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 uvس ارm%�� ¤¥�¦ uvس ارm%�� ¤¥�¦ uvس ارm%�� ¤¥�¦ uvس ارm%�� ¤¥�¦�¡¢p ت£�� � [        
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دانشگاه علوم : ها به ترتيب عبارتند ازشده توسط آنتيپ سه و مجموع امتيازات خام كسبچهار دانشگاه برتر  �

 -امتياز، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 9/2549 -امتياز، دانشگاه علوم پزشكي كردستان 9/2589 -پزشكي شهركرد

هستند كه مجموع امتياز خام اين نتايج حاكي از آن . امتياز 3/2066 -، دانشگاه علوم پزشكي ياسوجامتياز 9/2512

 سال يرتبه كسب به موفق كه ياسوج پزشكي علوم دانشگاه با امتياز 9/314 قم، پزشكي علوم دانشگاه توسط شدهكسب

    . دارد فاصله ،)سه تيپ پزشكي علوم هايدانشگاه ميان در چهارم يرتبه( است شده قم پزشكي علوم دانشگاه يگذشته
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هاي كردستان، بوشهر و دانشگاه. در محور توانمندسازي دانشگاه علوم پزشكي قم امتيازي بدست نياورده است �

ي جشنواره، در ياسوج به دليل برگزاري همايش و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به دليل داشتن يك نفر برگزيده

هاي كاري براي مديريت، اجرايي كردن ايده در ارتباط با همايش، بايد ساز و. انداين محور امتياز كسب كرده

طور مقطعي از ايد بهببرگزاري يك همايش  اياز طرف ديگر بر. موجود و متعاقباً برگزاري آن داشته باشيم

    .استفاده نمود) پرسنل پاره وقت يا دانشجو(راهكارهايي از قبيل شارژ پرسنلي 
  تنها بخشي از امتياز . في در ارزشيابي جشنواره دخيل استهاي مختلهاي رازي و خوارزمي قسمتدر مورد جشنواره

ممكن است . گرددبخش ديگر امتياز به خود دانشگاه برمي .گرددجشنواره به حضور يك مقاله يا يك محقق باز مي

اين بنابر. ي خاص كاري انجام داده باشد كه براساس آن بتواند امتياز مطلوبي را كسب نمايددانشگاهي در يك زمينه

  .بدست آوريم ها بتوانيم امتيازبايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه در اين زمينه

امتياز كسب كرديم  50سال گذشته در محور توانمند سازي به دليل اين كه شاخص برگزاري كارگاه وجود داشت، 

گرديد و همانطور كه اشاره ي امتياز محور توانمند سازي حذف شاخص برگزاري كارگاه از محاسبه 89اما در سال 

  .شد در اين محور امتيازي بدست نياورديم
   

    : حاكميت و رهبري عبارتند از محورهاي شاخص �
    هاي پژوهشيها درخصوص اولويتعملكرد دانشگاه -
    1389ي علم و فناوري در سال سامانه -
    ي نشريات علمي پژوهشيعملكرد كميسيون نشريات دانشگاه در زمينه -
    يهاي پژوهشي فعاليتهمكاري در اجراي ارزشيابي ساالنهي نحوه -

. دانشگاه محاسبه شده است 16ها در ميان هاي تيپ سه، شاخصدر محور حاكميت و رهبري در ارتباط با دانشگاه

دانشگاه  16دانشگاه علوم پزشكي قم در ميان  "هاي پژوهشي ها درخصوص اولويتعملكرد دانشگاه "در شاخص 

هاي داراي نسبت طرح: شوداين شاخص در دو زيرشاخص تعريف مي .ازدهم را كسب كرده استي دورتبه

هاي داراي اولويت پژوهشي به اعتبار كل هاي مصوب دانشگاه و نسبت اعتبار طرحاولويت پژوهشي به كل طرح

ميسيون عملكرد ك "ي سيزدهم، در شاخص رتبه "ي علم و فناوري سامانه "در شاخص  .هاي مصوبطرح

ي همكاري در اجراي نحوه "ي سوم و در شاخص رتبه "ي نشريات علمي پژوهشي نشريات دانشگاه در زمينه

اما در مجموع در امتياز كل محور  .ايمي نهم را كسب كرده، رتبه" يهاي پژوهشي فعاليتارزشيابي ساالنه

، دانشگاه علوم پزشكي قم 88سال . ايمبدست آوردهي سيزدهم را در ميان شانزده دانشگاه حاكميت و رهبري رتبه

