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Abstract 
 

    In recent years, scientific output in the field of medical science has grown dramatically, and 

the determination of the appropriate index for their measurement is necessary. The purpose of 

the present study is to review the status of existing scientific and index indicators for the 

evaluation of scientific outputs in the field of medical sciences. 

In this review study, using Persian keywords (sciences, indexes, journals, universities, 

researcher) in the Persian Data bases of Magiran, noormags, Irandoc, National Library, 

Regional Science, Scientific Information Database (SID), Civilica, and Latin Keywords 

(Scientometric, indicator, Journals, University, Researcher) External databases were searched 

by Google Advanced Search, Pubmed, Google Scholar, Scopus, ISI and Research Gate. In this 

regard, it is attempted to extract the most relevant documents in the period 2005-2019 as 

follows. As a result of the keyword search in the article title, 28 articles with valid and reliable 

information were reviewed. The findings from the studies showed that there is a unity in all 

studies, which the existing indices alone cannot fully evaluate the scientific outputs, and all 

researchers in their research sought to provide a new index to complement or replace the 

indices. Therefore, scientific work is a complex activity that needs to be evaluated by more than 

one metric and the need to use synthetic indices cannot be ignored. Nowadays, scientometrics 

has been widely used to better understand the strengths and weaknesses and to predict and 

predict the scientific status of researchers at medical universities. 
 

    Keywords: Scientometrics, Schools Medical, journals, Research Personnel, index. 

ClinExc 2020; 9(23-33)(Persian). 
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            9911بهار ، 4، شماره نهمدوره                     تعالی بالینی                                                                                                                  

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (39-99)4شماره   نهم دوره

 یروندادهاب ارزیابی و انتخاب شاخص سنجی علم های شاخص مروری بر وضعیت

 علمی در حوزه علوم پزشکی
 

1، میترا قیاسی*1 صفیه طهماسبی لیمونی، 1فروغی هراز
 

 چكيده
ب براي سنجش داشته و تعیین شاخص مناس چشمگیري رشد پزشکی علوم حوزه در علمی تولیدات اخیر هاي سال در   

 شاخص و سنجی علم موجود هاي شاخص وضعیت مروري هدف از تحقیق حاضر، بررسی. ها نیز ضروري است آن

 . پزشکی است علوم حوزه در علمی يبروندادها ارزیابی مطلوب براي سنجی علم

 هاي پایگاه در( پژوهشگر دانشگاه، شاخص ،مجالت، سنجی، علم)فارسی هاي کلیدواژه از استفاده با مروري، مطالعه این در

سیویلیکا و  دانشگاهی، جهاد علمی اطالعات مرکز اي، قهمنط علوم ملی، کتابخانه ایرانداک، نورمگز، فارسی مگیران،

هاي خارجی با  در پایگاه( Scientometric, indicator, Journals, University ,Researcher)التین  يها دواژهیکل

 این در. کاوش صورت پذیرفت  Research gateو Google، Pubmed،Google scholar،Scopus، ISI  پیشرفته جستجوي

 جستجو نتیجه در .شوند استخراج زیر به شرح 9112-9102هاي  سال محدوده در ها پیشینه ترین مرتبط شده سعی تاراس

. گرفتند قرار یموردبررس اند، بوده اعتماد قابل و معتبر اطالعات واجد که مقاله 92مقاله،  عنوان در وجودکلیدواژه براساس

 موجود هاي شاخص دارد،که وجود مشترک وجه ها یک پژوهش تمامی که در داد نشان مطالعات از شده استخراجهاي  یافته

 ارائه دنبال به خود هاي پژوهش در محققان همه و نمایند ارزیابی جامع صورت به را علمی يبروندادها ییتنها به توانند ینم

 توسط باید که است یچیدهفعالیتی پ علمی بنابراین کار .گردند ها شاخص جایگزین یا و مکمل تا بودند جدیدي شاخصی

 امروزه که چرا. نادیده گرفت توان ینمهاي ترکیبی را  شاخص يریکارگ بهشود و نیاز به لزوم  ارزیابی متریک یک از بیش

 هاي علوم پزشکی دانشگاه پژوهشگران، علمی وضعیت ینیب شیپ و ضعف و تبیین و قوت نقاط بهتر در شناخت سنجی علم

 . است یافته فراوان کاربردهاي

 

 .پژوهشگران، شاخص سنجی، دانشگاه علوم پزشکی، مجالت،  علم :یديکل یها واژه
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 ترویج علم، تولید علم، فراگیري شامل علم چرخه      

 اساسی بستر. است علم يریکارگ به و علم انتشار علم،

 سپس و کالن پژوهشی راهبردهاي کشور، در پژوهش

پژوهش  برنامه باید که است ها یتمأمور و ها سیاست

  هاي پیشرفت ارزشیابی براي. شود تدوین ها آن براساس

 

 حیطه سه در باید پژوهشی روندهاي علمی، هاي یافته

 قرار ارزشیابی مورد امدیپ و اثر و دستاورد خروجی،

 ارزیابی را علم که است روندي سنجی علم. گیرد

 در گیران صمیمت و گذاران استیس به بتواند تا کند می

 .(0)نماید کمک راهبردها مورد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ایران بابل، اسالمی، آزاد دانشگاه بابل، واحد شناسی، دانش و اطالعات علم گروه .0
 E-mail: sa.tahmasebi2@gmail.com .                                                          شناسی دانش و اطالعات علم گروه، واحد بابل اسالمی آزاد دانشگاه ،بابل :نویسنده مسئول *

