
  
  

 ايران اسالمي جمهوري
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت

 فناوري و تحقيقات معاونت

  
  
  

 ارزشيابي نتايج
 پژوهشي فعاليتهاي عملكرد

 پزشكي آشور علوم دانشگاههاي
  ١٣٨٦ سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ٦نشريه شماره ، سال ششم 
  
  
  
  
  

 و فناوري تحقيقات هماهنگي و توسعه مرآز
 ١٣٨٧ مهرماه

  
  
  
  
  



 ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣

  
  

  
 شورآ پزشكي دانشگاههاي علوم پژوهشي فعاليتها عملكرد ارزشيابي نتايج گزارش : عنوان
  ١٣٨٦ سال

 
 و دفترتوسعه ,آموزش پزشكي و درمان بهداشت، وزارت فناوري و تحقيقات  معاونت :مجري

  فناوري و تحقيقات هماهنگي
 

  ولياءدآتر پرويز ا, واسعي محمد ترآد :ناظرين
 سادات غالميالفاطمه  : معاون نظارت و ارزشيابي

  پيكري  نيا، نيلوفر شيرين جاللي: آشور پزشكي دانشگاهها ي علوم ارزشيابي مسؤولين
 

 :الفبا حروف ترتيبآشوربه  پزشكي  ي علومدانشگاهها ارزشيابي ميتهآ ياعضا
 برهمت،نيلوفر فرزانه بيريان،آامير منسي ترآد الهامي، رباب سيده ترآد افتخاري، برادران منير ترآد

 حقيقـي،  زهـره  تـر آد حجازي، فرزانه حبيبي، الهام ش،آ چينه عهديه نيا، جاللي شيرين پيكري،
 فـالح  فاطمـه  فالحـت،  تـايون آ غالمـي،  الـسادات  فاطمـه   علـوي،  منيـژه  طـالعي،  محمدباقر ترآد

  يزديان زاد،تهمينه هنآ هوشمند ترآد ماليان،آ مهرنوش ، رستمي
  

  مهندس پونه برادران افتخاري: طراح بانك اطالعاتي
  

  خديجه باقري ، الهه باقري: همكاران اجرايي
 

  فناوري و تحقيقات معاونت، اوستا  بوستانروبروي ،آزادي خيابان :آدرس
 فناوري و تحقيقات هماهنگي و توسعه دفتر 

  ٠٢١- ٦٦٥٨٢٥٢١ :تلفن
 http://www.Research.hbi.ir :  ;      http://www.hbi.ir :وب آدرس

  
 ١٣٨٧ مهرماه :انتشار تاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  تقدير و تشكر
  

  
ــاء ســطح علمــي و     براســاس سياســتهاي آــالن پژوهــشي آــشور ، ارتق

آاربردي دانش منتج از تحقيقات و افزايش آارايي و اثر بخشي آن ، درصدر              

آمــوزش  اهــداف معاونــت تحقيقــات و فنــاوري وزارت بهداشــت ، درمــان و     

پزشكي بعنوان مهمترين رکـن سياسـتگزاري درعرصـه تحقيقـات مـرتبط بـا               

  .سالمت ، قرار گرفته است 

باتوجــه بــه ايــن ديــدگاه ، رفــع موانــع تحقيــق ، تــشويق و ترغيــب محققــين 

وحمايتهاي مـادي و معنـوي از ايـشان و موظـف نمـودن سـازمانها  و مراآـز                    

ــان و   ــت مــستمر از محقق ــه حماي  – انجمهــاي علمــي تحقيقــاتي آــشور ب

تحقيقاتي از مهمترين وظايف نهادهاي  سياسـتگزار در عرصـه پـژوهش بـر               

  .شمرده شده است 

دانـشكده هـاي    /در همين  راسـتا ارزشـيابي عملكـرد پژوهـشي دانـشگاه            

علوم پزشكي آشور مسووليت خطيري است آه امسال نيز با بهره گيـري             

ــاونين و    مــديران پژوهــشي از همكــاري و مــساعدت ارزشــمند روســا ، مع

دانـــشگاهها ، آارگروههـــا و آارشناســـان مـــسوول ارزشـــيابي دانـــشگاه  

دانشكده هـا ، مـديران سـتادي و آارشناسـان حـوزه معاونـت تحقيقـات و                  /

فناوري وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، انجام پذيرفت و ماحصل            

ه اين تالش جمعي در قالب مجموعه اي جهت بهره برداري ذي نفعان عرص            

  .پژوهش تدوين گردید

لذا بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از زحمات بي شائبه آليـه عزيزانـي آـه            

در اين مهم ماراياري نمودنـد، از درگـاه ايزدمنـان توفيـق روزافـزون ايـشان را                  

بــي ترديــد بــذل توجــه و نقطــه نظــرات ارشــادي صــاحبنظران و . خواســتارم 

شتوانه اي بـسيار ارزشـمند      اساتيد محتـرم در جهـت ارتقـاي ايـن فراينـد پـ             

  .خواهد بود

  
  دآتر محمد واسعي

  معاون تحقيقات و فناوري



 ٥

/ بدينوسيله از زحمات بيدريغ آارشناسان مسوول ارزشيابي دانشگاه 
دانشكده هاو ساير موسسات علوم پزشكي آه در اين فرايند صميمانه ما را 

  :ياري نمودند تقدير و تشكر بعمل مي آيد 
  
  

  نام آارشناس   نام دانشگاه 
  آقاي دآتر پيام آبيري وخانم امين پور  اصفهان 

  خانم محبوبه يگانه  آرمان 
  آقاي احمد خسروي   شاهرود

  خانم فرشته نارويي   زابل 
  خانم دآتر زهره نادري  …بقيه ا

  خانم زهره آذرباد  آاشان 
  آقاي دآتر رااهب قرباني   سمنان 

  خانم فرخنده ملكي   ايران 
  خانم نوريه پريور  زنجان 
  آقاي محسن حيطه   سبزوار
  آقاي رضا ميرزائي   بجنورد

  آقاي محمد باقر منتظري   مازندران 
  آقاي آوروش اسفنجاني   شاهد 

آقاي دآتر نادر منصور سمائي وخانم زهرا   گلستان 
  خمبه بيني

  خام تاجيه جادري   اهواز
  آقاي دآتر آيهان گنودي   مشهد 
  ي اآراميآقاي عل  گناباد 
  خانم راضيه پرنيان   جهرم 

  خانم شمس دارابي   قم 
  خانم مهري مشاطان   قزوين 

  خانم راشل قاسمي  بندرعباس
  آقاي دآتر حسن مظفري   يزد

  خانم فريبا قبله  اراك 
  آقاي عبدالكريم نگين تاجي   ياسوج 

  آقاي دآتر حميد رضا حيران   فسا 
    خانم منور نادري   رفسنجان 

  خانم مريم شيرمحمدي   جندبير
  آقاي دآتر اميد فاضل زاده   شيراز
  آقاي دآترنجم اله طايفه   گيالن 

  آقاي يزدانبخش   لرستان 
  خانم فرحناز وطن خواه   زاهدان 
  آقاي دآتر سيد احمد رضائي  تهران

  خانم دآتر نغمه جعفري نيا  شهيد بهشتي
  آقاي بابك عطاي شيخ  تبريز
  يژنيآقاي دآتر ب  بابل

خانم اآرم سليماني و خانم مرضيه   آرمانشاه
  عاليي

  خانم اعظم فصيحي و خانم ويدا سميعي  همدان
  خانم فريده حاجي حيدري  بهزيستي و توانبخشي

خانم شمسي ميري غفارزاده و خانم   اروميه



 ٦

  مهناز حاجي محمديان
  آقاي دآتر بهنام فيروزي  اردبيل

  اطمه افشارپورخانم پروين خرم و خانم ف  شهرآرد 
  خانم سارا اميني و آقاي فردين غريبي  آردستان
  خانم خاآزاد  بوشهر
  آقاي عظيم اعظمي  ايالم

