
  )رادطرح ( بندي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشوررتبه امتيازاتو تجزيه و تحليل آوري جمعالگوي 

مراحل قبلي در  گيريهاي به عمل آمدهبحثها و نتيجهبر اين شاخصها منطبق . استشدهمحاسبه امتيازات آورده به همراه مقياسبندي دانشگاههاي كشور در جدول زير شاخصهاي مختلف رتبه
  .استشدهگزارشات قبلي به صورت مبسوط آورده كه جزئيات آن در پروژه صورت گرفته

مرحله  اين دوبعد از تحليل نتايج  و  گرفتخواهندمورد استفاده قرار  اولدر دو سال و در دو نوبت اول اين فرايند  هابندي دانشگاهبر اساس توافقات به عمل آمده اين شاخصها براي رتبه
 حال حاضرولي نكته قابل بيان در . تعديل صورت خواهد گرفتزير مچنين در تعريف و يا مقياس شاخصهاي شاخصهاي ديگري به ليست اضافه و هدر صورت نياز هاي بعدي براي دوره

ثبات در اين شاخصهاي اصلي . خواهد بودبنديهاي بعدي نيز حتماً مد نظر  شده و در رتبهدر نظر گرفته )core(شاخصهاي مطرح شده در جداول زير به عنوان شاخصهاي مبنا آن است كه 
  .باشندي كار داشتهارريزيها كالن و بلند مدت خوب بتوانند مبناي بهتري بباعث خواهد شد تا دانشگاهها براي برنامه

-z(امتيازات هر دانشگاه در هر شاخص ابتدا به نمره استاندارد اي است، رتبه گيري اين شاخصها و از آنجايي كه جنس عمده اين شاخصهابا توجه به تفاوتهاي موجود در مقياس اندازه

score( فته و به مقياس تبديل شده و در مرحله بعد براي درك آسانتر نمرات و از بين رفتن بار منفي امتيازات كمتر از صفر، اعداد با فرمول زير تغيير مبناي ياT در اين . دشوتبديل مي
  شودتبديل مي 10به  1آن از و انحراف معيار  50مقياس ميانگين هر شاخص از صفر به 

 

همه شاخصها در  Tنمرات ميانگين كلي ارايه خواهد شد كه اين امتياز  هر دانشگاه در هر شاخص و هر دسته از شاخصها، امتياز كلي نيز محاسبه و Tدر گزارش انتهايي عالوه بر اعالم امتياز 
  .براي همه دانشگاهها خواهد بود

- قسمتهاي مختلف جمعآوري اطالعاتي مجزايي طراحي گردد تا بدين وسيله اطالعات الزم از آوري اطالعات مورد نياز در هر شاخص الزم است كه فرم جمععجمنكته آخر آنكه، براي 

انجام خواهد بر روي شاخصهاي مطرح شده در جداول زير كارشناسي  نظراتنقطهآوري ه با مراحل جمعكار به صورت موازي و همرااز اين مرحله  ؛آوري و آماده تجزيه و تحليل گردند
  .ل و روش تحليل مستندات و اعمال امتيازات توسط اين كميته استاندارد گرددزمان دستورالعمل كميته ارزياب وزارت نيز تدوين خواهد شد تا شكهمدر ضمن  .شد



كسب امتياز بيشتر اقداماتي انجام دهند كه در راستاي دانشگاهها براي تا است كه باعث شود شدهنكاتي گنجانده ي آنهابوط به مقياسهاالبته در بعضي از شاخصها و يا شرح توضيحات مر
ه ارتقا اعتبار شاخصها تيجدانشگاهها باعث افزايش شفافيت و در نسايت به عنوان مثال تاكيد بر وجود گزارش عملكرد در وب. اهداف كالن كشوري و باعث ارتقا آموزش خواهد شد

  .بر امور آموزشي دانشگاهها افزايش خواهد يافتهيئت امناي دانشگاههاي كشور تمايل به نظارت خواهد بود و يا با وضع اين ضوابط 

