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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر  علمییئتهپژوهش حاضر مطالعه برونداد اعضای  هدف

و روش تحلیل استنادی  یسنجعلمحاضر از نوع  مطالعه .استاستنادی اسکوپوس  در پايگاه اچاساس شاخص 

 نفر( و 009ساری )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  علمییئتهکلیه اعضای  موردمطالعه جامعه .است

 ( مورد00)نسخه  spss افزارنرمتولیدات علمی نمايه شده در پايگاه اسکوپوس است که با استفاده از 

. هستنداچ دارای شاخص  علمییئتهنفر از اعضای  11تعداد  هايافتهقرار گرفته است. بر اساس  وتحلیليهتجز

درصد با رتبه استاديار  0/19درصد با رتبه دانشیار  1/00 ،درصد 9/99با رتبه استاد  علمییئتهاز میان اعضای 

بوده است. همچنین بیشترين سن  0111سال  . بیشترين تولیدات علمی مربوط بههستنددارای شاخص اچ 

نفر دارای بیشترين اعضای  06با فراوانی  «علوم زراعی». دانشکده استسال  09 علمییئتهپژوهشی اعضای 

دانشگاه تشويق و  علمییئتهشاخص اچ اعضای  باال بردن منظوربه .استاسکوپوس در پايگاه  علمییئته

برگزاری  ،بودجه پژوهشی يشافزا، استنادی معتبر هایيگاهپاجهت ارائه مقاله در  علمییئتهحمايت اعضای 

می عل استنادی معتبر و مجالت دارای رتبه هایيگاهپاو معرفی  ISIآموزشی جهت نگارش مقاالت  یهادوره

 .استباال جهت بهبود تولید علم ضروری  یرتأثو ضريب 

 دانشگاه علوم کشاورزی و، پایگاه اسکوپوس، تولید علم، علمییئتهاعضای کلیدی:  هایهواژ

 ، شاخص اچمنابع طبیعی ساری
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 مقدمه

ارزيابی تولیدات علمی و مطالعه کمی در  منظوربه، هاسنجش ينترمهميکی از  یسنجعلم

تفاده از با اس یسنجعلمو ارتباطات است.  منتشرشدهعلمی است که مبتنی بر متون  نظام

 هاآن رتأثو  یرتأث، معیارهای رشد و توسعه علوم و میزان گسترش تواندیمآماری  یهاروش

هستند که  يیهاشاخص یسنجعلم یهاشاخصقرار دهد.  یموردبررسرا بر جوامع بشری 

 هایيگاهاپ یهاگزارشباشند.  مؤثريک کشور  یآورفند علمی و در توسعه فراين توانندیم

، زادهحسن و هستند )نوروزی یسنجعلمابزارهای  ينترمهماز  Scopusو  ISIاستنادی 

0906.) 

 را یجديد یسنجعلم شاخص هرشجورج ای. يکايیآمرفیزيکدان  0119در سال 

 برایچ ا شاخص عنوانبه آن راو  کردمعرفی  هاپژوهشتعیین کمیت و کیفیت  منظوربه

اچ شاخصی عددی است  ( شاخص0119، 0هرشکرد ) یگذارنام علمی خروجی ارزيابی

 ترينيجار. شودیمعلمی دانشمندان و محققان استفاده  یرگذاریتأث و یوربهرهبرای برآورد 

ارزيابی برون داد پژوهشی پديدآورندگان است. شاخص اچ برای  یسنجعلمکاربردهای 

گروهی از  یبندرتبهو  یرتأث، یوربهرهاست که در تعیین  یرتأثژوهشگران برابر عامل پ

دانشگاه کاربرد دارد. شاخص اچ بر اساس ، دانشکده، پژوهشگران مانند گروه آموزشی

 (0109، 0بیورن و ديگرانشود )یمتوزيع استنادها به برون داد پژوهشی يک فرد محاسبه 

کمی و کیفی برون داد علمی محققان است.  یریگاندازه ورمنظبه: شاخصی 9شاخص هرش

بار  hحداقل  هرکدامتعداد از مقاالت وی که به  hيک محقق عبارت است از  hشاخص 

تعداد استنادهايی که به مقاالت هر  hاستناد شده باشد. در پژوهش حاضر منظور از شاخص 

 (.0909، یمختار و ايیمیرز) استدر پايگاه اسکوپوس شده  علمییئتهيک اعضای 

                                                           

1. Hirsch 

2. Bivern & et.al. 

3. Hirsch index 
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، یطرح تحقیقات، مقاله، : تهیه و تدوين انواع منابع اطالعاتی شامل کتاب0برون داد علمی

، )جاللپور گويندیم... برای اهداف آموزشی و پژوهشی را برون داد علمی  و نامهيانپا

ط وست یدشدهتول زبانیسیانگل(. در اين پژوهش منظور از برون داد علمی مقاالت 0961

 .استدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  علمییئتهاعضای 

 يکی از شودیم: پايگاه اسکوپوس که از سوی موسسه الزوير عرضه 0پايگاه اسکوپوس

عتبر از نشريات م یتوجهقابلبخش  قرار دادناست که به دلیل تحت پوشش  هايیيگاهپا

پايگاهی که با استفاده از  .گیردیمار قر مورداستفاده یسنجعلم در مطالعات، جهان

 ،الگوريتمی برای شناسايی نويسنده برای مطابقت نام نويسندگان بر اساس وابستگی سازمانی

ی از . فهرستاستتاريخ انتشار استناد و نويسندگان همکار ، عنوان منبع، موضوع، آدرس

 (.0109، 9جیمجوم) است 6906تعداد نويسندگان و تعداد استنادها از سال ، هر فردانتشارات 

اولین سال چاپ مقاله در پايگاه  علمییئته: منظور از سن پژوهشی اعضای 0سن پژوهشی

 ؛ واست بوده 0666. در پژوهش حاضر اولین سال چاپ مقاله استاستنادی اسکوپوس 

بوده است در زمان  علمییئتهاولین سال چاپ مقاالت اعضای  عنوانبهآخرين سالی که 

 .است 0109پژوهش سال انجام 

تبادالت و ارتباطات علمی پژوهشگران در سراسر جهان با چاپ مقاالت علمی در 

ا رشد و توسعه علم در هر کشور ي، تا میزان تولید گیردیمقرار  موردمطالعهمجالت مختلف 

در نظام آموزشی و پژوهشی  گذارییاستس جهتازآنخاص نمايان شود و بتوان  یارشته

معتبر  هایيهنماعلمی هر دانشگاه در  ( مدارك0900، شريفی) کرد. یبردارهبهرکشور 

 هادانشگاه یدبنرتبهارزيابی علم و فناوری و  یهاشاخص ينترمهميکی از  عنوانبه المللیینب

