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Abstract 

  This descriptive study was conducted to 
compare the research activities of different 
faculties of QUMS during 2006-2007. The 
existing information showed that the percentage 
of abstracts presented in Iranian seminars, 
published books, and approved researches were 
increased by 57%, 22%, and 18%, respectively. 
However, the rate of research budget and the 
abstracts presented in foreign seminars were 
decreased by 10% and 11%, respectively. The 
number of articles written in English was 
increased by 155% during the same period and 
the Faculty of Dentistry obtained the highest 
score based on the number of articles and 
approved researches. 
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   چكيده
ــسه         ــدف مقاي ــا ه ــيفي ب ــه توص ــن مطالع ــاجاي ــشي نت      پژوه

 و  1385هـاي   هاي دانشگاه علوم پزشكي قـزوين در سـال        دانشكده
آوري اطالعات از طريـق بررسـي مـستندات         جمع.  انجام شد  1386
خالصـه   داد   نـشان د در معاونت پژوهـشي دانـشگاه بـود كـه            موجو
هـاي چـاپ    خل كشور، كتاب  هاي دا  ارائه شده در همايش    هايلهمقا

 و  22%،   57% بـه ترتيـب      1386در سـال    هاي مصوب   حرشده و ط  
 ارائـه   يهـا لـه خالصه مقا   و مصوبافزايش و بودجه پژوهشي      %18

 كـاهش   11% و   10%هاي خارج كـشور بـه ترتيـب         شده در همايش  
بـه ميـزان    معتبـر  هـاي ه انگليسي در مجلهاگرچه چاپ مقال . داشتند

ـ كل   ولي نسبت    ،داشتافزايش   %155  بـه تعـداد اعـضاي       هـا همقال
پزشكي در نسبت   دندان دانشكده. نداد را نشان    يت علمي افزايش  أهي
ت أهاي مصوب بـه تعـداد اعـضاي هيـ          چاپ شده و طرح    هايلهمقا

  .كسب كردعلمي باالترين رتبه را 
ها، دانـشگاه علـوم   ها، كتابهاي پژوهشي، مقالهطرح :هاكليدواژه
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  : مقدمه
در تمـام دنيـا بـه       بنـدي    رتبـه   و اخيراً مفهوم ارزشيابي     

. اسـت خصوص آمريكا و اروپـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه            
كند كـه هـدف     اشاره مي يي  هابندي به شيوه  موضوع رتبه 

هـاي عينـي و      بـا اسـتفاده از داده      هاآن شناسايي بهترين  
: بنـدي و ارزشـيابي عبارتنـد از       اهداف رتبـه  . شفاف است 

ي هــاي داراهــا و شناســايي دانــشكدهارزيــابي دانــشكده
 ،هـا دانـشكده  بهترين عملكرد، ايجاد رقابت سازنده بـين 

هـاي  يكـي از روش    )1( ....آنهـا و    افزايش سـطح علمـي      
، استفاده از ميـزان مولـد بـودن كـادر آموزشـي             ارزشيابي

)Faculty Productivity(اين ايـده  ر اين روش ب. است 
 علمـي كـادر آموزشـي از قبيـل          توليداتاستوار است كه    

 كتـب و غيـره بـا كيفيـت          هـا، اتي، مقاله هاي تحقيق طرح
دانـشگاه   )2(.آموزشي و پژوهشي آن دانشكده مرتبط است      

علوم پزشكي قزوين يك دانشگاه تيپ دو و داراي چهـار           
مامـايي و    -پزشـكي، پرسـتاري   دنـدان  دانشكده پزشـكي،  

هاي فـوق ليـسانس و      رشته .بهداشت و پيراپزشكي است   
هــاي تخــصص تهرشــ بــاالتر ايــن دانــشگاه عبارتنــد از

 هوشـي، كودكان، زنـان، جراحـي عمـومي، داخلـي و بـي      
 وپزشـكي   هاي دكتراي عمـومي پزشـكي و دنـدان        رشته
ايـن  . هاي كارشناسي ارشد علوم تشريح و بهداشت      رشته

