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  تنی بر شواهدمبهاي بالینی  ر واحد توسعه تحقیقات بالینی بر روند پژوهشیاثت

  بیمارستان شهید بهشتی بابلدر
  

  

  *3(MD)علی بیژنی، 2(MD)محدثه میرزاپور، 2(BSc)عاتکه بابازاده، 2 (BSc)امانی اند، 1 (MD)حمید شافی
  

 لوم پزشکی بابل، ایران، دانشگاه ع)س( مرکز تحقیقات باروري و ناباروري فاطمه زهرا - 1
 بابل، ایراندانشگاه علوم پزشکی  ، بهشتی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید - 2
  هاي غیر واگیر امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران مرکز تحقیقات بیماري - 3

   

  3/6/93: ، پذیرش1/6/93: ، اصالح16/1/93 :دریافت

  

  خالصه
  .تواند راهگشاي بسیاري از مشکالت باشد می ،در ابعاد مختلف جامعه خصوصاً علوم پزشکی اثربخشی، وسیع گستره با العاتیاط انقالب :سابقه و هدف
  اي قبل و بعد بوده و اعضـاء هیـات علمـی بـالینی بیمارسـتان شـهید       از نوع مداخله) HSR)Health System Research   این مطالعه یک تحقیق :مواد و روشها

 مقاالت و ارائه خدمات در این مرکز، تعداد1388بهشتی در سال   با تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان شهید. دهند را تشکیل می  ل جامعه آماري آنبهشتی باب
در رابطـه بـا   . گردیـد  پایگـاه محاسـبه   سیستأ از بعد پژوهشی قبل و عملکرد  شاخص عنوان به مصوب دانشجویی هاي نامه پایان و تعداد مصوب هاي طرح شده، تعداد چاپ
تعـداد  . آوري اطالعات بـوده اسـت   ، همچنین مراجعه به پایگاه داده اعضاء هیئت علمی، بستر جمعپژوهشی این بیمارستان و دانشگاه هاي تحقیقاتی، صورتجلسه شوراي طرح
  .آوري شد ی گردها و مقاالت چاپی بواسطه اطالعات ارائه شده از اعضاء هیات علم نامه پایان

 166و بعد از آن %) 9/25(مورد  58ها و مقاالت چاپ شده، قبل از تاسیس واحد،  نامه هاي تحقیقاتی، پایان هاي پژوهشی اساتید در قالب تعداد طرح میزان فعالیت :یافته ها
ه تعداد مقاالت چاپ شده با توجه به نوع مقاله و ایندکس مجالتی که مقاله سهم واحد در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر پای .باشد می%) 10/74( مورد

  .بوده است 5/84در آن به چاپ رسیده است در بازه زمانی مربوط به تاسیس واحد تاکنون، 
 در پژوهشی هاي مشاوره مثبت تأثیر دهنده شانن هاي مصوب، نامه و همچنین افزایش تعداد پایان هاي تحقیقاتی، مقاالت طرح سرانه تعداد، دار معنی رشد :نتیجه گیري

 .باشد مندي پزشکان و دانشجویان می پایگاه و افزایش دید پژوهشی و عالقه
  .آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد، توسعه تحقیقات بالینی، پژوهش، :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  علی بیژنیدکتر  :مسئول مقالهنویسنده  *

  e-mail: alibijani@yahoo.com                                                       011-  32199592 :تلفنبابل، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري، : آدرس

  مقدمه 
ه خصوصاً در ابعاد مختلف جامع اثربخشی، وسیع گستره با اطالعاتی انقالب

تواند راهگشاي  می ،علوم پزشکی از طریق پیشرفت تحقیقات صحیح و اصولی
تعداد . وضعیت تحقیقات در جهان متفاوت است .بسیاري از مشکالت باشد

نفر، در  3000نفر، در آلمان  5000محققین به ازاء هر یک میلیون نفر در ژاپن 
. )1(نفر می باشد  100ن نفر و در ایرا 1500نفر، در کره جنوبی 5700آمریکا 

