


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400د ـــعر

 (یپزشکعلوم یهاشگاهندا یعلم یبند)رتبه

 

 

 

 

 



  :خواننده گرامی خواهشمند است قبل از مطالعه کتاب به نکات زیر توجه فرمایید

پزشکی در های علومها / دانشکدههای دانشگاهمستخرج از فعالیت ندی حاضر عمدتارتبه ب  - 

 .می باشد ۹۹و  ۹۸های سال

ها ز حیطهارتبه هر دانشگاه در هریک رتبه بندی صورت گرفته در شش وجه مختلف بوده و   -

های مختلف ها در حیطهشد. بدیهی است دانشگاهن دانشگاه نمی بالزوما بیانگر جایگاه کلی آ

 .عملکرد یکسانی ندارند

نمود. های همتای خود مقایسه دانشکده را با دانشگاهت در مقام مقایسه، هر دانشگاه/الزم اس  -

ده ورده شهای همتا بصورت جداگانه آبندی، رتبه دانشگاهبه همین جهت در جداول رتبه

 .است

استفاده نمود. هدف از های ناسالم بندی بعنوان ابزاری برای رقابتشایسته نیست از رتبه - 

هبود عملکرد ببندی، بهبود و ارتقای عملکردها، رفع نقاط ضعف و ایجاد انگیزه جهت انجام رتبه

 های منطقه ای، ملی و بین المللی مى باشد.و توسعه همکاری
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پزشکی )رعد( است که با مشارکت فعال های علومدانشگاهج رتبه بندی علمی آنچه پیش روی شماست نتای

سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به انجام رسیده است. دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مدیریت و  ۱۴۰۰در سال 

( را برعهده گرفته و متعاقبا ۱۴۰۰ –پزشکی )رعد های علومدانشگاهبندی علمی تبههماهنگی فرایند ر

با حضور اعضایی از معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی در شورای گسترش  ۱۴۰۰دبیرخانه رعد 

در زمستان پزشکی کرمان موزش پزشکی )نصر( و دانشگاه علومتحقیقات راهبردی آدانشجویی، مرکز ملی 

گذاری ستبا راهبری و هدایت شورای سیابندی احل مختلف فرایند رتبهمرآغاز به فعالیت نمود.  ۱3۹۹

 پزشکی به انجام رسیده است. های علومبندی علمی دانشگاهرتبه

 کشور یپزشکعلوم یهاگسترش دانشگاه یشورا

 ۱۴۰۰رعد  رخانهیدب

 

 غی علم و فناوری:سیاست های ابال -۲-۳بند 

در  بندیرتبهاعتبارسنجی و  های نظارت، ارزیابی،ساماندهی و تقویت نظام

 های علم و فناوریحوزه

 

 



رعد  - کشورپزشکیهای علومدانشکده/هابندی علمی دانشگاهشورای سیاستگذاری رتبه

۱۴۰۰ 

 حقدوست علی اکبر کترد

 معاون آموزشی

 دکتر فرید نجفی

 معاون تحقیقات و فناوری

 سیما سادات الری دکتر

 معاون فرهنگی دانشجویی

  دکتر محمد حسین آیتی

 دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

 دکتر پیام کبیری

 رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات

 علمی

 دکتر وحید صرامی

 دبیر شورای مرکزی انضباطی

 دکتر یحیی پاسدار

 دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی

 دکتر اصغر عبادی فر

 مشاور معاونت تحقیقات و فناوری

 دکتر سید عابدین حسینی آهنگری

 مشاور اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی

 مهندس محمدرضا نریمانی

 معاون اجرایی مرکز خدمات آموزشی

 دکتر مرضیه دشتی رحمت آبادی

 -پزشکی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش 

 نصر

 مهندس رحمن خدابنده لو

 مدیرکل دانشجویی

 دکتر مجید فصیحی هرندی

بندی آموزشی مسوول اجرایی دوره سوم رتبه

 هایدانشگاه

 ۱۴۰۰رعد  و (3-علوم پزشکی )راد

 دکتر محمودرضا دهقانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دکتر فریبا شریفی فر

 علوم پزشکی کرمانعضو هیئت علمی دانشگاه 

 اعضای کمیته علمی )به ترتیب الفبا(:

 کتر محمدحسین آیتید  

 دکتر امیراحمد اخوان 

 دکتر منیر برادران افتخاری 

 دکتر مهدیه خزانه ها 

 دکتر مرضیه دشتی رحمت آبادی 

 دکتر محمودرضا دهقانی 

 دکتر فریبا شریفی فر 

 دکتر فرنگیس شوقی شفق آریا 

 دکتر وحید صرامی 

 دکتر مجید فصیحی هرندی 

 دکتر پیام کبیری 

 

 اعضای کمیته اجرایی )به ترتیب الفبا(:

 هندس ایمان حالوتیم 

 پروانه ذوالفقاری 

 معصومه رجبی 

 مهرناز عادل بحری 

 فاطمه عباس زاده 

 

 

 

 



 ناپیشگفتار معاون

پویایی و تحرک  سازها و زمینهالزمه بهبود و ارتقای مداوم دانشگاههای دانشگاهی ظارت و ارزیابی نظامن

قیق عملکرد دهای دانشگاهی و ایجاد فضایی رقابتی برای تحول و پیشرفت هر کشور است. رصد پایدار نظام

دی و تضمین بنهای جامع رتبهها و طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظامدانشگاه

ی مانند نقشه ت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری از جمله اقدامات ملی تعریف شده در اسناد فرادستکیفی

 جامع علمی کشور است.

ویژه در سالیان اخیر اند و بهالملل، متداول و کامالً شناخته شدهها در سطح بینبندی دانشگاههای رتبهنظام

ها تالش دی دانشگاهبنهای متولی رتبهاند. هر ساله سازمانکردهکاربرد زیادی پیدا ها جهت مقایسه دانشگاه

ها ز موقعیت دانشگاهاسازی برای ارایه تصویری عینی عنوان یکی از ابزارهای شفافبندی بهکنند تا از رتبهمی

 موزش عالیآنفعان مختلف گیری به ذینسبت به یکدیگر استفاده کرده و از این طریق در قضاوت و تصمیم

ها و اهداف شالمللی با روهای بینبندیگذاران کمک نمایند. رتبهاعم از دانشجویان، مدیران و سیاست

دول جمختلفی مانند: معرفی محصوالت دانشگاهی، تمرکز بر پژوهش، روش چند بعدی بدون قصد ارایه 

ندی دانشگاهی بر بهای رتبهها و ... صورت پذیرد. نظامسازی دانشگاهبندی با هدف تجاریها، رتبهبرترین

 دهند. ها را تشکیل میهایی استوار است که مبنای نظم سلسله مراتبی دانشگاهتولید مجموعه شاخص

های کمی استوار هستند؛ در سالیان اخیر المللی عمدتاً بر شاخصهای بینبندیبا عنایت به اینکه رتبه

اند، مانند: ها را هدف گرفتهکه کیفیت عملکرد دانشگاهای هستیم های ملی و منطقهبندیشاهد ظهور رتبه

بندی ماهانه کالج های پژوهشی آمریکا، رتبههای آمریکا، بهترین دانشگاهها و دانشکدهبندی دانشگاهرتبه

-های استرالیا، رتبهبندی چین، راهنمای بهترین دانشگاهبندی آموزشی برخط آمریکا، رتبهواشنگتن، رتبه

های آموزشی و تحقیقات بندی مؤسسات آموزش عالی قزاقستان. معاونتگاه مکلین کانادا، رتبهبندی دانش

های بندیو فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تاکنون با فواصل زمانی مختلف نتایج رتبه

د موسوم به راد، تالش ای خوهای دورهاند. معاونت آموزشی در رتبه بندیصورت مجزا منتشر کردهخود را به
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دار و پایایی و استحکام درونی نموده است تا در جهت بهبود فرایندهای محوری آموزش، پویایی جهت

های علوم پزشکی حرکت نماید. معاونت تحقیقات و فناوری نیز ها و دانشکدههای آموزشی دانشگاهفعالیت

ها و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه فی برترین دانشگاههای ساالنه خود به معربندیبا انتشار ارزشیابی و رتبه

 پژوهش و فناوری عرصه سالمت کشور پرداخته است. 

ه است تا با دیدگاهی تلفیقی تالش شد ۱۴۰۰-های علوم پزشکی موسوم به رعدبندی علمی دانشگاهدر رتبه

ر ارتقای کیفی بای، برای اولینهای آموزشی و پژوهشبندیهای دانشگاهی؛ عالوه بر تجمیع رتبهبه فعالیت

های نسل آینده مد نظر قرار گیرد؛ چرا که امروزه با ظهور دانشگاه دانشجویی نیز-های حوزه فرهنگیفعالیت

وهش، تالش های کیفی در آموزش و پژها عالوه بر اهتمام و رقابت برای کسب جایگاهو فناور، دانشگاه

یان را نیز ی از فرهنگ دانشگاهی، رضایت دانشجویان و دانشگاهکنند با معرفی و ارایه کیفیت باالیمی

ها و با شگاهوجهی تعالی دانبا تکیه بر مدل شش  ۱۴۰۰بندی رعد تضمین نمایند. به این منظور در رتبه

 هایی همگن از هر سه حوزههای علوم پزشکی و مدیران ستادی شاخصهمکاری و همفکری دانشگاه

از و سهنگی و تحقیقات و فناوری در ابعاد سرآمدی و مرجعیت علمی، انسانآموزشی، دانشجویی و فر

ل احصا شد. الملگرا، پاسخگو و مطرح در گستره بینبنیان، دانشگاه نسل آینده و فناور، مأموریتحکمت

ه همت ب ۱۴۰۰های علوم پزشکی است که در سال بندی علمی دانشگاهآنچه پیش روی شماست نتایج رتبه

 . های تحقیقات و فناوری، آموزشی و دانشجویی فرهنگی انجام شده استای ستادی معاونتهحوزه

ها خالی از اشکال نبوده و هنوز جای زیادی بندی علمی دانشگاهپر واضح است که طراحی و اجرای رتبه

وم پزشکی های علها و دانشکدهنظران دانشگاههای آن وجود دارد. بنابراین، از صاحببرای بهبود شاخص

بندی رعد ارسال نمایند. اطمینان کشور استدعا دارد تا نظرها و پیشنهادهای سازنده خود را به دبیرخانه رتبه

های علوم پزشکی های تحولی در دانشگاهها و برنامهها، سیاستبندی متناسب با افقداریم که نظام رتبه

گردد. امید قای نظام آموزش عالی سالمت میمنجر به تحرک و انگیزش مثبت آنان در جهت بهبود و ارت
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های علوم پزشکی کشور در جهت اعتالی دانش مبتنی بر نیازهای ها و دانشکدهاست که تمامی دانشگاه

 های استوار برداشته و بیش از پیش موفق و کامیاب باشند.جامعه قدم

 تر علی اکبر حق دوستدک             دکتر فرید نجفی           دکتر سیما سادات الری   

 موزشیمعاون آ        معاون تحقیقات و فناوری  معاون فرهنگی و دانشجویی
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 فصل اول

 مقدمه و بیان مسئله

 

 

 

 



 فصل اول:  مقدمه و بیان مسئله ۱۱

 

 مقدمه

جهان  ها دربندیرتبهانجام ،  2۰۰3در سال  ۱هایبندی دانشگاهی جهانی شانگز زمان انجام اولین رتبها

بندی در مورد رتبه 2های اروپاانجمن دانشگاه 2۰۱۱باعث تغییر شکل آموزش عالی شده است. گزارش سال 

 کند که:می ها و تأثیرات آنها بیانجهانی دانشگاه

های جهانی، جهان آموزش عالی بندیها و رتبهبندیها به صحنه دسته... ورود دانشگاه "

ها بندی جهانی، دانشگاهرا در پوشش محافظتی زیبایی قرار داده است. از زمان ظهور رتبه

در  المللی اجتناب کنند؛ و این امر باعث تغییراتیهای ملی و بیناز مقایسه اندنتوانسته

 (۱)"ها شده است.نحوه عملکرد دانشگاه

گاه خود پس از های علوم پزشکی کشور با انتشار رتبه دانشدر ایران نیز هر از چندگاهی مسئوالن دانشگاه

ا با اتکا بر د در سطح کشور دارند، امهای جهانی، سعی در معرفی عملکرد دانشگاه خوبندیحضور در رتبه

فل شد؛ چرا بندی ملی غاهای رتبهتوان گفت که، نباید از طراحی و حضور در سیستممنابع علمی جدید می

ا تصویر کاملی ببندی است که تحلیلی جامع همراه اند، ترکیب این دو نوع رتبهکه دانشمندان تأکید نموده

 (3، 2)کند. ن میاز عملکرد یک دانشگاه را نمایا

های ملی در حوزه هایبندیکه انجام رتبههاست در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سال

کنند و برای ها برای تصاحب موقعیت برتر رقابت میپژوهشی و آموزشی به صورت مجزا منتشر و دانشگاه

منطق زیربنایی، برای بندی در حوزه فرهنگی و دانشجویی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بار رتبهاولین

 و ۱3۸۹ هایهای علوم پزشکی در ایران )موسوم به راد در سالوزشی دانشگاهآم بندیاجرای اولین رتبه

( بر محوریت ارزیابی و بهبود فرآیندهای حوزه آموزش صورت پذیرفت؛ اما به تدریج و با عملیاتی ۱3۹۴

دار در نظام آموزش عالی سالمت دنبال شد. در شدن طرح تحول آموزش عالی سالمت، پویایی جهت

                                                 
۱ The Academic Ranking of World Universities (ARWU), by the Center for World-Class Universities at 

Shanghai Jiao Tong University, China. 

2 European Universities’ Association 
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طمینان بر تثبیت اهداف ، عالوه بر ا۱3۹۹های علوم پزشکی در سال موزشی دانشگاهبندی آرتبه

های دانشگاهی مورد توجه خاص قرار گرفت. وجه های قبلی، پایایی و استحکام درونی فعالیتبندیرتبه

ری های مستتر در طرح تحول و نوآو، توجه جدی به اهداف و برنامه۱3۹۹بندی آموزشی در سال بارز رتبه

 آموزش پزشکی نیز بوده است.

وزه اصلی ح(، با تمرکز بر سه ۱۴۰۰های علوم پزشکی )موسوم به رعد بندی علمی دانشگاهاما، در رتبه

بستری  درو فناوری، و دانشجویی و فرهنگی،  های مؤسسات آموزش عالی یعنی: آموزش، تحقیقاتفعالیت

رد نیاز برای های موها، به تدوین شاخصنظرات دانشگاههای سازنده با استفاده از از تعامالت و همفکری

طور ذ شده بهشناسی اتخاهای علوم پزشکی همت گماردند که در ادامه، روشبندی دانشگاهاین دور از رتبه

 مبسوط شرح داده شده است.  

