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  تحقيق خالصه .1

بندي حوزه آموزش آكادميك دانشگاههاي اين مطالعه به سفارش معاونت آموزشي وزارت و براي تدوين مدلي براي رتبه
- از بعد آموزشي و همچنين سطح هابندي دانشگاهبا توجه به تجربه طوالني وزارت در رتبه .رفتعلوم پزشكي كشور شكل گ

نظر و كارشناس كشور هاي مختلف، و بر اساس شرايط جديد، درخواست اين مطالعه به جمعي از افراد صاحببندي دانشكده
نظر گرفتن شرايط جديد، مدلي پايا، ساده و قابل انجام ارايه شد تا با استفاده از تجربه موفق موجود در اين زمينه، و با در سپرده
  .دهند

شرط . نفر از افراد كارشناس و خبره آموزشي از بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور انتخاب شدند 15تيم تحقيق متشكل از 
شي دانشگاههاي كشور ورود به تيم داشته سابقه مديريتي و تجربه طوالني در آموزش پزشكي و آشنايي با مختصات آموز

از بين افراد واجد شرايط، معاونت آموزشي وزارت افرادي كه داراي انگيزه و وقت بيشتر بوده و در دسترس بودند را . بود
  .براي اين كار برگزيد

د مسافت و در جلسات ابتدايي با توجه به سنگين بودن حجم كار و نياز به مطالعه و تامل زياد در كار، و همچنين با توجه به بع
الكترونيك شد تا عمده پيگيريها در فضاي مجازي و از طريق پستمحدوديتهاي زياد در تشكيل جلسات متعدد، تصميم گرفته

گيريهاي نهايي جلسات و يا تلفن صورت گيرد و در زمانهاي ضروري و بعد از آمده شدن مقدمات كافي و فقط براي تصميم
  .حضوري تشكيل شود

بندي را تبيين نموده و با تعامل نزديك با مديريت تيم تحقيق تصميم گرفت تا راهبردهاي كالن رتبه ،در قدم اول كار
براي تبيين اين راهبردها، ابتدا مرور . آموزشي وزارت به عنوان متولي و سفارش دهنده كار، موافقت ايشان را دريافت دارد

بينانه نقاط قوت و ايرادات بندي پژوهشي دانشگاه صورت گرفت و واقعها مانند رتبهبندي در ساير حوزهدقيقي بر مدلهاي رتبه
نظر سپس با استفاده از مشورت افراد صاحب. هاي مختلف علوم پزشكي بررسي شدبنديهاي قبلي دانشگاهها و دانشكدهرتبه

حاصل بحثها و تحليلها به  آوري و به عنوان خوراك اوليه در جلسه تيم تحقيق ارايه شد ودر كشور ديدگاههاي مختلف جمع
  :راهبردهاي زير منتج گرديد

 ساده و قابل تكرار بدون نياز به بازديدهاي مكرر از محيط .1

  تكيه بر شاخصهاي كالن و عدم ورود به ريز فعاليتهاي درون دانشگاهي .2
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تر تاكيد اصلي بر فرآيندهاي آموزشي و وارد نمودن شاخصهاي ورودي و خروجي تنها در جهت بررسي عميق .3
  فرآيندها

  ريزي بلندمدتقابل بسط بودن مدل براي سالهاي آينده با يك برنامه .4
  هاي كاري در دانشگاههابندي ساير حوزهبندي با رتبهقابل تركيب بودن نتايج اين رتبه .5
 نيازها جويانه و كمك متقابل دانشگاهها و وزارت براي ارتقا كيفيت و سطح آموزش دانشگاه متناسب بانگاه عالج .6

 هاي كالن كشوريو برنامه

 توجه خاص به نقشه جامع علمي كشور .7

بندي اين فرآيندها، سعي شد تا شاخصهايي كالن و در مرحله بعد فرآيندهاي آموزشي اصلي به دقت بررسي و بعد از الويت
براي . ت صورت گيردآوري اطالعاگسترده انتخاب و بادقت تعريف عملياتي از آنها ارايه و در نهايت ابزارسازي براي جمع

نفعان شامل دانشجويان، اعضاي هيئت علمي، شروع اين مرحله، حوزه عملياتي معاونتهاي آموزشي دانشگاهها بر اساس ذي
بندي شده و در هر گروه تقسيم) عموماً مشمولين آموزشهاي مداوم(آموختگان و جامعه كارمندان و كارشناسان، دانش

بندي كردن آنها، امكان شناسايي بنديهاي مرتبط و اولويتسپس با تجميع آنها در دسته. دمهمترين فرآيندها استحصال گرد
  .مهمترين فرآيندهاي كالن ممكن گرديد

گيري گيري فرآيندهاي برگزيده تعيين و تعاريف قابل اندازهپس از اين مرحله، سعي شد تا شاخصهاي مناسبي براي اندازه
تعاريف اوليه بر اساس نظرات كارشناسي جمع . گيرترين مراحل كار بودترين و وقتتاين مرحله يكي از سخ. ارايه شود

محدودتري از تيم تحقيق تعيين و براي انجام آن از مشاوره و استفاده از نظرات كارشناسي افراد خبره در سطح كشور استفاده 
سپس شاخصها و تعاريف . گرفتد صورت ميهاي حضوري و يا تلفني هدفمنشد كه عمدتاً اين نظرخواهي از طريق مصاحبه

  .شد و نهايت با دانشگاههاي علوم پزشكي در ميان و نظرخواهي صورت گرفتدر جلسه عمومي به بحث گذاشته

ابتدا كل فرآيند و اجزاي آن در جلسه معاونين آموزشي كشور مطرح شد و . نظرخواهي از دانشگاهها به دو صورت انجام شد
سپس فرمهاي . عاونين با اعضاي تيم در مورد شاخصها و تعاريف آنها بحثهاي عميقي انجام دادنددر كارهاي گروهي، م

اصالح شده به دانشگاهها ارسال و از آنها خواسته شد تا با تشكيل كارگروههايي محتواي ابزارها و شاخصها را مرور و نظرات 
لسه بعدي معاونين آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي سپس در ج. اد وزارت منعكس نمايندتخود را به صورت مكتوب به س

  . كشور كل نظرات دريافت شده، مجدد مطرح و مورد بحث و كنكاش قرار گرفت

ها و اساتيد منتخب در يك اي با مسئولين آموزشي دانشكدهزمان و به صورت موازي، با هماهنگي انجام شده، جلسههم
روزه راد دخيل در فرآيندهاي آموزشي نقطه نظرات خود را در يك جلسه يكدانشگاه بزرگ كشور برگزار و از نزديك اف

  .منعكس نمودند
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آوري اطالعات منطبق بر شاخصهاي برگزيده، به روش دلفي سعي گرديد وزن شاخصها نيز بعد از نهايي شدن فرمهاي جمع
بندي شده و هاي كلي تقسيمخصها در دستهبراي اين مرحله كه با استفاده از پست الكترونيكي انجام شد، شا. محاسبه گردد

هاي كلي متناسب با را بين دسته 100دهندگان خواسته شد ابتدا نمره از پاسخ. شدشاخصهاي مربوطه آورده ،بعد در هر شاخه
 قسيمتدر بين شاخصهاي در شاخه  100قسيم نمايند، سپس مجدد در هر شاخه همين كار تكرار و نمره تاهميت و ارزش آنها 

گرفته به شاخصهاي مربوطه در همان كلي و نمره تعلقضرب نمره تعلق گرفته به دستهوزن نهايي هر شاخص حاصل. شد
  . شاخص تعيين گرديد

الزم به ذكر است كه براي تعديل و . استشدهكه در نمودار زير آورده شاخص شد 21توليد  ماحصل اين مطالعه،
تدوين هر دانشگاه رتبه اعضا هيئت علمي  ي بر پايهضريب تعديلشد تا تصميم گرفتهاستانداردسازي بعضي از اين شاخصها، 

  .مد نظر قرار گيردنيز  زگتردر مقايسه با دانشگاههاي بكوچك براي توسعه در دانشگاههاي  كمترفرصتهاي نسبي تا گردد 
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گيري از نقطه نظرات معاونين با توجه به بررسيهاي انجام شده و بر اساس نظرات كارشناسي اعضاي تيم تحقيق و البته بهره
آوري اطالعات در پائيز هر سال باشد و تا پايان همان سال شود كه زمان جمعشگاههاي كشور، پيشنهاد ميآموزشي دان

  .گزارشهاي مربوطه تهيه و منتشر گردد
آوري اطالعاتي زمان پرتال جمعآوري و تجزيه و تحليل اطالعات، پيشنهاد عملي آن است كه همبراي كاهش زمان جمع
صورت الكترونيكي مستندات خود را وارد سيستم نمايد تا به اين شكل سرعت و دقت مكاتبات به تنظيم و هر دانشگاه به 

براي تحقق چنين پيشنهادي الزم است . حداقل رسيده و همچنين از تكثير بسيار زياد اوراق و بايگاني آنها خودداري گردد
ي، اطالعات مربوط به بعضي شاخصها مانند تاسيس در صورت ايجاد چنين پرتال. زيرساختهاي مربوطه در وزارت فراهم گردد

تواند به صورت مستمر و به تدريج در سيستم وارد شود و بدين شكل از حجم كارهاي ها و يا گزارشات جلسات ميرشته
  .شودمربوطه در زمان مقتضي كاسته

  حل عملي كار به شرح زير تبيين گرددگردد مرابا توجه به توضيحات مذكور و به صورت خالصه و البته عملياتي پيشنهاد مي
آوري رود دانشگاهها فرمهاي جمعآوري اطالعات از دانشگاهها و البته ستاد وزارت؛ در اين فاز انتظار ميجمع .1

- به نظر مي. اطالعات را پر نموده و به همراه مستندات مربوطه به دبيرخانه اين كار در وزارت بهداشت ارسال نمايند

-براي تسريع اين امر پيشنهاد مي. اين مرحله از كار زماني نزديك به يك ماه وقت الزم باشد رسد حداكثر براي

گردد از هر دانشگاه يك كارشناس ارشد معرفي گردد تا ضمن آموزش شيوه كار، در تعامل نزديك با كارشناسان 
 .ستاد وزارت باشند تا روند كار تسريع و تسهيل گردد

و بررسي كامل بودن مستندات؛ در اين فاز مستندات ارسالي بايست توسط  ارزيابي دقت و صحت اطالعات .2
كارشناسان ستادي به دقت بررسي و ايرادات و اشكاالت شناسايي و با يك تعامل نزديك با كارشناسان دانشگاهي 

ه طول خواهند در صورت انجام دقيق امور، اين مرحله از كار نيز احتماالً حدود يك ماه ب. موارد ابهام مرتفع گردد
 انجاميد

تشكيل كميته ارزياب در وزارت؛ منطبق بر راهنماي امتيازدهي، تعيين امتياز نهايي و البته تاييد كل فرايند بايست  .3
عضو از دانشگاههاي مختلف  15تا  12شود اين كميته نيز از پيشنهاد مي. توسط كميته ارزياب وزارت صورت گيرد

انتخاب و با حكم رسمي منصوب شوند تا طبق الگوي تعيين شده همه مستندات كشور و بر اساس معيارهاي عيني 
در صورت انجام هماهنگيهاي الزم اين مرحله از كار بيش از دو . را بررسي و امتيازات مربوطه را محاسبه نمايند

 .هفته زمان نخواهد گرفت

شار نهايي نتايج، الزم است به صورت غير رسمي تحليل اوليه نتايج و ارايه بازخورد اوليه به دانشگاهها؛ قبل از انت .4
تمام با قسمتي از امتيازات شاخصهاي مورد ارزيابي به دانشگاههاي كشور ارايه و در يك بازه زماني محدود از 

براي انجام . دانشگاهها بازخورد دريافت و موارد مذكور مجدد در كميته ارزياب وزارت مورد بررسي قرار گيرد
 .شودآيند نيز احتماالً حدود يك ماه زمان بايست در نظر گرفتهاين قسمت از فر
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گردد كه براي هر دانشگاه پيشنهاد مي. بندي با توضيحات و شرح مختصر تهيه و منتشر شودنهايتاً بايست نتايج رتبه .5
نشگاه گزارشي اختصاصي تنظيم و بر اساس امتيازات كسب شده نقاط قوت و ضعف دانشگاه بيان و براي ارتقا دا

  .راهكارهاي پيشنهادي از سوي ستاد وزارت ارايه گردد

  ذكر محدوديتها
. يكي از محدوديت هاي اين كار، در بر نگرفتن همه جنبه هاي آموزش در دانشگاه ها به وسيله معيار هاي طراحي شده است

از طرفي   يمورد استفاده قرار گيرند ولتوانستند براي رتبه بندي ها ميگزينهشكي نيست كه تعداد بسيار زيادي از جنبه ها و 
باعث شد از بسياري از اين  ،نياز به اختصار و از طرف ديگر قابل اندازه گيري بودن و سهولت استفاده از معيار هاي نهايي

  .هاي نهايي تأثير بگذاردتوانسته بر جامعيت معيارها صرف نظر شود كه به طور بالقوه ميگزينه
پژوهشگران تالش . جريان اين پژوهش وجود داشت، بحث دقت اطالعات جمع آوري شده است محدوديت ديگري كه در

باشد با اين كردند تا آن جا كه ممكن است معيارهاي نهايي، عيني بوده و بتواند دقت كافي در جمع آوري اطالعات داشته
باشد كه گردآوري واردي وجود داشتهوجود، اين احتمال هنوز وجود دارد كه در جريان فرآيند جمع آوري اطالعات، م

شكي نيست كه اين موارد در جريان . ها از دقت كافي بر خوردار نبوده، نتيجه حاصله را تا حدي از واقعيت دور كندداده
آوري اطالعات، بازنگري هاي بعدي جمعهپايلوت يا نهايتاً در اولين دور رتبه بندي كشف شده، در جريان دور مطالعه

  .دخواهند ش
يك كيفيت مانند آموزش، رسيدن به معيارها و ) كمي كردن(بندي باالخره بايد به اين نكته اذعان كرد كه براي رتبه

آل است ولي كامالً قابل حصول نيست و اگر بخواهيم بيش از اندازه بر استفاده از شاخصهاي كامالً كمي هر چند ايده
هاي جمع آوري شده و در نتيجه اعتبار كل د دارد كه از اعتبار دادهشاخصهاي كمي و شمارشي تكيه كنيم، بيم آن وجو

- ها كامالً عيني نباشند، اعتبار اندازهبعضي از شاخص بنابر اين پژوهشگران با آگاهي از اين كه ممكن است. مطالعه كاسته شود

 .گيري ها را داراي اولويت دانسته و از تكيه به شاخصهاي شمارشي صرف پرهيز كردند
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 مقدمه .2

ترين و مهمترين موضوعات مديريتي درمان و آموزش پزشكي يكي از كليدي-به سفارش معاونت آموزشي وزارت بهداشت
  .شديعني پايش و ارزشيابي نظام آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي به اين تيم تحقيق سپرده

.  باشدسازي آن در عمل بسيار دشوار ميپياده مديريت راهبردي و يا استراتژيك در كالم بسيار شيرين و جذاب است ولي
مديريت راهبردي به معناي  استقراردهد كه عدم اي بر شيوه مديريت آموزش در دانشگاههاي كشور نشان ميتحليل ساده

  . توان سرعت رشد و تعالي را افزايش دادجامع آن ريشه بسياري از مشكالت است و با تدبير در اين مسير مي

هاي بلند مدت و راهبردي كه جامع بوده و ابعاد مختلف فعاليتها را در بر بگيريد يكي از اركان يم و تدوين برنامهاگرچه تنظ
به همين دليل است كه . مديريت راهبردي است، ولي مفهوم و مصداق چنين مديريتي بس فراتر از نگارش برنامه است

اي شدن اكثر برنامه راهبردي كه با وان شاهد هميشه از كتابخانهمنتقدان به مديريت راهبردي در شرايط حاضركشور به عن
اما دليل چيست؟ چرا كمتر سراغ . شود و اينكه كمتر كسي به آن نگاه عملياتي دارد شاكي هستندزحمت زياد تنظيم مي

  به اهميت آن اذعان داريم؟كنيد در حالي كه همه رويم و با اين رويكرد افق ديد كوتاهي را دنبال ميهاي بلند مدت ميبرنامه

اما واقعيت آن است . دانندهاي كوتاه مدت ميبعضي وجود چالشهاي غير مترقبه متعدد در مسير اجرا را دليل تمايل به برنامه
نگاري خود پس اگر ما در آينده. شودميهاي راهبردي شمردهكه گريز از چالشها و تبديل تهديدها به فرصت از مزاياي برنامه

بيني كنيد به شكلي كه حوادث غير مترقبه را پيشهاي راهبردي خود را بد و نامناسب طراحي مير اشكال هستيم و برنامهدچا
  .سازي مديريت راهبردي است نه ذات چنين مدليكند، ايراد از روش پيادهنمي

شايد . شودميديريت راهبردي شمردهها و ماما چالش مهمتر نبود نگرش درست در مسئولين اجرايي به اهميت و ارزش برنامه
باشد، ولي اي درست باشد و نگرش بدنه اجرايي در عمل و نه در كالم با چنين رويكردي كمتر سنخيت داشتهچنين توجيه

تواند تفكر مناسب را بر بدنه خود تزريق كند؟ آيا همين مديران در بخشهاي خصوصي و يا در خارج از چرا سيستم نمي
  كنند؟مديران موفق در چارچوب مديريت راهبردي حركت نمي كشور از جمله

رنگ بودن برنامه مدون براي پايش و ارزشيابي مديريتها در سيستم آموزشي پاسخ در يك رمز و نكته ساده نهفته است، كم
- احي شدهطبيعي است الزمه ارزشيابي درست عملكردها و وزن دادن به آنها داشتن شاخصهايي است كه از قبل طر. كشور

اي يك دانشگاه چه در بعد تا زماني كه برنامه توسعه. باشند و اين شاخصها فقط در افق اهداف بلندمدت قابل طراحي هستند
توان مدل توان مدلي مناسب براي پايش و ارزشيابي آن طراحي نمود و تنها زماني ميكمي و چه كيفي مشخص نباشد، نمي
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گروه و حتي يك عضو هيئت علمي را طراحي نمود كه ابتدا از قبل مدل پايش و  پايش و ارزشيابي عملكرد يك مدير
  .باشدارزشيابي سطوح باالتر تبيين شده

اما وجود برنامه مدون و منسجم پايش و ارزشيابي كه نتيجه يك برنامه دقيق راهبردي است، ضامن اجرا شدن برنامه نيز 
دهي به شود و اگر بداند مبناي وزنارد كه به عنوان مسئول ناموفق شمردهطبيعي است كه هيچ مديري تمايل ند. خواهد بود

داند در عمل در چارچوبي عملكرد وي شاخصهايي است كه منتج از يك برنامه بلند مدت و راهبردي است، خود را ملزم مي
  .استعمل كند كه افق بلند مدت را هدف قرار داده