منظم  طوربهعلمی  ( جوامع0900، نور محمدی و زادهحسن ،نوروزی چاکلیاست )مطرح 

جوامع و ، و محققان کنندیمداردسازی متون علمی را جستجو ارزيابی و استان یهاروش

                                                           

1. scientific output 

2. scopus database 

3. Jamjoom 

4. research age 



24 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
01 ،

ار 
به

69
 

( کیفیت آثار 0109 ،0يمین فیروز) .کنندیماستاندارد مقايسه  یهاشاخصرا با  مؤسسات

. شوندیم یندبرتبهارزيابی و  شانیدانشگاهپیوسته توسط همکاران  طوربه هاگروهمحققان و 

ی يا منجر به دريافت ترفیع فردی از بودجه پژوهش ندتوایمو ارزيابی  یبندرتبهنتايج چنین 

 (0101، 0نوريس و اپنهیم) شدن شود. قائلنشانه ارزش 

ها های متمايزی نسبت به ساير انواع پژوهشهای بخش کشاورزی از ويژگیپژوهش

الت رس، ترين سطوحپژوهشگران اين بخش عالوه بر تولید علم در باال، برخوردار است

علمی در حوزه  یتوسعهدارند. تولید علم و  بر عهدهتايج پژوهش را نیز سازی نتجاری

ائی و پايدار و خودکف جانبههمه یتوسعهموتور محرك  عنوانبهکشاورزی و منابع طبیعی 

 .(0969، حجتی) کندیمايفا  یاعمدهکشور نقش 

 در ندتوایمنقش پژوهشی ، هادانشگاهبا توجه به اهمیت نقش آموزش و پژوهش در 

کشاورزی  در حوزهتولید علم  باشد. یرگذارتأثتولید علم و حل مسائل مطرح در جامعه بسیار 

 آن است. يافتگیتوسعهيکی از عوامل  عنوانبه تواندیمهر کشور 

 و هادانشگاهاخیر شاهد رشد مدارك علمی و تولید علم در بسیاری از  یهاسالدر طی 

الزم و  هاییبانیپشتتداوم اين روند مستلزم  ؛ ويمابودهعلمی ايران  یهاسازمان

ب در اين زمینه نیازمند کس يزیربرنامههرگونه  ؛ ومناسب در اين زمینه است هایيزیربرنامه

 است. المللیینبمعتبر  هایيهنماشناخت دقیق وضعیت اين مدارك علمی در 

 ينترازهتزيرا  کندیما مقاالت پژوهشی بیشترين نقش را ايف، در میان بروندادهای علمی

بنابراين ؛ (0961، جاللپورشوند )یمپژوهشی آورده  -علمی در مقاالت علمی هایيافته

محاسبه  هانآاز طريق کیفیت مقاالت آنان و تعداد استنادات به  علمییئتهاعضای  یبندرتبه

را بر حوزه  ریتأثبیشترين ، با انتشار مقاالت با کیفیت علمییئتهزيرا اعضای ؛ شودیم

 .گذارندیم شانیعلم

. ستاکمیت و کیفیت بروندادهای علمی  زمانهمسنجش  اچمزايای شاخص  ينترمهماز 

دانشگاه علوم کشاورزی و  علمییئتهبرای تمام اعضای  اچدر اين پژوهش میزان شاخص 

                                                           

1. Yamin Firooz 

2. Noriss & Oppennhim 
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زی وردر حوزه کشا یرگذاریتأثمنابع طبیعی ساری بررسی و محاسبه خواهد شد تا میزان 

رفت و پاداش و تشويق محققان که در پیش مؤثربه روش  یتخصیص منابع تحقیقات منظوربه

هستند به روش عادالنه صورت پذيرد. در پژوهش حاضر با بررسی شاخص  یرگذارتأثعلمی 

. نتايج دشویمکه دارای بیشترين شاخص هستند مشخص  يیهاگروه علمییئتهاعضای  اچ

ورزی در حوزه کشا اثرگذارو افراد  هاپژوهششناخت هرچه بیشتر منجر به  تواندیمپژوهش 

 و منابع طبیعی شود.

در دانشگاه علوم  علمییئتهتوسط هر عضو  شدهانجام یهاپژوهشتعیین کیفیت 

 هاپژوهش ریتأث یزانم، کشاورزی و منابع طبیعی عالوه بر تعیین سطح توانمندی علمی آنان

معیاری مناسب برای ارزيابی  عنوانبه تواندیم. همچنین ددهیمدر توسعه علمی نشان را 

وم دانشگاه عل علمییئتهتوجه به اينکه اعضای  با در نظر گرفته شود. هاگروهعلمی 

تبر استنادی مع هایيگاهپا در مجالتمقاالت خود را  هرسالکشاورزی و منابع طبیعی ساری 

در  علمییئتهی و شاخص اچ اعضای هدف از پژوهش بررسی برونداد علم کنندیممنتشر 

 .استپايگاه استنادی اسکوپوس 

علمی در حوزه کشاورزی و نقش دانشگاه علوم  یهاپژوهشاهمیت رشد  با توجه به

پژوهش در اين زمینه  هایيافته، قطب کشاورزی منطقه شمال کشور عنوانبهکشاورزی 

باشد. با  مؤثردر اين زمینه  درازمدت و هدفمند گذارییاستسو  يزیربرنامه تواندیم

مختلفی در زمینه سنجش تولیدات علمی  یهاپژوهش تاکنون آمدهعملبه هاییبررس

 لمیعیئتههیچ پژوهشی در زمینه تولید علم اعضای اما  صورت گرفته است هادانشگاه

 .تدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پايگاه استنادی اسکوپوس انجام نشده اس

 .شودیماشاره  شدهانجام یهاپژوهشتعدادی از  به

( به بررسی برونداد پژوهشی 0969) یاتبمقدم و  ياریاسفند، در پژوهشی کورکی

 یسنجعلممطالعه  يک :mدانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص هرش و پارامتر 

بهداشت با میانگین بوده و دانشکده  01نشان داد بیشترين شاخص اچ  هايافته پرداختند.
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احراز  هادانشکدهباالترين رتبه را از هر دو منظر بین  m 01/1و پارامتر  10/1شاخص اچ 

 نمود.

