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 : شاخصهای کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش

 نحوه امتیازدهی شاخص تعریف وزن شاخص عنوان شاخص ردیف

1 

نسبت تعداد دانشجو به تعداد عضو 

 هیات علمی 

 دانشکده(/گروه آموزشی)

اعضای هیات  به )سرانه دانشجو

 (علمی
 

20 

∗  تعداد دانشجویان 

 تعداد هیات علمی 
 

 *تعداد دانشجویان بر حسب مقطع با این ضرایب اعمال میشود:

  1و کارشناسی =  8/0=دانشجوی کاردانی

  2و دکترای عمومی =  MPH، *دانشجوی کارشناسی ارشد

 3و فلوشیپ = تخصصی، فوق تخصصی، دستیاری PhD*دانشجوی 

 تعداد دانشجو و هیات علمی در آبان ماه هر سال در نظر گرفته شود.   -

به ازای هر یک درصد اختالف سرانه از میزان بهینه 

کم  20از امتیاز کامل  2/0می باشد،  20سرانه که 

 می شود. 

2 

درصد اعضای هیات علمی که در 

های اقتصاد آموزش و ارتقای کارگاه

 /)دانشکدهاند وری شرکت کردهبهره

 (علوم پزشکی دانشگاه

15 

100 × 
 اندتعداد اعضای هیات علمی که در کارگاه شرکت کرده 

 تعداد کل اعضای هیات علمی               

ها درصد از اعضای هیات علمی هر دانشگاه در این کارگاه 10رود ساالنه انتظار می -

 شرکت کنند.

به ازای هر یک درصد از اعضای هیات علمی که در 

امتیاز تعلق می گیرد و با  5/1کارگاهها شرکت کنند 

 15درصد آنها در کارگاهها امتیاز کامل  10شرکت 

 تعلق می گیرد.

3 

مقاطع دارای محاسبه  درصد رشته

 دانشگاه/بهای تمام شده )دانشکده،

 ( علوم پزشکی 

 

 
15 

100 × 
 مقاطع دارای محاسبه بهای تمام شدهتعداد رشته     

 تعداد کل رشته مقاطع                    

درصد رشته مقاطع این محاسبه انجام شود  20رود هر سال حداقل برای انتظار می -

سال بهای تمام شده همه رشته مقاطع حداقل یک نوبت محاسبه شده  5و ظرف 

 باشد. تفسیر میزان این شاخص نیز بر اساس نوع رشته مقطع متفاوت خواهد بود. 

مقطع و به تفکیک علوم پایه و هزینه متوسط تربیت هر دانشجو به تفکیک رشته  -

 بالینی در رشته مقاطع باالتر 

به ازای هر یک درصد از رشته مقاطع که دارای 

امتیاز تعلق  75/0محاسبه بهای تمام شده هستند، 

درصد رشته مقاطع  20می گیرد و در صورتی که 

 15دارای محاسبه بهای تمام شده باشند امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد. 

4 

های آموزشی اعضای واحد سرانه

هیات علمی  )گروه، دانشکده، 

 دانشگاه(

 )سرانه تدریس اعضای هیات علمی(

 

15 

 
 تعداد کل واحدهای آموزشی تدریس شده در طول یک سال تحصیلی

 سال تحصیلی اعضای هیات علمی در اسفندماه  همان تعداد کل 
 بالینی محاسبه می شود.در یک سال تحصیلی به تفکیک گروه های علوم پایه و -

به ازای هر یک درصد اختالف سرانه از میزان بهینه 

کم  15از امتیاز کامل  15/0می باشد،  10سرانه که 

 می شود. و یا زیاد 

  



2 

 

5 
سرانه بودجه عمومی آموزشی 

 دانشجویان )دانشکده، دانشگاه(
15 

 بودجه عمومی آموزشی محقق شده دانشگاه/دانشکده           

  تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در کل رشته مقاطع در آبان همان سال  

درصورتی که دانشگاه سرانه بودجه را محاسبه و 

 ی گیرد.تعلق م 15اعالم کند امتیاز کامل 

6 

آموختگان سه درصد اشتغال دانش

 التحصیلی )دانشگاه(سال پس از فارغ

 

20 

100 × 

یا شاغل به تحصیل در مقطع باالتر، کار آموخته شاغل بهتعداد دانش

 آموختگیسه سال پس از دانش

 آموختگان در سال پایه )سه سال قبل(کل دانش تعداد      

تواند هر سال یک نمونه نسبتا کوچک )مثال برای محاسبه این شاخص، دانشگاه می -

آموختگان سه سال قبل خود را به صورت تصادفی درصد( از   دانش 10حدود 

 متناسب انتخاب نموده و این شاخص را محاسبه نماید.

