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 :با تشکر و تقدیر ویژه از 

 
 

 نام و نام خانوادگی سمت نوع همکاری

  دکتر احمد احمدی، آقایحجت االسالم والمسلمین عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

 دکتر جعفر توفیقیآقای  عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

 باسعلی زالی دکتر عآقای عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

  محسن قمی آقایحجت االسالم والمسلمین عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر محمد علی کی نژادآقای عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر علیرضا مرندیآقای عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

 آقای حسین مظفراب جن عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

  مهندس سید مصطفی میر سلیمآقای عضو هیئت بررسی و ارائه نظریات ارزشمند

 آقای علی ناصحیجناب  دبیر هیئت پیگیری و دبیری جلسات بررسی
   

ـ تدوین شاخصهای ارزیابی  
 کالن و خرد آموزش عالی

ـ ترجمه  و تالیف ارزیابی   
 آموزش عالی در جهان

 عالی در    رئیس گروه  آموزش
 معاونت  تعلیم و تربیت

 دکتر مهرنوش پازارگادیخانم 

 آقای علی زلقی   ارشدکارشناس همکاری در تدوین شاخصها

 علی رضا باقری ثالث آقای کارشناس ارشد  همکاری در تدوین شاخصها

  امیرحسین علی بیگی مهندسآقای کارشناس ارشد  همکاری در تدوین شاخصها

   

   

   

  
 
 
 

 

  



 نام و نام خانوادگی سمت نوع همکاری

 بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند
معاونت تعلیم و 
 تربیت و عضو شورا

  دکتر سید رضا میرایی آشتیانیآقای

  دکتر شهریار نیازیآقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر سعید تسلیمیآقای عضو شورا زشمندبررسی شاخصها و ارائه نظریات ار

  دکتر حسین غریبیآقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر فضل اهللا موسویآقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر سعید افشار نیاآقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

  دکتر آخوندیآقای عضو شورا صها و ارائه نظریات ارزشمندبررسی شاخ

  مقاری علی دکترآقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

 کوهیانعطااله  دکتر آقای عضو شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند

 زارگادیدکتر مهرنوش پا خانم  دبیر شورا بررسی شاخصها و ارائه نظریات ارزشمند
 

سرپرست دفتر بررسی و  بررسی و تدوین و انتشار
 تدوین هیئت

 آقای نجف الهیاری فرد

کارشناس دفتر بررسی و  بررسی و تدوین و انتشار
 تدوین هیئت

 آقای حمید کیخسروکیانی
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 پیشگفتار

هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی به منظور ارائه تصویری واقعی از                
 وظیفه تدوین   ،وضعیت آموزش عالی کشور و روند تحوالت و چالش های آن            

شاخص ها و ضوابط ارزیابی، بررسی و ارزیابی وضعیت علمی، آموزشی و                  
مر ارزیابی را   پژوهشی کشور در قالب گزارش های ساالنه و هماهنگی و هدایت ا           

در اجرای این وظیفه، معاونت تعلیم و تربیت هیئت پس از انجام              . بر عهده دارد  
مطالعات الزم، مؤلفه های اصلی ارزیابی آموزش عالی را تعیین کرد و با بهره                  
گیری از آرای صاحبنظران و مدیران ارشد آموزش عالی به تدوین و ارائه ضوابط               

 .ی در دو سطح کالن و خرد پرداختو شاخص های ارزیابی آموزش عال

هدف از ارزیابی کالن، بررسی و ارزیابی آموزش عالی در سطح ملی و فرا                 
این ارزیابی نهایتاً روند آموزش عالی کشور را بر اساس شاخص          . دانشگاهی است 

. های مزبور نمایان می سازد و موقعیت آن را در مقیاس بین المللی نشان می دهد               
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در مقایسه با               در ارزیابی خرد،     

 .یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند و رتبه بندی می شوند

بخش آموزش عالی در معاونت تعلیم و تربیت فعالیت های خود را پس از                 
 :طی سه سال کار مداوم، در قالب پنج مجلد به شرح ذیل ارائه نمود

