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بسم اهلل
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TUMS Ranking
شاخصهاومعيارهايرتبهبنديهايبينالمللي

ميزانمشاركتدانشکدههايدانشگاهعلومپزشکیتهراندرتعيينرتبهدانشگاه

نوبتسوم
زمستان1392

ان تهر پزشكي  م  علو ه  نشگا ا د
لملل بين ا نت  و معا  

تبه بندي  ر و  بخشي  ر  عتبا ا لملل،  بين ا بط  ا و ر يت  مدير
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تهيه،گردآوریوتدوینكتابچهرتبهبنديدانشگاهعلومپزشکيتهران)بهترتيبالفبا(:

صابریپور-مریم
دكترعربخردمند-علي

دكترمحمدي-آیين
دكترنکوفر-محمدحسين
مهندسهمتي-عليرضا

زیرنظر
دكترعليعربخردمند

باسپاسازهمياری:)بهترتيبالفبا(:

آزادی- تانیا
انصاري پور- رويا

مهندس امیری- محمد 
مهندس رزاقی- احسان

دکتر زراعتی- حجت
مهندس صادقی- زهره

صیادي- علي
مهندس عبداللهی- معصومه

محمد باقري- اعظم 
ملكیان- سمیرا

منتظر لطف- پرستو

طراحوگرافيست:
مرجانبرومندفر
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حضور در عرصه  بین الملل و کس��ب جايگاه برتر منطقه ای در عرصه علوم پزش��كی برگرفته از افق بیست 
ساله کشور و از رسالت های تصريح شده در نقشه علمی دانشگاه است. TUMS Ranking به عنوان ايده اي 
نوظهور، براي نخستین بار در سال 91 در معاونت بین الملل دانشگاه در راستاي تحقق اين اهداف شكل گرفت. 
نقصان هاي موجود در فرآيند تعامل با سیس��تم هاي رتبه بندي جهاني در زمینه گردآوري اطالعات و مس��تند 
سازي مدارك يكي از مهم ترين چالش هاي پیش روي دانشگاه در اين زمینه است. همچنین شناسايي مهم ترين 
شاخص ها در فرايند رتبه بندي و برنامه ريزي جهت تأمین اطالعات مورد نیاز در هر شاخص از اهمیت بسیاري 
برخوردار است. سند حاضر با هدف شناسايي مهم ترين شاخص هاي مطرح در فرايند رتبه بندي دانشگاهي و ارائه 

تصويري از وضعیت موجود دانشگاه علوم پزشكي تهران در هر يك از اين شاخص ها نوشته شده است. 
معاونت بین الملل دانش��گاه در اين راس��تا با بررس��ی مؤسس��ات رتبه بندی  بین المللی، معتبرترين و 
مش��هورترين آنها را انتخاب کرده تا با شناس��ائی ش��اخص های مورد نظر و برنامه ريزی های کوتاه مدت 
و بلندمدت بتواند مس��یر هموارتري را براي کس��ب رتبه شايس��ته ي دانش��گاه علوم پزشكي تهران فراهم 
نمايد. بدين ترتیب کمیته تخصصی رتبه بندی در معاونت بین الملل دانشگاه تشكیل شده است تا تمامي 
معیارها و شاخص های رتبه بندی در اين مؤسسات را بررسی نمايد و با جمع بندی تمامي معیارها و شاخص های 
مؤسس��ات، سیستمي براي سنجش میزان مش��ارکت دانشكده ها در تولید و نمايش اطالعات دانشگاه با عنوان 
TUMS Ranking  طراح��ی نماي��د و بتواند با قابل رؤيت نمودن )Visibility( آنها امكان الزم برای حضور 
بیش��تر دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی را فراهم س��ازد. انتظار مي رود با انعكاس پويا و به روز فعالیت ها و 

دستاوردهای دانشگاه در صفحات وب، تعالی سازمانی مورد نظر در سطح جهاني تحقق يابد./  ان شاءاهلل
                                                                                  

                                                                                 دكترعليعربخردمند
معاونبينالمللدانشگاهعلومپزشکيتهران

زمستان1392

پيشگفتار
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حفظ و ارتقاء جايگاه دانشگاه، همواره در دستور کار همه ي برنامه ريزي ها قرار داشته است. بدين ترتیب 
دانشگاه مي بايست از يك سو قابلیت ها و پتانسیل هاي خود را شناسايي و به خوبي در معرض نمايش قرار 
دهد تا بتواند خود را به جامعه علمي جهاني و دانش��جويان و محققان آتي معرفي کند و از س��وي ديگر با 
تشخیص نقاط قوت و ضعف موجود با برنامه ريزي و تدابیر استراتژيك تهديدها را به فرصت تبديل کرده و 
توانمندي هاي خود را هر چه بیشتر گسترش دهد. از آن جايی که در رتبه بندی، ابعاد مختلف يك دانشگاه 
)آموزش، پژوهش، بین الملل، امكانات و...( مورد مقايس��ه و به نوعي ارزيابي قرار مي گیرد، دس��ت يابي به 
هدف ارتقاء، بدون هماهنگي و همكاري همه جانبه ي تمامي واحدهاي س��تادي و محیطي میس��ر نیست. 
پر واضح اس��ت که هدف TUMS Ranking مقايسه ي دانش��كده هاي موجود در دانشگاه علوم پزشكي 
تهران با يكديگر نیس��ت. چراکه اهداف و رسالت هاي هر دانش��كده متفاوت از ديگر دانشكده ها است بلكه 
هدف، تبیین روندهاي توس��عه و پیشرفت هر دانش��كده در فواصل  زماني معین و جايابي هر واحد در هر 
شاخص در مجموعه کالن دانشگاه است. در حقیقت دانشكده ها هستند که دست در دست هم ضمن حفظ 

استقالل خود باعث تعالي دانشگاه به عنوان يك مجموعه ي واحد مي شوند. 
ه��دف غاي��ي TUMS Ranking ايجاد يك سیس��تم رتبه بندي ملي و بین المللي براي مقايس��ه ي 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي کشور و جهان است. در اين راس��تا TUMS Ranking قادر خواهد بود هر 
کدام از دانشكده هاي دانشگاه را نیز با دانشكده هاي همتاي داخلي، همتاي منطقه و همتاي جهان مقايسه 

و رتبه بندي نمايد.

دكترمحمدحسيننکوفر
مدیرروابطبينالملل،اعتباربخشيورتبهبندي

زمستان92

سرآغاز
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رتبه بندي شرح فعاليت هاي واحد 

به طور کلي وظايف و فعالیت هاي حوزه ي رتبه بندي معاونت بین الملل را مي توان به شرح ذيل دسته بندي 
کرد:

pتدوين سیاس��ت ها و ارائه ی برنامه عملیاتی و ارائه ی راه کار برای ارتقاء رتبه ی دانش��گاه علوم پزشكی 
تهران در عرصه های مختلف با توجه به معیارهای بین المللی

p مطالعه و بررسی سازمان های رتبه بندی مهم دنیا و استخراج معیارها و شاخص های رتبه بندی 
p ارزيابی مس��تمر معیارها و ش��اخص های رتبه بندی و پايش رتبه ی دانش��گاه علوم پزشكی تهران در 

سیستم های رتبه بندی
p هماهنگی و ارتباط با واحدهای تابعه دانش��گاه برای اخذ اطالعات مورد نیاز سیس��تم های رتبه بندی 

جهانی
p انجام مكاتبات خارجی با مؤسسات رتبه بندی جهانی در زمینه ی ارسال اطالعات، تكمیل پرسشنامه ها 

و بهبود وضعیت دانشگاه در سیستم های رتبه بندي جهانی
p  تدوين برنامه عملیاتی و طرح اقدام دانشگاه در حوزه ی رتبه بندی و ابالغ رسمی به واحد های ذی ربط 

پس از تصويب در شورای دانشگاه 
p برگزاری کارگاه های آموزش��ی و تخصصی رتبه بندی و  ش��رکت در کارگاه هاي بین المللی مربوط به 

رتبه بندی 

رتبه بندی های دانشگاهی معيارهای کلی 

 مؤسسه های مختلف سیستم های ارزيابی متفاوت و شاخص های متنوعی برای رتبه بندی دانشگاه ها دارند 
و هر کدام، بر اس��اس اولويت های خود وزن های متفاوتی را به برتری های آموزش��ی و  پژوهشی اختصاص 

می دهند. 
از بی��ن معیاره��ای مط��رح، مي توان به 5 معی��ار کلی آموزش، پژوه��ش، وجهه ی بین المل��ل، امكانات و 
فعالیت های اجتماعی- اقتصادی اش��اره کرد. اين معیارهای کلی، هر کدام دارای شاخص هايی با وزن های 
متفاوت اند. ش��اخص ها عموماً به دو دسته ی کمي و کیفی تقسیم می شوند، و مواردی مانند هیأت علمی، 
دانشجويان، فعالیت های علمی- پژوهشی، کیفیت آموزشی، نوآوری ها، جوايز، فعالیت های مشترك ملی و 
بین المللی، ارتباطات علمی بین المللی، تولیدات علمی، درآمدها، تس��هیالت و تجهیزات فیزيكی و غیره را 
مورد س��نجش قرار می دهند. وزن معیارها، بر اساس اهمیتی که در سیستم های رتبه بندی جهانی دارند، 

با نظر کارشناسی مجريان طرح و با مشورت با افراد صاحب نظر تعیین می شود.
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بين المللي رتبه بندي  مشهورترين مؤسسه های 

از مهم ترين مؤسس��ه های پیشرو در رتبه بندی های جهانی، که از سال 2004 میالدی فعالیت خود را آغاز 
نمودند ) QS,THE Shanghai, URAP, Webometrics, Scimago, Leiden ( را می توان نام برد. 