 تحصیلی مالک است اشتغال در مشاغل مرتبط با رشته -

به ازای پایش وضعیت اشتغال هر یک درصد از دانش 

امتیاز تعلق می گیرد و با پایش  25/0 آموختگان،

 20درصد دانش آموختگان امتیاز کامل  80وضعیت 

 تعلق می گیرد.
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وزن  عنوان شاخص ردیف

 شاخص

 نحوه امتیازدهی شاخص تعریف

1 

درصد دروس ارایه شده به شیوه آموزش الکترونیکی 

سال  ترکیبی در سامانه آموزشی دانشگاه در یک نیم

 تحصیلی 

20 

به کل  LMSنسبت تعداد دروس فعال در سامانه 

شده در سامانه آموزشی دانشگاه در یک نیم  دروس ارائه

 سال تحصیلی بر اساس گزارش رایابان

به ازای هر یک درصد از دروس که به صورت الکترونیکی ترکیبی ارائه 

درصد دروس به صورت  20امتیاز تغلق می گیرد و با ارائه  1شود، 

 گیرد.تعلق می  20الکترونیکی ترکیبی، امتیاز کامل 

2 

درصد آزمون های الکترونیکی نسبت به کل آزمونهای 

 20 برگزار شده در نیم سال تحصیلی  

نسبت آزمون های الکترونیکی به کل آزمونهای برگزار 

اعم از آزمونهای شده در نیم سال تحصیلی دانشگاه  

 OSCEپایان ترم. پیشرفته و 

ونیکی برگزار گردد، به ازای هر یک درصد از آزمونها که به صورت الکتر

درصد آزمونها به  20امتیاز تعلق می گیرد و در صورت برگزاری  1

 تعلق می گیرد. 20صورت الکترونیکی، امتیاز کامل 

3 

 و طرحهای تحقیقاتی  تعداد و درصد  پایان نامه ها

محصول محور در حوزه فن آوری های ارتقادهنده 

 آموزش در تمام مقاطع دانشگاه
15 

و طرح های تحقیقاتی  درصد پایان نامه هاتعداد و 
محصول محور ارتقادهنده آموزش به تعداد کل پایان 

 نامه های هر دانشگاه

به ازای هر یک درصد از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی محصول 

امتیاز تعلق می  5/1محور در حوزه فن آوری های ارتقادهنده آموزش، 

ها در حوزه فن آوری های ارتقادهنده درصد آن 10گیرد و در صورتی که 

 تعلق می گیرد. 15آموزش باشد امتیاز کامل 

4 

طراحی آموزشی دوره و یا درس با استفاده از 

تکنولوژی های نوین ) از قبیل اپلیکیشن ، موبایل، 

شبیه سازی ، واقعیت افزوده و مجازی، هوش 

 و.....(XRمصنوعی، 

15 

طراحی شده  با تعداد دوره ها و یا دروس آموزشی 

استفاده از تکنولوژی های نوین  ) از قبیل اپلیکیشن ، 

واقعیت افزوده و مجازی، هوش  ،موبایل، شبیه سازی

 مصنوعی و.....(

به ازای هر درس یا دوره  آموزشی که با استفاده از تکنولوژی های نوین 

 15امتیاز تعلق می گیرد و در صورت طراحی  1طراحی شده باشد، 

درس یا دوره  آموزشی با استفاده از تکنولوژی های نوین، امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد.  15

5 

ماژوالر و کوتاه مدت با هدف  طراحی و اجرای 

ندسازی اعضای هیات علمی در خصوص توانم

های شیوه های نوین تدریس و کاربرد تکنولوژی 

               نوین در آموزش بالینی و نظری 
(AR, VR, XR, SIMULATION ) 

15 

 طراحی و اجرا شده تعداد برنامه های توانمندسازی-

شرکت کننده در  برنامهه  ت علمی ااعضای هی تعداد -

اعضای هیئت علمی در خصوص های توانمندسازی 

 ,AR, VR, XR) زشکهاربرد تکنولهوژی در آمهو   

SIMULATIONعلمههی  ات(  بههه کههل اعضههای هیهه

  (EDCو EDO )توسط  دانشگاه

علمی که در کارگاهها شرکت  به ازای هر یک درصد از اعضای هیات

درصد آنها در کارگاهها  50امتیاز تعلق می گیرد و با شرکت  3/0کنند 

 تعلق می گیرد. 15 امتیاز کامل

6 

پژوهشی مشترک با -واحد های علمیراه اندازی 

هر کالن منطقه  توجه به ظرفیتهای احصا شده

  TEL  در حوزهآمایشی 

15 

راه مشارکت دانشگاههای کالن منطقه جهت درصد 

پژوهشی مشترک با توجه به -علمی یک واحد اندازی 

 TEL  ظرفیتهای احصا شده در حوزه

مشارکت کامل همه دانشگاههای کالن منطقه تمامی آنها درصورت 

درصد کاهش فعالیت  1را دریافت می کنند. به ازای هر  15امتیاز کامل 

 امتیاز از کلیه دانشگاههای کالن منطقه کم می شود. 1مشترک اعضاء، 

 :کارگروه تخصصی توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیریی شاخصها
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 شاخصهای کارگروه تخصصی مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی:

  
وزن  تعریف شاخص امتیازدهینحوه 

 شاخص

 ردیف عنوان شاخص

 25/0 به ازای هر یک درصد از آزمونهای درون دانشگاهی که تحلیل شود

 25درصد آزمونها امتیاز کامل  100امتیاز تعلق می گیرد و به ازای تحلیل 

 تعلق می گیرد.