ترکیب پژوهش در آموزش، در راستاي هدفمند کردن تحقیقات آموزشی و استفاده 
به منظور آشنایی سیستماتیک  .هاي کاربردي بسیار حائز اهمیت است از نتایج طرح

  اعضاء هیئت علمی با روش تحقیق، ترغیب مشارکت اساتید و دانشجویان 

  
  هاي انجام  تی از پژوهشمند به اجراي صحیح پژوهش و تهیه بانک اطالعا عالقه

   .ها شکل گرفت شده در آموزش پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی در دانشگاه
سازي و حمایت  کمیته سیاستگذاري تحقیقات بالینی با هدف بستر 82در سال 

اندازي  راه ،هاي آموزشی بیمارستان از توسعه تحقیقات بالینی در کمی و کیفی
لینی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در ابتدا با تحقیقات واحدهاي توسعه

بهشتی، ایران، تبریز و شیراز که بصورت  تهران، شهید: پزشکی هاي علوم دانشگاه
 کرده بودند براي این امر انتخاب شدند و بتدریج در داوطلبانه اعالم آمادگی

ه تحقیقات هاي توسع در همین راستا، واحد .هاي دیگر نیز شکل گرفت دانشگاه
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  و همکارانحمید شافی ؛ هاي بالینی اثر واحد توسعه تحقیقات بالینی بر روند پژوهش

 

با تولید دانش و فناوري تحقیقات در هاي آموزشی درمانی  بالینی در بیمارستان
اي را به خود  جایگاه ویژه سطح سالمت جامعه ءارتقا جهت افزایش آگاهی و حفظ

  . اختصاص داده است
مطالعاتی چون مطالعه با عنوان بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از 

لمی و ارائه طرحی براي مقابله با این عوامل در دانشگاه دیدگاه اعضاء هیات ع
دالیل مختلفی مانند موانع سازمانی، وقت  1392سال  علوم پزشکی رفسنجان در

آوري اطالعات، طوالنی بودن مراحل اداري، مشغله زیاد، ارتباط کم  گیري جمع
 بین محققان، عدم آشنایی با کار گروهی و دسترس نبودن مقاالت و مباحث

  .)2(پژوهشی در یک مکان معین را از موانع اصلی مطرح نموده است 
منظور ارزیابی تاثیر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ه این بررسی ب

وهش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت شهید بهشتی بابل بر ارتقاء پژ
  . گرفته است

  
  

  مواد و روشها
از  )HSR )Health System Research  این مطالعه یک تحقیق

بهشتی  اي قبل و بعد بوده و اعضاء هیئت علمی بالینی بیمارستان شهید نوع مداخله
در طول تعداد اعضاء هیات علمی . دهند را تشکیل می  بابل جامعه آماري آن

با . نفر بوده است22هاي قبل و بعد از تاسیس پایگاه توسعه تحقیقات بالینی  سال
، 1388بهشتی در سال  تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان شهید

هاي بالینی و انسجام هرچه بیشتر در ارائه خدمات  مداخالتی جهت ارتقاء پژوهش
  .یددر این مرکز آموزشی درمانی آغاز گرد
خدمات متداول آموزشی و پژوهشی در قالب  خدمات قبل از تاسیس پایگاه،

هاي ارسالی بوده اما عدم  ها و نامه نامه ثبت طرح ها تحقیقاتی مصوب، پایان
تمرکز، سردرگمی زیاد و روند اداري کار با سرعت بسیار پایین، از مشکالت اساسی 

  . آمد بشمار می
ه تحقیقات بالینی با حضور فعال، پرسنل آشنا بعد از تاسیس این واحد، پایگا

هاي مختلف  هاي مجزا با توجه به رشته با اصول کار در زمینه پژوهش، در فیلد
اقدام به ارائه ) جراحی، اورولوژي، داخلی، پاتولوژي و ارتوپدي(علوم پزشکی 

