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 چكيده

اين پـژوهش بـا هـدف بررسـي     . براي رسيدن به جايگاه علمي مطلوب از نظر پژوهشي نياز به پايش روند توليدات علمي داريم: سابقه و هدف
تـا   2009در سال هـاي  “ آي اس آي”هاي اسكوپوس و  اي و صنايع غذايي كشور در پايگاه داده روند توليدات علمي در انستيتو تحقيقات تغذيه

  .انجام شد 2012نيمه سال 

اي و صـنايع غـذايي در پايگـاه     در يك مطالعه توصيفي توليدات علمي تمامي اعضاي هيات علمـي انسـتيتو تحقيقـات تغذيـه     :ها مواد و روش
تجزيـه  . مورد بررسي قرار گرفتها  يك سال و شاخص اچ آنبه تفك 2012تا نيمه سال  2009در سال هاي “ آي اس آي”هاي اسكوپوس و  داده

سه سال و نيم گذشـته بـه تفكيـك سـال، ميـانگين شـاخص اچ در دو پايگـاه         ها به صورت اعالم تعداد مقاالت و استنادات كل وو تحليل داده
  . تنظيم شد“ آي اس آي”اسكوپوس و 

 69/1) 89/1(و  94/0) 24/1(، 69/0) 87/0(بـه ترتيـب   2011تـا   2009در سال هاي هاي اسكوپوس  مقاالت در پايگاه دادهميانگين  :ها يافته
) 54/2(و  69/0) 95/0(، 19/1) 42/1(بـه ترتيـب    "آي اس آي"هـاي   اين ارقام براي پايگاه داده. مقاله به ازاي هر عضو هيات علمي بوده است

  .محاسبه شد 88/1) 22/2( "آي اس آي"و براي 3) 58/2(هاي اسكوپوس  ميانگين شاخص اچ در پايگاه داده. بوده است 81/1

  . داشته است“ آي اس آي”هاي اسكوپوس و  ها روندي افزايشي در پايگاه داده توليدات علمي روندي متغير و استنادات آن: گيري نتيجه

  گاه علوم پزشكي شهيد بهشتياي و صنايع غذايي كشور، دانش علم سنجي، مقاله، استناد، انستيتو تحقيقات تغذيه :واژگان كليدي
 

  مقدمه
در حال زيادي توليدات علمي در حوزه پزشكي با سرعتي 

رشد است و تعداد مقاالت اين حوزه در كمتر از بيست ماه به 
اين روند در كشور ما نيز با سـرعتي بيشـتر   . رسد دو برابر مي

همزمان با اين روند شتابان توليدات ). 1(در حال انجام است 
هـا نيـاز بـه     ي در حوزه علوم پزشـكي بـراي مقايسـه آن   علم

هـا بـا اسـتفاده از    سنجش و ارزيابي توليدات علمـي دانشـگاه  
امـروزه  . المللـي ضـرورت دارد   هاي پذيرفته شده بـين  شاخص

 -تعداد مقاالت منتشر شده محققـان طـي دوران كـار علمـي    
تحقيقي، تعداد كل استناد به مقاالت، ميانگين تعداد اسـتناد  

هـا   به هر مقاله و كم و كيف مجالتي كه مقاالت محقق در آن

اند از جمله معيارهاي قابل توجه در ارزيابي برون  منتشر شده
  . داد علمي پژوهشگران است

. گيري علم و تجزيه و تحليل علـم اسـت   سنجي اندازه علم
و تحليل كمـي   زيهجت هاي سنجي در عمل بيشتر با روش علم

انجــام  و بــا اســتفاده از تجزيــه و تحليــل محتــوا و اســتنادها
سنجي را ابداع كردنـد   اولين كساني كه واژه علم .)2(شود  مي

ــد ــروف و كــارنوا بودن ــه عنــوان  هــا علــم آن. دوب ســنجي را ب
انفورماتيـك از  . گيري فرآيند انفورماتيك تعريف كردنـد  اندازه

نظر ميخائيلف عبارت است از اصـول علمـي كـه بـه بررسـي      
پـردازد و قـوانين و    هاي اطالعات علمي مـي  ساختار و ويژگي

