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 بنام خداوند جان و خرد

ساز ود و ارتقای مداوم آموزش و زمینهآموزش عالی الزمه بهب هاینظامنظارت و ارزیابی 
ایجاد فضایی رقابتی برای تحول و پیشرفت هر و یایی و تحرک پایدار نظام آموزشی پو

و طراحی نظام کارامد برای نظارت و ارزیابی  هادانشگاهکشور است. رصد دقیق عملکرد 
و تضمین کیفیت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری  بندیرتبهجامع  هاینظامو استقرار 

 .جامع علمی کشور استاز جمله اقدامات ملی تعریف شده در اسناد فرادستی مانند نقشه 

اط قوت و شناسایی نق ،ترین ابزار جهت رصد عملکرد آموزشییکی از متداول بندیرتبه
. ایجاد رقابت سالم و سازنده جهت نیل به اهداف متعالی آموزش عالی سالمت است

و  اندشدهناخته شدر سطح آموزش عالی بین الملل، متداول و کامال  بندیرتبه هاینظام
 معمول بطور. اندکرده پیدا زیادی کاربرد هادانشگاهر سالیان اخیر جهت مقایسه بویژه د

 نیز خود یهادانشگاهشورها بصورت بومی برای مقایسه ک جهانی، هایبندیرتبه بر عالوه
 .اندکرده بینیپیش آموزشی بندیرتبه جهت را هاییمکانیزم

 بندیرتبهدر ایران نیز بیش از یک دهه است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
-90 هایلساعلوم پزشکی )راد( را پی گرفته است. پیش از این در  یهادانشگاهآموزشی 

ی آموزشی بصورت رسمی انجام شده است. معرف بندیرتبهدو دوره  93-94و  89
ه برا در دور جدید راد نسبت  ایهرات عمدتحول و نوآوری آموزش تغیی هایبسته
 بندیرتبهآنچه پیش روی شماست دور سوم  .قبلی ایجاد کرده است هایبندیرتبه

ات از سوی مرکز ملی تحقیق 98علوم پزشکی است که در سال  یهادانشگاهآموزشی 
تشار و ان سازیپیادهراهبردی آموزش پزشکی آغاز شده و بدلیل همه گیری بیماری کرونا 

 صورت گرفته است. 99نتایج آن با چند ماه تاخیر در سال 

 
تحول  هایو برنامه هاتر و با توجه ویژه به سیاستتر و مترقیدید راد با نگاه جامعدور ج

رها و اهم محو است.گردیده  سازیپیادهو نوآوری در آموزش علوم پزشکی طراحی و 
 :ردتوان به شرح ذیل برشممیرا  قبل هایرویکردهای جدید این دوره نسبت به دوره

تحول و  هایو برنامه هاسیاستتوجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با  .1
 نوآوری در آموزش پزشکی

 ، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالیهادانشگاهتوجه به نظر . 2

  هایر حیطهتخصصی و ز هایبندیرتبهمختلف و توجه به  هایدر حیطه بندیرتبه .3

 دیبه جای نگاه فراین بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزشتاکید بیشتر بر  .4

بازی و اجتناب از کاغذ هاعدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازیو ساده سازی  .5
 هادانشگاهتحمیل بار سنگین به و 

 داشتو اطالعات موجود در واحدهای ستادی وزارت به هاحداکثر استفاده از داده .6

 ایهدرون منطق هایو همکاری هاناگوار و تشویق فعالیت هایاجتناب از رقابت .7

 آموزشی هایتوجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت .8
 

 راستای در بندیرتبه نظام چهبه تنهایی اثرگذار و راه گشاست اما چنان بندیرتبهگرچه 
وام تشه راه تحول آموزش و و درون یک نق طراحی شده علمی جامع هایبرنامه و اهداف
گرایی تعریف ها و آمایش سرزمینی و ماموریتریزیبرنامه ها،آینده نگاری ها،یابیبا افق

هبود بعلوم پزشکی را بنحو چشمگیری  یهادانشگاهتواند سرعت و جهت حرکت گردد می
 بندیرتبهآوری هم آمده است، که در متن سیاستهای کلی علم و فنهمانگونه  .بخشد

 شود.میدر کنار اعتبار بخشی، تبدیل به نظامی کارآمد برای اعتالی کیفیت 

 خالی از اشکال نبوده و هادانشگاهآموزشی  بندیرتبهپر واضح است که طراحی و اجرای 
علوم پزشکی وجود دارد.  یهادانشگاه بندیرتبههنوز جای زیادی برای بهبود نظام 
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علوم پزشکی استدعا دارد نظرات و  هایو دانشکده هادانشگاهصاحبنظران بنابراین از 

 .پیشنهادات خود را در این خصوص دریغ نفرمایند

تحولی در حوزه  هایرنامهو ب ها، سیاستهامتناسب با افق بندیرتبهاطمینان دارم نظام 
ر جهت علوم پزشکی د یهادانشگاهآموزش عالی سالمت منجر به تحرک و انگیزش مثبت 

و  هادانشگاهگردد. امید است همه میبهبود و ارتقای نظام آموزش عالی سالمت 
 علوم پزشکی کشور در جهت اعتالی آموزش و دانش مبتنی بر نیازهای هایدانشکده

 .استوار برداشته و بیش از پیش موفق و کامیاب باشند هایجامعه قدم

 

 حقدوستاکبردکتر علی     
 معاون آموزشی              
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 مقدمه 

که آموزش عالی به  کنندنویسندگان و پژوهشگران درمتون علمی بارها و بارها تاکید می
به است؛  "رقابت جهانی"که مشخصه اصلی آن  ؛راه یافته از حیات خود جدیدی دور

بندی رتبه .اندکردهاهمیت پیدا نیز  هادانشگاه بندیرتبه هایسیستمهمین علت است که 
 روند قادرند که ، چشم انداز آموزش عالی در جهان را دگرگون ساخته و احتماالا هادانشگاه

د. نالمللی تحت تاثیر قرار دهح ملی و بینوسط دررا و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهد رش
، با گیردمیو موضوع مناقشات جدی قرار  بوده برانگیزکه اغلب بحث ،بندیرتبه ظهور

دنبال را به بندیاز رتبه ایموسسه اضطرابیا است که اشتیاق همراه تردیدها و انتقاداتی 
بر عملکرد موسسات و افراد در جهان  بندیرتبههای سیستم تاثیر آورد. در هر صورتمی

در  یریچشمگ شیافزا نیز ریاخ هایسال . درگیردمیمورد ارزیابی قرار همیشه 
و طراحی  صورت گرفتهدر سراسر جهان  هادانشگاه بندیرتبهو  ایهسیمقا یهاستمیس

 نیا. اگرچه ه استدشی انجام المللبینسطح ملی یا دو  هر در بندیرتبه هاینظام
اما اند، قرار گرفته یمورد بحث و بررس یابه طور گسترده آکادمیک منابعدر  هاستمیس

اند هستند. متون علمی اذعان نمودهمورد توجه پیش از  شیب یمل بندیرتبه هایسیستم
و در واقع معیارهای در ارتباطند  1یتعالبا برتری و به طور خاص  بندیرتبه یاهستمیسکه 

نیز مد نظر قرار  هادانشگاه یسنجش تعال یبراتواند می یواقع بندیرتبه ستمیسیک 
 گیرد.

از  دنیا یهادانشگاهشدن  در خدمت تبدیل بندیرتبه هاینظامگاه  علیرغم آنکه 
 ییآموزش به عنوان کاالشدن ی و تبدیل تجار هایو مارک هابه شرکت دولتیموسسات 

 یخیتاردارای سابقه  هادانشگاه بندیرتبهبا این حال  هستنددر سطح جهان قابل معامله 

                                                      
1excellence  

 
ن داد با انجام "2یکالس جهان" در یآموزش عال گرفتنقرار ی دهیا وعمیقی است 

  .نوظهور است دهیپد کی ،های جهانیبندیرتبه

 هادانشگاهه توجبه منظور معطوف نمودن  ملی بندیرتبهدر ایران هم دورهای اول و دوم 
در صورت پذیرفت.  "و بهبود وضعیت این فرایندهاآموزش فرایندهای محوری "به 

علوم پزشکی  یهادانشگاهاطمینان از پایایی فرایندهای محوری آموزشی در اغلب با  ادامه
در ه کمت الدر نظام آموزش عالی س آموزش سازی طرح تحول به دنبال تدوین و نهاییو 

بندی آموزشی رتبه یحاطرعلوم پزشکی ابالغ گردید؛  یهادانشگاهبه  1394سال 
ر دت المنظام آموزش عالی س "پویایی جهت دار"هدف با علوم پزشکی  یهادانشگاه

 .شدپیگیری  1395سال 

بندی بر اطمینان از تثبیت اهداف رتبه نیز عالوه آموزشی بندیرتبهدر این دور از 
های پایایی و استحکام درونی فعالیت"، ارزیابی 3های قبل، با اتکا به مدل پایداریدوره

توجه جدی به اهداف و همچنین . توجه خاص قرار گرفته استمورد  "دانشگاهی
یکی از وجوه بارز در نیز های مستتر در طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی برنامه

های این وجه، خروجی اجزایبا عملیاتی شدن ؛ که بندی استمختصات این رتبه
نسجام عملکردی به افزایش کیفیت آموزش و ا قطعااگردد که گذاری متبلور میتاثیر

 کند.کمک شایانی می هادانشگاه
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 بیان مساله 

بندی تاثیر مستقیمی بر های رتبهدهد سیستمواهد متقنی وجود دارد که نشان میش
موسسات آموزش عالی و ذینفعان آنها، چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی 

تواند می بندیرتبهدهد که چگونه یک سیستم میی را بدست هایدارد. این شواهد نشانه
مدیریت همچنین  فضای حاکم بر آموزش عالی را تغییر دهد. اعتبار بسیاری از موسسات و

بسیاری از . بندی تحت تاثیر قرار گرفته استهای رتبهارشد در آنها به واسطه سیستم
بندی رتبه هایسیستمد که توافق دارن هادانشگاهبندی و مدیران ارشد رتبهدر امر محققان 

دانشجویان و اساتید در انتخاب یک موسسه آموزش عالی برای  گیریتصمیمروند  بر
محلی، ملی  اتکادرابندی ممکن است بر نحوه رتبه گذارد.میتحصیل یا استخدام تاثیر 

روز به روز این سوال جامعه در  مثالاتاثیر بگذارد.  ،ای جهانی یک دانشگاهو به طور فزاینده
با وجود همه انتقادهایی  تواند انجام دهد؟دانشگاه چه کاری برای ما میمطرح است که 

وجود دارد، با این  بندیرتبه هایسیستماستفاده شده در  هایکه در مورد روش شناسی
و موسسات آموزش عالی را شکل  هادانشگاهرفتار  هابندیرتبهرسد که میوجود به نظر 

 دهند.می

های موقعیت خود در سیستمارتقاء و سازی به منظور بهینه هادانشگاهشود که میگفته 
ساله برنامه پنجدر  کنند.میای خود را اتخاذ های موسسهراهبردو  هاسیاست ،بندیتبهر

بندی استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه نیز می ایرانالپنجم توسعه جمهوری اس
 های مورد تأیید وزارتو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص هادانشگاه
ب فرهنگی با هدف ارتقاء المنوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انق بهداشت

ی کشور مورد تاکید بوده اکیفیت آموزش و پژوهش به عنوان یکی از سیاستهای توسعه
 .است

 
 بندیرتبه؛ شوندمیبا یکدیگر مقایسه گوناگونی  هایبندیرتبه در آموزش عالی موسسات
 زنی اخیراا( و 2006) 6نیوزویک بندیرتبه(، 2004) 5تایمز بندیرتبه (،2003) 4شانگهای

 بندیرتبهرا با توجه به حضور آنها در صفحات وب  هادانشگاهجداولی منتشر شده است که 
بهتر  ؛ اما توصیه شده است که 7جهان یهادانشگاهوبومتریک  بندیرتبهکنند؛ مانند می

 .روحیه همکاری انجام شودتقویت اساس اطالعات عینی و با است این کار بر

 هایسیستم نیگزیجاتوانند می یجهان بندیرتبه هایسیستم ایآسوال اینجاست که؛ 
 یبندرتبهدهند. های متعددی پاسخ منفی به این سوال میپژوهش شوند؟ یمل بندیرتبه

 و یآموزش یهارکه در درجه اول بر پارامتاست  یشتریبی هاتعداد شاخص شامل یمل
 ایلتم یجهاندر مقیاس  یبندرتبه یهاستمیکه س یحالرهستند، د متمرکز ایموسسه

 (.1 لشک)  تمرکزدارند یاتقیدارند که عمدتا برعملکرد تحق یکمتر یهاشاخص ارایه به

 

 یملی و جهان بندیرتبه هایسیستم: مقایسه توزیع سه زیر شاخص )تحقیق، آموزش، عوامل سازمانی( در 1 شکل

                                                      
4Shanghai Jiao Tong University (SJTU)  
5Times Higher Education Supplement (THES)  
6Newsweek  
7Webometrics Ranking of World Universities  
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هر کشور  یبرا یو جهان یمل هایمقیاس در هادانشگاه بندیرتبهشباهت  لیتحلبررسی و 

 تواندمین حقیقتاا یجهان بندیرتبه، مورد دانشگاهیچند  یاستثنادهد که به ینشان م
در  بندیرتبه هایسیستم ی، برایبه طور کل. باشد یمل بندیرتبهکننده  ینیبشیپ

در  لذادشوار است،  یدرسطح مل نانیقابل اطم یهاداده یآورجمع ی،جهانمقیاس 
 8اندازهفهرست کاتالوگی و یک به وابسته  هایبر شاخص یادیز دیتأک یجهان یبندرتبه

نه  ،در حال توسعه یدر کشورها ژهیبه و یملهای بندیرتبه گردد. گسترشمیخالصه 
دهد، بلکه امکان بهبود میدر هر کشور ارائه  یآموزش عال تیاز وضع یبهتر ریتنها تصو

و  هااریمع یاسهیمقا لیو تحل هیتجز قیموجود را از طر یجهان یبندرتبه یهاشیوه
 سازد.میاستانداردها فراهم 

های یژگیودر این دوره نیز با اهداف مشخصی صورت پذیرفت و کشوری  بندیرتبهنظام 
 منحصر به فردی دارد که در ادامه بیان شده است.

 1398در سال  علوم پزشکی یهادانشگاهبندی آموزشی اهداف رتبه

عالی علمی و متبه منظور دستیابی به اهداف  هادانشگاهایجاد رقابت سالم و سازنده بین 
 آموزشی

به اهداف کالن توجه با  هادانشگاهرصد عملکرد با  بندیرتبهتر به مینگاه مترقی تر و عل
 تحول و نوآوری آموزش  هایرخدادهای مرتبط با بستهو  آموزش

 در زمینه آموزش هادانشگاه نقاط ضعف و قوت دنسانشنا

 یبوم هایو ارزش هامکانیسم بر مبنایملی  بندیرتبهبا روش  هادانشگاهمقایسه 

                                                      
8dependent, bibliometric indicators-on size  

 
 از طریق افق یابی و آینده نگری در حیطه آموزش  هادانشگاهترسیم نقشه راه  

 عالی کشوراهداف کالن آموزش و نهایتاا ها، ماموریتهابه سمت برنامه هادانشگاههدایت 

  هادانشگاهدر  ارتقا بهبود و قابلنقاط  نمایان نمودن

هر یک از آموزشی جاری در  هایو نوآوری هاسازی، با برجسته نمایی ارزشالگو
  علوم پزشکی یهادانشگاه

علوم پزشکی و  یهادانشگاههای ارتباطی بین ی که مبین نوآوریهایگیری شاخصبه کار
در سطح  علوم پزشکی یهادانشگاه یبراجدید ارزش آفرینی  یرهایمسو  جامعه بوده

  معرفی نموده است. یمل

 یهایدهیپددر کشور علوم پزشکی  یهادانشگاه حضوربرای سازی سنجی و زمینهامکان
  یعالآموزش یالمللنیببازار همچون 

 دی، اساتانیدانشجوذینفعان آموزش عالی سالمت اعم از  یرقابت سالم و مثبت برا تیتقو
 علوم پزشکی کشور یهادانشگاه مدیران ارشدو 

 

 ایران  در 1398سال  علوم پزشکی یهادانشگاهبندی تبهرهای بارز نظام ویژگی

تحول و نوآوری  هایبرنامهو  هاتوجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست .1
 در آموزش پزشکی

 ، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالیهادانشگاهتوجه به نظر  .2
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  هاتخصصی و زیر حیطه هایبندیرتبهمختلف و توجه به  هایدر حیطه بندیرتبه .3

 به جای نگاه فرایندی بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزشتاکید بیشتر بر  .4

و اجتناب از کاغذبازی و  هاعدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازیو ساده سازی  .5
 هادانشگاهتحمیل بار سنگین به 

 و اطالعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت هاداکثر استفاده از دادهح .6

 ایهدرون منطق هایو همکاری هاناگوار و تشویق فعالیت هایاجتناب از رقابت .7

 آموزشی هایتوجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت  .8

در تدوین  ، مدیران محترم آموزشی ستادهادانشگاه متعهدانهو  گستردهمشارکت  .9
 هاو در جمع آوری داده هاشاخص

همه با طراحی سامانه راد با توجه به شرایط خاص  بر بستر وب بندیرتبهی اجرا .10
 19کووید گیری 

 هایدانشگاهی و بسته ابعاد برجستهمختلف،  هایحیطهبرمبنای  ها. تدوین شاخص11
 تحول آموزش
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 روش کار

آوری فراهمو  مورد توافق معیارهای استفاده از ،مطلوبآموزشی  بندیرتبهبه منظور انجام 
تالش  حاضر بندیدر رتبه .الزم و اجتناب ناپذیر استمتناسب  گیریاندازههای روش

صورت پذیرد و از تدوین  گیریاندازهو روشهای  هاشده است تدوین دقیق شاخص
 های. شاخصگرددقابلیت احصا ندارند چشم پوشی  ،سادگی و شفافیت به ی کههایشاخص

 ،گیریاندازه و قابلیت تدوین شده بر اساس اهمیت، میزان تأثیر بر کیفیت آموزش و دقت
 نهایی تدوین گردید. هایوزن دهی شده و در نهایت شاخص

در باال ی که هایمطابق اهداف از پیش تعیین شده و ویژگی بندیرتبهدر این دوره از 
در  هادانشگاههای ممکن که بتواند نمایانگر عملکرد ، ابتدا تمامی شاخصندتعریف شد

با توجه  هادانشگاهپیشنهادی  هایمجموعه شاخصگردید.  فهرستحوزه آموزش باشد 
مورد ارزیابی قرار  هانیز در مجموعه شاخص هادانشگاه بندیرتبهبه تجربه انجام دو دوره 

احصا گردید. پیشنهادی  شاخص 184تعداد  مورد بررسی، هایشاخص مجموعاز گرفت. 
 یهادانشگاهمرور  ،دارای ماموریت مشخص یهادانشگاهمرتبط با  با مطالعه مستندات

تعداد  ،حوزه عملکردی شاخص در 10تأثیرگذار، تعداد  هایو تدوین شاخص معتبر دنیا
 هایخروجی شاخص در 49و تعداد  ی تحولهابستهاهداف  حیطهشاخص در  64

 گردید. نهاییتوسط تیم راد  تاثیرگذار

ق طبعلوم پزشکی،  هایو دانشکده هادانشگاههمچنین ضمن نظرخواهی از کلیه 
در جلسه مدیران  هابدست آمده و روند تدوین شاخص هایهماهنگی قبلی تمامی شاخص
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آموزشی تعریف شده از سوی وزارت بهداشت بوده  هایشدند که واجد مأموریت بندیرتبه

و همزمان خدمات رسانی آموزشی بهداشتی و درمانی به یک جغرافیای به هم پیوسته و 
 یک جمیعت هدف را بعهده داشته اند.

شدند. و دسته بندی  یبندگروه 9یداریبا توجه به مدل پا هااخصشتمامی در ادامه کار، 
 نیروی مختلف مثل یهاجنبه از ایهوستیجامع و بهم پ هایدهیپدمجموعه به  یداریپا
که دانشگاه در آن قرار  بوم محیطینسانی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، و زیستا

های شاخصبه زیر هابندی شاخصتقسیم فرض بر این قرار گرفت که .کندمیاشاره  دارد،
های ، اهتمام بر تحقق اهداف مستتر در برنامههادانشگاهسه گانه مشتمل بر عملکرد جاری 

 دهد.میپایداری را پوشش  اجزای، تمامی تاثیرگذار هایطرح تحول آموزش و خروجی
 ند.افتیسازمان  2در شکل هستند ودر ابعاد  10یچند بعد شهیمحور همداریموضوعات پا

وجود  یبعدتککامالا  تیفعال "های دانشگاهی، ندرتااز آنجا که در زیست بوم فعالیت
 گیرند. میقرار  یابیارزمورد  این شاخصها دانشگاهیک  یداریپا در بحث؛ لذا دارد
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 : مدل پایداری2ل شک

 

از ی سازی المللبیننسل سوم و  در بسته ریزیبرنامهو  یگذار هی، توسعه، سرماقیتحق
 ی، برانیدارد. بنابرا هادانشگاهتوسعه  یبا بعد اقتصاد یکیاست که ارتباط نزد یهایجنبه

چهار  نیفرض مطرح شده است که ا نی، ایداریپا دهیعملکرد دانشگاه در ا یسازمانده
 دهند.میعملکرد دانشگاه را نشان  یعمدتاا بعد اقتصادمستتر در دو بسته مذکورجنبه 

 یعمدتاا به بعد اجتماع ییو دانشجو یکه خدمات آموزش است نیفرض بر اهمچنین 
سه  بندیرتبهتحت پوشش  یداریتوسعه پای اجزامه ، هبیترت نیشوند. به امیمربوط 

سه  نیمرز ب میترستوجه داشته باشیم که حال،  نیبا ا اند. هدانشگاه قرار گرفت یبعد
، یتواند به منافع اقتصادمی قاتیدشوار است. به عنوان مثال، تحق اریمعموالا بس دگاهید

 زیامر در مورد آموزش ن نی. اداشته باشدداللت یک دانشگاه  یطیمح ستیو ز یاجتماع
 راتیتأث رایشود، زمی رفتهیپذ یو حق ثبت اختراع تحت بعد اقتصاد هانهیهز صادق است.

آنها به  فی ازمختل یاه. نسبتستین یصرفاا اقتصادکند، اما میبر دانشگاه وارد  یاقتصاد

 
 نیهمچن تعلق دارند. ی( و بعد اجتماعیطیکاهش دهنده بار مح هایی)نوآور یطیبعد مح

 تیرا تقو یداریپا یآموزش ای یقاتیتحق یتهایکه همه فعال تنکته مهم اس نیتوجه به ا
 . کنندمین

های جاری به عالوه بر داللت بر فعالیتها لذا بر اساس مدل پایداری، تمامی شاخص
نیز اشاره  تاثیرگذار هایاقدامات انجام شده در طرح تحول و نوآوری آموزش و خروجی

 ها در سه زیر شاخه زیر طبقه بندی گردید:تمامی شاخص (.3)شکل  دارد
 تاثیرگذار هایمرتبط با خروجی هایزیر شاخص 

 هادانشگاهمرتبط با حوزه عملکردی  هایزیر شاخص 

 تحول آموزش هایمرتبط با بسته هایزیر شاخص 

 

 
 منشور درون دادها و برون دادهای دانشگاه در حوزه آموزش: 3شکل 
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 نیهمچن تعلق دارند. ی( و بعد اجتماعیطیکاهش دهنده بار مح هایی)نوآور یطیبعد مح
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 ی،کم انیو ب تینیبر اساس اصل ع است. دهیکش ریرا به تصوکار مراحل  یتمام 4شکل 

بر ، مختلف عملکرد دانشگاه را پوشش دهند هایکه جنبه اندشده تعریف ییهاشاخص
آنها  یمنف ایمثبت  راتیند و بر اساس تأثمرتب شد هامختلف در گروه هایاساس جنبه

 یبندبدست آوردن رتبه یبرا نی(. همچنرشاخصیشوند )زمیبر گروه خاص قضاوت 
وش نیز با ر هاشاخصدهی وزن  ندآیند. فرشد سازی ها نرمالشاخصبرخی از  یینها

 . استفاده شد 11معمول وزن دهی ناشی از جمع اعداد

 
 هادانشگاه یآموزش بندیرتبه هایشاخص بیترکو  نیتدو ی: روش شناس4 شکل

 

 هاهایی که اطالعات آنهمزمان نسبت به طراحی سایت راد نیز اقدام شد. تمامی شاخص
شاخص( در سامانه راد درج  32) تعداد  آمدند،میبایستی به دست  هادانشگاهاز طریق 

خواسته شد تا نسبت به معرفی یک نفر رابط از دانشگاه خود اقدام  هادانشگاهگردید و از 
برای رابطین راد جلسه توجیهی کار با سامانه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و  نمایند.

امانه برای رابطین شیوه بارگذاری اطالعات آموزش داده شد. در موعد مقرر دسترسی س
                                                      

11sum rankings-and-weight  

 
اری ص مستندات خود را در سامانه بارگذمیسر گردید تا بتدریج و در بازه زمانی مشخ

 نمایند.

