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تهیه ،گردآوری و تدوین كتابچه رتبه بندي دانشگاه علوم پزشكي تهران (به ترتیب الفبا):
صابریپور -مریم
دكتر عرب خردمند -علي
دكتر محمدي -آيين
دكتر نكوفر -محمدحسين
مهندس همتي -علي رضا
زير نظر
دكتر علي عرب خردمند
با سپاس از همیاری( :به ترتیب الفبا):
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آزادی -تانیا
انصاريپور -رويا
مهندس امیری -محمد
مهندس رزاقی -احسان
دکتر زراعتی -حجت
مهندس صادقی -زهره
صيادي -علي
مهندس عبداللهی -معصومه
محمد باقري -اعظم
ملكيان -سميرا
منتظر لطف -پرستو

طراح و گرافیست:
مرجان برومندفر
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پيشگفتار
حضور در عرصه بینالملل و کس��ب جایگاه برتر منطقهای در عرصه علوم پزش��کی برگرفته از افق بیست
ساله کشور و از رسالت های تصریح شده در نقشه علمی دانشگاه است TUMS Ranking .به عنوان ايدهاي
نوظهور ،براي نخستين بار در سال  91در معاونت بينالملل دانشگاه در راستاي تحقق اين اهداف شكل گرفت.
نقصانهاي موجود در فرآيند تعامل با سيس��تمهاي رتبهبندي جهاني در زمينه گردآوري اطالعات و مس��تند
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سازي مدارك يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي دانشگاه در اين زمينه است .همچنين شناسايي مهمترين
شاخصها در فرايند رتبهبندي و برنامهريزي جهت تأمين اطالعات مورد نياز در هر شاخص از اهميت بسياري
برخوردار است .سند حاضر با هدف شناسايي مهمترين شاخصهاي مطرح در فرايند رتبهبندي دانشگاهي و ارائه
تصويري از وضعيت موجود دانشگاه علوم پزشكي تهران در هر يك از اين شاخصها نوشته شده است.
معاونت بينالملل دانش��گاه در اين راس��تا با بررس��ی مؤسس��ات رتبه بندی بین المللی ،معتبرترین و
مش��هورترین آنها را انتخاب کرده تا با شناس��ائی ش��اخصهای مورد نظر و برنامه ریزی های کوتاه مدت
و بلندمدت بتواند مس��ير هموارتري را براي كس��ب رتبه شایس��تهي دانش��گاه علوم پزشكي تهران فراهم
نماید .بدين ترتيب کمیته تخصصی رتبه بندی در معاونت بینالملل دانشگاه تشکیل شده است تا تمامي
معیارها و شاخص های رتبهبندی در این مؤسسات را بررسی نمايد و با جمعبندی تمامي معیارها و شاخصهای
مؤسس��ات ،سیستمي براي سنجش ميزان مش��اركت دانشكدهها در توليد و نمايش اطالعات دانشگاه با عنوان
 TUMS Rankingطراح��ی نماي��د و بتواند با قابل رؤیت نمودن ( )Visibilityآنها امکان الزم برای حضور
بيش��تر دانشگاه در رتبهبندیهای بینالمللی را فراهم س��ازد .انتظار ميرود با انعکاس پویا و بهروز فعالیتها و
دستاوردهای دانشگاه در صفحات وب ،تعالی سازمانی مورد نظر در سطح جهاني تحقق يابد /.ان شاءاهلل
دكتر علي عرب خردمند

معاون بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
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سرآغاز
حفظ و ارتقاء جايگاه دانشگاه ،همواره در دستور كار همهي برنامهريزيها قرار داشتهاست .بدين ترتيب
دانشگاه ميبايست از يك سو قابليتها و پتانسيلهاي خود را شناسايي و به خوبي در معرض نمايش قرار
تشخيص نقاط قوت و ضعف موجود با برنامهريزي و تدابير استراتژيك تهديدها را به فرصت تبديل كرده و
توانمنديهاي خود را هر چه بيشتر گسترش دهد .از آنجایی که در رتبهبندی ،ابعاد مختلف یک دانشگاه
(آموزش ،پژوهش ،بينالملل ،امكانات و )...مورد مقايس��ه و به نوعي ارزيابي قرار ميگيرد ،دس��تيابي به
هدف ارتقاء ،بدون هماهنگي و همكاري همهجانبهي تمامي واحدهاي س��تادي و محيطي ميس��ر نيست.
پر واضح اس��ت كه هدف  TUMS Rankingمقايسهي دانش��كدههاي موجود در دانشگاه علوم پزشكي
تهران با يكديگر نيس��ت .چراكه اهداف و رسالتهاي هر دانش��كده متفاوت از ديگر دانشكدهها است بلكه
هدف ،تبيين روندهاي توس��عه و پيشرفت هر دانش��كده در فواصل زماني معين و جايابي هر واحد در هر
شاخص در مجموعه كالن دانشگاه است .در حقيقت دانشكدهها هستند كه دست در دست هم ضمن حفظ
استقالل خود باعث تعالي دانشگاه به عنوان يك مجموعهي واحد ميشوند.
ه��دف غاي��ي  TUMS Rankingايجاد يك سيس��تم رتبهبندي ملي و بينالمللي براي مقايس��هي
دانش��گاههاي علوم پزش��كي كشور و جهان است .در اين راس��تا  TUMS Rankingقادر خواهد بود هر
كدام از دانشكدههاي دانشگاه را نيز با دانشكدههاي همتاي داخلي ،همتاي منطقه و همتاي جهان مقايسه
و رتبهبندي نمايد.
                                                                دكتر محمدحسين نكوفر

