــت رؤي ــد، قابلي ــاره نموده ان اش
ــترس پذيري انتشارات) بر روي شاخص هرش مؤثر  دس
ــت.[14] زيرا هرچه ميزان دسترس پذيري انتشارات  اس
ــتنادات نيز به همان ميزان بيشتر  ــد، تعداد اس بيشتر باش
ــتنادي  ــن كه پايگاه هاي اس ــا توجه به اي ــد. ب خواهد ش
وبگاه علوم و اسكوپوس رويكرد ملي- منطقه اي دارند، 
ــارات محققان ايراني در مجالت  و شانس پذيرش انتش
ــت، به نظر مي رسد  ــش اين پايگاه ها كم اس تحت پوش
ــكوالر براي محاسبه شاخص  پايگاه استنادي گوگل اس
ــارات انگليسي پژوهشگران ايراني مناسب تر  هرش انتش

باشد.
محدوديت: عمده ترين محدوديت اين پژوهش عدم 
دسترسي به سوابق پژوهشي كامل و مدون اعضاي هيأت 
ــكالت در بازيابي  ــياري از مش علمي بود كه، باعث بس
جامع و مانع داده هاي مورد لزوم، براي محاسبه شاخص 
هرش از هر يك از پايگاه هاي استنادي شد. يكي ديگر از 
محدوديت هاي پژوهش، عدم بازخواني برخي از مقاالت 
ــي بازيابي شده در پايگاه گوگل اسكوالر در  غير انگليس
رايانه بود كه، اين نوع از منابع بازيابي شده جزء مقاالت 

واستنادات منحصر به پايگاه در نظر گرفته شد.
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پيشنهادها: از آنجا كه كاربرد شاخص هاي علم سنجي 
اهميت زيادي در تعيين ميزان مشاركت پژوهشگران، در 
ــتي در  ــد توليد علم دارند اين گونه مطالعات بايس فراين
ــاي متوالي صورت گيرد و نتايج با يكديگر  طول زمان ه
ــطح داخلي و  ــوند تا روند بهبود علم در س ــه ش مقايس

بين المللي را شاهد باشيم.
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Ranking of Iran University of Medical Sciences and 
Health Services’ (IUMS) Faculties Using H-Index, 
G-Index, and m parameter; (up to the end of 2008)

A Gorji H.1 /  Roustaazad. L.2 / Mohammad hasanzadeh H.3 / Asghari L.4 / Atlasi R.5 / 
Shokraneh F.6 / Bazrafshan A.7

Introduction: One of the scientific members of faculties’ gradation criteria is evaluation of their 
publications’ quantity and quality. H-index, G-index, and m parameter are used recently. This 
paper was aimed to assessment faculties’ publications’ quantity and quality, and citation ranking 
of IUMS’ faculties by using those indices.
Methods: This is a descriptive- applied study, used checklist, and direct observation as data 
collecting tools. Research population are 681 IUMS’ faculties; publications indexed in Web of 
Science, Scopus, Google Scholar and Iranian Science Citation Index (ISCI) up to the end of 2008. 
The number of professors, associate professors, assistant professors, and lecturers were 32, 95, 
284, and 225, respectively. The great number of studied subjects belongs to Medicine faculty.
Results: Totally, research population has been published 4276 papers, with 8291 citations for these papers. 
More than half of faculties (56%) has been gained h=0. The two highest h-index and g-index belong 
to Medicine Faculty’s Nephrology Professor (h-index=16; g-index=16) and Microbiology professor 
(h-index=13; g-index=16); and no one did gain h- index extent prognosticated by its presenter.
Discussion: By consideration of international h-index and g- index  and M parameter obtained in 
medicine and biology, IUMS’ faculties are really poor in those indices, and even their publication 
are very low. National and international scientific cooperation, interaction with other researchers, 
publications’ language, and international accessibility are suggested to improve h-index and 
supplementary indices.
Keywords: Scientometrics, Research Assessment, Hirsch Index, m parameter, G-index

Faculty Member, School of Management and Medical Information Science, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran1. 
MSc of Medical Librarianship and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Tehran University of 2. 
Medical Sciences, Tehran, Iran; Corresponding Author (leila.roosta@gmail.com)
MSc of Medical Librarianship and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Tehran University of 3. 
Medical Sciences, Tehran, Iran
MSc of Medical Librarianship and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Tehran University of 4. 
Medical Sciences, Tehran, Iran
MSc Student of Medical Librarianship and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Tehran 5. 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
MSc Student of Medical Librarianship and Information Science, Centre of Evidence Baced Medicine, Tabriz University of Medical 6. 
Sciences, Tabriz, Iran
MSc Student of Medical Librarianship and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Tehran 7. 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

● Received: 02/Feb/2010 ● Modified: 31/May/2010 ● Accepted: 15/June/2010

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

