
١�٣�/٠٩/١٠

١

طرح رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي

طرح راد


	م ���� ��� �دا

رتبه حيطهرتبه شاخصشاخصحيطه

توسعه آموزش

41رشته هاي نوگشايي شده -1

39 35رشته هاي موجود -2

0رشته مقاطع غير معتبر شناخته شده -3

حاكميتي

30برنامه هاي راهبردي معاونت آموزشي -4

41

6عملكرد شوراي دانشگاه -5

37عملكرد شوراي آموزشي -6

34جلسات رسمي معاون آموزشي -7

42برنامه جذب هيأت علمي -8

33توزيع بودجه -9

30ثبات مديريتي -10

برون داد آموزش

18وب سايت -11

17 2ثبات دروني نمرات دانشجويان -12

28قبولي در مقاطع باالتر -13

توسعه كيفي آموزش

25عملكرد مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي -14

26

30عملكرد اداره كل آموزش مداوم -15

11نقطه نظرات مديران وزارت -16

23عملكرد جشنواره آموزشي شهيد مطهري -17

36فعاليتهاي ويژه -18

نقشه جامع علمي كشور

19پياده سازي نقشه جامع علمي كشور -19

21 24آموزش پاسخگو -20

14اخالق حرفه اي -21



١�٣�/٠٩/١٠

٢

:مقطع نوگشايي شده/ رشته -1

، )3( MPH، )2(، كارشناسـي  )1(كـارداني  : مقاطع و وزن آنهـا بـراي نوگشـايي عبـارت هسـتند از     •

، )4(، دكتـراي حرفـه اي   )4(، دكتراي تخصصي مبتني بر پـژوهش  )6( PhD، )3(كارشناسي ارشد 

).5(و فوق تخصص باليني ) 4(، فلوشيپ )5(دستياري 

سيس يـك دانشـكده جديـد شـده باشـد،      أدر ضمن اگر رشته هاي نوگشايي شده باعث ت: 1تبصره •

.ضرب خواهد شد 1/5امتيازات كسب شده در آن رشته ها در ضريب 

امتياز رشته هاي نوگشايي شدهاي كه اولين بار در كشور راه اندازي شوند در ضـريب  : 2تبصره •

.ضرب مي شود 1/5

در صورتي كه رشته هاي مذكور در راستاي اولويتهاي ارايه شده در نقشه جامع علمي :  3تبصره •
 :كشور در نظر گرفته شوند امتيازات تعلق گرفتـه در ضـرايبي بـه شـرح زيـر ضـرب خواهـد شـد        

) گـروه ب (رشته هاي داراي اولويـت بـاال   ) 2؛ 2 )گروه الف(رشته هاي داراي اولويت بسيار باال )1
.1/5) گروه ج(رشته هاي داراي اولويت متوسط )3؛ 1/7

:مقطع موجود/ رشته  -2

رشته هاي موجود دانشگاه به جز رشته هاي نوگشايي شده نيـز  •

در اين محاسبه در نظر گرفته شده و وزن آنهـا برابـر يـك دهـم     
.وزن رشته هاي موجود خواهد بود
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: مقطع غير معتبر شناخته شده/ رشته -3

منظور رشته هايي هستند كه توسط واحدهاي علمي ذيربط مورد •

بررسي قرار گرفته و از نظر اعتبار علمـي بـراي تربيـت دانشـجو     

. ييد كامل قرار نگرفته اندأمورد ت

اين مورد شامل رشـته و مقـاطعي كـه بـر اسـاس يـك سياسـت        •

كشوري و يا دانشگاهي حذف دائم و يا موقت شده و ارتباطي بـا  
.ايرادات آموزشي ندارد، نمي شود

