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Abstract
Researcher evaluation is not just about prioritizing them. It is also there to
compensate for their services or to attract them to research organizations.
Above, evaluation is used as one of the methods of creating organizational
commitment, promoting and guiding research capacity, increasing the level
of satisfaction with research projects and finally solving real problems and
improving the welfare of society. The purpose of this study is to reconstruct
the evaluation metrics of researchers based on scientific documents related
to this field and finally to provide a suitable comprehensive framework that
meets the expectations of a committed, knowledgeable and problem-solving
researcher. The method used in this research is a combination of scientific
documents in which 118 scientific documents were used. Extracting the
strengths and weaknesses of the main and complementary methods of
researchers' evaluation, identifying the risks of traditional evaluation and
new restorative measures called metamorphoses are among the most
important research findings. The comprehensive evaluation model of
researchers as the main result of the research consists of five levels.
According to the model, the researchers' scientific documents are the result
of the researcher's individual characteristics multiplied by the research
ecosystem, which are measured by judges appropriate to the type and
purpose of the research. In any case, research is defensible and useful when
it leads to economic improvement or theory development in the medium term
and increased authority and public welfare in the long run.
Keywords: Evaluation, Altimetric, Traditional Evaluation, Evaluation
Model
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چکیده
ارزیابی پژوهشگگ در ای ان نهتنها به دلیل اولویتبندی آنها ب ای جب ان خدمات یا
جذب ایشگان در اگازمانهای پژوهشگی بکهه به ننوان یهی از رو های ایجاد تعهد
اازمانی ،ارتقا و هدایت توان پژوهشی ،افزایش میزان رضایت از کار پژوهشی و نهایتاً
حل مسگگا ل وایعی و بهبود وضگگعیت رفا جامعه کارب د دارد .هدف این پژوهش آن
اات که انجههای ارزشیابی پژوهش ان را مبتنی ب مستندات نکمی م بوط به این
حوز ت میم نمود و نهایتاً چارچوب جامعِ منااگگگبی را که تامین کنند انتاارات از
یک پژوه ش متعهد ،دان شمند و توانمند در حل م ساله ا ات ارا ه دهد .رو بهکار
گ فته شد در این پژوهش ف ات کیب م ستندات نکمی ا ات که  118م ستند نکمی
مبنای کار ی ار گ فت .ااگگگتج اق نقاط یوت و ضگگگع رو های اصگگگکی و مهمل
ارز شیابی پژوه ش ان ،شنا اایی مجاط ات نا شی از ارز شیابی انتی و انجههای
جدید ت میمی تحت ننوان دگ انجهها از مهمت ین یافتههای پژوهش ا ات .ال وی
ارزشیابی جامع پژوهش ان به ننوان نتیجه اصکی پژوهش که مشتمل ب پنج اطح
ااگگت .مطابب با ال و ،مسگگتندات نکمیِ پژوهشگگ ان ،حاصگگکی از ویژگیهای ف دی
پژوه ش در ض ب با زی ستبومِ پژوهش ا ات که تو اط داورانی متنا اب با نوع و
هدف پژوهش اگگنجید میشگگود .در ه صگگورت ،پژوهش زمانی یابل دفاع و م ید
اا گ ت که منج به بهبود ایتصگگادی یا بسگگط نا یه در میان مدت و افزایش ایتدار و
رفا نمومی در بکند مدت گ دد.

واژگان کلیدی :ارزیابی انتی ،ال وی ارزشیابی ،دگ انجه ،محقب ،تحقیب ،ارزیابی
پژوهشی
تاریخ دریافت 00/09/14 :تاریخ بازبینی 01/03/08 :تاریخ پذیرش01/03/30 :
فصلنامه راهبرد  ،سال  ،31شماره  ،1پیاپی  ،102خرداد  ،1401صص 126-99

مقدمه
ب راگگی موفقیتهای محققان و تاثی ات ف هن ی پژوهشهایشگگان واگگیکهای مهم
ب ای بودجهبندیهای تحقیقاتی و ارزیابی ای شان ب ای ارتقا و ت صدی ات .اابقاً از
ط یب ارزیابیهای کارشگگنااگگانه ،تعداد و کی یت خ وجی ایشگگان ،رتبهبندی محققان
صورت میپذی فت اما در درهههای اخی  ،با ب ر ای میزان ا اتناد به پژوهشهای شان
این ارزیابی صورت میگی د.
این رویه د باتوجه به ارز شی که به تعداد انت شارات ،کی یت آنها ،محل انت شار و
ج یان ا ازی ی تاثی ات میدهد م ستکزم نقد و ب ر ای ا ات .اواالت مهمی در این
رابطه وجود دارد؛ اینهه تا چه حد نقد انسگگانی ب ااگگان این معیارها ،مهانیزم م یدی
ب ای ایجاد چنین ارزیابیهای پیچید ای به رو شی ثابت و من ص انه ا ات ( Ibrahim
 .)Belter, 2015( )Franco Aixelá, 2015( )N, 2015انتقادهایی به این نوع ارزیابی
وارد میشگگگود که نبارتنداز تمایل به اگگگوگی ی 1،ناهماهن ی میان منتقدان ،پارتی
بازی ،گ و اندی شی و ف دیت ()Marsh, 2008( )Marzolla, 2016( )Frixione, 2016
(.)Kaatz, 2015
ب ای جب ان این محدودیتها ،رویه دهایی مع فی شد اند که کمت ب نقد ف دی
و بی شت ب م شج صههای نکمی و نینی تهیه دارند ()Hicks, 2015( )Aoun, 2013
( .)King, 1987مشگگجصگگههای موفقیت ب یک یا ت کیبی از چهار جنبه تم کز دارند

1 bias
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کم یت خ وجی های محقب (تول ید)؛ 2ارز

