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   يدر علوم پزشك يعملكرد پژوهش يابيارز يها شاخص يو اعتبارسنج يگذار ارزش ،يساز نرمال
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  چكيده

علم و اشاعه علم  ديها از ابعاد مختلف تول رشته ريبا سا يعلوم پزشك يها رشته نيب يموجود درعملكرد پژوهش يها با در نظر گرفتن تفاوت مقدمه:
 هكاركار برد. با توجه به نبود را به يساز كردن و نرمال ليمربوط به آن را بدون تعد يها ها و رشته حوزه نيا يها مولفه توان يكه نم شود يمشخص م

 يدر علوم پزشك يعملكرد پژوهش يابيارز يها شاخص يو اعتبارسنج يگذار و ارزش يساز نرمال مطالعه با هدف نيامر، ا نيمشخص در ا ياتيعمل
  انجام شد . يعلم يها حوزه رينسبت به سا

 ليتحل ،يا كتابخانه يها بوده است كه با توجه به اهداف پژوهش از روش يسنج و از دسته مطالعات علم ينوع پژوهش كاربرد روش بررسي:
مطرح در  يها كل كشور در رشته يعلم أتينفر از پژوهشگران عضو ه 107نفر،  424 نيپژوهش از ب  هاستفاده شده است. نمون يشيمايمحتوا و پ

 ياطالعات يها گاهيبا جستجو در پا قيتحق ي كامل نمونه يبودند. عملكرد پژوهش يديخورش 1390تا  1387 يها كشور در سال يجامع علم ي نقشه
و  يعلم داتيارزش تول ي سهيقرار گرفت. سپس به منظور مقا ليمورد تحل ياج و پس از سازماندهاستخر ست،يچك ل لهيوس و به يالملل نيو ب يمل

حاصل از كل محاسبات از  جينتا نيبه دست آمد. همچن ياستناد يها و شاخص يعلم داتياز تول كيهر  يبرا يياوزن نه ،ياستناد يها شاخص
قرار گرفت  يشده، مورد اعتبارسنج ديي) تأ84/0( ييايو پا يينامه محقق ساخته با روا پرسش قياز طر يپزشك ي حوزه يپژوهشگران مورد بررس يسو

  انجام شد. يفيتوص يآمار يها و روش 19 ي نسخه SPSS فزارا نرم لهيوس به ليو تحل هيو تجز

 ديحوزه در تول نياست. ا  حوزه نيا در يعلم داتينوع تول نيدرصد غالب تر 185/58با  يمقاالت خارج يدر علوم پزشك ها افتهيطبق  :ها يافته
 ي جامعه ي لهيحاصل شده به وس جينتا ياول را دارد. با اعتبارسنج گاهيها جا حوزه ريسا نيدر ب يقاتيتحق يها و طرح يمقاالت داخل ،يمقاالت خارج
 شد. يابي) ارز51/3-5/4 ني(ب ادي، اعتبار در حد ز يمورد بررس يها كل شاخص يبرا ،يمورد بررس

 ياستگذاريو س حيصح يابيارزش يقابل اعتماد كه مبنا ريبه مقاد توان يپژوهش م نيشده در ا جاديا ريها و مقاد شاخص يريبا بكارگ گيري: تيجهن
 .افتيباشد، دست  قيدق

 ها؛ پژوهش شاخص ؛يابيارز ؛ياعتبارسنج هاي كليدي: واژه
  

    10/03/94ذيرش مقاله: پ           9/03/94اصالح نهايي:       14/01/94دريافت مقاله: 

 يعملكرد پژوهش يابيارز يها شاخص يو اعتبارسنج يگذار ارزش ،يساز نرمال. علي نورزوي چاكلي عبدالرضا، قضاوي رقيه، نورمحمدي حمزه ارجاع:
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  يپژوهش در علوم پزشك يابيارزيهاشاخص

  

  

  مقدمه

امروز  اديبرندة جامعه دانش بن شيپ يروين ،يعلم و فناور
و  يعلم يها علوم در قالب رشته يبند ميبه تقس است با توجه

 شبرديدر پ يعلم يها نقش رشته ،ييگرا تخصص نيهمچن

 ليبه تحل ازياهداف كالن كشور متفاوت خواهد بود و همواره ن
 ورتص يها شرفتيو پ قاتيتحق تيفيو ك تيكم يابيو ارز

 يعلم يمل استيآن در عرصه س ريها و تأث رشته نيگرفته در ا
 يبا توجه به بروندادها توان يم صورت ني). در ا1دارد (وجود 
هر رشته براساس امكانات و بودجه و  يو فناور يپژوهش

سهم هر رشته را با   به آن، افتهي صيتخص هاي رساختيز
توجه به  او ب نييتع  حوزه مربوطه، هاي يژگيتوجه به و

مناسب  هاي يرگي ميكشور به تصم يعلم و فناور هاي تياولو
خاص هر رشته  طي. اما با توجه به شراافتيدست  يتيريدم

كاركردها و رفتار  ها، نهيزم م،يكه در مفاه ييها و تفاوت يعلم
با هم وجود دارد،  سهيها در مقا رشته يو استناد يپژوهش
 يها علم در رشته ديتول لفاستاندارد نشدة عوامل مخت سهيمقا

  ).2گوناگون با خطا همراه خواهد بود (

 يپژوهش و فناور يابيمنظور رفع مسائل موجود در ارز به
 انيهمتا يابيو ارز يسنج مختلف، دو راهكار كتاب يها رشته

)Peer reviewيها تي) وجود دارد، اما با توجه به قابل 
 يها يژگيبا توجه به و وهيش نيبهتر است ا ،يكتابسنج
 بيترك انيهمتا ياز داور يمختلف به همراه سطح يها رشته
به  سنجي و در ادامه آن علم يراستا كتابسنج ني). در ا2(  دشو

است،  خود پرداخته  يها و شاخص ها هينظر ليگسترش و تكم
را در  يمختلف علم يها رشته يتا بتواند عملكرد پژوهش

شده  استاندارد و نرمال يها طبق شاخص گريكديبا  سهيمقا
 ونناگگو يعلم يها حوزه نيموجود ب يها براساس تفاوت

  كند.  يابيارز

موجود در رفتار  يها اول تفاوت ي در وهله ديبا نيبنابرا
ها و  علم را در حوزه ديو در كل تول يو استناد يپژوهش
 نيموجود در ب هاي كرد. تفاوت ييشناسا يعلم يها رشته
مربوط به آن ازجوانب مختلف  يها و رشته يعلم يها حوزه