: گزارش عملكرد ساليانه منطبق بر برنامه بلند مدت -4

الزم است كه هر دانشگاه منطبق بـر برنامـه بلنـد مـدت خـود سـاالنه گـزارش        •

.عملكرد آموزشي خود را ارايه دهد

گزارش عملكـرد مبسـوط شـامل گزارشـي خواهـد بـود كـه داراي        : توضيحات•

، هيئـت علمـي  توضيحات دقيق و مسـتند و بـه تفكيـك حـداقل در زمينـه هـاي       

آموزش و  آموزش مداوم، مركز توسعه، دانشكده ها، اداري -مالي، دانشجويي

ذكر ليست وار عملكـرد بـدون توضـيحات دقيـق بـه منزلـه گـزارش        . باشد كل

همچنين گزارش عملكردي مالك قـرار  . عملكرد خالصه در نظر گرفته مي شود

مي گيرد كه به صورت كامل در وب سايت دانشگاه قابل دستيابي باشد يـا بـه   
.شكل چاپي منتشر شده باشد تا تضمين بر انتشار آن وجود داشته باشد
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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 =وجود برنامه بلندمدت و عدم وجود گزارش عملكرد•

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= وجود برنامه بلندمدت و گزارش عملكرد با ارتباط قوي•

در صورت تاييد گزارش عملكرد و برنامه بلندمدت توسط هيئت امناي دانشگاه به : 1تبصره •

شود ضرب مي 1/5صورت رسمي امتيازات فوق در 

در صورت تعيين كمي ميزان پيشرفت كار منطبـق بـر برنامـه بلندمـدت و ميـزان      : 2تبصره •
.ضرب خواهد شد 1/5امتيازات فوق در % 70موفقيت بيش از 

: جلسات شوراي دانشگاه -5
نامه، به صورت منظم و با توالي زماني مناسب جلسات شـوراي دانشـگاه بـه     الزم است بر اساس آيين•

رياست رئيس دانشگاه و حضور معاونين دانشگاه تشكيل و به مسـايل مختلـف دانشـگاه بـا محوريـت      

اعضاي اين شورا بايد با حكم رئيس دانشگاه و طبق آيين نامه مربوطـه انتخـاب   . آموزش پرداخته شود

.و در جلسات حضور فعال داشته باشند

به ازاي برگزاري هر جلسه شوراي دانشگاه درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابي يك امتياز لحاظ مـي  •

.گردد

.در صورت رعايت آئين نامه در انتصاب اعضاي شورا يك امتياز اضافه خواهد شد: 1تبصره •

در صورتي كه در دستور كار جلسات شوراي دانشگاه و مصوبات مربوطه ارتباط نزديك و : 2تبصره •

ضـرب   1/5مشخصي با وظايف محوله به شوراي دانشگاه وجود داشته باشد امتيـازات اخـذ شـده در    

.خواهد شد

يـا تمـام جلسـات در    (معاون دانشـگاه حـداقل در پـنج جلسـه      3در صورت حضور بيش از :  3تبصره •

.ضرب خواهد شد 1/5امتيازات اخذ شده در ) صورتيكه كمتر از پنج جلسه تشكيل شده باشد

در صورت عدم حضور رئيس دانشگاه در هر جلسه شورا امتياز آن جلسـه لحـاظ نخواهـد    :  4تبصره •
.شد
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:جلسات شوراي آموزشي و شوراهاي معادل دانشگاه -6

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

به رياست معاون آموزشي دانشگاه و حضور معاونين آموزشي دانشكده ها و معـاون دانشـجويي دانشـگاه    

البتـه جلسـات هـم تـراز شـوراي      . تشكيل و به مسايل مختلف دانشگاه با محوريـت آمـوزش پرداختـه شـود    

نيـز در ايـن زمينـه     آمـوزش مـداوم  و  تحصيالت تكميلي، شوراي آموزش پاسخگوآموزشي دانشگاه شامل 

.محاسبه خواهند شد

به ازاي برگزاري هر جلسه شوراي آموزشي دانشگاه و يا شوراهاي آموزش پاسخگو، تحصيالت تكميلـي و  •