  خانم فرزانه باغخاني  تربيت مدرس
  خانم دآتر بنفشه درمنش  ارتش

  خانم دآتر سارا سياح  انستيتو پاستور
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  خالصه 

نشكده هاي علوم پزشكي آشور يكـي از        دا/هاي پژوهشي دانشگاه    تارزشيابي فعالي  

وظايف اصلي معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت بهداشـت ، درمـان وآمـوزش پزشـكي                   

 هـر سـاله بـا اسـتفاده از فرمهـاي مـدون و دسـتورالعمل هـاي               ١٣٧٩است آه از سال     

  .طه صورت پذيرفته است بومر

آـشور درسـال    دانشكده هاي علوم پزشكي     /ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه     

قابل ذآـر اسـت     . دانشكده علوم پزشكي آشور صورت پذيرفت       / دانشگاه   ٤٣ در   ١٣٨٦

كده علــوم جــاري بــراي نخــستين بــار دانــشگاه علــوم پزشــكي ارتــش ، دانــش  درســال

كده علوم پزشكي شاهد و انـستيتو پاسـتور نيـز بـه ايـن               پزشكي تربيت مدرس ، دانش    

  .ندموعه افزوده شدمج

 ١١٣٢٤يـات علمـي     ه تعداد آل اعـضاي    ،   ١٣٨٦ست آمده در سال     براساس نتايج به د   

 نفــر ، تعــداد محققــين غيــر هيــات علمــي مراآــز  ١١٠٠٠طبــق يافتــه تنفــر ، پژوهــشگر 

 آـه    نفـر بـود    ٤٠١٣٩ نفر و تعداد دانشجويان فوق ليسانس به باال          ٣٦٥تحقيقات مصوب   

ــا ســال گذشــته بــه ترتيــب از درصــد رشــد      ٧ و – ٢١ ، ٩  ،٧ ايــن ارقــام در مقايــسه ب

درخصوص منفي شدن شاخص رشد محققين غير هيـات علمـي مراآـز             . برخوردار بودند 

لمـي  تي به نظر مي رسد اقبال بيشتر مراآز در راستاي جـذب اعـضاي هيـات ع                قاتحقي

  .ت متخصص مورد نياز موثر بوده اس

داد  برآورد گرديد آه از ايـن تعـ        ٦٧٣٣  ،    ١٣٨٦تعداد طرحهاي پژوهشي مصوب در سال       

در راستاي اولويتهـاي مـدون تحقيقـات در عرصـه علـوم پزشـكي          % ) ٤/١٦( عدد   ٤١٣٤

يال و آـل بودجـه      ر ميليون   ٩/٢٢٨٧٥٣همچنين مقدار آل بودجه طرحهاي مصوب       . بودند

 ميليـون ريـال بـود آـه بـراين           ١/١٢٤٨٢٦منطبق با اولويتهاي پژوهشي     طرحهاي مصوب   

 ميليون ريال محاسبه گرديـد      ٣٤ مصوب   اساس متوسط بودجه تخصيص يافته به هرطرح      

بودجـه طرحهـاي مـصوب بـه طرحهـاي در راسـتاي              % ٦/٥٤همچنين مشخص شد آه     

  .اولويت تخصيص يافته است 

 مقالــه در ٧٩٠١ ، ١٣٨٦وع در ســال مــدرخــصوص توليــد دانــش و انتــشار مقــاالت در مج

 علمــي پژوهــشي داخلــي و خــارجي اينــدآس شــده و نــشده بــه چــاپ رمجــالت معتبــ

 رشد داشته اسـت   % ٢٨رسيده است آه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته حدود            

 عدد از مقاالت در مجالت معتبـر اينـدآس شـده بـه              ٧١٥٧تعداد   قابل ذآر است از اين       .

  , Pubmed عدد مربوط به نمايه نامه هاي ٧١٩ و ISIدر  عدد ٢٦٥٧چاپ رسيده اند آه 

Medicus Index , Medline مي باشد .  

 عدد و آتب به چـاپ رسـيده         ٢٠٩عداد موارد نوآوري، اآتشاف و اختراع به ثبت رسيده          ت

د وجلد بـ  ١٧٣در دانشگاههاي علوم پزشكي آشور و ساير موسسات مربوطه مجموعا  



 ٨

قاله دانشگاه يا مرآز وابسته بـه آن در آتـب مرجـع بـين               ه م  مورد نيز ارجاع ب    ٥٩در آل   .

  .المللي ثبت گرديد

، )  امتيـاز    ٩/٣٩٧( و رهبري ، دانشگاههاي علـوم پزشـكي زنجـان            در شاخص حاآميت  

 در محـور    ؛) ٦/٣٩٠(، و شهيد بهـشتي      )  امتياز   ٢/٣٩٥( قزوين   ،)  امتياز   ٨/٣٩٥(گناباد  

ــوم پزشــكي تهــران    ــشگاههاي عل ــد دانــش دان ــاز ٣٩٢٩٥(تولي ، شهيدبهــشتي )  امتي

توانمندسازي نيـز سـه دانـشگاه        و در محور     ؛)  امتياز   ١٢٨٢٨(و شيراز   )  امتياز   ٢٠٤٠٩(

، بيتــشرين )  اميتــاز ٥٠٠(و شــيراز )  امتيــاز ٥٥٠(، اصــفهان )  امتيــاز ١٤١٠(تهــران 

  .امتيازات را احراز نمودند

، ) ٤١٨٣٩(در دانشگاههاي تيپ يك باالترين امتياز خام مربـوط بـود بـه دانـشگاه تهـران                  

دانشگاههاي تيپ دو شـامل   اين ترتيب در  .)١٣٨٥٩(و شيراز   ) ٢٢٥٤١(شهيد بهشتي   

و در  ) ٢/٢٦٨١(و علوم بهزيستي و توانبخـشي       ) ٢/٢٩٥٥(بابل   ) ٦/١٣٨٤١(، مازندران   

ــه ترتيــب    ــز ب و  ) ٣/١١٧٦(،لرســتان ) ٦/١٤٥٥(شــهر آــرد دانــشگاههاي تيــپ ســه ني

ــود  ) ٢/١١٦٦(آردســتان  ــروه ســاير  .ب ــشگاهها و موســسات  در گ ــوم پزشــكي  دان عل

  . امتياز خام در صدر قرار داشت ٦٢٨٧با ...  ايتدانشگاه علوم پزشكي بق

براساس امتياز تراز شده حسب تعداد پژوهشگر تطبيق يافته ترتيب مذآور به قرار ذيـل               

 .)٢٠(و شهيد بهشتي    )  ٩/٢٠(، شيراز   ) ٧/٢٣(بود ، در دانشگاههاي تيپ يك ، تهران         

ــستان    ــپ دو ، گل ــشگاههاي تي ــل  ) ٤/٢٨(در دان ــدران و ماز ) ٢٦(، ارديب  در ؛) ٧/٢٣(ن

ــد ) ٩/٦٠(دانــشگاههاي تيــپ ســه ، شــاهرود   و در ســاير ) ٥/٤٦(ســبزوار ، )٤/٤٩(گناب

، ) ١/٣٦... (دانــشگاهها و موســسات علــوم پزشــكي دانــشگاه علــوم پزشــكي بقيــه   

  .) ٤/٢٠(و تربيت مدرس ) ٣/٢٢(انستيتو پاستور 

هــشگر ترتيــب بــه دنبــال بررســي امتيــاز تــراز شــده بــر اســاس ســهم بودجــه هــر پژو   

، اصـفهان  ) ١٦/٧٨٤(؛  در دانشگاههاي تيپ يك ، تهـران  ) دانشگاهها به اين شرح بود   

، بابـل   ) ٠١/١٢٩(در دانـشگاههاي تيـپ دو ، مازنـدران    ). ٠٤/٣٨٢(و شيراز  )  ٠٤/٤٠٢(

