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چکیده

قطب های علمی طی دهه های گذشته  همواره در پی دستیابي به آخرین یافته ها و اعتالی 
موقعیت علمي، گسترش مرزهاي دانش، تربیت نیروي پژوهشگر، ایجاد محیطي پویا و مولد و 
ارتقای ارتباطات علمی و مؤثر بین المللي بوده اند. در ایران نیز از سال 1379 قطب هاي علمي 
به عنوان نهادهای عالی مولد علم به ساختار علمی پژوهشی کشور پیوستند. بدون تردید 
ارزشیابي عملکرد نهادهای جدیدالتأسیس از تکالیف مدیریت ارشد علمی کشور بوده و نتایج 
آن به درک بهتر و شناخت هر چه بیش تر فعالیت این نهادها می انجامد. ارزیابی قطب ها 
موجب می شود تا ذینفعان به میزان ارتقای و استقرار کیفیت در فعالیت های علمی قطب آگاه 
شوند و از بازخوردهای آن برای برنامه ریزی پویا و توسعه ي فعالیت های علمی بهره ببرند. 
در راستای انجام چنین تکلیفی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 1388 طراحی 
ارزشیابی قطب های علمی کشور را در دستور کار خود قرار داد. این مقاله با هدف ارائه ي 
چگونگی طراحی و به کارگیری ابزار و نیز محتوی ارزشیابی قطب های علمی کشور بر اساس 
شاخص هاي »درون داد«، »فرآیند« و »برون داد آموزشي، پژوهشي، فناوري و خدمات« تدوین 
شده است. این ارزشیابی از این نظر که به تمام جنبه های مدیریت از قبیل تأمین و تربیت 
نیروی انسانی، تأمین منابع مالی ، فراهم آوری تجهیزات، فرآیند های توانمند سازی و تولید 
علم و باالخره برون داد ها در عرصه ي آموزش، تحقیق، صنعت و خدمت توجه داشته است، 
نوعی ارزشیابی جامع تلقی می شود. این روش به قطب های علمی اجازه بدهد تا توان خود را 
نسبت به حداکثر توان در حیطه هایی که برای آن حداکثر امتیاز منظور شده است ارزشیابی 
نمایند و در جهت تکمیل امتیاز حیطه ي مربوطه در صورت نداشتن امتیاز کافی اقدام نمایند. 
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کیفیت و دانش فنی تالش می کنند تا به نیازهای 
نمایند.  ارائه  اصلی جامعه پاسخ جامع و کاربردی 
این  فعالیت  باره ي چگونگی  در  مطالعه  رو  این  از 
نهادها در کشورهای پیشرفته در حال رشد بسیار 
خود  به  را  ویژه ای  جایگاه  و  بوده  اهمیت  حائز 

اختصاص داده است)2(.
بودن  وجهی  چند  دالیل  به  علمي  قطب  تعریف   
نیست  ساده اي  کار  آن،  فعالیت  گستره  و  وظایف 
مطالعات زیادي در جهت شناخت ماهیتی و تبیین 
تعاریف آن صورت گرفته است. کمیسیون اروپایي 
منظور  به  را  زیر  ضوابط  میالدي   2001 سال  در 

ارزشیابی قطب هاي علمي ارائه نموده است)3(.
1. قابلیت تکرارپذیري شاخص ها و مصداق پذیری 
در رشته هاي مختلف علوم و در ملیت هاي متفاوت.

2. بي طرفي شاخص ها، به این معنا که بر اساس 
یافته هاي کمي انکارناپذیر امکان مقایسه ي داده ها 

در سازمان هاي مختلف فراهم آید. 
3. شفافیت در ورود داده ها روش هاي مورد استفاده 

و نتایج به دست آمده.
در  تکرار  جهت  شاخص ها  بودن  متناسب   .4

دوره هاي زماني. 
و  راه اندازي  موضوع  گذشته  دهه ي  طي  ایران  در 
گسترش قطب هاي علمي مورد توجه سیاست گذاران 
آیین  مطابق  گرفت.  قرار  نیز  ایران  عالي  آموزش 
نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واژه ي قطب 
اطالق  پژوهشي(  یا  )آموزشي  علمي  گروه  یك  به 
ویژگي هاي  و  علمي  فعالیت هاي  داراي  که  گردید 
خاص در زمینه هاي آموزشي، پژوهشي و خدمات 
است  نهادي  علمي  قطب  عبارتی  به  باشد)4(. 
متشکل از اعضاي هیأت علمي با توان علمي باال که 
برتري نسبي در یك زمینه ي علمي- تخصصي  با 
شناخته  بین المللي  و  منطقه ای  کشور،  سطح  در 
شده و از طریق تمرکز بخشیدن فعالیت هاي خود 
کیفیت  افزایش  جهت  در  خاص  زمینه ي  آن  در 

مقدمه:
 )Centers of Excellence( علمي  قطب هاي 
جهان  در  علمي  مجامع  توسط  اخیر  دهه هاي  در 
ارائه  تعریف  اساس  بر  است.  یافته  توسعه  و  ایجاد 
فرهنگی  و  علمی  تربیتی،  سازمان  سوی  از  شده 
سازمان ملل متحد )یونسکو( )1(، قطب علمی در 
یك کشور عبارتست از مؤسسه ای متشکل از تعداد 
با بهره وری تخصصی و ممتاز در  معینی دانشمند 
یك حیطه ي خاص بوده که از فعالیت علمي کارآمد 
زمینه هاي  در  متمایز  و  برجسته  ویژگي هاي  و 
آموزشي، پژوهشي و همکاري هاي علمي در سطوح 
از ایجاد  داخلي و بین المللي بهره مند است. هدف 
علمی  جذاب  محیط های  شکل گیری  نهادها  این 
دانشگاه ها  در  برجسته  دستاوردهای  بر  تمرکز  و 
پژوهش های  انجام  منظور  به  علمی  جوامع  و 
است.  بین المللی  استانداردهای  سطح  در  و  عالی 
دانش   انتشار  و  تولید  نهادها  این  اصلی  مأموریت 
جدید و روزآمد و داشتن مشخصه ی مزیت نسبی 

