
 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 مأخذ: معاونت آموزشی دانشگاه   
 

 

 )راد( کشور یعلوم پزشک یهادانشگاه آموزشی یبندمرحله رتبه نیکسب رتبه نخست، در سوم
 

ورود  یها  براکشور و ارتقاء تراز دانشگاه یعلوم پزشک یهاآموزش در دانشگاه تیفیکشور با هدف ارتقاء ک یعلوم پزشک یهادانشگاه یآموزش یبندرتبه
 یفایبه سمت کارکرد دانشگاه در جامعه و ا شتریب یبندرتبه نیا شده است. جادیالملل انیب  یهایبند رتبه برتر در گاهیو کسب جا یالمللنیبه حوزه ب

-95، سال دوم 89-90بار، انجام شود، سال اول آن  کیسال  5اساس است که هر  نیبر ا یهدف گذار است. افتهیکه در آن بر عهده دارد سوق  ینقش
 بوده است. 98-99هم  یسر نیو ا 94
شود. یمربوط م یآموزش یندهایها به فرآبار شاخص قسمت اعظم وزن و م،یانجام ده مزیو  تا یهمچون شانگها ییهایراد با رتبه بند انیم یاسهیمقا اگر

 نیهمچندرصد است.  8/15 یالمللنیب یبندهادرصد در رتبه نیکه ا یدر حال ها به حوزه آموزش تعلق داردوزن شاخص درصد 8/45راد در 

ها در حوزه پژوهش شاخص نیدرصد ا 1/72 یالمللنیب یهایکه در رتبع بند یدر حال ها متعلق به پژوهش استاز شاخصدرصد  8/25 در راد

 ورود و ظهور دارند.

 المللیهای بینبندیرتبه های علوم پزشکی )راد(بندی داخلی دانشگاهرتبه

 
 یهادوره با دوره نیا یبندو سنجش قرار گرفته و تفاوت رتبه یابیدانشگاه مورد ارز یهایو خروج یها در حوزه دانشعملکرد دانشگاه ،یبندرتبه نیا در

در سه  یشنهادیشاخص پ 184که  یشده به نحو شتریها نسبت به دوره قبل بتعداد شاخص نیمحور نهفته است. همچن ینگاه خروج نیدر ا زیقبل ن

شاخص احصاء شده است و در حوزه  49 "رگذارأثیت یهایخروج ایداد دانشگاه برون"شده است. به عنوان مثال در حوزه  یبند میسحوزه، تق

که  یتفاوت نیترشده است. در واقع مهم فیتعر یتحول و نوآور یهاها در بستهشاخص و بخش عمده شاخص 10 "در حوزه آموزش یعملکرد"

داد داد و برونسنجش عملکرد دانشگاه در جامعه و سنجش درون ،یتحول و نوآور یهاقبل دارد در لحاظ کردن برنامه یهایبندبا رتبه یبندبهرت نیا
 . )شکل زیر( است یوجه 6مدل  کیآموزش در 

 

 


