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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 ني. اشود ياختصاص داده م يبه امور پژوهش يآن دانشگاه، اعتبارات يها در برنامه بودجه هر دانشگاه بر اساس شاخص
 يگريد ياز ارگان دولت اياز صنعت  يقاتيتحق يها دانشگاه با ارائه طرح نيكه محقق ستين يداده شده منابع صيمنابع تخص

 نيبودن ا ي. دولتشود يم تأمينبه دانشگاه است كه توسط دولت  يپژوهش ارانهياعتبارات  نيا قتياخذ نموده باشند و در حق
 يمال تيريدر مد نياست كه محقق نيمشكل آن ا نيكند. اول جادينمودن آن ا نهيدر هز را يخاص ينظم يب تواند ياعتبارات م

اعتبار خواهد شد. اما چنانچه  تأمينارائه دهند  يطرح يطيو تصور شود كه هرگاه و در هر شرا ندينما يمنابع دقت كم
از  يقاتيو ارائه طرح تحق يزير اطالع داشته باشد، خواهد توانست با برنامه شيبه خود از پ يصياز اعتبارات تخص يمحقق

  خواهد بود.  تر كم ينمودن اعتبارات پژوهش مند هدفمشكالت در جهت  و دياعتبارات استفاده نما نيا
شود  ميتقس نيمحقق نيمشخص باي  سرانه ديبا ايداده شود؟ آ صيدر دانشگاه به افراد تخص دياعتبارات چگونه با نيا اما

ها اختصاص  نامه انيو پا ييدانشجو قاتيبه تحقصرفاً  ها نهيهز نيا ديبا ايآ ند؟ينما قيتا بر اساس ذوق خودشان تحق
  داده شود؟ و....  نيهر طرح به محقق يبه ازا نهيهز يقاتيتحق ياه طرح بيبهتر است در قالب تصو ايداده شود؟ آ

 يل ارتقاماعتبارات بدون تع نينمودن ا نهيگردد و تصور شود كه هز نهيهز مند هدف ريغ دياعتبارات نبا نيمسلم است ا آنچه
 يا ژهيو و يجد تينمودن آن عنا نهيهز مند هدفبه  يستيبودن آن با زيناچ رغم يرا به همراه خواهد داشت، بلكه عل يپژوهش

موفق در  يها از راه يكيگذشته نشان داده كه  يها ). تجربه2و1(شود تيريمد يا  نهيبه واعتبارات به نح گريداشت و به عبارت د
 سؤالست. لذا ا آنها يپژوهش يها يبراساس توانمند يبه عبارت ايافراد و  يعلم داد بروناحتساب افراد براساس ، صيتخص نيا

وزارت متبوع در حال و گذشته  يها استياست؟ س بولدر دانشگاه مورد ق يداد برونكه چه  نيو آن ا گردد يمطرح م يدوم
 يكيآن وجود دارد و  يبرا زين ياديمتفاوت و ز ليدارند كه دال يتر بيش تيمقاله حساس داد بروننشان داده است كه آنها به 

  باشد:  مدنظر يستيدواصل با شگفتياست. براساس مطالب پ يريگ اندازه يشاخص برا نيبهتر بودن ا ل،ياز آن دال
  محدود است.  ها دانشگاهبه پژوهش در  يصيتخص يمنابع مال -1
آن مقاالت  نيبهتر ،ياست كه در قالب كم يداد برون گريكديبا  ها دانشگاه سهيو مقا يابيارز يشاخص برا نيبهتر -2

  است.  يمنتشر شده علم
خود  گاهيدر جا دياست كه با يا ژهيو تيحائز اهم زيمحصول فناورانه ن ديو تول يفراموش شود كه فناور دينبا البته

                                                 
  nematbakhsh@med.mui.ac.ir .رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يشككده پزدانش ،يولوژيزيگروه ف )،استاد(بخش  نعمت يدكتر مهدنويسنده مسؤول:  *

  )jmansourian@gmail.com(. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،دانشكده بهداشت ،گروه آمار ،)اريدانشدكتر مرجان منصوريان (
  17/5/96 تاريخ پذيرش: ،10/5/96 مقاله: تاريخ دريافت



