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Abstract 
Background and Aim: Scientific societies need performance measurement in accordance with their 

organizational goals. Performance measurement requires the development of functional and appropriate 
indicators. Therefore, The purpose of this study was to  determine the performance measurement                                                                                    
indicators of medical scientific societies and piloting the indicators to be a suitable guide for evaluating medical 
scientific societies. 

Methods: This study was a descriptive-applied research. The study population were  Iranian medical 
associations. In order to design the indicators, six steps have been taken, reviewing the texts and library studies, 
extracting the duties of medical scientific associations, identifying, extracting and classifying the measurement  
indicators of medical scientific associations, validating and finalizing indexes, determining criteria for scoring 
indexes, weighting indexes and piloting implementation of indexes (pilot project) has been done among 4 
groups (clinical associations, associations of basic medical sciences and health, pharmacy associations and 
interdisciplinary dental associations. 

Results: To evaluate the performance of scientific associations of the country, 7 areas (human resources and 
accommodation of the association office, publications, technology, education and research, international 
communications, planning and organization and empowerment of the association) and 26 indicators were 
identified.   

Conclusion: Performance evaluation creates the system's intelligence and motivates people to behave 
appropriately and to measure performance and use appropriate patterns with the status quo of the organization. 
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  رانیکشور ا یپزشک یعلم يها عملکرد انجمن یابیارز يها شاخص
 )ها شاخص یشیآزما يبا اجرا( 

  
 4این میابراه ي، مهد3اتی،  پارسا ب2یمشتاق نی، محمد حس1یعقوبی میمر

 
  .  رانی، تهران، ا)عج( اهللا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق 1

  .رانیجنوب، تهران، ا واحد تهران یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریارشد مد یآموخته کارشناس دانش  2
  .رانیارشاد دماوند، تهران، ا یمؤسسه آموزش عال ،یمال تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو 3

  .رانی، تهران، ا)عج( اهللا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد 4
  

 دهکیچ
 نیتدو ازمندیعملکرد ن یابیخود بوده و ارز یعملکرد متناسب  با اهداف سازمان  یابیارز ازمندین یعلم يها انجمن :فهدزمینه و 

و  یپزشک یعلم يها عملکرد انجمن یابیارز يها شاخص نییمطالعه با هدف تع نیرو ا نیاز ا.  و مناسب است  يکارکرد يشاخص ها
 .باشد یپزشک یعلم يها انجمن یابیارز يبرا یمناسب ياست تا راهنما هها انجام شد شاخص) لوتیپا( یشیآزما ياجرا

 یجهت طراح. کشور است یپزشک یعلم  يجامعه پژوهش انجمن ها. است يکاربرد - یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیا :ها روش
 يبند استخراج و طبقه ،ییشناسا ،یپزشک یعلم يها انجمن فیاستخراج وظا ،يا متون و مطالعات کتابخانه یها شش گام بررس شاخص
به  یده ها، وزن به شاخص یمالك نمره ده نییها، تع شاخص يساز ییو نها ینجاعتبارس ،یپزشک یعلم يها انجمن یابیارز يها شاخص
و  یپزشک هیعلوم پا يانجمن ها ،ینیبال يگانه انجمن ها 4 يگروه ها نیدر ب)   لوتیطرح پا(ها  شاخص یشیآزما يها و اجرا شاخص

  .است هانجام شد يا رشته نیب  یدندانپزشک يو انجمن ها يداروساز يبهداشت، انجمن ها
آموزش و  ،يو اسکان دفتر انجمن، انتشارات، فناور یانسان يروین(حوزه  7کشور  یعلم يها عملکرد انجمن یابیارز يبرا :ها یافته

  .شد ییشاخص شناسا 26و ) انجمن يو توانمند التیو تشک يزیر برنامه ،یالملل نیپژوهش، ارتباطات ب
عملکـرد و  يـریگ و انـدازه شود یمنظور رفتار مطلوب م افراد به ختنیو برانگ ستمیس يعملکرد موجب هوشمند یابیارز: گیري نتیجه

  .باشـد یم يالزم و ضرور يموجود سازمان، امر تیمناسب با وضع يالگو يریکارگ به
  

 یپزشک یعلم يها عملکرد، انجمن یابیشاخص، ارز :ها کلیدواژه
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 و همکاران یعقوبی/  418

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
ها،  و انجمن یمردم یرسم ریغ يها نهاد تیاستفاده از ظرف

که  باشد یم يامروز شرفتهیاغلب جوامع پ یژگیو نیاز بارزتر یکی
را  يمنحصر به فرد و موثر گاهیجا یعلم يها انجمن انیم نیدر ا

و بر اساس ) 1(دارند  یبه توسعه علم یابیدانش و دست دیدر تول
 دیبشر، پد يمعنو يها یگهمبست تیجهان و تقو يها ضرورت
 يمناسب برا يبستر جادیدر ا یعلم يها انجمن). 2( آمده اند

آنها  قیافراد جامعه، تشو یتخصص -یعلم يشناخت استعدادها
 نیدانش و شرکت در تدو يشدن در گسترش مرزها میسه يبرا

برخودارند  يا کننده نییو نقش تع گاهیاز جا یتوسعه مل يها برنامه
)3(.  

 ینیو مشاور طـرف یبـ يها بازوها حوزه سالمت انجمن در
هسـتند  که عمده  گذاران اسـتیو س زانیر برنامه يکارآمد بـرا

انجمن . باشد یحوزه م نیا يها آنها تحقق اهداف و برنامه تیفعال
 1847در سال  یانجمن پزشک نیعنوان اول به کایآمر یپزشک

گروه  يها انجمن سیتاس ز،ین رانیو در ا) 4(شد  لیتشک يالدیم
شروع شد و   یشمس يهجر 1330دوم دهه   مهیاز ن یپزشک

مجوز فعالیت ).  1( است افتهیادامه  زین یپس از انقالب اسالم
انجمن هاي علمی توسط کمیسیون انجمن هاي علمی گروه 
پزشکی که زیر مجموعه اي از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، 

در  اساسنامه   ).  5( درمان و آموزش پزشکی است ، اعطا می شود
انجمن هاي علمی گروه پزشکی به مواردي چون غیر انتفاعی 

یاسی نبودن، امکان ایجاد شاخه هاي استانی و ضرورت بودن،س
مطابق اساسنامه . ثبت دراداره ثبت شرکت ها اشاره شده است

  مهم ترین وظایف انجمن هاي علمی به شرح زیر است
علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصین و محققان  ارتباط

مرتبط ،  همکاري با وزارت بهداشت، دانشگاه ها و مؤسسات 
  شیآموز

مرتبط در برنامه ریزي امور آموزشی، پژوهشی ،   پژوهشی
ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی ، ترغیب و تشویق 
دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت هاي 
علمی، پژوهشی و آموزشی ،  برگزاري گردهمایی هاي آموزشی و 

  ). 6( پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی
به  یابیو دست شرفتیپ زانیاز م یو کسب آگاه یبررس بدون

مقابل سازمان و کسب  يها چالش ییاهداف و بدون شناسا
شده و  نیتدو يها استیس ياجرا زانیبازخورد و اطالع از م

دارند، بهبود مستمر  ازین يکه به بهبود جد يموارد ییشناسا
 يریگ اندازهبدون  ادشدهیموارد  یتمام. نخواهد شد سریعملکرد م

عملکرد  يریگ و اندازه یابیارز). 7( ستین ریپذ امکان یابیو ارز
منظور رفتار  افراد به ختنیو برانگ ستمیس يموجب هوشمند

 یسازمان استیس يو اجرا نیتدو یو بخش اصل شود یمطلوب م
 تیمطلوب زانیاز م یمنظور آگاه در واقع هر سازمان به). 8( است

به  ازین ایو پو دهیچیپ يها طیدر مح دخو يها تیفعال تیو مرغوب

سنجش و اندازه  ندیعملکرد فرا یابیارز). 9( دارد یابینظام ارز
 میدر چارچوب اصول و مفاه ییاجرا يعملکرد دستگاه ها يریگ

و در قالب  یسازمان فیتحقق اهداف و وظا يبرا تیریعلم مد
  ). 11-10(است  ییاجرا يها برنامه
 IPOعملکرد استفاده از مدل  یابیارز يها از روش یکی
در  "براون يآقا"است که توسط    یو خروج   ندی، فرآ  يورود