به دنبال  .دهد فرآيندهاي اين ارتباطات را مورد بحث قرار مي
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از جملـه  مطرح شدن اين علم، دانشمندان برجسـته ديگـري   
كول، ايلز و هولم نيز از مقاالت علمي به عنوان مالكـي بـراي   

هـا   آن. مقايسه توليد علمي كشورهاي مختلف استفاده كردند
از اين طريق توليدات علمـي كشـورهاي مختلـف را از لحـاظ     
كمي و كيفي با يكديگر مـورد مقايسـه قـرار داده و وضـعيت     

مشــخص  كشــورهاي مختلــف را در توليــد اطالعــات علمــي
سنجي كه توصيف  هاي علم انتشار مداوم شاخص ).3(نمودند 

توانـد   كننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمـي اسـت مـي   
ــق و    ــديريت تحقيـ ــراي مـ ــد بـ ــد و كارآمـ ــري مفيـ عنصـ

گذاري و چگونگي تخصيص بودجه و امكانات در علوم  سياست
تواند به  سنجي مي در تاييد اين امر بك عقيده دارد علم. باشد

هاي اقتصادي تا حدي كمـك كنـد و از    وازن بودجه و هزينهت
ارزشـيابي   . )4(اين طريق كارايي تحقيقات را افـزايش دهـد   
توانـد   شـود مـي   كمي علوم كه منجر به باروري و توسعه مـي 

هـا   ريـزان باشـد تـا آن    كمك بزرگي براي مسـئوالن و برنامـه  
مـالي و   بتوانند با هزينه كمتر بيشترين اسـتفاده را از منـابع  

اجتمـاعي   -سـازي سـاختار اقتصـادي    انساني برده و در بهينه
كـه بـه دنبـال     سـنجي عـالوه بـر آن    علـم . كشور موثر باشند

گيـري و   هاي كمي علوم و تحقيقات است اقدام به اندازه جنبه
هاي مختلف مديريتي و سازماني علوم  تعيين معيارهاي جنبه

  ).3(نمايد  نيز مي
سنجي در مراكز دانشـگاهي   علم هاي در حال حاضر گروه

همچون مركز تحقيقات سياست علمي كشور، دانشگاه علـوم  
پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي استان فـارس، دانشـگاه   
علوم پزشكي اصفهان و مركز توسعه و هماهنگي تحقيقـات و  

هاي علـوم پزشـكي    فناوري وزارت بهداشت همچنين دانشگاه
اه، شـاهرود، اردبيـل، شـهركرد    تبريز، مشهد، كاشان، كرمانش

هاي اطالعاتي شامل بانك  پايگاه. باشند مشغول به فعاليت مي
مـدكس، بانـك    ايـران  -اطالعات مقاالت علوم پزشـكي ايـران  

اطالعات نشريات كشور، پايگاه استنادي علوم جهـان اسـالم،   
پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي، و پژوهشگاه اطالعـات  

ســازي و در برخــي مــوارد  ان در نمايــهو مــدارك علمــي ايــر
 .)5(سنجي توليدات علوم پزشكي در ايران فعاليت دارند  علم

رسـمي انتشـار علمـي، مقـاالت      هاي اساسي و يكي از راه
ها را برحسب زمان، مكان، نوع  توان توزيع آن باشند كه مي مي

تعداد . ها مورد بررسي قرار داد يا مجراي انتشار و ساير ويژگي
باشد كه  سنجي مي ارات به عنوان عنصري اساسي در علمانتش
هاي بين اجتماعات مختلـف علمـي و    تواند مبناي مقايسه مي

از آنجا كـه منتشـر كـردن توليـد علمـي      . كشورها قرار گيرد

دانشمندان به صورت فردي براي ترسيم نتايج مهم آماري به 
بـر  سـنجي معمـوالً    هاي علـم  كند، ارزيابي تنهايي كفايت نمي

هـاي   سودمندي انتشار توسط اجتماعات علمـي ماننـد گـروه   
هـاي دانشـگاهي و موسسـات     هـا و دپارتمـان   پژوهشي، گروه