) ٥/٤٦ (شــهرآرد ؛ در دانــشگاههاي تيــپ ســه ،   ) ٧١/١٠٣(و آرمانــشاه ) ١٩/١٠٧(

اهها و موسـسات علـوم پزشـكي        و در ساير دانشگ   ) ٦٤/٣٣(نآردستا ،  )١٣/٣٧ (ياسوج

... علـوم پزشـكي بقيــه   ، دانـشگاه  ) ٧٨/٤٦٧(دانـشكده علـوم پزشـكي تربيـت مـدرس     

  ) .٨٣/٣٨ (دانشگاه علوم پزشكي ارتش، ) ٢٣/٢٥٣(
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  : مقدمه 

ارزيــابي و ارزشــيابي فعاليتهــاي پژوهــشي بــه عنــوان ابــزاري ارزشــمند از  

ــي    ــه آل ــه مطالع ــسو ب ــصوصيات و يك ــالتهاي خ ــشگاه  رس ــشي دان  پژوه

يم توانـايي هـا و ظرفيتهـاي        م پزشـكي آـشور و ترسـ       دانشكده هاي علـو   /

موجود آنها و از سوي ديگـر بـه ارزيـابي و ارزشـيابي عملكـرد هـاي صـورت                    

گرفته مي پردازد آه ماحصل اين تلفيق نقش بسيار ارزنده اي را در ترسيم              

  .ژوهشي در آشور خواهد داشت مسير توسعه همه جانبه فعاليتهاي پ

امـروزه در آـشورهاي صـنعتي ،ايـن مهـم ،نقـش و اهميتـي در خـور يافتــه         

است و در راستاي پرورش نيروي انساني متخصص ، ارائه خـدمات علمـي              

ايجاد خالقيت و ابتكار و نوآوري بـيش از پـيش مـورد             و پژوهشي به جامعه و    

ستيابي به دانش نـوين و درك   اصوال به منظور د.توجه و اقبال قرار مي گيرد     

رسالت اصلي پژوهش مي باشد و نيز به جهت نيل به توسـعه             آه  موثر آن   

ن دانـش علمـي در قالـب    ان ابزار و اسـلوبي بـراي بـه آـارگرفت        به عنو پايدار  

ــا ماموريــت    عملــي علــم  ــا خــدمات متناســب ب ــه محــصوالت ي و رســيدن ب

د نظـــارت و بهـــره گيـــري از فراينـــ دانـــشگاههاي علـــوم پزشـــكي آـــشور ،

ان تعيين وضعيت موجـود ، موفقيتهـا و چالـشهاي پـيش رو ،               ارزشيابي امك 

رهاي مناسب جهت رسيدن به اهداف و در آوتـاه آـالم ، بهـره وري و                 مسي

  .استفاده بهينه از امكانات و پتانسيهاي موجود را فراهم مي آورد 

مـوزش  براين اساس معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمـان و آ            

  / ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي پژوهـشي دانـشگاه       ١٣٧٩پزشكي از سال    

دانشكده هاي علوم پزشكي آشور را به عنوان يكـي از فعاليتهـاي اصـلي               

گزارش پيش رو مشتمل بر نتايج ارزشيابي فعاليتهاي        .خود قرار داده است     

دانـــشكده هـــاي علـــوم پزشـــكي آـــشور و ســـاير /پژوهـــشي دانـــشگاه 

   ١٣٨٦و موســــــــــسات مربوطــــــــــه در ســــــــــال   دانــــــــــشگاههاي 

مي باشد آه با استفاده از آخرين دستورالعمل مصوب تهيه و تـدوين شـده               

  . است 
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  روش انجام آار 

دانــشكده هــاي علــوم /فراينــد ارزشــيابي فعاليتهــاي پژوهــشي دانــشگاه  

 بـه دنبـال طراحـي فـرم اوليـه ارزشـيابي و              ١٣٧٩پزشكي آـشور در سـال       

  ســــاس نتــــايج مطالعـــات انجــــام شــــده و  عمــــل مربوطـــه برا لدســـتور ا 

 رهبـري ،   وحاآميـت هاني ارزيـابي پـژوهش در سـه محـور        شاخص هاي ج  

ــابع       ــسيج منـ ــود و بـ ــش موجـ ــتفاده از دانـ ــش و اسـ ــد دانـ ــالي و توليـ مـ

توانمندسازي آغاز گرديـد و متعاقـب آن طـي بررسـي هـاي آارشناسـي و                 

بــازنگري و  مــورد لوتمــال بازخوردهــاي ارشــادي صــاحبنظران و نتيــاج پــايعا

  .تكميل قرار گرفت 

ها تـا   هـاي پژوهـشي دانـشگاه     بازنگري ساالنه ، ارزشـيابي فعاليت     به دنبال   

 متعاقـب بـازبيني     ١٣٨٧ تـداوم يافـت و از آن پـس نيـز در سـال                ١٣٨٦سال  

نهايي فرمها و دستورالعملهاي مربوطه ، فرمهاي نهايي براساس اهداف و           

يز اطالعـات مـورد نيـاز مـديران و          سياستهاي معاونت تحقيقات و فناوري و ن      

ذي نفعان مربوطه طراحي و تـدوين شـد و از طريـق وب سـايت معاونـت در       

در طراحــي جديــد ، مربــوط بــه ارزشــيابي  . اختيــار دانــشگاهها قرارگرفــت  

 ٤ شـاخص در     ٢١ دانـشگاهها ، مجموعـا       ١٣٨٦فعاليتهاي پژوهشي سـال     

ــور ح ــازي ، توليـــ محـ ــاآميـــت و رهبـــري ، توانمندسـ ــات د دانـ ش و تحقيقـ

دانشجويي مورد نظر قرار گرفت همچنين فـرم مربـوط بـه اطالعـات مقـاالت       

ــز        ــشگاهها و مراآ ــشگران دان ــي و پژوه ــات علم ــضاي هي ــده اع ــاپ ش چ

نـوع  ،    خـارجي   /تحقيقاتي مربوطه به تفكيـك مقـاالت چـاپ شـده داخلـي              

  ايندآس ، رتبه نويسنده و نوع مقاله

short communication ) ،Review article، original article، (letter   

  . گرديد به مجموعه فرمهاي اطالعاتي اضافه 

 هـاي الزم نظيـر نقـش        برنامه زمانبندي و ساير موارد مـرتبط بـا همـاهنگي          

 ١٣٨٧در فـروردين مـاه      ... وول ارزشيابي در دانـشگاهها و       آارشناسان مس 

  .طي نامه اي به دانشگاهها  و موسسات مخاطب ارسال گرديد
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 مجموعه جديد مشتمل بر دانشكده علـوم        ٤ابل ذآر است در سال جاري       ق

ــستيتو پاســتور و      ــش ، ان ــوم پزشــكي ارت ــشگاه عل پزشــكي شــاهد ، دان

دانــشكده علــوم پزشــكي تربيــت مــدرس متعاقــب دعــوت و اطــالع رســاني 

ند آـه   د شـ  ضافهمعاونت و اعالم تمايل و همكاري متقابل به اين مجموعه ا          

 و آموزشهاي الزم در ايـن خـصوص نهايتـا بـه عنـوان               به دنبال هماهنگي ها   