به بررسی شاخص هرش در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، (0969) ینادر در پژوهش

اين دانشگاه  علمییئته. نتايج نشان داد شاخص هرش اعضای پرداخت 0960در سال 

بقه است و همچنین ارتباط مثبت بین افزايش رتبه علمی و سا المللیینباز استاندارد  رتيینپا

 کار با شاخص هرش وجود دارد.

( تحت عنوان بروندادهای علمی اعضای 0960) یشرفرياحی اصل و  پژوهشدر 

علوم پزشکی دانشگاه شاهد در پايگاه استنادی اسکوپوس در فاصله  یهادانشکده علمییئته

نشان داد رشد بروندادهای علمی جامعه پژوهش  هايافتهپرداخت.  0100تا  0111 یهاسال

 09/00با  یطورکلبهو همچنین حوزه موضوعی پزشکی  منظم نبوده، صعودی بودن رغمبه

سهم را  ينکمتر 00/1، 00/0بیشترين سهم را داشته و حوزه دندانپزشکی و پرستاری  درصد

 .اندداشته

 دانشگاه علمی مدارك استنادی تحلیل( تحت عنوان 0960) یگیمحمدب در پژوهش

 اين نتايج طبقپرداخته است  0100جوالی  تا یسنجعلم یهاروش با قم پزشکی علوم

 سريع شیب با روندی افزايشی، 0109 سال تا دانشگاه علمی رکوردهای رشد روند، مطالعه

 خواهد آن کاسته سرعت از 0100 سال در اول ماهه 9 برآورد بر اساس البته که است بوده

 استنادی هایيگاهپا در علم تولید در دانشگاه علمییئته اعضای از اندکی تعداد فقط .شد

 دانشگاه سطح جهت ارتقای در پژوهشگران سازی توانمندی و افزايش اندداشته مشارکت

 .است الزامی

 نشگاه پیام نور استان( به بررسی تولیدات علمی دا0960) یجانیعلشهبازی و  در پژوهش

نشان داد روند  يجنتا پايگاه اطالعاتی آی.اس.آی.پرداختند. یهادادهاصفهان بر اساس 

سیر صعودی را پیموده  0101تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه پیام نور اصفهان تا سال 

 مدرك به خود اختصاص داده است. 91است و بیشترين موضوعات پژوهشگران را شیمی با 

 علمییئته( تحت عنوان: برون داد پژوهشی اعضای 0960) یديانحمآذری  پژوهش در

تا پايان سال  m( و پارامتر h indexدانشگاه علوم پزشکی گیالن بر اساس شاخص هرش )
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در  mبر اساس شاخص هرش و پارامتر  علمییئتهپرداخت. نتايج نشان داد اعضای  0100

کمی يا کیفی  ازنظرخواه ، تی بومی در دسترسو ح یمرزبرون یهاپژوهشمقايسه با 

 ده است.ش ارائهاستنادها( در مرتبه پايین قرار دارند و پیشنهادهايی برای رشد اين شاخص )

الگوی مناسب برای محاسبه برون  :تحت عنوان شاخص هرش یامقاله( در 0960) رودی

اه در پايگ ستانگل وگیالن  یپزشکعلوم  یهادانشگاه یعلمئتیهداد علمی اعضای 

گاه دانش یعلمئتیهنشان داد که اعضای  هاافتهي پرداختند. 0100 آگوستاسکوپوس تا پايان 

لوم کمتری نسبت به دانشگاه ع یعلمئتیهدارای اعضای  نکهيبااعلوم پزشکی گلستان 

 پزشکی گیالن بوده است اما میزان شاخص اچ بیشتری داشتند.

( تحت عنوان تولیدات علمی جراحان مغز و 0109) گرانيدو م در پژوهش جیمجو

شان داد ن جينتا شاخص اچ و انواع ديگر آن پرداختند. یبررس :انگلستاناعصاب شاغل در 

و شاخص  0/01شاخص جی  9پژوهش شاخص اچ  یهاگروهبرای همه  هاشاخصمیانگین 

ضای اچ اع بوده است. نتايج نشان داد شاخص اچ با رتبه علمی مرتبط بوده و شاخص 6ای 

و متخصصان غیر رتبه علمی  9/01 اریدانشرتبه علمی ، 9/01با مرتبه استادی  یعلمئتیه

 .اندبوده 9اچ دارای شاخص 

به بررسی ارتباط بین شاخص اچ اعضای ، (0109) 0در پژوهش سوسارال و ديگران

د بین ادانشگاهی پرداختند. نتايج نشان د یبندرتبهمتخصصان جراحی صورت با  وقتتمام

شاخص اچ و مرتبه علمی متخصصان جراحی صورت ارتباط وجود دارد و بین شاخص اچ 

 وجود دارد. معنادارو رتبه دانشگاه رابطه 

عملی در  کاربرد :مؤسسات( به بررسی شاخص اچ در سطح 0100) 0هوانگ در پژوهش

خص اچ و شا هادانشگاهپرداخت. نتايج نشان داد ارتباط زيادی بین رتبه  هادانشگاهسطح 

 دیيتأوجود دارد و ارزيابی عملکرد پژوهشی از طريق شاخص اچ مورد  یعلمئتیهاعضای 

 قرار گرفت.

                                                           

1. Susarla & et al 

2. Hung 
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بین شاخص اچ و رتبه علمی اعضای  آن استحاکی از  شدهانجام یهاپژوهش

وجود دارد و همچنین با وجود سیر صعودی شاخص اچ در بعضی  یمعناداررابطه  علمییئته

م نبوده منظ صورتبه هاسالو اين سیر صعودی در بعضی از  ر نزولی داشته استسی هاسالاز 

 است.

