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چكيده
مقدمه
هدف این پژوهش ارائه یک الگوی مناسب برای سنجش اثر پژوهش در حوزه پزشکیي در ایکراا اسکای ایکن
پژوهش طي چند مرحله به انجام ميرسدی ابتدا با مرور متوا ،روشها و چارچوبهای موجود بکرای ارزیکابي
پژوهش و نيز سنجش اثر پژوهش شناسایي ميشوندی همچنين با بررسي سازمااهای متولّي پژوهش پزشیي
در دنيا ،روشهایي كه در عمل برای سنجش اثر پژوهش مورد استفاده هستند شناسایي ميشوندی عکووه بکر
این ،نظامهای موجود برای دستهبندی پژوهش در حوزه پزشیي نيز شناسایي مکيشکوند اکا در ارائکه الگکوی
نهایي از یک دستهبندی مناسب استفاده شودی بررسي روشهای مورد استفاده برای سکنجش اثکر پکژوهش و
مرور احقيقات انجام شده در این حوزه نشاا داد كه هنوز یک روش استاندارد اثبيا شکده بکرای ایکن كکار
وجود ندارد ،امّا از مياا چند الگویي كه برای سنجش اثر پژوهش وجود دارد ،الگوی بازگشا سرمایه كه ییي
از قدیميارینهاسا بيش از سایر الگوها مورد اوجه قرار گرفته و استفاده ميشودی
روششناسي
مصاحبهها و گروه كانوني كه با مشاركا سياستگذاراا ،مدیراا و صاحب نظراا حوزه احقيقات پزشیي انجام
شد به همراه متوا پژوهش منجر به ارائه پيشنهادهایي بر اساس مدل اعدیل شده الگوی بِیِر برای اثرمدارار
كردا ارزیابي پژوهش در سه سطح ارزیابي پژوهشگر ،ارزیابي پژوهش در مقياس خرد وارزیکابي پکژوهش در
مقياس كوا شدی
يافتهها
شاخصهای مورد ارزیکابي در ارزیکابي پژوهشکگر عبارانکد از انتشکارات ،محصکو ت و فنکاوری ،و اثرگکذاریی
شاخصهای ارزیابي پژوهش عباراند از شاخصهای برونداد و فعاليا پژوهش ،پيشبرد دانش ،اکثثير بکاليني،
اثثير سياستگذاری ،نفع اجتماعي ،و نفع اقتصادیی
بحث و نتيجهگيري
همچنين پيشنهاد شد اا یک نظام طبقهبندی موضوعي پژوهش شبيه به نظام پيشکنهادی شکورای پکژوهش
پزشیي بریتانيا در نظام ملي پژوهش سوما اعبيه شود اا بکرای رصکد و ارزیکابي احقيقکات پزشکیي مکورد
استفاده قرار گيردی همچنين پيشنهاد شد كه نظامي برای ثبا ملّي طرحهای پژوهشي اجرا شود اا گردآوری
شواهد و رصد كردا آنها برای ارزیابي پژوهش و سنجش اثر آنها امیااپذیر باشدی
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