  . منسجم خدمات زیر نمود
  متدولوژي طرح تحقیقاتی

  نویسی گزارشو اجراي طرح
  ره در طراحی و متدولوژي تحقیقمشاو

  کامپیوتري مانند پرینت مقاالت ارائه خدمات
  مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

  ها توسط مشاور آمار تجزیه و تحلیل آماري طرح
  نویسی مقاله نامه و پایان مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم

  معتبر مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقاالت در مجالت
هاي پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیئت  مشاوره در زمینه

  نویسی شیوه پروپوزالعلمی در رابطه با 
هاي  طراحی بانک اطالعاتی پژوهشی جهت سرعت بخشیدن به فعالیت 

  پژوهشی و استفاده هر چه بهتر از اطالعات ثبت شده بیماران

ی، به صورت ماهانه و در با برگزاري مدون سلسله جلسات شوراي پژوهش
نتیجه  هماهنگی و ارتباط قوي بین اساتید و این واحد  همراه با باال بردن کیفیت 

ها، طرح هاي تحقیقاتی در جلسات شوراي پژوهشی مطرح و  نامه ها و پایان طرح
درصورت تصویب طرح مذکور، مراحل اداري ارسال به شوراي پژوهشی دانشگاه 

د صورت می پذیرد تا پس از تصویب در آن مرکز به بالفاصله توسط این واح
هاي  همچنین این واحد، مرجعی به عنوان محل ارائه مشاوره. مرحله اجرا درآید

الزم در زمینه پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و اعضاء هیئت علمی در رابطه 
پذیرش و چاپ ها، تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی و  نامه با تدوین و نگارش پایان

شود سهولت در امر پذیرش یک طرح تحقیقاتی بعنوان  محسوب می مقاالت
نامه توسط دانشجویان پزشکی از جمله مزایاي وجود یک واحد توسعه  پایان

یک مرکز آموزشی درمانی به جهت ترکیب هرچه بیشتر  تحقیقات بالینی در
این زمینه  باشد و یقیناً نقش واحد توسعه تحقیقات بالینی در پژوهش در آموزش می

الزم به ذکر است که افزایش نیاز جامعه براي دریافت . تر خواهد بود هر چه پررنگ
لزوم تحقیقات با جنبه کاربردي با هدف تولید اطالعات  خدمات در بخش سالمت،

مناسب را دوصد چندان می نماید، اینجاست که حضور فعال نیروي انسانی 
نواقص ناشی از عدم مهارت بر سرعت  متخصص در این امر با کاهش مند و عالقه

در این راستا پایگاه توسعه تحقیقات بالینی . افزاید نیل به اهداف مذکور می
بهشتی بابل در بدو تاسیس از حضور پرسنلی فعال، متخصص،  بیمارستان شهید

هایی  متعهد و آشنا به اصول تحقیقات علمی، بهره جسته و طی برگزاري کارگاه
مقدماتی و  Word،Searchات مختلفی چون آموزش آموزشی با موضوع

ها  بر توانایی آنAccesss و  Excel ، End noteپیشرفته، انواع مطالعات،
  . افزوده است

نویسی،   مقاالت، پروپوزال Searchخدمات پژوهشی اعضاء واحد در قالب 
ت نویسی، ارسال مقاال ارسال پروپوزال به شوراي پژوهشی، اصالح مقاالت، مقاله

نویسی به اعضاء هیات علمی و دانشجویان ارائه  به مجالت جهت چاپ و رفرنس
  .گردد می

 از بعد پژوهشی قبل و عملکرد هاي شاخص عنوان به زیر متغیرهاي همه
 :است گردیده پایگاه محاسبه تأسیس
 شده چاپ مقاالت تعداد -1
 پژوهشی شوراي مصوب هاي طرح تعداد -2
 مصوب دانشجویی هاي نامه پایان تعداد - 3
  

هاي تحقیقاتی، صورتجلسه شوراي پژوهشی در بیمارستان  در رابطه با طرح
بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی بابل و مراجعه به پایگاه داده اعضاء هیئت   شهید

