مدل ارزیابی قطبهای علوم
پزشکی کشور
دکتر حسین ملک افضلی( 1نویسندهی مسؤول) ،دکترآمنه ستاره فروزان ،2دکتر نادرممتازمنش ،3دکتر معصومه دژمان ،4دکتر عبدالوهاب فخریاسری
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چکیده

قطبهای علمی طی دهههای گذشته همواره در پی دستيابي به آخرين يافتهها و اعتالی
موقعیت علمي ،گسترش مرزهاي دانش ،تربيت نيروي پژوهشگر ،ايجاد محيطي پويا و مولد و
ارتقای ارتباطات علمی و مؤثر بينالمللي بودهاند .در ایران نیز از سال  1379قطبهاي علمي
بهعنوان نهادهای عالی مولد علم به ساختار علمی پژوهشی کشور پیوستند .بدون ترديد
ارزشيابي عملكرد نهادهای جدیدالتأسیس از تکالیف مدیریت ارشد علمی کشور بوده و نتایج
آن به درك بهتر و شناخت هر چه بیشتر فعاليت این نهادها میانجامد .ارزیابی قطبها
موجب میشود تا ذینفعان به میزان ارتقای و استقرار کیفیت در فعالیتهای علمی قطب آگاه
شوند و از بازخوردهای آن برای برنامهریزی پویا و توسعهي فعالیتهای علمی بهره ببرند.
در راستای انجام چنین تکلیفی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال  1388طراحی
ارزشیابی قطبهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داد .این مقاله با هدف ارائهي
چگونگی طراحی و بهکارگیری ابزار و نیز محتوی ارزشیابی قطبهای علمی کشور بر اساس
شاخصهاي «درونداد»« ،فرآيند» و «برونداد آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و خدمات» تدوین
شده است .این ارزشیابی از این نظر که به تمام جنبههای مدیریت از قبیل تأمین و تربیت
نیروی انسانی ،تأمین منابع مالی ،فراهمآوری تجهیزات ،فرآیندهای توانمندسازی و تولید
نوعی ارزشیابی جامع تلقی میشود .این روش به قطبهای علمی اجازه بدهد تا توان خود را
نسبت به حداکثر توان در حیطههایی که برای آن حداکثر امتیاز منظور شده است ارزشیابی
نمایند و در جهت تکمیل امتیاز حیطهي مربوطه در صورت نداشتن امتیاز کافی اقدام نمایند.
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 ،MD ,MPH ,PhD -1پژوهشکدهي سالمت خانواده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ،MD ،MPH -2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 ،MD -3دبيرخانهی قطبهاي علمي كشور ،معاونت آموزشي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 ، MD,MPH, PhD -4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 ،MD -5دبيرخانهی قطبهاي علمي كشور ،معاونت آموزشي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

علمی پژوهشی
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مقدمه:
قطبهاي علمي ()Centers of Excellence
در دهههاي اخير توسط مجامع علمي در جهان
ايجاد و توسعه يافته است .بر اساس تعریف ارائه
شده از سوی سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی
سازمان ملل متحد (یونسکو) ( ،)1قطب علمی در
یک کشور عبارتست از مؤسسهای متشکل از تعداد
معینی دانشمند با بهرهوری تخصصی و ممتاز در
یک حیطهي خاص بوده كه از فعاليت علمي کارآمد
و ويژگيهاي برجسته و متمایز در زمينههاي
آموزشي ،پژوهشي و همكاريهاي علمي در سطوح
داخلي و بينالمللي بهرهمند است .هدف از ایجاد
این نهادها شکلگیری محیطهای جذاب علمی
و تمرکز بر دستاوردهای برجسته در دانشگاهها
و جوامع علمی به منظور انجام پژوهشهای
عالی و در سطح استانداردهای بینالمللی است.
مأموریت اصلی این نهادها توليد و انتشار دانش
جدید و روزآمد و داشتن مشخصهی مزيت نسبی
(اقتصادي )...در يك موضوع خاص است.
در ايران نیز طي يك دههي گذشته موضوع
راهاندازي و گسترش قطبهاي علمی مورد توجه
سياستگذاران آموزش عالي قرار گرفت .این
نهادها با هدف دستيابي به آخرين يافتههاي علمي
و افزايش مشاركت در گسترش مرزهاي دانش و
اعتالي موقعيت علمي كشور راهاندازی شده است.
از وظايف این نهادها ،تربيت نيروي پژوهشگر،
ايجاد محيطي پويا و مولد ،برقراري ارتباط مؤثر
بينالمللي ،جذب اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران
برجستهي ايراني مقيم داخل و خارج از كشور،
انجام پژوهشهاي الزم براي حل معضالت اساسي
و داير كردن رشتههاي جديد موردنياز كشور را بر
شمرد.
قطبهای علمی با بهکارگیری و درآمیختن چهار
عنصر اصلی و اساسی خود یعنی نوآوری ،رقابت،