مدير روابط بين الملل ،اعتباربخشي و رتبه بندي
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دهد تا بتواند خود را به جامعه علمي جهاني و دانش��جويان و محققان آتي معرفي كند و از س��وي ديگر با
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به طور كلي وظايف و فعاليتهاي حوزهي رتبهبندي معاونت بينالملل را ميتوان به شرح ذيل دستهبندي
كرد:
pتدوین سیاس��تها و ارائهی برنامه عملیاتی و ارائهی راهکار برای ارتقاء رتبهی دانش��گاه علوم پزشکی
تهران در عرصههای مختلف با توجه به معیارهای بینالمللی
 pمطالعه و بررسی سازمانهای رتبهبندی مهم دنیا و استخراج معیارها و شاخصهای رتبهبندی
 pارزیابی مس��تمر معیارها و ش��اخصهای رتبهبندی و پایش رتبهی دانش��گاه علوم پزشکی تهران در
سیستمهای رتبهبندی
 pهماهنگی و ارتباط با واحدهای تابعه دانش��گاه برای اخذ اطالعات مورد نیاز سیس��تمهای رتبهبندی
جهانی
 pانجام مکاتبات خارجی با مؤسسات رتبهبندی جهانی در زمینهی ارسال اطالعات ،تکمیل پرسشنامهها
و بهبود وضعیت دانشگاه در سیستمهای رتبهبندي جهانی
 pتدوین برنامه عملیاتی و طرح اقدام دانشگاه در حوزهی رتبهبندی و ابالغ رسمی به واحدهای ذیربط
پس از تصویب در شورای دانشگاه
 pبرگزاری کارگاههای آموزش��ی و تخصصی رتبهبندی و ش��رکت در کارگاههاي بینالمللی مربوط به
رتبهبندی

معیارهای کلی رتبه بند ی های دانشگاهی
مؤسسههای مختلف سیستمهای ارزیابی متفاوت و شاخصهای متنوعی برای رتبهبندی دانشگاهها دارند
و هر کدام ،بر اس��اس اولویتهای خود وزنهای متفاوتی را به برتریهای آموزش��ی و پژوهشی اختصاص
میدهند.
از بی��ن معیاره��ای مط��رح ،ميتوان به  5معی��ار کلی آموزش ،پژوه��ش ،وجههی بینالمل��ل ،امکانات و
فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی اش��اره کرد .این معیارهای کلی ،هر کدام دارای شاخصهایی با وزنهای
متفاوتاند .ش��اخصها عموماً به دو دستهی كمي و کیفی تقسیم میشوند ،و مواردی مانند هیأت علمی،
دانشجویان ،فعالیتهای علمی -پژوهشی ،کیفیت آموزشی ،نوآوریها ،جوایز ،فعالیتهای مشترک ملی و
بینالمللی ،ارتباطات علمی بینالمللی ،تولیدات علمی ،درآمدها ،تس��هیالت و تجهیزات فیزیکی و غیره را
مورد س��نجش قرار میدهند .وزن معیارها ،بر اساس اهمیتی که در سیستمهای رتبهبندی جهانی دارند،
با نظر کارشناسی مجریان طرح و با مشورت با افراد صاحب نظر تعیین میشود.
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مشهورترين مؤسسه های رتبه بندي بين المللي
از مهمترین مؤسس��ههای پیشرو در رتبهبندیهای جهانی ،که از سال  2004میالدی فعالیت خود را آغاز
نمودند (  ) QS,THE Shanghai, URAP, Webometrics, Scimago, Leidenرا میتوان نام برد.

معاون��ت بينالمل��ل دانش��گاه پس از مطالع��ه و تحقيق و گ��ردآوري معيارها و ش��اخصهاي مطرحترين
مؤسس��ههاي رتبهبندي جهاني ،سيس��تمي طراحي نموده تا با قابل رؤیت نمودن اين معيارها و شاخصها
ام��کان الزم ب��رای حضور تمام عیار دانش��گاه در رتبهبندیهای بینالمللی فراهم ش��ده ،آم��ار مورد نياز
سيس��تمهاي رتبهبندي در پايگاه اطالعرس��اني تعريفش��ده ،ثبت و به فواصل منظم ،به روزرس��اني و در
اختيار سيستمهاي رتبهبندي قرار گيرد .بهعالوه ،راه براي برنامهريزي و سياستگذاريهاي الزم در مرتفع
سازي و بهبود كاستيها و همين طور بازتاب مناسب توانمنديها هموار گردد.

