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 مقدمه
اقتصادی هر جامعه به  -آموزش عالی یکی از عوامل مهم در توسعه اجتماعی

( و بخش مهم و حایز اهمیتی است که حوزه اثرگذاری بسیار 1رود )شمار می
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وسیعی در دیگر نهادها و بخش

تخصصی  جامعه دارد. نظام آموزش عالی در همه جوامع از یک طرف با تربیت
سازد و از طرف دیگر، با ها آماده میافراد، مدیران و رهبران، جامعه را در همه بخش

ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان، سبب توسعه مرزهای دانش بشری رشد توانایی
ویژه پیدایش تحوالت (. در ایران نیز تحت تأثیر روندهای جهانی به 2گردد )می

ب اسالمی )رشد شتابان جمعیت(، ترکیب سنی جوان جمعیتی و اجتماعی پس از انقال
جامعه و افزایش تقاضا برای دسترسی به آموزش عالی، نظام آموزش عالی به شدت 

ها شاهد بیشترین تقاضا برای آموزش عالی در گسترش یافت و در حال حاضر دانشگاه
 (.3باشند )سطح تحصیالت تکمیلی می

های دکتری تخصصی در ن دورههای اخیر، با گسترش روزافزودر سال
کنند. در های کشور، داوطلبان زیادی در آزمون مربوط به آن شرکت میدانشگاه

های ورودی مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت، چند سال اخیر، آزمون
آزمون شود. مرحله اول شامل درمان و آموزش پزشکی در دو مرحله برگزار می

گردد و مرحله دوم شامل میاسری برگزار به صورت سراست که  )کتبی( عمومی
گانه )توانمندی تخصصی، های پنجآزمون تخصصی )مصاحبه( به صورت ایستگاه

نامه، ارایه شفاهی مطالب علمی، زبان انگلیسی و جستجوی منابع علمی( در پایان
درصد از کل نمره  50(، 1396باشد. در سال جاری )های پذیرنده میدانشگاه

درصد دیگر به مصاحبه و مستندات علمی داوطلبان  50مون کتبی و آزمون به آز
اختصاص یافته بود. بنابراین، بررسی دقیق مستندات آموزشی و پژوهشی برای 

رسد. بر این رعایت عدالت در پذیرش دانشجویان، امری ضروری به نظر می
از دانش و  رسانان پزشکی با استفادهاساس، با توجه به این که کتابداران و اطالع

ها و رتبه مجالت و تشخیص سنجی خود قادر به تعیین نمایههای علممهارت
باشند و همچنین، به منظور ایجاد وحدت رویه در مجالت معتبر از غیر معتبر می

آموزش »بررسی مستندات پژوهشی داوطلبان مقطع دکتری تخصصی پنج رشته 
شناسی و پزشکی، باکتری رسانیبهداشت، بهداشت محیط، کتابداری و اطالع

ها در دانشگاه که بر اساس تصمیم وزارت متبوع، مصاحبه علمی آن« پرستاری
گردید، به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می

رسانی پزشکی اصفهان، تصمیم بر آن شد که کلیه گروه کتابداری و اطالع

رسانان پزشکی گروهی از کتابداران و اطالع نفر( توسط 500مستندات داوطلبان )
خبره دانشگاه به صورت متمرکز و برای هر پنج رشته یک هفته قبل از مصاحبه 

های مصاحبه بررسی شود. سپس نتایج بررسی برای تأیید نهایی در اختیار تیم
 قرار گیرد.

 

 شرح تجربه
نفر( با تأکید  10رسانان پزشکی )ای از کتابداران و اطالعبرای اجرای کار، کمیته

های های کافی در جستجو و ارزیابی اطالعات و آثار پژوهشی، مهارتبر مهارت
سنجی و دارای سوابق سازمانی مناسب از جمله حسن شهرت، انتخاب شدند علم

ی مستندات تحت نظارت یکی های الزم، کار بررسو پس از توجیهات و آموزش
رسانی پزشکی آغاز گردید. بر از اعضای هیأت علمی گروه کتابداری و اطالع

اساس دستورالعمل مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبان باید در زمان بارگذاری 
مربوط به سوابق را که شامل سوابق آموزشی و  سوابق و مدارک خود، ابتدا جداول

ها، کتاب، اختراعات و پژوهشی، مقاالت، همایش هایسوابق پژوهشی )طرح
 اکتشافات( بود را تکمیل و بر اساس آن، مستندات را بارگذاری نمایند.