.امتياز لحاظ مي گردد 1آموزش مداوم درطي يكسال منتهي به زمان ارزيابي 

.ضرب مي شود 1/5در صورت حضور بيش از دو سوم اعضا در هر جلسه، امتيازات فوق در : 1تبصره •

در صورت عدم حضور رئيس دانشگاه در هر جلسه شوراي آمـوزش پاسـخگو امتيـاز آن جلسـه     : 2تبصره •
.لحاظ نخواهد شد

در صورت عدم حضور معاون آموزشي دانشگاه، رئيس مركز توسعه و مديركل آمـوزش در هـر   : 3تبصره •
كسر مي شود و اگر بيش از دو  از امتياز جلسه مذكور% 10شوراي آموزشي دانشگاه به ازاي هر فرد جلسه

.در جلسه حضور نداشته باشند امتياز آن جلسه لحاظ نخواهد شدنفر از ايشان

: جلسات رسمي معاون آموزشي دانشگاه -7

به جهت افزايش تعامل دو طرفه و هدفمند بـين سـتاد و صـف، تعـداد نشسـتهاي      •

هدفمند و برنامه ريزي شده يكي از بهترين شاخصهاي كمـي قابـل انـدازه گيـري     

. است

در اين راستا جلسات معاون آموزشي دانشگاه، مدير آموزش و يـا رئـيس مركـز    •

توسعه دانشگاه با مديريتهاي دانشكده هـا، اسـاتيد، دانشـجويان و كارمنـدان بـه      

.  عنوان يك شاخص مورد نظر خواهند بود
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نشستهايي محسوب مي شوند كه هدفمند و با برنامه ريزي قبلـي برگـزار   : 1توجه •

.شده باشد

نشستهاي شوراي آموزشي دانشگاه و شـوراي دانشـگاه محاسـبه نمـي     : 2توجه •

.شوند

جلساتي كه داراي صورت جلسه باشد و با دعوتنامه برگزار شـده باشـد   : 3توجه •

.منظور مي شوند

در صورتي كه جلسه به صورت ادواري و با مصوبات و تصميمات قابـل  : 4توجه •

پيگيري همراه باشد و شيوه و مدل پيگيري مصوبات تعيين شده باشـد، امتيـاز آن   

.ضرب مي شود 1/5در 

) مثالً با ساير معاونتهـا (جلسات درون دانشگاهي خارج از حوزه آموزش : 5توجه •

.ضرب مي شود 1/5نيز در 

: نحوه توزيع بودجه آموزشي دانشگاه -8

عدم وجود مستندات مشخص در مورد شيوه تخصيص بودجه آموزشي بـه واحـدها و دانشـكده    •

صفر امتياز =ها

ها و بـدون   وجود مستنداتي كه نشان دهنده شيوه تخصيص بودجه ولي بدون مشاركت دانشكده•

يك امتياز =داشتن شاخصهاي دقيق كمي باشد 

وجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به شيوه مشاركتي با كليـه ذينفعـان بـوده ولـي     •

سه امتياز =بدون شاخصهاي كمي دقيق باشد 

وجود مستنداتي كه نشان دهنده تخصيص بودجه به شيوه مشاركتي با كليـه ذينفعـان بـوده و بـا     •

پنج امتياز =شاخصهاي كمي دقيق باشد

در صورتي كه گزارش دقيق مالي در خصوص شيوه هزينه كردهاي مالي سـال قبـل و   : 1تبصره •
.ضرب خواهد شد 1/5ميزان انطباق آن با تصميمات اخذ شده وجود داشته باشد، ضرايب در 
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: برنامه جذب اعضاي هيأت علمي -9

، ؟آيا برنامه بلندمدت توسعه اي در اين زمينـه وجـود دارد  ) 1: در اين قسمت سه موضوع بررسي خواهد شد•

آيا قوانين و مقرارت مربوطـه بـه   ) 3آيا روش درج نيازها در فراخوان نظام مند و مشاركتي است يا خير؟ ) 2