طراحی شد تا هر یک از مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت نیز  ایهاین سامانه به گون
مرتبط با حیطه فعالیتی خود دسترسی داشته باشند )بعنوان مثال دفتر  هایبه شاخص

در  هادانشگاهکسب شده توسط  هایدرخشان ستاد به شاخص رتبه هایاستعداد
علوم پزشکی کشور، شورای گسترش  یهادانشگاهو  هاالمپیادهای علمی به تفکیک رشته

بیمارستانی، مرکز سنجش به  هایاعتبار بخشی سازیپیادهمرتبط با  هایبه شاخص
حوزه آموزش این  هایم(. همه مدیریتالکترونیک و امثاله هایشاخص تعداد صندلی

 (.5نمودند )شکل میوارد سامانه  هادانشگاهاطالعات را برای تک تک 

یا انجین از تکنولوژی دات نت با استفاده از معماری وب  Backendسامانه راد در بخش 
 mssqlانتخاب  ، بهترینشده است و همچنین برای دیتابیس سازیپیادهفرم طراحی و 

 کتابخانه همراه به استرپ بوت ورک فریم از قالب یا Frontendاما در بخش  بود.
نکته ی مهمی که از ابتدا در طراحی سامانه مبنا قرار داده  .است شده استفاده کوئریجی
بودن هر چه بیشتر سامانه جهت استفاده کاربران و همینطور سادگی  کاربر پسندشد 

 امل اصول گرافیکی و بصری بوده است.مراحل کار و در عین حال با رعایت ک
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 سامانه راد برای بارگزاری اطالعاتشمای : 5شکل 
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 بندینتایج نهایی رتبه

 ارائه شده است:  متفاوت به شرح ذیل در سه حوزه هادانشگاه بندیرتبهنتایج 

در ارتباط  علوم پزشکی هایدانشکده /هادانشگاه آموزشی بندیرتبهنتایج  الف(
 تاثیرگذار هایبا خروجی

 عملکردی  حوزهدر علوم پزشکی  هایدانشکده / هادانشگاه بندیرتبهنتایج ب( 

 سازیپیادهدر  علوم پزشکی های/ دانشکده هادانشگاه بندیرتبهنتایج ج( 
 آموزش و نوآوری تحول هایبسته

 

  به  "خودداری شده و صرفا ها، از ذکر همه شاخصمتن کتاببه منظور پرهیز از اطاله
مختلف بسنده شده است. خوانندگان محترم برای  هایدر بخش هادانشگاهنتایج رتبه 

 توانند به پیوست کتاب مراجعه نمایند. میتفکیکی  هایاطالع از شاخص

شی  بندیرتبهایج الف( نت شگاهآموز شکده /هادان شکی در ارتباط با  هایدان علوم پز

 تاثیرگذار هایخروجی

 

اما به این موضوع که نقش ویژه و  اندشدهتحول آموزش دخیل  هایدر برنامه هادانشگاه
  هاینظاممستقلی نیز داشته باشند کمتر توجه شده است. با اطمینان از کارکرد صحیح 

پایش  هایسیستم، تشکیالت سازمانی و ریزیبرنامهمانند  هادانشگاهسه گانه تعالی در 
 تاثیرگذاری هایدانشگاه منجر به خروجی هایتوان امید داشت که ورودیمیمناسب نیز 

 . شودبر جامعه 

 
  باشد:میموارد زیر  شامل هااین خروجی

 دانشگاه اخالق مدار 
  المللبیندانشگاه در تراز  
 دانشگاه پاسخگو به جامعه 
 ماموریت گرا و دانشگاه رسالت مدار 
  دانشگاه مرجع 
 یی علوم هیافت همگرادانشگاه پیشتاز با ر 

 

  به شرح زیر است: تاثیرگذار هایدر خروجی هادانشگاه بندیرتبهنتایج 

 دانشگاه اخالق مدار

بایستی در فرهنگ دانشگاه و از این رو است که بوده جامعه در  یمحور یاددانشگاه نه
ساختارهای آموزشی ارزش  . در این میانرا متبلور سازد هاارزشبه  شیگرا هاهمه زمینه

. در یک دانشگاه اخالق محور، فرد به سمت حائز اهمیت بسیار است مدار و اخالق محور
مت به سال ایهرود. همچنین دانشگاه باید بتواند اهتمام ویژمیانسان کامل شدن پیش 

 هایدر کلیه سطوح باید نهادینه شود. شاخص ایهاشد. اخالق حرفبمعنوی جامعه داشته 
به ارزشهای اخالقی در سطح علمی و  هادانشگاهپایبندی تعریف شده در این بخش، 

آکادمیک را مورد  هایمحیطدر جهت تعالی اخالق در  هادانشگاهاجرایی و نیز تالش 
 در این بعد را نشان داده است. هادانشگاه بندیرتبه 1جدول است. توجه قرار داده 
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رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

26

 
 ی علوم پزشکی در بعد اخالقهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -1جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 مشهد

 2 84.73 تبریز

 3 79.12 کرمانشاه

 4 76.13 تهران

 5 72.3 شیراز

 6 70.84 گلستان

 6 70.72 بیرجند

 6 70.7 اصفهان

 6 70.61 ایران

 6 70.61 لرستان

 6 70.51 شهید بهشتی

 12 70 کرمان

 13 69.49 اردبیل

 14 69.2 شهرکرد

 15 68.4 زنجان

 16 67.73 همدان

 16 67.68 البرز

 18 66.68 دزفول

 19 66.03 گناباد

 20 65.62 گیالن

 21 64.47 بوشهر

 21 64.46 یاسوج

 23 63.51 مازندران

 24 62.84 قزوین

 
 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 25 62.45 شهید صدوقی یزد

 26 61.95 خمین

 27 61.74 بهبهان

 27 61.72 زابل

 27 61.57 قم

 30 61.36 سمنان

 31 61.01 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 60.96 ایالم

 31 60.85 جندی شاپور اهواز

 34 60.52 شاهرود

 35 59.96 خوی

 36 59.53 اراک

 36 59.46 ایرانشهر

 38 59.28 سبزوار

 39 58.54 مراغه

 40 58.25 جهرم

 40 58.05 بم

 42 57.12 زاهدان

 42 57.1 سیرجان

 42 56.98 گراش

 42 56.98 جیرفت

 46 56.83 اسفراین

 46 56.66 بابل

 48 56.49 خلخال

 48 56.18 هرمزگان



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 25 62.45 شهید صدوقی یزد

 26 61.95 خمین

 27 61.74 بهبهان

 27 61.72 زابل

 27 61.57 قم

 30 61.36 سمنان

 31 61.01 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 60.96 ایالم

 31 60.85 جندی شاپور اهواز

 34 60.52 شاهرود

 35 59.96 خوی

 36 59.53 اراک

 36 59.46 ایرانشهر

 38 59.28 سبزوار

 39 58.54 مراغه

 40 58.25 جهرم

 40 58.05 بم

 42 57.12 زاهدان

 42 57.1 سیرجان

 42 56.98 گراش

 42 56.98 جیرفت

 46 56.83 اسفراین

 46 56.66 بابل

 48 56.49 خلخال

 48 56.18 هرمزگان
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 50 56.11 تربت حیدریه

 50 56.02 آبادان

 50 55.95 کاشان

 50 55.91 فسا

 50 55.84 تربت جام

 50 55.65 خراسان شمالی

 56 55.27 نیشابور

 56 55.18 ارومیه

 58 54.98 سراب

 59 54.37 رفسنجان

 60 53.77 الرستان

 61 53.2 شوشتر

 62 51.46 کردستان

 63 51.16 ساوه

 64 50 سدآبادا

 

 المللبیندانشگاه در تراز 

تعامالت علمی را مهیا  جهانی دانشگاه باید بتواند امکان ورود دانشمندان کشور به شبکه
در  یانو دانشجو اتیداس یالمللبینعلمی  تبادالتشرایط الزم برای  ضروری استسازد. 

نهاد دانشگاه فراهم شود. همچنین دانشمندان ما از فرصت برابر با سایر دانشمندان برای 
 المللبیناز بعد  هادانشگاه بندیرتبه 2جدول در شوند.  مندبهرهنشر دانش تولیدی خود 

 نشان داده شده است. 

 

 
 المللبین ی علوم پزشکی در بعدهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -2جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 74.98 شهید بهشتی

 3 71.41 مشهد

 4 69.4 تبریز

 5 68.53 اصفهان

 6 67.51 ایران

 7 64.79 شیراز

 8 61.18 کرمان

 9 60.6 کرمانشاه

 10 59.08 همدان

 11 55.85 ایالم

 12 55.76 مازندران

 13 55.5 گلستان

 14 55.22 قم

 15 54.51 ارومیه

 16 54.43 زنجان

 17 54.36 علوم بهزیستی و توانبخشی

 18 54.18 جندی شاپور اهواز

 19 54 شهید صدوقی یزد

 20 53.69 اراک

 21 53.46 زاهدان

 22 53.36 گیالن

 22 53.31 سبزوار

 22 53.3 شاهرود



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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 المللبین ی علوم پزشکی در بعدهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -2جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 74.98 شهید بهشتی

 3 71.41 مشهد

 4 69.4 تبریز

 5 68.53 اصفهان

 6 67.51 ایران

 7 64.79 شیراز

 8 61.18 کرمان

 9 60.6 کرمانشاه

 10 59.08 همدان

 11 55.85 ایالم

 12 55.76 مازندران

 13 55.5 گلستان

 14 55.22 قم

 15 54.51 ارومیه

 16 54.43 زنجان

 17 54.36 علوم بهزیستی و توانبخشی

 18 54.18 جندی شاپور اهواز

 19 54 شهید صدوقی یزد

 20 53.69 اراک

 21 53.46 زاهدان

 22 53.36 گیالن

 22 53.31 سبزوار

 22 53.3 شاهرود
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 22 53.26 بیرجند

 26 53.24 سمنان

 26 53.15 کاشان

 26 53.15 جهرم

 29 53.03 قزوین

 30 52.92 بوشهر

 31 52.67 لرستان

 32 52.49 بابل

 33 52.28 رفسنجان

 33 52.23 البرز

 35 52.17 شهرکرد

 36 51.98 هرمزگان

 36 51.92 بهبهان

 36 51.9 گناباد

 39 51.82 شوشتر

 39 51.78 کردستان

 41 51.74 ساوه

 41 51.71 آبادان

 41 51.68 خراسان شمالی

 41 51.67 تربت حیدریه

 45 51.16 الرستان

 45 51.15 گراش

 45 51.13 دزفول

 45 51.11 ایرانشهر

 45 51.11 یاسوج

 45 51.07 اردبیل

 
 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 51.07 مراغه

 45 51.05 خوی

 53 50.92 زابل

 53 50.91 فسا

 55 50.66 جیرفت

 56 50.54 بم

 57 50.44 تربت جام

 57 50.41 نیشابور

 59 50.26 سراب

 59 50.24 اسدآباد

 61 50.18 سیرجان

 61 50.17 خمین

 61 50.15 اسفراین

 64 50 خلخال

 

 دانشگاه پاسخگو به جامعه

مهم نهادهای آکادمیک میباشد.  هایشفافیت و پاسخگویی در قبال جامعه از مسوولیت
ضروری زیست بوم دانشگاه بایستی نسبت به تحوالت اجتماعی پیرامونش حساس باشد. 

فضای دانشگاه در حساس کردن اعضاء  ودانشگاه دغدغه تحوالت اجتماعی را داشته است 
نسبت به مسائل اجتماعی  اندانشجوی غیرهیات علمی و هیات علمی وکادر خود اعم از 

 دانشگاه در تحلیل و دغدغه مندی نسبت به مسائل دهکلیه اعضای خانوا. عمل نمایدموثر 
تربیت شدگان دانشگاه در تحلیل ضروری است د. نباشمی کوشا اجتماعی هایو آسیب
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 51.07 مراغه

 45 51.05 خوی

 53 50.92 زابل

 53 50.91 فسا

 55 50.66 جیرفت

 56 50.54 بم

 57 50.44 تربت جام

 57 50.41 نیشابور

 59 50.26 سراب

 59 50.24 اسدآباد

 61 50.18 سیرجان

 61 50.17 خمین

 61 50.15 اسفراین

 64 50 خلخال

 

 دانشگاه پاسخگو به جامعه

مهم نهادهای آکادمیک میباشد.  هایشفافیت و پاسخگویی در قبال جامعه از مسوولیت
ضروری زیست بوم دانشگاه بایستی نسبت به تحوالت اجتماعی پیرامونش حساس باشد. 

فضای دانشگاه در حساس کردن اعضاء  ودانشگاه دغدغه تحوالت اجتماعی را داشته است 
نسبت به مسائل اجتماعی  اندانشجوی غیرهیات علمی و هیات علمی وکادر خود اعم از 

 دانشگاه در تحلیل و دغدغه مندی نسبت به مسائل دهکلیه اعضای خانوا. عمل نمایدموثر 
تربیت شدگان دانشگاه در تحلیل ضروری است د. نباشمی کوشا اجتماعی هایو آسیب



رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

32

 
این بعد  بندیرتبه 3اصالحی توانمند باشند. جدول  هایمسائل اجتماعی و ارائه راه حل

 را نشان داده است. هادانشگاهاز 

 ی علوم پزشکی در بعد پاسخگوییهادانشکده /هادانشگاهد رتبه بندی بروندا -3جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 مشهد

 2 84.73 تبریز

 3 79.12 کرمانشاه

 4 76.13 تهران

 5 72.3 شیراز

 6 70.84 گلستان

 6 70.72 بیرجند

 6 70.7 اصفهان

 6 70.61 ایران

 6 70.61 لرستان

 6 70.51 شهید بهشتی

 12 70 کرمان

 13 69.49 اردبیل

 14 69.2 شهرکرد

 15 68.4 زنجان

 16 67.73 همدان

 16 67.68 البرز

 18 66.68 دزفول

 19 66.03 گناباد

 20 65.62 گیالن

 21 64.47 بوشهر

 
 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 21 64.46 یاسوج

 23 63.51 مازندران

 24 62.84 قزوین

 25 62.45 شهید صدوقی یزد

 26 61.95 خمین

 27 61.74 بهبهان

 27 61.72 زابل

 27 61.57 قم

 30 61.36 سمنان

 31 61.01 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 60.96 ایالم

 31 60.85 جندی شاپور اهواز

 34 60.52 شاهرود

 35 59.96 خوی

 36 59.53 اراک

 36 59.46 ایرانشهر

 38 59.28 سبزوار

 39 58.54 مراغه

 40 58.25 جهرم

 40 58.05 بم

 42 57.12 زاهدان

 42 57.1 سیرجان

 42 56.98 گراش

 42 56.98 جیرفت

 46 56.83 اسفراین

 46 56.66 بابل
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 21 64.46 یاسوج

 23 63.51 مازندران

 24 62.84 قزوین

 25 62.45 شهید صدوقی یزد

 26 61.95 خمین

 27 61.74 بهبهان

 27 61.72 زابل

 27 61.57 قم

 30 61.36 سمنان

 31 61.01 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 60.96 ایالم

 31 60.85 جندی شاپور اهواز

 34 60.52 شاهرود

 35 59.96 خوی

 36 59.53 اراک

 36 59.46 ایرانشهر

 38 59.28 سبزوار

 39 58.54 مراغه

 40 58.25 جهرم

 40 58.05 بم

 42 57.12 زاهدان

 42 57.1 سیرجان

 42 56.98 گراش

 42 56.98 جیرفت

 46 56.83 اسفراین

 46 56.66 بابل
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 48 56.49 خلخال

 48 56.18 هرمزگان

 50 56.11 تربت حیدریه

 50 56.02 آبادان

 50 55.95 کاشان

 50 55.91 فسا

 50 55.84 تربت جام

 50 55.65 خراسان شمالی

 56 55.27 نیشابور

 56 55.18 ارومیه

 58 54.98 سراب

 59 54.37 رفسنجان

 60 53.77 الرستان

 61 53.2 شوشتر

 62 51.46 کردستان

 63 51.16 ساوه

 64 50 سدآبادا

 

 ماموریت گرا و دانشگاه رسالت مدار

حوزه در اخیر  هایسالکه در  است ایهمفهوم گستردرسالت مداری و ماموریت گرایی 
هر دانشگاه در هر سطحی که باشد پرداخته است.  هابه آن عالی سالمت بیشتر آموزش

الزم است بتواند رسالت تمایز یافته خود را بشناسد و بداند چه رسالتی را باید به سرانجام 
آن که در آن قرار دارد باید بتواند برای رفع نیازهای  ایهبرساند. هر دانشگاه بنا به منطق

در شناسایی نیازهای بومی و آمایشی خود  هادانشگاهرود میانتظار منطقه تالش کند. 

 
محلی و بومی نقش موثری  هایتوانمند باشند. تربیت شدگان دانشگاه باید در خلق فرصت

متناسب با  یهایماموریت ،شناخته رایش خو هایدانشگاه ظرفیتالزم است ایفا کنند. 
 هایریزیبرنامهتعریف شده  هایتحقق ماموریتجهت د و نتعریف کن خود هایظرفیت
 . دهدمیدر این بعد را نشان  هادانشگاه بندیرتبه 4د. جدول نداشته باش الزم را

 ی علوم پزشکی در بعد مأموریت گراییهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -4جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 85.78 اصفهان

 3 85.1 تبریز

 4 76.73 شهید صدوقی یزد

 5 76.63 شیراز

 6 74.63 ایران

 6 74.61 کرمان

 8 72.91 کاشان

 9 72.68 شهید بهشتی

 10 69.9 مشهد

 11 68.75 همدان

 12 68.56 زنجان

 13 64.54 لرستان

 14 63.26 نبخشیاعلوم بهزیستی و تو

 15 61.69 قزوین

 16 61.24 مازندران

 17 61.13 جندی شاپور اهواز

 18 59.52 بیرجند

 18 59.5 گلستان



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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محلی و بومی نقش موثری  هایتوانمند باشند. تربیت شدگان دانشگاه باید در خلق فرصت

متناسب با  یهایماموریت ،شناخته رایش خو هایدانشگاه ظرفیتالزم است ایفا کنند. 
 هایریزیبرنامهتعریف شده  هایتحقق ماموریتجهت د و نتعریف کن خود هایظرفیت
 . دهدمیدر این بعد را نشان  هادانشگاه بندیرتبه 4د. جدول نداشته باش الزم را

 ی علوم پزشکی در بعد مأموریت گراییهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -4جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 85.78 اصفهان

 3 85.1 تبریز

 4 76.73 شهید صدوقی یزد

 5 76.63 شیراز

 6 74.63 ایران

 6 74.61 کرمان

 8 72.91 کاشان

 9 72.68 شهید بهشتی

 10 69.9 مشهد

 11 68.75 همدان

 12 68.56 زنجان

 13 64.54 لرستان

 14 63.26 نبخشیاعلوم بهزیستی و تو

 15 61.69 قزوین

 16 61.24 مازندران

 17 61.13 جندی شاپور اهواز

 18 59.52 بیرجند

 18 59.5 گلستان
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 20 58.51 بابل

 21 57.96 قم

 22 57.89 زابل

 22 57.89 شهرکرد

 24 57.66 اراک

 25 57.56 سمنان

 26 56.92 سبزوار

 27 56.85 نیشابور

 28 56.75 گناباد

 29 56.58 ارومیه

 30 56.17 کرمانشاه

 31 56.02 خراسان شمالی

 32 55.76 شاهرود

 33 55.7 تربت حیدریه

 34 55.54 ایالم

 34 55.54 رفسنجان

 34 55.54 یاسوج

 37 55.41 البرز

 37 55.37 بم

 37 55.37 جیرفت

 40 55.2 بوشهر

 40 55.2 تربت جام

 40 55.2 خمین

 40 55.2 خوی

 40 55.2 ساوه

 40 55.2 سراب

 
 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 40 55.2 سیرجان

 40 55.2 گراش

 40 55.2 الرستان

 40 55.2 مراغه

 50 54.24 کردستان

 51 54.11 گیالن

 52 53.55 جهرم

 53 53.52 فسا

 54 52.72 زاهدان

 54 52.72 هرمزگان

 56 52.51 آبادان

 56 52.51 اردبیل

 56 52.51 اسفراین

 56 52.51 بهبهان

 56 52.51 خلخال

 56 52.51 دزفول

 56 52.51 شوشتر

 63 50.17 اسدآباد

 64 50 ایرانشهر

 

 دانشگاه مرجع

 زهحودر  میکدکاآ کزامرو  نشگاههامستلزم آنست که دا ،یعلم مرجعیت هجایگاحصول 
 وپیشرروز،  به ،پاسخگو ،تکاو ا عجاار محل ،یپرداز هینظر ،یفناور ،هشوپژ زش،موآ یها

بطور عمده معطوف  تیمتداول از مرجع یها شتدابر. باشند مدآسر ینجها سطحو در 
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 40 55.2 سیرجان

 40 55.2 گراش

 40 55.2 الرستان

 40 55.2 مراغه

 50 54.24 کردستان

 51 54.11 گیالن

 52 53.55 جهرم

 53 53.52 فسا

 54 52.72 زاهدان

 54 52.72 هرمزگان

 56 52.51 آبادان

 56 52.51 اردبیل

 56 52.51 اسفراین

 56 52.51 بهبهان

 56 52.51 خلخال

 56 52.51 دزفول

 56 52.51 شوشتر

 63 50.17 اسدآباد

 64 50 ایرانشهر

 

 دانشگاه مرجع

 زهحودر  میکدکاآ کزامرو  نشگاههامستلزم آنست که دا ،یعلم مرجعیت هجایگاحصول 
 وپیشرروز،  به ،پاسخگو ،تکاو ا عجاار محل ،یپرداز هینظر ،یفناور ،هشوپژ زش،موآ یها

بطور عمده معطوف  تیمتداول از مرجع یها شتدابر. باشند مدآسر ینجها سطحو در 
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 نیباشد. امیدانش  یجهان گیو رقابت در ل یدانش داتیدر حوزه تول هادانشگاه گاهیبه جا

 ود.شمی یابیارز یعلم سنج هایعموما با شاخص یعلم تیاز مرجعخاص برداشت 

رقابتی فراوان از امکانات بالقوه متنوعی  هایعلوم پزشکی با داشتن مزیت یهادانشگاه
 با هادانشگاه اینباشند. میبرخوردار  یو مل ایهمنطق هایبه قطببرای تبدیل شدن 

 رهبری علمی هایحوزه از برخی در توانندمی ستادی هایحمایت و ریزی متمرکز برنامه
در این  هادانشگاه بندیرتبه 5جدول  .نمایند تثبیت بین المللی سطح در حتی را خود

 نشان داده است. بعد را 

 ی علوم پزشکی در بعد مرجعیت علمیهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -5جدول 

 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 74.02 اصفهان

 3 73.87 شهید بهشتی

 4 67.64 تبریز

 5 67.41 شیراز

 6 64.43 ایران

 7 61.61 مشهد

 8 60.68 کرمان

 9 60.35 شهید صدوقی یزد

 10 59.11 همدان

 11 58.84 کاشان

 12 57.29 کرمانشاه

 13 57.19 جندی شاپور اهواز

 14 56.38 علوم بهزیستی و توانبخشی

 15 55.87 گیالن

 
 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 15 55.81 زنجان

 17 55.48 لرستان

 18 54.99 مازندران

 19 54.29 قزوین

 19 54.24 جهرم

 21 53.85 کردستان

 22 53.75 بیرجند

 23 53.61 اردبیل

 24 53.46 ایالم

 25 53.35 البرز

 25 53.31 بابل

 27 53.18 هرمزگان

 27 53.13 خراسان شمالی

 29 53.04 سبزوار

 30 52.74 شاهرود

 31 52.64 گلستان

 32 52.55 آبادان

 32 52.49 قم

 32 52.45 اراک

 32 52.42 نیشابور

 36 52.11 رفسنجان

 36 52.07 فسا

 38 51.91 سمنان

 38 51.9 بوشهر

 38 51.87 شهرکرد

 41 51.8 زاهدان
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 15 55.81 زنجان

 17 55.48 لرستان

 18 54.99 مازندران

 19 54.29 قزوین

 19 54.24 جهرم

 21 53.85 کردستان

 22 53.75 بیرجند

 23 53.61 اردبیل

 24 53.46 ایالم

 25 53.35 البرز

 25 53.31 بابل

 27 53.18 هرمزگان

 27 53.13 خراسان شمالی

 29 53.04 سبزوار

 30 52.74 شاهرود

 31 52.64 گلستان

 32 52.55 آبادان

 32 52.49 قم

 32 52.45 اراک

 32 52.42 نیشابور

 36 52.11 رفسنجان

 36 52.07 فسا

 38 51.91 سمنان

 38 51.9 بوشهر

 38 51.87 شهرکرد

 41 51.8 زاهدان
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 رتبه شده تراز امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 42 51.68 ارومیه

 43 51.4 دزفول

 43 51.35 زابل

 45 51.18 گناباد

 46 51.13 یاسوج

 46 51.09 خمین

 48 50.68 جیرفت

 48 50.64 ساوه

 50 50.53 بم

 51 50.4 اسفراین

 51 50.39 سراب

 51 50.36 بهبهان

 51 50.33 الرستان

 51 50.3 تربت جام

 51 50.3 تربت حیدریه

 51 50.3 ایرانشهر

 51 50.28 شوشتر

 59 50.21 اسدآباد

 59 50.2 سیرجان

 61 50.08 مراغه

 61 50.01 گراش

 61 50 خوی

 61 50 خلخال

 

 
 یی علومهمگراهیافت دانشگاه پیشتاز با ر

جوامع کمرنگ تر شده  هایامروزه مرزهای تفکیک میان علوم در جهت پاسخگویی به نیاز
در وزارتین  هادانشگاهضروری است نگرش فرابخشی به علوم بسیار بنیادین است. است. 

با یکدیگر در تعامل سازنده بصورت مداوم  و سایر موسسات آموزش عالیعلوم و بهداشت 
و چند وجهی تربیت  متخصصینی با رویکرد مساله محور هادانشگاهه است شایستباشند. 

 را نشان داده است.  هادانشگاهاین بعد از  بندیرتبه 6د. جدول نکن

 

 ی علوم پزشکی در بعد همگرایی علومهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -6جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی
 1 100 تهران

 2 81.8 تبریز

 3 75.46 اصفهان

 4 75 شهید بهشتی

 5 73.24 شیراز

 6 69.49 ایران

 7 67.16 مشهد

 8 63.11 علوم بهزیستی و توانبخشی

 9 62.36 همدان

 10 60.67 کرمان

 11 58.26 گلستان

 12 57.93 اردبیل

 13 57.46 کرمانشاه

 14 56.53 شهید صدوقی یزد

 15 55.56 بیرجند
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 یی علومهمگراهیافت دانشگاه پیشتاز با ر

جوامع کمرنگ تر شده  هایامروزه مرزهای تفکیک میان علوم در جهت پاسخگویی به نیاز
در وزارتین  هادانشگاهضروری است نگرش فرابخشی به علوم بسیار بنیادین است. است. 

با یکدیگر در تعامل سازنده بصورت مداوم  و سایر موسسات آموزش عالیعلوم و بهداشت 
و چند وجهی تربیت  متخصصینی با رویکرد مساله محور هادانشگاهه است شایستباشند. 