خ وجی ها (کی یت)؛ 3داگگگتآرود های

خ وجیهای تحقیب (اث شدید) 4و روابط بین انتشارات یا نویسندگان با دنیایی وایع
ت ( تاثی ))Durieux, 2010( )Carey, 2016( )Arimoto, 2015( )Abramo, 2012( 5
( .)Selvarajoo, 2015انتشار آنالین مقاالت در مجکهها ف صتی ب ای دات ای آ اان
به ا اتنادهای مقاله ا ات .همچنین واکنشهای کارب (یعنی تعداد دانکودهای مقاله)
را در داگگت ن ی ار میدهد و لذا گ و جدیدی از شگگاخ ها که محققان ،مجکهها و
مقاالت را با آنها مقایسه میکنند ف اهم آورد و ارز نسبی همهاریها را ارزیابی و
ارز گذاری میکند ( .)Durieux, 2010ب طبب اگگگنجش آنالین و متناوب تاثی ات
مانند تعداد دانکودها یا تعداد دفعاتی که ر اانه های اجتمانی ( )Wildgaard, 2014از
آن یاد ک د اند چنین معیارهای نسبتاً جدیدی ب ااان ااتنادها و تعداد انتشارات یا
دگ انجهها ( Maximin, Practice corner: the science and art of measuring the
 )impact of an article, 116-118بوجود میآ ینگگد کگگه مجمون گاً کتگگاباگگگنجی
( )Wildgaard, 2014نام گذاری میشوند.
شگگگاخ  hو ضگگگ یب تاثی مجکه ) (JIFثابت ت ین معیارهای ارجاع موفقیت
محققاناند JIF .میان ین تعداد ااگگگتنادهای یک مقاله را در یک مجکه طی اگگگال
گذشته میانجد ،بناب این نشان خوبی ب ای کی یت یک مجکه محسوب میگ دد اما
بطور فزای ند ای بهننوان یک اگگگن جهی کی یت اول یه ب ای محق قان ف دی تکقی
میگ دد ( .)Callaway, 2016اچ ایندکس که در اال )Hirsch, 2005( 2005تو اط
هی مع فی شد ،اعی دارد تا تولید و اث یک محقب را در یک نقطه داد به تصوی
بهشد .اچ ایندکس به صورت تعداد ) (hمقاالت منتش شد تواط یک محقب تع ی
می شود که حدایل به تعداد  hبار به آن ا اتناد شد با شد .ا ات اد از اچ ایندکس
ف اگی شگگگد ااگگگت همانطور که در پ وفایل نویسگگگندگان در پای ا های داد نای
 Google Scholarو  Scopusوارد شد اند.
همچنین بدلیل پیدایش پای ا های داد ی آنالین ،شگگگاهد ته ی اگگگای مدل6ها و
معیارهای ( )Wildgaard, 2014ارزیابی بود ایم که بسگگیاری از آنها اگگعی ب بهبود
2 productivity
3 quality
4 impact
5 influence
6 model
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رویه دهای موجود دارند ( .)Bollen, 2017این مدل ها و معیار7ها شگگگامل رو هایی
هستند که تاثی مقاالت انجید شد را با تعداد دانکودها یا بازدیدهای آنالین ،تغیی
فعالیت م بوط به تحقیقی خاص و ااگگت اد شگگدن از اگگوی جامعهای نکمی یا ذک
شدن در راانههای اجتمانی مورد ب رای ی ار میدهند.
رو های ا اتنادمحور در ت شجی میزان توانمندی پژوهش دارای کا اتیهای
جدی هسگگتند که غالباً در نا گ فته نمیشگگوند .این نق به نهاد نکم آاگگیبهایی
میزند به نحوی که نسگگگبت به تحقب آرمانهای نهاد نکم با این رو ها ت دید جدی
وجود دارد .در این پژوهش ب آنیم تا ابعادی از موضگگگوناتی که میتواند تا حدی این
نقی صه را از بین بب د یا جب ان کند مع فی گ دد و ن سبت به کژکارک دهای رو های
اگگنتی ااگگتناد محور هشگگدارهایی داد شگگود و در ادامه مبتنی ب رویه دهای نوین

ارزشیابی ،ال وی ارزشیابی جامع پژوهش ان اح از گ دد؛ بناب این سواالت پژوهش
بدین صورت اات

.1
.2
.3
.4

محدودیتهای اات اد از انجش انتی کدامند؟
مجاط ات بسندگی به انحصار ارزیابی در رو های انتی چیست؟
رویه د نوین ارزشیابی حاوی چه آموز هایی اات؟
اجزای ال وی ارزشیابی جامع پژوهش ان چیست؟

 .1چارچوب نظری
.1.1
.1.1.1

رویکردهای متمرکز بر تولید استنادات علمی (رویکرد سنتی)
توجه به شاخص اچ ایندکس

8

اچ ایندکس در میان متداولت ین معیارهای بحث شگگد در پیشگگینهی تحقیقات
ی ار دارد 254 .مقاله آن را ب راگگی ک د اند؛ در بسگگیاری از این مقاالت نویسگگندگان
ا ات اد از آن را نایالنهت از تعداد ا اتناد و انت شارات میدانند که همچنان م ستقیم،
منطقی و درات اات)Saad, 2010( )Franceschini, 2012( .نویسندگان خاط نشان
ک دند که ت کیب آن با تولید (انتشارات  )hو شاخ های تاثی (ااتنادهای  )hنسبت
به میان ین ا اتنادها در ه انت شار یابل انتمادت ) (Duffy, 2011) (Prathap, 2012و
ثابتت ااگگت) (Agarwal, 2016زی ا تحت تاثی یک مقاله رایج منح ف نمیشگگوند.
7 metric
8 H index
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( )Saad, 2010همچنین اچ ای ندکس روایی9هم ایی م نااگگگبی دارد و پیشبینی
کنند ی خوبی ب ای موفقیتهای آتی اات(Agarwal, 2016).
با این وجود بدلیل اث تاخی زمانی ب ااتنادها و انتشارات ،شاخ اچ ایندکس با
فعالیتهای اگگاالنهی محقب در زمینه نکمی افزایش مییابد و حتی اگ بعدها میزان
تولید محقب کاهش یابد این شگگگاخ نمی تواند کمشگگگود (Pepe, 2012).بناب این،
نوی سندگان ب سیاری اظهار دا شتهاند که ب ای مقای سهی محققان در اطوح مجتک
کاری) (Haslam, 2009یا اف اد تاز کار (Trueger, The altmetric score: a new
) measure for article-level dissemination and impact, 2015ااگگگت اد از این
شگگاخ منااگگب نیسگگت .اچ ایندکس همچنین نسگگبت به بسگگیاری از انتقادها مانند
احتمال شگگ ط بندی و ناتوانی در انعهان مشگگارکتهای مجتک کمک نویسگگندگان
) (Ioannidis, 2016نکیه تعداد ااگگگتنادها حسگگگان ااگگگت .زی ا ت تیب ال وهای
ااگگتناددهی ) (Van Leeuwen, 2008و رشگگتههای تجصگگصگگی زی مجمونه پزشگگهی
) (Kshettry, 2013مت اوت هسگگتند .ب خی دی نیز مدنی هسگگتند که اچ ایندکس
نباید به ننوان تنها مقیان موفقیت محقب اات اد شود(Kshettry, 2013).
.1.1.2