رکت  مشا ن  ميزا سنجش  براي  ري  بزا ا ن  عنوا به    TUMS RANKING معرفي  
ه  نشگا دا تبه  ر تعيين  ر  د ن  تهرا پزشكی  علوم  ه  نشگا دا های  نشكده  دا

معاون��ت بین المل��ل دانش��گاه پس از مطالع��ه و تحقیق و گ��ردآوري معیارها و ش��اخص هاي مطرح ترين 
مؤسس��ه هاي رتبه بندي جهاني، سیس��تمي طراحي نموده تا با قابل رؤيت نمودن اين معیارها و شاخص ها   
ام��كان الزم ب��رای حضور تمام عیار دانش��گاه در رتبه بندی های بین المللی فراهم ش��ده، آم��ار مورد نیاز 
سیس��تم هاي رتبه بندي در پايگاه اطالع رس��اني تعريف ش��ده، ثبت و به فواصل منظم، به روز رس��اني و در 
اختیار سیستم هاي رتبه بندي قرار گیرد. به عالوه، راه براي برنامه ريزي و سیاست گذاري هاي الزم در مرتفع 

سازي و بهبود کاستي ها و همین طور بازتاب مناسب توانمندي ها هموار گردد.

  TUMS RANKING اهداف 

اهداف اصلي TUMS RANKING عبارتند از: 
pمعرفی عملی شاخص های ارزيابی جهانی در سطح دانشگاه

pايج��اد بانك اطالعاتی اقالم مورد نیاز سیس��تم های رتبه بندی که بتواند اطالعات مش��خص را به طور 
سالیانه گرآوری و  در جايی مناسب ثبت و قابل رويت نمايد.

pراه ان��دازی پاي��گاه اينترنتی که حاوی تمامي اطالعات الزم در مورد وضعیت آموزش��ی ، پژوهش��ی و 
امكانات دانشگاه و انعكاسي از فعالیت ها و عملكردهاي دانشگاه باشد.

pارزياب��ی درونی، عالوه بر مطرح نمودن معیارهای مهم رتبه بندي هاي جهانی، شناس��ايی نقاط قوت و 
ضعف و فرصت ها و تهديدهاي موجود را ممكن می سازد.

تاکنون سه مرحله اجرايي از فرآيند  TUMS Ranking در دو سال  متوالي 91 و 92 اجرا شده است و 
سند حاضر در واقع مجموعه معیارها و اطالعات گردآوري شده براي اجراي مرحله ي سوم فرآيند است. 
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 TUMS Ranking اجرايی مراحل 

الف-ایجادپایگاهاطالعاتیشاخصهایرتبهبندی
 معاونت بین الملل تصمیم به ايجاد يك پايگاه اطالعاتی کامل و جامع از اقالم اطالعاتی مورد نیاز سیستم های 
رتبه بندی نموده تا اطالعات مرتبط با رتبه بندی، به طور منظم و به همان سبك مورد نظر موسسات در جايی 

ثبت و قابل رؤيت شود. چراکه در برخی موارد دسترسی به  آمار مورد نیاز آنها مشكل بود.       

ب-تعریفمدلرتبهبندیباشناساییهریکازشاخصهاواهميتآنها
ش��اخص های TUMS RANKING برگرفته از مجموعه ای از شاخص های سیستم های رتبه بندی 
 Shanghai, )QS,THE, URAP, Webometrics, Scimago,ISC, Leiden( مطرح دنیاس��ت
که همه ی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بین المللی، امكانات و خدمات دانشگاه را دربرمی گیرد و در واقع 

سامانه ی جامع پاسخ گويی به سیستم های رتبه بندی خواهد بود.

ج-ایجادیکساختاربرایتوليدوثبتالکترونيکاقالماطالعاتیموردانتظاروشبکهی
اطالعرسانیایناقالمبرایمخاطبينداخلیوخارجی

 برای رس��یدن به الگوی مناس��ب مجموعه ای از فرآيندها در حوزه های مختلف شناس��ايی  شده است. 
محوره��ای آموزش، پژوه��ش، امكانات، خدم��ات و فعالیت های بین المللی در اين ج��دول در قالب اقالم 
دانش��جو، هیات علمی، نیروی انس��انی، تولید علم، امكانات و خدمات و فعالیت های بین المللی گروه بندی 

شده اند.

ه-هماهنگ�یباحوزههایس�تادیدانش�گاهدرتدوینبرنامهیاس�تراتژیکبرایارتقاء
واحدهایتابعهیدانشگاهبراساسنتایجرتبهبندیهایبينالمللی

 



TU
M

S R
a

nking

15

ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

اقالم اطالعاتی  گروه بندی 

 با توجه به ماهیت اقالم اطالعاتی و جامعه مورد هدف در انجام ماموريت های دانش��گاه علوم پزشكی 
تهران، فهرست اقالم اطالعاتی مورد نیاز در رتبه بندی های بین المللی دانشگاه در گروه بندی های مشخصی 
به ش��رح زير دس��ته بندی ش��ده در ادامه هر بخش، متولی تولید اطالعات، زمان بروزرسانی تبیین شده 

است.
 

گروههایاصلیاقالماطالعاتیموردنياز:
 اطالعات شاخص ها به 6 گروه اصلی تقسیم می شوند که فهرست آن ها به شرح ذيل است: 

 
Faculty هياتعلمی
Students دانشجو
Research Productivity and Quality كيفيتپژوهش:توليداتپژوهشیومستنداتعلمی

International Collaborations & Activities فعاليتهاوهمکاریهایبينالمللی
General Support and Services امکاناتوخدمات
Funding & Investment مالی:منابعومصارف

 

گروهبندياطالعاتشاخصهايرتبهبنديدرسایتمعاونتبينالملل

گروهاطالعاتاعضایهيأتعلمی
 

pAcademic faculty staff )Instructional/Research(

pVisiting international academic faculty staff – Inbound/Outbound

pAcademic faculty staff who are qualified to surpervise postgraduate students

pAcademic faculty staff with PhD degree 

pAcademic staff which are woman

pAcademic faculty staff with PhD from foreign countries

pInternational Academic Faculty Staff )Instructional/Research(

pAcademic research staff with doctoral-level degree
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

گروهاطالعاتدانشجویان
 

pTotal applicants of TUMS

pStudents general Satisfaction 

pStudents’ Satisfaction with the quality of their teaching program

pGraduates Pursuing Further Study

pUndergraduate / Postgraduate Students

pStudent headcount enrolment by level and by school/unit

pStudent headcount enrolment by gender

pHeadcount of students by level and by gender

pUndergraduate Exchange Students – Inbound / Outbound

pPostgraduate Exchange Students – outbound /Inbound

pUndergraduate / Postgraduate International Students

pUndergraduate Students - First Year

pUndergraduate female Students - First Year             

 pUndergraduate International Students - First Year  

 pBy school/unit and by level

 pBy school/unit, by department and by gender

 pUndergraduate International Students )name of nationalities(

 pPostgraduate Students - First Year

 pPostgraduate female Students - First Year           

 pPostgraduate International Students - First Year    

 pBy school/unit and by level

 pBy school/unit, by department and by gender

 pFirst year students at doctoral level

 pStudents who study for professional doctoral degrees        

 pUndergraduate and postgraduate degrees awarded

 pMaster or equivalent – First Year students

 pStudents on scholarships

 pUnemployment rate of graduates in different levels of bachelor’s, Master’s, Doctoral degree  

pHeadcount of graduates by  level and by gender
 



TU
M

S R
a

nking

17

ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

گروهاطالعاتكيفيتپژوهش:توليداتپژوهشیومستنداتعلمی
 

 pCitations

 pPapers

 pResearch projects in industrial fields

 pCompanies affiliated to the university )spin-off(

 pTotal innovations and knowledge transfers

 pNational Patents

 pInternational Patents

 pInternational Discoveries

 pNational Discoveries

 pNational and international awards winners

 pStudents who have national and international awards

 pAlumni who have won national and international awards

 pProlific academic experts

 pHighly cited alumni

 pResearch centers

 pIncubator Centers  
گروهاطالعاتفعاليتهاوهمکاریهایبينالمللی

 
 pDifferent nationalities represented in the student body

  pDifferent nationalities by number

 pAgreements and collaborations

 pOutbound / Inbound student exchange agreements

 pInternational research collaborations programs

 pInternational conferences

 pNational and International conferences organized by the university

pInternational conferences in which TUMS academic faculty staff participated
 

گروهاطالعاتامکاناتوخدمات
 pSport Facilities
pStudent Societies
 pOn campus Facilities
 pLibrary Properties
 pFull-time Career Advisors
 pMedical Facilities
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

گروهاطالعاتمنابعومصارف
 

 pTotal University Funding
 pInstitutional Income
 pTotal institutional income which was derived directly from governmental and public sectors
 pIncome from Contracts and Consultation
 pIncome from tuitions and fees
 pTotal institutional income which was derived from student tuition and fees
 pPostgraduate Fees – Domestic
 pPostgraduate Fees - International/Overseas
 pUndergraduate Fees – Domestic
 pUndergraduate Fees - International/Overseas
 pResearch Funding
 pResearch Funding - Total
 pResearch Funding - Government
 pResearch Fiunding - Private
 pTotal research income which was derived from governmental and public sectors
 pResearch income
 pResearch income from industry and commerce
 pResearch project in industrial fields
p Total amount of scholarships
 pScholarship for domestic students
 pScholarship for international students
 pIncome from Donations
 pAlumni Donations 
 pTotal institutional income which was derived from donations/gifts    
 pInvestment
 pCommunity / Cultural Investment
 pFacilities Investment
 pAnnual Library Spending
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

گرفته است دانشگاه صورت  رتبه بندی  واحد  در  کنون  تا   90 ز سال  ا آن چه 

دومرحل�هياجرائ�یTUMS Rankingدردوس�المتوال�ی90و91ب�رایارزیاب�ی
دانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیتهراناجراشد.

سال90-91
p مجموعه اطالعات سال 90 دانشگاه در حیطه ی شاخص های رتبه بندی در قالب جداول اطالعاتی 

TUMS Facts  در پورتال معاونت بین الملل به نمايش گذاشته شد 
 pمجموعه اطالعات سال 90 دانشكده ها در حیطه ی شاخص های رتبه بندی و در قالب جداول اطالعاتی 
دانشكده ها با عنوان  TUMS Schools Facts طراحی و با لینك دسترسی اختصاصی و نام کاربری و کلمه 
عبور اختصاصی در فواصل زمانی مشخص در اختیار کاربران دانشكده ها قرار گرفته و توسط آن ها، تكمیل و در 

پورتال معاونت بین الملل و در صفحات وب اختصاص يافته به هر دانشكده به نمايش گذاشته شد.
p نس��خه پشتیبان جداول اطالعاتی تكمیل شده ی س��ال 90، به صورت فايل آرشیو در وب سايت  

هر دانشكده قابل رؤيت گرديد.
p برای اطمینان از اعتبار و صحت اطالعات جداول دانشكده ها، فرم الكترونیكی حاوی شاخص ها و 
تعاري��ف آن ها، طراحی و به همراه نام کاربری و کلمه عبور در اختیار کاربران مربوطه قرار گرفت و پس از 
تكمیل توسط دانشكده ها،گزارش های استخراج شده در دو نوبت، در احتیار حوزه ی مديريت آمار و فناوری 
اطالعات دانش��گاه قرار گرفت تا با تعامل دانش��كده ها با مديريت آمار، اطالعات معتبر و موثق گردآوري و 

در وب سايت قابل رؤيت شود.   