  
  استانداردسازيشاخص 

  
شماره
  شاخص

عنوان
  شاخص

منبع كسب توضيحات
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

چراكه( 0
مستقيماً در 

بندي وارد رتبه
  )نخواهد شد

تعداد اعضا
هيئت علمي 
  تعديل شده

دانشگاهها بر اساس ميزان گسترش و بزرگي وبراي استانداردسازي
، تعداد اعضاي هيئت علمي تعديل مقايسه دانشگاهها با يكديگر

  گرددشده محاسبه مي

كارگزيني دانشگاه و
تاييد توسط واحد 

  صالح در وزارتذي

= MORتعداد مربيان و كمك مربيان  
=OSTYتعداد استاديار  
=DANرتعداد دانشيا  

=OSTAتعداد استاد 

  
تمامي نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادي، متعهد خدمت و سرباز با توجه به رتبه ايشان در : 1تبصره

 .محاسبات وارد خواهند شد

  



 

 شاخصهاي توسعه آموزشي
شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

هايتعداد رشته 1
گشايي شده نو
  سال گذشته  در

هاي جديدي هستند كه دانشگاه براي اولين بار در اينمنظور رشته
- با مجوز شوراي گسترش مجاز به جذب دانشجو شدهو ها رشته

جذب حتي  هاي كسب شده برايمجوزتعداد در اين قسمت  .است
است شمرده در صورتي كه هنوز دانشجو مشغول به تحصيل نشده

 .شودمي

هاي جديد آموزشي به روش آموزش از راه دور نيز به تاسيس رشته
الملل نيز واحدهاي بينهمچنين  .باشدميعنوان رشته مستقل مد نظر 

خواهد  هاي اين واحدها نيز شمردهشوند و رشتهمشمول اين بند مي
ر و همچنين هاي مجازي و از راه دوالبته وزن مربوط به رشته  .شد
هاي الملل نصف وزن تعلق گرفته به رشتههاي واحدهاي بينرشته

  .خواهد بودرايج نوگشايي شده به روش 

مستندات شوراي
البته ( گسترش وزارت
هاي اطالعات رشته

مجازي ممكن است 
در شوراي گسترش 

نباشد و بايد آن را از 
دانشگاهها درخواست 

  )نمود

KD=و معادلهاي كاردانيتعداد رشته  
KSH =هاي كارشناسي و معادلتعداد رشته  

KA=هاي كارشناسي ارشدتعداد رشته  
DT=هاي دكتراي تخصصيتعداد رشته  
DH=ايهاي دكتراي حرفهتعداد رشته  

DAS=هاي دستياريتعداد رشته  
  

  
  

-تعداد رشته 2

 مقاطعي كه/ها
مشروط و يا غير 

- معتبر شناخته

  شده

ربط موردي هستند كه توسط واحدهاي علمي ذيهايمنظور رشته
بررسي قرار گرفته و از نظر اعتبار علمي براي تربيت دانشجو مورد 

حذف دائم و يا موفقت شامل اين مورد . اندقرار نگرفتهكامل تاييد 
 كه توسط يك سياست كشوري و يا دانشگاهي رشته و مقاطعي
   شودرتباطي با ايرادات آموزشي ندارد، نميانجام شده و ا

هايمستندات دبيرخانه
ربط و واحدهاي ذي

  در وزارت
 

در نظر  3هاي تاسيس شده در شاخص قبلي آن است كه وزن متوسط رشته -3000دليل آوردن عدد 
در  1000و  3دو عدد  است در نتيجه حاصل ضربضرب شده 1000است و عدد نهايي در گرفته شده

به عبارتي مشروط و يا حذف هر رشته تقريباً ارزشي معادل با  .استفرمول وارد شدهاين جهت منفي در 
 .اي ولي در جهت معكوس داردتاسيس يك رشته كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه

فضايتغيير 3
به متر آموزشي 

  مربع

ها، در دانشكدهبرداري از فضاهاي جدبد آموزشيمنظور بهره
معاونت آموزشي، مركز توسعه آموزش و بيمارستانهاي آموزشي، 
گذشته فضاهاي مذكور بايد در سال . باشدآموزش كل دانشگاه مي

البته در صورت غير آموزشي شدن . باشندبررداري رسيدهبه بهره
فضاهاي قبلي مانند غير آموزشي شدن يك بيمارستان، اين امتياز به 

  صورت منفي در فرمول وارد خواهد شد

عات دريافتي ازاطال
و تاييد دانشگاهها 
صالح در مرجع ذي

 معاونت توسعه وزارت
و در صورت نياز 

  بازديد از دانشگاهها

New=استكل فضاي آموزشي جديدي كه در سال آخر اضافه شده  
Available = در ابتداي سال قبلي كل فضاي آموزشي مورد استفاده  

 

  



 

 حاكميتي

شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

گزارش عملكرد 4
ساليانه منطبق بر 
  برنامه راهبردي

خود ساالنهراهبردي الزم است كه هر دانشگاه منطبق بر برنامه
  گزارش عملكرد آموزشي خود را ارايه دهد

  
ط شامل گزارشي خواهد بود گزارش عملكرد مبسو: توضيحات

در حداقل كه داراي توضيحات دقيق و مستند و به تفكيك 
ها، اداري، دانشكده-هاي هيئت علمي، دانشجويي، ماليزمينه

وار ذكر ليست. مركز توسعه، آموزش مداوم و آموزش كل باشد
بدون توضيحات دقيق به منزله گزارش عملكرد خالصه عملكرد 

  شوددر نظر گرفته مي
گيرد كه به صورت همچنين گزارش عملكردي مالك قرار مي

سايت دانشگاه قابل دستيابي باشد تا بدين وسيله كامل در وب
  باشدتضمين نسبي بر انتشار آن وجود داشته

مستندات
دانشگاهي و 

بررسي توسط 
كميته ارزياب 

  وزارت

  صفر امتياز= امه راهبردي و گزارش عملكرد سال آخرعدم وجود برن
  يك امتياز=گزارش عملكرد خالصه آموزشوجود عدم وجود برنامه راهبردي و 

  دو امتياز=عدم وجود برنامه راهبردي و وجود گزارش عملكرد مبسوط و مستند
  يك امتياز=وجود برنامه راهبردي و عدم وجود گزارش عملكرد

  دو امتياز=وجود برنامه راهبردي و گزارش عملكرد خالصه ولي بدون ارتباط به يكديگر
  سه امتياز=تباط با يكديگروجود برنامه راهبردي و گزارش عملكرد مبسوط ولي بدون ار

  چهار امتياز= وجود برنامه راهبردي و گزارش عملكرد با ارتباط ضعيف
  پنج امتياز= وجود برنامه راهبردي و گزارش عملكرد با ارتباط قوي

مناي دانشگاه به صورت رسمي و  برنامه راهبردي توسط هيئت ارت تاييد گزارش عملكرد در صو: 1تبصره 
  شودضرب مي 1.5امتيازات فوق در 

 % 70و ميزان موفقيت بيش از ق بر برنامه راهبردي بطدر صورت تعيين كمي ميزان پيشرفت كار من: 2تبصره 
  .ضرب خواهد شد 1.5امتيازات فوق در 

جلساتتعداد 5
  شوراي دانشگاه

، به صورت منظم و با توالي زمانينامهاساس آيينالزم است بر
مناسب جلسات شوراي دانشگاه به رياست رئيس دانشگاه و 

حضور معاونين دانشگاه تشكيل و به مسايل مختلف دانشگاه با 
اعضاي اين شورا بايد با حكم . شودمحوريت آموزش پرداخته
تخاب و در جلسات نامه مربوطه انرئيس دانشگاه و طبق آيين