ها و مقاالت چاپی  نامه تعداد پایان. آوري اطالعات ما بوده است علمی، بستر جمع
 .آوري شده است از کلیه اعضاء هیات علمی گردآوري شده  بواسطه اطالعات جمع

 تغییر همچنین میزان و پایگاه توسط خدمات ارائه از بعد و قبل هاي داده
سهم واحد در  .گردید مقایسه طرح اجراي از بعد و قبل بین پژوهش هاي شاخص

پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر پایه تعداد مقاالت چاپ شده 
ه به نوع مقاله و ایندکس مجالتی که مقاله در آن به چاپ رسیده است در با توج

اطالعات بیشتر در . بوده است 5/81بازه زمانی مربوط به تاسیس واحد تاکنون، 
  .جدول زیر نشان داده شده است
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Effect of Clinical Research  Development Center; H. Shafi , et al  

 

  بهشتی بابل لیست مقاالت چاپ شده با همکاري واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید. 1جدول 
  

  امتیاز  مرتبه  نوع مقاله  ایندکس  عنوان مجله  سال چاپ  عنوان مقاله

هاي بالینی و آندوسکوپی بیماران مبتال به  مقایسه اطالعات دموگرافیک، یافته

  اولسر معده

  scopus Orginal  7/0  5/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل  2013

A case report of Familial Adenomatous Polyposis  

  

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل و   2013

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

scopus  Case 

report  

7/0  5/3  

مورد سرطان مثانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهاي  175بررسی 

  80-90توابع دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهاي

  scopus  Orginal  7/0  5/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل  2012

  scopus  Orginal  7/0  5/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل  2013  هماچوري بزرگساالن در ایران

Electronic database annual report on abdominal wall 

hernias, 2010-2011  

2012  World applied science 

journal     

scopus  Orginal  7/0  5/10  

  scopus  Orginal  7/0  5/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران  2012  سال با سابقه فامیلی مثبت 40کانسر پروستات در افراد باالي  غربالگري

  scopus  Orginal  1  15 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  2013  ارزیابی شکستگی لگن در بیماران دیابتی و غیر دیابتی

هاي داخل شکمی به دنبال تروماي  درمان کنسرواتیو غیر جراحی خونریزي

  غیر نافذ شکم

  scopus  Orginal  7/0  5/10 دانشگاه علوم پزشکی بابل  2013

  5/84          اتجمع امتیاز

  
 ها یافته

هاي قبل و بعد از تاسیس پایگاه  تعداد اعضاء هیات علمی در طول سال
هاي پژوهشی این اساتید در طی  فعالیت. نفر بوده است22توسعه تحقیقات بالینی 

طبق اطالعات گردآوري شده از پایگاه داده اعضاء هیات علمی، با  92تا  84مدت 
االت ارائه شده از جانب پزشکان و استفاده از منابع استناد به لیست عناوین مق
   3و2ها در دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جدول  نامه اطالعات مربوط به امور پایان

  
  

هاي  هاي پژوهشی اساتید در قالب تعداد طرح میزان فعالیت .نشان داده شده است
) 87تا پایان 84(احد ها و مقاالت چاپ شده، قبل از تاسیس و نامه تحقیقاتی، پایان

در . باشد می%) 10/74(مورد 166) 92تا پایان 88(و بعد از آن %) 9/25(مورد  58
هاي  شاخه ،برحسبشده الزم دانستیم تا برآوردي از متغیرهاي ذکرشدهبررسیهاي انجام 