تـوان بـه سـه     عمر انتشارات را مي) 6. (كنند علمي، تاكيد مي
اي  دوره تولـد دوره . تولـد، بـاروري و مـرگ   : دوره تقسيم كرد
آن بـه   آيد ولي آثـار پژوهشـي   اي نو پديد مي است كه زمينه

دليل نو و ناشـناخته بـودن هنـوز در سـياهه مĤخـذ مقـاالت       
اي اسـت كـه يـك     دوره بـاروري دوره . شـود  بعدي ظاهر نمي

اي از مقـاالت بهتـرين بسـامد را از لحـاظ      مقاله يـا مجموعـه  
شـوند و   حضور در سـياهه مـدارك گونـاگون بعـدي دارا مـي     

ريبـا از  گذارد تا آنجا كه تق سپس اين زايندگي رو به افول مي
 ).7(روند  لحاظ استناد مرده به شمار مي

اولين بار توسط پزشـكي بـه نـام    ) H-index(شاخص اچ 
بـه عنـوان    2005در سال ) Jorge E. Hirsch(جروج هيرش 

ايـن  . يك ابـزار ارزيـابي كيفـي مقـاالت پزشـكان ارائـه شـد       
. شـود  يا عدد هيرش نيز ناميـده مـي  هيرش شاخص، شاخص 

ژوهشگر عبارت اسـت از اچ تعـداد از   تعريف شاخص اچ يك پ
. مقاالت وي كه به هر كدام حداقل اچ بار استناد شـده باشـد  

اگر ايكس مقاله از كل مقاالت منتشر شده يك محقـق، طـي   
سال كار علمي، هركـدام حـداقل ايكـس بـار اسـتناد      ) n(ان 

 دريافت كرده باشد، شاخص اچ آن محقق برابر ايكـس اسـت  

عاتي تحت وب براي محاسبه اين شاخص هاي اطال پايگاه .)8(
 Google"و  "ISI Web of Science " ،"Scopus": شـامل 

Scholar" باشند كه دسترسي به دو مورد اول با عضـويت   مي
افـزار   و مورد آخر به صورت دسترسي آزاد و با استفاده از نـرم 

"publish or perish" ايـن پـژوهش بـا    . )9( پذير است امكان
اي  د توليدات علمي انستيتو تحقيقات تغذيههدف بررسي رون

سـال  ( 1391تـا   1389و صنايع غذايي كشور در سال هـاي  
در پايگـاه هـاي   ) مـيالدي  2012تا نيمـه سـال    2009هاي 
  .انجام شده است“ آي اس آي”هاي اسكوپوس و  داده

  ها مواد و روش
. اين مطالعه يك مطالعه توصـيفي از نـوع مقطعـي اسـت    

ي اعضاي هيات علمـي انسـتيتو تحقيقـات    جامعه مورد بررس
اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد    تغذيه

اين مطالعه به روش سرشماري انجـام شـد و   . بهشتي هستند
بـراي  . تمامي اعضاي هيات علمي مورد بررسي قـرار گرفتنـد  

اين منظور اخرين ليست اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه بـه      
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آموزشي، از مديريت نيروي انسـاني   تفكيك رتبه علمي، گروه
  . دانشگاه اخذ شد

هاي مورد بررسي در خصوص اعضاي هيات علمي  شاخص
تـا   2009شامل تعداد كل مقـاالت، تعـداد مقـاالت در سـال     

، تعداد كل ارجاعات به مقاالت، تعـداد ارجاعـات   2012نيمه 
و شـاخص اچ از پايگـاه هـاي     2012تا نيمـه   2009در سال 

  . شود استخراج مي“ آي اس آي”اسكوپوس و 
نحوه جستجو نيز بدين ترتيب بود كه در قسمت جستجو 
ــام خــانوادگي و حــروف اول اســم   در قســمت نويســندگان ن
نويسنده نوشته شد و پس از جستجو از ميان اسامي مشـابه،  

اي و صنايع غـذايي   هاي مربوط به انستيتو تحقيقات تغذيه نام
بهشتي استخراج شد و بـا   كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد

اســتفاده از آن بــه مقــاالت مربوطــه دسترســي يافتــه و      
هاي مورد نظر از صفحه مربوطه اسـتخراج و در فايـل    شاخص

با توجه به امكان . اكسلي كه بدين منظور آماده شده وارد شد
نگارش متعدد براي بعضي اسامي، در مواردي كـه فـرد داراي   

وع موارد بـراي وي محاسـبه   بيش از يك پروفايل بودند، مجم
  . شد

هـا بـه    هـا تجزيـه و تحليـل داده    آوري داده پس از جمـع 
صورت اعالم تعداد مقاالت كل و سه سال و نـيم گذشـته بـه    
تفكيك سال، تعداد كل استنادات به مقـاالت و اسـتنادات در   
سه سال و نيم گذشته به تفكيك سال، ميانگين شـاخص اچ  

سـپس  . تنظـيم شـد  “ اس آي آي”در دو پايگاه اسكوپوس و 

هاي آموزشي مقايسه  ميانگين اين شاخص ها به تفكيك گروه
 . شدند

هاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزارهاي اكسـل و   داده
SPSS16 نتـايج بـه صـورت    . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي  اي توصيفي با ارائه عدد و درصد و همچنين شاخص داده
  . ، ميانه و مد ارائه شدندمركزي شامل ميانگين
ــي ــراد  : مســايل اخالق ــراي حفــظ حــريم خصوصــي اف ب

اي بود كه منجر به شناسايي  آوري و اعالم نتايج به گونه جمع
  . افراد نشود

   ها يافته
عضو هيـات علمـي در ليسـت نيـروي انسـاني       16تعداد 

اي و صـنايع   دانشگاه داراي رديف انسـتيتو تحقيقـات تغذيـه   
 5: رتبه علمي اين افراد به ترتيب زير بود. ندغذايي كشور بود

دانشـيار  ) درصد 3/6(نفر  1استاد پژوهش، ) درصد2/31(نفر 
) درصـد  5/37(نفـر   6استاديار و ) درصد 25(نفر  4پژوهش، 

وضعيت استخدامي ايـن اعضـاي هيـات    . مربي پژوهش بودند
 2/6(قطعـي، يـك نفـر     رسـمي ) درصـد  8/68(نفر  11علمي 
نفـر   1پيماني و ) درصد 8/18(نفر  3زمايشي، آ رسمي) درصد

  .مشمول تعهدات قانوني بودند) درصد 2/6(
هـاي مركـزي توليـدات علمـي      وضعيت شاخص 1جدول 

اي و صـنايع   اعضاي هيات علمـي انسـتيتو تحقيقـات تغذيـه    
غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشـتي در پايگـاه   

 2012نيمــه تــا  2009هــاي اســكوپوس در ســال هــاي  داده
  .دهد ميالدي را نشان مي

  
اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي  وضعيت كلي توليدات علمي اعضاي هيات علمي انستيتو تحقيقات تغذيه .1جدول 

  ميالدي 2012تا نيمه  2009هاي اسكوپوس در سال هاي  شهيد بهشتي در پايگاه داده
  بيشينه  كمينه  مد  ميانه انحراف معيار ميانگين 

  39  0  -   50/6 65/10 69/9 كل مقاالت
  184  0  -   5/27 31/61 51 كل استنادات

  6  0  0  00/0 59/1 12/1 2012ماه اول6مقاالت
  7  0  0  00/1 89/1 69/1 2011مقاالت
  3  0  0 00/0 24/1 94/0 2010مقاالت
  2  0  0 00/0 87/0 69/0 2009مقاالت

  43  0  0  50/4 17/12 12/9 2012ماه اول6استنادات
  49  0  0  50/6 70/16 19/13 2011استنادات
  37  0  0  50/3 97/10 31/8 2010استنادات
  33  0  0  50/1 97/9 56/6 2009استنادات
  12  0  0  50/2 44/3 31/3 2009-11مقاالت

  117  0  0  11 52/36 06/28 2009-11استنادات
  8  0  82/3 3 58/2 3 شاخص اچ
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اي مركـزي توليـدات علمـي    هـ  وضعيت شاخص 2جدول 
اي و صـنايع   اعضاي هيات علمـي انسـتيتو تحقيقـات تغذيـه    

غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشـتي در پايگـاه   
 2012تـا نيمـه    2009در سال هـاي  “ آي اس آي”هاي  داده

  .دهد ميالدي را نشان مي
ــابق  ــاه داده  1 شــكلمط ــدات علمــي در پايگ ــاي  تولي ه
كه در  روندي متغير دارد به طوري“ يآي اس آ”اسكوپوس و 

كاهش داشته و سپس در سـال   2009نسبت به  2010سال 
  .دوباره افزايش داشته است 2011

استنادات بـه توليـدات علمـي در پايگـاه      2مطابق شكل 
رونـدي افزايشـي داشـته    “ آي اس آي”هاي اسكوپوس و  داده
  .است

  
  

اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي  علمي انستيتو تحقيقات تغذيه وضعيت كلي توليدات علمي اعضاي هيات .2جدول 
  ميالدي 2012تا نيمه  2009هاي  در سال“ آي اس آي”هاي  شهيد بهشتي در پايگاه داده

  بيشينه  كمينه  مد  ميانه انحراف معيار ميانگين 
  40  0  0  50/6 92/10 00/9 كل مقاالت

  145  0  0 11 45/50 62/35 كل استنادات
  5  0  0  5/0 37/1 1 2012ماه اول6مقاالت
  10  0  0  00/1 54/2 81/1 2011مقاالت
  3  0  0  00/0 95/0 69/0 2010مقاالت
  5  0  0  00/1 42/1 19/1 2009مقاالت

  27  0  0  00/1 54/7 5 2012ماه اول6استنادات
  35  0  0  50/1 76/12 06/9 2011استنادات
  25  0  0  00/1 58/8 06/6 2010استنادات
  28  0  0 0 19/9 69/5 2009استنادات
  14  0  68/7 3 67/3 69/3 2009-11مقاالت

  80  0  0 5 22/29 81/20 2009-11استنادات
  7  0  0 1 22/2 88/1 شاخص اچ

  

  
در “ آيآي اس ”هاي اسكوپوس و  اي و صنايع غذايي كشور در پايگاه داده روند توليدات علمي انستيتو تحقيقات تغذيه. 1 شكل

  .2011تا  2009هاي  سال
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آي اس ”هاي اسكوپوس و  اي و صنايع غذايي كشور در پايگاه داده روند استنادات به توليدات علمي انستيتو تحقيقات تغذيه .2 شكل

  2011تا  2009هاي  در سال“ آي
  

  بحث
دهنده روندي متغير در توليـدات   هاي پژوهش نشان يافته

اي و صنايع غـذايي كشـور در    انستيتو تحقيقات تغذيهعلمي 
ايـن رونـد در هـر دو    . بودنـد  2011تا  2009طول سه سال 

اي كـه   به گونه. مشاهده شد“ آي اس آي”پايگاه اسكوپوس و 
بيشتر از اسكوپوس است و  "آي اس آي"مقاالت  2009سال 

تعداد مقاالت در هـر دو پايگـاه افـت كـرده و      2010در سال 
 "آي اس آي"تعداد مقاالت اسـكوپوس بـر    2011ر سپس د

نيــز  2012چنـين نيمــه اول سـال    هـم . فزونـي يافتـه اســت  
با توجـه  . است 2011توليدات بيش از نيمي از توليدات سال 

ماهه ثبت مقاالت در اين دو پايگاه نسـبت   3به تاخير حدود 
رسـد ايـن آمـار تخمينـي      به مجالت تحت پوشش به نظر مي

يـك   2012رود در سال  اقعي است و انتظار ميكمتر از حد و
اين افزايش . رشد قابل توجه ديگري در توليدات داشته باشيم

توليدات در راستاي رشد كشوري بوده به طوري كه مطالعات 
صبوري نيز افزايش توليدات علمي كشور در اين سـال هـا را   

توانـد ناشـي از    ايـن يافتـه مـي   . )1، 10و 11(دهـد   نشان مي
هاي جامع علمي كشور در حوزه پژوهش  ي مانند برنامهموارد