 

 بیان مسأله

های ه محبوبیت سیستمقابت در بخش آموزش عالی نیازمند سطح باالیی از کیفیت است. این امر منجر بر

ها ( و ظرفیت تولید دانش در دانشگاهTalent-capturingیابی )کوشند نحوه استعدادبندی شده که میرتبه

 Publicها به ابزاری برای پاسخگویی عمومی )بندی دانشگاهرا مورد ارزیابی قرار دهند. رتبه

accountabilityگیری کیفیت خدمات، ارائه میبعاد قابل اندازهاند؛ و اطالعاتی را در مورد ا( تبدیل شده-

های استراتژیک استفاده کرد، اما مهمتر از همه اینکه، آنها باید ریزیتوان برای برنامهبندی میدهند. از رتبه

( باشند و فرهنگ ارزیابی کیفیت را تحریک Institutional Transparencyای )مشوق شفافیت مؤسسه

 . شفافیت از دیدگاه نیاز مخاطبان یک مؤسسه متفاوت است:(۴)نمایند 

 :نم؟کتوانم بهترین برنامه تحصیلی و مناسب خود را پیدا در کدام دانشگاه می دانشجویان 

 :شوم؟ام چگونه با دیگران مقایسه میدر فضا و حوزه پژوهشی پژوهشگران 

 توانم بهترین سرمایه پژوهشی را اختصاص دهم؟کجا می گذاران:سیاست 
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 :(6, 5) چه کسی همکار خوبی برای مؤسسه من است؟ مدیران. 

المللی به سرعت گسترش یافته؛ اما معموالً در این نوع رویکرد، تفاوت در موقعیت های بینبندیاگرچه رتبه

ه سوگیری شود. میراث فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منجر بجغرافیایی و محیط سازمانی در نظر گرفته نمی

بندی ملی، تصویری فوری های رتبهگردد. بنابراین مقایسه و تحلیل سیستمالمللی میهای بینبندیدر رتبه

(Snapshotو مفید از کیفیت دانشگاه ) ها در سطح ملی فراهم آورده و عملکرد دانشگاه را در رابطه با

تواند ای است که میسازه گسترده "شگاهکیفیت دان"دهد. بنابراین، از آنجا که همتایان خود نشان می

را با دیدگاه ملی ارزیابی  "کیفیت دانشگاه"تفسیرهای متعددی بپذیرد، نیاز به ابزارهای خاصی داریم که 

هایی( خاص متمرکز هستند که های ملی بر ابعاد )شاخصبندیکند. برای پوشش دادن این شکاف، رتبه

عالوه . (7، ۴)شوند های یک کشور خاص، پذیرفته میر کیفیت دانشگاهعنوان عوامل تأثیرگذار بمعموالً به

تواند برای دانشجویان مفیدتر باشد، زیرا همه دانشجویان به تحصیل در ورای بندی ملی میبر این، رتبه

 .(۹، ۸)اندیشند مرزهای خود نمی

. یابدای وسیع انتشار میپوشش رسانهطریق از  های مشهور جهانبندیهر ساله شاهد هستیم که نتایج رتبه

رقابت بین کشورها و مؤسسات را برآورده بندی جذابیت زیادی دارد و عطش مردم برای وضعیت رتبه لذا،

طور روزافزونی محبوب شده و در گفتمان سیاسی ها، آنها بهبندیرغم انتقادهای متعدد به رتبهکند. علیمی

 Easy-to-useآوری مرجعی ساده و آسان برای استفاده )ها قادر به فراهمبندیگیرند. رتبهنیز قرار می

referenceگذاران دارد و به گسترش گفتگوی جهانی در گیری سیاستزیادی بر تصمیم ( هستند که تأثیر

 .(۱2-۱۰، ۸)اند ها و آینده آموزش عالی کمک کردهمورد نقش، ارزش

شان در ی تحصیلیها باید دانشجویان را نیز برای انتخاب برنامهبندی دانشگاهکه رتبه شودامروزه تأکید می

، 3های وابسته به پژوهشها فقط بر شاخصبندیترین رتبهمقاطع مختلف راهنمایی کند. با این حال، محبوب

ها از مند به مقایسه دانشگاههایشان( عالقهدهخانوا )متمرکز هستند. فرض بر آن است که اکثر دانشجویان 

                                                 
3 research-dependent indicators 

file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_5
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_6
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_4
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_7
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_8
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_9
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_8
file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_10


 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۱۴

 

نظر کیفیت تدریس، شیوه پشتیبانی از تحصیل و نحوه ارائه خدمات برای زندگی دانشجویی هستند، در 

لحاظ  ازهای بعدی دانشجویان باشد. بنابراین، مندی به انجام تحقیقات شاید در اولویتحالی که عالقه

دانشجویان )خانواده آنان( باید اطالعات دقیق و قابل اعتمادی را از ابعاد  بهزیستی و رفاهی منطقی است که

ویژه ها بههای معتبر از جزئیات عملکردی دانشگاهمند به ارزیابیآنان عالقهدست آودند. مختلف دانشگاه به

میمی تا تصها، بازده تحصیلی و موفقیت شغلی آتی خواهند بود کیفیت آموزش، خدمات آموزشی، هزینه

 .(۸)آگاهانه برای انتخاب دانشگاه خود داشته باشند 

 5های سازمانیرخشود. نیمتأکید می ۴بعدی های چندبندیاز همین روست که امروزه در منابع علمی به رتبه

 دهند: های زیر را نشان میدر حیطه 6برتری چند گانهرجحان و ها، بندیدر این نوع رتبه

 مشخصات آموزشی  Educational profile 

 مشخصات دانشجو   Student profile 

 دست داشتن در تحقیقات Research involvement 

 تبادل دانش   Knowledge exchange 

 المللیگیری بینجهت International orientation 

 ایتعامل )تعهد( منطقه  Regional engagement 

 

هایی که به واسطه تحقیقات و فناوری یا های چند بعدی به این نکته تأکید دارند که دانشگاهبندیرتبه

، چنانچه در صدد جذب دانشجویان بومی و غیر اندآموزش، سطح باالیی از شهرت را به خود اختصاص داده

های بندی غیر پژوهشی و آموزشی، استانداردهای رتبهبومی با توانایی باال نیز هستند؛ بایستی در شاخص

                                                 
۴ Multidimensional rankings 
5 Institutional profiles 
6 multiple excellences 
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ها، امروزه عالوه بر کیفیت در آموزش و پژوهش، های کیفیت دانشگاهقابل قبولی را ضمانت نمایند. شاخص

 شود. ز میمتضمن رضایت دانشجویان نی

تالش شده است تا فعالیت در  ۱۴۰۰های علوم پزشکی کشور در سال بندی علمی دانشگاهلذا، در رتبه

دیده شود. همچنین در  7های انسانیای واحد و مؤثر بر کیفیت سرمایههای مختلف دانشگاه در پیکرهحوزه

حاکم بر جامعه و با نگاه به آینده،  هایها بر مبنای ارزشبندی تالش شده است تا تدوین شاخصاین رتبه

های علوم پزشکی ای تعریف و تنظیم گردد تا حرکت دانشگاهدر قالب مدل بومی شش وجهی تعالی به گونه

شگاه نسل آینده و فناور، ساز و حکمت بنیان، دانکشور در ابعاد سرآمدی و مرجعیت علمی، انسان

 ملل، به سمت تعالی سوق یابد.الگرا، پاسخگو و مطرح در گستره بینمأموریت

های مانی و سیستمها مانند برنامه ریزی، تشکیالت سازهای سه گانه تعالی در دانشگاهامبا کارکرد صحیح نظ

ر بر جامعه های دانشگاه منجر به خروجی هایی تاثیر گذاپایش مناسب می توان امید داشت که ورودی

  ند از:های تاثیرگذار عبارتشود. ارکان این خروجی

 انسان ساز و حکمت بنیان 

 درخشش بین المللی  

 پاسخگویی  

 مدی و مرجعیتسرآ   

 نسل آینده و فناور 

 ماموریت گرایی 

 

 دانشگاه انسان ساز و حکمت بنیان

ها گرایش هنگ دانشگاه بایستی در همه زمینهانشگاه نهادی محوری در جامعه بوده و از این رو است که فرد

ها را متبلور سازد. در این میان ساختارهای ارزش مدار و اخالق محور حائز اهمیت بسیار است. در به ارزش

                                                 
7 Human capital 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۱6

 

ها  اهتمام یک دانشگاه اخالق محور، فرد به سمت انسان کامل شدن پیش می رود. انتظار می رود دانشگاه

کلیه سطوح نهادینه ای به سالمت معنوی جامعه داشته و تالش نمایند موازین اخالق حرفه ای در ویژه

 .شود

 

 دانشگاه در تراز بین المللی

ا سازد. ضروری انشگاه ها باید بتواند امکان ورود دانشمندان کشور به شبکه جهانی تعامالت علمی را مهید

هم شود. همچنین است شرایط الزم برای تبادالت علمی بین المللی اساتید و دانشجویان در نهاد دانشگاه فرا

  .داز فرصت برابر با سایر دانشمندان برای نشر دانش تولیدی خود بهره مند شون دانشمندان ما

 

 دانشگاه پاسخگو

تی نسبت فافیت و پاسخگویی از مسوولیت های مهم نهادهای آکادمیک میباشد. زیست بوم دانشگاه بایسش

 وداشته  به تحوالت اجتماعی پیرامونش حساس باشد. ضروری است دانشگاه دغدغه تحوالت اجتماعی

ان نسبت فضای دانشگاه در حساس کردن اعضاء خود اعم از کادر هیات علمی و غیرهیات علمی و دانشجوی

سبت به دغدغه مندی نبه مسائل اجتماعی موثر عمل نماید. کلیه اعضای خانواده دانشگاه در تحلیل و 

رائه راه اسائل اجتماعی و یل مهای اجتماعی کوشا باشند. تربیت شدگان دانشگاه در تحلمسائل و آسیب

  .های اصالحی توانمند باشندحل

 

 سرامدی و مرجعیت

ی هازهحودر میک دکاآکز امرو  هایهنشگاعلمی، مستلزم آنست که دامرجعیت ه سرامدی و جایگاصول ح

نی سطح جهاو و در پیشرروز، به ، پاسخگو، تکاع و اجاارمحل ، فناوری، نظریه پردازی، هشوپژزش، موآ
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ی متداول از مرجعیت بطور عمده معطوف به جایگاه دانشگاه ها در حوزه تولیدات شت هاداد باشند. برمآسر

  .دانشی و رقابت در لیگ جهانی دانش می باشد که با شاخص های علم سنجی ارزیابی می شود

 

 

 شش رکن تاثیرگذار درون دادها و برون دادهای دانشگاه در قالبمدل بومی   :۱شکل 

 

 ینده و فناورآدانشگاه نسل 

گرش نمروزه مرزهای تفکیک میان علوم در جهت پاسخگویی به نیاز های جوامع کمرنگ تر شده است. ا

سایر موسسات  ها در وزارتین بهداشت و علوم وبنیادین است. ضروری است دانشگاه فرابخشی به علوم بسیار

ها با نگاه ویژه به باشند. شایسته است دانشگاه آموزش عالی بصورت مداوم با یکدیگر در تعامل سازنده

ستر بو چند وجهی تربیت کنند. توسعه فناوری در م متخصصینی با رویکرد مساله محور همگرایی علو

بق شرایط ها در بازمهندسی ساختارها و فرآیندها مطاهای نسل آینده نشانگری از همت دانشگاهدانشگاه

 .و سوی فناوری و کارآفرینی می باشد سمت با هایینوین جهان و ایجاد زیرساخت



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۱8

 

 دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا

المت سسالت مداری و ماموریت گرایی مفهوم گسترده ای است که در سالهای اخیر حوزه آموزش عالی ر

د یز یافته خوبیشتر به آنها پرداخته است. هر دانشگاه در هر سطحی که باشد الزم است بتواند رسالت تما

ه در آن قرار دارد کرا بشناسد و بداند چه رسالتی را باید به سرانجام برساند. هر دانشگاه بنا به منطقه ای 

یازهای بومی ها در شناسایی نضروری است برای رفع نیازهای آن منطقه تالش کند. انتظار می رود دانشگاه

ثری قش موق فرصت های محلی و بومی نو آمایشی خود توانمند باشند. تربیت شدگان دانشگاه باید در خل

های ترفیهایی متناسب با ظیت های خویش را شناخته ، ماموریتها ظرفایفا کنند. الزم است دانشگاه

  .اشته باشندریزی های الزم را دقق ماموریت های تعریف شده برنامهای خود تعریف کنند و جهت تحمنطقه

 

  ۱۴۰۰علوم پزشکی در سال های بندی علمی دانشگاهاهداف رتبه

 های د دانشگاهبندی بومی و ملی، با شیوه رصد یکپارچه از عملکرتر به رتبهتر و علمیگاه مترقین

 های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی، علوم پزشکی در حیطه

 الی، گانه مدل بومی تعهای ششهای علوم پزشکی برای دستیابی به شاخصتشویق دانشگاه 

 ی،المللهای علوم پزشکی کشور برای حضور در بازارهای بینسازی و تحریک دانشگاهزمینه 

 ان، اساتید نفعان آموزش عالی سالمت اعم از دانشجویان، محققتقویت رقابت سالم و مثبت برای ذی

 های علوم پزشکی کشور، و مدیران ارشد دانشگاه

 امعه جهای علوم پزشکی و های ارتباطی بین دانشگاههایی که مبین نوآوریکارگیری شاخصبه

   های علوم پزشکی در سطح ملی،بوده و تبیین مسیرهای ارزش آفرینی جدید برای دانشگاه

 رهای علوم پزشکی کشونمایان کردن نقاط ضعف و شناساندن نقاط قابل بهبود در دانشگاه 
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 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۲۰

 

 روش کار

رکز خاص خود ها فعالیتی چالش برانگیز است؛ زیرا هر مؤسسه آموزش عالی رسالت و تمبندی دانشگاهتبهر

ها و مؤسسات شگاهانگیزه تأسیس دانهای مختلف تحصیلی را ارائه دهد. اندازه و تواند برنامهرا دارد و می

وه، هر کشور عالتواند متفاوت باشد و منابع مختلفی نیز در اختیار داشته باشند. بهآموزش عالی نیز می

ها های آناهها و دانشگتواند بر ساختار دانشکدهتاریخچه و سیستم آموزش عالی خاص خود را دارد که می

ها بر اساس انشگاهدبندی تمامی رها تأثیرگذار باشد. بنابراین، انجام رتبهها با سایر کشوو نحوه مقایسه آن

 ها، بسیار دشوار است. معیار واحدی از شاخص

شد. در این عنوان ابزاری برای سنجش اثربخشی مؤسسات آموزش عالی تصور میها بهبندیدر ابتدا رتبه

وری باالتری نیز دارند، از آموزش و باالتر، بهرهراستا معموالً فرض بر این است که مؤسسات دارای رتبه 

تر به جامعه خدمت بیشتر و مؤثری تحقیق با کیفیت باالتری برخوردارند و نسبت به مؤسساتی با رتبه پایین

