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در علوم پزشکی رفسنجان در دانشگاه (H-index)بررسی شاخص هرش 
1394سال 

1منور نادري
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چکیده
ها شمارش تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات به سنجی وجود دارد که از جمله آنتعدادي شاخص براي علم:زمینه و هدف

گیرد زیرا داراي بخش سنجی مورد استفاده قرار میاي براي علمطور گستردهه ب)H-index(شاخص هرش. این مقاالت است
علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هیأتبرونداد علمی اعضاي در این مطالعه، . باشدسنجی میعلمبراي کیفیکمی و

.شده استارزیابی ) H-index(بر اساس شاخص هرش
علمی هیأتنفر عضو 160مطالعه مقطعی، تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات به این مقاالت در این در :هامواد و روش

هاي استنادي پایگاهاز طریق مقاالت و تعداد استناد به این مقاالت تعداد . استبررسی شده رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی
توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و هاداده.آوري شدجمع) (Scopusاسکوپوس و )Web Of Science(يآي اس آ

. و تحلیل شدندتجزیه t-testو ( one way ANOVA)توکی مقایسات زوجی سپس آزمون 
و بر اساس پایگاه 27/1±59/2برابر با Scopusدر این دانشگاه بر اساس پایگاه استنادي Hمیانگین شاخص :هایافته

این شاخص براي افرادي که در دانشکده پزشکی مشغول هستند . باشدمی90/0±10/2برابر با Web Of Scienceاستنادي 
یک ارتباط مثبت بین افزایش رتبه علمی و سابقه کار، با ،عالوه بر آن). >001/0P(ستها بیشتر انسبت به سایر دانشکده

. شاخص هرش وجود داشت
در ،عالوه بر آن. المللی استتر از استاندارد بینعلمی این دانشگاه پایینهیأتشاخص هرش براي اعضاي :گیرينتیجه

شود با زبور نسبت به دانشکده پزشکی کمتر است که توصیه میهاي پرستاري و مامایی و دندانپزشکی شاخص مدانشکده
علمی دانشکده پزشکی با هیأتنویسی و روش تحقیق و همچنین همکاري اعضاي هاي آموزشی مقالهبرگزاري کالس

.شوداین گروه کمکHبه ارتقاي شاخص ،هات علمی این دانشکدهأاعضاي هی
رفسنجان، برونداد علمیپزشکیعلومانشگاهشاخص هرش، دسنجی،علم:هاي کلیديواژه

رفسنجان، ایرانرفسنجان،پزشکیعلومدانشگاهسنجی،شناسی، واحد علمارشد علم اطالعات و دانشکارشناس)مسئولنویسنده(1
naderi124@yahoo.com: ، پست الکترونیکی034- 34280071:، دورنگار034-34280086:تلفن
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مقدمه
هاي سنجی متعددي در حوزهامروزه مطالعات علم

مطالعات انجام بررسی. مختلف علوم صورت گرفته است
کیفیوکمیهايشاخصبکارگیريبیانگر اهمیتشده،
زمانی دادنشانMoedمطالعات . ارزیابی علمی استجهت

بهبود، محققینعلمیتولیداتکمیتارزیابیکه معیار
کهزمانیولیتولیدات علمی تمایل داشتند،کمیتافزایش

تغییراستنادبرمبتنیبه کیفیتکمیتازارزیابیمعیار
تأثیربامقاالتانتشارگرانتدریج پژوهشبهاست،کرده

].1[ند استنادي را مدنظر قرار داد
علمی نمایه شده که تعداد تولیدات امروزه به دلیل این

هاي علمی معتبر دنیا و تعداد استناد به این در پایگاه
ها و مراکز علمی بندي دانشگاهتولیدات مالك مهم رتبه

ها و ترین دغدغههاي برتر یکی از مهمکسب رتبهاست،
بدیهی است ].2[شودها محسوب میهاي دانشگاهنگرانی