  بخش مهدي نعمت  نامه به سردبير
 

 http://ijme. mui. ac. ir )24(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  240

 فهيانجام شود. لذا وظ ندهيدر آ يفيآن با مقاالت منتشر شده خوب و ك يساز حداقل معادل ايگردد و  يگذار ارزش
برنامه مدون باشند و در  يداشته و دارا تيمقاالت حساس داد برون تيو نه كم تيفيحداقل آن است كه به ك ها دانشگاه

  . ندينما يزير انتشار مقاالت خوب برنامه يبرا قتيحق
 ديو تأمل دارد با سؤال يكه البته جا ميامروزه، مقاله فرض كن يابيارز يها پژوهش را بر اساس مالك يياگر هدف غا لذا

 يمال زيچمنابع نا ديبا ني. بنابرارديقرار گ انيمد نظر دانشگاه يتر يعال داد برون به يابيدست  يمقاالت در راستا يفيك يارتقا
براساس عملكرد  نيتوسط محقق يمنابع مال تيرياساس تنها مد نيباشد. بر ا يابيقابل دست دفه نيگردد تا ا تيريمد يبه نحو

  . رديمدنظر قرار گ ها دانشگاه يمنابع مال تيريمد يزير در برنامه ديبا يو نه كم يفيك يارهايبا سنجش مع آنها و آن هم
 يبه مقاالت علم يابيدست ياعتبارات برا نهيبه صيتخص دگاهياز دصرفاً دانشگاه و  يپژوهش تيبه وضع يبازنگر كي در

  :ه استديمتعدد ارائه گرد يبندهادر غالب  ريز شنهاديبهتر پ
  دو ساله  يمحدوده زمان كيدر  يپژوهش يبرون دادها يفيك يها دانشگاه براساس شاخص نيمحقق يابيارزش -1
  مدت دو سال  يبرا يابيارزش جهيبراساس نت نيبه محقق ياعتبارات پژوهش صيتخص -2
اعتبار در دو سال  صيو تخص يابيارز هيداده شده در دوره دو ساله اول صياخذ برون داد براساس اعتبارات تخص -3

  براساس آن يبعد
مجالت  يبرا يعلم سنج يها يدر بررس يمتعدد اريمع يپژوهش ازيمقاالت در احتساب امت تيفيبه موضوع ك تيعنا با

 كينفوذ مقاالت  نيانگيم ،Impact Factorو  SC Imago Journal Rank (SJR)اند كه  ارائه شده قنيمحق ايمتعدد و 
 ييها و... از مثال Normalized Eigen Factor نيمحقق اي ومجالت  Article influence score (AIS، H-index( مجله
 گريد يرشته با رشته تخصص كيكه مقاالت  يبه نحو يمختلف علم يها نهيمقاالت در زم يابيهستند. ارز ارهايمع نياز ا

 بيرض ها شاخص نيا انيدر م .)4و3شود( مي محسوب يموجود در علم سنج يها باشد، همواره از چالش سهيقابل مقا
كه در آن  دهد يسال اول پس از انتشار آن نشان م 5مجله را در طول  كينفوذ مقاالت  نيانگي؛ مAIS)نفوذ مقاالت مجله (

نفوذ  بيضر نيانگي. مشود يدوره پنج ساله محاسبه م كي يمجله به اندازه سهم مقاله مجله در ط ياستناد تأثيرنسبت 
كه نفوذ هر  دهد ينشان م كياست و نمرات باالتر از  كيبرابر  Journal Citation Reports (JCR) مقاالت مجالت در

است.  از متوسط تر كمكه نفوذ هر مقاله در مجله  دهد ينشان م كياز  تر كممقاله در مجله باالتر از متوسط است و نمره 
دوره پنج ساله و  در) بر تعداد مقاالت مجله Eigen Factor Scoreنفوذ مجله ( بيضر ميبه صورت تقس AISمحاسبه 