اچ-ایندکس تعدیل یافته

تعدادی از ن سجههای ا صالح شد ی اچ ایندکس مورد ب ر ای ی ارگ فتهاند؛ این
نسگگگجهها اگگگعی دارند تا با جب ان محدویتهای موجود نقاط یوت اصگگگکی تولیدات
مت عادل را با تاثی ات آن وصگگگ ن مای ند .به ننوان م ال شگگگاخ جی10نمکه د
ااگگگتناددهی جهانی را میاگگگنجد) (Biswal, 2013و همانند اچ ایندکس تع ی
میشگگگود ،اما در این شگگگاخ با ف ی اینهه مقاالت ب ت  gحدایل تعداد  gااگگگتناد
دریافت ک د اند ارز بی شت ی به مقاالتی که تعداد ا اتناد بی شت ی به آنها شد
میدهد (Tschudy, 2016).آزر و آزر) (Azer, 2016بیان ک دند که این شگگگاخ
مقیان اودمندت ی ب ای تولید محقب ا ات) (Azer, 2016متغی دی اچ ایندکس،
خارق یسگگمت ام ،ااگگت که با در نا داشگگتن زمان شگگ وع انتشگگار مقاله ،احتمال
به مندی دانشگگجویان اگگال آخ ی را کاهش میدهد)(Danielson, (Joshi, 2014
) .2013اای متغی های اچ ایندکس که در مقاالت گزار شد اند اعی ب ب ر ای
مقاالت اای نوی سندگان دا شتند ،مانند شاخ  h-majکه فقط شامل مقاالتی ات

0

9 validity
1 G index
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که در آن محقب نقش اصگگکی را دارد (ب حسگگب نقش نویسگگند ) و اچ ایندکس ارز
گذاری شگگد که ب طبب ت تیب نویسگگندگان آنان را ارز گذاری میکند(Biswal, .
)2013) (Ion, 2017

 .2رویکرهای متمرکز بر مکملهای پژوه شی یا دگر سنجهها (رویکرد
نوین)
.2.1

تاریخچه دگرسنجی

اید ی انداز گی ی تاثی (  ، )Impact measuringف ات از تحکیل ااگگتنادی ح کت
ک د و مدتها یبل از ظهور ر اانههای اجتمانی مط ح شد ا ات & . (Haustein S
)1145-63., 2014تغیی ات ا یع در نحو ی انت شار پژوهشها نهتنها مدلهای موجود
انداز گی ی تاثی پژوهشگگی را به چالش کشگگید؛ بکهه پ اگگشهایی در مورد رو های
فعکی را به ارمغان آورد(Hammarfelt, 2014) .اکنون ،دگ اگگگنجی ،شگگگاخ های
مبتنی ب ف عال یت در محیط های راگگگا نه های اجت مانی ،بهننوان جای زینی ب ای
انداز گی ی تاثی نکمی پدید آمد اات). (Haustein S & 1145-63., 2014
.1.1.3

تعاریف دگرسنجی

تعاری متعددی از دگ اگگنجی مط ح شگگد ااگگت که به چند مورد از آن اشگگار
میشود
 .1دگ اگگگنجی جنبش رو به رشگگگدی ااگگگت که به دنبال ارزیابی تاثی نکمی با
رو های جدید مبتنی ب داد های ا اتج اق شد از وب اجتمانی ا ات .دگ انجی
ب ای پشگگتیبانی اگگنجههای اگگ یعت  ،گسگگت د ت  ،و متنوعت تاثی نکمی پیشگگنهاد
میشود). (Bar-Ilan J, 2013
 .2دگ انجی رویه دی ب ای آ شهار اازی اث ات ناپیدای تاثی پژوه شی بهو ایکه
ب رای فعالیتها در ناامها و ابزارهای ب خط اات ).(Cronin B, 2014
 .3دگ اگگنجی تصگگوی ی کامل از تحت تاثی ی ار گ فتن مهالمات ،اندیشگگهها و
رفتارها از محصوالت پژوهشی را ارا ه میکند)(Altmetrics:, 2013

روش پژوهش
نوع پژوهش حاض ب ااان هدف ،تواعهای کگارب دی ،ب ااگان ماهیگت داد هگا،
کی ی و ب ا اان رو های جمع آوری داد ها و اطالنات ،ا انادی ا ات (حبیبپور و
ص ی .)1390،رو انجام پژوهش ،تحکیکی گگگگگ تو صی ی بود و داد های کی ی از
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رو پژوهش کی ی ف ات کیب جمعآوری میشود .رویه د ف ات کی گب ،ن گونی مطالعه
کی گی اا گت ک گه اطالن گات و یافت گهه گای ااتج اق شد از مطالعات کی ی دی با
موضوع مشابه و م تبط را ب رای مگیکنگد  .در نتیجه نمونه موردنا ب ای ف ات کیب
از مطالعات کی ی منتجب و ب ااان ارتباط آنها با اگؤال پگژوهش اگاخته مگیشگود
(  .)Vanhamme and Palmer, Lindgreen 680-647: 2004,در این پژوهش ،از رو
ف ات کیب به منا گور مقای گسه ،ت گسی  ،تبدیل و ت کیب چارچوبها و م گدله گای
مجتکگگگگ ارا گگگگه شگگگگد در زمینه انجههای مورد اات اد در ارزشیابی پژوهش و
پژوهش ان اات اد شد اات.
بدین مناور ،تمامی وباگگگایت های پای ا های داد نکمی شگگگامل Web of
 Science Core Collection, MEDLINE and BIOSIS Citation Indexبا ا ات اد
از واژگان م تبط با موفقیت محقب ب راگگگی شگگگدند .پای ا های نکمی مذکور با ککید
واژ های زی ج ستجو شد و نتایج مبنای پژوهش پیش رو گ دید در م حکه نج ست
صگگگگ فگگا نبگگارات researcher excellence, track record, researcher funding,
, relative to opportunity, researcher potential, research researcher perform
career pathway, academic career pathway, funding system, funding body,
researcher impact, scientific productivity, academic productivity, top
researcher, researcher ranking, grant application, researcher output, h
 index, impact factor, individual researcher and approaches to itsمورد ب رای

ی ار گ فگگت و در ادامگگه ت کیگگبهگگای مجتک ی از

نبگگارات assessment model,

framework, assess*, evaluat*, *metric*, measur*, criteri*, citation*,
)* unconscious bias, rankاضافه گ دید.