اهداف TUMS RANKING
اهداف اصلي  TUMS RANKINGعبارتند از:
pمعرفی عملی شاخصهای ارزیابی جهانی در سطح دانشگاه
pایج��اد بانک اطالعاتی اقالم مورد نیاز سیس��تمهای رتبهبندی که بتواند اطالعات مش��خص را بهطور
سالیانه گرآوری و در جایی مناسب ثبت و قابل رویت نماید.
pراهان��دازی پای��گاه اینترنتی که حاوی تمامي اطالعات الزم در مورد وضعیت آموزش��ی  ،پژوهش��ی و
امکانات دانشگاه و انعكاسي از فعاليتها و عملكردهاي دانشگاه باشد.
pارزیاب��ی درونی ،عالوه بر مطرح نمودن معیارهای مهم رتبهبنديهاي جهانی ،شناس��ایی نقاط قوت و
ضعف و فرصتها و تهديدهاي موجود را ممکن میسازد.
تاكنون سه مرحله اجرايي از فرآيند  TUMS Rankingدر دو سال متوالي  91و  92اجرا شده است و
سند حاضر در واقع مجموعه معيارها و اطالعات گردآوري شده براي اجراي مرحلهي سوم فرآيند است.
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معرفي  TUMS RANKINGبه عنوان ابزاري براي سنجش ميزان مشاركت
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مراحل اجراییTUMS Ranking
الف -ایجاد پایگاه اطالعاتی شاخصهای رتبهبندی
معاونت بینالملل تصمیم به ایجاد یک پایگاه اطالعاتی کامل و جامع از اقالم اطالعاتی مورد نیاز سیستمهای
رتبهبندی نموده تا اطالعات مرتبط با رتبهبندی ،به طور منظم و به همان سبک مورد نظر موسسات در جایی
ثبت و قابل رؤیت شود .چراکه در برخی موارد دسترسی به آمار مورد نیاز آنها مشکل بود.
ب -تعریف مدل رتبهبندی با شناسایی هر یک از شاخصها و اهمیت آنها
ش��اخصهای  TUMS RANKINGبرگرفته از مجموعهای از شاخصهای سیستمهای رتبهبندی
مطرح دنیاس��ت (Shanghai, (QS,THE, URAP, Webometrics, Scimago,ISC, Leiden
که همهی فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،بینالمللی ،امکانات و خدمات دانشگاه را دربرمیگیرد و در واقع
سامانهی جامع پاسخگویی به سیستمهای رتبهبندی خواهد بود.
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ج  -ایجاد یک ساختار برای تولید و ثبت الکترونیک اقالم اطالعاتی مورد انتظار و شبکهی
اطالعرسانی این اقالم برای مخاطبین داخلی و خارجی
برای رس��یدن به الگوی مناس��ب مجموعهای از فرآیندها در حوزههای مختلف شناس��اییشدهاست.
محوره��ای آموزش ،پژوه��ش ،امکانات ،خدم��ات و فعالیتهای بینالمللی در این ج��دول در قالب اقالم
دانش��جو ،هیات علمی ،نیروی انس��انی ،تولید علم ،امکانات و خدمات و فعالیتهای بینالمللی گروهبندی
شدهاند.
ه -هماهنگ�ی با حوزههای س�تادی دانش�گاه در تدوین برنامهی اس�تراتژیک برای ارتقاء
واحدهای تابعهی دانشگاه بر اساس نتایج رتبهبندیهای بینالمللی
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گروه بندی اقالم اطالعاتی
با توجه به ماهیت اقالم اطالعاتی و جامعه مورد هدف در انجام ماموریتهای دانش��گاه علوم پزشكی
تهران ،فهرست اقالم اطالعاتی مورد نیاز در رتبهبندیهای بینالمللی دانشگاه در گروهبندیهای مشخصی
به ش��رح زیر دس��ته بندی ش��ده در ادامه هر بخش ،متولی تولید اطالعات ،زمان بروزرسانی تبیین شده
است.
گروههای اصلی اقالم اطالعاتی مورد نیاز :
اطالعات شاخصها به  6گروه اصلی تقسیم میشوند که فهرست آنها به شرح ذیل است:
هیا ت علمی	                                                                                                                        Faculty

کیفیت پژوهش  :تولیدات پژوهشی و مستندات علمی	      Research Productivity and Quality

فعالیتها و همکاریهای بینالمللی	                                            International Collaborations & Activities

امکانات و خدمات	                                                                              General Support and Services

مالی :منابع و مصارف	                                                                                          Funding & Investment

گروهبندي اطالعات شاخصهاي رتبهبندي در سايت معاونت بينالملل
گروه اطالعات اعضای هیأت علمی

)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

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

ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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گروه اطالعات دانشجویان
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 تولیدات پژوهشی و مستندات علمی: گروه اطالعات کیفیت پژوهش
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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
گروه اطالعات فعالیتها و همکاریهای بینالمللی

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

گروه اطالعات امکانات و خدمات

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

ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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  گروه اطالعات منابع و مصارف
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آ ن چه از سال  90تا کنون در واحد رتبه بندی دانشگاه صورت گرفته است

سال   90-91
 pمجموعه اطالعات سال  90دانشگاه در حیطهی شاخصهای رتبهبندی در قالب جداول اطالعاتی
 TUMS Factsدر پورتال معاونت بينالملل بهنمایش گذاشته شد
pمجموعه اطالعات سال  90دانشکدهها در حیطهی شاخصهای رتبهبندی و در قالب جداول اطالعاتی
دانشکدهها با عنوان  TUMS Schools Factsطراحی و با لینک دسترسی اختصاصی و نام کاربری و کلمه
عبور اختصاصی در فواصل زمانی مشخص در اختیار کاربران دانشکدهها قرار گرفته و توسط آنها ،تکمیل و در
پورتال معاونت بینالملل و در صفحات وب اختصاص یافته به هر دانشکده به نمایش گذاشته شد.
 pنس��خه پشتیبان جداول اطالعاتی تکمیل شدهی س��ال  ،90به صورت فایل آرشیو در وب سایت
هر دانشکده قابل رؤیت گردید.
 pبرای اطمینان از اعتبار و صحت اطالعات جداول دانشکدهها ،فرم الکترونیکی حاوی شاخصها و
تعاری��ف آنها ،طراحی و به همراه نام کاربری و کلمه عبور در اختیار کاربران مربوطه قرار گرفت و پس از
تکمیل توسط دانشكدهها،گزارشهای استخراج شده در دو نوبت ،در احتیار حوزهی مدیریت آمار و فناوری
اطالعات دانش��گاه قرار گرفت تا با تعامل دانش��کدهها با مدیریت آمار ،اطالعات معتبر و موثق گردآوري و
در وب سایت قابل رؤیت شود.
سال   91-92
 pمجموعه اطالعات سال  91دانشگاه در حال تکمیل و بهروز رسانی است
 pمجموعه اطالعات س��ال  90دانش��کدهها در حیطهی ش��اخصهای رتبهبندی و در قالب جداول
اطالعاتی دانش��کدهها با عنوان  TUMS Schools Factsطراحی و با لینک دسترسی اختصاصی و نام
کاربری و کلمه عبور اختصاصی در دو بازه زماني تعيين شده از مهر تا آذر ماه در اختیار کاربران دانشکدهها
قرار گرفته و توسط آنها ،تکمیل شد.
 pبرای اطمینان از اعتبار و صحت اطالعات جداول دانشکدهها ،فرم الکترونیکی حاوی شاخصها و تعاریف
آنه��ا ،طراح��ی و به همراه نام کاربری و کلمه عبور در اختیار کاربران مربوطه قرار گرفت و پس از تکمیل توس��ط
دانشكدهها،گزارشهای استخراج شده در دو نوبت ،در احتیار حوزهی مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه قرار
گرفت تا با تعامل دانشکدهها با مدیریت آمار ،اطالعات معتبر و موثق گردآوري و در وب سایت قابل رؤیت شود.
pکارگاههایی برای آشنایی کارشناسان دانشکدهها با شاخصهای رتبهبندی و نحوهی تکمیل جداول
اطالعاتی و نمایش اطالعات برگزار شد.
 TUMS Rankingدر سا ل  91و  92به صورت آزمایشی و تکمیلی انجام شده است .رتبهبندی انجام شده در
نیمهی اول سال  ، 92در واقع مرحلهی تکمیلی رتبهبندی سال  91و بر اساس اطالعات سال  90دانشکدهها صورت
گرفت .مرحلهي سوم اين فرآيند تكميل و گزارش نهايي آن در اين مجموعه ارائه شده است.سند حاضر در واقع
مجموعه معيارها و اطالعات گردآوري شده براي ارائهي مرحلهي سوم فرآيند و نحوهي شرح انجام آن است.
ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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دو مرحل�هي اجرائ�ی  TUMS Rankingدر دو س�ال متوال�ی  90و  91ب�رای ارزیاب�ی
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شد.
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وضعيت موجود دانشكد ه هاي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
در شاخص هاي منتخب بين المللي