مناسب و  اریچارچوب بس نیا. شده است شنهادیپ 1996سال 
 ند،یفرآ ،يورود يها شاخص نیاست و تفـاوت بـ يکاربرد
  . را برجسته کرده است جیو نتا یخروج

 ند،یفرآ ها، يسازمان ورود کی مدل در نیاساس ا بر
اند  عملکـرد عبارت یـابیها و ارز شاخصـ نیـیتع يبرا ها یخروج

  :از
 ان،یمشتر يازهاین زه،یکارمندان ماهر و باانگ: ها يورود •

  ... هیمواد خام و، سرما
محصوالت،  دیمحصوالت، تول یگواه: پردازش ستمیس •
  ...محصوالت و لیتحو

  )12. ( یمال جیخدمات و، نتامحصوالت، : ها یخروج •
 شود یم فیتعر یعنوان تمام عوامل به يورود گر،ید یعبارت به

 ماًیشوند و مستق يکار دست توانند یکه مستقل هستند که م
به  ندیفرا. قرار دهند ریتحت تأث ندیفرا قیرا از طر یخروج

مختلف  يها يکه بر ورود شود یگفته م ها تیاز فعال يا مجموعه
 یخروج که، یگذارد؛ درحال یم ریتأث یو بر خروج گذارد یم ریتأث
  .)13( شود یم فیتعر ندیشده توسط فرا دیتول جهیعنوان نت به

در حوزه سالمت، پرازتجونو و   IPOاستفاده از مدل  در
و ارتقاء  رانهیشگیبرنامه پ لیبه تحل 2018در سال    ایتاپراسیس

در  هیاول یبهداشت يها در مراقبت IPOسالمت با استفاده از مدل 
 يمطالعه ورود نیدر ا. پرداختند يشهرسمارنگ کشور اندونز

و  ها استیارائه خدمات، س يها نهیهز ،یشامل منابع انسان
 يابزار برا ایو مواد  ها تیفعال ياجرا يبرا ییها دستورالعمل

 يزیر را برنامه ندیفرا که یها بود؛ درحال و پردازش داده يآور جمع
 يها تیو فعال يزیر بودجه ،يریگ ها از جمله هدف از دوره یدر برخ

برنامه  یابیارز ایبرنامه و نظارت  ياجرا شرفتیمسئوالنه، پ
  .)14( عملکرد برنامه بود زین یخروج. داده است لیتشک

 یعوامل مؤثر بر اثربخش یابیو همکاران به ارز سپهوند
 یبیترک کردیبا رو یآموزش يها مارستانیب یخبرگ يها انجمن

پرداختند که  1396در سال  يفاز - يریتفس يساختار يساز مدل
 یبر اثربخش رگذاریتأث یعامل اصل 11 ییمنجر به شناسا

 نیتدو با 1398درسال  يرزادیشهم). 15. (شد یخبرگ يها انجمن
 قات،یتابعه سازمان تحق يها کتابخانه يبند  شاخص و رتبه

قرار گرفتند  یکتابخانه مورد بررس 92 ،يکشاورز جیآموزش و ترو
و  يدر  مطالعه دمار). 16(نمودند يبند و آنها را در سه سطح طبقه

موثر  تیریمد يبرا ییبا موضوع الگو 1391همکاران در سال 
و  تیارتباط با حاکم ،یزشکعلوم پ یتخصص يها انجمن
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را در  ریتأث نیشتریب) یالملل نیو ب یمل( يشبکه ا يها تیفعال
که در  گریداشته است و عوامل د یانجمن علم کی تیوفقم

 بیبه آن اشاره شده است به ترت یاننجن علم کی تیموفق
برنامه، مکان مناسب،  ،یداشتن منابع مال: عبارت است از تیاهم

با  يو همکار رویو جذب ن یعلم يها تیفعال ،انتشارات، آموزش
  ).8( ها ارگان

عملکرد از گذشته تاکنون همواره در  یابیارز که ییازآنجا
به سمت  شرفتیحضور داشته و همواره سبب پ ياجتماعات بشر

 نییپژوهش با هدف تع نیلذا ا شود؛ یاهداف سازمان م
 يکشور و اجرا یپزشک يها عملکرد انجمن یابیارز يها شاخص

 ها منانج يو اعضا رانیشده است و به مد یآنها طراح یشیآزما
  .دینما یکمک م یابیدر خودارز
  ها روش

 يو  کاربرد یشیمایپ - یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیا
 يها مطالعه  تعداد کل  انجمن نیجامعه پژوهش در ا. است 

انحمن به  67که  )  انجمن  183(کشور بوده  یپزشک یعلم
  نیتدو يبرا. امتخاب شدند یشیعنوان  نمونه در طرح آزما

 رکشو یپزشک یعلم يها عملکرد انجمن یابیارز يها شاخص
  .انجام شد ریشش گام  به شرح ز

وزارت  یابینامه موجود  خودارز پرسش یبررس:  نخست گام
 يها در سامانه جامع انجمن یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 نیقبل از انجام ا يپرسشنامه در سال ها نیا. رانیا یعلوم پزشک
  يانجمن ها بوده است و شاخص ها یابیارز يمبنا قیتحق
  . و استخراج شد  ییمناسب در آن شناسا یابیارز

 يراهبرد يزیر و برنامه فیگام شرح وظا نیدر ا: دوم گام
 يشده   و شاخص ها یکشور بررس یپزشک یعلم يها انجمن

و سپس در جلسه  يطبقه بند قیتحق میدر ابتدا توسط ت یابیارز
به      یعلوم پزشک ينجمن هاا ونیسیکم يمشترك با اعضا
 ،يفناورو اسکان دفتر انجمن،  یانسان يروین یهفت  حوزه اصل

 الت،یو تشک يزیر برنامه ،یالملل نیآموزش و پژوهش، ارتباطات ب
  .شد  میانجمن نقس يانتشارات و توانمند

 یعلم يها انجمن یابیارز يها شاخص يبند طبقه: سوم گام
 ،يورود(IPO  يها با توجه به الگو شاخص يبند طبقه:  یپزشک

نظران  جلسه با خبرگان و صاحب يبا برگزار) :   یو خروج ندیفرا
  .شدند يبند طبقه یو خروج ندیفرآ ،يها در سه گروه ورود شاخص
منظور  به:  ها  شاخص يساز ییو نها یاعتبارسنج: چهارم گام

ه بحث آنها گرو یینها  يو دسته بند يها شاخص یاعتبارسنج
وزارت بهداشت، خبرگان و  ونیسیکم يمتمرکز   متشکل از اعضا

مشخص و   یینها يها و شاخص لینظران تشک صاحب
  ) .  1جدول (شد  یاعتبارسنج

با :  ها  به شاخص  ازیو امت یمالك نمره ده نییتع: پنجم گام
وزارت بهداشت خبرگان و  ونیسیکم يجلسه با اعضا يبرگزار

 نییها تع به شاخص  ازیو امت  ینمره ده يها مالكنظران  صاحب
  ) 2در جدول   ازیدو ستون  مالك نمره به شاخص و امت.  (شد

از  کیهر  يها برا به شاخص یده منظور وزن به: پنجم گام
نامه ارسال شد و در آن  پرسش کینظر و متخصص  افراد صاحب

پس از . هندتا ده وزن د کیها از  از افراد خواسته شد تا به شاخص
. وزن هر شاخص محاسبه شد نیانگیها م نامه پرسش يآور جمع

  ) 2ستون  وزن در جدول (
 نیبود؛ ا) لوتیطرح پا(ها  شاخص یشیآزما ياجرا: ششم گام

در  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يگام با همکار
  :انجام شد ریمراحل ز

وزارت بهداشت،  یابیخودارز هینامه  اول پرسش: مرحله اول •
علوم  يها موجود در سامانه جامع انجمن یدرمان و آموزش پزشک

با توجه به    www.ima-net.irبه آدرس  رانیا یپزشک
  .و  اصالح شد ییشده  نها نیتدو يها شاخص
 یپزشک یعلم يها به انجمن یاطالع رسان: مرحله دوم •
(    یتلفنمرحله به دو روش نامه مکتوب و تماس  نیدر ا:  کشور 

انجمن خواسته  183از تعداد  )  ماه  کی یدو بار با فاصله زمان(
از  ایو  لینامه را در سامانه وزارت بهداشت تکم شد تا  پرسش