کنند. با این وجود، سه بعد اصلی مؤسسات آموزش عالی: آموزش، تحقیق و دانشجویی فرهنگی ارائه می

، بنابراین آنهایی که در یک زمینه یکدیگر متفاوت بوده یا حتی در تعارض باشند توانند در عملکرد بامی

عملکرد خوبی دارند، ممکن است در ابعاد دیگر عملکرد مناسبی نداشته باشند. مثالً، یک مؤسسه کوچک 

دانش ممکن است در آموزش تعداد معینی از دانشجویان با منابع محدود بسیار کارآمد باشد، اما در تولید 

بسیار کارآمد نباشد. از طرف دیگر، ممکن است دانشگاه بزرگی بیابیم که در تولید دانش بسیار کارآمد 

  .(۱3)باشد؛ اما در آموزش دانشجویان دوره کارشناسی خیلی کارآمد نباشد 

(، ۱۴۰۰علوم پزشکی )رعد های بندی علمی دانشگاههای فوق در رتبهلذا به منظور مرتفع نمودن چالش

های علوم پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و بندی جامع و یکپارچه از دانشگاهانجام رتبه

های علوم پزشکی با حضور بندی علمی دانشگاهگذاری رتبهآموزش پزشکی قرار گرفت. کمیته سیاست

عدادی از مدیران و کارشناسان ارشد از سه دانشجویی و ت-معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی

ای ها به گونهآغاز گردید. تبیین شاخص ۱3۹۹حوزه وزارتی تشکیل و اولین جلسات مشترک در زمستان 
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 فصل دوم:  روش کار ۲۱

 

بندی به ها مورد توجه قرار گیرد تا نتایج نهایی رتبهریزی شد که سه بعد عملکرد اصلی دانشگاهبرنامه

های مورد نظر، سبد ارائه خدمات خود را ط ضعف خود و بهبود شاخصها کمک کند با شناخت نقادانشگاه

گسترش دهند. همچنین، در مواردی که بر اساس شرایط محلی بایستی همکاری و تعامل بیشتری با جامعه 

های خود نمایند ها باشند، اقدام به بازتعریف مأموریتمیزبان خود برقرار نمایند تا پاسخگوی نیازهای آن

ی و مرجعیت ها در ابعاد سرآمدهای سه حوزه معاونتی در قالب مدل شش وجهی تعالی دانشگاهشاخص .(۴)

گرا، پاسخگو و مطرح در گستره ساز و حکمت بنیان، دانشگاه نسل آینده و فناور، مأموریتعلمی، انسان

 الملل تنظیم شد.بین

-در رتبه های علوم پزشکی کشورهای کسب شده توسط دانشگاهبا توجه به اهمیت نگاه فرا ملی به رتبه

المللی، رتبه هر های بینبندیهای بومی ملی با رتبهبندیتبهالمللی و لزوم مقایسه نتایج رهای بینبندی

لمللی شامل: ابندی بینهای اصلی رتبههای مکتسبه در نظامصورت ترکیبی از رتبهدانشگاه / دانشکده به

THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden های و امتیازات کسب شده در فعالیت

 بندی شد.گاه محاسبه و جداگانه رتبهالمللی هر دانشبین

-ا در زمینههای هیأت امنگذاریآفرینی هر معاونت دانشگاهی در سیاستهمچنین، با توجه به اهمیت نقش

-/دانشگاه های هرهای  علمی و آکادمیک دانشگاه، تعداد مصوبات هیأت امنا مرتبط با هر یک از معاونت

 ا وزن محدود مورد مالحظه قرار گرفت.عنوان یک شاخص و البته بدانشکده به

ای با امضای سه معاونت ستاد وزارت بهداشت، درمان و ها، طی نامهنویس اولیه شاخصپس از تدوین پیش

های علوم پزشکی سراسر کشور اخذ گردد. بازخورد ها ارسال شد تا نظر دانشگاهآموزش پزشکی به دانشگاه

ها مورد استفاده قرار گیرد. در می آنها برای اصالح و تعدیل شاخصها دریافت و تالش شد تا تمادانشگاه

هایی همگن احصا شود که بر هر شش وجه تعالی بندی بسیار دقت گردید تا از هر معاونت شاخصاین رتبه

های علوم ها و دانشکدههای دانشگاهملی تأثیری مثبت داشته باشد. همچنین، با توجه به تفاوت مأموریت
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 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۲۲

 

اند مؤسسه آموزش عالی سالمت در پنج رده مأموریتی قرار گرفتند که عبارت /دانشکده /دانشگاه 6۹پزشکی 

 از:

 ۱3های بزرگ تهران شامل های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشی و دانشگاهدانشگاه 

 دانشگاه،

 دانشگاه، 2۰های علوم پزشکی مرکز استان، شامل دانشگاه 

 دانشگاه، ۱5پزشکی غیر مرکز استان، شامل های علوم دانشگاه  

 دانشکده، ۱6های علوم پزشکی مستقل، شامل دانشکده 

 دانشگاه/ مؤسسه 5های با مأموریت خاص، شامل دانشگاه 

اونت در هر گذاری سهم هر معبا توجه به ماهیت حوزه عملکردی هر معاونت با نظر و توافق کمیته سیاست

-دانشکده وها های دانشگاهشخص شد. همچنین، با عنایت به تفاوت مأموریتگانه تعالی میک از وجوه شش

دانشکده /ههای متفاوتی برای هر معاونت در هر دانشگابندی نهایی وزنهای علوم پزشکی کشور در رتبه

ک از گانه تعالی هر یهای ششفایل مجموعه شاخص ۱۴۰۰در نهایت در اردیبهشت ماه  .تعریف گردید

رفت و ا به تفکیک، بر روی سایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی ) نصر( قرار گهمعاونت

 د. های ستادی در مهلت مقرر نسبت به ورود اطالعات مربوطه اقدام نمودنها و مدیریتدانشگاه

 

 هاآوری دادهشیوه جمع

 ها به شرح زیر انجام شد:آوری دادهمعج

های موجود در هر یک های این حوزه عمدتاً از طریق سامانهداده های معاونت آموزشی:شاخص  -۱

ها از اینکه چه عنوان سازی و آگاهی دانشگاهمنظور شفافهای این حوزه، احصا شدند؛ بهاز مدیریت

های حوزه گردد، مجموعه شاخصهای ستاد آموزشی وزارت احصا میهایی از کدام سامانهشاخص



 فصل دوم:  روش کار ۲۳

 

در دسترس قرار گرفت. برای ورود اطالعات  روی سایت نصرمعاونت آموزشی در شش محور بر 

طراحی و با تعریف نام کاربری و پسورد اختصاصی برای رابطین رعد  ۱۴۰۰ها، سامانه رعد شاخص

 های ستادی این امکان برقرار شد. ها و مدیریتدانشگاه

شخص مازه زمانی تدریج و در بدر موعد مقرر دسترسی سامانه برای رابطین میسر گردید تا به

ر یک از ای طراحی شد تا همستندات خود را در سامانه بارگزاری نمایند. این سامانه به گونه

رتبط با مهای ها و نیز رابطین مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی وزارت نیز به شاخصدانشگاه

 .حیطه فعالیتی خود به تفکیک هر دانشگاه دسترسی داشته باشند

رم طراحی فیا انجین از تکنولوژی دات نت با استفاده از معماری وب  Backendر بخش سامانه راد د

خش بود. اما در ب mssqlسازی شده است و همچنین برای دیتابیس، بهترین انتخاب و پیاده

Frontend کوئری استفاده شده است. ورک بوت استرپ به همراه کتابخانه جییا قالب از فریم

ه بیشتر چابتدا در طراحی سامانه مبنا قرار داده شد کاربر پسند بودن هر  ی مهمی که ازنکته

امل اصول طور سادگی مراحل کار و در عین حال با رعایت کسامانه جهت استفاده کاربران و همین

 گرافیکی و بصری بوده است.

ر های این حوزه دمقرر شده بود تا تمامی شاخص آوری:های معاونت تحقیقات و فنشاخص -2

ها صرفاً از طریق مرکز توسعه، مورد بررسی قرار گیرد. این شاخص 2۰۱۹ -2۰۱۸بازه زمانی 

ل احصا هماهنگی و ارزیابی تحقیقات و مرکز توسعه اطالعات و انتشارات علمی این معاونت قاب

انه های شش گها نداشت. مجموعه شاخصبوده و نیازی به بارگذاری اطالعات از سوی دانشگاه

 نیز بر روی سایت نصر قابل رؤیت بود. عاونت تحقیقات و فناوریحوزه م

بار بر این حوزه از وزارت بهداشت برای اولین :فرهنگی –های معاونت دانشجویی شاخص  -3

های مربوط به بندی اقدام نمود. دادههای رتبهاساس مأموریت تعریف شده خود به تدوین شاخص

های این معاونت وجود های مورد نظر در سامانهشاخصها در خصوص دانشکده/تک تک دانشگاه

های این های موجود و بررسی مجدد آن شاخصسنجی دادهداشت اما جهت اطمینان و صحت



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۲۴

 

های علوم پزشکی ای به دانشگاهحوزه از طریق الگوی تهیه شده در قالب فایل اکسل طی نامه

ها خواسته شد تا پس از تکمیل فایل، ههای فرهنگی و دانشجویی دانشگاارسال شد و از معاونت

به معاونت محترم فرهنگی دانشجویی وزارت متبوع ارسال  طی مکاتبه رسمی فایل تکمیل شده را 

های های علوم پزشکی توسط تیم تحلیل دادهآوری شده از دانشگاههای جمعنمایند. تمامی داده

 الب جداول مجزا استخراج شد. دهی و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج در قمعاونت وزن

  



 فصل دوم:  روش کار ۲5

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

های دانشکدهها و بندی علمی دانشگاهنتایج رتبه

 ۱۴۰۰پزشکی کشور در سال علوم

 ۱۴۰۰ –رعد 

 

 

 

 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۲6

 

 ۱۴۰۰کشور در سال  یعلوم پزشک هایدانشکده/دانشگاه یعلم بندیرتبه جینتا

ادمیک، رتبه های علوم پزشکی کشور در شش وجه تعالی آکدانشکده/هابندی علمی دانشگاهتایج رتبهن

های کده در ردهالمللی و هیأت امنا به تفکیک پنج گروه دانشگاه/دانشبندی بینهای رتبهترکیبی در نظام

 شده است: مأموریتی مختلف در قالب جداول زیر آورده

 

انشگاه های بزرگ تهران درتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشی و  -۱جدول 

 در بعد انسان ساز و حکمت بنیان

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده مؤسسهنام دانشگاه / دانشکده  / 

 ۱ 2۰۰,۰۰ تهران

 ۱ ۱۹7,۰2 شهید بهشتی

 3 ۱۹۱,52 شیراز

 ۴ ۱۸5,76 تبریز

 5 ۱7۹,67 اصفهان

 6 ۱6۹,۰2 همدان

 7 ۱56,72 ایران

 7 ۱55,۱۰ اهوازجندی شاپور 

 7 ۱53,77 کرمان

 ۱۰ ۱۴۰,75 زنجان

 ۱۱ ۱33,65 مازندران

 ۱2 ۱26,26 کرمانشاه

 ۱2 ۱2۰,77 مشهد



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۲7

 

 از و حکمت بنیانسرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد انسان  -۲جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤدانشگاه / دانشکده  / منام 

 ۱ ۱۹۱,۹7 لیاردب

 2 ۱۸۴,۴۹ زدشهید صدوقی ی

 3 ۱۴۴,۴3 هیاروم

 ۴ ۱۴۱,65 رجندیب

 ۴ ۱۴۰,۸7 اسوجی

 ۴ ۱۴۰,۱7 نیقزو

 7 ۱35,3۹ المیا

 ۸ ۱2۸,6۱ هرمزگان

 ۹ ۱25,۰۸ شهرکرد

 ۹ ۱23,6۰ البرز

 ۱۱ ۱2۰,5۹ خراسان شمالی

 ۱۱ ۱۱۹,۸۰ قم

 ۱3 ۱۱6,5۱ کردستان

 ۱۴ ۱۱3,2۹ النیگ

 ۱۴ ۱۱2,۱3 سمنان

 ۱۴ ۱۱۱,22 لرستان

 ۱7 ۱۰۸,7۹ گلستان

 ۱7 ۱۰۸,32 زاهدان

 ۱7 ۱۰7,۴5 اراک

 2۰ ۱۰۴,۹۰ بوشهر



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۲8

 

 بنیانانسان ساز و حکمت  رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در بعد -۳جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 جیرفت
۱55,۸7 ۱ 

 دزفول
۱53,۱۴ 2 

 فسا
۱52,۴۰ 2 

 سبزوار
۱۴۹,2۰ ۴ 

 کاشان
۱۴5,۰۴ 5 

 تربت حیدریه
۱3۱,76 6 

 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
۱3۱,2۰ 6 

 بم
۱25,۸۴ ۸ 

 رفسنجان
۱25,67 ۸ 

 گناباد
۱25,53 ۸ 

 جهرم
۱23,66 ۱۱ 

 بابل
۱۱۹,7۴ ۱2 

 ایرانشهر
۱۰6,2۴ ۱3 

 شاهرود
۹2,۱5 ۱۴ 

 زابل
۹۱,۹7 ۱۴ 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۲9

 

 ز و حکمت بنیانرتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد انسان سا -۴جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱55,۴5 آبادان

 2 ۱3۹,۰۱ شابورین

 3 ۱36,32 جام تربت

 3 ۱36,2۱ یخو

 5 ۱33,2۰ مراغه

 6 ۱2۴,5۸ شوشتر

 6 ۱2۴,32 سراب

 6 ۱23,۹۹ نیاسفرا

 ۹ ۱2۱,6۴ بهبهان

 ۹ ۱2۱,56 الرستان

 ۱۱ ۱۱۸,53 گراش

 ۱۱ ۱۱6,۰5 ساوه

 ۱3 ۱۰۸,۹3 نیخم

 ۱۴ ۱۰5,۱۹ خلخال

 ۱5 ۹۰,6۱ اسدآباد

 ۱6 ۸5,32 رجانیس



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۳۰

 

 از و حکمت بنیانرتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد انسان س  -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 62,۱3 شاهد

 2 ۴7,7۰ ارتش

 2 ۴6,۰۱ بقیه اهلل

 ۴ ۴3,3۰ تربیت مدرس

 5 3۰,5۴ وارستگان



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۳۱

 

 ی و دانشگاه های بزرگ تهراندانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشرتبه بندی  -6جدول 

 در بعد بین المللی سازی

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 تهران
2۰۰,۰۰ ۱ 

 شهید بهشتی
۱22,۰۱ 2 

 ایران
۱۰5,6۸ 3 

 تبریز
۹۹,۱3 ۴ 

 شیراز
۸۹,۹۴ 5 

 اصفهان
۸۹,75 5 

 مشهد
۸۸,۰۴ 7 

 همدان
۸۱,۹6 ۸ 

 کرمان
75,63 ۹ 

 کرمانشاه
5۹,35 ۱۰ 

 مازندران
55,۸6 ۱۱ 

 زنجان
5۴,2۹ ۱۱ 

 اهوازجندی شاپور 
52,6۹ ۱3 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۳۲