)اقتصادي...( در یك موضوع خاص است. 
موضوع  گذشته  دهه ي  یك  طي  نیز  ایران  در 
راه اندازي و گسترش قطب هاي علمی مورد توجه 
این  گرفت.  قرار  عالي  آموزش  سیاست گذاران 
نهاد ها با هدف دستیابي به آخرین یافته هاي علمي 
و  دانش  مرزهاي  در گسترش  افزایش مشارکت  و 
اعتالي موقعیت علمي کشور راه اندازی شده است. 
پژوهشگر،  نیروي  تربیت  نهادها،  این  وظایف  از 
مؤثر  ارتباط  برقراري  مولد،  و  پویا  محیطي  ایجاد 
بین المللي، جذب اعضاي هیأت علمي و پژوهشگران 
کشور،  از  خارج  و  داخل  مقیم  ایراني  برجسته ي 
انجام پژوهش هاي الزم براي حل معضالت اساسي 
و دایر کردن رشته هاي جدید موردنیاز کشور را بر 

شمرد.
 قطب های علمی با به کارگیری و درآمیختن چهار 
رقابت،  نوآوری،  یعنی  اساسی خود  و  اصلی  عنصر  ه ب و زتکی ط
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تولید دانش و پاسخگویي به نیازهاي اساسي جامعه 
علمی تالش کند.

در حال حاضر در کشور حدود 110 قطب علمي 
مشهد،  تبریز،  تهران،  شهرهاي  دانشگاه هاي  در 
کرمان، شیراز، اصفهان، گیالن، کرمانشاه و همدان 
فعال است. تعداد 26 قطب علمی نیز در حیطه ي 
علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکي فعال مي باشند. از سال 1379 با 
تأسیس  به  نسبت  مذکور  وزارت  آیین نامه  تدوین 
کشور  پزشکي  علوم  علمي  قطب هاي  گسترش  و 
اقدام نمود و در مرحله ي بعد با طراحي سیستم و 
پیش بینی ابزار ارزشیابي )با استناد به شاخص هاي 
در  قطب ها  شوراي عالي  در  آن  تصویب  و  مطلق( 
سال1382 در جهت تخصیص بهینه ي منابع مالي 
را  رتبه بندي قطب هاي علمي گام های مؤثر  نیز  و 
برداشت. در خصوص فرآیند درجه اهمیت فرآیند 
این  در  فرآیند  این  که  گردید  یادآور  باید  ارزیابی 
زیرا  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مؤسسات 
نیز چنین فرآیند  در سایر مؤسسات علمي جهان 

مشابهي اجرا مي شود)3(.
اروپایی  دانشگاهی  مراکز  در  ارزیابی  مالک های   

شامل محورها و زیر محورهای زیر است)5(.
موضوعات  در  پیوستگی   -2 تحقیق  کیفیت   -1
بخشی   بین  درهمکاری  افزوده  ارزش   -3 تحقیق، 
4- تأثیر بر فرآیند علمی در مورد موضوع مرتبط 
انتقال  برای  کاربردی  برنامه های  به  وصول   -5
به کارگیری   -6 عملیاتی،  به بخش های  دانش  این 
با  مطابق  کیفیت  با  و  مشهور  تحقیقاتی  تیم های 
فرصت های  ایجاد   -7 بین المللی  استانداردهای 
شغلی تحقیقاتی به خصوص برای محققین جوان 
8- آموزش مفاهیم تحقیقاتی 9- برابری جنسیتی 
و مدیریتی،  و ساختار که شامل ساختار سازمانی 
استفاده از ظرفیت های محلی، تأثیر بر ساختارهای 

دانشگاهی و ماندگاری می شود.

در ارزیابی دیگری که بر روی مراکز تحقیقاتی یك 
کشور آسیایی مانند کره صورت پذیرفت به شاخص 
آیتم های  از  کدام  هر  و  بود  شده  توجه  رهبری 
تأمین  تجهیزات،  تأمین  تحقیقات،  از  حمایت 
ساخت  زیر  وجود  کاربران،  برای  علمی  تسهیالت 
تحقیقات  هدایت  و  رهبری  کیفیت،  با  تحقیقاتی 

جزو مالک های ارزیابی قرار گرفت)3(.
در ارزیابی های انجام شده در ایران نیز نشان می دهد 
که عالوه بر در نظر داشتن ابزار و روش های مورد 
ارسال گزارش منظم  به  التزام قطب ها  بر  استفاده 
در  نظام مند  ساختار  نوعي  صورت  به  عملکردها 
به شاخص هاي مصوب  مربوط  داده هاي  گردآوري 
مزیت  است)6(.  شده  توجه  قطب ها  شوراي عالي 
ایجاد ظرفیت  لحاظ  از  را  دبیرخانه قطب ها  اخیر، 
و  داخلي  مشتریان  به  عملکرد  آمار  ارائه  به منظور 
خارجي توانمند ساخت و امکان مستند سازی این 
نهاد های علمی را فراهم آورد. لیکن تجربیات چند 
سال گذشته در استفاده از ابزار و روش ارزشیابي 
از شاخص هاي  برخي  داد که  نشان  استفاده  مورد 
مندرج در ابزار نیاز به روشنگري و شفافیت بیش تري 
اندازه گیری  عدم  به  می توان  این باره  در  دارند. 
لذا  نمود.  اشاره  درخشان6«  »عملکرد  جنبه هاي 
ارزیابي  روش های  و  ابزار  کیفیت  ارتقاء  منظور  به 
قطب هاي علمي، در سال 1386 معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی 
مدل ارزشیابی قطب های علوم پزشکی را از طریق 
کارسپاري آغاز کرد. این ابزار پس از طراحی و انجام 
مطالعه ي آزمایشی و همچنین بحث و تبادل نظر 
با رؤسای قطب های علوم پزشکی نهایی شد و در 
سال 1388 مالک ارزیابي کلیه ي قطب هاي علوم 
پزشکي قرار گرفت. این مقاله به چگونگی طراحی 
اساس  بر  قطب ها  ارزشیابی  محتوی  نیز  و  ابزار 
»برون داد  و  »فرآیند«  »درون داد«،  شاخص هاي 
آموزشي، پژوهشي، فناوري و خدمات« می پردازد. 