 را نشان داده است.  هادانشگاهاین بعد از  بندیرتبه 6د. جدول نکن

 

 ی علوم پزشکی در بعد همگرایی علومهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی برونداد  -6جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی
 1 100 تهران

 2 81.8 تبریز

 3 75.46 اصفهان

 4 75 شهید بهشتی

 5 73.24 شیراز

 6 69.49 ایران

 7 67.16 مشهد

 8 63.11 علوم بهزیستی و توانبخشی

 9 62.36 همدان

 10 60.67 کرمان

 11 58.26 گلستان

 12 57.93 اردبیل

 13 57.46 کرمانشاه

 14 56.53 شهید صدوقی یزد

 15 55.56 بیرجند
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 16 55.02 زنجان

 17 54.83 مازندران

 17 54.77 شاهرود

 19 54.58 جندی شاپور اهواز

 20 54.38 قزوین

 21 54.07 سمنان

 22 53.78 کاشان

 23 53.52 شهرکرد

 24 53.32 اراک

 25 53.05 گیالن

 26 52.85 لرستان

 27 52.67 فسا

 28 52.43 بابل

 28 52.41 ارومیه

 30 52.24 آبادان

 30 52.17 جهرم

 30 52.13 البرز

 33 52.11 قم

 33 52.02 خراسان شمالی

 35 51.95 شوشتر

 36 51.8 بهبهان

 37 51.72 ایالم

 37 51.66 سبزوار

 39 51.62 بوشهر

 39 51.54 تربت حیدریه

 39 51.5 زاهدان

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 42 51.25 هرمزگان

 43 51.02 الرستان

 43 51.01 یاسوج

 45 50.93 گناباد

 46 50.78 رفسنجان

 46 50.75 نیشابور

 46 50.69 کردستان

 49 50.48 بم

 49 50.38 زابل

 49 50.37 دزفول

 49 50.36 سراب

 49 50.32 جیرفت

 54 50.3 اسفراین

 54 50.25 ایرانشهر

 54 50.19 ساوه

 57 50.12 تربت جام

 57 50.1 مراغه

 57 50.06 سیرجان

 57 50.06 خمین

 57 50.01 گراش

 57 50 خوی

 57 50 اسدآباد

 57 50 خلخال

 



فصلسوم-نتایجرتبهبندی

43

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 42 51.25 هرمزگان

 43 51.02 الرستان

 43 51.01 یاسوج

 45 50.93 گناباد

 46 50.78 رفسنجان

 46 50.75 نیشابور

 46 50.69 کردستان

 49 50.48 بم

 49 50.38 زابل

 49 50.37 دزفول

 49 50.36 سراب

 49 50.32 جیرفت

 54 50.3 اسفراین

 54 50.25 ایرانشهر

 54 50.19 ساوه

 57 50.12 تربت جام

 57 50.1 مراغه

 57 50.06 سیرجان

 57 50.06 خمین

 57 50.01 گراش

 57 50 خوی

 57 50 اسدآباد

 57 50 خلخال
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 علوم پزشکی در حوزه عملکردی های/ دانشکده هادانشگاه بندیرتبهایج نت ب(

 
گستره عملکرد آموزشی مورد بررسی در حوزه عملکردی منعکس کننده  هایشاخص
دانشگاه در جهت ارتقای  هایریزیبرنامهمیزان اثربخشی اقدامات، فرایندها و و  هادانشگاه

 این عملکرد را به تصویر کشیده است. 7باشد. جدول میکیفیت آموزش 

 ی علوم پزشکی در حوزه عملکردیهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -7جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز وم پزشکیلدانشگاه/ دانشکده ع

 1 100 تهران

 2 96.16 اصفهان

 3 88.66 تبریز

 4 84.13 شهید بهشتی

 4 83.86 مشهد

 6 83.04 شیراز

 6 82.71 ایران

 8 79.43 همدان

 9 78.85 زنجان

 10 77.75 یزدشهید صدوقی 

 11 76.13 مازندران

 11 75.89 کرمان

 13 75.49 گیالن

 14 74.77 اراک

 14 74.67 کاشان

 16 74.16 بیرجند

 17 73.58 اهوازجندی شاپور

 17 73.37 گلستان

 
 رتبه تراز شده امتیاز وم پزشکیلدانشگاه/ دانشکده ع

 19 73.05 قزوین

 20 70.25 سبزوار

 20 70.09 کرمانشاه

 22 69.7 لرستان

 22 69.56 بوشهر

 22 69.55 سمنان

 22 69.43 هرمزگان

 22 69.41 زابل

 27 68.75 قم

 28 68.07 بابل

 28 67.95 زاهدان

 28 67.9 اردبیل

 31 67.5 و توانبخشی بهزیستیعلوم 

 32 66.93 یاسوج

 32 66.67 جهرم

 34 66.21 کردستان

 34 66.09 شهرکرد

 36 65.58 گناباد

 36 65.52 رفسنجان

 36 65.46 خراسان شمالی

 39 64.89 دزفول

 39 64.65 فسا

 41 64.4 البرز

 41 64.36 شاهرود

 43 62.09 تربت حیدریه

 43 62.06 جیرفت



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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 رتبه تراز شده امتیاز وم پزشکیلدانشگاه/ دانشکده ع

 19 73.05 قزوین

 20 70.25 سبزوار

 20 70.09 کرمانشاه

 22 69.7 لرستان

 22 69.56 بوشهر

 22 69.55 سمنان

 22 69.43 هرمزگان

 22 69.41 زابل

 27 68.75 قم

 28 68.07 بابل

 28 67.95 زاهدان

 28 67.9 اردبیل

 31 67.5 و توانبخشی بهزیستیعلوم 

 32 66.93 یاسوج

 32 66.67 جهرم

 34 66.21 کردستان

 34 66.09 شهرکرد

 36 65.58 گناباد

 36 65.52 رفسنجان

 36 65.46 خراسان شمالی

 39 64.89 دزفول

 39 64.65 فسا

 41 64.4 البرز

 41 64.36 شاهرود

 43 62.09 تربت حیدریه

 43 62.06 جیرفت
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 رتبه تراز شده امتیاز وم پزشکیلدانشگاه/ دانشکده ع

 45 61.67 بم

 46 60.72 ایالم

 47 59.52 نیشابور

 47 59.34 ارومیه

 49 58.44 ابادان

 50 57.92 مراغه

 51 56.84 سراب

 52 55.85 تربت جام

 53 55.37 الرستان

 53 55.27 خمین

 55 54.86 بهبهان

 55 54.77 ایرانشهر

 57 54.2 ساوه

 58 53.77 خوی

 59 52.8 اسفراین

 59 52.73 شوشتر

 61 52.43 سیرجان

 61 52.36 اسدآباد

 63 51.8 خلخال

 64 50 گراش

 

 
 هایبسته سازیپیادهدر  علوم پزشکی های/ دانشکده هادانشگاه بندیرتبهنتایج ج( 

 تحول و نوآوری آموزش

 رمچها مگابه عنوان  رکشو یلویتهااو بر تأکید با پزشکی معلو زشمودر آ لتحونوآوری و 
و  لتحو یها بستهو  هاسیاستدر همین راستا  .معرفی گردید سالمت منظا لتحو حطر
 رـبو اهداف مستتر در آنها  معرفی 1394در سال  کیـپزش موـعل زشمودر آ آورینو
ی اخالق مدار، فناور، یهادانشگاهایران به عنوان  علوم پزشکی یهادانشگاه هاـجایگ یتالـعا

این سال از ابالغ  5. پس از گذشت داشت دـتأکی المللبینپاسخگو و مطرح در عرصه 
اهداف مستتر در آنها مورد  سازیپیادهدر  هادانشگاهتوفیق میزان شایسته است ، هابسته

به نمایش را به تفکیک هر بسته  هادانشگاه بندیرتبه 17تا  8 توجه قرار گیرد. جداول
 :نداگذاشته

 پزشکی علوم در علمی مرجعیت برای کسب سازی ظرفیت و نگاری آینده بسته

 آموزش در علمی مرجعیت مسیر در حرکت راه نقشه طراحیدر این بسته محورهای 
 مرجعیت کسب جهت در پزشکی علوم آموزش نهادهای هایظرفیت پزشکی، تقویت علوم

 حوزه در دانش ترجمان و راهبردی تحقیقات از دار، حمایت اولویت هایحیطه در علمی
انداز  چشم افق در پزشکی علوم آموزش در نگاری آینده سند پزشکی و تدوین آموزش

علوم پزشکی جهت تبدیل نتایج تحقیقات  یهادانشگاهحمایت . گرفته استمورد توجه 
 و آموزشی هایبه اقدامات عملی در ارتقای آموزش و حمایت مادی و معنوی از نوآوری

ینده نگاری و ظرفیت آبسته  برای نیل به این مهم در قالب هادانشگاهرقابت و تالش 
 به تصویر کشیده شده است.  8سازی برای کسب مرجعیت علمی در جدول 
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 هایبسته سازیپیادهدر  علوم پزشکی های/ دانشکده هادانشگاه بندیرتبهنتایج ج( 

 تحول و نوآوری آموزش

 رمچها مگابه عنوان  رکشو یلویتهااو بر تأکید با پزشکی معلو زشمودر آ لتحونوآوری و 
و  لتحو یها بستهو  هاسیاستدر همین راستا  .معرفی گردید سالمت منظا لتحو حطر
 رـبو اهداف مستتر در آنها  معرفی 1394در سال  کیـپزش موـعل زشمودر آ آورینو
ی اخالق مدار، فناور، یهادانشگاهایران به عنوان  علوم پزشکی یهادانشگاه هاـجایگ یتالـعا

این سال از ابالغ  5. پس از گذشت داشت دـتأکی المللبینپاسخگو و مطرح در عرصه 
اهداف مستتر در آنها مورد  سازیپیادهدر  هادانشگاهتوفیق میزان شایسته است ، هابسته

به نمایش را به تفکیک هر بسته  هادانشگاه بندیرتبه 17تا  8 توجه قرار گیرد. جداول
 :نداگذاشته

 پزشکی علوم در علمی مرجعیت برای کسب سازی ظرفیت و نگاری آینده بسته

 آموزش در علمی مرجعیت مسیر در حرکت راه نقشه طراحیدر این بسته محورهای 
 مرجعیت کسب جهت در پزشکی علوم آموزش نهادهای هایظرفیت پزشکی، تقویت علوم

 حوزه در دانش ترجمان و راهبردی تحقیقات از دار، حمایت اولویت هایحیطه در علمی
انداز  چشم افق در پزشکی علوم آموزش در نگاری آینده سند پزشکی و تدوین آموزش

علوم پزشکی جهت تبدیل نتایج تحقیقات  یهادانشگاهحمایت . گرفته استمورد توجه 
 و آموزشی هایبه اقدامات عملی در ارتقای آموزش و حمایت مادی و معنوی از نوآوری

ینده نگاری و ظرفیت آبسته  برای نیل به این مهم در قالب هادانشگاهرقابت و تالش 
 به تصویر کشیده شده است.  8سازی برای کسب مرجعیت علمی در جدول 
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 مرجعیت برای کسب     سازی ظرفیت و نگاری آینده ی علوم پزشکی در بستههادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -8جدول 

 پزشکی علوم در علمی

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 74.83 اصفهان

 3 71.33 شهید بهشتی

 4 65.72 تبریز

 5 64.34 شیراز

 6 63.53 شهید صدوقی یزد

 7 63.36 ایران

 8 62.29 کرمان

 9 61.89 همدان

 10 61.77 مشهد

 11 60.44 علوم بهزیستی و توانبخشی

 12 59.67 جندی شاپور اهواز

 13 59.07 زنجان

 14 58.02 کرمانشاه

 15 57.02 کاشان

 16 56.76 مازندران

 17 55.97 گیالن

 17 55.94 قزوین

 19 55.76 جهرم

 20 55.32 بیرجند

 20 55.25 البرز

 22 54.64 ایالم

 23 54.23 خراسان شمالی

 24 54.13 سبزوار

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 25 53.77 بابل

 25 53.77 هرمزگان

 27 53.58 شاهرود

 27 53.57 نیشابور

 29 52.99 گلستان

 30 52.75 رفسنجان

 31 52.65 لرستان

 31 52.65 کردستان

 31 52.65 اراک

 34 52.45 قم

 34 52.43 فسا

 36 52.28 اردبیل

 36 52.27 دزفول

 38 52.04 شهرکرد

 39 51.88 خمین

 39 51.82 سمنان

 41 51.73 ارومیه

 42 51.62 بوشهر

 43 51.08 یاسوج

 44 50.99 گناباد

 44 50.96 زاهدان

 46 50.88 آبادان

 46 50.87 ساوه

 48 50.46 زابل

 48 50.38 اسدآباد

 50 50.3 بم
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 25 53.77 بابل

 25 53.77 هرمزگان

 27 53.58 شاهرود

 27 53.57 نیشابور

 29 52.99 گلستان

 30 52.75 رفسنجان

 31 52.65 لرستان

 31 52.65 کردستان

 31 52.65 اراک

 34 52.45 قم

 34 52.43 فسا

 36 52.28 اردبیل

 36 52.27 دزفول

 38 52.04 شهرکرد

 39 51.88 خمین

 39 51.82 سمنان

 41 51.73 ارومیه

 42 51.62 بوشهر

 43 51.08 یاسوج

 44 50.99 گناباد

 44 50.96 زاهدان

 46 50.88 آبادان

 46 50.87 ساوه

 48 50.46 زابل

 48 50.38 اسدآباد

 50 50.3 بم



رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

50

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 50 50.28 بهبهان

 50 50.28 اسفراین

 50 50.26 سراب

 54 50.22 ایرانشهر

 54 50.21 جیرفت

 54 50.19 سیرجان

 54 50.12 مراغه

 58 50.07 تربت حیدریه

 58 50.02 الرستان

 58 50.01 گراش

 58 50.01 خوی

 58 50 تربت جام

 58 50 شوشتر

 58 50 خلخال

 

 سوم نسل یهادانشگاه بستر در کارآفرینی بسته توسعه

 و بینی سوم، باز نسل یهادانشگاه به گذار راه نقشه در این بسته محورهای طراحی
 به گذار راه نقشه براساس پزشکی علوم یهادانشگاه عملکرد و ساختار بازنگری
 یهادانشگاه در بنیان دانش ثروت خلق و چهارم، کارآفرینی و سوم نسل یهادانشگاه

 و تامین نظام استقرار و ملی( و طراحی – ایهنوآوری )منطق نظام قالب در پزشکی علوم
 تحقق راستای در سالمت عالی آموزش ایهبودج غیر و محور عدالت پایدار، مالی تخصیص
 باشد. میسوم مورد توجه  هزاره یهادانشگاه

 
نشانگری  نسل سوم یهادانشگاهتوسعه کارآفرینی در بستر  در بسته هادانشگاه بندیرتبه

 سمت با یهایو ایجاد زیرساخت در بازمهندسی ساختارها و فرآیندها هادانشگاهاز همت 
 نشان داده در این بسته هادانشگاهمیزان توفیق  9در جدول  .باشدمیو سوی کارآفرینی 

 شده است.

 بستر در کارآفرینی ی علوم پزشکی در بسته توسعههادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -9جدول 
 سوم نسل یهادانشگاه 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 98.12 تبریز

 3 90.05 شیراز

 4 81.67 مشهد

 5 78.18 اصفهان

 6 75.73 اردبیل

 7 74.98 بیرجند

 8 73.21 ایران

 8 73.07 شهید بهشتی

 10 72.87 کرمان

 11 71.14 گیالن

 12 65.82 کرمانشاه

 13 63.63 شهید صدوقی یزد

 14 62.5 همدان

 15 61.19 جندی شاپور اهواز

 15 61.12 شهرکرد

 17 59.76 لرستان

 18 59.55 بوشهر
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نشانگری  نسل سوم یهادانشگاهتوسعه کارآفرینی در بستر  در بسته هادانشگاه بندیرتبه

 سمت با یهایو ایجاد زیرساخت در بازمهندسی ساختارها و فرآیندها هادانشگاهاز همت 
 نشان داده در این بسته هادانشگاهمیزان توفیق  9در جدول  .باشدمیو سوی کارآفرینی 

 شده است.

 بستر در کارآفرینی ی علوم پزشکی در بسته توسعههادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -9جدول 
 سوم نسل یهادانشگاه 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 98.12 تبریز

 3 90.05 شیراز

 4 81.67 مشهد

 5 78.18 اصفهان

 6 75.73 اردبیل

 7 74.98 بیرجند

 8 73.21 ایران

 8 73.07 شهید بهشتی

 10 72.87 کرمان

 11 71.14 گیالن

 12 65.82 کرمانشاه

 13 63.63 شهید صدوقی یزد

 14 62.5 همدان

 15 61.19 جندی شاپور اهواز

 15 61.12 شهرکرد

 17 59.76 لرستان

 18 59.55 بوشهر
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 58.83 قزوین

 20 58.22 جهرم
 20 58.22 شاهرود

 22 58 کاشان

 22 57.94 گلستان

 24 57.49 دزفول

 25 57.13 سبزوار

 25 57.08 شوشتر

 25 57 مازندران

 25 56.97 نیشابور

 29 56.76 قم

 29 56.61 زنجان

 31 56.25 خراسان شمالی

 31 56.48 هرمزگان

 33 55.81 بهبهان

 34 55.38 کردستان

 35 55.06 اراک

 36 54.61 جیرفت

 36 54.56 زاهدان

 36 54.51 سمنان

 36 54.42 علوم بهزیستی و توانبخشی

 36 54.39 بابل

 41 54.07 گناباد

 42 53.68 ایرانشهر

 42 53.63 یاسوج

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 44 53.45 فسا

 45 53.14 البرز

 46 52.86 آبادان

 46 52.71 تربت جام

 48 52.56 الرستان

 49 52.3 اسفراین

 49 52.27 ارومیه

 51 52.14 تربت حیدریه

 51 52.02 رفسنجان

 53 51.7 ایالم

 54 51.49 بم

 55 50.93 سراب

 55 50.8 سیرجان

 55 50.77 زابل

 58 50.6 ساوه

 59 50.06 خمین

 59 50 اسدآباد

 59 50 خلخال

 59 50 خوی

 59 50 گراش

 59 50 مراغه
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 44 53.45 فسا

 45 53.14 البرز

 46 52.86 آبادان

 46 52.71 تربت جام

 48 52.56 الرستان

 49 52.3 اسفراین

 49 52.27 ارومیه

 51 52.14 تربت حیدریه

 51 52.02 رفسنجان

 53 51.7 ایالم

 54 51.49 بم

 55 50.93 سراب

 55 50.8 سیرجان

 55 50.77 زابل

 58 50.6 ساوه

 59 50.06 خمین

 59 50 اسدآباد

 59 50 خلخال

 59 50 خوی

 59 50 گراش

 59 50 مراغه
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 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

 نیازهای بر مبتنی آموزشی نیازهای بیاارزی و در این بسته به محورهایی نظیر شناسایی
( هاآموزشی )کوریکولوم هایبرنامه ارزشیابی و ابالغ بازنگری، و جامعه، تدوین آینده و حال

 استقرار و توانمندی، طراحی بر مبتنی آموزش رویکرد با و جامعه به پاسخگویی راستای در
 نظام استقرار و پزشکی و طراحی علوم انسانی نیروی تربیت مدیریت و ریزیبرنامه نظام

سالمت  عالی آموزش نظام پاسخگویی ارتقای راستای در ایهحرف و مهارتی هایآموزش
در بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور مصداق  هادانشگاه بندیرتبهاشاره شده است. 

، ایجاد در حوزه آموزش علوم پزشکی جامعه یهازنیا به هادانشگاه پاسخگوئیمیزان 
و همچنین  برای مناطق کمتر برخوردار برای پذیرش دانشجویان بومی مناسب شرایط

و  ایهآموزشی تدوین شده بر اساس نیاز جامعه در سطح منطق هایبازنگری کوریکولوم
 است. نشان داده شده 10ملی است که در جدول 

 

 محور عدالت و پاسخگو ی علوم پزشکی در بسته آموزشهادانشکده /هانشگاهدارتبه بندی  -10جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 99 زاهدان

 3 88.52 کاشان

 4 87.79 اصفهان

 5 83.49 شهید بهشتی

 6 80.73 شهر کرد

 7 80.53 ایران

 8 71.65 تبریز

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 9 67.03 شیراز

 10 65.88 همدان

 11 64.67 جندی شاپور اهواز

 12 64.17 جیرفت

 13 62.99 مشهد

 14 61.53 فسا

 15 61.36 لرستان

 16 60.81 بیرجند

 17 60.16 کرمانشاه

 18 59.22 زابل

 18 59.16 یاسوج

 20 58.96 بم

 21 58.37 آبادان

 22 58.08 الرستان

 22 58.01 اردبیل

 22 57.98 زنجان

 25 57.8 گلستان

 25 57.75 کرمان

 25 57.69 ارومیه

 28 57.5 کردستان

 28 57.47 هرمزگان

 30 57.02 اراک

 31 56.79 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 56.65 ایالم

 33 56.38 بوشهر
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 9 67.03 شیراز

 10 65.88 همدان

 11 64.67 جندی شاپور اهواز

 12 64.17 جیرفت

 13 62.99 مشهد

 14 61.53 فسا

 15 61.36 لرستان

 16 60.81 بیرجند

 17 60.16 کرمانشاه

 18 59.22 زابل

 18 59.16 یاسوج

 20 58.96 بم

 21 58.37 آبادان

 22 58.08 الرستان

 22 58.01 اردبیل

 22 57.98 زنجان

 25 57.8 گلستان

 25 57.75 کرمان

 25 57.69 ارومیه

 28 57.5 کردستان

 28 57.47 هرمزگان

 30 57.02 اراک

 31 56.79 علوم بهزیستی و توانبخشی

 31 56.65 ایالم

 33 56.38 بوشهر
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 34 55.92 قزوین

 34 55.9 خراسان شمالی

 34 55.8 سمنان

 34 55.78 شهید صدوقی یزد

 38 54.94 شاهرود

 38 54.91 ایرانشهر

 40 54.6 نیشابور

 41 54.39 تربت حیدریه

 42 54.23 مازندران

 42 54.12 بابل

 42 54.09 گیالن

 45 53.91 جهرم

 46 53.55 سبزوار

 46 53.45 رفسنجان

 48 52.36 گناباد

 49 52.16 قم

 50 51.85 خمین

 51 51.63 تربت جام

 51 51.59 البرز

 51 51.45 شوشتر

 54 51.27 اسفراین

 54 51.26 دزفول

 56 50.77 بهبهان

 56 50.65 سراب

 58 50.23 ساوه

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 58 50.09 سیرجان

 58 50 اسدآباد

 58 50 خلخال

 58 50 خوی

 58 50 گراش

 58 50 مراغه

 

 آموزش عالی سالمت هایگرای برنامه ماموریت و هدفمند راهبردی، بسته توسعه

 اموریتم و هدفمند راهبردی، محورهای دو بسته توسعه و همراستایی با توجه به مشابهت
 توانمندی ارتقای و گرایی سالمت و بسته ماموریت عالی آموزش هایگرای برنامه

یکدیگر ادغام  این دو بسته در بندیرتبهدر بستر آمایش سرزمینی، نتایج  هادانشگاه
 ردیراهب ارتقای و گردیده است. محورهای اصلی و مشترک این دوبسته شامل: بازنگری

 میان هایبرنامه اندازی راه و آموزش علوم پزشکی، توسعه هایبرنامه گرای ماموریت و
 امنظ استقرار و سالمت، طراحی حوزه بخشی فرا هایظرفیت شناسایی طریق از ایهرشت

 وسعهسالمت، ت عالی آموزش نظام پاسخگویی ارتقای راستای در حدواسط نیروهای تربیت
 شپزشکی و گستر علوم یهادانشگاه و سرزمینی آمایش مناطق در گرایی ماموریت
در بسته توسعه  هادانشگاه بندیرتبهباشند. میکشور  در سالمت عالی آموزش محیطی

 است. نمایش داده شده 11راهبردی در جدول 
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 58 50.09 سیرجان

 58 50 اسدآباد

 58 50 خلخال

 58 50 خوی

 58 50 گراش

 58 50 مراغه

 

 آموزش عالی سالمت هایگرای برنامه ماموریت و هدفمند راهبردی، بسته توسعه

 اموریتم و هدفمند راهبردی، محورهای دو بسته توسعه و همراستایی با توجه به مشابهت
 توانمندی ارتقای و گرایی سالمت و بسته ماموریت عالی آموزش هایگرای برنامه

یکدیگر ادغام  این دو بسته در بندیرتبهدر بستر آمایش سرزمینی، نتایج  هادانشگاه
 ردیراهب ارتقای و گردیده است. محورهای اصلی و مشترک این دوبسته شامل: بازنگری

 میان هایبرنامه اندازی راه و آموزش علوم پزشکی، توسعه هایبرنامه گرای ماموریت و
 امنظ استقرار و سالمت، طراحی حوزه بخشی فرا هایظرفیت شناسایی طریق از ایهرشت

 وسعهسالمت، ت عالی آموزش نظام پاسخگویی ارتقای راستای در حدواسط نیروهای تربیت
 شپزشکی و گستر علوم یهادانشگاه و سرزمینی آمایش مناطق در گرایی ماموریت
در بسته توسعه  هادانشگاه بندیرتبهباشند. میکشور  در سالمت عالی آموزش محیطی

 است. نمایش داده شده 11راهبردی در جدول 

 



رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

58

 
 و هدفمند راهبردی، ی علوم پزشکی در بسته توسعههادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -11جدول 

 12آموزش عالی سالمت هایگرایی برنامه ماموریت           

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 84.15 تبریز

 3 79.42 اصفهان

 4 76.03 شیراز

 5 71.16 شهید بهشتی

 6 70.8 کرمان

 7 69.97 شهید صدوقی یزد

 8 68.29 کاشان

 9 68.04 ایران

 10 67.77 مشهد

 11 64.34 همدان

 12 59.94 زنجان

 13 59.47 لرستان

 14 58.25 جندی شاپور اهواز

 15 56.99 علوم بهزیستی و توانبخشی

 16 56.35 قم

 17 54.95 گلستان

 18 54.37 بیرجند

 19 54.18 شاهرود

 20 54.03 قزوین

 21 53.93 بابل

                                                      
دانشگاه ها و  توانمندی ارتقای و گرایی سالمت و بسته ماموریت عالی آموزش های برنامهگرای  ماموریت و هدفمند راهبردی، ادغام بسته توسعه 12

 ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمینی 

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 22 53.49 مازندران

 23 53.3 سمنان

 24 53.06 کرمانشاه

 25 53.03 شهرکرد

 26 52.85 اراک

 27 51.71 گناباد

 28 51.68 ارومیه

 29 51.16 فسا

 30 51.03 گیالن

 31 50.75 نیشابور

 32 50.59 تربت حیدریه

 33 50.42 خراسان شمالی

 34 50.28 البرز

 34 50.28 زاهدان

 34 50.28 هرمزگان

 37 50 آبادان

 37 50 اردبیل

 37 50 اسدآباد

 37 50 اسفراین

 37 50 ایرانشهر

 37 50 ایالم

 37 50 بم

 37 50 بوشهر

 37 50 بهبهان

 37 50 تربت جام

 37 50 جهرم
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 22 53.49 مازندران

 23 53.3 سمنان

 24 53.06 کرمانشاه

 25 53.03 شهرکرد

 26 52.85 اراک

 27 51.71 گناباد

 28 51.68 ارومیه

 29 51.16 فسا

 30 51.03 گیالن

 31 50.75 نیشابور

 32 50.59 تربت حیدریه

 33 50.42 خراسان شمالی

 34 50.28 البرز

 34 50.28 زاهدان

 34 50.28 هرمزگان

 37 50 آبادان

 37 50 اردبیل

 37 50 اسدآباد

 37 50 اسفراین

 37 50 ایرانشهر

 37 50 ایالم

 37 50 بم

 37 50 بوشهر

 37 50 بهبهان

 37 50 تربت جام

 37 50 جهرم
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 37 50 جیرفت

 37 50 خلخال

 37 50 خمین

 37 50 خوی

 37 50 دزفول

 37 50 رفسنجان

 37 50 زابل

 37 50 ساوه

 37 50 سبزوار

 37 50 سراب

 37 50 سیرجان

 37 50 شوشتر

 37 50 کردستان

 37 50 گراش

 37 50 الرستان

 37 50 مراغه

 37 50 یاسوج

 