 رد آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران ـ شاخص های ارزیابی کالن و خ1

ـ مروری بر مطالعات و فعالیت های چند کشور در خصوص ارزیابی آموزش               2
 عالی

 ـ صورت مذاکرات و مباحث شورای ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات3

ـ نظرات و پیشنهادهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور دربارۀ                 4
 لیشاخص های ارزیابی آموزش عا
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٢ 

ـ دستور العمل ها، پرسش نامه ها و فرم های ارزیابی و نحوه محاسبه هر یک                  5
 از شاخص ها در ارزیابی های کالن و خرد آموزش عالی

مجموعۀ حاضر به عنوان مجلد شماره یک از مجلدات مزبور با همت و                   
تالش اعضای هیئت علمی و کارشناسان هیئت روند تهیه و تدوین را پیموده                 

همچنین از اعضای   .  دارد از زحمات آنان تشکر و تقدیر بعمل آید           است که جا  
یرایش و تدوین    و ،شورای ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات که در انتخاب             
نقد و نظر دانشگاه    . شاخص ها مشارکت فعال داشته اند صمیمانه تشکر می شود         

ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و                   
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و نیز دانشگاه                
های غیرانتفاعی در غنای ویرایش اولیه شاخص ها نقش مهمی داشته است که                

 نظارت  در نهایت از اعضای محترم هیئت     .  سپاسگزاری می شود   از آنها  بدینوسیله
 نموده اند و نیز از       که شاخص ها را بررسی و تأیید        و ارزیابی فرهنگی و علمی    

 دارد، آنها را بر عهده         نهایی  انقالب فرهنگی که تصویب      محترم شورای عالی 
امید است این اقدام گام مؤثری در تحقق و تعالی ارزیابی            . ی می شود  سپاسگزار

 . آموزش عالی در کشور باشد
 

 صادق واعظ زاده                                                   

                                    رئیس هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی    

 
 
 
 
 

 



 
  مقدمه

اندیشه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی پیوسـته بعنوان باالترین مرکز               
  و فعالیت اندیشمندانه    ه و بـا حضور    شـد  جامعـه محسـوب      ورزی و تولـید علـم     

 جهت بخشیدن    اعتالی علمی و   متفکران، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان در      
 . دارندشی اساسینقبه حرکتهای فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه 

 ، و ارتقای خود   ییدانشگاهها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و پویا          
 ونیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه ها                   

.  و کارآیی و اثربخشی دانش آموختگان در بازار مشاغل می باشند         ی مربوط فرایندها
 عالی کشور باید با برنامه ریزی دقیق در امور آموزشی،           آموزش نظاماز سوی دیگر،  

 برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از            ، و تربیت نیروی انسانی      پژوهشی
سرمایه های موجود درکشور تالش نموده و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و              

ند دانشگاه برای حفظ پویایی خود نیازم       . اقتدار علمی و فرهنگی جامعه باشد       
 و راهبردی، بهبود فرایندها و روشها و کنترل مستمر           ای برنامه ریزی های توسعه   

  و تحقق هر یک از امور و فرایندهای مذکور همراه با                   انجام .کیفیت است 
 . نیازمند اطالعات واقعی، دقیق، مرتبط و روزآمد می باشد،برنامه ریزی دقیق

سی، اقتصادی، اجتماعی و     برنامه چهارم توسعه سیا     تصویب همراه با  اکنون  
 ارائه  ،وریا و به تبع آن برنامه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فن            کشورفرهنگی  

مهم به   بخش آموزش عالی یک ضرورت        عملکرد و وضعیت   تصویری واقعی از  
 .حساب می آید

 به منظور ارزیابی و ارایه تصویری        ت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی       ئهی
فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس          روشن از روند تحوالت      

  شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شده       9/12/1379 مورخ   476 مصوبه جلسه   
 بررسی وضعیت موجود     این هیئت،   عمده اهداف و رسالت های   یکی از   . است