 در شده لیتحل درون دانشگاهی یها آزمون نسبت

 هر دربرگزار شده  یها آزمون کل به آزمون تهیکم

 دانشگاه/دانشکده یلیتحص مسالین

 

25 

 درون دانشگاهی یها آزمون درصد

 آزمون تهیکم در شده لیتحل
1 

درصد( قبولی دانشجویان در آزمون های  50به ازای هر یک درصد)باالی 

درصد قبولی  100امتیاز تعلق می گیرد و در ازای  5/0 جامع کشوری

 تعلق می گیرد. 25دانشجویان امتیاز کامل 

25=5/0(*50-100) 

 جامع یها آزمون در یقبول نمره با انیدانشجو نسبت 

 سال کی در  کننده شرکت انیدانشجوکل  به یکشور

 *ی دانشگاه/دانشکدهلیتحص

25 

 یکشور جامع یها آزمون از گذر نرخ

2 

درصد( قبولی دانشجویان در آزمون های  25به ازای هر یک درصد)باالی 

درصد قبولی  75امتیاز تعلق می گیرد و در ازای  5/0 مقاطع باالتر

 تعلق می گیرد. 25متیاز کامل دانشجویان ا

25=5/0(*25-75) 

 به باالتر مقاطع یها آزمون در شدگان  قبول نسبت 

 کی رد ته مقطع کل دانشجویان فارغ التحصیل آن رش

 تحصیلی دانشگاه/دانشکده  سال

 

25 

 مقاطع یها آزمون در یقبول درصد

 تحصیلی سال کی در باالتر
3 

به ازای هر یک درصد برنامه آموزشی دانشگاه که مورد ارزشیابی قرار می 

درصد برنامه  100امتیاز تعلق می گیرد و به ازای ارزشیابی  25/0گیرد 

 تعلق می گیرد. 25های آموزشی امتیاز کامل 

نسبت تعداد برنامه های آموزشی ارزشیابی شده به کل 

برنامه های در حال اجرا در  دانشگاه در طی یک سال 

 تحصیلی

25 

درصد برنامه های آموزشی ارزشیابی 

 4 دانشگاه شده
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 :همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفتهشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

وزن  شاخص تعریف نحوه امتیازدهی

 شاخص
 ردیف شاخص 

 .ردیگ یتعلق م 2کامل  ازیامت ییهمگرا کردیبا رو ازین کی ییشناسا یبه ازا

برنامه  3حداقل  یو با برگزار ردیگ یتعلق م ازیامت 1مشترک  یهر برنامه آموزش یبرگزار یازا به

 .ردیگ یتعلق م 3کامل  ازیامت یآموزش

 ازیدو پروژه مشترک امت یو با اجرا ردیگ یتعلق م ازیامت 5/2انجام هر پروژه مشترک  یازا به

 .ردیگ یتعلق م 5کامل 

 )طرح 2)حداقل ردیگ یتعلق م ازیامت  5/2مشترک  یقاتیانجام هر طرح تحق یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 4 یمیکار ت نهیانجام اقدامات فرهنگ ساز در زم یازا به

 یتعلق م ازیامت 6 ازیدرخصوص رفع ن یدر سطوح مختلف دانشگاه یشبکه ساز یاجرا یازا به

 .ردیگ

نیاز حوزه سالمت، برنامه های آموزشی  شناسائی

مشترک، پروژه های مشترک، طرح های تحقیقاتی 

مشترک، فرهنگ سازی در زمینه انجام کارتیمی، 

  شبکه سازی در جهت حل نیازهای احصا شده

25 

در  احصای یک نیاز حوزه سالمت

سطوح مختلف دانشگاهی و بین 

   سازمانی با رویکرد همگرایی

 

1 

 .ردیگ یتعلق م 4کامل  ازیمساله امت کیتفاهم نامه درخصوص حل با انعقاد 

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 2 یهر برنامه آموزش یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 2هر مقاله  یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 2نامه  انیهر پا یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 2 پیهر پروتوتا یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 5/1نامه  وهیهر ش یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 5/2 ان،یهر محصول دانش بن یازا به

 .ردیگ یتعلق م ازیامت 3 ان،یبا هر شرکت دانش بن یهمکار یازا به

تعداد تفاهم نامه ها، تعداد خروجی های حاصل از 

پژوهشی و فنآوری  های  -های آموزشیفعالیت 

مشترک شامل برنامه آموزشی، مقاله، پایان نامه، 

پروتوتایپ، شیوه نامه، محصوالت و تعداد شرکت 

 های دانش بنیان منتج از همکاری ها 
25 

همکاری بین رشته ای و فرارشته 

ای در راستای حل یک مساله احصا 

  بومیشده 

2 

ندسازی حوزه اعضای هیات علمی و دانشجویان که در برنامه های توانمبه ازای هر یک درصد از 

تعلق  25درصد آنها امتیاز کامل  50امتیاز تعلق می گیرد و با شرکت  5/0همگرایی شرکت کنند، 

 می گیرد.

تعداد کارگاههای برگزار شده  دانشگاه/دانشکده در 

به کل کارگاههای حوزه همگرایی 

 دانشگاه/دانشکده

25 

طراحی و اجرای برنامه های 

 توانمند سازی اعضای هیات علمی،

 دانشجویان در حوزه همگراییو 

3 

به ازای هر یک درصد از دروس که به صورت مشترک حداقل بین دو گروه آموزشی ارائه می شود 

تعلق می  25درصد دروس به صورت مشترک، امتیاز کامل  25امتیاز تعلق می گیرد و با ارائه  1

 گیرد.

