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                                                                                          چكيده         

زمينــه: قطب های علمی گروه علوم پزشــكي همــواره در پی دســتیابي به آخرین 
یافته هاي علمي و افزایش مشــاركت در گســترش مرزهاي دانش و اعتالي موقعیت 
علمي كشــور در ســطح منطقه و بین الملل، تربیت نیروي انســاني نخبه و پژوهشگر، 
ظرفیت سازي و مشاركت در توســعه همكاري هاي علمي مؤثر بین المللي بوده اند. در 
كشــور جمهوري اسالمي ایران نیز از سال 1379 طبق مفاد برنامه سوم توسعه، 18 
نهاد علمي دانشــگاهي تحت عنوان قطب علمي و با تنوع حیطه عملكردي در زمینه هاي 
آموزش، پژوهش و ارائه ي خدمت ســالمت به ساختار آموزش عالي كشور در گروه 
علوم پزشــكي پیوســتند و در حال حاضر 50 قطب علمي در گروه علوم پزشكی و با 
نظارت معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول فعالیت 
مي باشــند. بدون تردید، ارزیابي عملكرد این مراكز، از تكالیف مدیریت ارشد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي بوده و نتایج آن به درک بهتر و شــناخت هر 
چه بیشــتر فعالیت این مراكز می انجامد. فرایند ارزشیابی، سبب می شود ذی نفعان به 
میزان ارتقاء و اســتقرار كیفیت در فعالیت های علمی تحقق یافته، به سطح آگاهی خود 
افزوده و از بازخوردهای آن برای برنامه ریزی پویا و توســعه فعالیت های دانشــي 
بهره مند گردند. به عبارتي دیگر، ارزشــیابی، فرایندي اســت كه از جمع آوری، تجزیه 
و تحلیل و تفســیر نظام مند داده ها برخوردار مي باشد و در جهت تصمیم گیری خاص 
به كار برده مي شــود. در راســتای چنین تكلیفی، دبیرخانه شــوراي عالي قطب هاي 
علمي مســتقر در مركز مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشكي وزارت متبوع در 
ســال 1393 سومین دوره ارزشــیابی قطب ها را طبق مفاد اساسنامه قطب هاي علمي 
 گروه علوم پزشــكي )10( در دســتور كار خود قــرار داد و در بازه ي زماني 7 ماهه 
)1393/8/1 الي 1394/3/1( به اتمام رساند. این مقاله به منظور ارائه ي چگونگی طراحی 
ابزار و نیز محتوای ارزشــیابی قطب ها بر مبناي شاخص هاي 3 محور: »دروندادي«، 
»فرآیندي« و »بروندادي« در عرصه هاي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري، و نیز 

ارائه ي خدمت سالمت تدوین شده است. 
واژگان کليدي: قطب علمي، ارزشیابي، رتبه بندي
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                                                       مقدمه

 Comprehensive Centers of( علمــي  قطب هــاي 
Excellence( در دهه هاي اخیر توسط مجامع علمي در جهان، 
راه اندازي شده و توسعه یافته اند. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی 
ســازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد )یونسکو(، 
قطب علمی این گونه تعریف شــده اســت: قطــب علمي، نهادي 
دانشــي و متشــکل از تعداد معینی افراد نخبه با بهره وری خاص و 
ممتاز در یک حیطه تخصصي مي باشــد که از فعالیت علمي کارآمد 
و ویژگي هاي برجســته و متمایز در زمینه هاي آموزش، پژوهش و 
همکاري هاي علمي در سطوح داخلي و بین المللي بهره مند می باشد 
]7[. هــدف از ایجاد این مراکز، تشــکیل محیط های جذاب علمی 
و تمرکز بر دســتاوردهای برجسته در دانشــگاه ها و جوامع علمی 
به منظــور انجام پژوهش های عالی در عرصه ي بین الملل اســت. 
مأموریت اصلی این نهادهاي دانشي:  تولید، مدیریت و انتشار دانش  
جدیــد و روزآمد و دارای مزیت هاي گوناگون، همچون ارتقاء کیفي 
ســامت، تولید ثروت و تعامل با صنعت در راســتاي یک موضوع 

تخصصي و مورد نیاز جامعه می باشد ]11و10[. 
در کشور ما طي یک دهه و نیم گذشته، موضوع راه اندازي و توسعه 
قطب هاي علمــی، مورد توجه سیاســت گذاران آموزش عالي قرار 
گرفته اســت. این نهاد ها با هدف دســتیابي به آخرین یافته هاي 
علمي و افزایش مشــارکت در گســترش مرزهاي دانش و اعتاي 
موقعیت علمي کشــور راه اندازی شده اند ]11و10[. رسالت برجسته 
قطب ها عبارت اســت از: تربیت نیروي انساني نخبه و پژوهشگر، 
ایجاد محیــط پویا و مولد علم همراه بــا مدیریت دانش، برقراري 
ارتباط علمي مؤثر در سطح بین الملل، جذب اعضاي هیأت علمي و 
پژوهشــگران برجسته ي ایراني مقیم داخل و خارج از کشور، انجام 
پژوهش هاي الزم براي حل معضات اساســي جامعه در عرصه ي 
سامت و تأسیس رشته هاي جدید )میان رشته اي( مورد نیاز کشور 

]11و10[.
قطب های علمی با به کارگیری و درآمیختن چهار عنصر مفهومی و 
اساسی یعنی: نوآوری، رقابت، کیفیت و دانش فنی تاش می کنند تا 
به نیازهای ضروري مردم، پاسخ جامع و کاربردی ارایه نمایند. از این 
رو، مطالعه درباره چگونگی فعالیت این نهادها در بسیاري از کشورها 
اهمیت فزاینده و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است ]12[.

