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بهمنظور تحلیل آماری دادههای ارائه شده در بخشهای پیشین ،عملکرد پژوهشگاه در  3حوزهآموزشی ،پژوهشی و فناوری با
بررسی نرخ رشد دستاوردها در بازه زمانی ده ساله  1383-1392ارزیابی میشود.
عملکرد آموزشی پژوهشگاه
عملکرد آموزشی پژوهشگاه را میتوان با  2معیار بررسی کرد -1 :تعداد دانشآموختگان در مقطع کارشناسیارشد و دکتری و
 -2نسبت تعداد دانشجویان به اعضای هیئت علمی.
در سالهای  ،1383-1392شاخص تعداد دانشآموختگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،به طور متوسط  15%رشد داشته
که نشانگر دستیابی پژوهشگاه به هدف خود در تربیت پژوهشگران در حوزه علوم و فناوری پلیمر است .نسبت سرانه تعداد
دانشجویان هر عضو هیئت علمی که نشاندهنده تعداد دانشجویان تحت سرپرستی هر یک از اعضای هیئت علمی تماموقت
فعال پژوهشگاه است ،از  0/81در سال  1383به  2/94در سال  1392افزایش یافته است .عدد اخیر نشان میدهد ،هر عضو
هیئت علمی در سال  1392بهطور متوسط هدایت  3دانشجوی ارشد و دکتری را بر عهده داشته است .نرخ رشد این شاخص
در بازه ده ساله یاد شده 15% ،بوده است .بخشي از اين افزايش به سياستهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در افزایش
ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي و بخش ديگر اين موضوع به افزايش توانمندي اعضاي هيئت علمي در
پيشبردن پروژههاي دانشجويي طي اين سالها بازميگردد.
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عملکرد پژوهشی پژوهشگاه
ارزیابی عملکرد پژوهشی پژوهشگاه را میتوان با شاخصهای زیر بررسی کرد -1 :تعداد مقاالت با نمایه معتبر -2 ،سرانه تالیف
مقاالت معتبر اعضای هیئت علمی -3 ،سرانه تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارهای داخلی و خارجی -4 ،میانگین ضریب تاثیر
مقاالت منتشر شده -5 ،سرانه تالیف کتاب و  -6سرانه ثبت اختراع.
تعداد مقاالت  ISIو علمی-پژوهشی پژوهشگاه (مقاالت با نمایه معتبر) ،از  82مقاله در سال  1383با نرخ رشد معادل 12%
به  221مقاله در سال  1392افزایش یافته که نشانگر توانمندی این مجموعه در گسترش مرزهای دانش است .نسبت سرانه
تالیف این مقاالت ،از  1/03در سال  1383با  12%رشد به  2/76در سال  1392رسیده که بیانگر افزایش تالیف مقاالت به ازای
هر عضو هیئت علمی است .محاسبه شاخص سرانه مقاالت ارائه شده در سمینارهای داخلی و خارجی ،بیانگر کاهش  3%آنها
در بازه زمانی  10سال گذشته است که دلیل آن ،تغییر سیاستهای پژوهشگاه ،شرايط و تمايل پژوهشگران براي شركت در
كنفرانسهاي ملي و بينالمللي است .در حوزه تالیف کتاب نیز سرانه تالیف کتاب از متوسط نرخ رشد  8%برخوردار بوده است.
سرانه ثبت اختراع به ازای هر عضو هیئت علمی از  0/25در سال  ،1383در سال  1389به مقدار عددی  0/53افزایش یافته
است .در نهایت ،مقدار عددی این شاخص در سال  1392برابر با  0/15است كه به طور متوسط نشانگر  6%کاهش در ثبت
اختراعها در مجامع معتبر داخلی و خارجی است.
به عنوان جمعبندي ميتوان گفت ،افزايش تعداد دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيالت تكميلي اثر خود را بر افزايش آمار
پژوهشي نشان داده است .در عين حال ،عدم پاسخگويي ثبت اختراع به عنوان عامل اثرگذار بر پيشرفت پژوهشي و بيرغبتي
صنايع برای سرمايهگذاري و خريد حق مالكيت اختراعات ميتوانند از علل كاهش شاخص تلقي شوند.
عملکرد فناوری پژوهشگاه
عملکرد فناوری پژوهشگاه را با معیارهای زیر میتوان سنجید -1 :سرانه تعداد پروژههای برونسازمانی (دارای کارفرما از
صنعت) -2 ،درآمدزایی از محل اجرای قراردادهای صنعتی و  -3شاخص درآمدزایی پژوهشگاه.
مقدار عددی سرانه تعداد پروژههای برونسازمانی ،در سالهای  1383و  1392به ترتیب برابر با  0/64و  1/49است که نشانگر
مشارکت اعضای هیئت علمی در پروژههای دارای کارفرمای بیرون از پژوهشگاه اجرا شده با هدف رفع نیاز صنعت است .نرخ
رشد این شاخص تقریب ًا ثابت باقی مانده و در  10سال گذشته به طور متوسط  9%رشد داشته است ،در حالیکه مقدار درآمدزایی
از محل اجرای این پروژهها در این بازه زماني ،با  20%رشد ،نشان از افزایش حجم مبلغ قراردادها دارد .با توجه به افزايش
چشمگير هزينهها از جمله هزينههاي پژوهش در اين سالها و ركود موجود در صنعت كشور ،حفظ اين شاخص ميتواند به
نوعي موفقيت محسوب شود .به منظور رفع اثر تورم در محاسبات مالی نرخ رشد درآمدها ،شاخص درآمدزایی تعریف میشود.
این شاخص از تقسیم درآمد اختصاصی پژوهشگاه به اعتبار مصوب بهدست میآید .مقدار این شاخص در سال  1383برابر با
 30%بوده است که در سال  1392به  36%درصد میرسدکه نمایانگر موفقیت پژوهشگاه در زمینه درآمدزایی است.
 اطالعات ارائه شده ،بر اساس گزارشهای سالیانه عملکرد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،ارسال شده به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سالهای متمادی است.
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