ساير دانشگاهها و موسـسات علـوم پزشـكي ، اطالعـات آنهـا مـورد جمـع                  

  .بندي و بررسي قرار گرفت 

آشنايي با فـرم  "جاري آارگاه يك روزه اي با عنوان        نهايتا در خرداد ماه سال    

ي دانـشكده هـاي علـوم پزشـك       /ارزشيابي فعاليتهاي پژوهـشي دانـشگاه       

ــاوري ،   " آــشور  باحــضور رئــيس مرآــز توســعه وهمــاهنگي تحقيقــات و فن

آارشناسان مـسوول ارزشـيابي در دانـشگاههاي علـوم پزشـكي آـشور ،               

وولين مربوطــه در محــل شــيابي معاونــت و برخــي مــديران و مــسآميتــه ارز

 تبيـين اهـداف ،       ضـمن  معاونت تحقيقات و فناوري برگزار گرديد آـه طـي آن          

  . ارزشيابي به رفع سواالت و ابهامات حضار پرداخته شد فرايند... روند 

مطابق با برنامه از پيش تعيين شده ، ارزشيابي دانشگاهها از خرداد سـال    

 ضمن بررسي مدارك و مـستندات دانـشگاهاي علـوم پزشـكي تيـپ               ١٣٨٧

سه با حضور نماينده دانشگاه در محل معاونـت تحقيقـات و فنـاوري شـروع                

ر بـه دنبـال بررسـي مـدارك مربـوط بـه دانـشگاههاي               شد و در نيمه شهريو    

  .تيپ يك خاتمه پذيرفت 

قبال ذآر است در طي ايـن رونـد آليـه مـدارك مربـوط بـه آميتـه تخصـصي                     

ثبـت  ارزشيابي فعاليتهاي دانشگاه مشتمل بر نوآوري ، اآتـشاف ، اختـراع             

به دنبال جمـع آوري در  ... ي موارد خاص شده و بومي سازي فناوري و برخ     

 با حضور اسـاتيد و صـاحبنظران مربوطـه مـورد             آميته تخصصي  هار جلسه چ

  .بررسي و امتياز دهي قرارگرفت 

 آنـاليز داده    ورود و به دنبال تكميل آليه فرمها و نهايي شـدن امتيـازات خـام              

هــا صــورت پــذيرفت و حــسب اهــداف برنامــه و شاخــصهاي منــدرج در فــرم  

  .گزارش نهايي تدوين گرديد 
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  :براساس شاخص هاي مندرج در فرم ارزشيابي ارزيابي آلي 

براســاس  اطالعــات منــدرج در فرمهــاي تكميــل شــده ارزشــيابي دانــشگاه 

دانشكده هاي علوم پزشكي آشور ، در محور حاآميت و رهبري شـاخص          /

ــه براســاس        ــشهاي پزشــكي آ ــالق در پژوه ــه اخ ــظ آميت ــه حف ــوط ب مرب

اين آميته در سـنوات     سياستهاي معاونت مبني بر تاآيد تشكيل و فعاليت         

 از آنجا آه در اآثريت قريب بـه اتفـاق دانـشگاهها محقـق              ،  گذشته داير بود  

جـاري مـورد بررسـي قـرار نگرفـت و در زمينـه عملكـرد                 گرديده بود در سال   

آميته اخالق به شاخص نسبت طرح هاي ارجـاع شـده آميتـه اخـالق بـه                 

ــد     ــا گردي ــا  .آــل طــرح هــاي مــصوب اآتف ــه طــور مي ــسبت ب ــن ن نگين در  اي

 و در ٦/٢٣، تيــپ ســه % ٢/٣٧، تيــپ دو % ٢/٥٧دانــشگاههاي تيــپ يــك 

بـرآورد گرديـد آـه بـا        % ٧/٢٥ساير دانشگاهها و موسسات علوم پزشـكي        

 ؛توجه به تخمين نسبي طرحهايي آه بايد بـه آميتـه اخـالق ارجـاع شـوند                

قابـل قبـول بـه نظـر        ... آارآزمايي باليني ، مداخله اي بـا سـوژه انـساني و             

  .ي رسد م

درخصوص شاخص ديگـر ايـن محـور يعنـي نـسبت طرحهـاي داراي اولويـت                  

پژوهــشي بــه آــل طرحهــاي مــصوب و نيــز نــسبت اعتبــار طرحهــاي داراي  

اولويت پژوهشي به آل اعتبارات طرحهاي مصوب درهر سه تيـپ دانـشگاه      

بودجه به طرحهاي در راستاي اولويت تخصيص       % ٥٥به طور توسط بيش از      

ه آ درصد بود    ٤/١٣ساير دانشگاهها و موسسات اين تخصيص       يافته بود در    

گير در زمينه تعيـين اولويتهـا       ياحتماال به دليل عدم سياستگزاري متمرآز و پ       

  .و پرداختن به آنها مي باشد

روند ارزشيابي شاخصهاي مربوط به برنامه اسـتراتژيك دانـشگاهها          ي  در ط 

بررسي در زمينـه بـازنگري      مشخص گرديد آه اثر آنها از هر چهار گروه مورد           

برنامه مبتني بر شواهد علمـي و آارشناسـي داراي مـشكالت عديـده اي              

هستند آه برخي از اين مشكالت به ديدگاه سياستگزاران و آمرنـگ بـودن              

  .اهميت مساله و برخي نيز به فقدان مهارتهاي مرتبط مربوط بود
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يـاتي و بـه     همچنين همسو بودن برنامه هاي اجرايـي بـا برنامـه هـاي عمل             

شكل بارزتر تـدوين شـاخص هـاي ارزشـيابي برنامـه و اجـراي آن در اغلـب                   

دانشگاهها ضعيف بـود آـه علـت آن را عمـدتا بـه ضـعف اطالعـاتي در ايـن                     

 هـدف   يزمينه و نياز به توانمند سازي آار گروههاي مربوطه در دانشگاهها          

ليتهاي بي شك به دنبال تغيير مديريت ها و تغيير مـسوو          . نسبت مي دادند  

محوله در حيطه مديريتي و آارشناسي مساله مذآور امري بـديهي و غيـر              

قابل انكار مي نمايد و توجه به اين نياز به ويژه درخصوص سياستهاي ثابت              

و جاري معاونت نظير برنامه راهبردي دانشگاهها بايـد بـيش از پـيش مـورد                

ليلـي  دا خـود    از اآثر دانشگاهها در اين شاخـصه      تيآاهش ام . توجه قرارگيرد 

،  ) ٩/٣٩٧(شگاه زنجـان    نـ بر اين مدعا مـي باشـد در مجمـوع بـه ترتيـب دا              

ــاد  ــزو ) ٨/٣٩٥(گناب ــسب    ) ٣/٣٩٥(وين ق ــن محورآ ــاز را در اي ــاالترين امتي ب

  .نمودند

در محور دوم يعني محور توانمند سازي به دنبال تغييرات اعمال شده چهـار         

ايـشهاي آـشوري ،     شاخص همايشهاي بـين المللـي يـا منطقـه اي ، هم            

 خـوارزمي و آارگاههـاي برگـزار شـده          وآسب رتبـه برتـر درجـشنواره رازي         

درخـصوص  .  ساير ذي نفعـان مـورد بررسـي قرارگرفـت            وبراي پژوهشگران   

 مـورد همـايش بـين       ١٠ ،   ١٣٨٦برگزاري همايش هاي بين المللي در سال        

 مـورد  ٥( ٨٥المللي در دانشگاهها برگزار شده بود آه در مقايسه بـا سـال          

 مـورد از ايـن تعـداد        ٨قابـل ذآـر اسـت       .از رشد قابل توجهي برخوردار بـود      ) 

مربوط به دانشگاههاي تيپ يك بود آه از اين ميان دانشگاه علوم پزشـكي              

 مورد برگزاري همايش بين المللي در صدر قرار داشـت           ٥شهيد بهشتي با    

.  

