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ها  گيري كمي، از اين معيار در اغلب دانشگاه پژوهشگر ندارد، به دليل سهولت اندازه
يـابي پژوهشـگران   بـراي ارز ) خـارج  هاي و برخي از دانشگاه( هاي ايران و پژوهشگاه
  .شود استفاده مي

كه از اين به  و فناوري هاي وزارت علوم تحقيقات در ايران و بر مبناي بخشنامه
بعد وزارت علوم ذكر خواهيم كرد، مقاالت ژورنال معيار اصـلي ارزيـابي علمـي هـر     

هـاي   هاي ماهوي ميان رشته ها تفاوت متاسفانه در اين بخشنامه. باشد پژوهشگر مي
هاي وزارت علوم،  براي مثال، طبق بخشنامه. علوم در نظر گرفته نشده استمختلف 

شده در مجموعه مقاالت كنفرانس در ارزيـابي علمـي پژوهشـگران      هاي چاپ مقاله
شـدن    محلي براي جمع  هاي علوم، كنفرانس در اغلب حوزه .محسوسي ندارند تاثير

محـل بـراي چـاپ و ارائـه      مهمتـرين   نظران و تبادل نظرات علمي و ژورنال صاحب
 براي مثال، برخالف اغلب علوم، در علوم كامپيوتر كنفـرانس . هاي علمي است يافته

نظران و تبادل نظرات علمي ميان آنها اسـت، بلكـه    محل جمع شدن صاحبنه تنها 
  ].1-2[هاي علمي نيز است  ه يافتهمحل اصلي چاپ و ارائ
هـا عرضـه و ارائـه      در كنفـرانس ها در علـوم كـامپيوتر معمـوال    مهمترين يافته

دليل ايـن تفـاوت فرهنگـي ميـان علـوم كـامپيوتر و علـوم ديگـر، در          به. گردند مي
ها و مراكز تحقيقاتي معتبر دنيا، براي ارزيابي پژوهشگران علـوم كـامپيوتر،    دانشگاه

. كننده و مهمي برخوردارند از جايگاه تعيين  متفاوت با ساير علوم، مقاالت كنفرانس
ه اين امر مهم متاسفانه در كشـور مـا توجـه نشـده و ارزيـابي پژوهشـگران علـوم        ب

  .گيرد هاي يكسان انجام مي نامه نكامپيوتر، همچون ساير علوم، طبق آيي
در هـر   دهيم كه ارزيابي و مقايسه عملكرد پژوهشـگران  در اين مقاله نشان مي

ز يـك  دارد و اسـتفاده ا شاخه از علوم نياز به ادوات و معيارهـاي خـاص آن شـاخه    
كيفـي در   توازن در رشـد كمـي و   ترك براي تمامي علوم منجر به عدمنامه مش آيين

  .گردد ها يا مراكز تحقيقاتي مي دانشگاه
در بخـش دوم  نشـان   . در ادامه اين مقاله چند بخـش ديگـر خـواهيم داشـت    

يكسان  هاي مختلف داراي درجه اهميت دهيم كه معيارهاي كمي رايج در رشته مي
      بــه ايــن منظــور آمــار انتشــارات و ارجاعــات در يــك بــازه بيســت ســاله. نيســتند

همچنين در اين . گيرد هاي مختلف مورد استفاده قرار مي در رشته) 1996-2015(
دهيم كه تعداد انتشارات و ارجاع به انتشارات مـورد انتظـار از يـك     بخش نشان مي

اي  در بخـش سـوم بـه جنبـه    . ان نيسـت هاي مختلف يكس پژوهشگر موفق در رشته
به اين منظور، بطور خـاص  . پردازيم هاي مختلف مي ديگر از فرهنگ پژوهشي رشته

  .پردازيم ميبه اهميت مقاالت كنفرانس در رشته علوم كامپيوتر 
هـاي علـوم    آوري شـده در خصـوص پژوهشـگران رشـته     با توجه به آمار جمـع 

كه مقاالت كنفرانس در ارزيابي پژوهشـگران  دهيم  كامپيوتر و ساير علوم، نشان مي
هاي علـوم، از اهميـت ويـژه     رشته علوم كامپيوتر، بر خالف پژوهشگران ديگر شاخه

ايم كه  استفاده كرده publish-or-perishافزار  در اين بررسي از نرم. برخوردار است
ارم بـا  نهايتا در بخش چهـ . شود و در دسترس عموم قرار دارد روز مي بطور مرتب به

گيري كرده و راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت  توجه به نتايج گزارش شده، نتيجه
  .كنيم ارزيابي پژوهشگران كشور ارائه مي نامه مناسبي براي استفاده در آيين

  
هــاي  كمــي در شــاخه ارزش معيارهــاي ارزيــابي -2

  مختلف علوم
  
ارزيـابي انتشـارات علمـي يـك      هاي وزارت علوم ايران مهمترين معيـار  نامه آيين در

مناسبي بـراي ارزيـابي    اگرچه مقاالت ژورنال معيار. ژورنال استپژوهشگر، مقاالت 
ا معيار و ميزان عرف ام باشد، هاي علوم  مي علمي يك پژوهشگر در بسياري از حوزه