گران رابطه هشافزایش آمار استناد به تولیدات علمی پژو
. مستقیمی با گستردگی انتشارات در سطح جهانی دارد

تولیدات علمی هر قدر هم که از اعتبار علمی باالیی 
برخوردار باشند اگر در سطح بین المللی انتشار نیابند آن 

ها استفاده نشده و در نتیجه استناد چنان که باید از آن
].3[یابند کمتري داشته و اعتبار کمتري هم می

هاي سنجش و ارزیابی ترین روشیکی از رایج
هاي مختلف گیري از شیوهبهره،گران و محققینپژوهش

هاي استنادي اطالعات سنجی است که با بررسی پایگاهعلم
هاي شاخصاین ترین از مهمو ]4[پذیر است امکان

سنجی بررسی تعداد انتشارات علمی و تعداد ارجاعات علم
باشدن انتشارات و متوسط استنادات میو استنادهاي ای

اما به مرور زمان ناکارآمدي این روش در تعیین ]. 5[

کیفیت کلی بروندادهاي علمی آشکار شد، به همین منظور 
فیزیکدان و مدرس [J. E. Hirsch]جورج اي هرش

شاخص جدیدي براي 2005دانشگاه کالیفرنیا در سال 
ابداع کرد که به هاي علمیسنجش کمی و کیفی برونداد

].6[نام گرفت) H-Index(نام شاخص هرش 
کیفی زمان کمی وشاخص هرش به دلیل سنجش هم

انتشارات معیار خوبی براي ارزیابی بروندادهاي علمی است 
هاي ترین شاخصبه عنوان یکی از مهم2005و از سال 

این شاخص از لحاظ ریاضی . شودسنجی محسوب میعلم
، تنها شاخصی است که هم تعداد و شاخصی ساده است

ثیر استنادي آن یعنی کیفیت را با أکمیت اطالعات و هم ت
تواند به افزایش تعداد انتشارات نمی. کندهم ترکیب می

ثیر بگذارد و أسرعت و به تنهایی بر روي این شاخص ت
تواند موجب افزایش انتشارات پر استناد هم به تنهایی نمی

ها شرط الزم براي ر کدام از اینعدد هرش شود، بلکه ه
.]7[شاخص هرش است ولی شرط کافی نیست

است شامل "Hشاخص "که معروف به شاخص هرش
H تعداد از مقاالت یک نویسنده که حداقلH بار به هر

با این شاخص]. 8[است،ها استناد شده باشدکدام از آن
هاي بررسی بروندادهاي علمی ازشاخصسایرهدف بهبود

قبیل تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات براي تمایز 
گذار از نویسندگانی که صرفاًثیرأنویسندگان و محققان ت

.]9- 10[ت طراحی شده اس،کنندمقاله تولید می
مدتبستگی بههر نویسنده،هرشهمچنین شاخص

تعدادزمان،گذشتبازیرافعالیت پژوهشی او دارد؛
. یابدمیافزایشهاآنبهاستنادتولیدات علمی و در نتیجه 

و گرانپژوهشمقایسهجورج هرش براياز این رو،
را mفعالیتشان، پارامتردورهمختلفمراحلدرنویسندگان

شاخص هرش هر تقسیم این پارامتر از . طراحی کرد
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آید و منظور از سن دست میه نویسنده بر سن علمی وي ب
ر اولین مقاله او شاعلمی، مدت زمانی است که از انت

بدیهی است چنانچه شاخص هرش یک ].11[گذردمی
هرش . وي نیز صفر می باشدmنویسنده صفر باشد پارامتر 

این پارمتر را براي برطرف نمودن مشکل عدم فعالیت 
به . بعضی از نویسندگان در دوره هاي مختلف مطرح کرد

د نویسنده بر تعداHاین ترتیب می توان با تقسیم شاخص 
نویسندگان با سابقه , سالهایی که از انتشار اولن مقاله وي
].6[کار پژوهشی متفاوت را بررسی نمود