سال91-92
p مجموعه اطالعات سال 91 دانشگاه در حال تكمیل و به روز رسانی است

p مجموعه اطالعات س��ال 90 دانش��كده ها در حیطه ی ش��اخص های رتبه بندی و در قالب جداول 
اطالعاتی دانش��كده ها با عنوان  TUMS Schools Facts طراحی و با لینك دسترسی اختصاصی و نام 
کاربری و کلمه عبور اختصاصی در دو بازه زماني تعیین شده از مهر تا آذر ماه در اختیار کاربران دانشكده ها 

قرار گرفته و توسط آن ها، تكمیل شد.
p برای اطمینان از اعتبار و صحت اطالعات جداول دانشكده ها، فرم الكترونیكی حاوی شاخص ها و تعاريف 
آن ه��ا، طراح��ی و به همراه نام کاربری و کلمه عبور در اختیار کاربران مربوطه قرار گرفت و پس از تكمیل توس��ط 
دانشكده ها،گزارش های استخراج شده در دو نوبت، در احتیار حوزه ی مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه قرار 

گرفت تا با تعامل دانشكده ها با مديريت آمار، اطالعات معتبر و موثق گردآوري و در وب سايت قابل رؤيت شود.   
pکارگاه هايی برای آشنايی کارشناسان دانشكده ها با شاخص های رتبه بندی و نحوه ی تكمیل جداول 

اطالعاتی و نمايش اطالعات برگزار شد. 
TUMS Ranking در سال  91 و 92 به صورت آزمايشی و تكمیلی انجام شده است. رتبه بندی انجام شده در 
نیمه ی اول سال 92 ، در واقع مرحله ی تكمیلی رتبه بندی سال 91 و بر اساس اطالعات سال 90 دانشكده ها صورت 
گرفت. مرحله ي سوم اين فرآيند تكمیل و گزارش نهايي آن در اين مجموعه ارائه شده است.سند حاضر در واقع 

مجموعه معیارها و اطالعات گردآوري شده براي ارائه ي مرحله ي سوم فرآيند و نحوه ي شرح انجام آن است. 
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

ترتیب جداول ارائه 
شده در گزارش 
 بخش بعدي

ف
ال

-  
برنامه
 

ها و سرانه
 

ی
ي آموزش

ها
 

1 
)ورودي سال اول –کل دانشجویان (سرانه تعداد دانشجو به هیات علمی      1-1 

ه دانشیاري و استاديیات علمی با رتبسرانه تعداد دانشجو به ه1-2 

استادان به کل هیات علمینسبت 1-3 

نسبت هیات علمی تمام وقت به کل هیات علمی1-4 

و تخصص به کل هیات علمیPhDنسبت هیات علمی داراي مدرك 1-5 

اند به کل هیات علمینسبت هیات علمی که مدرك تخصصی خود را از خارج گرفته1-6 

2 
تکمیلی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان 2-1 

اندالتحصیالنی که به مقاطع باالتر راه یافتهنسبت فارغ2-2 

)Graduation Rate(میزان فراعت از تحصیل 2-3 

3
4
5
6
7

8

9
10
11
هاي وبومتریکسوضعیت بر اساس شاخص1 -11 

...اطالع رسانی آیین نامه هاي آموزشی، تقویم، فهرست رشته ها و مقاطع، برنامه ها، و 2 -11 

12
13
دانشجویان به کل) چاپی و الکترونیکی(هاي علمی کتابخانه نسبت تعداد کتاب1 -13 

هاي مطالعه کتابخانه به کل دانشجویاننسبت تعداد صندلی2 -13 

تخصصی به کل دانشجویان-جمع بودجه خرید کتاب علمی3 -13 

 TUMS Ranking       در بين المللي منتخب  رتبه بندی هاي  و شاخص هاي   فهرست معيارها 
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ترتیب جداول ارائه 
شده در گزارش 
 بخش بعدي

ف
ال

-  
برنامه
 

ها و سرانه
 

هاي آموزشی
 

1 
)ورودي سال اول –کل دانشجویان (سرانه تعداد دانشجو به هیات علمی      1-1 

ه دانشیاري و استاديیات علمی با رتبسرانه تعداد دانشجو به ه1-2 

استادان به کل هیات علمینسبت 1-3 

نسبت هیات علمی تمام وقت به کل هیات علمی1-4 

و تخصص به کل هیات علمیPhDنسبت هیات علمی داراي مدرك 1-5 

اند به کل هیات علمینسبت هیات علمی که مدرك تخصصی خود را از خارج گرفته1-6 

2 
تکمیلی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان 2-1 

اندالتحصیالنی که به مقاطع باالتر راه یافتهنسبت فارغ2-2 

)Graduation Rate(میزان فراعت از تحصیل 2-3 

3
4
5
6
7

8

9
10
11
هاي وبومتریکسوضعیت بر اساس شاخص1 -11 

...اطالع رسانی آیین نامه هاي آموزشی، تقویم، فهرست رشته ها و مقاطع، برنامه ها، و 2 -11 

12
13
دانشجویان به کل) چاپی و الکترونیکی(هاي علمی کتابخانه نسبت تعداد کتاب1 -13 

هاي مطالعه کتابخانه به کل دانشجویاننسبت تعداد صندلی2 -13 

تخصصی به کل دانشجویان-جمع بودجه خرید کتاب علمی3 -13 

-ب
  

ت
فعالی
 

ک
هاي آکادمی

 

14

15

16
17
18 
علمیپژوهشی به تعداد اعضاي هیات -نسبت تعداد مقاالت علمی1 -18 

به تعداد اعضاي هیات علمی) ISI, SCOPUS, PubMed(نسبت تعداد مقاالت معتبر 2 -18 

دانشگاه ISIدانشکده به کل مجالت  PubMedو  ISIتعداد مجالت 3 -18 

نسبت مقاالت ارائه شده در کنگره خارجی به کل هیات علمی4 -18 

)خارجی تدوین شده توسط اعضاي هیات علمیتعداد فصول کتب ( 19

20–

21spin-off

22–

هاي بین المللی به تعداد گروه هاي تعداد کنگره ها و سمینارها و کارگاه( 23
)آموزشی

24
25
26

-ج
  

درآمدها
 27

28

29
30
31

 -د
ص
شاخ

هاي
 

دانشگاهی
 

32

 هابندي دانشکدهشوند و در نتیجه در رتبهها فر اهم میتوسط دانشگاه به طور یکسان براي دانشکده
کاربردي ندارند مانند امکانات خوابگاهی، امکانات رفاهی، امکانات درمانی مخصوص دانشجویان، 

 امکانات ورزشی



دانشكده هاي موجود  وضعيت 
تهران پزشكي  علوم  دانشگاه    

لمللي بين ا منتخب  در شاخص هاي   



دانشكده هاي موجود  وضعيت 
تهران پزشكي  علوم  دانشگاه    

لمللي بين ا منتخب  در شاخص هاي   
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هر  در  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشكده هاي  ز  ا م  کدا هر  موجود  وضعيت  گزارش 
لمللي بين ا منتخب  ز شاخص هاي  ا م  کدا

همان طور که پیش تر گفته ش��د، گزارش داده های حاصل از فرم الكترونیكی دانشكده ها برای بررسی 
و تأيید، در اختیار کارشناس��ان آمار  و اطالعات قرار داده شده اس��ت. از اين رو هر قلم اطالعاتی که آمار 
مورد نیازش در سیس��تم اطالعاتی دانش��گاه و در حوزه های مربوطه، موجود بوده توس��ط آن حوزه، تايید 
شده است و براي هر کدام از اقالم اطالعاتي که آمار ثبت شده اي در سیستم برايشان موجود نیست، خود 

استنادی دانشكده ها مالك عمل قرار گرفته است. 
آن چه در بخش بعدي آمده، گزارش��ي اس��ت از  وضعیت موجود در هر دانشكده، بر اساس نسبت هاي 

تعريف شده براي سنجش هر کدام از شاخص هاي منتخب بین المللي.
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به هيات علمی دانشجو  د  تعدا نه  1-سرا

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE، Shanghai، QS  ISC,استفادهشدهاست.
تعداددانش�جو:تعداد کل دانش��جويان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 91-92 شامل ورودی مهر و 

بهمن 1391 )با احتساب, MD.MPH و Pharm.D.MPH ( و فلوشیپ
تعدادورودیسالاول: تعداد پذيرش در نیمسال اول و دوم سال 91

تعدادهياتعلمی:تعداد کل اعضاي هیات علمی اعم از پیمانی/ رس��می، تمام وقت/پاره وقت، وابسته، 
K دوگانه، ضريب

توضيح: دانش��كده های تازه تأس��یس مانند طب س��نتی يا فناوری های نوين، کلیه اعضای هیات علمی 
مدرس خود را محاسبه نمايند.