کیفیت و دانش فنی تالش میکنند تا به نیازهای
اصلی جامعه پاسخ جامع و کاربردی ارائه نمایند.
از اين رو مطالعه در بارهي چگونگی فعالیت این
نهادها در کشورهای پیشرفته در حال رشد بسیار
حائز اهمیت بوده و جایگاه ویژهای را به خود
اختصاص داده است(.)2
تعريف قطب علمي به دالیل چند وجهی بودن
وظایف و گستره فعالیت آن ،كار سادهاي نيست
مطالعات زيادي در جهت شناخت ماهیتی و تبيين
تعاریف آن صورت گرفته است .كميسيون اروپايي
در سال  2001ميالدي ضوابط زیر را به منظور
ارزشیابی قطبهاي علمي ارائه نموده است(.)3
 .1قابليت تكرارپذيري شاخصها و مصداقپذیری
در رشتههاي مختلف علوم و در مليتهاي متفاوت.
 .2بي طرفي شاخصها ،به اين معنا كه بر اساس
يافتههاي كمي انكارناپذير امكان مقايسهي دادهها
در سازمانهاي مختلف فراهم آيد.
 .3شفافيت در ورود دادهها روشهاي مورد استفاده
و نتايج به دست آمده.
 .4متناسب بودن شاخصها جهت تكرار در
دورههاي زماني.
در ايران طي دههي گذشته موضوع راهاندازي و
گسترش قطبهاي علمي مورد توجه سياستگذاران
آموزش عالي ایران نیز قرار گرفت .مطابق آیين
نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری واژهي قطب
به يك گروه علمي (آموزشي يا پژوهشي) اطالق
گردید كه داراي فعاليتهاي علمي و ويژگيهاي
خاص در زمينههاي آموزشي ،پژوهشي و خدمات
باشد( .)4به عبارتی قطب علمي نهادي است
متشكل از اعضاي هيأت علمي با توان علمي باال كه
با برتري نسبي در يك زمينهي علمي -تخصصي
در سطح کشور ،منطقهای و بينالمللي شناخته
شده و از طريق تمركز بخشيدن فعاليتهاي خود
در آن زمينهي خاص در جهت افزایش كيفيت
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تولید دانش و پاسخگويي به نيازهاي اساسي جامعه
علمی تالش كند.
در حال حاضر در كشور حدود  110قطب علمي
در دانشگاههاي شهرهاي تهران ،تبريز ،مشهد،
كرمان ،شيراز ،اصفهان ،گيالن ،كرمانشاه و همدان
فعال است .تعداد  26قطب علمی نيز در حيطهي
علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشكي فعال ميباشند .از سال  1379با
تدوين آیيننامه وزارت مذكور نسبت به تأسيس
و گسترش قطبهاي علمي علوم پزشكي كشور
اقدام نمود و در مرحلهي بعد با طراحي سيستم و
پیشبینی ابزار ارزشيابي (با استناد به شاخصهاي
مطلق) و تصويب آن در شورايعالي قطبها در
سال 1382در جهت تخصيص بهينهي منابع مالي
و نيز رتبهبندي قطبهاي علمي گامهای مؤثر را
برداشت .در خصوص فرآیند درجه اهمیت فرآیند
ارزیابی باید یادآور گردید که این فرآیند در این
مؤسسات از اهمیت بااليی برخوردار است زیرا
در ساير مؤسسات علمي جهان نيز چنين فرآيند
مشابهي اجرا ميشود(.)3
مالکهای ارزیابی در مراکز دانشگاهی اروپایی
شامل محورها و زیر محورهای زیر است(.)5
 -1کیفیت تحقیق  -2پیوستگی در موضوعات
تحقیق -3 ،ارزش افزوده درهمکاری بین بخشی
 -4تأثیر بر فرآیند علمی در مورد موضوع مرتبط
 -5وصول به برنامههای کاربردی برای انتقال
این دانش به بخشهای عملیاتی -6 ،بهکارگیری
تیمهای تحقیقاتی مشهور و با کیفیت مطابق با
استانداردهای بینالمللی  -7ایجاد فرصتهای
شغلی تحقیقاتی به خصوص برای محققین جوان
 -8آموزش مفاهیم تحقیقاتی  -9برابری جنسیتی
و ساختار که شامل ساختار سازمانی و مدیریتی،
استفاده از ظرفیتهای محلی ،تأثیر بر ساختارهای
دانشگاهی و ماندگاری میشود.

در ارزیابی دیگری که بر روی مراکز تحقیقاتی یک
کشور آسیایی مانند کره صورت پذیرفت به شاخص
رهبری توجه شده بود و هر کدام از آیتمهای
حمایت از تحقیقات ،تأمین تجهیزات ،تأمین
تسهیالت علمی برای کاربران ،وجود زیر ساخت
تحقیقاتی با کیفیت ،رهبری و هدایت تحقیقات
جزو مالکهای ارزیابی قرار گرفت(.)3
در ارزیابیهای انجام شده در ایران نیز نشان میدهد
که عالوه بر در نظر داشتن ابزار و روشهای مورد
استفاده بر التزام قطبها به ارسال گزارش منظم
عملكردها به صورت نوعي ساختار نظاممند در
گردآوري دادههاي مربوط به شاخصهاي مصوب
شورايعالي قطبها توجه شده است( .)6مزيت
اخير ،دبيرخانه قطبها را از لحاظ ایجاد ظرفيت
بهمنظور ارائه آمار عملكرد به مشتريان داخلي و
خارجي توانمند ساخت و امكان مستندسازی اين
نهادهای علمی را فراهم آورد .ليكن تجربيات چند
سال گذشته در استفاده از ابزار و روش ارزشيابي
مورد استفاده نشان داد كه برخي از شاخصهاي
مندرج در ابزار نياز به روشنگري و شفافيت بيشتري
دارند .در اینباره میتوان به عدم اندازهگیری
جنبههاي «عملكرد درخشان »6اشاره نمود .لذا
به منظور ارتقاء کیفیت ابزار و روشهای ارزيابي
قطبهاي علمي ،در سال  1386معاونت آموزشی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طراحی
مدل ارزشیابی قطبهای علوم پزشکی را از طريق
كارسپاري آغاز كرد .این ابزار پس از طراحی و انجام
مطالعهي آزمایشی و همچنين بحث و تبادل نظر
با رؤسای قطبهای علوم پزشکی نهایی شد و در
سال  1388مالك ارزيابي كليهي قطبهاي علوم
پزشكي قرار گرفت .این مقاله به چگونگی طراحی
ابزار و نیز محتوی ارزشیابی قطبها بر اساس
شاخصهاي «درونداد»« ،فرآيند» و «برونداد
آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و خدمات» میپردازد.