  .مطرح شده است 4نتایج به دست آمده در جدول. مختلف پزشکی داشته باشیم
  

  هاي پژوهشی پزشکان برحسب سال، قبل از تاسیس واحد الیتفراوانی فع. 2 جدول
  

  تاریخ تصویب
  نوع فعالیت

  جمع  1387  1386  1385  1384

  10  3  2  4  1  طرح تحقیقاتی
  38  8  8  5  17  پایان نامه

  19  2  4  5  8  مقاالت چاپ شده
  67  13  14  14  26  جمع

  
  تاسیس واحدهاي پژوهشی پزشکان برحسب سال، بعد از  فراوانی فعالیت. 3جدول

 
  تاریخ تصویب

  نوع فعالیت
  جمع  1392  1391  1390  1389  1388

  40  16  10  10  2  2  طرح تحقیقاتی
  100  13  25  25  20  17  پایان نامه

  41  7  17  11  4  2  مقاالت چاپ شده
  181  36  52  46  26  21  جمع
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  ها بر حسب رشته و سال تصویب توزیع فراوانی پایان نامه .4جدول
  

 رشته ارتوپدي   اورولوژي   جراحی   لیداخ   پاتولوژي  
 سال طرح  پایان نامه  مقاله طرح  پایان نامه  مقاله طرح  پایان نامه  مقاله طرح  پایان نامه  مقاله طرح پایان نامه  مقاله

1 2 - - 2 - - 2 - 6 6 6 1 5 - 1384 
- - - - 1 - - 1 1 5 1 5 - 2 - 1385 
- - - - 2 - 1 3 1 1 2 1 2 1 - 1386 
- - - - 2 - 1 3 3 1 - 1 - 3 - 1387 
  جمع  -  11  3  13  9  13  5  9  2  -  7  0  -  2  1
- 2 - - 3 - - 8 1 1 2 1 1 2 1 1388 
1 1 - - 4 - 1 8 - 2 3 2 - 4 - 1389 
- 1 3 - 5 - 5  16 4 4 2 4 2 1 - 1390 
3 2 - - - - 5 11 8 8 9 8 1 3 1 1391 
2 - 3 - - 3 1 4 4 4 5 4 - 4 1 1392 
  جمع  3  14  4  19  21  19  17  47  12  3  12  0  6  6  6

  
  بحث و نتیجه گیري

هاي بالینی  آیا عملکرد واحد توسعه تحقیقات بالینی بر روند پژوهش
  تاثیرگذار است؟
 بالینی تحقیقات پایگاه تأسیس که دهد می نشان از این مطالعه حاصل نتایج

اي جهت  ائه خدمات مشاورهبهشتی بابل با ار شهید در بیمارستان آموزشی درمانی
هاي تحقیقاتی و  ارتقاء سطح آگاهی پزشکان و دانشجویان در زمینه نگارش طرح

سازي  مقاالت پژوهشی مطابق با اصول کار، همچنین خدماتی مبتنی بر آماده
بستري مناسب جهت استفاده از اطالعات موجود مانند طراحی بانک اطالعاتی 

اي در  ماري توسط اعضاء این واحد نقش برجستهتروماي ارتوپدي و یا آنالیز آ
. هاي پژوهشی اعضاء هیات علمی داشته است سازي هرچه بیشتر شاخص بارور

مطالعات دیگري نیز در این زمینه با اهداف متفاوتی انجام شده است و همه به 
  . نتایج مشابهی دست یافتند

کرمان در سال پور در دانشگاه علوم پزشکی  اي که توسط نجفی در مطالعه
 اثر آن واحد توسط پژوهشی خدمات آموزشی ارائه صورت گرفته است، 2009
 ، در)3(داشته  اعضا پژوهشی هاي شاخص وارتقاء پژوهشی عملکرد بر مثبتی
 انجام 2006اراك توسط چهرئی در  پزشکی علوم دانشگاه در که مشابهی مطالعه
همچنین . )4(داده شده است  نشان پایگاهی چنین تأسیس مثبت اثر نیز گردید

فرمانبر در مطالعه خود با هدفی متفاوت به بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیق از 
. پرداخت 2004دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

ترین موانع مطرح شده و وجود  اداري مهم –در مطالعه وي، عوامل سازمانی 
مشاوره پژوهش و کوتاه بودن روند  هاي تسهیالت پژوهشی مانند تشکیل هسته