گزارش وضعيت موجود هر كدام از دانشكد ه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در هر
كدام از شاخص هاي منتخب بين المللي
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همان طور كه پيشتر گفته ش��د ،گزارش دادههای حاصل از فرم الکترونیکی دانشکدهها برای بررسی
و تأیید ،در اختیار کارشناس��ان آمار و اطالعات قرار داده شدهاس��ت .از این رو هر قلم اطالعاتی که آمار
مورد نیازش در سیس��تم اطالعاتی دانش��گاه و در حوزههای مربوطه ،موجود بوده توس��ط آن حوزه ،تایید
شده است و براي هر کدام از اقالم اطالعاتي كه آمار ثبت شدهاي در سيستم برايشان موجود نيست ،خود
استنادی دانشکدهها مالك عمل قرار گرفتهاست.
آنچه در بخش بعدي آمده ،گزارش��ي اس��ت از وضعيت موجود در هر دانشكده ،بر اساس نسبتهاي
تعريف شده براي سنجش هر كدام از شاخصهاي منتخب بينالمللي.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه

-1سرانه تعداد دانشجو به هیات علمی
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,  THE، Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
تعداد دانش�جو :تعداد کل دانش��جویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  92-91شامل ورودی مهر و
بهمن ( 1391با احتساب MD.MPH ,و  ) Pharm.D.MPHو فلوشیپ
تعداد ورودی سال اول :تعداد پذیرش در نیمسال اول و دوم سال 91
تعداد هیات علمی :تعداد کل اعضاي هیات علمی اعم از پیمانی /رس��می ،تمام وقت/پاره وقت ،وابسته،
دوگانه ،ضریب K
توضیح :دانش��کدههای تازه تأس��يس مانند طب س��نتی یا فناوریهای نوین ،کلیه اعضای هیات علمی
مدرس خود را محاسبه نمایند.
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اطالعات این جدول بر اس�اس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل ش�ده است .غیر از دانشکدههای تازه تأسیس طب سنتی،
فنآوری و مجازی.

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

 -2سرانه تعداد دانشجو به هیات علمی با رتبه دانشیاری و استادی
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   , Shanghai QSاستفاده شده است.
تعداد دانشجو :تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91
تع�داد هیات علمی :تعداد کل هیات علمی با رتبه دانش��یاری و اس��تادی اعم از تم��ام وقت/پاره وقت،
وابسته ،دوگانه
توضیح :دانشکده هایی مانند طب سنتی یا فناوری های نوین کلیه اعضای هیات علمی مدرس خود را با
رتبه دانشیاری و استادی محاسبه نمایند.
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اطالعات این جدول بر اس�اس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل ش�ده است .غیر از دانشکدههای تازه تأسیس طب سنتی،
فنآوری و مجازی.

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

-3نسبت استادان به کل هیات علمی
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   , Shanghai QSاستفاده شده است.
تعداد استادان :تعداد کل هیات علمی با رتبه استادی اعم تمام وقت/پاره وقت ،وابسته ،دوگانه
تع�داد کل هیات علمی :تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی /رس��می ،تمام وقت/پاره وقت ،وابس��ته،
دوگانه ،ضریب کا
{Ã|°¿Y
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اطالعات این جدول بر اس�اس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل ش�ده است .غیر از دانشکدههای تازه تأسیس طب سنتی،
فنآوری و مجازی.

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

-4نسبت هیات علمی تمام وقت به کل هیات علمی
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   ,THE ، Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
تع�داد هیات علمی تمام وقت :تع��داد کل هیات علمی تمام وقت جغرافیایی با ردیف خود دانش��کده
(دوگانه یا وابسته ذکر نشده)
تع�داد کل هی�ات علمی :تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی /رس��می ،تمام وقت/پاره وقت ،وابس��ته،
دوگانه ،ضریب کا
Ê¼¸cZÌÅ¶¯Ä]d«Á¹Z¼eÊ¼¸cZÌÅ{Y| eÄ¿Y
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اطالعات این جدول بر اس�اس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل ش�ده است .غیر از دانشکدههای تازه تأسیس طب سنتی،
فنآوری و مجازی.