 ایهاخالق حرف یبسته اعتال

 بر مبتنی پزشکی اخالق آموزش محورهای مهم و کلیدی این بسته شامل: توسعه
 شناسی آسیب نیازسنجی، بانی، دیده نظام استقرار و اسالمی، طراحی -ایرانی  هایارزش

 سالمت، تدوین عالی آموزش نظام در پزشکی ایهحرف اخالق و هاارزش ارتقاء و
 هایزیرساخت توسعه و و ترویج پزشکی آموزش در اخالقی راهنماهای و استانداردها

تمرکز و توجه  بنابراین میزان د.باشمیسالمت  عالی آموزش مراکز در ایهحرف اخالق

 
در میان  ایهنهادینه سازی اخالق حرف ارزشهای اخالقی،آموزش و ترویج به  هادانشگاه

 آکادمیکمختلف  یهازهحوای در  حرفه قخالا یکدها ینوتدو  فراگیران حوزه سالمت
  قرار گرفته است. بندیرتبهمورد  12با توجه به استانداردهای بسته، طبق جدول 

 

 ایهی علوم پزشکی در بسته اعتالی اخالق حرفهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -12جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 مشهد

 2 89.4 تبریز

 3 87.28 کرمانشاه

 4 82.2 شیراز

 5 78.82 تهران

 6 76.02 گیالن

 7 74.77 لرستان

 8 74.07 بیرجند

 9 73.82 مازندران

 10 72.01 دزفول

 11 69.81 شهید بهشتی

 12 69.31 اصفهان

 13 69.06 ایران

 14 67.43 علوم بهزیستی و توانبخشی

 15 66.3 همدان

 16 65.07 اراک

 16 64.9 اردبیل

 16 64.83 البرز



فصلسوم-نتایجرتبهبندی

61

 
در میان  ایهنهادینه سازی اخالق حرف ارزشهای اخالقی،آموزش و ترویج به  هادانشگاه

 آکادمیکمختلف  یهازهحوای در  حرفه قخالا یکدها ینوتدو  فراگیران حوزه سالمت
  قرار گرفته است. بندیرتبهمورد  12با توجه به استانداردهای بسته، طبق جدول 

 

 ایهی علوم پزشکی در بسته اعتالی اخالق حرفهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -12جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 مشهد

 2 89.4 تبریز

 3 87.28 کرمانشاه

 4 82.2 شیراز

 5 78.82 تهران

 6 76.02 گیالن

 7 74.77 لرستان

 8 74.07 بیرجند

 9 73.82 مازندران

 10 72.01 دزفول

 11 69.81 شهید بهشتی

 12 69.31 اصفهان

 13 69.06 ایران

 14 67.43 علوم بهزیستی و توانبخشی

 15 66.3 همدان

 16 65.07 اراک

 16 64.9 اردبیل

 16 64.83 البرز
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 63.96 گلستان

 20 62.6 قزوین

 21 60.83 ارومیه

 22 60.16 شاهرود

 23 59.76 شهید صدوقی یزد

 24 59.02 خمین

 24 59 زنجان

 24 58.87 کردستان

 27 58.44 خوی

 27 58.27 آبادان

 27 58.1 جهرم

 30 56.98 تربت حیدریه

 30 56.91 بوشهر

 30 56.79 گناباد

 33 56.39 زاهدان

 33 56.29 سمنان

 35 56.1 جندی شاپور اهواز

 36 55.68 الرستان

 36 55.63 مراغه

 38 54.58 شهرکرد

 38 54.54 بابل

 38 54.48 نیشابور

 41 54.35 کرمان

 41 54.23 هرمزگان

 43 54.01 ساوه

 44 53.68 یاسوج

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 53.41 جیرفت

 46 53.21 ایالم

 46 53.18 خراسان شمالی

 48 52.98 سبزوار

 49 52.24 فسا

 50 52 قم

 51 51.63 زابل

 51 51.48 بهبهان

 51 51.45 اسفراین

 54 51.22 کاشان

 54 51.22 تربت جام

 54 51.17 شوشتر

 54 51.08 ایرانشهر

 58 50.58 بم

 58 50.45 سراب

 60 50.19 سیرجان

 60 50.14 رفسنجان

 60 50 اسدآباد

 60 50 خلخال

 60 50 گراش

 

 یآموزش علوم پزشک یساز یالمللبینبسته 

 یالمللبین هایهمکاری توسعه و ایجاد این بسته مشتمل برتعریف شده در  هایفعالیت
 عالی آموزش هایظرفیت معرفی جهت در ، تالشیآموزش یالمللبین هایبرنامه ارائه و
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 53.41 جیرفت

 46 53.21 ایالم

 46 53.18 خراسان شمالی

 48 52.98 سبزوار

 49 52.24 فسا

 50 52 قم

 51 51.63 زابل

 51 51.48 بهبهان

 51 51.45 اسفراین

 54 51.22 کاشان

 54 51.22 تربت جام

 54 51.17 شوشتر

 54 51.08 ایرانشهر

 58 50.58 بم

 58 50.45 سراب

 60 50.19 سیرجان

 60 50.14 رفسنجان

 60 50 اسدآباد

 60 50 خلخال

 60 50 گراش

 

 یآموزش علوم پزشک یساز یالمللبینبسته 

 یالمللبین هایهمکاری توسعه و ایجاد این بسته مشتمل برتعریف شده در  هایفعالیت
 عالی آموزش هایظرفیت معرفی جهت در ، تالشیآموزش یالمللبین هایبرنامه ارائه و
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 هایاهتمام به فعالیت ،هادانشگاه یالمللبین بخشی اعتبار ،المللبینصحنه  در سالمت

 علمی مجامعدر  هاهنشگادا جهانی رحضو گسترش ،المللبینآکادمیک در سطح -علمی
در عرصه جذب و آموزش دانشجویان  هادانشگاه هایو استفاده از فرصت لمللیا بین
در جدول  آموزش ی سازیالمللبیندر زمینه  هادانشگاه بندیرتبهباشد. می یالمللبین
 نمایش داده شده است. 13

 ی سازی آموزش علوم پزشکیالمللبینی علوم پزشکی در بسته هادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -13جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی
 1 100 تهران

 2 74.1 شهید بهشتی

 3 70.9 مشهد

 4 68.37 ایران

 5 66.64 اصفهان

 6 62.18 شیراز

 7 61.76 تبریز

 8 61.47 کرمانشاه

 9 59.92 کرمان

 10 58.3 همدان

 11 56.16 گلستان

 11 56.16 ایالم

 13 55.98 قم

 14 55.59 مازندران

 15 54.74 ارومیه

 15 54.74 زنجان

 17 54.01 اراک

 17 54 علوم بهزیستی و توانبخشی

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 53.93 شهید صدوقی یزد

 20 53.57 شاپور اهوازجندی 

 20 53.56 زاهدان

 20 53.52 گیالن

 23 53.49 جهرم

 23 53.42 سمنان

 25 53.35 سبزوار

 26 53.3 بیرجند

 27 53.23 کاشان

 27 53.18 قزوین

 29 52.75 بوشهر

 29 52.73 لرستان

 31 52.52 شاهرود

 32 52.4 البرز

 32 52.37 رفسنجان

 34 52.17 بهبهان

 35 52.08 شهرکرد

 35 52.07 هرمزگان

 37 52.01 گناباد

 38 51.93 ساوه

 38 51.93 شوشتر

 40 51.85 کردستان

 40 51.83 آبادان

 42 51.78 بابل

 43 51.72 خراسان شمالی

 44 51.39 تربت حیدریه
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 53.93 شهید صدوقی یزد

 20 53.57 شاپور اهوازجندی 

 20 53.56 زاهدان

 20 53.52 گیالن

 23 53.49 جهرم

 23 53.42 سمنان

 25 53.35 سبزوار

 26 53.3 بیرجند

 27 53.23 کاشان

 27 53.18 قزوین

 29 52.75 بوشهر

 29 52.73 لرستان

 31 52.52 شاهرود

 32 52.4 البرز

 32 52.37 رفسنجان

 34 52.17 بهبهان

 35 52.08 شهرکرد

 35 52.07 هرمزگان

 37 52.01 گناباد

 38 51.93 ساوه

 38 51.93 شوشتر

 40 51.85 کردستان

 40 51.83 آبادان

 42 51.78 بابل

 43 51.72 خراسان شمالی

 44 51.39 تربت حیدریه
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 51.24 الرستان

 45 51.23 گراش

 45 51.21 دزفول

 45 51.17 ایرانشهر

 45 51.17 یاسوج

 50 51.12 مراغه

 50 51.11 خوی

 52 50.98 زابل

 52 50.93 اردبیل

 54 50.65 جیرفت

 54 50.62 فسا

 54 50.56 بم

 57 50.48 تربت جام

 57 50.43 نیشابور

 59 50.29 اسدآباد

 59 50.27 سراب

 61 50.2 سیرجان

 61 50.18 خمین

 61 50.16 اسفراین

 64 50 خلخال

 

 توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیبسته 

 هادانشگاهدر  مجازی آموزش زیرساختهای توسعه و محورهای مهم این بسته شامل: ایجاد
 استانداردهای طراحی و ایهبرنام و ایهموسس بخشی علوم پزشکی، اعتبار هایو دانشکده

 
 برای الزم انسانی و اطالعاتی تامین و پزشکی، تدارک علوم مجازی آموزش فرایندی

 حضوری هایبرنامه در ترکیبی یادگیری استقرار برای ریزیبرنامهمجازی و  آموزش توسعه
عملکرد  14 باشد. جدولمیی المللبین و داخلی مجازی هایدوره و هارشته توسعه و

 کشد.میدر زمینه گسترش آموزش مجازی را به تصویر  هادانشگاه

 ی علوم پزشکی در بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -14جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 97.11 شیراز

 3 90.26 اصفهان

 4 73.09 تبریز

 5 70.47 مشهد

 6 68.57 شهید بهشتی

 7 65.53 کرمان

 8 65.25 همدان

 9 65.15 ارومیه

 10 64.1 ایران

 11 63.68 مازندران

 12 60.56 جندی شاپور اهواز

 13 57.05 شهید صدوقی یزد

 14 56.78 قزوین

 15 56.7 تربت حیدریه

 16 56.29 اردبیل

 17 55.98 جهرم

 18 55.83 اراک

 19 55.61 خراسان شمالی
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 برای الزم انسانی و اطالعاتی تامین و پزشکی، تدارک علوم مجازی آموزش فرایندی

 حضوری هایبرنامه در ترکیبی یادگیری استقرار برای ریزیبرنامهمجازی و  آموزش توسعه
عملکرد  14 باشد. جدولمیی المللبین و داخلی مجازی هایدوره و هارشته توسعه و

 کشد.میدر زمینه گسترش آموزش مجازی را به تصویر  هادانشگاه

 ی علوم پزشکی در بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -14جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 97.11 شیراز

 3 90.26 اصفهان

 4 73.09 تبریز

 5 70.47 مشهد

 6 68.57 شهید بهشتی

 7 65.53 کرمان

 8 65.25 همدان

 9 65.15 ارومیه

 10 64.1 ایران

 11 63.68 مازندران

 12 60.56 جندی شاپور اهواز

 13 57.05 شهید صدوقی یزد

 14 56.78 قزوین

 15 56.7 تربت حیدریه

 16 56.29 اردبیل

 17 55.98 جهرم

 18 55.83 اراک

 19 55.61 خراسان شمالی
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 55.56 کاشان

 21 55.37 بابل

 22 55.23 یاسوج

 23 54.41 کرمانشاه

 24 54.31 شهرکرد

 25 53.92 فسا

 25 53.9 بیرجند

 25 53.89 البرز

 28 53.36 شاهرود

 28 53.28 لرستان

 30 53.14 زاهدان

 30 53.08 سمنان

 32 52.57 گلستان

 33 52.26 زنجان

 34 52.13 سبزوار

 34 52.07 بهبهان

 34 52.07 مراغه

 37 51.87 تربت جام

 38 51.74 دزفول

 38 51.69 نیشابور

 38 51.68 اسفراین

 41 51.53 هرمزگان

 42 51.45 گیالن

 42 51.39 گناباد

 42 51.37 کردستان

 42 51.34 الرستان

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 46 51.28 علوم بهزیستی و توانبخشی

 46 51.26 ایالم

 46 51.23 ساوه

 46 51.21 رفسنجان

 50 50.93 جیرفت

 51 50.78 بوشهر

 51 50.78 زابل

 53 50.49 قم

 53 50.41 آبادان

 55 50.34 خمین

 55 50.34 گراش

 57 50.25 بم

 57 50.13 شوشتر

 59 50.09 سراب

 59 50.08 سیرجان

 59 50.05 ایرانشهر

 59 50 اسدآباد

 59 50 خلخال

 59 50 خوی

 

 پزشکی علوم هایآزمون و ارزیابی نظام بسته ارتقاء

 پزشکی علوم آزمونهای است: ارتقای شامل این مواردمحورهای مهم و اساسی این بسته 
و  ایهمنطق پزشکی آموزش سنجش مراکز ی، ارتقاءالمللبین تجربیات از یمندبهره با

 پذیرش نظام در ارزشیابی، تحول و پذیرش، سنجش فرآیند بهبود منظور به دانشگاهی
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 46 51.28 علوم بهزیستی و توانبخشی

 46 51.26 ایالم

 46 51.23 ساوه

 46 51.21 رفسنجان

 50 50.93 جیرفت

 51 50.78 بوشهر

 51 50.78 زابل

 53 50.49 قم

 53 50.41 آبادان

 55 50.34 خمین

 55 50.34 گراش

 57 50.25 بم

 57 50.13 شوشتر

 59 50.09 سراب

 59 50.08 سیرجان

 59 50.05 ایرانشهر

 59 50 اسدآباد

 59 50 خلخال

 59 50 خوی

 

 پزشکی علوم هایآزمون و ارزیابی نظام بسته ارتقاء

 پزشکی علوم آزمونهای است: ارتقای شامل این مواردمحورهای مهم و اساسی این بسته 
و  ایهمنطق پزشکی آموزش سنجش مراکز ی، ارتقاءالمللبین تجربیات از یمندبهره با

 پذیرش نظام در ارزشیابی، تحول و پذیرش، سنجش فرآیند بهبود منظور به دانشگاهی
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 سازیپیاده و طراحیتکمیلی و  تحصیالت مقاطع بر تاکید با پزشکی علوم دانشجویان

 در پزشکی علوم آموختگاندانش ایهحرف صالحیت تایید و نهایی و تکوینی ارزیابی نظام
ثبت شده  هایعمدتاا از داده هادانشگاهپزشکی. اطالعات  آموزش کیفیت ارتقاء راستای

 هادانشگاه بندیرتبهنتایج . موجود در وزارت بهداشت استخراج شده است هایدر سامانه
 نشان داده شده است. 15در این بسته در جدول 

 پزشکی علوم هایآزمون و ارزیابی نظام ی علوم پزشکی در بسته ارتقاءهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -15جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 99.15 اصفهان

 3 91.77 کرمان

 4 83.93 قزوین

 5 83.6 شهید بهشتی

 6 83 شیراز

 7 82.45 فسا

 8 80.4 جندی شاپور اهواز

 9 79.31 شهید صدوقی یزد

 10 78.58 جهرم

 11 78.19 ایران

 12 77.46 همدان

 13 76.47 تبریز

 14 74.64 کاشان

 15 74.27 کردستان

 16 73.95 شاهرود

 16 73.69 مازندران

 18 73.34 گیالن

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 72.96 مشهد

 20 71.95 زنجان

 20 71.72 زاهدان

 22 71.58 بیرجند

 22 71.42 علوم بهزیستی و توانبخشی

 24 71.09 یاسوج

 25 69.89 بابل

 25 69.77 سمنان

 27 69.34 هرمزگان

 27 69.11 بوشهر

 27 68.96 بم

 30 68.37 اراک

 30 68.17 سبزوار

 32 67.91 رفسنجان

 33 67.59 جیرفت

 33 67.49 گلستان

 33 67.49 شهرکرد

 36 66.39 خراسان شمالی

 37 66.06 زابل

 38 65.62 الرستان

 38 65.6 لرستان

 38 65.53 قم

 38 65.53 خوی

 42 65.32 بهبهان

 42 65.22 تربت حیدریه

 44 64.77 نیشابور
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 19 72.96 مشهد

 20 71.95 زنجان

 20 71.72 زاهدان

 22 71.58 بیرجند

 22 71.42 علوم بهزیستی و توانبخشی

 24 71.09 یاسوج

 25 69.89 بابل

 25 69.77 سمنان

 27 69.34 هرمزگان

 27 69.11 بوشهر

 27 68.96 بم

 30 68.37 اراک

 30 68.17 سبزوار

 32 67.91 رفسنجان

 33 67.59 جیرفت

 33 67.49 گلستان

 33 67.49 شهرکرد

 36 66.39 خراسان شمالی

 37 66.06 زابل

 38 65.62 الرستان

 38 65.6 لرستان

 38 65.53 قم

 38 65.53 خوی

 42 65.32 بهبهان

 42 65.22 تربت حیدریه

 44 64.77 نیشابور
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 44 64.61 اسفراین

 44 64.49 گناباد

 47 63.86 سراب

 48 63.2 گراش

 48 63.09 اردبیل

 48 63.03 ایالم

 48 62.94 خمین

 48 62.83 مراغه

 53 62.45 اسدآباد

 53 62.41 شوشتر

 53 62.12 آبادان

 56 61.7 کرمانشاه

 56 61.63 سیرجان

 56 61.46 تربت جام

 56 61.44 البرز

 60 61.11 خلخال

 61 59.7 ساوه

 62 58.33 دزفول

 63 57.14 ارومیه

 64 50 ایرانشهر

 

  ی آموزشیهابسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان

و نشانگرهای مرتبط با  ها، شاخصعالی سالمت در حوزه آموزشنظام اعتباربخشی در 
 گیردمیقرار نظر آموزشی مورد  هایو حتی برنامه آموزشی عملکرد موسسه، بیمارستان

 
 هاینظام اعتباربخشی در حیطه سازیپیادهنحوه اجرا و آموزشی  بندیرتبهدر این دور 

اخذ شده از دبیرخانه شورای  هایهآموزشی به کمک داد هایو بیمارستان ایهموسس
قرار  ارزیابی علوم پزشکی و کمیسیون ملی اعتباربخشی مورد یهادانشگاهگسترش 

ارائه شده  16 جدول در هابخشیاین اعتبار اجرای در  هادانشگاهمکتسبه رتبه گرفت. 
 .است

 ی آموزشیهای علوم پزشکی در اجرای اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -16جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 همدان

 1 99.93 کرمان

 3 98.84 مازندران

 4 98.66 کرمانشاه

 5 96.16 تهران

 6 95.76 تبریز

 7 95.44 اصفهان

 8 94.95 ایران

 9 94.76 اردبیل

 10 94.4 ارومیه

 11 94.04 جندی شاپور اهواز

 12 93.27 شاهرود

 12 93.17 علوم بهزیستی و توانبخشی

 14 92.79 زاهدان

 14 92.77 شهید صدوقی یزد

 16 92.57 البرز

 16 92.5 گلستان

 16 92.48 قزوین
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 هاینظام اعتباربخشی در حیطه سازیپیادهنحوه اجرا و آموزشی  بندیرتبهدر این دور 

اخذ شده از دبیرخانه شورای  هایهآموزشی به کمک داد هایو بیمارستان ایهموسس
قرار  ارزیابی علوم پزشکی و کمیسیون ملی اعتباربخشی مورد یهادانشگاهگسترش 

ارائه شده  16 جدول در هابخشیاین اعتبار اجرای در  هادانشگاهمکتسبه رتبه گرفت. 
 .است

 ی آموزشیهای علوم پزشکی در اجرای اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -16جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 همدان

 1 99.93 کرمان

 3 98.84 مازندران

 4 98.66 کرمانشاه

 5 96.16 تهران

 6 95.76 تبریز

 7 95.44 اصفهان

 8 94.95 ایران

 9 94.76 اردبیل

 10 94.4 ارومیه

 11 94.04 جندی شاپور اهواز

 12 93.27 شاهرود

 12 93.17 علوم بهزیستی و توانبخشی

 14 92.79 زاهدان

 14 92.77 شهید صدوقی یزد

 16 92.57 البرز

 16 92.5 گلستان

 16 92.48 قزوین



رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

74

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 16 92.46 فسا

 16 92.43 سمنان

 21 92.39 مشهد

 21 92.23 شهید بهشتی

 23 91.97 زابل

 24 91.74 کردستان

 24 91.59 بابل

 24 91.59 شیراز

 27 91.38 زنجان

 28 90.7 گناباد

 29 90.41 کاشان

 30 90.19 بم

 30 90.07 بیرجند

 32 89.87 نیشابور

 33 89.44 هرمزگان

 33 89.34 گیالن

 35 89.22 ایالم

 35 89.16 شمالیخراسان 

 37 88.31 سبزوار

 37 88.19 بوشهر

 39 87.6 اراک

 40 87.34 جهرم

 41 86.53 ساوه

 41 86.5 لرستان

 43 86.24 جیرفت

 44 86.02 مراغه

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 85.86 قم

 45 85.79 دزفول

 47 84.89 رفسنجان

 47 84.81 تربت حیدریه

 47 84.78 شهرکرد

 50 84.15 یاسوج

 51 83.98 اسفراین

 52 79 گراش

 53 77.79 الرستان

 53 77.67 آبادان

 55 76.8 بهبهان

 56 75.43 شوشتر

 57 57.03 خمین

 58 52.34 ایرانشهر

 58 52.34 تربت جام

 58 52.34 خوی

 58 52.34 سراب

 58 52.34 سیرجان

 63 50 اسدآباد

 63 50 خلخال

 

 پزشکی علوم آموزش هایزیرساخت ارتقای و بسته توسعه

 آموزشی نقش ارتقای و انسانی سرمایه توسعهشامل محورهای مهم و کلیدی این بسته 
تعالی  و کمال برای سازی کشور، بستر پزشکی علوم یهادانشگاه علمی هیات اعضای



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 45 85.86 قم

 45 85.79 دزفول

 47 84.89 رفسنجان

 47 84.81 تربت حیدریه

 47 84.78 شهرکرد

 50 84.15 یاسوج

 51 83.98 اسفراین

 52 79 گراش

 53 77.79 الرستان

 53 77.67 آبادان

 55 76.8 بهبهان

 56 75.43 شوشتر

 57 57.03 خمین

 58 52.34 ایرانشهر

 58 52.34 تربت جام

 58 52.34 خوی

 58 52.34 سراب

 58 52.34 سیرجان

 63 50 اسدآباد

 63 50 خلخال

 

 پزشکی علوم آموزش هایزیرساخت ارتقای و بسته توسعه

 آموزشی نقش ارتقای و انسانی سرمایه توسعهشامل محورهای مهم و کلیدی این بسته 
تعالی  و کمال برای سازی کشور، بستر پزشکی علوم یهادانشگاه علمی هیات اعضای
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  آموزشی تجهیزاتی هایساخت زیر نوین، تقویت علوم ویژه به پزشکی علوم هایرشته

 دانشجویان تربیت اندرکار دست هایگروه ویژه به پزشکی علوم هایدانشکده /هادانشگاه
 علوم آموزش یکپارچه اطالعات سیستم روزرسانی دکتری تخصصی، به و ارشد کارشناسی

 پزشکی و تقویت علوم آموزش رسانی اطالع جامع نظام روزرسانی به و ، ارتقاکشور پزشکی
 علوم آموزش نظام درونداد ترین اصلی عنوان به دانشجویان جانبه همه و متوازن رشد

و تزریق  اعتباراتدر جذب  هادانشگاهبنابراین تالش و موفقیت  می باشد. کشور پزشکی
را به همراه داشته در حوزه علمی آموزشی  تواند توسعه دانشگاهمیبه حوزه آموزش،  هاآن

 منعکس شده است. 17در جدول در این حیطه  هادانشگاهرتبه باشد. 