 توانمندی علمی اعضای تواندیمدانشگاه  علمییئتهبررسی روند تولید علم اعضای 

يکی از برون دادهای مهم دانشگاه نمايش دهد. همچنین  عنوانبهدانشگاه را  علمیهیئت

داشته  هاشتهرتحصیلی موفقیت بیشتری نسبت به ساير  یاهرشتهاز  يککداممشخص نمود 

 دانشگاه علوم علمیهیئتاعضای  یبرونداد علمحاضر در راستای بررسی  پژوهش است.

 .استزير  سؤاالتکشاورزی و منابع طبیعی ساری در صدد پاسخگويی به 

 و شاخص اچ چگونه است؟ علمیهیئت. توزيع فراوانی رتبه اعضای 0

 ؟استچقدر ها دانشکدهبر اساس  علمیهیئتاخص اچ اعضای . میزان ش0

 ؟است. بیشترين تولیدات علمی مربوط به چه سالی 9

 وجود دارد؟ یمعنادار. آيا بین رتبه علمی و تعداد مقاالت رابطه 0

 وجود دارد؟ یمعناداربین رتبه علمی و تعداد استنادها رابطه  ياآ .9

 وجود دارد؟ معناداریو شاخص اچ رابطه  علمیهیئتبین سن پژوهشی اعضای  ياآ .9

دام مربوط به ک هستندکه دارای شاخص اچ  علمیهیئت. بیشترين سن پژوهشی اعضای 1

 ؟استدانشکده 

 پژوهش روش

مقاله  9است که اگر فردی در طول فعالیت علمی خود  گونهينامحاسبه اچ ايندکس  درواقع

، موسوی موحدی) .است 9گرفته يعنی اچ ايندکس او  بار يا بیشتر مورد ارجاع قرار 9دارد که 

 بهاست و به روش تحلیل استنادی  یسنجعلم یهاپژوهشاز نوع مطالعه حاضر . (0900

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  علمیهیئتبررسی شاخص اچ اعضای 

اه علوم کشاورزی دانشگ علمیهیئتنفر از اعضای  009تعداد  موردپژوهشجامعه  .پردازدیم

، «علوم زراعی»، «علوم دامی و شیالت» یهادانشکدهکه در  هستندو منابع طبیعی ساری 
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از اين  ه؛ کهستندمشغول به کار  «دانشکده علوم پايه»و  «منابع طبیعی»، «مهندسی زراعی»

 قرار گرفتند. یموردبررسو  اندبودهنفر دارای شاخص اچ  11تعداد 

دانشگاه علوم کشاورزی ساری و  علمیهیئتمنتسب به اعضای تمام رکوردهای علمی 

 هایيگاهاپ ينترمهمبر اساس جستجو در پايگاه استنادی اسکوپوس که از  یازموردن یهاداده

به دست آمد و  است یسنجعلمدر مطالعات  مورداستفادهاستنادی اطالعات علمی جهان و 

 ثبت گرديد.در چک لیستی که به همین منظور تهیه شده است 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جستجوی  دانشگاه «0وابستگی سازمانی»بر اساس 

ورد به تفکیک م علمیهیئتاعضای  بر اساس نام خانوادگی ابتدا رکوردها انجام گرديد.

جستجو قرار گرفت و در بسیاری موارد تنوع در نام و عدم يکدستی و شکل مختلف امالی 

 هایيتمحدودنام خانوادگی از  یجابهی استفاده از پسوند نام خانوادگی اسامی و در موارد

پژوهش بوده است. برای انجام پژوهش يکپارچگی در نام و نام خانوادگی و همچنین نام 

هش پژو هایيتمحدوددانشگاه انجام و سپس به استخراج اطالعات پرداخته شد. از ديگر 

در  یشتر مقاالتی که به بررسی شاخص اچ پرداخته استبه اين مسئله اشاره کرد که ب توانیم

 حوزه پزشکی بوده است.

اول اطالعات مربوط به اعضای  بخش .استشامل دو بخش  مورداستفاده یستلچک

گروه آموزشی و در بخش ، اخذ مدرك محل، مرتبه علمی، که شامل جنسیت علمیهیئت

اولین سال چاپ و تعداد ، د استنادتعدا، تعداد مقاله، دوم اطالعات مربوط به شاخص اچ

 .قرار گرفت یموردبررسدر پژوهش استخراج و  یازموردنهمکاران ثبت گرديد. اطالعات 

 اکسل استفاده گرديد. افزارنرمو ، 00نسخه  spss افزارنرماز  هادادهدر تحلیل 

  

                                                           

1. affliation 
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 پژوهش هاییافته

 جنسیت و رتبه علمیدانشگاه بر اساس  علمیهیئتفراوانی اعضای  یعتوز .1جدول 
 رتبه علمی

 جنس

 مجموع مربی استاديار دانشیار استاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/01 001 0/6 01 1/90 90 91 99 0/0 6 مرد

 1/00 09 0/9 0 19 00 1/00 9 1 1 زن

 011 009 1/0 00 9/99 11 9/00 99 0/1 6 مجموع

ه بر اساس جنسیت و رتب علمیهیئتاساس جدول شماره يک توزيع فراوانی اعضای  بر

نفر زن در مرتبه  9نفر مرد و  99مرد در مرتبه استادی و تعداد  نفر 6علمی نشان داد که تعداد 

نفر زن  0و  نفر مرد 01نفر زن در مرتبه استادياری تعداد  00نفر مرد و  90دانشیاری و تعداد 

 09مرد و  علمیهیئت( درصد از اعضای 0/01نفر ) 001 درمجموعو  هستندربی در مرتبه م

 .هستند( درصد زن 0/00نفر )