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

 -5نسبت هیأت علمی دارای مدرک PhDو تخصص به کل هیات علمی
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  , QS ISCاستفاده شده است.
تعداد هیات علمی دارای مدرک   PhDو تخصص :تعداد کل هیات علمی با مدرک  ،PhDتخصص
پزشکی ،فوق تخصص ،فلوشیپ
تع�داد کل هی�ات علمی :تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی /رس��می ،تمام وقت/پاره وقت ،وابس��ته،
دوگانه ،ضریب کا
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اطالعات این جدول بر اس�اس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل ش�ده است .غیر از دانشکدههای تازه تأسیس طب سنتی،
فنآوری و مجازی.

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

 -6نسبت هیات علمی که مدرک تخصصی خود را از خارج گرفته اند
به کل هیات علمی
اين شاخص در سيستم رتبهبندي   ISCاستفاده شده است.
تعداد هیات علمی که مدرک تخصصی خود را از خارج گرفته اند :تعداد کل هیات علمی که مدرک
 ،PhDتخصص پزشکی ،فوق تخصص یا فلوشیپ خود را از خارج از کشور گرفته اند
تع�داد کل هی�ات علمی :تعداد کل هیات علمی اعم از پیمانی /رس��می ،تمام وقت/پاره وقت ،وابس��ته،
دوگانه ،ضریب کا
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در تکمیل اطالعات این جدول به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.

¯¶{ÃZ´¿Y




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

 -7نسبت دانشجویان تکمیلی به کل دانشجویان
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,THE ، Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
دانشجویان تکمیلی :تعداد کل دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ،MPH ،دکتری حرفه ای (پزشکی،
داندانپزشکی و داروسازی عمومی) ،دکتری تخصصی  PhDو فوق تخصص و فلوشیپ در سال تحصیلی
9-91
تعداد کل دانشجویان :تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91

{Ã|°¿Y
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اطالعات این جدول بر اساس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل شده است.

¯¶{ÃZ´¿Y
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه

˾̀̄˹


 -8نسبت فارغ التحصیالنی که به مقاطع باالتر راه یافته اند
اين شاخص در سيستم رتبهبندي  QSاستفاده شده است.
تعداد فارغ التحصیالن و تعداد قبولی :همگی مربوط به سال تحصیلی  92-91است.
تعداد قبولی :منظور قبولی فارغ التحصیالن همان دانشکده در تمام دانشگاه های کشور است.
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اطالعات این جدول بر اساس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل شده است.

اطالعات دانشكده پزشكي و فناوري مخدوش است چون عدد بدست آمده بزرگتر از يك است                        .







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

-9میزان فراغت از تحصیل
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  THE ،  Shanghai، QSاستفاده شده است.
توضیح :تعداد دانش��جویانی که با توجه به آیین نامه های آموزش��ی در حداقل زمان تحصیل در مقطع
خود فارغ التحصیل ش��ده اند .این میزان تنها برای مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه
ای محاسبه شده.
مثال :تعداد دانش��جویان کارشناسی پیوسته که در مهر  87وارد دانشکده شده اند (کارشناسی ناپیوسته
و یا ورودی بهمن ماه محاس��به نش��دهاند) بررسی شده (مخرج کسر) و تعدادی از آنها که از مهر تا اسفند
 91فارغ التحصیل شده اند به دست میآید (صورت کسر).
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اطالعات این جدول بر اساس توافق دانشكدهها با مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه تكميل شده است.

¯¶{ÃZ´¿Y
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به دليل در دس�ترس نبودن آماركلي دقيق مربوط به س�الهاي قبل و نيز مس�ئلهي ادغام و تفكيك دانشگاه محاسبه آمار كل دانشگاه

قابل احتساب نبود


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





-10نسبت تعداد رشته مقاطع دایر به تعداد گرو ه های آموزشی دانشکده
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,QS ISCاستفاده شده است.
رشته مقاطع دایر :رشته هایی که تا سال تحصیلی  92-91به مرحله پذیرش دانشجو رسیده اند.
گروههای آموزشی دانشکده :گروه های آموزشی مصوب دانشگاه
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  اطالعات این جدول بر اساس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل شده است 
¯¶{ÃZ´¿Y

 ÃZ´¿Y{ÉZ»MÄ»ZÀ·ZYkYzfY
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه

-11نسبت رشته مقاطع تکمیلی به کل رشته مقاطع دایر دانشکده
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,QS ISCاستفاده شده است.
رش�ته مقاطع تکمیلی :مقاطع کارشناس��ی ارش��د ،MPH ،دکتری حرفه ای (پزشکی  ،دندانپزشکی
و داروس��ازی) ،PhD ،تخصص ،فوق تخصص که تا س��ال تحصیلی  92-91به مرحله پذیرش دانش��جو
رسیده اند( .فلوشیپ منظور نشده).
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اطالعات این جدول بر اساس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل شده است.
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه


 


 -12تعداد برنامه های درسی آموزشی مشترک با مراکز خارج از کشور
اين شاخص در سيستم رتبهبندي   ISCاستفاده شده است.
برنامه های درس�ی آموزش�ی مشترک با مراکز خارج از کشور :برنامه های درسی که قسمتی از آن
با عقد قرارداد با یک دانش��گاه خارج از کش��ور اجرا می شود اعم از اعزام دانشجو یا ورود استادان خارجی
(یا برعکس).
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برای تکمیل اطالعات این جدول به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.














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

13و -14دانشجویان با تابعیت غیر ایرانی و مبادله ای از داخل به خارج
شاخص دانش�جویان با تابعیت غیر ایرانی در سيستمهاي رتبهبندي   THE ، Shanghai، QS
 ,ISCاستفاده شده است.
شاخص دانشجویان مبادله ای در سيستم رتبهبندي    QSاستفاده شده است.
دانش�جویان با تابعیت غیر ایرانی :تعداد کل دانش��جویان با پاسپورت غیر ایرانی که در سال تحصیلی
 92-91در حال تحصیل در یک مقطع منجر به مدرک هستند
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تکمیل اطالعات ستون دانشجويان با تابعيت بر اساس تأیید مدیریت آمار و فناوری اطالعات تكميل شده است.