6- Excellency
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رویکرد روش شناسی و طراحی ابزار:
دبیرخانه ي  مشترک  همکاري  با  حاضر  مطالعه ي 
و  آموزشي(  )معاونت  کشور  علمي  قطب هاي 
انستیتو تحقیقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
تهران انجام شد، محققین جهت اتخاذ روش شناسی 
مناسب با دو سؤال اصلی مواجه بودند. 1- انتخاب 
شاخص ها و تعیین معیارهای »روا و پایا« به گونه ای 
جمع آوری  ویژگی ها،  این  بودن  دارا  ضمن  که 
در  و  به صرفه  کم هزینه،  آن,  با  مرتبط  اطالعات 
شیوه ي  مدت زمان کوتاهی قابل انجام باشد. 2– 
ارزشیابی بر اساس روش  انجام  از نظر  اجرای کار 
ارزشیابی بیرونی، درونی یا تلفیقی از دو روش یاد 

شده باشد.
انتخاب شاخص 

ارزشیابی  که  می کند  توصیه  بین المللی  تجارب 
با  و  سیستمی  رویکرد  مبنای  بر  علمی  مؤسسات 
توجه به عوامل درون دادی، فرآیندی و برون دادی 
برخواسته  برون داد،  که  چرا  شود.  انجام  آن 
است)7(.   فرآیندی  و  درون داد  فعالیت های  از 
سیستمی،  رویکرد  به  عنایت  با  حاضر   مطالعه ي 
سپس  گردید.  طراحی  شده  یاد  محور  سه  حول 
تحقیقات  نظام  عملکردی  شاخص های  مبنای  بر 
مرتبط با موضوع سالمت سازمان جهانی بهداشت 
دانش،  انتشار  و  تولید  رهبری،  و  حاکمیت  یعنی 
بسیج منابع مالی و ایجاد محیط مشوق)8( و نیز 
معاونت  )نمایندگان  نظر  صاحب  افراد  با  مشاوره 
معیارهای  و  اندیکاتورها  متبوع(،  وزارت  آموزشی 
که  به گونه ای  گردید  تعیین  محور  هر  با  مرتبط 
این شاخص ها بتوانند »عملکرد درخشان« قطب ها 
و  فناوري  پژوهشي،  آموزشي،  زمینه های  در  را 
نظام  شاخص های  نمایند.  اندازه گیري  خدمات 
از  مجموعه ای  شامل  سالمت  با  مرتبط  تحقیقات 
شاخص ها برای اندازه گیری اجزا و فعالیت های این 
عبارت  نظام  این  فعالیت های  و  اجزا  است.  نظام 

تعیین  تحقیق شامل   نظام  از 1- حاکمیت  است 
تحقیقات،  نظام  اهداف  و  مأموریت  چشم انداز ، 
زمینه ي  در  مناسب  تحقیقاتی  اولویت های  تعیین 
اخالق  استانداردهای  پایش  و  طراحی  سالمت، 
ارزشیابی نظام تحقیقات 2-  در پژوهش، پایش و 
و  مالی 3- خلق  منابع  عادالنه  و تخصیص  تأمین 
و  انسانی  فیزیکی،  تقویت ظرفیت های  و  نگه داری 
قانونی و اداری به منظور هدایت، جذب و حمایت 
از محققین 4- تولید نتایج معتبر علمی شامل ارائه 
نتایج تحقیقات به سیاست گذاران ، مدیران اجرایی 
راستای  در  تحقیقات  نتایح  از  استفاده  مردم،  و 
به  پزشکی  تجهیزات  و  واکسن،  دارو،  توسعه ی 

منظور افزایش سطح سالمت جامعه)9(.
حضور  با  جلسه ای  در  شده  طراحی  شاخص های 
علوم  قطب های  رؤسای  از  )جمعی  نظران  صاحب 
برد تخصصصی  دبیرخانه های  و مسؤولین  پزشکی 
در  گرفت.  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  کشور( 
نهایت با فرم ارزشیابی بر اساس محورها، حیطه ها و 
شاخص های تعیین شده با ویژگی های ذیل موافقت 
امتیازدهی  نحوه ي  و  ارزیابی  معیارهای  و  گردید 

آن ها نهایی شد.
1- محور درون داد

بسیج  حاکمیت،  حیطه ي   3 به  درون داد  محور 
منابع و امکانات و نیز نیروی انسانی طبقه بندی شد 
که به شرح آن پرداخته می شود )جدول شماره 1(. 