هیأتهاي اعضاي اطالعات علمی یکی از نتایج فعالیت
ها است و متوسط انتشارات علمی هر عضو علمی دانشگاه

علمی و متوسط ارجاعات به این انتشارات به عنوان هیأت
هاي سنجش وضعیت انتشارات شخص مورد مترایکی از پار

.]12[گیرد اهمیت قرار می
تحقیقات فراوانی در خصوص بروندادهاي علمی 

یران و جهان انجام شده است نویسندگان و دانشمندان در ا
در ]13[و همکارانش Gorjiتوان به تحقیقاتی که که می

علمی دانشگاه علوم هیأتبندي اعضاي خصوص رتبه
ن بر اساس شاخص هرش انجام داده است و پزشکی ایرا

علمی دانشکده هیأتبررسی شاخص هرش اعضاي 
و Ebadifarدندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی که توسط 

با توجه به .انجام شده است، نام برد]14[همکارانش 
از سویی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت که این

محاسبه 1387بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 
شاخص هرش را در اولویت پژوهشی خود قرار داده است و 

محدودهدرهاي علمییافتهازعظیمیبخشاز سوي دیگر 
مراکز وهادانشگاهدانشگاهیان،عمدتاًواستعلوم پزشکی

هایافتهاینآوردنپدیدپزشکی و پیراپزشکی درتحقیقاتی
تأهیارزیابی وضعیت علمی اعضايهستند، باسهیم

ءهاي مؤثري در جهت ارتقاعلمی این مراکز می توان گام
این مطالعه با هدف بررسی و . سطح علمی آنها برداشت

علمی دانشگاه علوم تأهیارزیابی برونداد علمی اعضاي 
1394در سال پزشکی رفسنجان بر اساس شاخص هرش

. انجام شده است

هامواد و روش
شده است و جامعه انجاممقطعی این تحقیق به روش 

وم علمی دانشگاه علهیأتآماري آن شامل همه اعضاي 
آوري اطالعات این ابزار جمع. پزشکی رفسنجان است

هاي استنادي اسکوپوسمشاهده و بررسی پایگاه، پژوهش
(Scopus) ي آي اس آوWOS(Web Of Science) با

علمی هیأتهدف ارزیابی بروندادهاي علمی اعضاي 
علوم پزشکی رفسنجان بر اساس شاخص هرش دانشگاه 

(H-index)ر در وضعیت یبه دلیل احتمال تغی. بوده است
مربوط به ام از اعضاي این پژوهش، ارزیابی علمی هر کد

است 1394علمی دانشگاه در سال هیأتوضعیت اعضاي 
. باشدعلمی این دانشگاه میهیأتنفر عضو 160که شامل

ابتدا با ،الزم در این تحقیقهاي براي گردآوري داده
مراجعه به واحد آمار دانشگاه لیست و مشخصات اعضاي 

که ناماینبهتوجهعلمی دانشگاه فراهم شد و باهیأت
متفاوتامالهايباانگلیسی زبانانتشاراتدرنویسندگان

ابتدا انتشاراتتمامینوشته شده است براي استخراج
خانوادگی نامونامبهمربوطمختلفامالییهاينگارش

(Iranmedex)مدکسایراناطالعاتیپایگاهازنویسندگان

و بازیابیجستجو(Google Scholar)و گوگل اسکوالر
هاي سپس براي محاسبه شاخص هرش به پایگاه،شد

براي تعیین این شاخص ابتدا استنادي فوق مراجعه گردید
هاي س نامنام و نام خانوادگی نویسندگان جستجو و سپ
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مختلف شخص تعیین شده و مقاالت فرد مشخص شده و 
.در پایان ارجاعات مقاالت و تعداد مقاالت معین می شود

آزمون آنالیز و 20نسخه SPSSافزارها توسط نرمداده
توکی مقایسات زوجی آزمون به همراه واریانس یک طرفه 