علمی پژوهشی
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رویکرد روششناسی و طراحی ابزار:
مطالعهي حاضر با همكاري مشترك دبيرخانهي
قطبهاي علمي كشور (معاونت آموزشي) و
انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي
تهران انجام شد ،محققین جهت اتخاذ روششناسی
مناسب با دو سؤال اصلی مواجه بودند -1 .انتخاب
شاخصها و تعیین معیارهای «روا و پایا» بهگونهای
که ضمن دارا بودن این ویژگیها ،جمعآوری
اطالعات مرتبط با آن ,کمهزینه ،بهصرفه و در
مدت زمان کوتاهی قابل انجام باشد –2 .شیوهي
اجرای کار از نظر انجام ارزشیابی بر اساس روش
ارزشیابی بیرونی ،درونی یا تلفیقی از دو روش یاد
شده باشد.
انتخاب شاخص
تجارب بینالمللی توصیه میکند که ارزشیابی
مؤسسات علمی بر مبنای رویکرد سیستمی و با
توجه به عوامل دروندادی ،فرآیندی و بروندادی
آن انجام شود .چرا که برونداد ،برخواسته
از فعالیتهای درونداد و فرآیندی است(.)7
مطالعهي حاضر با عنایت به رویکرد سیستمی،
حول سه محور یاد شده طراحی گردید .سپس
بر مبنای شاخصهای عملکردی نظام تحقیقات
مرتبط با موضوع سالمت سازمان جهانی بهداشت
یعنی حاکمیت و رهبری ،تولید و انتشار دانش،
بسیج منابع مالی و ایجاد محیط مشوق( )8و نیز
مشاوره با افراد صاحب نظر (نمایندگان معاونت
آموزشی وزارت متبوع) ،اندیکاتورها و معیارهای
مرتبط با هر محور تعیین گردید بهگونهای که
این شاخصها بتوانند «عملکرد درخشان» قطبها
را در زمینههای آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و
خدمات اندازهگيري نمایند .شاخصهای نظام
تحقیقات مرتبط با سالمت شامل مجموعهای از
شاخصها برای اندازهگیری اجزا و فعالیتهای این
نظام است .اجزا و فعالیتهای این نظام عبارت

است از  -1حاکمیت نظام تحقیق شامل تعیین
چشمانداز ،مأموریت و اهداف نظام تحقیقات،
تعیین اولویتهای تحقیقاتی مناسب در زمینهي
سالمت ،طراحی و پایش استانداردهای اخالق
در پژوهش ،پایش و ارزشیابی نظام تحقیقات -2
تأمین و تخصیص عادالنه منابع مالی  -3خلق و
نگهداری و تقویت ظرفیتهای فیزیکی ،انسانی و
قانونی و اداری به منظور هدایت ،جذب و حمایت
از محققین  -4تولید نتایج معتبر علمی شامل ارائه
نتایج تحقیقات به سیاستگذاران ،مدیران اجرایی
و مردم ،استفاده از نتایح تحقیقات در راستای
توسعهی دارو ،واکسن ،و تجهیزات پزشکی به
منظور افزایش سطح سالمت جامعه(.)9
شاخصهای طراحی شده در جلسهای با حضور
صاحب نظران (جمعی از رؤسای قطبهای علوم
پزشکی و مسؤولین دبیرخانههای برد تخصصصی
کشور) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در
نهایت با فرم ارزشیابی بر اساس محورها ،حیطهها و
شاخصهای تعیین شده با ویژگیهای ذیل موافقت
گردید و معیارهای ارزیابی و نحوهي امتیازدهی
آنها نهایی شد.
 -1محور درونداد
محور درونداد به  3حیطهي حاکمیت ،بسیج
منابع و امکانات و نیز نیروی انسانی طبقهبندی شد
که به شرح آن پرداخته میشود (جدول شماره .)1
 1-1حیطهي حاکمیت

این حیطه بر اساس شاخصهای عملکرد نظام
تحقیقات مرتبط با سالمت( )8طراحی گردید؛ در
این حیطه به تدوین برنامهي استراتژيک در هر
قطب امتیاز داده شد .برای برنامهی استراتژیک در
این مدل ارزشیابی یک برنامهي دراز مدت (حداقل
پنجساله) تعریف شد که دارای اجزای VMG
(چشم انداز ،مأموریت ،اهداف) ،استراتژی/اهداف،
برنامهي عملیاتی سالیانه ،برنامهي مکتوب پایش