 Moed). 8-2(  استقرار گرفته  يتوسط محققان مورد بررس

كه علوم  ديورز ديتأك Derek De Solla Priceنقل از  به

علوم  ريخود اساساً متفاوت از سا هيبه لحاظ درونما يتجرب
و تبادل  رهيمتفاوت ذخ ياجتماع يبوده و به سازوكارها

نظم  اريبس  ،يكم هاي افتهيبا  يدارند. علوم تجرب ازياطالعات ن
 يمثبت و دارا نكار دارد. دانش آسرو يو نسبتاً قطع افتهي

 هاي كوتاه مدت است. سواالت مطرح شده در پژوهش يدوام

و  يپژوهشگر علوم انسان ي. ولابندي يتوسعه م عاًيعلم سر نيا
 يدائم تياهم يو دارا ييربناياالت زؤدائم با س ياجتماع

  ).1( كند ينو عرضه م يسروكار دارد و درمورد آنها خرد

. 1است؛  ميشده در دو دسته قابل تقسمطرح  يها تفاوت

. 2مختلف و  يها حوزه نيعلم در ب ديموجود در تول يها تفاوت

  مختلف. يها حوزه نيموجود در اشاعه علم در ب يها تفاوت

 دات،يعلم؛ تفاوت در تعداد تول ديموجود در تول يها تفاوت

 اي يجامعه علم يانتشار برا ،يانفراد اي يگروه قاتيتحق
 شود يبودن را شامل م يالملل نيب اي يمل شيو گرا يرعلميغ

)3 ،5.(  

 يها وهيش ها، گاهيموجود در اشاعه علم؛ پوشش پا يها تفاوت
دسته  نيدر ا داتيتول يا رمجلهيغ اي يا و انتشار مجله ياستناد
  ).12-9، 1( رديگ يقرار م

و  يابيبه منظور ارز يسنج و علم يكتابسنج يها سنجش
علم  ديعوامل تول يونداد پژوهشعملكرد و بر شيپا
علوم  هيسطوح) در كل ريكشورها و سا  مؤسسات،  سندگان،ي(نو

و  انيرا به منظور ب يابيارز نياز محققان ا يكاربرد دارد. بعض
 ريسابا  يعلوم پزشك ي آن عوامل در حوزه نياثبات تفاوت ب

  .اند دهيعلوم در سطوح مختلف به انجام رسان

 زانيم يبررس«تحت عنوان  ير پژوهشو همكارانش د سعادت

 ISI(Information Sciences Institute)استناد مقاالت
Web of Science گاهيآزاد پا يبه مجالت دسترس 

DOAJ )(Directory of Open Access Journals 

 يبه بررس »هيو علوم پا يدر دو حوزه علوم بهداشت و پزشك
ت صورت گرفته به استنادا زانيم نيب اوتتف يمعنادار زانيم

در دو حوزه مذكور پرداخته است.  DOAJ گاهيمجالت پا
و  يشناس ستياستناد مربوط به ز زانيم نيشتريب جيبنابر نتا
و آمار بوده است.  اتياضياستناد مربوط به ر زانيم نيكمتر

 5965عنوان مجله،  680با  زين يحوزه علوم بهداشت و پزشك
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  عبدالرضا نوروزي چاكلي و همكاران  

حوزه  نيه است. در اكرد افتيدرصد) در 09/37استناد (
 ياستنادات و دندانپزشك زانيم نيشتريب يعموم يپزشك
 2 يكرده است. آزمون كا افتياستناد را در زانيم نيكمتر

دو حوزه در خصوص تعداد استنادات  نيا انينشان داد كه م
  ).13وجود دارد ( يدار يتفاوت معن

Kyvik يور بهره يها تفاوت«با عنوان  يدر پژوهش، 
 را در يور بهره يالگوها» و قانون لوتكا يآموزش يها رشته

 يانسان و يعلوم اجتماع ،يعلوم پزشك ،يعيعلوم طب يها رشته
 سهيمقا يده روزنيشده و غ يده وزن داتيبا شمارش تول

چون نوع  يا محدود كننده يها شاخص ني. همچنكند يم
بكار برده شده است.  ليتعد يبرا يسندگيو چند نو تانتشارا
استفاده  يانتشارات تياز فعال يريگ دو نوع اندازه يو  طالعهدر م
شاخص  .2هر پژوهشگر و  يتعداد كل انتشارات به ازا .1شد: 
 يريگ اندازه يسندگينوع انتشار و چند نو قيكه از طر يور بهره

 يانتشارات نوع ره ياساس مقاله برا بر يشاخص تاًيشد. نها
-6كتاب ارزش  ك،يش مقاله مجله ارز كهيمحاسبه شد، بطور

-6 يقيتعداد صفحات (كتاب تحق براساس نوع كتاب و 2

). 2-3ترجمه ،2- 3شده  شيراي،كتاب و2-4ي،كتاب درس2

. شود يم يگذار ) مانند كتاب ارزش1-6( زين يقيگزارش تحق

براساس  يرو از بهره يريگ اندازه كيبود كه  نيهدف مطالعه ا
نرمال شده است.  كه ديبه دست آ سندگانينوع و تعداد نو

(كل  ديآ يشخص به دست م كيتعداد مقاالت  تاينها نيبنابرا
 نيب يتفاوت خاص تي). در نهاشود يبه مقاله م ليمدارك تبد

  ).14نشد ( دهيگوناگون د يها رشته

Larivière گاهيجا«با عنوان  يقيو همكارانش در تحق 

و  يعيعلوم طب سهي: مقادهي مجالت در عملكرد ارجاع
 يريگ به اندازه »يو انسان يبا علوم اجتماع يمهندس

نقش متون مجالت در ساخت دانش علوم  كيستماتيس
 ني. در ازدپردا يم يو انسان يو علوم اجتماع يو مهندس يعيطب

 SCI )Science Citation لوح فشرده شيرايكار از و

Index( ،SSCI )  Social Science Citation Index (

 )AHCI )Art and Humanities Citation Index و

متون شمارش و  رياستفاده شده است. استنادات مجالت و سا
نشان  جياست. نتا دهيگرد هيبراساس زمان و رشته تجز

مجالت رو به  تياهم يو اجتماع يعيكه در علوم طب دهد يم
 نيثابت و راكد است. در ا يدر علوم انسان ياست ول شيافزا

كه در  يزانيشارات با مانواع مختلف انت تيپژوهش اهم
 يرگي اندازه  انواع مدارك استناد شده، ريو سا يمقاالت علم