معیارهای ورود به مطالعهی ذیل مورد ا ات اد ی ار گ فتهاند ( )1زبان فار ای یا
ان کیسی ( )2چاپ شدن در  10اال گذشته )3( ،در دات ن بودن تمام متن و ()4
ش گ ط اینهه مقاله مورد ب راگگی ،دا گتِ کم یک رویه د را ب ای ارزیابی موفقیتهای
یک محقب خاص بازگو نماید.
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تمرکز بر ترکیب عبارات و واژگان منتخب ( 7827مستند علمی)
گام :1

بررسی دقیق عنوان (خروج  6841مستند علمی)

غربالگری علمی

بررسی چکیده ( خروج  491مستند علمی)

(دسترسی به  495تعداد مستند علمی)
منتشر شده به زبان فارسی یا انگلیسی ()448

4

گام :2

آیا انتشار در دهه حاضر ()386

62

غربالگری

در دسترس ()284

102
166

عملیاتی

دارای رویکرد یا مدل

()118
گام  :3بررسی تمام متن با تحلیل مضمون

ورود  118مستند علمی به
گام سوم پژوهش

تصویر  :1مسیر انتخاب مستندات علمی در فرایند پژوهش

 .3یافتهها
بعد از ب راگگگی و کدگذاری مقاالت منتجب مشگگگج

شگگگد که تعداد  40مقاله

 11ااگگگتنادها12را ب ای اهداف ارزیابی موفقیت محقب
( )%33,8کارب د تعداد انتشگگگارات و
مورد بحث و ب راگگگی ی ار داد اند .شگگگاخ اچ ایندکس ( )Stallings, 2013تعداد
انتشگگارات و میزان اگگومندی یک مقاله محقب را نشگگان میدهد ()Durieux, 2010
( .)Kreiman, 2011بعضی از مطالعات ب ای روایی تعداد ااتنادها و انتشارات ،با اای
نشانههای موفقیت محقب ،مانند امتیاز و پادا اود (Stroebe, ( )Halvorson, 2016
 )2010همسو شد اند.
.3.1

شناسایی محدودیتهای استفاده از سنجش سنتی

تعدادی از محدودیتهای ناشگگی از شگگمار تعداد ااگگتنادات یا انتشگگارات مورد
ب راگگگی تعداد یابل توجهی از مقاالت ی ار گ فتهاند .به ننوان نمونه مینااگگگنی و
1
2

1 publication
1 citations
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همهاران تعاری بین تعداد انتشگگگارات و ااگگگتنادها را در پای ا های داد ی مجتک
بدلیل ااختار و ورودی مت اوت شان بیان ک دند ( .)Minasny, 2013تعداد میان ین
ااتنادها به ه انتشارات به شدت نسبت به تغیی حسان بود و م الً اگ محقب تنها
یک مقالهی با تعداد ا اتنادهای باال دا شته با شد ،این میان ین دچار انح اف می شود
) .(Meho, 2008) (Selek, 2014اث تاخی ز مانی)(Kali, 2015) (Neylon, 2009
ااتنادها ،مشهل دی ی ات که در بیشت مدلها ،ااتنادها و انتشارات ب ای تمامی
نویسگگگ ند گان هم هار که در ن ار تحقیب دخ یل بود ا ند نکی رغم ف عال یت های
مجتک شان یهسان تکقی میشود) . (Sahel, 2011ب خی نیز به این اوال پااخ داد اند
که تا چه حد ااتنادها یادرند کی یت یک مقاله را نشان دهند؛ خاصه آنهه یک مقاله
ممهن اات بیشت ب جنبههای نمکی متم کز شد باشد تا نا ی ).(Pinnock, 2012
البته یک مقاله ممهن ااگگگت بدلیل اگگگودمندی یا بحث ب ان یز بودن یا ه دلیل
دی ی ،تبدیل به یک مقاله داغ شگگگود در حالی که حقیقتاً مطکب پجته و مغزداری
نداشگگته باشگگد و ص گ فاً در حد ط ح اید های ککی باشگگد (Sahel, ( )Stroebe, 2010
 .)Eyre-Walker, 2013( )2011نالو ب این محدودیت ها ،تعدادی از نویسگگگندگان
معتقدند که توجه به تعداد ا اتنادها و انت شارات میتواند غی نمدی با شد ،پیامدهای
من ی ارز یابی موفق یت محقب ،احت ماالً منج به تح ی و داگگگگت کاری مان ند
خودارجانی یا ارجاع بیدلیل شود (.)Ferrer-Sapena, 2016( )Moustafa, 2016
تعداد  9مقاله ( )7,6%مدلها و معیارهای ککی در مورد موفقیت محقب را به بحث
ن ش ستهاند .این مدلها و معیارها نمدتاً به شمار و اح صاء معیارهای ککی ب سند
ک د اند و شگگاید به کار ب دن ل م مدل ب ای آن گزافه باشگگد (Niederkrotenthaler,
).(Kreines, 2016) 2011
13
ض گ یب تاثی نش گ یه ( )JIFکه معموالً بهصگگورت مقیان کی یت در اگگطح مجکه
شگگگ ناخ ته میشگگگود ( )Benchimol-Barbosa, 2011( )DiBartola, 2017در 50
( )%42,3مقاله در رابطه با ارزیابی خ وجیهای تکنوی سند مورد ب ر ای ی ار گ فته
ااگگت .تعدادی از مقاالت  JIFرا بهصگگورت ارزیابی غی راگگمی موفقیت محققان در
کشگگگورهای ف انسگگگه و چین مع فی ک د اند ( JIF .)Slim, 2017بهت ین پیشبینی
کنند ی تمایل مقاله به دریافت ااگگتنادات نکمی در یک زیسگگت بوم نکمی ااگگت.
()Bornmann L. a., 2015
3