91/0/0922:تاریخ پذیرش      92/00/0922: تاریخ ارجاع جهت اصالحات        90/2/0922:تاریخ دریافت
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 مروری                                                                                                    و همکاران طهماسبی لیمونی

 
       9911 بهار، 4، شماره نهمدوره                                                                                                        تعالی بالینی                          

 و ها خصیصه آشکار کردن ،یسنج از علم هدف

 علمــی تحقیقات فرآیند و علــم ســنجش هاي ویژگی

 در (.9)اســت دانش و علم مؤثرتر مدیریت منظور به

 پزشکی علوم حوزه در علمی تولیدات اخیر هاي سال

 سنجی علم دانش به توجه داشت و چشمگیري رشد

 علمی تولیدهاي شناخت. است داکردهیپ اي ویژه اهمیت

هاي علوم  دانشگاه ،یعلم ئتیه اعضاي و پژوهشگران

 هاي شاخص تعیین و پژوهشی مراکز و پزشکی

 مدیران به ها، سنجی مناسب براي سنجش آن علم

 بهتر شناخت در پژوهشی مراکز رؤساي و ها دانشگاه

 ها پوشش آن تحت هاي مجموعه ضعف و قوت نقاط

 راستاي در ها آن صحیح هدایت به منجر و نموده کمک

 درمانی-هی و بهداشتی دانشگا و ملی کالن اهداف

 سازنده و مثبت رقابتی فضاي ایجاد با همچنین. شود می

 آوري فن و علم توسعه به تواند بین پژوهشگران می

 متفاوتی هاي شاخص و ابزارها تاکنون. (4)کند کمک

 و ها دانشگاه مجالت، و ارزیابی یسنج علم براي

 ظهور که است شده گرفته کـار بـه پژوهشـگران

 بازخوردهاي مانند وب و اطالعات جدید يها محمل

 سالیان طی ها شاخص و ابزارهـا این از شده گرفته

 که يطور به است، داده قرار ریتأث تحت را ها آن گذشته،

 ارائه یا شاخص یک محاسبه نحـوه در تغییر سبب

 (.2)اسـت شـده جدیـد شاخصـی

 تولید علم، هاي شیوه و علمی ارتباطات سنجی، علم در 

 و منابع بررسی با علمی اطالعات از گیري بهره و شاعها

. شود می ارزیابی( ارجاعات لیوتحل هیتجز)ها آن  مآخذ

 ،ISI همچون یالملل نیب معتبر استنادي هاي نمایه

Scopus، Google Scholar سنجی علم ابزارهاي از 

 .(6)شوند می محسوب

 را یسنج علم از هدف حوزه، این پیشگامان از بسیاري

 براي علمی پژوهش در موجود فرآیندهاي بررسی

 سنجی علم (.7)کنند می معرفی علم مؤثرتر مدیریت

 ارزیابی و گیري اندازه نحوه مطالعه به که است دانشی

 یفیو ک کمّی لیوتحل هیتجزو به  علمی هاي فعالیت

                                                 
1. References 

 اساس. پردازد یم آن بر مؤثر عوامل و علمی اطالعات

 شامل اساسی متغیر رچها بررسی بر سنجی علم کار

 (.2)است ارجاعات و مراجع علمی، انتشارات ،مؤلفان

 اچ مقاالت، تعداد شامل مؤلفان ارزیابی هاي شاخص

 (.2)است  علمی هاي همکاري و  استنادات ، ایندکس

 هاي شاخص انتشار و گیري اندازه در خصوص

 اگرچه که شد متذکر باید را نکته این سنجی علم

 به افراد و مجالت ها، دانشگاه ر،کشو رتبه و وضعیت

 و استنادها مقاالت، تعداد همچون هایی شاخص کمک

 استنادي هاي پایگاه طریق از اچ ایندکس، شاخص

و گوگل   اسکوپوس و  آي اس آي ازجمله مختلفی

 رصد پایگاه دو این به وابسته هاي پایگاه دیگر  اسکالر

 با متناسب اه شاخص این تر دقیق گیري اندازه اما ،شود یم

 در باید. است بیشتري تمهیدات نیازمند کشور وضعیت

 زبان یفارس خوب مجالت از که بسیاري باشیم داشته نظر

 هاي تحلیل بنابراین و اند نشده ثبت مذکور هاي پایگاه در

 را کشور وضعیت تواند ینم ها آن ياز سو شده ارائه

 هارائ به محققان تشویق دیگر ییاز سو. نماید توصیف

 و انگیزه ایجاد و داخلی مجالت در علمی هاي یافته

 و مجالت رتبه و اعتبار کیفیت، بهبود براي تالش

 یو کمّ کیفی اثر کردن لحاظ نیازمند ها، دانشگاه

 و مؤسسات افراد، رتبه تعیین در داخلی مجالت مقاالت

 بومی استنادي هاي پایگاه وجود رو نیازا و است مجالت

 مؤثر اهداف این پیشبرد در ISCو پایگاه  کشور در

 علوم هاي دانشگاه تنگاتنگ ارتباط (.01)بود خواهد

 موجب درمانی-بهداشتی نظام مأموریت با پزشکی

 حوزه در. شود می علـوم پزشکی هـاي دانـشگاه اهمیت

 از استفاده با متنوعی و گسترده هاي پژوهش پزشکی علم

 هاي رشته در سنجش ارزیابی و براي سنجی علم ابزارهاي

 کشور سراسر پزشکی علوم هاي دانشگاه در و مختلف

 و ها از شاخص اسـتفاده بـا و اسـت گرفتـه صـورت

                                                 
2. Hirsch-index (H-index) 
3. Citation 
4. International Collaboration 
5. ISI 
6. Scopus 
7. Google Scholar 
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 ارزیابی و انتخاب شاخص سنجی علم های شاخص وضعیت             
 