:مقياس زير محاسبه و با هم جمع مي شوند 5خوبي رعايت مي شود؟ امتيازات اين سه موضوع بر اساس 

كه به صورت دقيق طراحي شده باشد و در هيئت امنـاي  ) ساله 5حداقل (وجود برنامه بلندمدت دانشگاهي . 1•

سه امتياز، در صورتي كه اين برنامه منطبق بر اهداف نقشـه جـامع علمـي    = دانشگاه به تصويب رسيده باشد

.ضرب خواهد شد 1/5كشور باشد اين امتياز در 

شناسايي نيازها براي اعالم در فراخوان جذب هيئت علمي به روش مشاركتي و نظرخـواهي نظـام منـد از    . 2•

دو امتياز= دانشكده ها

يك امتياز= طرح و تصويب ليست وارد شده در فراخوان جذب در شوراي دانشگاه. 3•

تشكيل مرتب و برنامه ريزي هيئت جذب اساتيد و انجام وظايف محوله، شامل تعداد جلسات برگزار شـده  . 4•

دو امتياز= و رعايت قوانين و مقررات) جلسه در سال يك امتياز 6بيش از (

= پرونده هاي ارسالي در كميتـه جـذب مركـزي در وزارت   % 80رعايت كامل ضوابط جذب و تاييد بيش از . 5•
دو امتياز

:ثبات مديريتي -10

، مدير تحصيالت تكميلي، مدير آموزش، معاون آموزشي دانشگاه: سمتهاي مورد نظر عبارت هستند از•

معـاونين آموزشـي   ، رئيسهاي دانشـكده هـا  ، رئيس واحد آموزش مداوم، رئيس مركز توسعه آموزش

.دانشكده ها

بر اساس احكام كارگزيني، ميانگين مدت كار مسئولين در هر يـك از سـمتها مـذكور بـر حسـب سـال       •

.محاسبه و به عنوان يك امتياز در نظر گرفته خواهد شد

سابقه كاري هر فرد در هر مسئوليت بـه سـال بـا نصـف سـابقه فـرد در سـاير        : نحوه محاسبه امتياز•

.سمتهاي مرتبط جمع و به توان دو مي رسد

. ضرب مي شـود  1/5درصورتي كه فرد مسئول داراي مدرك مرتبط دانشگاهي باشد امتياز مذكور در •

بـه  . ضرب مـي شـود   1/2هاي آموزشي مرتبط امتياز مذكور در  همچنين در صورت شركت در دوره

امتياز اضـافه   1و در مجالت خارجي  0/5ازاي هر مقاله آموزش پزشكي چاپ شده در مجالت فارسي 
.مي شود
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:شفافيت و روان بودن اطالعات در وب سايت دانشگاه -11

وجود اطالعات دقيق و بـه روز در خصـوص روالهـا و برنامـه هـاي آموزشـي دانشـگاه در وب        •

. يدتسايت و استفاده از ارتباطات الكترونيكي با دانشجويان و اسا

وجود وب سايت براي معاونت آموزشي دانشگاه با اطالعات دقيـق و بـه روز در مـورد وظـايف     •

نيم امتياز= معاونت، مديريتها و واحدهاي مختلف معاونت و مسئولين مربوطه

وجود اطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي دانشـجويان بـه آيـين نامـه هـا و مسـتندات       •

نيم امتياز= قانوني مرتبط به ايشان در وب سايت آموزش دانشگاه

كارشناسـان بـه آيـين نامـه هـا و      /وجود اطالعات و يا لينكهاي مناسـب بـراي دسترسـي اسـاتيد    •

نيم امتياز= مستندات قانوني مرتبط به ايشان در وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه

وجود صفحات وب مشخص براي هر دانشكده شامل اطالعـات پايـه آنهـا، معرفـي دپارتمانهـاي      •
يك امتياز= آموزشي و بيمارستانهاي آموزشي مربوطه و اعضاي هيئت علمي