تعداد دروسی که به صورت مشترک که حداقل 

زشی ارائه می شود به تعداد کل موبین دو گروه آ

 دروس ارائه شده در دانشگاه/دانشکده 

25 

درصد فعالیتهای آموزشی بین 

 4 گروهی
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 :پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشیشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

 

 

 

 

 

  

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

به ازای هر یک درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای رزومه 

درصد  40امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که  5/0 اجتماعی باشند

اعضای هیات علمی دانشگاه دارای رزومه اجتماعی باشند امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد. 20

به کل  یاجتماع رزومه یدارا یعلم اتیه یاعضا نسبت 

 * اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده

ثبت رزومه اجتماعی معاونت   سامانه که یصورت در) *

آموزشی پایلوت و سپس برای کل کشور مستقر گردید الزم 

اطالعات مربوطه را در سامانه مذکور  ها است دانشگاه/ دانشکده

 (نماید ثبت

20 

 رزومه یدارا یعلم اتیه یاعضا درصد

 یاجتماع

1 

به ازای هر یک درصد از دانشجویان دانشگاه که دارای رزومه اجتماعی 

درصد دانشجویان  40امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که  5/0 باشند

 تعلق می گیرد. 20دارای رزومه اجتماعی باشند امتیاز کامل 

 دانشجویانبه کل  یاجتماع رزومه یدارا دانشجویان نسبت 

 * دانشگاه/دانشکده

ثبت رزومه اجتماعی معاونت   سامانه که یصورت در) *

آموزشی پایلوت و سپس برای کل کشور مستقر گردید الزم 

اطالعات مربوطه را در سامانه مذکور  ها است دانشگاه/ دانشکده

 (نماید ثبت

20 

 رزومه یدارا دانشجویان درصد

 یاجتماع

2 

هیات علمی که تجربیات خود را به به ازای هر یک درصد از اعضای 

 25امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که  8/0 اشتراک می گذارند

درصد اعضای هیات علمی تجربیات خود را به اشتراک گذارند امتیاز 

 تعلق می گیرد. 20کامل 

تا ا جشنواره در یعلم اتیه یاعضا شده رائهاات یتجرب نسبت 

 دانشگاه/دانشکده یعلم تیاه یاعضا کل به
20 

 اتیه یاعضا شده ارائه اتیتجرب درصد

 تاا جشنواره در یعلم
3 

به ازای هر یک درصد از دانشجویان که تجربیات خود را به اشتراک 

درصد  20امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که  1می گذارند 

تعلق  20دانشجویان تجربیات خود را به اشتراک گذارند، امتیاز کامل 

 گیرد.می 

 کل بهتا ا جشنواره دردانشجویان  شده ارائه اتیتجربنسبت 

  دانشجویان دانشگاه/دانشکده
20 

 دانشجویان شده ارائه اتیتجرب درصد

 تاا جشنواره در
4 

به ازای هر یک درصد از اعضای هیات علمی بازنشسته که در فعالیت 

می  امتیاز تعلق 1های پاسخگوئی اجتماعی دانشگاه مشارکت دارند 

درصد اعضای هیات علمی بازنشسته  20گیرد و در صورتی که 

 تعلق می گیرد. 20مشارکت داشته باشند امتیاز کامل 

نسبت اعضای هیات علمی بازنشسته که در فعالیت های 

پاسخگوئی اجتماعی دانشگاه مشارکت دارند به کل اعضای 

 ته آن دانشگاه /دانشکدهسهیات علمی بازنش

 

20 

تجربیات اعضای هیات  بهره مندی از

 علمی بازنشسته

 

5 
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 :بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

  ارگاههای برگزار شده در سطح کالن منطقه دارای امتیاز تشویقی می باشد.ک*:           

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

که در کارگاهها  یعلم اتیه یدرصد از اعضا کیهر  یبه ازا

در سطح کالن  یکارگاهها ی)و برا ازیامت 3/0 ،شرکت کنند

درصد آنها در  50و با شرکت  ردیگ یتعلق م  *(4/0منطقه 

 .ردیگ یتعلق م 15کامل  ازیکارگاهها امت

 

که در کارگاهها  نیو مسئول رانیدرصد از مد کیهر  یازا به

در سطح کالن  یکارگاهها ی)و برا ازیامت 3/0 شرکت کنند

درصد آنها در  50و با شرکت  ردیگ یتعلق م *(4/0منطقه 

 .ردیگ یتعلق م 15کامل  ازیکارگاهها امت

 

مندان که در کارگاهها درصد از کارشناسان و کار کیهر  یازا به

در سطح کالن  یکارگاهها ی)و برا ازیامت 3/0 شرکت کنند 

درصد آنها در  50و با شرکت  ردیگ یتعلق م  *(4/0 منطقه

 .ردیگ یتعلق م 15کامل  ازیکارگاهها امت

 نحوه محاسبه

 100× کارگاه  تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در= 1

 اعضای هیات علمی تعداد کل

 100 × کارگاه  تعداد مدیران و مسؤولین شرکت کننده در -2

 مدیران و مسؤولین تعداد کل

 100 × کارگاه  تعداد کارشناسان و کارکنان شرکت کننده در -3

 تعداد کل کارشناسان و کارکنان                        
  (های مستقلمختص دانشکده)برگزاری کارگاه در سطح دانشکده 