Journal Impact Factor

1
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هن ام نشگگان دادن کی یت مجکه JIF ،محدودیتهایی دارد ()Santangelo, 2017
اینهه ممهن ا ات نانادالنه تحت تاثی مقاالت ضعی با شد که از شدت ضع و به
ننوان نقد نمومی مورد ارجاع ی ار گی د ( )Ravenscroft, 2017( )Agarwal, 2016و
ممهن اات فسادهایی را در فضای نکمی در نتیجه بد بستانهای بین پژوهش ان و
ا دبی ان نش یات ایجاد کند ( Maximin, Practice corner: the science and art of
Trueger, The altmetric score: a ( )measuring the impact of an article, 2014
 .)new measure for article-level dissemination and impact, 2015اای انتقادها
درمورد ااگگگت اد از  JIFب ای ارزیابی م قاالت من د یا محق قان ف دی که م قاله را
نوشتهاند متم کز شد اند ( .)Welk, 2014ب خی منتقدان معتقدند که اات اد از JIF
ب ای اگگنجش موفقیت محقب ف دی اگگای محققان را ب ای انتشگگار مقاالتشگگان در
مجکه هایی نامنااگگگب که اث باالیی دارند ت غیب میکند که نهایتاً بانث میشگگگود
مقاالتشگگان از اگگوی محققان م تبط با آن رشگگته خواند نشگگود ()Taylor, 2015
( .)Christopher, 2015به نالو محبوبیت یک مجکه نشانهی ضعی ی ب ای کی یت ه
مقاله اات ،توزیع ااتنادها ب ای محاابه ی  JIFبشدت منح ف میشود (یعنی تعداد
کمی از مقاالت حجم زیادی ااگگگتناد دریافت ک د و بقیه هیس ااگگگتنادی به آنها
نشد ) .نهایتاً بسیاری از صاحبنا ان JIF ،را معیاری نامنااب ب ای ارزیابی محققان
ف دی میدانند زی ا  JIFمعیاری تجمعی از انتشارات مجکه اات و درمورد یک مقالهی
خاص اطالناتی بهداگگت نمیدهد ()Sahel, 2011( )Neylon, 2009( )Finch, 2010
( .)Jokić, 2009بااینوجود بورنمن و پودووکین ب یان ک د ند که تن ها در یک مورد
ااگگت اد از  JIFب ای ب ای ارزیابی محققان ف دی منااگگب ااگگت در رابطه با مقاالت
تاز منت ش شد ی محقب که ف صت دریافت ا اتناد ندا شتهاند ( Bornmann L. a.,
.)2015
بناب موارد پیشگگگ ت ،نتایج پیشگگگینهی تحقیب نشگگگان میدهد که هیس معیار
ااگگتنادمحوری ب ای پوشگگش دادن تمامی اهداف مورد انتاار از ارزیابی پژوهش گ ان
من د بهتنهایی کافی نی ست و در موایعی نامنا اب نیز ه ست .تمامی معیارهای رایج
ب یک جنبه از موفقیت محقب من د تم کز داشته و لذا ب ای انجش اای جنبههای
موفقیت با شهست مواجه میشوند .محدودیتهای ب خی از معیارهای ااتناد محوری
که اک اً اات اد شد اند در ذیل اشار میگ دد
 .1چالش ت اوت در ال وهای ااتناددهی در زمینههای مجتک تحقیب.
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مشهالت وابسته به زمان که از ت اوتهای موجود در نوع و کارب د فعالیتهای
محقب ریشه دارد.
در اولویت ی ار دادن تاثی نسبت به معیار ،یا کی یت نسبت به کمیت یا بالعهس.
اث تاخی زمانی ااتنادها.
ش ط بندی و توانایی ارجاع به خود ب ای تج یب معیارها.
ندم موفقیت در به حساب آوردن ت تیب نویسندگان.
یهسان تکقی شدن مشارکت یا ندم مشارکت نویسندگان در انتشارات.
ااتق ار ف هنگ «انتشار یا هالکت».
احتمال نابوداازی نوآوریها به ازای آنچه متداول اات.
مخاطرات بسندگی به انحصار ارزیابی در روشهای سنتی

اما در یک احصگگگاء مشگگگج میشگگگود که ب خی مجاط ات ب آمد از مدلها و
معیارهای نای  ،ناکافی و در بعضی اویات زا د هستند .تحقیقات انجام شد در ب خی
مقاالت نکم اگگنجی نشگگان میدهد که  %90از مسگگتندات نکمی تواگگط تنها  %20از
پژوهش ان نوشته می شود ( ،)Aoun, 2013حتی با حذف اف اد غی ته اری این ندد
به  %10کاهش مییابد ( .)Biswal, 2013ی ار گ فتن در بین پژوه ش ان یک در صد
دنیا که توانستهاند بیشت ین تولیدات نکمی را داشته باشند نه به این م هوم اات که
این اف اد از  %99کل پژوهش ان باالت هستند بکهه به این معناات که بین آن %10
مقاله نویس از مجموع کل دانشگگگمندان جزء  %10اول ی ار گ فتهاند (.)Diem, 2013
ب ای روشگگنت شگگدن این مجاط تصگگور ب مایید که شگگجصگگی که در یک رشگگتهی
ورز شی مانند تنیس ورز شهاری جزء  10ورز شهار ب ت دنیا شود .آیا این بدان م هوم
ااگگت که این ورزشگگهار در میان ه ت میکیارد ن روی ک زمین که همه تنیسگگور
ه ستند جزء  10ورز شهار ب ت شد ا ات یا تنها بین ک سانی که ورز تنیس را به
صگگگورت کامالً ح فهای پی ی ی میکنند؟ به ط یب مشگگگابه نبارت «من جزء یک
درصگگدم» نباید به معنای حضگگور ف د پژوهش گ در یک درصگگد از جامعه آماری کل
دانشگگ اهیان و دانشگگمندان تکقی شگگود ولی متااگگ انه این ات ا میافتد ( Haslam,
 .)2009مجاط اتی از این د ات ،با ب ر ای م ستندات منتجب این پژوهش ،به صورت
جدول شمار  2جمعبندی شد اند.
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جدول  :1مخاطرات شناسایی شده در صورت بسنده کردن به ارزشیابی بر مبنای استنادات