تعریف قطب علمي به دالیل چند وجهی بودن وظائف و گستردگي 
فعالیت آن، کار ســاده اي نیست. مطالعات زیادي در جهت شناخت 

ماهیت و تبیین تعاریف آن صورت گرفته است. کمیسیون اروپایي در 
سال 2001 میادي شاخص هاي زیر را جهت تشخیص قطب هاي 

علمي ارایه نموده است ]1[:
قابلیت تکرار پذیري شــاخص ها و مصداق پذیری در رشــته هاي 

مختلف علمي و در ملیت هاي متفاوت
بي طرفي شــاخص ها؛ به ایــن معنا که بر اســاس یافته هاي قابل 
اندازه گیري انکارناپذیر، امکان مقایســه ي داده ها در ســازمان هاي 

مختلف فراهم آید. 
شفافیت در ورود داده ها، روش هاي مورد استفاده و نتایج به دست آمده، 
متناسب بودن شاخص ها جهت تکرار در دوره هاي زماني تعیین شده، 
در ایران طي یک دهه و نیم گذشته، موضوع راه اندازي و گسترش 
قطب هاي علمي مورد توجه سیاست گذاران آموزش عالي قرار گرفته 
است. بر طبق آیین نامه قطب هاي علمي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکي واژه قطب علمي به یک گروه علمي دانشگاهي  
اطاق مي گردد که داراي فعالیت هاي دانشي و ویژگي هاي خاص 
در زمینه هاي آموزش، پژوهش و ارایه خدمت باشد. به عبارتی دیگر، 
قطب علمي، نهادي اســت متشکل از اعضاي هیأت علمي توانمند 
که با برتري نسبي در یک زمینه ي علمي تخصصي در سطح کشور 
و منطقه ي آسیاي جنوب غربي، شناخته مي شود و از طریق تمرکز 
بخشیدن فعالیت هاي خود در زمینه ي تخصصي ذي ربط، در جهت 
افزایــش کیفیت تولید و مدیریت دانش و پاســخگویي به نیازهاي 

اساسي جامعه تاش مي نماید.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي در سال 1379 بعد از 
تدوین اساس نامه ي قطب هاي علمي، نسبت به تأسیس و گسترش 
قطب هاي علمي اقدام نمــود و در حال حاضر، 50 قطب علمي در 
دانشگاه هاي علوم پزشــکي شهرهاي تهران، تبریز، مشهد، شیراز، 
اصفهان، یزد، زنجان، کرمانشــاه، زاهــدان و همدان تحت نظارت 
معاونت آموزشــي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي با 
تنــوع در حیطه ي عملکردي )31 قطب علمي در حیطه ي آموزش، 
پژوهــش و ارایه خدمت ســامت، 14 قطب علمــي در حیطه ي 
آموزش و پژوهــش و 5 قطب علمي صرفــًا در حیطه ي آموزش( 
مشــغول به فعالیت مي باشــند. با عنایت به این اصل که ارزشیابی 
نهادهاي برجســته ي علمي در سایر مراکز مشــابه بین المللي نیز 
اجرا مي شــود و از اهمیت باالیي برخوردار مي باشــد ]1[، در سال 
1382 طراحي سیستم ارزیابي و تصویب آن در جلسه شوراي عالي 
قطب هاي علمي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي به 
منظــور تخصیص بهینه ي منابع مالي و نیــز رتبه بندي این مراکز 
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انجام پذیرفت.
ماک های ارزشیابی در مراکز دانشگاهی اروپایی شامل محورها و 

زیر محورهای ذیل مي باشد ]2[:
1- پژوهــش، شــامل کیفیــت پژوهــش، نــوآوري و خاقیت 
)Originality( و پیوســتگی در موضوعات پژوهش، مطالعات 
میــان رشــته اي )Interdisciplinary Studies(، تأثیر بر 

فرایند علمی در ارتباط با موضوع مرتبط
2- دســتیابي به برنامه های کاربردی برای انتقال دانش تولید شده 

به بخش های عملیاتی،
3- نیروی انسانی، شــامل: بکارگیری گروه های تحقیقاتی مشهور 
و با کیفیت، مطابق با اســتانداردهای بین المللی، ایجاد فرصت های 
شــغلی پژوهشي به خصوص برای محققین جوان، آموزش مفاهیم 

تحقیقاتی و برابری جنسیتی 
4- ســاختار، شامل: ســاختار ســازمانی و مدیریتی، اســتفاده از 

ظرفیت های محلی، تأثیر بر ساختارهای دانشگاهی و ماندگاری.
در ارزیابی دیگری که بر روی مراکز تحقیقاتی کشــور کره جنوبي 
صورت پذیرفت به شــاخص رهبری توجه شــده بود و هر کدام از 
موارد حمایت از تحقیقات، تأمین تجهیزات، تأمین تسهیات علمی 
برای کاربران، وجود زیر ساخت تحقیقاتی داراي کیفیت باال، رهبری 
و هدایت تحقیقات، در زمره ي ماک های ارزیابی قرار گرفت ]1[.

ابزار و روش های مورد اســتفاده در ارزشــیابی های انجام شده در 
مطالعــه ي ما، عاوه بر التزام قطب هاي علمي به ارســال گزارش 
منظم عملکردشان، نوعي ساختار نظام مند نیز در گردآوري داده هاي 
مربوط به شــاخص هاي مصوب شــوراي عالي قطب ها ایجاد کرد. 
مزیت اخیر، دبیرخانه ي شــوراي عالي قطب هاي علمي را از لحاظ 
ایجاد ظرفیت به منظور ارایه ي آمار عملکرد این مراکز به مشتریان 
داخلي و خارجي و امکان مستندســازی کیفیت فعالیت دانشي این 

نهادها را فراهم نمود. 

رویکرد روش شناسی و طراحی ابزار:
مطالعه اي با همکاري مشــترک دبیرخانه شوراي عالي قطب هاي 
علمي وزارت بهداشت و تعدادي از صاحب نظران انجام شد که حدود 
شــش ماه به طول انجامید. گروه مذکور جهت اتخاذ روش شناسی 
مناسب با دو سوال اصلی مواجه بود: 1- انتخاب شاخص ها و تعیین 
معیارهای »روا و پایا« به گونه ای که ضمن دارا بودن این ویژگی ها، 
جمــع آوری اطاعات مرتبط با آن، کــم هزینه، مقرون به صرفه و 
در مدت زمان کوتاهی قابل انجام باشــد. 2- تعیین شیوه ي اجراي 

فرایند ارزشــیابی بر اســاس روش ارزشــیابی  بیرونی، درونی و یا 
تلفیقی از هر دو روش.