  مختص دانشگاههای تیپ )برگزاری کارگاه بین دانشگاهی داخلی

 (یک، دو و سه

  برگزاری کارگاه با مشارکت دانشگاه یا موسسه آموزشی

 (دو و سهمختص دانشگاههای تیپ یک، )خارجی

  مشارکت در برگزاری کارگاه با مشارکت کالن منطقه و معاونت

 (مختص دانشگاههای تیپ یک، دو و سه)آموزشی وزارت  بهداشت 

45 

درصد اعضای هیات علمی شرکت -

کننده در کارگاههای برگزار شده 

سازی المللیتوانمندسازی بین

  آموزش پزشکی

درصد مدیران و مسؤولین شرکت -

کارگاههای برگزار شده  کننده در

سازی المللیتوانمندسازی بین

 آموزش پزشکی

درصد کارکنان شرکت کننده در  -

کارگاههای برگزار شده توانمندسازی 

 سازی آموزش پزشکیالمللیبین
 

1 

 ازیامت 5شاخص،  فیمطابق تعر یسیانگل تیدر صورت داشتن سا

 .ردیگ یتعلق م

 .ردیگ یم تعلق ازیامت Apply  ،5صورت داشتن سامانه در

 ازیامت 5امکانات موضوع شاخص  ریسا یصورت فراهم ساز در

 .ردیگ یتعلق م

 EducationIranلینک فعال متصل به  -

با دسترسی به وب سایت انگلیسی دانشگاه/دانشکده و امکان ثبت نام 

 متقاضیان خارجی از طریق سایت

الملل تامین زیرساخت های الزم برای جذب دانشجوی بین  -

شامل سایت انگلیسی،سامانه ثبت نام، انتخاب واحد و درج 

 نمرات به زبان انگلیسی و امکانات رفاهی

15 

  انشگاه/دانشکدهد میزان حضور مؤثر

 EducationIranدر 

2 
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افزایش جذب دانشجوی خارجی توسط به ازای هر یک درصد 

درصد افزایش امتیاز  10امتیاز تعلق می گیرد و با  2دانشگاه، 

تعلق می گیرد. برای دانشگاههای تیپ دو و سه، امتیاز  20کامل 

 این شاخص حذف و به نسبت در سایر شاخصها تقسیم می شود.

𝑥 =
𝑎 − b

b
× 100 

Xمیزان رشد = 

a=  1401دانشجوی خارجی جذب شده در سال 

b=  1400دانشجوی خارجی جذب شده در سال 

 و دو( )مختص دانشگاههای تیپ یک -

20 

میزان رشد جذب دانشجوی 

خارجی در رشته مقاطع مختلف 

نسبت به  1401در سال

 1400سال
 

3 

امتیاز تعلق می  4به ازای برگزاری هر دوره آموزشی و کارگاه، 

می  20امتیاز کامل دوره یا کارگاه آموزشی  5گیرد و با برگزاری 

 گیرد

 برگزاری کارگاه برای مخاطبان خارجی

 )مختص دانشگاههای تیپ یک و دو(
20 

تعداد دوره های آموزشی کوتاه 

مدت مهارتی برای مخاطبان 

خارجی که منجر به درآمدزایی 

 برای دانشگاه شده باشد.

4 
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 :در آموزش علوم پزشکی کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیانشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

به ازای هر یک درصد افزایش نسبت قراردادهای محصول 

امتیاز تعلق  5محور و فناورانه به تعداد اعضای هیات علمی 

درصد افزایش در این نسبت، امتیاز کامل  5می گیرد و با 

 تعلق می گیرد. 25

تعداد قراردادهای منعقد شده با صنعت )متمرکز بر تحقیق و توسعه نسبت 

 محصوالت فناورانه و ارائه خدمات( به تعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه
 

درصد =
 تعداد قراردادهای محصول  محور و فناورانه 

  تعداد اعضای هیات علمی 
 

25 

 قراردادهای محصول محور و فناورانهدرصد 
 

1 

یک درصد افزایش نسبت  شرکت های دانش به ازای هر 

 5بنیان و واحدهای فناور به تعداد اعضای هیات علمی 

درصد افزایش در این نسبت،  5امتیاز تعلق می گیرد و با 

 تعلق می گیرد. 25امتیاز کامل 

نسبت تعداد شرکت های دانش بنیان و  واحدهای فناور به تعداد  اعضای هیات 

 علمی در دانشگاه
 

درصد =
 تعداد شرکت  های دانش  بنیان و واحدهای فناور   

 تعداد اعضای هیات علمی
 

اسناد قانونی  سایرواحدهای دارای هویت مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا فناور:  هایواحد *

ارائه خدمات ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه

 نمایند. باشند و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت میتخصصی می

 * منظور از واحدهای فناور، واحدهای فناور مستقر در دانشگاه می باشد.

25 

درصد شرکت های دانش بنیان و 

 واحدهای فناور

2 

 5به ازای برگزاری هر دوره مهارتی حرفه ای کارآفرینی 

 25دوره امتیاز کامل  5می گیرد و با برگزاری امتیاز تعلق 

 تعلق می گیرد.