ارزشيابي در سطوح مختلف آموزش از كالن كشوري گرفته تا سطوح خرد  اي منسجم براي پايش وپس تدوين برنامه
لذا سزاور است آن را حلقه . راهبردي خواهد بود و هم ضمان اجرايي شدن آنگروههاي آموزشي هم حاصل يك برنامه

  .تواند انقالبي در عملكرد مديريتي آموزش كشور  به وجود آورداي دانست كه احتماالً ميمفقوده

ين توجيه، طرح مطالعاتي به گروهي از افراد كارشناس كشور كه از ابعاد مختلف با مديريت آموزش دانشگاههاي آشنا با ا
گيري از تمامي ظرفيتهاي موجود در كشور براي ترسيم نقشه مناسبي براي در كنار يكديگر و البته بهرهشد تا هستند سپرده

شده، ماحصل زحمات آنچه در ادامه آورده. م پزشكي كشور اقدام نمايندپايش و ارزيابي كالن آموزشي دانشگاههاي علو
  .اين تيم تحقيقاتي است

  اكبر حقدوستدكتر علي

  مجري طرح
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  موضوع بيان .3

هاي هر دانشگاه را روشن و معرفي كند كاربردهاي و توانايي هاآكادميك در صورتي كه بتواند به طور دقيق ارزشبندي رتبه
تواند براي مديران دانشگاه به عنوان يك الگو عمل كرده و در شناسايي مهمترين نقاط بندي ميتايج اين رتبهن. فراواني دارد

تواند براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي قوت و ضعف و مشخص كردن راه توسعه و پيشرفت دانشگاه كمك كند؛ مي
-تواند موسسات خصوصي يا دولتي را در انتخاب دانشگاهميبراي انتخاب محل تحصيل يا كار متناسب با عاليق مفيد باشد؛ 

- تواند براي سياستگذاران كشور در برنامههاي همكاري كه بهتر بتوانند نيازهاي آنها را مرتفع كنند، ياري نمايد؛ همچنين مي

لي خواهد شد كه سيستم تمامي اين كاربردها تنها در صورتي عم. ها متناسب با نيازهاي جامعه مفيد باشدريزي در دانشگاه
گيري ها را در رابطه با نيازهاي جامعه اندازههاي دانشگاهبندي بتواند با به كارگيري مجموعه ابزار كامل و دقيقي، تواناييرتبه
  ).1(ها اثرات مخربي خواهد داشت بندي در تغيير رفتار و عملكرد دانشگاهدر غير اينصورت قدرت رتبه. كند

 كنند و نظرات متفاوتي هم در مورد آنها را از منظرهاي مختلف بررسي ميبنديرتبه ،نظران مختلفحببه همين دليل صا
جزئي جدايي  ،بنديامروزه رتبهبا اين وجود  ،عيب دانستتوان به طور كامل بيرا نميخاصي بندي هيچ سيستم رتبه. دارند

توان ها وجود دارند، ولي ميبراي بررسي تعالي در دانشگاه معيارهاي متفاوتي). 2(ناپذير از سيستم آموزش عالي است 
بندي را به عنوان يك ابزار تضمين كيفيت نظران رتبهبعضي از صاحب. كيفيت آموزش و پژوهش را از مهمترين آنها دانست

بندي بسياري اين حال رتبه با). 4(گيري كند تواند كيفيت را اندازهبندي نميعقيده دارند كه رتبهو بعضي نيز  )3( شناسندمي
  ). 2(سازد هاي موجود برآورده مياندركاران را بهتر از ديگر سيستماز نيازهاي سياستگذاران و دست

المللي مقايسه و هاي كشورها را در سطح ملي يا بينبندي فراواني در جهان وجود دارند كه دانشگاههاي رتبهامروزه سيستم
 Shanghai(بندي دانشگاه شانگهاي توان به دو سيستم رتبههاي بين المللي ميبنديهورترين رتبهاز مش. كنندبندي ميرتبه

Jiao Tong University ( و ضميمه آموزش عالي تايمز)Times Higher Education Supplement (اشاره كرد .
گيري در ابعاد وسيع، معموال روايي اندازهالمللي به خاطر به كارگيري مجموعه معيارهاي محدود و قابل هاي بينبنديرتبه

بندي اخبار هاي ملي سيستم رتبهبنديترين رتبهيكي از قديمي).  5(ساختاري قابل قبولي نداشته و جايگاه علمي ندارند 
-هاي اين كشور را رتبهبه طور منظم همه ساله دانشگاه 1981است كه از سال ) US News and World Report(آمريكا 

در كشورهاي مختلف دنيا مانند كانادا، چين، هنگ كنگ، آلمان، ايتاليا، لهستان، اسپانيا، انگلستان، روسيه و . كنددي ميبن
  ).1(شوند هاي ملي انجام ميبندياستراليا نيز رتبه

انشجويي وزارت هاي پزشكي كشور و توسط معاونت آموزشي و امور دبندي سيستماتيك در بين دانشكدهدر ايران اولين رتبه
معيار مورد بررسي قرار  249اي شامل بندي مجموعهدر اين رتبه. انجام شد 1379بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 
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از نقاط قوت اين . بندي كردهاي پزشكي را در سه حيطه آموزش، پژوهش و امكانات و تجهيزات رتبهگرفت و دانشكده
هاي پزشكي كشور در طراحي مجموعه معيارها و تعيين وزن آنها بود كه در طي سه شكدهبندي مداخله فعال تمامي دانرتبه

آوري دقيق و كامل اطالعات بندي و نبود مكانيسم جمعها با رتبهعدم آشنايي دانشكده. مرحله دلفي كشوري صورت گرفت
- هاي بعدي اين رتبهاين نقص در نوبت. باشد ها، باعث شد تا اطالعات ارائه شده به پروژه ايرادات زيادي داشتهدر دانشگاه

  ). 6(بندي تا حد زيادي مرتفع شد 

نياز به بازبيني  1381هاي گروه علوم پزشكي، در سال هاي كشور در توسعه كمي آموزش عالي در رشتهبا توجه به سياست
- بندي آموزشي دانشگاهاي و رتبههاي علوم پزشكي احساس شد و ارزيابي مقايسهوضعيت ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه

در اين . هاي علوم پزشكي كشور در دستور كار معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت
هاي گروه علوم پزشكي به ده گروه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، مامايي، علوم تغذيه، پروژه مجموعه رشته
ها در سطح هاي ارائه كننده اين رشتهي، پيراپزشكي، توانبخشي و بهداشت تقسيم شده و كليه دانشكدهمديريت و اطالع رسان

و با تجميع نتايج حاصل از اين  1384هاي علوم پزشكي كشور در سال بندي آموزشي دانشگاهرتبه. بندي شدندكشور رتبه
، "مديريت"، "امكانات و تجهيزات"، "ضاي هيات علمياع"، "سطح ورودي دانشجويان"ها در هفت گروه معيار بنديرتبه

بندي در اين طرح رتبه. انجام شد "داد اعضاي هيات علميبرون"و  "داد دانشجويانبرون"، "سيستم حمايت و مشاوره"
زارت از طرف ديگر معاونت آموزشي و). 7(هاي داير به دست آمد رشته-بندي تمامي گروهها از تجميع نتايج رتبهدانشگاه

تر به طور نگر و با ديد كالنبهداشت، درمان و آموزش پزشكي نياز به ابزاري داشت كه با كمك آن بتواند به صورت فرآيند
  .در اين مقاله مراحل طراحي و تهيه اين ابزار معرفي شده است. بندي نمايدها را رتبهساالنه وضعيت آموزشي دانشگاه
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معاونت آموزشي و امور  .هاي پزشكي ايرانبندي دانشكدهبانك اطالعات و رتبه) 1379(. ر ، مجتهدزاده.آ محمدي -6
  .تهراندانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ 

وهاي هاي علوم پزشكي ايران و معرفي الگ ها و دانشگاه بندي رشته رتبه) 1385( .ع ، كريمي.ر ، مجتهدزاده.آ محمدي  -7
  .73-65، صفحات 4و  3، شماره 14دوره  .طب و تزكيه. 84برتر كشور در سال 
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  مطالعه مباني .4

  بندي آموزش دانشگاهها رتبه اهداف
 شناسايي نقاط ضعف و تالش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاهها براي رفع موانع و مشكالت .1
و حركت به سوي دستيابي به اهداف نقشه  شورهدايت دانشگاهها به سمت اهداف كالن بخش آموزش عالي ك .2

 جامع علمي كشور
رقابتي براي سرعت بخشيدن به بالندگي دانشگاههاي علوم پزشكي  افزايش روحيه همكاري در فضايي سالم و .3

 كشور در بخش آموزش

وق نائل خواهد شد كه البته مجريان تحقيق، به اين موضوع واقف هستند كه رتبه بندي آموزشي دانشگاهها زماني به اهداف ف
اجرا و استفاده از نتايج رتبه بندي به صورت منسجم و هوشمند، در تعامل با ساير نظامهاي تصميم گيري حوزه ستاد آموزشي 

از جمله، الزم است كه از قبل، پيامد هاي رتبه بندي در سرنوشت دانشگاهها به طور كامال . وزارت متبوع صورت گيرد
در غير اين صورت، افزودن اطالعات رتبه بندي به مجموعه اطالعات دانشگاهها حركت و تحول . ودمشخص تبيين و اعالم ش

زده قابل قبولي نيز اساسي را به همراه نخواهد آورد و شايد در مقايسه با هزينه و زمان صرف شده براي گردآوري آن، با
  .نداشته باشد

 

  بندي مختصات پيشنهادي مدل رتبه
بندي ماحصل كار گروهي، تيم تحقيق به اين جمعبررسي نظر كشوري و تندات، مشاوره با افراد صاحببعد از مرور و مس

  :رسيد كه مدل پيشنهادي بايستي

ساده و روان بوده و براي اجرايي شدن آن نياز به مقدمات پيچيده نباشد تا امكان انجام متواتر و سريع آن فراهم  .1
 .ها استفاده نمودتخراج و در زمان مناسب از يافتهشده و بتوان نتايج الزم را از آن اس

 .مبتني بر اصول و مستندات علمي بوده و با استفاده از دانش روز اين حوزه طراحي شود .2
 .به حداكثر برسدرا مشاركتي بوده و همراهي ستاد وزارت و دانشگاهها  .3
ببينند و در بستر زمان زيرساختهاي ارتقايي  بندي شده بوده و باعث گردد تا دانشگاهها افق آينده كار را نيزمرحله .4

 .خود را فراهم آورند
به اين شكل با كاستن از . به فرآيندهاي كالن پرداخته و در بستر اين فرآيندها به وروديها و خروجيها توجه شود .5

 .جزئيات، استقالل دانشگاهها حفظ گردد
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را براي  ، زمينهدانشگاههاي كشورهاي عملكرد حوزهير بندي ساامكان استفاده از نتايج آن و تلفيق با نتايج رتبه .6
 .بندي كالن دانشگاههاي كشور فراهم آوردايجاد يك نظام واحد و دقيق رتبه

 .متناسب با مختصات كشور بوده و بحث ادغام و همچنين توجه به مباني فرهنگي و اسالمي را به خوبي لحاظ نمايد .7
حركت نموده و بشكلي استانداردسازي صورت پذيرد كه انگيزه در جهت افزايش انگيزه كاري دانشگاهها  .8

  .شوددانشگاههاي كوچك كشور از بين نرفته و در عين حال شان دانشگاههاي پيشرو نيز در نظر گرفته

  

صورت  به. بندي را تبيين نمودتوان راهبردهاي اصلي اين رتبهدر نتيجه بررسيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن مباني فوق، مي
خالصه راهبردهاي پيشنهادي براي دريافت نقطه نظرات ارزشمند معاونين محترم آموزشي كشور و ساير مسئولين محترم به 

  :شرح زير است

دهنده فرآيندهاي كلي و سطوح باال بوده و يا شاخصهايي خروجي گرايش به سنجش شاخصهاي كالني كه نشان .1
بندي تمايل به سنجش شاخصهاي به عبارتي در اين رتبه. شي هستندهاي آموزحاصل فرآيند باشند كه مستقيماً

جزئي سيستمهاي آموزشي مانند جزئيات كتابخانه و كالس درس و مواردي از اين قبيل وجود ندارد و تمايل آن 
هاي دانشجويان در امتحانات به عنوان مثال اگر رتبه. است كه به سمت سنجش شاخصهاي كالن عملكردي برويم

شود بهتر و و يا همبستگي دروني نمرات دانشجويان دانشگاه سنجيده قبولي در سطوح باالتر سنجيده ي و ياكشور
تواند ايرادات جزيي يك اين موضوع اگرچه نمي. تواند گوياي وضعيت آموزشي يك دانشگاه باشددقيقتر مي

بندي با ست چراكه اوالً هدف رتبهدانشگاه را مشخص و  بازگو نمايد، ولي اين مورد جزو محدوديتهاي كار ني
شود كه دانشگاهها بعد از دريافت نتايج كلي هدف يك نظام ارزشيابي بيروني متفاوت است؛ ثانياً بايد اجازه داده

بندي و دانستن ميزان موفقيت در شاخصهاي كالن، به صورت مستقل در درون روال هاي كاري خود كنكاش رتبه
با اين توجيهات نپرداختن به . زا براي حل مشكالت اقدام نمايندو با راهكارهاي دروننموده و ايرادات را يافته 

بندي و كاستن از جزئيات نه تنها نقطه ضعف اين مدل پيشنهادي نيست، بلكه در عين آسان نمودن فرآيند رتبه
 .ايدنمكمك شاياني مي) با نظارت مستمر(حجم سنگين كار، به استقالل دانشگاهها در مديريت 

الزم به ذكر است . رفت) off site(و بيشتر با مكانيسمهاي ارزيابي غير حضوري  ،بايست به سمت ارزيابي مستمر .2
 .كه اين به معناي حذف كامل ارزيابي حضوري نيست ولي تالش بر اين است كه نظارت حضوري به حداقل برسد

بندي افزايش اعتبار و پايايي ارزيابي و رتبه استفاده از چندين منبع مختلف براي دريافت اطالعات مشخصاً به .3
به عبارتي زماني كه . به همين دليل استفاده از مستندات مستقل از هم بايد جزو اصول كاري باشد. خواهد انجاميد

سايتهاي دانشگاهها، نتايج واحد سنجش، و مستندات همه مراكز و منبع اطالعات از بانك اطالعاتي سما، وب
تواند تصويري جامع از عملكرد آيد بهتر و دقيقتر ميو البته مستندات ارسالي هر دانشگاه بدست ميادارات وزارت 

 .يك دانشگاه را ارايه نمايد
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بندي بايد دبيرخانه مشخصي در معاونت آموزشي وزارت هر چه سريعتر تشكيل گردد و براي استمرار فرآيند رتبه .4
ل همه مستندات را دريافت، تحليل و اطالعات الزم را استخراج به صورت جاري و ساري سعي نمايد در طول سا

به عنوان مثال . بندي همه اطالعات مشخص گردد ريزي جامع، زمان خاصي در سال براي جمعنمايد و با يك برنامه
اگر قرار باشد به عنوان جزيي از شاخص حاكميت، مصوبات هيئت امناي دانشگاهها از بعد آموزشي بررسي گردد 

هاي وزارت تحليل شوند، بايد اطالعات مذكور در دبيرخانه در طول سال و يا شيوه پاسخگويي دانشگاهها به نامه
افزارهاي مربوطه وارد گردد تا در زمان تجميع اطالعات كمترين وقت تلف شده آوري شده و حتي در نرمجمع

راي اعالم نتايج رتبه بندي آموزشي توصيه اكيد بر اين است يك زمان خاص و مشخص ب. باشدوجود داشته
زمان با در نظر گرفتن شكل فعاليت دانشگاههاي كشور تيم تحقيق بهترين . دانشگاهها در هر سال تعيين گردد

 .داندميآبان يا آذر ماه هر سال را پيشنهادي 

به . دسازي صورت گيردبعضي شاخصها استانداربراي  رسد كه براي مقايسه بهتر دانشگاهها الزم باشد تابه نظر مي .5
اين معنا كه بايد ميزان امتيازات كسب شده بر يك عدد مشخصي تقسيم شود تا بتوان بدين وسيله دانشگاههاي 

اگرچه اين مفهوم در ارزيابي اخير معاونت تحقيقات و فناوري تا حدودي حذف . مختلف را با هم مقايسه نمود
ي باعث بروز يك نوع رقابت در دانشگاهها خواهد شد كه تقريباً رسد عدم استانداردسازاست ولي به نظر ميشده

البته بعضي . دهداز ابتدا قهرمانان آن مشخص است و انگيزه كاري را در دانشگاههاي كوچك به شدت كاهش مي
بندي پيشنهادي خواهد آمد نياز به استانداردسازي نخواهد داشت مانند شفافيت از شاخصهايي كه در نظام رتبه

سايتها و يا همبستگي دروني نمرات دانشجويان، ولي براي استانداردسازي بعضي شاخصها بايد به العات در وباط
 :به صورت كلي شايد بتوان مهمترين اين مبناها را به شرح زير بازگو نمود. دنبال بهترين مبنا باشيم

a. ناي محاسبه اين بودجه و رسد با توجه به دقيق نبودن مببه نظر مي: بودجه فصل آموزش دانشگاهها
ريزي، اختصاص درصد بااليي از اين بودجه به حقوق و مزاياي پرسنلي، و عملياتي نبودن مبناي بودجه

پيچيدگيهاي شيوه مديريت مالي بودجه در دانشگاه، استفاده از اين شاخص براي استانداردسازي جاي 
 .اشكال باشد

b. ن شاخص حتي در طول يك سال تحصيلي به مقدار بسيار با توجه به شناور بودن اي: تعداد دانشجويان
زياد، تعدد مقاطع تحصيلي و وزنهاي متفاوت آنها و  تاثير عوامل مختلف جانبي بر تعداد دانشجويان 

گزيني، شايد بهتر باشد اين شاخص نيز به عنوان اولويت اول براي نشان دادن جذب شده مانند بومي
 .نشودگاه در نظر گرفتهاندازه و بزرگي بخش آموزش دانش

c.  تي، به صورت نسبي ارسد كه در عين داشتن ايرادبه نظر مي: اعضاي هيئت علمي دانشگاهو رتبه تعداد
تواند نشان دهنده بزرگي دانشگاه از بعد آموزشي بوده و اگر بزرگي احتماالً بهتر از دو شاخص فوق مي

 .شده، اين امتياز را تعديل نمايد دانشگاه به تنهايي باعث افزايش امتياز يك دانشگاه

d. اين شاخص نيز به عنوان شاخصي مهم، عيني و : رتبه دانشجويان ورودي در كنكور سراسري كشوري
تواند نشان دهنده سطح علمي و توانمندي دانشجويان هر دانشگاه مبنا قرار گرفته و نشان نسبتاً معتبر مي
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ت جامع كشوري به سمت بهتر شدن ميل نموده و يا به سمت دهد كه مثالً آيا رتبه دانشجويان در امتحانا
 .افت