ها را در توانمندسازي پژوهشی اعضاء هیات علمی بعنوان  بررسی و تصویب طرح
  . )5(عوامل موثر و مفید مطرح نمود 

پور با هدف بررسی عوامل بازدارنده فعالیت  نتایج مطالعه دکتر محمد حسین
پژوهشی اعضاء هیات علمی رشته هاي علوم انسانی دانشگاه شهر اهواز در سال 

نات پژوهشی، ضعف مدیریت و موانع توانمندسازي اعضاء هیات ، کمبود امکا1390
  علمی، ضوابط دست و پا گیر اداري، موانع شخصی و مشکالت اقتصادي را از 

  
  

عوامل بازدارنده مطرح نمود و لزوم ارتباط منظم و منطقی بین واحدهاي پژوهشی 
-Hemsleyنتایج پژوهش . )6(ها را منطقی دانست  با صنایع و دانشگاه

Brown  نوان تسهیل استفاده از پژوهش، حاکی از آن است با ع 2004در سال
که عواملی چون قابلیت دسترسی به نتایج تحقیق، شکاف بین محققان و 

کارگیري  ترین موانع به طور عوامل سازمانی از اصلی همین کنندگان، استفاده
ر نیز در مطالعه خود ظهودکتر علیرضا . )7(روند  هاي پژوهشی به شمار می یافته

تحت عنوان موانع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
، عدم مهارت الزم جهت تدوین پروپوزال، اجرا پژوهش، آنالیز 1382ایران در سال 
ها و مقاله نویسی را از موانع مهم برشمرد، وي با توجه به نتایج دست  و تفسیر داده

تخصیص  ها و بیمارستان ها و مشاوره پژوهشی در دانشکدهیافته، تاسیس دفتر 
کردن پروسه بررسی و تصویب  هاي پژوهشی و در نتیجه کوتاه واحد براي فعالیت

هاي تحقیقاتی  ها و تشکیل هسته نامه سازي پایان  مند هاي پژوهشی و ضابطه طرح
  . )8(را توصیه نمود 

با محوریت بررسی نیازهاي  1391در پژوهش راحله سموعی در سال 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نیازهاي حمایتی  پژوهشی استادان

باالترین میانگین را به خود اختصاص داد، در این مطالعه فراهم نمودن وسایل و 
تجهیزات مورد نیاز با در نظر گرفتن سهم مناسب اعتبارات و توجه به اشتغال 

ها،  ي دادهآور جمع زمانی بیشتر اساتید به کارهاي بالینی، جستجوي اطالعات،
تجزیه و تحلیل اطالعات در قالب یک مجموعه مدون را در گرایش بیشتر استادان 

بررسی عوامل موثر بر مشارکت . )9(به پژوهش موثر مطرح نموده است 
هاي پژوهشی و تولید علم عنوان مقاله سعید فعلی در سال  دانشجویان در فعالیت

داري بین توانایی علمی استادان و مشارکت  ت معنیوي رابطه مثب. باشد می 1385
دسترسی به تسهیالت پژوهشی . هاي پزوهشی مشاهده نمود دانشجویان در فعالیت

هاي پژوهشی دانشجویان تاثیرگذار بوده است  نیز عامل دیگري بود که برفعالیت
با  1379فر در یک مطالعه موردي در استان گلستان در سال  غالمرضا خوش. )10(

اجتماعی،  -هدف بررسی نقش تحقیق در مراکز تحقیقاتی در توسعه اقتصادي
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بندي اهداف پژوهشی، وجود مرکز یا  افزایش سهم بودجه تحقیقاتی، اولویت
ه دانشگاه را سبب کننده با ایجاد موسسات تحقیقاتی وابسته ب سازمان هماهنگ
هاي دانشگاه و مراکز تحقیقاتی برشمرد و آن را موجب تحرك و  توسعه فعالیت

محسن رضائیان در مقاله . )11(گران دانست  انگیزش بیشتر محققان و پژوهش
با عنوان بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه  1392خود در سال 