(شاخصهای برونداد برنامهي اجرایی) و برنامهي مکتوب ارزشیابی (شاخصهای اهداف عینی)
بوده و بهصورت سالیانه مورد ارزیابی و بازنگری قرار میگیرد.
جدول شماره  – 1امتياز شاخصهاي محور درونداد ،حيطهي
حاكميت ارزشیابی قطبهاي علوم پزشكي كشور در سال 1388
نام شاخص

VMG

SWOT
analysis

اهداف
و برنامه
عملياتي

پايش

ارزشيابي

امتياز

3

7

10

 وجود برنامه 2 -اجراي برنامه 5

 وجود برنامه 2 -اجراي برنامه 5

حداكثر امتياز قابل
قبول

3

7

10

7

7

 2-1حیطهي بسیج منابع مالی

سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای بینالمللی
داخل و خارج از کشور ،مؤسسات و سازمانهای
علمی خارج از کشور را در قطبها مورد ارزیابی
قرار میدهد(جدول شمارهي  .)2در این حیطه ،به
دلیل تشویق قطبهای علمی جهت جذب منابع از
سازمانهای خیریه و خصوصی امتیاز باالتری برای
این دوشاخص درنظر گرفته شد.

حیطهي بسیج منابع مالی بر طبق شاخصهای
سازمان جهانی بهداشت( )8بر اساس جذب منابع
مالی از سازمانهای دولتی ،غیردولتی و نهادهای
مردمی تعریف و امتیازدهی شد .این شاخص،
میزان بودجهي جذب شده یا تخصیص یافته از
منابع دولتی ،نهادهای عمومی ،منابع غیردولتی
(سایر منابع) شامل سازمانهای خیریه ،خصوصی،

ت شاخصهای محوردرونداد ،حیطهي بسیج
جدولشمارهي :2امتیازا 
ی قطبهایعلومپزشکی در سال1388
منابع مالی ارزشیاب 
نام شاخص

جذب منابع مالی
دولتي
داخل دانشگاه

جذب منابع
مالی دولتي از

جذب منابع مالی
دولتي خارج از
دانشگاه(داخل
كشور)

جذب منابع
مالی خيريه و
غير دولتي

امتياز

هر100ميليونريال،
 1امتیاز

هر100ميليونريال،
 1امتیاز

هر100ميليونريال،
 1امتیاز

هر20ميليونريال ،هر50ميليونريال ،هر  5هزار دالر ،
 1امتیاز
 1امتیاز
 1امتیاز

10

5

20

10

10

10
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حداكثرامتياز
قابل قبول

جذب منابع
مالی بخش
خصوصي

جذب منابع
مالی از خارج
از كشور

13

طب و زتکیه
علمی پژوهشی

 3-1حیطهي جذب نیروی انسانی

این حیطه بیانگر جذب افرادی است که بنا به تعریف دبیرخانهی شورای انقالب فرهنگی( ،)10نخبه یا استعداد
درخشان بوده که در قالب پایاننامه یا پروژههای مصوب در سال ارزشیابی با قطب همکاری مینمودند .امتیاز
این شاخص بر اساس نفر ماه حضور در قطب برابر یک امتیاز محاسبه میگردد.
 -2محور فرآیند
هدف از ارزیابی این محور بررسی حیطههای ظرفیتسازی و تولید دانش (پروژههای در دست اجرا) است.
 1-2حیطهي ظرفیتسازی
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در این حیطهي پتانسیل قطبها به منظور سنجش فعالیتهای مربوط به جلب همكاري نخبگان ،جذب
منابع و امكانات ،فعاليت شبكهاي ،توانمندسازي پرسنل ،تبادل و انتشار دانش ،توانایی همكاری با سازمانها و
ارتباط علمي بينالمللي مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای هر شاخص مجموعه ضوابطی شامل؛ ساختار مدون،
وجود فرد دوره ديده برای انجام فعالیت مربوطه ،وجود سايت اطالعرساني ،وجود فرايند مشخص به منظور
اجرای برنامهي متناسب با هر شاخص در نظر گرفته شد .امتیاز هر شاخص بر مبنای امتیاز وجود ضوابط یاد
شده در قطب تعیین گردید(جدول شماره .)3

طب و زتکیه

14

علمی پژوهشی

جدولشمارهي :3امتیاز شاخصهای محور فرآيند،
ی قطبهایعلو م پزشکی در سال 1388
حیطهي ظرفيتسازي ارزشیاب 
امتياز هر ضابطه

حداکثر
امتیاز

تعریف شاخص

توانایی جلب
همكاري
نخبگان

2

12

به توانایی قطب برای جلب همكاري نخبگان داخل کشور و متخصصین خارج
از کشور اطالق ميشود .امتیاز این شاخص بر اساس ضابطههای  -1وجود
ساختار مدون (اعم از مصوب و غيرمصوب) يا ابالغ رئيس قطب مبني بر
فعاليت در اين زمينهي خاص -2 ،وجود فرد دوره ديده براي فعاليت ياد
شده -3 ،وجود بانك اطالعاتي نخبگان داخل و خارج از كشور -4 ،وجود
سيستم اطالعرساني به روز به دو زبان انگليسي و فارسي واجد چكيده
فعاليتهاي قطب -5 ،وجود فراخوان براي دعوت به همكاري از نخبگـان
 -6وجود فرآيند مدون جذب و بهكارگيري نخبگان تعیین میگردد.