در مقايسه  )   مورد    ١٠٧(١٣٨٦ نيز آمار سال     يدر زمينه همايشهاي آشور   

 مـورد بـه   ٦١نيـز  قابل توجه بود آه در ايـن زمينـه         )  مورد   ٨٦ (١٣٨٥با سال   

دانــشگاه هــاي تيــپ يــك اختــصاص داشــت و در بــين آنهــا دانــشگاه علــوم   

 ١٠(، تهــران )  مــورد ١٠(، اصــفهان )  مــورد ١٥(پزشــكي شــهيد بهــشتي 

  .از موفقيت بيشتري برخوردار بودند) مورد 
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 به اهميت برگزاري همايشهاي آشوري، منطقـه اي و بـين المللـي         باتوجه

به عنوان بـستري جهـت تبـادل اطالعـات و اسـتفاده از پتانـسيهاي موجـود              

پژوهــشي در ســطح دانــشگاهها يــا منطقــه و ارتقــاء فرهنــگ پژوهــشهاي  

ش مـورد   يش از پـي   مي رسد پـرداختن بـه ايـن مهـم بايـد بـ             مشترك به نظر    

بـه  . وولين امر پژوهش در دانشگاهها قرار گيـرد   مس توجه و عنايت مديران و    

برمي آيد برخي از دانشگاههاي تيـپ       ) ٢٦ – ٣٠(طوريكه از جداول مربوطه     

دو و بسياري از دانشگاههاي تيـپ سـه در برگـزاري يـا حتـي مـشارآت در            

برگزاري همايشهاي آشوري نيز موفق عمـل ننمـوده انـد آـه ايـن رونـد در                  

ــتن از     ــمن آاس ــدت ض ــد م ــي     بلن ــات علم ــضاي هي ــين و اع ــزه محقق انگي

 و ترغيـب آنهـا بـه ارائـه نتـايج پژوهـشهاي خـويش در                 وردانشگاههاي مـذآ  

مجامع علمـي خـارجي يـا سـاير دانـشگاههاي داخلـي ، بـر رونـد معرفـي                    

 زمينـه جلـب مـشارآتهاو       دانشگاه و دستاوردهاي پژوهشي آن و توفيق در       

  .ت  از دانشگاه تاثير سوئي خواهد داشمنابع خارج

در شاخص برگزيدگان جشنواره رازي و خوارزمي در مقايـسه بـا سـال قبـل                

راي  در زمينه برگزاري آارگـاه بـ       .) مورد ٤٤(تغيير قابل توجهي وجود نداشت      

پژوهشگران و ساير ذي نفعان بـه نظـر مـي رسـد اآثـر دانـشگاهها موفـق                   

ري عمل نموده اندو نكتـه حـائز اهميـت در ايـن زمينـه لـزوم توجـه بـه برگـزا             

آارگاهها حسب نيازهاي پژهشگران متعاقب نيـاز سـنجي از ايـشان و نيـز               

بهــره گيــري از فرصــتهاي موجــود جهــت برگــزاري آارگاههــاي منطقــه اي و  

قابل ذآر است در خصوص دانـشگاههاي بـزرگ و تيـپ            . آشوري مي باشد  

وجــه بــه رســالت هــاي تعريــف شــده و رونــد صــعودي آنهــا در زمينــه  تيــك با

ــازي ذ ــت     توانمندس ــاي معاون ــژوهش ، سياســت ه ــه پ ــان در عرص ي نفع

 (TOT)تحقيقات بر تشويق و حمايت از برگزاري آارگاههـاي آمـوزش مربـي          

و دوره هــاي آموزشــي تخصــصي تــر حــسب نيــاز و حيطــه هــاي تخصــصي  

  . پژوهشگران فعال اين دانشگاهها مي باشد 

ف  شاخصهاي مربوط به اطالع رساني از فـرم حـذ          ١٣٨٦در ارزشيابي سال    

گرديد و به دليل آنكه براساس اهداف از پيش تعيين شـده حـصول بـه اآثـر                  
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اين شاخصها توسط دانشگاهها مطلوب بوده است ، ادامه رونـد ارزشـيابي    

ساني حـسب سياسـتهاي مـدون اعـالم شـده آن             ر فعاليتهاي حوزه اطالع  

  . ايشان واگذار گرديديدفتر به گروههاي تخصص

ب تـاليفي دانـشگاهها ، ارجـاع بـه مقالـه            محور توليد دانش مشتمل بر آتـ      

دانشگاه در آتب مرجع بين المللي ، نوآوري ، اآتشاف ، اختراع ثبت شـده               

و بومي سازي فناوري ، مقاالت ارائه شده به صورت سنخراني يا پوسـتر د               

شـده د   جي و بـين المللـي و مقـاالت منتـشر            ر هماييشهاي داخلي ، خـار     

مين محــور ارزشــيابي فعاليتهــاي رمجــالت علمــي پژوهــشي معتبــر ، ســو 

دانشكده هاي علوم پزشكي آـشور اسـت آـه باتوجـه            /پژهشي دانشگاه   

به رسالت خطير حوزه پـژوهش دانـشگاه در ترغيـب و تقويـت پژوهـشگران                

بـستر انتقـال    جهت انتقال نتايج علمي پژوهشهاي خـويش و فـراهم آوردن            

  .ردار استدانش و تسهيل آاربردي شدن آن از اهميت ويژه اي برخو

 آتــب تــاليفي دانــشگاهها بنــابر تعريــف دســتورالعمل ارزشــيابي مــشتمل  

شـده و   دانـشكده نوشـته     /سـط محقـق دانـشگاه       برآتابهايي اسـت آـه تو     

ــابع آن % ٥ لداراي مــصوبه شــوراي انتــشارات دانــشگاه باشــد و حــداق   من

 در مجمـوع دانـشگاههاي تيـپ يـك در           .نتيجه پژوهشهاي نويـسنده باشـد       

 مـورد   ١٤ و ساير دانـشگاهها      ١٨ ، تيپ سه     ٢٧ ، تيپ دو     ١١٤اين شاخص   

 برخـي  توجه به اين نكته حائز اهميت اسـت آـه  . قابل قبول را ارائه نمودند  

عليرغم محتواي ارزشمند و ميزان استفاده زياد از آنها متاسفانه به           از آتب   

  .ندذآر شده موفق به احراز امتياز نشددليل نداشتن ويژگيهاي 

 مورد بـود آـه      ٥٩ مقاله دانشگاه در آتب مرجع بين المللي در آل           ارجاع به 

 ٢ مورد تيپ دو و      ١٢ مورد مربوط به دانشگاههاي تيپ يك ،         ٤٥از اين تعداد    

موارد نوآوري ، اآتشافت ، اختـراع       . مورد در ساير دانشگاههاي ثبت گرديد       

 ثبت شده و بومي سازي فناوري نيز در آل دانشگاهها و موسـسات علـوم              

  . مورد بود٢٠٩پزشكي مربوطه 

 مقالـه در قالــب سـخنراني يـا پوسـتر توســط     ١١٢٦٧ جمعـا  ١٣٨٦در سـال  

پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانـشگاههاي علـوم پزشـكي آـشور د              
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ط بـه   بـو  مـورد مر   ٧٩٣٦رمجامع علمي ارائـه شـده اسـت آـه از ايـن تعـداد                

ز آـشور يـا     هاي خـارج ا   همايـش  مورد مربوط به     ٣٣٣١همايشهاي داخلي و    

ــود برخــي مــشكالت جــاري          ــرغم وج ــي بــوده اســت آــه علي ــين الملل ب

ايـن شـاخص در   ... عزام و يالت انشگاهها نظير تخصيص بودجه ها ، تسه      دا

  .راز شد مطلوبي برخوردار شده است سنوات اح

 پژوهـشي داخلـي و خـارجي        –مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمـي         

 و نوع مقاله بررسي و ثبت گرديد آـه          جاري به تفكيك نوع ايندآس     در سال 

 مقالــه چــاپ شــده توســط  ٧٩٠١ ، ١٣٨٦ در ســال در آــل اســاسبــر ايــن 

محققين واعضاي هيات علمـي دانـشگاههاي علـوم پزشـكي آـشور ثبـت               

رشد داشـته   % ٢٨گرديد آه در مقايسه با سال گذشته به صورت ميانگين           

 شـده چـاپ شـده        مقاله در مجالت معتبر ايندآس     ٧١٥٧است از اين تعداد     

 عـدد مربـوط بـه       ٧١٩ و   ISI عدد مجـالت اينـدآس شـده در          ٢٦٥٧بودند آه   

  نمايه نامه هاي 

Index medicus  ، Medline ،Pubmedبود .  