براي تكميل دو ستون دانشجويان مبادلهاي به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
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مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
ميزان



































 اعضای هیات علمی با تابعیت غیر ایرانی و مبادله ای از داخل به خارج-16  و15
  THE ، Shanghai، QS ش�اخص هیات علمی با تابعیت غیر ایرانی در سيستمهاي رتبهبندي
. استفاده شده است,ISC
 استفاده شده استQS شاخص هیات علمی مبادله ای در سيستم رتبهبندي
 تعداد کل هیات علمی که در س�ال: اعض�ای هیات علم�ی که از خارج  برای تدریس آمده اند.
. تدریس در کالس های رشته های منجر به مدرک را برعهده داشته اند،92-91 تحصیلی
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 این جدول به گفته
ZÅÃ|°¿Y{¶¯
دانشکدهها اکتفا شده
برای تکمیل اطالعات
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 -17تعداد توافقنامه های بین المللی
(تحقیقاتی  -تبادل دانشجو  -تبادل استاد و محقق)
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,THE ، Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
تفاهم نامه ها :تفاهم نامه هایی که (در سال  )91از مهر  1391تا شهریور  1392بین دانشکده (یا یکی
از گروه های دانشکده) و یک مرکز آموزشی خارج از کشور منعقد شده است.
در صورتی که تفاهم نامه عملیاتی شده (به انتقال گرانت ،تکنولوژی ،عضو هیات علمی یا دانشجو منجر
شده باشد) ،سه برابر حساب شدهاست.
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  برای تکمیل اطالعات این جدول به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
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 -18وضعیت بر اساس شاخص های وبومتریکس
اين شاخص در سيستم رتبهبندي   Webometricsاستفاده شده است.
توضیح :در این معیار دقیقا امتیاز س��ایت دانش��کده از رتبه بندی که بر اس��اس معیارهای وبومتریکس
توسط مدیریت آمار و فناوري دانشگاه محاسبه شده منظور شده است.
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اطالعات این شاخص مستقيم ًا توسط مدیریت آمار و فناوری اطالعات استخراج شده است.
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 -19اطالع رسانی در سايت
وجودآيين نامه هاي آموزشي ،تقويم آموزشی ،برنامه های درسی ،گروه های آموزشی ،اعضای هیات علمی ،بخش اخبار

اين شاخص در سيستم رتبهبندي    Webometricsاستفاده شده است.
کلیه سایت ها در یک زمان مشخص (هم زمان) بررسی شدهاند.
هر آیتم یک امتیاز دارد.
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اطالعات این شاخص توسط مدیریت شبکه و ارتباطات بینالملل معاونت بینالملل استخراج شده است.

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

 -20نسبت تعداد رایانه های در دسترس دانشجویان متصل به اینترنت
به کل دانشجویان
اين شاخص در سيستم رتبهبندي  QSاستفاده شده است.
تعداد رایانه های در دس�ترس :منظور رایانه هایی اس��ت که دانشجویان امکان استفاده از آن را دارند.
رایانه های موجود در گروه ها و دفاتر مدیران که خارج از دس��ترس اس��ت محسوب نمی شوند .اتصال به
اینترنت تنها به صورت شبکه مد نظر است.
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دسترس دانشجویان متصل به اینترنت صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
های در
{ÃZ´¿Y
در تكميل ستون تعداد رایانه¯¶
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 -21نسبت تعداد کتاب های علمی کتابخانه (چاپی و الکترونیکی) به کل دانشجویان
اين شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,QS ISCاستفاده شده است.
تعداد کتاب های چاپی باید 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 الکترونیکی مربوط به کتابخانه های دیجیتال هر دانشکده که با رعایت قانون کپی رایت
تهیه شده باشد محسوب می شود.
کتابهای چاپی یا الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه محاسبه نشدهاست.
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در تكميل اطالعات كتابهاي چاپي و الكترونيك اين جدول به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
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 -22نسبت تعداد صندلی های مطالعه کتابخانه به کل دانشجویان
این شاخص در سيستم رتبهبندي  QSاستفاده شده است.
فقط تعداد صندلی های مطالعه در سالن کتابخانه محاسبه شدهند.
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در تكميل اطالعات مربوط به تعداد صندلي به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
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 -23جمع بودجه خرید کتاب علمی-تخصصی به کل دانشجویان
این شاخص در سيستم رتبهبندي   QSاستفاده شده است.
جمع بودجه که برای خرید کتاب علمی-تخصصی در سال  1391هزینه شده است محاسبه می شود.
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اطالعات این شاخص توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه   استخراج شده است.
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 -24نسبت مجموع هزینه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته به تعداد اعضای
هیات علمی
این شاخص در سيستم رتبهبندی  QSاستفاده شده است.
مجموع هزینه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در س��ال  1391از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
گرفته شدهاست..
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¯¶{ZÅÃ|°¿Y

  اطالعات این شاخص  از  معاونت پژوهشي دانشگاه اخذ شده است.

¯¶{ÃZ´¿Y





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

 -25تعداد طرح های خاتمه یافته به تعداد اعضای هیات علمی
(پژوهشی و پژوهش در آموزش)
این شاخص در سيستم رتبهبندي  QSاستفاده شده است.
تع��داد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته :در س��ال  1391از معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه گرفته
شدهاست.
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اطالعات این شاخص  از  معاونت پژوهشي دانشگاه اخذ شده است.
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 -26تعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته مشترک با خارج
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  URAP, Leiden ، QSاستفاده شده است.
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته مشترک با خارج :منظور طرح هایی است که در سال  1391خاتمه یافته
و قسمتی از آن (گرانت )... ،توسط دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی خارج از کشور انجام شده باشد.
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kZyZ]f»Äf§ZËÄ¼eZyÊeZ¬Ì¬veÉZÅs{Y| e

]dY|Æ





Ê°a



ÊËZ»Z»ÁÉZfa
Ê°aYÌa

TUMS Ranking




Êz^¿YÂe



{ÉZÁY



{¿|Ê°b¿Y



\ÊfÀ



§¾¾ËÂ¿ÉZÅÉÁM



ÄË~¤e
»ÉZn



¯¶{ZÅÃ|°¿Y



49

  در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y

-

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

-27مجموع تعداد گرانت های تحقیقاتی جذب شده از خارج از کشور
این شاخص در سيستم رتبهبندي   QSاستفاده شده است.
منظور طرح هایی است که در سال  1391خاتمه یافته است.
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در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است  .