 و شاخص اچ چگونه است؟ علمیهیئت. توزيع فراوانی رتبه اعضای 1

 فراوانی رتبه علمی و شاخص اچ یعتوز .2جدول 
 شاخص اچ

 رتبه علمی

 مجموع 01بیشتر از  9-01 0-9 نبود شاخص اچ

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد راوانیف

 09 6 1 1 9/99 9 9/99 9 1 1 استاد

 0/00 06 0/9 0 0/09 0 1/00 00 9/00 1 دانشیار

 0/00 90 0/9 0 0/9 0 9/61 00 9/96 96 استاديار

 0/0 0 1 1 1 1 0/0 0 0/01 01 مربی

 011 11 9 0 09 6 9/00 96 011 99 مجموع

K2 =4/811 df=2 Sig=0/07 

 مربوط 0-9بین  نشان داد باالترين شاخص اچ هايافته 0بر اساس جدول فراوانی شماره 

بیشترين شاخص اچ بین  ؛ واستدرصد  01با رتبه علمی استاديار با  علمیهیئتبه اعضای 

میان اعضای  01. شاخص اچ بیشتر از استبا رتبه استاد  علمیهیئتمربوط به اعضای  01-9

نفر از اعضای  99تعداد  ینهمچن .هستنددرصد  0/0 یاردانشبا رتبه استاديار و  علمیهیئت
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 600/0بر اساس آزمون کای اسکوئر و مقدار آن  ؛ واندنبودهدارای شاخص اچ  علمیهیئت

 علمیهیئتدرصد بین رتبه علمی اعضای  19/1و در سطح خطای کمتر از  9با درجه آزادی 

وجود ندارد و افراد با داشتن رتبه علمی باالتر داری  دارمعنیشاخص اچ رابطه  و ضريب

 شاخص اچ بیشتری نیستند.

 ؟استچقدر ها دانشکدهبر اساس  علمیهیئت. میزان شاخص اچ اعضای 0

 هادانشکدهدانشگاه بر اساس  علمیهیئتتوزیع فراوانی شاخص اچ اعضای  .8جدول 

 شاخص اچ

 دانشکده

 مجموع 01بیشتر از  01-9 9-0

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/01 06 1 1 9/9 0 1/60 00 علوم زراعی

 00/01 00 9/0 0 9/99 9 9/99 0 مهندسی زراعی

 1/09 00 1 1 0/00 0 6/00 09 علوم دامی و شیالت

 9/00 01 1 1 6/9 0 0/60 09 منابع طبیعی

 1/9 0 09 0 0/00 0 1/0 0 علوم پايه

 011 11 0/0 0 6/00 6 9/00 96 مجموع

 هادانشکدهبر اساس  علمیهیئتو توزيع فراوانی شاخص اچ اعضای  9جدول  بر اساس

درصد در باالترين سطح و  (0/01نفر ) 06دانشکده علوم زراعی با  نشان داد که هايافته

درصد دارای شاخص اچ و دانشکده  (1/09نفر ) 00دانشکده علوم دامی و شیالت با داشتن 

( درصد شاخص اچ و دانشکده مهندسی زراعی با داشتن 9/00نفر ) 01منابع طبیعی با داشتن 

بعد قرار دارند و دانشکده  یهامرحله( درصد دارای شاخص اچ به ترتیب در 00/01نفر ) 00

در  هستنداچ  که دارای شاخص علمیهیئت( درصد اعضای 1/9نفر ) 0علوم پايه با داشتن 

 سطح قرار دارد. ترينيینپا

 ؟است. بیشترين تولیدات علمی مربوط به چه سالی 9
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 در پایگاه استنادی اسکوپوس علمیهیئتفراوانی اولین سال چاپ مقاالت اعضای  یعتوز .4جدول 

 درصد فراوانی اولین سال چاپ

1 99 0/00 

0666 0 0/1 

0110 0 9/0 

0110 0 9/0 

0119 0 0/1 

0110 0 0/1 

0119 6 0/1 

0119 1 9/9 

0111 06 0/09 

0110 9 0/0 

0116 6 0/1 

0101 0 0/9 

0100 0 0/9 

0100 9 0/0 

0109 0 0/1 

 011 009 مجموع

اولین سال چاپ مقاالت در پايگاه اسکوپوس  دهدیمنشان  هايافته 0بر اساس جدول 

 عنوانبه 0111سال  صعودی داشته است تا با فراوانی يک نفر بوده است و سیر 0666سال 

بیشترين فراوانی را در چاپ مقاالت در پايگاه استنادی  علمیهیئتسالی که اعضای 

به بعد هیچ  0109از سال  ؛ وسیر نزولی داشته است 0110از سال  است اندداشتهاسکوپوس 

 اولین مقاله چاپ نشده است. عنوانبه یامقاله

 وجود دارد؟ معناداریی و تعداد مقاالت رابطه . آيا بین رتبه علم0
  



33 

 ... یدانشگاه علوم کشاورز علمییئته یاعضا یبرونداد علم   

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
01

ار 
 به

،
69

 

 و تعداد مقاالت علمیهیئتتوزیع فراوانی بین رتبه اعضای  .7جدول 
 تعداد مقاالت

 رتبه علمی

 01کمتر از 

 فراوانی
 درصد

01-01 

 فراوانی
 درصد

 01از بیشتر 

 فراوانی
 درصد

 مجموع

 فراوانی
 درصد

 0/1 6 9/99 9 0/00 0 0/00 0 استاد

 9/00 99 6/09 9 09 6 0/90 00 یاردانش

 9/99 11 0/0 0 0/00 01 0/00 96 استاديار

 1/0 00 1 1 1 1 011 00 مربی

 011 009 1/0 00 1/09 00 9/10 60 مجموع

K2 = 83 /284 df= 2sig=0/07 

( 9/99نفر ) 9 یفراوانبا رتبه استادی و  علمیهیئتاعضای  9جدول  هایيافتهبر اساس 

تبه با ر علمیهیئتمقاله در پايگاه استنادی اسکوپوس و اعضای  00یشتر از درصد دارای ب

با رتبه  علمیهیئتمقاله و اعضای  0( دارای کمتر از 0/90نفر ) 00دانشیاری با فراوانی 

بر اساس آزمون  ؛ ومقاله هستند 0( درصد دارای کمتر از 0/00نفر ) 96استادياری با فراوانی 

دارای سطح  19/1و خطای کمتر از  9با درجه آزادی  960/90کای اسکوئر با مقدار 

 وجود دارد. معناداریبین رتبه علمی و تعداد مقاالت رابطه  ؛ واستی دارمعنی

 وجود دارد؟ معناداریبین رتبه علمی و تعداد استنادها رابطه  ياآ .9

 فراوانی رتبه علمی و تعداد استناد یعتوز .2جدول 
 تعداد استناد

 میرتبه عل

 مجموع 01از بیشتر  01-01 01-01 01کمتر از 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1.0 6 99.9 9 00.0 0 00.0 0 00.0 0 استاد