 پزشکی علوم آموزش هایزیرساخت ارتقای و ی علوم پزشکی در بسته توسعههادانشکده /هادانشگاهرتبه بندی  -17جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 1 100 تهران

 2 94.39 اصفهان

 3 89.29 شهید بهشتی

 4 87.15 شیراز

 5 86.48 ایران

 6 81.27 تبریز

 7 80.2 مشهد

 8 71.04 جندی شاپور اهواز

 9 69.08 مازندران

 10 68.2 همدان

 10 68.16 کرمان

 12 67.7 شهید صدوقی یزد

 12 67.65 کرمانشاه

 14 67.44 اراک

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 15 66.82 گیالن

 16 66.33 ارومیه

 17 64.4 زنجان

 17 64.39 زاهدان

 19 62 گلستان

 20 61.75 قزوین

 20 61.57 بیرجند

 22 61.02 بابل

 23 60.29 علوم بهزیستی و توانبخشی

 24 59.52 سمنان

 24 59.44 کاشان

 26 58.95 شهرکرد

 26 58.77 کردستان

 28 58.5 بوشهر

 29 58.24 هرمزگان

 29 58.17 خراسان شمالی

 29 58.16 جهرم

 29 58.15 شاهرود

 33 57.86 گناباد

 33 57.68 البرز

 35 57.5 لرستان

 35 57.43 قم

 37 57.09 اردبیل

 37 57.08 فسا

 37 56.93 ایالم

 40 56.5 یاسوج



فصلسوم-نتایجرتبهبندی

77

 
 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 15 66.82 گیالن

 16 66.33 ارومیه

 17 64.4 زنجان

 17 64.39 زاهدان

 19 62 گلستان

 20 61.75 قزوین

 20 61.57 بیرجند

 22 61.02 بابل

 23 60.29 علوم بهزیستی و توانبخشی

 24 59.52 سمنان

 24 59.44 کاشان

 26 58.95 شهرکرد

 26 58.77 کردستان

 28 58.5 بوشهر

 29 58.24 هرمزگان

 29 58.17 خراسان شمالی

 29 58.16 جهرم

 29 58.15 شاهرود

 33 57.86 گناباد

 33 57.68 البرز

 35 57.5 لرستان

 35 57.43 قم

 37 57.09 اردبیل

 37 57.08 فسا

 37 56.93 ایالم

 40 56.5 یاسوج
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 رتبه تراز شده امتیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 41 56.21 سبزوار

 42 55.76 رفسنجان

 43 54.32 شوشتر

 44 54.12 گراش

 44 54.07 بم

 44 54.04 آبادان

 44 53.96 الرستان

 48 53.73 ایرانشهر

 48 53.65 جیرفت

 50 53.41 خمین

 50 53.37 ساوه

 52 53.05 نیشابور

 53 52.79 دزفول

 53 52.7 مراغه

 53 52.63 خوی

 53 52.63 زابل

 57 52.1 اسفراین

 58 51.4 تربت حیدریه

 58 51.4 تربت جام

 58 51.29 بهبهان

 61 50.91 اسدآباد

 62 50.51 خلخال

 62 50.35 سراب

 64 50 سیرجان

 

 
 همتا یهادانشگاهآموزشی در  بندیرتبهنتایج 

توان بدون توجه به حضور در گستره میرا نکشور  علوم پزشکی هایو دانشکده هادانشگاه
متفاوت، امکانات مختلف از لحاظ کمیت اجتماعی اقتصادی جغرافیایی متنوع ایران، سطح 

 .نمودمقایسه و کیفیت منابع انسانی اعم از اعضاء هیات علمی، دانشجویان و ... با یکدیگر 
در نظام آکادمیک  بندیرتبه هاتمامی این تفاوتگرفتن  با در نظر ضروری است، لذا

گردد میزمینه ساز تفسیرهای گوناگونی  هااین نوع مقایسهگاه . آموزشی صورت پذیرد
نماید؛ بلکه نتایج میسلب  نوپا یهادانشگاهتالش و پیشرفت را از  هایکه نه تنها انگیزه

باید  .آوردمیبه همراه  و با قدمت بیشتربزرگ  یهادانشگاهافتخار آمیز کاذبی را برای 
کسب  هایرتبه 20تا  18 جداول اشتباه را به حداقل رساند.تفسیرهای تالش نمود تا این 

 دهد.مینشان  را همتا یهادانشگاهشده در 

 بزرگ تهران یهادانشگاهو علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشی  یهادانشگاه بندیرتبه -18جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز علوم پزشکی دانشگاه
 1 100.00 تهران

 2 77.55 اصفهان
 3 74.31 تبریز
 4 70.99 شیراز

 4 70.20 شهید بهشتی
 6 69.12 مشهد
 7 65.27 ایران

 8 59.19 کرمان
 9 57.18 همدان

 10 53.56 کرمانشاه
 11 50.93 مازندران

 11 50.72 جندی شاپور اهواز



فصلسوم-نتایجرتبهبندی
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 همتا یهادانشگاهآموزشی در  بندیرتبهنتایج 

توان بدون توجه به حضور در گستره میرا نکشور  علوم پزشکی هایو دانشکده هادانشگاه
متفاوت، امکانات مختلف از لحاظ کمیت اجتماعی اقتصادی جغرافیایی متنوع ایران، سطح 

 .نمودمقایسه و کیفیت منابع انسانی اعم از اعضاء هیات علمی، دانشجویان و ... با یکدیگر 
در نظام آکادمیک  بندیرتبه هاتمامی این تفاوتگرفتن  با در نظر ضروری است، لذا

گردد میزمینه ساز تفسیرهای گوناگونی  هااین نوع مقایسهگاه . آموزشی صورت پذیرد
نماید؛ بلکه نتایج میسلب  نوپا یهادانشگاهتالش و پیشرفت را از  هایکه نه تنها انگیزه

باید  .آوردمیبه همراه  و با قدمت بیشتربزرگ  یهادانشگاهافتخار آمیز کاذبی را برای 
کسب  هایرتبه 20تا  18 جداول اشتباه را به حداقل رساند.تفسیرهای تالش نمود تا این 

 دهد.مینشان  را همتا یهادانشگاهشده در 

 بزرگ تهران یهادانشگاهو علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشی  یهادانشگاه بندیرتبه -18جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز علوم پزشکی دانشگاه
 1 100.00 تهران

 2 77.55 اصفهان
 3 74.31 تبریز
 4 70.99 شیراز

 4 70.20 شهید بهشتی
 6 69.12 مشهد
 7 65.27 ایران

 8 59.19 کرمان
 9 57.18 همدان

 10 53.56 کرمانشاه
 11 50.93 مازندران

 11 50.72 جندی شاپور اهواز
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 رتبه تراز شده امتیاز علوم پزشکی دانشگاه

 11 50.00 زنجان

 

 علوم پزشکی مراکز استان غیر قطب کشوری یهادانشگاه بندیرتبه -19جدول 

 رتبه تراز شده امتیاز علوم پزشکی دانشگاه

 1 100.00 شهید صدوقی یزد

 2 89.01 بیرجند

 3 81.81 گیالن

 4 79.01 قزوین

 4 78.48 گلستان

 6 76.84 لرستان

 6 76.26 زاهدان

 8 74.50 اردبیل

 9 71.81 شهرکرد

 10 68.19 اراک

 11 60.00 سمنان

 12 58.60 بوشهر

 13 57.72 البرز

 13 57.13 ارومیه

 15 55.32 قم

 16 53.92 هرمزگان

 16 53.10 کردستان

 18 52.11 خراسان شمالی

 18 51.81 یاسوج

 20 50.00 ایالم
 

 
  13غیر مرکز استانهای علوم پزشکی مستقل دانشکده /هادانشگاه بندیرتبه -20جدول 

 رتبه امتیاز تراز شده کده علوم پزشکیگاه/ دانشدانش

 1 100.00 کاشان

 2 90.41 علوم بهزیستی و توانبخشی

 3 82.97 شاهرود

 4 81.46 جهرم

 5 80.18 بابل

 6 78.87 فسا

 7 77.19 سبزوار

 7 76.92 گناباد

 9 74.80 دزفول

 9 74.33 زابل

 11 72.01 جیرفت

 11 71.80 نیشابور

 13 71.10 بم

 13 70.39 رفسنجان

 13 70.19 تربت حیدریه

 16 68.20 آبادان

 17 65.81 الرستان

 17 65.78 بهبهان

 17 65.01 مراغه

 20 63.43 ساوه

 20 63.09 اسفراین

 22 61.98 شوشتر

 22 61.54 خمین

                                                      
 شامل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 13
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  13غیر مرکز استانهای علوم پزشکی مستقل دانشکده /هادانشگاه بندیرتبه -20جدول 

 رتبه امتیاز تراز شده کده علوم پزشکیگاه/ دانشدانش

 1 100.00 کاشان

 2 90.41 علوم بهزیستی و توانبخشی

 3 82.97 شاهرود

 4 81.46 جهرم

 5 80.18 بابل

 6 78.87 فسا

 7 77.19 سبزوار

 7 76.92 گناباد

 9 74.80 دزفول

 9 74.33 زابل

 11 72.01 جیرفت

 11 71.80 نیشابور

 13 71.10 بم

 13 70.39 رفسنجان

 13 70.19 تربت حیدریه

 16 68.20 آبادان

 17 65.81 الرستان

 17 65.78 بهبهان

 17 65.01 مراغه

 20 63.43 ساوه

 20 63.09 اسفراین

 22 61.98 شوشتر

 22 61.54 خمین

                                                      
 شامل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 13
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 رتبه امتیاز تراز شده کده علوم پزشکیگاه/ دانشدانش

 24 60.13 گراش

 25 57.64 خوی

 26 56.43 ایرانشهر

 26 56.39 جامتربت 

 26 55.89 سراب

 29 54.48 سیرجان

 30 51.68 خلخال

 31 50.00 اسدآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یشیآموزشی کالن مناطق آما بندیرتبهنتایج 

یشی و ویژه کالن مناطق آمابه دلیل اهمیت و جایگاه  بندیرتبهدر این دور از 
حقق تو به منظور مشترک و واسپاری شده  هایدر تحقق ماموریت ایهمنطق هایهمکاری

 جایگاه هرتوسعه علمی کشور در بخش آموزش عالی نظام سالمت،  هایاهداف برنامه
قرار  بندیرتبهکالن منطقه آمایشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور مورد 

  دهد.میرا نشان  بندیرتبهنتایج این  21 جدولگرفت.

 آموزش عالی بخش سالمت کشورآموزشی کالن مناطق آمایشی  بندیرتبه -21جدول 

 دانشگاه محل استقرار دبیرخانه کالن منطقه آمایشی کالن منطقه
امتیاز تراز 

 14شده
رتبه تراز 

 شده
 6 83.41 مازندران 1
 5 86.26 تبریز 2
 10 50.00 کرمانشاه/  همدان 3
 3 92.56 جندی شاپور اهواز 4
 4 90.12 شیراز 5
 9 72.28 زنجان 6
 8 73.64 اصفهان 7
 2 99.32 کرمان 8
 1 100.00 مشهد 9
 7 75.03 تهران 10

 

  

                                                      
 ده های علوم پزشکی مستقر در کالن منطقه امتیاز تراز شده حاصل میانگین وزن داده شده امتیازات دانشگاه ها و دانشک 14

 می باشد.
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 یشیآموزشی کالن مناطق آما بندیرتبهنتایج 

یشی و ویژه کالن مناطق آمابه دلیل اهمیت و جایگاه  بندیرتبهدر این دور از 
حقق تو به منظور مشترک و واسپاری شده  هایدر تحقق ماموریت ایهمنطق هایهمکاری

 جایگاه هرتوسعه علمی کشور در بخش آموزش عالی نظام سالمت،  هایاهداف برنامه
قرار  بندیرتبهکالن منطقه آمایشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور مورد 

  دهد.میرا نشان  بندیرتبهنتایج این  21 جدولگرفت.

 آموزش عالی بخش سالمت کشورآموزشی کالن مناطق آمایشی  بندیرتبه -21جدول 

 دانشگاه محل استقرار دبیرخانه کالن منطقه آمایشی کالن منطقه
امتیاز تراز 

 14شده
رتبه تراز 

 شده
 6 83.41 مازندران 1
 5 86.26 تبریز 2
 10 50.00 کرمانشاه/  همدان 3
 3 92.56 جندی شاپور اهواز 4
 4 90.12 شیراز 5
 9 72.28 زنجان 6
 8 73.64 اصفهان 7
 2 99.32 کرمان 8
 1 100.00 مشهد 9
 7 75.03 تهران 10

 

  

                                                      
 ده های علوم پزشکی مستقر در کالن منطقه امتیاز تراز شده حاصل میانگین وزن داده شده امتیازات دانشگاه ها و دانشک 14

 می باشد.
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 نتیجه گیری نهایی و ارایه مدل

 قاتیاما تحق؛ دنریگیقرارم نقدمورد  یل مختلفبه دال گاه بندیرتبه هاینظاماگر چه 
توانند به یاند، مشده یطراح یخوبکه به بندیرتبه هایدهد که گزارشمینشان  ریاخ
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، متداول و کامال شناخته المللبین یدر سطح آموزش عال بندیرتبه هاینظاماست.  یعال

. بطور اندکرده دایپ یادیکاربرد ز هادانشگاه سهیقاجهت م ریاخ انیدر سال ژهیو بو اندشده
 یهادانشگاه سهیمقا یبرا یکشورها بصورت بوم ،یجهان هایبندیرتبهمعمول عالوه بر 

 .اندکرده بینیپیش یآموزش بندیرتبهرا جهت  هاییمکانیزم زین خود

 مد نظر است نیاز به ارزیابی اهداف غایی آنکه دلیلبه المللی های بینبندیدر رتبه
باشد تا کیفیت آکادمیک در سایه می تری در بستر بومیهای جامعاستفاده از سازه

مورد  هادانشگاهها و تعصبات فرهنگی مورد غفلت قرار نگیرد؛ نقاط قابل بهبود در تفاوت
ی و آموزش عال گذارانتسیاس ،شناسایی قرار گیرد و با ارائه اطالعات سازنده و مورد نیاز

یی شده و اتخاذ اجرا هایدر سطوح عالی آموزش را در ارزیابی سیاست رندگانیگمیصمت
 کمک نمایند. جانشین راهکارهای آتی و 

 دسترسی بهای را برای گسترش جهانی دسترسی به آموزش عالی، تقاضای فزاینده
 التیاز آنجا که تحصکیفیت آموزش ایجاد کرده است. کمیت و اطالعات راجع به 

به  هاو خانواده انی، دانشجوباشدمی هزینه بر البته گاهیمهم و بسیار یمیتصم یدانشگاه

 
برنامه  کی یا بتوانند هستند که به آنها در انتخاب دانشگاه کمک کند یدنبال اطالعات

آموزش است  تیفیدر مورد ک یاطالعات یتقاضاهمین  آگاهانه انتخاب کنند. را یدانشگاه
لذا بر  جهان شده است. یاز کشورها یاریدر بس هادانشگاه بندیرتبه بهبودمنجر به که 

آورده  3که در فصل  1398علوم پزشکی در سال  یهادانشگاهبندی پایه نتایج کلی رتبه
 ، نکات زیر قابل تامل است: ه استشد

  بیشتر متکی  "دانشگاه بر جامعه تاثیرگذار هایخروجی"بر مقوله  بندیرتبهاتکاء این
از آنجا که در این ساختار  بوده است. هادانشگاهو تکامل بر ساختار مفهومی توسعه 

توجه  ینهاد اثر گذار و مستقل در آموزش عال کیدانشگاه به عنوان مفهومی به 
ی که توانسته بودند به صورتی مستقل و با اتکا به یهادانشگاهشده است؛ لذا  ایهویژ

 ریزیبرنامهو  گیریتصمیم ایهکالن منطق هایاسناد باالدستی و تقسیم بندی
 . اندشدهرتبه باالتری برخوردار نمایند از 

  ی که از یهادانشگاهپایش و ارزیابی یکی از کارکردهای نظام آموزش عالی است و
اعتبار بخشی  هایدقت کافی و شفافیت برای پیروی از اجرایی نمودن شاخص

 یهادانشگاه، بندیرتبهبرخوردار بوده اند امتیاز بهتری را کسب نموده اند. لذا در این 
. شاید دهندبه خود اختصاص  بندیرتبهکوچک نیز توانسته اند جایگاه مناسبی را در 

درون  هایهمکاریبزرگتر در  یهادانشگاهکوچکتر نسبت به  یهادانشگاهچابکی 
 تاثیرگذارآموزش نیز در این امر  ارتقایبکارگیری امکانات برای بخشی و فرابخشی و 

 بوده است.

 به ویرایش  فقط به عنوان نهادی که صرفاا  هادانشگاه در مقوله پاسخگویی، به
پاسخگو آمده، آموزش آموزشی بپردازد همانند آنچه در اهداف بسته  هایکوریکولوم

بتوانند به  شفاف بوده و بایستی هادانشگاه، هانگریسته نشده بلکه در بعد خروجی
تحوالت پیرامون خود در جامعه حساس باشند. در جهت نیل به اهداف کالن 
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نیاز و تدبیر  مورد هایدر فراهم ساختن بستر و زیرساخت هادانشگاهآموزشی، تالش 

قرار گرفته و ابعاد مختلف نیاز مخاطبین نظر و درایت جهت سیاستگذاری الزم مورد 
با توجه به امکانات موجود لحاظ شده است. همچنین  اهو میزان دستیابی به ایده آل

 هاسایر دستگاهمردم و در نظم و انضباط اداری و پاسخگویی به  هادانشگاهمیزان تعهد 
 بوده است. تاثیرگذار هادانشگاه بندیرتبهنیز در 

 ی سازی در دو بعد فعالیت ورای مرزهای کشور در حوزه آموزش و حضور المللبین
ی که در سطح یهادانشگاهاست. لذا دیده شده ی المللبین هایرصهفعال در ع

خود در تراز  یهادانشگاهی نقش آفرینی داشته باشند از بعد شناساندن المللبین
نمایند. در این حوزه برخورداری و یا بهره برداری دانشگاه میموفق تر عمل  المللبین

 بوده است. تاثیرگذارنیز  المللبیناز هیات علمی در تراز 

  نیز مورد توجه  ها، توجه به همگرایی علوم در بعد خروجیبندیرتبهدر این دور از
علوم  حیطه در مختلفآموزشی  هایموفق در برگزاری دوره یهادانشگاهبوده است. 

 هاینامهتفاهم باالتری را کسب نموده اند. بدیهی است تعداد  هایپایه و بالینی، رتبه
در راستای پیشبرد و نهادها  سایر سازمانها نیز علوم پزشکی و یهانشگاهدابین 

در جهت همکاریهای بین دانشگاهی در سطح ملی  ریزیبرنامهو محوله  هایماموریت
بوده  تاثیرگذاردر کسب رتبه در این قسمت  ی از ابعاد مورد توجه بوده والمللبینو 

 است.

 

 

 

 
شی بندیتبهرهای بارز نظام ویژگی شگاه آموز شکی یهادان شور در علوم پز سال  ک

1398  

 تحول و  هایبرنامهو  هااستیو تطابق با س یو هماهنگ یتوجه به اسناد فرادست
 نوآوری در آموزش علوم پزشکی

  در تدوین  ، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالیهادانشگاهتوجه به نظر
 بندیرتبهو اجرای  هاشاخص

  تخصصی و زیر  هایبندیرتبهمختلف و توجه به  هایدر حیطه بندیرتبهانجام
  هاحیطه

  به جای نگاه فرایندی بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزشتاکید بیشتر بر 

  و اجتناب از کاغذبازی  هاعدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازیو ساده سازی
 هادانشگاهو و تحمیل بار سنگین به 

 و اطالعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت هاستفاده از دادهحداکثر ا 

 ایهدرون منطق هایو همکاری هاناگوار و تشویق فعالیت هایاجتناب از رقابت 

 آموزشی هایتوجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت 

 همه با طراحی سامانه راد با توجه به شرایط خاص  بر بستر وب بندیرتبهی اجرا
  کروناگیری 

 1398-1399 بندیرتبه هایمحدودیت

  هاو شاخص هاتعدد حیطهوسعت حوزه آموزش و 
 ها/ دانشکده هادانشگاهمواجهه پس از به ویژه  هابرخی شاخص گیریاندازه دشواری 

 19با شرایط بیماری کووید 
  و اطالعات هادادهدشواری استخراج بعضی 
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 و استخراج آنها گیریاندازهو سهولت  هاپیچیدگی داد و ستد بین اهمیت شاخص 

 

 پیشنهادات

 مرتبط با آموزش در هر  هایعنایت ویژه به مستند سازی و ثبت مناسب فعالیت
نسبت به آن اهتمام  هادانشگاهدانشگاه از نکات مهمی است که الزم است مدیران 

منوط به بررسی دقیق این مستندات  هاورزند. چرا که ارزیابی بسیاری از شاخص
 است.

 شایسته همعاونت آموزشی استخراج گردید هایاز سامانه هااز آنجا که بسیاری از داده ،
مدیریت آموزش، نسبت به تکمیل و به  هایبا تعامل بیشتر با حوزه هادانشگاهاست 

از به روز ترین ، بندیرتبهخود اقدام نمایند تا در دور بعدی  اطالعاتانی روز رس
 استفاده شود.دانشگاه هر  اطالعات

  دانشگاهی  هایدر سامانه اطالعات آموزشی فراگیران و دانش آموختگانثبت دقیق
در این امر  هادانشگاه . شایسته استاز اهمیت به سزایی برخوردار است و وزارتی
به عنوان  بندیرتبهدر ادوار مختلف  هاچرا که این داده یژه داشته باشنداهتمام و
 مد نظر قرار گرفته است. هادانشگاهموزشی آعملکرد 

 

 سخن پایانی

طراحی و اند  معاونت محترم آموزشی وزارت در مقدمه این کتاب آورده همانگونه که
خالی از اشکال نبوده و هنوز جای زیادی برای بهبود  هادانشگاهآموزشی  بندیرتبهاجرای 
 هادانشگاهصاحبنظران علوم پزشکی وجود دارد. بنابراین از  یهادانشگاه بندیرتبهنظام 

علوم پزشکی استدعا دارد نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص  هایو دانشکده

 
 بندیرتبهتداوم فرآیند نیز پیشنهاد داده بودند، با  هادانشگاهچنانکه  .دنمایندریغ ن

خود را پیدا  آموزشی مسیر تقویت و ارتقا علمی هادانشگاه، هاآموزشی و تثبیت شاخص
و ستاد وزارت بهداشت نیز میسر خواهد  هادانشگاهاز این مسیر هماهنگی بین  ه ونمود
 شد.

محترم حوزه و رابطین مدیران  ،وزارت بهداشت ستادی محترم در پایان از تمامی مدیران
وزارت بهداشت، مسئولین محترم دبیرخانه  و معاونت تحقیقات و فناوری معاونت آموزشی

 محترم معاونین ،ی محترمرؤسا شوراهای آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت،
 علوم پزشکی یهاو دانشکده هادانشگاه آموزشی بندیرتبه محترم و رابطین آموزشی

ار گذاشتن اطالعات یدر اختهمکاری صمیمانه و نزدیک با دبیرخانه راد و جهت به ، کشور
 گردد.میقدردانی تشکر و مورد نیاز 
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وزارت بهداشت، مسئولین محترم دبیرخانه  و معاونت تحقیقات و فناوری معاونت آموزشی

 محترم معاونین ،ی محترمرؤسا شوراهای آموزشی حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت،
 علوم پزشکی یهاو دانشکده هادانشگاه آموزشی بندیرتبه محترم و رابطین آموزشی

ار گذاشتن اطالعات یدر اختهمکاری صمیمانه و نزدیک با دبیرخانه راد و جهت به ، کشور
 گردد.میقدردانی تشکر و مورد نیاز 
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 هاتپیوس

 تعاریف شاخصها
 باشند.این مطالعه به شرح زیر میشاخصهای مورد استفاده در 

 شاخص استانداردسازی
 علوم پزشکی کشور هایآموزشی دانشگاه / دانشکده بندیرتبهمورد استفاده در  هایفهرست شاخص -1پیوست 

 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

001 

تعداد تفاهم نامه 
منعقد شده بین 

امضای  با دانشگاهی
ریاست یا معاونین 

 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 ای چه تعداد تفاهم نامه
دانشگاه با  نیقرارداد ب
در  گرید یهادانشگاه

مختلف و با  هاینهیزم
 نیمعاون ای استیر یامضا

 دانشگاه منعقد شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

002 

 هایکاریکولومتعداد 
توسط  تدوین شده

بر اساس  دانشگاه
نیاز جامعه در سطح 

 و ملی ایهمنطق

شورای عالی 
علوم  ریزیبرنامه

 پزشکی

هر دانشگاه چه تعداد 
در سطح  کولومیکار

به  یمل ایو  ایهمنطق
ارسال  ریزیبرنامه یعالیشورا

قرار  بیکرده و مورد تصو
 گرفته است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

003 
ظرفیت پذیرش 
 دانشجوی بومی

مرکز سنجش 
 آموزش پزشکی

در  یبوم یچه تعداد دانشجو
شده است )  رشیهر سال پذ

سهم اعالم شده بر اساس 
 (؟یدفترچه آزمون سراسر

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

004 
آزمون تعداد صندلی 

 الکترونیکی
مرکز سنجش 
 آموزش پزشکی

 یبرا یچه تعداد صندل
 هایآزمون یبرگزار

آزمون  تیدر سا یکیالکترون
 وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

005 

تعداد کل نفر 
آزمونهای پایان ترم 

و نفر آزمونهای 
برگزار  پایان ترم

شده به صورت 
 الکترونیکی

سنجش  مرکز
 – آموزش پزشکی
 دبیرخانه راد

ن ترم چه  ایپا هایدر آزمون
شرکت  هاتعداد در آزمون

نموده اند؟ چه تعداد در 
 انیپا یکیالکترون یآزمونها

 ترم شرکت نموده اند؟

 هاینسبت تعداد آزمون
الکترونیکی به کل آزمونهای 

و استاندارد  پایان ترم دانشگاه
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

008 

دستیار نسبت 
به  معرفی شده

 دانشنامهآزمون 
 تخصصی بالینی

 )پزشکی(

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

به آزمون دستیار چه تعداد 
؟ چه اندشده یمعرف دانشنامه

 تعداد در آزمون دانشنامه
 ؟اندشدهقبول 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

009 

دستیار نسبت 
به  معرفی شده

 دانشنامهآزمون 
تخصصی 

 دندانپزشکی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

به آزمون دستیار چه تعداد 
؟ چه اندشده یمعرف دانشنامه

 تعداد در آزمون دانشنامه
 ؟اندشدهقبول 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

010 
نسبت دانشجویان 

به کل  ایهبین رشت
 دانشجویان

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

تعداد دانشجویان بین 
بر اساس لیست  ایهرشت

 ایهبین رشت هایرشته
مصوب شورای گسترش 

چقدر است؟  هادانشگاه
نسبت این دانشجویان به کل 

دانشجویان دانشگاه / 
 دانشکده چقدر است؟

نسبت تعداد دانشجویان در 
)طبق  ایهبین رشت هایرشته

لیست ارسالی به شورای 
گسترش( به کل دانشجویان و 
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

011 

تعداد دانش 
آموختگان در 

بین  هایرشته
 ایهرشت

مرکز خدمات 
 آموزشی

 هایرشته ستیبر اساس ل
هر  کیبه تفک ،ایهبین رشت

دانش آموخته  سال چه تعداد
 ایهرشت نیب هایدر رشته

 وجود دارد؟

تعداد دانش آموختگان در 
)طبق  ایهبین رشت هایرشته

لیست ارسالی به شورای 
گسترش( و استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 
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 هاتپیوس

 تعاریف شاخصها
 باشند.این مطالعه به شرح زیر میشاخصهای مورد استفاده در 

 شاخص استانداردسازی
 علوم پزشکی کشور هایآموزشی دانشگاه / دانشکده بندیرتبهمورد استفاده در  هایفهرست شاخص -1پیوست 

 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

001 

تعداد تفاهم نامه 
منعقد شده بین 

امضای  با دانشگاهی
ریاست یا معاونین 

 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 ای چه تعداد تفاهم نامه
دانشگاه با  نیقرارداد ب
در  گرید یهادانشگاه

مختلف و با  هاینهیزم
 نیمعاون ای استیر یامضا

 دانشگاه منعقد شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

002 

 هایکاریکولومتعداد 
توسط  تدوین شده

بر اساس  دانشگاه
نیاز جامعه در سطح 

 و ملی ایهمنطق

شورای عالی 
علوم  ریزیبرنامه

 پزشکی

هر دانشگاه چه تعداد 
در سطح  کولومیکار

به  یمل ایو  ایهمنطق
ارسال  ریزیبرنامه یعالیشورا

قرار  بیکرده و مورد تصو
 گرفته است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

003 
ظرفیت پذیرش 
 دانشجوی بومی

مرکز سنجش 
 آموزش پزشکی

در  یبوم یچه تعداد دانشجو
شده است )  رشیهر سال پذ

سهم اعالم شده بر اساس 
 (؟یدفترچه آزمون سراسر

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

004 
آزمون تعداد صندلی 

 الکترونیکی
مرکز سنجش 
 آموزش پزشکی

 یبرا یچه تعداد صندل
 هایآزمون یبرگزار

آزمون  تیدر سا یکیالکترون
 وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