بندي آن بوده كه ترين قسمت اين پروژه باشد؛ جمعبندي كه شايد چالشيهاي مدنظر براي رتبهدر خصوص حيطه .6
 :احتماالً پرداختن به ابعاد زير الزامي است

a. به شاخصهاي كالني پرداخته  براي نظارت كالن بر مديريت آموزش دانشگاه الزم است تا: حاكميتي
-در اين حيطه مي. شود كه بتوانند عملكرد كلي دانشگاه را حتي فراي معاونت آموزشي دانشگاه بسنجند

توان از نقش هيئت امنا شروع نمود و به شيوه مديريت جلسات اصلي آموزشي دانشگاه و تعامل دانشگاه 
 .با وزارت پرداخت

b. صهايي است كه نشان دهنده ميزان در دسترس بودن اطالعات منظور شاخ: شفافيت مديريت آموزشي
عمده اين شاخصها از . نفعان آموزش دانشگاه اعم از اساتيد، دانشجويان و كارمندان استمورد نياز ذي

دهد كه چه ميزان اطالعات مورد نياز سايت دانشگاهها قابل استخراج خواهد بود و نشان ميوب
توان انسجام كاري گروههاي البته با اين شيوه مي. سايت قابل دسترس است دانشجويان و اساتيد از طريق

پرواضح است كه وجود . ها و واحدهاي اصلي آموزش دانشگاه را نيز بررسي نمودآموزشي، دانشكده
سايت به صورت قاطع نشان دهنده اجراي اين هاي آموزشي يك گروه در وبطرح درسها و برنامه
نمايد كه وظيفه هر ر جدي بر ايجاد نظم آموزشي داشته و دانشجويان را آشنا ميموارد نيست ولي تاثي

باشد و در نتيجه نوع تعامالت دانشجويان و گروههاي گروه آموزشي در هر واحد درسي چه چيزي مي
 .آموزشي و مديريت آموزشي را تغيير خواهد داد

c. تاثيرگذاري آموزش بر ارتقا  منظور شاخصهايي است كه نشان دهنده ميزان: عملكرد آموزشي
توان از مبادي مختلف مانند اطالعات مورد نياز براي اين قسمت را مي. باشدمهارت دانشجويان مي/دانش
افزار سما و واحد سنجش استخراج نمود و با استفاده از اين شاخصها بررسي نمود كه تا چه حد نرم

دهاي آموزشي بر ارزشيابيهاي درون دانشگاهي و قوانين آموزشي اجرا مي شود و همچنين نتيجه فرآين
 .استجامع كشوري چه بوده

d. هايي است كه به گسترش كمي و كيفي آموزش دانشگاه منظور شاخص: شاخصهاي توسعه دانشگاه
-دهد به چه سرعتي از بعد كمي و كيفي سيستم آموزشي يك دانشگاه ارتقا يافتهتوجه نموده و نشان مي

ها ومقاطع تحصيلي، يا از دست دادن مجوز تربيت مستقيماً بازگشايي و نوگشايي رشته با اين ابزار. است
توان افزايش همچنين در اين حيطه مي. گيردبندي دانشگاه مد نظر قرار ميدانشجو در يك رشته در رتبه

فضاهاي آموزشي يك دانشگاه، روال هاي ارزشيابي عملكرد اساتيد، نوآوريهاي خاص دانشگاه در 
كنند را اي آموزشي كسب ميه هايي كه اساتيد دانشگاه در سطح كشوري در حيطهآموزش و حتي رتبه

 .سنجيد
e. در اين راستا توجه به توسعه روابط علمي : حركت در جهت تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور

هاي حركت در جهت تاسيس رشتهدانشگاه با ساير سازمانها و نهادهاي علمي داخل و خارج كشور، 
دار، درآمدزايي از طريق آموزش، تاليف كتب علمي منطبق بر توانمندي داخلي و با كيفيت باال، اولويت
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اي كه يكي از مباني اخالق حرفهو ريزي دانشگاهها پاسخگو بودن آموزش به نيازهاي جامعه و برنامه
اص دارد و لذا بايست در واالي آموزش بوده و البته در جامعه ارزشي ايران اسالمي معنا و اهميت خ

 .مديريت آموزشي كشور مورد توجه خاص قرار گيرد
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  شده گزينش شاخصهاي تعاريف .5

زير  شاخصهاي نهايي گزينش شده در اين مطالعه به شرح) استشدهاهم موارد در پيوستها آورده(با توجه به توضيحات بيان شده در قسمت قبل و مبتني بر بحثها و گفتمانهاي به عمل آمده 
  .باشندمي

  شاخص استانداردسازي
  
شماره
  شاخص

عنوان
  شاخص

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز منبع كسب اطالعات توضيحات

چراكه ( 0
-مستقيماً در رتبه

بندي وارد 
  )نخواهد شد

اعضاضريب
هيئت علمي 

  تعديل شده

راي استانداردسازي دانشگاهها بر اساس ميزان گسترش و بزرگي وب
يسه دانشگاهها با يكديگر، تعداد اعضاي هيئت علمي تعديل مقا

از اين شاخص براي استانداردسازي . گرددشده محاسبه مي
استفاده خواهد شد به شكلي كه امتياز اين  2و  1شاخصهاي 

  .شاخصها بر امتياز اين شاخص تقسيم خواهد شد

كارگزيني دانشگاه و
- تاييد توسط واحد ذي

  صالح در وزارت

= MORتعداد مربيان و كمك مربيان  
=OSTYتعداد استاديار  
=DANتعداد دانشيار  

=OSTAتعداد استاد 
Total =باشدكل تعداد اعضاي هيئت علمي كه حاصل جمع چهار جزء فوق مي 

تمامي نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادي، متعهد خدمت و سرباز با توجه به رتبه ايشان در : 1تبصره
 .محاسبات وارد خواهند شد
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 شاخصهاي توسعه آموزشي
شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

هايمقطع-رشته 1
و  نوگشايي شده

ي هارشته
   موجود

جديدي هستند كه دانشگاه براي اولين باريا مقاطعهامنظور رشته
در آنها دانشجو و با مجوز شوراي گسترش در سه سال گذشته 
  پذيرش نموده است

هاي جديد آموزشي به روش آموزش از راه دور نيز به تاسيس رشته
يز الملل نهمچنين واحدهاي بين .باشدعنوان رشته مستقل مد نظر مي

هاي اين واحدها نيز شمرده خواهد شوند و رشتهمشمول اين بند مي
الملل نصف وزن تعلق گرفته به هاي واحدهاي بينرشته شد اما
  .هاي نوگشايي شده به روش رايج خواهد بودمقطع  -رشته
نوگشايي شده نيز در  هايبه جز رشته(هاي موجود دانشگاه رشته

و وزن آنها برابر يك دهم وزن اين محاسبه در نظر گرفته شده 
  .)هاي موجود خواهد بودرشته

دانشگاه ومستندات
شوراي گسترش 

  وزارت 

، )3( MPH، دوره )2(، كارشناسي )1(كارداني  :عبارت هستند ازبراي نوگشاييمقاطع و وزن آنها
، )4(مبتني بر پژوهش ) PhD(، دكتراي تخصصي )PhD) (6(، دكتراي تخصصي)3(كارشناسي ارشد 

  )5(، و فوق تخصص باليني )4(وشيپ ، فل)5(، دستياري )4(اي دكتراي حرفه
  .امتيازات اين شاخص بر اساس امتياز شاخص صفر تعديل خواهد شد

  
باشد، امتيازات گشايي شده باعث تاسيس يك دانشكده جديد شدهنوهاي در ضمن اگر رشته: 1تبصره

  .رب خواهد شدها در ضريب يك و نيم ضكسب شده در آن رشته
اندازي شوند در ضريب يك و نيم اي كه اولين بار در كشور راههاي نوگشايي شدهامتياز رشته: 2تبصره

  .شودضرب مي
اولويتهاي ارايه شده در نقشه جامع علمي كشور در در راستاي هاي  مذكور در صورتي كه رشته: 3تبصره

هاي داراي اولويت رشته) 1: ضرب خواهد شد ه شرح زيرضرايبي بشوند امتيازات تعلق گرفته در نظر گرفته
هاي داراي الويت متوسط رشته) 3، 1.7) گروه ب(هاي داراي اولويت باال رشته) 2؛ 2 )گروه الف( بسيار باال

  1.5) گروه ج(
  

-تعداد رشته 2

غير طع هاي مق/
-معتبر شناخته

  شده

موردربطهايي هستند كه توسط واحدهاي علمي ذيمنظور رشته
بررسي قرار گرفته و از نظر اعتبار علمي براي تربيت دانشجو مورد 

بر كه  اين مورد شامل رشته و مقاطعي. اندتاييد كامل قرار نگرفته
  يك سياست كشوري و يا دانشگاهي حذف دائم و يا موقت اساس

  شود شده و ارتباطي با ايرادات آموزشي ندارد، نمي

دانشگاههامستندات
اه مستندات به همر

هاي و دبيرخانه
ربط در واحدهاي ذي

  وزارت

، دوره )-3(، كارشناسي )-1.5(از كارداني  :عبارت هستندشدن براي غيرمتعبر شناختهمقاطع و وزن آنها
MPH )4.5-( كارشناسي ارشد ،)(، دكتراي تخصصي)-4.5PhD) (9-( دكتراي تخصصي ،)PhD (

، و فوق تخصص باليني )-6(وشيپ ، فل)-7.5(، دستياري )-6( اي، دكتراي حرفه)-6(مبتني بر پژوهش 
)7.5-(  
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 حاكميتي
شماره
  شاخص

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز منبع كسب اطالعات توضيحات عنوان

گزارش عملكرد 3
ساليانه منطبق بر 

  بلندمدتبرنامه 

خود  بلند مدتالزم است كه هر دانشگاه منطبق بر برنامه
  گزارش عملكرد آموزشي خود را ارايه دهدساالنه 

  
گزارش عملكرد مبسوط شامل گزارشي خواهد : توضيحات

بود كه داراي توضيحات دقيق و مستند و به تفكيك حداقل 
-اداري، دانشكده-هاي هيئت علمي، دانشجويي، ماليدر زمينه

ذكر . ها، مركز توسعه، آموزش مداوم و آموزش كل باشد
ون توضيحات دقيق به منزله گزارش وار عملكرد بدليست

  شودعملكرد خالصه در نظر گرفته مي
گيرد كه به همچنين گزارش عملكردي مالك قرار مي

يا به  سايت دانشگاه قابل دستيابي باشدصورت كامل در وب
تا تضمينبر انتشار آن وجود  شكل چاپي منتشر شده باشد

  باشدداشته

مستندات دانشگاهي و
ته بررسي توسط كمي
  ارزياب وزارت

  صفر امتياز= و گزارش عملكرد سال آخربلندمدتعدم وجود برنامه
  يك امتياز=و وجود گزارش عملكرد خالصه آموزش بلندمدتعدم وجود برنامه 
  دو امتياز=و وجود گزارش عملكرد مبسوط و مستند بلندمدتعدم وجود برنامه 

  امتيازيك =و عدم وجود گزارش عملكرد بلندمدتوجود برنامه 
  دو امتياز=و گزارش عملكرد خالصه ولي بدون ارتباط به يكديگر بلندمدتوجود برنامه 
  سه امتياز=و گزارش عملكرد مبسوط ولي بدون ارتباط با يكديگر بلندمدتوجود برنامه 
  چهار امتياز= و گزارش عملكرد با ارتباط ضعيف بلندمدتوجود برنامه 
  پنج امتياز= رد با ارتباط قويو گزارش عملك بلندمدتوجود برنامه 

توسط هيئت امناي دانشگاه به صورت رسمي  بلندمدتدر صورت تاييد گزارش عملكرد و  برنامه : 1تبصره 
  شودضرب مي 1.5امتيازات فوق در 

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

جلسات شوراي 4
  دانشگاه

نامه، به صورت منظم و با توالي الزم است بر اساس آيين
زماني مناسب جلسات شوراي دانشگاه به رياست رئيس 

دانشگاه و حضور معاونين دانشگاه تشكيل و به مسايل مختلف 
اعضاي اين شورا . شوددانشگاه با محوريت آموزش پرداخته

نامه مربوطه انتخاب و با حكم رئيس دانشگاه و طبق آيين بايد
  . باشنددر جلسات حضور فعال داشته

مستندات دانشگاهي
شامل كپي احكام 

شوراي حقيقي اعضاي 
- دانشگاه و صورت

محتواي  .جلسات مربوطه
جلسات منطبق بر 

صورت جلسات و دستور 
جلسات توسط كميته 

ارزياب وزارت بررسي 

  زاي برگزاري هر جلسه شوراي دانشگاه درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابي يك امتياز لحاظ ميگردداهب
  در صورت رعايت آئين نامه در انتصاب اعضاي شورا يك امتياز اضافه خواهد شد :1تبصره

دستور كار جلسات شوراي دانشگاه و مصوبات مربوطه ارتباط نزديك  كه در در صورتي :2تبصره 
باشد امتيازات اخذ شده در يك و نيم ي با وظايف محوله به شوراي دانشگاه وجود داشتهو مشخص

  .ضرب خواهد شد
يا تمام جلسات در ( معاون دانشگاه حداقل در پنج جلسه 3در صورت حضور بيش از :  3تبصره 

  .دامتيازات اخذ شده در يك و نيم ضرب خواهد ش) صورتيكه كمتر از پنج جلسه تشكيل شده باشد
در صورت عدم حضور رئيس دانشگاه در هر جلسه شورا امتياز آن جلسه لحاظ نخواهد :  4 تبصره
  . شد
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شماره
  شاخص

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز منبع كسب اطالعات توضيحات عنوان

 .خواهد شد
تعداد جلسات 5

شوراي آموزشي و 
شوراهاي معادل 

  دانشگاه

نامه، به صورت منظم و با توالي الزم است بر اساس آيين
زماني مناسب جلسات شوراي آموزشي دانشگاه به رياست 

-دانشكدهآموزشي دانشگاه و حضور معاونين معاون آموزشي 

ها و معاون دانشجويي دانشگاه تشكيل و به مسايل مختلف 
البته جلسات هم . شوددانشگاه با محوريت آموزش پرداخته

 آموزش تراز شوراي آموزشي دانشگاه شامل شوراي 
نيز در اين تحصيالت تكميلي و آموزش مداوم پاسخگو، 

  .زمينه محاسبه خواهند شد

مستندات دانشگاهي
جلسات و شامل صورت

مستندات مربوطه و  ابالغ 
  اعضا

و يا شوراهاي آموزش پاسخگو، تحصيالت تكميلي و ازاي برگزاري هر جلسه شوراي آموزشي دانشگاه هب
  امتياز لحاظ ميگردد 1 درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابيآموزش مداوم 

  شودضر ب مي 1.5اعضا در هر جلسه، امتيازات فوق در  سوم -در صورت حضور بيش از دو :1تبصره 
پاسخگو امتياز آن جلسه لحاظ  شوراي آموزش در صورت عدم حضور رئيس دانشگاه در هر جلسه :2تبصره 

  .نخواهد شد
 در صورت عدم حضور معاون آموزشي دانشگاه، رئيس مركز توسعه و مديركل آموزش در هر جلسه: 3تبصره 

شود و اگر بيش از دو نفر از ايشان از امتيازجلسه مذكوركسر مي% 10به ازاي هر فرد  شگاهشوراي آموزشي دان
  . باشند امتياز آن جلسه لحاظ نخواهد شد در جلسه حضور نداشته

تعداد جلسات رسمي 6
معاون آموزشي 

  دانشگاه 

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

در اين راستا جلسات . گيري استشاخصهاي كمي قابل اندازه
معاون آموزشي دانشگاه، مدير آموزش و يا رئيس مركز 

ها، اساتيد، دانشجويان و توسعه دانشگاه با مديريتهاي دانشكده
البته . كارمندان به عنوان يك شاخص مورد نظر خواهند بود

ريزي مورد قبول خواهند بود كه هدفمند و با برنامهنشستهايي 
  .باشندقبلي صورت گرفته

مستندات دانشگاهي
جلسات و شامل صورت

  مستندات مربوطه 

  .برگزار شده باشد يقبل يزيربرنامه با و هدفمند كهشوندمحسوب ميييهانشست:1توجه
  .شوندمحاسبه نمي هاي شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي دانشگاهنشست: 2توجه 
  .شوندجلساتي كه داراي صورت جلسه باشد و با دعوتنامه برگزار شده باشد منظور مي: 3توجه 
 و وهيش و باشد همراه يريگيپ قابل ماتيتصم و مصوبات با و يادوار صورت به جلسهدر صورتي كه : 4توجه 
  .ودشيم ضرب 1.5  در آن ازيامت باشد، شده نييتع مصوبات يريگيپ مدل

  . شوديم ضرب 1.5نيز در ) هامثال با ساير معاونت(جلسات درون دانشگاهي خارج از حوزه آموزش : 5توجه 
  : نحوه محاسبه امتياز

  گرددامتياز هر دانشگاه بر اساس تعداد جلسات بعد از تعديل بر مبناي شاخص صفر محاسبه مي -1
هاي مورد از امتيازات كسب شده توسط كليه دانشگاه 75سقف امتياز دانشگاه در اين معيار معادل صدك  -2

  .بررسي است
نحوه توزيع بودجه 7

  آموزشي دانشگاه
ها و شاخصهاي طراحي شده، ميزان مشاركت دانشكده

مسئولين دانشگاه و نحوه تخصيص بودجه يكي از مباني اصلي 
  حاكميتي در آموزش است

مستندات دانشگاهي
جلسات و شامل صورت

  ربوطه مستندات م

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

  يك امتياز= باشد شاخصهاي دقيق كمي
نفعان بوده ولي بدون شاخصهاي شيوه مشاركتي با كليه ذي وجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به
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شماره
  شاخص

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز منبع كسب اطالعات توضيحات عنوان

 سه امتياز=باشدكمي دقيق
نفعان بوده و با شاخصهاي كمي وجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به شيوه مشاركتي با كليه ذي

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

  ضرب خواهد شد 1.5باشد، ضرايب در با تصميمات اخذ شده وجود داشته
برنامه جذب اعضاي 8

  هيئت علمي
برنامه دانشگاه در جذب هيئت علمي و نگاه بلند مدت آن 

  يكي از اصول حاكميتي است كه بايد مد نظر باشد
مستندات دانشگاهي و

-واحدهاي ذي گزارش

  ربط وزارت

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

  شوندزير محاسبه و با هم جمع مي مقياس 5شود؟ امتيازات اين سه موضوع بر اساس رعايت مي
باشد و در هيئت كه به صورت دقيق طراحي شده) ساله 5حداقل (وجود برنامه بلندمدت دانشگاهي  .1