 

 المللی سازی رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد بین -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 5۹,26 بیرجند

 2 57,۹5 یزدشهید صدوقی 

 3 5۰,۰5 سمنان

 3 ۴۹,۸3 شهرکرد

 5 ۴۸,7۹ اراک

 6 ۴7,۱5 ارومیه

 6 ۴6,۸۹ زاهدان

 ۸ ۴6,3۹ قزوین

 ۸ ۴6,26 گیالن

 ۸ ۴6,۰7 ایالم

 ۸ ۴5,۹2 هرمزگان

 ۱2 ۴۴,25 یاسوج

 ۱2 ۴۴,25 کردستان

 ۱۴ ۴3,۸3 قم

 ۱۴ ۴3,6۹ گلستان

 ۱۴ ۴3,62 بوشهر

 ۱7 3۹,5۴ البرز

 ۱7 3۹,22 لرستان

 ۱۹ 3۸,۱۸ خراسان شمالی

 2۰ 36,25 اردبیل



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۳۳

 

 بین المللی سازی رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در بعد -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 5۰,3۱ بابل

 2 ۴7,۰7 سبزوار

 3 ۴5,۴3 تربت حیدریه

 ۴ ۴۴,25 گناباد

 ۴ ۴۴,2۴ جیرفت

 ۴ ۴۴,۰۹ رفسنجان

 ۴ ۴3,76 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 ۴ ۴3,3۱ کاشان

 ۹ ۴۱,۰7 شاهرود

 ۱۰ 3۹,۰6 ایرانشهر

 ۱۱ 3۸,2۸ زابل

 ۱۱ 3۸,26 بم

 ۱3 37,77 جهرم

 ۱3 37,6۹ دزفول

 ۱5 37,۱۴ فسا



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۳۴

 

 لی سازیرتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد بین المل -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۴3,56 نیشابور

 ۱ ۴3,۱۱ سیرجان

 3 ۴۰,۱5 آبادان

 ۴ 3۹,35 مراغه

 ۴ 3۹,۱۱ گراش

 ۴ 3۹,۰۴ خوی

 ۴ 3۹,۰۴ ساوه

 ۸ 37,77 الرستان

 ۹ 36,۹۸ شوشتر

 ۹ 36,۸۴ سراب

 ۹ 36,6۹ تربت جام

 ۹ 36,57 اسفراین

 ۹ 36,57 خمین

 ۹ 36,53 اسدآباد

 ۹ 36,53 بهبهان

 ۱6 35,2۱ خلخال



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۳5

 

 للی سازیرتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد بین الم -۱۰جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 53,2۹ بقیه اهلل

 2 ۴۴,25 تربیت مدرس

 3 32,۸۴ ارتش

 3 32,5۰ وارستگان

 3 32,۰۸ شاهد



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۳6

 

ایشی و دانشگاه های بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آم -۱۱جدول 

 تهران در بعد پاسخگویی

 

 

  

 رتبه شدهامتیاز تراز  سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 2۰۰,۰۰ تهران

 2 ۱۹۴,2۱ شهید بهشتی

 3 ۱7۹,7۸ تبریز

 ۴ ۱76,6۰ کرمانشاه

 5 ۱6۸,۴6 اصفهان

 5 ۱6۸,3۴ ایران

 7 ۱65,۴7 مشهد

 ۸ ۱5۴,5۹ همدان

 ۸ ۱53,72 زنجان

 ۱۰ ۱۴۹,36 شیراز

 ۱۰ ۱۴7,7۰ کرمان

 ۱2 ۱3۸,۱7 مازندران

 ۱3 ۱33,۹۱ اهوازجندی شاپور 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۳7

 

 اسخگوییپرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد  -۱۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱66,2۴ شهرکرد

 2 ۱5۸,6۸ اردبیل

 3 ۱۴6,۴7 زاهدان

 ۴ ۱۴۱,۹7 ارومیه

 ۴ ۱۴۰,۰3 قم

 6 ۱3۸,5۹ یزدشهید صدوقی 

 6 ۱37,۰7 سمنان

 6 ۱36,32 بیرجند

 ۹ ۱35,76 اراک

 ۹ ۱35,32 بوشهر

 ۹ ۱3۴,۹۴ گلستان

 ۹ ۱3۴,7۹ خراسان شمالی

 ۱3 ۱33,33 هرمزگان

 ۱3 ۱32,7۱ البرز

 ۱3 ۱3۱,3۴ قزوین

 ۱6 ۱2۹,3۴ گیالن

 ۱7 ۱26,۸5 ایالم

 ۱7 ۱25,۴۱ لرستان

 ۱۹ ۱۱۹,5۹ یاسوج

 ۱۹ ۱۱۹,۴6 کردستان



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۳8

 

 عد پاسخگوییبرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در   -۱۳جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱7۰,۹3 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 2 ۱۴5,۸۱ گناباد

 3 ۱۴۱,53 فسا

 3 ۱۴۱,۱7 کاشان

 5 ۱3۹,۰۰ بابل

 5 ۱3۸,۴۰ سبزوار

 7 ۱35,75 شاهرود

 7 ۱35,۴۹ جیرفت

 ۹ ۱33,66 زابل

 ۱۰ ۱2۸,63 دزفول

 ۱۱ ۱2۴,33 جهرم

 ۱2 ۱2۱,۴۴ رفسنجان

 ۱2 ۱۱۹,5۰ تربت حیدریه

 ۱۴ ۱۱6,۹2 ایرانشهر

 ۱۴ ۱۱6,7۱ بم



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۳9

 

 وییرتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد پاسخگ -۱۴جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱32,۱5 آبادان

 2 ۱2۸,۴3 نیشابور

 3 ۱2۱,۰6 مراغه

 3 ۱2۰,7۴ الرستان

 5 ۱۱۸,35 بهبهان

 6 ۱۱5,75 اسفراین

 7 ۱۰۹,۱2 شوشتر

 7 ۱۰۸,3۴ ساوه

 7 ۱۰7,۴6 گراش

 7 ۱۰7,۰۴ خوی

 ۱۱ ۱۰۰,2۱ خمین

 ۱2 ۹6,۱۸ سیرجان

 ۱2 ۹5,33 تربت جام

 ۱2 ۹۴,۹7 سراب

 ۱5 ۹3,23 اسدآباد

 ۱6 7۹,۹3 خلخال



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۴۰

 

 گوییرتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد پاسخ  -۱5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۴۸,۰۱ ارتش

 2 36,۰۱ تربیت مدرس

 2 3۴,۴5 وارستگان

 ۴ 32,37 بقیه اهلل

 ۴ 3۰,35 شاهد



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۴۱

 

ایشی و دانشگاه های بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آم -۱6جدول 

 تهران در بعد سرآمدی و مرجعیت 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 2۰۰,۰۰ تهران

 2 ۱2۸,2۸ شهید بهشتی

 3 ۱۱۴,۹۰ شیراز

 3 ۱۱3,۱5 تبریز

 5 ۹۸,5۹ کرمانشاه

 5 ۹7,57 ایران

 7 ۹3,5۴ همدان

 7 ۹2,۹7 اصفهان

 7 ۹۱,۴۹ مشهد

 ۱۰ 75,۴7 اهوازجندی شاپور 

 ۱۰ 73,3۴ کرمان

 ۱2 5۹,67 زنجان

 ۱2 5۹,۴5 مازندران



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۴۲

 

 رآمدی و مرجعیتسرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد  -۱7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤدانشکده  / منام دانشگاه / 

 ۱ ۹۱,75 یزدشهید صدوقی 

 2 ۸5,67 کردستان

 3 73,۰5 ایالم

 3 72,۱۸ بوشهر

 5 6۸,۹7 البرز

 6 67,23 یاسوج

 6 66,5۹ خراسان شمالی

 ۸ 65,6۱ قم

 ۸ 65,5۸ زاهدان

 ۸ 6۴,7۸ شهرکرد

 ۱۱ 6۱,۸5 اراک

 ۱2 56,63 سمنان

 ۱2 56,2۹ گلستان

 ۱۴ 5۴,۴7 قزوین

 ۱۴ 53,۸۱ لرستان

 ۱6 52,2۱ ارومیه

 ۱6 5۱,۱۹ بیرجند

 ۱۸ 5۰,26 اردبیل

 ۱۸ 5۰,2۱ گیالن

 ۱۸ ۴۸,6۱ هرمزگان



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۴۳

 

 عد سرآمدی و مرجعیتبرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در  -۱8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۸۴,23 بابل

 2 77,۱۹ بم

 2 76,73 سبزوار

 ۴ 7۴,77 تربت حیدریه

 ۴ 7۴,6۸ زابل

 6 65,۹۹ گناباد

 6 65,6۰ کاشان

 ۸ 62,۴۴ جهرم

 ۹ 5۹,6۹ شاهرود

 ۹ 5۸,۸3 جیرفت

 ۹ 57,۸7 فسا

 ۱2 56,23 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 ۱2 53,5۰ دزفول

 ۱۴ ۴۹,75 رفسنجان

 ۱5 ۴۴,۹3 ایرانشهر



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۴۴

 

 ی و مرجعیترتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد سرآمد -۱9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 7۹,35 مراغه

 2 6۰,۴7 ساوه

 2 6۰,3۸ آبادان

 ۴ 5۹,26 نیشابور

 5 56,۱2 بهبهان

 6 ۴۰,72 سراب

 6 ۴۰,57 اسدآباد

 ۸ 3۸,۱۰ تربت جام

 ۸ 37,۹۰ خمین

 ۸ 37,7۰ اسفراین

 ۸ 37,5۹ الرستان

 ۸ 37,5۱ گراش

 ۱3 36,۸۹ شوشتر

 ۱3 36,7۸ سیرجان

 ۱5 35,6۰ خوی

 ۱5 3۴,۹۴ خلخال



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۴5

 

 مرجعیت ورتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد سرآمدی  -۲۰جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 76,7۴ تربیت مدرس

 2 75,63 بقیه اهلل

 3 65,5۱ ارتش

 ۴ 35,۴2 شاهد

 5 3۰,۱۹ وارستگان



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۴6

 

ایشی و دانشگاه های بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آم -۲۱جدول 

 و فناور تهران در بعد دانشگاه نسل آینده

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 2۰۰,۰۰ تهران

 2 ۱۴6,52 اصفهان

 3 ۱3۹,25 شهید بهشتی

 ۴ 7۱,7۱ همدان

 ۴ 7۱,۰۱ تبریز

 6 6۸,۸۴ شیراز

 7 6۱,52 مشهد

 ۸ 56,۰6 مازندران

 ۸ 55,33 کرمانشاه

 ۱۰ 52,3۹ ایران

 ۱۰ 5۱,7۰ کرمان

 ۱2 ۴2,۸۰ اهوازجندی شاپور 

 ۱3 36,۰۸ زنجان



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۴7

 

 و فناور انشگاه نسل آیندهدرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد  -۲۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۴3,37 البرز

 2 ۴۱,۸5 قزوین

 3 ۴۱,2۴ یزدشهید صدوقی 

 3 ۴۰,72 گیالن

 5 3۹,۸3 کردستان

 5 3۹,7۸ بیرجند

 7 3۸,۱۸ اردبیل

 7 37,62 ارومیه

 7 37,۴۰ بوشهر

 7 37,26 سمنان

 ۱۱ 36,۰5 هرمزگان

 ۱2 35,۰7 شهرکرد

 ۱2 3۴,72 گلستان

 ۱۴ 3۴,۰۹ زاهدان

 ۱۴ 33,۹۸ لرستان

 ۱۴ 33,7۸ اراک

 ۱۴ 33,65 ایالم

 ۱۴ 33,2۰ یاسوج

 ۱۹ 32,6۰ خراسان شمالی

 ۱۹ 32,52 قم



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  ۴8

 

 و فناور عد دانشگاه نسل آیندهبرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در  -۲۳جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۴۰,63 شاهرود

 2 3۸,۴2 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 3 36,5۱ بابل

 3 36,3۸ کاشان

 3 36,23 جیرفت

 6 3۴,7۹ جهرم

 6 3۴,۴7 رفسنجان

 ۸ 33,۹3 فسا

 ۸ 33,6۱ تربت حیدریه

 ۸ 33,۱5 گناباد

 ۱۱ 32,3۰ بم

 ۱۱ 3۱,5۸ زابل

 ۱3 3۰,3۹ سبزوار

 ۱3 3۰,2۴ ایرانشهر

 ۱3 3۰,۰2 دزفول



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   ۴9

 

 و فناور اه نسل آیندهپزشکی مستقل در بعد دانشگ رتبه بندی دانشکده های علوم -۲۴جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 3۴,63 آبادان

 2 33,۹3 تربت جام

 3 3۰,۹۸ نیشابور

 3 3۰,۸۰ الرستان

 3 3۰,52 ساوه

 3 3۰,۴۴ اسدآباد

 3 3۰,۴۴ شوشتر

 3 3۰,35 سراب

 3 3۰,25 اسفراین

 3 3۰,25 مراغه

 3 3۰,۱6 خمین

 3 3۰,۱5 بهبهان

 3 3۰,۱۴ خوی

 3 3۰,۱۴ سیرجان

 3 3۰,۱۰ گراش

 3 3۰,۰۰ خلخال



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  5۰

 

 و فناور نسل آینده رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد دانشگاه -۲5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 37,5۹ وارستگان

 2 35,76 تربیت مدرس

 3 32,3۹ شاهد

 3 3۱,۹۴ بقیه اهلل

 5 3۰,۹۴ ارتش



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   5۱

 

ایشی و دانشگاه های بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آم -۲6جدول 

 تهران در بعد مأموریت گرایی

 

 

  

 رتبه شدهامتیاز تراز  سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 2۰۰,۰۰ اصفهان

 2 ۱۹۴,73 شیراز

 3 ۱۹2,۹7 تبریز

 ۴ ۱۸۸,2۰ مشهد

 ۴ ۱۸7,۴۴ کرمان

 6 ۱67,۸۰ اهوازجندی شاپور 

 7 ۱6۱,33 کرمانشاه

 7 ۱6۰,۹7 همدان

 ۹ ۱55,55 مازندران

 ۱۰ ۱53,35 ایران

 ۱۰ ۱52,5۴ زنجان

 ۱2 ۱۴۱,5۱ شهید بهشتی

 ۱3 ۱3۱,۴6 تهران



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  5۲

 

 أموریت گراییمرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در بعد  -۲7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱72,2۱ اراک