سال اول يبه تعداد ورود یات علمیسرانه تعداد هانیبه تعداد دانشجو یات علمیسرانه تعداد هدانشکده

 0,23 0,08بهداشت

 1,05 0,22یپزشک

 0,18 0,05ییو ماما يپرستار

 0,1 0,03یراپزشکیپ

 0,24 0,06یتوانبخش

 0,45 0,07يداروساز

 0,8 0,17یدندانپزشک

 0,73 0,16یطب سنت

 0,28 0,12هیعلوم تغذ

 0,65 0,21نینو يهايآورفن

 - 0,16يمجاز

 0,56 0,14 هادانشکده کل

 کل دانشگاه

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(

کل دانشگاه به  یات علمیسرانه تعداد ه

انیاد کل دانشجوتعد

کل دانشگاه به  یات علمیسرانه تعداد ه

هاي سال اولتعداد کل ورودي

0,13 0,52 

اطالعاتاینجدولبراس�استأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلش�دهاست.غيرازدانشکدههایتازهتأسيسطبسنتی،
فنآوریومجازی.
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سرانه تعداد هیأت علمی به دانشجو دانشکده

 0,04 بهداشت

 0,09  یپزشک

 0,01 ییو ماما يپرستار

 0,01 یراپزشکیپ

 0,01 یتوانبخش

 0,06 يداروساز

 0,07 یدندانپزشک

 0,14 یطب سنت

 0,06 هیعلوم تغذ

 0,09 نینو يهايآورفن

 0,06 يمجاز

 هادانشکده کل
0,06 

 

 کل دانشگاه

 0,05 )سالنامه آماري دانشگاه استخراج از(

اطالعاتاینجدولبراس�استأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلش�دهاست.غيرازدانشکدههایتازهتأسيسطبسنتی،
فنآوریومجازی.

استادی و  دانشياری  رتبه  با  به هيات علمی  تعداد دانشجو  2- سرانه 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديShanghai QS,استفادهشدهاست.
تعداددانشجو: تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  92-91

تع�دادهياتعلمی: تعداد کل هیات علمی با رتبه دانش��یاری و اس��تادی اعم از تم��ام وقت/پاره وقت، 
وابسته، دوگانه

توضيح:دانشكده هايی مانند طب سنتی يا فناوری های نوين کلیه اعضای هیات علمی مدرس خود را با 
رتبه دانشیاری و استادی  محاسبه نمايند. 
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به کل هيات علمی استادان  3-نسبت 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديShanghai QS,استفادهشدهاست.
تعداداستادان: تعداد کل هیات علمی با رتبه استادی اعم تمام وقت/پاره وقت، وابسته، دوگانه

تع�دادكلهياتعلمی: تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی/ رس��می، تمام وقت/پاره وقت، وابس��ته، 
دوگانه، ضريب کا  

  یات علمیسرانه تعداد استادان به کل ه  دانشکده

 0,31 بهداشت

 0,14  یپزشک

 0,02 ییو ماما يپرستار

 0,09 یراپزشکیپ

 0,06 یتوانبخش

 0,44 يداروساز

 0,09 یدندانپزشک

 0,44 یطب سنت

 0,2 هیتغذ علوم

 0,33 نینو يهايآورفن

 0,23 يمجاز

 هادانشکده کل

 

0,14 

 

 0,16 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(                              کل دانشگاه

اطالعاتاینجدولبراس�استأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلش�دهاست.غيرازدانشکدههایتازهتأسيسطبسنتی،
فنآوریومجازی.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

کل هيات علمی به  وقت  تمام  علمی  4-نسبت هيات 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QS  ISC,استفادهشدهاست.
تع�دادهياتعلمیتماموقت: تع��داد کل هیات علمی تمام وقت جغرافیايی با رديف خود دانش��كده  

)دوگانه يا وابسته ذکر نشده(
تع�دادكلهي�اتعلمی:تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی/ رس��می، تمام وقت/پاره وقت، وابس��ته، 

دوگانه، ضريب کا

یات علمیکل هبه تمام وقت  یات علمیتعداد هسرانه  دانشکده

 1 بهداشت

 0,99 یپزشک

 1 ییو ماما يپرستار

 1 یراپزشکیپ

 1 یتوانبخش

 1 يداروساز

 0,99 یدندانپزشک

 0,13 یطب سنت

 1 هیعلوم تغذ

 0,42 نینو يهايآورفن

 0,13 يمجاز

 هادانشکده کل

 
0,96 

 دانشگاه کل

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(

0,99 
 

اطالعاتاینجدولبراس�استأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلش�دهاست.غيرازدانشکدههایتازهتأسيسطبسنتی،
فنآوریومجازی.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به کل هيات علمی PhDو تخصص  دارای مدرک       5- نسبت هيأت علمی 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
تعدادهياتعلمیدارایمدرکPhDوتخصص: تعداد کل هیات علمی با مدرك PhD، تخصص 

پزشكی، فوق تخصص، فلوشیپ 
تع�دادكلهي�اتعلمی:تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی/ رس��می، تمام وقت/پاره وقت، وابس��ته، 

دوگانه، ضريب کا  

 يدارا یعلم اتیه تعداد سرانه دانشکده
 اتیه کل به تخصص و PhD  مدرك

  یعلم
 

 0,91 بهداشت

 0,77  یپزشک

 0,34 ییماما و يپرستار

 0,71 یراپزشکیپ

 0,4 یتوانبخش

 0,97 يداروساز

 1 یدندانپزشک
 1 یسنت طب
 0,9 هیتغذ علوم

 1 نینو يهايآورفن
 0,97 يمجاز

 هادانشکده کل

 
0,78 

 

 دانشگاه کل

 )النامه آماري دانشگاهاستخراج از س(

0,92 
 

اطالعاتاینجدولبراس�استأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلش�دهاست.غيرازدانشکدههایتازهتأسيسطبسنتی،
فنآوریومجازی.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

اند از خارج گرفته  را   6- نسبت هيات علمی که مدرک تخصصی خود 
به کل هيات علمی  

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديISCاستفادهشدهاست.
تعدادهياتعلمیكهمدرکتخصصیخودراازخارجگرفتهاند:تعداد کل هیات علمی که مدرك 

PhD، تخصص پزشكی، فوق تخصص يا فلوشیپ خود را از خارج از کشور گرفته اند
تع�دادكلهي�اتعلمی:تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی/ رس��می، تمام وقت/پاره وقت، وابس��ته، 

دوگانه، ضريب کا  

 دانشکده
 یات علمیکل هبه اند خود را از خارج گرفته یکه مدرك تخصص یات علمیتعداد هسرانه 

 0,29 بهداشت

 0,1  یپزشک

 0,14 ییو ماما يپرستار

 0,27 یراپزشکیپ

 0,12 یتوانبخش

 0,36 يداروساز

 0,13 یدندانپزشک

 0,13 یطب سنت

 0,55 هیعلوم تغذ

 0,33 نینو يهايآورفن

 0,23 يمجاز

 هادانشکده کل

 

0,14 

 

 دانشگاه کل

 

- 
 

درتکميلاطالعاتاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به کل دانشجويان 7- نسبت دانشجويان تكميلی 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QS  ISC,استفادهشدهاست.
دانشجویانتکميلی:تعداد کل دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد، MPH، دکتری حرفه ای )پزشكی، 
داندانپزشكی و داروسازی عمومی(، دکتری تخصصی PhD و  فوق تخصص و فلوشیپ در سال تحصیلی 

    9-91
تعدادكلدانشجویان: تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91

 دانشکده
انیکل دانشجوبه  یلیان تکمیتعداد دانشجوسرانه 

 بهداشت

  یپزشک

 ییو ماما يپرستار

 یراپزشکیپ

 یتوانبخش

 يداروساز

 یدانپزشکدن

 یطب سنت

 هیعلوم تغذ

 نینو يهايآورفن

 يمجاز
 هادانشکده کل

 

 دانشگاه کل

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(
 

اطالعاتاینجدولبراساستأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

اند يافته  راه  باالتر  به مقاطع  التحصيالنی که  8- نسبت فارغ 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
تعداد فارغ التحصیالن و تعداد قبولی: همگی مربوط به سال تحصیلی 91-92 است.

تعدادقبولی:منظور قبولی فارغ التحصیالن همان دانشكده در تمام دانشگاه های کشور است.

 دانشکده

PhDو  یار تخصصیدست، ارشد یرش کارشناسیدر آزمون پذ یتعداد قبولنسبت 
ياحرفه يدکترو  ارشد یکارشناس ،یالن کارشناسیالتحصتعداد فارغبه 

 

 0,72 بهداشت

 1,42  یپزشک

0,59 ییماو ما يپرستار

0,07 یراپزشکیپ

0,65 یتوانبخش

0,74 يداروساز

0 یدندانپزشک

0 یطب سنت

0,33 هیعلوم تغذ

8,7 نینو يهايآورفن

0,33 يمجاز
 هادانشکده کل

 
 -

 

 دانشگاه کل

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعاتاینجدولبراساستأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلشدهاست.
اطالعاتدانشکدهپزشکيوفناوريمخدوشاستچونعددبدستآمدهبزرگترازیکاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

از تحصيل   9-ميزان فراغت 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QSاستفادهشدهاست.
توضيح: تعداد دانش��جويانی که با توجه به آيین نامه های آموزش��ی در حداقل زمان تحصیل در مقطع 
خود فارغ التحصیل ش��ده اند. اين میزان تنها برای مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه 

ای محاسبه  شده.
مثال: تعداد دانش��جويان کارشناسی  پیوسته که در مهر 87 وارد دانشكده شده اند )کارشناسی ناپیوسته 
و يا ورودی بهمن ماه محاس��به نش��ده اند( بررسی شده )مخرج کسر( و تعدادی از آنها که از مهر تا اسفند 

91  فارغ التحصیل شده اند به دست می آيد )صورت کسر(. 

 دانشکده 

 
 به) 1391 ان اسفند ماهیتا پا 1391مهرماه اول  از (الن یالتحصتعداد فارغنسبت 

 
+    1389ارشد در  مهرماه  یرش کارشناسیتعداد پذ+  1387مهرماه  وسته دریپ یرش کارشناسیپذتعداد  

 در  یعموم يا داروسازی یدندانپزشکرش یتعداد پذ+   1384مهرماه  در  یعموم یپزشکرش یتعداد پذ
 1385مهرماه 

 0,12 بهداشت

 0,03  یپزشک

 0,38 ییو ماما يپرستار

 0,1 یراپزشکیپ

 0,57 یتوانبخش

 0,12 يداروساز

 0,31 یدندانپزشک

 0 یطب سنت

 0,19 هیعلوم تغذ

 0,17 نینو يهايآورفن

 0 يمجاز
 هادانشکده کل

 

0,21 

 
 

 دانشگاه کل

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده 

 
 به) 1391 ان اسفند ماهیتا پا 1391مهرماه اول  از (الن یالتحصتعداد فارغنسبت 

 
+    1389ارشد در  مهرماه  یرش کارشناسیتعداد پذ+  1387مهرماه  وسته دریپ یرش کارشناسیپذتعداد  

 در  یعموم يا داروسازی یدندانپزشکرش یتعداد پذ+   1384مهرماه  در  یعموم یپزشکرش یتعداد پذ
 1385مهرماه 

 0,12 بهداشت

 0,03  یپزشک

 0,38 ییو ماما يپرستار

 0,1 یراپزشکیپ

 0,57 یتوانبخش

 0,12 يداروساز

 0,31 یدندانپزشک

 0 یطب سنت

 0,19 هیعلوم تغذ

 0,17 نینو يهايآورفن

 0 يمجاز
 هادانشکده کل

 

0,21 

 
 

 دانشگاه کل

 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعاتاینجدولبراساستوافقدانشکدههابامدیریتآماروفناوریاطالعاتدانشگاهتکميلشدهاست.