توضیح
نام مخاطره
صدر پژوهشهایی نشان میدهند که میل به انتساب کلی عنوان
در
دانشگاه های «دانشگاه برتر» بدون التفات به سرانه پژوهش امری رایج
است .بدون لحاظ کردن تعداد پژوهشگران بالقوه در
برتر
محاسبات ،ممکن است دانشگاه ضعیفی از دانشگاه قوی تر،
ضعیفتر تشخیص داده شود.
استاد پراستناد در تاریخ علم ،بارها شاهد رد شدن یک کالم ،توصیف ،نظریه
علمی ،مقاله یا کتاب یک دانشمند بودهایم .ردیهها عموماً به
برخی از اشتباهترین نظریهها یا حتی مضحکترین آنها بیش
از ردیههایی است که به نظریات و آثار علمی دقیق وارد
میآیند .این نکته باعث میشود که هر پژوهشگری که قصد
مواخذه علمی یک نظریه ضعیف را دارد ،به آن ارجاع دهد.
در اثر این ارجاعات که منشا آن ضعف علمی تولید کننده
نظریه یا برونداد علمی است ،نویسنده ناخواسته ممکن است
صاحب مقاله داغ و پراستناد در تاریخ علم شود! بنابراین،
صرف دریافت ارجاعات زیاد منبع موثقی برای ارزشیابی
پژوهشگر نیست .باید دقت کرد که جهت ارجاعات به آن
مثبت است یا منفی!
علم خاصیت انباشتی دارد؛ به این معنا که ذره ذره در اثر
همپوشانی
تولیدات علمی تالشهای دانشمندان توسعه پیدا میکند و اصطالحاً هر
دانشمندی سوار بر شانههای دانشمند قبلی خود میشود .اما
گاه با همین توجیه ،تولیدات علمی بدون دستاورد ویژه،
بهعنوان یک محصول علمی جدید عرضه می شود .با مقایسه
آثار پژوهشگر ،احساس میشود که قدم بسیار کوچکی نسبت
به مقاالت قبلی او در مقاله جدید ،برداشته شده است که در
سطحی نیست که بتوان آن را یک مقاله مستقل محسوب
کرد .در عوض ،ظاهراً یک مقاله مستقل جدی و قابل توجه
آماده شده است .مساله چیست؟ مساله غالبا این است که تنها
با تغییر روش تحقیق ،یا بیان نوینی از مساله یا تغییری در
جامعه آماری و  ...مقاله جدیدی خلق شده است!
انحالل دولت به گزارش مستندات علمی فراوانی در حوزه ارزشیابی امور
پژوهشی دانشمندان ،پژوهشگران برای باال بردن درجه
با شاخصها
پژوهشگری خود ،خود را به دامان شاخصهایی می سپارند

منابع
( Arimoto,

،)2015
( Belter,
،)2015
()Diem, 2013
( Finch,
،)2010
( Haslam,
)2009

(،)Diem, 2013
()Kaatz, 2015
( Diem,
و
)2013

()Diem, 2013
( Hicks,
و
)2015
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که توسط مراجع علم سنجی مطرح دنیا ارائه میشوند .در
ظاهر این عمل ،عمل بخردانه است؛ اما واقعاً در موارد زیادی
این کار حتی عاقالنه نیست و با منافع ملی کشورها نیز
معارض میشود .شاخصهای علم و فناوری بینالمللی ،حتی
بیش از دولت مرکزی در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشورها
حکمرانی میکنند! شاخصها هستند که نمیگذارند
دانشمندی برای حل مسائل منطقه و زیست بوم واقعی خود
دست از مقاله نویسی کشیده و توان خود را در تولید راه حل
های فناورانه برای حل معضالت کوچک منطقه خود مصروف
دارد .این حکمرانی از جنس نرم است و انگیزه خدمت به
کشورهای عقب نگه داشته شده و توسعه نایافته را توسط
دانشمند وطنی کاهش میدهد.
با به گزارش برخی از مستندات علمی ،در صورتی که ( Arimoto,
بازی
و
نهادهای رتبه پژوهشگری در اثر شاخصهای یک نهاد ارزشیابی بهتر از )2015
ارزشیابی نهادهای ارزشیابی دیگر تشخیص داده شود ،تمایل ()Finch, 2010
بندی
به افشای رتبه بهتر خود و پنهان نمودن وضعیت خود در سایر
نهادهای رتبه بندی دارد .به عنوان مثال ،اگر وضعیت
پژوهشگری در الیدن بهتر از وضعیت او در کیو اس باشد،
اقدام به اعالم وضعیت خود در الیدن نموده و تمایلی به
افشای وضعیت بدتر خود ندارد.
.3.3

رویکرد نوین ارز شیابی :معرفی دگر سنجهها به مثابه مکمل رویکرد
سنتی

اخال م تبط با پژوهش گ جدا از اصگگول اخالیی حاکم ب ف ایند پژوهش که باید
از اوی پژوه ش در ارتباط با م شارکت کنندگان و انت شار نتایج پژوهش مورد توجه
ی ار گی د ،یواند اخالیی دی ی نیز در ارتباط باشج پژوهش یابل مالحاه اات
( .)Halvorson, 2016شگگاید در ابتدا اینگونه به نا آید که هیس پژوهشگ ی نیاز به
تعکیم خاصگگی در خصگگوص موضگگونات اخالیی مانند صگگدایت ،امانتداری ،پ هیز از
ا یت ادبی و جعل و  ...ندارد ،اما ویوع مه ر ا یتهای نکمی ( ،)Azer, 2016افشای
اطالنات تواگگط پژوهش گ ان ( ،)Altmetrics:, 2013گزار های اگگاخت ی از ف ایند
انجام ن شد ی پژوهش ( )Duffy, 2011و ...ن شان میدهد اتهای ص ف به انجههای
رایج پژوهشی ممهن اات با مجاط ات گوناگونی هم ا گ دد .از این رو ،دگ انجهها
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ب ای کا اتن از آالم نا شی از ضع انجههای پژوهش ،خا صه در مورد پژوه ش ان
من د تو صیه می شود .با ب ر ای ا اتنادات نکمی در این بار فه ات دگ انجههای
اااای به صورت زی احصاء گ دید.
جدول  :2جمعبندی دگرسنجههای مصحح کژکارکردهای سنجههای سنتی

ردیف

دگرسنجه

توضیح

برخی از منابع

1

صداقت

صداقت در ارائه نتایج و توزیع و

(Cronin B, Sugimoto
)CR., 2014
)(H, 2013

2

همگانی

لزوم اطمینان یافتن در انتشار نتایج

بودن

پژوهشی (به استثنای دالیل امنیتی) به

اشاعه آن به جامعه پژوهشی و ذکر
دقیق منبع پژوهش

(Cronin B, Sugimoto
)CR., 2014
(Zahedi Z, Costas R,
)Wouters P, 2014

دلیل ارتقای درک علمی جامعه،
شناخت بهتر نیازها و عالیق مردم و
تعیین اولویتهای علم و فناوری
قبول و التزام