  ).9( گردد يم

Larivière شبكه «با عنوان  يو همكارانش در پژوهش
علوم   ،يعيعلوم طب يقيتطب ي: بررسها ييكانادا هاي يهمكار
 يعلم هاي يهمكار ليبه تحل »يو علوم اجتماع يانسان

 يعيبا علوم طب سهيدر مقا يو انسان يجتماعمحققان در علوم ا
 هاي يها همكار آن هاي افتهي. طبق  پردازند يم يو مهندس

با علوم  سهيقابل مقا شتريب يو مهندس يعيموجود در علوم طب
بر  ايزبان و جغراف ني. همچنياست تا علوم انسان ياجتماع
 يو مهندس يعيو علوم طب يعلوم اجتماع يعلم هاي يهمكار
  ).4است ( مؤثر

ذكر شده هر كدام به  هاي پژوهش و ها مقاله نكهيتوجه به ا با
 بررسي با  اند، خاص پرداخته اي موانع موجود از جنبه يبررس

 يراهكارها بًايكه تقر افتيدر توان يحاصل م جياهداف و نتا
انواع مدارك و  دهي و وزن سازي به نرمال كيچيارائه شده ه

 يها تيرفع محدود وربه منظ يكعلوم پزش ي استنادات حوزه
در رابطه  شتريشده ب شنهاديپ راهكارهاي و  اند، موجود نپرداخته

 هم آنمختلف  ياستنادات براساس استانداردها سازي با نرمال

همسان و نه انتشارات است. در  موضوعيشاخه  كيدر  شتربي
پژوهش با هدف  نيا  صورت گرفته، هاي تيادامه فعال

 يابيارز يها شاخص يو اعتبارسنج يگذار رزشو ا يساز نرمال
 يها حوزه رينسبت به سا يدر علوم پزشك يعملكرد پژوهش

  . نجام شدا يعلم
  

  روش بررسي

انجام  يديخورش 1392حاضر كه در سال  يپژوهش كاربرد
 يسنج و از دسته مطالعات علم يشد از نوع پژوهش كاربرد

 ،يا كتابخانه يها است كه با توجه به اهداف پژوهش از روش
استفاده كرده است. جامعه پژوهش  يشيمايمحتوا و پ ليتحل

تا  1387 يها سال يهستند كه در ط ينفر) پژوهشگران 424(
به  ،يو فناور قاتيتوسط وزارت علوم، تحق يديخورش 1390

برتر  يفناور ريو مد يپژوهش ريعنوان پژوهشگر، فناور، مد
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  يپژوهش در علوم پزشك يابيارزيهاشاخص

 يها در كتابچه جشنوارهها  آن ياند و اسام شده يمعرف يكشور
درج شده است.  يمربوطه، به عنوان پژوهشگران برتر كشور

 يأت علمينفر از پژوهشگران عضو ه 107پژوهش به  ي نمونه
 قيكشور از طر يجامع علم ي مطرح در نقشه يها در رشته

علوم  هاي نفر در حوزه 34ها و به تعداد رشته يبند تياولو
نفر در علوم  23 ،يو اجتماع ينفر در علوم انسان 19 ،يپزشك
محدود شد. عملكرد  هينفر در علوم پا 30و  يو مهندس يفن

اعضا  داتيتول امعج يبا جستجو قيتحق  كامل نمونه يپژوهش
و  يداخل يو استناد يكتابشناخت ياطالعات يها گاهيپا هيدر كل

 ستيدر چك ل ياستخراج و پس از سازمانده يالملل نيب

ابتدا انواع  نيقرار گرفت، بنابرا ليلشده، مورد تح يطراح
شد. سپس  نييتع يعلوم پزشك ي در حوزه جيرا يعلم داتيتول

حاصل از تعداد عملكرد  يها دادهها،  ارزش ي سهيبه منظور مقا
 Shannon entropyبا روش يجامعه مورد بررس يپژوهش

 يابيحاصل از ارز يها با استخراج وزن نيشد. همچن يده وزن
برگرفته از  يعلم داتياز تول كيهر  تياهم يخبرگان برا

از  كيهر  يبرا ييآن، وزن نها ليو تعد قاتيتحق ريسا
به  زين ياستناد يها شاخص وزنبه دست آمد.  يعلم داتيتول

دو به  يها سيها محاسبه شد. ماتر داده يوزن نيانگيروش م
 يگريهر مورد بر وزن د يوزن بدست آمده برا ميدو از تقس
تا  ديگرد ميترس يا سهيد و براساس آن جداول مقامحاسبه ش
با  يعلوم پزشك ي در حوزه يعلم داتياز تول كيارزش هر 
محاسبه و  يموضوع يها حوزه گريد رد يعلم داتيارزش تول
 يعلوم پزشك ي حوزه يعلم داتيارزش استناد به تول نيهمچن

قرار  سهيمورد مقا يموضوع يها حوزه گريبا ارزش استناد در د
حاصل از كل محاسبات در چهار قسمت  جينتا تي. در نهارديگ

 گاهيدر هر حوزه، جا يعلم داتيتول گاهيجا ؛يعني يمورد بررس

 يعلم داتياز تول كيدر هر نوع، ارزش هر  يعلم داتيتول
 يدر حوزه، از سو ياستناد يها حوزه و ارزش شاخص
نامه  پرسش قيحوزه از طر نيدر ا يپژوهشگران مورد بررس
و  يمتخصصان كتابدار قي(از طر ييمحقق ساخته با روا

 ديي) تأCronbach's alpha=84/0(يياي) و پايرسان اطالع
به منظور  ياعتبارسنج نيقرار گرفت، ا ينجشده مورد اعتبارس

شده با  يبررس يها موافقت پژوهشگران حوزه زانيم نييتع
 ليو تحل هيحاصل از پژوهش بوده است. به منظور تجز جينتا
 يآمار يها و روش 19نسخه  SPSSافزار  ها از نرم داده
  ) استفاده شد.نيانگيو م يدرصد فراوان ،ي(فراوان يفيتوص

  

  ها يافته

و  يساز نرمال يعنيپژوهش  يقسمت بنابر هدف كل نيدر ا
علوم   پژوهش در حوزه يابيارز يها شاخص يگذار ارزش
 يها فهو مؤل يحاصل از عملكرد پژوهش يها داده ،يپزشك
 يها حوزه ريحوزه به نسبت سا نيعلم پژوهشگران ا ديتول
حاصل از  يها . دادهرديگ يقرار م ليو تحل هيتجز يعلم
 انگريب يعلم يها پژوهشگران حوزه يپژوهش عملكرد يبررس