 00.9 99 06.0 1 09.6 9 00.0 0 00.0 09 دانشیار

 99.9 11 9.1 0 01 1 9.1 0 10.9 99 استاديار

 0.1 00 1 1 1 1 1 1 011 00 مربی

 011 009 00.1 09 01.9 09 01.9 09 99.9 00 مجموع

K2 = 83  /827 df=8 sig=0/07 

به علمی دانشیار با رت علمیهیئتبیشترين استناد مربوط به مقاالت اعضای  هايافتهبر اساس 

ای استناد به مقاالت و کمترين آن مربوط به اعض 00با تعداد بیش از  نفر 1با تعداد  است

مقاله مورد استناد  01نفر دارای کمتر از  99که تعداد  استبا مرتبه استادياری  علمیهیئت
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و در سطح  6با درجه آزادی  999/90 بر اساس آزمون کای اسکوئر و مقدار آن ؛ وهستند

وجود  یدارمعنیدرصد بین رتبه علمی و تعداد استناد به مقاالت رابطه  19/1خطای کمتر از 

 چه رتبه علمی افراد باالتر باشد دارای استناد بیشتری هستند.دارد و هر

 وجود دارد؟ معناداریو شاخص اچ رابطه  علمیهیئتبین سن پژوهشی اعضای  ياآ .9

 و شاخص اچ علمیهیئتتوزیع فراوانی سن پژوهشی اعضای  .2جدول 

 شاخص اچ

 سن پژوهشی
 مجموع 01بیشتر از  01-9 9-0

0 0 1 1 0 0/0 

9 9 1 1 9 9/0 

0 9 1 1 9 9/0 

9 0 1 1 0 1/9 

9 1 0 1 0 0/00 

1 9 1 1 9 9/0 

0 00 0 0 01 9/00 

6 9 0 1 1 01 

01 9 0 0 0 0/00 

00 1 0 1 0 0/0 

00 1 0 1 0 0/0 

09 0 1 1 0 0/0 

00 0 0 1 0 0/0 

09 1 1 1 1 1 

09 1 0 1 0 0/0 

  11 0 6 96 مجموع

19/1Sig= 091df= 090/009 =0K 

که  آن استو شاخص اچ حاکی از  علمیهیئتسن پژوهشی اعضای  1بر اساس جدول 

و کمترين سن پژوهشی  است 01با شاخص اچ  09 علمیهیئتبیشترين سن پژوهشی اعضای 

بر اساس آزمون  دهدیمنشان  هايافتهپژوهشی  سؤال. در پاسخ به است 0با شاخص اچ  0

درصد بین  19/1و در سطح خطای  091درجه آزادی  با 090/009کای اسکوئر و مقدار آن 



35 

 ... یدانشگاه علوم کشاورز علمییئته یاعضا یبرونداد علم   

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
01

ار 
 به

،
69

 

ی وجود دارد و هرچه سن دارمعنیو شاخص اچ رابطه  علمیهیئتسن پژوهشی اعضای 

 .استپژوهشی افراد بیشتر باشد شاخص اچ نیز باالتر 

دام مربوط به ک هستندکه دارای شاخص اچ  علمیهیئت. بیشترين سن پژوهشی اعضای 2

 ؟استدانشکده 

 بر اساس دانشکده علمیهیئتتوزیع فراوانی سن پژوهشی اعضای  .3جدول 

 دانشکده

 سن پژوهشی
 مجموع علوم پايه منابع طبیعی مهندسی زراعی علوم زراعی علوم دامی و شیالت

0 1 0 1 1 1 0 

9 0 1 0 0 1 9 

0 1 0 1 0 1 9 

9 9 0 1 1 1 0 

9 0 9 9 0 1 0 

1 0 0 0 1 1 9 

0 9 0 1 1 0 06 

6 0 0 0 1 1 1 

01 0 0 9 0 0 6 

00 1 1 1 1 0 0 

00 1 1 1 0 1 0 

09 0 0 1 1 1 0 

00 0 1 1 0 1 0 

09 1 1 1 1 0 0 

 11 0 01 00 06 00 مجموع

دانشکده علوم  علمیهیئتسن پژوهشی اعضای  دهدیمنشان  هايافته 0بر اساس جدول 

علوم دامی و شیالت و منابع  یهادهدانشکسال و  09پايه در باالترين سطح با سن پژوهشی 

سال و دانشکده  09سال دانشکده علوم زراعی با سن پژوهشی  00طبیعی با سن پژوهشی 

 بعدی قرار دارند. هایيتاولودر  01 مهندسی زراعی با سن پژوهشی
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 گیرییجهنتبحث و 

 د.ید باشپژوهش و تول، قدرتی است که بر پايه اطالعات، راز ماندگاری در جهان کنونی

اورزی دانشگاه علوم کش علمیهیئتپژوهش حاضر نشان داد از میان اعضای  هایيافته یلتحل

نفر فاقد  99و تعداد  اندبودهنفر دارای شاخص اچ در پايگاه اسکوپوس  11ساری تعداد 

اين امر ممکن است ناشی از عدم شناخت اهمیت پايگاه اسکوپوس  ؛ کهاندبودهشاخص اچ 

علمی در ساير مجالت که تحت پوشش  یهامقالهباشد و انتشار  علمیهیئتای از سوی اعض

ر و ترجمه علمی در پايگاه مذکو یهامقاله انتشارنبود انگیزه کافی جهت ، اين پايگاه نیستند

 یهاژوهشپنیاز به  هاآنبرای تشخیص دقیق  .استمقاالت به زبان انگلیسی و عوامل ديگر 

 بیشتر دارد.

با رتبه علمی  علمیهیئتبه اعضای  مربوط 0-9باالترين شاخص اچ بین  هاافتهيبر اساس 

با  علمیهیئتمربوط به اعضای  9-01بیشترين شاخص اچ بین  ؛ واستدرصد  01استاديار با 

 اریدانشبا رتبه استاديار و  علمیهیئتمیان اعضای  01. شاخص اچ بیشتر از استرتبه استاد 

 با رتبه باالتر دارای شاخص اچ علمیهیئتاعضای  آن استکی از حا ؛ کههستنددرصد  0/0

 بیشتری هستند و اين امر ممکن است با سابقه کار و همچنین کسب ارتقا در ارتباط باشد.