، در صورتي كه اين برنامه منطبق بر اهداف نقشه سه امتياز= باشدامناي دانشگاه به تصويب رسيده
  .ضرب خواهد شد 1.5جامع علمي كشور باشد اين امتياز در 

مند م شناسايي نيازها براي اعالم در فراخوان جدب هيئت علمي به روش مشاركتي و نظرخواهي نظا .2
  دو امتياز =هااز دانشكده

 يك امتياز =اي دانشگاهرطرح و تصويب ليست وارد شده در فراخوان جذب در شو .3
لسات ريزي هيئت جذب اساتيد و انجام وظايف محوله، شامل تعداد جتشكيل مرتب و برنامه .4

  دو امتياز =و رعايت قوانين و مقررات) جلسه در سال يك امتياز 6بيش از (برگزار شده 
هاي ارسالي در كميته جذب مركزي در پرونده% 80رعايت كامل ضوابط جذب و تاييد بيش از  .5

  دو امتياز =وزارت
يكي از اصول مديريت پايدار و موثر، ثبات مديران آموزشي  ثبات مديريتي 9

ه است، بر اين اساس ميانگين مدت مديريت ايشان در دانشگا
آموزش به عنوان يك شاخص در نظر  اسمتهاي مرتبط ب

معاون : د نظر عبارت هستند ازورسمتهاي م .شودميگرفته
آموزشي دانشگاه، مدير آموزش، مدير تحصيالت تكميلي، 

احكام كارگزيني ارايه
  شده از سوي دانشگاه

سال محاسبه  بر حسب سمتها مذكور هر يك از ميانگين مدت كار مسئولين زير در ،بر اساس احكام كارگزيني
  . خواهد شدو به عنوان يك امتياز در نظر گرفته

ئوليت به سال با نصف سابقه فرد در ساير سمتهاي مرتبط جمع سابقه كاري هر فرد در هر مس: نحوه محاسبه امتياز
  .رسدو به توان دو مي

همچنين . شودضرب مي 1.5درصورتي كه فرد مسئول داراي مدرك مرتبط دانشگاهي باشد امتياز  مذكور در  
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شماره
  شاخص

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز منبع كسب اطالعات توضيحات عنوان

رئيس واحد آموزش مداوم، رئيس مركز توسعه آموزش،
  هاها، معاونين آموزشي دانشكدهرئيسهاي دانشكده

آموزش به ازاي هر مقاله . شودضرب مي 1.2هاي آموزشي مرتبط امتياز مذكور در در صورت شركت در دوره
  شودامتياز  اضافه مي 1و در مجالت خارجي  0.5پزشكي چاپ شده در مجالت فارسي 

  

 مديريت آموزشي
شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

شفافيت و روان 10
بودن اطالعات 
در وب سايت 

  دانشگاهها

صوجود اطالعات دقيق و به روز در خصو
هاي آموزشي دانشگاه در وب روالها و برنامه

سايت و استفاده از ارتباطات الكترونيكي با 
  دانشجويان و اسانيد

بررسي وب
سايت دانشگاه 
توسط كميته 

  ارزياب وزارت

ختلف وجود وب سايت براي معاونت آموزشي دانشگاه با اطالعات دقيق و به روز در مورد وظايف معاونت، مديريتها و واحدهاي م
  نيم امتياز= معاونت و 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= دانشگاه

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

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

يك و نيم امتياز براي هر = هاهاي آموزشي و برنامه كاري اساتيد در صفحات وب دانشكدههاي آموزشي دقيق دپارتمانوجود برنامه
  دانشكده

يك و نيم امتياز براي = وجود طرح درس و برنامه آموزشي دپارتمانهاي آموزشي در وب سايت با قابليت دستيابي آسان براي دانشجو
  هر دانشكده

  يك و نيم نمره= ت در تمامي صفحات وب دانشگاهطراحي مناسب صفحات و وجود استانداردهاي ثاب
  يك نمره= وجود شيوه مناسب و ساده براي دسترسي به آدرس پست الكترونيكي اساتيد و استفاده از آن براي برقراري ارتباط با اساتيد

  نيم امتياز= يكديگر ها بهوجود ارتباطات مناسب درون دانشگاهي بين صفحات مرتبط در سايت به يكديگر مانند صفحات دانشكده
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شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

  نيم امتياز= وجود ارتباطات مناسب بين صفحات مرتبط در سايت با ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقات داخل و خارج از كشور
  دو امتياز)=محتواي آموزشي مناسب و مطالب جذاب آموزشي براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان(انتشار دانش 

اعتبار دروني 11
ي نمرات امتحان

  دانشجويان

از آنجايي كه اعتبار ارزشيابي پيشرفت
تحصيلي يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش 

شود و از عملكرد آموزش محسوب مي
آنجايي كه اعتبار دروني نمرات دانشجويان 

ترين ترين و قابل دستيابييكي از ساده
شاخصهاي قابل محاسبه از نرم افزار سما و يا 

شي ديگر است لذا هر نرم افزار مديريت آموز
براي . اين شاخص در اين مرحله انتخاب شد

-اين مهم نمرات دروس عمومي و نمره پايان

ها به دليل تفاوت قابل مالحظه با نمرات نامه
  .محاسبه وارد نخواهد شددر دروس تخصصي 

نمرات دانشجويان
 در نرم افزار سما

و يا ساير نرم 
  افزارهاي مشابه

اند انتخاب و بر اساس پراكندگي نمرات موخته هر دانشگاه در سال گذشته كه در نرم افزار وارد شدهآنمرات دانشجويان دانش
باشد نشان معني اين شاخص آن است كه هرچه نمرات يك دانشجو به يكديگر نزديكتر. گردددانشجويان شاخص زير محاسبه مي

) حتي دروس افتاده(ات كليه نمرات دانشجويان و در تمامي دروس بسدر اين محا. باشددهنده همبستگي دروني بيشتر در امتحانات مي
  .وارد خواهد شد

SDi = انحراف معيار نمرات يك دانشجو)i( 

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

معيار نمرات دانشجويان كم باشد يعني نمرات دانشجويان در دروس مختلف نزديك به هم در فرمول فوق اگر انحراف : توضيحات
- شود، مقدار امتياز همبستگي دروني افزايش ميميباشد، ميانگين انحراف معيارها كم شده و چون در فرمول معكوس آن در نظر گرفته

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

قبولي دانشجويان 12
  در مقاطع باالتر

از آنجايي كه رقابت كشوري در قبولي در
ارد لذا موفقيت كلي مقاطع باالتر وجود د

دانشجويان در مقاطع باالتر بعد از تعديلهاي 
بندي تواند معيار مناسبي براي رتبهالزم مي

ر اساس ب
مستندات وزارت 

البته با . (بهداشت
توجه به اينكه 

رشد و دستياري پزشكي در آخرين دوره به تفكيك دانشگاه ابتدا از مركز سنجش وزارت قبولي دانشجويان در امتحانات كارشناسي ا
  .شودمحل تحصيل دانشجو در مقطع قبل اخذ مي

سال گذشته اخذ  5تا  2سپس از مركز امور دانشجويان، تعداد دانشجويان دوره كارشناسي و پزشكي عمومي دانشگاهها كشور در فاصله 
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شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

 .كيفيت آموزش دانشگاهها باشد

بندي، در مرحله اول و براي اولين فاز رتبه
قبولي فقط در امتحانات كارشناسي ارشد و 
همچنين در دستياري پزشكي مد نظر قرار  

ت چراكه بسياري از دانشگاههاي خواهد گرف
كوچك ممكن است دانشجو در مقطع 
كارشناسي ارشد و يا دندانپزشكي و 

باشند و با وارد نمودن ساير داروسازي نداشته
امتحانات مقايسه خوب و دقيق صورت 

پر واضح است كه در  مراحل بعدي . نپذيرد
بندي معني و گستره سنجش اين شاخص رتبه

  يابدافزايش مي

قبولي در 
دانشگاههاي 

وابسته به وزارت 
علوم و آزاد 

اسالمي به صورت 
يكنواخت و براي 

همه دانشگاهها در 
محاسبه وارد 
نخواهد شد، 

سوگيري بوجود 
  )آيدنمي

  . گرددميو متوسط تعداد دانشجويان ورودي هر دانشگاه محاسبه

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

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

  اند و دو دسته بينابينياند، دانشگاههايي كه جزو انتخابهاي آخر بودهشوند، دانشگاههايي كه جزو انتخابهاي اول بودهتقسيم مي

در نظر ) به ترتيب از انتخابهاي نخست تا انتخابهاي آخر(براي هر دسته از دانشگاهها  2، 1.5، 1.25، 1امتيازات در مرحله آخر به ترتيب 
دانشجويان كارشناسي در % 5اي به عبارتي اگر در دانشگاه دور افتاده. شده و درصد قبولي در اين ضرايب ضرب خواهد شدگرفته
  .براي دانشگاههاي مركزي خواهد بود% 10هايي تعلق گرفته به آنها برابر قبولي باشند، امتياز نهاي ارشد قبول شدهدوره
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 آموزش مداوم و نقطه نظرات وزارت/فرآيندهاي توسعه كيفي
شماره
  شاخص

منبع كسب توضيحات عنوان
  اطالعات

  فرمول پيشنهادي براي محاسبه امتياز

فعاليتهاي 13
مركز  كليدي

توسعه دانشگاه 
يفي براي ارتقا ك

  آموزش

آموزش دانشگاههايبر اساس مستندات ارايه شده از مراكز توسعه
كشور و گزارشات رسمي و همچنين بازديدهاي به عمل آمده 

  .گرددامتيازات مربوط اجزاي اين شاخص تعيين مي

بر اساس مستندات
 مركز توسعه آموزش

 دانشگاههاي كشور و 
  وزارت

برنامه مدون آموزش مهارتهاي ) 2مختلف فعال در مركز،  داشتن واحدهاي)1شش شاخص اصلي شامل
ارزيابي برنامه ) 4 ، برنامه مدون ارزيابي كيفيت سواالت امتحانات پيشرفت تحصيلي دانشجويان) 3باليني، 
برنامه ارزيابي جامع عملكرد اساتيد ) 6برنامه مدون توانمندسازي اساتيد و ) 5 فرادهندگان،  سهاطرح در

در صورتي كه هر يك از اين شاخصها . شودآوري ميج در پيوستها بررسي و اطالعات جمعطبق فرم مندر
و  2باشند امتياز و در صورتي كه به صورت ناقص ارايه شده 3به صورت كامل و مستند موجود باشد امتياز 

  .شدخواهدداده 1پياده نشدن و يا موجود نبودن امتياز در صورت 

اختيارات 14
در دانشگاهها 

- مديريت برنامه

هاي آموزش 
  مداوم

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

وانمنديهاي موجود از آنجايي كه مركز آموزش مداوم وزارت در بررسيهاي اخير  خود بر اساس قابليت و ت
ترين شاخص جامع در ترين و قابل سنجشاست كه عينيدر اين مراكز اختياراتي به دانشگاهها واگذار نموده

  باشد، بر آن اساس دانشگاهها به چهار دسته تقسيم خواهند شداين حيطه مي

  يك امتياز=دانشگاههاي با كمترين اختيارات
  يازدو امت=دانشگاههاي با اختيارات محدود
  سه امتياز=دانشگاههاي با اختيارات زياد

  چهار امتياز=دانشگاههاي با اختيارات گسترده
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تقسيم و در امتياز اخذ شده از معيار فوق  100شده توسط دانشگاه بر كل امتيازات آموزش مداوم داده
  .ضرب خواهد شد

نقطه نظرات 15
معاونت 

  آموزشي وزارت

ران كل به دليل درگيري مستمرمسلماً معاون آموزشي وزارت و مدي
با دانشگاههاي علوم پزشكي ديدگاه جامعي از عملكرد آموزشي 
دانشگاهها در نظر دارند و اين نظرات  به عنوان يك شاخص مهم 

  بايد مد نظر قرار گيرد

نظرخواهي از مديران
كل و معاون آموزشي 

افراد پاسخ (وزارت 
 4دهنده بايد حداقل 

ماه در پست ستادي 
رت مسئوليت عالي وزا

باشند در غير اين داشته
صورت از مسئولين 
قبلي سوال خواهد 

  ) شد

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

آموزشي در دانشگاههاي كشور، از مديران كل و  يازديدهاي به عمل آمده و نوآوري و ارتقاشده در ب
نقطه . مورد ارزيابي قرار دهنددر حوزه كاري خود معاون آموزشي خواسته خواهد شد كه دانشگاهها را 

حذف  براي(نظرات اخذ شده وارد تحليل آماري شده و ميانگين محصور شده هر حيطه محاسبه خواهد شد 
باشند به جاي دهندگان كم ميگردد به خصوص زماني كه تعداد پاسخآميز توصيه مياثر امتيازات اغراق

ميانگين ساده از ميانگين محصور شده استفاده و با توجه به حجم نمونه تعدادي از كمترين و بيشترين 
طالعه فقط يك امتياز از هر طرف در اين م. گيري صورت پذيردامتيازات ابتدا حذف و بر روي بقيه ميانگين

البته نمرات تعلق گرفته به دانشگاهها بر اساس ميزان آشنايي مديران وزارت با واحدهاي  ).حذف خواهد شد
  .مربوطه در دانشگاه وزن داده خواهند شد

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

برگزاري 16
جشنواره 
  مطهري

نحوهبا توجه به اهميت و اعتبار جشنواره مطهري در آموزش،
در جشنواره كسب رتبه  برگزاري جشنواره مطهري در دانشگاه و 

توسط اعضاي هيئت علمي هر دانشگاه به عنوان شاخص كشوري 
  شودكيفيت آموزش در نظر گرفته مي

اطالعات اخذ شده از
 و دبيرخانه جشنواره

  دانشگاهها

، برگزاري جلسه ولي 0عدم برگزاري جلسه (برگزاري جلسه بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه 
رساني خوب و حضور مسئولين ،  برگزاري جلسه با اطالع3بدون اطالع رساني خوب و حضور كم مسئولين 

  )متيازا 5امتياز، حضور مسئولي از وزارت و يا مقامات استاني  4اصلي دانشگاه 

، گزينش بدون معيارهاي مشخص و بر اساس نظرات مسئولين 0عدم گزينش (گزينش اساتيد برتر آموزشي 
، گزينش بدون معيارهاي مشخص و بر اساس نظرات 1عدم معرفي در جشنواره دانشگاهي يادانشگاه 

پژوهي بدون دانش، گزينش بر اساس معيارهاي 2معرفي در جشنواره دانشگاهي  همراه بامسئولين دانشگاه 
پژوهشي و معرفي برترينها به جشنواره ، گزينش بر اساس معيارهاي دانش3معرفي به جشنواره كشوري 
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 )امتياز5كشوري

به ازاي هر فرايند برتر (فرآيندهاي برتر برگزيده شده از سوي دانشگاه در جشنواره كشوري شهيد مطهري 
  )گيردمتياز به هر دانشگاه تعلق ميا 5برگزيده شده يك امتياز و حداكثر تا سقف 

به جهت ترغيب دانشگاهها به انجام اقدامات ويژه و خاص متناسب فعاليتهاي ويژه 17
با مختصات خاص خود، در اين شاخص از دانشگاهها خواسته 
خواهد شد تا بر اساس يك الگوي مشخص بهترين اقدام نوآورانه و 

دانشگاه . رايه نمايندگرايانه خود را طبق ضوابط مشخص انحول
  خود بايدبهترين و برترين فعاليت سال خود را انتخاب و ارايه نمايد

مستندات دانشگاهي و
نظرات كميته ارزياب 

  وزارت

= بديع و موثر در سطح يك گروه آموزشي كه با تحول جدي در آموزش دانشجويان همراه باشدفعاليت
  يك امتياز

  سه امتياز=دانشكده كه با تحول جدي در آموزش دانشجويان همراه باشدبديع و موثر در سطح يك   فعاليت

  پنج امتياز= و بومي در سطح دانشگاه و يا فراتر از دانشگاه با تاثيرات عميق بر آموزش  بديع  فعاليت

برداري كار از ساير دانشگاهها مشمول اين امتياز نخواهد هاي كشوري و يا كپيسازي برنامهپياده: 1تبصره
  .شد

فعاليت محدود ولي با تاثيرات عميق بر آموزش كل كشور مانند توليد مستنداتي قوي براي انجام : 2تبصره 
  .يك تغيير جدي و عميق در آموزش كشور مشمول حداكثر امتياز خواهد شد
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  حركت در راستاي نقشه جامع علمي كشور
وريزيبرنامه 18

اجراي 
در  دانشگاهي

راستاي اهداف 
امع نقشه ج

  علمي كشور

براي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور الزم است تا
ريزي دانشگاههاي علوم پزشكي به مقتضا و رسالت خود برنامه

توضيح اين با . خود را شروع كنند هاي عملياتيبرنامهنموده و 
  ارزيابي عملكرد دانشگاهها در اين شاخص اهميت خاص دارد

مستندات دانشگاهي و
ه ارزياب نظرات كميت

  وزارت

مبني بر وجود مستندات قوي در دستور كار و صورت جلسات شوراي دانشگاه و هيئت امنا  .1
بين (و پايش اجراي آن طراحي برنامه مدون در جهت تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور 

 )امتياز به تشخيص تيم ارزياب 5صفر تا 

دانشگاهي -ساير سازمانها و نهادهاي علمي هاي علمي منعقد شده بانامهتعداد قراردادها و تفاهم .2
 )امتياز 2المللي نامه بيننامه داخلي يك امتياز و تفاهمبه ازاي هر تفاهم(داخل و خارج كشور 

ريزي شده با هاي آموزشي در حال تدريس كه با مشاركت مستقيم و برنامهتعداد رشته .3
 )امتياز 3رشته به ازاي هر (شوند اجرا ميواحدهاي علمي خارج از كشور 

 )امتياز 0.1به ازاي هر دانشجوي (تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در دانشگاه  .4

 )امتياز 2به ازاي هر استاد ( تعداد اساتيد تمام وقت خارجي مشغول به كار در دانشگاه .5

 آن خارج از دانشگاه و وزارت بهداشتتامين كه منبع ميزان درآمد حاصل از فعاليت آموزشي  .6
 1ميليون ريال در سال  200به ازاي هر ) (باشدپول دريافتي از دانشجو شامل اين بند نمي(باشد 
 )امتياز

تعداد كتابهاي تاليف شده كه توسط مجاري رسمي كشور به عنوان منبع آموزشي معرفي و يا  .٧
يد اگر كتابي توسط اسات( )امتياز 2كتاب به ازاي هر (شوند مرجع امتحان كشوري تعيين مي

- است، امتياز مذكور بر اساس تعداد موالفين از هر دانشگاه تعيين ميچند دانشگاه تاليف شده