  است. 1ارائه شده در جدول  جينتا

 زانيم يارائه شده برا يها با درنظر گرفتن درصدها و نسبت

شرح است.  نيبد جيها، نتا از حوزه كيدر هر  يعلم داتيتول
درصد  326/45با  شيمقاالت هما ،يو مهندس يدر حوزه فن

انتشار  يها قالب ريسا نيرا در ب يعلم داتيتول زانيم نيشتريب
مقاالت  هيبه خود اختصاص داد. در علوم پا يمنابع علم

حوزه  نيغالب در ا يدرصد نوع اطالعات 09/62با  يخارج
با انتشار  يدر علوم انسان يمقاالت داخل نيشد. همچن شناخته

 نيپرطرفدارتر يانواع اطالعات ريدرصد نسبت به سا 668/48
 يمقاالت خارج ديتول زين يبود. در علوم پزشك يقالب انتشارات

در  يعلم داتينوع تول نيدرصد غالب تر 182/58 زانيبه م
ختراعات آن را ا زانيم نيها كمتر حوزه است. در كل حوزه نيا

  حوزه به خود اختصاص داد.

از انواع  كيفعال در انتشار هر  يحوزه علم ييمنظور شناسا به
به همان  ياطالعات ياز انواع قالب ها كينسبت هر  دات،يتول

است كه  يهيمحاسبه شد، بد يعلم يحوزه ها رينوع در سا
 يم كيقالب ها  نياز ا كيهر  ينسبت ها برا نيجمع ا

، در 187/0 يو مهندس يدر علوم فن يت خارجباشد. مقاال
 يو در علوم پزشك 07/0 ي، در علوم انسان295/0 هيعلوم پا

از  كيدر هر  يرا به خود اختصاص دادند. مقاالت داخل 448/0
 ي، علوم انسان138/0 هي، علوم پا078/0 يو مهندس يعلوم فن

 يبرا نيسهم داشتند. همچن 439/0 يو علوم پزشك 345/0
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 هيپا م، علو49/0 يو مهندس يعلوم فن ش،يهما مقاالت
را به خود  189/0 يو علوم پزشك 115/0 ي، علوم انسان206/0

، 166/0 يو مهندس ياختصاص دادند. سهم كتاب در علوم فن
 يو در علوم پزشك 49/0 ي، در علوم انسان172/0 هيدر علوم پا

و  يعلوم فن زين يبود. در قسمت طرح پژوهش 172/0
و  137/0 ي، علوم انسان151/0 هي، علوم پا316/0 يمهندس

اختراعات  يبرا تيسهم داشتند و در نها 396/0 يعلوم پزشك
 هي، در علوم پا627/0 يو مهندس يسهم در علوم فن نيا زين

 چيه يبود و علوم انسان 021/0 يو در علوم پزشك 352/0
  در اختراعات به خود اختصاص نداده بود. يمورد

درصد از كل  8/44با انتشار  يعلوم پزشكحوزه  نيبنابرا
 ينوع انتشارات نيا ديسهم را در تول نيشتريب ،يمقاالت خارج

 ديبا تول يحوزه علوم پزشك زين يمقاالت داخل ديداشت. در تول
 نيدتريها پرتول حوزه رينسبت به سا يدرصد مقاله فارس 9/43

 زين شيمقاالت هما ديقالب بود. در تول نيحوزه در انتشار ا
درصد از مقاالت  49با دارا بودن  يو مهندس يحوزه فن

ها عمل  حوزه ريتر از سا ها فعال حوزه رينسبت به سا ش،يهما
با  يحوزه علوم انسان زيكتاب ن ديدر تول نيكرده است. همچن

نمونه مورد پژوهش، حوزه  يها درصد كل كتاب 49اختصاص 
 يعلوم پزشك شناخته شد. ياتنوع اطالع نيفعال در انتشار ا

 نيشتريرا دارا بود، كه ب يپژوهش يها درصد از طرح 6/39
 يها است. حوزه فن حوزه ريسا يسهم برا نينسبت به ا زانيم

درصد از كل اختراعات به  7/62با اختصاص  زين يو مهندس
   اختراعات را داشت. نيشتريخود، ب

  

  

  ها علمي از كل توليدات در هر يك از حوزه. فراواني، نسبت و درصد هر يك از انواع توليدات 1 جدول

 رديف
حوزه 
 علمي

تعداد 
  افراد

 . مقاله1

مقاالت . اختراعات4 . طرح3 . كتاب2
 خارجي

مقاالت
 داخلي

مقاالت 
 همايش

1 

ي و 
فن

سي
هند

م
 

23 
 60 196 126 2182 358 1892 تعداد

 246/1 071/4 617/2 326/45 437/7 302/39 درصد در حوزه

2 

پايه
وم 
عل

 

30 
 44 122 170 1199 834 3880 تعداد

 704/0 952/1 720/2 187/19 346/13 090/62 درصد در حوزه

3 

اني
 انس

لوم
ع

19 
 0 70 307 423 1315 587 تعداد

 0 591/2 362/11 655/15 668/48 725/21 درصد در حوزه

4 

كي
زش
وم پ

عل

34 
 3 363 193 1244 3001 6684 تعداد

 026/0 160/3 680/1 829/10 123/26 182/58 د در حوزهدرص

  

به منظـور تعيـين ميـزان ارزش هـر يـك از توليـدات علمـي        
ي علوم پزشكي، به محاسبه اين ميـزان براسـاس تعـداد     حوزه

ها پرداخته شـد.   اين توليدات توسط پژوهشگران برتر اين حوزه
هـاي   نگينها و ميا ، نسبتها در اين صورت با توجه به فراواني

حاصـل، نسـبت هــر يـك از توليـدات علمــي در هـر يــك از      
هاي مورد بررسي تقسيم بـر تعـداد كـل انـواع توليـدات       حوزه

ها به عنـوان ارزش (وزن) آن   علمي (اصلي و فرعي) كل حوزه

نوع منبع خاص در حوزه خـاص قلمـداد شـد. ايـن مقـادير در      
اسـاس  مورد اشاره قرار گرفته است. همچنـين بر  3و  2جدول 

اين مقادير نمودار مربوط به جايگاه هر يك از توليدات در هـر  
دسـت آوردن   بـا بـه   نشان داده شـده اسـت.   1حوزه در شكل 