لـذا اسـتفاده از يـك    . هاي مختلف، متفـاوت اسـت   انتشارات در رشته كمي و كيفي
نامناســب و  هــاي مختلــف كــامال گيــري عــددي  بــراي رشــته نــدازهمعيــار ثابــت ا

  .اي است غيرحرفه

هاي  شاخه با كمي دقت در رفتار علمي و فرهنگ علمي غالب در جامعه علمي
هاي علمي  توان دريافت كه معيار و محك ارزيابي فعاليت مختلف علوم به راحتي مي

به عنـوان مثـال، نشـر يـك     . است اي به رشته ديگر متفاوت يك پژوهشگر از رشته
تـر   تر و مهم تواند بسيار مشكل مي) الف(مقاله علمي در يك ژورنال معتبر در رشته 

بـا تعـدادي   ) الـف (لذا پژوهشگر رشته . باشد) ب(از نشر يك مقاله علمي در رشته 
شده، چه بسا در ارزيـابي پژوهشـي در رشـته خـود، موقعيـت       معدود مقاله منتشر

        بــا تعــداد مقــاالت بســيار بيشــتر در) ب(ژوهشــگر رشــته ممتــازتري نســبت بــه پ
داليل بروز اين اختالف آماري متعـدد اسـت كـه مهمتـرين آنهـا      . رشته خود باشد

  :عبارتند از
 معيت مشغول به تحقيق در آن رشته،ج 

 هاي منتشر شده در آن رشته، ورنالتعداد ژ 

 آن رشته،) از نظر سختي(ابي غالب فرهنگ ارزي 

 مومي و جذابيت آن رشته، واقبال ع 

 ها در آن رشته گذاري كشورها و شركت حجم سرمايه 

براي نشان دادن اين اختالف بصورت كمي، در اين بخـش بـه بررسـي آمـاري     
 2015تـا   1996هـاي   هاي متفاوت بين سـال  انتشارات پژوهشگران ايراني در رشته

) 3(فلسـفه،  ) 2(جـوم،  فيزيـك و ن ) 1(هـاي   ارزيابي خود را بـه شـاخه  . پردازيم مي
كامپيوتر ) 7(شيمي و ) 6(علوم اعصاب شناختي، ) 5(رياضيات، ) 4(شناسي،  زيست

  .كنيم محدود مي
. نشان داده شده است 1جدول  و در استخراج ]3[ نظر از سايتاطالعات مورد 

در اين جدول، تعداد مقاالت منتشر شده از ايران در هر رشته، تعداد ارجاعـات بـه   
مقاالت منتشر شده از ايران در آن رشته، تعداد متوسط ارجاعات به ازاي هر مقالـه  

آن رشـته، رتبـه ايـران در     كشـور ايـران در   H-Indexدر آن رشته، مقدار شاخص 
ه، و رتبـه  تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده از ايران در آن رشـت اساس جهان بر

اساس تعداد ارجاعات به مقاالت منتشـر شـده از ايـران در آن    ايران در خاورميانه بر
، 2015، سـال  1996اين آمار بطور جداگانه براي سال . رشته نشان داده شده است

  .ذكر شده است 2015تا  1996هاي  و بازه سال
ايران منتشر شـده   مقاله از 166در رشته شيمي 1996ن مثال، در سال عنوا به

مقالـه، در   93شناسـي   مقاله، در رشته زيسـت  125ه فيزيك كه اين تعداد در رشت
 1اعصـاب شـناختي   مقاله، در علـوم   71مقاله، در رشته كامپيوتر  77رشته رياضي 

     شـاخص . يافتـه اسـت  اي انتشـار ن  اصـال مقالـه   مقاله منتشر شده و در رشته فلسفه
H-Index نيز از يك رشته به رشته ديگـر و از عـدد    2015تا  1996هاي  بين سال

  .براي رشته شيمي متفاوت است 133در خصوص رشته فلسفه تا  18
بـراي مثـال،   . ديگر نيز رسـيد  توان به نتايج جالب با كنكاش در اين جدول مي

اسي با متوسط ارجـاع بـه مقالـه    شن ، در رشته زيست2015تا  1996هاي  بين سال
است در صورتي كه در رشته كـامپيوتر بـا متوسـط     38، رتبه ايران در جهان 8.77

 2015آمار سـال  . است 28، رتبه ايران در جهان )8.77كمتر از نصف ( 4.21ارجاع 
 2927و  3870شناسي و رشته كامپيوتر  دهد كه در ايران در رشته زيست نشان مي

شناسـي و   و تعداد ارجاعات به انتشارات ايـران در رشـته زيسـت    مقاله منتشر شده
رتبه ايران در جهان در رشـته  با اين حال،  .بوده است 876و  1583رشته كامپيوتر 

و رتبـه ايـران در خاورميانـه در رشـته      18و  33شناسي و رشـته كـامپيوتر    زيست
شته فلسفه، ايران جالب آن كه در ر. باشد مي 1و  4شناسي و رشته كامپيوتر  زيست

اي  و رتبه خاورميانه 15داراي رتبه جهاني ، 2015مقاله منتشر شده در سال  36با 
  .است 1

تـوان نتيجـه    هاي ديگر مي تر اين جدول و آمار مشابه در سايت با بررسي دقيق
هـاي متفـاوت    گرفت كه ارزيابي پژوهشگران با معيارهاي كمي يكسان بـراي رشـته  