  باشندحضور فعال داشته

مستندات
دانشگاهي شامل 

كپي احكام اعضاي 
شوراي دانشگاه و 

جلسات صورت
  مربوطه

  صفر امتياز=نامهبرگزاري جلسات شوراي دانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيينعدم
  دو امتياز=نامهجلسه شوراي دانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيين 3برگزاري كمتر از 

  امتياز 4=نامهجلسه شوراي دانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيين 4تا  3برگزاري 
  امتياز 5=نامهجلسه شوراي دانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيين 4برگزاري بيش از 

  شودضر ب مي 1.5معاون دانشگاه در هر جلسه، امتيازات فوق در   4در صورت حضور بيش از : 1تبصره

تعداد جلسات 6
شوراي آموزشي 

  دانشگاه

، به صورت منظم و با توالي زمانينامهاساس آيينالزم است بر
معاون دانشگاه به رياست آموزشي مناسب جلسات شوراي 

ها و معاون دانشكدهدانشگاه و حضور معاونين  آموزشي
تشكيل و به مسايل مختلف دانشگاه با  دانشجويي دانشگاه

  . شودمحوريت آموزش پرداخته

مستندات
دانشگاهي شامل 

جلسات و صورت
و  مستندات مربوطه

ليست اعضاي 
شوراي آموزشي 
دانشگاه به همراه 

  صفر امتياز=نامهدانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيينآموزشيبرگزاري جلسات شورايعدم
  دو امتياز=نامهدانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيينآموزشي جلسه شوراي  6برگزاري كمتر از 

  امتياز 4=نامهدانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيينآموزشي جلسه شوراي 10تا  6برگزاري 
  امتياز 5=نامهدانشگاه در سال گذشته منطبق بر آيينآموزشي جلسه شوراي  10برگزاري بيش از 

  شودضر ب مي 1.5در هر جلسه، امتيازات فوق در   ضاسوم اع-دودر صورت حضور بيش از : 1تبصره
از امتيازات فوق كسر % 10به ازاي هر فرد  در هر جلسه افراد حقوقي زيرهر يك از صورت غيب  در: 2تبصره 

  دانشگاه رئيس مركز توسعه، مديركل آموزش، معاون آموزشي دانشگاه، معاون دانشجويي: شودمي



شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

 سمت ايشان
تعداد جلسات 7

معاون آموزشي 
دانشگاه با 

دانشجويان، 
، رئيس و اساتيد

معاونين 
  هاشكدهدان

ستاد و صف، دو طرفه و هدفمند بينبه جهت افزايش تعامل
ريزي شده يكي از بهترين تعداد نشستهاي هدفمند و برنامه

  گيري استشاخصهاي كمي قابل اندازه

مستندات
دانشگاهي شامل 

جلسات و صورت
   مستندات مربوطه

  صفر امتياز=در سال گذشتهجلسه4كمتر از
  دو امتياز=در سال گذشته جلسه 10تا  4برگزاري 
  امتياز 4=سال گذشته در جلسه  15تا  10برگزاري 

  امتياز 5=در سال گذشته جلسه  15برگزاري بيش از 
و جلسه با  ريزي شده و با دستور جلسه از قبل تعيين شده باشددر صورتي كه جلسات به صورت برنامه: 1تبصره

  شودضر ب مي 1.5  مصوبات و تصميمات قابل پيگيري همراه باشد، امتيازات مذكور در

نحوه توزيع 8
بودجه آموزشي 

  دانشگاه

ها و مسئولينشاخصهاي طراحي شده، ميزان مشاركت دانشكده
دانشگاه و نحوه تخصيص بودجه يكي از مباني اصلي حاكميتي 

  در آموزش است

مستندات
شامل  دانشگاهي
جلسات و صورت

   مستندات مربوطه

  صفر امتياز=هاعدم وجود مستندات مشخص در مورد شيوه تخصيص بودجه آموزشي به واحدها و دانشكده
ها و بدون داشتن شاخصهاي دون مشاركت دانشكدهه شيوه تخصيص بودجه ولي بدهندوجود مستنداتي كه نشان 