م اعضاء هیات علمی و ارائه طرحی براي مقابله با این عوامل در دانشگاه علو
آوري  پزشکی رفسنجان دالیل مختلفی مانند موانع سازمانی، وقت گیري جمع

اطالعات، طوالنی بودن مراحل اداري، مشغله زیاد، ارتباط کم بین محققان، عدم 
آشنایی با کار گروهی و دسترس نبودن مقاالت و مباحث پژوهشی در یک مکان 

  .)2(معین را از موانع اصلی مطرح نموده است 
 دار معنی هاي مورد نظر، رشد هاي انجام شده در متغیر با توجه به بررسی

 پژوهشی، به عنوان دو شاخص هاي تحقیقاتی و مقاالت طرح سرانه و تعداد
همچنین افزایش . پایگاه است در پژوهشی هاي مشاوره مثبت تأثیر دهنده نشان

هاي تحقیقاتی، بیانگر  هاي مصوب مبتنی بر افزایش تعداد طرح نامه تعداد پایان
 به باتوجه .باشد مندي پزشکان و دانشجویان می افزایش دید پژوهشی و عالقه

 و ها دانشگاه کیفی ارتقاي سطح بر گزاران سیاست تاکید و ها دانشگاه گسترش

 رانگ پژوهش دسترسی سطح بهبود به نیاز مبرمی پژوهشی، هاي عالیتف افزایش
. )12(شود  می احساس علمی و آخرین دستاوردهاي پژوهشی هاي به نشریه کشور

مجموع وجود یک واحد تحقیقاتی با ارائه خدمات فوق، با توجه به اهمیت در 
پژوهش در امر آموزش پزشکی موجب سهولت در دستیابی به اهدافی 

حمایت ، هاي بالینی هاي ملی و کاربردي با تأکید بر پژوهش توسعه پژوهش  چون
ن در امور توانمندسازي پژوهشگرا  ،مند همه جانبه از پژوهشگران و محققین عالقه

بین مراکز پژوهشی   توسعه زیربناي ارتباطی و توسعه همکاري، پژوهش
تقویت روحیه همکاري بین اعضاء هیات علمی جهت نیل به مقاصد   ،کشور

و در نتیجه ایجاد اطمینان و رضایتمندي بیشتر اساتید و دانشجویان،  مشترك
  .شود می

  
  

  تقدیر و تشکر
ي دانشگاه علوم  ها نامه در واحد امور پایان کائیییدینوسیله از سرکار خانم ب

بهشتی بابل جهت  پزشکی بابل و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید
   .کمال تشکر را دارد جمع آوري اطالعات الزم، یاري در
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Information revolution with a wide range of effectiveness, in different 
dimensions of the society, especially in medical sciences can be a way for solving the problems. 
METHODS: This study was before- after intervention  HSR type research and clinical faculty members of Shahid 
Beheshti Hospital in Babol, comprised the statistical population. With establishment of clinical research development 
unit in Shahid Beheshti Hospital in 2009, the provided services in this center, the number of published papers and the 
number of approved  research projects and theses were considered as indicators of research performance. These 
indicators were calculated before and after the center establishment. For data collection, information in the database of 
faculty research system were used.  The number of theses and published articles were asked from the faculty members. 
FINDINGS: Research activities of faculty in research projects, theses and published papers, before the establishment 
of the unit, were 58 cases (25.9%),  and after that, 166 cases (74.10%). The contribution of this  clinical research 
development unit in the improvement of research goals of Babol University of Medical Sciences, based on the number 
of published papers according to the type of the article and the indices of journals which articles have been published 
in, has been 84.5 since the time of the center establishment . 
CONCLUSION: Significant growth  in the number, research projects per capita, approved articles and theses indicates 
a positive effect on the research consultations in database and increase in research attitude  and interest of practitioners 
and students. 
 
KEY WORDS: Clinical Research Development Unit, Research, Evidence Based, Medical Education. 
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