لزوم دارا بودن شرایط الزم و کافی

3

به مسؤلیت

برای پژوهش حرفهای و پرهیز از

حرفهای

دوباره کاری در موضوع پژوهش

4

امانت داری

ذکر منبع حتی اگر نقل به معنا باشد و

5

شهامت

6

پرداختن به

انتخاب موضوع مناسب برای تولید

مسائل

دانش مفید و تالش جهت کشف

ضروری

حقیقت

رعایت حق مالکیت معنوی در

)(K, 2015

)(K, 2015
(Mehraban S,
)Mansourian Y, 2014

بهرهگیری از اطالعات
عزمی راسخ در پژوهش و عدم

(Mehraban S,
)Mansourian Y, 2014

بزرگنمایی مشکالت و موانع

جامعه

(Mehraban S,
)Mansourian Y, 2014
)(F W. , 2011
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دوری از غرور و نابردباری جهت

7

نقدپذیری

8

درک و فهم

اطالع از مقررات و سیاستهای

قوانین،

حرفهای و سازمانی دولتی و

سیاست ها و

راهبردهای ملی در طرح ،اجرا و

مقررات

گزارشدهی پژوهش

پاسخگویی

پاسخگویی در مقابل کارفرمایان،

بهبود کار و حفظ نشاط و شوق و

)(K, 2015
(Mehraban S,
)Mansourian Y, 2014

ذوق علمی

9

)(F .. G., 2012
(Li X, Thelwall M,
)Giustini D, 2011

(Li X, Thelwall M,
)Giustini D, 2011

حامیان مالی و دیگر نهادهای
خصوصی و عمومی و به خصوص
در قبال جامعه

.3.4

کشف اجزای الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران

با ننایت به هدف پژوهش که ارا ه یک ال وی ب آمد از ف ات کیب مسگگگتندات
نکمی بود ،تدییب اجزای ال و از اهمیت شگگایانی ب خوردار ااگگت .به همین مناور ،با
ننایت به راههارهای ضمنی و ص یح مستنداتِ منتجب ،اجزای ال و به صورت جدول
ذیل مشج گ دید .نحو چیدمان این اجزاء در یسمت جمعبندی ارا ه خواهد شد.
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جدول  :3کشف اجزای الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران

سطح

مقوله

اجزای تشکیل دهنده

اول

شرایط زمینهای

رشته تحصیلی ( ،)Hicks, 2015خبرگی در امر پژوهش

دوم

الگوهای

رابطه دانشگاه و صنعت ،رابطه دانشگاه و جامعه ،رابطه

حمایتی /زیست

دانشگاه و دولت ()Diem, 2013

( ،)Efron, 2011همنویسندگی ( ،)Diem, 2013سابقه پژوهشی
فردی ( )DiBartola, 2017و دلمشغولی و زندگی در رابطه با
موضوع ()Azer, 2016

بوم
سوم

ارزیابان

همتایان و دانشگاه ( ،)DiBartola, 2017کسب و کار
بکارگیرنده ( ،)Li X, Thelwall M, Giustini D, 2011عامه
()Azer, 2016

شاخصهای

دریافت ارجاعات ،داغ شدن مقاالت ،میزان دانلود مقاالت و

اعتبارآفرین

دستاوردهای علمی ،اهتمام به ترویج و گفتمانسازی
( )Abramo, 2012و ()Arimoto, 2015و ( )Bar-Ilan J, 2013و
( )DiBartola, 2017و ()Eyre-Walker, 2013

شاخصهای

پرونده پژوهشی ،اچ ایندکس ،ضریب تاثیر مهمترین مجالت

ذاتی علمسنجی

هدف ،وضعیت دگرسنجی
( )Arimoto, 2015و ( )Altmetrics:, 2013و ()Efron, 2011

چهارم

خلق ثروت

ارزش افزوده اقتصادی و صرفه به مقیاس (،)Demetres, 2017
کاهش هزینههای تولید ()Azer, 2016

نظریهپردازی

خلق ایدهها ،ارائه راهکارهای حکمرانانه ،توسعه قلمرو علمی
( )Aoun, 2013و ()Azer, 2016

پنجم

اقتدار و رفاه

رفاه بیشینه ،امنیت ملی ،ساخت درونی کشور ،تقویت جایگاه

اجتماعی

بینالمللی
( )Diem, 2013و ()Christopher, 2015
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 .4جمعبندی و ارائه الگو
در این پژوهش  118م قا له نکمی پی امون رو ها و اگگگن جه های ارزشگگگ یابی
پژوه ش ان من د مورد واکاوی ی ار گ فته ا ات .بی شت مقاالت معیارهایی از پیش
14
موجود را توصگگگی ک د بودند .نمد این مقاالت به توصگگگی در مورد نقاط یوت و
محدودیت15
های نا شی از رو ها و شاخ های ارزیابی پژوه ش ان من د پ داختهاند
و ب خی دی به کژکارک دهای م بوط به این شگگگاخ ها و رو ها همت گمارد اند.
نمد مباحث اختصگگاص به ط ح مباح ی از جمکه ضگگ یب تاثی نشگگ یات ،شگگمار
تعداد مقاالت و انتشگگارات نکمی ،ب راگگی کی یت مقاالت و مباحث معادل اگگازی و
نهایتاً دگ انجهها دا شتهاند .یافتهها حاکی از این مطکب ا ات که انجش ب مبنای
ض گ یب تاثی نش گ یات و شگگمار اگگاد اگ چه بسگگیار پ کارب د و مورد وثو نمکی
جامعه نکمی ی ار گ فته ا ات ،با کا اتیهای ب سیار شدیدی روب و ات ،به نحوی که
امهان تبدیل شگگدن ارزشگگیابی به ضگگد خود و گ فتار آمدن در مجاط ات ناشگگی از
ارز شیابی در آن مت صور ا ات .ب ای غکبه ب این کا اتیها روی آوری به دگ انجهها
به ننوان نو دارویی ب ضع های ناشی از به کارگی ی رو های ارزشیابی انتی در
مسگگتندات نکمی توصگگیه شگگد ااگگت .این بدان معنا نیسگگت که بسگگند ک دن به
دگ اگگنجهها اطمینانآور ااگگت ،بکهه به ننوان مهمل و اصگگالحگ ناام اگگنجش
پژوه ش ان من د یابل ط ح اات .نهایتاً ال وی ارز شیابی پژوه ش ان به صورت زی
یابل ارا ه اات .این مدل چند اطحی و جامع ن شامل شش اطح اات.
سطح پایه یا نخ ست ،متم کز ب ش ایط ف دی پژوه ش
آموز