 2 ۱62,۴2 یزدشهید صدوقی 

 3 ۱5۴,۴۹ بوشهر

 3 ۱53,57 هرمزگان

 3 ۱52,75 ایالم

 3 ۱52,5۰ قم

 7 ۱5۱,22 شهرکرد

 7 ۱5۰,65 قزوین

 7 ۱5۰,۴۹ البرز

 7 ۱۴۸,۸۹ گلستان

 ۱۱ ۱۴۴,۸6 اردبیل

 ۱۱ ۱۴3,۱۰ بیرجند

 ۱3 ۱3۸,27 زاهدان

 ۱3 ۱36,6۹ یاسوج

 ۱3 ۱36,5۱ کردستان

 ۱6 ۱35,۴۰ ارومیه

 ۱6 ۱33,۹7 گیالن

 ۱۸ ۱2۹,66 خراسان شمالی

 ۱۹ ۱2۴,۰۴ سمنان

 2۰ ۱۰۹,۱6 لرستان



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   5۳

 

 عد مأموریت گراییبرتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در  -۲8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱6۱,5۰ کاشان

 2 ۱۴5,25 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 3 ۱3۹,3۱ دزفول

 ۴ ۱32,۰۰ بابل

 ۴ ۱3۱,23 جیرفت

 6 ۱2۹,۹۸ ایرانشهر

 7 ۱27,5۹ رفسنجان

 ۸ ۱25,۴۹ تربت حیدریه

 ۸ ۱2۴,۰3 فسا

 ۱۰ ۱2۱,26 بم

 ۱۱ ۱۱۸,75 گناباد

 ۱۱ ۱۱۸,22 شاهرود

 ۱3 ۱۱۰,۹3 جهرم

 ۱3 ۱۰۹,۸۰ زابل

 ۱5 ۹۹,۱۴ سبزوار



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  5۴

 

 یت گراییرتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد مأمور -۲9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤدانشکده  / م نام دانشگاه /

 ۱ ۱55,۸2 مراغه

 2 ۱36,55 آبادان

 2 ۱35,۴۱ ساوه

 ۴ ۱2۹,73 اسفراین

 ۴ ۱27,۴6 نیشابور

 6 ۱22,32 بهبهان

 7 ۱۱۰,۱2 گراش

 7 ۱۰۸,۱۰ الرستان

 ۹ 7۹,۴۱ خمین

 ۹ 7۸,5۹ تربت جام

 ۱۱ 75,۴۸ شوشتر

 ۱2 73,۰5 سراب

 ۱2 72,۸۰ خوی

 ۱2 72,76 اسدآباد

 ۱5 66,۹7 سیرجان

 ۱6 3۰,۰۰ خلخال



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   55

 

 گرایی رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد مأموریت -۳۰جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱2۱,5۱ ارتش

 2 ۹3,۴۸ بقیه اهلل

 3 72,76 شاهد

 ۴ 3۰,۰۰ تربیت مدرس

 ۴ 3۰,۰۰ وارستگان



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  56

 

ایشی و دانشگاه های بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آم -۳۱جدول 

 تهران بر اساس تعداد مصوبات هیأت امنا 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱۸3,۸۱ اصفهان

 2 ۱67,62 همدان

 3 ۱55,۴۸ رازیش

 3 ۱5۱,۴3 یبهشت دیشه

 5 ۱35,2۴ رانیا

 5 ۱35,2۴ کرمانشاه

 5 ۱3۱,۱۹ زنجان

 5 ۱3۱,۱۹ کرمان

 ۹ ۱27,۱۴ تهران

 ۱۰ ۱۱۹,۰5 مشهد

 ۱۱ ۸6,67 زیتبر

 ۱2 7۸,57 اهوازجندی شاپور 

 ۱3 3۰,۰۰ مازندران



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   57

 

 تعداد مصوبات هیأت امنا  رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان بر اساس -۳۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ 2۰۰,۰۰ بیرجند

 2 ۱55,۴۸ سمنان

 3 ۱۴7,3۸ قزوین

 3 ۱۴7,3۸ لرستان

 5 ۱۴3,33 البرز

 5 ۱۴3,33 گیالن

 7 ۱35,2۴ اراک

 ۸ ۱3۱,۱۹ ارومیه

 ۸ ۱3۱,۱۹ قم

 ۱۰ ۱27,۱۴ یزدشهید صدوقی 

 ۱۱ ۱23,۱۰ اردبیل

 ۱2 ۱۱5,۰۰ هرمزگان

 ۱2 ۱۱5,۰۰ زاهدان

 ۱۴ ۱۰6,۹۰ گلستان

 ۱۴ ۱۰6,۹۰ یاسوج

 ۱6 ۹۴,76 بوشهر

 ۱7 ۴2,۱۴ کردستان

 ۱۸ 3۰,۰۰ ایالم

 ۱۸ 3۰,۰۰ خراسان شمالی

 ۱۸ 3۰,۰۰ شهرکرد



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  58

 

 ساس تعداد مصوبات هیأت امنا ارتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان بر  -۳۳جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و رتبه یکسان احراز نمودند. 3۰کلیه دانشکده های مستقل و دانشگاه های با ماموریت خاص امتیاز تراز شده 

 را کسب نمود( ۱۱5)به استثنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور که امتیاز تراز شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه امتیاز تراز شده سسهؤنام دانشگاه / دانشکده  / م

 ۱ ۱5۱,۴3 دزفول

 2 ۱۴7,3۸ سبزوار

 3 ۱3۹,2۹ گناباد

 ۴ ۱3۱,۱۹ بم

 ۴ ۱3۱,۱۹ تربت حیدریه

 6 ۱23,۱۰ کاشان

 7 ۱۱۹,۰5 اجتماعیعلوم توانبخشی و سالمت 

 ۸ ۱۱۰,۹5 جیرفت

 ۸ ۱۱۰,۹5 فسا

 ۱۰ ۹۴,76 رفسنجان

 ۱۱ 5۸,33 جهرم

 ۱2 3۰,۰۰ ایرانشهر

 ۱2 3۰,۰۰ بابل

 ۱2 3۰,۰۰ زابل

 ۱2 3۰,۰۰ شاهرود



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   59

 

ای بزرگ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کالن مناطق آمایشی و دانشگاه ه -۳۴جدول

 تهران در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 2۰۰,۰۰ تهران 

 2 ۱2۹,3۹ شهید بهشتی 

 3 ۱۰۹,2۰ اصفهان 

 ۴ ۹2,2۱ تبریز 

 5 ۸5,۹5 شیراز 

 6 7۱,56 ایران 

 6 7۰,۴3 همدان 

 ۸ 65,6۱ مشهد 

 ۹ 55,۴7 کرمانشاه 

 ۹ 5۴,۴2 کرمان 

 ۱۱ 35,6۰ جندی شاپور اهواز 

 ۱2 3۰,۰6 مازندران 

 ۱2 3۰,۰۰ زنجان 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  6۰

 

بعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در ا  -۳5جدول 

 دانشجویی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 2۰۰,۰۰ شهید صدوقی یزد 

 2 ۱25,۸۹ اردبیل 

 3 ۱۱6,۹۰ بیرجند 

 ۴ ۱۱۰,57 شهرکرد 

 5 ۱۰۱,۰۸ البرز 

 5 ۹۹,33 قزوین 

 7 ۹۴,6۰ اراک 

 ۸ ۹2,۱۰ ایالم 

 ۸ ۹2,۰5 ارومیه 

 ۸ ۹۰,۸6 قم 

 ۱۱ ۸7,27 بوشهر 

 ۱۱ ۸6,۸۰ کردستان 

 ۱3 ۸۴,56 زاهدان 

 ۱۴ ۸۰,۹2 یاسوج 

 ۱5 76,63 هرمزگان 

 ۱6 72,55 سمنان 

 ۱7 65,۸3 گلستان 

 ۱۸ 62,۸6 گیالن 

 ۱۹ 55,۱5 خراسان شمالی 

 2۰ 3۰,۰۰ لرستان 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   6۱

 

بعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری ارتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی غیر مرکز استان در  -۳6جدول 

 و دانشجویی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 2۰۰,۰۰ کاشان 

 2 ۱۹۰,72 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 3 ۱72,36 بابل 

 ۴ ۱6۱,۴۴ سبزوار 

 ۴ ۱6۱,۰۱ جیرفت 

 6 ۱۴۴,3۹ گناباد 

 6 ۱۴3,۸۹ تربت حیدریه 

 ۸ ۱3۹,۸3 فسا 

 ۹ ۱35,5۸ دزفول 

 ۱۰ ۱۱۸,76 بم 

 ۱۱ ۸۸,۸3 رفسنجان 

 ۱2 7۹,۴۹ جهرم 

 ۱3 75,2۴ شاهرود 

 ۱۴ 6۸,۰۱ زابل 

 ۱5 3۰,۰۰ ایرانشهر 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  6۲

 

زشی، تحقیقات و فناوری و رتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در ابعاد آمو -۳7جدول 

 دانشجویی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 2۰۰,۰۰ آبادان 

 2 ۱۹7,3۹ مراغه 

 3 ۱۸7,7۴ نیشابور 

 ۴ ۱۴3,۸7 ساوه 

 ۴ ۱۴2,36 بهبهان 

 6 ۱3۰,72 اسفراین 

 7 ۱2۱,۴7 الرستان 

 ۸ ۱۱۰,۹7 گراش 

 ۹ ۱۰3,62 خوی 

 ۱۰ ۹۸,۸6 شوشتر 

 ۱۰ ۹۸,۰6 تربت جام 

 ۱2 ۸۹,7۱ سراب 

 ۱3 ۸2,۸2 خمین 

 ۱۴ 6۴,۴۸ اسدآباد 

 ۱۴ 63,۱5 سیرجان 

 ۱6 3۰,۰۰ خلخال 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   6۳

 

، تحقیقات و فناوری و ابعاد آموزشیرتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در  -۳8جدول 

 دانشجویی فرهنگی

 

 

 

  

 رتبه امتیاز تراز شده نام دانشگاه / دانشکده  / موسسه

 ۱ 2۰۰,۰۰ بقیه اهلل

 ۱ ۱۸۸,۰۸ ارتش

 3 ۱۴6,72 تربیت مدرس

 ۴ ۱۰۱,6۸ شاهد

 5 ۴۸,۹5 وارستگان



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  6۴

 

بزرگ  یو دانشگاه ها یشیمرکز کالن مناطق آما یعلوم پزشک یدانشگاهها یبیرتبه ترک. ۳9جدول 

 *یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال یرتبه بند یالملل نیب یتهران از نظر نظام ها

 

 

* Including THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden 

  

University Adjusted score Rank 
Tehran 200.00 1 
Shahid Beheshti 143.72 2 
Iran 122.40 3 
Tabriz 121.08 3 
Mashhad 117.18 5 
Shiraz 104.74 6 
Esfahan 103.24 6 
Kerman 86.85 8 
Kermanshah 78.87 9 
Hamadan 78.67 9 
Mazandaran 76.18 11 
Ahvaz Jundishapur 74.00 12 
Zanjan 64.05 13 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   65

 

 یرتبه بند یالملل نیب یمرکز استان از نظر نظام ها یعلوم پزشک یدانشگاهها یبیرتبه ترک. ۴۰جدول 

 *یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Including THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden 

 

 

 

  

  

University Adjusted score Rank 
Kurdistan 82.11 1 
Birjand 65.40 2 
Shahid Sadoughi 65.31 2 
Zahedan 61.17 4 
Semnan 61.13 4 
Arak 60.86 6 
Shahrekord 60.69 6 
Urmia 60.41 8 
Qazvin 59.99 9 
Guilan 59.74 9 
Ilam 59.31 11 
Hormozgan 58.28 12 
Bushehr 58.19 12 
Yasuj 58.14 12 
Golestan 57.73 15 
Qom 57.43 16 
Lorestan 55.89 17 
Alborz 55.10 18 
North Khorasan 54.37 19 
Ardabil 54.19 19 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  66

 

رتبه  یلمللا نیب یمرکز استان از نظر نظام ها ریغ یعلوم پزشک یدانشگاهها یبیرتبه ترک. ۴۱جدول 

 *یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال یبند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Including THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden 

 

 

 

 

 

 

  

University Adjusted score Rank 
Babol 61.55 1 
Sabzevar 59.29 2 
Kashan 58.47 3 
Rafsanjan 58.03 4 
Torbat Heydariyeh 57.72 4 
Social Welfare and Rehabilitation 57.51 4 
Gonabad 57.34 4 
Shahroud 56.29 8 
Fasa 54.12 9 
Zabol 54.10 9 
Jahrom 53.93 9 
Dezful 53.68 9 
Bam 53.01 13 
Jiroft 47.64 14 
Iranshahr 40.07 15 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   67

 

 یبه بندرت یالملل نیب یمستقل از نظر نظام ها یعلوم پزشک یدانشکده ها یبیرتبه ترک. ۴۲جدول 

 *یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Including THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden 

 

 

 

 

 

 

  

  

Faculties Adjusted score Rank 
Neyshabur 56.75 1 
Abadan 54.62 2 
Maragheh 53.69 3 
Gerash 51.73 4 
Khomein 47.03 5 
Larestan 43.92 6 
Saveh 39.94 7 
Sirjan 39.21 8 
Torbat Jaam 38.66 8 
Behbahan 38.45 8 
Shushtar 37.61 11 
Esfarayen 37.09 11 
Khoy 35.00 13 
Khalkhal 34.21 14 
Sarab 33.53 15 
Asadabad 33.37 15 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  68

 

دانشگاه  یندبرتبه  یالملل نیب یخاص از نظر نظام ها تیبا مامور یدانشگاهها یبیرتبه ترک. ۴۳جدول 

 *یها و موسسات آموزش عال

 

 

 

 

 

* Including THE, ARWU, ISC, Webometrics, ESI, QS, CWTS Leiden 

 

 

 

 

  

University / Institute Adjusted score Rank 
Baqiyatallah 76.02 1 
AJA 51.85 2 
Tarbiat Modares 37.36 3 
Varastegan 31.29 4 
Shahed 31.08 4 



 نتایج رتبه بندیفصل سوم:   69

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  7۰

 

 بحث و نتیجه گیری

اعی و ارتقای دهند که به رفاه اجتمخدماتی را ارائه می ها و مؤسسات آموزش عالیدون تردید، دانشگاهب

های واناییتناپذیر از دانش، ها منبعی پایانکند. همچنین، دانشگاهفرهنگ هر جامعه، کمک شایانی می

طراحی  ن رودهند.  از ایهای برجسته پژوهشی را در معرض دید همگان قرار میفناوری و پیشرفتعلمی و 

ورد استفاده مهای دانشگاهی در حال افزایش بوده و در مورد لزوم ارزیابی دقیق روش بندیو اجرای رتبه

 ها نیز اتفاق نظر وجود دارد.بندیدر این رتبه

های گذاران، دنیای علمی و حتی رسانهای مورد توجه سیاستطور گستردهبهها بندی دانشگاهاخیراً، رتبه

های خود در روند رقابت جهانی شود تا بر اساس ویژگیها خواسته میعمومی قرار گرفته است و از دانشگاه

 .(۴)شرکت کنند 

 

     ۱۴۰۰پزشکی کشور در سال های علومبندی علمی دانشگاه/ دانشکدههای بارز نظام رتبهویژگی

 ی فرهنگی حقیقات و دانشجویهای آموزش، تدادهای حوزهوجه یکپارچه به اسناد فرادستی و برونت