بنابراين الزم است كه پژوهشـگران و اعضـاي هيـات علمـي در هـر      . ناعادالنه است
با معيارهاي متناسـب آن  صورت تخصصي توسط متخصصين همان رشته و  رشته به

  .اساس فرهنگ غالب همان رشته ارزيابي شوندرشته و بر
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Middle-east 
rank*  World rank*  H-index  

Citation per 
document  

Number of 
citations  

Number of 
published 
documents  

Year(s)  Science Branch  

5 47 95 6.67 480 71 1996  
Computer Science  3 28 95 4.21 158173 37063 1996-2015  

1 18 95 0.28 876 2927 2015 
4 54 113 12.71 1589 125 1996  

Physics and 
Astronomy  

3 35 113 7.25 307937 41897 1996-2015  
1 19 113 0.55 3087 5459 2015 

NA NA NA 0 0 0 1996  
Philosophy  3 38 18 3.2 881 262 1996-2015  

1 15 18 0.54 21 36 2015 
5 61 125 15.57 1464 93 1996  

Biology  3 38 125 8.77 274038 30577 1996-2015  
4 33 125 0.39 1583 3870 2015 
5 51 97 6.16 474 77 1996  

Mathematics  3 26 97 5.69 159909 27613 1996-2015  
1 15 97 0.23 721 2932 2015 
2 33 27 93 93 1 1996  

Cognitive 
Neuroscience  

3 38 27 9.83 2654 259 1996-2015  
3 29 27 0.65 34 49 2015 
4 44 133 18.97 3168 166 1996  

Chemistry 2 24 133 10.05 486161 47858 1996-2015  
1 15 133 0.62 3721 5876 2015 

  
Based on the Number of Citations  

  
  هاي مختلف علمي رايج در شاخه فرهنگ متفاوت -3
  

از  هـاي علمـي اسـت كـه يكـي      هاي يك پژوهشگر متشكل از انواع فعاليـت  فعاليت
هدف از انتشـارات علمـي   . پژوهشگر است مهمترين نشانگرهاي آن انتشارات علمي

در اختيار قرار دادن نتايج پژوهشي جديد اسـت تـا جامعـه علمـي مـرتبط امكـان       
زتر در آن موضوع را پيدا گسترش و پيشروي بيشتر در جهت يافتن نتايج بهتر و بار

هـاي تخصصـي منتشـر     نتايج تحقيقات پژوهشگران بطـور معمـول در ژورنـال   . كند
بر است؛ يعني از وقتـي   هاي علوم متاسفانه بسيار زمان شوند كه در بيشتر شاخه مي

آيد تـا وقتـي كـه مقالـه آن بـه چـاپ        كه نتيجه علمي توسط پژوهشگر بدست مي
  .سال خواهد بود 3اه تا م 6ي بين مدت زمان رسد، مي

هايي از علوم كه سرعت تطور و رشد بااليي ندارند شـايد   اين مدت براي شاخه
دهنده مقاالت آن ها طوالني است و ژورنال انتشار مناسب باشد اما براي برخي رشته

كنـد و نقـش كمرنگـي در گسـترش      عمال نقش آرشيو و بايگاني را پيدا ميها  رشته
عالوه بر اين، . علمي مربوطه را دارند مفاهيم و نتايج جديد در جامعهانتشار سريع و 

هـاي علـوم كـامپيوتر، مقـاالت      ها، بطور خاص بسـياري از حـوزه   در برخي از رشته
. كنفرانس از ارزشي معـادل و حتـي بيشـتر از مقـاالت ژورنـال برخـوردار هسـتند       

  اير پژوهشـگران، مقالـه  متاسفانه در ارزيابي يك پژوهشگر علوم كامپيوتر، مشابه سـ 
گيـري بـر    لحاظ شده و عمال اسـاس تصـميم   هاي با ارزش، بسيار محدود كنفرانس

هـا صـورت    هاي ژورنال و با معيارهاي عـددي متعلـق بـه ديگـر رشـته      مبناي مقاله
  .گيرد مي

ي و   در علـوم    كيفـي اهميـت مقـاالت كنفـرانس     در اين بخش به بررسـي كمـ
ي و  بررسي. دازيمپر كامپيوتر و ساير علوم مي دهـد كـه    كيفـي نشـان مـي    هاي كمـ

هاي معتبر علوم كامپيوتر داراي  برخالف غالب علوم، مقاالت چاپ شده در كنفرانس
پژوهشي زيادي است و بايد در ارزيابي عملكرد پژوهشـگران در نظـر    -ارزش علمي
گـرفتن  هر نوع ارزيابي علمي پژوهشگران علوم كامپيوتر بدون در نظر . گرفته شوند

با توجه به تمركز اين مقالـه  . ناكارا و در بهترين حالت ناقص است  مقاالت كنفرانس
به عنوان يـك مطالعـه مـوردي بـراي     (بر اختالف رشته علوم كامپيوتر و ساير علوم 

شناسي مـد نظـر قـرار     علوم كامپيوتر، فيزيك، رياضي، فلسفه و زيست ،بيان مشكل

هـاي خـاص، مثـل علـوم      ابي پژوهشـگران رشـته  ، بايد بـراي نحـوه ارزيـ   )گيرند مي
  3.كامپيوتر، معيارهاي مناسب لحاظ شود