005 

تعداد کل نفر 
آزمونهای پایان ترم 

و نفر آزمونهای 
برگزار  پایان ترم

شده به صورت 
 الکترونیکی

سنجش  مرکز
 – آموزش پزشکی
 دبیرخانه راد

ن ترم چه  ایپا هایدر آزمون
شرکت  هاتعداد در آزمون

نموده اند؟ چه تعداد در 
 انیپا یکیالکترون یآزمونها

 ترم شرکت نموده اند؟

 هاینسبت تعداد آزمون
الکترونیکی به کل آزمونهای 

و استاندارد  پایان ترم دانشگاه
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

008 

دستیار نسبت 
به  معرفی شده

 دانشنامهآزمون 
 تخصصی بالینی

 )پزشکی(

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

به آزمون دستیار چه تعداد 
؟ چه اندشده یمعرف دانشنامه

 تعداد در آزمون دانشنامه
 ؟اندشدهقبول 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

009 

دستیار نسبت 
به  معرفی شده

 دانشنامهآزمون 
تخصصی 

 دندانپزشکی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

به آزمون دستیار چه تعداد 
؟ چه اندشده یمعرف دانشنامه

 تعداد در آزمون دانشنامه
 ؟اندشدهقبول 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

010 
نسبت دانشجویان 

به کل  ایهبین رشت
 دانشجویان

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

تعداد دانشجویان بین 
بر اساس لیست  ایهرشت

 ایهبین رشت هایرشته
مصوب شورای گسترش 

چقدر است؟  هادانشگاه
نسبت این دانشجویان به کل 

دانشجویان دانشگاه / 
 دانشکده چقدر است؟

نسبت تعداد دانشجویان در 
)طبق  ایهبین رشت هایرشته

لیست ارسالی به شورای 
گسترش( به کل دانشجویان و 
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

011 

تعداد دانش 
آموختگان در 

بین  هایرشته
 ایهرشت

مرکز خدمات 
 آموزشی

 هایرشته ستیبر اساس ل
هر  کیبه تفک ،ایهبین رشت

دانش آموخته  سال چه تعداد
 ایهرشت نیب هایدر رشته

 وجود دارد؟

تعداد دانش آموختگان در 
)طبق  ایهبین رشت هایرشته

لیست ارسالی به شورای 
گسترش( و استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

012 

فن  هایتعداد پارک
مراکز  آوری سالمت،

رشد و شتاب 
 ی دانشگاه هادهنده

معاونت تحقیقات و 
 فناوری وزارت

 یچه تعداد پارک فن آور
سالمت و مرکز رشد در هر 

 تیدانشگاه وجود دارد و ظرف
 باشد؟میچه تعداد  کیهر 

در  تعداد پار کها و مراکز
هر کدام ضرب و با  ظرفیت

سپس وزن برابر جمع گردید 
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

013 
وجود دفتر ارتباط با 

 دانش آموختگان
 راد دبیرخانه

دانشکده  /در دانشگاه  ایآ
دفتر ارتباط با دانش 
 آموختگان وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

014 

 هایتعداد پروژه
ثبت شده در سامانه 

نوآورانه  هایفعالیت
آموزشی در دو 
سطح ملی و 

 دانشگاهی

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش 
 علوم پزشکی

ثبت شده  هایتعداد پروژه
 هایتیدر سامانه فعال

در دو سطح  ینوآورانه آموزش
هر دانشگاه  یو دانشگاه یمل

 چه تعداد است؟

ملی  هایبرای پروژه 5ضریب 
دانشگاهی  هایبرای پروژه 1و 

و استاندارد سازی  لحاظ شد
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score 

015 
تعداد فرآیندهای 

منتخب در جشنواره 
 شهید مطهری

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش 
 علوم پزشکی

منتخب در  یندهایتعداد فرا
هر  یمطهر دیجشنواره شه

 دانشگاه چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

016 

 هایتعداد پروژه
مصوب در مرکز 
ملی تحقیقات 

راهبردی آموزش 
 پزشکی

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

مصوب هر  هایتعداد پروژه
 یدر مرکز مل دانشگاه

آموزش  یراهبرد قاتیتحق
 چه تعداد است؟ یپزشک

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

017 
 هایpatentتعداد 

 ی دانشگاهالمللبین

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

 یالمللبین هایپاتنت
 دانشگاه چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

018 

 هایتعداد برنامه
استارت آپ جهت 

اساتید یا 
 دانشجویان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

استارت  هایچه تعداد برنامه
 ای دیآپ جهت اسات

توسط دانشگاه  انیدانشجو
برگزار شده است ) به 

 یسال در بازه ابتدا کیتفک

 و استارت اپ هایبرنامه تعداد
با  تعداد کارگاه به ترتیب

امتیازدهی  1و  3برابر  ضریب
و استاندارد سازی امتیازات  شد

 Z scoreبر اساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 وریشهر انیتا پا 96مهرماه 
98) 

019 

رتبه ترکیبی 
دانشگاه در 

 بندیرتبه هاینظام
 ،رایج )تایمز

 کیو اس( ،شانگهای

 راد دبیرخانه
دانشگاه در  یبیرتبه ترک

 جیرا بندیرتبه هاینظام
 اس( ویک ،یشانگها ،مزی)تا

وزن آموزشی با توجه به 
برای  ی،المللبین هایرنکینگ

در جان  هادانشگاهرنکینگ 
 Times ،QS، (ISC)اسالم 

به ترتیب وزن  Shanghaiو 
لحاظ گردید  1.5و  1.5، 2، 1

و استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

020 

نسبت تعداد 
 المللبیندانشجوی 

با گذرنامه خارجی 
 به کل دانشجویان

مرکز خدمات 
 آموزشی

 یچه تعداد دانشجو
 یبا گذرنامه خارج المللبین

در دانشگاه مشغول به 
 باشند؟می لیتحص

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

021 

نسبت تعداد 
 هایماموریت

آموزشی خارج از 
 هایکشور و فرصت

مطالعاتی خارج از 
کشوراعضای هیات 
علمی دانشگاه به 
کل هیأت علمی 

 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 أتیه یچه تعداد از اعضا
 هایتیدر مامور یعلم

خارج از کشور و  یآموزش
خارج  یمطالعات هایفرصت

 اند؟از کشور بوده

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

022 

تعداد اعضای هیات 
 علمی پذیرفته شده
دانشگاه به عنوان 

Adjunct 
Professor 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یعلم اتیچه تعداد عضو ه
در آن دانشگاه بعنوان 
Adjunct Professor  بر

 ینامه وزارت نیاساس آئ
مورخ  4107شماره 
شده و  رفتهیپذ 94.11.28
 ند؟ینمامی یهمکار

شماره  آیین نامهبه استناد 
 مورخ د/4107/500

تعداد اعضا هیأت  28/11/94
 Adjunct Professorعلمی 

 استخراج و سپس
استاندارد سازی امتیازات بر 

 شد Z scoreاساس محاسبه 



فصلپنجم-پیوستها

97

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

012 

فن  هایتعداد پارک
مراکز  آوری سالمت،

رشد و شتاب 
 ی دانشگاه هادهنده

معاونت تحقیقات و 
 فناوری وزارت

 یچه تعداد پارک فن آور
سالمت و مرکز رشد در هر 

 تیدانشگاه وجود دارد و ظرف
 باشد؟میچه تعداد  کیهر 

در  تعداد پار کها و مراکز
هر کدام ضرب و با  ظرفیت

سپس وزن برابر جمع گردید 
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

013 
وجود دفتر ارتباط با 

 دانش آموختگان
 راد دبیرخانه

دانشکده  /در دانشگاه  ایآ
دفتر ارتباط با دانش 
 آموختگان وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

014 

 هایتعداد پروژه
ثبت شده در سامانه 

نوآورانه  هایفعالیت
آموزشی در دو 
سطح ملی و 

 دانشگاهی

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش 
 علوم پزشکی

ثبت شده  هایتعداد پروژه
 هایتیدر سامانه فعال

در دو سطح  ینوآورانه آموزش
هر دانشگاه  یو دانشگاه یمل

 چه تعداد است؟

ملی  هایبرای پروژه 5ضریب 
دانشگاهی  هایبرای پروژه 1و 

و استاندارد سازی  لحاظ شد
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score 

015 
تعداد فرآیندهای 

منتخب در جشنواره 
 شهید مطهری

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش 
 علوم پزشکی

منتخب در  یندهایتعداد فرا
هر  یمطهر دیجشنواره شه

 دانشگاه چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

016 

 هایتعداد پروژه
مصوب در مرکز 
ملی تحقیقات 

راهبردی آموزش 
 پزشکی

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

مصوب هر  هایتعداد پروژه
 یدر مرکز مل دانشگاه

آموزش  یراهبرد قاتیتحق
 چه تعداد است؟ یپزشک

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

017 
 هایpatentتعداد 

 ی دانشگاهالمللبین

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

 یالمللبین هایپاتنت
 دانشگاه چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

018 

 هایتعداد برنامه
استارت آپ جهت 

اساتید یا 
 دانشجویان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

استارت  هایچه تعداد برنامه
 ای دیآپ جهت اسات

توسط دانشگاه  انیدانشجو
برگزار شده است ) به 

 یسال در بازه ابتدا کیتفک

 و استارت اپ هایبرنامه تعداد
با  تعداد کارگاه به ترتیب

امتیازدهی  1و  3برابر  ضریب
و استاندارد سازی امتیازات  شد

 Z scoreبر اساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 وریشهر انیتا پا 96مهرماه 
98) 

019 

رتبه ترکیبی 
دانشگاه در 

 بندیرتبه هاینظام
 ،رایج )تایمز

 کیو اس( ،شانگهای

 راد دبیرخانه
دانشگاه در  یبیرتبه ترک

 جیرا بندیرتبه هاینظام
 اس( ویک ،یشانگها ،مزی)تا

وزن آموزشی با توجه به 
برای  ی،المللبین هایرنکینگ

در جان  هادانشگاهرنکینگ 
 Times ،QS، (ISC)اسالم 

به ترتیب وزن  Shanghaiو 
لحاظ گردید  1.5و  1.5، 2، 1

و استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

020 

نسبت تعداد 
 المللبیندانشجوی 

با گذرنامه خارجی 
 به کل دانشجویان

مرکز خدمات 
 آموزشی

 یچه تعداد دانشجو
 یبا گذرنامه خارج المللبین

در دانشگاه مشغول به 
 باشند؟می لیتحص

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

021 

نسبت تعداد 
 هایماموریت

آموزشی خارج از 
 هایکشور و فرصت

مطالعاتی خارج از 
کشوراعضای هیات 
علمی دانشگاه به 
کل هیأت علمی 

 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 أتیه یچه تعداد از اعضا
 هایتیدر مامور یعلم

خارج از کشور و  یآموزش
خارج  یمطالعات هایفرصت

 اند؟از کشور بوده

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

022 

تعداد اعضای هیات 
 علمی پذیرفته شده
دانشگاه به عنوان 

Adjunct 
Professor 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یعلم اتیچه تعداد عضو ه
در آن دانشگاه بعنوان 
Adjunct Professor  بر

 ینامه وزارت نیاساس آئ
مورخ  4107شماره 
شده و  رفتهیپذ 94.11.28
 ند؟ینمامی یهمکار

شماره  آیین نامهبه استناد 
 مورخ د/4107/500

تعداد اعضا هیأت  28/11/94
 Adjunct Professorعلمی 

 استخراج و سپس
استاندارد سازی امتیازات بر 

 شد Z scoreاساس محاسبه 
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023 
وب سایت انگلیسی 

 دانشگاه
 راد دبیرخانه

از نظر  یسیانگل تیوب سا
تعداد  ت،یسا تیفیک

 دین بازد زایصفحات و م
 چگونه است؟ تیسا

کمی و  هایبر اساس شاخص
 هاکیفی امتیاز وب سایت

محاسبه و استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score شد 

024 
وب سایت فارسی 

 دانشگاه
 راد دبیرخانه

از نظر  فارسی تیوب سا
تعداد  ت،یسا کیفیت

 دین بازد زایصفحات و م
 چگونه است؟ تیسا

کمی و  هایبر اساس شاخص
 هاکیفی امتیاز وب سایت

استاندارد سازی محاسبه و 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score شد 

025 
تعداد مقاالت منتشر 

شده با همکاری 
 یالمللبین

 راد دبیرخانه

 آن دانشگاه چه تعداد مقاالت
 یبر اساس سامانه علم سنج

 یبا همکار هادانشگاه
 منتشر شده است؟ یالمللبین

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

026 

تعداد جلسات 
مشاوره برگزار شده 
جهت دانشجویان، 
کادر اداری و هیأت 

علمی بر اساس 
اعالم معاونت 

 دانشجویی فرهنگی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

بر اساس اعالم معاونت 
/  دانشگاه یفرهنگ ییدانشجو

چه تعداد جلسات  دانشکده
 ان،یمشاوره جهت دانشجو

در  یعلم أتیو ه یکادر ادار
 دانشگاه برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

027 

 هایتعداد جشنواره
اجتماعی و فرهنگی 
برگزار شده دارای 

مصوبه شورای 
 فرهنگی دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

و  یاجتماع هایجشنواره
توسط  برگزار شده یفرهنگ

مصوبه  یدانشگاه که دارا
باشند می یفرهنگ یشورا

 تعداد است؟ چه

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

028 
وجود مرکز 

 هایمراقبت
 بهداشتی رایگان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 دانشکده /در دانشگاه  ایآ
 یبهداشت هایرکز مراقبتم

و  انیدانشجو یبرا گانیرا
 پرسنل دانشگاه وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

029 

 هایتعداد انجمن
علمی و آموزشی 

دانشجویی ) غیر از 
-صنفی هایانجمن
 -ورزشی -هنری

 فرهنگی(

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یعلم هایچه تعداد انجمن
در  ییدانشجو یو آموزش

 دانشگاه برگزارشده است؟
 -یهنر-یصنف هایانجمن

مورد نظر  یفرهنگ -یورزش
 باشد.مین

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

030 

تعداد قراردادهای 
منعقد شده با 

صنعت و سایر مراکز 
 غیردانشگاهی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 نیچه تعداد قرارداد ب
 ریدانشگاه و مراکز غ

اعم از مراکز  یدانشگاه
 ریو سا مهیب ،یتجار ،یصنعت
 یو دولت یخصوص هایبخش

منعقد شده  یدانشگاه ریغ
 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

031 

 هایتعداد شرکت
دانش بنیان مستقر 

در مرکز رشد 
 دانشگاه

معاونت تحقیقات و 
 فناوری وزارت

چه تعداد شرکت دانش 
در مرکز رشد دانشگاه  انیبن

دارند  تیدر حال حاضر فعال
 ؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

032 

 هایتعداد شرکت
دانش بنیان غیر 
مستقر در مرکز 

 رشد دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 انیدانش بن هایرکت
شده توسط افراد  سیتأس

دانشگاه )  یحقوق ای یقیحق
مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

( یعلم و فن آور هایپارک ای
 چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

033 

تعداد انتشارات 
هیأت علمی که به 

عنوان مرجع 
)به  اندشدهشناخته 

 تفکیک دانشگاه(

دبیرخانه 
 هایشورای

 -آموزشی 
 راد دبیرخانه

مرجع که به  هایکتابتعداد 
 هایعنوان منبع آزمون

مورد استناد مرکز  یسراسر
قرار  یسنجش آموزش پزشک

و توسط اعضا  رندیگمی
 ن،یدانشگاه تدو یعلم أتیه

هیأت علمی که به  به انتشارات
 هاآزمون عنوان مرجع در

 3استناد شده است به شرح 
 مورد ذیل امتیازدهی شد.

مرجع بودن  در صورت
انتشارات در آزمون کارشناسی 

 هایو برای آزمون 0.75 ارشد
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

023 
وب سایت انگلیسی 

 دانشگاه
 راد دبیرخانه

از نظر  یسیانگل تیوب سا
تعداد  ت،یسا تیفیک

 دین بازد زایصفحات و م
 چگونه است؟ تیسا

کمی و  هایبر اساس شاخص
 هاکیفی امتیاز وب سایت

محاسبه و استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score شد 

024 
وب سایت فارسی 

 دانشگاه
 راد دبیرخانه

از نظر  فارسی تیوب سا
تعداد  ت،یسا کیفیت

 دین بازد زایصفحات و م
 چگونه است؟ تیسا

کمی و  هایبر اساس شاخص
 هاکیفی امتیاز وب سایت

استاندارد سازی محاسبه و 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score شد 

025 
تعداد مقاالت منتشر 

شده با همکاری 
 یالمللبین

 راد دبیرخانه

 آن دانشگاه چه تعداد مقاالت
 یبر اساس سامانه علم سنج

 یبا همکار هادانشگاه
 منتشر شده است؟ یالمللبین

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

026 

تعداد جلسات 
مشاوره برگزار شده 
جهت دانشجویان، 
کادر اداری و هیأت 

علمی بر اساس 
اعالم معاونت 

 دانشجویی فرهنگی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

بر اساس اعالم معاونت 
/  دانشگاه یفرهنگ ییدانشجو

چه تعداد جلسات  دانشکده
 ان،یمشاوره جهت دانشجو

در  یعلم أتیو ه یکادر ادار
 دانشگاه برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

027 

 هایتعداد جشنواره
اجتماعی و فرهنگی 
برگزار شده دارای 

مصوبه شورای 
 فرهنگی دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

و  یاجتماع هایجشنواره
توسط  برگزار شده یفرهنگ

مصوبه  یدانشگاه که دارا
باشند می یفرهنگ یشورا

 تعداد است؟ چه

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

028 
وجود مرکز 

 هایمراقبت
 بهداشتی رایگان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 دانشکده /در دانشگاه  ایآ
 یبهداشت هایرکز مراقبتم

و  انیدانشجو یبرا گانیرا
 پرسنل دانشگاه وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

029 

 هایتعداد انجمن
علمی و آموزشی 

دانشجویی ) غیر از 
-صنفی هایانجمن
 -ورزشی -هنری

 فرهنگی(

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یعلم هایچه تعداد انجمن
در  ییدانشجو یو آموزش

 دانشگاه برگزارشده است؟
 -یهنر-یصنف هایانجمن

مورد نظر  یفرهنگ -یورزش
 باشد.مین

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

030 

تعداد قراردادهای 
منعقد شده با 

صنعت و سایر مراکز 
 غیردانشگاهی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 نیچه تعداد قرارداد ب
 ریدانشگاه و مراکز غ

اعم از مراکز  یدانشگاه
 ریو سا مهیب ،یتجار ،یصنعت
 یو دولت یخصوص هایبخش

منعقد شده  یدانشگاه ریغ
 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

031 

 هایتعداد شرکت
دانش بنیان مستقر 

در مرکز رشد 
 دانشگاه

معاونت تحقیقات و 
 فناوری وزارت

چه تعداد شرکت دانش 
در مرکز رشد دانشگاه  انیبن

دارند  تیدر حال حاضر فعال
 ؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

032 

 هایتعداد شرکت
دانش بنیان غیر 
مستقر در مرکز 

 رشد دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 انیدانش بن هایرکت
شده توسط افراد  سیتأس

دانشگاه )  یحقوق ای یقیحق
مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

( یعلم و فن آور هایپارک ای
 چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

033 

تعداد انتشارات 
هیأت علمی که به 

عنوان مرجع 
)به  اندشدهشناخته 

 تفکیک دانشگاه(

دبیرخانه 
 هایشورای

 -آموزشی 
 راد دبیرخانه

مرجع که به  هایکتابتعداد 
 هایعنوان منبع آزمون

مورد استناد مرکز  یسراسر
قرار  یسنجش آموزش پزشک

و توسط اعضا  رندیگمی
 ن،یدانشگاه تدو یعلم أتیه

هیأت علمی که به  به انتشارات
 هاآزمون عنوان مرجع در

 3استناد شده است به شرح 
 مورد ذیل امتیازدهی شد.

مرجع بودن  در صورت
انتشارات در آزمون کارشناسی 

 هایو برای آزمون 0.75 ارشد
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

ترجمه شده است  ای فیتأل
 چه تعداد است؟

دکترای تخصصی، دستیاری 
دستیاری دندانپزشکی  ،بالینی

در نظر گرفته  امتیاز 1و باالتر 
 شد.
امتیاز و  1 در صورت تألیف

امتیاز لحاظ  0.5برای ترجمه 
 .گردید

در صورت مرجع قرار گرفتن 
در آزمونهای مختلف در رشته 

امتیاز و در آزمونهای  1 اصلی
امتیاز تعلق گرفته  0.5 دیگر

و سپس بر اساس  است
کمی و کیفی  هایشاخص

محاسبه و  هاامتیاز وب سایت
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

034 
و  هاتعداد پروژه

جذب  هایگرنت
 شده از نصر

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

پژوهش در آموزش  هایطرح
مصوب مرکز  هایگرنت ایو 

 یراهبرد قاتیتحق یمل
که توسط  یآموزش پزشک

دانشگاه  یعلم أتیاعضا ه
 ثبت شده چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

035 

 هایتعداد دوره
آموزشی کارآفرینی 
برگزار شده برای 

 اساتید و دانشجویان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

برگزار  یآموزش هایدوره
در  ینیکارآفر طهیشده در ح

کوتاه  هایقالب کارگاه، دوره
و  انیدانشجو یمدت برا

دانشگاه  یعلم أتیاعضا ه
 باشند؟میچه تعداد 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreسبه اساس محا

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

038 
تعداد جلسات 

برگزار شده شورای 
 اخالق دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچه تعداد جلسات شورا
اخالق دانشگاه برگزار شده 

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

039 

 هایتعداد دوره
مجازی کشوری 

دارای  برگزار شده
مصوبه دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی 
 توسط دانشگاه

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

که  یآموزش مجاز هایدوره
توسط دانشگاه به صورت 

مصوب  و برگزار شده یکشور
 یمجاز یدانشگاه علوم پزشک

 باشد چه تعداد است؟می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

040 

 هایتعداد کورس
مجازی و تولید 

محتوا ) بر اساس 
 سامانه نوید(

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

آموزش  هایتعداد دوره
 یتعداد محتوا ایو  یمجاز

شده توسط  دیتول یآموزش
دانشگاه چقدر است؟ )بر 

ثبت شده در  هایاساس دوره
 (دیسامانه نو

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

042 

امتیاز مجموع 
مکتسبه دانشگاه در 
حوزه اعتباربخشی 

 ایهمؤسس

شورای گسترش 
و  هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  کل ازیامت
دانشگاه / دانشکده در اعتبار 

چند  ایهمؤسس یبخش
 است؟

مجموع امتیازات کلی 
اعتباربخشی و امتیازات 

آموزش دانشجو و  هایحیطه
منابع و امکانات و هیأت علمی 

درصد به اضافه  70با وزن 
منطبق بر  هایامتیاز شاخص

 30استاندارد ملی با وزن 
درصد و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 

043 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 آموزش دانشجو

شورای گسترش 
و  هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
علوم  دانشگاه / دانشکده

آموزش  طهیدر ح یپزشک
 یدانشجو در اعتباربخش

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

ترجمه شده است  ای فیتأل
 چه تعداد است؟

دکترای تخصصی، دستیاری 
دستیاری دندانپزشکی  ،بالینی

در نظر گرفته  امتیاز 1و باالتر 
 شد.
امتیاز و  1 در صورت تألیف

امتیاز لحاظ  0.5برای ترجمه 
 .گردید

در صورت مرجع قرار گرفتن 
در آزمونهای مختلف در رشته 

امتیاز و در آزمونهای  1 اصلی
امتیاز تعلق گرفته  0.5 دیگر

و سپس بر اساس  است
کمی و کیفی  هایشاخص

محاسبه و  هاامتیاز وب سایت
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 

034 
و  هاتعداد پروژه

جذب  هایگرنت
 شده از نصر

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

پژوهش در آموزش  هایطرح
مصوب مرکز  هایگرنت ایو 

 یراهبرد قاتیتحق یمل
که توسط  یآموزش پزشک

دانشگاه  یعلم أتیاعضا ه
 ثبت شده چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

035 

 هایتعداد دوره
آموزشی کارآفرینی 
برگزار شده برای 

 اساتید و دانشجویان

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

برگزار  یآموزش هایدوره
در  ینیکارآفر طهیشده در ح

کوتاه  هایقالب کارگاه، دوره
و  انیدانشجو یمدت برا

دانشگاه  یعلم أتیاعضا ه
 باشند؟میچه تعداد 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreسبه اساس محا

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

038 
تعداد جلسات 

برگزار شده شورای 
 اخالق دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچه تعداد جلسات شورا
اخالق دانشگاه برگزار شده 

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

039 

 هایتعداد دوره
مجازی کشوری 

دارای  برگزار شده
مصوبه دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی 
 توسط دانشگاه

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

که  یآموزش مجاز هایدوره
توسط دانشگاه به صورت 

مصوب  و برگزار شده یکشور
 یمجاز یدانشگاه علوم پزشک

 باشد چه تعداد است؟می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

040 

 هایتعداد کورس
مجازی و تولید 

محتوا ) بر اساس 
 سامانه نوید(

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

آموزش  هایتعداد دوره
 یتعداد محتوا ایو  یمجاز

شده توسط  دیتول یآموزش
دانشگاه چقدر است؟ )بر 

ثبت شده در  هایاساس دوره
 (دیسامانه نو

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

042 

امتیاز مجموع 
مکتسبه دانشگاه در 
حوزه اعتباربخشی 

 ایهمؤسس

شورای گسترش 
و  هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  کل ازیامت
دانشگاه / دانشکده در اعتبار 

چند  ایهمؤسس یبخش
 است؟

مجموع امتیازات کلی 
اعتباربخشی و امتیازات 

آموزش دانشجو و  هایحیطه
منابع و امکانات و هیأت علمی 

درصد به اضافه  70با وزن 
منطبق بر  هایامتیاز شاخص

 30استاندارد ملی با وزن 
درصد و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 

043 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 آموزش دانشجو

شورای گسترش 
و  هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
علوم  دانشگاه / دانشکده

آموزش  طهیدر ح یپزشک
 یدانشجو در اعتباربخش

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 
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044 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 منابع و امکانات

شورای گسترش 
 و هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
دانشگاه / دانشکده علوم 

منابع و  طهیدر ح یپزشک
 یامکانات در اعتباربخش

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

045 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 هیأت علمی

شورای گسترش 
 و هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
دانشگاه / دانشکده علوم 