فراگیر  20تعداد دوره های مهارتی برگزار شده برای دانشجویان )به ازای بیش از -

 در هر دوره(

عضو هیات  15تعداد دوره های مهارتی برگزار شده برای اساتید )به ازای بیش از  -

 علمی در هر دوره(

25 

حرفه ای  –های مهارتی تعداد دوره

 کارآفرینی
3 

به ازای هر یک درصد افزایش طرح ها و پایان نامه های 

درصد  10امتیاز تعلق می گردد و با  5/2 محصول محور،

 تعلق می گیرد. 25افزایش امتیاز کامل 

ت تعداد پایان نامه ها و طرح های محصول محور به تعداد کل پایان نامه ها و  نسب

       طرح ها

  تعداد پایان نامه ها و طرح  های محصول محور

تعداد  کل پایان نامه  ها و طرح  ها 
 

نمونه اولیه است که منجر به تولید ی محصول محور، پایان نامه ها و طرح هایی پایان نامه ها و طرح هااز * منظور 

 .شده اند

25 
تعداد پایان نامه ها و طرح های محصول 

 محور
4 
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 :مرجعیت علمی و آینده نگاریشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

به ازای هر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درخصوص اقدامات 

امتیاز تعلق می گیرد و با  5/1مرتبط با حوزه های تمایز یافته،

 تعلق می گیرد. 15مصوبه امتیاز کامل  10تصویب 

-ادهیدانشکده / دانشگاه در خصوص پمصوبات شورای آموزشی 

 15 افتهی زیتما یهااقدامات مرتبط به حوزه یساز

دانشگاه در  دانشکده/ یآموزش یمصوبات شورا تعداد

 یحوزه ها ااقدامات مرتبط ب یسازادهیخصوص پ

 افتهی زیتما
1 

به ازای مشارکت هر یک درصد از اعضای هیات علمی در معرفی 

 50امتیاز تعلق می گیرد و با مشارکت  3/0فعالیت های مرتبط،

تعلق می  15درصد اعضای هیات علمی در این امر، امتیاز کامل 

 گیرد.

فرایندهای قابل قبول  در یعلم اتیه یااعض مشارکت نسبت

 یعلم تایه یاعضا کل بههای تمایز یافته حوزه

 دانشکده/دانشگاه
15 

در معرفی  یعلم اتیه یاعضا مشارکت درصد

های تمایز  فرایندهای قابل قبول حوزهفعالیتها و 

  یافته
2 

امتیاز  2به ازای معرفی هر فعالیت برتر توسط کالن منطقه، 

 20 فعالیت، امتیاز کامل تعلق 10تعلق می گیرد و با معرقی 

می گیرد دانشگاه کالن منطقه این امتیاز را متناسب با مشارکت 

 دانشگاههای کالن منطقه، به آنها اختصاص خواهد داد.

معرفی شده از سوی  (Best Practices) برتر یها تیفعال تعداد

 کالن مناطق 
20 

معرفی (Best Practices) برتر یها تیفعال تعداد

ورود به رقابت برای  شده از سوی کالن مناطق

 کشوری
3 

در صورت تدوین و تایید نسخه نهایی کتاب نقشه راه مرجعیت 

تعلق می  15علمی به همراه شاخصهای سرآمدی،  امتیاز کامل 

 گیرد.

نقشه  کتابشورای دانشگاه/ هیات امنا ( )در شده دییتا و یینها نسخه

 آنها که در نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه /دانشکدهراه آینده

 یمحتوا بر منطبق تیمرجع و یسرآمد یتهایفعال رصد یشاخصها

 ،  قید شده استسبز کتاب

15 

شورای  )در شده دییتا و یینها نسخهتدوین 

نگاری و نقشه راه آینده کتابدانشگاه/ هیات امنا (

 رصد یشاخصها مرجعیت علمی دانشگاه همراه با

 بر منطبق تیمرجع و یسرآمد یتهایفعال

 مرجعیت علمی کتاب یمحتوا

4 

به ازای بارگذاری هر یک درصد مستندات مربوطه در سامانه 

درصد  100امتیاز تعلق می گیرد و با بارگذاری  15/0 رصد،

 تعلق می گیرد. 15مستندات امتیاز کامل 

منطبق  با محتوای  افتهی زیتما یها حوزه اطالعات مستنداتنسبت 

 کتاب یها شاخصکل اطالعات و  به دانشگاه مرجعیت علمیکتاب 

  دانشکده در سامانه ملی مرجعیت علمی/نشگاهدا مرجعیت علمی 
15 

بارگذاری شده اطالعات حوزه های  مستندات درصد

تمایز یافته منطبق با محتوای کتاب مرجعیت علمی 

 دانشگاه/دانشکده در سامانه ملی رصد مرجعیت علمی

5 

نوآورانه مرتبط با حوزه  به ازای هر یک درصد افزایش طرح های

 10درصد امتیاز تعلق می گیرد و با افزایش  2های تمایز یافته، 

 تعلق می گیرد. 20درصد، امتیاز کامل 

مرتبط با  ینوآورانه ثبت شده در سامانه مل یطرح ها تعدادنسبت 

 20 به کل طرح های نوآورانه دانشگاه افتهی زیتما یحوزه ها
 ینوآورانه ثبت شده در سامانه مل یطرح ها درصد