انتخاب شاخص: 
تجارب بین المللی توصیه می کند که ارزشــیابی موسسه هاي علمی 
بر مبنای رویکرد سیستماتیک و با توجه به شاخص هاي سه محور 
دروندادی، فرایندی و بروندادی انجام شود، زیرا محور برون دادي، 

برخواسته از فعالیت  دو محور دروندادي و فرایندی است ]9[. 
مطالعه ي مــورد نظر  با عنایــت به رویکرد سیســتماتیک، حول 
ســه محور یاد شــده، طراحی گردید. سپس بر مبنای شاخص های 
عملکردی نظام تحقیقات مرتبط با موضوع سامت سازمان جهانی 
بهداشت شامل: حاکمیت و رهبری، تولید دانش )پژوهش(، مدیریت 
دانش، انتقال و انتشــار دانش )آموزش(، بسیج منابع مالی و ایجاد 
محیطي پویا براي پژوهشــگران و نخبــگان علمي ]3[ و  نیز طي 
مشاوره با افراد صاحب نظر، ماک ها و معیارهای مرتبط با هر یک 
از ســه محور مذکور تعیین گردید، به گونه ای که این شــاخص ها 
بتوانند »عملکرد درخشــان«1  قطب هــا را در زمینه های آموزش،  
پژوهش، فناوري و نوآوري و ارائه ي خدمت ســامت اندازه گیري 
نمایند. سپس، شاخص های طراحی شده در طي جلسه ای با حضور 
اندیشمندان )جمعی از رؤسای قطب های علمي گروه علوم پزشکی  
و سایر صاحب نظران( مورد بحث و  تبادل نظر قرار گرفت. سرانجام، 
فرم ارزشیابی بر اساس محورها، حیطه ها و شاخص های تعیین شده  
به شرح ذیل، مورد تأیید نهایي قرار گرفت و معیارهای ارزشیابی و 

نحوه امتیازدهی آنها مشخص و نهایی گردید.

الف( محور درونداد: 
محور درونــداد به 3 حیطــه: حاکمیت و رهبري، بســیج منابع و 
امکانات و نیز تأمین نیروی انســانی نخبه و کارآمد طبقه بندی شد. 
در حیطه ي حاکمیت و رهبری، شاخص های: چشم انداز و مأموریت 
و اهداف و نیز سیســتم پایش و ارزشــیابی بر اساس شاخص های 

سازمان جهانی بهداشت، ماک عمل قرار گرفت.

1( حیطه ي حاکمیت و رهبري: 
این حیطه بر اســاس شــاخص های عملکرد نظام تحقیقات مرتبط 
با ســامت طراحی گردید ]3[؛ در این حیطه بــه تدوین برنامه ي 
راهبردي )اســتراتژیک( در هر قطب امتیاز داده شده است. برنامه 

excellency -1
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راهبردي در این مدل ارزشــیابی، به صورت یک برنامه دراز مدت 
 VMG حداقل، پنج ســاله( تعریف شده اســت که دارای اجزاء( 
 ،)Goals اهداف ،Mission مأموریت ،Vision چشــم انداز(
آنالیــز اســتراتژی/ اهــداف )analysis SWOT(، برنامه ي 

عملیاتی ســالیانه، برنامه ي مکتوب پایش )شــاخص های برونداد 
برنامه ي اجرایی( و برنامه ي مکتوب ارزشیابی )شاخص های اهداف 
عینــی( )objective( بوده و به صورت ســالیانه مورد ارزیابی و  

بازنگری قرار می گیرد )جدول شماره 1(.

جدول شماره 1 – امتیاز شاخص هاي محور درون داد، حیطه ي حاکمیت و رهبري 

حیطه ي حاکمیت و رهبري

حداکثرامتیاز قابل قبولامتیازنام شاخص
VMG33

SWOT analysis77
1010اهداف و برنامه ي  عملیاتي

وجودبرنامه=2پایش
اجراي برنامه= 5

7

وجودبرنامه=2ارزشیابي
اجراي برنامه= 5

7

2وجود مستند=2مستندات سیاستي

2( حیطه ي بسیج منابع مالی:
حیطه ي بســیج منابع مالی بر طبق شــاخص های سازمان جهانی 
بهداشــت بر اساس جذب منابع مالی از ســازمان های دولتی، غیر 
دولتی و نهادهای مردمی تعریف و امتیازدهی مي شود ]3[. بر اساس 
این شــاخص، میزان بودجه ي جذب شده از منابع دولتی، نهادهای 
عمومی، منابع غیر دولتی )ســایر منابع( شامل: سازمان های خیریه، 

خصوصی، ســازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی داخل 
و خارج از کشــور، مؤسسات و ســازمان های علمی خارج از کشور 
مورد ارزیابی قرار می گیرد )جدول شماره 2(. در این حیطه، به دلیل 
تشــویق قطب های علمی در امر جذب منابع از سازمان های خیریه 
و خصوصــی، امتیاز باالتری برای این دو شــاخص در نظر گرفته 

شده است. 

جدول شماره 2- امتیازات شاخص هاي محور درون داد،  حیطه ي بسیج منابع مالی 

حیطه ي بسیج منابع مالي

حداکثر امتیاز قابل قبولامتیازنام شاخص
10هر 100 میلیون ریال=1جذب منابع مالی دولتي داخل دانشگاه

5هر 100 میلیون ریال=1جذب منابع مالی دولتي از محل درآمدهاي اختصاصي
20هر 100 میلیون ریال=1جذب منابع مالی از مراکز دولتي خارج از دانشگاه )داخل کشور(

10هر 20 میلیون  ریال =1جذب منابع مالی از مراکز خیریه و غیر دولتي
10هر 50 میلیون  ریال =1جذب منابع مالی از بخش خصوصي

10هر 5 هزار دالر = 1جذب منابع مالی از مراکز خارج از کشور و سازمان هاي بین المللي داخل کشور

3( حیطه ي جذب نیروی انسانی نخبه و کارآمد:
این معیار بر اساس پیشــنهاد افراد صاحب نظر انتخاب شده است.

این حیطه، بیانگر جذب افرادی اســت که بنا به تعریف دبیرخانه ي 
شــورای عالي انقاب فرهنگی در ســال 1385، نخبه و یا استعداد 
درخشان محسوب مي شــوند ]13[ و در قالب پروژه های مصوب با 
قطب همکاری می نمایند. امتیازدهی این شاخص بر اساس نفر ماه 
حضور فرد نخبه ي جذب شــده )بــه ازاي هر نفر ماه = 1 امتیاز( و 

به ازاي هر فرد اســتعداد درخشان جذب شــده، 15 امتیاز محاسبه 
مي گردد.