 وزارت متبوع، 

 سازی پارچهنظران آموزش عالی در تدوین و یکها، همتایان، مدیران و صاحبتوجه به نظر دانشگاه

 ها شاخص

 اونت های هر معهای تخصصی و زیر حیطهبندیهای مختلف و توجه به رتبهبندی در حیطهرتبه 

 گیدستاوردهای سه حوزه آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهندادها و تأکید بیشتر بر برون 

 ن و آموزش ها و اطالعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت، درماحداکثر استفاده از داده

 پزشکی 

 ای های درون منطقهها و همکاریهای ناگوار و تشویق فعالیتاجتناب از تحریک رقابت 

 هاآوری دادهها و جمعآموزشی ستاد در تدوین شاخص ها، مدیران محترممشارکت دانشگاه 
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 فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 7۱

 

 گیری مهبندی بر بستر وب با طراحی سامانه رعد با توجه به شرایط خاص هاجرای بخشی از رتبه

 ۱۹کووید 

 

     ۱۴۰۰های علوم پزشکی کشور در سال بندی علمی دانشکده/ دانشگاههای رتبهمحدودیت

های آموزشی، نتبندی یکپارچه، با همکاری سه حوزه معاوکه این رتبهرغم اینگونه که ذکر شد، علیمانه

زشکی انجام پبار در وزارت بهداشت، درمان و آموزش تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی برای اولین

های علوم های ایجاد شده با محوریت شورای گسترش و مدیریت اعتباربخشی دانشگاهگرفت؛ اما هماهنگی

نجام و نتایج گانه به خوبی و در موعد مقرر اهای سهارت متبوع و همکاری تمامی مدیران حوزهپزشکی وز

ا و هها در تدوین شاخصاستخراج و منتشر شد. تعامل و همکاری مناسب مدیران ستادی و دانشگاه

های انجام تها از مزیهای برخط برای هماهنگی و برگزاری نشستها و استفاده از ظرفیتآوری دادهجمع

 بندی علمی بود.این رتبه

 هایی نیز در این مسیر وجود داشت:در عین حال محدودیت

 هاها و شاخصو تعدد حیطه ۱۴۰۰کننده وزارت در رعد وسعت سه حوزه مشارکت -۱

ای بندی، در عین وقوف بر دشواری احصها به طرح رتبهپیچیدگی تصمیم بر ورود برخی شاخص  -2

 ها آن

ناشی از  های متناوبدلیل تعطیلیها از مراکز برون سازمانی بههنگام دادهآوری بهدشواری جمع -3

 در کشور ۱۹بیماری کووید 

 ۱۹وید های ناشی از بیماری کودلیل محدودیتهای متعدد در تشکیل جلسات وزارت متبوع بهوقفه -۴
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 پیشنهادها

ی در تعیین چارچوب ارتباطات، همکاری های ملهای استراتژیک دولتنابع علمی تأکید دارند که سیاستم

بندی طراحی رتبه .(۱۴)المللی نقش اساسی دارند المللی و همچنین برای رقابت در سطح بینو تحرک بین

ها، زمینه بندیها و مؤسسات آموزش عالی در این گونه رتبهعلمی ملی و حضور تمامی دانشگاه/ دانشکده

منظور المللی را  فراهم خواهد ساخت. لذا بههای بینبندیتر در رتبههموار شدن مسیر برای حضور موفق

 گردد: راستایی با تحوالت جهانی پیشنهادهای زیر مطرح میهم

o کی های علوم پزشبندی علمی آتی دانشگاهتعیین فاصله زمانی مشخص برای اجرای طرح رتبه

 کشور

o ها ک از حیطهابل بهبود در هر یها برای تمهید بر ارتقای نقاط قتوجه جدی مدیران ارشد دانشگاه 

o رون کالن ای برای همکاری بر رفع نقاط ضعف هر دانشگاه در دهای درون کالن منطقهتشکیل تیم

 مناطق 

o ی ملی نسبت های ملی در سطح کشور با تأکید بر نقاط قوت به منظور اعتمادسازبندیانتشار رتبه

ردی و های کاربفیت آموزش، انجام پژوهشها در باب کمیت و کیهای علمی دانشگاهبه فعالیت

 های دانشگاهی اهتمام بر ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان در محیط

o ف و زمینههای ملی برای شناخت و رفع نقاط ضعبندیها در رتبهاهتمام بر حضور فعال دانشگاه-

 المللی های  بینبندیتر در رتبهسازی برای حضور موفق

o  ها انشگاهدها منوط به بررسی دقیق مستندات است، مدیران بسیاری از شاخصاز آنجا که ارزیابی

ویی های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجسازی و ثبت مناسب فعالیتباید نسبت به مستند

 توجه ویژه داشته باشند.
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o ای بر ههای دوربندیهای یکپارچه اطالعاتی در وزارت متبوع و انجام رتبهتمهید راه اندازی سامانه

 ها اساس آن

o های موریتراستا با مأهای همهای همتا با یکدیگر به منظور تعیین شاخصتعامل نزدیک دانشگاه

 محوله

o راستا متمهید حضور و ارتباط بیشتر اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در جامعه، به منظور ه

 های علمی دانشگاهی مبتنی بر نیاز صنعت و منطقه. نمودن فعالیت

 

 سخن پایانی

(، مرتبط بودن transparencyها شامل: شفافیت )بندی دانشگاهارها تأکید شده است که عناصر اصلی رتبهب

(relevancy( و اعتبار )validityداده ) نظران حوزهمشارکت صاحب .(۱3)ها در مقایسه با یکدیگر هستند-

های علوم پزشکی در تدوین رهنگی دانشجویی دانشگاه/دانشکدههای آموزش، تحقیقات و فناوری و ف

بندی ملی های علوم پزشکی به ارتقای رتبهبندی علمی آتی دانشگاههای جامع و مطلوب برای رتبهشاخص

 نماید.کمک شایانی می

های م حوزهدر پایان از تمامی معاونان و مدیران محترم ستادی وزارت بهداشت، مدیران و رابطین محتر

، معاونان مختلف معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، رؤسای محترم

ها دانشگاه بندی علمیمحترم فرهنگی دانشجویی، تحقیقات و فناوری و آموزشی و نیز رابطین محترم رتبه

و در  ۱۴۰۰یرخانه رعد های علوم پزشکی کشور، به جهت همکاری صمیمانه و نزدیک با دبو دانشکده

 گردد.اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز تشکر و قدردانی می

 

  

file:///D:/halavati/book%203/in/Raad-1400_book-4Revise-1_00-05-31.docx%23_ENREF_13


 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  7۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها
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کده های فهرست شاخص های مورد استفاده در اولین دوره رتبه بندی علمی دانشگاه ها / دانش. ۱جدول 

ی در هر یک از شککش وجه تعال ( در حوزه معاونت دانشککجویی فرهنگی ۱۴۰۰علوم پزشکککی کشککور )رعد 

 آکادمیک

 یعلم تیمرجع

حوزه 

 معاونت
 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص

فرهنگی، 

 دانشجویی

 شرکت کنندگان کشوری دانشگاه در 

 جشنواره ملی دانشجوی نمونه

مجموع امتیازات دانشجویان راه یافته به مرحله کشوری جشنواره ملی 

 دانشجوی نمونه از یک دانشگاه به تعداد دانشجویان راه یافته آن دانشگاه
 اداره کل فرهنگی

فرهنگی، 

 دانشجویی

دانشجویی های علمی مشارکت انجمن

 های معاونتدر تحقق برنامه

های علمی دانشجویی به تعداد های محقق شده توسط انجمنتعداد برنامه

 های اجرا شده معاونتبرنامه
 اداره کل فرهنگی

 انیساز و حکمت بنانسان

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

فرهنگی، 

 دانشجویی

پوشش خدمات مشاوره و نسبت دانشجویان تحت 

روانشناسی)حضوری و مجازی( به دانشجویان 

 متقاضی

تعداد دانشجویان دریافت کننده خدمات 

حضوری و مجازی  مشاوره و روانشناختی به 

 تعداد دانشجویان  متقاضی

 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

های فرهنگی و مشارکت دانشجویان در فعالیت

 دانشجویی

های د دانشجویان فعال در کانوننسبت تعدا

های اسالمی، نشریات فرهنگی، تشکل

دانشجویی، های علمیدانشجویی، انجمن

ای های رسانهروان و فعالیتهمتایاران سالمت

 مفدا به تعداد کل دانشجویان دانشگاه

 معاونت فرهنگی و دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

 های فرهنگیمشارکت دانشجویان در جشنواره

 سیمرغ، هدهد، تیتر و دانشجوی نمونه

کننده در نسبت تعداد دانشجویان مشارکت

های فرهنگی سیمرغ، هدهد، تیتر و جشنواره

دانشجوی نمونه به تعداد کل دانشجویان 

 دانشگاه

 معاونت فرهنگی و دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی
 های ورزشیمشارکت دانشجویان در فعالیت

کننده در مشارکتنسبت تعداد دانشجویان 

های قهرمانی و ورزشالمپیادهای

همگانی)حضوری و مجازی(، مسابقات ورزشی 

درون و برون دانشگاهی) حضوری و مجازی(، 

های همگانی درون و برون ورزش

دانشگاهی)حضوری و مجازی(، به تعداد کل 

 دانشجویان دانشگاه

 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی
 های فرهنگیوارهبرگزیدگان در جشن

های فرهنگی امتیاز برگزیدگان در جشنواره

 سیمرغ، هدهد، دانشجوی نمونه و تیتر
 اداره کل فرهنگی

فرهنگی، 

 دانشجویی

مشارکت دانشجویان در فعالیت ) کار(  

 دانشجویی

تعداد دانشجویان مشغول به  انجام فعالیت) کار 

 ( دانشجویی به کل دانشجویان دانشگاه
 دانشجوییاداره کل 

 ندهیدانشگاه نسل آ

حوزه 

 معاونت
 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص

فرهنگی، 

 دانشجویی

های نوآورآنه،کارآفرینانه یا تجاری سازی شده در حوزه برنامه

 آپیاستارت

آپی در حوزه سالمت های استارتانجام برنامه

 دانشجویی های علمیتوسط انجمن
 اداره کل فرهنگی
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 الملل نیب

حوزه 

 معاونت
 تعریف عملیاتی عنوان شاخص

مرجع اخذ 

 داده

فرهنگی، 

 دانشجویی

نسبت دانشجویان بین الملل تحت پوشش خدمات 

 رفاهی به کل دانشجویان بین الملل

تعداد دانشجویان بین الملل تحت پوشش خدمات رفاهی) خوابگاه، 

 جویان بین المللتغذیه، ایاب ذهاب، تسهیالت ، بیمه و...(به کل دانش

اداره کل 

 دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

مشارکت دانشجویان بین الملل در نهادهای 

 دانشجویی

های فرهنگی به کل نسبت تعداد دانشجویان بین الملل عضو کانون

 دانشجویان بین الملل دانشگاه

اداره کل 

 فرهنگی

 ییپاسخگو

 داده مرجع اخذ تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

فرهنگی، 

 دانشجویی

دادرسی عادالنه و عالمانه به پرونده های 

 انضباطی دانشگاه

 های مطروحه باید از حیث شکلی دادرسی در پرونده

 و ماهوی منطبق با مقررات انضباطی باشند
 شورای مرکزی انضباطی

فرهنگی، 

 دانشجویی

ایمنی و استحکام تاسیسات و امکانات 

 دانشجوییرفاهی خوابگاه 

ایمنی و استحکام تاسیسات و امکانات رفاهی خوابگاه 

دانشجویی  باید بر اساس چک لیست ابالغی معاونت 

 دانشجویی و فرهنگی باشد

 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

سرانه فضای فیزیکی اتاق خوابگاه 

 دانشجویی

های قابل سکونت در خوابگاه به تعداد مجموع متراژ اتاق

 شجویان ساکن  در خوابگاهدان
 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

الگوی تغذیه سالم، صنعتی سازی، رعایت 

سازی ، طبخ، بهداشت فرآیند آماده

 نگهداری و توزیع غذای دانشجویان

سازی، رعایت بهداشت فرآیند الگوی تغذیه سالم، صنعتی

 سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذای دانشجویانآماده

های ابالغی معاونت فرهنگی ، نامهدانشگاه باید مطابق شیوه

 دانشجویی باشد

 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی
 سرانه وام دانشجویی

نسبت میزان وام دانشجویی اعطا شده به تعداد کل 

 دانشجویان متقاضی
 صندوق رفاه دانشجویان

فرهنگی، 

 دانشجویی
 سرپوشیده ورزشیها و فضاهای سرانه سالن

مساحت کل فضاهای سرپوشیده ورزشی به تعداد کل 

 دانشجویان دانشگاه
 اداره کل دانشجویی

فرهنگی، 

 دانشجویی

مشارکت نهادهای دانشجویی در اردوهای 

 جهادی دانشگاه

نسبت اردوهای جهادی توسط نهادهای دانشجویی به کل 

 اردوهای جهادی دانشگاه
 اداره کل فرهنگی

فرهنگی، 

 دانشجویی

مشارکت دانشگاهیان )دانشجویان، کارکنان 

 و اعضای هیأت علمی(

 در اردو های جهادی دانشگاه 

نسبت دانشگاهیان )دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات 

علمی(  شرکت کننده در اردو های جهادی به جمعیت کل 

 دانشگاهیان

 اداره کل فرهنگی

فرهنگی، 

 دانشجویی

ویان در شعب ای دانشجفعالیت رسانه

 رسانی مفدادانشگاهی پایگاه خبری و اطالع

در این شاخص کمیت و کیفیت فعالیت دانشجویان فعال در 

کسوت خبرنگار و دبیر سرویس در شعب دانشگاهی پایگاه 

 شود.گذاری میرسانی مفدا سنجیده و ارزشخبری و اطالع

 روابط عمومی معاونت

فرهنگی، 

 دانشجویی

فیزیکی اختصاص یافته به سرانه فضای 

 نهادهای دانشجویی

نسبت مساحت اختصاص یافته به هرنهاد دانشجویی ) اعم از 

های فرهنگی، نشریات دانشجویی، کانونانجمن علمی 

های اسالمی( به تعداد کل نهادهای دانشجویی و تشکل

 دانشجویی دانشگاه

 معاونت فرهنگی

فرهنگی، 

 دانشجویی

کارکنان( معاونت  سرانه منابع انسانی )

 فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

نسبت تعداد کارکنان معاونت فرهنگی دانشگاه ) اعم از 

مدیریت فرهنگی، ادارات تربیت بدنی، مشاوره،رفاهی، 

خوابگاه،تغذیه، دبیر خانه شورای انضباطی و شعب مفدا( به 

 جمعیت دانشجویی دانشگاه

معاونت فرهنگی و 

 دانشجویی
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 ییگرا تیمامور

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

فرهنگی، 

 دانشجویی

های عضویت در مجمع /اتحادیه/شورا ی کشوری کانون

های دانشجویی، تشکلهای علمیفرهنگی،  انجمن

 اسالمی، نشریات دانشجویی و شوراهای صنفی

آیا دبیر  نهاد دانشجویی در مجمع /اتحادیه/شورا 

های های فرهنگی،  انجمنکانونکشوری 

های اسالمی و نشریات دانشجویی، تشکلعلمی

 دانشجویی  عضویت دارد؟

 اداره کل فرهنگی
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شکده های فهرست شاخص های مورد استفاده در اولین دوره رتبه بندی علمی دانشگاه ها / دان. ۲جدول 

 در هر یک از شش وجه تعالی آکادمیک ( در حوزه معاونت آموزشی۱۴۰۰علوم پزشکی کشور )رعد 

 یعلم تیو مرجع یسرآمد

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
فرآیندهای منتخب در جشنواره شهید مطهری 

کشوری وسامانه فعالیت های نوآورانه آموزشی 

 مرکز مطالعات وزارت متبوع

اخیر در جشنواره تعداد فرایندهای برگزیده در سه سال 

کشوری شهید مطهری وسامانه فعالیت های نوآورانه 

 آموزشی مرکز مطالعات وزارت متبوع

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشکی

 آموزشی
 Adjunct & Visitingاعضای هیات علمی 

Professor پذیرفته شده  در دانشگاه 

 تعداد اعضا هیات علمی با ابالغ رسمی معتبر بر اساس

ه مصوبات شورای دانشگاه و هیئت ممیزه )آیین نامه شمار

معاونین محترم آموزشی و  ۹۴/۱۱/2۸مورخ  ۴۱۰7

 تحقیقات و فناوری وزارت(

 دبیرخانه راد

 شاخص های کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی آموزشی
شامل همبستگی درونی نمرات و شاخص های منتخب 

 مرکز خدمات آموزشی

مرکز خدمات آموزشی 

 ارتوز

 آموزشی
انتشارات هیأت علمی که به عنوان مرجع آزمون 

 شناخته شده اند )به تفکیک دانشگاه(

تعداد کتابهای مرجع که به عنوان منبع آزمون سراسری 

مورد استناد مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار میگیرند و 

توسط اعضا هیأت علمی دانشگاه تدوین، تألیف یا ترجمه 

 شده است

اهای دبیرخانه شور

بیرخانه د -آموزشی 

 رعد

 رتبه های برتر آزمون های جامع آموزشی
تعداد دستیاران حایز رتبه های برتر آزمون دانشنامه در سه 

 سال گذشته

دبیرخانه رعد / 

دبیرخانه شوراهای 

مرکز -آموزشی 

سنجش آموزش 

 پزشکی

 انیانسان ساز و حکمت بن

 اخذ داده مرجع تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
تشکیل کمیته اخالق در آموزش، دفاتر 

اخالق در بیمارستان های آموزشی و تدوین 

 راهنمای اخالق دانشگاه

تعداد راهنماهای اخالق تدوین شده در دانشگاه، 

جلسات برگزار شده شورای اخالق، وجود کمیته اخالق 

 در آموزش و دفتر اخالق در بیمارستان های آموزشی

/ دانشکده علوم  دانشگاه

 پزشکی

 برنامه گنجینه آموزش علوم پزشکی کشور آموزشی
میزان پیشرفت دانشگاه ها در پیاده سازی و اجرای 

 برنامه گنجینه آموزش

حوزه معاونت آموزشی 

 وزارت

 آموزشی
تعداد اعضا اصلی فرهنگستان های کشور / 

 چهره های ماندگار/برتر کشوری

عنوان عضو وابسته یا  تعداد اعضا هیات علمی که به

پیوسته فرهنگستانها فعال بوده و تعداد چهره ماندگار با 

 امضا وزیر

فرهنگستان های کشوری 

و دانشگاه / دانشکده علوم 

 پزشکی

 رکود هیات علمی آموزشی/پژوهشی
و  ۱3۹۸تعداد موارد رکود هیئت علمی طی سالهای 

 تقسیم بر تعداد کل اعضا هیات علمی ۱3۹۹

قیقات و معاونت تح

 فناوری وزارت

 اعضا هیات علمی با حداقل فعالیت پژوهشی آموزشی/پژوهشی

تعداد هیات علمی با حداقل صفر یا یک مقاله نمایه 

به تعداد کل  2۰۱۹شده در پایگاه اسکوپوس تا سال 

 هیات علمی دانشگاه

معاونت تحقیقات و 

 فناوری وزارت

 آموزشی/پژوهشی
بازآموزی  برگزار کارگاه آموزشی و برنامه 

 شده در حیطه اعتالی اخالق حرفه ای

تعداد کارگاه آموزشی و یا برنامه بازآموزی برگزار شده 

 در حیطه اخالق و رفتار حرفه ای در دو سال اخیر

دبیرخانه کمیته کشوری 

اخالق وزارت دانشگاه ها/ 

 دانشکده علوم پزشکی

 آموزشی/پژوهشی
هیئت احکام صادر شده تخلفات اعضای 

 علمی

تعداد احکام صادرشده تخلفات هیات علمی از سوی 

کمیته کشوری اخالق در پژوهش های زیست پزشکی و 

کمیته کشوری اخالق 

 دانشگاه ها/ -وزارت 

 دانشکده علوم پزشکی
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 اخذ داده مرجع تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

هیات های انتظامی اعضا هیئت علمی در سه سال 

 گذشته

 ندهیو دانشگاه نسل آ یفناور

 مرجع اخذ داده ریف عملیاتیتع عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
دانشجویان و دانش آموختگان در رشته 

 های بین رشته ای

تعداد دانشجویان و دانش اموختگان  رشته های بین رشته 

 ای مصوب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مرکز خدمات آموزشی 

 وزارت

 ایستگاه ازمونهای الکترونیک فعال آموزشی
صندلیهای فعال ازمون الکترونیک به تعداد نسبت تعداد 

 دانشجویان مشغول به تحصیل

مرکز سنجش آموزش 

 پزشکی

 آموزشی
دوره ها و کارگاه های اموزشی مشترک بین 

 دانشگاههای کالن منطقه

تعداد دوره ها و کارگاه های آموزشی مشترک برگزار شده 

 با دانشگاه های کالن منطقه

دانشگاه / دانشکده 

 شکیعلوم پز

 آموزشی
ارزشیابی مرکز آموزش مجازی دانشگاه 

 توسط دبیرخانه شورایعالی مجازی

امتیاز اعالم شده ارزشیابی هر دانشگاه / دانشکده توسط 

 دبیرخانه شورایعالی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی 

 مجازی

 آموزشی/پژوهشی
قراردادهای منعقد شده با صنعت و سایر 

 مراکز غیردانشگاهی

قراردادهای منعقد/عملیاتی شده در دو سال اخیر تعداد 

دانشگاه به امضا رئیس یا معاونت آموزشی/ تحقیقات و 

 فناوری دانشگاه

دانشگاه/ دانشکده علوم 

 پزشکی

 یساز یالملل نیب

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
رتبه ترکیبی آموزشی دانشگاه در نظام های رتبه 

بندی رایج )تایمز ، شانگهای ، کیو اس، وبومتریکس، 
ISC) 

رتبه ترکیبی آموزشی دانشگاه در نظامهای 

رتبه بندی رایج )تایمز، شانگهای، کیو اس، 

 (ISCوبومتریکس، 

 دبیرخانه رعد

 دانشجویان بین الملل با گذرنامه خارجی آموزشی
تعداد دانشجویان بین الملل مشغول نسبت 

 به تحصیل با گذرنامه خارجی در دانشگاه
 مرکز خدمات آموزشی وزارت

 آموزشی
اعضای هیات علمی پذیرفته شده در دانشگاه به 

 Adjunct& Visiting Professorعنوان 

تعداد اعضا هیات علمی با ابالغ رسمی 

معتبر بر اساس مصوبات شورای دانشگاه و 

مورخ  ۴۱۰7یزه )آیین نامه شماره هیئت مم

معاونین محترم آموزشی و  ۹۴/۱۱/2۸

 تحقیقات و فناوری وزارت(

 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

 آموزشی/پژوهشی
وضعیت وب سایت انگلیسی دانشگاه و مراکز 

 پژوهشی

وب سایت انگلیسی از نظر استانداردهای 

فنی و کیفی سایت، تعداد صفحات و میزا ن 

 ز سایتبازدید ا

دبیرخانه رعد با همکاری 

معاونت های تحقیقات و 

 آموزشی وزارت

 EducationIranوضعیت سایت  آموزشی

میزان محتوای بارگذاری شده در پورتال 

eductionIran  / برای هر دانشگاه

 دانشکده

 دبیرخانه رعد

 آموزشی
دوره ها و کارگاه های اموزشی مشترک با دانشگاه ها 

 خارج از کشورو موسسات علمی 

تعداد دوره ها و کارگاه های اموزشی 

مشترک با دانشگاه ها و موسسات علمی 

 خارج از کشور

دانشگاه/ دانشکده علوم 

 پزشکی

 ییگرا تیمامور

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
گرنت های جذب شده بابت ماموریت های 

 ویژه در هر کالن منطقه

تعداد گرنت های جذب شده در هر دانشگاه  بابت 

 ماموریت های ویژه هر کالن منطقه

مرکز ملی تحقیقات 

 راهبردی آموزش پزشکی



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  8۰

 

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی
هیات علمی مشارکت کننده در ماموریت های 

 ویژه  به تفکیک دانشگاه های کالن منطقه

تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاههای کالن منطقه 

ویژه محوله مشارکت نموده اند به که در مأموریتهای 

 تفکیک هر دانشگاه

دانشگاه/دانشکده علوم 

 پزشکی

 آموزشی
تصویب نقشه توسعه کالن منطقه در شورای 

 دانشگاه/شورای کالن منطقه/هیئت امنا

امتیاز دریافت شده بر اساس تصویب نقشه در هر یک 

 از مراجع

دانشگاه/دانشکده علوم 

 پزشکی

 آموزشی
علمی هر دانشگاه دارای اعضای هیئت 

افیلیشن دوم در سایر دانشگاه های کالن 

 منطقه

تعداد اعضای هیئت علمی هر دانشگاه دارای افیلیشن 

 دوم در سایر دانشگاه های کالن منطقه

مرکز امور هیأت علمی 

 وزارت

 یآموزشی/پژوهش
میزان پیشرفت همکاری دانشگاه ها با نصر در 

 رجعیت علمیفرآیند برنامه ریزی نیل به م

میزان درصد پیشرفت فعالیت دانشگاه در تدوین کتاب 

های قرمز، زرد و سبز و تدوین برنامه عملیاتی و نقشه 

 راه

مرکز ملی تحقیقات 

 راهبردی آموزش پزشکی

 آموزشی/ پژوهشی
پیشرفت عملیاتی مرجعیت علمی در دانشگاه 

 ها،  مطابق تفاهم نامه کتاب سبز

شدن نقشه راه مرجعیت علمی انجام مقدمات عملیاتی 

 بر اساس کتاب سبز

مرکز ملی تحقیقات 

 راهبردی آموزش پزشکی

 آموزشی
آماده سازی سند توسعه متوازن کالن مناطق 

 و تصویب در هیئت امنا

وجود سند آمایش سرزمین کالن منطقه و مصوب در 

 هیات امناء دانشگاه

دبیرخانه هیات امنا و 

استعالم از هماهنگ 

کالن منطقه کننده 

 مستقر در وزارت

 ییپاسخگو

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 آموزشی

کوریکولوم های تدوین یا بازنگری 

شده  توسط دانشگاه  بر اساس نیاز 

 جامعه در سطح منطقه ای و ملی

تعداد کوریکولوم های تدوین شده مصوب  شورایعالی 

های بازنگری شده توسط  برنامه ریزی یا کوریکولوم

دانشگاه  بر اساس نیاز جامعه در سطح منطقه ای و 

 ملی هر دانشگاه

 -دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی 

شورای عالی برنامه ریزی علوم 

 پزشکی

 آموزشی

وجود دفتر ارتباط با دانش آموختگان/ 

دانشجویان سال باالتر و دسترسی 

دانش آموختگان به منابع کتابخانه ای 

 ایمیل آکادمیک دانشگاهو 

آیا در دانشگاه / دانشکده دفتر ارتباط با دانش 

آموختگان وجود دارد؟ /آ یا دانش آموختگان آن 

دانشگاه کماکان میتوانند مانند دانشجویان در حال 

تحصیل ایمیل دانشگاهی خود را داشته و یا به منابع 

کتابخانه دانشگاه دسترسی داشته باشند؟ / آیا دانشگاه 

تسهیالتی جهت برقراری ارتباط دانشجویان با دانش 

آموختگان یا دانشجویان ورودی باالتر آن دانشگاه 

 فراهم کرده است؟

دبیرخانه رعد / دانشگاه / 

 دانشکده علوم پزشکی

 آموزشی
امتیاز مکتسبه دانشگاه در حوزه 

 اعتباربخشی  آموزش مداوم

 امتیاز کسب شده توسط دانشگاه / دانشکده علوم

 پزشکی در اعتبار بخشی برنامه های آموزش مداوم

اداره کل آموزش مداوم وزارت 

 بهداشت و دبیرخانه رعد

 آموزشی

سه ویژگی، اقدام برتر، ارائه 

پیشنهادات/ خالقیت و ایده های نو در 

حوزه آموزش حسب مورد و مبتنی بر 

 نیاز جامعه

سه ویژگی/ اقدام خاص و یا میزان ارائه پیشنهادات، 

خالقیت و ایده های نو در حوزه آموزش به صورت خود 

اظهاری در مقایسه با سایر دانشگاهها / دانشکده ها چه 

 بوده است؟

 دبیر خانه راد

 آموزشی

محتواهای تأیید شده شورای آرمان 

دانشگاه ارائه شده در موکس ملی 

 کشور

تعداد محتواهای تأیید شده در شورای آرمان دانشگاه 

 جازی به تفکیک هر دانشگاه / دانشکدهعلوم پزشکی م
 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 آموزشی

مراکز جامع آموزش خدمات سالمت و 

عرصه های آموزش جامعه نگر 

 دانشجویان علوم پزشکی

تعداد مرکز جامع آموزشی خدمات سالمت و عرصه 

 آموزش جامعه نگر برای دانشجویان علوم پزشکی
 پزشکیدانشگاه / دانشکده علوم 

آموزشی/ 

 پژوهشی/دانشجویی

مسولیت پذیری/ تعامل و حرکت 

دانشگاه یا دانشکده در جهت سیاست 

ها و خط مشی سازمانی / پاسخگویی 

مسولیت پذیری/ میزان تعامل و حرکت دانشگاه در 

نظم و  /جهت سیاست ها و خط مشی سازمانی 

انضباط اداری و پایبندی به قوانین و مقررات و 

پاسخگویی در زمینه مکاتبات اداری و تماس های 

 دبیرخانه ها و مدیریت های

ویی و ستادی حوزه دانشج

فرهنگی/ معاونت آموزشی/ 
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 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