  
  اهميت كنفرانس در علوم كامپيوتر -3-1
  

هـا برخـوردار    ها از اهميت بيشتري نسـبت بـه ژورنـال    در علوم كامپيوتر، كنفرانس
چندين دليل براي اين اهميـت وجـود دارد كـه در ادامـه بـه بررسـي       ]. 1[هستند 

  ]:1[دازيم و عبارتند از پر تر اين موارد مي دقيق
 ها  ها نسبت به ژورنال مدت زمان بررسي و داوري مقاالت در كنفرانس
  .است تر كوتاه
   ن در يـك  تعداد افراد مناسب بيشتري براي داوري مقالـه و ارزيـابي آ

  .كنفرانس در دسترس هستند
   هـا  ژورنـال نسـبت بـه   ( انتشار سريع مقاله در يك بازه زمـاني كوتـاه (

  .گيرد يصورت م
 كـه   شـود  انجام مـي  در حضور پژوهشگران مرتبط و همكار  ارائه مقاله

 .كند ط محققين بيشتر را فراهم ميتر و بهتر توس امكان ارزيابي دقيق
 

ها كه براي بررسي يك مقالـه مـدت    بر خالف ژورنال: مدت زمان بررسي مقاالت
كـه چنـدين سـال طـول بكشـد،      زمان مشخصي وجود ندارد و حتي ممكن اسـت  

به دليل سـرعت  . كنند ماهه داوري ميها را در يك بازه زماني چند قالهها م كنفرانس
باالي تغييرات در علوم كامپيوتر و نظر به اهميت چاپ مقـاالت پژوهشـي در يـك    

ها به صورت تـاريخي مهمتـرين وسـيله چـاپ و توزيـع       بازه زماني كوتاه، كنفرانس
  .شوند ژوهشي در علوم كامپيوتر محسوب ميسريع دستاوردهاي پ

ها كه يك مقاله توسط يك، دو يا سـه داور بررسـي    بر خالف ژورنال: تعداد داوران
          هـاي علـوم كـامپيوتر يـك مقالـه معمـوال توسـط پـنج داور         گردد، در كنفرانس  مي

ــا تخصــص كــامال مــرتبط بررســي مــي  ــه دليــل حضــور داوران بيشــتر،. شــود ب                 ب
داده  هـا تـرجيح   ها نسبت بـه ژورنـال   كنفرانس ارسال مقاالت به در علوم كامپيوتر،

  .شود مي
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ها كه يك مقاله پذيرفته  بر خالف ژورنال: فاصله زماني بين ارسال تا چاپ مقاله
شده ممكن است چندين سال در نوبت چاپ قرار گيرد، مقاالت پذيرفتـه شـده در   

شـوند و   پيوتر به فاصله كوتاهي پس از پذيرش چاپ ميدر رشته كام  يك كنفرانس
بـه دليـل تغييـرات سـريع در علـوم      . گيرنـد  در اختيار ديگر پژوهشگران قـرار مـي  
هـا تـرجيح    ها به ژورنال هاي علمي، كنفرانس كامپيوتر و اهميت سرعت انتشار يافته

  .شوند داده مي
كـه تنهـا در    ژورنـال بر خالف مقـاالت  : ارائه مقاله در حضور متخصصان همكار

، مقاالت هر كنفرانس هم در مجموعه مقاالت آن كنفرانس شوند يك مجله چاپ مي
گيـرد تـا    شوند و اين فرصت در اختيار نويسندگان مقـاالت قـرار مـي    گنجانيده مي

هاي خود را در حضور پژوهشگران ديگر و به صورت شفاهي نيز ارائـه كننـد و    يافته
ها ترجيح  ها به ژورنال به همين دليل، كنفرانس. بپردازندبه بحث و بررسي رو در رو 

  .شوند داده مي
مـذكور، بـه صـورت     به دليل تمامي مـوارد  :مشكالت انتشار مقاله در كنفرانس

هاي علمي در علوم كامپيوتر  ها به محل اصلي چاپ و انتشار يافته تاريخي كنفرانس
. كاالتي نيز بر آنهـا متصـور اسـت   ، اش با وجود همه مزاياي كنفرانس. اند تبديل شده

بر . باشد كنفرانس وجود بازه زماني مشخص براي ارسال مقاالت مي يكي از اشكاالت
تـوان مقالـه را بـراي داوري ارسـال كـرد، هـر        خالف ژورنال كه در هر زمـاني مـي  

اگـر  . كنـد  كنفرانس يك بازه زماني مشـخص را بـراي دريافـت مقـاالت اعـالم مـي      
نمايـد بايـد يـك سـال     زماني اعالم شده مقاله را ارسال در بازه  نويسنده يك مقاله

  .صبر كند و مقاله را به آن كنفرانس در سال بعد ارسال نمايد
از . نقطه ضعف ديگر كنفرانس زمان كوتاه براي داوري تعداد زيادي مقاله است

شـد،  با آنجا كه فاصله ميان زمان ارسال مقاالت و زمان برگزاري كنفرانس كوتاه مي
تعداد زيادي مقاله بايد توسط داوران در يك بـازه كوتـاه داوري شـوند و ايـن امـر      