تـوان از تقسـيم    ميزان ارزش هر يك از توليـدات علمـي مـي   
را به ازاء همان   ها، ميزان معادل توليدات علمي هر حوزه ارزش

هـاي ديگـر    حـوزه  هاي اطالعـاتي در  نوع خاص يا ساير قالب



/ d
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  يپژوهش در علوم پزشك يابيارزيهاشاخص

هايي نمايان خواهد شد  صورت ماتريس محاسبه نمود. نتايج به
ي خـاص و   كه يك طرف ماتريس انواع توليـدات يـك حـوزه   

طرف ديگر مـاتريس انـواع توليـدات همـان حـوزه يـا سـاير        

هاي مورد بررسي آمده اسـت. بنـابراين توليـدات علمـي      حوزه
همان حـوزه بـا    اصلي هر حوزه عالوه بر ساير توليدات علمي

  ي ديگر نيز مقايسه خواهد شد. انواع توليدات اصلي سه حوزه

  

  ها در كل مجموعه وزن هر يك از توليدات علمي اصلي هر يك از حوزه. 2جدول 

 حوزه رديف

 . مقاله1

مقاالت . اختراعات4 . طرح پژوهشي3 . كتاب2
 خارجي

مقاالت
 داخلي

مقاالت
 همايش

 142/0 063/0 004/0 046/0 007/0 020/0 فني و مهندسي 1

 008/0 014/0 020/0 040/0 014/0 074/0 علوم پايه 2

 0 009/0 174/0 012/0 087/0 006/0 علوم انساني 3

 011/0 040/0 007/0 030/0 061/0 111/0 علوم پزشكي 4

  

  ها در كل مجموعه وزن هر يك از توليدات علمي فرعي هر يك از حوزه. 3جدول 

رديف

مي
 عل
وزه

ح
 

راد
د اف

عدا
ت

 

 . اختراعات4 . طرح پژوهشي3 . كتاب2 . مقاله1

گاه 
پاي

IS
I

 

گاه 
پاي

Sc
op

us
جي 

خار
ت 
جال

ر م
ساي

 

گاه 
پاي

IS
C

خلي 
ت دا

جال
ر م
ساي

 

گاه 
 پاي
اي
شه
هماي

IS
I

و 
Sc

op
us

ي  
شها

هماي
اير 
س

 بين
للي
الم

خلي 
ي دا

شها
هماي

 

يف
تال

جمه 
تر

جي 
خار

اب 
ز كت

ي ا
خش

ب
 ها 

ري
ستا
ويرا

 

ون
در

 
هي
شگا

دان
ملي 

هي 
شگا

ن دان
برو

هي 
شگا

 دان
رون

ير ب
سا

 

يده
 رس
وليد

به ت
 

بين
ده 
ت ش

ثب
 

للي
الم

 

خلي
ه دا
شد

ت 
ثب

 

 ژن
بت
ث

 

014/0  يفني و مهندس 1  005/0  001/0  003/0004/0  015/0  012/0  020/0002/0  001/0001/00 0 031/0  009/0  006/0  017/0  009/0  132/0  0 

053/0  علوم پايه 2  017/0  004/0  003/0010/0  015/0  002/0  022/0016/0  003/0001/00 001/0  008/0  004/0  001/0  002/0  001/0  004/0  003/0  

001/0  علوم انساني 3  001/0  004/0  048/0038/0  003/0  003/0  006/0122/0  040/00 003/0  010/0  004/0  004/0  001/0  0 0 0 0 

051/0  علوم پزشكي 4  023/0  037/0  017/0044/0  016/0  007/0  007/0005/0  001/00 0 0 032/0  005/0  003/0  0 0 0 0 

  

توان ارتباط و ميـزان اهميـت    مي 1همچنين با توجه به شكل 
هـا   هر يك از انـواع توليـدات علمـي را در هـر يـك از رشـته      

شود مقاالت همايش با علوم  مشاهده كرد. چنانكه مالحظه مي
دارد، از طرفـي مقـاالت    فني و مهندسـي بيشـترين ارتبـاط را   

خارجي به فاصله نسبتاً يكسان به علوم پايه و علـوم پزشـكي   
قرار گرفته است. كتاب و مقاالت داخلي هم با علوم انسـاني و  

  اجتماعي كمترين فاصله را دارد.

هـاي گونـاگون باعـث     رفتارهاي اسـتنادي متفـاوت در رشـته   
 هـاي مختلـف تحليـل اسـتنادي     شـود، نتـوان از شـاخص    مي

هاي گوناگون استفاده كرد. بدين منظور  منظور مقايسه رشته به
هاي مختلف علمـي   دهي به استنادات حوزه سازي و وزن نرمال
تواند راهگشا باشد. بنابراين متوسط تعداد و نسبت استناد به  مي

المللي استنادي  ازاء هر مقاله و هر پژوهشگر (در دو پايگاه بين
هاي علمي نسـبت بـه كـل     در هر يك از حوزهو ميانگين آن) 

  مورد محاسبه قرار گرفت. همچنـين متوسـط تعـداد و نسـبت    

بـدون   Hو شـاخص   Hاستنادات بدون خوداستنادي، شاخص 
) نيـز در هـر   Scopusها (در پايگاه درنظر گرفتن خوداستنادي

هاي علمي محاسبه شد كه به وسيله اين مقـادير   يك از حوزه
ي تطبيقي براي علوم پزشكي نسبت به ساير ها توان ارزش مي
ها را محاسبه نمود. اين نسبت براي هر يـك از شـاخص    حوزه

  ها در علوم پزشكي نسبت به ساير حوزه ها به شرح زير است:

در علوم پزشكي نسبت بـه علـوم    ISI مقاله به شاخص استناد
، علــوم انســاني 816/0، علــوم پايــه 256/1فنــي و مهندســي 

در علـوم پزشـكي    Scopus مقاله به استناد ؛ شاخص764/1
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، 015/1، علـوم پايـه   108/1نسبت به علوم فنـي و مهندسـي   
؛ شاخص اسـتناد بـه هـر مقالـه در علـوم      802/1علوم انساني 

، علـوم پايـه   174/1پزشكي نسبت به علوم فنـي و مهندسـي   
 هـر  بـه  استناد ؛ شاخص ميانگين783/1، علوم انساني 909/0

علوم پزشـكي نسـبت بـه علـوم فنـي و       در Scopus در فرد
؛ 229/19، علـوم انسـاني   233/1، علوم پايـه  629/1مهندسي 