يك امتياز=ي دقيق كم  
شاخصهاي بدون نفعان بوده ولي وجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به شيوه مشاركتي با كليه ذي

  امتياز سه=كمي دقيق 
شاخصهاي كمي با نفعان بوده و يوه مشاركتي با كليه ذيوجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به ش

  پنج  امتياز=دقيق 
كردهاي مالي سال قبل و ميزان انطباق آن با در صورتي كه گزارش دقيق مالي در خصوص شيوه هزينه: 1تبصره

  ضرب خواهد شد 1.5باشد، ضرايب در تصميمات اخذ شده وجود داشته
شيوه جذب 9

هيئت اعضاي 
  علمي

برنامه دانشگاه در جذب هيئت علمي و نگاه بلند مدت آن يكي
  ميتي است كه بايد مد نظر باشداز اصول حاك

مستندات
دانشگاهي و 

گزارشات 
ربط واحدهاي ذي

  وزارت

آيا ) 2اي در اين زمينه وجود دارد، آيا برنامه بلندمدت توسعه) 1: موضوع بررسي خواهد شدسهدر اين قسمت
آيا قوانين و مقرارت مربوطه به خوبي رعاليت ) 3نظامند و مشاركتي است يا خير؟ روش درج نيازها در فراخوان 

  دنشومحاسبه و با هم جمع مي مقياس زير 4موضوع بر اساس  سهمتيازات اين شود؟ امي
و در هيئت امناي دانشگاه  باشدكه به صورت دقيق طراحي شده) ساله 5حداقل ( وجود برنامه بلندمدت دانشگاهي

  سه امتياز= باشدبه تصويب رسيده
- از دانشكده نظامندشناسايي نيازها براي اعالم در فراخوان جدب هيئت علمي به روش مشاركتي و نظرخواهي 

  دو امتياز=ها
  امتياز يك=طرح و تصويب ليست وارد شده در فراخوان جذب در شواري دانشگاه

  دو امتياز=زارتهاي ارسالي در كميته جذب مركزي در وپرونده% 80بيش از رعايت كامل ضوابط جذب و تاييد 
  



 

 مديريت آموزشي

شماره
  شاخص

منبع  توضيحات عنوان
كسب 
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

شفافيت و روان 10
بودن اطالعات 
 در وب سايت

  دانشگاهها

وجود اطالعات دقيق و به روز در خصوص
هاي آموزشي دانشگاه در وب و برنامه روالها

سايت و استفاده از ارتباطات الكترونيكي با 
  دانشجويان و اسانيد

بررسي 
وب سايت 

دانشگاه 
توسط 
كميته 

ارزياب 
  وزارت

با اطالعات دقيق و به روز در مورد وظايف معاونت، مديريتها و واحدهاي مختلف معاونت و معاونت آموزشي دانشگاهوجود وب سايت براي
  نيم امتياز=مسئولين مربوطه

ها و مستندات قانوني مرتبط به ايشان در وب سايت آموزش نامهوجود اطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي دانشجويان به آيين
  نيم امتياز=انشگاهد

ها و مستندات قانوني مرتبط به ايشان در وب سايت معاونت نامهكارشناسان به آيين/اساتيد وجود اطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي
  نيم امتياز=آموزشي دانشگاه

و  پايه آنها، معرفي دپارتمانهاي آموزشي و بيمارستانهاي آموزشي مربوطه صفحات وب مشخص براي هر دانشكده شامل اطالعات وجود
  امتيازيك =هيئت علمي اعضاي

  امتياز يك و نيم= هاهاي آموزشي دقيق دپارتمانهاي آموزشي و برنامه كاري اساتيد در صفحات وب دانشكدهوجود برنامه
  يك و نيم امتياز=وجود طرح درس و برنامه آموزشي دپارتمانهاي آموزشي در وب سايت و قابل دستيابي آسان براي دانشجو