( که به وجود ارتباط مثبت بین افزايش رتبه علمی و سابقه 0969) ینادر هایيافتهبا  هايافته

 کار با شاخص اچ همخوانی دارد.

( درصد در باالترين سطح و 0/01نفر ) 06که دانشکده علوم زراعی با  نشان داد هافتهيا

( درصد دارای شاخص اچ و دانشکده 1/09نفر ) 00دانشکده علوم دامی و شیالت با داشتن 

( درصد شاخص اچ و دانشکده مهندسی زراعی با داشتن 9/00نفر ) 01منابع طبیعی با داشتن 

بعد قرار دارند و دانشکده  یهامرحلهدارای شاخص اچ به ترتیب در ( درصد 00/01نفر ) 00

در  هستندکه دارای شاخص اچ  علمیهیئت( درصد اعضای 1/9نفر ) 0علوم پايه با داشتن 

 سطح قرار دارد. ترينيینپا

با فراوانی يک  0666اولین سال چاپ مقاالت در پايگاه اسکوپوس سال  هايافتهبر اساس 

 علمیهیئتسالی که اعضای  عنوانبه 0111و سیر صعودی داشته است تا سال  نفر بوده است
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از سال  تاس اندداشتهبیشترين فراوانی را در چاپ مقاالت در پايگاه استنادی اسکوپوس 

اولین مقاله چاپ  عنوانبه یامقالهبه بعد هیچ  0109از سال  ؛ وسیر نزولی داشته است 0110

( ضمن اشاره به رشد صعودی شاخص 0960) یشرفتايج رياحی اصل و با ن هايافته نشده است.

 اچ به منظم نبودن اين سیر صعودی اشاره کرده است مطابقت دارد.

( درصد دارای 9/99نفر ) 9 یفراوانبا رتبه استادی و  علمیهیئتاعضای  هايافتهبر اساس 

با  با رتبه دانشیاری لمیعهیئتمقاله در پايگاه استنادی اسکوپوس و اعضای  00بیشتر از 

با رتبه استادياری با  علمیهیئتمقاله و اعضای  0( دارای کمتر از 0/90نفر ) 00فراوانی 

مقاله هستند. بین رتبه علمی و تعداد مقاالت  0( درصد دارای کمتر از 0/00نفر ) 96فراوانی 

 به مقاالت اعضای نشان داد بیشترين استناد مربوط هايافته وجود دارد. معناداریرابطه 

استناد به مقاالت و کمترين  00با بیش از  نفر 1با تعداد  استبا رتبه علمی دانشیار  علمیهیئت

 01نفر دارای کمتر از  99که تعداد  استبا مرتبه استادياری  علمیهیئتآن مربوط به اعضای 

ای التر باشد دارهرچه رتبه علمی افراد با آن استحاکی از  ؛ کههستندمقاله مورد استناد 

( مبنی بر اينکه اعضای 0109همکارانش )با نتايج جمیجوم و  هايافته استناد بیشتری هستند.

 با درجه استادی دارای شاخص اچ بیشتری هستند مطابقت دارد. علمیهیئت

ين که بیشتر آن استو شاخص اچ حاکی از  علمیهیئتبررسی سن پژوهشی اعضای 

با  0و کمترين سن پژوهشی  است 01با شاخص اچ  09 میعلهیئتسن پژوهشی اعضای 

ابطه و شاخص اچ ر علمیهیئتنشان داد بین سن پژوهشی اعضای  هايافته. است 0شاخص اچ 

 .ستای وجود دارد و هرچه سن پژوهشی افراد بیشتر باشد شاخص اچ نیز باالتر دارمعنی

ن دانشکده علوم پايه در باالتري علمیهیئتنشان داد سن پژوهشی اعضای  هايافته ینهمچن

علوم دامی و شیالت و منابع طبیعی با سن  یهادانشکدهسال و  09سطح با سن پژوهشی 

سال و دانشکده مهندسی زراعی  09سال دانشکده علوم زراعی با سن پژوهشی  00پژوهشی 

اين  نیازمند بررسی و تقويت در ؛ کهبعدی قرار دارند هایيتاولودر  01با سن پژوهشی 

 معتبر جهانی شوند. هایيگاهپاتا افراد تشويق به ارائه مقاالت در  استزمینه 

 مسائلی که در داده استنادی بايد به آن توجه شود وجود تنوع در ذکر نام يک ينترمهم

پايگاه فرد و نیز وجود افراد دارای نام خانوادگی و اولین  از محققان اطالعات استخراج
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ساير کشورها و نیز ، ايران در گرفتهانجام مطالعات از حاصل نتايج .است حرف نام مشابه

 مختلف محققان میان در علمی مقاالت در نام تحقیق حاضر نشان داده است تنوع در ذکر

به همین ترتیب تنوع در ذکر آدرس دانشگاه يا مرکز تحقیقاتی وابسته از  استبسیار شايع 

وده است تالش در جهت يکدست شدن اسامی اطالعات ب در بازيابی سازمشکلعوامل 

 رمؤثبه همراه نام دانشگاه از مواردی است که در جستجوی نام افراد  علمیهیئتاعضای 

 خواهد بود.

 علمی برونداد سنجش منظوربه امروز که المللیینب استاندارد یهاشاخص به توجه

 اين واقعی مقادير ارزيابی در موجود موانع رفع موجب شودیم گرفته بکار کشورها

 علمی تولیدات کیفیت بر ارتقا مؤثر عوامل به بیشتر توجه و کشور محققان برای هاشاخص

 در چاپ جهت مقاالت سطح باال بردن رسدیم نظر به (0101، 0کاستیلو) .شد خواهد

 و جهان ايران در خود نوع در مطالعات اولین که نوينی هایيدهابه  دادن بها و معتبر مجالت

 دانشگاه و رتبه افراد رفتن شاخص اچ باال باعث که هستند عواملی ينترمهم از پردازدیم

 .شد خواهد

ادياری فاقد با رتبه است علمیهیئتاعضای  بیشترو با توجه به اينکه  هايافتهبر اساس  

بنابراين بررسی علل و رفع موانع در جهت مشارکت بیشتر و ترغیب به  هستندشاخص اچ 

از عوامل در  يکی عنوانبهآن  تبعبهو  مقاله در مجالت معتبر باعث باال رفتن شاخص اچارائه 

 خواهد بود. یرگذارتأثدانشگاه  یبندرتبهدر  هادانشگاه یبندرتبه

شده  نمايه هایيهنشرخود در  یهاپژوهشو ها مقالهبه انتشار  علمیهیئتتشويق اعضای 

اه علمی رتبه و جايگ باال رفتنری از امتیازات آن به در پايگاه اسکوپوس تا ضمن برخوردا

 دانشگاه کمک کنند.