از . تواند در صورت كمبود تعداد داور متخصص بر كيفيـت داوري تـاثير بگـذارد    مي
  .ها برتري دارند ها به كنفرانس اين جهت ژورنال

هـا   ورنـال به دليل اشكاالتي كه براي كنفرانس عنوان گرديد و به دليل اينكه ژ
به عنوان مثـال،  (اند تا بسياري از اشكاالت عنوان شده را برطرف نمايند  تالش كرده

هاي علوم كامپيوتر داوري اوليه را در بازه زمـاني سـه ماهـه     امروزه برخي از ژورنال
دهند و بعد از پذيرفته شدن مقاله و قبل از چاپ نهايي، مقاله پذيرفته شده  ارائه مي

 ]4-8[ علـوم كـامپيوتر  اي از محققـان   ، عـده )دهند انتشار مي د پيشرا در وبگاه خو
هـم   ها بـا  ها و ژورنال هاي كنفرانس كنند كه در اين رشته بايد از مزيت پيشنهاد مي
 Very Large Data Bases (VLDB) به عنوان مثال، در كنفـرانس . استفاده كرد

را در طول سـال ارسـال   االجلي مقاالت خود  توانند بدون هيچ ضرب نويسندگان مي
گردند؛ همچنين مقاالت پذيرفته شـده در   نمايند و مقاالت در طول سال داوري مي

 ACM Transactions on Architecture andدر ژورنـال  HiPEACكنفـرانس  

Code Optimization (ACM TACO) رسند و امكان ارائـه شـفاهي    به چاپ مي
هـايي كـه    با وجود همـه تـالش   .گردد مقاله در كنفرانس براي نويسندگان مهيا مي

براي نزديك كردن سيستم انتشار مقاالت در علوم كامپيوتر به سـاير علـوم صـورت    
هنوز هم بر خالف ساير علوم، مقاالت كنفرانس از اهميـت بسـزايي در    گرفته است،

  .علوم كامپيوتر برخوردار هستند
 

  بررسي آماري -3-2
  

كـامپيوتر و   هـاي كنفـرانس در علـوم    مقالـه در اين بخش به بررسي كمي اهميـت  
از ميان ساير علوم، چهار رشـته مهـم رياضـي،    . پردازيم مقايسه آن با ساير علوم مي

در اين مطالعه براي هر . گيرند شناسي و فلسفه مورد بررسي قرار مي فيزيك، زيست
در پروفايـل گوگـل    H-Index اساس شاخصپژوهشگر برتر بر 100شته، عملكرد ر

افـزار   مجموعـه مقـاالت پژوهشـي را در نـرم     بـراي هـر پژوهشـگر،   . اند اب شدهانتخ

Publish-or-Perish  پژوهشـگر را حـذف    هـاي كنفـرانس   بار كرده و سپس مقالـه
هـاي كنفـرانس بدسـت     هر پژوهشگر را بدون احتساب مقالـه  H-Index كنيم و مي
نفـرانس، مقـدار   هـاي ك  به عبارت ديگر، به منظور بررسي اهميـت مقالـه   .آوريم مي

از صد پژوهشگر برتر هر رشـته بـا احتسـاب و بـدون احتسـاب       H-Indexمتوسط 
 1نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـه در شـكل      . هاي كنفرانس محاسبه شده است مقاله

  .نشان داده شده است
هاي كنفـرانس تقريبـا هـيچ     همانطور كه از قبل انتظار داشتيم، با حذف مقاله

شناسي و فلسـفه رخ   هاي رياضي، فيزيك، زيست رشته H-Indexتغييري در معيار 
هـاي كنفـرانس در انتشـار     تغيير نشان دهنده تاثير نـاچيز مقالـه   ن عدماي. دهد نمي
كـامپيوتر، بـا حـذف     امـا در علـوم  . هـا اسـت   هاي جديد علمي در اين رشـته  يافته
 20ن از صد پژوهشگر برتـر بـه ميـزا    H-Indexهاي كنفرانس، متوسط مقدار  مقاله

هاي كنفرانس در  اين ميزان كاهش نشانگر اهميت مقاله. كند درصد كاهش پيدا مي
جالب است كه تغيير اندك در آمار مربوط به رشته رياضيات .باشد كامپيوتر مي علوم

  .نيز مربوط به همپوشاني جزيي با بخش علوم كامپيوتر نظري است
هـاي   كامپيوتر در زمينه علومپژوهشگران برتر الزم به ذكر است كه بسياري از 

و در نتيجـه بعضـي از    )مثل بيوانفورماتيك(كنند  اي فعاليت پژوهشي مي بين رشته
انتظار بر اين است كـه بـا در   . رسانند ها به چاپ مي مقاالت اصلي خود را در ژورنال

كنند، حذف مقاالت  كامپيوتر پژوهش مي علومنظر گرفتن پژوهشگراني كه تنها در 
نكتـه قابـل توجـه    . داشته باشـد  H-Indexتاثير بيشتري بر روي كاهش  كنفرانس

در . هاي مختلف است از صد پژوهشگر برتر در رشته H-Indexديگر تفاوت متوسط 
  163شناسـي بـا متوسـط     هاي بررسي شده، پژوهشگران رشـته زيسـت   ميان رشته