در علـوم پزشـكي    ISI در فـرد  هر به استناد شاخص ميانگين
، 864/0، علـوم پايـه   773/1نسبت به علوم فنـي و مهندسـي   

؛ شاخص ميانگين كلي استناد به هر فرد 152/21علوم انساني 
، علوم 683/1به علوم فني و مهندسي در علوم پزشكي نسبت 

؛ شـاخص تعـداد اسـتنادات    954/19، علوم انساني 053/1پايه 
بدون خود استنادي در علوم پزشكي نسـبت بـه علـوم فنـي و     

؛ 828/15، علـوم انسـاني   213/1، علوم پايـه  556/1مهندسي 
در علوم پزشكي نسبت به علوم فنـي و مهندسـي    Hشاخص 

 H ؛ شـاخص 265/7علوم انسـاني   ،153/1، علوم پايه 443/1

خوداستنادي) در علوم پزشكي نسبت بـه علـوم فنـي و     بدون(
؛ 62/6، علــوم انســاني 232/1، علــوم پايــه 353/1مهندســي 

شاخص همكاري علمي در علوم پزشكي نسبت به علوم فنـي 

  .869/6، علوم انساني 6/1، علوم پايه 665/1و مهندسي  

و  likertاز پرسشنامه بـا طيـف   اعتبار نتايج حاصله با استفاده 
نفر)  34از  22براساس نظرات پژوهشگران برتر مورد بررسي (

ي علـوم پزشـكي بـه دسـت آمـد. نتـايج حاصـل از         در حوزه
اعتبارسنجي نشان داد كه در چهار قسمت مورد بررسي يعنـي؛  

)، جايگـاه  561/3جايگاه توليدات علمي در هر حوزه (با اعتبـار  
ارزش هر يـك از  )، 720/3ر نوع (با اعتبار توليدات علمي در ه

هـاي   ) و ارزش شـاخص 636/3با اعتبار توليدات علمي حوزه (
)، و براسـاس طيـف اعتبـار    961/3با اعتبار (  استنادي در حوزه

  زير؛

  5/0 <ميانگين  < 0فاقد اعتبار = 

 5/1 <ميانگين  < 51/0اعتبار بسيار كم = 

 5/2 <ميانگين  < 51/1اعتبار كم = 

 5/3 <ميانگين  < 51/2اعتبار متوسط = 

  5/4 <ميانگين  < 51/3اعتبار زياد = 

 5 <ميانگين  < 51/4اعتبار بسيار زياد = 

ها در سطح پنجم  ميزان اعتبار محاسبه شده براي شاخص
  قرار دارد.» اعتبار زياد«يعني 
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  هاي مختلف يدات علمي در كل نسبت به حوزه. ارتباط هر يك از انواع تول1شكل 

  

  بحث

از  شيب يدر علوم پزشك قيحاصل از تحق يها افتهيبنابر 
و مقاالت  بود يشده، مقاالت خارج دياز مدارك تول يمين

مقاالت  شتريرا ب يعلوم پزشك ي شده در حوزه ديتول يخارج
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داده  ليتشك ISI Web of Science گاهيدر پا شده هينما
با  اتيبودن مباحث و نظر كساني ليحوزه به دل نيدر ااست. 

بودن ساختار و  كسانيوجود دارد و  يالملل نيآنچه در سطح ب
بدن انسان) در سطح  يعنيحوزه ( نيموضوع مورد بحث در ا

 يالملل نيب يها يتبادل اطالعات و همكار زانيم ،يالملل نيب
بودن عمر  نييپا ليبه دل ياست، و از طرف اديحوزه ز نيدر ا

و كشف  عيسر يها شرفتيپ ليحوزه به دل نياطالعات در ا
انتشار  نديدر آن، مقاالت مجالت كه فرا ديمباحث جد

 نيتر جيحوزه را نيها دارند در ا قالب رينسبت به سا يعتريسر
مقاله آن هم در  شتريانتشار ب يعنيدو عامل  نيقالب است، ا

در  يت خارجسهم مقاال شيباعث افزا ،يالملل نيسطح ب
 عتاًيشده است و طب ها لبقا ريحوزه نسبت به سا نيا يها رشته

حوزه به  نيها در ا است. كتاب يمقاالت داخل يبعد جيقالب را
چاپ كتاب و  نديبودن فرا ياطالعات و طوالن نييعمر پا ليدل

شدن اطالعات در نظر  يمنقض جتاًيمراحل زمانبر آن و نت
  حوزه ندارد.  نيدر ا يمناسب گاهيگرفته شده، جا

 ديدر تول گريكديمختلف نسبت به  يها حوزه ي سهيمقا در
 نياختصاص نصف مقاالت ا با يعلوم پزشك ،يمقاالت خارج

 يمقاالت داخل ديرا دارد. در تول يمقاالت خارج نيشتريقالب، ب
 يها نسبتاً مشابه ، رشته زانيو به م يمانند مقاالت خارج زين

قالب  نيا التسهم را در نگارش مقا نيشتريب يحوزه پزشك
سوم را  گاهيجا يعلوم پزشك يها شياند. هما داشته ياطالعات
ها حوزه علوم  كتاب ديها بدست آورد. در تول حوزه ريسا نيدر ب
 ديدر تول يمساو زانيدوم، به م گاهيدر جا هيو علوم پا يپزشك

 ديدر تول نياند .همچن نقش داشته يقالب اطالعات نيا
با حدود  يرا علوم پزشك زانيم نيشتريب يپژوهش ياه طرح

به خود اختصاص داده است.  يقالب اطالعات نيسوم ا كي
با اختصاص از اختراعات به خود نسبت  يعلوم پزشك ي حوزه
  سوم را دارد.  گاهيها،جا حوزه ريبه سا

 ISI Web of گاهيمقاالت پا قيتحق نيا جينتا طبق

Science، گاهير پاشده د هيمقاالت نما Scopus ريو سا 
 نيشتريب ينشده در حوزه علوم پزشك هينما يمقاالت خارج

 قيتحق نيدست آمده در ا به جينتا يرا دارد. در راستا زانيم

Moed مختلف  يها مقاالت مجالت را در حوزه تياهم زين
 75( يعلوم پزشك ي حوزه دهد، ين صورت گزارش ميبد

درصد)،  96-درصد 71( هيعلوم پا ي درصد)، حوزه 95-درصد
علوم  ي درصد) و حوزه 60( يو مهندس يعلوم فن ي حوزه
 نيشتريب يو جيدرصد). بنابر نتا 75-درصد 34( يانسان
 يو پزشك هيمقاالت مجالت در دو حوزه علوم پا يبرا تياهم
و  Larivière قاتيتحق ني). همچن1( شود يم دهيد