هـاي پژوهشـي    هـاي مربوطـه، تعيـين اولويـت     گذاري و هدف
، )13(و سـتاد دانشـگاه    )12(هاي اموزشـي   دانشگاه در گروه

هاي دانشگاه در جذب و منوط كردن ارتقاي اعضـاي   سياست
هـا و مقـاالت كيفـي، توسـعه      هيات علمي به داشتن پژوهش

ها، افـزايش بودجـه    في مراكز تحقيقات در دانشگاهكمي و كي
پژوهشي دانشگاه و مديريت سيستم پژوهشي دانشگاه كه در 

آوري بـه عنـوان    قالب برنامه راهبردي معاونت تحقيقات و فن
 . سند باالدستي و برنامه دانشكده باشد

سـنجي بـه    هاي علـم  ها تنها براي ارائه داده ساير دانشگاه
هـا در   ربوط به اعضاي هيات علمي و ارائـه آن هاي م ارائه داده

هـايي از   مثال اين مـورد دانشـگاه  . اند سايت خود اقدام نموده
جمله دانشگاه علوم پزشكي تهران اسـت كـه تنهـا در پايگـاه     
اسكوپوس به بررسي پرداخته و نتايج را به صـورت توصـيفي   
در جداولي به تفكيك عضـو هيـات علمـي در آورده و نتـايج     

آن به صـورت گـزارش يـا مقالـه هنـوز در دسـترس        تحليلي
هـا نيـز اقـداماتي در جهـت بررسـي       در ساير پژوهش. نيست

ميزان كارايي آن انجام شده از جمله مطالعه بـورنمن كـه بـه    
انـد و   مقايسه شاخص اچ در افرادي كه بورد تخصصي گرفتـه 

پـردازد و نشـان    اند مـي  كساني كه در اين آزمون مردود شده
انـد ميـزان    ه اين شاخص در كساني كه قبول شـده دهد ك مي

بيشتري داشته است و در انتها اين شاخص را بـراي ارزيـابي   
مناسـب ارزيـابي    عملكرد پژوهشگران جديد شاخصي نسـبتاً 

از سوي ديگر وان ران در بررسي موسسـات بـا   ). 14(كند  مي
ها را مناسـب   سنجي اين شاخص استفاده از شاخص هاي علم

ها به علت عدم درج صحيح نـام   كم شماري در آن داند و نمي
نويسندگان به علت عدم تسلط نويسندگان به زبان انگليسـي  
در كشورهاي غير انگليسي زبان و همچنـين در مـواردي كـه    

  ).15(نويسندگان متعددي دارد را ذكر كرده است 
شاخص اچ يكي از شاخص هاي معتبـر و مـورد اسـتفاده    

سط اين شاخص براي دانشـگاه در  متو. سنجي است براي علم
شاخص اچ يكي . است 88/1“ آي اس آي”و در  3اسكوپوس 
هايي است كـه كـاربردي بـودن پـژوهش را نشـان       از شاخص

تر باالتر است  هاي عمومي البته اين شاخص در حوزه. دهد مي
. آيـد  تـر مـي   هاي تخصصي و فوق تخصصي پـايين  و در حوزه
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توانـد    بردن اين شاخص مـي يكي از راهبردهايي كه براي باال
هـاي كـاربردي    موثر باشد هدايت پژوهش به سـمت اولويـت  

از طرف ديگر ثبت شدن مجالت داخلي در نمايه هـاي  . است
 . كند بين المللي به افزايش اين نمايه كمك مي

يكي از مشكالت پژوهشگران تسلط ناكافي به زبان هـاي  
نـد سـازي   خارجي و نگارش مقاالت انگليسي است كـه توانم 

هـاي   سـاخت  اعضاي هيات علمي در اين زمينـه و ايجـاد زيـر   
ها افـراد مسـلط    هاي پژوهشي كه در آن مناسب و تدارك تيم

به زبان انگليسي حاضر باشند به خصوص در مراكز تحقيقاتي 
  .تواند ميزان توليدات علمي را افزايش دهد مي