 
            9911بهار ، 4، شماره نهمدوره                     تعالی بالینی                                                                                                                 

 علمی تولیدات بررسی به سنجی علم ابزارهاي

 هـاي بـازه و هـا رشته در پزشکی علوم هاي دانشگاه

 علمی هاي نقشه و یفیهم تأل هاي شبکه زمـانی مختلف،

 سنجی علم که ییازآنجا (.00)است دهش پرداخته مطالعاتی

 و سازان برنامه موردنیاز اطالعات سازي فراهم راستاي در

 ها، از فعالیت وسـیعی طیـف پژوهـشی، گذاران استیس

 قرار پوشش تحت را تر تخصصی مطالعات و ها گرایش

اسـتنادي،  تحلیـل مطالعـات چـون مبـاحثی دهد و می

 حوزه، هر علمی نپیشگاما و هسته نشریات شناسایی

 (.09)است قرارگرفته متخصصان موردتوجه همواره

 هایی شاخص دنیا در پیش هاي سال در که هرچند

 وM-index، G-index، index-  H5 ؛همچون متعددي

π –index به وارده اشکاالت کردن مرتفع جهت در یز 

-H شاخص همچنان اما گردید ارائه H-index شاخص

index همواره گیري اندازه سهولت و سادگی دلیل به 

  هاي این مقاله بتواند یافته شاید .(7)دارد قرار موردتوجه

ترین  هاي موجود و پیشنهاد مناسب با بررسی شاخص

وزارت  براي مرجعی عنوان بهسنجی  شاخص علم

پزشکی کشور، رؤساي  و آموزشبهداشت، درمان 

این  پژوهش هاي علوم پزشکی و مدیران دانشگاه

 جانبه همهارزیابی جامع و  بوده تا براي ها دانشگاه

 .از آن بهره ببرند تولیدات علمی و محققان خود

 
 یسنج علم یها شاخصتعریف : 1جدول شماره 

 یسنج علمتعریف شاخص  نام شاخص

 ایندکس ام 

 

 علمی هاي فعالیت ارزیابی براي و است سنجی علم شاخص یک

در ( Garfield)یلد گاردف توسط که سن علمی وي فرد بر اساس

 .است شده پیشنهاد 9116سال 

براي برجسته کردن مقاالت پر  و است سنجی علم شاخص یک ایندکس جی

 لئئو اگه توسط است و علمی هاي فعالیت ارزیابی استناد فرد در

(Egghe ) است شده شنهادیپ 9116در سال. 

اي علمی ه است و براي ارزیابی فعالیت یسنج علمیک شاخص  پاي ایندکس

زمینه مشابه که  در فعال دانشمندان يا سهیمقا ارزیابی فرد براي

 9112در سال  (Peter Vinkler) توسط پیتر وینکلر

 .است شنهادشدهیپ

 

 

 

                                                 
8. H-index for 5 Years 

 روش کار

 هاي کلیدواژه از استفاده با ،حاضر مروري مطالعه در   

 دانشگاه، مجالت، شاخص، سنجی، علم)فارسی

 نورمگز، مگیران، رسیفا هاي پایگاه در( پژوهشگر

 اطالعات مرکز ،يا منطقه علوم ملی، کتابخانه ایرانداک،

 يها دواژهیکل و سیویلیکا دانشگاهی، جهاد علمی

 ,Scientometric, indicator Indices Journals)التین

University ,Researcher )با خارجی هاي پایگاه در 

 ،Google، Google scholar،Scopus پیشرفته جستجوي

ISI وResearch gate, Pubmed صورت کاوش 

ترین و  مرتبط شده سعی راستا این در. پذیرفت

 هاي زمانی بین سال محدوده در ها پیشینه ترین نزدیک

 جستجو نتیجه در. شوند استخراج زیر شرح به 9102-9112

 که مقاله 92 مقاله، عنوان در دواژهیوجود کل براساس

 یموردبررس اند، بوده عتمادا قابل و معتبر اطالعات واجد

 وجود بر اساس ورود مطالعه معیارهاي. گرفتند قرار

 نتایج خالصه .صورت گرفت مقاله عنوان در کلیدواژه

 در خصوص گرفته صورت مطالعات ترین مهم

 شماره جدول)است شده انجام سنجی هاي علم شاخص

0.) 