هاي علوم پزشكي تيپ سه ي نخست را در ميان كل دانشگاه، رتبه3/720در محور حاكميت و رهبري با امتياز 
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 بسياراين موضوع كه دانشگاهي حتي در يك محور امتياز نخست را كسب كند، براي آن دانشگاه  .بدست آورد

ي چه موجب شده رتبهشود كه در تفاضل كلي، آنا بررسي امتيازات بدست آمده، نتيجه ميب. ارزشمند خواهد بود

ي علم و فناوري در سامانه "پزشكي قم نسبت به سال گذشته يك رتبه تنزل داشته باشد شاخص دانشگاه علوم 

ي ساالنه ي همكاري در اجراي ارزشيابينحوه "در شاخص  .در محور حاكميت و رهبري است " 1389سال 

  . ايمكرده تنزل نهم يرتبه به شاخص اين در امسال كه بوديم آورده بدست را هفتم يرتبه 88 سال " يپژوهش هايفعاليت

و 1389ي علم و فناوري در سال هاي پژوهشي، سامانهها درخصوص اولويتدر مورد سه شاخص عملكرد دانشگاه �

، سقف درنظر گرفته شده است و اين يهاي پژوهشي فعاليتنهي همكاري در اجراي ارزشيابي ساالنحوهشاخص 

هاي علوم پزشكي الزاماً خواسته شده كه اين سقف امتياز را كسب كنند ولي در بدان معني است كه از دانشگاه

قدرت مانور و  "ي نشريات علمي پژوهشي عملكرد كميسيون نشريات دانشگاه در زمينه "ارتباط با شاخص 

تواند در ارتقاء مي انتشار يك گاهنامه حتي. گرددزياد است و آن هم به تعداد نشريات دانشگاه برمي بسيارتوسعه 

ي دانشگاه توسعه آوري محققين دانشگاه در مجلهي توليد علم و امتيازكه زمينهضمن آن .امتياز دانشگاه مؤثر باشد

عملكرد كميسيون  "شاخص همراه باشد در  ازياه حتي اگر با يك حداقل نمايه سي دوم دانشگمجله .يابدمي

. كندبراي دانشگاه علوم پزشكي قم امتياز آوري ايجاد مي "ي نشريات علمي پژوهشي نشريات دانشگاه در زمينه

كه تمام اين امتياز به تعداد باالتر نشريات  امتياز كسب كرده است 759دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين شاخص 

     . ي نشريات بسيار گسترده استافق پيش روي ما در زمينه .گرددآن دانشگاه برمي
         

        ::::    ßåæ �çèéات LM�ون ���زش، �+*()�ت و &%�ور	 ßåæ �çèéات LM�ون ���زش، �+*()�ت و &%�ور	 ßåæ �çèéات LM�ون ���زش، �+*()�ت و &%�ور	 ßåæ �çèéات LM�ون ���زش، �+*()�ت و &%�ور	 
اين بدان معنا است كه اگر در شرايط . چهار رقيب جدي داريم هاي علوم پزشكي تيپ سه،بندي دانشگاهدر رتبه  �

بنابراين يك تالش وافر نياز داريم تا . ي هشتم تنزل خواهيم كردفعلي متوقف شويم در سال آينده به راحتي به رتبه

حدود چهار برابر ي چهار دانشگاه برتر تيپ سه، يافته تعداد پژوهشگران تطبيق. ارتقاء رتبه داشته باشيم 90در سال 

به  تصاص يافتهميزان اعتبارات اخاز طرف ديگر . باشدي دانشگاه علوم پزشكي قم ميافتهي تعداد پژوهشگران تطبيق

  بايد روي تعداد پژوهشگران  .باشدهاي دانشگاه علوم پزشكي قم ميبرابر بودجهچندين  هااين دانشگاه

    .تري كسب نماييمتا به ياري خداوند در سال آينده امتياز مطلوبي خود برنامه ريزي داشته باشيم تطبيق يافته
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اي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تنها آموزش و پژوهش دارد و هدانشگاه علوم پزشكي ارتش همانند دانشگاه �

. استاختصاص داده هاي خود را به پژوهش و به همين دليل نيمي از بودجه دهدخدمات بهداشتي درماني ارائه نمي

از جمله دانشگاه علوم هاي تيپ سه ي كل ساير دانشگاهي پژوهشي به بودجهاين در حالي است نسبت بودجه

با  )001/0( ي كل دانشگاه علوم پزشكي قمي پژوهشي به بودجهنسبت بودجه .در حد هزارم استپزشكي قم، 

را كسب ) 14ي رتبه(پ سه آخرين رتبه هاي علوم پزشكي تيدانشگاه علوم پزشكي بجنورد كه در ميان دانشگاه