  )كل كار محفوظ خواهد بوددر اين راستا، نقش نويسنده اصلي و يا ويراستار و ناظر . شود

پاسخگويي 19
دانشگاه به 

  نيازهاي جامعه

ء سالمتاز آنجا كه هدف نهايي نظام آموزش علوم پزشكي، ارتقا
كنندگان خدمات  جامعه است بنابراين تمام كوشش متوليان و ارائه
لذا اين شاخص . آموزشي بايد پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشد

  .بندي لحاظ گرديد نيز در اين رتبه

مستندات دانشگاهي و
نظرات كميته ارزياب 

  وزارت

توجه به )2، امعه در برنامه راهبردي دانشگاهنگاه و نقش پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي ج)1حيطهپنجدر
ارايه خدمات ) 4هاي آموزشي در دانشگاهها و اجراي برنامه) 3ريزي آموزشي، نيازهاي جامعه در برنامه

ميزان پاسخگويي سيستم آموزشي هر هاي آموزشي در جامعه، ايجاد محيط) 5آموزشي مستقيم به جامعه، 
  شودميشاخص كلي زير در نظر گرفته هفتاستا در اين ر. شوددانشگاه بررسي مي
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آيا در برنامه راهبردي دانشگاه نقش و جايگاه خاص براي پاسخگويي دانشگاه بـه نيازهـاي جامعـه در     .1
 )امتياز 2(است؟ سطح بومي و كشوري ديده شده

 )امتياز 1( آيا اولويتهاي سالمت استان يا منطقه تحت نظر دانشگاه فهرست گرديده ؟ .2
  )امتياز 1( رست  اولويت ها بصورت رسمي به گروههاي آموزشي ابالغ شده ؟آيا فه .3
  )امتياز 2( آيا بر اساس فهرست ابالغ شده ، تغييري در برنامه هاي درسي ايجاد شده ؟  .4
بـه  ( آيا گروههاي آموزشي برنامه اي مدون براي ارتقاي سالمت منطقـه تحـت پوشـش خـود دارنـد؟      .5

  )امتياز 0.5ازاي هر گروه 
 )امتياز 3( اي دارد ؟يا دانشگاه براي آموزش مردم تحت پوشش خود برنامهآ  .6
 4(اسـت؟  آيا دانشگاه فيلد و محيط آموزشي مناسب براي آموزش دانشجويان در جامعه فراهم نمـوده  .7

  )امتياز
با توجه به رسالت خاص دانشگاههاي كشور براي تربيت نيروهايي اياخالق حرفه 20

اي، الزم است تا دانشگاههاي اصول اخالق حرفهتعهد و پايبند به م
علوم پزشكي به صورت خاص به اين مهم توجه و براي ارتقا سطح 

  ريزي كننداي برنامهاخالق حرفه

مستندات دانشگاهي و
نظرات كميته ارزياب 

  وزارت

) 3ن و دانشـجويا )2 اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگاه     )1در سـه گـروه   اي ارتقا و توجه خاص به اخالق حرفه
در ايـن راسـتا مـوارد    . مورد سنجش قرار خواهد گرفتآموختگان و ارايه دهندگان خدمت در جامعه دانش

  زير مد نظر قرار خواهند گرفت
 )امتياز 2( باشد؟مياي ريزي و مديريت اخالق حرفهآيا گروه آموزشي مستقلي مسئول برنامه .1
اي وجـود  ي تدريس مباني اخـالق حرفـه  هاي درسي مشخص و مدوني در دانشگاه براآيا برنامه .2

 )امتياز 1به ازاي برنامه در هر رشته ( دارد؟
به ازاي ( جشن روپوش سفيد در دانشگاه وجود دارد؟هاي مدون ولي غير درسي مانند آيا برنامه .3

 )امتياز 1هر برنامه 
هيئـت  اي آموزشي مدوني در قالب كارگاه براي ارتقا دانش و اصالح نگرش اعضـاي  آيا دوره .4

 )امتياز 0.5به ازاي هر كارگاه برگزار شده ( شود؟علمي دانشگاه برگزار مي
بـه ازاي هـر برنامـه    ( است؟اي ديده شدهدانشگاه، اخالق حرفههاي آموزش مداوم آيا در برنامه .5

 )امتياز 0.5
 دانشـگاه اي در بين اعضاي هيئت علمي ريزي شده براي پايش اخالق حرفهآيا به صورت برنامه .6

  )امتياز 3حداكثر ( است؟اقداماتي صورت پذيرفتهو دانشجويان و ساير گروهها 
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  اطالعات آوري جمع ابزارهاي .6

  ضريب تعديل اعضاي هيئت علمي: 0فرم راد 
   ....................................جدول وضعيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي 

  

  تعداد رتبه عضو هيئت علمي رديف
         ستادا 1
   دانشيار 2
   استاديار 3
   مربي 4

  
  :تاريخ          امضاي معاون آموزشي دانشگاه 

  

  

  )لطفاً در اين قسمت از سوي دانشگاهها چيزي درج نگردد(توسط كميته ارزياب وزارت محاسبه امتياز شاخص 

  
  
  

  
  

  :توضيح

ئت علمي تمام وقت جغرافيايي و غير آن از جهت تعديل تعداد اعضاي براي اين مرحله رتبه بندي، تفاوتي بين اعضاي هي -
 .هيئت علمي وجود ندارد

با توجه به يكسان بودن وزن حالت هاي مختلف استخدامي اعضاي هيئت علمي، از تفكيك آن بر اين مبنا خودداري شده  -
  .است
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  سال گذشتهسه هاي نوگشايي شده در  رشته: 1-1فرم راد 
  متاريخ تكميل فر

 مشخصات
  

  نام رشته

تاريخ و شماره 
مجوز شوراي 

  گسترش

نام رشته و
مقطع 
  1تحصيلي

نوع 
  2مجوز

تاسيس اولين 
  بار در كشور

)5/1(  

آيا منجر به 
ايجاد دانشكده 

  )5/1(شده است

امتياز محاسبه 
شده توسط 

  دانشگاه 

  امتياز نهايي 
  توسط كميته ارزياب تكميل(

  )مي شود

1- 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

9 -  

10-  

          

، دكتراي )3(، كارشناسي ارشد )3( MPH، دوره )2(، كارشناسي )1(كارداني مقاطع و وزن آنها عبارت هستند از  .1
، و )4(، فلوشيپ )5(، دستياري )4(اي ، دكتراي حرفه)4(مبتني بر پژوهش ) PhD(، دكتراي تخصصي )PhD( )6(تخصصي

 باشندمي) 5(فوق تخصص باليني 
ها الملل نصف ساير گزينهامتياز واحدهاي بين(الملل است ري، غير حضوري، مشترك و يا براي واحدهاي بينمنظور حضو .2

 )خواهد بود
                               .                                               منظور از راه اندازي شده، وضعيت رشته در مرحله پذيرش دانشجو مي باشد

 . گردد ضميمهتوسط دانشگاهها  بايدمستندات مربوطه كپي 

  نام و امضاء مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه      نام و امضاء مدير كل آموزش دانشگاه

    و ذكر تاريخامضاي اعضاي تيم ارزياب نام و امضاء معاونت آموزشي دانشگاه
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  )1-1رم هاي مطرح در ف به جز رشته(موجود دانشگاه هاي رشته : 1-2فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

امتياز محاسبه شده   ضريب  هاتعداد رشته  مقطع
  توسط دانشگاه 

  امتياز نهايي 
  )مي شود توسط كميته ارزياب تكميل(

     0.1   كارداني
    0.2   كارشناسي

    0.4   دكتري حرفه اي
    0.3   كارشناسي ارشد

MPH  0.3    
    0.5   دستياري
    0.4   فلوشيپ
    0.4   صصفوق تخ
PhD  0.4   پژوهشي    
PhD  0.6    

     جمع 

هاي هر مقطع با ذكر نام دانشكده و تاريخ تاسيس و تعداد دانشجويان  مشغول به تحصيل بايست توسط دانشگاه ليست رشته 
  .ضميمه گردد

  

  

  نام و امضاء مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه      نام و امضاء مدير كل آموزش دانشگاه

  امضاء معاونت آموزشي دانشگاهنام و 

  

    امضاي اعضاي تيم ارزياب
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  شدهكه غير معتبر شناخته  مقاطعي/هارشته : 2فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

 نام مقطع

  تعداد
در (رشته ضريب

  )جهت معكوس

امتياز محاسبه 
شده توسط 

  دانشگاه 

  امتياز نهايي 
  )مي شود توسط كميته ارزياب تكميل(

    -1.5  كارداني
     -3  كارشناسي

     -6   دكتري حرفه اي
     -4.5   كارشناسي ارشد

MPH   4.5-     
     -7.5  دستياري
     -6  فلوشيپ

     -7.5  فوق تخصص
PhD6   پژوهشي-     

 PhD  9-     
      جمع  

دفاتر  ها بايد توسط دانشگاهها ارايه و با مستندات مربوطه درتك رشتهمستندات مربوط به رد صالحيت شدن تك •
  .توسط كميته ارزياب مقايسه گردندتخصصي 

  

  نام و امضاء مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه      نام و امضاء مدير كل آموزش دانشگاه

  نام و امضاء معاونت آموزشي دانشگاه

  

    امضاي اعضاي تيم ارزياب
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  بلندمدتساليانه منطبق بر برنامه  عملكردگزارش : 3فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

  خود ساالنه گزارش عملكرد آموزشي خود را ارايه دهدبلندمدت  زم است كه هر دانشگاه منطبق بر برنامهال
- هاي هيئت علمي، دانشجويي، ماليگزارش عملكرد مبسوط شامل گزارشي خواهد بود كه داراي توضيحات دقيق و مستند و به تفكيك حداقل در زمينه: توضيحات

  شودوار عملكرد بدون توضيحات دقيق به منزله گزارش عملكرد خالصه در نظر گرفته ميذكر ليست. توسعه، آموزش مداوم و آموزش كل باشدها، مركز اداري، دانشكده
  امتياز  وضعيت هر جزء اجزاي شاخص

    خير  بلي دارد؟بلندمدت در حوزه آموزشآيا دانشگاه برنامه
    خير  بلي ارائه داده است؟بلندمدتبر اساس برنامهوزش راآمآيا دانشگاه در سه سال اخير برنامه ساليانه 

    خير  بلي آيا دانشگاه در سه سال اخير گزارش ساالنه در مورد عملكرد حوزه آموزش دارد؟
ل صفحه بر اساس جدو  خير  بلي  ذكر شده است؟بلندمدتآيا در گزارش عملكرد ساالنه سه سال اخير،  ميزان پيشرفت كار و تحقق اهداف برنامه

  بعد تعيين مي شود
     :در گزارش عملكرد آموزش دانشگاه كداميك از حوزه هاي زير مورد توجه قرار گرفته اند

  خير  بلي خدمات آموزشي
  خير  بلي هيات علمي

  خير  بلي  مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  خير  بلي آموزش مداوم
  خير  بلي بودجه آموزش

  يرخ  بلي  آموزش دانشكده ها
/ وب سايت دانشگاه گزارش عملكرد آموزش دانشگاه چگونه منتشر شده است؟

در  كتاب / خبرنامه 
: ساير موارد/ دانشگاه
  ..................ذكر شود

  

    خير  بلي دانشگاه رسما در هيات امنا تاييد شده است؟بلندمدتآيا برنامه

    خير  بلي يات امنا تاييد شده است؟آيا گزارش عملكرد ساالنه آموزش دانشگاه رسما در ه

  صفر امتياز= عدم وجود برنامه بلندمدت و گزارش عملكرد سال آخر
  يك امتياز=عدم وجود برنامه بلندمدت و وجود گزارش عملكرد خالصه آموزش
  دو امتياز=عدم وجود برنامه بلندمدت و وجود گزارش عملكرد مبسوط و مستند

  يك امتياز=د گزارش عملكردوجود برنامه بلندمدت و عدم وجو
  دو امتياز=وجود برنامه بلندمدت و گزارش عملكرد خالصه ولي بدون ارتباط به يكديگر
  سه امتياز=وجود برنامه بلندمدت و گزارش عملكرد مبسوط ولي بدون ارتباط با يكديگر

  چهار امتياز= وجود برنامه بلندمدت و گزارش عملكرد با ارتباط ضعيف
  پنج امتياز= ندمدت و گزارش عملكرد با ارتباط قويوجود برنامه بل

  شودضرب مي 1.5در صورت تاييد گزارش عملكرد و  برنامه بلندمدت توسط هيئت امناي دانشگاه به صورت رسمي امتيازات فوق در : 1تبصره 
  .ضرب خواهد شد 1.5امتيازات فوق در %  70از  در صورت تعيين كمي ميزان پيشرفت كار منطبق بر برنامه بلندمدت و ميزان موفقيت بيش: 2تبصره 
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  دانشگاه بلندمدتفرم بررسي ميزان ارتباط گزارش عملكرد و برنامه 
در اين جدول دانشگاه ارتباط اهداف بلندمدت  و گزارش عملكرد ساليانه خود را مشخص مي كند و ستون سوم توسط 

  .ارزياب تكميل مي شود 
  ارتباط هدف و برنامه   زارش ساالنه عملكرد مذكور در گ  بلندمدتهدف 

  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    

  دارد              ندارد    

  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  د              ندارددار    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  دارد              ندارد    
  ندارد  دارد                

كه عملكردي براي تحقق  بلندمدتدرصد اهداف 
  : ...........آن ذكر نشده است

درصد عملكرد هايي كه مشخص نشده با كدام 
  : ...........مرتبط اند بلندمدتهدف 

با  بلندمدتچند درصد اهداف 
  ......برنامه ها مرتبط اند؟ 

چند درصد از برنامه ها با 
  ......مرتبط اند؟ بلندمدتاهداف 
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  شوراي دانشگاه: 4فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

جايگاه مهم شوراي دانشگاه درسياستگذاريهاي آموزشي و ارتقاء سطح آموزش دانشگاهها،  و با توجه به شرح وظايف
 ،هنامالزم است بر اساس آيين. استشدهدانشگاهها در نظر گرفته آموزشي بنديعملكرد آن به عنوان يك شاخص براي رتبه

اعضاي شوراي دانشگاه انتصاب و جلسات آن به رياست رئيس دانشگاه به طور منظم تشكيل و به مسايل مختلف دانشگاه با 
  .شودمحوريت آموزش پرداخته

  شيوه امتيازدهي

  لحاظ ميگردديك امتياز ازاي برگزاري هر جلسه شوراي دانشگاه درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابي ه ب
  رت رعايت آئين نامه در انتصاب اعضاي شورا يك امتياز اضافه خواهد شددر صو :1تبصره
دستور كار جلسات شوراي دانشگاه و مصوبات مربوطه ارتباط نزديك و مشخصي با  كه در در صورتي :2ه تبصر

  .باشد امتيازات اخذ شده در يك و نيم ضرب خواهد شدوظايف محوله به شوراي دانشگاه وجود داشته
يا تمام جلسات در صورتيكه كمتر از ( معاون دانشگاه حداقل در پنج جلسه 3در صورت حضور بيش از  : 3تبصره 

  .امتيازات اخذ شده در يك و نيم ضرب خواهد شد) پنج جلسه تشكيل شده باشد
  . امتياز آن جلسه لحاظ نخواهد شد شورا در هر جلسه عدم حضور رئيس دانشگاهدر صورت  : 4 تبصره

  :نام دانشگاه

  ليست اعضاي شوراي دانشگاه 4.1 جدول 

  .است نام عضو قبلي شورا در همان رديف در ستون آخر ذكر گردد شده طي يكسال گذشته جايگزين فرد ديگري در شوراي دانشگاه در صورتيكه شخصي *

  امضاي رئيس دانشگاه 

  *نام ونام خانوادگي عضو قبلي  زمان انتصاب  سمت مطابق آئين نامه رتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي رديف
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  تاريخ جلسات شوراي دانشگاه در يكسال منتهي به زمان ارزيابي   4.2جدول 

  ليست اعضا شركت كننده  تاريخ  رديف
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  امضاي رئيس دانشگاه 

  

  

  با شرح وظايف شوراشوراي دانشگاه  تباط مصوبات ار  4.3جدول 

 

  شرح وظايف شوراي دانشگاه

 

 *شماره بندهاي مصوبات شورا درهر جلسه در ارتباط با شرح وظيفه مربوطه

جلسه
مورخه 

.......  

جلسه
مورخه 

....... 

جلسه
مورخه 

.......  

جلسه
مورخه 

.......  

جلسه 
مورخه 

.......  

جلسه 
مورخه 

.......  

ه جلس
مورخه 

.......  

جلسه 
مورخه 

.......  

جلسه 
مورخه 

.......  

جلسه 
مورخه 

.......  