 

 ها و بحث یافته

 و اهمیت دانایی، بر مبتنی اقتصاد قرن یکم، و بیست قرن 

 جوامع توسعه و و رشد (09)است یافته محوریت

 و ها دانشگاه کمی و کیفی توسعه به شیازپ شیب

. شـده است وابـسته آن عـالی آمـوزش هـاي مؤسسه

 هاي نظام هاي دغدغه جمله از پژوهش و آموزش کیفیت

خـود،  پویـایی حفظ براي ها دانشگاه و است دانشگاهی

 بهبود راهبردي، و اي توسعه هاي ریزي برنامه نیازمند

 انجـام. هستند کیفیت مستمر کنترل و ها روش و فرایندها

 نیازمند مذکور، فرایندهاي و امور از تحقـق هریک و

 (.04)است روزآمد و مرتبط دقیق، واقعی، اطالعات

 الزامات از یکی علمی، پویایی و علم تولید که ییازآنجا

 کشور در شود یم محسوب رينوآو و آورانه فن پیشرفت

(. 02)است داکردهیپ خاصی تولید علم جایگاه واژه نیز ما
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 مروری                                                                                                    و همکاران طهماسبی لیمونی

 
       9911 بهار، 4، شماره نهمدوره                                                                                                        تعالی بالینی                          

 علم توسعه در مشارکت میزان علمی، جایگاه تعیین

 هایی شاخص دیگر و ها دانشگاه و کشور رتبه جهانی،

 کشور علمی جامع نقشه چون اسنادي در که

 انجام سنجی علم هاي ارزیابی کمک به ،اند شده مشخص

 نقش ها  شاخص این تحلیل و گیري اندازه و پذیرد  می

 .(2)دارد علم توسعه هاي سیاست تدوین در مهمی

 هاي پژوهش بازدهی و علم تولید روند تبیین منظور به

بررسی متغیرهاي  از پس سنجی علم علمی در محققان،

 مناسبی ترکیب ارائه به سنجی هاي علم مربوط به شاخص

در این  (.7)پردازد می ها آن بر مبتنی يها از شاخص

  هاي علوم پزشکی اغلب از شاخص راستا دانشگاه

براي ارزیابی کمی و کیفی  H-indexسنجی  علم

 .کنند تولیدات علمی پژوهشگران خود استفاده می

هاي فروغی و همکاران نشان داد که  نتایج پژوهش

یک متر  عنوان به تواند ینم ییتنها به H-indexشاخص 

هاي علمی  سنجش کمی و کیفی فعالیت جامع براي

هاي مکمل و  ها از شاخص عمل کند و باید دانشگاه

-02)علمی استفاده کنند ترکیبی براي ارزیابی تولیدات

 اصنافی، رحمانی، هاي این یافته با نتایج پژوهش(. 06

 و جعفرزاده نگاهداري، ،(91)جانمحمدي و روتن

 براندو ،(99)نمنبور ،(99)فیروز یمین تیرگر، ،(90)رحیمی

 ،(92)دیپاک و تریپاتهی بیهاري، ،(94)سوآرس و

محققان بسیاري به بررسی . همخوانی دارد( 96)هورزیک

 H-indexدر مورد نقاط قوت و ضعف شاخص 

 نظیري رحیمی، جعفرزاده، از جمله نگاهدري،. پرداختند

 شده اصالح H-index به بررسی 0927که در سال 

 نمایشگاه راي ارائه درب جدید راه اسکوپوس یک

 مؤثر عامل 6نتایج نشان داد که باید . سنجی پرداختند علم

 منابع کیفیت نشر، منبع کیفیت نویسنده، ترتیب جمله از

 دامنه و نویسندگان پژوهش دامنه استناد، نوع ارجاع،

 و صحت و دقت افزایش منظور به استناد منبع منظم

نظرگرفته شود  رها د در ارزیابی سنجی علم يساز نهیبه

یابد ولی  کاهش میH-index  که شاخص هرچند

 و نریمانی (.99)کند تري پیدا می صادقانه و علمی رویکرد

 علمی تولیدات به ارزیابی 0926نیز در سال  رضوي

پرداختند  Scopus اطالعاتی پایگاه در مازندران دانشگاه

 دانشگاه این علمی تولیدات میزان که و نتایج نشان داد

 ارزیابی براي علمی، جامعه ولی دارد رشد به رو وندر

 یالملل نیب سطح در جدیدتري هاي شاخص به نیاز دقیق،

 موجود، هاي شاخص يها قوت بودن دارا ضمن تا دارد

صبوري در  و پیرحقی کرمی، .(97)نماید رفع را ها ضعف

را  یسنج علم در جدید و مرسوم هاي شاخص 0924سال 

 مرسوم يها شاخص معرفی به بررسی نمودند و

-H-index, G-index Yهاي شاخص مانند یسنج علم

index  سپس و پرداختند ها و سایر شاخص متیو ارزش و 

 علمی يها تیفعال تر قیدق ارزیابی براي که نمودند اشاره

 توجه با است بهتر کشورمان، بخصوص کشور هر در

 هاي شاخص از آن، بر حاکم پژوهشی و آموزشی شرایط

 منابع به توجه که شود استفاده کشور آن براي میبو

 (.7)است ضروري علمی مدارک و مالی منابع انسانی،

 است در H-index شاخص کننده ابداع هیرش که خود

، (شاخص این سال از ارائه 04 حدود از بعد) 9102 سال

 تعیین براي شاخص یک: H-index α شاخص بررسی به

 و H-index α که داد نشان و پرداخت فرد علمی رهبري

H-index 'α شاخص مکمل و متمم H-index یک 

 اشکال که هستند او علمی دستاورد سنجش براي محقق

 بین تشخیص در ناتوانی که را H-index شاخص ذاتی

 برطرف است، همکار مختلف يها نقش با نویسندگان

 P-index ، شاخص9104در سال  هورزیک .(92)کند یم

 عادالنه جایگزین یک عنوان به را( شاخص محبوبیت)