ــه توصــيفي ــسه مطالع ــا هــدف مقاي ــايج  ب  پژوهــشينت
 از  1386 و   1385هاي  هاي اين دانشگاه در سال    دانشكده

 در معاونـت پژوهـشي      موجـود ت  طريق بررسـي مـستندا    
اين مستندات هـر سـه مـاه يكبـار از           . دانشگاه انجام شد  

 يهاي تابعـه و در ابتـدا      طريق رابطين پژوهشي دانشكده   
هـاي   از طريق اعـالم بـه تمـام مـديران گـروه            سال بعد 

   آوري آموزشي بـه منظـور ارائـه بـه وزارت متبـوع جمـع             
   .شوندمي
ـ   ت  أهيـ  يتعداد اعضا      1385شگاه در سـال     علمـي دان

.  نفـر بـود    208 شـامل    1386 نفر و در سـال       196شامل  
 3838 حدود   85بودجه پژوهشي مصوب دانشگاه در سال       

.  ميليون ريال بود   3450 حدود   86ميليون ريال و در سال      
، 86 طرح مصوب و در سـال        83 اين داشگاه    85در سال   



                                               ٩٥                                                                  1387، بهار )47 در پيپي (2مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال دوازدهم، شماره        

 

ر هـاي مـصوب د     طرح بودجه طرح مصوب داشت كه      97
هـر  ميانگين بودجـه  ،  ميليون ريال  1065الغ بر    ب 86سال  

و ) نداشـتند  طرح قرارداد    3( ميليون ريال    11طرح بالغ بر    
پژوهـشي   هـاي مـصوب بـه بودجـه       نسبت بودجه طـرح   

  . بود30/0دانشگاه 
 و  85 هـاي مقايسه عملكرد پژوهشي دانشگاه در سـال         
     نــشان داد كــه دانــشگاه بــه جــز در ارائــه مقالــه در  86
هـاي خـارج از كـشور در سـاير نتـايج پژوهـشي           يشهما

  ).1جدول شماره  ( استافزايش داشته
ــال     ــوع ، 1386در س ــده   67از مجم ــاپ ش ــه چ  مقال

 5 مقالـه گـزارش مـورد و         5 مقاله تحقيقي،    57 ،دانشگاه
از نظـر نـوع     . مقاله گزارش كوتاه يا نامه به سردبير بودند       

ندكس نوع دو،  مقاله ا6 مقاله اندكس نوع يك،  8اندكس  
 مقاله اندكس نوع چهـار  و       40 مقاله اندكس نوع سه،      12
  هـا يـا    نامـه  مقاله از پايـان    26.  مقاله اندكس نشده بود    1

ميـانگين  .  بودنـد  هاي مصوب دانـشگاه منـتج شـده       طرح
)فقط اعضاي هيأت علمـي دانـشگاه    (ها  نويسندگان مقاله 

هـاي  مقاله تعداد.  بود 58/1هاي چاپ شده    به تعداد مقاله  
   مقالـه و در     8 تا   1هاي فارسي بين    يك نويسنده در مقاله   

سـابقه  از نظـر    .  مقاله بـود   5 تا   1هاي انگليسي بين    مقاله
 5 تـا    1 نويسندگان بـا سـابقه كـار         ،كار نويسنده مسؤول  

و  17 سـال    15 تا   11 مقاله،   10 سال   10 تا   6سال مقاله،   
  . مقاله داشتند16 سال 15تر از بيش

هاي  طور كلي بودجه پژوهشي مصوب و تعداد مقاله        به   
 86هـاي خـارج از كـشور در سـال           ارائه شده در همايش   

 كاهش و تعداد اعضاي هيـأت علمـي،         85نسبت به سال    
   هـاي چـاپ شـده و خالصـه         هـاي مـصوب، كتـاب     طرح
هاي ارائه شـده در همـايش داخـل كـشور افـزايش        مقاله

     هاي معتبر سي در مجله  اگرچه چاپ مقاله انگلي   . يافته بود 
هـا بـه تعـداد       برابر شده بود، ولي نسبت كـل مقالـه         5/2