هاي متعددي وجود داشت كه  در اجراي پروژه محدوديت
  :باشد ها به شرح زير مي ادي از آنتعد

ليست نيروي انساني در مواردي با وضعيت اعضاي هيـات  
به عنوان مثـال عضـو هيـات علمـي     . خواني نداشت علمي هم

رديف يك گروه آموزشي را داشت اما در گروه آموزشي ديگـر  
هاي متفـاوت بـراي    هاي يكسان با نام كند يا رديف فعاليت مي

نبودن دستورالعملي يكسـان  . شده بود گروه آموزشي استفاده
براي نگارش اسـامي بـراي اعضـاي هيـات علمـي بزرگتـرين       

از آنجـا كـه برخـي نـام خـود را بـه       . معضل اين پژوهش بود
هاي مختلف نگاشته يا ديگران بدون هماهنگي بـا آنـان    گونه

ها را در مقاالت ثبـت كـرده بودنـد     اي متفاوت نام آن به گونه
. مربوط به يك فرد گاه بسيار دشـوار بـود   يافتن همه مقاالت

در نام  "ي"و  "و"اين مورد به خصوص در مواردي كه حرف 
 "حسـيني "بـراي اسـم    مثالً. خورد وجود داشت به چشم مي

براي فائق آمدن بر اين . پذير است نگارش امكان 22حداقل با 
هاي جستجو و استفاده از ستاره در  مشكل با استفاده از روش

تلف نام تا حـدودي تعـداد مـوارد جسـتجو كـاهش      نقاط مخ
در ساير موارد نيز موارد متعددي مـورد جسـتجو قـرار    . يافت
هـاي مختلـف نوشـته     اسامي چند قسمتي نيز به گونه. گرفت

گاهي بين دو قسمت فاصله دارد و گاه بدون فاصـله  : شود مي
بـراي يـافتن كـل ايـن     . شـوند  يا با خط تيره به هم وصل مي

 .شد د چندين بار جستجو انجام ميموارد باي
هـاي   نـام . هـا بـود   هـاي داده  مشكالتي نيز ناشي از پايگاه

خانوادگي چند قسمتي در اسكوپوس باعث مشكل در يـافتن  
خـانوادگي را بـه    اسكوپوس آخرين قسمت نـام . شد اسامي مي

گيرد و پروفايـل فـرد را بـا ايـن نـام       عنوان فاميل در نظر مي
كثر مواردي كه دنبالـه فاميـل دارنـد در    لذا ا. كند درست مي

به عنـوان مثـال احمـدي    . اسكوپوس با اين نام پروفايل دارند
البتـه  . سرآباداني پروفايلي با نام سرآباداني در اسكوپوس دارد

پروفايل بعضي نيز با نام خانوادگي اسـت كـه ايـن نيـز يـك      
 .مشكل جستجو بود

د، نداشتن بو“ آي اس آي”از مشكالت ديگر كه مربوط به 
در ايـن پايگـاه جـدا    . پروفايل اختصاصي مانند اسكوپوس بود

كردن مقاالت اسامي مشابه گاهي بسيار مشكل و بـا بررسـي   
در ايـن مـوارد نيـز محاسـبه     . شـد  تك مقاالت ميسر مـي  تك

 .شد شاخص اچ بايد دستي انجام مي
هـا محـدوديت    عدم قطعيت و اطمينـان از صـحت يافتـه   

تاييد موارد يافت شده تعداد مقـاالت دو   براي. ديگر طرح بود
شد و در صورت عـدم تطبيـق    ها با هم مقايسه مي پايگاه داده

واضح، جستجوي بيشـتري بـا كلمـات كليـدي ديگـر انجـام       
 .شد مي

ــز داراي      ــود ني ــودي خ ــه خ ــاخص اچ ب ــتفاده از ش اس
بــراي مثــال وزن دادن يكســان بــه . هــايي اســت محــدوديت

چنين نداشتن  هم. اخص استهمكاران يك محدوديت اين ش
هـاي   هاي مختلـف و زيـر مجموعـه    هايي براي رشته استاندارد

ايـن مشـكل از آنجـا ناشـي     . ها يك محدوديت ديگر است آن
در . شود كه ميزان ارجاعات بسته به رشته متفـاوت اسـت   مي