هاي علوم رتبه يك دانشگاه(خصوص دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ها بهساير دانشگاه .كندنموده است برابري مي

ي پژوهشي بودجه .كنندي پژوهشي دريافت مي، چندين برابر دانشگاه علوم پزشكي قم بودجه)پزشكي تيپ سه

ريال،  000/000/885/4ريال، دانشگاه علوم پزشكي كردستان  000/000/628/4دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 

ريال و  000/000/921/2ريال، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  000/000/769/3دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

ي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم رقم بنابراين بودجه. باشدريال مي 000/000/839 دانشگاه علوم پزشكي قم

و تعداد اعضاي هيأت علمي  از سوي ديگر تعداد پژوهشگران تطبيق يافته. پاييني را به خود اختصاص داده است

 1120شرايط مبين آن هستند كه در محور توليد دانش با كسب  اين. نفر 54و  34دانشگاه به ترتيب عبارتند از 

 5/106ي چهارم، نسبت به دانشگاه ياسوج با رتبه در همين محور توليد دانش. ايمداشتهوضعيت مناسبي امتياز، 

 9/314هاي تيپ سه ي يك دانشگاهو با دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به عنوان رتبه ايمامتياز بيشتر كسب كرده

    .امتياز فاصله داريم
    

ي هاي محاسبهدهد، تغييرات ايجاد شده در شاخصالشعاع قرار ميها را تحتيكي از نكاتي كه برنامه ريزي �

هدف كالن دانشگاه برنامه ريزي براي كسب امتياز بيشتر نيست، اما اين امتيازات تأثير مستقيمي در . امتيازات است

 .ي بيشتر داشته باشيمبراي دريافت بودجه مجدانهنظر گرفتن اين موضوع بايد امسال تالش تأمين اعتبار دارد و با در

كل دانشگاه به معاونت تحقيقات و  هاياز بودجه %1در همين راستا در حال برنامه ريزي و پيگيري واگذاري 

ذكر شده كه ي هيأت امناي دانشگاه كه در مصوبه باشدريال مي 000/000/000/3فناوري هستيم كه چيزي بالغ بر 

اي برنامه ريزي بايد به گونه. هزينه شودكاربردي هاي ي پژوهشدر زمينهبايست ميسهم قابل توجهي از اين بودجه 

هاي از بودجه 3-5% ها با دريافتالبته نسبت به ساير دانشگاه. بهره ببريم 90كنيم كه از اين بودجه بتوانيم براي سال 

    .كل، باز هم وضعيت كامالً مطلوبي نخواهيم داشت
  

حداكثر هاي تيپ دو و سه امتياز و دانشگاه 1500حدود حداكثر هاي تيپ يك در محور حاكميت و رهبري، دانشگاه �

و دانشگاه علوم ) رتبه يك(در اين شاخص دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  .اندامتياز بدست آورده 800حدود 

، از اين دانشگاه علوم پزشكي قمنسبت به اختالف امتياز  6/272و  6/338به ترتيب با ) رتبه چهار(پزشكي ياسوج 
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دانشگاه  16ي سيزدهم را در بين امتياز، رتبه 377ي علم و فناوري با در شاخص سامانه .انديشي گرفتهپ دانشگاه

    .رود كه اين ضعف در سال جاري نمود نكندرضايت بخشي نيست و انتظار مي ايم كه طبيعتاً امتيازبدست آورده
  

. اندبه بعد وارد كرده 79حجم بسيار وسيع از سال هاي مورد نياز را در ي تحقيقات و فناوري دادهكارشناسان حوزه �

، اطالعات ساختهرا ميسر مي " 1389ي علم و فناوري در سال سامانه "امتياز در شاخص  600چه كسب اما آن

    .داشته باشيم نظربايد در اين خصوص دقت  جاريكه براي سال  بوده است 89پژوهشي مربوط به سال 
  

امتياز بدست آمده  "ي نشريات علمي پژوهشي عملكرد كميسيون نشريات دانشگاه در زمينه "شاخص ارتباط با در  �

با توجه به هماهنگ بودن دفتر مجله و پيگيري مستمر، نبودن مجله است كه با يك برنامه ريزي مناسب  ISIبه دليل 

  وابسته به مركز تحقيقاتي ي دوماز سوي ديگر مجله .با سيستم وزارتخانه به امتياز مطلوب دست خواهيم يافت

ي سوم دانشگاه كه وابسته به مركز ي چاپ خواهد رسيد و براي مجلههاي محيطي به زودي به مرحلهآالينده

   .   تحقيقاتي طب و دين است نيز در حال برنامه ريزي هستيم

 