  . پست ارسال کنند قیطر
انجمن اطالعات خود را    67انجمن ها  نیاز ب: مرحله سوم •

 رانیا یعلوم پزشک يها بطور کامل در سامانه جامع انجمن
 نیدر ا.  کرده بودند که  اطالعات آنها از سامانه  آپلود شد لیتکم

به روش پرسشنامه   یابیخود ارز کیصورت گرفته  یابیمرحله ارز
واصله از انجمن ها بوده است   تاعتماد به اطالعا  هیو بر پا

داده شده به سواالت  ،  يصحت ، پاسخ ها  شیافزا يبرا  کنیول
داده ها  پرداخته است  یجددا به بررسم يدرموارد  قیتحق میت

  .است  ریاز آنها به شرح ز يکه  تعداد
توسط  یآموزش یعلم يبرنامه ها يخصوص  برگزار در

  : انجمن 
و کنگره است  ،   ناریسم  يسوال که مربوط به برگزار نیا در
 خیتار قیکنفرانس ها  و تطب ي، صحت برگزار   نترنتیا قیاز طر

شد  دییدرج شده در بروشورکنفرانس ها   تا خیو تار یاعالم يها
ناقص و در  اریاخذ شده توسط انجمن بس يآنکه داده ها لیبه دل. 

نام کنگره اکتفا نموده اند در  کراز موارد صرفا به ذ ياریبس
 یالملل نی، ب یمل(کنفرانس و نوع آن  يخصوص تعداد روز برگزار

را  ازیآن امتو  بر اساس  یصحت آنها را بررس قیتحق میت) 
  .محاسبه نموده است 

و  یجیترو ی، علم پژوهشی – یخصوص مجالت علم در
  : خبر نامه 

شده توسط وزارت  یدر پرسشنامه طراح  یابیارز مالك
بهداشت  صرفا داشتن مجله و به روز بودن آن بوده است  که  در 

نسخه مجله خواسته شده  نیآخر وستیخصوص به روز بودن پ
 ندکسیاصالح و نوع ا یابیارز میك توسط تمال نیا.است  
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) ها  ندکسیرای، و سا   isi  ،pub med  ،Scopus(مجالت 
صحت اطالعات مربوط به  يبرا. قرار گرفت یمالك نمره ده

اس  يا یاطالعات ي، با مراجعه به بانک ها قیتحق میمجالت ، ت
مجالت را مشخص و  ندکسیپاب مد و اسکوپوس  نوع ا يا

مجالت و  تی،  با مراجعه به سا یواقع ازیمحاسبه امت  يسپس برا
مشخص /   1394مجالت تعداد مجالت در سال  ویمشاهده ارش

با مراجعه به  زیو خبرنامه ن یجیترو یمجالت علم يبرا. نمود 
  .شد  دییانجمن ها صحت موضوع تا تیسا

  :خصوص کتب  منتشر شده  در
 يانجمن ها، هرکدام از آنان تعداد یارسال يپرسشنامه ها در

چاپ و مرتبط  خینموده اند که از نظر تار یعنوان کتاب معرف
  قیتحق میکاملتوسط ت یانجمن ها بررس يبا اعضا نیبودن مولف

اظهار شده و  نیعناو نیب يا سهیمقا نطوریصورت گرفت و هم
  .  شدانجمن ها  انجام  تیموجود در سا نیعناو

در خصوص :من و تعداد مصوبات جلسات  فعال انج يا شاخه
فعال  تعداد ذکر شده در پرسشنامه ها  با  يشاخه ها یتعداد واقع

و مجددا شمارش صورت . تطابق داده شد  یارسال يها وستیپ
  .گرفت 

:  يو کشور یمل يو انجام طرح ها یقاتیتحق يها طرح
 تطابق داده شد ضمنا نوع طرح از نظر وستیتعداد ذکر شده با پ

قرار گرفت  یمورد بررس قیتحق میبودن توسط ت يو منطقه ا یمل
.  

 یقیحق يو تعداد اعضا شیدر هما یخارج نیمدعو تعداد
مجددا شمارش   وستیبه عنوان پ یفهرست ارسال: خارج از کشور 

  . شد  سهیشده و با عدد ذکر شده توسط انجمن مقا
و در  یبررس وستیپ يبرنامه ها: مردم  يبرا یآموزش برنامه

  .محاسبه شد  ازیجامعه بود امت يبرا ای یکه برنامه مردم یصورن
مرحله با  نیدر ا:  اطالعات  لیو تحل هیتجز: چهارم مرحله

 نییهر انجمن تع ییو وزن هر شاخص نمره نها ازیتوجه به امت
در  ازیضرب امت از حاصل زیهر شاخص ن ییفرمول نمره نها(شد 

هر  ییسپس نمره نها). دیآ یهر انجمن به دست م يوزن آن برا
در . است شده نییانجمن از حاصل جمع نمره هر شاخص تع

کاهش حذف خطا در  يبعد از محاسبه نمره انجمن ها ، برا تینها
و توسط افراد مختلف  یدر فواصل زمان گری، سه  بار د ینمره ده

  .نمره مجددا محاسبه شد 
 یفیژوهش در سطح آمار توصپ يها داده لیو تحل هیتجز 

و  نیانگیم يسطح از مشخصه آمار نیدر ا. صورت گرفته است
  .استفاده شده است 16نسخه  SPSSافزار  نرم

پژوهش شرط امانت و صداقت،  نیدر ا: یاخالق مالحظات
 یتیاطالعات هو یآگاهانه و حفظ محرمانگ تیجلب رضا

 .شده است  تیرعا رانیا یعلوم پزشک يها انجمن

  نتایج
ها  شاخص 26نشان داده شده است  1همانطور که  در جدول 

 ،يو به سه دسته ورود یشده و در هفت حوزه اصل ییشناسا
 .شده است  يبند طبقه یخروج ند،یفرآ

 
 .کشور یپزشک یعلم يها انجمنعملکرد  یابیارز يها ها و شاخص حوزه يبند طبقه: 1جدول 

 IPOي بر اساس مدل بند طبقه حوزه اصلی شاخص
  دفتر انجمن نیروي انسانی و اسکان پرسنل شاغل

 ورودي 
In Put  

 وضعیت اسکان دفتر مرکزي انجمن
  فناوري سایت روزآمد بودن / انجمن تیسا وب

  بانک اطالعاتی اعضاي انجمن
 )کارگاه(برگزاري سمینار 

  آموزش و پژوهش

  فرآیند
Process 

  

 برگزاري کنگره
 ریزي آموزشی مشارکت در برنامه

 مشارکت در ارزشیابی آموزشی مراکز آموزشی

  ي آموزشی براي مردم برنامهبرگزاري 
  اجراي طرح تحقیقاتی توسط و به نام انجمن

  مشارکت انجمن در تأیید داروها یا تجهیزات پزشکی
 ها کننده در همایش مدعوین خارجی شرکتتعداد 

 تعداد اعضاي حقیقی خارج از کشور  المللی ارتباطات بین

 المللی هاي بین عضویت در مجامع و انجمن

 و عملیاتی تدوین شده راهبرديداشتن برنامه 

 داشتن برنامه تدوین شده عملیاتی  ریزي و تشکیالت برنامه

  اساس برنامه راهبردياقدامات انجام شده بر 
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 کتب منتشر شده با نام انجمن
 انتشارات

  

  )پیامد(خروجی 
Out Put  

 

  ترویجی مستقل انجمن –مجله علمی 
  پژوهشی مستقل انجمن –مجله علمی 

  خبرنامه داخلی
 تخصصی فعال انجمن - هاي علمی  کمیته

  توانمندي انجمن

  استانی فعال انجمن هاي شاخه
 رهیمد ئتیهتعداد جلسات برگزار شده توسط 

  رهیمد ئتیهتعداد مصوبات محقق شده 
  اعطاي خدمات ویژه به اعضاي انجمن

  تعداد اعضاي پیوسته انجمن

هر شاخص نمره  يبرا ،یابیارز يها شاخص نییپس از تع
 2نمره هر شاخص در جدول شماره  يها مالك. شد نییتع یمالک

به  یمالك نمره ده نییپس از تع. مشخص شده است

 نیها مشخص شد، ا از شاخص کیوزن هر  ،یابیارز يها شاخص
 .بوده است 10تا  1 نیب ياوزان اعداد