 ط شـاخص كمترين مقدار متوس 44بيشترين و پژوهشگران رشته فلسفه با متوسط 
H-Index دهد كه مقايسه  اين بررسي نشان مي. اند را داشتهH-Index  پژوهشگران
معني بوده و استفاده از اين معيار فقـط بـين پژوهشـگران     هاي مختلف بي در رشته

صحيح است كه تاييدكننده مطالـب مطـرح   ) و حتي گاهي يك تخصص(يك رشته 
  .ستا 1و نتايج ارائه شده در جدول  2 شده در بخش

هـاي مختلـف و    در رشـته  H-Indexبه منظور تاكيـد دوبـاره بـر روي تفـاوت     
نادرستي مقايسه اين معيار در دو پژوهشگر و در دو رشته متفاوت، همانطور كه در 

مقـاالت   H-Indexشناسـي،   مشـخص اسـت، در رشـته فيزيـك و سـتاره      1جدول 
در رشـته علـوم   . باشـد  مـي  45بوده و رتبـه جهـاني ايـران     113دانشمندان ايراني 

 34بـوده و رتبـه جهـاني ايـران      95مقاالت دانشمندان ايراني  H-Indexكامپيوتر، 
رشته علوم كـامپيوتر كـوچكتر از    H-Indexكامال مشهود است كه اگرچه . باشد مي

ا رتبه جهاني ايران در رشته علوم كامپيوتر باشد ام شناسي مي رشته فيزيك و ستاره
هـاي مختلـف بـا     رشته H-Indexدهد كه  اين تفاوت بار ديگر نشان مي. باالتر است

  .هم قابل مقايسه نيستند
  

بـه عنـوان   . اين مسئله همچنين توسط دانشمندان بسياري بررسي شده اسـت 
پژوهشـگران در   H-Indexجدولي براي تبديل و مقايسه مقـدار  ] 9[يك نمونه، در 

، ايـن  ]9[براي مثال، در جـدول ارائـه شـده در    . هاي مختلف ارائه شده است رشته
-Hيعنـي  . محاسـبه شـده اسـت    1.8ضريب براي رشته فيزيك و علـوم كـامپيوتر   

Index=100  در رشته كامپيوتر معادلH-Index=180 فيزيك است در رشته.  
هـا در   تشار نتـايج در كنفـرانس  گرايش به ان :آمار مربوط به پژوهشگران جوانتر

در آمار ذكر شـده   در صورتي كه. سال اخير رشد كرده است 20رشته كامپيوتر در 
پژوهشگر برتر رشته كامپيوتر انتشارات خود را قبـل از ايـن    100، اكثر 1شكل  در

هـا محـل اصـلي نشـر مقـاالت ايـن        هـا ژورنـال   انـد و در آن سـال   زمان انجـام داده 
  .استپژوهشگران بوده 

هاي كنفـرانس بـا گذشـت     در پايان به منظور نشان دادن افزايش اهميت مقاله
منظور مطالعه قبلـي   بدين. پردازيم پژوهشگران جوان مي H-Indexزمان به بررسي 

 30-20هاي  ها در بازه آن H-Indexهاي برتر كه  پژوهشگر دانشگاه 100را بر روي 
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، مطالعـه اهميـت   H-Indexكـردن   هدف از محـدود . است، انجام داديم 50-30و 

آنهـا خيلـي    H-Indexهاي كنفرانس براي دانشمندان جواني است كه هنـوز   مقاله
همانطور  .نشان داده شده است 3و  2نتايج اين مطالعات در شكل . زياد نشده است

شناسـي بـا    هاي رياضي، فيزيك، فلسفه و زيست رشته H-Index كه مشخص است،
رشـته   H-Indexتنهـا  (نـد  ك س تقريبا هـيچ تغييـري نمـي   كنفرانهاي  حذف مقاله

كند كه باز مربوط به همپوشاني بـا علـوم كـامپيوتر نظـري      رياضي اندكي تغيير مي
كـامال   H-Indexهاي كنفـرانس، تغييـر    اما در رشته كامپيوتر با حذف مقاله). است

دود ح 50-30در بازه  پژوهشگران رشته كامپيوتر H-Indexتغيير . محسوس است
  .درصد است 36حدود  30-20درصد است در صورتي كه اين تغيير در بازه  24
  

  

  
 

  
در هـر مـورد مقـادير    (هاي مختلـف   كنفرانس در رشتههاي  صد پژوهشگر برتر با و بدون احتساب مقاله) پايين(و تعداد ارجاعات ) باال(H-Index مقايسه ميانگين  -1شكل 

  )اند هاي توپر نشان داده شده كمينه و بيشينه نيز با دايره



  6                                                                                           )مقاله عادي(...  پژوهشي اعضاي هيات علمي ولزوم تغيير روش ارزيابي عملكرد : كامران لطفي. آزاد و پ سربازي. ح
  
  
  
  

  
  

  
در (هاي مختلف  هاي كنفرانس در رشته مقالهبا و بدون احتساب  50-30صد پژوهشگر با مقادير شاخص) پايين(و تعداد ارجاعات ) باال( H-Index مقايسه ميانگين -2شكل 

  )اند هاي توپر نشان داده شده يرههر مورد مقادير كمينه و بيشينه نيز با دا
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در (هاي مختلف  هاي كنفرانس در رشته با و بدون احتساب مقاله 30-20صد پژوهشگر با مقادير شاخص) پايين(و تعداد ارجاعات ) باال( H-Index مقايسه ميانگين -3شكل 