(Tukey)ه براي مقایسه بین دو گرو. تجزیه و تحلیل شدند
به عنوان >050/0pمقدار . مستقل استفاده شدtاز آزمون 

.دار در نظر گرفته شدمعنیاختالف

نتایج
داراي 1394دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

که بیشترین این تعداد مربوط بود علمی تأهیعضو 160
و کمترین تعداد عضو%) 4/59(95به دانشکده پزشکی با 
عضو %) 1/18(29ستاري و مامایی با مربوط به دانشکده پر

عضو %) 5/22(36و دانشکده دندانپزشکی نیز داراي است
از این اعضا %) 1/38(نفر61تعداد. باشدعلمی میتأهی

.هستندمرد %) 9/61(نفر 99زن و 
علمی این تأهیو آدرسی که اعضاي Affiliationتنوع 

هاي اهدانشگاه براي انتشار مدارك علمی خود در پایگ
WOS وScopusمورد است28اند ثبت نموده .

60/10±80/8میانگین سابقه کار گروه مورد بررسی
و شتندسال سابقه کار دا32که بیشترین آنها بودسال
سال سابقه خدمت 1و کمتر از بودهنفر تازه کار 16
از اعضاء مرتبه ) %1/3(نفر5،از نظر مرتبه علمی. شتنددا

نفر 111،مرتبه دانشیاري) %9/6(نفر11،استادي
مرتبه مربی ) %6/20(نفر33مرتبه استادیاري و )4/69%(

.نداختصاص دادرا به خود 
هیأتنتایج حاصل از بررسی شاخص هرش اعضاي 

WOSهاي علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایگاه

هیأتعضو 160دهد که از میان نشان میScopusو 

%) 6/65(نفر 105تعداد 1394دانشگاه در سال علمی این 
داراي شاخص هرش صفر در پایگاه استنادي اسکوپوس و 

WOSبا شاخص صفر در پایگاه %) 3/71(نفر 114

اي منتشر ، بدین معنی است که این افراد یا مقالههستند
. اند و یا استنادي به مقاله آنها صورت نگرفته استنکرده

در این دانشگاه بر Hنگین شاخص میا1بر اساس جدول 
بر و 27/1±59/2برابر با Scopusاساس پایگاه استنادي 
.می باشد9/0±10/2برابر با ISIاساس پایگاه استنادي 

در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانHمیانگین شاخص - 1جدول 

انحراف معیارمیانگینپایگاه استنادي 
ISI9/010/2پایگاه استنادي 

Scopus27/159/2اه استنادي پایگ

به تفکیک میانگین شاخص هرش مقایسه میزان 
که این عدد براي هاي این دانشگاه نشان داد دانشکده

در پایگاه 82/1±09/3با میانگین (دانشکده پزشکی 
Scopus در پایگاه 43/1±58/2وWOS ( به طور

با میانگین(ی داري بیشتر از دانشکده دندانپزشکمعنی
در پایگاه 13/0±68/0و Scopusدر پایگاه 52/1±47/0

WOS ( و دانشکده پرستاري و مامایی) با میانگین
در پایگاه 22/0±66/0و Scopusدر پایگاه 09/1±58/0

WOS ( است
(ANOVA followed by Tukey post hoc, all p<0.05)

).1نمودار (
در بر اساس رتبه علمی شاخص هرش همچنین مقایسه

این دانشگاه نشان داد که بیشترین مقدار این شاخص براي 
ANOVA)بود00/8±12/2رتبه علمی استاد با میانگین 

followed by Tukey post hoc, all p<0.05) . و در
هاي بعد بترتیب رتبه علمی دانشیار با میانگین گروه
و 66/0±30/1، رتبه علمی مربی با میانگین 53/3±54/4
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قرار دارند 56/0±50/1استادیار  با میانگین رتبه علمی
Hداري در شاخص ه بر آن در این گروه اختالف معنیعالو

نمودار (وجود داشتISIو Scopusبین پایگاه استنادي 
2()05/0t-test p<(.