 
 یپزشک یعلم يها انجمن یابیارز يها به شاخص یمالك نمره ده: 2جدول شماره 

  شاخص  مالك نمره به شاخص  امتیاز  وزن

3/5 
  1 پرسنل شاغل  وقت تمامازاي هر نیروي  به  4
  وقت پارههر نیروي   2

5/6 
  

  مالکیت  4
 وضعیت اسکان دفتر مرکزي انجمن

 
  استیجاري و رهن  3  2

  ي دولتیها مستقر در مراکز و سازمان  2
  ي غیردولتی  ها و سازمانمستقر در مراکز   1

3/6 

  ؛ چاپ اولفیتأل  20

  شتریو ب؛ چاپ دوم فیتأل  10  3 کتب منتشر شده با نام انجمن
  ترجمه؛ چاپ اول  10
  شتریو بترجمه؛ چاپ دوم   5

  4 ترویجی مستقل انجمن –مجله علمی   ترویجی مستقل هر تک شماره   –مجله علمی  7 1/7

6/6 
  شماره    هر تک isi، pub medایندکس در سطح اول   20

  هر تک شماره    )اسکوپوس(ایندکس در سطح دوم   15  5 پژوهشی مستقل انجمن –مجله علمی 
  هر تک شماره :یپژوهش یعلمسایر مجالت حداقل مجوز   10

  6 خبرنامه داخلی  خبرنامههر مورد   5  4/4

1/7 
 انجمن تیسا وب  پایگاه اینترنتی انگلیسی  10

  پایگاه اینترنتی فارسی  5  7  سایت روزآمد بودن
  )بوده باشد روز بهتا یک ماه قبل ( فعال بودن پایگاه اینترنتی  10

  8 بانک اطالعاتی اعضاي انجمن  وجود بانک اطالعاتی   10 4/7

  9 )کارگاه(برگزاري سمینار   روزه 1آموزشی  کارگاه ادوره ی  5  6
  ) ازاي هر روز به( آموزشی بیش از یک روز کارگاه ادوره ی  3

6 

مهمان  5حداقل داشتن (المللی  بین کشوري و صورت به کنگره برگزارکننده  20
  باشد) کشور 3خارجی از 

  ي و استانیا منطقههمایش   10  10 برگزاري کنگره

درصد  25
  امتیاز کل

 مراکز خارج/ ها شرکت/ها  المللی انجمن بین کنفرانسمشارکت در برگزاري 
  )عنوان حامی علمی و مالی به( از کشور

  ي و استانیا منطقهبرنامه   10  11 ریزي آموزشی مشارکت در برنامه  برنامه ملی    20  3/6
  12 مشارکت در ارزشیابی مراکز آموزشی  ازاي هر برنامه به  5 9/5
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  در سطح منطقه  5  13 ي آموزشی براي مردم برنامهبرگزاري   در سطح ملی و استانی    10  6/5

6/5  
  طرح کشوري  20

  طرح در سطح منطقه  10  14 اجراي طرح تحقیقاتی توسط و به نام انجمن
  استان و یا شهر طرح در سطح  5

مشارکت انجمن در تأیید داروها یا تجهیزات   ازاي هر مورد به  5  6/5
 پزشکی

15  

  16  ها کننده در همایش تعداد مدعوین خارجی شرکت    از کشورخارجی و یا ایرانی خارج  و متخصصان دیاز اساتدعوت   3 9/4
  17  تعداد اعضاي حقیقی خارج از کشور  ازاي هر فرد به  5 3/5

  18 المللی هاي بین عضویت در مجامع و انجمن  ازاي هر مورد به  10 6/6

3/7 

  یا مجمع رهیمد ئتیه درساله مصوب  5برنامه راهبردي   10
  داشتن برنامه تدوین شده راهبردي

  19  و عملیاتی
  یا مجمع رهیمد ئتیدر هبرنامه عملیاتی بر اساس برنامه راهبردي مصوب   5

  20  اقدامات انجام شده بر اساس برنامه راهبردي  هر اقدام  2 4/7

  21  تخصصی فعال انجمن - هاي علمی  کمیته  هر کمیته  5  4/7
  22  استانی فعال انجمن هاي شاخه  هر شعبه استانی  10 7/6

  ی سالیانه  عموم مجمع  10  23 رهیمد ئتیهتعداد جلسات برگزار شده توسط   )امتیاز 36حداکثر در سال ( هر جلسه رهیمد ئتیه  3  4/6
  24  رهیمد ئتیهمصوبات محقق شده   هر مصوبه محقق شده  2 8/6
  25  ویژه به اعضاي انجمن اعطاي خدمات  ازاي هر خدمت به  5  1/5
  26  تعداد اعضاي پیوسته انجمن  )50حداکثر امتیاز (هر عضو پیوسته   1  6/7

 یپزشک یعلم يها انجمن یابیارز لوتیطرح پا يدر اجرا
انجمن اطالعات خود را  63 تیانجمن در نها 183 انیکشور از م

اطالعات خود را  زیانجمن ن 4کردند و  يبه طور کامل بارگذار
اطالعات را ناقص  زیانجمن ن 40. فرستادند یصورت پست به

 يها شاخص اتنمر. کرده بودند که از مطالعه حذف شدند لیتکم

در وزن  ینمره ده يها مالك ازیضرب امت هر انجمن از حاصل
هر شاخص بر اساس  ینمرات کل نیانگیآنها محاسبه شد و م

آن در  جیکه نتا دیموردمطالعه محاسبه گرد يها نمرات انجمن
 .آمده است 3جدول 

 
 لوتیدر طرح پا موردمطالعه يها مربوط به آن در انجمن يها ها و شاخص حوزه) درصد(سهم نمره کل . 3جدول 

 حوزه اصلی درصد شاخص درصد  مالك ارزیابی  تعداد  درصد

 پرسنل شاغل 7/72  وقت تمام  102  2/50

6/3 
 نیروي انسانی و اسکان

  دفتر انجمن
 

  وقت پاره  101  8/49
3/37  ملکی 25 

2/27  
 

 وضعیت اسکان دفتر مرکزي انجمن
 

4/13  استیجاري 9 
3/40 درمانی - مستقر در مراکز اداري 27   

 سایر 6 9
 کتب منتشر شده با نام انجمن 4/13  دارد  7  4/10

  
3/5  

 انتشارات
  

  ندارد  60  6/89
  ندارد  63  94  ترویجی مستقل انجمن –مجله علمی  6/9  دارد  4  6
  ندارد  55  82  پژوهشی مستقل انجمن –مجله علمی  5/63  دارد  12  18
  ندارد  55  82  خبرنامه داخلی 1/13  دارد  12  18

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

https://military-health.ir/article-1-83-en.html


 423 / رانیکشور ا یپزشک یعلم يها عملکرد انجمن یابیارز يها شاخص

J Mil H Prom                                                 2021, Vol. 2, No. 3 

  فارسی  34  7/50
 انجمن تیسا وب  3/30

  فناوري  9/8

  انگلیسی/ فارسی   30  8/44
  ندارد  3  5/4

  خیر 7  10 سایت روزآمد بودن  3/40  بلی  60  90
  ندارد  19  4/28  بانک اطالعاتی اعضاي انجمن  2/29  دارد  48  6/71

 )کارگاه(برگزاري سمینار   9/68  دارد  22  23

  آموزش و پژوهش  5/14

  ندارد  45  67
ي ملی و ها طرحفعالیت و مشارکت در   1/3  دارد  5  7

  ندارد  62  93 کشوري
  ندارد  61  91 مشارکت در ارزشیابی آموزشی مراکز آموزشی  1/2  دارد  6  9
  ندارد  55  82  ي آموزشی براي مردم برنامهبرگزاري   11  دارد  12  18
  ندارد  55  82  اجراي طرح تحقیقاتی توسط و به نام انجمن  1/12  دارد  12  18

داروها یا تجهیزات  دییتأمشارکت انجمن در   4/2  دارد  7  7/10
  ندارد  60  3/89  پزشکی

در  کننده شرکتتعداد مدعوین خارجی   3/25  دارد  17  4/25
 ها شیهما

  یالملل نیبارتباطات   8

  ندارد  50  6/74
  ندارد  51  76 تعداد اعضاي حقیقی خارج از کشور  2/45  دارد  16  24
  دارد  20  30