1-1 حیطه ي حاکمیت 
نظام  عملکرد  شاخص های  اساس  بر  حیطه  این 
تحقیقات مرتبط با سالمت)8( طراحی گردید؛ در 
هر  در  استراتژیك  برنامه ي  تدوین  به  حیطه   این 
قطب امتیاز داده شد. برای برنامه ی استراتژیك در 
این مدل ارزشیابی یك برنامه ي دراز مدت )حداقل 
 VMG اجزای  دارای  که  شد  تعریف  پنج ساله( 
استراتژی/اهداف،  اهداف(،  مأموریت،  انداز،  )چشم 
پایش  مکتوب  برنامه ي  سالیانه،  عملیاتی  برنامه ي  ه ب و زتکی ط
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جدول شماره 1 – امتیاز شاخص هاي محور درون داد، حیطه ي 
حاکمیت ارزشیابی قطب هاي علوم پزشکي کشور در سال 1388

VMG SWOTنام شاخص
analysis

اهداف 
و برنامه 
عملیاتي

ارزشیابيپایش

- وجود برنامه 37102امتیاز
 - اجراي برنامه 5

- وجود برنامه 2
 - اجراي برنامه 5

حداکثر امتیاز قابل 
قبول

371077

1-2 حیطه ي بسیج منابع مالی
شاخص های  طبق  بر  مالی  منابع  بسیج  حیطه ي 
سازمان جهانی بهداشت)8( بر اساس جذب منابع 
مالی از سازمان های دولتی، غیردولتی و نهادهای 
شاخص،  این  شد.  امتیازدهی  و  تعریف  مردمی 
از  یافته  تخصیص  یا  شده  جذب  بودجه ي  میزان 
غیردولتی  منابع  عمومی،  نهادهای  دولتی،  منابع 
)سایر منابع( شامل سازمان های خیریه، خصوصی، 

بین المللی  سازمان های  غیردولتی،  سازمان های 
سازمان های  و  مؤسسات  از کشور،  و خارج  داخل 
ارزیابی  را در قطب ها مورد  از کشور  علمی خارج 
قرار می دهد)جدول شماره ي 2(. در این حیطه، به 
دلیل تشویق قطب های علمی جهت جذب منابع از 
سازمان های خیریه و خصوصی امتیاز باالتری برای 

این دوشاخص درنظر گرفته شد.

جدول شماره ي2: امتیازات  شاخص های محوردرون داد، حیطه ي بسیج 
منابع مالی ارزشیابی  قطب های  علوم پزشکی در سال1388

جذب منابع مالی نام شاخص
دولتي

 داخل دانشگاه

جذب منابع 
مالی دولتي از 

جذب منابع مالی 
دولتي خارج از 
دانشگاه)داخل 

کشور(

جذب منابع 
مالی خیریه و 

غیر دولتي

جذب منابع 
مالی بخش 

خصوصي

جذب منابع 
مالی از خارج 

از کشور

هر100میلیون ریال،       امتیاز
1 امتیاز

هر100میلیون ریال،         
1 امتیاز

هر100میلیون ریال،       
1 امتیاز

هر20میلیون ریال، 
1 امتیاز

هر50میلیون ریال، 
1 امتیاز

هر 5 هزار دالر ،  
1 امتیاز

حداکثرامتیاز 
قابل قبول

10520101010

)شاخص های برون داد برنامه ي اجرایی( و برنامه ي مکتوب ارزشیابی )شاخص های اهداف عینی( 
بوده و به صورت سالیانه مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد.
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1-3 حیطه ي جذب نیروی انسانی
این حیطه بیانگر جذب افرادی است که بنا به تعریف دبیرخانه ی شورای انقالب فرهنگی)10(، نخبه یا استعداد 
درخشان بوده که در قالب پایان نامه یا پروژه های مصوب در سال ارزشیابی با قطب همکاری می نمودند. امتیاز 

این شاخص بر اساس نفر ماه حضور در قطب برابر یك امتیاز محاسبه می گردد.
2- محور فرآیند

 هدف از ارزیابی این محور بررسی حیطه های  ظرفیت سازی و تولید دانش )پروژه های در دست اجرا( است.
2-1 حیطه ي ظرفیت سازی

به جلب همکاري نخبگان، جذب  فعالیت های مربوط  به منظور سنجش  پتانسیل قطب ها  این حیطه ي  در 
منابع و امکانات، فعالیت شبکه اي، توانمندسازي پرسنل، تبادل و انتشار دانش، توانایی همکاری با سازمان ها و 
ارتباط علمي بین المللي مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای هر شاخص مجموعه  ضوابطی شامل؛ ساختار مدون، 
وجود فرد دوره  دیده برای انجام فعالیت مربوطه، وجود سایت اطالع رساني، وجود فرایند مشخص به منظور 
اجرای برنامه ي 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(.

ه ب و زتکی ط
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جدول شماره ي3: امتیاز شاخص های محور فرآیند،
 حیطه ي ظرفیت سازي ارزشیابی  قطب های  علوم  پزشکی در سال 1388

حداکثر امتیاز هر ضابطهنام شاخص
تعریف شاخصامتیاز

توانایی جلب 
همکاري 
نخبگان

212

به توانایی قطب برای جلب همکاري نخبگان داخل کشور و متخصصین خارج 
از کشور  اطالق مي شود. امتیاز این شاخص بر اساس ضابطه های 1- وجود 
بر  مبني  قطب  رئیس  ابالغ  یا  غیرمصوب(  و  از مصوب  )اعم  مدون  ساختار 
یاد  فعالیت  براي  دیده  دوره   فرد  وجود   -2 زمینه ي خاص،  این  در  فعالیت 
شده، 3- وجود بانک اطالعاتي نخبگان داخل و خارج از کشور، 4- وجود 
واجد چکیده  فارسي   و  انگلیسي  زبان  دو  به  روز  به  اطالع رساني  سیستم 
از نخبگـان  فعالیت هاي قطب، 5- وجود فراخوان براي دعوت به همکاري 

6-  وجود فرآیند مدون جذب و به کارگیري نخبگان تعیین می گردد.

توانایی جذب 
منابع

 و امکانات
210

به توانایی قطب برای جذب منابع و امکانات شامل 1- وجود،  ساختار مدون، 
2- وجود فرد یا افراد دوره دیده براي فعالیت فوق، 3- وجود و اعالم لیست 
محققین قطب،4- وجود  توانمندي هاي  و  پژوهشي  و  آموزشي  اولویت هاي 
سایت اطالع رساني الکترونیک واجد لیست اولویت ها به دو زبان انگلیسي 
و فارسي 5- وجود فرآیند مشخص در خصوص نحوه ي جذب و به کارگیري 

منابع و امکانات اطالق مي شود.