بهدليلدردس�ترسنبودنآماركليدقيقمربوطبهس�الهايقبلونيزمس�ئلهيادغاموتفکيکدانشگاهمحاسبهآماركلدانشگاه
قابلاحتسابنبود
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

آموزشی دانشكده تعداد گروه های  به  داير  تعداد رشته مقاطع  10-نسبت 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
رشتهمقاطعدایر: رشته هايی که تا سال تحصیلی 91-92 به مرحله پذيرش دانشجو رسیده اند.

گروههایآموزشیدانشکده: گروه های آموزشی مصوب دانشگاه

 دانشکده

ریتعداد رشته مقاطع دانسبت 
یآموزش يهابه تعداد گروه

 3,73 بهداشت

 3,05  یپزشک

 0,75 ییو ماما يپرستار

 2,4 یراپزشکیپ

 2,86 یتوانبخش

 1,4 يداروساز

 1,38 یدندانپزشک

 2 یطب سنت

 1 هیعلوم تغذ

 1,33 نینو يهايآورفن

 0,33 يمجاز

 ها دانشکده کل

 

2,25 

 
 

 دانشگاه کل

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(

2,28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده

ریتعداد رشته مقاطع دانسبت 
یآموزش يهابه تعداد گروه

 3,73 بهداشت

 3,05  یپزشک

 0,75 ییو ماما يپرستار

 2,4 یراپزشکیپ

 2,86 یتوانبخش

 1,4 يداروساز

 1,38 یدندانپزشک

 2 یطب سنت

 1 هیعلوم تغذ

 1,33 نینو يهايآورفن

 0,33 يمجاز

 ها دانشکده کل

 

2,25 

 
 

 دانشگاه کل

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(

2,28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعاتاینجدولبراساستأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلشدهاست
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

داير دانشكده به کل رشته مقاطع  11-نسبت رشته مقاطع تكميلی 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
رش�تهمقاطعتکميلی: مقاطع کارشناس��ی ارش��د، MPH، دکتری حرفه ای )پزشكی ، دندانپزشكی 
 و داروس��ازی(، PhD، تخصص، فوق تخصص که تا س��ال تحصیلی 91-92 به مرحله پذيرش دانش��جو 

رسیده اند. )فلوشیپ منظور نشده(.

 دانشکده
ر دانشکدهیتعداد رشته مقاطع دابه  یلیمقاطع تکم-تعداد رشتهنسبت 

 0,85 بهداشت

 0,68  یپزشک

 0,78 ییو ماما يپرستار

 0,42 یراپزشکیپ

 0,7 یتوانبخش

 0,93 يداروساز

 0,89 یدندانپزشک

 1 یطب سنت

 1 هیعلوم تغذ

 1 نینو يهايآورفن

 1 يمجاز
کل دانشکده ها

 

0,73 

 
 
 

 دانشگاه کل

 )استخراج از سالنامه آماري دانشگاه(

0,74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعاتاینجدولبراساستأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

از کشور با مراکز خارج  آموزشی مشترک  برنامه های درسی  تعداد   -12

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديISCاستفادهشدهاست.
برنامههایدرس�یآموزش�یمشترکبامراكزخارجازكشور: برنامه های درسی که قسمتی از آن 
با عقد قرارداد با يك دانش��گاه خارج از کش��ور اجرا می شود اعم از اعزام دانشجو يا ورود استادان خارجی 

)يا برعكس(.

 

 مشترك با مراکز خارج از کشور یآموزش یدرس يهاتعداد برنامه دانشکده فیرد

 0 بهداشت 1
 0  یپزشک 2
 0 ییو ماما يپرستار 3
 0 یراپزشکیپ 4
 0 یتوانبخش 5
 0 يداروساز 6
 0 یدندانپزشک 7
 0 یسنتطب  8
 0 هیعلوم تغذ 9
 0 نینو يهايآورفن 10
 0 يمجاز 11

 0 کل دانشکده ها
 

 دانشگاه کل

 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برایتکميلاطالعاتاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به خارج داخل  ز  ا ای  مبادله  و  نی  يرا ا غير  تابعيت  با  14-دانشجويان  13و 

THE ،Shanghai،QSشاخصدانش�جویانباتابعيتغيرایرانیدرسيستمهايرتبهبندي
ISC,استفادهشدهاست.

شاخصدانشجویانمبادلهایدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
دانش�جویانباتابعيتغيرایرانی:تعداد کل دانش��جويان با پاسپورت غیر ايرانی که در سال تحصیلی 

91-92 در حال تحصیل در يك مقطع منجر به مدرك هستند

 

 دانشکده

ت یان با تابعیتعداد دانشجو

ل در یشاغل به تحص یرانیر ایغ

 دانشکده

از خارج  يامبادله انیتعداد دانشجو

 به داخل

از داخل  يامبادله انیتعداد دانشجو

خارج به

00 24 بهداشت
1925 96  یپزشک
00 25 ییو ماما يپرستار
00 9 یراپزشکیپ

00 6 یتوانبخش
00 11 يداروساز
20 4 یدندانپزشک
01 0 یطب سنت
00 2 هیعلوم تغذ

00 2 نینو يهايآورفن
00 0 يمجاز

1792126 کل دانشکده ها
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه کل
 )هادانشکده و آمار مدیریت تایید با(

 179 یرانیر ایت غیان با تابعیدانشجو
 21 از خارج به داخل يامبادله انیدانشجو
 26 از داخل به خارج يامبادله انیدانشجو

 

 دانشکده

ت یان با تابعیتعداد دانشجو

ل در یشاغل به تحص یرانیر ایغ

 دانشکده

از خارج  يامبادله انیتعداد دانشجو

 به داخل

از داخل  يامبادله انیتعداد دانشجو

خارج به

00 24 بهداشت
1925 96  یپزشک
00 25 ییو ماما يپرستار
00 9 یراپزشکیپ

00 6 یتوانبخش
00 11 يداروساز
20 4 یدندانپزشک
01 0 یطب سنت
00 2 هیعلوم تغذ

00 2 نینو يهايآورفن
00 0 يمجاز

1792126 کل دانشکده ها
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه کل
 )هادانشکده و آمار مدیریت تایید با(

 179 یرانیر ایت غیان با تابعیدانشجو
 21 از خارج به داخل يامبادله انیدانشجو
 26 از داخل به خارج يامبادله انیدانشجو

تکميلاطالعاتستوندانشجویانباتابعيتبراساستأیيدمدیریتآماروفناوریاطالعاتتکميلشدهاست.
برايتکميلدوستوندانشجویانمبادلهايبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به خارج از داخل  ای  و مبادله  ايرانی  تابعيت غير  با  16- اعضای هيات علمی  و   15

THE ،Shanghai،QSش�اخصهياتعلمیباتابعيتغيرایرانیدرسيستمهايرتبهبندي
ISC,استفادهشدهاست.

شاخصهياتعلمیمبادلهایدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست
.اعض�ایهياتعلم�یكهازخارجبرایتدریسآمدهاند:تعدادكلهياتعلمیكهدرس�ال

تحصيلی91-92،تدریسدركالسهایرشتههایمنجربهمدرکرابرعهدهداشتهاند.
 
 
 
 

 دانشکده
با  یات علمیه يتعداد اعضا

 یرانیر ایت غیتابع

 يامبادله یات علمیه يتعداد اعضا

 از خارج به داخل

 يامبادله یات علمیه ياعضاتعداد 

از داخل به خارج

00 0 بهداشت
61 11  یپزشک
00 0 ییو ماما يپرستار
00 0 یراپزشکیپ

00 0 یتوانبخش
00 0 يداروساز
00 0 یدندانپزشک
00 0 یطب سنت
00 0 هیعلوم تغذ

10 0 نینو يهايآورفن
00 0 يمجاز

1171 کل دانشکده ها

 دانشگاه لک
 )هادانشکده استناد به(

 11 یرانیر ایت غیبا تابع  یات علمیه
 7 از خارج به داخل يامبادله  یات علمیه
 1 از داخل به خارج يامبادله  یات علمیه

 
 
 
 

 دانشکده
با  یات علمیه يتعداد اعضا

 یرانیر ایت غیتابع

 يامبادله یات علمیه يتعداد اعضا

 از خارج به داخل

 يامبادله یات علمیه ياعضاتعداد 

از داخل به خارج

00 0 بهداشت
61 11  یپزشک
00 0 ییو ماما يپرستار
00 0 یراپزشکیپ

00 0 یتوانبخش
00 0 يداروساز
00 0 یدندانپزشک
00 0 یطب سنت
00 0 هیعلوم تغذ

10 0 نینو يهايآورفن
00 0 يمجاز

1171 کل دانشکده ها

 دانشگاه لک
 )هادانشکده استناد به(

 11 یرانیر ایت غیبا تابع  یات علمیه
 7 از خارج به داخل يامبادله  یات علمیه
 1 از داخل به خارج يامبادله  یات علمیه

برایتکميلاطالعاتاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

بين المللی  توافقنامه های  تعداد   -17
و   محقق( استاد     تبادل  تبادل دانشجو -  )تحقيقاتی - 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QS  ISC,استفادهشدهاست.
تفاهمنامهها: تفاهم نامه هايی که )در سال 91( از مهر 1391 تا شهريور 1392 بین دانشكده )يا يكی 

از گروه های دانشكده( و يك مرکز آموزشی خارج از کشور منعقد شده است. 
در صورتی که تفاهم نامه عملیاتی شده )به انتقال گرانت، تكنولوژی، عضو هیات علمی يا دانشجو منجر 

شده باشد(، سه برابر حساب شده است.