وجود برنامه هاي آموزشي دقيق دپارتمانهاي آموزشي و برنامه كاري اساتيد در صـفحات وب  •

امتياز براي هر دانشكده 1/5= دانشكده ها

وجود طرح درس و برنامه آموزشي دپارتمانهاي آموزشـي در وب سـايت بـا قابليـت دسـتيابي      •

امتياز براي هر دانشكده 1/5= آسان براي دانشجو

نمره 1/5= طراحي مناسب صفحات و وجود استانداردهاي ثابت در تمامي صفحات وب دانشگاه•

وجود شيوه مناسب و ساده براي دسترسي به آدرس پست الكترونيكي اساتيد و اسـتفاده از آن  •

يك نمره= براي برقراري ارتباط با اساتيد

وجود ارتباطات مناسب درون دانشگاهي بين صفحات مرتبط در سايت به يكديگر مانند صفحات •

نيم امتياز= دانشكده ها به يكديگر

وجود ارتباطات مناسب بين صفحات مرتبط در سـايت بـا سـاير دانشـگاهها و مراكـز تحقيقـات       •
نيم امتياز= داخل و خارج از كشور

محتواي آموزشي مناسب و مطالب جذاب آموزشي براي اعضـاي هيئـت علمـي و    (انتشار دانش •
دو امتياز )=دانشجويان



١�٣�/٠٩/١٠

٩

:اعتبار دروني نمرات دانشجويان -12
از آنجايي كه اعتبار ارزشيابي پيشرفت تحصيلي يكي از مهمتـرين شاخصـهاي سـنجش عملكـرد     •

آموزش محسوب مي شود و از آنجايي كه اعتبار دروني نمرات دانشجويان يكي از ساده تـرين و  

قابل دستيابي ترين شاخصهاي قابـل محاسـبه از نـرم افـزار سـما و يـا هـر نـرم افـزار مـديريت           

بـراي ايـن مهـم نمـرات دروس     . آموزشي ديگر است لذا اين شاخص در ايـن مرحلـه انتخـاب شـد    

عمومي و نمره پايان نامه ها به دليل تفاوت قابل مالحظه با نمرات دروس تخصصـي در محاسـبه   

.وارد نخواهد شد

نمرات دانشجويان دانش آموخته هر دانشگاه در سـال گذشـته كـه در نـرم افـزار وارد شـده انـد        •

معنـي ايـن   . محاسـبه مـي گـردد    فـوق انتخاب و بر اساس پراكندگي نمرات دانشـجويان شـاخص   

شاخص آن است كه هرچه نمرات يك دانشجو به يكديگر نزديكتر باشـد نشـان دهنـده همبسـتگي     

در ايـن محاسـبات كليـه نمـرات دانشـجويان و در تمـامي       . دروني بيشتر در امتحانات مـي باشـد  
.وارد خواهد شد) حتي دروس افتاده(دروس 

:قبولي دانشجويان در مقاطع باالتر -13

ابتدا از مركز سنجش وزارت قبولي دانشجويان در امتحانات كارشناسي ارشد و دستياري پزشكي در •

.آخرين دوره به تفكيك دانشگاه محل تحصيل دانشجو در مقطع قبل اخذ مي شود

سپس از مركز امور دانشجويان، تعداد دانشـجويان دوره كارشناسـي و پزشـكي عمـومي دانشـگاهها      •

سال گذشته اخذ و متوسط تعداد دانشجويان ورودي هر دانشگاه محاسبه مي  5تا  2كشور در فاصله 

.گردد

با توجه به اين اعداد درصد قبولي دانشجويان تحصيل نموده در هر دانشگاه در امتحانات كارشناسـي  •

از آنجايي كه رتبـه دانشـجويان ورودي دانشـگاه هـاي     . ارشد و دستياري پزشكي محاسبه خواهد شد