ب( محور فرایند:
 شــاخص های این محور بر اساس شــاخص های عملکردی نظام 
تحقیقات مرتبط با سامت طراحی گردیده است ]3[. هدف از ارزیابی 

این محور، بررسی حیطه های ظرفیت سازی و تولید دانش می باشد.
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1( حیطه ظرفیت سازی:
شــاخص های این حیطه بــر مبنای اجماع نظــرات متخصصان و 
صاحب نظران ذي ربــط انتخاب گردید. در ایــن حیطه، توانمندي 
قطب علمي برای فعالیت هــای مربوط به جلب همکاري نخبگان، 
جذب منابع و امکانات، فعالیت شــبکه اي، توانمندســازي پرسنل، 
تبادل و انتشار دانش، توانایی همکاری با سازمان ها و ارتباط علمي 

بین المللي مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای هر شاخص، مجموعه اي 
از ضابطه ها، شامل: الف( ساختار مدون، ب( وجود فرد مجرب برای 
انجام فعالیت مربوطه، ج( وجود ســایت اطاع رســاني و د( فرایند 
مشخص برای اجرای برنامه ي متناسب با هرشاخص در نظر گرفته 
شده است. امتیاز هر شاخص بر مبنای امتیاز وجود ضوابط یاد شده 

در قطب علمي تعیین گردیده است. )جدول شماره 3(.

جدول  شماره 3- امتیاز شاخص هاي محور فرایند،  حیطه ي ظرفیت سازي

حیطه ي ظرفیت سازي

تعریف شاخصحداکثر امتیاز امتیاز هر ضابطهنام شاخص
به توانایي قطب براي جلب همکاري نخبگان داخل کشور و متخصصین خارج از کشور اطاق مي شود. 212جلب همکاري نخبگان علمي

امتیاز این شاخص بر اساس ضابطه هاي ذیل تعیین مي گردد: 1- وجود ساختار مدون )اعم از مصوب و 
غیرمصوب( یا اباغ رئیس قطب، مبني بر فعالیت در این زمینه ي خاص، 2- وجود فرد دوره دیده براي 
فعالیت یادشده، 3- وجود بانک اطاعاتي نخبگان علمي ذي ربط در داخل و خارج از کشور، 4- وجود 
وجود   -5 قطب،  فعالیت  واجد چکیده ي  انگلیسي  و  فارسي  زبان  دو  به  روز،  به  اطاع رساني  سیستم 
به کارگیري نخبگان،  و  فرایند مدون جذب  از نخبگان، 6- وجود  به همکاري  براي دعوت  فراخوان 
7- تحقق همکاري نخبگان علمي ایراني مقیم خارج از کشور، 8-  وجود پروژه هاي مشترک با نخبگان 

علمي ایراني مقیم خارج در طي 3 سال اخیر
به توانایي قطب براي جذب منابع و امکانات ذیل اطاق مي گردد:210جذب منابع و امکانات 

1- وجود ساختار مدون و یا اباغ رئیس قطب مبني بر فعالیت در این راستا، 2- وجود فرد دوره دیده در 
این راستا، 3- وجود لیست اولویت هاي آموزشي و پژوهشي و توانمندي هاي محققین قطب، 4- وجود 
سایت اطاع رساني واجد لیست اولویت ها به دو زبان، 5- وجود فرایند مشخص در خصوص نحوه جذب 

و به کارگیري منابع و امکانات
برقراري ارتباطات علمي 

بین المللي
به پتانسیل برقراري ارتباطات علمي قطب، شامل موارد ذیل اطاق مي گردد:321

دوره  فرد  وجود   -2 راستا،  این  در  فعالیت  بر  مبني  قطب  رئیس  اباغ  یا  و  مدون  ساختار  وجود   -1
دیده در این راستا، 3- وجود لیست اولویت هاي آموزشي و پژوهشي و توانمندي هاي محققین قطب، 
4- وجود سایت اطاع رساني واجد لیست اولویت ها به دو زبان، 5- وجود فرایند مشخص در خصوص 
نحوه برقراري ارتباطات علمي بین المللي با سازمان هاي علمي خارج از کشور، 6- وجود تفاهم نامه هاي 
منعقد شده با سازمان هاي علمي بین المللي، 7- وجود فراخوان شامل: درخواست فرم پروپوزال مشخص 

آموزشي یا پژوهشي و توانمندي هاي مورد نیاز جهت برقراري این نوع ارتباط 
به پتانسیل تبادل دانش و یافته هاي علمي، شامل موارد ذیل، اطاق مي گردد:2/510تبادل دانش و انتشار یافته ها

1- وجود ساختار مدون و یا اباغ رئیس قطب مبني بر فعالیت در این راستا، 2- وجود فرد دوره دیده 
در این راستا، 3- وجود سایت اطاع رساني الکترونیک به دو زبان فارسي و انگلیسي )یا با استفاده از 
سایر روش ها(، 4- وجود فرایند مشخص در خصوص نحوه انتقال و تبادل دانش، 5- وجود سیستم رصد 
تحوالت علمي در قطب )برگزاري ژورنال کاب، پانل، نشست علمي و ... در خصوص بررسي مقاالت 

و موضوعات علمي نوین(
پذیرش قطب به عنوان 

همکار با سازمان بین المللي 
سال اول=20

ادامة همکاري سالیانه=10
به همکاري رسمي قطب با سازمان هاي بین المللي نظیر: یونیسف، سازمان بهداشت جهاني، UNFPA بدون سقف

و ... تحت عنوان Collaboration Center اطاق مي شود.
عضویت در شبکه = 5فعالیت شبکه اي 

مسئول شبکه = 10
به همکاري اعضاي هیأت علمي قطب با شبکه هاي تحقیقاتي مصوب وزارت بهداشت در قالب عضو 15

یا مسئول اطاق  مي گردد.
به توانایي قطب جهت توانمندسازي پرسنل بر اساس نیازها و برنامه هاي تعیین شده اطاق مي شود.315توانمندسازي پرسنل 

امتیاز این شاخص بر اساس ضوابط ذیل تعیین مي گردد:
1- وجود ساختار مدون و یا اباغ رئیس قطب مبني بر فعالیت در این راستا، 2- وجود فرد دوره دیده 
فرایند  وجود   -4 همکاري،  دوره هاي  فراخوان  بر  مبني  اطاع رساني  سایت  وجود   -3 راستا،  این  در 
کارکنان، 6- وجود  آموزشي  نیازسنجي  لیست  پرسنل، 5- وجود  توانمندسازي  در خصوص  مشخص 
فهرست اولویت هاي آموزشي به منظور تدارک خدمات عمومي / تخصصي / مدیران و سیاستگذاران 
عرصه سامت، 7- وجود عضو هیأت علمي قطب که دوره هاي آموزشي سیاستگذاري مبتني بر شواهد 
را طي نموده باشد، 8- وجود عضو هیأت علمي قطب که به تفکیک، در شوراهاي عالي تصمیم گیري 

دانشگاهي و وزارت بهداشت عضویت داشته باشد.