پیشنهاد داد و نتایج نشان داد که این  H-index براي

 توانند یم زمانی نیست و تنها يکار دستشاخص قابل 

شود و  ظاهر جدید نویسندگان از استناد که یابد افزایش

پاست و  .(96)است تر انهیگرا واقع H-indexاز شاخص 

 شاخص زیر و C-indexشاخص  9102همکاران در سال 

H-index نویسنده  مشارکت در تغییرات شمردن را براي

سنجی  هاي علم مطالعات متعدد شاخص(. 92)ارائه دادند

هاي علمی  متفاوتی را براي ارزیابی هر چه بهتر فعالیت

در یک مطالعه شاخص  که يطور به. اند گزارش کرده

 جدید شاخص یک عنوان بهرا  ایندکس اچ مولتیپل
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 استناد با مقاالت حقیقی ریتأثکه  ارائه دادند یسنج علم

 پارامتر در مطالعه دیگري یک(. 91)دهد یم نشان را باال

به نام  ،H-index شاخص کردن براي نرمال جدید

MZE-index یک نسبی وضعیت که کردند پیشنهاد را 

 از هایی گروه به را نویسنده یا موسسه پژوهشی، گروه

همچنین در مطالعات . (90)دهد یم نشان همتایانش

 شاخص کننده لیتکم که AR و R هاي دیگري شاخص

H-index و دیگري شاخص (99)است π-index براي را 

 (9)اساس سرعت استناد به مقاالت بر یاثر علم ارزیابی

به ( 99)تریپاتهی و بیهاري،( 99)بورمن. پیشنهاد دادند

. بودند H-index شاخص براي بهتر جایگزین دنبال یک

باید قادر  دئالیادارد که یک شاخص  دیتأکنیز  (46)ایرن

سایر نویسندگان مقاله  نیدر بباشد که سهم نویسنده را 

 را الزم اعتبار نویسندگان ،بیترت نیا بهآنالیز نماید تا 

 .کنند یم کسب مقاله تهیه در شده انجام هاي تالش براي

طبق نتایج حاصل از مقاالت داخلی و خارجی موجود 

به این  یسنج علمبراي انتخاب بهترین شاخص  توان یم

 داراي سنجی هاي علم شاخص هر یک از نتیجه رسید که

هاي  همه جنبه نیستند قادر ییتنها به و هستند هایی کاستی

 علمی را براي تولیدات کیفی و یک ارزشیابی کمی

هاي علوم پزشکی فراهم کنند و چون در  دانشگاه

موضوعی،  بر تنوععالوه هاي علوم پزشکی  دانشگاه

نیز وجود دارد و  اي هاي آموزشی متعدد و گسترده گروه

ها به یک اندازه در یک طول  تولیدات علمی همه گروه

عمر پژوهشی مشخص، قادر به دریافت استناد نیستند و 

 رشد عامل ترین افزایش استنادات مهم که ییازآنجا

کی پزش علوم اول تراز محققان یسنج علم هاي شاخص

هاي  گروه H-indexدر نتیجه رشد شاخص  است،

 و لذا نخواهد بود سهیمقا قابلمختلف با یکدیگر 

و سایر   ها از این شاخص دانشگاه يریکارگ به

یکی از معیارهاي  عنوان بههاي وابسته به آن،  شاخص

منصفانه  یعلم ئتیهبندي و ارتقا اعضاي  سنجش و رتبه

و H-index  صدر ضمن یکی از نواقص شاخ. نیست

قابل  متأسفانههاي وابسته به آن، این است که  شاخص

. آن را مدیریت کرد توان یماست و  يکار دست

 نویسندگی چند گرفتن هایی مانند نادیده همچنین ضعف

 هاي خود، متفاوت بودن مقدار آن در پایگاه به استناد و

 مقاالت تعداد از مقدار آن هرگز که نیامختلف و یا 

و هرگز مقدار آن کاهش  رود ینمفراتر  فرد همنتشرشد

یابد حتی اگر تولید علم جدیدي صورت نگیرد،  نمی

عدم حساس بودن به استنادات باال و کم از جمله 

هایی که  هاي این شاخص است و سایر شاخص کاستی

فقط یکی از  هرکدامها پدید آمد  براي رفع این کاستی

ه در جهت رفع در این مقال. دهد یمها را پوشش  نقص

 شاخص که چند گردد یمها پیشنهاد  هاي شاخص ضعف

که در حوزه علوم  یالملل نیبي  سنجی مهم و برجسته علم

پزشکی کاربرد بیشتري دارند، ترکیب گردند و یک 

 بودن دارا ضمن اي ایجاد شود تا شاخص چندگانه

 هاي ضعف موجود، هاي هر یک از شاخص هاي قوت

 ژهیو بهنماید و جوامع علمی  رفع نیز را شده مطرح

یک متر جامع و کامل  عنوان بهاین شاخص را  ها دانشگاه

خود بکار ببندند که  یعلم ئتیهبراي سنجش اعضاي 

ها نیز  براي ارزشیابی تولیدات علمی دانشگاه تیدرنها

یک معیار ارزشیابی مناسب کاربرد خواهد  عنوان به

 پزشکی وهاي علوم  دانشگاه مدیران همچنین. داشت

 هاي گذاري سیاست براي دولتی هاي ارگان و ها سازمان

 مرجعیت به دستیابی توسعه، راه نقشه طراحی پژوهشی،

 علمی يبروندادها نقص بدون و جامع و سنجیدن علمی

 .ببرند بهره شاخص این از توانند یمخود 
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 مروری                                                                                                                                                    و همکارانلیمونی طهماسبی   