توانایی جذب
منابع
و امكانات

2

10

به توانایی قطب برای جذب منابع و امكانات شامل  -1وجود،ساختار مدون،
 -2وجود فرد يا افراد دوره ديده براي فعاليت فوق -3،وجود و اعالم ليست
اولويتهاي آموزشي و پژوهشي و توانمنديهاي محققين قطب -4،وجود
سایت اطالعرساني الكترونيك واجد ليست اولويتها به دو زبان انگليسي
و فارسي  -5وجود فرآيند مشخص در خصوص نحوهي جذب و بهكارگيري
منابع و امكانات اطالق ميشود.

نام شاخص

ارتباطات
علمي
و بينالمللي

تبادل دانش و
انتشار يافتهها
پذيرش به
عنوان همكار
با سازمان
بينالمللي

توانمندسازي
پرسنل

سال اول=20
ادامههمكاريساليانه=10

20

به همکاری رسمی قطب با سازمانهای بينالمللي شامل یونیسفWHO ،و
 UNFPAو.....تحت عنوان  Collaboration Centerاطالق میشود..

عضو = 5
مسؤول = 10

15

به همكاري اعضاي هيأت علمي قطب با شبكههاي تحقيقاتي مصوب وزارت
بهداشت در قالب عضو یا مسؤول اطالق ميشود.

3

15

به توانایی قطب جهت توانمندسازي پرسنل بر اساس نيازها و برنامههاي
تعيين شده اطالق ميشود .امتیاز این شاخص بر اساس ضابطههای
 -1وجود ساختار مدون  -2وجود فرد دوره ديده (داراي گواهي دوره) كه
حداقل  6ماه با قطب همكاري دارد -3 ،وجود سايت اطالعرساني مبنی بر
فراخوان دورههای آموزشی  -4وجود فرآيند مشخص در خصوص فرآيند
توانمندسازي -5وجود ليست نيازسنجي آموزشي كاركنان تعیین میگردد.

15

طب و زتکیه

2/5

10

به پتانسيل تبادل دانش و انتشار يافتهها شامل  -1وجود ،ساختار براي
فعاليت ياد شده  -2 ،وجود فرد و يا افراد دوره ديده كه حداقل  6ماه با قطب
همكاري دارد  -3وجود سايت اطالعرساني الكترونيك به دو زبان انگليسي
و فارسي (يا با استفاده ساير روشها) ،واجد نتايج حاصل از تحقيق به زبان
قابل استفاده ذينفعان قطب  -4وجود فرآيند مشخص در خصوص نحوهي
انتقال و تبادل دانش فوق اطالق میشود.
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فعاليت
شبكهاي

3

21

به پتانسيل برقراري ارتباطات علمي قطب شامل -1وجود ساختار براي
فعاليتهاي برقراری ارتباطات علمی -2،وجود فرد يا افراد دوره ديده براي
فعاليت فوق -3 ،وجود و اعالم ليست اولويتهاي آموزشي و پژوهشي،
 -4وجود سايت اطالعرساني الكترونيك واجد ليست اولويتها و
فعاليتهاي قطب به دو زبان انگليسي و فارسي (يا با استفاده ساير روشها)،
 -5وجود فرآيند مشخص در خصوص نحوهي برقراري ارتباطات بينالمللي
با سازمانهای علمی خارج از کشور  -6وجود تفاهم نامههاي منعقد شده
با سازمانهاي بينالمللي و سازمانهای علمی خارج از کشور  -7وجود
فراخوان شامل درخواست فرم پروپوزال مشخص آموزشي يا پژوهشي و
توانمنديهاي موردنياز جهت ارتباط علمي فوق ميشود.

علمی پژوهشی

 2-2حیطهي پروژههاي در دست اجرا

این حیطه به بررسی پروژههاي آموزشي و غيرآموزشي تقاضا محور ،مشاركت علمي با سازمانهاي خارج از كشور،
بازنگري برنامههاي درسي و طراحي دورههاي جديد میپردازد .در این حیطه به شاخصهای مرتبط به فعالیتهای
آموزشی امتیاز باالتری اختصاص داده شد(جدول شمارهي .)4

جدولشمارهي :4امتیاز شاخصهایمحور فرآیند ،حیطهيپروژههاي در دست
اجرا ارزشیابی قطبهای علوم پزشکی در سال 1388
نام شاخص

امتياز

پروژههاي
تقاضامحور
غيرآموزشي
پروژههاي
تقاضامحور
آموزشي
مشاركت با
سازمانهاي
خارج ازكشور
طراحي دوره ها
و پروتکل های
آموزشی جديد و
مورد نياز كشور
با تأکید بر دوره
های ميان رشته
اي

دورهی  19شمارهی 3

بازنگري
برنامههاي درسي

طب و زتکیه

16

علمی پژوهشی

حداكثرامتياز
قابل قبول

تعریف شاخص

4

20

تعداد پروژههای غیرآموزشی که قطب به سفارش مراکز خارج از دانشگاه،
سازمانهای دولتی (شامل معاونتهاي وزارت بهداشت) ،نهادهای دولتی،
سازمانهای غیردولتی داخل كشور و نهادهاي بينالمللي داخل و خارج از
کشور و سازمانهای علمی خارج از کشور در سال ارزشیابی در دست اجرا
دارد .

10

50

تعداد پروژهها و خدمات آموزشی كه از طرف مراکز و سازمانهای دولتی
خارج از دانشگاه ،سازمانهای غیردولتی و نهادهاي بينالمللي به قطب در
سال ارزشيابي سفارش داده شده است.