2( حیطه ي تولید دانش:
شــاخص های این حیطه بر اساس نظر افراد متخصص صاحب نظر 
در حوزه ي آموزش علوم پزشــکي تعیین شده است. این حیطه به 
بررسی پروژه هاي آموزشــي و غیر آموزشي تقاضا محور، مشارکت 

با نهادهاي دانشــي خارج از کشــور، بازنگري برنامه هاي درسي و 
طراحي دوره هاي آموزشــي جدیــد می پردازد. در ایــن حیطه به 
شــاخص های مرتبط با فعالیت های علمي آموزشی، امتیاز باالتری 

تعلق گرفته است. )جدول شماره 4(.
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جدول شماره 4- امتیاز شاخص هاي محور فرایند، حیطه ي تولید دانش 
ش

حیطه ي  تولید دان
تعریف شاخصحداکثر امتیاز قابل قبول امتیاز هر ضابطهنام شاخص

پروژه هاي تقاضا 
محور غیر آموزشي

شامل ضوابط ذیل مي گردد:420
تخصصي  حیطه  در  پژوهشي  اولویت هاي  فهرست  وجود   -1
قطب، 2- وجود قرارداد اجرا و یا همکاري با پروژه هاي ملي 
پژوهشي، با حمایت مالي وزارت بهداشت و یا معاونت علمي، 
ادامه ي   -3 اخیر،  سال   3 طي  در  جمهوري  ریاست  فناوري 
همکاري بر مبناي پیشرفت پروژه در سال هاي بعد، 4- قرارداد 
اجرا و یا همکاري در اجراي پروژه هاي پژوهشي با سازمان هاي 
بین المللي  نهادهاي  یا  و  از کشور  خارج  و  دولتي  غیر  دولتي، 
5- وجود مستند سفارش و یا هر گونه درخواست از قطب در 

این راستا
پروژه هاي تقاضا 

محور آموزشي
شامل تعداد پروژه ها و خدمات آموزشي که از طرف مراکز و 1050

از دانشگاه، سازمان هاي غیر دولتي  سازمان هاي دولتي خارج 
و نهادهاي بین المللي به قطب در طول 3 سال اخیر سفارش 

داده شده است.
مشارکت با نهادهاي 
علمي خارج ازکشور

و 1020 اجرا  دست  در  خدماتي  قراردادهاي  و  پروژه ها  تعداد  شامل 
نام قطب( است  مصوب شوراي پژوهشي قطب/ دانشگاه )به 
که با همکاري علمي سایر سازمان هاي تحقیقاتي، دانشگاهي 

خارج از کشور در حال انجام مي باشد.
طراحي دوره هاي 

آموزشي جدید
شامل طراحي دوره ها و پروتکل هاي آموزشي جدید و مورد نیاز 3060

کشور با تأکید بر دوره هاي میان رشته اي مي باشد.
بازنگري برنامه هاي 

درسي
شامل تعداد برنامه هاي درسي تدوین شده اي است که توسط 2550

حال  در  پروژه  قالب  در  اخیر  سال   3 طي  در  علمي  قطب 
بازنگري مي باشد و توسط رئیس دانشگاه به معاونت آموزشي 

وزارت بهداشت ارسال شده باشد.

ج( محور برونداد: 
این محور بر اساس شاخص های عملکردی مدیریت و انتشار دانش در 
سازمان جهانی بهداشت طراحی شده است ]3[. در این محور، حیطه ي 
فعالیت هاي آموزشــي )جدول شماره 5(، حیطه ي انتشار دانش )جدول 
شماره 6(، حیطه ي کاربست دانش )جدول شماره 7( و حیطه ي خدمات 

و مشاوره )جدول شماره 8( مورد توجه قرار گرفته است.
حیطه ي کاربســت دانش به منظور ارزیابی میزان بهره برداري از نتایج 
پژوهش و دستاوردهای علمی قطب که منجر به تغییر در سیاست گذاری، 
مدیریت و ارائه ي خدمات بهداشــتي، درماني و ارتقاي سطح سامت 
جامعه، آموزش، پژوهش، و نیز ارتباط تنگاتنگ با صنایع علوم پزشکي 

و فرآورده های دارویی شده باشد، تدوین گردیده است.

شیوه ي انجام کار
تجارب بین المللی نشــان می دهد که با توجه بــه ماهیت نهادهاي 

دانشــي، فرایند اعتبار سنجی بر مبنای دو رویکرد ارزشیابی درونی و 
بیرونی انجام می شود. ارزشیابی درونی، نوعی جستجوی نظام مند با 
مشارکت اعضای هیأت علمی دست اندرکار در فعالیت های یک مرکز 
با ساختار علمی است که به منظور اطمینان از تحقق اهداف و کیفیت 
مطلوب محورهاي درون دادی، فرایندی و برون دادی انجام می گیرد 
]9[. در راستاي تکمیل و تأیید اعتبار ارزشیابی درونی، ارزشیابی بیرونی 
به عنوان مکمل ارزشیابی درونی انجام می پذیرد ]4[. از نظر سازمان 
یونسکو، ارزشیابی بیرونی عبارت است از فرایندی که به وسیله تیمی 
از متخصصین انجام مي گیرد و براساس سه فعالیت، متمایز می شود. 
این فعالیت ها عبارتند از: تحلیل گزارش ارزشــیابی درونی، بازدید از 
محل و تهیه گزارش ارزشــیابی بیرونی ]5[. در این ارزشــیابی، سه 
فعالیت اصلی، یعنی: الف( بازدید از بخش ها و تسهیات، ب( مصاحبه 
با اعضای مختلف موسســه و ج( بررسی شواهد مستند، متناسب با 
شاخص های موجود یا تدوین شده در ارتباط با هم، انجام می شود ]9[.
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جدول شماره 5- امتیاز شاخص هاي محور برون داد، حیطه ي فعالیت هاي آموزشي 