بررسي و تائيد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد 
و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت بهداشت ، درمان 

  و آموزش پزشكي

               

بررسي و تائيد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و 
  پژوهشي كوتاه مدت

               

بررسي روشهاي همكاري با موسسات دولتي و غير 
  دولتي و تدوين ضوابط آن 

               

نيروي انساني و ( بررسي ساالنه امكانات علمي 
دانشگاه و تعيين كمبود و طبقه بندي ) تجهيزات 

  نيازهاي علمي و اقدام براي تامين آنها

               

انات برنامه ريزي پذيرش دانشجو بر اساس امك
  دانشگاه 

               

بررسي مشكالت آموزشي و پژوهشي دانشگاه و 
  ارائه راه حلهاي الزم 

               

                 ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

بررسي وتصويب طرحها وبرنامه هاي پيشنهادي 
  شوراهاي تخصصي

               

تدوين وتصويب آئين نامه داخلي شورا وتصويب 
  هاي داخلي شورا آئين نامه كميته
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  شماره بندهاي مصوبات شوراكه در ارتباط با هر يك از وظايف شورا مي باشد  در رديف شرح وظيفه مربوطه ذكر گردد*

  امضاي رئيس دانشگاه  

  

  

  توسط كميته ارزياب وزارت بررسي خواهد شد آنهامحتواي  وجلسات صورت و دستور جلساتشامل مستندات دانشگاهي 

 )لطفاً در اين قسمت از سوي دانشگاهها چيزي درج نگردد(ر كميته ارزياب نظ

  شده نمره در نظر گرفته

  توضيحات الزم

  

 امضاي اعضاي كميته ارزياب با ذكر نامو  تاريخ ارزيابي
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  شوراي آموزشي دانشگاه: 5فرم راد 
نامه و به رياست معاون آموزشي دانشگاه س آيينبا توجه به اهميت تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي دانشگاه بر اسا

براي حل و فصل مشكالت آموزشي و ارائه پيشنهادات سازنده به شوراي دانشگاه در جهت ارتقاء سطح آموزش، تعداد 
بندي آموزشي دانشگاهها در نظر جلسات تشكيل شده اين شورا و ساير شوراهاي مرتبط  به عنوان يك شاخص براي رتبه

 .استهشدگرفته

  شيوه امتيازدهي

بازاي برگزاري هر جلسه شوراي آموزشي دانشگاه و يا شوراهاي آموزش پاسخگو، تحصيالت تكميلي و آموزش مداوم 
  امتياز لحاظ ميگردد 1درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابي 

  شوديضر ب م 1.5سوم اعضا در هر جلسه، امتيازات فوق در  -در صورت حضور بيش از دو:  1تبصره 

در . در صورت عدم حضور رئيس دانشگاه در هر جلسه شوراي آموزش پاسخگو امتياز آن جلسه لحاظ نخواهد شد:  2تبصره 
صورت عدم حضور معاون آموزشي دانشگاه، رئيس مركز توسعه و مديركل آموزش در هر جلسه شوراي آموزشي دانشگاه 

امتياز آن  باشند د و اگر بيش از دو نفر از ايشان در جلسه حضور نداشتهشواز امتيازجلسه مذكوركسر مي% 10به ازاي هر فرد 
  .جلسه لحاظ نخواهد شد

  

  تاريخ تكميل فرم

  دانشگاه آموزشي ليست اعضاي شوراي 5.1جدول  

  *نام ونام خانوادگي عضو قبلي  زمان انتصاب سمت نام و نام خانوادگي رديف
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  .شده است نام عضو قبلي شورا در همان رديف در ستون آخر ذكر گردد طي يكسال گذشته جايگزين فرد ديگري در شوراي آموزشي در صورتيكه شخصي *

  امضاي معاون آموزشي دانشگاه

  آموزش پاسخگو ليست اعضاي شوراي 5.2جدول  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  *نام ونام خانوادگي عضو قبلي  زمان انتصاب سمت نام و نام خانوادگي رديف
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  .شده است نام عضو قبلي شورا در همان رديف در ستون آخر ذكر گردد يكسال گذشته جايگزين فرد ديگري در شوراي آموزش پاسخگوطي  در صورتيكه شخصي *

  دانشگاه رئيسامضاي 

  

  

  

  آموزش مداوم ليست اعضاي شوراي 5.3جدول 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  *نام ونام خانوادگي عضو قبلي  زمان انتصاب سمت نام و نام خانوادگي رديف
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  .شده است نام عضو قبلي شورا در همان رديف در ستون آخر ذكر گردد طي يكسال گذشته جايگزين فرد ديگري در شوراي آموزش مداوم  در صورتيكه شخصي *

  معاون آموزش دانشگاهاي امض

  

  

  تحصيالت تكميلي  ليست اعضاي شوراي 5.4جدول 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  *نام ونام خانوادگي عضو قبلي  زمان انتصاب سمت نام و نام خانوادگي رديف
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  .شده است نام عضو قبلي شورا در همان رديف در ستون آخر ذكر گردد طي يكسال گذشته جايگزين فرد ديگري در شوراي تحصيالت تكميلي در صورتيكه شخصي *

  امضاي معاون آموزشي دانشگاه

  

  

تكميلي و آموزش مداوم تاريخ جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و يا شوراهاي آموزش پاسخگو، تحصيالت   5.5جدول 
  منتهي به زمان ارزيابي درطي يكسال 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  ليست اعضا شركت كننده  تاريخ  رديف
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  آموزشي دانشگاه امضاي معاون

  

  توسط كميته ارزياب وزارت بررسي خواهد شد شوراها جلساتمستندات دانشگاهي شامل صورت

 )فاً در اين قسمت از سوي دانشگاهها چيزي درج نگرددلط(نظر كميته ارزياب 

  شده نمره در نظر گرفته

  توضيحات الزم

  

 امضاي اعضاي كميته ارزياب با ذكر نامو  تاريخ ارزيابي
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  تعداد جلسات معاون آموزشي دانشگاه :6فرم راد 

 
  تاريخ تكميل فرم

 يكمخوب  يهاشاخص از يكي شده يزيربرنامه و هدفمند يهانشست تعداد ،صف و ستاد نيب هدفمند و طرفه دو تعامل شيافزا منظور به
  :جلسات راستا نيا در. است يريگاندازه قابل

   دانشگاه، يآموزش معاون - 1
   و يآموزشامور  ريمد - 2
  ،دانشگاهآموزش علوم پزشكي  توسعهمطالعات و  مركزمدير  - 3

  :با
   ،ي آموزشيهاو بيمارستان هادانشكده يهاتيريمد - 1
   ،اعضاي هيات علمي - 2
   و انيدانشجو - 3
   ، كارمندان - 4

  . شودبررسي مي شاخص كي عنوان به
  .برگزار شده باشد يقبل يزيربرنامه با و هدفمند كهشوند محسوب مي ييهانشست: 1توجه 
  .شوندهاي شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي دانشگاه محاسبه نمينشست: 2توجه 
  .شوندلساتي كه داراي صورت جلسه باشد و با دعوتنامه برگزار شده باشد منظور ميج: 3توجه 
 نييتع مصوبات يريگيپ مدل و وهيش و باشد همراه يريگيپ قابل ماتيتصم و مصوبات با و يادوار صورت به جلسهدر صورتي كه : 4توجه 
  .شوديم ضرب 1.5  در آن ازيامت باشد، شده

  . شوديم ضرب 1.5نيز در ) هامثال با ساير معاونت(گاهي خارج از حوزه آموزش جلسات درون دانش: 5توجه 
  
  

  : نحوه محاسبه امتياز
  تعداد جلسات:        شودامتياز هر دانشگاه بر اساس فرمول زير محاسبه مي - 1

  شاخص صفر                                                                                            
  .هاي مورد بررسي استاز امتيازات كسب شده توسط كليه دانشگاه 75سقف امتياز دانشگاه در اين معيار معادل صدك  - 2
 

 
  
  



50 
 

  

تاريخ   عنوان جلسه رديف
 برگزاري

مسئول آموزشي 
 حاضر در جلسه

مكان 
 اصلي فهرست مدعوين  برگزاري

آيا جلسه به 
 ايصورت دوره

 است؟بوده
  )يرخ/بلي(

جلسه دعوتنامه آيا 
 ؟استشتهرسمي دا

  )خير/بلي(

نتايج جلسه 
صورتجلسه شده 

  )خير/بلي( است؟

            

            

             

             

             

  .اي ضميمه شودمستندات هر جلسه شامل نمونه دعوتنامه، صورتجلسه و مدارك برگزاري دوره* 
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  ي دانشگاهتوزيع بودجه آموزش نحوه : 7فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم            :نام دانشگاه

شده براي هر در اين جدول بودجه در نظر گرفته(ها و همچنين واحدهاي ستادي جدول نحوه توزيع بودجه در بين دانشكده
  )واحد در ابتداي سال بدون توجه به اينكه آيا امكان تخصيص كامل آن فراهم شده يا خير، درج مي شود

احد و/نام دانشكده
  ستادي

بودجه تخصيص يافته
  )ميليون ريال(جاري 

بودجه تخصيص يافته تعميرات و 
  ) ميليون ريال(تجهيزات 

بودجه تخصيص يافته از 
  )ميليون ريال(رديفها 

     

     

     

     

     

     

     

     كل

ليه صورتجلسات و مستندات مربوطه شده و كاست؟ در حد يك پاراگراف شرح دادهشيوه توزيع بودجه مذكور چگونه بوده
  ضميمه گردد؟

  

  

  آيا گزارش مالي سال قبل بودجه تخصيصي به حوزه آموزش دانشگاه موجود است؟ در صورت وجود ضميمه گردد؟

 امضاي رئيس دانشگاه      امضاي معاون پشتيباني دانشگاه  امضاي معاون آموزشي دانشگاه
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  برنامه جذب اعضاء هيئت علمي: 8فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم            ام دانشگاهن

  .لطفاً پاسخ سواالت زير را به دقت مشخص فرموده و مستندات خود را جهت تاييد پاسخ ارايه شده ارسال نماييد
حداقل پنج ساله كه به صورت دقيق طراحي (آيا برنامه بلند مدت دانشگاهي براي جذب هيئت علمي در سالهاي آينده )  1

  وجود دارد؟) شگاه به تصويب رسيده باشدشده و در شوراي دان
برنامه بلندمدت مصوب در دانشگاه مطبق بر اهداف نقشه جامع علمي     برنامه بلند مدت مصوب در دانشگاه وجود دارد 

  برنامه بلند مدت مصوب در دانشگاه وجود ندارد  كشور است
هاي تابعه در ي به روش مشاركتي و نظامند از دانشكدهآيا شناسايي نيازها براي اعالم در فراخوان جذب هيئت علم)  2

  گيرد؟دانشگاه صورت مي
   نياز سنجي نظام مند انجام نمي شود              نياز سنجي نظام مند انجام مي شود 

رد آيا قبل از اعالم در فراخوان ليست آماده  شده در هيئت اجرايي جذب اعضاء هيئت علمي دانشگاه بررسي و مو  ) 3
  گيرد؟تصويب قرار مي

  خير     بلي 
آيا جلسات مرتب و برنامه ريزي شده هيئت جذب اساتيد و انجام وظايف محوله طبق آيين نامه و رعايت قوانين و )  4

  گيرد؟مقررات صورت مي
   جلسه در يكسال و انطباق مصوبات با قوانين و مقررات   6برگزاري حداقل 

   يكسال و عدم تطابق مصوبات با قوانين و مقررات  جلسه در  6برگزاري كمتر از 
آيا اجراي روندها و مصوبات كميته جذب هيئت علمي دانشگاه توسط كميته مركزي اجرايي جذب وزارت مورد تاييد )  5

  گيرد؟قرار مي
  پروندها تاييد مي گردد % 80كمتر از             پروندها تاييد مي گردد % 80بيش از  
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  ثبات مديريت: 9اد فرم ر
  تاريخ تكميل فرم

زش يكي از اصول مديريت پايدار و موثر، ثبات مديران آموزشي دانشگاه است، بر اين اساس ميانگين مدت مديريت ايشان در سمتهاي مرتبط به آمو
  .در پر نمودن جدول ذيل به نكات زير توجه گردد. استشدهبه عنوان يك شاخص در نظر گرفته

  .شود، سطر مربوطه خالي گذاشته)مانند رئيس تحصيالت تكميلي(اين سمتها در دانشگاه وجود ندارد  اگر بعضي از •
الملل و هر گونه مراكز آموزشي مرتبط به هاي اقماري و واحدهاي بينهاي اصلي، دانشكدهها شامل دانشكدهمعاونين آموزشي دانشكده •

  .شوددانشگاه مي
در سمت فعلي و در (نوشته شده  اين جدولافرادي كه اسم ايشان در سمتهاي هاي ابالغ مسئوليت نامهو  بايست تمامي احكام كارگزيني  •

 .به همراه مستنداتي در مورد مدرك تحصيلي و مقاالت آموزش علوم پزشكي ايشان به پيوست ارايه گردد) سمتهاي قبلي

  .، استفاده از آن به عنوان سابقه قابل قبول استاستبوده ي مرتبطاراي سمتهادر معاونت آموزشي وزارت دو يا اگر فردي در ساير دانشگاههاي كشور 

نام و نام خانوادگي 
  1فرد

آخرين
مسئوليت 
  2آموزشي

مدت مسئوليت
در اين سمت با 
ذكر زمان شروع 
و ختم مدت 

  مسئوليت

مدت
مسئوليتهاي 

قبلي در 
مسئوليتهاي 

  2آموزشي 

مدرك 
تحصيلي 
مرتبط به 
   3آموزش

شركت در 
هاي دوره

مدون 
  4آموزشي

مقاالت  
آموزش 
  5پزشكي

           

           

           

           

           

           

           
ال اگر در يك سمت در مدت سه س. گرددشده و مدت مسئوليت آنها محاسبه مياند نوشتهنام تمام افرادي كه در مسئوليتهاي آموزشي ذيل در سه سال گذشته در دانشگاه حضور داشته .1

 تك آنها بايست مرقوم گردداخير بيش از يك فرد حضور داشته نام تك
گاه، رئيس واحد آموزش مداوم، مسئوليتهاي آموزشي عبارت هستند از معاون آموزشي دانشگاه، رئيس مركز توسعه آموزش، مدير كل آموزش دانشگاه، مدير تحصيالت تكميلي دانش .2

 رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده
 رك آكادميك مرتبط به آموزش عبارت هستند از دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتراي آموزش پزشكي و يا مدركي معادل آنمدا .3
تدريس در اين هاي كوتاه مدت يا كارگاههاي مرتبط با مديريت آموزشي در قالب كارگاههاي سريال و يا عناوين ديگري مانند فلوشيب، هر ساعت ساعت در دوره 120شركت حداقل  .4

 شودساعت شركت در كارگاه محاسبه مي 10ها معادل دوره

باشند بايست توسط اگر مقاالتي مرتبط به آموزش در ساير مجالت به چاپ رسيده. اندمقاالتي كه در حوزه آموزش بوده و در مجالت آموزش پزشكي داخل و يا خارج كشور چاپ شده .5
    .كميته ارزياب مورد بررسي قرار گيرند
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  هاشفافيت و روان بودن اطالعات در وب سايت: 10فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

هاي آموزشي دانشگاه در وب سايت و استفاده از ارتباطات الكترونيكي با وجود اطالعات دقيق و به روز در خصوص روالها و برنامه
  دانشجويان و اسانيد

وضعيت  اجزاي شاخص
/ خير/بلي(

 )تاحدودي

  امتياز

      يت معاونت آموزشي دانشگاهوب سا
     وجود دارد؟گاه اطالعات دقيق و به روز در مورد وظايف معاونتآيا در.1
     آايا اطالعات دقيق و به روز در مورد وظايف مديريتها وجود دارد؟.2
      مسئولين واحدهاي تابعه وجود دارد؟اطالعات دقيق و به روز در مورد وظايفآيا.3
      وجود دارد؟ها و مستندات قانوني نامهو يا لينكهاي مناسب براي دسترسي دانشجويان به آيين اطالعاتآيا.4
      وجود دارد؟ها و مستندات قانوني مرتبط نامهاطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي اساتيد به آيينآيا.5
      وجود دارد؟ها و مستندات قانوني مرتبط نامهبه آيينلينكهاي مناسب براي دسترسي كاركناناطالعات و يا آيا.6

      

     وجود دارد؟هاي آموزشي دپارتمانهاي آموزشيبرنامه هاآيا در وب سايت دانشكده.7
     وجود دارد؟برنامه كاري اساتيد هاآيا در وب سايت دانشكده.8
      وجود دارد؟ دستيابي دانشجوبرايهارس و برنامه آموزشي دپارتمانطرح دآيا در صفحه وب گروههاي آموزشي.8
      وجودارد؟ هاي ثابت در تمامي صفحات وب دانشگاهداستانداردارند وطراحي مناسب آيا صفحات وب .9

       طراحي شده است؟  شيوه مناسب براي دسترسي به آدرس پست الكترونيكي اساتيد آيا در وب سايت دانشگاه
      وجود دارد؟ هادانشكده بين درون دانشگاهي بين صفحات مرتبط در سايت(horizontal link)آيا ارتباط افقي.10
      سايت با ساير دانشگاهها و مراكز علمي وجود دارد؟مناسب بين صفحات مرتبط درآيا ارتباط.11
ه و دانشجويان در وب سايت دانشگابراي اعضاي هيئت علميمرتبط با وظايفمحتواي آموزشي مناسب وآيا.12

  وجود دارد؟
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  اعتبار دروني نمرات دانشجويان: 11فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

شود و از آنجايي كه اعتبار دروني نمرات از آنجايي كه اعتبار ارزشيابي پيشرفت تحصيلي يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش عملكرد آموزش محسوب مي
خصهاي قابل محاسبه از نرم افزار سما و يا هر نرم افزار مديريت آموزشي ديگر است لذا اين شاخص در اين ترين شاترين و قابل دستيابيدانشجويان يكي از ساده

اند انتخاب و بر اساس پراكندگي نمرات دانشجويان آموخته هر دانشگاه در سال گذشته كه در نرم افزار وارد شدهنمرات دانشجويان دانش. مرحله انتخاب شد
باشد نشان دهنده همبستگي دروني بيشتر در امتحانات معني اين شاخص آن است كه هرچه نمرات يك دانشجو به يكديگر نزديكتر . رددگشاخص زير محاسبه مي

  .باشدمي
  .محاسبه وارد نخواهد شددر ها به دليل تفاوت قابل مالحظه با نمرات دروس تخصصي نامهبراي اين مهم نمرات دروس عمومي و نمره پايان •
 .وارد خواهد شد) حتي دروس افتاده(محاسبات كليه نمرات دانشجويان و در تمامي دروس در اين  •
 .گيردشود، انجام نميهاي تخصصي باليني كه نمرات دروس مختلف در كارنامه ايشان ثبت نميمحاسبات مذكور براي رشته •

  فرمول مورد استفاده     
SDi = انحراف معيار نمرات يك دانشجو)i( 

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

  :تاريخ تكميل              :نام دانشگاه
- تعداد دانشجوي دانش  نام دانشكده 

  آموخته در سال گذشته
ميانگين انحراف معيار نمرات 

  )Mean(SDi)(دانشجويان 
شاخص همبستگي دروني 

  راتنم
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         
        كل

     امضاي معاون آموزش دانشگاه
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  قبولي در مقاطع تحصيلي باالتر: 12فرم راد 
  فرم تاريخ تكميل            نام دانشگاه

جمع تعداد دانشجويان  مقطع تحصيلي
پذيرفته شده در سه سال قبل 

  در مقاطع زير

ه كنكورميانگين رتب
دانشجويان پذيرفته شده 
  در دانشگاه در سال قبل

تعداد دانشجويان پذيرفته شده در آخرين 
كارشناسي ارشد، (امتحان در مقطع باالتر 

  )دكتراي تخصصي و يا دستياري

      پزشكي عمومي

پيوسته و (كارشناسي 
  )ناپيوسته
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  شهاي مراكز مطالعات و توسعه آموزفعاليت : 13فرم راد 
  :      تاريخ تكميل فرم 

امتيازكسب   شاخص ها  معيار  رديف
  شده

1  

برنامه ريزي آموزشي ، رشد ( آيا تمامي  واحد هاي  اصلي 
و بالندگي اعضاي هيات علمي ، ارزشيابي ، پژوهش در 
آموزش ، آموزش پاسخگو، مهارتهاي باليني ، استعدادهاي 

  در مركز وجوددارد ؟) درخشان 

  واحد 7
  زامتيا 3
  

  واحد 6تا  5
  امتياز 2
  

  واحد 5كمتر از 
  امتياز 1
  

  

آيا مركز برنامه مدوني براي آموزش مهارت هاي باليني به   2
  دانشجويان مربوطه دارد؟

برنامه تدوين شده و 
  كامال اجرا مي شود

  امتياز  3

برنامه تدوين شده ولي 
  شودمي موردي اجرا

  امتياز 2

برنامه اي  تدوين نشده 
دوره هايي  ولي موردي
  اجرا مي شود

  امتياز  1

  