10

20

شامل تعداد پروژهها و قرار دادهای خدماتی در دست اجرا و مصوب شورای
پژوهشی قطب /دانشگاه (به نام قطب) است که با همکاری علمی سایر
سازمانهای تحقیقاتی ،دانشگاهی خارج از كشور در حال انجام ميباشد.
طراحي دوره ها و پروتکل های آموزشی جديد و مورد نياز كشور با تأکید بر
دوره های ميان رشته اي

30

20

60

60

تعداد برنامههای درسی تدوین شده که توسط قطب در سال ارزشیابی در
قالب پروژه در حال بازنگری میباشد و توسط رئیس دانشگاه به معاونت
آموزشی ارسال شده است.

محور برونداد:
در این محور حیطههای انتشار دانش به تفکیک آموزشی و پژوهشی (جداول  6و  )5و نیز حیطهي «کاربست دانش»
(جدول شمارهي  )7در نظر گرفته شد .حیطهي کاربست دانش بهمنظور ارزیابی میزان استفاده از نتایج تحقیق و
دستاوردهای علمی قطب که منجر به تغيير در سیاستگذاری ،مديريت و ارائهی خدمات بهداشتي ،درماني ،آموزش،
پژوهشی یا ارتقای سالمت جامعه و میزان تأثیر در تولید صنایع علوم پزشكي و فرآوردههای دارویی تدوین شد.

جدول شمارهي  : 5امتياز شاخصهای محور برونداد ،حيطهي آموزشي
ارزشيابي قطبهاي علوم پزشكي در سال 1388
نام شاخص

امتياز

حداكثرامتياز قابل قبول

استعدادهاي درخشان
پرورش يافته
فارغالتحصيل30-

دانشآموختگان
تربيتشده
دانشجويان خارج از
كشور فارغالتحصيل
از دورههاي آموزشي
رسمي قطب
فرصتمطالعاتي داخل
كشور

20

10

نفرماه1-

سقف ندارد

20

سقف ندارد

25

دورههاي آموزشي
رسمي
5

25

هدايت پاياننامه

به ازای هر  3امتیاز بازآموزی
برگزاری هر دوره 1 ،امتیاز و به
همکاری در برگزاری دوره به
ازای هر  3امتیاز باز آموزی 0/5
امتیاز تعلق میگیرد

25

منظور تعداد دانشجویان
فارغالتحصیل از قطب که
در امتحانات جامع کشور (در
خصوص رشتههای بالینی) و
بین دانشجویان  PhDدانشگاه
در سال ارزشیابی رتبهي اول را
به دست آوردند.
تعداد دانشجویان ،PhD
متخصص و فوقتخصص که
در سال ارزشیابی از قطب
فارغالتحصیل شدهاند.
شامل تعداد دانشجویان خارج
از کشوری میشود که در سال
ارزشیابی از دورههای رسمی
برگزار شده توسط قطب
فارغالتحصیل شدهاند.
شامل تعداد اعضاي هيأت
علمي میشود كه در سال
ارزشيابي جهت گذراندن
فرصت مطالعاتي ،در آن قطب
مصوب فرصت مطالعاتی داخل
کشور حضور داشتهاند.
شامل تعداد دورههای رسمی
تخصصی و فوق تخصصی است
که با مجوز رسمی شوراي
برنامهريزي وزارت بهداشت
يا شوراي گسترش وزارت
بهداشت ،توسط قطب برگزار
میشود.
شامل پاياننامههاي مقطع
 ،PhDتخصص و فوق تخصصی
میشود كه استاد راهنما یا
مشاور آن يكي از اعضای هيأت
علمي قطب 7بوده و در قالب
طرح پژوهشي و نيز در راستای
محور فعالیت اعالم شده قطب
مصوب ،و اجرا شده باشد.
به برگزاری یا همکاری در
برگزاري دورههاي آموزش
مداوم جامعهي پزشكي 8در
حیطهي فعالیت قطب اطالق
میشود.

17

طب و زتکیه

 -7شامل اعضا هیأت علمی است که به صورت تمام وقت همکار یا قراردادی با حکم مقام مسؤول در دانشگاه در قطب فعالیت مینماید.
 -8به آن دسته از فعاليتهاي آموزشي که جهت حفظ،توسعه يا ارتقاء دانش ،مهارت ،عملكرد حرفهاي و ارتباطاتي كه يك پزشك در ارائه
خدمت به بيماران و جامعه يا حرفهي خود بهكار ميگيرد اطالق ميشود و شامل كليهي برنامههاي حضوري :مانند كنگره،سمينار ،كنفرانس،
كارگاه ،برنامههاي كوتاه مدت حرفهاي و برنامههاي مدون و برنامههاي غيرحضوري در دو بخش برنامههاي خودآموزي /برنامههاي مجازي
میشود.
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برگزاري يا همكاري
در برگزاري دورههاي
آموزش مداوم جامعهي
پزشكي و دورههای
مصوب دانشگاه در
ی فعالیت قطب
حیطه 

تخصص5-
فوق تخصص5-
10-PHD

30

تعریف شاخص

علمی پژوهشی

جدول شمارهي  :6امتیاز شاخصهای محور برونداد ،حیطهي پژوهشی ارزشیابی
قطبهای علوم پزشکی در سال 1388
نام شاخص
انتشار مجلهي علمي-پژوهشي