 
       9911 بهار، 4، شماره نهمدوره                                                                                                                                   تعالی بالینی              

                                                 
9. Subject Sameness Index 

 پزشكی علوم حوزه در علمی یبروندادها ارزیابی برای تر مناسبانتخاب شاخص  و نجیس علم موجود های خصوصيات مطالعات بررسی شاخص: 2جدول شماره 

مؤثر عنوان سال نویسندگان ردیف  یافته موردمطالعهحوزه  

0 
 فروغی، طهماسبی 

 (02)قیاسی لیمونی و
0922 

 ارزیابی، جدید، شاخص ،O شاخص

 مجالت دانشگاه، استنادات، وضعیت

پیشنهاد شاخص 

براي  جدید یسنج علم

 ها مجالت و دانشگاه

براي  O-indexشاخص پیشنهادي  يریکارگ بهنشان دادند که 

نشریات کارآمد است و مکمل  و ها دانشگاه علمی برونداد ارزیابی

 .است H-indexشاخص 

9 
 شیخ و زارعی

 ( 94)احمدي
0922 

EH-index C، شاخص H-

index، مرکزیت تعمیم، تیقابل 

 گسترش وذنف شناسایی، ،يریگ اندازه

 پیچیده يها شبکه کاربران،

کاربرد شاخص 

 در شبکه یسنج علم

 نفوذ تعیین هاي روش از یکی H-index شاخص که دادند نشان

 گسترش قابلیت و است ها آن بندي رتبه و شبکه کاربران يها انهیرا

کند اما  می تعیین همسایگانش درجه براساس را گره در شبکه یک

 .را گسترش دادند H-index خصشا براي تعریف آن مفهوم

9 

 اصنافی، رحمانی،

 روتن و

 (91)جانمحمدي

0927 
 مطالعه ایندکس، اچ ،.جی.آر امتیاز

 انطباق میزان موردي،

. جی.آر مقایسه امتیاز

 اچ گیت با ریسرچ

 ایندکس

در .یج .آر ازیامت میان معناداري آماري رابطه که دادند نشان

 و وجود دارد ندکسای اچ و( Research gate)ریسرچگیت

 ارزیابی براي مکمل شاخص عنوان به تواند می. جی.امتیازآر

 .گیرد قرار مورداستفاده پژوهشگران علمی هاي فعالیت

4 
 و نشیبی خان،

 (92)جوادي
0927 

 مکمل، مقیاس علمی، شاخص

 H-index شاخص

اعتبار سنجی شاخص 
H-index 

 یک سهم از جهانی ریتأث H-index شاخص هرچند که دادند نشان

 پروفایل به نسبت ناهنجار تخمین یک ولی کند یم فراهم را محقق

 علمی و تحقیقاتی منابع تواند نمی و سازد یم محقق یک يا جنبه چند

 شاخص براي مکمل کند و باید مقیاس منعکس را محقق یک انباشته

H-index تعیین شود. 