كشور با يكديگر تفاوت دارند، رتبه گزينش هر دانشـگاه در بـين انتخـاب دانشـجويان ورودي در سـه      

سال گذشته از مركز امور دانشجويان وزارت اخذ شده و دانشگاهها بر اساس اين رتبه به چهار دسته 

بر اساس چارك تقسيم مي شوند، دانشگاه هايي كه جزو انتخابهـاي اول بـوده انـد، دانشـگاههايي كـه      

  2، 1/5، 1/25، 1جزو  انتخابهاي آخر بوده اند و دو دسته بينابيني در مرحله آخر به ترتيـب امتيـازات   

در نظر گرفته شـده و  ) به ترتيب از انتخابهاي نخست تا انتخابهاي آخر(براي هر دسته از دانشگاه ها  
. درصد قبولي در اين ضرايب ضرب خواهد شد
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فعاليتهاي كليدي مركز توسعه دانشگاه براي   -14
:ارتقاي كيفي آموزش

برنامـه  ) 2داشتن واحدهاي مختلـف فعـال در مركـز،    ) 1شش شاخص اصلي شامل •

برنامه مدون ارزيابي كيفيت سـواالت امتحانـات   ) 3مدون آموزش مهارتهاي باليني، 

) 5برنامـه ارزيـابي طـرح درسـها فرادهنـدگان،      ) 4پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان،   

 ،برنامـه ارزيـابي جـامع عملكـرد اسـاتيد     ) 6برنامه مـدون توانمندسـازي اسـاتيد و    

. بررسي و اطالعات جمع آوري مي شود

در صورتي كه هر يك از اين شاخصها به صـورت كامـل و مسـتند موجـود باشـد      •

و در صورت  2و در صورتي كه به صورت ناقص ارايه شده باشند امتياز  3امتياز 
.داده خواهد شد 1پياده نشدن و يا موجود نبودن امتياز 

:اختيارات دانشگاه در مديريت برنامه هاي آموزش مداوم -15

از آنجايي كه مركز آموزش مداوم وزارت در بررسـي هـاي اخيـر خـود بـر اسـاس قابليـت و        •
توانمنديهاي موجود در اين مراكز اختياراتي به دانشگاهها واگذار نموده است كه عيني تـرين و  

قابل سنجش ترين شاخص جامع در اين حيطه مي باشد، بر آن اسـاس دانشـگاه هـا بـه چهـار      
:دسته تقسيم خواهند شد

يك امتياز =دانشگاه هاي با كمترين اختيارات•

دو امتياز =دانشگاه هاي با اختيارات محدود•

سه امتياز =دانشگاه هاي با اختيارات زياد•

چهار امتياز =دانشگاه هاي با اختيارات گسترده•

تقسيم و در امتياز اخـذ شـده از    100شده توسط دانشگاه بر  كل امتيازات آموزش مداوم داده•
.معيار فوق ضرب خواهد شد
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:نقطه نظرات معاونت آموزشي وزارت -16

مسلماً معاون آموزشي وزارت و مـديران كـل بـه دليـل درگيـري      •

مستمر با دانشگاه هاي علوم پزشكي ديـدگاه جـامعي از عملكـرد    

.دانشگاه ها در نظر دارند آموزشي

افراد پاسـخ  (نظرخواهي از مديران كل و معاون آموزشي وزارت •

ماه در پست ستادي وزارت مسـئوليت عـالي    4دهنده بايد حداقل 

داشته باشند در غير اين صورت از مسئولين قبلي سـوال خواهـد   
).شد

:برگزاري جشنواره شهيد مطهري -17

عدم برگزاري جلسه صفر، برگزاري ( برگزاري جلسه بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه•

، برگزاري جلسه با اطـالع رسـاني   3جلسه ولي بدون اطالع رساني خوب و حضور كم مسئولين 

امتيـاز، حضـور مسـئولي از وزارت و يـا مقامـات       4خوب و حضور مسـئولين اصـلي دانشـگاه    