ارتباطات 
علمي

 و بین المللي
321

براي  وجود  ساختار  شامل1-  قطب  علمي  ارتباطات  برقراري  پتانسیل  به 
فعالیت هاي برقراری ارتباطات علمی،2- وجود فرد یا افراد دوره دیده براي 
پژوهشي،       و  آموزشي  اولویت هاي  لیست  اعالم  و   وجود   -3 فوق،   فعالیت 
و  اولویت ها  لیست  واجد  الکترونیک  اطالع رساني  سایت  وجود   -4
فعالیت هاي قطب به دو زبان انگلیسي و فارسي )یا با استفاده سایر روش ها(، 
5- وجود فرآیند مشخص در خصوص نحوه ي برقراري ارتباطات بین المللي 
نامه هاي منعقد شده  از کشور 6- وجود تفاهم  با سازمان های علمی خارج 
وجود   -7 کشور  از  خارج  علمی  سازمان های  و  بین المللي  سازمان هاي  با 
و  پژوهشي  یا  آموزشي  مشخص  پروپوزال  فرم  درخواست  شامل  فراخوان 

توانمندي هاي موردنیاز جهت ارتباط علمي فوق مي شود.

تبادل دانش و
2/510 انتشار یافته ها

براي  وجود،  ساختار   -1 شامل  یافته ها  انتشار  و  دانش  تبادل  پتانسیل  به 
فعالیت یاد شده ، 2- وجود فرد و یا افراد دوره دیده که حداقل 6 ماه با قطب 
همکاري دارد 3- وجود  سایت اطالع رساني الکترونیک به دو زبان انگلیسي 
و فارسي )یا با استفاده سایر روش ها(، واجد نتایج حاصل از تحقیق به زبان 
قابل استفاده ذینفعان قطب 4- وجود فرآیند مشخص در خصوص نحوه ي 

انتقال و تبادل دانش فوق اطالق می شود.

پذیرش به 
عنوان همکار 

با سازمان 
بین المللي

سال اول=20 
به همکاری رسمی قطب با سازمان های بین المللي شامل یونیسف،  WHOو 20ادامه همکاري سالیانه=10

UNFPA و.....تحت عنوان  Collaboration Center اطالق می شود..

فعالیت 
شبکه اي

عضو = 5
به همکاري اعضاي هیأت علمي قطب با شبکه هاي تحقیقاتي مصوب وزارت 15مسؤول = 10

بهداشت در قالب عضو یا مسؤول اطالق مي شود.

توانمندسازي 
پرسنل

315

برنامه هاي  و  نیازها  اساس  بر  پرسنل  توانمند سازي  جهت  قطب  توانایی  به 
ضابطه های                 اساس  بر  شاخص  این  امتیاز  مي شود.  اطالق  شده  تعیین 
1- وجود ساختار مدون 2- وجود فرد دوره دیده )داراي گواهي دوره( که 
حداقل 6 ماه با قطب همکاري دارد، 3- وجود سایت اطالع رساني مبنی بر 
فرآیند  فرآیند مشخص در خصوص  آموزشی 4- وجود  فراخوان دوره های 
توانمند سازي 5-  وجود لیست نیازسنجي آموزشي کارکنان تعیین می گردد.

کیه ب و زت
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2-2 حیطه ي پروژه هاي در دست اجرا
از کشور،  با سازمان هاي خارج  علمي  تقاضا محور، مشارکت  غیرآموزشي  و  آموزشي  پروژه هاي  بررسی  به  این حیطه 
به فعالیت های  این حیطه به شاخص های مرتبط  برنامه هاي درسي و طراحي دوره هاي جدید می پردازد. در  بازنگري 

آموزشی امتیاز باالتری اختصاص داده شد)جدول شماره ي 4(.

جدول شماره ي4: امتیاز شاخص های  محور فرآیند، حیطه  ي پروژه هاي در دست 
اجرا  ارزشیابی قطب های علوم پزشکی در سال 1388

حداکثرامتیاز امتیازنام شاخص
قابل قبول

تعریف شاخص

پروژه هاي 
تقاضامحور 
420غیرآموزشي

از دانشگاه،  تعداد پروژه های غیرآموزشی که قطب به سفارش مراکز خارج 
دولتی،  نهادهای  بهداشت(،  وزارت  معاونت هاي  )شامل  دولتی  سازمان های 
از  بین المللي داخل و خارج  نهادهاي  سازمان های غیردولتی داخل کشور و 
کشور و سازمان های علمی خارج از کشور در سال ارزشیابی در دست اجرا 

دارد .

پروژه هاي 
تقاضامحور 

آموزشي
1050

دولتی  سازمان های  و  مراکز  طرف  از  که  آموزشی  خدمات  و  پروژه ها  تعداد 
خارج از دانشگاه، سازمان های غیردولتی و نهاد هاي بین المللي به قطب در 

سال ارزشیابي سفارش داده شده است.

مشارکت با 
سازمان هاي 
1020خارج ازکشور

شامل تعداد پروژه ها و قرار دادهای خدماتی در دست اجرا و مصوب شورای 
سایر  علمی  همکاری  با  که  است  قطب(  نام  )به  دانشگاه  قطب/  پژوهشی 

سازمان های تحقیقاتی، دانشگاهی خارج از کشور در حال انجام مي باشد.