 يو اجتماع يعيكه در علوم طب دهد ينشان م زيهمكارانش ن
ثابت  يدر علوم انسان ياست ول شيمجالت رو به افزا تياهم

  ).4و راكد است (

، بعد ISC گاهيشده در پا هينما يدر مقاالت داخل ها افتهي بنابر
مقاالت  ريقرار دارد و در سا يحوزه پزشك ،ياز علوم انسان

داشته است. باال بودن  يرا حوزه پزشك زانيم نيشتريب يداخل
به لحاظ باال بودن  يمقاالت حوزه علوم پزشك ديولت زانيم
ها است.  حوزه ريسا بهحوزه نسبت  نيمقاالت در ا ديتول يكل
مطلب  نيهم ديمو زين Albarra´n قيتحق جينتا كه يطور به

  ).3است (

 يخارج يالملل نيب يها گاهيشده در پا هينما شيمقاالت هما در
ISI Web of Science  وScopus ريسا نيو همچن 

 ،يو مهندس يبعد از حوزه علوم فن ،يخارج يها شيهما
در  يقرار دارد. حوزه علوم پزشك يعلوم پزشك ي حوزه
به زبان  يها ترجمه شده و كتاب يها كتاب ،يفيتال يها كتاب
 يبخش فيدر تال يسوم را دارد ول گاهينظر تعداد جا از يخارج

 يها طرح را از آن خود كرده است. زانيم نيشترياز كتاب ب
 يرا در حوزه علوم پزشك ديتول نيشتريب يدرون دانشگاه

 يبرون دانشگاه يپژوهش يها طرح ديداشته است و در تول
 زانيم نيدوم قرار دارد. در مجموع باالتر گاهيحوزه در جا نيا

به علت طرح  يدر حوزه علوم پزشك يقالب اطالعات نيا ديتول
در درمان و  ديجد يها وهيو كشف ش يپژوهش ديمباحث جد

اختراعات حوزه علوم  دياست. در تول يراپزشكيپ ليمسا ريسا
  سوم را به خود اختصاص داد. گاهيجا يپزشك

 يها در شاخص ،يمورد بررس ياستناد  شاخص 10 نيب در
استناد به هر مقاله و  ي، شاخص كلISIاستناد به مقاله 
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 يشك، حوزه علوم پزISIاستناد به هر فرد در  نيانگيشاخص م
ها  شاخص ريدوم قرار دارد. در سا گاهيدر جا هيبعد از علوم پا

از  هيپا لوموزن را داشته و حوزه ع نيشتريب يحوزه علوم پزشك
  بعد از آن قرار گرفته است. ينظر وزن

 ياستنتاج كرد كه در حوزه علوم پزشك توان يم جينتا نيبنابرا
تازه بودن  ليرا دارد و به دل تياهم نيشترياستناد به مقاله ب

حوزه و  نيدر ا يمقاالت خارج تيمطالب مقاالت و اهم
 نيارجاعات به مطالب مقاالت ا ه،يدر حوزه علوم پا نيهمچن

و  Larivière هك هاست. چنان حوزه رياز سا شتريدو حوزه ب
 نسبت  اند، در پژوهش خود به آن اشاره كرده زيهمكارانش ن

 دتولي نسبت ندهده انعكاس مجالت مقاالت  به ارجاعات
 ليتحل ني). بنابرا4محققان درآن رشته است ( لهيوس مقاالت به

 يتاحدود نيو همچن يو پزشك هيدر دو حوزه علوم پا ياستناد
دست  به ينانيو قابل اطم حيصح جينتا يو مهندس يحوزه فن

در پژوهش  Gagneو  Archanbaultكه  خواهد داد. چنان
و  يو مهندس يعيعلوم طب هاي گروه ياند، برا خود گزارش داده

 ياطالعات يمبنا كي ،يعلوم اجتماع هاي از رشته يتعداد
). 2وجود دارد ( نانيقابل اطم يسنج كتاب يابيارز يبرا يكاف

و همكارانش در رابطه با  Larivièreطور كه  همان نيهمچن
درعلوم  يسنج كتاب كنند، يم انيدر علوم ب ياستناد ليتحل
ازمجالت هسته  اي جموعه شناخته شدهبرم تواند يم يعيطب

باشد كه  يبا استناد باال است متك قاتيتحق يكه محتو
 اي رشته نيو ب اي درون رشته هاي گاهيپا لهيوس طورجامع به به

 يوانسان ياما درمورد علوم اجتماع استپوشش داده شده 
و  هيدو حوزه علوم پا نكهي). با وجود ا4( ستين گونه نيا

پژوهش به  نيدر ا ياستناد يها شاخصاز نظر  يپزشك
سعادت و  ها افتهي نيبرخالف ا يهستند ول كينزد گريكدي

دو حوزه در خصوص  نيا انيهمكارانش نشان دادند كه م
  ). 13وجود دارد ( يدار يعنتعداد استنادات تفاوت م

 Co-authorshipحاضر شاخص  قيتحق يها افتهي طبق

 كه يدارد، درحال يشكرا در علوم پز يمقدار وزن نيشتريب

به لحاظ  ،يبا اشتراك در كانون فكر يدانشمندان علوم تجرب
 اي ها شيهما قياند و از طر افتهيسازمان  ييها گروه ياجتماع

تعامل داشته،  گريكديبا  يجهان يدر سطح يعلم يها مجله
كه در آن، تعامل  دهند يپژوهش را شكل م يالملل نيجبهه ب

ها  آن يها تيفعال نيدترياز جد يگاهفن و آ يبا اهال كينزد
در  زيو همكارانش ن Larivière). 11دارد ( ياتيح يتياهم

در  ها يكه در كل سطح همكار كند يپژوهش خود گزارش م
و  يزشكپ ه،ياز علوم پا تر نييپا يو انسان يعلوم اجتماع

 يعوامل زبان ليتفاوت به دل نيا ديكه شا  قرار دارد، يمهندس
  ). 4باشد ( ييايو جغراف

اوزان در  نيطور مشابه با بخش قبل ا قبالً ذكر شد به كه چنان
است،  يگذار قابل ارزش گريهر حوزه نسبت به حوزه د

 ميبا تقس يمورد بررس يها در شاخص توان يم كه يطور به
 ريحوزه خاص به وزن شاخص در سا كيوزن شاخص در 

  رد. دست آو ها را به آن يقيارزش تطب زانيها م حوزه

جهت كه به  نيپژوهش از ا نيمحاسبه شده در ا ريمقاد 
حوزه قرار  نيمتخصصان ا دييمورد تأ ياعتبارسنج لهيوس

  گرفت، قابل اعتماد و كارآمد خواهند بود.
  

