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چکيده
مقدمه
نظام تحقيقاتي هر كشور ،نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه آن كشور دارد .بهطوريكهه شهاص ههاي
مربوطه ،ازجمله اقتصاد دانشبنيان و نظام ملي نوآوري آن كشور ،معيار مهمي در سنجش علمهي آن كشهور
دارد .در اين راستا تعيين شاص هاي مهم ارزيابي و پايش كشور ،ميتواند نقش مهمي در تبيين برنامههها و
تعيين وضعيت كشوري و واحدهاي تحقيقاتي داشته باشد .در اين راستا ،شاص ها به گهرو ههاي درون داد،
فرآيند ،صروجي و اثرگذار تقسيمبندي ميشوند .هدف از انجام اين مطالعهه ،تعيهين شهاص ههاي ورودي و
فرآيند در حوز تحقيقات سالمت است.
روششناسي
براي نيل به اين هدف ،بعد از انجام مطالعات اوليه ،فهرستي از ويژگيهاي شهاص و شهاص هها اسهتررا
گرديد .سپس اين فهرست به دانشگا ها ،مراكز تحقيقاتي و افراد صاحبنظر ارسال گرديهد .پهس از دريافهت
نظرات و اعمال تغييرات ،با حضور صبرگان و در طي دو جلسه ،در يک جدول دو در دو ،بهصورت نمر دهي
بر اساس ويژگيها ،به شاص ها امتياز داد شد .سپس شاص ها بر اساس نمهر كسهبشهد  ،درجههبنهدي
اهميتي شدند.
يافتهها
نتايج نشان ميدهد كه در بين شاص هاي درون داد كشوري  4شاص درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليهد
ناصال ملي ،درصد رشد تعداد محققان ،درصد اعتبارات تحقيقهاتي و تعهداد محققهان در يهکميليهون نفهر
جمعيت ،بااهميتترين شاص ها ازنظر صاحبنظران است .در بحث شاص هاي فرآيند ،مشر شد اسهت
كه ازنظر صاحبنظران ،توجه به اجراي طرحهاي منطبق بر اولويتها اهميهت ويهژ اي دارد .بههعبهارتديگهر
هدفمند بودن پژوهش بايد در اولويت برنامههاي فرآيند باشد.
بحث و نتيجهگيري
در اين راستا پيشنهاد ميشود تا ترتيبي اتراذ شود تا در واحد علهمسهنجي و ارزشهيابي فرهنگسهتان علهوم
پزشکي اين اطالعات بهصورت ساالنه جمعآوري و سپس توسط صاحبنظران تجزيهوتحليل شهود .نتهايج آن
ميتواند بهعنوان ارائه راهکار توسط فرهنگستان به سياستگذاران باالدستي منعکس شود.
کليدواژه :تحقيقات ،ارزيابي ،شاص  ،سالمت ،علوم پزشکي.