 یالملل نیبي ها انجمنعضویت در مجامع و   3/29
  ندارد  47  70

  راهبردي  23  3/34
و برنامه  داشتن برنامه تدوین شده راهبردي  2/51

 تدوین شده عملیاتی
  
  

8/4  
  ي و تشکیالتزیر برنامه

  عملیاتی  37  2/55
  بدون برنامه  7  5/10

  ندارد  28  42  اقدامات انجام شده بر اساس برنامه راهبردي  7/48  دارد  39  58
 تخصصی فعال انجمن - ي علمی ها تهیکم  6/8  دارد 39  58

  توانمندي انجمن  6/54

  ندارد 28  42
  ندارد  39  58  فعال انجمناستانی  يها شاخه  5/27  دارد 28  42

   7/18  دارد  62  5/92
  ندارد  5  5/7 رهیمد ئتیهتعداد جلسات برگزار شده توسط 

  ندارد  30  7/44  رهیمد ئتیهتعداد مصوبات محقق شده   5/13  دارد  37  3/55
  ندارد  54  5/80  اعطاي خدمات ویژه به اعضاي انجمن  2  دارد  13  5/19

  ندارد 10  15  تعداد اعضاي پیوسته انجمن  3/29  دارد 57  85

 يتوانمند«ها در حوزه  انجمن ،یهفت حوزه اصل انیدر م
 که یاخذ کردند؛ درحال 6/54سهم را با درصد  نیشتریب» انجمن

» انتشارات«و » و اسکان دفتر انجمن یانسان يروین« يها حوزه
به خود اختصاص  3/5و 6/3با درصد  بیسهم را به ترت نیکمتر
  . دادند

که شامل دو » و اسکان دفتر انجمن یانسان يروین« حوزه
 ياسکان دفتر مرکز تیوضع«و » پرسنل شاغل«شاخص 

حوزه مربوط به شاخص  نیا درصد از نمره 7/72است که » انجمن
تعداد  نینفر بوده است که از ا 203با تعداد کل پرسنل شاغل 

 يروینفر ن 102و ) درصد 8/49(وقت  پاره يروینفر ن 101
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 ياسکان دفتر مرکز تیدر شاخص وضع. بودند) 2/50( وقت تمام
که تعداد  دهد ینشان م جیدرصد، نتا 3/27انجمن با سهم نمره 

 انجمن 9ملک بوده، تعداد  يدارا) درصد 3/37(انجمن  25
ها  از انجمن) درصد 3/40(انجمن  27مستأجر، تعداد ) درصد4/13(

در  ای) درصد 9(موارد  هیبقمستقر بوده و  یو درمان يدر مراکز ادار
  .اند نداشته یمکان ایها مستقر بوده و  انجمن ریسا

کتب منتشر شده با «شامل چهار شاخص » انتشارات« حوزه
مجله «، »مستقل انجمن یجتروی – یمجله علم«، »نام انجمن

در . است »یخبرنامه داخل«و » مستقل انجمن پژوهشی – یعلم
درصد  نیشتریب »پژوهشی – یمجله علم«حوزه شاخص  نیا

 7، تعداد » چاپ کتاب«در شاخص . دارا بود) درصد 63(نمره را 
درصد از  6/89در واقع . چاپ کتاب داشتند) درصد  4/10(انجمن 
 – یچاپ مجله علم«در شاخص . اند نکرده منتشر یها کتاب انجمن

مجله  يدارا) درصد 18(انجمن  12انجمن،  67 نیاز ب »پژوهشی
شماره بود   36عنوان مجله و  12اند که شامل  بوده یپژوهش یعلم
 3) ياس ا يا ایپاب مد (اول  طحدر س) درصد 25(عنوان  3که 

)  درصد50(عنوان  6و ) اسکوپوس(سطح دوم )درصد 25(عنوان 
از ) درصد 82(انجمن  55. بوده است ها ندکسیا ریسا يدارا

در  یطورکل به. اند بوده پژوهشی – یها فاقد مجله علم انجمن
عنوان مجله و  4تعداد  »یجیترو -  یچاپ مجالت علم«شاخص 

انجمن  63. وجود داشته است یجیترو -  یعلم هشماره مجل 14
در . اند بوده یجتروی – یها فاقد مجله علم از انجمن) درصد 94(

عدد خبرنامه توسط  39 یبه طور کل» وجود خبرنامه«شاخص 
ها  درصد از انجمن 82. موردمطالعه چاپ شده است يها انجمن

  .اند فاقد خبرنامه بوده
، »انجمن تیسا وب«شامل سه شاخص  زین »يفناور« حوزه

 ياعضا یبانک اطالعات«و » انجمن تیروزآمد بودن سا«
حوزه مربوط  نیدر ا) درصد 3/40(نمره  نیشتریب. است» انجمن

ها در  بوده است که انجمن» انجمن تیسا يروزآمد«به شاخص 
 جمندرصد از ان 90برخوردار بوده و  یخوب تیشاخص از وضع نیا

انجمن، طبق  تیسا در شاخص وب. روزآمد بودند تیسا وب يدارا
بودند  تیسا يها دارا درصد از انجمن 95گرفته  صورت یابیخودارز

و  یسیانگل تیسا وب يدارا) درصد 8/44(انجمن  30که تعداد 
 3و  یفارس تیسا وب يدارا) درصد 7/50(انجمن  34  ،یفارس

بانک «در شاخص . ودندب تیسا بدون وب) درصد 5/4(انجمن 
 يدارا) درصد 6/71(انجمن  48تعداد » انجمن ياعضا یاطالعات

 4/28(انجمن  19 که یدرحال انجمن بودند ياعضا یبانک اطالعات
  . اند خود بوده يفاقد اطالعات مستند از اعضا) درصد

 يبرگزار«شامل شش شاخص » آموزش و پژوهش« حوزه
و  یمل يها و مشارکت در طرح تیفعال«، » )کارگاه( ناریسم

،  »یمراکز آموزش یآموزش یابیمشارکت در ارزش«،  »يکشور
طرح  ياجرا«، » ممرد يبرا یآموزش ي برنامه يبرگزار«

 دییمشارکت انجمن در تأ«، » توسط و به نام انجمن یقاتیتحق

 نیدرصد از نمره در ا 70است و  »یپزشک زاتیتجه ای هادارو
به . است »شیکارگاه و هما يبرگزار«حوزه مربوط به شاخص 

توسط  1394در سال  شیهما 30کارگاه و  278 یطور کل
 22(ها  درصد از انجمن 23شده است که  لیها تشک انجمن
 رد یمالك نمره ده. اند برگزار نموده ناریسم ایکارگاه ) انجمن

 ایداشتن » مردم يبرا یآموزش ي برنامه يبرگزار«شاخص 
برنامه ) درصد 18(انجمن  12تعداد . نداشتن برنامه بوده است

ز ا) درصد 82(انجمن  55اند و تعداد  مردم داشته يبرا یآموزش
و  تیفعال«در شاخص . کسب نکردند يازیشاخص امت نیا

درصد از 93انجمن که  62 »يو کشور یمل يها مشارکت در طرح
 5در کل . نکردند افتیدر يازیشاخص امت نیها هستند از ا انجمن

. اند شرکت داشته يو کشور یمل يها در طرح) درصد 7(انجمن 
به  ،»یمراکز آموزش یآموزش یابیمشارکت در ارزش«در شاخص 

 یابیمشارکت در ارزش) انجمن 6(ها  درصد از انجمن 9 یطور کل
) انجمن 61(درصد  91اند و  داشته یآموزش يها و برنامه یآموزش
در . مورد برنامه ذکر شده است 13در کل . نداشتند يا برنامه

 »یپزشک زاتیتجه ایدارو  دییها در تأ مشارکت انجمن«شاخص 
عنوان  نیبا ا يا برنامه) انجمن 60(ها  مندرصد انج 3/89

تمام  يشاخص برا نینبودن ا ياند و علت آن کاربرد نداشته
 82(انجمن  55 ،یقاتیطرح تحق يدر شاخص اجرا. ها است انجمن
 12اند و تنها  انجام نداده یقاتیطرح تحق چیها ه از انجمن) درصد

  .کسب کردند ازیشاخص امت نیاز ا) درصد 18(انجمن 
 نیتعداد مدعو«شامل سه شاخص  یالملل نیارتباطات ب وزهح
خارج  یقیحق يتعداد اعضا« ،»ها شیکننده در هما شرکت یخارج