  )اند هاي توپر نشان داده شده هر مورد مقادير كمينه و بيشينه نيز با دايره
  
  
  



  8                                                                                           )مقاله عادي(...  پژوهشي اعضاي هيات علمي ولزوم تغيير روش ارزيابي عملكرد : كامران لطفي. آزاد و پ سربازي. ح
  
  

  
در هر مورد (هاي كنفرانس  كامپيوتر با و بدون احتساب مقاله  در رشته 50-30و   30-20با شاخصو صد پژوهشگر  صد پژوهشگر برتر H-Index مقايسه ميانگين -4شكل 

  )اند هاي توپر نشان داده شده مقادير كمينه و بيشينه نيز با دايره
  

هـاي   مقالـه توان نتيجه گرفت كه بر اهميـت   مي 3و  2، 1هاي  با مقايسه شكل
هاي  كنفرانس در رشته كامپيوتر به مرور زمان افزوده شده است، زيرا با حذف مقاله

درصـد   20حـدود   H-Index  كنفرانس از صد پژوهشگر برتر علوم كامپيوتر، معيار
آنهـا در فاصـله    H-Indexيابد اما اين تغيير براي پژوهشگران جوان كـه   كاهش مي

شكل . كند درصد افزايش پيدا مي 35و  24رتيب به ت قرار دارد به 30-20و  30-50
  .نشان دهنده اين تغيير رويكرد است 4

توان نتيجه گرفت كـه بـرخالف سـاير علـوم، در علـوم كـامپيوتر        در پايان مي
اين اهميت در گذر زمان نه . هاي كنفرانس از اهميت بسزايي برخوردار هستند مقاله

به همين دليـل هـر نـوع    . ش هم يافته استتنها كاهش پيدا نكرده است بلكه افزاي
هـاي كنفـرانس را    پژوهشي پژوهشگران علـوم كـامپيوتر كـه مقالـه     -ارزيابي علمي

  .گيرد، ناكارا و در بهترين حالت ناقص است ناديده مي
 

  گيري نتيجه -4
  

هاي جـاري   نامه كيفي به چند نقطه ضعف مهم آيين در اين مقاله با بررسي كمي و
هاي مختلف علوم پرداخته، و لزوم تغيير رويه در  پژوهشگران رشته كشور در ارزيابي

با توجه به مطالب و نتايج مطرح شده، بطور مشـخص  . اين خصوص را يادآور شديم
  :شود كه توصيه مي
 هاي مختلف با توجه بـه ارقـام و آمـار و     معيارهاي كمي ارزيابي رشته

در ايـن خصـوص   . فرهنگ مرسوم هر رشته بايد بطـور مسـتقل تعيـين شـوند    
در هـر  . اي اسـتفاده كـرد   رشـته  بـين  4توان به عنوان گام اول از هنجارساز مي

فاوت به هيچ وجه هاي مت صورت استفاده از معيارهاي كمي يكسان براي رشته
 .قابل دفاع نيست

 هاي علمي، مثل انتشـار مقالـه و سـخنراني در     احتساب ديگر فعاليت
مانند علـوم كـامپيوتر بايـد همـانطور كـه در      ها  ها، در برخي از رشته كنفرانس

بـراي مثـال، بايسـتي در رشـته     . ها مرسوم است لحاظ شود فرهنگ اين رشته
و حتي بـا  (هاي معتبر در كنار مقاالت ژورنال  علوم كامپيوتر، مقاالت كنفرانس

 .براي ارزيابي عملكرد پژوهشگر در نظر گرفته شوند) اولويت بيشتر

  مورد بحث در اين تحقيق، توصـيه نهـايي مـا انجـام     با توجه به نتايج
ارزيابي تخصصي هر پژوهشگر در يك گروه تخصصي متشكل از متخصصين در 

هاي يكسـان و   نامه از آيينارزيابي متمركز كه با استفاده . رشته پژوهشگر است
هاي مختلف توسط جمعي ثابت  اعمال قواعد يك شكل روي پژوهشگران رشته

گيـرد كـامال اشـتباه و     انجـام مـي  ) ربط و گاه بي(ال متفاوت هاي كام تخصصبا 
هـاي   عادالنه است و منجر به رشد نامتوازن موسسـه متبـوع و نهايتـا بخـش    نا

در اين خصوص با توجه به مشكالت اين نـوع  . مختلف علمي كشور خواهد شد
شـود كـه روش ارزيـابيِ     هـاي نوپـا و كوچـك، توصـيه مـي      ارزيابي در دانشگاه

به كار  برتر ايران نيزهاي  هاي برتر دنيا در دانشگاه متداول در دانشگاه اجتهاديِ
 .گرفته شود

  
  تشكر و قدرداني

  
از (نياز براي انجام اين مطالعه طي حدود يك ماه ها و آمارهاي مورد آوري داده جمع

دانشجويان دانشـگاه   توسط تيمي متشكل از) 17/12/1395تا  16/11/1395تاريخ 
پـور، فـائزه فقيـه، سـارا      به شـرح فريـد سـمندي، محمـد بخشـعلي     صنعتي شريف 