و ناام ارتقای او در

نالی و نیز میزان اهتمام به ارتباطگی ی با شگگبهه دانشگگ ان در جهت تولید

م ستندات نکمی ا ات .سطح دوم زی ست بوم پژوهش را که تو اط ناام دان ش اهی
ب ای تع ی و حمایت و کاربسگگت اج ایی نتایج پژوهش دارد مورد نا ااگگت .بدیهی
ا ات که کارپ دازی ا صکی این اطح متوجه شج پژوه ش نی ست و م بوط به
شاخ هایی نای ارتباط دان ش ا – دولت – صنعت – م دم ا ات .سطح سوم به
ط ح همزمان شگگاخ های انتبارآف ین که بیان یدرت یا ضگگع نکمی پژوهشگگ
ا ات ،در کنار شاخ های ذاتی نکم انجی که در انت رایج ارز شیابی انتی مورد
تاکید ا ات ،میپ دازد .در این اطح به طور وا ضح داوران ا صکی بیان شد اند و ناام
4
5

1 strengths
1 limitations
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ارزیابی ای ی از ارز شیابی تو اط همتایان (در مورد نکوم بنیادی) تا نامه (در مورد
نکوم کارب دی و کارب دی اازی نکوم) را شامل می شود .سطح چهارم بیان ص یحی
از مول ههای ناظ ب پیامدهای اولیه نکوم کارآمد را در خکب ث وت و (یا) ب سط تئوری
و نا یهپ دازی را شامل می شود .در ه صورت سطح پنجم تاکید دارد که نتیجه
یطعی پژوهش باید در طوالنی مدت منج به کسگگب ایتدار و رفا اجتمانی گ دد .در
غی این صورت اگ چه ممهن ا ات از نا معیارهای ارز شیابی انتی ،پژوهشهای
پژوهشگگگ ی خوب یکمداد شگگگود ،اما به دلیل ندم افزایش ایتدار یا رفا اجتمانی،
تولیدات نکمی و نکمِ پژوهش محل ت دید و الزم به بازن ی اااای اات.
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.4.1

بررسی روایی الگو

ال و نالو ب اینهه حاصل ت کیب اجزایی اات که به طور مستند (جدول شمار
 )3حا صل شد ا ات؛ در اختیار خب گان ی ار گ فت که با ج ح و تعدیلهایی که در
ال وی ارزشیابی ارا ه شد لحاظ شد اات ،مورد یبول ی ار گ فت .ال وی اصالح شد
مجدداً در اختیار خب گان ی ار گ فت و مورد تایید کامل ایشان وایع شد .این خب گان
نبارتند از ر یس گ و اج اییاازی نقشه جامع نکمی کشور ،نضو گ و گ تماناازی
نکم و فناوری در گام دوم انقالب ،جانشگگگین آموز دانشگگگ ا  ،نضگگگو هیأت نکمی
دان ش ا  2 ،ن از پژوه ش ان حوز نکم انجی ،دانشآموخت ان دکت ی ر شتههای
ایااتگذاری نکم و فناوری و ایتصاد.
.4.2

پیشنهادها:

پیشنهادهایی برای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری در ایران:
 .1همانطور که در بجشهای مجتک نوشگگته حاضگ بدان اشگگار گ دید ااگگت،
مشگگهالت موجود در ناام ارتقای پژوهشگگ ان و انضگگای هیئت نکمی دانشگگ ا ها و
مواگگگسگگگات آموز نالی ،لزوم ارت قا و بهبود آیین نامه های ارت قا در وزارت نکوم،
تحقیقات و فناوری نمود بارزی پیدا ک د اات.
 .2ف ایند جذب انضگگای هیئت نکمی دانشگگ ا ها در تحولی اگگاختاری ،نیازمند
ان سجام بج شی به مجمونهای دگ انجهها و مول هها ا ات تا مبنای جذب نجب ان
دان ش اهی به ندالت نزدیکت گ دد .در این را اتا توجه به ش ایط ف دی داوطکبان و
ف ایند ارتقای ای شان در ناام آموز نالی ،پی شنهادی رو به جکو ب ای ایا ات ذاری
در ناام نکم ،فناوری و نوآوری ای ان اات.
 .3توجه و ارز گذاری به پژوهشها و تحقیقاتی که مصگگدا نکم نافع هسگگتند و
در رااتای حل مسا ل نینی کشور کارب د مستقیم و متنابهی دارند ،از جمکه ایداماتی
ا ات که میتواند م سی تحقیقات و پژوهشهای دان ش اهی را به امت حل م سا ل
مهم کشور او دهد.
 .4توجه همزمان به ط ح شگگگاخ های انتبارآف ین که بیان یدرت یا ضگگگع
نکمی پژوهشگگ ااگگت ،در کنار شگگاخ های ذاتی نکماگگنجی که در اگگنت رایج
ارزشیابی انتی مورد تاکید اات ،میپ دازد.
 .5بازآف ینی ناام جب ان خدمات پژوهش ان و انضای هیئت نکمی دانش ا ها ب
مبنای دگ انجهها که در رااتای ب ی اری ندالت پ داختی انجام میگی د.
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پیشنهادهای مطالعات آتی:
پی شنهاد می شود در پژوهشهای آتی به نناوینی که در ذیل بدان ا شار خواهد
شد ،پ داخته شود تا ناام ارز شیابی و ارتقای ان ضای هیئت نکمی و پژوه ش ان در
ناام نکم ،فناوری و نوآوری در را اتای اج ای ندالت و ایجاد ر ضایت در ای شان گام
ب دارد
 .1ب ر ای نحو رابطه ناام جذب و ارتقای پژوه ش ان ب مبنای ناام ارز شیابی
ایشان.
 .2واکاوی چالشها و م سا ل دان ش ا ها و نهادهای م تبط با ایا اتگذاری نکم،
فناوری و نوآوری در ای ان در رابطه با ارزشیابی پژوهش ان.
 .3ارا ه مدل ناام هماهنگ پ داخت ب منبای ناام ارزشیابی پژوهش ان.
 .4ب رای الزامات ایااتگذاری در ناام جدید ارزشیابی پژوهش ان.
 .5نحو پیاد اگگازی ال وی ارزشگگیابی جامع پژوهش گ ان در ناام نکم ،فناوری و
نوآوری ای ان.
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