 افتهی زیتما یهامرتبط با حوزه
6 
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ایز یافته رسالت آکادمیک دانشگاه با (: به کلیه اقداماتی که اعضای هیات علمی در راستای راهبردهای )تمرکز، تعالی، راهبری و فرادستی( نیل به سرآمدی و مرجعیت در حوزه تم  Best Practiceفعالیت برتر )

و ترجیحاً وده انشگاه نببه عنوان مثال مشارکت در تالیف کتب مرجع، انتشار مجالت علمی با ضریب تاثیر باال، مطالعات گسترده و عمیق علمی که محدود به مرزهای د ، اطالق می شود.دهده به آینده انجام مینگا

المللی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، توسعه مرزهای دانش و های علمی بینبالینی مبتنی بر شواهد ترجیحاً با همکاری سازمانای باشند، مشارکت فعال و مدیریت تدوین راهنماهای رشتهالمللی و بینبین

 باشد.اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی دانشگاه داشته ای در آموزش، تحقیقات، پاسخگوییها و مقاطع جدید ، توسعه نهادها، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، مراکز دانش بنیان که اثرات گستردهمعرفی رشته
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 :نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشیشاخصهای کارگروه تخصصی 

 

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

امتیاز  35امتیاز تعلق می گیرد و بیش از یک سطح بهبود،  25به ازای بهبود به میزان یک سطح، 

امتیاز تعلق می  15تعلق می گیرد. در صورتی که اعتباربخشی در همان سطح قبل باقی بماند 

گیرد)به دانشگاهی که در اعتبار بخشی قبلی امتیاز کامل کسب کرده و مجددا امتیاز کامل کسب 

ی امتیاز منف 20به ازای یک سطح سقوط وضعیت اعتبار بخشی و امتیاز تعلق می گیرد(  25 ،کند

 تعلق می گیرد. 

مقایسه آخرین وضعیت اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی در 

 دانشگاه نسبت به نتایج ماقبل آخر اعتباربخشی برنامه مذکور

25 

ای میزان تغییر وضعیت اعتباربخشی برنامه

  هاپزشکی عمومی در دانشگاه

1 

امتیاز  35امتیاز تعلق می گیرد و بیش از یک سطح بهبود،  25به ازای بهبود به میزان یک سطح، 

امتیاز تعلق می  15تعلق می گیرد. در صورتی که اعتباربخشی در همان سطح قبل باقی بماند 

گیرد)به دانشگاهی که در اعتبار بخشی قبلی امتیاز کامل کسب کرده و مجددا امتیاز کامل کسب 

امتیاز منفی  20امتیاز تعلق می گیرد( به ازای یک سطح سقوط وضعیت اعتبار بخشی  25د کن

 تعلق می گیرد. 

مقایسه آخرین وضعیت اعتباربخشی برنامه داروسازی عمومی در 

 دانشگاه نسبت به نتایج ماقبل آخر اعتباربخشی برنامه مذکور

25 

ای میزان تغییر وضعیت اعتباربخشی برنامه

 هاعمومی در دانشگاهداروسازی 

2 

امتیاز  35امتیاز تعلق می گیرد و بیش از یک سطح بهبود،  25به ازای بهبود به میزان یک سطح، 

امتیاز تعلق می  15تعلق می گیرد. در صورتی که اعتباربخشی در همان سطح قبل باقی بماند 

جددا امتیاز کامل کسب گیرد)به دانشگاهی که در اعتبار بخشی قبلی امتیاز کامل کسب کرده و م

امتیاز منفی  20امتیاز تعلق می گیرد( به ازای یک سطح سقوط وضعیت اعتبار بخشی  25کند 

 تعلق می گیرد. 

مقایسه آخرین وضعیت اعتباربخشی برنامه دندانپزشکی عمومی 

 در دانشگاه نسبت به نتایج ماقبل آخر اعتباربخشی برنامه مذکور

25 

ای ربخشی برنامهمیزان تغییر وضعیت اعتبا

 هادندانپزشکی عمومی در دانشگاه

3 

امتیاز  25به میزان یک سطح،  بیمارستانهای آموزشی، یانگینمبه ازای بهبود وضعیت اعتباربخشی 

امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اعتباربخشی در  35تعلق می گیرد و بیش از یک سطح بهبود، 

 یانگینمامتیاز تعلق می گیرد)به دانشگاهی که در اعتبار بخشی  15همان سطح قبل باقی بماند 

امتیاز  25جددا امتیاز کامل کسب کند قبلی امتیاز کامل کسب کرده و م بیمارستانهای آموزشی،

  بیمارستانهای آموزشی، یانگینم تعلق می گیرد( به ازای یک سطح سقوط وضعیت اعتبار بخشی

 امتیاز منفی تعلق می گیرد. 20

 ماقبل آن در بخشی بایزان تغییر وضعیت آخرین نتیجه اعتبار م

 مارستانهای آموزشی دانشگاه ببهمه 
25 

مقایسه نتایج اعتبار بخشی بیمارستانهای 

 آموزشی 
 

4 

امتیاز آن بین پزشکی  25دانشگاهی فاقد رشته داروسازی باشد از سه رشته باال باشند، امتیاز این کارگروه در سایر شاخص ها جمع می شود. مثال اگر دو رشته یا که فاقد یک  دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی :1تبصره

  و دندانپزشکی به نسبت مساوی توزیع می گردد.