ÃZ´¿Y{Ê¸yY{ÉZÅd¿Y³
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه










 -28نسبت تعداد مقاالت علمی-پژوهشی به تعداد اعضای هیات علمی
شاخص مقاالت در سيس�تمهاي رتبهبندي THE ، Shanghai ، QS , ISC, SCIMAGO , URAP

استفاده شده است.
تعداد مقاالت علمی-پژوهش��ی  :منتشر شده در س��ال  1391توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
استعالم شدهاست.
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¿^Ê¼¸cZÌÅÉZY¶¯{Y| eÄ]ÊÅÁa Ê¼¸cÓZ¬»{Y| ed

]dY|Æ



ÊËZ»Z»ÁÉZfa





Ê°a

Ê°aYÌa
Êz^¿YÂe



{¿|Ê°b¿Y



TUMS Ranking




{ÉZÁY



\ÊfÀ
¸ÄË~¤e¹Â



§¾¾ËÂ¿ÉZÅÉÁM
»ÉZn
¯¶{ZÅÃ|°¿Y

   گردآوري اطالعات مربوط به اين جدول در زمان تعيين شده ،ميسر نگرديد.
¯¶{ÃZ´¿Y

-

ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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 -29نسبت تعداد مقاالت معتبر ( )ISI, SCOPUS, PubMedبه تعداد اعضای هیات علمی
ش�اخص مقاالت در سيس�تمهاي رتبهبندي THE ، Shanghai، QS , ISC, SCIMAGO ,
 URAPاستفاده شده است.
تعداد مقاالت معتبر  :منتش��ر ش��ده در سال  2012توس��ط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اعالم
شدهاست.
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]ÃZ´¿Y{ÊÅÁad¿ÁZ »{ZÀfYÄ

]ÃZ´¿Y{cZÔYÉÁZÀ§ÁZ»MdËË|»{ZÀfYÄ

گردآوري اطالعات مربوط به اين جدول توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه استخراج و اعالم شدهاست
اطالعات استخراج شده صرفا مربوط به پايگاه  Scopusاست
گردآوري اطالعات مربوط به دانشكده پزشکی در زمان مقرر ،ميسر نگرديد.
دانشکده تغذيه و طب سنتی و مجازي به دليل جديدالتاسيس بودن ،مقاله قابل احصاء نداشتند.

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

 -30تعداد مجالت  ISIو  P ub M edدانشکده به کل مجالت ISIو P ub M edدانشگاه
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   SCIMAGO , URAPاستفاده شده است.
منظور تعداد مجالت  ISIو PubMed /است در سال  1391است.
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  اطالعات این شاخص از  معاونت پژوهشي دانشگاه اخذ شده است.

¯¶»ÃZ´¿Y{cÔn
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ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه

 -31نسبت مقاالت ارائه شده در کنگره خارجی به کل هیأت علمی
این شاخص در سيستم رتبهبندي  URAPاستفاده شده است.
مقاالت ارائه شده در کنگره های خارجی :مقاالت ارائه شده در سال 1391است و توسط معاونت بین
الملل دانشگاه ارائه شدهاست.
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اطالعات اين شاخص از مديريت بورسها و مأموريتهاي آموزشي معاونت بینالملل اخذ شده است.
اطالعات اعالم شده بر اساس مراجعين به معاونت بينالملل بودهاست

¯¶{ÃZ´¿Y

]ÃZ´¿Y{cZÔYÉÁZÀ§ÁZ»MdËË|»{ZÀfYÄ

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




 -32تعداد فصول کتب خارجی تدوین شده توسط اعضای هیات علمی
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   ,QS ISCاستفاده شده است.
تعداد فصول کتب خارجی تدوین ش��ده در س��ال  1391بوده و بايد توسط معاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه اعالم تأیید شود.
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از آنجایی که اطالعات کامل تاييد شده در دسترس نبود ,در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y



ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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 -33تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده (کشوری -بین المللی)
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   ,QS ISCاستفاده شده است.
تعداد اختراعات و اکتش�افات ثبت ش�ده :در س��ال  1391برای کش��وری و  2012برای بین المللی
است.
امتیاز اختراعات و اکتشافات ثبت شده بین المللی پنج برابر کشوری محاسبه شدهاست.
{Ã|°¿Y
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در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.

¯¶{ÃZ´¿Y

ÉÂ¯cZYfyY{Y| e

Ê¸¸¼·Y¾Ì]cZYfyY{Y| e










]ZÅÃ|°¿Y{{ZÀfYÄ

]cZYfyYd^if§{{ZÀfYÄ
» ÊÅÁad¿ÁZ

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

 -34تعداد پروژ ه هایی که به مرحله صنعتی رسیده است
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   THE ، Shanghai، QS , Leidenاستفاده شده است.
منظور تعداد پروژه هایی که در از ابتدای سال  1389تا پایان  1391به مرحله صنعتی رسیده است.
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در تكميل اين جدول به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y