2 

 نگاهدري،

 رحیمی، جعفرزاده،

 (99)نظیري

0927 
 H-index  اسکوپوس ،شده اصالح، 

 یسنج علم نمایشگاه جدید، راهی

 ارتقا شاخص
 H-index 

 نشر، منبع کیفیت نویسنده،: مؤثر عامل 6 گنجاندن نشان دادند که با

 دامنه و نویسندگان پژوهش دامنه استناد، نوع ارجاع، منابع کیفیت

 معیارهاي اساس بر نویسندگان H-indexشاخص  استناد، منبع منظم

 .آید می به دست علمی و واقعی

6 
 و نریمانی

 (97)رضوي
0926 

 دانشگاه، علمی، تولیدات ارزیابی،

 Scopus اطالعاتی، پایگاه ،مازندران

 9106 تا 9116 سال

 تولیدات سنجی علم

 دانشگاه علمی

 هاي شاخص به نیاز دقیق، ارزیابی براي علمی، نشان دادند که جامعه

 يها قوت بودن دارا ضمن تا دارد یالملل نیب سطح در جدیدتري

 .نماید مرتفع را ها ضعف موجود، هاي شاخص

7 
 و معتمدي

 (49)رمضانی
0924 

 IF، SJR، تطبیقی بررسی 

,SCImago و يکتابدار ،مجالت 

 Scopus ،Web of،یرسان اطالع

Sciencse 

هاي ارزیابی  نظام

 مجالت

 نظام دو هر از مناسب مجالت ارزیابی و انتخاب نشان دادند که براي

 بهتر است براي و گردد باید استفاده SJR و SCImago يبند رتبه

 .گردد استفاده يبند رتبه نظام چندین از سنجش

2 
 و پیرحقی کرمی،

 (7)صبوري
0924 

 هاي شاخص مرسوم، هاي شاخص

 معرفی سنجی، علم در جدید،

 ها شاخص

هاي  شاخص

 سنجی علم

 کشور هر در علمی هاي فعالیت رت دقیق ارزیابی براي که نمودند اشاره

 پژوهشی و آموزشی شرایط توجه با است بهتر کشورمان، بخصوص

 .شود استفاده کشور آن براي بومی هاي شاخص از آن، بر حاکم

2 
 قلی و فیروز یمین

 (91)نیا
0924 

 شاخص یک ایندکس، اچ مولتی

 یسنج علم جدید،

 ارائه فرمول جدید

 یسنج علمشاخص 

 حقیقی ریتأث، Multiple h-indexشاخص  عنوان بهی با ارائه فرمول

 .دادند نشان را باال استناد با مقاالت

01 
 قلی و فیروز یمین

 (90)نیا
0929 

 ها، شاخص اکتشافی، عاملی تحلیل

 علمی، بروندادهاي ارزیابی،

 پژوهشگران

هاي  بررسی شاخص

مکمل  یسنج علم

 H- index شاخص

در این مطالعه  یردبررسمو مکمل هاي شاخص که نشان دادند

 سازند، برطرف را H- index شاخص يها ضعف تمامی اند نتوانسته

 به کمیت، کنار در که است شاخصی نیازمند جهانی علمی جامعه

 .نماید توجه نیز علمی بروندادهاي کیفیت

00 

 اسماعیل، محمد

 و ریاحی

 (49)ها صحبتی

0929 

 ،ایران ،مجالت کیفی، کمی، ارزیابی،

 طی اسکوپوس، استنادي، پایگاه

 9111-9109 هاي سال

 کیفی و کمی ارزیابی

 در ایران مجالت

 Scopus پایگاه

 پایگاه در ایرانی شده نمایه مجالت کیفیت رابطه نشان دادند که

 میزان و ریتأث ضریب و H-index شاخص لحاظ از اسکوپوس

 ندارد و میزان این شاخص در این قرار مطلوبی وضعیت در استنادات

مجالت پایین است و مالک مناسبی براي ارزیابی این مجالت 

 .تواند باشد نمی

09 
 فیروز یمین تیرگر،

 (44)آهنگر نیا قلی و
0929 

 شاخص، مشابه، موضوعات ایندکس،

  SSIجدید، یسنج علم

 ارائه شاخص

جدید براي  یسنج علم

 SSIمشابه  موضوعات

 همواره ها آن رکیبت و استنادها انتشارات، تعداد بیان کردند که

 موضوعات پایین سطح. نیست علمی کار کیفیت مناسب يها شاخص

. دهد نشان را پراکنده علمی فعالیت یک تواند یممحقق  مشابه

 تحقیق مدیران به را مهمی اطالعات است قادر ،SSI جدید، شاخص

 .نشان دهد علوم سردبیران و
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09 
Bornmann

 (99) 
    

 H-index  ،شاخص جایگزین، 9102

 بهتر جایگزین یک

 شاخص براي
 H-index 

هر  منتشرشده از مقاالت درصد 01 که رود می نشان دادند که انتظار

 حیطه در را استناد بیشترین اغلب که مقاالتی درصد 01 به متعلق فرد

-H شاخص کند، باشد اما با می دریافت انتشار سال و موضوعی

index براي جایگزینی باید و نیست ریپذ امکاناي  نتیجه چنین 

 .گرفت در نظر H-index شاخص

04 Hirsch
(28) 9102 

تعیین،  ،H-index α  شاخص،

 فرد علمی، يرهبر

-Hارائه شاخص 

index α :تعیین براي 

 فرد علمی رهبري

 H-index شاخص ذاتی ، اشکالH-index α شاخص پیشنهادي

 همکار مختلف يها نقش با نویسندگان بین تشخیص در ناتوانی که را

 .کند یم برطرف است،

02 Brandão, 

Soares
(24) 

 H-index شاخص معیار، چند 9102
 به معیاره چند رویکرد

 H-indexشاخص 

 معیار با خانواده یک ییتنها به استنادها کل تعداد و نشریات تعداد

 .کنند ینم ایجاد H-index شاخص براي منطقی و منسجم

06 
Montazerian, 

Zanotto, 

Eckert (31) 
9102 

 کردن، نرمال ارزیابی، جدید، پارامتر

 کشورها ،H-index  شاخص

 جدید شاخص شنهادپی

 MZE-index نام به

براي نرمال کردن 

 H-index شاخص

شاخص جدیدي را نویسندگان مقاله به نام خودشان پیشنهاد دادند 

 .خطاي کمتري دارد H-indexکه نسبت به شاخص 

07 Nair
(46) 9102 

 پزشکی، مجالت ،یسنج علم

 مثبت، جوانب جوانب ها، شاخص

 منفی

 مجالت در سنجی علم

 یپزشک

پزشکی  مجالت در سنجی علم يها شاخص منفی و مثبت جوانب به 

 .بر آنالیز سهم نویسندگان در مقاله دارد دیتأکپرداخت و 

02 
Bihari, 

Tripathi, 

Deepak
(33) 

 آن جایگزین ،H-index  شاخص 9102
 و H-index شاخص

 آن جایگزین

 براي تحقیق جامعه در بزرگ موفقیت یک H-index شاخص این

 شاخص، هاي کاستی بر غلبه اما براي باشد می فرد علمی ریتأث یابیارز

 H-index شاخص خواص گسترش براي را دیگر شاخص چندین

 .کنند یم پیشنهاد

02 Zhai, Yan, 

Zhang
(36) 

9102 

 جهته، دو ،H-indexشاخص

 گره، مرکز جدید، يریگ اندازه

 زیاد وزن ،شده تیهدا يها شبکه

 H-index شاخص

 جهتِ دو

 نام به خانوادگی شاخص یک توان یم که یافتند دست نتیجه این به

 .کرد دوطرفه ایجاد H-indexشاخص 

91 

Post,Y. Li,B. 