تعریف شاخصحداکثر امتیاز قابل قبولامتیاز هر ضابطهنام شاخص
استعدادهاي درخشان پرورش 

یافته
فارغ التحصیل رتبه اول=30
فارغ التحصیل رتبه دوم=25
فارغ التحصیل رتبه سوم=20

از قطب است بدون سقف فارغ التحصیل  دانشجویان  تعداد   
خصوص  )در  کشور  جامع  امتحانات  در  که 
 Ph.D رشته هاي بالیني( و بین فارغ التحصیان
در طي سال ارزشیابي، رتبه هاي اول، دوم و سوم 

را کسب نموده اند.
دانش آموختگان  تربیت  شده

)PhD/ تخصص/ 
فوق تخصص(

تخصص بدون سقف2  ،Ph.D. مقاطع  دانشجویان  تعداد 
قطب  از  ارزشیابي  سال  در  که  فوق تخصص  و 

فارغ التحصیل شده اند.
دانشجویان خارجي 

فارغ التحصیل از دوره هاي 
آموزشي رسمي قطب

شامل تعداد دانشجویان خارج از کشور است که بدون سقف10
در سال ارزشیابي از دوره هاي رسمي برگزار شده 

توسط قطب علمي، فارغ التحصیل شده اند.
اعضاي هیأت علمي شرکت 
کننده در دوره هاي  فرصت 
 مطالعاتي  برگزار شده در قطب

شامل تعداد اعضاي هیأت علمي مي شود که در بدون سقفنفرماه=1
سال ارزشیابي جهت گذراندن فرصت مطالعاتي 

در قطب علمي، حضور داشته اند.
برگزاري دوره هاي آموزشي 

رسمي
و 525 تخصصي  رسمي  دوره هاي  تعداد  شامل 

رسمي  مجوز  با  که  مي شود  فوق تخصصي 
شوراي عالي برنامه ریزي وزارت بهداشت، توسط 

قطب علمي برگزار شده است.
تخصص=5،/ فوق هدایت پایان نامه

تخصص=5/
10=PHD

تخصصي، 30 مقاطع  نامه هاي  پایان  شامل 
فوق تخصصي و Ph.D مي شود که استاد راهنما 
یا مشاور آن، یکي از اعضاي هیأت علمي قطب 
بوده و در قالب طرح پژوهشي و نیز در راستاي 
محور فعالیت اعام شده ي قطب علمي، مصوب 

و اجرا شده باشد.
برگزاري دوره هاي آموزش 

مداوم
به ازاي هر 3 امتیاز 
بازآموزي= 1 امتیاز

دوره هاي 25 برگزاري  در  همکاري  یا  برگزاري  به 
حیطه ي  در  پزشکي  جامعه ي  مداوم  آموزش 

فعالیت قطب علمي، اطاق مي گردد.
تألیف و ترجمة کتاب توسط 
اعضاي هیأت علمي قطب 

علمي

5
5
2
30

نویسنده در مراجع بدون سقف ازاي هر1% پژوهش  به   -1
کتاب = 5 )حداکثر: 25(
2- گردآوري کتاب = 5

3- ترجمه کتاب = 2
4- نگارش یکي از فصول کتب مرجع پزشکي 

توسط محققین قطب = حداکثر 30
تولید رسانه هاي آموزشي و نرم 

افزارهاي علمي
شامل کلیه ي رسانه هاي آموزشي و نرم افزارهاي بدون سقف20

علمي مي باشد که در راستاي اهداف آموزشي و 
پژوهشي مورد استفاده قرار مي گیرند. 

تولید راهنماهاي بالیني 
)گایدالین(

2525---------
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جدول شماره 6- امتیاز شاخص هاي محور برون داد، حیطه ي انتشار دانش
تعریف شاخصحداکثرامتیاز قابل قبولامتیاز نام شاخص

10انتشار مجله ي علمي- پژوهشي
10

7

5
3

1-انتشار حداقل 3 شماره در سال ارزشیابي،20
isi/:1 نوع  معتبر  اطاعاتي  بانک هاي  در  مجله  2-ایندکس 

 medline/pubmed
scopus/:2 نوع  اطاعاتي  بانک هاي  در  مجله  3-ایندکس 

 biological abstract/ chemical abstract
embase/

4-ایندکس مجله در بانک هاي اطاعاتي نوع 3
5- عدم ایندکس

بانک هاي بدون سقف25چاپ مقاله ي نوع اول در  شده  ایندکس  مجات  در  شده  منشر  مقاالت 
اطاعاتي 

ISI.Index Medicus Medline.Pubmed
بانک هاي بدون سقف15چاپ مقاله ي نوع دوم در  شده  ایندکس  مجات  در  شده  منشر  مقاالت 

اطاعاتي 
 Biological Abstract. Embase. Chemical

Abstract
مقاالت منشر شده در مجات ایندکس شده در سایر سایت هاي 1050چاپ مقاله ي نوع سوم

تخصصي
--------------525چاپ مقالة ایندکس نشده

--------------520ارائه ي مقاله در کنگره هاي بین المللي
--------------0/510ارائه ي مقاله در کنگره هاي داخلي

ارجاع به مقاالت منتشر شده ي اعضاي 
هیأت علمي قطب در سال ارزشیابي

سایت بدون سقف2 گزارش  مبناي  )بر  گرفته  انجام  ارجاعات  مجموع  به 
قطب  علمي  هیأت  عضو  توسط  که  مقاله اي  به   )Scopus

علمي چاپ شده باشد، اطاق مي گردد.
ارجاع به مقاالت منتشر شدة اعضاي 

هیأت علمي قطب در کتب مرجع اعام 
شده از سوي معاونت آموزشي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

به هر مورد ارجاع انجام گرفته به مقاله ي اعضاي هیأت علمي بدون سقف15
معاونت  حوزه ي  امتحانات  بین المللي  مرجع  کتب  در  قطب، 

آموزشي وزارت بهداشت، اطاق مي گردد.

همایشي است که توسط قطب علمي برگزار مي گردد و داراي 530برگزاري سمینارهاي داخلي  
به شکل کشوري صورت  آن  فراخوان  و  بوده  بازآموزي  امتیاز 

مي پذیرد و داراي کتابچه ي خاصه مقاالت مي باشد.
برگزاري سمینارهاي بین المللي و 

منطقه اي
به بدون سقف30 و  مي شود  برگزار  علمي  قطب  توسط  که  است  همایشي 

تصویب هیأت وزیران رسیده و حداقل، 5 نفر از 3 کشور خارجي 
در برگزاري آن همکاري دارند.