است  »یالملل نیب يها در مجامع و انجمن تیعضو«و » از کشور
حوزه مربوط  نیکسب شده در ا) 2/45(درصد نمره  نیشتریکه ب

به طور . است» خارج از کشور یقیحق يتعداد اعضا«به شاخص 
نفر  169ها خارج از کشور   عضو انجمن یقیحق يتعداد اعضا یکل

شاخص  نیدر ا) انجمن 51(ها  درصد از انجمن 76اند که  بوده
 یخارج نیدر شاخص تعداد مدعو. اند کسب نکرده يا نمره

 یخارج نیتعداد مدعو یبه طور کل ها شیکننده در هما شرکت
 نیدر ا) انجمن 50(ها  از انجمن ددرص 6/74ند که ا نفر بوده 170

در مجامع و  تیدر شاخص عضو. اند کسب نکرده يا شاخص نمره
صورت گرفته است و  تیمورد عضو 44  یالملل نیب يها انجمن

کسب  يا شاخص نمره نیدر ا) انجمن 47(ها  درصد از انجمن 70
  . اند نکرده

داشتن «شاخص شامل دو : التیو تشک يزیبرنامه ر حوزه
اقدامات انجام شده بر «و  »یاتیو عمل يشده راهبرد نیبرنامه تدو

شده  نیداشتن برنامه تدو«است که  »ياساس برنامه راهبرد
را به خود ) 2/51(درصد نمره  نیشتریب »یاتیو عمل يراهبرد

شده  نیداشتن برنامه تدو«در شاخص . اختصاص داده است
درصد از  3/34داده است که  نشان جینتا »یاتیو عمل يراهبرد
 يدرصد از انجمن دارا 2/55 ،يبرنامه راهبرد يها دارا انجمن
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. نداشتند يا برنامه چیها ه درصد از انجمن 5/10و  یاتیبرنامه عمل
تعداد  »ياقدامات انجام شده بر اساس برنامه راهبرد«در شاخص 

مه اقدامات انجام شده بر اساس برنا يدارا) درصد 58(انجمن  39
بر  یاقدام چیه) درصد 42(انجمن  28بودند و تعداد  يراهبرد

  .انجام نداده بودند ياساس برنامه راهبرد
 يها تهیکم«شاخص   6ها شامل  انجمن يتوانمند حوزه

فعال  یاستان يها شاخه«، »فعال انجمن یتخصص - یعلم
تعداد « ،»رهیمد ئتیتعداد جلسات برگزار شده توسط ه«، »انجمن

به  ژهیخدمات و ياعطا« ،»رهیمد ئتیمصوبات محقق شده ه
است که » انجمن وستهیپ يتعداد اعضا«و » انجمن ياعضا

 یاستان يها شاخه«و » انجمن وستهیپ يتعداد اعضا« يها شاخص
 نیشتریب 5/27و  3/29با درصد نمره  بیبه ترت» فعال انجمن

در شاخص . اند حوزه کسب نموده نیدرصد نمره را در ا
 نیدر ب یطورکل به» فعال انجمن یتخصص - یعلم يها تهیکم«

 58(انجمن  39تعداد . شده است لیتشک تهیکم 157انجمن  67
فعال انجمن بودند  یتخصص - یعلم يها تهیکم يدارا) درصد
در . نداشتند يا تهیکم چیه) درصد 42(انجمن  28تعداد  که یدرحال

 يها در کل انجمن» فعال انجمن یاستان يها شاخه«شاخص 
 نیفعال وجود داشت که از ا یاستان يها شاخه 277موردمطالعه 

فعال  یاستان يها شاخه يدارا) درصد 42(انجمن  28تعداد  انیم
در . اند نداشته يا شاخه چیه) درصد 58(انجمن   39بودند و تعداد 

به طور  »رهیمد ئتیتعداد جلسات برگزار شده توسط ه«شاخص 
شده است که  لیموردمطالعه تشک يها جلسه در انجمن 658 یکل

جلسه بودند و  يدارا) درصد 5/92(انجمن  62تعداد  انیم نیاز ا

 لیتشک يا جلسه چیدر طول سال ه) درصد 5/7( نجمنا 5تعداد 
به  »رهیمد ئتیتعداد مصوبات محقق شده ه«در شاخص . اند نداده

موردمطالعه  يها منمصوبه محقق شده در انج 671 یطور کل
مصوبه  يدارا) درصد 3/55(انجمن  37وجود داشت که تعداد 
مصوبه محقق ) درصد 7/44(انجمن  30محقق شده بودند و  

 يبه اعضا ژهیخدمات و ياعطا«در شاخص . نداشتند يا دهش
 يبه اعضا ژهیخدمات و) درصد 5/19(انجمن  13تعداد » انجمن

خدمات ) درصد 5/80(انجمن  54 که یخود داده بودند درحال
تعداد «در شاخص . بودند دهیخود تدارك ند ياعضا يبرا يا ژهیو

 يدارا) درصد 85(انجمن  57تعداد » انجمن وستهیپ ياعضا
 10تعداد (ها  درصد از انجمن 15  که یبودند درحال وستهیپ ياعضا

  . نداشتند يا وستهیعضو پ چیه) انجمن
سهم نمرات  نیانگیر شاخص، منمرات ه جینتا یاز بررس پس

 يها ها در گروه گانه و مجموع حوزه هفت يها ها در حوزه انجمن
و  یپزشک هی، علوم پا)یتخصص و فوق یتخصص( ینیگانه بال سه

محاسبه و  يا رشته نیب ،یو دندانپزشک يبهداشت، داروساز
  .شده است انیب 2و  1 يآن در نمودارها جیشد که نتا يبند طبقه

 دهد یگانه نشان م چهار يها ها در گروه نمره کل حوزه جینتا
و  یپزشک هیگروه علوم پا يها سهم نمره را انجمن نیشتریکه ب

درصد کسب  31با نمره  ینیگروه بال يها بهداشت و انجمن
 یپزشک و دندان يگروه داروساز يها نمودند و پس از آنها انجمن

گروه  يها انجمن زیندر آخر . درصد قرار گرفتند 20با سهم نمره 
. سهم نمره را داشتند نیدرصد کمتر 18با سهم نمره  يا رشته نیب
 )1نمودار (

 

 
 

و  يگروه داروساز يها انجمن یانسان يرویدر حوزه ن
 ینیو گروه بال) درصد 29(سهم نمره  نیشتریب یدندانپزشک

را ) درصد 22(سهم نمره  نیکمتر) یتخصص و فوق یتخصص(
و بهداشت و  یپزشک هیگروه علوم پا يها انجمن. داشتند
درصد از سهم  24و  25 بیبه ترت يا رشته نیگروه ب يها انجمن

  . کسب کردند یانسان يرویرا در حوزه ن مرهن

سهم نمرات مربوط  نیو کمتر نیشتریب زیحوزه انتشارات ن در
به  یو دندانپزشک يو داروساز ینیبال يها گروه يها جمنبه ان

حوزه  نیدر ا. درصد و صفر است 51 يها با نمره بیترت
گروه  يها و بهداشت و انجمن یپزشک هیگروه علوم پا يها انجمن

. درصد از سهم نمره را دارا بودند 11و  38 بیبه ترت يا رشته نیب
 یو دندانپزشک يگروه داروساز يها انجمن زین يدر حوزه فناور

گروه  يها و انجمن نیشتریدرصد ب 27توانستند با سهم نمره 
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سهم نمرات را کسب  نیدرصد کمتر 22با سهم نمره  يا رشته نیب
و  یپزشک هیو گروه علوم پا ینیگروه بال يها انجمن. کنند

 نیدرصد از سهم نمرات ا 25و  26 هرکدام بیبهداشت به ترت
  .بودند حوزه را دارا

گروه  يها و انجمن نیشتریب ینیگروه بال يها انجمن 
 نیکمتر یو دندانپزشک يگروه داروساز يها و انجمن يا رشته نیب

درصد را در حوزه  14و  38با سهم نمره  بیسهم نمرات را به ترت
گروه علوم  يها حوزه انجمن نیدر ا. آموزش و پژوهش داشتند

در . را دارا بودند هدرصد از سهم نمر 34و بهداشت  یپزشک هیپا
با سهم  ینیگروه بال يها انجمن زین التیو تشک يزیر حوزه برنامه