Dai and et 

al
(29)

 

  

9102 

C-index، شاخص زیر  H-

index، شاخص جدید انواع H-

index، ،مشارکت، تغییرات، شمردن 

 سندهینو

C-index زیر و 

: H-index شاخص

 شاخص جدید انواع

H-index براي 

 در تغییرات شمردن

 نویسنده مشارکت

 با مرتبط مقاالت تعداد افزایش با نویسندگان دانشگاهی رتبه افزایش

 موقعیت یک در مقاالت باالتر درصد و باال هاي موقعیت در نویسنده

 .است مرتبط ارشد

90  Horzyk
(26) 9104 P-index، ،عادالنه جایگزین، 

 H-index 

P-index: یک 

 براي عادالنه جایگزین
H-index 

 ارزیابی براي معیاري عنوان به H-indexشاخص  از که نیباوجودا

 استفاده کشورها و ها دانشگاه و مؤسسات و دانشمندان دستاوردهاي

 دیده یکسان علمی مختلف هاي رشته در شاخص این چون ،گردد یم

 براي کرد، مدیریت را شاخص این توان می نیز یراحت به و شود یم

 .دادند ارائه را( محبوبیت) p شاخص مشکل این با مقابله
 

99 Kozak, 

Bornmann
(37) 

9109 
 تجمعی، هاي شاخص جدید، خانواده

 علم عملکرد، ،يریگ اندازه

 از جدید خانواده یک

 تجمعی هاي شاخص

 يریگ اندازه براي

 علمی عملکرد

 براي معموالً و باشد خوبی منبع تواند یم ها شاخص تجمعی خانواده

 با و مختلف علمی هاي زمینه یا و باتجربه دانشمندان عملکرد ارزیابی

 انتخاب یک و است پذیر انعطاف و شود می استفاده مختلف وظایف

 .است یسنج کتاب مطالعه براي خوب

 

99 

BornmannL, 
Hug, Mutz, 

Daniel 
(38) 

9100 
 ،H-indexهمبستگی، ،لیوتحل هیتجز

 وتمتفا متغیر 97

 لیوتحل هیتجز

 از يا چندمرحله

 به مربوط مطالعات

 شاخص بین همبستگی

H-index متغیر 97 و 

H-index متفاوت 

آن همبستگی باالیی  انواع و H-index نشان دادند که بین شاخص

 H-index شاخص و H-index متغیرهاي اغلب وجود دارد و بین

 .دارد وجود ییافزا هم
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Ouimet, 
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9100 

 ، جایگزین ،H-index  شاخص

 ،یشناخت معرفت باورها، تبعیض،

 اعضاي ،یشناخت روش ترجیحات،
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 عوامل از بهتر زهاندا
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 است؟ ارزیابی مجالت
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 .کاربرد دارد کنند، می

96 Vinkler 
(3) 9112 

 شاخص یک ،π-index شاخص

 اثرعلمی ارزیابی، جدید،

: π-index شاخص

 جدید شاخص یک

اثر  ارزیابی براي

سرعت استناد به آثار 

 علمی

 معناداري تفاوت بر π-index شاخص که یافت دست نتیجه این به

 در کند یم داللت موردمطالعه موضوعی هاي گروه تربر انتشارات بین

-π در ولی است رگذاریتأث باال مقاالت تعداد H-index شاخص

index و دارد باالتري ارزش برگزیده مقاالت به استناد سرعت 

 .است منتشرشده اطالعات ریتأث کننده منعکس

97 
Bornmann, 
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Daniel(41) 

9112 
 یابیزار اهداف، بهتر، هاي شاخص

 H-index شاخص بهتر،

 از ترکیبی از استفاده

 و H-index شاخص

r- index شاخص یا 

H-index و index-

ar 

 دار یمعن شاخص یک عنوان به ها شاخص جفت که هر کردند پیشنهاد

 تعداد به مربوط شاخص یک که جایی دانشمندان، مقایسه براي

 ریتأث هب مربوط شاخص دیگر و محقق مولد هسته یک در مقاالت

 .شود گرفته بکار محقق مولد هسته یک در مقاالت

92 

Bihui, 

Liming, 

Rousseau, 

Egghe
)32( 

9117 
 تکمیل ،ARو R يها شاخص

 H-index  شاخص

 Rهاي  معرفی شاخص

 AR H-index و

 شاخص معایب از برخی جدید هاي شاخص نشان دادند که این 

 H-index ترکیب در ها آن از که یهنگام ژهیو به ،برند یم بین از را 

 هسته استناد شدت R شاخص. شود استفاده H-index شاخص با

 یک AR که یدرحال کند  می يریگ اندازه را H-index شاخص

 یک به و آورد یم حساب به را انتشارات سن و رود یم جلوتر مرحله

 .یابد افزایش و کاهش زمان طول در بتواند که دهد یم اجازه شاخص

92 Kelly, 

Jennions (45) 
9116 

 مقام ارزیابی ،H2-index شاخص

 اعداد لهیوس به

جدید  نوع ارائه یک

 H-index شاخص

 ییجو صرفه موجب که

 عمل و وقت در

 .شود می

 عدد باالترین عنوان به دانشمند H2- index شاخص که بیان کردند

 خروجی کردن مشخص براي آن مزیت که شود می تعریف طبیعی

( Hirsch، 9112) اصلی H-index  ساس شاخصا بر فرد علمی

 فعالیت علمی مناسب، مقاالت نویسندگی تأیید براي که است این

 .است الزم کمتر
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