در يك نگاه آلي روند رشد مقاالت در سالهاي اخيـر رونـدي نـسبتا مطلـوب                 

علمــي مــي باشــد و توانمنــدي پژوهــشگران بــه چــاپ مقــاالت در مجــالت  

آه در نمايه نامه هاي معتبـر بـين المللـي اينـدآس مـي شـوند                  پژوهشي

  .افزايش يافته است 

 مـورد آنگـره دانـشجويي توسـط يـا           ٢٩در محور تحقيقـات دانـشجويي آـال         

 گرديـده   گـزار باهمكاري دانشجويان دانـشگاههاي علـوم پزشـكي آـشور بر          

 جـشنواره هـاي رازي و خـوارزمي         در مورد آسب رتبه برتر      ١٥بود همچنين   

 آارگـاه توسـط     ٣٧٦نكته قابل توجه ديگر برگزاري      . بودربوط به دانشجويان    م

اعضاي آميته تحقيقـات دانـشجويي در آـشور بـود آـه نـشانگر توانمنـدي                 

گروههاي مورد نظر و لزوم توجه بيشتر به آنها به عنوان آينده سازان عرصه              

نامه در زمينه مقاالت استخراج شده از پايان        . پژوهشهاي آشور مي باشد   

 نكته آه طبق دستور العمل ارزشيابي درج استخراج مقالـه از          اينها با ذآر    

 مورد به ثبت رسيد آـه       ٤٧پايان نامه يا طرح دانشجويي الزامي بود در آل            
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 مـورد   ٥ مـورد تيـپ دو و        ١٨ مورد آن مربوط به دانـشگاههاي تيـپ يـك ،             ٢٤

شـكي مقالـه    تيپ سه بود و درگروه ساير دانشگاهها و موسسات علوم پز          

   .اي با اين خصوصيت يافت نشد

  :تايج ن

دانشكده هـاي علـوم     /براساس نتايج به دست آمده از ارزشيابي دانشگاه         

موسـسات مربوطـه در سـال       /دانـشكده   /پزشكي آشور و ساير دانـشگاه       

ــشگر ت ١٣٨٦ ــل پژوهــ ــداد آــ ــق ، تعــ ــشور  طبيــ ــه آــ ــر ١١٠٠٠ يافتــ    نفــ

 درصـد رشـد     ٩)  نفـر   ١٠١٣٦(مي باشد آـه در مقايـسه بـا سـال گذشـته              

نفـر ، تعـداد محققـين       ١١٣٢٤تعداد آل اعضاي هيات علمي      . داشته است   

ــات   ــر هي ــاتي مــصوب  غي ــز تحقيق ــوق   ٣٦٥مراآ ــشجويان ف ــداد دان ــر وتع  نف

 بـه   ١٣٨٥ نفر بود آه اين ارقام در مقايسه با سـال            ٤٠١٣٩ليسانس به باال    

  . برخوردار بودند٧ و -٢١ ، ٧ رشدصدترتيب از در

 طـرح بـرآورد گرديـد    ٦٧٣٣ ، ١٣٨٦ طرحهاي پژوهشي مصوب درسـال    تعداد

در راســتاي اولويتهــاي تحقيقــاتي  %) ٤/٦١( عــدد ٤١٣٤آــه از ايــن تعــداد  

همچنـين مقـدار آـل      .دانشگاههاي علوم پزشكي بـه تـصويب رسـيده بـود            

ميليـون ريــال و آـل بودجــه طرحهــاي    ٩/٢٢٨٧٥٣بودجـه طرحهــاي مـصوب   

ميليون ريال بود آه بـراين    ١/١٢٤٨٢٦پژوهشي مصوب منطبق با اولويتهاي 

 ميليـون ريـال     ٣٤خصيص يافته به هـر طـرح مـصوب          تتوسط بودجه   ماساس  

بودجــه طرحهــاي % ٦/٥٤در ضــمن مــشخص گرديــد آــه . محاســبه گرديــد 

  .مصوب به طرحهاي در راستاي اولويت تخصيص يافته است 

زنجـان  درآل در شـاخص حاآميـت و رهبـري دانـشگاههاي علـوم پزشـكي                

ــاد ) ٩/٣٩٧( ــزوين ) ٨/٣٩٥(، گناب ــازات را آــسب  ) ٣/٣٩٥(و ق ــاالترين امتي ب

 مـوارد نـوآوري ، اآتـشاف و اختـراع بـه             تعدادنمودند در محور توانمندسازي     

 مــورد و آتــب بــه چــاپ رســيده در دانــشگاههاي علــوم  ٢٠٩ثبــت رســيده 

 جلـد بـود     ١٧٣پزشكي بـر حـسب تعـاريف منـدرج در دسـتور العمـل جمعـا                 

 مورد ارجاع به مقاله دانشگاه يا مراآـز تحقيقـاتي وابـسته بـه               ٥٩چنين  هم

  . گرديد تآن در آتب مرجع بين المللي ثب
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و شــيراز ) ٥٥٠(، اصــفهان ) ١٤١٠( دانــشگاه تهــران  ســهدرايــن محــور نيــز

 تفـاوت ايـن امتيـاز       نكته مهم اينكه  بيشترين امتيازات را احراز نمودند      ) ٥٠٠(

روهـي آـه در آن قرارگرفتـه انـد قالبـل مالحظـه              ات در دانشگاهها حسب گ    

آه اين امر از يكسوبه نحوه امتياز دهـي و سـقف در نظـر گرفتـه                 مي باشد   

 پتانـسيل هـا و   بهشده براي برخي شاخصها نظير آارگاهها و از سوي ديگر     

ظرفيتهاي موجود دانـشگاهها نظيـر مراآـز تحقيقـاتي فعـال و پژوهـشگران               

   .عالقمند و آوشا بستگي دارد

 امتيـاز بـا     ٣٩٢٩٥ تهـران بـا       پزشكي در محور توليد دانش نيز دانشگاه علوم      

اختالف قابل مالحظـه اي در صـدر قـرار گرفـت و پـس از آن داشـگاه شـهيد           

. در رتبه هاي دوم و سـوم قرارگرفتنـد        ) ١٢٨٢٨(و شيراز   ) ٢٠٤٠٩(بهشتي  

ر نكته حائز اهميت در اين محـور سـير صـعودي قابـل توجـه چـاپ مقـاالت د                   

 تـا   ١٣٨٠باشد آه از سـال       نمايه نامه هاي بين المللي ايندآس شده مي       

 روند مطلوبي برخوردار بوده است به گونه اي آـه تعـداد آنهـا طـي       از ١٣٨٦

، ٥٦٣٢ و   ٣٦٥١ و   ١٨٩٤ و   ٩٣٨ و   ٤٨٩ و   ٣٣٥سالهاي يـاد شـده بـه ترتيـب          

  . مقاله مي باشد٧١٥٧

 مربوط بـه دانـشگاه       تعداد آل مقالت آشوري علوم پزشكي      ١٣٨٦در سال   

 بوطـه سه و ساير دانشگاهها و موسـسات مر ، علوم پزشكي تيپ يك ، دو    

 مورد بود آه    ٨١١٠به انضمام مراآز تحقيقاتي غير وابسته به دانشگاهها ،          

 مــورد ٢٧١٠ مــورد مربــوط بــه مقــاالت اينــدآس نــشده ،  ٧٦٣از ايــن تعــداد 

 ,Index Medicus) مـورد اينـدآس نـوع دوم    ٧٠٩ ، (ISI)اينـدآس نـوع يـك    

Medline ,Pubmed) مورد ايندآس نوع سوم ١٣٥١ و (Chemical abstract 

, Biological abstract, Embase, Scopus) مــورد اينــدآس نــوع ٢٥٤١ و 

  .را شامل مي شدند) ساير سايتهاي تخصصي (چهارم 

در زمينه تحقيقات دانشجويي نيز باالترين امتياز مربـوط بـه دانـشگاه علـوم               

بـــود و پـــس از آن دانـــشگاه علـــوم پزشـــكي      ) ٧٥٤ (كي تهـــران پزشـــ

نكتـه  . رتبه هـاي بعـدي را داشـتند        ) ٥/٣٠٨( وتبريز  ) ٣٧٢( شهيدبهشتي  

 باتوجـه بـه سياسـتهاي معاونـت         در سال جـاري   قابل ذآر اين آه اين محور       



 ١٩

تحقيقات و فناوري مبني بر بها دادن بـه فعاليتهـاي پژوهـشي دانـشجويان               

يـز بـسترسازي بـراي تقويـت ظرفيتهـاي آتـي پژوهـشي              علوم پزشـكي و ن    

  .افزوده شود

  

  دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك 

شـده از طـرف معاونـت آموزشـي و امـور            طبق آخرين تقسيم بنـدي اعـالم        

% ٦٦ گرفتـه انـد آـه        قـرار  دانـشگاه درتيـپ يـك        ٩دانشجويي وزارت متبـوع     

فعاليـت مـي   درصد پژوهشگران علوم پزشكي در اين دانـشگاهها مـشغول    

 ٤١٨٣تـصويب   : باشد آه از ماحصل فعاليتهاي پژوهشي آنها مي تـوان بـه             

 مقاله درمجـالت اينـدآس شـده درنمايـه نامـه            ٦٤٠٨طرح تحقيقاتي، چاپ    

ــي، چــاپ    ــين الملل ــه در٢٧٢٠هــاي ب ــه در ٦١٦ و ISI  مقال  Index مقال

Medicus, Medline ,Pubmed  مـورد نـوآوري اآتـشاف و اختـراع ،    ٧٧، ثبت  

 جلـد   ١١٤المللـي وتـاليف        مورد ارجاع به مقـاالت درآتابهـاي مرجـع بـين           ٤٥

  .آتاب، اشاره آرد

دربين اين دانشگاهها درمحور حاآميـت و رهبـري دانـشگاه علـوم پزشـكي             

، در محور توانمندسازي دانشگاه علـوم پزشـكي          ) ٦/٣٩٠( شهيدبهشتي  

ــران  ــوم پزشــك   ) ١٤١٠( ته ــشگاه عل ــش دان ــد دان ــور تولي ــران ، درمح ي ته

ــوم پزشــكي    ) ٣٩٢٩٥( ــشگاه عل ــز دان ــشجويي ني و در محــور تحقيقــات دان

باالترين امتياز خام مربوط بود به دانـشگاه        . درصد قرار داشتند   ) ٧٥٤( تهران

، بــاالترين ) ١٣٨٥٩( و شــيراز ) ٢٢٥٤١( ، شهيدبهــشتي ) ٤١٨٣٩(تهــران 

 تهــران امتيـاز تـراز شـده براسـاس پژوهـشگر نيـز متعلـق بـود بـه دانـشگاه          

اين تـوالي براسـاس امتيـاز       ) ٢٠(و شهيدبهشتي   ) ٩/٢٠( ، شيراز   ) ٣/٢٧(

:  سـهم بودجـه هـر پژوهـشگر نيـز بـه شـرح ذيـل بـود                    بر حـسب  تراز شده   

 .)  ٣٨٧ (و شيراز   ) ٤٠٢(، اصفهان   ) ٢/٧٨٤( دانشگاه علوم پزشكي تهران     

بــر اســاس امتيــاز تــراز شــده حــسب ســهم بودجــه هــر پژوهــشگر ترتيــب   

، ) ١٦/٧٨٤(اههاي برتر اين گروه به اين شرح بـود ؛ دانـشگاه تهـران        دانشگ

  ). ٠٤/٣٨٢(و شيراز )  ٠٤/٤٠٢(اصفهان 
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  دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ دو 

 دانشگاه در تيپ دو     ٢٠براساس اعالم معاونت آموزشي و امور دانشجويي        

پژوهشگران عرصه علـوم پزشـكي آـشور را         % ٢٣قرار مي گيرند آه حدود      

قابل ذآر است در سال جاري به دليل اضـافه شـدن       . خود جاي داده اند     در  

دانـشكده هـاي علـوم پزشـكي بـه          / تعدادي از سايرموسسات و دانشگاه      

ارزشيابي معاونت تحقيقات و فناوري و گروه بندي ايـن مـوارد تحـت عنـوان                

دانــشكده، موســسات علــوم پزشــكي ، دانــشگاه علــوم / ســاير دانــشگاه 

 نيز به اين گـروه اضـافه گرديـد و در دانـشگاههاي تيـپ دو                 …پزشكي بقيه ا  

 قرار گرفتنـد آـه مهمتـرين فعاليتهـاي ايـن             مورد تحت بررسي و لرزيابي     ١٩

 طــرح ١٥٠٤ مــشتمل بــود بــر تــصويب  ١٣٨٦گــروه طبــق ارزشــيابي ســال  

 مقاله در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي ،  چـاپ             ١٦٣١تحقيقاتي، چاپ   

ــه در ٤٣ ــه در ٢٠٣ و  ISIموردمقالـ  Index و Pubmed ، Medline مقالـ

medicus  ، مــورد ارجــاع بــه مقالــه ١٢ مــورد نــوآوري و اآتــشاف، ٢٣ ثبــت 

  . جلد آتاب ٢٧دانشگاه درآتب مرجع بين المللي و تاليف 

در ايــن گــروه در محــور حاآميــت و رهبــري دانــشگاه علــوم پزشــكي زنجــان 

ــازي دانـــشگاه  ) ٩١/٣٩٧ ( ــور توانمندسـ ــدران  در محـ ــوم پزشـــكي مازنـ علـ

و ) ٣٠٧٦ (، درمحور توليد دانش دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران           ) ١/٢٤٦ (

در ) ٧/٢٠٦( در محور تحقيقات دانشجويي دانشگاه علـوم پزشـكي قـزوين            

بــه دانــشگاههاي بــود بيــشترين امتيــاز خــام مربــوط  . بودنــد نخــسترتبــه 

) ٢/٢٦٨١(  توانبخـشي    و بهزيستي و  ) ٢/٢٩٥٥ (، بابل   ) ٦/٣٨٤١ (مازندران  

، اردبيـل   ) ٤/٢٨ ( پژوهشگر به گلستان     بر حسب ، باالترين امتياز تراز شده      

سب سـهم بودجـه   ح  بر و باالترين امتياز تراز شده    ) ٧/٢٣( و مازندران   ) ٢٦(

ــدران    ــه مازنـ ــز بـ ــشگر نيـ ــر پژوهـ ــل )١٢٩ (هـ ــشاه ) ٢/١٠٧( ، بابـ ، آرمانـ

 شده حـسب سـهم بودجـه هـر       بر اساس امتياز تراز    .تعلق داشت   )٧/١٠٣ (

پژوهشگر ترتيب دانشگاههاي برتر اين گـروه بـه ايـن شـرح بـود ؛ دانـشگاه        

  ) . ٧١/١٠٣(و آرمانشاه ) ١٩/١٠٧(، بابل  ) ٠١/١٢٩(مازندران 
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  دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه 

دانـشكده  /  دانـشگاه    ١٤طبق مصوبه معاونت آموزشي و امور دانـشجويي         

يرند آه اين تقـسيم بنـدي در ارزشـيابي فعاليتهـاي            در اين گروه قرار مي گ     

 دانشگاههاي علوم پزشكي آشور نيز مـورد توافـق          ١٣٨٦هشي سال   .پژو

از آـل   % ٤قابـل ذآـر اسـت حـدود         . معاونت تحقيقات و فناوري قرار گرفـت        

  .پژوهشگران علوم پزشكي در اين دانشگاهها مشغول فعاليتند

 مقالــه در ٣٣٤اتي، مجموعــًا  طــرح تحقيقــ٧٢٥در ايــن گــروه ضــمن تــصويب 

 عـدد آنهـا     ٨٥نمايه نامه هاي بين المللي معتبر به چاپ رسيده اسـت آـه              

 index medicus ، يا pubmed ، medline عدد نيز از نوع ٣٩ و ISIمربوط به 

 جلد آتاب از نتايج فعاليتهاي      ١٨و تاليف    مورد ثبت اختراع       ١  همچنين .بود