3با ضریب  هاي عملیاتیمهناتفاهمو  1با ضریب  هاي غیرعملیاتینامهتفاهممجموع  دانشکده

 0 بهداشت

 150  یپزشک

 6 ییو ماما يپرستار

 12 یراپزشکیپ

 0 یتوانبخش

 12 يداروساز

 1 یدندانپزشک

 0 یطب سنت

 3 هیعلوم تغذ

 3 نینو يهايآورفن

 44 يمجاز

 کل دانشکده ها
231 

 

 دانشگاه کل

 و هادانشکده چهآن اساس بر و بنديرتبه و بخشی اعتبار الملل،بین روابط مدیریت تأیید با(

 )اندکرده اعالم تحقیقاتی مراکز

30 

 
 
 

3با ضریب  هاي عملیاتیمهناتفاهمو  1با ضریب  هاي غیرعملیاتینامهتفاهممجموع  دانشکده

 0 بهداشت

 150  یپزشک

 6 ییو ماما يپرستار

 12 یراپزشکیپ

 0 یتوانبخش

 12 يداروساز

 1 یدندانپزشک

 0 یطب سنت

 3 هیعلوم تغذ

 3 نینو يهايآورفن

 44 يمجاز

 کل دانشکده ها
231 

 

 دانشگاه کل

 و هادانشکده چهآن اساس بر و بنديرتبه و بخشی اعتبار الملل،بین روابط مدیریت تأیید با(

 )اندکرده اعالم تحقیقاتی مراکز

30 

 
 
 

برایتکميلاطالعاتاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

بر اساس شاخص های وبومتريكس 18-  وضعيت 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديWebometricsاستفادهشدهاست.
توضيح:در اين معیار دقیقا امتیاز س��ايت دانش��كده از رتبه بندی که بر اس��اس معیارهای وبومتريكس 

توسط مديريت آمار و فناوري دانشگاه محاسبه شده منظور  شده است.

 کسیوبومتر يهاخصاز بر اساس شایامت دانشکده

 94 بهداشت
 80  یپزشک
 66 ییو ماما يپرستار
 63 یراپزشکیپ

 54 یتوانبخش
 65 يداروساز
 71 یدندانپزشک
 70 یطب سنت
 45 هیعلوم تغذ

 59 نینو يهايآورفن
 67 يمجاز

 دانشگاه امتیاز

 در سیستم وبومتریکس
615 

  presence شاخص در ازیامت
 کسوبومتری سیستم در

714 

اطالعاتاینشاخصمستقيمًاتوسطمدیریتآماروفناوریاطالعاتاستخراجشدهاست.

 کسیوبومتر يهاخصاز بر اساس شایامت دانشکده

 94 بهداشت
 80  یپزشک
 66 ییو ماما يپرستار
 63 یراپزشکیپ

 54 یتوانبخش
 65 يداروساز
 71 یدندانپزشک
 70 یطب سنت
 45 هیعلوم تغذ

 59 نینو يهايآورفن
 67 يمجاز

 دانشگاه امتیاز

 در سیستم وبومتریکس
615 

  presence شاخص در ازیامت
 کسوبومتری سیستم در

714 

612
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

در سايت رسانی  اطالع   -19
اخبار بخش  علمی،  اعضای هيات  آموزشی،  گروه های  درسی،  برنامه های  آموزشی،  تقويم  آموزشي،  نامه هاي  يين  وجودآ

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديWebometricsاستفادهشدهاست.
کلیه سايت ها در يك زمان مشخص )هم زمان( بررسی  شده اند.

هر آيتم يك امتیاز دارد.

 دانشکده
درسی يهانامه هاي آموزشی، تقویم آموزشی، برنامهآیینمجموع امتیازهاي وجود 

در سایت بخش اخبارهاي آموزشی، اعضاي هیات علمی و گروه

 6 بهداشت
 6  یپزشک
 6 ییو ماما يپرستار
 6 یراپزشکیپ

 5 یتوانبخش
 6 يداروساز
 6 یدندانپزشک
 5 ینتطب س
 4 هیعلوم تغذ

 5 نینو يهايآورفن
 6 يمجاز

اطالعاتاینشاخصتوسطمدیریتشبکهوارتباطاتبينالمللمعاونتبينالمللاستخراجشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

ينترنت ا به  متصل  نشجويان  دا دسترس  در  های  نه  يا ا ر د  تعدا نسبت    -20 
نشجويان دا کل  به   

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
تعدادرایانههایدردس�ترس: منظور رايانه هايی اس��ت که دانشجويان امكان استفاده از آن را دارند. 
رايانه های موجود در گروه ها و دفاتر مديران که خارج از دس��ترس اس��ت محسوب نمی شوند. اتصال به 

اينترنت تنها به صورت شبكه مد نظر است.

تعداد کل دانشجویانبه  نترنتیان متصل به ایدر دسترس دانشجو يهاانهیتعداد رانسبت  دانشکده

 0,02 بهداشت

 0,35  یپزشک

 0,05 ییو ماما يپرستار

 0,12 یراپزشکیپ

 0,05 یتوانبخش

 0,41 يداروساز

 0,03 یدندانپزشک

 0,41 یطب سنت

 0,26 هیعلوم تغذ

 0,19 نینو يهايآورفن

 0,12 يمجاز

 هابا احتساب پردیسهاکل دانشکده
0,21 

 

 دانشگاه کل

 

درتکميلستونتعدادرایانههایدردسترسدانشجویانمتصلبهاینترنتصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست. -

تعداد کل دانشجویانبه  نترنتیان متصل به ایدر دسترس دانشجو يهاانهیتعداد رانسبت  دانشکده

 0,02 بهداشت

 0,35  یپزشک

 0,05 ییو ماما يپرستار

 0,12 یراپزشکیپ

 0,05 یتوانبخش

 0,41 يداروساز

 0,03 یدندانپزشک

 0,41 یطب سنت

 0,26 هیعلوم تغذ

 0,19 نینو يهايآورفن

 0,12 يمجاز

 هابا احتساب پردیسهاکل دانشکده
0,21 

 

 دانشگاه کل

 

- 
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به کل دانشجويان الكترونيكی(  و  تعداد کتاب های علمی کتابخانه )چاپی  21- نسبت 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
تعداد کتاب های چاپی بايد بعد از عملیات وجین بررس��ی ش��وند. اگر روند وجین صورت نگرفته بايد از 

تعداد کل کتاب ها 10درصد کم  شود.
تعداد کتاب های الكترونیكی مربوط به کتابخانه های ديجیتال هر دانشكده که با رعايت قانون کپی رايت 

تهیه شده باشد محسوب می شود. 
کتاب های چاپی يا الكترونیكی کتابخانه مرکزی دانشگاه محاسبه نشده است.

 دانشکده
یچاپ يهاتعداد کتابنسبت مجموع 

تعداد کل دانشجویانبه  الکترونیکو 

 15 بهداشت

 11,8  یپزشک

 12,9 ییو ماما يپرستار

 9,6 یراپزشکیپ

 19,3 یتوانبخش

 22 يداروساز

 16,1 یدندانپزشک

 66,3 یطب سنت

 1 هیعلوم تغذ

 5/3 نینو يهايآورفن

 12,6 يمجاز

-  هاکل دانشکده

 دانشگاه کل

 

- 

درتکميلاطالعاتكتابهايچاپيوالکترونيکاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

به کل دانشجويان تعداد صندلی های مطالعه کتابخانه  22- نسبت 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
فقط تعداد صندلی های مطالعه در سالن کتابخانه محاسبه  شده ند.

نتعداد کل دانشجویا بههاي مطالعه عداد صندلینسبت ت دانشکده

 0,04 بهداشت

 0,09  یپزشک

 0,09 ییو ماما يپرستار

 0,29 یراپزشکیپ

 0,06 یتوانبخش

 0,12 يداروساز

 0,11 یدندانپزشک

 0,82 یطب سنت

 0,13 هیعلوم تغذ

 0,19 نینو يهايآورفن

 0,02 يمجاز

 هاکل دانشکده
0,11 
 

 دانشگاه کل

 

- 

درتکميلاطالعاتمربوطبهتعدادصندليبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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به کل دانشجويان 23- جمع بودجه خريد کتاب علمی-تخصصی 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
جمع بودجه که برای خريد کتاب علمی-تخصصی در سال 1391 هزينه شده است محاسبه می شود.

اطالعاتاینشاخصتوسطمعاونتتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاهاستخراجشدهاست.

 دانشکده
د کتابیه خرجمع بودجنسبت 
تعداد کل دانشجویانبه 

 83920 بهداشت

 116596  یپزشک

 212820 ییو ماما يپرستار

 60036 یراپزشکیپ

 287692 یتوانبخش

 148033 يداروساز

 266754 یدندانپزشک

 1061224 یطب سنت

 0 هیعلوم تغذ

 109433 نینو يهايآورفن

 1235602 يمجاز

 158646 کل دانشکده ها

 دانشگاه کل

 

- 



ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  
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اعضای  د  تعدا به  فته  يا تمه  خا تی  تحقيقا های  طرح  هزينه  مجموع  نسبت    -24
علمی هيات 

اینشاخصدرسيستمرتبهبندیQSاستفادهشدهاست.
مجموع هزينه طرح های تحقیقاتی خاتمه يافته در س��ال 1391  از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

گرفته شده است ..

اطالعاتاینشاخصازمعاونتپژوهشيدانشگاهاخذشدهاست.

 دانشکده
هاي پژوهش در آموزش طرح وهاي تحقیقاتی خاتمه یافته طرح هايمجموع هزینه

تعداد اعضاي هیات علمی بهخاتمه یافته 

40523217 بهداشت

5058660  یپزشک

5093397 ییو ماما يپرستار

11271973 یراپزشکیپ

4115012 یتوانبخش

48187919 يداروساز

7638911 یدندانپزشک

30882321 یطب سنت

1016125 هیعلوم تغذ

13098595 نینو يهايآورفن

0 يمجاز

  9303823   هاکل دانشکده

 دانشگاه کل

 

- 



ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  
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علمی  اعضای هيات  د  تعدا به  يافته  د طرح های خاتمه  تعدا  -25 
آموزش( در  پژوهش  و  )پژوهشی 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
تع��داد طرح های تحقیقاتی خاتمه يافته: در س��ال 1391 از معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه گرفته  

شده است.