آيا طرح درس توسط كليه اعضاي هيات علمي تدوين شده   3
  و به اطالع دانشجويان رسانده مي شود؟

تدوين شده و اطالع 
  رساني مناسب هم

  مي شود
  امتياز 3

تدوين شده ولي اطالع 
رساني موردي انجام 

  مي شود
  امتياز 2

برخي از اعضاي هيات 
ده اند و علمي تدوين كر

اطالع رساني هم نمي 
  شود

  امتياز 1

  

4  
آيا براي توانمند سازي اعضاي هيات علمي در زمينه 
آموزش پزشكي، برنامه زمانبندي شده اي براساس نيازسنجي 

  تدوين و اجرا مي شود ؟

برنامه كارگاهها بر
اساس نيازسنجي تدوين 

  و كامل اجرا مي شود
  امتياز 3

برنامه بر اساس 
تدوين ولي  نيازسنجي

موردي اجرا مي شود  
  امتياز  2

اي تدوين نشده برنامه
ولي موردي كارگاههايي 

  ميشود ارائه
  امتياز  1

  

آيا مركز آزمونهاي برگزار شده در دانشگاه را تجزيه و   5
  تحليل و بازخورد به اساتيد و مراجع ذيربط ارائه مي نمايد ؟

تجزيه و تحليل تمام
د آزمونها انجام وبازخور

  هم ارائه
  مي شود

  امتياز 3

تجزيه و تحليل انجام 
مي شود ولي 

  بازخوردي ارائه
  نمي گردد

  امتياز 2

تجزيه و تحليل موردي و 
بازخورد هم موردي 

  ارائه مي شود
  امتياز 1

  

6  
دانشجو ، همكار ، ( آيا ارزشيابي استاد از طريق كليه منابع 

ئه مي انجام و بازخورد مناسب ارا) خودسنجي و مافوق 
  گردد؟

ارزشيابي توسط كليه
منابع انجام و بازخورد 

  كامل هم ارائه
  مي شود

  امتياز 3

ارزشيابي توسط برخي 
منابع انجام و بازخورد 
هم موردي ارائه مي 

  شود
  امتياز 2

ارزشيابي توسط برخي 
منابع و بازخورد هم ارائه 

  نمي شود
  امتياز 1

  

:                                                          آموزش علوم پزشكي دانشگاه نام و امضاي مدير مركز مطالعات و توسعه 
           :                                                                                                                            نام و امضاي معاون آموزشي دانشگاه

    :نام و امضاي ارزياب 
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  اختيارات دانشگاهها و شيوه عملكرد ايشان در آموزش مداوم :14فرم راد 
- يندي آموزشي دانشگاهها شدهتوجه خاص به آموزش مداوم در رتبهلذامحور يكي از اركان آموزشي كشور استاز آنجايي كه نگاه جامعه

از آنجايي . استس الزم است تا مشخص گردد شيوه و نوع عملكرد آموزشي اين واحد در دانشگاههاي كشور چگونه بودهبر اين اسا. است
است، لذا نشدهكه تاكنون به شكل جامع امتيازات مناسب و دقيق و عيني به كيفيت واحدهاي آموزش مداوم دانشگاههاي علوم پزشكي داده

. استهاي آموزش مداوم دادهياراتي است كه وزارت به دانشگاهها در زمينه برگزاري و امتيازدهي به دورهتنها معيار و مالك ممكن ميزان اخت
همچنين براي سنجش ميزان و حجم فعاليت هر واحد دانشگاهي احتماالً بهترين شاخص كل امتيازات آموزش مداومي است كه توسط هر 

  .بندي مد نظر قرار خواهد گرفترتبهاست و لذا اين مقدار نيز در دانشگاه  ارايه شده
پرواضح است كه در صورت ارايه و اجراي روش دقيقتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزش مداوم از سوي وزارت، امتيازات 

  .دريافتي از آن جايگزين خواهدشد
  

. سته تقسيم خواهند شدبر اساس مستندات موجود در وزارت، دانشگاهها از نظر اختيارات واگذار شده به چهار د
دريافت  1، و 2، 3ها به ترتيب امتيازات دريافت و بقيه دسته 4اند امتياز دانشگاههايي كه بيشترين اختيارات را دريافت نموده

  .خواهند نمود
ميزان اختيارات واگذار شده به  نام دانشگاه

  دانشگاه
هاي اجرا شده توسط دانشگاه در جمع امتيازات برنامه

  شتهسال گذ
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  نظرات مديران معاونت آموزشي وزارت در خصوص عملكرد دانشگاهها :15فرم راد 
مسلماً معاون آموزشي و مديران كل ستاد وزارت به دليل درگيري مستمر با دانشگاههاي علوم پزشكي ديدگاه جامعي از عملكرد آموزشي 

البته از آنجايي كه ممكن است اشراف بعضي . تواند به عنوان يك شاخص مهم بايد مد نظر قرار گيرددانشگاهها در نظر دارند و اين نظرات مي
يكي از به عبارتي اگر . شودمديران به عملكرد همه معاونين برابر نباشد، لذا بايست امتيازات ايشان بر اساس ميزان آشنايي با دانشگاهها وزن داده

  .مديران ستادي اعالم نمايد كه ميزان آشنايي زيادي با يك دانشگاه ندارد، امتيازات ايشان به آن دانشگاه تاثير كمتري خواهد داشت
دهد به عنوان مثال رئيس هر مسئول وزارت متناسب با حوزه كاري خود واحد و مسئول مرتبط با خود را در دانشگاهها مورد ارزيابي قرار مي

تا پنج ) بدترين وضعيت(اي از يك در پاسخ به هر سوال نمره. ز توسعه وزارت، رئيسهاي مراكز توسعه دانشگاهها را ارزيابي خواهد نمودمرك
  .خواهد شدداده) بهترين وضعيت(

  
 مدت مسئوليت در اين سمت به ماه. 3    سمت فعلي . 2      خانوادگي مسئول وزارتينام و نام .1

 گيردر دانشگاه مورد ارزيابي قرار ميواحد و يا مسئولي كه د

  نام دانشگاه
ميزان آشنايي با
مدير آموزشي 

  دانشگاه

ميزان تالش و همت
مديريت دانشگاه به 

  ارتقا

ميزان تالش 
مديريت دانشگاه به 

  رعايت قوانين
  امتياز كلي
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  رتبه جشنواره مطهري :16فرم راد 

بندي هاي كسب شده در سطح كشور توسط هر دانشگاه به عنوان يك شاخص رتبهبا توجه به اهميت جشنواره مطهري، توجه به شكل برگزاري اين جشنواره در سطح دانشگاه و همچنين رتبه
هاي برتر است، در قسمت اول شكل مديريت و شيوه گزينش اساتيد برتر در دانشگاهها بررسي و در قسمت دوم رتبهتشكيل شدهاين شاخص خود از دو قسمت . استشدهدانشگاه در نظر گرفته

  .كشوري معرفي شده از هر دانشگاه مد نظر قرار خواهد گرفت

  شيوه برگزاري جشنواره مطهري در دانشگاه

 
  
  

در صورت 
برگزاري خوب و 
كامل جلسه با 
حضور مسئولين 

- نشگاه و اطالعدا

رساني مناسب 
امتياز  5حداكثر 

توسط كميته 
ارزياب داده 

  خواهدشد

  بلي است؟آيا به صورت رسمي جلسه گراميداشت روز معلم و جشنواره مطهري با دعوت از اساتيد دانشگاه برگزار شده .1
  خير

   تاريخ برگزاري جلسه؟ .2
   نامه به اساتيد؟تاريخ ارسال نامه رسمي دعوت .3
ها و ساير افراد، حضور مسئولي از رئيس دانشگاه، معاونين، رئيسهاي دانشكده(كننده در جلسه ت اصلي شركتمقاما .4

وزارت و يا مقامات استان در جلسه امتياز ويژه دارد؛ لطفاً ليست افراد با ذكر نام و سمت ايشان مرقوم و توسط رئيس 
 )دانشگاه تائيد گردد

  

  انليست شركت كنندگان و سمت ايش
  

 محل امضاي رئيس دانشگاه
  .اندكنم كه كليه افراد ذكر شود در قسمت باال در جلسه مربوط به جشنواره شهيد مطهري حضور داشتهاينجانب شخصاً بعد از بررسي دقيق تاييد مي

  



61 
 

 1مل گرددآيا اساتيد برتر آموزشي سال دانشگاه برگزيده و معرفي شدند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جدول زير كا
رشته نام فرد برگزيده

  تحصيلي
گروه

  آموزشي
شده و در صورت نياز طي حداكثر دو خط شرح داده(دليل برگزيده شدن دانشكده

  )مستنداتي به پيوست ارسال گردد
آيا فرآيند مذكور 
به جشنواره شهيد 
مطهري كشور 

  است؟معرفي شده

-امتياز معادل دانش

پژوهي فرآيند 
برگزيده بر اساس 

  نامه ارتقاآيين

          

          

          

          

          

  امضاي رئيس دانشگاه 

نامه كنم كه كليه امتيازات تعلق گرفته به اساتيد برتر آموزشي توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه و منطبق بر آيينتاييد مي) و رئيس هيئت مميزه دانشگاه(اينجانب به عنوان رئيس دانشگاه 
  .باشدهاي تخصصي مربوط تاييد و كليه مدارك مربوطه در دانشگاه موجود ميورد بررسي دقيق قرار گرفته و امتيازات مذكور در كميتهارتقا م

                                                      
 5ها، توسط كميته ارزياب حداكثر پژوهي آموزشي از گروههاي مختلف آموزشي و دانشكدهريزي شده و منطبق بر اهداف دانشدر صورت گزينش اساتيد آموزشي به صورت برنامه 1

  .امتياز تعلق خواهد گرفت
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  .بندي آموزشي دانشگاههاي كشور در وزارت پر خواهد شداين قسمت توسط كميته ارزياب رتبه

امتياز تعلق گرفته به دانشگاه  موضوع
  زارتتوسط كميته ارزياب و

، برگزاري جلسه ولي بدون اطالع رساني خوب و حضور كم 0عدم برگزاري جلسه(برگزاري جلسه بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه
 5امتياز، حضور مسئولي از وزارت و يا مقامات استاني  4رساني خوب و حضور مسئولين اصلي دانشگاه ،  برگزاري جلسه با اطالع3مسئولين 

  )امتياز

  

، گزينش بدون معيارهاي مشخص و بر اساس نظرات مسئولين دانشگاه و عدم معرفي در جشنواره 0عدم گزينش(گزينش اساتيد برتر آموزشي
، گزينش بر اساس معيارهاي 2، گزينش بدون معيارهاي مشخص و بر اساس نظرات مسئولين دانشگاه و معرفي در جشنواره دانشگاهي 1دانشگاهي

   )امتياز 5پژوهشي و معرفي برترينها به جشنواره كشوري ، گزينش بر اساس معيارهاي دانش3بدون معرفي به جشنواره كشوري پژوهي دانش

  

به ازاي هر فرايند برتر برگزيده شده يك امتياز و حداكثر تا (فرآيندهاي برتر برگزيده شده از سوي دانشگاه در جشنواره كشوري شهيد مطهري
  )گيردهر دانشگاه تعلق مي امتياز به 5سقف 

  

  

  محل امضاي اعضاي كميته ارزياب وزارت با ذكر نام كامل 
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  فعاليتهاي ويژه دانشگاهها: 17فرم راد 
  

و  شود تا بر اساس الگوي زيربهترين اقدام نوآورانهجهت ترغيب دانشگاهها به انجام اقدامات ويژه متناسب با مختصات خاص خود، از دانشگاهها خواسته مي
  .گرايانه خود را مشخص ارايه نمايندتحول

  تعلق خواهد گرفت 5بر اساس مستندات ارايه شده و نظرات نهايي كميته ارزياب وزارت امتيازي بين صفر تا : شيوه امتيازدهي
  تا يك امتياز= فعاليت بديع و موثر در سطح يك گروه آموزشي كه با تحول جدي در آموزش دانشجويان همراه باشد

  تا سه امتياز= اليت بديع و موثر در سطح يك دانشكده كه با تحول جدي در آموزش دانشجويان همراه باشدفع
  تا پنج امتياز= و بومي در سطح دانشگاه و يا فراتر از دانشگاه با تاثيرات عميق بر آموزش  يعفعاليت بد

  .انشگاهها مشمول اين امتياز نخواهد شدساير دكار برداري از هاي كشوري و يا كپيسازي برنامهپياده: 1تبصره
فعاليت هر چند محدود ولي با تاثيرات عميق بر آموزش كل كشور مانند توليد مستنداتي قوي براي انجام يك تغيير جدي و عميق در : 2تبصره 

  .آموزش كشور مشمول حداكثر امتياز خواهد شد
  .ه همراه اطالعات مندرج در اين فرمها به صورت عمومي منتشر خواهدشدسازي، نمرات تعلق گرفته به همه دانشگاهها ببه جهت شفاف

  

  :تاريخ تكميل              :نام دانشگاه
 نام اقدام نوآورانه پيشنهادي

  
  :تاريخ شروع كار

  داليل نوآورانه بودن فعاليت
  است؟آيا براي اولين بار اين فعاليت در دانشگاه شروع شده

  است؟دانشگاههاي كشور وجود داشتهآيا مشابه اين فعاليت در ساير 
  است؟آيا مشابه اين فعاليت در خارج از كشور انجام شده

  )استدر حد چند خط بيان گردد كه چرا فعاليت مذكور به عنوان بهترين فعاليت سال دانشگاه برگزيده شده (توضيحات اضافه 
  
  
  
  
  
  
  

  ميزان پيشرفت كار
  است؟فاز مطالعاتي به اتمام رسيده
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 سازي است؟حال پيادهدر 
  است؟سازي كار به اتمام رسيدهپياده

  است؟مورد استفاده ساير دانشگاههاي كشور نيز قرار گرفته
  تاثيرات فعاليت منتخب در ارتقا آموزش

  شده در بندهاي قبليتا كنون و در حد شرح داده

  سازي كامل در دانشگاهدر صورت پياده

  سازي كامل در كشوردر صورت پياده

  توضيحات اضافه
  
  
  
  
  

  امضا با ذكر تاريخ )و پاسخگو كه بيشترين اشراف را به كار دارند فرد مسئول(نام مجري 
- افرادي كه به صورت موثر در اين فرآيند نقش كليدي داشته(نام همكاران اصلي 

  )اند
  امضا با ذكر تاريخ

  
  
  
  
  
  

 با ذكر تاريخ2امضاي معاون آموزشي دانشگاه
  

س مركز توسعه آموزش دانشگاه با امضاي رئي
  ذكر تاريخ

صفحه و فقط در صورت لزوم به  10گيري كميته ارزياب به صورت پيوست حداكثر در لطفاً مستندات الزم براي تصميم
  .صورت پيوست ارسال گردد

  )لطفاً در اين قسمت از سوي دانشگاهها چيزي درج نگردد( نظر كميته ارزياب
 5ه از سقفشدنمره در نظر گرفته

                                                      
اين فرم را با دقت مطالعه و بعد از اطمينان از صحت مطالب مندرج و مستندات پيوست شده، با امضاي  رود كه معاون آموزشي شخصاً محتوياتانتظار مي  2

  .باشداين فرم ضمانت كامل نمايد كه مطالب، مورد تاييد شخص ايشان مي
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  توضيحات الزم
  وسعت كار                                                                                                ميزان پيشرفت كار

  ميزان نوآوري
  

  تاريخ ارزيابي
  امضاي همه اعضاي كميته ارزياب با ذكر نام
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   شگاهي در راستاي اهداف نقشه جامع علمي كشورريزي و اجراي دانبرنامه: 18فرم راد 
  :      تاريخ تكميل فرم 

  امتياز كسب شده تعريف امتيازات شاخص

وجود مستندات قوي در دستور كار و صورت
جلسات شوراي دانشگاه و هيئت امنا مبني بر 
طراحي برنامه مدون در جهت تحقق اهداف 

  نقشه جامع علمي كشور و پايش اجراي آن 

 امتياز0وجود مستنداتعدم
  امتياز 1گيري خاص در يكي از دو جلسات طرح موضوع به صورت مجمل و بدون نتيجه
  امتياز 2گيري خاص در هر دو شورا طرح موضوع به صورت مجمل و بدون نتيجه

  امتياز 3تهيه برنامه مدون و تصويب آن در شوراي دانشگاه 
  امتياز 4انشگاه و هيئت امنا تهيه برنامه مدون و تصويب آن در شوراي د

  امتياز 5اجرايي نمودن برنامه مصوب 

  

هاي علمي منعقدنامهتعداد قراردادها و تفاهم
-شده با ساير سازمانها و نهادهاي علمي

  دانشگاهي داخل و خارج كشور 

    امتياز 2المللي نامه بيننامه داخلي يك امتياز و تفاهمبه ازاي هر تفاهم

اي آموزشي در حال تدريس كه باهتعداد رشته
ريزي شده با مشاركت مستقيم و برنامه

  شوند واحدهاي علمي خارج از كشور اجرا مي

   امتياز3به ازاي هر رشته

تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در
  دانشگاه

   امتياز0.1به ازاي هر دانشجوي

تعداد اساتيد تمام وقت خارجي مشغول به كار
  انشگاهدر د

   امتياز2به ازاي هر استاد

ميزان درآمد حاصل از فعاليت آموزشي كه
منبع تامين آن خارج از دانشگاه و وزارت 

پول دريافتي از دانشجو شامل (بهداشت باشد 
  )باشداين بند نمي

   امتياز1ميليون ريال در سال200به ازاي هر

تعداد كتابهاي تاليف شده كه توسط مجاري
كشور به عنوان منبع آموزشي معرفي و يا رسمي 

  شوندمرجع امتحان كشوري تعيين مي

   امتياز2به ازاي هر كتاب

  :نام و امضاي رئيس دانشگاه

                                  :                                                                                                     نام و امضاي معاون آموزشي دانشگاه

  :نام و امضاي ارزياب 
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  پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه: 19فرم راد 
  :      تاريخ تكميل فرم 

امتيازكسب   شاخص ها  معيار  حيطه
  شده

شي
موز

ي آ
ريز

مه 
برنا

  

يگاه خاصآيا در برنامه راهبردي دانشگاه نقش و جا
براي پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه در سطح 

  است؟ بومي و كشوري ديده شده
  بلي به صورت مشخص و دقيق 

  امتياز 2
  تا حدودي و غير منسجم

  امتياز 1
  عدم وجود

    امتياز 0

آيا اولويت هاي مشكالت سالمت استان يا منطقه
شخص و با به صورت م  است ؟تحت نظر دانشگاه فهرست گرديده