امتياز

حداكثرامتياز
قابل قبول

3-10

10

چاپ مقالهي نوع اول

حداقل25

سقفندارد

چاپ مقالهي نوع دوم

حداقل15

چاپ مقالهي نوع سوم

چاپ مقالهي ايندكس نشده
ارائهي مقاله در كنگره خارج از كشور

تألیف كتاب

تولید رسانههاي آموزشي ،راهنماهاي
تشخیصی  -درماني ،آموزشي و نرم
افزارهاي علمي
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ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام
قطب در طی سال ارزشیابی

طب و زتکیه

18

علمی پژوهشی

ارجاع به مقاالت قطب در کتب مرجع
رفرنس امتحانات حوزهي معاونت
آموزشی وزارت بهداشت
برگزاري سمينارهاي داخلي و
بينالمللي

سقفندارد

تعریف شاخص
به انتشار هر عنوان از مجله مصوب علمی -پژوهشی
بهنام قطب که حداقل  3شمارهي آن در سال ارزشیابی
منتشر شده باشد.
مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در
9
بانکهای
ISI ،Index Medicus Medline ،Pubmed
مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در
بانکهای
Biological Abstract ،Embase ،Chemical
Abstract ،

حداقل10

سقفندارد

مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده مقاالت
چاپ شده در مجالت ایندكس شده در ساير سايتهاي
تخصصي

حداقل5

سقفندارد

-

0/5-6

20

به مقاالت خارجي يا داخلي كه به نام يكي از محققين
قطب ارائه و چاپ (پوستر) شده باشد ،امتياز كسب
مينمايد

5-30

25

کتابي است که توسط محقق قطب نوشته ،داراي
مصوبهي شوراي انتشارات دانشگاه بوده و حداقل 1%
مراجع نتيجهي پژوهشهاي نويسنده باشد.

20-25

سقفندارد

به هر مورد ارجاع  2امتياز تعلق
ميگيرد .درصورتيكه ارجاع به غير
از نويسندگان مقاله باشد دو برابر
 Impact Factorمجالت و در
سایر موارد برابر Impact Factor
مجالت نيز اضافه خواهد شد.

-

15

سقفندارد

شامل كليهي رسانههاي آموزشي ،نرم افزار علمي
طراحي راهنماهای تشخیصی درمانی در قطب میشود
که به تأييد یکی از معاونین وزارت بهداشت رسیده باشد.

به مجموع ارجاعات انجام گرفته (بر مبناي گزارش سايت
( )Scopusبه مقالهای که به نام قطب چاپ شده باشد به
شرح زیر امتیاز تعلق میگیرد:

به هر مورد ارجاع مقاله به نام اعضای قطب و نام قطب در
کتب مرجع بینالمللی رفرنس امتحانات حوزهي معاونت
آموزشی اطالق میگردد.

سمینار بينالمللي :همايشي است كه توسط قطب برگزار
و به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد و حداقل  5نفر
از  3كشور خارجي در آن همكاري علمی داشته باشند.
حداکثر  20امتیاز
سمینار كشوري :همايشي است كه كه توسط قطب
برایسمینار کشوری
برگزار و داراي مجوز بازآموزي و فراخوان آن به شكل
و  30امتیار برای
كشوري صورت گرفته باشد و دارای کتابچه خالصه
سمینار بینالمللی
مقاالت باشد.

 -9به امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده در نمایهنامهي بینالمللی ISIدارای  Impact factorدو برابر  IFاضافه
میشود.

جدول شمارهي  :7امتیاز شاخصهای محور برونداد ،حیطهي کاربست دانش
ارزشیابی قطبهای علوم پزشکی در سال 1388
نام شاخص
دستاوردهای علمی منجر
به ارائهی خدمات در
عرصهي
درماني ،سياستگذاري
و مديريت سالمت،
صنعت ،جامعه ،آموزش و
پژوهش

امتياز

20

حداكثرامتياز قابل قبول

سقف ندارد

نوآوري و خالقيت
در حيطهي آموزش،
پژوهش و خدمات
2-100

نشانهاي علمي حاصل از
فعاليتهاي قطب

شاخصهاي خدمات و
مشاورهاي

سقف ندارد

تعریف شاخص
شامل دستاوردهای علمی
قطب که منجر به تغيير در
سیاستگذاری ،مديريت و ارائه
خدمات بهداشتي ،درماني،
آموزش ،پژوهشی یا ارتقای
سالمت جامعه یا توليد در صنایع
علوم پزشكي و فرآوردههای
دارویی شده باشد .يعني خدمت
يا صنعتي كه بر اساس برونداد
قطب حاصل شده است و در
سيستم از آن استفاده ميشود.
منظور اختراع ،اكتشافت ،بومي
سازيهاي فناوري ،ثبت ژن،
نوآوری و ارائهی تکنولوژی
جدید است كه توسط اعضاي
محققين قطب به ثمر رسیده و
در راستاي محورهای اعالم شده
قطب و سیاستهای معاونت
آموزشی بوده و به تأیید مراجع
معتبر و داراي صالحيت رسيده
باشد.

50-100

سقف ندارد

شامل نشانهاي علمي حاصل
از فعاليتهاي قطب /عضو هيأت
علمي قطب در جشنوارههای
کشوری است که به تأیید
شورای انقالب فرهنگی رسیده
است.

 1-3به ازای هر فعالیت

15

شامل ارائه خدمات متداول در
حوزههای علمی و اجرایی (ملی،
بینالمللی) میشود.