) امتياز 5استاني 

عدم گزينش صفر، گزينش بدون معيارهاي مشخص و بر اسـاس  ( گزينش اساتيد برتر آموزشي•

، گـزينش بـدون معيارهـاي    1نظرات مسئولين دانشگاه يا عدم معرفـي در جشـنواره دانشـگاهي    

، 2مشخص و بر اساس نظـرات مسـئولين دانشـگاه همـراه بـا معرفـي در جشـنواره دانشـگاهي         

، گـزينش بـر   3گزينش بر اساس معيارهاي دانش پژوهي بدون معرفـي بـه جشـنواره كشـوري     

) امتياز 5اساس معيارهاي دانش پژوهشي و معرفي برترينها به جشنواره كشوري 

بـه ازاي  ( فرآيندهاي برتر برگزيده شده از سوي دانشگاه در جشنواره كشوري شـهيد مطهـري  •

امتيـاز بـه هـر دانشـگاه تعلـق مـي        5هر فرايند برتر برگزيده شده يك امتياز و حداكثر تا سقف 
).گيرد
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:فعاليتهاي ويژه -18

به جهت ترغيب دانشگاهها به انجام اقدامات ويژه و خاص متناسب با مختصات خاص خود، در اين شاخص •

حـول گرايانـه   تاز دانشگاه ها خواسته خواهد شد تا بر اساس يك الگوي مشخص بهترين اقـدام نوآورانـه و   

بهترين و برترين فعاليت سال خـود را انتخـاب    دانشگاه خود بايد. خود را طبق ضوابط مشخص ارايه نمايند

.و ارايه نمايد

يك = فعاليت بديع و موثر در سطح يك گروه آموزشي كه با تحول جدي در آموزش دانشجويان همراه باشد•

امتياز

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

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

پياده سازي برنامه هاي كشوري و يا كپي برداري كار از ساير دانشگاه هـا مشـمول ايـن امتيـاز     : 1تبصره •

.نخواهد شد

فعاليت محدود ولي با تاثيرات عميق بر آموزش كل كشور مانند توليد مستنداتي قوي براي انجـام  : 2تبصره •
.يك تغيير جدي و عميق در آموزش كشور مشمول حداكثر امتياز خواهد شد

برنامه ريزي و اجراي دانشگاهي در راستاي اهداف نقشه  -19
:جامع علمي كشور

وجود مستندات قوي در دستور كار و صورت جلسات شوراي دانشگاه و هيئت امنا مبنـي بـر   . 1•

بـين  (طراحي برنامه مدون در جهت تحقق اهداف نقشه جـامع علمـي كشـور و پـايش اجـراي آن      

)امتياز به تشخيص تيم ارزياب 5صفر تا 

تعداد قراردادها و تفاهم نامه هـاي علمـي منعقـد شـده بـا سـاير سـازمانها و نهادهـاي علمـي          . 2•

به ازاي هر تفاهم نامه داخلي يك امتياز و تفاهم نامه بـين المللـي   (دانشگاهي داخل و خارج كشور 

)امتياز 2

تعداد رشته هاي آموزشي در حال تدريس كه با مشـاركت مسـتقيم و برنامـه ريـزي شـده بـا       . 3•

)امتياز 3به ازاي هر رشته (واحدهاي علمي خارج از كشور اجرا مي شوند 

)امتياز 0/1به ازاي هر دانشجوي (تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در دانشگاه . 4•
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بـه ازاي هـر   (تعداد اساتيد تمام وقت خارجي مشغول به كار در دانشـگاه  . 5•

)امتياز 2استاد 

ميزان درآمـد حاصـل از فعاليـت آموزشـي كـه منبـع تـامين آن خـارج از         . 6•

پول دريافتي از دانشجو شامل اين بند نمي (دانشگاه و وزارت بهداشت باشد 

)امتياز 1ميليون ريال در سال  200به ازاي هر ) (باشد

تعداد كتابهاي تاليف شده كه توسط مجاري رسمي كشور به عنوان منبـع  . 7•

بـه ازاي هـر   (آموزشي معرفي و يا مرجع امتحان كشوري تعيين مـي شـوند   
)امتياز 2كتاب 

:پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه -20

توجـه بـه   )2نگاه و نقش پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه در برنامه راهبـردي دانشـگاه،   ) 1در پنج حيطه •

ارايـه خـدمات   ) 4اجراي برنامه هاي آموزشي در دانشـگاه هـا و   ) 3نيازهاي جامعه در برنامه ريزي آموزشي، 

ايجاد محيط هاي آموزشي در جامعه، ميزان پاسخگويي سيسـتم آموزشـي هـر    ) 5آموزشي مستقيم به جامعه، 

:در اين راستا هفت شاخص كلي زير در نظر گرفته مي شود. دانشگاه بررسي مي شود

آيا در برنامه راهبردي دانشگاه نقش و جايگاه خاص براي پاسخگويي دانشگاه به نيازهاي جامعه در سـطح  . 1•

)امتياز 2( است؟  بومي و كشوري ديده شده

)امتياز 1( آيا اولويتهاي سالمت استان يا منطقه تحت نظر دانشگاه فهرست گرديده ؟ . 2•

)امتياز 1( آيا فهرست اولويت ها بصورت رسمي به گروه هاي آموزشي ابالغ شده ؟ . 3•

)امتياز 2( آيا بر اساس فهرست ابالغ شده، تغييري در برنامه هاي درسي ايجاد شده ؟ . 4•

بـه ازاي هـر   (آيا گروه هاي آموزشي برنامه اي مدون براي ارتقاي سالمت منطقه تحت پوشش خود دارنـد؟  . 5•

)امتياز 0/5گروه 

)امتياز 3( آيا دانشگاه براي آموزش مردم تحت پوشش خود برنامه اي دارد ؟ . 6•

 4( آيا دانشگاه فيلد و محيط آموزشي مناسب بـراي آمـوزش دانشـجويان در جامعـه فـراهم نمـوده اسـت؟        . 7•
)امتياز
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:اخالق حرفه اي -21
دانش ) 3دانشجويان و )2اعضاي هيئت علمي دانشگاه ) 1ارتقا و توجه خاص به اخالق حرفه اي در سه گروه •

در اين راسـتا مـوارد زيـر مـد     . آموختگان و ارايه دهندگان خدمت در جامعه مورد سنجش قرار خواهد گرفت

:نظر قرار خواهند گرفت

)امتياز 2( آيا گروه آموزشي مستقلي مسئول برنامه ريزي و مديريت اخالق حرفه اي مي باشد؟ . 1•

بـه  (آيا برنامه هاي درسي مشخص و مدوني در دانشگاه براي تدريس مباني اخالق حرفه اي وجـود دارد؟  . 2•

)امتياز 1ازاي برنامه در هر رشته 

بـه ازاي هـر   (آيا برنامه هاي مدون ولي غير درسي مانند جشن روپـوش سـفيد در دانشـگاه وجـود دارد؟     . 3•

)امتياز 1برنامه 

اي آموزشي مدوني در قالب كارگاه براي ارتقـا دانـش و اصـالح نگـرش اعضـاي هيئـت علمـي        ه آيا دوره. 4•

)امتياز 0/5به ازاي هر كارگاه برگزار شده (دانشگاه برگزار مي شود؟ 

)امتياز 0/5به ازاي هر برنامه (آيا در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه، اخالق حرفه اي ديده شده است؟ . 5•

آيا به صورت برنامه ريزي شده بـراي پـايش اخـالق حرفـه اي در بـين اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگاه و          . 6•
)امتياز 3حداكثر (دانشجويان و ساير گروه ها اقداماتي صورت پذيرفته است؟ 

از حسن توجه شما متشكرم