هماهنگي بين بخشي مشكالت 
سالمت منطقه تحت پوشش 

  است؟شناسايي شده
  امتياز 1
  

ليستي از  مشكالت سالمت 
منطقه تحت پوشش تهيه 
شده ولي فرآيند تهيه به 
صورت مدون و داراي 

  متدلوژي مشخص نيست
  امتياز 0.5

  

ليست مشخص و 
منسجمي وجود 

  ندارد
  امتياز 0
  

  

ها بصورت رسمي به گروههايآيا فهرست  اولويت 
  آموزشي ابالغ شده ؟

به صورت رسمي گروههاي
آموزشي در جريان مشكالت 
سالمت منطقه تحت پوشش 
ابالغ و در جلساتي همفكري در 

  استمورد آنها بحث شده
  امتياز  1

به صورت غير نظامند 
تعدادي از گروههاي 
آموزشي در جريان 
مشكالت سالمت منطقه 

  اندرفتهتحت پوشش قرار گ
  امتياز 0.5

در اين خصوص 
اقدام خاصي صورت 

  استنگرفته
  امتياز  0

  

آيا بر اساس فهرست ابالغ شده ، تغييري در برنامه
  هاي درسي ايجاد شده ؟

5به صورت مشخص در بيش از
گروه آموزشي تغييراتي در 
برنامه آموزشي منطبق بر 
نيازهاي منطقه تحت پوشش 

دات است و مستنصورت گرفته
  باشدآن موجود مي

  امتياز 2

به صورت محدود در برنامه 
آموزشي تعدادي از 
گروههاي آموزشي 

شده ولي به تغييراتي داده
خوبي مستندسازي انجام 

  استنشده
  امتياز 1

به صورت واضح 
-تغييري در برنامه

آموزي گروهها 
  استنشدهداده

  امتياز 0

  

بر
ر

شي
موز

آ
  

لـد و محـيط آموزشـي مناسـب بـرايآيا دانشـگاه في 
  است؟آموزش دانشجويان در جامعه فراهم نموده

بر اساس آيين نامه ابالغي فيلد
در كل و جامعي آموزشي 

بكه تشكيل شده و به صورت ش
عملياتي از آن فيلد استفاده مي 

  امتياز 4شود     

در جهت اجرايي شدن 
ابالغ فعاليتهاي عملي 

آموزشهاي شروع شده و 
نده اي در محيط انجام پراك

  امتياز 2مي شود   

به صورت جدي و 
عملياتي در اين 
جهت حركتهاي 
عملياتي صورت 

  امتياز 0نگرفته است 
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هــا و يــا گروههــاي آموزشــي ارتبــاطآيــا دانشــكده
تنگاتنگي با مديريت سالمت جامعه از طريق ارتبـاط  

هاي مختلـف بـا معاونتهـاي بهداشـتي و      بين دانشكده
ــاني  ــه  درم ــازمانهاي ارائ ــاير س ــگاه و س ــده  دانش دهن

هــا، هــالل احمــر،    خــدمات ســالمت ماننــد بيمــه   
 شهرداري، انتقال خون و بهزيستي دارد؟ 

امتياز، جلسات مذكور بايست داراي  3امتياز و حداكثر تا سقف /. 2به ازاي هر جلسه 
    )ذشتهدر دو سال گ(. باشدصورتجلسه مدون بوده و اهداف جلسه از قبل تعيين شده

هاي آموزشي مرتبط درآيا جلسات مشترك گروه
پزشكي : بعنوان مثال(اين زمينه با هم وجود دارد؟

اجتماعي، اپيدميولوژي، بهداشت، مديريت، 
شناسي، توانبخشي، طب  پزشكي، روان روان

سالمندان، طب كار، آموزش پزشكي، زنان و 
  ...)زايمان، داخلي، جراحي، اطفال، عفوني و 

امتياز، جلسات مذكور بايست داراي  3امتياز و حداكثر تا سقف /. 2اي هر جلسه به از
  )در دو سال گذشته(. باشدصورتجلسه مدون بوده و اهداف جلسه از قبل تعيين شده

  

معه
 جا

مت
سال

تقا 
ي ار

 برا
قيم

مست
ت 

عالي
ف

  

آيا توليدات دانش براي عموم مردم و مسئولين
 رد؟ الكترونيك در اين زمينه وجود دا

به ازاي هر مطالب آموزشي مشخص براي مردم به صورت كاغذي و يا الكترونيكي كه 
اند در صورتي كه اعضا هيئت علمي به صورت مستقيم در توليد آنها نقش اصلي داشته

-تعلق مي 3امتياز و حداكثر تا سقف  2/0باشند از نظر آموزشي معيارهاي الزم را داشته

. دهدكميته ارزياب بسته به كيفيت به مستندات امتياز مي الزم به ذكر است كه. گيرد
  )در دو سال گذشته(

  

هاي آموزشي براي مردم و مسئولين به آيا سخنراني
منظور انتقال پيامهاي آموزشي به اشكال مستقيم و 

 غيرمسقيم به آنها وجود دارد؟

م و يا از طريق ريزي شده در سطح جامعه به صورت مستقيبه ازاي هر سخنراني برنامه
. گيردتعلق مي 3امتياز و حداكثر تا سقف  1/0صدا و سيما توسط اعضاي هيئت علمي

  )در دو سال گذشته(
  

بيندرها و تشكلهاي حامي سالمت از آيا گروه
 دانشجويان و اعضاي هيأت علمي وجود دارد؟

قا سالمت جامعه نهاد، و يا هر انجمن علمي كه مستقيم براي ارتبه ازاي هر تشكل مردم
باشند فعاليت نمايد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه نقش محوري در مديريت آنها داشته

  .گيردامتياز تعلق مي 3امتياز و در كل تا سقف  1حداكثر  
  

  :نام و امضاي رئيس دانشگاه

                                                                                      :                                                 نام و امضاي معاون آموزشي دانشگاه

  :نام و امضاي ارزياب 
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  اي اخالق حرفه: 20فرم راد 
  تاريخ تكميل فرم

  شاخص ها  معيار رديف
امتيازكسب 

  شده 

1  

آيــا گــروه آموزشــي مســتقلي مســئول 
اي ريزي و مديريت اخالق حرفهرنامهب

 باشد؟مي

  

گروه مستقل با مدير 
گــــروه و اعضــــاي 
ثابـــــــــت و داراي 

  تخصص مرتب 
  امتياز 3

 كـه گروه نيمـه مسـتقل   
بـه صـورت    اكثر اعضـا 

وابســته در گــروه فعــال  
مرتــب در  لـي  هسـتند و 

جلسات گـروه شـركت   
  مي كنند

  امتياز 2

ــود   ــدم وجـ عـ
گروه مشخص 

ــولي مو  تـــــــ
ــوزش  آمـــــــ

-حرفـه  اخالق

  اي
  امتياز 1

  

2  

ــه  ــا برنام ــخص و   آي ــي مش ــاي درس ه
مدوني در دانشگاه براي تدريس مباني 

 اي وجود دارد؟اخالق حرفه

  

طـــــرح درســـــهاي
مشــخص و مصــوب 
ــدريس   ــراي تـــ بـــ
ــدهاي اخـــالق  واحـ

ــه ــراياي حرفـــ  بـــ
دانشـــــــــجويان در 

مختلــف هــاي رشــته
ــگاه وجــود   در دانش

  رددا
  امتياز 3

طرح درسها به صـورت  
راي بعضــي ناكامــل و بــ

ــي   ــاي آموزشـ گروههـ
بـراي   لـي موجود بوده و

تصويب آنها در شوراي 
آموزشي دانشگاه اقـدام  
جــدي صــورت نگرفتــه 

  است
  امتياز 2

ــرح درس  طـــ
مشخصــــــــي 

  وجود ندارد
  امتياز 1

  

3  

هاي مدون ولـي غيـر درسـي    آيا برنامه
مانند جشن روپوش سفيد در دانشـگاه  

 وجود دارد؟

  

3بــــراي حــــداقل
ــه  ــته، برنام ــرش اي ه

مشــخص و مــدون و 
با برنامه موجود بوده 
و به صـورت مرتـب   

  اجرا مي شود
  امتياز 3

ــورت نامرتـــب   ــه صـ بـ
  شودهايي اجرا ميبرنامه

  امتياز 2

برنامه مشخص 
  استاجرا نشده

  امتياز 1
  

4  

ــا دوره ــآي ــدوني دره ــي م اي آموزش
ــش و     ــا دان ــراي ارتق ــاه ب ــب كارگ قال
اصالح نگـرش اعضـاي هيئـت علمـي     

 شود؟رگزار ميدانشگاه ب

  

امتياز و حداكثر تـا   3/0ريزي شده به ازاي هر دوره آموزشي برنامه
    امتياز 3سقف 
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5  
ــه  ــا در برنام ــداوم  آي ــوزش م ــاي آم ه

-اي ديـده شـده  دانشگاه، اخالق حرفه

  است؟

امتياز و حداكثر تـا   3/0ريزي شده به ازاي هر دوره آموزشي برنامه
    امتياز 3سقف 

6  

ريـزي شـده بـراي    مهآيا به صورت برنا
اي در بـين اعضـاي   پايش اخالق حرفه

هيئت علمي دانشـگاه و دانشـجويان و   
ــورت    ــداماتي صـ ــا اقـ ــاير گروههـ سـ

  است؟پذيرفته

وجود برنامه اجرايي
-مشخص كـه پيـاده  

سـازي شـده و افـراد    
ــراد داراي   ــر و اف برت
ــايي و   ــكال شناس اش
ــا    ــويق و ي ــورد تش م

  اندتنبيه قرار گرفته
  امتياز 3

ــ ــخص و برنامـــ ه مشـــ
منسجمي وجـود نـدارد   
ولي به هـر شـكل افـراد    
ــراد داراي   ــر و افــ برتــ
اشكال شناسايي و مورد 
ــرار   ــه قـ ــويق و تنبـ تشـ

  اندگرفته
  امتياز 2

اي در برنامـــــه
ايــن خصــوص 

  وجود ندارد
  امتياز 1
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 شاخصها وزن .7

عـالي بـه كـار    بندي مراكز آموزش بندي كه در آموزش به خصوص رتبههاي آناليز رتبهيكي از روش

در اينجا به طور اختصار كليـات  . بندي آماري استشود رتبهرود و در طرح راد نيز از آن استفاده ميمي

  :مراحل اين رتبه بندي ارائه شده است

  هاطراحي معيارها و شاخص: 1مرحله 
زش عـالي  وضـعيت مراكـز آمـو     بررسـي   براي  از معيارها و شاخصها  اي مرحله ابتدا مجموعه  در اين 

ي   وضـعيت   بررسي  يعني  طرح  هدف  به  ها با توجه معيارها و شاخص  اين. شوندمي  طراحي و كيفـي    كمـ

براي هر معيار . اين مرحله در خدمت همكاران گرامي پايان يافته است. شوندمي  و طراحي  آموزش تهيه

هـا نيـز   وري اطالعات از سطح دانشـگاه آو نحوه جمع) هاي خاماز داده(نيز دستورالعمل استخراج امتياز 

  .طراحي شده است

، ابتدا بايد آنهـا   طرح  مورد بررسي  هاي معيارها و شاخص  مجموعه  كار بر روي  منظور ايجاد امكان  به

  در حقيقـت   كـه   درختـي   نمـودار شـاخه    اين. كرد  و منظم  مرتب  درختي  نمودار شاخه  يك  صورت  را به

  و انجـام   مـورد بررسـي    هاي دانشكده  در مورد وضعيت  منطقي  ، استنتاج است  گيري يمتصم  درخت  نوعي

شـكل ز يـر بـه صـورت     . سـازد  پـذير مـي   ها را امكـان  معيارها و شاخص  بر روي  و رياضي  آماري  عمليات

  .دهدشماتيك يك نمودار شاخه درختي را نشان مي

  

  

  

  
  آموزشآموزش
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   مورد بررسي  هاي صمعيارها و شاخ  وزن  تعيين: 2مرحله 
  بـه   را بـا توجـه    آمـده   دست  بايد امتياز به  هر معيار در هر دانشكده  مقدار عددي  گيري بعد از اندازه

  ايـن . نمـود   هر مركـز را محاسـبه    نهايي  وارد كرد و امتياز و رتبه  بندي نهاييدر جمع  آن  اهميت  ميزان

طـور    بـه   مـورد بررسـي    هـاي  دانشگاه  ها در تمامي وزن  اين. شود مي  معيارها اعمال  وزن  در قالب  اهميت

  . شوند مي  اعمال  ثابت

  .يا ميزگرد كارشناسي و يا دلفي است اسمي- گروه  تعيين اين وزن ها روش  معمول  روش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار  شاخه  از معيارها در آخرين  امتياز هر يك  تعيين: 3مرحله 
يـا    سطح  آخرين  در حقيقت  كه  طرح  هاي از معيارها و شاخص  ر مورد هر يكدهمانطور كه ذكر شد 

امتيـاز هـر مركـز      اسـتخراج   بـراي   مشخصـي   هستند، دسـتورالعمل   نمودار مربوطه  هاي برگ  عبارتي  به

  اي از برنامـه مورد ني  اطالعات  به  دستيابي  امكان  به  از آنها با توجه  هر كدام  شده و براي  طراحي  آموزشي

  .شودمي  طراحي  عملياتي

  

2020%%  

3030%%  

5050%%  
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هـا،   اين دسـتورالعمل   و با كمك  مورد بررسي  هاي از دانشگاه  شده  آوري جمع  از اطالعات  با استفاده 

مورد   ها و معيارهاي از شاخص  در هر يك  عبارتي  يا به)  برگ(از نمودار   شاخه  امتياز هر مركز در آخرين

  .دمي شو   تعيين  بررسي

  استاندارد كردن: 4مرحله 
، بايد ابتـدا   امتيازات  اين  بندي جمع  از معيارها با يكديگر متفاوتند، براي  هر كدام  مقياس  از آنجا كه

. شـود  مـي   صفر تا صد تبديل  صورت  به  امتياز مربوطهبه اين منظور . كرد  مشابه تبديل  مقياس  آنها را به
امتياز   نسبت  ها به دانشكده  و بقيه 100عدد   كرده  امتياز را كسب  باالترين  كه  اي دانشكده  كه  گونه  بدين

  .كنند مي  صفر تا صد را كسب  بين  خود عددي

  

  

  

  در هر معيار  وزن  اعمال: 5مرحله 
  بـه  مراكـز   تمامي  و براي  شده  تعيين  از پيش  آنها كه  در وزن  استاندارد شده  امتيازات  مرحله  در اين

  .شود مي  رود، ضرب كار مي  به  طور مشابه

  بندي جمع: 6مرحله 
جـدا    درخـت   نقطـه   از يـك   ، كـه  مشابه  در معيارهاي  حاصله  ، نتايج ها در امتيازات وزن  بعد از اعمال

  .كنند مي  باالتر خود را تعيين  امتياز شاخه  شده  اند، با يكديگر جمع شده

  

  

  

  

و امتياز آنهـا    نمودار رسيده  هاي شاخه  باالترين  كند تا به پيدا مي  ادامه  ترتيب  نهمي  به  مراحل  اين
  .شود  محاسبه

 xدر دانشگاه Aامتياز معيار×100

 در كشورAباالترين عدد

 xدر دانشگاه  Aامتياز معيار × 100

 در كشور  Aباالترين عدد 

 xدر دانشگاه  Bامتياز معيار × 100

 در كشور  Bباالترين عدد 
 ×     Bوزن معيار ...     ×   Aوزن معيار +         
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هـا  دانشـگاه   و بقيه 100عدد   كرده  امتياز را كسب  باالترين  ترتيب در هر معيار دانشگاهي كه  بدين
هـر دانشـگاه تنهـا در      كـه   اسـت   يبديه. كنندمي  صفر تا صد را كسب  بين  امتياز خود، عددي  نسبت  به

  تمـامي   هاي قسمت  برترين  قرار گرفتن  از كنار هم. خواهد كرد  امتياز را كسب  از معيارها باالترين  بعضي
ها امتياز  معيارها و شاخص  در كليه  شود كه مي  برتر تشكيل  فرضي  با عنوان  ها، دانشگاهي فرضيدانشگاه
دانشگاهي   چنين  كاربردن به. دانشگاه نيز عدد صد است  اين  امتياز كل. دهديم  خود اختصاص  صد را به

  مطلـوب   دانشگاه نيز با وضعيت  برترين  دهد كه مي  ، نشان آماري  محاسبات  بعضي  پذيركردن امكان  ضمن
  مختلـف   هـاي  تر، قسمت پايين  كلي  با رتبه  ها، حتيساير دانشگاه  تواند با الگو قرار دادن دارد و مي  فاصله

  .خود را بهبود ببخشد

  



 بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشورمدل رتبه

75 
 

  وزنهاي محاسبه شده براي شاخصها 
  باشد، ماحصل ارزيابي وزنهاي ارايه شده براي هر يك از شاخصهاي به شرح زير ميبا توجه به توضيحات بيان شده

  شاخصها حيطه اصلي
  وزن  عنوان وزن  عنوان

  15  توسعه آموزش
  30 مقطع نوگشايي شده-رشته
  20 مقاطع موجود-رشته

  50  رشته مقاطع غيرمعنبر شناخته شده

  20  حاكميتي

  15  هاي عملياتيهاي بلند مدت و برنامهبرنامه
  10 شوراي دانشگاه
  10 شوراي آموزشي

  10  ي معاون آموزشيمشوراهاي رس
  15 برنامه جذب هيئت علمي

  20 توزيع بودجه
  20 ثبات مديريتي

  15  آموزش مديريت
  30 وب سايتها

  35  ثبات دروني نمرات دانشجويان
  35 قبولي در مقاطع باالتر

  20  توسعه كيفي آموزش

  40 مركز توسعه
  20 آموزش مداوم

  20  نقطه نظرات مديران وزارت
  10 جشنواره مطهري
  10 فعاليتهاي ويژه
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  شاخص حيطه اصلي
  وزن  عنوان وزن  عنوان

  علمي كشور نقشه جامع

سازي پياده
 15برنامه 
  امتياز

  15  سازي برنامهمستندات مصوب براي پياده
  15 هانامهتفاهم
  15 هاي مشتركرشته

  15 دانشجويان خارجي
  15 اساتيد خارجي

  15 درآمد از آموزش
  10 تاليف كتب مرجع

آموزش 
پاسخگو 

  امتياز 15

  25 ريزي بر اساس نيازهابرنامه
  50 هاي متناسباجراي برنامه

آموزش مستقيم و فعاليت موثر براي ارتفا 
  25  سالمت جامعه

اخالق 
 ايحرفه

  امتياز 15

  15 وجود گروه منسجم
  15 آموزش مدون دانشجويان

  15  هاي غير مدون براي دانشجويانبرنامه
  15 توانمندسازي اساتيد

  15 آموزش مداوم
  25  اي اساتيدلكرد اخالق حرفهارزيابي عم

  