تولید رسانه هاي آموزشي و نرم 
افزارهاي آموزشي تخصصي ارائه شده 

در کنگره هاي بین المللي

شامل کلیه ي رسانه هاي آموزشي و نرم افزارهاي علمي مي باشد بدون سقف20
قرار  استفاده  مورد  پژوهشي  و  آموزشي  اهداف  راستاي  در  که 

مي گیرند و در کنگره هاي بین المللي ارائه شده باشند.
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جدول شماره 7- امتیاز شاخص هاي محور برون داد، حیطه ي کاربست دانش

حداکثر امتیاز قابل قبول امتیاز هر ضابطهنام شاخص
دستاوردهاي علمي منجر به ارائه ي خدمات در 

عرصه ي آموزش، پژوهش، درمان، سیاستگذاري و 
مدیریت سامت، تعامل با صنعت و جامعه

20
شامل دستاوردهاي علمي قطب  است که منجر به تغییر در 
سیاستگذاري، مدیریت و ارائه ي خدمات بهداشتي، درماني، 
تولید در  یا  ارتقاي سامت جامعه و  آموزشي و پژوهشي، 
صنایع علوم پزشکي و فرآورده هاي دارویي شده باشد. یعني 
خدمت یا صنعتي که بر اساس برون داد قطب، حاصل شده 

است و در سیستم از آن استفاده مي شود.
نوآوري و خاقیت در حیطه ي آموزش، پژوهش و 

خدمات سامت:
اختراع و اکتشافات، بومي سازي فناوري، ثبت ژن، 

نوآوري و ارائه ي تکنولوژي جدید

ثبت اختراع داخلي= 6
ثبت اختراع خارجي= 50

ثبت ژن = 2
طرح اجرا شدة منجر به 
نوآوري و فناوري=10

ژن،  ثبت  فن آوري،  بومي سازي  اکتشاف،  اختراع،  منظور، 
نوآوري و ارائه ي تکنولوژي جدید است که توسط محققین 
قطب به ثمر رسیده و در راستاي محورهاي اعام شده ي 
قطب و سیاست هاي معاونت آموزشي وزارت بهداشت بوده 

و به تأیید مراجع معتبر و واجد صاحیت رسیده باشد.
کسب نشان هاي علمي، حاصل از فعالیت هاي علمي 
اعضاي هیأت علمي قطب در جشنواره هاي رازي، 

شهید مطهري، خوارزمي، عامه طباطبایي و ...

رتبه اول = 100
رتبه دوم = 70
رتبه سوم = 50

شامل کسب نشان هاي علمي حاصل از فعالیت هاي اعضاي 
هیأت علمي قطب در جشنواره هاي کشوري مي باشد که به 

تأیید شوراي عالي انقاب فرهنگي رسیده است.

جدول شماره 8- امتیاز شاخص هاي حیطه ي خدمات و مشاوره در حوزه هاي علمي داخل و خارج از کشور
حداکثر امتیاز قابل قبول امتیاز هر ضابطهنام شاخص

11عضویت اعضاي قطب در هیأت تحریریه ي مجات علمي، پژوهشي
11عضویت اعضاي قطب در هیأت داوران مجات علمي، پژوهشي

12عضویت اعضاي قطب در کمیته هاي علمي کشوري
11عضویت اعضاي قطب در کمیته هاي علمي دانشگاهي و ...

33عضویت در مجامع علمي بین المللي
33داوري عضو قطب در مجله ي علمي معتبر در نمایه نامه هاي گروه 1
22داوري عضو قطب در مجله ي علمي معتبر در نمایه نامه هاي گروه 2
11داوري عضو قطب در مجله ي علمي معتبر در نمایه نامه هاي گروه 3

11عضویت اعضاي قطب در هیأت بورد تخصصي و فوق تخصصي

                                   بحث و نتيجه گيری

بر مبنای تعریف قطب های علمی مندرج در اساس نامه ي قطب هاي 
علمي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي و عملکرد مورد 
انتظار از این مراکز، وجود فرایند سیستماتیک برای عملکرد قطب ها 
شــامل محورهای درونداد، فرایند و برونداد در ماک ارزیابی آن ها 
در نظر گرفته شــده اســت. برای تدوین شــاخص های هر حیطه، 
تاش گردید رویکرد جامعی نسبت به 2 عملکرد درخشان قطب ها 
مد نظر باشــد کــه عبارتند از: الف( تولید علم بــا کیفیت باال، ب( 

تطابق فعالیت ها بر اســاس توصیه های سازمان جهانی بهداشت و 
شرایط فرهنگی جامعه. لذا شاخص ها با در نظر گرفتن دیدگاه هاي 
صاحب نظــران، معیارهای نظام تحقیقات مرتبط با ســامت ]3[ و 
بازنمایي )mapping( قطب های علمی در کشور، طراحی گردید. 
در مقایســه با مدل های جهانی، به منظور این که بدانیم کدام گروه 
علمی می توانــد همچنان به عنوان یک قطب علمی فعالیت نماید، 

ارزیابی عملکرد قطب ها انجام می شود.
در مطالعه ای که در شــورای تحقیقات ایتالیا در زمینه ي روش های 
ارزشــیابی قطب های علمی در اروپا با روش ارزان و ساده ي منبع 
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جدول شماره 9- پراکندگي قطب هاي علمي در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
تعداد قطب علمينام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  بهداشتي، درمانيردیف

15دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران1
11دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهید بهشتي2
7دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني ایران3
4دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شیراز4
3  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان5
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تبریز6
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني یزد7
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد8
1   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان9
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني بقیه ا...)عج(10
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان11
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني همدان12
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کرمانشاه13

جدول شماره 10- اسامي قطب هاي علمي گروه علوم پزشکي کشور
نام قطب علمينام  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  بهداشتي ، درمانيردیف

قطب علمي بیماریهاي غدد درون ریز، بیمارستان دکتر شریعتيتهران1
قطب علمي بیماریهاي گوارش وکبد، بیمارستان دکتر شریعتيتهران2
قطب علمي بیماریهاي خون و سرطان بالغین و پیوند مغز استخوان، تهران3