  نمرهو نيم يك =صفحات وب دانشگاهتمامي ت و وجود استاندارهاي ثابت در طراحي مناسب صفحا
  يك نمره= ارتباط با اساتيدو استفاده از آن براي برقراري  وجود شيوه مناسب و ساده براي دسترسي به آدرس پست الكترونيكي اساتيد

  يك امتياز=استفاده از آن براي برقرار ارتباط با دانشجويانوجود شيوه مناسب و ساده براي دسترسي به آدرس پست الكترونيكي دانشجويان و 
  نيم امتياز=هاي به يكديگرمانند صفحات دانشكدهبين صفحات مرتبط در سايت به يكديگر درون دانشگاهي وجود ارتباطات مناسب 

  نيم امتياز=خارج از كشور وجود ارتباطات مناسب بين صفحات مرتبط در سايت با ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقات داخل و
اعتبار دروني 11

نمرات امتحاني 
  دانشجويان

ارزشيابي پيشرفت تحصيلياعتباراز آنجايي كه
سنجش عملكرد مترين شاخصهاي يكي از مه

شود و از آنجايي كه آموزش محسوب مي
- مرات دانشجويان يكي از سادهدروني ن اعتبار

قابل ترين شاخصهاي ترين و قابل دستيابي
محاسبه در نرم افزار سما است لذا اين شاخص 

   .انتخاب شد در اين مرحله

نمرات 
دانشجويان 

در نرم 
  افزار سما

بر اساس پراكندگي نمرات دانشجويان  انتخاب و اندگذشته كه در نرم افزار سما وارد شدهآموخته هر دانشگاه در سالدانشنمرات دانشجويان
باشد نشان دهنده همبستگي معني اين شاخص آن است كه هرچه نمرات يك دانشجو به يكديگر نزديكتر .گردديشاخص زير محاسبه مس

  .وارد خواهد شد) حتي دروس افتاده(ين محاسابت كليه نمرات دانشجويان و در تمامي دروس در ا. باشددر امتحانات ميدروني بيشتر 
SDi = انحراف معيار نمرات يك دانشجو)i( 

Mean(SDi) =ميانگين انحراف معيارهاي نمرات دانشجويان مختلف يك دانشگاه  

 
در دروس مختلف نزديك به هم باشد،  دانشجوياندر فرمول فوق اگر انحراف معيار نمرات دانشجويان كم باشد يعني نمرات : توضيحات

دليل وارد . يابدتگي دروني افزايش ميمقدار امتياز همبسشود، ميكم شده و چون در فرمول معكوس آن در نظر گرفته انحراف معيارهاميانگين 



شماره
  شاخص

منبع  توضيحات عنوان
كسب 
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

در صورت فرمول آن است كه مقياس نمرات در دانشگاهها صفر تا بيست است و در نتيجه مقياس انحراف معيارها نيز در همين 20شدن عدد
  .امتيازات كسري و كوچك نخواهد شددر نتيجه با وارد نمودن عدد بيست در صورت، . حدود خواهد بود

 

كيفيارزيابي 12
سواالت 
  امتحاني

از آنجايي كه بررسي كيفيت سواالت امتحاني و تحليل 
اعتبار آنها بايد يكي از اصول مديريت آموزش براي 

ارتقا كيفيت باشد، ميزان استقرار چنين مديريتي در 
- بندي در نظر گرفتهدانشگاه به عنوان يك مالك رتبه

  استشده

مستندات ارايه شده
توسط دانشگاه شامل 

يالت و شيوه كار تشك
تحليل سواالت واحد 

امتحاني، گزارش 
عملكرد واحد، و تحليل 

اطالعات توسط كميته 
  ارزياب وزارت

  صفر امتياز= عدم وجود واحد تحليل امتحانات در دانشگاه و عدم انجام تحليل سواالت
  متيازيك ا=عدم وجود واحد تحليل امتحانات در دانشگاه ولي تحليل محدود سواالت