  دانـشكده  .اعضاي هيات علمي افزايـشي را نـشان نـداد         
هـاي  هاي چاپ شده و طرح    پزشكي در نسبت مقاله   دندان

مصوب به تعداد اعضاي هيـات علمـي بـاالترين رتبـه را       
  .كسب نمود

  
  86 و 85هاي هاي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سالدانشكدهنتايج پژوهشي  مقايسه :1جدول 
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 دانشكده
6 37/0  44 18 38 24/0  5 24 117 1385 

5 40/0  51 14 39 33/0  17 25 125 1386 
 پزشكي

0 25/0  9 5 7 31/0  0 11 35 1385 

0 41/0  12 3 18 55/0  5 11 29 1386 
پزشكيدندان  

3 30/0  7 3 8 78/0  4 14 23 1385 

5 20/0  6 5 8 26/0  1 7 30 1386 

بهداشت و 
 پيراپزشكي

0 28/0  6 0 27 28/0  0 6 21 1385 

1 37/0  9 1 61 04/0  0 1 24 1386 

پرستاري و 
 مامايي

9 33/0  *66  26 80 32/0  9 55 196 1385 

11 37/0  *78  23 126 32/0  23 44 208 1386 
 جمع

  . غير هيأت علمي محسوب نشده استHSR طرح هاي *  
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 20هاي چـاپ شـده در       ميانگين مقاله ،  1385در سال      
است كـه دانـشگاه      مقاله بوده    97دانشگاه تيپ دو حدود     

 21ترين و دانشگاه اردبيل بـا        مقاله بيش  257با  ...  بقيه ا 
دانـشگاه علـوم   . تـرين تعـداد مقالـه را داشـتند    مقاله كـم  

پزشكي قـزوين در ايـن سـال رتبـه شـانزدهم را كـسب               
ارزشـيابي عملكـرد پژوهـشي      نتـايج       مقايـسه    )3(.نمود

 نيـز   85 تـا    81هاي  دانشگاه توسط وزارت متبوع در سال     
هاي حاكميت و رهبري،    نشان داد كه دانشگاه در شاخص     

هاي تحقيقاتي موفق بوده، ولي     سازي و تنوع طرح   توانمند
ها پيشرفت   انتشار علم همگام با ساير شاخص      در شاخص 

 دوهاي تيپ    دانشگاه هايهنداشته و از ميانگين تعداد مقال     
- درصـدي مقالـه    5/2البته افزايش    .نيز بسيار فاصله دارد   

تـوان   را مي  85 نسبت به سال     86سال   هاي انگليسي در  
تا حدودي به ارائه تسهيالت مالي جهت چـاپ مقالـه در            

  . مجالت معتبر خارجي نسبت دارد
پزشكي و پزشـكي    هاي دندان ، دانشكده 1386در سال      

- باالترين رتبه را در زمينـه طـرح    40/0 و   41/0با نسبت   
هـاي دانـشجويي    هاي مصوب داشتند كه با حذف طـرح       

مامـايي بـا     -به ترتيب به دانـشكده پرسـتاري      اين نسبت   
  و بهداشت  06/0 با   پزشكي، دندان 12/0 با   ، پزشكي 25/0
رسـد بـا توجـه بـه        البته به نظر مـي    .  تغيير يافت  03/0 با

نظر تعداد و رتبه اعضاي هيـات   ها از   تفاوت زياد دانشكده  
  بندي آنها علمي و دانشجويان فوق ليسانس و باالتر، رتبه

   كـه بتـوان     براي اين  دبرخي محققين معتقدن  . باشددشوار  
گـذاري نمـود،    هـا را ارزش   هاي پژوهشي دانشكده  فعاليت

ها هاي پژوهشي را در كنار ساير فعاليت      بهتر است فعاليت  
ارزيابي نمـود تـا بـه       ) جتماعي و غيره  آموزشي، اجرايي، ا  (

   از سـوي ديگـر مـشاهده        )4(.نتيجه مطلوب دسـت يافـت     
 86مصوب دانشگاه در سـال      ي  شود كه بودجه پژوهش   مي

هـا  تواند در همه زمينـه    است كه اين امر مي    كاهش داشته 
  .تأثيرگذار باشد
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