طراحي دوره ها 
و پروتکل های 

آموزشی جدید و 
مورد نیاز کشور 
با تأکید بر دوره 
های میان رشته 

اي

3060

طراحي دوره ها و پروتکل های آموزشی جدید و مورد نیاز کشور با تأکید بر 
دوره های میان رشته اي

بازنگري 
2060برنامه هاي درسي

ارزشیابی در  برنامه های درسی تدوین شده که توسط قطب در سال  تعداد 
به معاونت  بازنگری می باشد و توسط رئیس دانشگاه  قالب پروژه  در حال  

آموزشی ارسال شده است.

محور برون داد: 
در این محور حیطه های انتشار دانش به تفکیك آموزشی و پژوهشی )جداول 6 و 5( و نیز حیطه ي »کاربست دانش« 
و  تحقیق  نتایج  از  استفاده  میزان  ارزیابی  به منظور  دانش  کاربست  گرفته شد. حیطه ي  نظر  در   )7 )جدول شماره ي 
دستاوردهای علمی قطب که منجر به تغییر در سیاست گذاری، مدیریت و ارائه ی خدمات بهداشتي، درماني، آموزش، 

پژوهشی یا ارتقای سالمت جامعه و میزان تأثیر در تولید صنایع علوم پزشکي و فرآورده های دارویی تدوین شد. ه ب و زتکی ط
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جدول شماره ي 5 : امتیاز شاخص های محور برون داد، حیطه ي آموزشي 
ارزشیابي قطب هاي علوم پزشکي در سال 1388

تعریف شاخصحداکثرامتیاز قابل قبولامتیازنام شاخص

استعدادهاي درخشان 
پرورش یافته

سقف نداردفارغ التحصیل-30

دانشجویان  تعداد  منظور 
که  قطب  از  فارغ التحصیل 
)در  کشور  جامع  امتحانات  در 
و  بالینی(  رشته های  خصوص 
بین دانشجویان PhD  دانشگاه 
در سال ارزشیابی رتبه ي اول را 

به دست آوردند.

دانش آموختگان 
2020 تربیت شده

 ،PhD دانشجویان  تعداد 
که  فوق تخصص  و  متخصص 
قطب  از  ارزشیابی  سال  در 

فارغ التحصیل شده اند.

دانشجویان خارج از 
کشور فارغ التحصیل 

از دوره هاي آموزشي 
رسمي قطب

سقف ندارد10

خارج  دانشجویان  تعداد  شامل 
در سال  که  از کشوری می شود 
رسمی  دوره های  از  ارزشیابی 
قطب  توسط  شده  برگزار 

فارغ التحصیل شده اند.

فرصت  مطالعاتي  داخل  
کشور

25نفرماه-1

هیأت  اعضاي  تعداد  شامل 
سال  در  که  می شود  علمي 
گذراندن  جهت  ارزشیابي 
قطب  آن  در  مطالعاتي،  فرصت 
داخل  مطالعاتی  فرصت  مصوب 

کشور حضور داشته اند.

دوره هاي آموزشي 
رسمي

525

رسمی  دوره های  تعداد  شامل 
تخصصی و فوق تخصصی است 
شوراي  رسمی  مجوز  با  که 
بهداشت  وزارت  برنامه ریزي 
وزارت  گسترش  شوراي  یا 
برگزار  قطب  توسط  بهداشت، 

می شود.

هدایت پایان نامه

تخصص-5
فوق تخصص-5

10-PHD
30

مقطع  پایان نامه هاي  شامل 
فوق تخصصی   و  PhD، تخصص 
یا  راهنما  استاد  که  می شود 
مشاور آن یکي از اعضای هیأت 
قالب  در  و  بوده  قطب7    علمي 
طرح پژوهشي و نیز در راستای 
قطب  شده  اعالم  فعالیت  محور 

مصوب، و اجرا شده باشد.

برگزاري یا همکاري 
در برگزاري دوره هاي 

آموزش مداوم جامعه ي 
پزشکي و دوره های 
مصوب دانشگاه در 

حیطه ی  فعالیت قطب

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

امتیاز تعلق می گیرد

25

در  همکاری  یا  برگزاری  به 
آموزش  دوره هاي  برگزاري 
در  پزشکي8    جامعه ي  مداوم 
اطالق  قطب  فعالیت  حیطه ي 

 می شود.

7- شامل اعضا هیأت علمی است که به صورت تمام وقت همکار یا قراردادی با حکم مقام مسؤول در دانشگاه در قطب فعالیت می نماید.
8- به آن دسته از فعالیت هاي آموزشي که جهت حفظ،  توسعه یا ارتقاء دانش، مهارت، عملکرد حرفه اي و ارتباطاتي که یك پزشك در ارائه 
خدمت به بیماران و جامعه یا حرفه ي خود به کار مي گیرد اطالق مي شود و شامل کلیه ي برنامه هاي حضوري: مانند کنگره،  سمینار،  کنفرانس، 
 کارگاه،  برنامه هاي کوتاه مدت حرفه اي و برنامه هاي مدون و برنامه هاي غیرحضوري در دو بخش برنامه هاي خودآموزي/ برنامه هاي مجازي 

می شود.
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جدول شماره ي 6:  امتیاز شاخص های محور برون داد، حیطه ي پژوهشی ارزشیابی 
قطب های علوم پزشکی در سال 1388

حداکثرامتیاز امتیازنام شاخص
قابل قبول

تعریف شاخص

انتشار مجله ي علمي-پژوهشي
3-1010

پژوهشی  علمی-  مصوب  مجله  از  عنوان  هر  انتشار  به 
به نام قطب که حداقل 3 شماره ي آن در سال ارزشیابی 

منتشر شده باشد.