پزشکی رفسنجان به در دانشگاه علومHمیانگین شاخص -1نمودار
هاتفکیک دانشکده

هاي دار بین دانشکده پزشکی با دانشکدهیاختالف معن*: 
ANOVA followed)دندانپزشکی و پرستاري، مامایی و پیراپزشکی

by Tukey post hoc, all p<0.05)

در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به Hمیانگین شاخص -2نمودار
تفکیک رتبه علمی

اد با ه علمی استبین رتبHدار در شاخص Scopusاختالف معنی *: 
بین پایگاه استنادي با Hدار در شاخص اختالف معنی$ها، سایر رتبه

بین رتبه علمی Hدار در شاخص اختالف معنی: #، ISIپایگاه 
ANOVA followed by Tukey)ها دانشیار با استاد با سایر رتبه

post hoc, all p<0.05) .

ه بین مردان داراي رتبه استادیاري بHمقایسه شاخص 
در 59/0±71/1و 81/0±94/1ترتیب با میانگین

و زنان با میانگین WOSو Scopusپایگاههاي 
و Scopusهاي در پایگاه26/0±70/0و 88/0±40/0

WOS بر اساس هر دو پایگاه (نشان داد که این شاخص
در بین مردان بیشتر از زنان این ) ISIو Scopusاستنادي 

).3نمودار ()>05/0t-test all p(گروه است 

بین زنان و مردان با رتبه استادیار Hمیانگین شاخص - 3نمودار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

بین مردان با زنان Hدار در شاخص اختالف معنی*: 
یعلمهیأتيکار اعضاسابقهبر اساس Hشاخص مقایسه

گروهسهبهافراداینانجام شد که یقطرینبدیزدانشگاه ن
20يسال و باال20تا 10بینسال،10زیرکارابقهسبا

میانگین شاخص هرش در این سه گروه . شدندیمسال تقس
. است05/2±83/2و 42/1±41/2، 57/0±90/1ترتیب ه ب

یزنHشاخص کارسابقه یشنشان داد که با افزایجنتا
قه سال ساب20که افراد باالي طوريه باستیافتهیشافزا

داري بیشتر از افرادي ذکور به طور معنیکار شاخص م
اندسال سابقه کار داشته10کمتر از است که

(ANOVA followed by Tukey post hoc, all p<0.05)

).4نمودار (
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ت أبر اساس سابقه کار اعضاي هیHمیانگین شاخص -4نمودار
علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

سال با 20بین گروه باالتر از Hدار در شاخص اختالف معنی*: 
سال 10گروه کمتر از 

حثب
دهد نام نویسندگان ایرانی به مطالعه حاضر نشان می

ویژه نویسندگانی که داراي نام بیشتر از یک قسمتی یا 
هاي انگلیسی دنباله فامیل هستند با اشکال و نگارش

اند که این امر موجب ها ثبت شدهمتفاوتی در این پایگاه
علمی و در نتیجه تأهیپراکندگی انتشارات اعضاي 

. شودبی دقیق آثار علمی ایشان میدشواري بازیا
WOSدست آمده در پایگاه ه باالترین شاخص هرش ب

علمی گروه تأهیو مربوط به یکی از اعضاي 13عدد 
شناسی بود و باالترین شاخص هرش در پایگاه میکروب
مربوط به همین فرد و قاعدتا14ًعدد Scopusاستنادي

.بود
و همکارش Alibeykاین نتیجه با نتایج تحقیقی که 

در بررسی برونداد علمی دانشیاران و استادان دانشگاه ]5[
آنها در این تحقیق دریافتند که شاخص . هم راستا است

هاي تر از شاخصهرش گروه مورد بررسی بسیار پایین
المللی در حیطه پزشکی و علوم زیستی تعیین شده بین

. شدیافت نیز نتایج مشابهی تحقیق حاضراست که در 
کار اعضاي قابل ذکر است که در مطالعه حاضر بین سابقه

