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  مقدمه: -1

 عملکرد پژوهشی چیست؟  -1-1

شود. گاهی ا این سوال مساله تحقیق تعریف میباید به این سوال پاسخ  گفت که عملکرد پژوهشی چیست؟ متناسب ب
شی است که نگاهی بعدي به کل عملکرد نهادهاي پژوهشی مدنظر است که نگاهی بخشی است و گاهی عملکرد پژوه

  . 1نهادهاي دانشگاه است و همه نهادها دخیل در این امر هستند
توان فرایندهاي کاري اعم از صفی و ستادي را بررسی کرد یا آن را محدود به صف می در بررسی عملکرد نهادها نیز

گیرد، رشد کمیت نچه مد نظر قرار مییابی پژوهش، آکرد و حتی مدیریت پژوهش را نادیده گرفت. معموالدر امر ارز
  هاي سیستم است. خروجی

 

  تعیین مدل: -2-1

پژوهشی واحدهاي ارائه مدل ارزیابی عملکرد « هاي موجود ارزیابی، مدل انتخاب شده برگرفته از مقاله از بین کلیه مدل
این مدل،  سازمان پژوهشی را به  . در3باشده برگرفته از مدل سیستمی است، میک» 2داراي مجوز قطعی از وزارت علوم

                                                             
ي طبقه بندي الگو «مجموعه مقاالت مهندسی فرهنگی، با عنوان  5جهت آشنایی بیشتر با نگاه بعدي و بخشی به مقاله حجه االسالم پیروزمند در جلد 1

  رجوع شود.»  موضوعات فرهنگی در مهندسی فرهنگی کشور
ه فرهودي رزیتا، بسته نگار مهرنوش، ارائه مدل ارزیابی عملکرد واحدهاي پژوهشی داراي مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، نشری 2

 .53-33. صص1383مدیرساز، سال هفتم، 
  منابع مورد مراجعه: 3

، بهار 1، شماره 10ترکاشوند علیرضا. ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل پوششی داده ها، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره آذر عادل، 
1385.  

  .1383، 4و 3حسین زاده سلجوقی، ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی، مدیر ساز، سال ششم، شماره 
یابی کارایی دانشکده ها و گروههاي آموزشی تربیت بدنی دانشگاههاي دولتی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی ژاد صدیقه و همکاران، ارز حیدري ن

  .1385، 2داده ها، فصلنامه المپیک، سال چهاردهم، شماره 
  دانشگاهها. 1388د پژوهشی سال معاونت پژوهشی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، پرسشنامه عمومی ارزیابی عملکر

  .1386معاونت پژوهشی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، نظام نامه گروه ارزیابی. 
  .1389 .دفتر نظارت و ارزیابی فناوري معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري، شیوه نامه انتخاب برگزیدگان فناوري. ویرایش اول

  87شاخصهاي عمومی ارزیابی عملکرد نهادهاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 
  87شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 

  87شاخصهاي عمومی ارزیابی عملکرد دانشکده ها دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 
 87ی عملکرد دانشکده ها دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال شاخص هاي اختصاصی ارزیاب



   

هاي این بینند. شاخصها و فرایندها میها، خروجیتم فرایندي مرکب از مجموعه وروديصورت یک مجموعه یا سیس
د. الزم به نهاي مورد انتظار بدست آوری سازمان را در دستیابی به خروجید عملکرد، کارایی و اثربخشنمدل باید بتوان

هاي کارایی و هاي عملکردي را دارند و شاخصد، تنها قابلیت پاسخگویی به شاخصموجوتوجه است که آمار 
  اثربخشی نیازمند اطالعات می باشند.

   

  نگاه سیستمی به امر پژوهش: -3-1

ها، شود که براي ارزیابی آن کلیه اجزا یعنی وروديبه عنوان سیستمی در نظر گرفته میفرایند پژوهش  ،در این نگاه
- گیرد. در این مدل وروديمیها، پیامدها و نیز نظام بازخور در واحدهاي پژوهشی مورد ارزیابی قرار ها، خروجیفرایند

ها و نیز فرایندهاي مدیریتی با هم تلفیق شده است چراکه معتقد است آنچه ما از ارزیابی عملکرد در حوزه ورودي 
  بل ارزیابی است. در قالب فرایندها قا وهاست داریم، حوزه مدیریت ورودي

  

  

پژوهشی  گیري از تجارب مختلف دانشگاهی و نیز تجارب دفتر ارزیابی معاونتمدل به صورت استقرایی و با بهره این
 تهیه شده است. توسط دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد اداره کل طرح و برنامه وزارت علوم 

  

  

 خروجی فرایند ورودي

 بازخور

 پیامد



   

 

 هاي ارزیابی عملکرد پژوهشی در رویکرد سیستمیشاخص: 1 شماره شکل



   

 

  خروجی حوزه در پژوهشی عملکرد ارزیابی کمی هايشاخص مدل: 2 شماره شکل

 2شمارهشکل شاخص را مشاهده می کنیم. البته از جهت ارزیابی کارایی هزینه ها، در  11در حوزه کمیت خروجی 
 ان شاخص دوازدهم اضافه نموده ایمشاخص کمی مصارف بودجه را نیز به عنو