علي  عقدائي، آيدين فرجي،  يطبائ علي يدس قاهاني،  شهري، آرمين وكيل  زاده مهدي
از تمـامي ايـن   . طاها شاهرودي انجام شده اسـت  نمين و  محمدرضا لطفي انصاري،

انـد،   را متقبل شدههاي مربوط به پژوهشگران مختلف  عزيزان كه كار استخراج داده
  .نماييم صميمانه تشكر مي
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مـدرك كارشناسـي    1371در سـال   آزاد حميد سربازي
هشتي، كامپيوتر خود را از دانشگاه شهيد بو مهندسي برق 

ارشد مهندسي كامپيوتر  مدرك كارشناسي 1373در سال 
مدرك  1381خود را از دانشگاه صنعتي شريف و در سال 

خود را از دانشگاه گالسكو انگلسـتان   رايانشدكتري علوم 
ي مهندسي كامپيوتر  وي اكنون استاد مهندسي كامپيوتر در دانشكده .دريافت نمود

علـوم كـامپيوتر پژوهشـگاه     پژوهشـكده دانشگاه صنعتي شريف و همچنين رئـيس  
ي وي شـامل   ي تحقيقـاتي مـورد عالقـه    زمينه. باشد مي (IPM) هاي بنيادي دانش

سيســتم حافظــه و شــبكه روي تراشــه، ، سيســتم و كــامپيوتر پيشــرفته معمــاري
مقالـه در مجـالت و    300ها بيش از  در اين زمينه كه باشد هاي اجتماعي مي شبكه

  . منتشر كرده است معتبر مرتبطهاي  كنفرانس
 1386در سـال   ، والمللـي خـوارزمي   ي بين جايزه 1385آزاد در سال  دكتر سربازي

را دريافـت كـرد و بـه عنـوان      در علوم مهندسـي  TWASي دانشمند جوان  جايزه
و  1389، 1387، 1386، 1383هاي  پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي شريف در سال

  .معرفي شد 1392
  :الكترونيكي ايشان عبارت است از آدرس پست

azad@sharif.edu, azad@ipm.ir 
  
  
  
  
  
  

ــي  ــان لطف ــامران پژم ــال  ك ــدرك  1381در س م
ــال     ــامپيوتر و در س ــي ك ــي مهندس  1383كارشناس

ارشد معمـاري كـامپيوتر خـود را از     مدرك كارشناسي
مدرك دكتري علـوم   1392دانشگاه تهران و در سال 

تكنيـك فـدرال    پلـي  كامپيوتر خود را از دانشگاه اكول
پژوهشـكده علـوم   اكنون استاديار  وي هم. در سوئيس دريافت نمود) EPFL(لوزان 

) گريـد (و مجري طرح ملـي تـورين   ) IPM(هاي بنيادي  كامپيوتر پژوهشگاه دانش
هـاي   هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشـان معمـاري كـامپيوتر، سـامانه     زمينه .باشد مي

هـا مقالــه در   ايشــان ده. باشـند  كـامپيوتري، رايـانش تقريبــي و رايـانش ابــري مـي    
  .اند وم كامپيوتر انتشار دادهها و مجالت عل معتبرترين كنفرانس

را از دانشـگاه  ) رتبـه اول (جايزه دانشـكده فنـي    1380در سال  كامران دكتر لطفي
مقاله برتر دانشجويي را از سـيزدهمين كنفـرانس مهندسـي     1384تهران، در سال 

جايزه مقالـه برتـر را از دپارتمـان كـامپيوتر و مخـابرات       1389برق ايران، در سال 
فلوشـيپ دوره دكتـري را از    1391تكنيك فدرال لوزان، در سال  پلي اكول دانشگاه

جايزه دكتـر  (استادياران جوان  تسهيالت حمايت از 1395شركت اينتل و در سال 
  .اند را از بنياد ملي نخبگان دريافت كرده) آشتياني كاظمي

  :الكترونيكي ايشان عبارت است از آدرس پست
plotfi@ipm.ir 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1Impact 
2Subjective 

ــابي عملكــرد اعضــا هيــات علمــي   3 ــراي ارزي وزارت علــوم پــيش از ايــن يكســري معيــار اختصاصــي ب
ــه داده اســت   رشــته ــوم انســاني ارائ ــر و عل ــه يكســري  . هــاي مختلــف هن ــزارش ارائ ــن گ پيشــنهاد اي

  .باشد معيارهاي خاص براي رشته كامپيوتر مي
4Normalization 

 :اطالعات بررسي مقاله
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ABSTRACT 
 
 

Evaluation of researchers and faculty members for promotion and tenure is of utmost importance for research 
institutions and universities. In Iran and according to the guidelines of the ministry of science, research, and 
technology, the evaluation of researchers and faculty members is primarily based on publications in archival 
journals. The minimum score from journal publications for promotion is also fixed across different branches of 
science. In this paper, we argue that relying on journal publications, as the only way of demonstrating scientific 
achievements, is harmful for many branches of science. As an example, we show that conference publication is 
preferred in computer science. Moreover, requiring identical score from journal publications across vastly different 
branches of science with vastly different culture is unfair. This paper qualitatively and quantitatively highlights 
several shortcomings of existing guidelines for evaluation of researchers and faculty members in Iran. 
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