چاپ مقاله ي نوع اول

سقف  نداردحداقل25

در  شده  ایندکس  مجالت  در  شده  منتشر  مقاالت 
بانک های9   

ISI ،Index Medicus Medline ،Pubmed

چاپ مقاله ي نوع دوم

سقف  نداردحداقل15

در  شده  ایندکس  مجالت  در  شده  منتشر  مقاالت 
بانک های

  Biological Abstract ،Embase  ،Chemical  
Abstract ،

چاپ مقاله ي نوع سوم
سقف  نداردحداقل10

مقاالت  شده  ایندکس  مجالت  در  شده  منتشر  مقاالت 
چاپ شده در مجالت ایندکس شده در  سایر سایت هاي 

تخصصي

-سقف  نداردحداقل5چاپ مقاله ي ایندکس نشده

ارائه ي مقاله در کنگره خارج از کشور
0/5-620

از محققین  نام یکي  به  که  یا داخلي  به مقاالت خارجي 
کسب  امتیاز  باشد،  شده  )پوستر(  چاپ  و  ارائه  قطب   

مي نماید

تألیف کتاب
5-3025

داراي  نوشته،  قطب  محقق  توسط  که  است  کتابي 
 1% حداقل  و  بوده  دانشگاه  انتشارات  شوراي  مصوبه ي 

مراجع نتیجه ي پژوهش هاي نویسنده باشد. 

تولید رسانه هاي آموزشي، راهنماهاي 
تشخیصی - درماني، آموزشي و نرم 

سقف  ندارد25-20افزارهاي علمي 

علمي  افزار  نرم  آموزشي،  رسانه هاي  کلیه ي  شامل 
می شود  قطب  در  درمانی  تشخیصی  راهنماهای  طراحي 
که به تأیید یکی از معاونین وزارت بهداشت رسیده باشد.

ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام 
قطب در طی سال ارزشیابی

تعلق  امتیاز   2 ارجاع  مورد  هر  به 
مي گیرد. درصورتي که ارجاع به غیر 
برابر دو  باشد  مقاله  نویسندگان  از 
در  و  مجالت    Impact Factor
 Impact Factor سایر موارد برابر

مجالت نیز اضافه خواهد شد.

-

به مجموع ارجاعات انجام گرفته )بر مبناي گزارش سایت 
)Scopus( به مقاله ای که به نام قطب چاپ شده باشد به 

شرح زیر امتیاز تعلق می گیرد:

ارجاع به مقاالت قطب در کتب مرجع  
رفرنس امتحانات حوزه ي معاونت 

سقف  ندارد15آموزشی وزارت بهداشت

به هر مورد ارجاع مقاله به نام اعضای قطب و نام قطب در 
کتب مرجع بین المللی رفرنس امتحانات حوزه ي معاونت 

آموزشی اطالق می گردد.

برگزاري سمینارهاي داخلي و 
بین المللي

امتیاز   20 حداکثر 
برایسمینار کشوری 
برای  امتیار   30 و 

سمینار بین المللی

سمینار بین المللي: همایشي است که توسط قطب برگزار 
و به تصویب  هیأت وزیران رسیده باشد و حداقل 5 نفر 
از 3 کشور خارجي در آن همکاري علمی داشته باشند.  

قطب  توسط  که  که  است  همایشي  کشوري:  سمینار   
به شکل  آن  فراخوان  و  بازآموزي  مجوز  داراي  و  برگزار 
خالصه  کتابچه  دارای  و  باشد  گرفته  صورت  کشوري 

مقاالت باشد. 

9- به امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده در نمایه نامه  ي بین المللی  ISIدارای Impact factor دو برابر IF اضافه 
می شود.

ه ب و زتکی ط

18

پژوهشی علمی 

دوره ی 19 شماره ی 3



جدول شماره ي 7:  امتیاز شاخص های محور برون داد، حیطه ي کاربست دانش 
ارزشیابی قطب های علوم پزشکی در سال 1388

تعریف شاخصحداکثرامتیاز قابل قبولامتیازنام شاخص

دستاوردهای  علمی منجر 
به  ارائه ی خدمات در 

عرصه ي 
درماني، سیاست گذاري 

و مدیریت سالمت، 
صنعت، جامعه، آموزش و 

پژوهش

سقف ندارد20

علمی  دستاوردهای  شامل 
در  تغییر  به   منجر   که  قطب 
ارائه  و  سیاست گذاری، مدیریت 
درماني،  بهداشتي،  خدمات 
ارتقای  یا  پژوهشی  آموزش، 
سالمت جامعه یا تولید در صنایع 
فرآورده های  و  پزشکي  علوم 
دارویی شده باشد. یعني خدمت 
یا صنعتي که بر اساس برون داد 
در  و  است  شده  حاصل  قطب 
سیستم از آن استفاده مي شود. 

نو آوري و خالقیت 
در حیطه ي آموزش،  

پژوهش و خدمات

سقف ندارد2-100

بومي  اکتشافت،  اختراع،  منظور 
ژن،  ثبت  فناوري،  سازي هاي 
تکنولوژی  ارائه ی  و  نوآوری 
اعضاي  توسط  که  است  جدید 
محققین قطب به ثمر رسیده  و 
در راستاي محور های اعالم شده  
معاونت  سیاست های  و  قطب 
آموزشی بوده و به تأیید مراجع 
معتبر و داراي صالحیت رسیده 

باشد.

نشان هاي علمي حاصل از 
فعالیت هاي قطب

سقف ندارد50-100

حاصل  علمي  نشان هاي  شامل  
از فعالیت هاي قطب/ عضو هیأت 
جشنواره های  در  قطب  علمي  
تأیید  به  که  است  کشوری 
رسیده  فرهنگی  انقالب  شورای 

است.

شاخص هاي خدمات و 
315-1 به ازای هر فعالیتمشاوره اي

در  متداول  خدمات  ارائه  شامل 
حوزه های علمی و اجرایی ) ملی، 

بین المللی( می شود.