داري مشاهده ایشان تفاوت معنیH-indexعلمی و تأهی
کار بر سن علمی افراد تأثیر شده که تا حد زیادي سابقه

.ثیر داردأبع بر شاخص هرش آنها نیز تطداشته و بال
جهت ]15[و همکارش Mirhosseiniدر تحقیقی که 

هاي علمی دانشکدهتأهیبررسی برونداد علمی اعضاي 
داروسازي تهران انجام دادند، متوسط شاخص هرش در 

و در دانشگاه شهید 71/5دانشگاه علوم پزشکی تهران 
84/3در تحقیق حاضر این عدد . بود16/4بهشتی 

. تر استوق پایینکه نسبت به دو دانشکده فمحاسبه شد
تواند به حوزه تخصصی داروسازي ارتباط دلیل این امر می

هایی مانند دانشگاه تهران و و کیفیت دانشگاهباشد داشته 
نشگاه علوم پزشکی رفسنجان شهید بهشتی نسبت به دا

. تواند دلیل این تفاوت باشدنیز می
اي در دانشگاه علوم پزشکی گیالن، میانگین در مطالعه

و براي مرتبه 71/3خص هرش براي مرتبه استادي شا
اي هم که در مطالعه. ]16[به دست آمد 52/1دانشیاري 

Hدر دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت بررسی شاخص 

استادان و دانشیاران آن دانشگاه انجام شد، میانگین 
و در گروه دانشیاران 12/4شاخص هرش در گروه استادان 

این در حالی است که در . ]13[گزارش شده است 29/2
میانگین عدد هرش براي گروه مشابه به حاضر،تحقیق

این نتایج با . بود54/4±53/3و 00/8±12/2ترتیب 
خوانی هاي به دست آمده در دو تحقیق ذکر شده همیافته

ندارد و از میانگین ذکر شده در تحقیقات قبلی بیشتر 
نجام این تحقیق و است، که شاید دلیل این تفاوت، زمان ا
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المللی در سندگان ایرانی در ثبت مقاالت بینپیشرفت نوی
. هاي اخیر باشدسال

دست آمده در این تحقیق ه شاخص هرش بمیانگیناما
. المللی قابل مقایسه نیستشاخص هرش بینمیانگینبا 

شاخص هرش اعضاي گونه که ذکر شد میانگین همان
علمی استاد عددعلمی مورد بررسی با رتبه تأهی
تر از شاخص هرش که بسیار پایینبود26/2±00/8
و باشد است می18المللی براي مرتبه استادي که بین

المللی اري در سطح بینیشاخص هرش براي مرتبه دانش
54/4±53/3میانگین است که در این بررسی 12تا 10

و علمی به دست آمده هیأتبراي این گروه از اعضاي 
المللی پایین بودن این شاخص نسبت به سطح بیننشانگر 

شاید یکی از دالیل پایین بودن شاخص . ]17[باشد می
هاي زبانی انتشارات علمی گران محدودیتهرش پژوهش

د نشوها است، انتشاراتی که به زبان فارسی منتشر میآن
شوند و این امر تأثیر مستقیمی نمایه نمیWOSدر پایگاه 

. ادات داردبر تعداد استن
Valinejadi و همکارانش در بررسی انتشارات علمی

نشان ScopusوWOSهاي دانشگاه علوم پزشکی در پایگاه
دادند که عواملی مانند تعامل نویسندگان این دانشگاه با 

هاي مالی از تولیدات هاي دیگر، افزایش حمایتدانشگاه
زبان هاي نگارش مقاله و آموزش علمی و برگزاري دوره

انگلیسی در افزایش انتشارات علمی و در نتیجه افزایش 
چه در قابل ذکر است چنان. ]18[استنادات تأثیر دارد 

ثبت مدارك علمی همکاري بین نویسندگان ایرانی و 
تأثیر وجود داشته باشدنویسندگانی خارج از کشور 