ميزان مشاركت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در تعيين رتبه دانشگاه
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 -35تعداد جایزه های جشنواره های کشوری و بین المللی معتبر
(هیات علمی -دانشجویان  -فارغ التحصیالن)
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي   ,Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
تعداد جایزه های جشنواره های کشوری :منظور جایزه هایی است که در جشنواره های رازی ،مطهری یا فارابی
از ابتدای  1389تا آخر  1391کسب شده است.
تعداد جایزه های جش��نواره های بین المللی :منظور جایزه هایی اس��ت که(جایزههای معتبر بینالمللی است ) در
جشنواره های معتبر خارج از کشور از ابتدای  1389تا آخر  1391کسب شده است .مانند جايزه نوبل  ،فيلد مدال ها
 ،بانک توسعه اسالمي ( ، )IDBخوارزمي ،فرهنگستان علوم جهان سوم ( ، )TWASآيسيسکو  ،جايزه .IAS
جوایز خارجی سه برابر امتیاز محسوب می شود.
{Ã|°¿Y
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اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها و بدون در نظر گرفتن مستنداتشان تکمیل شده است.
ال مستندي ارائه ندادند.
گفتني است ،دانشكدهها همهي جوايز خود در هر نوع جشنواره را اعالم كردهاند .برخي دانشكدهها اص ً
¯¶{ÃZ´¿Y

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



 -36تعداد کنگر ه ها و سمینارها و کارگاه های بین المللی به تعداد گرو ه های آموزشی
شاخص دانشجویان با تابعیت غیر ایرانی در سيستمهاي رتبهبندي   ISCاستفاده شده است.
تعداد کنگرهها و سمینارهای بین المللی :منظور همایش هایی است که در سال  1391برگزار شده و مجوز
بین المللی از هیات دولت داشته است.
تعداد کارگاه های بین المللی :منظور کارگاه هایی است که در سال  1391برگزار شده و فراخوان بین المللی
داشته و حداقل یک شرکت کننده خارجی (مدرس یا شرکت کننده) داشته است .شرکت دانشجویان خارجی
دانشگاه محسوب نشدهاست.
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در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y



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

 -37نسبت گرو ه های آموزشی که ارزیابی درونی کرد ه اند به کل گرو ه ها
م رتبهبندي  QSاستفاده شده است.
این شاخص در سيست 
گروههای آموزشی که ارزیابی درونی کردهاند :منظور ارزیابی هایی است که از سال  87تا  91پایان یافته است.
اطالعات بايد به تأييد مركز مطالعات
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در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y

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



 -38نسبت گرو ه های آموزشی که ارزیابی بیرونی شد ه اند به کل گرو ه ها
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي    QSاستفاده شده است.
گ��روه های آموزش��ی که ارزیابی بیرونی ش��ده ان��د :منظور ارزیابی هایی اس��ت که از س��ال  87تا  91پایان
یافتهاست.
این ارزیابی باید بازدیدکننده خارج از دانش��گاه (مثال هیات بورد تخصصی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی) داشته باشد.
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¯¶{ÃZ´¿Y

در تكميل اين جدول صرفا به گفته دانشکدهها اکتفا شده است.
¯¶{ÃZ´¿Y



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

 -39نسبت اعضای هیات علمی که به فرصت مطالعاتی رفته اند به کل هیات علمی
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي    QSاستفاده شده است.
اعضای هیات علمی که به فرصت مطالعاتی رفته اند :منظور اعضایی اس��ت که در سال  1391به فرصت
مطالعاتی اعزام شده اند و توسط معاونت بین الملل دانشگاه اعالم شدهاست.
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اطالعات اين شاخص از مديريت بورسها و مأموريتهاي آموزشي معاونت بینالملل دانشگاه اخذ شده است  .
¯¶{ÃZ´¿Y
 
¯¶{ÃZ´¿Y
 

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

 - 40سرانه کل درآمد دانشکده به تعداد دانشجویان در حال تحصیل
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي  ,THE ، Shanghai، QS ISCاستفاده شده است.
درآمد دانش��کده :کلیه درآمد در س��ال  ،1391شامل شهریه ،بودجه دانش��کده در کلیه فصول بودجه ،درآمد
اختصاصی و  ...که از معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه گرفته شدهاست.
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اطالعات این شاخص مستقيم ًا از  معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه اخذ شده است.
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 -41مجموع درآمدهای ناشی از قراردادهای خارج از دانشگاه (داخلی  -خارجی)
به تعداد گروه های آموزشی
م رتبهبندي    ISCاستفاده شده است.
این شاخص در سيست 
درآمدهای ناشی از قراردادهای خارج از دانشگاه :کلیه درآمدها اعم از قرارداد با مراکز خارج از دانشگاه یا
گرانت های آموزشی یا پژوهشی در سال  1391است.
درآمدهای با منبع خارج از کشور ضریب  2گرفتهند.
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اطالعات این شاخص مستقيم ًا از  معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه اخذ شده است.
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 -42مجموع درآمد حاصل از شهریه های دانشجویان به تعداد دانشجویان در حال تحصیل
این شاخص در سيستمهاي رتبهبندي    Shanghai، QSاستفاده شده است.
شهریه های دانشجویان :شامل شهریه دوره های مازاد ،مهمانی ،خارج از کشور یا دوره های غیر انتفاعی در
سال 1391
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 -43مجموع درآمد حاصل از کمک های مردمی به تعداد گروه های آموزشی
م رتبهبندي    Shanghaiاستفاده شده است.
این شاخص در سيست 
کمک های مردمی :شامل کمک های با اهداف آموزشی ،پژوهشی یا ساختمانی در سال 1391
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اطالعات این شاخص از معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه اخذ شده است.
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 -44مجموع درآمد حاصل از کمک های فارغ التحصیالن به تعداد فارغ التحصیالن
م رتبهبندي   QSاستفاده شده است.
این شاخص در سيست 
کمک های فارغ التحصیالن :شامل کمک های با اهداف آموزشی ،پژوهشی یا ساختمانی در سال 1391
تعداد فارغ التحصیالن :در سال 1391
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مديريت امور مالي دانشگاه براي هيچ كدام از دانشكدهها مبلغي گزارش نكرده است
اما يكي از دانشكدهها مبلغي را با مستندات اعالم كردهاست
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