شیوه ي انجام کار
 تجارب بین المللی نشان می دهد که کار با توجه 
بر  اعتبارسنجی  علمی،  مؤسسات  ماهیت  به 
انجام  بیرونی  و  ارزیابی درونی  رویکرد  مبنای دو 
نظام  جستجوی  نوعی  درونی  ارزیابی  می شود. 
یافته با مشارکت اعضای هیأت علمی دست اندر 
به  که  است  علمی  ساختار  فعالیت های  در  کـار 
منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت مطلوب 
عوامل درون دادی، فرآینــدی و برون دادی انجـام 
ارزیابی  اعتبار  تأیید  و  تکمیل  در   .)7( می گیرد 

درونی  ارزیابی  مکمل  به عنوان  بیرونی  ارزیابی  درونی، 
بیرونی  ارزیابی  یونسکو  نظر  از  می پذیرد)11(.  صورت 
از  تیمی  وسیله ي  به  که  فرآیندی  از  است  عبارت 
متمایز  فعالیت  سه  اساس  بر  و  انجام شده  متخصصین 
ارزیابی  گزارش  تحلیل  شامل  فعالیت ها  این  می شود. 
بیرونی  ارزیابی  گزارش  تهیـه ي  و  محل  بازدید  درونی، 
است)12(. در این ارزیابی سه فعالیت اصلی، یعنی بازدید 
از بخش ها و تسهیالت، مصاحبه با اعضای مختلف مؤسسه 
و بررسی شواهد مستند متناسب با شاخص های موجود 
یا تدوین شده که در ارتباط با هم انجام می شوند)7(. 
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مطالعه ي حاضر به صورت تلفیقی از ارزیابی درونی با 
کمك کارشناسان ارزشیابی قطب های علوم پزشکی 
و نیز ارزیابی بیرونی بر اساس شاخص های تدوین 
از  از متخصصین مستقل  تیمی متشکل  با  و  شده 

قطب علمی انجام گرفت. 
 در مطالعه ي آزمایشی 4 قطب )3 قطب در تهران 
گرفت.  قرار  ارزشیابی  مورد  یزد(  در  مورد  یك  و 
با  مذکور  قطب های  از  بازدید  ضمن  کارشناسان 
و  نمودند  تکمیل  را  فرم ها  مستندات  مشاهده ي 
و  معیارها  شاخص ها،  تعاریف  به  مربوط  مشکالت 
نحوه ي ارزیابی طی بحث و مذاکره با رؤسای قطب 
نهایی و فرم ارزشیابی کامل شد. سپس طی سمینار 
یك روزه، به کارشناسان قطب های علوم پزشکی و 
کارشناسان ارزیاب قطب های یاد شده در خصوص 
ارزیابی  ارزیابی و نحوه ي تکمیل فرم  شاخص های 
نهایی  مرحله ي  در  شد.  ارائه  الزم  آموزش های 
ارزیابی قطب های علوم پزشکی از طریق مشاهده ي 
مستندات با توافق کارشناسان درون قطب و برون 
ابتدا مستندات  بدین گونه که  انجام گرفت.  قطب 
مربوطه توسط کارشناسان قطب های علوم پزشکی 
با  جمع آوری گردید. سپس طی جلسات مشترک 
سایرکارشناسان در محل قطب، مستندات بررسی 
و مشکالت مربوط به قطب در خصوص هر مستند 

مورد ارزیابی قرار گرفت.

بحث:
جنبه های  تمام  به  که  نظر  این  از  ارزشیابی  این 
انسانی،  نیروی  تربیت  و  تأمین  قبیل  از  مدیریت 
تجهیزات،  آوری  فراهم  مالی،  منابع  تأمین 
باالخره  و  علم  تولید  و  توانمند سازی  فرآیند های 
و  صنعت  تحقیق،  آموزش،  عرصه ي  در  برون داد 
جامع  ارزشیابی  نوعی  است،  داشته  توجه  خدمت 
تلقی می شود. این روش به قطب های علمی اجازه 
توان  حداکثر  به  نسبت  را  خود  ظرفیت  تا  بدهد 

منظور  امتیاز  آن حداکثر  برای  که  در حیطه هایی 
تکمیل  جهت  در  و  نمایند  ارزشیابی  است،  شده 
امتیاز  نداشتن  صورت  در  مربوطه  حیطه ي  امتیاز 
کافی، اقدام نمایند. لیکن در بسیاری از حیطه های 
مربوط به برون داد که برای فعالیت های اصلی قطب 
تا  است  نشده  منظور  امتیاز  نظر  از  محدودیتی 
تفاوت قطب ها به طور عمده در این حیطه مشخص 
شود. با توجه به رسالت قطب های مختلف مقایسه و 
رتبه بندی آن ها مورد نظر نمی باشد. لیکن می توان 
با  روند کسب امتیاز قطب را در سال های مختلف 
هم مقایسه کرد و بر اساس آن رشد و تعالی قطب 
علمی را اندازه گیری نمود. نکته ي مهم دیگر آن  که 
شاید الزم باشد در بررسی مجدد شاخص ها، برای 
وزن  رسالت قطب  به  توجه  با  از شاخص ها  بعضی 
بیش تری در نظر گرفته شود یا اصوالً از اندازه گیری 
پاره ای از شاخص ها به دلیل مناسب نبودن آن برای 
قطبی که ارزشیابی می شود صرف  نظر کرد. بدین 
ترتیب طبقه بندی قطب ها بر اساس رسالت آن ها. 
از آن ها  برای هر یك  تدوین شاخص های متفاوت 

توصیه می شود.
تشکر و قدردانی:

در خاتمه ي از همکاری و هماهنگی رؤسای محترم 
قطب های علوم پزشکی در انجام پروژه ي  ارزشیابی، 
در  پزشکی  علوم  قطب های  محترم  کارشناسان  از 
خصوص جمع آوری و ارائه ي مدارک مربوطه و نیز 
همکاران محترم معاونت تحقیقات علوم پزشکی در 
تحقیقات  مراکز  ارزیابی  شده  تأیید  فرم های  ارائه 

تشکر و قدردانی می شود.
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