بیمارستان دکتر شریعتي
قطب علمي بیماریهاي روماتیسمي، بیمارستان دکتر شریعتيتهران4
قطب علمي انستیتو کانسر ، بیمارستان امام خمیني تهران5
قطب علمي بیماریهاي کلیوي، بیمارستان  امام خمینيتهران6
قطب علمي سم شناسي و شیمي مواد غذایيتهران7
قطب علمي شیمي دارویيتهران8
قطب علمي آموزش علوم بهداشتي تهران9
قطب علمي چشم پزشکي، بیمارستان فارابيتهران10
قطب علمي بیماریهاي پوست، بیمارستان رازيتهران11
قطب علمي یادگیري الکترونیکي در علوم پزشکيتهران12
قطب علمي پزشکي هسته اي، بیمارستان دکتر شریعتيتهران13
قطب علمي مرکز طبي کودکانتهران14
قطب علمي تصمیم گیري مبتني بر شواهدتهران15
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قطب علمي بیماریهاي غدد درون ریز، بیمارستان طالقانيشهید بهشتي16
قطب علمي بیماریهاي گوارش وکبد، بیمارستان طالقانيشهید بهشتي17
قطب علمي چشم پزشکي، بیمارستان لبافي نژادشهید بهشتي18
قطب علمي ارولوژي وپیوند کلیه ، بیمارستان لبافي نژادشهید بهشتي19
قطب علمي کاربرد لیزر در پزشکي،بیمارستان شهداي تجریششهید بهشتي20
قطب علمي ژنومیکشهید بهشتي21
قطب علمي بیماریهاي خون و سرطان کودکان، بیمارستان مفیدشهید بهشتي22
قطب علمي بیماریهاي اعصاب کودکان، بیمارستان مفیدشهید بهشتي23
قطب علمي جراحي مغزواعصاب، بیمارستان شهداي تجریششهید بهشتي24
قطب علمي مسمومیتها وسم شناسي بالیني، بیمارستان لقمان حکیمشهید بهشتي25
قطب علمي سل وبیماریهاي ریوي، بیمارستان مسیح دانشوريشهید بهشتي26
قطب علمي بیماریهاي قلب وعروق بالغین، بیمارستان شهیدرجایيایران27
قطب علمي بیماریهاي قلب وعروق اطفال، بیمارستان شهیدرجایيایران28
قطب علمي بیماریهاي گوش،حلق وبیني و جراحي سروگردن، ایران29

بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
قطب علمي روانپزشکي و روانشناسي بالینيایران30
قطب علمي جراحي هاي درون بین،بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(ایران31
قطب علمي فیزیوتراپيایران32
قطب علمي مدیریت و اقتصاد سامتایران33
قطب علمي میکروب شناسي بالینيشیراز34
قطب علمي ایمني شناسي بالینيشیراز35
قطب علمي آموزش الکترونیکي پیشرفته در علوم پزشکيشیراز36
قطب علمي پیوند کبد و اعضاشیراز37
قطب علمي علوم تشریحياصفهان38
قطب علمي آموزش مهارت هاي بالینياصفهان39
قطب علمي تغذیه بالینياصفهان40
قطب علمي پزشکي مبتني بر شواهدتبریز41
قطب علمي مدیریت سامتتبریز42
قطب علمي ناباروريیزد43
قطب علمي طب کاریزد44
قطب علمي ترومابقیه اهلل األعظم )عج(45
قطب علمي تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکيمشهد46
قطب علمي نانو فنآوري دارویيزنجان47
قطب علمي پزشکي جامعه نگرکرمانشاه48
قطب علمي چشم پزشکي ، بیمارستان الزهراءزاهدان49
قطب علمي بهداشت حرفه ايهمدان50
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سنجی صورت گرفت، قطب های علمی از پایین به باال و بر اساس 
تجزیه و تحلیل عملکرد متخصصین شــاغل در قطب، طی 3 سال 
اخیر در شــش حیطه ي طبقه بندی شده به انجام رسید. در واقع در 
این ارزشــیابی، دانشمند برتر، معادل قطب علمی کارآمدتر، در نظر 
گرفته شد ]7 و 6[. شاخص های به کار گرفته شده در این ارزشیابی 
عبارت بودنــد از: الف( مقاالت پر ارجــاع، ب( تعداد پژوهش ها با 
تأکید بر تعداد ثبت پتنت ها، ج( تعداد پروژه های مشــترک با سایر 
ســازمان هاي معتبر بین المللي با تأکید بر نیروی انسانی و بودجه ي 
جذب شــده. آنچــه در این مطالعه بر آن تأکید شــد اســتفاده از 
 )proxy( شاخص های منبع سنجی به عنوان یک شاخص نیابتی
بوده اســت ]7 و 6[. در مطالعه دیگــری که در ایالت فلوریدا انجام 
شــد، ماک های ارزشیابی بر اســاس پروپوزال های یک قطب به 

عنوان برنامه ي فعالیتي در نظر گرفته شد ]3[. 
بدون تردید، ارزشیابي دقیق عملکرد قطب هاي علمي به درک بهتر 
چگونگي فعالیــت آنها کمک مي کند. در مطالعــه اي که ما انجام 
دادیم، 50 قطب علمي مستقر در دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، 
شــهید بهشتي، ایران، بقیه ا... )عج(، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، 
یزد، زنجان، کرمانشــاه، زاهــدان و همدان که در ســه حیطه ي 

عملکردي: الف( آموزش، پژوهش و ارائه ي خدمت ســامت )31 
قطــب(، ب( آموزش و پژوهش )14 قطب( و ج( آموزش )5 قطب( 
فعالیت مي نمایند، تحت ارزشیابي و رتبه بندي قرار گرفتند. ارزشیابی 
قطب ها موجب می شــود تا اعضای هیأت علمی دست اندرکار این 
مراکز به میزان استقرار کیفیت در فعالیت های علمی خویش آگاهی 
پیدا کنند و از بازخوردهای ارزشــیابی برای برنامه ریزی و توسعه ي 
فعالیت های علمی خود بهره مند شوند. از آنجا که ارزشیابي، فرآیندي 
پویا و آموزنده اســت و بازخورد مستندات حاصل از آن مي تواند به 
اصاح برنامــه ي راهبردي قطب ها منجر گردد، توصیه مي شــود 
بازنگري سیاست هاي کان حوزه ي معاونت آموزشي وزارت متبوع 

بر مبناي ارزشیابی مستمر و نتایج حاصل از ارزشیابی باشد.

تشکر و قدردانی:
در خاتمه از حمایت بي دریغ معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت 
جناب آقــاي دکتر الریجاني، همکاری صمیمانه رؤســاي محترم 
قطب های علوم پزشکی و کارشناسان محترم قطب ها در خصوص 
تهیه و ارائه ي مستندات ذي ربط در راستاي اجراي فرایند ارزشیابي، 

کمال تشکر و قدردانی به عمل مي آید.
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