های مربوط به فعالیت فرایند انجام کار به این صورت بود که ابتدا جداول
رسانان آموزشی و پژوهشی داوطلبان پرینت گرفته شد و کتابداران و اطالع

اس راهنمای امتیازدهی )کلیات این راهنما توسط وزارتخانه ارایه پزشکی بر اس
جایی که نمودند. از آنشده بود( و دانلود و مشاهده مستندات اقدام به امتیازدهی 

فرم امتیازدهی ارایه شده از طرف وزارتخانه فاقد جزییات بود، فرم بررسی و 
ر اساس تصمیمات جزییات آن قبل از شروع کار مشخص گردید. در نهایت، ب

کمیته مذکور در خصوص این موارد، دستورالعملی طراحی شد که در بردارنده 
گیری شده در جهت رفع تصمیمات کمیته اجرایی مصاحبه بود. جزییات تصمیم

ابهامات دستورالعمل امتیازدهی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 رسانان پزشکی قرار داده شد.ن و اطالعبود که برای اجرای کار در اختیار کتابدارا
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نفر از  500در این فرایند و طی شش روز کاری، مستندات علمی حدود 
شناسی، بهداشت محیط، باکتری» داوطلبان مقطع دکتری تخصصی در پنج رشته

بررسی گردید « رسانی پزشکیآموزش بهداشت، پرستاری و کتابداری و اطالع
های )البته با حفظ محرمانگی اطالعات داوطلبان( و نتیجه کار توسط تیم

 مصاحبه مورد تأیید نهایی قرار گرفت. 
رسانان پزشکی در این فرایند شامل طور کلی، نقش کتابداران و اطالعبه 

دانلود و پرینت سوابق و مستندات داوطلبان از سامانه معرفی شده توسط مرکز »
سنجش آموزش پزشکی، مطابقت مستندات بارگذاری شده با فرم سوابق، بررسی 

ها طبق دستورالعمل، جستجوی مقاالت در دهی به آنشی و امتیازمستندات آموز
 PubMed ،Web ofهای مختلف مانند های اطالعاتی مربوط به نمایهپایگاه

Science ،Islamic World Science Citation Center (ISC و... و نیز )
شی ها در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شناسایی آثار پژوهکتاب

معتبر از غیر معتبر و امتیازدهی به آثار معتبر بر اساس تعداد نویسندگان و نقش 
داوطلب )نویسنده اول یا مسؤول و...( در مورد مقاالت و نیز تعداد همکاران در 

ها و بررسی نهایی های پژوهشی و ناشر دولتی و غیر دولتی در مورد کتابطرح
 بود« احبه برای هر رشته تخصصیتوسط سرپرست تیم و یا نماینده تیم مص

های مورد بررسی مستندات مشخص شد که تعدادی از مقاالت در نمایه در
ادعا وجود نداشت و یا در مجالت غیر معتبر و جعلی چاپ شده بود. همچنین، 
مقاالت با محتواهای یکسان که به دو زبان منتشر شده بود نیز وجود داشت که 

 گرفت.قابلیت کسب امتیاز بیشتر بود، تعلق میها که امتیاز به یکی از آن
 

 پیامدها و دستاوردها
رسانان پزشکی در بخشی از فرایند اجرایی و علمی حضور کتابداران و اطالع

های مقطع دکتری تخصصی، دستاوردهای مهمی برای کتابداران مصاحبه
این ترین پزشکی و برگزارکنندگان آزمون به همراه داشت که از جمله مهم

توان به ایجاد یکدستی و وحدت رویه در بررسی و امتیازدهی به دستاوردها می
ویژه مستندات داوطلبان، دقت باال و صحت امتیازدهی به مستندات پژوهشی به 

مصاحبه، برجسته شدن  تیم اعضای شده صرف زمان مقاالت مجالت، کاهش
های آموزشی و عالیترسانان پزشکی در پشتیبانی از فنقش کتابداران و اطالع

رسانان پزشکی به جهت بخشی به کتابداران و اطالعپژوهشی دانشگاه و انگیزه
های جدید و تأثیرگذار بودن در فرایندهای اجرایی مهم دانشگاه حضور در عرصه

 اشاره نمود.
 