  .بوده است پژوهشي پژوهشگران اين گروه 

، ) ٨/٣٩٥( دراين گروه در حاآميت و رهبري دانشگاه علوم پزشكي گنابـاد            

، در محـور    ) ١٥٠ (درمحور توانمندسازي دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهرآرد           

و در محورتحقيقـات       )٦/٩٧٢ (توليد دانش دانشگاه علـوم پزشـكي شـهرآرد        

ه را   رتبـ  نخـستين ) ٩/١٨٢( دانشجويي دانـشگاه علـوم پزشـكي شـاهرود          

قابل ذآر است بيشترين امتياز خام مربوط بود به دانـشگاه علـوم             . داشتند  

) . ٢/١١٦٦ (و آردسـتان    ) ٣/١١٧٦ (، لرسـتان    ) ٦/١٤٥٥ (پزشكي شهرآرد   

 تــراز شــده بــر حــسب پژوهــشگر شــامل      امتيــازايــن ترتيــب براســاس   

 شــدهزو برحــسب امتيــاز ترا ) ٤٩ (، زابــل ) ٤/٤٩ (، گنابــاد ) ٩/٦٠ (شــاهرود

ياســوج ) ٥/٤٦ (حــسب ســهم بودجــه هــر پژوهــشگر شــامل شــهرآرد    بر

 بر اساس امتياز تراز شده حـسب سـهم          .بود  ) ٦/٣٣( و آردستان   ) ١/٣٧ (

بودجه هر پژوهشگر ترتيب دانشگاههاي برتر ايـن گـروه بـه ايـن شـرح بـود                  

  ) . ٦٤/٣٣(آردستان ، )١٣/٣٧(ياسوج ) ٥/٤٦(؛دانشگاه شهرآرد  

  

  انشكده ها و موسسات علوم پزشكي د/ ساير دانشگاه 

 ١٣٨٦براساس طبقه بندي معاونت تحقيقات و فناوري در ارزشـيابي سـال             

، … دانشكده علوم پزشكي تربيت مدرس، دانشگاه علـوم پزشـكي بقيـه ا            
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دانـــشكده علـــوم پزشـــكي ارتـــش ، دانـــشكده علـــوم پزشـــكي شـــاهد، 

آـه درمجمـوع حـدود      انستيتوپاستور ايران دراين گروه قرار گرفتند اين گـروه          

 موفـق   ١٣٨٦از پژوهشگران علوم پزشكي آشور را داراسـت در سـال            % ٧

ــصويب   ــه ت ــاپ  ٤٠٤ب ــاتي و چ ــرح تحقيق ــدآس شــده در  ٧٨٠ ط ــه اين  مقال

 ٠٤ و   ISI مـورد آنهـا در       ٣٧٢سايتهاي معتبر بين المللي شده اند آه تعداد         

   . نمايه شده استIndex medicus يا Pubmed ،mdlineمورد نيز در 

 دانـشگاه   مقاله مورد ارجاع به     ٢ مورد نوآوري يا ثبت اختراع ،        ١٠٨همچنين  

 مورد تاليف آتاب ماحـصل تـالش ايـن گـروه            ١٤در آتب مرجع بين المللي و       

  . بوده است ١٣٨٦در سال 

( دراين گـروه در محـور حاآميـت و رهبـري دانـشگاه علـوم پزشـكي ارتـش                    

،  ) ٢٨٠( … لوم پزشـكي بقيـه ا     ، در محور توانمندسازي دانشگاه ع      ) ٢٠٠

ودر محور   ) ٨/٥٧٥٦( … در محور توليد دانش دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا        

بـاالترين امتيـاز    ) ١١٠( تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ارتـش        

در ) ٦٢٨٧  (… بيشترين امتيـاز خـام مربـوط بـود بـه بقيـه ا       . را آسب نمودند  

و   )١/٣٦( … پژوهــشگر بقيــه اخــصوص بررســي امتيــاز تــراز شــده حــسب 

 پزشكي تربيـت    امتياز ترازشده حسب سهم بودجه هر پژوهشگر دانشكده       

  . قرار داشت درصدر) ٨/٤٦٧( مدرس 

ــوم       ــشگاهها و موســسات عل ــر و در ســاير دان ــه ه برحــسب ســهم بودج

، دانـشگاه علـوم     ) ٧٨/٤٦٧(پزشكي دانشكده علوم پزشكي تربيت مدرس     

ــه   ــش   و) ٢٣/٢٥٣... (پزشــكي بقي ــوم پزشــكي ارت ــشگاه عل  ) ٨٣/٣٨( دان

  .موفق به آسب رتبه هاي برتر شدند
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  ارزشيابي دانشگاهها و موسسات علوم پزشكي در سال آينده

  

 اسـاس سياسـتهاي معاونـت تحقيقـات و فنـاوري مبنـي بـر بـازنگري فراينـد و نحـوه                       بر

سـال آينـده    ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و موسسات علـوم پزشـكي در            

برنامـه  متعاقب اطالع رساني و نظر خواهي هاي صورت گرفته و بررسـي آارشناسـي               

دانـشگاهها و موسـسات علـوم پزشـكي در حـال تـدوين مـي                 رتبه بندي آماري جهـت      

بندی مراکـز آمـوزش عـالی بـه کـار              که در آموزش به خصوص رتبه     طي اين روش    . باشد  

 وضـعيت مراکـز آمـوزش         بررسـي    بـراي    و شاخـصها    از معيارهـا    اي  ابتدا مجموعـه   رودمی

 ميشود آه به دنبال تعيين وزن و استاندارد آردن اعمال وزن در هر معيـار                 عالی طراحي 

پيوسـت  ( صورت گرفته و جمع بنـدي نهـايي معيـار رتبـه بنـدي دانـشگاهها خواهـد بـود                   

    .)٢شماره 

 ماهيـت   بوطـه و بـه جهـت      چنانچه به دليل لزوم دقت در تدوين شاخصها و وزن هـاي مر            

انجـام ارزشـيابي در      زمانبر بـودن فراينـد       مشارآتي صاحبنظران در تدوين دستورالعمل و     

 مطـابق توافـق بـه عمـل آمـده در همـايش               ، سال آينـده بـه ايـن شـيوه ميـسر نگـردد              

 در  ٩/٨/٨٧معاونين پژوهشي دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش پزشـكي آـه در تـاريخ                 

 ، امتيـازات خـام محاسـبه شـده          نـاوري برگـزار گرديـد       محل معاونـت تحقيقـات و ف      

ــوع  بودجــه       ــه مجم ــام ب ــاز خ ــسبت امتي ــول ن ــر اســاس فرم ــشگاهها ب دان

 بـه عنـوان نمونـه       .محاسـبه خواهـد شـد       و يك سوم حقوق هيـات علمـي         پژوهشي  

 دانشگاههاي تيپ   رتبه هاي برتر     بر اساس نتايج سال جاري       مطابق فرمول سال آينده   

شيراز  ، اصفهان  ، تيپ دو  ، مازنـدران  ، گلـستان و اردبيـل                     ، تهران  ،      يك  

  مي باشند ، تيپ سه  ، قم  ، شاهرود و فسا 

   مجموع امتياز خام دانشگاه:                              امتياز تراز شده 

 )K*  تعداد اعضاي هيات علمي (+                                           بودجه پژوهشي 

K :  ٧٢در دانشگاههاي تيپ يك  

  ٦٠    در دانشگاههاي تيپ دو 

  ٤٢    در دانشگاههاي تيپ سه 

   ٦٠دانشگاهها ساير در     