هـاي خـاص ضـريب تـاثير      هاي فوق تخصصي يا حيطه رشته
ان ارجاعـات اسـت   مجالت كه آن هم شاخصي متـاثر از ميـز  

هاي عمومي يا موضوعات خاصي مثل سـرطان   كمتر از حيطه
بـراون و همكـارانش نيـز بـه ايـن      . يا مطالعات شـيوع اسـت  

 ).14(اند  ها اشاره كرده محدوديت
هـاي   رغم اين موضوع و با توجه به موارد فـوق يافتـه   علي

اين پژوهش و هر پژوهش مشابه ديگري كه انجام شـود صـد   
درصـد خطـا    10تـا   5نخواهد بـود و حـداقل   در صد صحيح 
  .خواهد داشت

گذاري مقاالت و توليدات علمي پژوهشـگران   بررسي تاثير
المللـي شـواهد    هاي بين در توليد دانش با استفاده از شاخص

گــذاري در اختيــار  گيـري و سياســت  معتبـري بــراي تصــميم 
ايـن مهـم در سـطوح    . دهـد  مديران حوزه پژوهش قـرار مـي  

ــه جايگــاه علمــي پژوهشــگران دانشــگاه در  مختلــف از ج مل
هاي كشـور در مقايسـه بـا     مقايسه با يگديگر، جايگاه دانشگاه

چنين جايگاه كشور در منطقه و جهان را نشـان   يكديگر و هم
هـا را   همچنين افراد تاثيرگذار در كسـب ايـن رتبـه   . دهد مي
  .توان شناسايي نمود مي

ن حوزه پژوهش گذارا از سوي ديگر اين شواهد به سياست
ها را نيـز   بندي آن هاي تاثيرگذار و اولويت امكان انتخاب حوزه

وري را داشـته   دهد تا از منابع محدود موجود حداكثر بهره مي
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كشـور در   1404رسيدن به اهداف ديده شـده در افـق   . باشد
كسب جايگاه معتبر علمي در منطقه و جهان تنها با توجه به 

  .باشد پذير مي جي امكانسن هاي مربوط به علم شاخص
شود اين پروژه به صورت ساليانه اجرا و روند  پيشنهاد مي

هـا   توليدات علمي مورد توجه قرار گيـرد و بـر اسـاس يافتـه    
هاي كوتاه مدت، ميـان مـدت و بلنـد مـدت تنظـيم       سياست

  .گردد

   سپاسگزاري
بدينوسيله از معاونت تحقيقات و فنـاوري دانشـگاه علـوم    

تي كـه بـا حمايـت مـالي و تهيـه بسـتر       پزشكي شهيد بهشـ 
مناسب براي انجام اين پـژوهش مـا را يـاري نمودنـد كمـال      

همچنين از نيروي انساني دانشگاه كه ليسـت  . تشكر را داريم
به روز شده اعضاي هيـات علمـي را در اختيـار مـا قـرار دارد      

  .نماييم سپاسگزاري مي
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Abstract 

Background: In order to attain the suitable position in research we need to monitor the scientific 
production trend. This study designed to assess scientific productions of National Nutrition And Food 
Technology Research Institute in Scopus and ISI databases during 2009 to mid-2012. 

Materials and Methods: Through a descriptive study on all faculty members of Nutrition faculty, their 
scientific productions and H-index were assessed in Scopus and ISI databases during 2009 to mid-2012 
divided by years. Data were presented using means of total articles, articles during 3.5 years ago divided 
by years and H-index in Scopus and ISI.  

Results: Means for articles during 2009-2011 was 0.69, 0.94 and 1.69 respectively article per faculty 
member. This numbers were 1.19, 0.69 and 1.81 for ISI. Mean for H-index in Scopus was 3 (SD=2.58) 
and for ISI was 1.88 (SD=2.22). 

Conclusion: scientific productions had variable situation and citations had an increasing trend in Scopus 
and ISI during last 3 years.  

Keywords: Scientometrics, Articles, Citations; National Nutrition And Food Technology Research 
Institute; Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
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