خواهد Hبیشتري در افزایش ارجاعات و در نتیجه شاخص 
.داشت

ثیر زیادي بر چاپ انتشارات أالمللی تزه روابط بینامرو
امل مهمی براي ثیر باال که عأدر مجالت معتبر با ضریب ت

نویسندگان ایرانی تا حد .دارد،باشدارجاع و استناد می
علمی این تأهیزیادي تابع این روابط هستند و اعضاي 

.]16[دانشگاه نیز از این امر مستثنی نیستند
ه ذکر شد آدرسی که نویسندگان این گونه کهمان

اند بسیار هدانشگاه در انتشار مدارك علمی خود بکار گرفت
هاي حدودیتترین مکه این امر یکی از مهمبودمتنوع 

هاي آدرسسازي عدم یکسانسنجی است و تحقیقات علم
تواند مانع بازیابی جامع و کامل مینویسندگان سازمانی 

از یکی دیگر . گروه از افراد باشدانتشار مدارك علمی این
هاي این تحقیق عدم دسترسی به شناسنامه محدودیت

بنابراین توصیه. بودعلمی دانشگاه تأهیلمی اعضاي ع
و آدرس آدرس سازمانی شود کلیه نویسندگان از می

،ها مشخص شده استیکسان که اخیراً براي دانشگاه
نام خود در استفاده نمایند و از سوي دیگر براي ذکر 

مدارك پژوهشی، اشکال امالیی یکسان را بکار ببرند و 
هاي پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه شناسنامه علمی واحد

. به روز و دقیق این گروه را در اختیار داشته باشند

گیرينتیجه
طور که در نتایج تحقیق آمده است بین مرتبه همان

ه ها رابطعلمی و شاخص هرش آنتأهیعلمی اعضاي 
کار اعضاي بین سابقه،همچنین. شتداري وجود دامعنی
داري مشاهده ایشان تفاوت معنیH-indexعلمی و هیأت

تر رسی پایینشاخص هرش گروه مورد بر،در مجموع. شد
هاي علوم زیستی و المللی در حوزههاي بینداز استاندار

شود نویسندگان بیشتر سعی در که توصیه میبودپزشکی 
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هاي خارجی به ویژه رك پژوهشی خود به زبانچاپ مدا
مجالت ایرانی نیز ،زبان انگلیسی نمایند و از سوي دیگر

هاي اطالعاتی سعی در ایندکس مجالت خود در پایگاه
.المللی نمایندبین

و قدردانیتشکر
علوم دانشگاهمصوبتحقیقاتیطرححاصلپژوهشاین
مراتب سپاسیسندهنووسیلهبدین. باشدمیرفسنجانپزشکی

اعالمدانشگاهاینپژوهشیحمایت مالی معاونتازراخود
.داردمی
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Background and Objectives: There are some indices for scientometrics including counting the number of

scientific publications and the number of citations to these publications. Hirsch Index(H-index)is widely

accepted for scientometrics because it has both qualitative and quantitative components for scientometrics. This

study evaluated the scientific outputs of faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences through

measuring the H-index.

Materials and Methods: In this cross- sectional study the publications of 160 faculty members of Rafsanjan

medical science university were evaluated. Number of articles and citations to these articles were collected

through the Web of science and Scopus databases. Data were analyzed using one-way repeated measures

ANOVA, followed by Tukey's multiple comparisons test & t-test.

Results: The H-index mean values in this university were 1.27±0.2 (evaluated through Scopus database) and

0.9±0.1 (evaluated through Web of Science database).This index was higher for medical school faculty members

compared to the other schools (p<0.001). In addition, there was a positive relationship  between increasing job

experience and also scientific ranking with the H-index in faculty members.

Conclusion: These findings demonstrated that H-index value for faculty members in this university was lower

than the international standard. In addition, the H-index value was lower in Nursing and Midwifery faculty and

also in Dentistry faculty compared to the medical faculty.It is recommended to improve H-index of faculty

members of these schools by planning training courses in scientific researches and publications.
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