دورهی  19شمارهی 3
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شیوهي انجام کار
تجارب بینالمللی نشان میدهد که کار با توجه
به ماهیت مؤسسات علمی ،اعتبارسنجی بر
مبنای دو رویکرد ارزیابی درونی و بیرونی انجام
میشود .ارزیابی درونی نوعی جستجوی نظام
یافته با مشارکت اعضای هیأت علمی دست اندر
کـار در فعالیتهای ساختار علمی است که به
منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت مطلوب
عوامل دروندادی ،فرآینــدی و بروندادی انجـام
میگیرد ( .)7در تکمیل و تأیید اعتبار ارزیابی

درونی ،ارزیابی بیرونی بهعنوان مکمل ارزیابی درونی
صورت میپذیرد( .)11از نظر یونسکو ارزیابی بیرونی
عبارت است از فرآیندی که به وسیلهي تیمی از
متخصصین انجام شده و بر اساس سه فعالیت متمایز
میشود .این فعالیتها شامل تحلیل گزارش ارزیابی
درونی ،بازدید محل و تهیـهي گزارش ارزیابی بیرونی
است( .)12در این ارزیابی سه فعالیت اصلی ،یعنی بازدید
از بخشها و تسهیالت ،مصاحبه با اعضای مختلف مؤسسه
و بررسی شواهد مستند متناسب با شاخصهای موجود
یا تدوین شده که در ارتباط با هم انجام میشوند(.)7

علمی پژوهشی

دورهی  19شمارهی 3

مطالعهي حاضر بهصورت تلفیقی از ارزیابی درونی با
کمک کارشناسان ارزشیابی قطبهای علوم پزشکی
و نیز ارزیابی بیرونی بر اساس شاخصهای تدوین
شده و با تیمی متشکل از متخصصین مستقل از
قطب علمی انجام گرفت.
در مطالعهي آزمایشی  4قطب ( 3قطب در تهران
و یک مورد در یزد) مورد ارزشیابی قرار گرفت.
کارشناسان ضمن بازدید از قطبهای مذکور با
مشاهدهي مستندات فرمها را تکمیل نمودند و
مشکالت مربوط به تعاریف شاخصها ،معیارها و
نحوهي ارزیابی طی بحث و مذاکره با رؤسای قطب
نهایی و فرم ارزشیابی کامل شد .سپس طی سمینار
یک روزه ،به کارشناسان قطبهای علوم پزشکی و
کارشناسان ارزیاب قطبهای یاد شده در خصوص
شاخصهای ارزیابی و نحوهي تکمیل فرم ارزیابی
آموزشهای الزم ارائه شد .در مرحلهي نهایی
ارزیابی قطبهای علوم پزشکی از طریق مشاهدهي
مستندات با توافق کارشناسان درون قطب و برون
قطب انجام گرفت .بدین گونه که ابتدا مستندات
مربوطه توسط کارشناسان قطبهای علوم پزشکی
جمعآوری گردید .سپس طی جلسات مشترک با
سایرکارشناسان در محل قطب ،مستندات بررسی
و مشکالت مربوط به قطب در خصوص هر مستند
مورد ارزیابی قرار گرفت.

طب و زتکیه
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بحث:
این ارزشیابی از این نظر که به تمام جنبههای
مدیریت از قبیل تأمین و تربیت نیروی انسانی،
تأمین منابع مالی ،فراهم آوری تجهیزات،
فرآیندهای توانمندسازی و تولید علم و باالخره
برونداد در عرصهي آموزش ،تحقیق ،صنعت و
خدمت توجه داشته است ،نوعی ارزشیابی جامع
تلقی میشود .این روش به قطبهای علمی اجازه
بدهد تا ظرفیت خود را نسبت به حداکثر توان

در حیطههایی که برای آن حداکثر امتیاز منظور
شده است ،ارزشیابی نمایند و در جهت تکمیل
امتیاز حیطهي مربوطه در صورت نداشتن امتیاز
کافی ،اقدام نمایند .لیکن در بسیاری از حیطههای
مربوط به برونداد که برای فعالیتهای اصلی قطب
محدودیتی از نظر امتیاز منظور نشده است تا
تفاوت قطبها به طور عمده در این حیطه مشخص
شود .با توجه به رسالت قطبهای مختلف مقایسه و
رتبهبندی آنها مورد نظر نمیباشد .لیکن میتوان
روند کسب امتیاز قطب را در سالهای مختلف با
هم مقایسه کرد و بر اساس آن رشد و تعالی قطب
علمی را اندازهگیری نمود .نکتهي مهم دیگر آن که
شاید الزم باشد در بررسی مجدد شاخصها ،برای
بعضی از شاخصها با توجه به رسالت قطب وزن
بیشتری در نظر گرفته شود یا اصوالً از اندازهگیری
پارهای از شاخصها به دلیل مناسب نبودن آن برای
قطبی که ارزشیابی میشود صرف نظر کرد .بدین
ترتیب طبقهبندی قطبها بر اساس رسالت آنها.
تدوین شاخصهای متفاوت برای هر یک از آنها
توصیه میشود.
تشکر و قدردانی:
در خاتمهي از همکاری و هماهنگی رؤسای محترم
قطبهای علوم پزشکی در انجام پروژهي ارزشیابی،
از کارشناسان محترم قطبهای علوم پزشکی در
خصوص جمعآوری و ارائهي مدارک مربوطه و نیز
همکاران محترم معاونت تحقیقات علوم پزشکی در
ارائه فرمهای تأیید شده ارزیابی مراکز تحقیقات
تشکر و قدردانی میشود.
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