  دو امتياز=وجود واحدهاي كوچك در بعضي دانشكده ها و تحليل مختصر و محدود سواالت امتحاني
  چهار امتياز=وجود واحدهاي محدود ولي فعال با عملكرد منسجم در تحليل سواالت امتحان
و تحليل مستمر سواالت امتحاني  ريزي شدهوجود تشكيالت مشخص و منسجم در دانشگاه با عملكردي مشخص و برنامه

  پنج امتياز)=دار بعضي امتحاناتهمه امتحانات و يا گزينش هدفمند و نظام(
باشد و امتيازات كسب شده در مدل مناسب و منسجمي براي ارايه بازخورد به اساتيد وجود داشتهدر صورتي كه : 1تبصره

باشد، امتيازات كسب شده در يك و ها و گروههاي آموزشي وارد شدهراستاي ارزشيابيهاي مستمر از اساتيد و دانشكده
  .نيم ضرب خواهد شد

قبولي 13
در دانشجويان 
  مقاطع باالتر

از آنجايي كه رقابت كشوري در قبولي در مقاطع باالتر 
وجود دارد لذا موفقيت كلي دانشجويان در مقاطع 

تواند معيار مناسبي براي باالتر بعد از تعديلهاي الزم مي
  .بندي كيفيت آموزش دانشگاهها باشدرتبه

فقط لي وبندي، قبو براي اولين فاز رتبهدر مرحله اول 
كارشناسي ارشد و همچنين در دستياري امتحانات در 

گرفت چراكه بسياري از خواهد  پزشكي مد نظر قرار 
دانشگاههاي كوچك ممكن است دانشجو در مقطع 

- و يا دندانپزشكي و داروسازي نداشتهكارشناسي ارشد 

با وارد نمودن ساير امتحانات مقايسه خوب و باشند و 
مراحل  پر واضح است كه در  .دقيق صورت نپذيرد

بندي معني و گستره سنجش اين شاخص بعدي رتبه
  افزايش خواهد يافت

بر اساس مستندات
  . وزارت بهداشت

ن دوره به از مركز سنجش وزارت قبولي دانشجويان در امتحانات كارشناسي ارشد و دستياري پزشكي در آخريابتدا
  .شودتفكيك دانشگاه محل تحصيل دانشجو در مقطع قبل اخذ مي

 5تا  2سپس از مركز امور دانشجويان، تعداد دانشجويان دوره كارشناسي و پزشكي عمومي دانشگاهها كشور در فاصله 
  . گرددو متوسط تعداد دانشجويان ورودي هر دانشگاه محاسبه مي سال گذشته اخذ

اعداد درصد قبولي دانشجويان تحصيل نموده در هر دانشگاه در امتحانات كارشناسي ارشد و دستياري با توجه به اين 
  .پزشكي محاسبه خواهد شد

يكديگر تفاوت دارند، رتبه گزينش هر دانشگاه در بين انتخاب  دانشجويان ورود دانشگاههاي كشور بارتبه از آنجايي كه 
ركز امور دانشجويان وزارت اخذ شده و دانشگاهها بر اساس اين رتبه به چهار دانشجويان ورودي در سه سال گذشته از م

كه جزو انتخابهاي  اند، دانشگاههاييكه جزو انتخابهاي اول بوده يشوند، دانشگاههايتقسيم ميبر اساس چارك سته د
  اند و دو دسته بينابينيآخر بوده

درصد قبولي در اين شده و ز دانشگاهها در نظر گرفتهبراي هر دسته ا 2، 1.5، 1.25، 1در مرحله آخر به ترتيب امتيازات 
هاي ارشد قبول دانشجويان كارشناسي در دوره% 5 ايدور افتاده به عبارتي اگر در دانشگاه .ضرايب ضرب خواهد شد

  .براي دانشگاههاي مركزي خواهد بود% 10باشند، امتياز نهايي تعلق گرفته به آنها برابر قبولي شده
  



 

 آموزش مداوم و نقطه نظرات وزارت/توسعه كيفي فرآيندهاي
شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