 گیرینتیجه
تحصیالت تکمیلی بیش از هر مقوله دیگری مورد مقطع  به ویژه موزش عالی وآ

که چرا که  ؛شناسان و اقتصاددانان قرار گرفتهسیاستمداران، جامعه توجه
به جامعه  برایگذاری در این بخش به دلیل دستاوردهای ارزشمندی که سرمایه

. بنابراین، انتخاب افراد شایسته بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است دنبال دارد،
در ابعاد آموزشی، پژوهشی و مدیریتی از طریق یک بستر منطقی و قانونمند 
ضروری است. در بخشی از فرایند آزمون مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، پیشنهاد شد که بررسی مستندات داوطلبان به صورت 

رسانان مجرب دانشگاه کتابداران و اطالعای متشکل از متمرکز توسط کمیته
های انجام پذیرد. در طی این فرایند، مستندات ارایه شده داوطلبان در رشته

ها در طی فرایند مختلف طی چند مرحله بررسی گردید و تأیید نهایی این بررسی
مصاحبه )روزهای برگزاری مصاحبه( توسط اعضای تیم ممتحن صورت گرفت. 

ند عالوه بر افزایش دقت و سرعت بررسی مستندات علمی اجرای این فرای
های مختلف و دهی بین رشتهها، یکدستی در امتیازداوطلبان، کاهش هزینه

رسانان پزشکی با اعضای ممتحن به ویژه افزایش سطح تعامل کتابداران و اطالع
تر شدن نقش کتابداران و مسؤول تیم مصاحبه هر رشته، باعث برجسته

های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه و ایجاد انان پزشکی در عرصهرساطالع
 .ها گردیدانگیزه مثبت در آن

 

 پیشنهادها
با توجه به رویکرد جدید در بررسی مستندات علمی داوطلبان مقطع دکتری 

رسانان پزشکی ها و تجربیات کتابداران و اطالعتخصصی؛ یعنی استفاده از قابلیت
های آینده، تندات و جهت بهبود این فرایند در سالدر بررسی این مس

 پیشنهادهایی ارایه گردید که در ادامه آمده است.
با توجه به این که در فرم امتیازدهی جایگاهی برای سایر سوابق علمی و 
اجرایی )از جمله سابقه کار مرتبط، کسب جوایز علمی و...( داوطلبان در نظر 

های آینده بررسی و در شود این مورد برای سالگرفته نشده بود، پیشنهاد می
 صورت صالحدید، برای آن امتیازی در نظر گرفته شود.

رسانان پزشکی عالوه بر بررسی بهتر است از تخصص کتابداران و اطالع
های منتخب و مستندات علمی داوطلبان مقطع دکتری تخصصی، در کمیته

های عضای هیأت علمی دانشگاهتخصصی جهت ارتقای رتبه و نیز ترفیع پایه ا
 متبوعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز استفاده شود.

به دلیل این که در فرم امتیازدهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 نویسنده جزء به نویسندگان سایر امتیاز بودن مشخص عدم)کلیات بیان شده بود 

 منتشر هایکتاب امتیاز بودن نامشخص ها،کتاب و مقاالت در و مسؤول اول
 مجریان امتیاز بودن نامشخص تفکیک، به دولتی و خصوصی ناشران توسط شده
تحقیقاتی، عدم مشخص بودن سایر آثار پژوهشی  هایطرح در همکاران و دوم

ای عمل کردن ، احتمال سلیقه...(و مانند مقاالت مطبوعاتی، تدوین استانداردها
گردد که این فرم امتیازدهی توسط اشت؛ بنابراین، پیشنهاد میها وجود ددانشگاه

رسانی پزشکی یا بورد تخصصی این رشته در های کتابداری و اطالعیکی از گروه
های آینده در نظر گرفته وزارتخانه اصالح شود و رویه واحدی برای اجرا در سال

اه علوم پزشکی رسانی پزشکی دانشگشود )این کار در گروه کتابداری و اطالع
 اصفهان صورت گرفت(.

شود که به منظور افزایش دقت در ایستگاه جستجوی منابع پیشنهاد می
رسانان پزشکی بدون حق نمره نیز حضور اطالعاتی، یکی از کتابداران و اطالع

 .داشته باشد
 

 تشکر و قدردانی
اصفهان  رسانان پزشکی دانشگاه علوم پزشکیبدین وسیله از کتابداران و اطالع

کننده در آزمون مقطع دکتری که در فرایند بررسی مدارک دانشجویان شرکت
تخصصی، در انتقال تجربیات به نویسندگان کمک کردند، تشکر و قدردانی به 

آید. همچنین، از مسؤوالن و کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عمل می
 . گرددسپاسگزاری می
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