به مکاتبات / نظم و انضباط اداری و 

 پایبندی به قوانین و مقررات

کاری از دیدگاه دبیرخانه ها و مدیریت های ستادی 

حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مقایسه با 

 سایر دانشگاه ها / دانشکده ها

 تحقیقات و فناوزی

 وزارت بهداشت

آموزشی/ 

 پژوهشی/دانشجویی
 وضعیت وب سایت فارسی دانشگاه

وب سایت فارسی دانشگاه از نظر کیفیت سایت، تعداد 

 صفحات و میزا ن بازدید سایت چگونه است؟

دبیرخانه رعد با همکاری 

معاونت های حوزه دانشجویی و 

عاونت آموزشی/ فرهنگی/ م

تحقیقات و فناوزی وزارت 

 بهداشت

 آموزشی
برنامه های برگزار شده در مراکز 

 مهارت های بالینی دانشگاه

تعداد برنامه های آموزشی برگزار شده توسط گروههای 

آموزشی دانشگاه در مراکز مهارتی )پرستاری ، اعم از 

داروسازی ، دندانپزشکی ، پزشکی توانبخشی و ، 

 پیراپزشکی سایر(

 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی

 آموزشی
پویش های دانشجویی آموزش سالمت 

 در جامعه ) در سطح دانشگاه(

تعداد پویش اموزش سالمت برگزار شده توسط 

 دانشجویان در سطح جامعه
 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی

 

  



 پزشکی(های علومبندی علمی دانشگاه)رتبه   ۱۴۰۰رعد  8۲

 

شکده های رتبه بندی علمی دانشگاه ها / دانفهرست شاخص های مورد استفاده در اولین دوره . ۳جدول 

لی در هر یک از شش وجه تعا ( در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری۱۴۰۰علوم پزشکی کشور )رعد 

 آکادمیک

 یعلم تیو مرجع یسرآمد

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 پژوهشی
طرحهای تحقیقاتی مصوب 

 در خارج از دانشگاه

تعداد طرحهای تحقیقات مصوب در نیماد، نصر، و سایر سازمانهای ارایه 

)خارجی با  ۱3۹۹و  ۱3۹۸دهنده گرنت داخلی و خارجی طی سالهای 

 محاسبه می شوند( تقسیم بر تعداد هیئت علمی 2وزن 

سامانه طرحهای تحقیقاتی ) 

 نوپا(

 پژوهشی
روند رشد شاخص اچ 

 دانشگاه

محاسبه و تفاوت آن به سال  2۰۱۹و  2۰۱۸شاخص اچ دانشگاه در سال 

 ( تقسیم می گردد2۰۱۸پایه )

مرکز توسعه و هماهنگی 

 ارزیابی تحقیقات

 پژوهشی
رهبری در مقاالت 

 پرنویسنده  منتشر شده

تعداد مقاالت پر نویسنده ) بیش از صد نویسنده ( منتشر شده در 

 انشگاه باشدکه نویسنده اول و یا مسئول آن از د 2۰۱۹و  2۰۱۸سالهای 

مرکز توسعه و هماهنگی 

 ارزیابی تحقیقات

 پژوهشی
کیفیت مجالت بین المللی 

 منتشر شده در دانشگاه

جمع شاخص سایت اسکور مجالت بین المللی منتشر شده در دانشگاه 

 2۰۱۹در سال 

مرکز توسعه و هماهنگی 

 اطالعات و انتشارات علمی

 پژوهشی
مراکز همکار سازمان 

 جهانی بهداشت
 تعداد مراکز همکار سازمان  جهانی بهداشت

نمایندگی سازمان جهانی 

 ومرکز توسعه  -بهداشت 

 هماهنگی ارزیابی تحقیقات

 پژوهشی
کیفیت مقاالت منتشر شده 

 دانشگاه

 25در   2۰۱۹و  2۰۱۸تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه طی سالهای 

 scopusبر حسب پایگاه  (Q1درصد برتر مجالت )

عه و هماهنگی مرکز توس

 ارزیابی تحقیقات

 پژوهشی
پتنتهای بین المللی  ثبت 

 شده از دانشگاه
 2۰۱۸ -2۰۱۹تعداد پتنتهای ثبت شده بین المللی دانشگاه طی سالهای 

سامانه ارزشیابی دفتر توسعه 

 فناوری سالمت

 انیانسان ساز و حکمت بن

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 رکود هیئت علمی آموزشی/پژوهشی

تعداد موارد رکود هیئت علمی طی سالهای 

تقسیم بر تعداد اعضا هیئت   ۱3۹۹و  ۱3۹۸

 علمی

مرکز توسعه و هماهنگی 

 اطالعات و انتشارات علمی

 آموزشی/پژوهشی
تعداد کارگاه آموزشی و برنامه بازآموزی  برگزار شده 

 در حیطه اعتالی اخالق حرفه ای

کارگاه آموزشی برگزار شده در حیطه تعداد 

اخالق حرفه ای و یا تعداد برنامه بازآموزی 

برگزار شده در حیطه اخالق حرفه ای در دو 

 سال اخیر

تعداد کارگاهها : دبیرخانه 

 کمیته کشوری اخالق

 نسبت هیات علمی با حداقل فعالیت پژوهشی پژوهشی

تعداد هیات علمی با حداقل صفر یا یک مقاله 

تا سال   scopusیه شده در پایگاه نما

به تعداد کل اعضای هیات علمی 2۰۱۹

 دانشگاه

 ISIDبر اساس سامانه 

 احکام صادرشده تخلفات هیات علمی پژوهشی
تعداد موارد تخلف اخالق در پژوهش طی 

 ۱3۹۹و  ۱3۹۸سالهای 

دبیرخانه کمیته کشوری 

 اخالق
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 ندهیو دانشگاه نسل آ یفناور

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 پژوهشی
خیریه  -جذب گرنت از سایر سازمانها ) صنعت 

 مراکز و سازمانهای بین المللی و... ( -

جمع بودجه دریافتی در طرحهای تحقیقاتی مصوب 

تقسیم بر تعداد هیئت  ۱3۹۹و  ۱3۹۸طی سالهای 

 علمی

سامانه طرحهای 

 نوپا -تحقیقاتی 

 واحد فناور پژوهشی
واحد های فناور جدید استقرار یافته  فیزیکی در بازه 

 (۱3۹۸-۱3۹۹ارزشیابی )

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 واحد فناور پژوهشی
واحد های فناور خارج شده موفق با استقرار فیزیکی 

 در مرکز

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 واحد فناور پژوهشی

 شرکت های  فناور تاسیس شده 

توسط اساتید و فراگیران و کارکنان) مستقرفیزیکی 

 در مرکز(

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 واحد فناور پژوهشی
شرکت های فناور غیر مستقر وابسته به اعضای 

 هیئت علمی و کارکنان همان دانشگاه

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 پروژه فناوری پژوهشی
پروژه های مشترک در حوزه واحدهای غیر وابسته 

 به  وزارت بهداشت

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 محصول پژوهشی
محصول به صورت پروتوتایپ منتج از پروژه های 

 فناوری

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 محصول دارای مجوز محصول پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 محصول تجاری شده محصول پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 میلیون ریال 2۰۰فروش تحقق یافته به ازای هر  فروش پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 دالر ۱۰۰۰فروش صادراتی تحقق یافته به ازای هر  فروش پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 ثبت اختراع داخلی اختراع پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اختراع پژوهشی
ثبت اختراع بین المللی در آمریکا، چین، روسیه، 

 استرالیا ، ژاپن، انگلیس و اتحادیه اروپا

سامانه ارزشیابی دفتر 

 سالمتتوسعه فناوری 

 اختراع پژوهشی

ثبت اختراع بین المللی در سایر کشورهای خارجی 

)بجز آمریکا، چین، روسیه، استرالیا ، ژاپن، انگلیس و 

 اتحادیه اروپا(

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 خدمات پژوهشی
اعطای وام به فناوران و شرکت های دانش بنیان  به 

 میلیون ریال 5۰ازای هر 

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 خدمات پژوهشی
کمک بال عوض به فناوران و شرکت های دانش 

 میلیون ریال 5۰بنیان  به ازای هر 

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اعتبارات پژوهشی
میلیون ریال  ۱۰۰جذب اعتبارات فناوری به ازای هر 

 از حوزه وزارت بهداشت

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اعتبارات پژوهشی

میلیون ریال  ۱۰۰جذب اعتبارات فناوری به ازای هر 

از هر بخش دولتی خارج از مجموعه های تحت 

 پوشش وزارت بهداشت

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اعتبارات پژوهشی
میلیون ریال  ۱۰۰جذب اعتبارات فناوری به ازای هر 

 از بخش خصوصی

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اعتبارات پژوهشی
میلیون ریال  ۱۰۰جذب اعتبارات فناوری به ازای هر 

 از بودجه دانشگاه

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 کسب جایزه از جشنواره های داخلی فناوری جشنواره/ رویداد پژوهشی
ارزشیابی دفتر سامانه 

 توسعه فناوری سالمت
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 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 کسب جایزه از جشنواره های خارجی فناوری جشنواره/ رویداد پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 برگزاری رویداد استارتاپ جشنواره/ رویداد پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 جشنواره/ رویداد پژوهشی
ایجاد غرفه در نمایشگاه های داخلی، ملی و اداره و 

 منطقه ای

سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 اداره و ایجاد غرفه در نمایشگاه های خارجی جشنواره/ رویداد پژوهشی
سامانه ارزشیابی دفتر 

 توسعه فناوری سالمت

 یساز یالملل نیب

 داده مرجع اخذ تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 مقاالت منتشر شده با همکاری بین المللی پژوهشی
تعداد مقاالت واجد شرایط به کل مقاالت 

 2۰۱۹و  2۰۱۸منتشر شده طی سالهای 

مرکز توسعه و هماهنگی 

 ارزیابی تحقیقات

 کتب / فصل تالیف شده با همکاری بین الملی پژوهشی

تعداد کتب / فصلی از کتب  نمایه شده  در 

با همکاری نویسندگان   scopusپایگاه 

 2۰۱۹و  2۰۱۸خارجی طی سالهای 

مرکز توسعه و هماهنگی 

 ارزیابی تحقیقات

 طرح های تحقیقاتی مشترک بین الملی پژوهشی
تعداد طرحهای واجد شرایط تقسیم بر تعداد 

 هیئت علمی

سامانه طرحهای تحقیقاتی ) 

 نوپا(

 اطالعاتی معتبروجود مجله نمایه شده در بانک های  پژوهشی+
یا scopusتعداد مجالت ایندکس شده در

pubmed   و یاISI 

مرکز توسعه و هماهنگی 

 اطالعات

 تعداد مراکز همکار سازمان  جهانی بهداشت مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت پژوهشی+

دفتر نمایندگی سازمان 

مرکز  -جهانی بهداشت 

توسعه و هماهنگی ارزیابی 

 تحقیقات

 ییگرا تیمامور

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 وجود/ بازنگری و به روز رسانی برنامه راهبردی پژوهشی

وجود برنامه راهبردی سه تا پنج ساله دانشگاه  

، استراتژی ها ، اولویتها ، برنامه VMGکه شامل 

عملیاتی ، .... می باشد، وجود برنامه ارزشیابی  

 راهبردیبرنامه 

برنامه عملیاتی 

 وزارت بهداشت

 پژوهشی
با حضور  -تعیین و انتشار اولویت های پژوهش 

 ذینفعان

وجود لیست اولویتهای تحقیقاتی و صورتجلسات 

 مربوط به حضور ذینفعان

مرکز توسعه و 

 هماهنگی تحقیقات

 پژوهشی
طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی 

 دانشگاه

بودجه طرح های تحقیقاتی اولویت دار به نسبت 

 کل بودجه طرح های مصوب دانشگاه

سامانه طرحهای 

 تحقیقاتی ) نوپا(

 ییپاسخگو

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 تعداد طرحهای تحقیقاتی تقاضا محور پژوهشی

نسبت تعداد طرحهای مصوب دانشگاه طی سالهای 

به سفارش یک کارفرما  انجام شده که  ۱3۹۹و  ۱3۹۸

 باشدتقسیم بر تعداد اعضای هیات علمی

 سامانه طرحهای تحقیقاتی )نوپا(

 پژوهشی
طرحهای تحقیقاتی مصوب مبتنی بر 

 اولویتها

نسبت طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه مبتنی بر 

 اولویتها به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب
 سامانه طرحهای تحقیقاتی )نوپا(



 هاپیوست  85

 

 مرجع اخذ داده تعریف عملیاتی عنوان شاخص حوزه معاونت

 ارائه نتایج تحقیقات به جامعه پژوهشی

تعداد نتایج منعکس شده از طرحهای تحقیقاتی به 

جامعه )  اخبار الکترونیک ، رسانه و... (  طی سالهای 

 ۱3۹۹و  ۱3۹۸

سامانه نتایج پژوهشهای سالمت 

 کشور

 HSRتعداد طرحهای تحقیقاتی  پژوهشی

به کل  HSRنسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی 

و  ۱3۹۸طرحهای تحقیقاتی مصوب طی سالهای 

۱3۹۹ 

 سامانه طرحهای تحقیقاتی )نوپا(
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 ها به تفکیک امتیازات شش وجه تعالی دانشگاهیتوزیع وزنی هر یک از معاونت .۴جدول

 

 های دانشگاهیامتیازات شش وجه تعالی به تفکیک گروهها از کل توزیع وزنی هر یک از معاونت.  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 محورهای تعالی دانشگاه

 جمع در هریک از شش وجه تعالی وزن هر معاونت

 شیآموز فناوریتحقیقات و  انشجویید-فرهنگی

 ۱۰۰ 25 7۰ 5 سر آمدی و مرجعیت

 ۱۰۰ 3۰ 65 5 و فناور دانشگاه نسل آینده

 ۱۰۰ 6۰ 3۰ ۱۰ ماموریت گرایی

 ۱۰۰ 3۰ 2۰ 5۰ پاسخگویی

 ۱۰۰ ۴5 ۴5 ۱۰ بین المللی سازی

 ۱۰۰ ۴۰ ۱5 ۴5 انسان ساز و حکمت بنیان 

 وزن نهایی برای ترکیب کل امتیازات معاونتها
فرهنگی 

 دانشجویی

تحقیقات و 

 فناوری
 آموزشی

هیئت 

 امنا
 جمع

شکی مرکز کالن مناطق آمایشی  دانشگاه های علوم پز

 و دانشگاه های بزرگ تهران
26 36 3۴ ۴ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۴ 33 33 3۰ مرکز استاندانشگاه های علوم پزشکی 

 ۱۰۰ ۴ 3۴ 3۱ 3۱ دانشگاههای علوم پزشکی غیر مرکز استان

 ۱۰۰ ۴ 3۴ 26 36 دانشکده های علوم پزشکی مستقل

 ۱۰۰ ۴ 3۴ 36 26 دانشگاه های با ماموریت خاص
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