رتبه مركز 14
  توسعه دانشگاه 

و به صورت گسترده مراكز توسعه دانشگاههاياًاز آنجايي كه اخير
بندي شاخصهاي اند و در اين رتبهبندي شدهكشور بررسي و رتبه

برآيند همه ، امتيازلذا استفاده از اين  استبسيار متنوعي وارد شده
  .خواهد بودمورد استفاده قبلي شاخصهاي 

اساس مستنداتبر
مركز توسعه آموزش 

  وزارت

تبديل خواهد شد به شكلي كه دانشگاه  10مركز توسعه دانشگاهها به مقياس يك تا كسب شده توسطرتبه
  را اخذ خواهد نمود و آخرين دانشگاه امتياز صفر 10داراي باالترين رتبه كل امتياز 

اختيارات 15
دانشگاهها در 

  هابرنامه مديريت

از آنجايي كه نگاه جامعه محور يكي از اركان آموزشي كشور
يندي آموزشي است توجه خاص به آموزش مداوم در رتبه

  استدانشگاهها وارد شده

بر اساس مستندات
  وزارت

از آنجايي كه مركز آموزش مداوم وزارت در بررسيهاي اخير  خود بر اساس قابليت و توانمنديهاي موجود 
ترين شاخص جامع در ترين و قابل سنجشكه عيني استراكز اختياراتي به دانشگاهها واگذار نمودهدر اين م

  دسته تقسيم خواهند شد چهارباشد، بر آن اساس دانشگاهها به اين حيطه مي
  يك امتياز=دانشگاههايي با كمترين اختيارات
  دو امتياز=دانشگاههايي با اختيارات محدود
  سه امتياز=دانشگاههايي با اختيارات زياد

  چهار امتياز=دانشگاههايي با اختيارات گسترده
دانشگاههاي كه در سال گذشته وزارت، طي يك نظرخواهي منسجم از مركز آموزش مداوم : 1تبصره

امتياز اخذ شده در اند م و موثر در ارتقا كيفيت و كميت آموزش مداوم داشتهداراي حركتهاي منسج
  .ضريب يك و نيم ضرب خواهد شد

نقطه نظرات 16
 تمعاون

  آموزشي وزارت

به دليل درگيري مستمرو مديران كلمسلماً معاون آموزشي وزارت
عملكرد آموزشي با دانشگاههاي علوم پزشكي ديدگاه جامعي از 

به عنوان يك شاخص اين نظرات بايد دانشگاهها در نظر دارند و 
  مهم بايد مد نظر قرار گيرد

مديراننظرخواهي از
كل و معاون آموزشي 

  وزارت

ظيم يك چك ليست ساده و مختصر در خصوص شيوه مديريت آموزشي دانشگاهها، همراهي با با تن
بنديهاي انجام سياستهاي وزارت، تعامالت اداري، رعايت و توجه خاص به مباحث اخالق در آموزش، جمع

اون از مديران كل و مع ،شده در بازديدهاي به عمل آمده و نوآوري و ارتقا آموزشي در دانشگاههاي كشور
تحليل وارد نقطه نظرات اخذ شده . دانشگاهها را مورد ارزيابي قرار دهندآموزشي خواسته خواهد شد كه 

آميز براي حذف اثر امتيازات اغراق(ميانگين محصور شده هر حيطه محاسبه خواهد شد شده و  آماري
باشند به جاي ميانگين ساده از ميانگين دهندگان كم ميخصوص زماني كه تعداد پاسخ گردد بهتوصيه مي

محصور شده استفاده و با توجه به حجم نمونه تعدادي از كمترين و بيشترين امتيازات ابتدا حذف و بر روي 
  ).در اين مطالعه فقط يك امتياز از هر طرف حذف خواهد شد. گيري صورت پذيردبقيه ميانگين

  .خواهد شدو وارد تحليلهاي بعدي به مقياس صفر تا ده تبديل امتيازات تعلق گرفته به هر دانشگاه 
  