 أتیه طهیدر ح یپزشک
 یدر اعتباربخش یعلم

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

046 

امتیاز مکتسبه 
 دانشگاه در حوزه

آموزش  اعتباربخشی
 مداوم

اداره کل آموزش 
 مداوم وزارت

و  بهداشت
 راد دبیرخانه

کسب شده توسط  ازیامت
علوم  دانشگاه / دانشکده

 یدر اعتبار بخش یپزشک
 مداوم آموزش هایبرنامه

 چند است؟

محاسبه امتیازات بر اساس 
تقسیم بندی اداره کل آموزش 
مداوم وزارت )ممتاز، قطعی و 
مشروط( و استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 

047 

 هایتعداد شاخص
منطبق بر استاندارد 

اعتباربخشی به  ملی
 ازای هر دانشگاه

شورای گسترش 
تیم و  هادانشگاه

 کشوری راد

در  یالزام هایتعداد شاخص
که  ایهمؤسس یاعتباربخش

 اندکردهکامل کسب  ازیامت
 چقدر است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

048 

میانگین درصد 
امتیاز اعتباربخشی 

 هایبیمارستان
 آموزشی دانشگاه

شورای گسترش 
تیم و  هادانشگاه

 کشوری راد

کسب شده  ازاتیمتوسط امت
 هایمارستانیتوسط تمام ب

 دانشگاه / دانشکده یآموزش
بر حسب درصد  یعلوم پزشک

 مکتسبه چقدر است؟ ازیامت

میانگین درصد امتیازات اتبر 
آموزشی  هایبخشی بیمارستان

با لحاظ نمودن امتیازات دور 
 هاو دور دوم بازدید اول

استاندارد محاسبه و سپس 
سازی امتیازات بر اساس 

 انجام شد. Z scoreمحاسبه 

055 
تعداد پروژه 

تحقیقاتی مشترک و 
یا ثبت پاتنت 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یقاتیتحق هایتعداد پروژه
ثبت  هایپاتنت ایمشترک و 

شده مشترک آن دانشگاه با 

امتیاز ثبت پتنت مشترک برابر 
 1و پروژه مشترک برابر  5

و سپس استاندارد  لحاظ گردید

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

مشترک ) ملی و 
 ی(المللبین

در سطح  هادانشگاه ریسا
چقدر  یالمللبین ای یمل

 است؟

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

056 
 هایکمپین تعداد

دانشجویی آموزش 
 در جامعه سالمت

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یاردو ش،یچه تعداد پو
توسط  نیکمپ ایو  یجهاد

در حوزه آموزش  انیدانشجو
سالمت در سطح جامعه 

 برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

057 

تعداد کارگاه، 
همایش و ژورنال 

کالب آنالین برگزار 
شده بر اساس اعالم 

مرکز آموزش 
مجازی ) به 

جلسات  استثنای
 اداری(

دانشگاه / دانشکده 
 پزشکیعلوم 

و  شیچه تعداد کارگاه، هما
توسط  نیژورنال کالب آنال ای

دانشگاه به استناد اعالم مرکز 
دانشگاه  یآموزش مجاز

 برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

058 
 هایتعداد برنامه

برگزار شده  آموزشی
 skill labدر 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یتعداد برنامه آموزشچه 
 یآموزش هایتوسط گروه

)  یدر مراکز مهارت دانشگاه
 ،یپرستار ،یاعم از داروساز

 ،یدندانپزشک ،یپزشک
و  یتوانبخش ،یراپزشکیپ

 ( برگزار شده است؟ریسا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

059 

بین  هایتعداد رشته
برگزار شده  ایهرشت

 یا راه اندازی شده
)طبق  در دانشگاه

 لیست پیوست(

شورای عالی 
علوم  ریزیبرنامه

 پزشکی

 نیب هایچه تعداد رشته
توسط دانشگاه  ایهرشت

شده  یراه انداز ایبرگزار 
 است ؟

در  ایهبین رشت هایبرای دوره
 مقاطع مختلف امتیاز یکسان

لحاظ گردید و سپس استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

060 
تعداد دانشجویان در 

بین  هایرشته
مرکز خدمات 

 آموزشی
که در مقطع  یانیدانشجو
 یارشد و دکترا یکارشناس

به ترتیب برای  1و  3امتیاز 
مشترک  هایدانشجویان دوره
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

044 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 منابع و امکانات

شورای گسترش 
 و هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
دانشگاه / دانشکده علوم 

منابع و  طهیدر ح یپزشک
 یامکانات در اعتباربخش

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

045 

امتیاز مکتسبه 
دانشگاه در حوزه 

اعتباربخشی 
در حیطه  ایهمؤسس

 هیأت علمی

شورای گسترش 
 و هادانشگاه

 دبیرخانه راد

کسب شده توسط  ازیامت
دانشگاه / دانشکده علوم 

 أتیه طهیدر ح یپزشک
 یدر اعتباربخش یعلم

 چند است؟ ایهمؤسس

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

046 

امتیاز مکتسبه 
 دانشگاه در حوزه

آموزش  اعتباربخشی
 مداوم

اداره کل آموزش 
 مداوم وزارت

و  بهداشت
 راد دبیرخانه

کسب شده توسط  ازیامت
علوم  دانشگاه / دانشکده

 یدر اعتبار بخش یپزشک
 مداوم آموزش هایبرنامه

 چند است؟

محاسبه امتیازات بر اساس 
تقسیم بندی اداره کل آموزش 
مداوم وزارت )ممتاز، قطعی و 
مشروط( و استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 
score 

047 

 هایتعداد شاخص
منطبق بر استاندارد 

اعتباربخشی به  ملی
 ازای هر دانشگاه

شورای گسترش 
تیم و  هادانشگاه

 کشوری راد

در  یالزام هایتعداد شاخص
که  ایهمؤسس یاعتباربخش

 اندکردهکامل کسب  ازیامت
 چقدر است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

048 

میانگین درصد 
امتیاز اعتباربخشی 

 هایبیمارستان
 آموزشی دانشگاه

شورای گسترش 
تیم و  هادانشگاه

 کشوری راد

کسب شده  ازاتیمتوسط امت
 هایمارستانیتوسط تمام ب

 دانشگاه / دانشکده یآموزش
بر حسب درصد  یعلوم پزشک

 مکتسبه چقدر است؟ ازیامت

میانگین درصد امتیازات اتبر 
آموزشی  هایبخشی بیمارستان

با لحاظ نمودن امتیازات دور 
 هاو دور دوم بازدید اول

استاندارد محاسبه و سپس 
سازی امتیازات بر اساس 

 انجام شد. Z scoreمحاسبه 

055 
تعداد پروژه 

تحقیقاتی مشترک و 
یا ثبت پاتنت 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یقاتیتحق هایتعداد پروژه
ثبت  هایپاتنت ایمشترک و 

شده مشترک آن دانشگاه با 

امتیاز ثبت پتنت مشترک برابر 
 1و پروژه مشترک برابر  5

و سپس استاندارد  لحاظ گردید

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

مشترک ) ملی و 
 ی(المللبین

در سطح  هادانشگاه ریسا
چقدر  یالمللبین ای یمل

 است؟

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

056 
 هایکمپین تعداد

دانشجویی آموزش 
 در جامعه سالمت

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یاردو ش،یچه تعداد پو
توسط  نیکمپ ایو  یجهاد

در حوزه آموزش  انیدانشجو
سالمت در سطح جامعه 

 برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

057 

تعداد کارگاه، 
همایش و ژورنال 

کالب آنالین برگزار 
شده بر اساس اعالم 

مرکز آموزش 
مجازی ) به 

جلسات  استثنای
 اداری(

دانشگاه / دانشکده 
 پزشکیعلوم 

و  شیچه تعداد کارگاه، هما
توسط  نیژورنال کالب آنال ای

دانشگاه به استناد اعالم مرکز 
دانشگاه  یآموزش مجاز

 برگزار شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

058 
 هایتعداد برنامه

برگزار شده  آموزشی
 skill labدر 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یتعداد برنامه آموزشچه 
 یآموزش هایتوسط گروه

)  یدر مراکز مهارت دانشگاه
 ،یپرستار ،یاعم از داروساز

 ،یدندانپزشک ،یپزشک
و  یتوانبخش ،یراپزشکیپ

 ( برگزار شده است؟ریسا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

059 

بین  هایتعداد رشته
برگزار شده  ایهرشت

 یا راه اندازی شده
)طبق  در دانشگاه

 لیست پیوست(

شورای عالی 
علوم  ریزیبرنامه

 پزشکی

 نیب هایچه تعداد رشته
توسط دانشگاه  ایهرشت

شده  یراه انداز ایبرگزار 
 است ؟

در  ایهبین رشت هایبرای دوره
 مقاطع مختلف امتیاز یکسان

لحاظ گردید و سپس استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

060 
تعداد دانشجویان در 

بین  هایرشته
مرکز خدمات 

 آموزشی
که در مقطع  یانیدانشجو
 یارشد و دکترا یکارشناس

به ترتیب برای  1و  3امتیاز 
مشترک  هایدانشجویان دوره
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در مقاطع  ایهرشت
کارشناسی ارشد و 
دکترای تخصصی ) 

طبق لیست 
 پیوست(

 نیب هایدر رشته یتخصص
 که در هر دانشگاه ایهرشت

باشند می لیمشغول به تحص
 چه تعداد است؟

مقاطع دکترای تخصصی و 
کارشناسی ارشد لحاظ گردید 

و سپس استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

061 

دسترسی دانش 
آموختگان به منابع 

و ایمیل  ایهکتابخان
 آکادمیک دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

دانش آموختگان آن  ایآ
توانند میدانشگاه کماکان 

در حال  انیمانند دانشجو
 یدانشگاه لیمیا لیتحص

به منابع  ایو   خود را داشته
 یکتابخانه دانشگاه دسترس

 داشته باشند؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

062 

وجود ابزار ارتباطی 
یا بانک داده بین 

دانشجویان و دانش 
آموختگان و 

دانشجویان ورودی 
 باالتر

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

جهت  یالتیدانشگاه تسه ایآ
با  انیدانشجو ارتباط یبرقرار

 ایدانش آموختگان 
باالتر آن  یورود انیدانشجو

 دانشگاه فراهم کرده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

063 

تعداد تسهیالت 
دانشجویی اعطا 
شده در جهت 

حمایت از 
دانشجویان با 

شرایط خاص ) تک 
 -متاهل -سرپرست

نسل -بی سرپرست
شهریه پردازیا  -اول

 مستقل مالی و...(

صندوق رفاه 
 دانشجویان

 التیتعداد تسهچه 
با  انیبه دانشجو ییدانشجو
خاص مانند  طیشرا
 -تک سر پرست  انیدانشجو

 -متأهل -سرپرست خانوار
پرداز در هر سال  هیشهر

توسط دانشگاه / دانشکده 
 شود؟میپرداخت 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

064 
و  هابرنامهتعداد 

صفحات سایت 
EducationIran 

ستاد تحول 
آموزش علوم 

 پزشکی

 یتعداد صفحات بارگذار
شده در پورتال 

eductionIran هر  یبرا
 / دانشکده دانشگاه

و تعداد صفحات  هاتعداد برنامه
با امتیاز برابر در محاسبه لحاظ 
شدند و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

065 
 هایظرفیت سالن

 چند منظوره
دانشگاه / دانشکده 

 علوم پزشکی

چند  هایمنظور از سالن
است که  یهایمنظوره، سالن

اهداف مختلف مانند  یبرا
 ه،یکارگاه، دفاع یبرگزار

و مراسم  هانشست ش،یهما
استفاده  یمختلف آموزش

 شودمی

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

066 

تعداد کارگاه 
آموزشی و برنامه 

برگزار  بازآموزی
شده در حیطه 
اعتالی اخالق 

 ایهحرف

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

برگزار  یتعداد کارگاه آموزش
اخالق  طهیشده در ح

تعداد برنامه  ایو  ایهحرف
برگزار شده در  یبازآموز

در هر  ایهاخالق حرف طهیح
 سال

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

067 
فضای  مساحت

فیزیکی آموزش 
 مجازی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

شامل  یکیزیف یمتراژ فضاها
مجهز به امکانات  هایسالن

 ویاستود ،یآموزش مجاز
و  یصوت یضبطمحتوا

 یضبط محتوا ویاستود
 و .... یریتصو

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

068 

 مشترکدوره  تعداد
راه اندازی شده ) راه 
اندازی یا برگزاری 
دوره آموزشی کوتاه 

مدت، پسادکترا، 
فرصت مطالعاتی 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچه تعداد دوره آموزش
کوتاه مدت، پسا دکترا، 

داخل کشور  یفرصت مطالعات
و علوم  ینیبال هایدر رشته

به صورت  ر سالدر ه هیپا

مشترک در  هایهمه دوره
مقاطع مختلف با امتیاز برابر 

لحاظ شدند و سپس استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 انجام شد. Z scoreمحاسبه 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

در مقاطع  ایهرشت
کارشناسی ارشد و 
دکترای تخصصی ) 

طبق لیست 
 پیوست(

 نیب هایدر رشته یتخصص
 که در هر دانشگاه ایهرشت

باشند می لیمشغول به تحص
 چه تعداد است؟

مقاطع دکترای تخصصی و 
کارشناسی ارشد لحاظ گردید 

و سپس استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

061 

دسترسی دانش 
آموختگان به منابع 

و ایمیل  ایهکتابخان
 آکادمیک دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

دانش آموختگان آن  ایآ
توانند میدانشگاه کماکان 

در حال  انیمانند دانشجو
 یدانشگاه لیمیا لیتحص

به منابع  ایو   خود را داشته
 یکتابخانه دانشگاه دسترس

 داشته باشند؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

062 

وجود ابزار ارتباطی 
یا بانک داده بین 

دانشجویان و دانش 
آموختگان و 

دانشجویان ورودی 
 باالتر

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

جهت  یالتیدانشگاه تسه ایآ
با  انیدانشجو ارتباط یبرقرار

 ایدانش آموختگان 
باالتر آن  یورود انیدانشجو

 دانشگاه فراهم کرده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

063 

تعداد تسهیالت 
دانشجویی اعطا 
شده در جهت 

حمایت از 
دانشجویان با 

شرایط خاص ) تک 
 -متاهل -سرپرست

نسل -بی سرپرست
شهریه پردازیا  -اول

 مستقل مالی و...(

صندوق رفاه 
 دانشجویان

 التیتعداد تسهچه 
با  انیبه دانشجو ییدانشجو
خاص مانند  طیشرا
 -تک سر پرست  انیدانشجو

 -متأهل -سرپرست خانوار
پرداز در هر سال  هیشهر

توسط دانشگاه / دانشکده 
 شود؟میپرداخت 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

064 
و  هابرنامهتعداد 

صفحات سایت 
EducationIran 

ستاد تحول 
آموزش علوم 

 پزشکی

 یتعداد صفحات بارگذار
شده در پورتال 

eductionIran هر  یبرا
 / دانشکده دانشگاه

و تعداد صفحات  هاتعداد برنامه
با امتیاز برابر در محاسبه لحاظ 
شدند و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

065 
 هایظرفیت سالن

 چند منظوره
دانشگاه / دانشکده 

 علوم پزشکی

چند  هایمنظور از سالن
است که  یهایمنظوره، سالن

اهداف مختلف مانند  یبرا
 ه،یکارگاه، دفاع یبرگزار

و مراسم  هانشست ش،یهما
استفاده  یمختلف آموزش

 شودمی

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

066 

تعداد کارگاه 
آموزشی و برنامه 

برگزار  بازآموزی
شده در حیطه 
اعتالی اخالق 

 ایهحرف

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

برگزار  یتعداد کارگاه آموزش
اخالق  طهیشده در ح

تعداد برنامه  ایو  ایهحرف
برگزار شده در  یبازآموز

در هر  ایهاخالق حرف طهیح
 سال

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

067 
فضای  مساحت

فیزیکی آموزش 
 مجازی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

شامل  یکیزیف یمتراژ فضاها
مجهز به امکانات  هایسالن

 ویاستود ،یآموزش مجاز
و  یصوت یضبطمحتوا

 یضبط محتوا ویاستود
 و .... یریتصو

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

068 

 مشترکدوره  تعداد
راه اندازی شده ) راه 
اندازی یا برگزاری 
دوره آموزشی کوتاه 

مدت، پسادکترا، 
فرصت مطالعاتی 

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچه تعداد دوره آموزش
کوتاه مدت، پسا دکترا، 

داخل کشور  یفرصت مطالعات
و علوم  ینیبال هایدر رشته

به صورت  ر سالدر ه هیپا

مشترک در  هایهمه دوره
مقاطع مختلف با امتیاز برابر 

لحاظ شدند و سپس استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 انجام شد. Z scoreمحاسبه 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

داخل کشور در 
 علوم پایه و بالینی(

 / هادانشگاه ریمشترک با سا
 برگزار شده است هادانشکده

069 
کل تعداد 

 یان دانشگاهدانشجو
مرکز خدمات 

 آموزشی

 /هر دانشگاه  انیکل دانشجو
 یلیدر سال تحصدانشکده 

 چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

070 
کل تعداد 

 اندانشجوی
 تحصیالت تکمیلی

مرکز خدمات 
 آموزشی

 التیتحص انیتعداد دانشجو
 /هر دانشگاه  یلیتکم
در مقطع  کیبه تفک دانشکده

 یارشد، دکترا یکارشناس
 ی(، تخصصPh.D)یتخصص

 یتخصص ،ینیبال
 یدکترا ،یدندانپزشک

 باشد؟میچه تعداد  یپزوهش

تعداد دانشجویان مقاطع 
کارشناسی ارشد، دکترای 

تخصصی بالینی و  تخصص،
با  تخصصی دندانپزشکی

 5و  5 ،6 ،4به ترتیب  ضرایب
و سپس  وزند هی شدند

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 انجام شد.

071 
 هایتعداد رشته

 دانشگاه موجود
مرکز خدمات 

 آموزشی

آن  هایکل تعداد رشته
در مقاطع  / دانشکده دانشگاه

چه  یلیتکم ریو غ یلیتکم
 ؟تعداد است

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

072 
 هایتعدادرشته

 تحصیالت تکمیلی
مرکز خدمات 

 آموزشی

 التیتحص هایتعداد رشته
 /هر دانشگاه  یلیتکم

هر  کیبه تفکدانشکده 
 باشد؟میمقطع چند رشته 

مقاطع تحصیلی  هایرشته
کارشناسی ارشد، دکترای 
 تخصصی، دستیاری بالینی و
دستیاری دندانپزشکی با 

 5و  5، 6، 4ضرایب به ترتیب 
لحاظ شدند و سپس استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 انجام شد. Z scoreمحاسبه 

073 
هم بستگی درونی 

 نمرات

راد  دبیرخانه
مرکز خدمات _

 آموزشی

 انینمره دانشجو یهم بستگ
هر رشته در دروس مختلف 

 باشد؟میچقدر 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

074 
قبولی در میزان 

 مقاطع باالتر

مرکز خدمات 
 – آموزشی

 دبیرخانه راد

چه تعداد از دانش آموختگان 
هر دانشگاه در هر سال در 

 رفتهیمقاطع باالتر پذ
 ؟اندشده

قبولی در مقاطع کارشناسی 
دکترای تخصصی،  ،ارشد

دستیاری بالینی و دستیاری 
دندانپزشکی به ترتیب با 

وزندهی  3و  3، 3، 1ضرایب 
شدند و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

076 
پاسخگویی به 

 مکاتبات
 راد دبیرخانه

در  هادانشگاه ییپاسخگو
قابل  مکاتبه 3-5خصوص 

 هادانشگاهبا  رخانهیدب تیاهم
چگونه بوده هادانشکده /

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

077 
سه ویژگی یا اقدام 
برتر دانشگاه در 

 حوزه آموزش

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

خاص آن دانشگاه  یژگیسه و
در حوزه آموزش و دانشکده  /

سه اقدام خاص و برتر  ای
دانشگاه در حوزه آموزش به 

اعالم  یصورت خوداظهار
 گردد.می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

079 
درصد گرنت جذب 

شده از بابت 
 ویژه هایماموریت

مرکز ملی 
راهبردی تحقیقات 

 آموزش پزشکی

 هایو دانشکده هادانشگاه
مستقر در کالن منطقه به 

توانسته اند در چه میزان 
ویژه  هایخصوص ماموریت

مصوب را جذب  هایگرنت
 میزاننمایند. هر چه 

 وجذب شده  هایگرنت
و  هادانشگاهتعداد 
ی که این هایدانشکده

را جذب نمو ده اند  هاگرنت

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

داخل کشور در 
 علوم پایه و بالینی(

 / هادانشگاه ریمشترک با سا
 برگزار شده است هادانشکده

069 
کل تعداد 

 یان دانشگاهدانشجو
مرکز خدمات 

 آموزشی

 /هر دانشگاه  انیکل دانشجو
 یلیدر سال تحصدانشکده 

 چه تعداد است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

070 
کل تعداد 

 اندانشجوی
 تحصیالت تکمیلی

مرکز خدمات 
 آموزشی

 التیتحص انیتعداد دانشجو
 /هر دانشگاه  یلیتکم
در مقطع  کیبه تفک دانشکده

 یارشد، دکترا یکارشناس
 ی(، تخصصPh.D)یتخصص

 یتخصص ،ینیبال
 یدکترا ،یدندانپزشک

 باشد؟میچه تعداد  یپزوهش

تعداد دانشجویان مقاطع 
کارشناسی ارشد، دکترای 

تخصصی بالینی و  تخصص،
با  تخصصی دندانپزشکی

 5و  5 ،6 ،4به ترتیب  ضرایب
و سپس  وزند هی شدند

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 انجام شد.

071 
 هایتعداد رشته

 دانشگاه موجود
مرکز خدمات 

 آموزشی

آن  هایکل تعداد رشته
در مقاطع  / دانشکده دانشگاه

چه  یلیتکم ریو غ یلیتکم
 ؟تعداد است

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

072 
 هایتعدادرشته

 تحصیالت تکمیلی
مرکز خدمات 

 آموزشی

 التیتحص هایتعداد رشته
 /هر دانشگاه  یلیتکم

هر  کیبه تفکدانشکده 
 باشد؟میمقطع چند رشته 

مقاطع تحصیلی  هایرشته
کارشناسی ارشد، دکترای 
 تخصصی، دستیاری بالینی و
دستیاری دندانپزشکی با 

 5و  5، 6، 4ضرایب به ترتیب 
لحاظ شدند و سپس استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 انجام شد. Z scoreمحاسبه 

073 
هم بستگی درونی 

 نمرات

راد  دبیرخانه
مرکز خدمات _

 آموزشی

 انینمره دانشجو یهم بستگ
هر رشته در دروس مختلف 

 باشد؟میچقدر 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

074 
قبولی در میزان 

 مقاطع باالتر

مرکز خدمات 
 – آموزشی

 دبیرخانه راد

چه تعداد از دانش آموختگان 
هر دانشگاه در هر سال در 

 رفتهیمقاطع باالتر پذ
 ؟اندشده

قبولی در مقاطع کارشناسی 
دکترای تخصصی،  ،ارشد

دستیاری بالینی و دستیاری 
دندانپزشکی به ترتیب با 

وزندهی  3و  3، 3، 1ضرایب 
شدند و سپس استاندارد سازی 

 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

076 
پاسخگویی به 

 مکاتبات
 راد دبیرخانه

در  هادانشگاه ییپاسخگو
قابل  مکاتبه 3-5خصوص 

 هادانشگاهبا  رخانهیدب تیاهم
چگونه بوده هادانشکده /

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

077 
سه ویژگی یا اقدام 
برتر دانشگاه در 

 حوزه آموزش

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

خاص آن دانشگاه  یژگیسه و
در حوزه آموزش و دانشکده  /

سه اقدام خاص و برتر  ای
دانشگاه در حوزه آموزش به 

اعالم  یصورت خوداظهار
 گردد.می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

079 
درصد گرنت جذب 

شده از بابت 
 ویژه هایماموریت

مرکز ملی 
راهبردی تحقیقات 

 آموزش پزشکی

 هایو دانشکده هادانشگاه
مستقر در کالن منطقه به 

توانسته اند در چه میزان 
ویژه  هایخصوص ماموریت

مصوب را جذب  هایگرنت
 میزاننمایند. هر چه 

 وجذب شده  هایگرنت
و  هادانشگاهتعداد 
ی که این هایدانشکده

را جذب نمو ده اند  هاگرنت

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 
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باالتری  بیشتر باشد امتیاز
 تعلق خواهد گرفت.

080 
درصد گرنت هزینه 

شده در هر 
 مأموریت ویژه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

 هایو دانشکده هادانشگاه
مستقر در کالن منطقه به 
چه میزان توانسته اند در 

ویژه  هایخصوص ماموریت
مصوب جذب  هایاز گرنت

شده، هزینه نمایند. هر چه 
 هزینه شده هایمیزان گرنت
و  هادانشگاهو تعداد 
ی که این هایدانشکده

را هزینه نمو ده اند  هاگرنت
بیشتر باشد امتیاز باالتری 

 تعلق خواهد گرفت.

محاسبه امتیازات بر اساس 
ویژه و  هایتعداد ماموریت

نسبت گرنت هزینه شده در هر 
ی هاییت به جز ماموریتمامور

در آن  ایهکه هیچ هزین
صورت نگرفته است و 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

081 

تعداد هیات علمی 
مشارکت کننده در 

 ویژه هایماموریت
به تفکیک 

کالن  یهادانشگاه
 منطقه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

 أتیه یچه تعداد از اعضا
کالن  یهادانشگاه یعلم

 ژهیو هایتیمنطقه در مأمور
مشارکت نموده اند ) به 

 /هر دانشگاه  کیتفک
 کالن منطقه(؟دانشکده 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

082 
رفع نقص سیستم 
 خدمات آموزشی

معاونت اجرایی 
معاونت آموزشی 

 وزارت

ازنقائص اطالعات  زانیچه م
هر  یآموزش خدمات ستمیس

برطرف  / دانشکده دانشگاه
 شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

083 
نسبت مصوبات 

 آموزشی هیات امنا
 به کل مصوبات

 راد دبیرخانه
 أتیاز مصوبات ه یچه نسبت

دانشکده  /امنا هر دانشگاه 
 باشد؟میدر حوزه آموزش 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

084 
 استفاده از تسهیالت

 "ک"بند 
 هیأت امنا وزارت

از درآمد  یچه درصد
به حوزه آموزش  یاختصاص

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 صیتخصدانشگاه / دانشکده 
 داده شده است؟

085 

نرخ فارغ التحصیلی 
در چهار رشته 

پزشکی، بهداشت 
عمومی، پرستاری و 
علوم آزمایشگاهی به 

 تفکیک رشته

مرکز خدمات 
 آموزشی

 هاییاز ورود یچه درصد
 ی) ورودیچهار رشته پزشک

 ی(، کارشناس91و  90
بهداشت  هایرشته وستهیپ

(، 94و  93 ی) ورودیعموم
( 94و  93 ی) ورودیپرستار

 ی) ورود یشگاهیو علوم آزما
دانشگاه / ( 94و  93

 لیفارغ التحصدانشکده 
 یرشته پزشک ی؟ )برااندشده

 ریسا یساله و برا 7دوره 
 ظرساله در ن 4دوره  هارشته

 (شده استگرفته 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

086 
کسب شده  هایرتبه

در المپیاد علمی 
 دانشجویان

مدیریت امور 
نخبگان و 
دانشجویان 

 درخشان استعداد

دانشکده  /رتبه هر دانشگاه 
 ادیمختلف المپ هایطهیدر ح
چه بوده  انیدانشجو یعلم

سال  کیاست ) به تفک
 (؟یلیتحص

حاصل مجموع امتیازات 
ی  هامکتسب در کلیه حیطه

هر یک از المپیادهای سه سال 
که توسط دفتر  گذشته

استعدادهای درخشان وزارت 
محاسبات و وزن دهی انجام 

اندارد سازی سپس است
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score صورت پذیرفت 

087 
برتر آزمون  هایرتبه

 بورد

-راد  دبیرخانه
شوراهای دبیرخانه 
مرکز - آموزشی

سنجش آموزش 
 پزشکی

حائز  ارانیدست  مجموع
برتر آزمون  هایرتبه

 /دانشنامه هر دانشگاه 
 چه تعداد است؟دانشکده 

برتر  هایدرصد رتبه 10
بورد سه سال  هایآزمون

و  96-97، 95-96تحصیلی 
مربوط به هر دانشگاه  98-97

 بندیرتبهاستخراج و بر اساس 
 بر اساس تولید علم هادانشگاه
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باالتری  بیشتر باشد امتیاز
 تعلق خواهد گرفت.