  گيري نتيجه

شده از  ييشناسا يها شد، تفاوت انيب نياز ا شيچنانكه پ
علوم  ي كه حوزه دهد ينشان م نيشيمحققان پ قاتيتحق
 يها تفاوت يعلوم در عملكرد پژوهش رينسبت به سا يزشكپ
و اشاعه علم  ديها از ابعاد مختلف تول تفاوت نيرا دارد. ا ياديز

نسبت به  ها زهحو نيا يو استناد يو عمدتاً در رفتار انتشارات
 ديتول يها ساختن مولفه ريپذ سهياست. به منظور مقا گريكدي

 يها و ابزارها به شاخص ازيها ن حوزه ريبا سا  حوزه نيعلم ا
شده وجود دارد  ليشده و تعد نرمال يسنج و كتاب يسنج علم

 ييها نشان داد، تاكنون به جز روش ها يو همانطور كه بررس

 جاديا شنهاديپ ايموجود و  يها شاخص يساز چون نرمال

ها و از  با پوشش كامل از انواع منابع و به همه زبان يگاهيپا
بعضاً ناكارآمد به لحاظ  ايو  نهيپرهز ييرهاكه راهكا ليقب نيا

نشده  جاديا ياتيعمل يحل كامل مسأله هستند، هنوز راهكار
مسأله به  نيبر آن بود تا به ا يپژوهش سع نياست. لذا در ا

 قيدق زانيم ي پاسخ داده شود و با محاسبه يكاربرد ينحو
ازد. وزن داده شده و نرمال شده بپرد ريمقاد هيها به ارا تفاوت
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منظور با در نظر گرفتن پژوهشگران برتر كشور در چهار  نيبد
و  يعلوم انسان ه،يعلوم پا ،يو مهندس يحوزه علوم فن

 هيتجزها مورد  آن يعملكرد پژوهش يو علوم پزشك ياجتماع
حاصل  يها ها و نسبت ها و ارزش قرار گرفت و وزن ليو تحل
 يو اثربخش يور عملكرد، بهره يابيبه منظور ارز ليتحل نياز ا

 شنهاديمربوطه پ يها و رشته يابيمورد ارز يها حوزه يپژوهش

  شد. 

چه در  قيارائه شده در جداول حاصل از تحق يها وزن
به  ياستناد يها و چه در شاخص يانتشارات يها شاخص

 يها مولفه سهيكه در هنگام مقا دهد يامكان را م نيا ابانيارز
ارائه شده در  ريس مقادبراسا يعلم در علوم پزشك ديتول
 يها حوزه يمنابع اطالعات كيدو به دو، وزن هر  يها سيماتر

 يرا در آن مولفه خاص ضرب كرده تا مقدار سهيمورد مقا
علوم   حوزه يبه آن مولفه برا افتهيهمگن با مقدار اختصاص 

از  يحت توان يصورت م نيحاصل شود، در ا يپزشك
سطوح  يها رشته ي سهيارائه شده جهت مقا يها شاخص
در سطح  يمانند شاخص كراون، شاخص نمره استناد -بزرگ

اوزان حاصل شده در  هيبا تعب -يتميلگاررشته و ضد 
در جهت  تواند يروش م نيها استفاده نمود. ا شاخص

استنادات  يساز نرمال يبرا نيمحقق ريحاصل از سا شنهاداتيپ
بكار گرفته ها  رشته ركردنيپذ سهيو انتشارات به منظور مقا

  شود.
  

  پيشنهادها

هاي صـورت گرفتـه مشـخص گرديـد كـه       با توجه به بررسي
هـاي مربـوط بـه     هاي مختلـف بـا رشـته    امكان مقايسه رشته

هاي موجـود بـين عملكـرد     ي پزشكي با توجه به تفاوت حوزه
ها، بدون در نظر گرفتن راهكارهايي جهت تعديل  پژوهشي آن

  وجود ندارد. بنابراين الزم است:

ها و  تفاوتبا ماهيت تطبيقي،  هاي خود محققان در پژوهش -
هاي مختلف را در نظر گرفتـه و راه حـل    مالحظات بين رشته
 موردنياز اعمال شود.

ايجاد و توسعه يك پايگاه استنادي جـامع ملـي بـه منظـور      -
ها به طور متـوان مـورد    پوشش انواع توليدات علمي همه حوزه

 توجه قرار گيرد.

پايـه و يـا اصـالح     -هاي رشـته  ت گسترش شاخصدر جه -
 هاي موجود الزم است تالش بيشتري شود. شاخص

يك پايگاه عملكرد پژوهشي از كليه اعضاي هيأت علمي و 
ها براساس  پژوهشگران و فناوران در كشور ايجاد شود تا سنجش

  آن صورت گيرد.

  تشكر و قدرداني

 يمور پژوهشا يزير و برنامه ياستگذاريمركز سمحققان از 
به خاطر در اختيار قرار دادن ي و فناور قاتيوزارت علوم، تحق

هاي علمي  اسامي پژوهشگران و فناوران برتر به تفكيك رشته
  نمايند. قدرداني مي
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Abstract  
Introduction: According to Differences between Medical sciences and other fields, normalization 
tools of their components is require in scientometric analysis, because the evaluation and 
comparison of them considering differences between them is not possible. The aim of the 
research was validation, normalization and valuation of research evaluation indicators in medical 
sciences than other scientific fields. 
Methods: The category of this practical research was scientometrics and performed with using 
literature review, content analysis and survey techniques. From 424 people, a sample (n=107) of 
the productive researchers in the years 2008 to 2011 introduced by the Ministry of Science, 
Research and Technology. Researchers’ CV (by researcher made checklist) were collected and 
analyzed. In order to compare the scientific production and citation indicators values, the weight 
of each one was calculated. With using a proved questionnaire, the results were validated by 
researchers. SPSS19 and descriptive statistics were used for analyzing of data. 
Results: In medical sciences, foreign papers (58/185) are the dominant type between other 
scientific productions. Foreign papers, local papers and research projects are most in this field of 
science than others. The validity of results in all of the studied indicators was in high level (3/51-
4/5). 
Conclusion: Using the values and weights of this can achieve to reliable and valid amounts which 
can be the base of correct assessment accurate policy making. 
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