استنادی جهت  هایيگاهپاو چاپ مقاله در  يسینومقالهآموزشی  یهادورهبرگزاری 

تشويق و حمايت از  منظوربهافزايش بودجه پژوهشی  ینهمچن .استباال الزم  یوربهره

 .شودیمپیشنهاد  مسئوالن هایگذارییاستسو  هايزیربرنامهنیز در  علمیهیئتاعضای 

                                                           

1. Castillo  
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ترسیم  یسوبهو مديران را  گذارانیاستس تواندیممطالعه دقیق و گسترده اين وضعیت 

 و همچنین تقويت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف هدايت کند. ترروشنمسیرهای 

ای قرار داد تا در راستنتايج حاصل از پژوهش را در اختیار مديران ارشد دانشگاه  توانیم

 شود. گیرییمتصمآينده  يزیربرنامهپژوهشی و  هاییتفعالبرای  گذاریيهسرما

و اشاعه اطالعات  یسازمجموعهدر  تواندیمپژوهش حاضر  هایيافتههمچنین 

ید که میزان پژوهش و تول يیهارشتهدر زمینه موضوعات و  یرساناطالعو مراکز  هاکتابخانه

آن  مربوط به علمیهیئتاعضای  یازموردنبررسی و تقويت شود و اطالعات  علم کم است

 شود. ینتأمرشته علمی در زمان مناسب 

 منابع

دانشگاه علوم  علمیهیئت(. برون داد پژوهشی اعضای 0960) .یادشه، آذری حمیديان

 .0100تا پايان سال  m و پارامتر (h index)پزشکی گیالن بر اساس شاخص هرش 

 .09-00 ،(09)00، دانشگاه علوم پزشکی گیالن مجله

دانشگاه قم و  علمیهیئتارزيابی برون داد علمی اعضای  .(0961) .یالهدبنت، جاللپور
، کارشناسی ارشد نامهيانپا .(hirschهرش )دانشگاه اراك بر اساس شاخص 

 دانشگاه قم.

 خبرگزاری، پژوهش پیام وزير جهاد کشاورزی به مناسبت هفته، (0969) .محمود، حجتی

 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930924000294 (00/6/69)، فارس

مناسب برای محاسبه  یالگو شاخص هرش: (.0960) .محسن، فالح و یغالمعل، رودی

علوم پزشکی گیالن و گلستان در  یهادانشگاه لمیعهیئتاعضای  یعلمبرونداد 

 .90-96، (06)9، دانش شناسی فصلنامه .0100 آگوستپايگاه اسکوپوس تا پايان 

 علمیهیئتعلمی اعضای  یبروندادها (.0960) .یعل، یشرف و جواد، رياحی اصل

علوم پزشکی دانشگاه شاهد در پايگاه استنادی اسکوپوس در فاصله  یهادانشکده

 .91-09، (0)0، یسنجعلم نامهپژوهش .0100 -0111 یهاالس

 .60-06، (0)9، علوم شناختی یهاتازه .و علوم شناختی یسنجعلم (.0960) .ونداد، شريفی

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930924000294
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بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان  .(0960) .یمرح، علیجانی و مهری، شهبازی

مطالعات  مجله (.ISI) .اس.آی.پايگاه اطالعاتی آی یهادادهاصفهان بر اساس 
 .000-019، 000، شهید چمران اهواز دانشگاه، کتابداری و علم اطالعات

بررسی برونداد پژوهشی  .(0969) .بهروز، یاتب، یرضاعل، مقدم ياریاسفند، مسعود، کورکی

مطالعه  يک :mدانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص هرش و پارامتر 

 ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علمی مجله .یسنجعلم

99(0) ،909-990. 

 وارسنگ جنگ، شهرام  ؛حضوری، محمد ؛نرگس ،محمدصالحی ؛محمدبیگی، ابوالفضل

 قم پزشکی علوم دانشگاه علمی مدارك استنادی تحلیل (.0960) .نرگس ،خالقی

-99، (0)6 ،قم پزشکی علوم دانشگاه مجله .0100جوالی  تا یسنجعلم یهاروش با

10. 

نخستین ، تولید علم جهانی و بسترهای ارتقا دانش .(0900) .اکبریعل، موسوی موحدی
 آزاد اسالمی. دانشگاه، تهران، نهضت تولید علم المللیینبکنگره 

رويکردی نو در ارزيابی برون  (hهرش )شاخص  .(0909) .یدرح، مختاری و عباس، میرزايی

 .000-011، (10)9، صلنامه کتابف .داد علمی محققان

( در دانشگاه علوم پزشکی H- indexبررسی شاخص هرش ) .(0969) .منور، نادری

 .99-01، (0)09، علوم پزشکی دانشگاه رفسنجان مجله .0960رفسنجان در سال 

دانشگاه زنجان  علمیهیئتعملکرد اعضای  یسنجعلمارزيابی  (.0960) .یالنق یعل، نقوی

 نامهيانپا .0101-0110رك نمايه شده در پايگاه استنادی علوم از سال بر اساس مدا

 خوارزمی. دانشگاه، تهران، کارشناسی ارشد

آوری و نوآوری؛ ی علم، فن(. توسعه0906. )محمد، زادهحسن و عبدالرضا، نوروزی چاکلی

 .000-019(، 0)1سنجی. مديريت اطالعات سالمت، های علمرهیافت شاخص

سنجش  (.0900) حمزه علی.، نورمحمدی و محمد، زادهحسن؛ عبدالرضا، کلینوروزی چا
: مرکز تحقیقات تهران .المللیینب یهاشاخصو نوآوری مفاهیم و  یفناور، علم

 سیاست علمی کشور.
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