080 
درصد گرنت هزینه 

شده در هر 
 مأموریت ویژه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

 هایو دانشکده هادانشگاه
مستقر در کالن منطقه به 
چه میزان توانسته اند در 

ویژه  هایخصوص ماموریت
مصوب جذب  هایاز گرنت

شده، هزینه نمایند. هر چه 
 هزینه شده هایمیزان گرنت
و  هادانشگاهو تعداد 
ی که این هایدانشکده

را هزینه نمو ده اند  هاگرنت
بیشتر باشد امتیاز باالتری 

 تعلق خواهد گرفت.

محاسبه امتیازات بر اساس 
ویژه و  هایتعداد ماموریت

نسبت گرنت هزینه شده در هر 
ی هاییت به جز ماموریتمامور

در آن  ایهکه هیچ هزین
صورت نگرفته است و 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

081 

تعداد هیات علمی 
مشارکت کننده در 

 ویژه هایماموریت
به تفکیک 

کالن  یهادانشگاه
 منطقه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 آموزش پزشکی

 أتیه یچه تعداد از اعضا
کالن  یهادانشگاه یعلم

 ژهیو هایتیمنطقه در مأمور
مشارکت نموده اند ) به 

 /هر دانشگاه  کیتفک
 کالن منطقه(؟دانشکده 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

082 
رفع نقص سیستم 
 خدمات آموزشی

معاونت اجرایی 
معاونت آموزشی 

 وزارت

ازنقائص اطالعات  زانیچه م
هر  یآموزش خدمات ستمیس

برطرف  / دانشکده دانشگاه
 شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

083 
نسبت مصوبات 

 آموزشی هیات امنا
 به کل مصوبات

 راد دبیرخانه
 أتیاز مصوبات ه یچه نسبت

دانشکده  /امنا هر دانشگاه 
 باشد؟میدر حوزه آموزش 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

084 
 استفاده از تسهیالت

 "ک"بند 
 هیأت امنا وزارت

از درآمد  یچه درصد
به حوزه آموزش  یاختصاص

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 صیتخصدانشگاه / دانشکده 
 داده شده است؟

085 

نرخ فارغ التحصیلی 
در چهار رشته 

پزشکی، بهداشت 
عمومی، پرستاری و 
علوم آزمایشگاهی به 

 تفکیک رشته

مرکز خدمات 
 آموزشی

 هاییاز ورود یچه درصد
 ی) ورودیچهار رشته پزشک

 ی(، کارشناس91و  90
بهداشت  هایرشته وستهیپ

(، 94و  93 ی) ورودیعموم
( 94و  93 ی) ورودیپرستار

 ی) ورود یشگاهیو علوم آزما
دانشگاه / ( 94و  93

 لیفارغ التحصدانشکده 
 یرشته پزشک ی؟ )برااندشده

 ریسا یساله و برا 7دوره 
 ظرساله در ن 4دوره  هارشته

 (شده استگرفته 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

086 
کسب شده  هایرتبه

در المپیاد علمی 
 دانشجویان

مدیریت امور 
نخبگان و 
دانشجویان 

 درخشان استعداد

دانشکده  /رتبه هر دانشگاه 
 ادیمختلف المپ هایطهیدر ح
چه بوده  انیدانشجو یعلم

سال  کیاست ) به تفک
 (؟یلیتحص

حاصل مجموع امتیازات 
ی  هامکتسب در کلیه حیطه

هر یک از المپیادهای سه سال 
که توسط دفتر  گذشته

استعدادهای درخشان وزارت 
محاسبات و وزن دهی انجام 

اندارد سازی سپس است
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score صورت پذیرفت 

087 
برتر آزمون  هایرتبه

 بورد

-راد  دبیرخانه
شوراهای دبیرخانه 
مرکز - آموزشی

سنجش آموزش 
 پزشکی

حائز  ارانیدست  مجموع
برتر آزمون  هایرتبه

 /دانشنامه هر دانشگاه 
 چه تعداد است؟دانشکده 

برتر  هایدرصد رتبه 10
بورد سه سال  هایآزمون

و  96-97، 95-96تحصیلی 
مربوط به هر دانشگاه  98-97

 بندیرتبهاستخراج و بر اساس 
 بر اساس تولید علم هادانشگاه
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 3و  1،2تیپ  یهادانشگاهبه 
)تیپ بندی بر اساس آنچه که 
در گزارش ارزشیابی پژوهشی 

از سوی معاونت  هادانشگاه
 شده بودتحقیقات وزارت اعالم 

یعنی همان تیپ بندی معمول 
به ترتیب ضرایب از یک تا سه( 

. تعلق گرفت1.5و  1و 0.5
سپس استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

088 

انتشارنشریه علمی 
پژوهشی در حوزه 

آموزش توسط 
 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

در  یپژوهش یعلم هینشر ایآ
حوزه آموزش توسط دانشگاه 

 شود؟ یمنتشر مدانشکده  /

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

089 

نسبت تعداد دانش 
آموختگان در 

بین  هایرشته
 به کل ایهرشت

مرکز خدمات 
 آموزشی

تعداد کل دانش آموختگان 
 /هر دانشگاه  ایهبین رشت

در هر سال چند دانشکده 
 کیباشد؟) به تفکمینفر 

 سال(

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

090 

 1میزان استفاده از 
درصد درآمد  3تا 

اختصاصی برای 
 تحول آموزش

معاونت اجرایی 
معاونت آموزشی 

 وزارت

 التیاز تسه زانیچه م
توسط هر دانشگاه  یآموزش

 جذب شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

091 

ارزیابی هیأت 
 ممتحنه و ارزشیابی

در بازدیدهای 
 اعتباربخشی

بالینی و  هایرشته
 دندانپزشکی

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

ممتحنه  أتیه یابیارز جهینت
 دیدر بازد یابیو ارزش
ی و نیبال هایرشته

 کیبه تفک دندانپزشکی
ارائه شده  هارمجموعهیز

 است.

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

092 
نسبت دانشجویان 

دکترای تخصصی به 
 دانشجویان کل

 راد دبیرخانه

تعداد کل دانشجویان 
دکترای تخصصی به کل 

دانشجویان دانشگاه / 
دانشکده و نسبت آنها چقدر 

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

093 
ارزیابی بورد در 

 هایبازدید رشته
 علوم پایه

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

 دیبورد در بازد یابیارز جهینت
به  هیعلوم پا هایرشته

ارائه  هارمجموعهیز کیتفک
 شده است.

 و -5در قبال لغو رشته امتیاز 
و اخطار آموزشی به ازای تذکر 

. سپس تخصیص داده شد -1
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 
 انجام شد.

094 

وجود الگ بوک یا 
پورت فولیو به 
تفکیک مقطع 

 تحصیلی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

آن  یلیدر کدام مقاطع تحص
 ایدانشگاه الگ بوک و 

تعداد  وجود دارد؟ ویپورتفول
 آنها چند است؟

کارشناسی  هایالگ بوک دوره
دکترای  ،و کارشناسی ارشد

، الگ بوک 2وزن  ایهحرف
دوره دکترای تخصصی با وزن 

و دستیاری بالینی و  3
لحاظ  1دندانپزشکی وزن 

. سپس استاندارد سازی شدند
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

095 

تعداد مراکز جامع 
خدمات  آموزش

 هایو عرصه سالمت
آموزش جامعه نگر 
دانشجویان پزشکی 

 و دندانپزشکی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچند مرکز جامع آموزش
خدمات سالت و عرص 

 یآموزش جامعه نگر برا
و  یپزشک انیدانشجو
 وجود دارد؟ یدندانپزشک

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

096 
راهنمای تدوین 

 اخالق

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

 اخالق یچه تعداد راهنما
دانشکده  /توسط آن دانشگاه 

معاونت  یو برا نیتدو

آنالیز محتوای راهنماهای 
اخالق به لحاظ کیفیت و 
کمیت و استاندارد سازی 

 امتیازات
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 3و  1،2تیپ  یهادانشگاهبه 
)تیپ بندی بر اساس آنچه که 
در گزارش ارزشیابی پژوهشی 

از سوی معاونت  هادانشگاه
 شده بودتحقیقات وزارت اعالم 

یعنی همان تیپ بندی معمول 
به ترتیب ضرایب از یک تا سه( 

. تعلق گرفت1.5و  1و 0.5
سپس استاندارد سازی 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

088 

انتشارنشریه علمی 
پژوهشی در حوزه 

آموزش توسط 
 دانشگاه

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

در  یپژوهش یعلم هینشر ایآ
حوزه آموزش توسط دانشگاه 

 شود؟ یمنتشر مدانشکده  /

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

089 

نسبت تعداد دانش 
آموختگان در 

بین  هایرشته
 به کل ایهرشت

مرکز خدمات 
 آموزشی

تعداد کل دانش آموختگان 
 /هر دانشگاه  ایهبین رشت

در هر سال چند دانشکده 
 کیباشد؟) به تفکمینفر 

 سال(

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

090 

 1میزان استفاده از 
درصد درآمد  3تا 

اختصاصی برای 
 تحول آموزش

معاونت اجرایی 
معاونت آموزشی 

 وزارت

 التیاز تسه زانیچه م
توسط هر دانشگاه  یآموزش

 جذب شده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

091 

ارزیابی هیأت 
 ممتحنه و ارزشیابی

در بازدیدهای 
 اعتباربخشی

بالینی و  هایرشته
 دندانپزشکی

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

ممتحنه  أتیه یابیارز جهینت
 دیدر بازد یابیو ارزش
ی و نیبال هایرشته

 کیبه تفک دندانپزشکی
ارائه شده  هارمجموعهیز

 است.

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

092 
نسبت دانشجویان 

دکترای تخصصی به 
 دانشجویان کل

 راد دبیرخانه

تعداد کل دانشجویان 
دکترای تخصصی به کل 

دانشجویان دانشگاه / 
دانشکده و نسبت آنها چقدر 

 است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

093 
ارزیابی بورد در 

 هایبازدید رشته
 علوم پایه

شورای گسترش 
علوم  یهادانشگاه

 پزشکی

 دیبورد در بازد یابیارز جهینت
به  هیعلوم پا هایرشته

ارائه  هارمجموعهیز کیتفک
 شده است.

 و -5در قبال لغو رشته امتیاز 
و اخطار آموزشی به ازای تذکر 

. سپس تخصیص داده شد -1
استاندارد سازی امتیازات بر 

 Z scoreاساس محاسبه 
 انجام شد.

094 

وجود الگ بوک یا 
پورت فولیو به 
تفکیک مقطع 

 تحصیلی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

آن  یلیدر کدام مقاطع تحص
 ایدانشگاه الگ بوک و 

تعداد  وجود دارد؟ ویپورتفول
 آنها چند است؟

کارشناسی  هایالگ بوک دوره
دکترای  ،و کارشناسی ارشد

، الگ بوک 2وزن  ایهحرف
دوره دکترای تخصصی با وزن 

و دستیاری بالینی و  3
لحاظ  1دندانپزشکی وزن 

. سپس استاندارد سازی شدند
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام شد 

095 

تعداد مراکز جامع 
خدمات  آموزش

 هایو عرصه سالمت
آموزش جامعه نگر 
دانشجویان پزشکی 

 و دندانپزشکی

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 یچند مرکز جامع آموزش
خدمات سالت و عرص 

 یآموزش جامعه نگر برا
و  یپزشک انیدانشجو
 وجود دارد؟ یدندانپزشک

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

096 
راهنمای تدوین 

 اخالق

دانشگاه / دانشکده 
 – علوم پزشکی

 دبیرخانه راد

 اخالق یچه تعداد راهنما
دانشکده  /توسط آن دانشگاه 

معاونت  یو برا نیتدو

آنالیز محتوای راهنماهای 
اخالق به لحاظ کیفیت و 
کمیت و استاندارد سازی 

 امتیازات
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ارسال شده  آموزشی وزارت
 است؟

097 
تعداد جلسات 

اخالق در کمیته 
 آموزش

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 تهیچه تعداد جلسات کم
 اخالق در آموزش در دانشگاه

در سال  دانشکده /
 برگزارشده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

098 

تعداد محتواهای 
تأیید شده شورای 
آرمان دانشگاه ارائه 
شده در موکس ملی 

 کشور

علوم دانشگاه 
 پزشکی مجازی

شده  دییتأ یتعداد محتواها
آرمان دانشگاه  یدر شورا

به  یعلوم پزشک یمجاز
 /هر دانشگاه  کیتفک

 باشد؟میچه تعداد دانشکده 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

099 

ارزشیابی مرکز 
آموزش مجازی 

 دانشکده /دانشگاه
توسط دبیرخانه 
 شورایعالی مجازی

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

 /هر دانشگاه  یابینمره ارزش
 رخانهیتوسط دبدانشکده 

چه  یمجاز یعالیشورا
 باشد؟می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

100 
مسئولیت پذیری 

در دانشکده دانشگاه 
 حوزه مربوطه

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

مسئولیت پذیری دانشگاه در 
از دیدگاه  حوزه مربوطه

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

101 
همکاری و تعامل 

/  مثبت دانشگاه
 دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

همکاری و تعامل مثبت 
 هااز دیدگاه دبیرخانه دانشگاه

ستادی حوزه  هایو مدیریت
معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت در مقایسه با سایر 
 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

102 
 ،ارائه پیشنهادات

 هایخالقیت و ایده
 نو

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

 ،ارائه پیشنهاداتمیزان 
از  نو هایخالقیت و ایده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
نشگاه / دانشکده در دا
توسط  Q4تا Q1 هایصدک

دبیرخانه مربوطه و استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

103 
حرکت در جهت 

و خط  هاسیاست
 مشی سازمانی

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

و  هاحرکت در جهت سیاست
دیدگاه از خط مشی سازمانی 

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

104 
و انضباط اداری نظم 

و پایبندی به قوانین 
 و مقررات

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

نظم و انضباط اداری و 
 پایبندی به قوانین و مقررات

و  هااز دیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

107 
پاسخگویی در زمینه 

مکاتبات اداری و 
 کاری هایتماس

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

پاسخگویی در زمینه 
 هایمکاتبات اداری و تماس

و  هااز دیدگاه دبیرخانه کاری
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

108 
حضور فعال 
دانشکده در 

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

حضور فعال دانشکده در 
و  آموزشی هایعرصه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 
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ارسال شده  آموزشی وزارت
 است؟

097 
تعداد جلسات 

اخالق در کمیته 
 آموزش

دانشگاه / دانشکده 
 علوم پزشکی

 تهیچه تعداد جلسات کم
 اخالق در آموزش در دانشگاه

در سال  دانشکده /
 برگزارشده است؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

098 

تعداد محتواهای 
تأیید شده شورای 
آرمان دانشگاه ارائه 
شده در موکس ملی 

 کشور

علوم دانشگاه 
 پزشکی مجازی

شده  دییتأ یتعداد محتواها
آرمان دانشگاه  یدر شورا

به  یعلوم پزشک یمجاز
 /هر دانشگاه  کیتفک

 باشد؟میچه تعداد دانشکده 

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

099 

ارزشیابی مرکز 
آموزش مجازی 

 دانشکده /دانشگاه
توسط دبیرخانه 
 شورایعالی مجازی

دانشگاه علوم 
 پزشکی مجازی

 /هر دانشگاه  یابینمره ارزش
 رخانهیتوسط دبدانشکده 

چه  یمجاز یعالیشورا
 باشد؟می

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

100 
مسئولیت پذیری 

در دانشکده دانشگاه 
 حوزه مربوطه

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

مسئولیت پذیری دانشگاه در 
از دیدگاه  حوزه مربوطه

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

101 
همکاری و تعامل 

/  مثبت دانشگاه
 دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

همکاری و تعامل مثبت 
 هااز دیدگاه دبیرخانه دانشگاه

ستادی حوزه  هایو مدیریت
معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت در مقایسه با سایر 
 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

102 
 ،ارائه پیشنهادات

 هایخالقیت و ایده
 نو

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

 ،ارائه پیشنهاداتمیزان 
از  نو هایخالقیت و ایده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
نشگاه / دانشکده در دا
توسط  Q4تا Q1 هایصدک

دبیرخانه مربوطه و استاندارد 
سازی امتیازات بر اساس 

 Z scoreمحاسبه 

103 
حرکت در جهت 

و خط  هاسیاست
 مشی سازمانی

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

و  هاحرکت در جهت سیاست
دیدگاه از خط مشی سازمانی 

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

104 
و انضباط اداری نظم 

و پایبندی به قوانین 
 و مقررات

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

نظم و انضباط اداری و 
 پایبندی به قوانین و مقررات

و  هااز دیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

107 
پاسخگویی در زمینه 

مکاتبات اداری و 
 کاری هایتماس

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

پاسخگویی در زمینه 
 هایمکاتبات اداری و تماس

و  هااز دیدگاه دبیرخانه کاری
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

108 
حضور فعال 
دانشکده در 

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

حضور فعال دانشکده در 
و  آموزشی هایعرصه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 



114

رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 آموزشی هایعرصه
 گیریتصمیمو 

درون و برون 
 دانشگاهی

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

درون و برون  گیریتصمیم
از دیدگاه  دانشگاهی

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

109 

تکمیل بودن کادر 
هیأت علمی 
 هایمتناسب با گروه

آموزشی ) هیأت 
و  علی مستقر(

تناسب آن با تعداد 
 فراگیران

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

هیأت تکمیل بودن کادر 
 هایعلمی متناسب با گروه

آموزشی ) هیأت علی 
و تناسب آن با تعداد  مستقر(

از دیدگاه  فراگیران
 هایو مدیریت هادبیرخانه

ستادی حوزه معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت در 

/  هادانشگاهمقایسه با سایر 
 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

110 
مناسب بودن 

 فضاهای آموزشی

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

فضاهای مناسب بودن 
از دیدگاه  آموزشی

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

111 
امکانات و زیر 

 آموزشی هایساخت

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

امکانات و کمیت و کیفیت 
از  آموزشی هایزیر ساخت

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
/ دانشکده در  دانشگاه

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

بهداشت در مقایسه با سایر 
 ها/ دانشکده هادانشگاه

112 
مندی  میزان رضایت

دانشجویان از 
 دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

مندی  میزان رضایت
از  دانشجویان از دانشکده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

113 
میزان رضایت مندی 
اعضای هیأت علمی 

 از دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

میزان رضایت مندی اعضای 
از  هیأت علمی از دانشکده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

114 
کیفیت فرآیند ارتقا 

 هیأت علمی
مرکز امور هیأت 

 علمی وزارت

ارتقا  یعلم أتیتعداد اعضا ه
در  ریدر سه سال اخ افتهی

 هادانشگاه ریبا سا سهیمقا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

115 
ب و توزیع ذج

هدفمند اعضای 
 هیأت علمی

مرکز امور هیأت 
 علمی وزارت

هدفمند  عیجذب و توز
دانشگاه  یعلم أتیه یاعضا

 هادانشگاه ریبا سا سهیدر مقا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

116 

نحوه ارزیابی 
عملکرد اعضای 
هیأت علمی 

 دانشگاه

مرکز امور هیأت 
 علمی وزارت

 یعلم أتیه یعملکرد اعضا
 ریبا سا سهیدانشگاه در مقا

 هادانشگاه

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

117 
تناسب هرم هیأت 

 علمی دانشگاه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 -پزشکی آموزش 
 راد دبیرخانه

به چه میزان هرم هیأت 
علمی دانشگاه / دانشکده 
متناسب با سایر ابعاد و 

 باشد؟میدانشگاه  هایحوزه

گزارش و تحقیق  " مستخرج از
برآورد نیروی کار هیأت علمی 

مورخ زمستان  "در ایران
و سپس استاندارد  1398
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

 آموزشی هایعرصه
 گیریتصمیمو 

درون و برون 
 دانشگاهی

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

درون و برون  گیریتصمیم
از دیدگاه  دانشگاهی

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

109 

تکمیل بودن کادر 
هیأت علمی 
 هایمتناسب با گروه

آموزشی ) هیأت 
و  علی مستقر(

تناسب آن با تعداد 
 فراگیران

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

هیأت تکمیل بودن کادر 
 هایعلمی متناسب با گروه

آموزشی ) هیأت علی 
و تناسب آن با تعداد  مستقر(

از دیدگاه  فراگیران
 هایو مدیریت هادبیرخانه

ستادی حوزه معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت در 

/  هادانشگاهمقایسه با سایر 
 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

110 
مناسب بودن 

 فضاهای آموزشی

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

فضاهای مناسب بودن 
از دیدگاه  آموزشی

 هایو مدیریت هادبیرخانه
ستادی حوزه معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت در 
/  هادانشگاهمقایسه با سایر 

 هادانشکده

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

111 
امکانات و زیر 

 آموزشی هایساخت

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

امکانات و کمیت و کیفیت 
از  آموزشی هایزیر ساخت

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
/ دانشکده در  دانشگاه

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

بهداشت در مقایسه با سایر 
 ها/ دانشکده هادانشگاه

112 
مندی  میزان رضایت

دانشجویان از 
 دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

مندی  میزان رضایت
از  دانشجویان از دانشکده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

113 
میزان رضایت مندی 
اعضای هیأت علمی 

 از دانشکده

و  هادبیرخانه
 هایمدیریت

ستادی حوزه 
معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

میزان رضایت مندی اعضای 
از  هیأت علمی از دانشکده

و  هادیدگاه دبیرخانه
ستادی حوزه  هایمدیریت

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در مقایسه با سایر 

 ها/ دانشکده هادانشگاه

بر اساس جایگاه اعالم شده هر 
دانشگاه / دانشکده در 

توسط  Q4تا Q1 هایصدک
دبیرخانه مربوطه و استاندارد 

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

114 
کیفیت فرآیند ارتقا 

 هیأت علمی
مرکز امور هیأت 

 علمی وزارت

ارتقا  یعلم أتیتعداد اعضا ه
در  ریدر سه سال اخ افتهی

 هادانشگاه ریبا سا سهیمقا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

115 
ب و توزیع ذج

هدفمند اعضای 
 هیأت علمی

مرکز امور هیأت 
 علمی وزارت

هدفمند  عیجذب و توز
دانشگاه  یعلم أتیه یاعضا

 هادانشگاه ریبا سا سهیدر مقا

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

116 

نحوه ارزیابی 
عملکرد اعضای 
هیأت علمی 

 دانشگاه

مرکز امور هیأت 
 علمی وزارت

 یعلم أتیه یعملکرد اعضا
 ریبا سا سهیدانشگاه در مقا

 هادانشگاه

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

117 
تناسب هرم هیأت 

 علمی دانشگاه

مرکز ملی 
تحقیقات راهبردی 

 -پزشکی آموزش 
 راد دبیرخانه

به چه میزان هرم هیأت 
علمی دانشگاه / دانشکده 
متناسب با سایر ابعاد و 

 باشد؟میدانشگاه  هایحوزه

گزارش و تحقیق  " مستخرج از
برآورد نیروی کار هیأت علمی 

مورخ زمستان  "در ایران
و سپس استاندارد  1398
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رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور - سال 99 - 98

 
 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

118 
تعداد مراکز همکار 
سازمان بهداشت 

 جهانی

دبیرخانه مراکز 
همکار سازمان 
 -جهانی بهداشت 

 راد دبیرخانه

در دانشگاه چه تعداد مرکز / 
مراکز همکار سازمان 

 بهداشت جهانی وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

119 
با  ود مجالتجو

 یالمللبیننمایه 

تحقیقات و معاونت 
فناوری وزارت 

 - بهداشت
 راد دبیرخانه

چه تعداد مجالت با نمایه 
ی در دانشگاه / المللبین

 دانشکده وجود دارد؟

 : IF با ISI هایژورنال
(IF*0.3)*1.5، هایژورنال 

دانشگاه از  Scopus با نمایه
فرمول 

(Citescore/4*0.3)*1.5 
 Emergingهایبرای ژورنال

عدد  Pubmed e و
citescore   1میانگین 

منظور گردید: 
citescore/4*4.5  محاسبه 

استاندارد سازی و سپس 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام گردید 
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 فرمول محاسبه امتیاز تعریف عملیاتی هامرجع اخذ داده عنوان شناسه

سازی امتیازات بر اساس 
 Z scoreمحاسبه 

118 
تعداد مراکز همکار 
سازمان بهداشت 

 جهانی

دبیرخانه مراکز 
همکار سازمان 
 -جهانی بهداشت 

 راد دبیرخانه

در دانشگاه چه تعداد مرکز / 
مراکز همکار سازمان 

 بهداشت جهانی وجود دارد؟

استاندارد سازی امتیازات بر 
 Z scoreاساس محاسبه 

119 
با  ود مجالتجو

 یالمللبیننمایه 

تحقیقات و معاونت 
فناوری وزارت 

 - بهداشت
 راد دبیرخانه

چه تعداد مجالت با نمایه 
ی در دانشگاه / المللبین

 دانشکده وجود دارد؟

 : IF با ISI هایژورنال
(IF*0.3)*1.5، هایژورنال 

دانشگاه از  Scopus با نمایه
فرمول 

(Citescore/4*0.3)*1.5 
 Emergingهایبرای ژورنال

عدد  Pubmed e و
citescore   1میانگین 

منظور گردید: 
citescore/4*4.5  محاسبه 

استاندارد سازی و سپس 
 Zامتیازات بر اساس محاسبه 

score .انجام گردید 
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