اطالعاتاینشاخصازمعاونتپژوهشيدانشگاهاخذشدهاست.

 دانشکده
به  هاي پژوهش در آموزش خاتمه یافتهطرحو  هاي تحقیقاتی خاتمه یافتهتعداد طرحمجموع 

علمید اعضاي هیات تعدا

 1,09 بهداشت

 0,13  یپزشک

 0,39 ییو ماما يپرستار

 0,33 یراپزشکیپ

 0,22 یتوانبخش

 1,31 يداروساز

 0,33 یدندانپزشک

 0,94 یطب سنت

 0,31 نینو يهايآورفن

 0,05 هیعلوم تغذ

 0 يمجاز

 0,27 کل دانشکده ها

 دانشگاه کل

 

- 
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با خارج مشترک  يافته  تحقيقاتی خاتمه  د طرح های  تعدا  -26

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديURAP, Leiden ، QSاستفادهشدهاست.
طرح های تحقیقاتی خاتمه يافته مشترك با خارج: منظور طرح هايی است که در سال 1391 خاتمه يافته 

و قسمتی از آن )گرانت، ...( توسط دانشگاه يا مرکز تحقیقاتی خارج از کشور انجام شده باشد.

 تعداد طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته مشترك با خارج دانشکده

 0 بهداشت
 5 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی
 0 پیراپزشکی
 0 توانبخشی
 0 زيداروسا

 0 دندانپزشکی
 0 طب سنتی

 1 هاي نوینآوريفن
 0 تغذیه
 0 مجازي

 6 کل دانشکده ها

 - کل دانشگاه

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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کشور ز  ا ز خارج  ا تحقيقاتی جذب شده  گرانت های  د  تعدا 27-مجموع   

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
منظورطرحهاییاستكهدرسال1391خاتمهیافتهاست.

 هاي تحقیقاتی جذب شده از خارج از کشورمجموع گرانت دانشکده

0 بهداشت
6 پزشکی 

0 پرستاري و مامایی
0 پیراپزشکی
0 توانبخشی
0 داروسازي
0 دندانپزشکی
0 طب سنتی
0 علوم تغذیه

0 هاي نوینآوريفن
0 مجازي
 6 ها کل دانشکده

 دانشگاههاي داخلی   گرانتکل 

 )فناوري اطالعات دانشگاه دیریت آمار ومبر اساس سالنامه آماري (

95 

 - دانشگاههاي داخلی   گرانتکل 

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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اعضای هيات علمی د  تعدا به  مقاالت علمی-پژوهشی  د  تعدا نسبت    -28

THE ، Shanghai ، QS , ISC, SCIMAGO , URAPشاخصمقاالتدرسيس�تمهايرتبهبندي
استفادهشدهاست.

تعداد مقاالت علمی-پژوهش��ی : منتشر شده در س��ال 1391 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
استعالم شده است.

یعلم اتیه ياعضاتعداد کل  به یپژوهش-یتعداد مقاالت علمنسبت  دانشکده

  بهداشت
  پزشکی 

  پرستاري و مامایی
  پیراپزشکی
  توانبخشی
  داروسازي
  دندانپزشکی
  طب سنتی
 علوم تغذیه

  هاي نوینآوريفن
 مجازي

 کل دانشکده ها

 - کل دانشگاه

گردآورياطالعاتمربوطبهاینجدولدرزمانتعيينشده،ميسرنگردید.
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اعضای هيات علمی د  تعدا به   )ISI, SCOPUS, PubMed( معتبر  مقاالت  د  تعدا نسبت   -29

THE ،Shanghai،QS ,ISC,SCIMAGO ,ش�اخصمقاالتدرسيس�تمهايرتبهبندي
URAPاستفادهشدهاست.

تعدادمقاالتمعتبر:منتش��ر ش��ده در سال 2012 توس��ط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اعالم  
شده است.

 دانشکده
معتبرتعداد مقاالت نسبت 

یعلم اتیه ياعضاتعداد کل به 

 4,72 بهداشت

  پزشکی 

 1,21 پرستاري و مامایی

 0,78 پیراپزشکی

 0,68 توانبخشی

 5,63 داروسازي

 0,41 دندانپزشکی

 - طب سنتی

 1,36 هاي نوینآوريفن

 - تغذیه

 - مجازي

 کل دانشکده ها

 Scopusتعداد مقاالت کل دانشگاه در 
  )معاونت پژوهشی دانشگاه به استناد(

3751 

 تعداد کل مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس نوع یک و دو و سه و چهار دانشگاه 
  )مدیریت آما و فناوري اطالعات دانشگاهبه استناد (

4841 

گردآورياطالعاتمربوطبهاینجدولتوسطمعاونتتحقيقاتوفناوریدانشگاهاستخراجواعالمشدهاست
اطالعاتاستخراجشدهصرفامربوطبهپایگاهScopusاست

گردآورياطالعاتمربوطبهدانشکدهپزشکیدرزمانمقرر،ميسرنگردید.
دانشکدهتغذیهوطبسنتیومجازيبهدليلجدیدالتاسيسبودن،مقالهقابلاحصاءنداشتند.
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PubMed دانشگاه ISI و  PubMed دانشكده به کل مجالت  و   ISI 30-  تعداد مجالت 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديSCIMAGO  ,URAPاستفادهشدهاست.
منظور تعداد مجالت ISI و/ PubMed است در سال 1391 است.

ندکس شده دانشگاهیبه کل مجالت ادانشکده  ندکس شدهیمجالت اتعداد نسبت  دانشکده

 0,31 بهداشت

 0,55 پزشکی 

 0,02 پرستاري و مامایی

 0 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,1 داروسازي

 0,02 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 0 هاي نوینآوريفن

 0 تغذیه

 0 مجازي

 1 ها مجالت دانشکدهکل 

 دانشگاهمجالت کل 
  )شگاهمعاونت پژوهشی دانبه استناد (

49 

اطالعاتاینشاخصازمعاونتپژوهشيدانشگاهاخذشدهاست.
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کل هيأت علمی به  کنگره خارجی  در  ئه شده  ا ر ا مقاالت  نسبت   -31

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديURAPاستفادهشدهاست.
مقاالتارائهشدهدركنگرههایخارجی: مقاالت ارائه شده در سال 1391است و توسط معاونت بین 

الملل دانشگاه ارائه شده است.

 دانشکده
یخارج هايمقاالت ارائه شده در کنگرهعداد نسبت ت

تعداد کل هیات علمیبه  

 0,29 بهداشت

 0,08 پزشکی 

 0,19 پرستاري و مامایی

 0,13 پیراپزشکی

 0,06 توانبخشی

 0,21 داروسازي

 0,11 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 0,02 هاي نوینآوريفن

 0 تغذیه

 0 مجازي

 0,1 کل دانشکدها

 کل دانشگاه 
  )مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهبه استناد (

5/0 
 

اطالعاتاینشاخصازمدیریتبورسهاومأموریتهايآموزشيمعاونتبينالمللاخذشدهاست.
اطالعاتاعالمشدهبراساسمراجعينبهمعاونتبينالمللبودهاست
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اعضای هيات علمی توسط  تدوين شده  کتب خارجی  د فصول  تعدا   -32

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
تعداد فصول کتب خارجی تدوين ش��ده در س��ال 1391 بوده و بايد توسط معاونت تحقیقات و فن آوری 

دانشگاه اعالم تأيید  شود. 

 یعلم اتیه يشده توسط اعضا نیتدو یتعداد فصول کتب خارج دانشکده

0 بهداشت
 18 پزشکی 

0 پرستاري و مامایی
0 پیراپزشکی
0 توانبخشی
0 داروسازي
0 دندانپزشکی
8 طب سنتی

2 هاي نوینآوريفن
0 تغذیه
0 مجازي
 28 ها کل دانشکده

 - کل دانشگاه

ازآنجاییكهاطالعاتكاملتایيدشدهدردسترسنبود,درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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 دانشکده
اختراعات و به مجموع  1با ضریب  کشوري تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شدهمجموع 

 5المللی با ضریب بین اکتشافات ثبت شده

 0 بهداشت

 47 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی

 3 پیراپزشکی

 2 توانبخشی

 10 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 6 هاي نوینآوريفن

 1 تغذیه

 0 مجازي

 45 ها بدون ضریب کل دانشکده

 تعداد اختراعات کشوري کل دانشگاه

 

 تعداد اختراعات بین المللی

 6 39 ها به استناد دانشکده
 دفتر ثبت اختراعات به استناد 

 2 7 معاونت پژوهشی

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.

لمللی( ا -بين  )کشوری  ثبت شده  اکتشافات  و  اختراعات  د  تعدا    -33

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQS  ISC,استفادهشدهاست.
تعداداختراعاتواكتش�افاتثبتش�ده: در س��ال 1391 برای کش��وری و 2012 برای بین المللی 

است.
امتیاز اختراعات و اکتشافات ثبت شده بین المللی پنج برابر کشوری محاسبه  شده است.
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است رسيده  مرحله صنعتی  به  که  پروژه هايی  د  تعدا   -34

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QS ,Leidenاستفادهشدهاست.
منظور تعداد پروژه هايی که در از ابتدای سال 1389 تا پايان 1391 به مرحله صنعتی رسیده است.

درتکميلاینجدولبهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.

 تعداد پروژه هایی که به مرحله صنعتی رسیده است دانشکده

 0 بهداشت
 4 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی
 1 پیراپزشکی
 0 توانبخشی
 4 داروسازي
 0 دندانپزشکی
 0 طب سنتی

 0 هاي نوینآوريفن
 0 تغذیه
 0 مجازي

 9 ها کل دانشکده

 - کل دانشگاه
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معتبر لمللی  ا بين  و  کشوری  ره های  د جايزه های جشنوا تعدا  -35
لتحصيالن( ا فارغ   - -دانشجويان  علمی  )هيات   

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديShanghai،QS  ISC,استفادهشدهاست.
تعداد جايزه های جشنواره های کشوری: منظور جايزه هايی است که در جشنواره های رازی، مطهری يا فارابی 

از ابتدای  1389 تا آخر 1391 کسب شده است.
تعداد جايزه های جش��نواره های بین المللی: منظور جايزه هايی اس��ت که)جايزه های معتبر بین المللی است ( در 
جشنواره های معتبر خارج از کشور از ابتدای  1389 تا آخر 1391 کسب شده است. مانند جايزه نوبل ، فیلد مدال ها 

.IAS آيسیسكو ، جايزه ، )TWAS( خوارزمي، فرهنگستان علوم جهان سوم ، )IDB( بانك توسعه اسالمي ،
جوايز خارجی سه برابر امتیاز محسوب می شود.