و  يگروه داروساز يها و انجمن نیشتریدرصد ب 30نمره 
سهم نمرات را  نیدرصد کمتر 22با سهم نمره  یدندانپزشک

و  يا تهرش نیگروه ب يها حوزه انجمن نیدر ا نیهمچن. داشتند
درصد سهم  25و  23 بیو بهداشت به ترت یپزشک هیگروه علوم پا

  .نمره را دارا بودند
 هیگروه علوم پا يها انجمن یالملل نیدر حوزه ارتباطات ب  
 يها و انجمن نیشتریدرصد ب 57و بهداشت با سهم نمره  یپزشک

به  یو دندانپزشک يگروه داروساز يها و انجمن يا رشته نیگروه ب
سهم نمرات را  نیدرصد کمتر 5و  3هرکدام با سهم نمره  بیترت

حوزه  نیدرصد از سهم نمره ا 35 ینیگروه بال يها انجمن. داشتند
گروه علوم  يها انجمن زیانجمن ن يدر حوزه توانمند. را دارا بودند

 29هرکدام با سهم نمره  ینیو بهداشت و گروه بال یپزشک هیپا
 19با سهم نمره  يا رشته نیروه بگ يها و انجمن نیشتریدرصد ب

گروه  يها انجمن. سهم نمرات را دارا بودند نیدرصد کمتر
حوزه را  نیدرصد از سهم نمره ا 23 یو دندانپزشک ياروسازد

 .کسب کردند

  بحث
. مؤثر آن است یابیها وابسته به ارز سازمان نهیکارکرد به

نقاط قوت و ضعف و اصالح  لیها و اقدامات به تحل برنامه یابیارز
اطالعات  ستمیس کیوجود . کند یسازمان کمک م يساز نهیو به
در  يریگ میکشور، تصم یعلوم پزشک يها انجمن يبرا یابیو ارز

 يها وجود شاخص. بخشد یم لیواحدها را تسه نیا تیریمد
و سنجش  یابیدر راه ارزش یعنوان قدم اصل به يمناسب و کاربرد

در راه اصالح و بهبود آنها  يکمک مؤثر اریسها ب مؤثر انجمن
ها با  عملکرد انجمن سهیمنظور مقا ها به شاخص قتیدر حق. است

. شود یآنها م نیرقابت ب جادیو ا شرفتیو باعث پ گریکدی
آگاهانه در همه  يها يریگ میدر تصم یها، نقش مهم شاخص

 یابیبه نام شاخص، ارز يا اساساً بدون سنجه. سطوح دارند
ابزار  قیاز طر یو شناخت واقع یو هرگونه بررس ستین ریپذ امکان

 ای تیمطلوب يریگ اندازه يبرا ییها شاخص نیبه تدو ازین یابیارز
 کیسنجش عملکرد  يبرا. وضع موجود دارد تیعدم مطلوب

 يکسری ستمیاز اجزاء س کیهر  يبرا یستیبا یم ازمانس
 زانیم يریزه گاندا يشاخصها برا نیکه ا.نمود فیشاخص تعر

سازمان  کیشده در  نییاهداف از قبل تع ایبه آرمان ها  یابیدست
در سال  زیبان وت و دشماخ   ن). 17( ردیگ یمورد استفاده قرار م

در  یو توسعه مل قیتحق يعملکرد سازمان ها یابیبا ارز 2009
کشور هند انجام دادند، عملکرد سازمانها را با استفاده از سنجش 

 يها یخروج يکه برا ییها شاخص قیسازمانها از طر ییکارا
نکته اشاره  نیشده اند، به ا فیو توسعه تعر قیتحق يسازمان ها

 دیو توسعه با قیتحق يسازما نها يکردندکه سنجش عملکرد برا
دو  نیانجام شود و چنانچه ا یفیو ک یکم يها بر اساس شاخص

و توسعه در نظر  قیتحق يسازمانها یابینوع شاخص با هم در ارز
سازمان ها  یابیتر و جامع تر ا ز ارز یواقع جیگرفته شوند، نتا

 رانیگ میتصم اریدر اخت يو امکانات مناسب تر دیآ یبدست م
 يبرا هو توسع قیتحق يسازمان ها يها شاخص ییشناسا يبرا
 ردیگیناکارا از کارا قرار م يسازمان ها کیو تفک ییکارا یابیارز
)18.(  

برنامه  لیبه تحل 2018در سال  ایتاپراسیو س وپرازتجون
در  IPOو ارتقاء سالمت با استفاده از مدل  رانهیشگیپ

 يدر شهرسمارنگ کشور اندونز هیاول یبهداشت يها مراقبت
). 14(دارد  یپرداختند که با روش مطالعه حاضر همخوان

 16عملکرد  یابیبه ارز 1394محمدجعفر و همکاران در سال 
با استفاده از  یورزش يها انجمن ونیتحت پوشش فدراس جمنان

 يها پژوهش انجمن نیدر ا. ها پرداختند داده یپوشش لیتحل
موجود جهت  يمحور و استفاده از ورود یخروج کردیبا رو یورزش

به  باتوجه. اند قرار گرفته یابیتحت ارز یخروج زانیحداکثر م دیتول
سه فاکتور منابع  قیتحق در نظر گرفته شده در يفاکتورها تیاهم
و دو  يعنوان ورود افزار به افزار و نرم و سخت یمنابع انسان ،یمال

در نظر  یعنوان خروج به یو توسعه عموم یفاکتور توسعه قهرمان
 نیبا ا یگرفته شده است که با مطالعه حاضر از نظر روش همخوان

 يبند طبقه یو خروج يها را فقط در دسته ورود تفاوت شاخص
  ).19(را در نظر نگرفته است  ندیکرده و فرآ

عملکرد  یابیارز يشاخص برا 26مطالعه حاضر  در
شد که در هفت حوزه  ییکشور شناسا یپزشک یعلم يها انجمن

و اسکان دفتر انجمن، انتشارات،  یانسان يروین: شامل یاصل
و  يزیر برنامه ،یالملل نیآموزش و پژوهش، ارتباطات ب ،يفناور
 مالك نییبا تع. شدند يبند انجمن طبقه يتوانمند ،التیتشک
ساالنه  تواند یها، هر انجمن م به شاخص یده و وزن یابیارز

  .قرار دهد یابیعملکرد خود را مورد ارز
 یابیحاصل از پژوهش سپهوند و همکاران با عنوان ارز جینتا 

 يها مارستانیب یخبرگ يها انجمن یعوامل مؤثر بر اثربخش
 يفاز - يریتفس يساختار يساز مدل یبیترک کردیبا رو یآموزش

بر  رگذاریتأث یعامل اصل 11 ییمنجر به شناسا  1396در سال 
 یاثربخش کپارچهیمدل . شد یخبرگ يها انجمن یاثربخش
شد و  یمرحله طراح 11 یسطح و ط 4در  یخبرگ يها انجمن

 مدل يعامل و سنگ بنا نیعنوان مؤثرتر دانش به میفرهنگ تسه
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 يمهارت و تخصص اعضا نیشد، همچن ییشده شناسا یطراح
با  یعنوان عوامل به یانداز و اهداف روشن سازمان انجمن و چشم

 يدر سطح بعد یرگخب يها انجمن یبر خروج شتریب ياثرگذار
آموزش و  ،يتوانمندساز يها که با حوزه) 15(گرفتند  يجا

  .دارد یدر مطالعه حاضر همخوان یانسان يرویپژوهش و ن
 يها تیو فعال تیو همکاران ارتباط با حاکم يمطالعه دمار در
 کی تیرا در موفق ریتأث نیشتریب) یالملل نیو ب یمل( يا شبکه

داشتند که  انیآنها ب نیهمچن. داشته است یانجمن علم
تعهد،  زه،یو انگ يمند عالقه يها یژگیبا و» مؤثر رهیمد ئتیه«

مؤثر با اعضا و  ط، ارتباانجمن يقدرت نفوذ، صرف وقت برا
انجمن  کی تیعامل موفق نیتر مهم یکار جمع هیداشتن روح

به آن اشاره  یانجمن علم کی تیکه در موفق گریعوامل د. است
 ،یداشتن منابع مال: عبارت است از تیاهم بیشده است به ترت

و  یعلم يها تیبرنامه، مکان مناسب، انتشارات، آموزش، فعال
پژوهش حاضر  يها افتهیکه در  ها گانبا ار يو همکار رویجذب ن