 تر بيش SJR. است )01/0صدم ( كي بيبر تعداد مقاالت كل مجالت در همان دوره پنج ساله و ضرب در ضر ميسپس تقس
 هيكل زين و كند يمجله اكتفا نم كيتنها به تعداد استنادات  AIS دتريجد ارياست. اما مع هيمقاله شب تأثيربه شاخص 

و شهرت مجله استناد كننده  ژيپرست ت،يفيك ،يبلكه حوزه موضوع رد؛يگ يدر نظر نم يساووزن م كي ياستنادات را دارا
عامل مهم  3 تأثيرشاخص تحت  نيدر ا يساز نرمال يبر ارزش استناد داشته باشد. به طور كل ييبه سزا تأثير تواند يم

مجالت و تعداد  نيمنتشره در ا مقاالتتعداد  ،شده در اسكوپوس) هيمجالت نما زانيمحاسبه كننده (م گاهياست: پوشش پا
مجالت  ياز جمله: حذف خود استناد يگريد يايمزا يدارا اريمع نيمجالت. ا تيفيو ك ژيهر مقاله پرست يافتياستنادات در

 يهمبستگ ،يهمانند مقاالت مرور تر بيشبا ارجاعات  يبه مقاالت تر كم يوزن ده بيمحاسبه آن، اختصاص ضر نديدر فرآ
 تيدر سا گانيبه صورت را AIS اري). همچنان مع5( است يعلم سنج يارهايمع ريامناسب با س

http://eigenfactor.org/projects/journalRank/journalsearch.php رديگ يكاربران قرار م اريدر اخت .  
 يپژوهش يها تيفعال يابيو براساس مستندات، جهت ارز يكارگروه كيفوق، در  يها با درنظر گرفتن همه شاخص لذا
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 ازيخوب امت تهدف كه مقاال نيشد (با ا شنهاديپ نيو محقق علمي هيأت ياعضا يمحاسبه عملكرد پژوهش يبرا ريروابط ز
  ).1 دولو الزاماً تعداد مقاالت مالك نباشد) (ج رنديبگ يتر بيش

  

  روابط محاسبه امتياز مقاالت  :1جدول 
 فرمول بانك اطالعاتي

ISI 
 

     

Pubmed 
 

                            

Scopus* 
 
      

ISC 
 

                           
  

 *SJR  مجله براساسQ1  تاQ3 يشده توسط بانك اطالعات فيتعر Scopus يبار در بانك اطالعات نياول يكه برا ياست. مجالت 125/0و  25/0  ،75/0برابر با:  بيبه ترت 
ISI اند و فاقد  شده هينماAIS زانيم ،هستند SJR گاهيپا Scopus يآنها به جا AIS گاهيكه در پا يصورت رو د شود يم شنهاديدر فرمول پ Scopus شوند ينم ندكسيهم ا 
  اند. شده فيتعر 2، در جدول 1موجود در جدول  Bو  A بي. ضراگردد يم نيگزي) در فرمول جاPubMed(معادل صورت كسر مقاالت  25/0 زانيم
  

  A, B بيضرا فيتعر :2جدول 
امتياز  B  امتياز A 

  مسؤول يا اولنويسنده 1  يا متاآناليز اورجينال مقاله  1
  دومنويسنده 5/1

 مروري مقاله  2
  سومنويسنده 2
  بعد به چهارمنويسنده 3

  

كه  يا روابط نمره نياست. براساس ا 1دست آمده در روابط مندرج در جدول ه ب ازاتيهر فرد مجموع امت يبرا يينها ازيامت
 يفيك يها محقق براساس شاخص كيو مقاالت  ستياستوار بر تعداد مقاالت نصرفاً  شود يمحقق كسب م كيتوسط 

و  است شده يياصفهان اجرا يدر دانشگاه علوم پزشك لوتيدر حال حاضر و به عنوان پا شنهاديپ نيا .شود يم يده وزن
 2018 و 2017 يها سال ياعتبارات پژوهش ،علمي هيأت ياعضا يالديم 2016 و 2015 يها سال يبراساس كارنامه پژوهش

 داده شد. صيبه آنها تخص
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