  نتیجه گیري  -2

 شاخص مقوله
 جو ب سال بین تغییرات  الف و بسال بین تغییرات 

 کاهش ثبات رشد کاهش ثبات رشد

 مقاله

       تعداد کل مقاالت در یک سال

هشی کیفیت مقاالت (تغییر در تعداد مقاالت پژو
 )ISIو 

      

   سرانه انتشار مقاله (دانشجویان)

   سرانه انتشار مقاله (اعضاي هیات علمی)



   

 شاخص مقوله
 جو ب سال بین تغییرات  الف و بسال بین تغییرات 

 کاهش ثبات رشد کاهش ثبات رشد

       تعداد مقاالت علمی ترویجی

       تعداد مقاالت علمی پژوهشی

       تعداد مقاالت همایش ملی

       ISIتعداد مقاالت 

       تعداد مقاالت همایش بین المللی

   انشکده برتر در انتشار مقالهد

 کتاب

       تعداد کل کتب در یک سال

   تعداد کل کتب منتشره چاپ اول در یک سال

       تعداد کتب تالیفی

       تعداد کتب تصنیفی

       تعداد کتب ترجمه

   تعداد کتب نقد

   دانشکده برتر در انتشار کتاب

 نشست علمی

       ها در یک سالتعداد کل نشست 

       تعداد نشست هاي استانی

       تعداد نشست هاي منطقه اي

       تعداد نشست هاي ملی

       تعداد نشست هاي بین المللی

میزان مشارکت در برگزاري نشست ها توسط 
 نهادهاي دانشگاه (برگزاري/ همکاري علمی)

  

       تعداد همایش

     تخصصی تعداد میزگرد

       تعداد کارگاه

       تعداد کنفرانس

       تعداد سمینار

       تعداد دوره آموزشی داخلی

     تعداد دوره آموزشی خارجی

   تعداد جشنواره



   

 شاخص مقوله
 جو ب سال بین تغییرات  الف و بسال بین تغییرات 

 کاهش ثبات رشد کاهش ثبات رشد

       تعداد گردهمایی

       تعداد کنگره

 پایان نامه

       تعداد پایان نامه هاي مورد حمایت

   پایان نامه هاي مورد حمایت مالیتعداد 

       تعداد پایان نامه هاي مورد حمایت (چاپ و ... )

طرح پژوهشی 
(برون 

 دانشگاهی)

       تعداد کل
       تعداد بر اساس طرف قرارداد دولتی

       تعداد بر اساس طرف قرارداد غیردولتی
       حجم مالی قراردادها

       سرانه هر طرح
   هزینه کل طرح ها

   سرانه هزینه هر طرح
       تعداد کل مشارکت کنندگان 

       سرانه مشارکت 
(بدون مالحظه سرانه درآمدي هر پژوهشگر

 ها و کسورات)هزینه
      

طرح پژوهشی 
(درون 

 دانشگاهی)

       تعداد کل

       تعداد کل مشارکت کنندگان 

       سرانه مشارکت

       میزان اعتبار کل طرح ها

ها (بدون مالحظه هزینهسرانه درآمدي پژوهشگر 
 و کسورات)

      

       سرانه اعتباري هر طرح

       تعداد بر اساس نوع: راهبردي

       تعداد بر اساس نوع: بنیادین

       تعداد بر اساس نوع: توسعه اي

       ربرديتعداد بر اساس نوع: کا

       تعداد بر اساس نوع: توسعه اي/ کاربردي

       تعداد بر اساس نوع: بنیادین/ کاربردي

 طرح پژوهشی
نسبت سرانه درآمدي بین دو طرح برون و درون 

 ها)(بدون مالحظه کسورات و هزینه دانشگاهی
      



   

 شاخص مقوله
 جو ب سال بین تغییرات  الف و بسال بین تغییرات 

 کاهش ثبات رشد کاهش ثبات رشد

 سفر علمی

       تعداد کل

       در کنفرانستعداد بر اساس هدف سفر: شرکت 

       تعداد بر اساس هدف سفر: طرح مطالعاتی

       تعداد بر اساس هدف سفر: بازدید علمی

       تعداد بر اساس هدف سفر: سایر

تفاهم نامه 
 همکاري

       تعداد کل

       تعداد براساس طرف مورد تفاهم: دولتی

       یتعداد بر اساس طرف مورد تفاهم: غیردولت

       پژوهشی طرحتعداد براساس مورد تفاهم: 

       تعداد براساس مورد تفاهم: چاپ کتاب و مقاله

       تعداد براساس مورد تفاهم: نشست علمی

       تعداد براساس مورد تفاهم: تبادل نیروي انسانی

     تعداد براساس مورد تفاهم: استفاده از امکانات 

       تعداد کل لمیجوایز ع

عضویت در 
 نهاد پژوهشی

       تعداد کل

جذب 
 ادرخواست ه

       تعداد کل

       تعداد کل امتیاز مجله

       تعداد کل نظریه جدید

       تعداد کل ابتکار

 مصارف بودجه

       مصرف کل بودجه

       مصارف بودجه پژوهشی

       پشتیبانی -مصارف بودجه اداري

       مصارف بودجه تملک دارایی سرمایه اي

 

 