ینکه تنزل وضعیت اعتباربخشی نیز منجر امتیاز تشویقی تعلق می گیرد که در نحوه امتیازدهی به آن اشاره شده است. ضمن ا 10: دانشگاههایی که بیش از یک سطح بهبود وضعیت اعتباربخشی داشته باشند به آنها 2تبصره

 امتیاز می شود. 20به کسر 
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 :در آموزش علوم پزشکی اخالق، سالمت معنوی و تعهد حرفه ای شاخصهای کارگروه تخصصی

 ارگاههای برگزار شده در سطح کالن منطقه دارای امتیاز تشویقی می باشد.ک*:      

 شاخص تعریف نحوه امتیازدهی
وزن 

 شاخص
 ردیف شاخصعنوان 

 4/0 ،به ازای هر یک درصد از اعضای هیات علمی که در کارگاهها شرکت کنند

و با  *(5/0امتیاز تعلق می گیرد)و برای کارگاههای در سطح کالن منطقه 

)و در کارگاههای کالن  20درصد آنها در کارگاهها امتیاز کامل  50شرکت 

 ( تعلق می گیرد.25منطقه ای 

درکارگاههای اخالق ، سالمت معنوی نسبت اعضای هیات علمی که 

ده اند به کل اعضای هیات وتعهد حرفه ای در سطح دانشگاه شرکت کر

 علمی 
20 

درصد اعضای هیات  علمی که 

درکارگاههای اخالق ، سالمت معنوی 

 وتعهد حرفه ای شرکت کرده اند
1 

به ازای هر یک درصد از گروههای آموزشی، دانشکده ها، مراکز آموزشی و یا 

می امتیاز تعلق  1/0درمانی که دارای منشور اخالقی هستند،   -مراکز آموزشی

درصد آنها دارای منشور اخالقی باشند، امتیاز کامل  100گیرد و در صورتی که 

 تعلق می گیرد. 10

هستند  به کل  های آموزشی  که دارای منشور اخالقینسبت گروه

 درمانی -گروهها ، دانشکده ها ، مراکز آموزشی و مراکز آموزشی
 

10 

، ها درصد گروههای آموزشی، دانشکده

  -یا مراکز آموزشی ومراکز آموزشی 

 درمانی که دارای منشور اخالقی هستند

2 

به ازای هر یک درصد از مراکز آموزشی درمانی  که دارای برنامه های آموزشی 

درصد  100امتیاز تعلق می گیرد و در صورتی که  1/0تعهد حرفه ای  هستند، 

تعلق می  10آنها دارای برنامه های آموزشی تعهد حرفه ای باشند، امتیاز کامل 

 گیرد.

ای  حرفه تعهدنسبت مراکز آموزشی درمانی که دارای برنامه های آموزشی 

هستند به کل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه )مصادیق شامل: منشور 

احترام به کالبد انسان، رعایت ،  CPCرعایت حقوق بیماران، جلسات 

 ...(   اصول اخالقی در کار با حیوانات، راند اخالق در بالین و

10 

درصد مراکز آموزشی درمانی که دارای 

حرفه ای  تعهد برنامه های آموزشی 

 هستند
3 

به ازای هر یک درصد از اعضای هیات علمی که در تولید محصوالت آموزشی 

امتیاز تعلق می گیرد و با  8/0مرتبط با سالمت معنوی مشارکت داشته اند، 

 تعلق می گیرد. 20درصد آنها امتیاز کامل  25مشارکت 

نسبت اعضای هیات علمی که در تولید محصوالت آموزشی سالمت 

 20 معنوی در جامعه شرکت کرده اند به کل اعضای هیات علمی دانشگاه  

تعداد اعضای هیات علمی که در تولید 

محصوالت آموزشی مرتبط با سالمت 

 معنوی در جامعه شرکت کرده اند

4 

دانشجویانی که در کارگاه ها و برنامه های آموزشی به ازای هر یک درصد از 

 8/0اخالق ، سالمت معنوی وتعهد حرفه ای شرکت کرده اند، 

امتیاز( و با  1امتیاز تعلق می گیرد)و برای کارگاههای در سطح کالن منطقه  

 تعلق می گیرد. 20درصد آنها امتیاز کامل  25شرکت 

امه های آموزشی اخالق ، نسبت  دانشجویانی که در کارگاه ها و برن

سالمت معنوی وتعهد حرفه ای شرکت کرده اند به کل دانشجویان 

 20 دانشگاه/ دانشکده 

درصد دانشجویانی که در کارگاه ها و 

برنامه های آموزشی اخالق ، سالمت 

 معنوی وتعهد حرفه ای شرکت کرده اند
5 

اخالق ، سالمت معنوی به ازای هر یک درصد پایان نامه و پژوهش که در زمینه 

درصد آنها در زمینه زمینه  10امتیاز و با ارائه  2و تعهد حرفه ای ارائه گردد، 

 تعلق می گردد. 20اخالق ، سالمت معنوی و تعهد حرفه ای، امتیاز کامل 

نسبت پایان نامه ها وپژوهش های ارائه شده در زمینه اخالق ، سالمت 

امه ها وپژوهش های ارائه شده در معنوی وتعهد حرفه ای به کل پایان ن

 20 دانشگاه

درصدپایان نامه وپژوهش هایی که در 

زمینه اخالق ، سالمت معنوی و تعهد 

 6 حرفه ای ارائه می گردد