 يها مکان، انتشارات و آموزش از حوزه ،یالملل نیارتباطات ب زین
به  1394و همکاران در سال  یمهموئ یجمال). 8( باشند یم یاصل
آنان . اعضا پرداختند دیاز د يعملکرد انجمن کتابدار یابیارز
 وندیپ رسالوب و ا نامه تحت پرسش کیرا با استفاده از  یابیارز

نفر آن را  112انجام دادند که  یبحث موضوع يها آن به گروه
در نظر گرفته شده با مطالعه  يها از نظر شاخص. کردند لیتکم

 يها، اعضا و کنفرانس ها شیمانند خبرنامه، هما يحاضر در موارد
  ).3(دارد  یانجمن همخوان

مهم انجمن ها  يکه از کارکردها دهدیها نشان م پژوهش
 د،یدانشگاهها، بخش تول(بخش ها  نیارتباط ب يندهایفرا عیتسر

 يبرنامه ها عی، تسر)بخش تجارت، بخش خدمات و دولت
 يو توسعه  برنامه ها یعلم  ەنقش مشاور يفایا ،یمشارکت
  ) .20(بخشها است  نیا يبرا یآموزش

مؤثر انجمن هاي علمی در گرو ارتباط سازنده بین  عملکرد
هیأت مدیره، اعضاي انجمن ها سیاست : سه گروه ذینفع است

  ). 21(گذاران، که در سه رأس مثلث قرار دارند
از آن بود  یها حاک شاخص یشیآزما يحاصل از اجرا جینتا

نمره را از حوزه  نیشتریها ب انجمن ،یهفت حوزه اصل انیکه در م
و  یانسان يروین يها حوزه که یانجمن اخذ کردند؛ درحال يتوانمند

ها  انجمن. سهم نمره را به خود اختصاص دادند نیانتشارات کمتر
 -  یشاخص مجله علم ات،حوزه انتشار يها شاخص انیدر م

را  ازیامت نیکمتر یجیترو - یو مجله علم نیشتریب یپژوهش
شاخص  ز،ین يحوزه فناور يها شاخص ها در انجمن. داشتند

 ياعضا یو شاخص بانک اطالعات نیشتریب تیروزآمد بودن سا
شش شاخص  انیاز م. را کسب نمودند ازیامت نیانجمن کمتر

و  نیشتریب ناریسم يبرگزار يها حوزه آموزش و پژوهش، شاخص
را  ازیامت نیکمتر زاتیتجه ایداروها  دییها در تأ مشارکت انجمن

حوزه  يها شاخص انیدر م. ها کسب کردند توسط انجمن

تعداد  يها موردمطالعه، شاخص يها در انجمن یالملل نیارتباطات ب
 یخارج نیخارج از کشور و تعداد مدعو یقیحق ياعضا

را  ازیامت نیو کمتر نیشتریب بیبه ترت ها شیکننده در هما شرکت
و  يزیر حوزه برنامه يها شاخص انیها در م انجمن. اند اخذ نموده

و شاخص برنامه  یاتیو عمل يشاخص برنامه راهبرد الت،یتشک
 يها شاخص انیدر م. را کسب نمودند ازیامت نیکمتر يراهبرد

انجمن  وستهیپ يتعداد اعضا يها انجمن، شاخص يحوزه توانمند
و  نیشتریب بیانجمن به ترت يبه اعضا ژهیخدمات و يو اعطا

  .اند موردمطالعه اخذ نموده يها را در انجمن ازیامت نیکمتر
و  يگروه داروساز يها انجمن یانسان يرویحوزه ن در

 نیکمتر ینینمرات و گروه بال نیانگیم نیشتریب یدندانپزشک
و  نیشتریب زیدر حوزه انتشارات ن. نمرات را داشتند نیانگیم

و  ینیبال يها گروه يها نمرات مربوط به انجمن نیانگیم نیکمتر
و  يداروساز گروه يها اما انجمن. بود یو دندانپزشک يداروساز

 يها و انجمن نیشتریتوانستند ب يدر حوزه فناور یدندانپزشک
در حوزه . نمرات را کسب کنند نیانگیم نیکمتر يا رشته نیگروه ب

 يها و انجمن نیشتریب ینیگروه بال يها آموزش و پژوهش انجمن
در  که ینمرات را داشتند درحال نیانگیم نیکمتر يا رشته نیگروه ب

و  یپزشک هیگروه علوم پا يها انجمن یالملل نیب اطاتحوزه ارتب
 نیکمتر يا رشته نیگروه ب يها و انجمن نیشتریبهداشت ب

و  نیشتریب ینیگروه بال يها انجمن. نمرات را داشتند نیانگیم
نمرات را در حوزه  نیانگیم نیکمتر يا رشته نیگروه ب يها انجمن
انجمن،  يانمنددر حوزه تو. داشتند التیو تشک يزیر برنامه

و  نیشتریو بهداشت ب یپزشک هیگروه علوم پا يها انجمن
نمرات را دارا  نیانگیم نیکمتر يا رشته نیگروه ب يها انجمن
مختلف از نظر  يها گروه يها انجمن انیاز م یطورکل به. بودند

و  یپزشک هیگروه علوم پا يها ها، انجمن نمره کل حوزه نیانگیم
 نیکمتر يا رشته نیگروه ب يها نو انجم نیشتریبهداشت ب

 .ها را داشتند نمرات کل حوزه نیانگیم

  گیري نتیجه
از  یکینهاد  مردم ییها عنوان سازمان به یعلم يها انجمن

وم مختلف از جمله عل يها و توسعه دانش در حوزه شرفتیارکان پ
مختلف  يها در حوزه یدر حال حاضر انجمن علم. هستند یپزشک

با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یپزشک هیو علوم پا ینیبال
از  تیو حما ها تیظرف ییشناسا. دارند يتعامل و همکار یپزشک

 يو ارتقا ایپو یرقابت علم ي نهیبرآن که زم عالوه یمؤسسات نیچن
در بهبود  یتوجه نقش قابل سازد، یم ایرا مه یعلم داتیتول

 یابیسالمت در سطح کشور دارد؛ لذا ارز يها و شاخص تیوضع
و توسعه دانش در حوزه  تیریاز ابعاد مد یکیعنوان  ها به آن

. شده است يگذار بهداشت و درمان هدف وزارتمعاونت آموزش 
 نیعملکرد ا یابیکارآمد جهت ارز يا وهیتاکنون ش نیبا وجود ا

 یپژوهش گام نیا. نشده است يریکارگ نهاد به مردم يها سازمان
کشور  یپزشک یعلم يها عملکرد انجمن یابیمهم در جهت ارز
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توسط  یو حت انهیسال یابیارز نیکه ا گردد یم شنهادیاست که پ
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ایو  یابیارز يها  شرکت
 يها که شاخص شود یم شنهادیپ نیهمچن. انجام شود یپزشک

شود و  يشده متناسب با گذشت زمان اصالح بازنگر نیتدو
حاصل از محاسبه  جیبر اساس نتا یاتیو عمل يراهبرد يزیر برنامه

 يبعد يها پژوهش يبرا. ردیصورت گ يشنهادیپ يها شاخص
در  انهیصورت مستمر و سال ها به شاخص نیکه ا شود یم شنهادیپ

ها و ادارات  در معاونت. ردیها مورد محاسبه قرار گ دانشگاه هیکل
و  نیجهت بهبود عملکرد تدو ییها شاخص زیها ن دانشگاه گرید

که  شود یم شنهادیپ نیهمچن. گردد سهیمقا گریکدیآنها با  جینتا

 طیشرا رییمتناسب با تغ یآت يها شده در سال نیتدو يها شاخص
 .ردیقرار گ ینیبازب دنظریتوسط پژوهشگران مورد تجد

را  یبخش مراتب سپاس و قدردان نیدر ا :تشکر و قدردانی
وزارت بهداشت، درمان  یعلم ونیسیمحترم کم ياز زحمات اعضا

دکتر محمد  انیاز جناب آقا ژهیو به طور و یو آموزش پزشک
از  نیهمچن. میدار یم میتقد یاستقامت رضایو دکتر عل يجبار

ها و  شاخص نیکننده در تدو خبرگان و متخصصان شرکت
و  يگزار کمال سپاس لوتیدر طرح پا کننده کتشر يها انجمن
 .میکن یرا م یقدردان
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