 دانشکده

 

و جوایز  1با ضریب  هاي کشوري مجموع جوایز جشنواره
 3المللی با ضریب بینهاي  جشنواره

 12 بهداشت

 45 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی

 15 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 25 داروسازي

 15 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 5 علوم تغذیه

 26 هاي نوینآوريفن

 33 مجازي

 176 ها کل دانشکده

 - کل دانشگاه

اینجدولصرفابهگفتهدانشکدههاوبدوندرنظرگرفتنمستنداتشانتکميلشدهاست.
گفتنياست،دانشکدههاهمهيجوایزخوددرهرنوعجشنوارهرااعالمكردهاند.برخيدانشکدههااصاًلمستنديارائهندادند.
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آموزشی تعداد گروه های  به  بين المللی  و کارگاه های  و سمينارها  تعداد کنگره ها   -36

شاخصدانشجویانباتابعيتغيرایرانیدرسيستمهايرتبهبنديISCاستفادهشدهاست.
تعدادكنگرههاوسمينارهایبينالمللی:منظور همايش هايی است که در سال 1391 برگزار شده و مجوز 

بین المللی از هیات دولت داشته است.
تعدادكارگاههایبينالمللی: منظور کارگاه هايی است که در سال 1391 برگزار شده و فراخوان بین المللی 
داشته و حداقل يك شرکت کننده خارجی )مدرس يا شرکت کننده( داشته است. شرکت دانشجويان خارجی 

دانشگاه محسوب  نشده است.

 دانشکده
بهها تعداد همایشنسبت 

هاي آموزشیتعداد گروه

 0 بهداشت

 0,18 پزشکی 

 0,83 پرستاري و مامایی

 0,3 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,1 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 0 علوم تغذیه

 0,33 هاي نوینآوريفن

 0 مجازي

 0,2 کل دانشکدها

 - کل دانشگاه

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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به کل گروه ها ارزيابی درونی کرده اند  آموزشی که  37- نسبت گروه های 

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
گروه های آموزشی که ارزيابی درونی کرده اند: منظور ارزيابی هايی است که  از سال 87 تا 91 پايان يافته است. 

اطالعات بايد به تأيید مرکز مطالعات 

 هاي آموزشیتعداد کل گروه به اند که ارزیابی درونی کرده هاي آموزشی نسبت تعداد گروه دانشکده

 0,45 بهداشت

 1,08 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی

 0,8 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,2 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 2 طب سنتی

 0 علوم تغذیه

 1,17 هاي نوینآوريفن

 0,67 مجازي

 0,59 ها کل دانشکده

 - دانشگاهکل 

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.



ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه  

61

TU
M

S R
a

nking

به کل گروه ها بيرونی شده اند  ارزيابی  آموزشی که  38-  نسبت گروه های 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
گ��روه های آموزش��ی که ارزيابی بیرونی ش��ده ان��د: منظور ارزيابی هايی اس��ت که  از س��ال 87 تا 91 پايان 

يافته است. 
اين ارزيابی بايد بازديدکننده خارج از دانش��گاه )مثال هیات بورد تخصصی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكی( داشته باشد.

هاي آموزشیتعداد کل گروه به اند شده هاي آموزشی که ارزیابی بیرونی نسبت تعداد گروه دانشکده

 0 بهداشت

 1,08 پزشکی 

 0 پرستاري و مامایی

 0,5 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,2 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 0 طب سنتی

 0 علوم تغذیه

 0 نوینهاي آوريفن

 0,33 مجازي

 0,43 کل دانشگاه

 - کل دانشگاه

درتکميلاینجدولصرفابهگفتهدانشکدههااكتفاشدهاست.
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به کل هيات علمی اند  رفته  به فرصت مطالعاتی  39- نسبت اعضای هيات علمی که 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
اعضایهياتعلمیكهبهفرصتمطالعاتیرفتهاند:منظور اعضايی اس��ت که در سال 1391 به فرصت 

مطالعاتی اعزام شده اند و توسط معاونت بین الملل دانشگاه اعالم شده است.

 دانشکده
به اند مطالعاتی رفتهتعداد هیات علمی که به فرصت نسبت 

تعداد کل هیات علمی

 0,01 بهداشت

 0,01 پزشکی 

 0,01 پرستاري و مامایی

 0 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,01 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 0 سنتی طب

 0 هاي نوینآوريفن

 0 تغذیه

 0 مجازي

 0,01 کل دانشگاه

 0,01 کل دانشگاه
اطالعاتاینشاخصازمدیریتبورسهاومأموریتهايآموزشيمعاونتبينالمللدانشگاهاخذشدهاست.

 دانشکده
به اند مطالعاتی رفتهتعداد هیات علمی که به فرصت نسبت 

تعداد کل هیات علمی

 0,01 بهداشت

 0,01 پزشکی 

 0,01 پرستاري و مامایی

 0 پیراپزشکی

 0 توانبخشی

 0,01 داروسازي

 0 دندانپزشکی

 0 سنتی طب

 0 هاي نوینآوريفن

 0 تغذیه

 0 مجازي

 0,01 کل دانشگاه

 0,01 کل دانشگاه
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تعداد دانشجويان در حال تحصيل به  40 - سرانه کل درآمد دانشكده 

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديTHE ،Shanghai،QS  ISC,استفادهشدهاست.
درآمد دانش��كده: کلیه درآمد در س��ال 1391، شامل شهريه، بودجه دانش��كده در کلیه فصول بودجه، درآمد 

اختصاصی و ... که از معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع دانشگاه گرفته شده است. 

تعداد کل دانشجویانبه  درآمد دانشکدهنسبت  دانشکده

  بهداشت

  پزشکی 

  پرستاري و مامایی

  پیراپزشکی

  توانبخشی

  داروسازي

  دندانپزشکی

  طب سنتی

  علوم تغذیه

  هاي نوینآوريفن

  مجازي

 2357951,621 ها کل دانشکده

 کل دانشگاهدرآمد 
 90در سال 

 )مدیریت امور مالی دانشگاهبه استناد (

 میلیون ریال 4974671

اطالعاتاینشاخصمستقيماًازمعاونتتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاهاخذشدهاست.
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)داخلی - خارجی( از دانشگاه  از قراردادهای خارج  ناشی   41- مجموع درآمدهای 
آموزشی تعداد گروه های  به   

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديISCاستفادهشدهاست.
درآمدهایناشیازقراردادهایخارجازدانشگاه:کلیه درآمدها اعم از قرارداد با مراکز خارج  از دانشگاه يا 

گرانت های آموزشی يا پژوهشی در سال 1391 است.
درآمدهای با منبع خارج از کشور ضريب 2  گرفته ند.

 دانشکده
درآمدهاي ناشی از و مجموع  1با ضریب درآمدهاي ناشی از قراردادهاي داخلی مجموع 

هاي آموزشیتعداد گروهبه  2ضریب با قراردادهاي خارجی 

 بهداشت

 پزشکی 

 پرستاري و مامایی

 پیراپزشکی

 توانبخشی

 داروسازي

 دندانپزشکی

 طب سنتی

 علوم تغذیه

 هاي نوینآوريفن

 مجازي

 318704523 ها کل دانشکده

 - کل دانشگاه

اطالعاتاینشاخصمستقيماًازمعاونتتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاهاخذشدهاست.
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42- مجموع درآمد حاصل از شهريه های دانشجويان به تعداد دانشجويان در حال تحصيل

اینشاخصدرسيستمهايرتبهبنديShanghai،QSاستفادهشدهاست.
شهریههایدانشجویان:شامل شهريه دوره های مازاد، مهمانی، خارج از کشور يا دوره های غیر انتفاعی در 

سال 1391

 دانشکده ردیف
هاي دانشجویانشهریهنسبت 
 تعداد کل دانشجویانبه 

  بهداشت 1

  پزشکی  2

  ماماییپرستاري و  3

  پیراپزشکی 4

  توانبخشی 5

  داروسازي 6

  دندانپزشکی 7

  طب سنتی 8

  هاي نوینآوريفن 9

  علوم تغذیه 10

  مجازي 11

 1317719 ها کل دانشکده 

اطالعاتاینشاخصازمعاونتتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاهاخذشدهاست.
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43- مجموع درآمد حاصل از کمک های مردمی به تعداد گروه های آموزشی

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديShanghaiاستفادهشدهاست.
كمکهایمردمی: شامل کمك های با اهداف آموزشی، پژوهشی يا ساختمانی در سال 1391

 دانشکده
هاي مردمیکمکنسبت 
آموزشی هايتعداد گروهبه 

  بهداشت

  پزشکی 

  پرستاري و مامایی

  پیراپزشکی

  توانبخشی

  داروسازي

  دندانپزشکی

  طب سنتی

  هاي نوینآوريفن

  علوم تغذیه

  مجازي

 1990291 ها کل دانشکده

اطالعاتاینشاخصازمعاونتتوسعهمدیریتوبرنامهریزیمنابعدانشگاهاخذشدهاست.
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44- مجموع درآمد حاصل از کمک های فارغ التحصيالن به تعداد فارغ التحصيالن

اینشاخصدرسيستمرتبهبنديQSاستفادهشدهاست.
كمکهایفارغالتحصيالن: شامل کمك های با اهداف آموزشی، پژوهشی يا ساختمانی در سال 1391 

تعداد فارغ التحصیالن: در سال 1391

التحصیالنفارغتعداد به  التحصیالنهاي فارغکمکنسبت  دانشکده

0 بهداشت

0 پزشکی 

0 پرستاري و مامایی

0 پیراپزشکی

0 توانبخشی

0 داروسازي

0 دندانپزشکی

0 طب سنتی

0 هاي نوینآوريفن

0 تغذیه

0 مجازي

 229160 ها کل دانشکده
مدیریتامورماليدانشگاهبرايهيچكدامازدانشکدههامبلغيگزارشنکردهاست

امایکيازدانشکدههامبلغيرابامستنداتاعالمكردهاست
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