 از طریق برنامه ای منسجم و مبتنی        تحقق این هدف   است که  آموزش عالی کشور  



 شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران
 

 

٤ 

انداردهای معتبر جهانی از یکسو و شرایط، مقتضیات و نظام              برمعیارها و است   
 .ارزشی جامعه ایران اسالمی از سوی دیگر امکان پذیر می گردد

در ایـن راسـتا به منظور دستیابی به اهداف هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و       
علمـی در خصـوص نیل به تصویر واقعی از وضعیت آموزش عالی کشور، چهار               

 :ده استشاحی و سازماندهی وظیفه عمده طر
 ـ تدوین شاخص ها و ضوابط ارزیابی1    
  بررسی و ارزیابی آموزش عالی-2    

 ـ تهیه گزارشهای ساالنه از وضعیت علمی، آموزشی و پژوهشی کشور3
 .ـ هماهنگی و هدایت امر ارزیابی4

در خصـوص بـه انجـام رساندن وظایف بررسی و ارزیابی آموزش عالی و نیز     
ت نظارت  ئهی  شاخص ها و ضوابط ارزیابی، حوزه معاونت تعلیم و تربیت          تدوین

 با بهره گیری از مطالعات جهانی در حوزه تخصصی           و ارزیابـی فرهنگی و علمی     
از جمله الگوهای ارزیابی آموزش عالی، الگوی شبکه بین المللی          (آمـوزش عالـی     

ونسکو  ، شـاخص های مطرح شده  توسط ی 1تضـمین کیفیـت در آمـوزش عالـی        
بـه تدوین مولفه های اصلی و شاخصهای آموزش عالی در گستره ارزیابی             .) …و

، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی،    )عمومی(شـامل بخش های کلی      کـالن و خـرد      
  . در ابعاد کمی و کیفی اهتمام ورزیده استفرهنگی و اعتبارات و امکانات، 

                                                           
1. International Quality Assurance of  Higher Education (INQAHE) 



 
 
 

 
 

 
 
 

چهارچوب و روند تدوین شاخصهای 
 رزیابی آموزش عالیا
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اولین مرحله در ارزیابی هر فرایند، داشتن ابزار و محک و به عبارت                  
دیگر شاخص برای ارزیابی می باشد و آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی                  

فوق، مطالعات و بررسی    برای رسیدن به شاخص های مورد نیاز به منظور          . نیست
 .های گسترده ای بشرح زیر انجام شد

 :ـ سابقه و گردش کار1
به منظور ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی، حوزه معاونت تعلیم و تربیت                
هیئت نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی به تعیین و تدوین شاخص های آموزش             

 . مرحله اجرایی اهتمام ورزیدپنجعالی در اثنای 
 :ـ مرحله اول1ـ1

 جهانی در حوزه تخصصی آموزش عالی در چند نمونه از             ابعاد مطالعات 
کشورها تحت عناوین ارزیابی کیفیت، تضمین کیفیت، اعتبار بخشی و مدیریت             

این مرحله از کار به تهیه و تدوین           .ی انجام شد   کیفیت جامع در آموزش عال      
یافته و در حال توسعه     مطالب در مورد آموزش عالی برخی از کشورهای توسعه           

و ) PIs(1و نیز تعیین و تبیین مؤلفه های اصلی و شاخص های عملکردی                  
 .درون داد، فرایند، برون داد و پیامد آموزش عالی منجر گردید: استانداردها در ابعاد

 :ـ مرحله دوم1ـ2
در این مرحله پیش نویس مؤلفه های اصلی، معیارها و شاخص های عملکردی           

ر معرض آراء و نظرات صاحبنظران آموزش عالی کشور قرار              آموزش عالی د  
پس ).  دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ارسال شد       150مجموعه مذکور به    (گرفت  

از طی سه ماه آراء و نظرات جمع آوری و تحلیل آنها  در جلسات مکرر بخش                   
آموزش عالی حوزه معاونت تعلیم و تربیت انجام پذیرفت و برای ارائه در                    

 . شورای ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات آماده شدجلسات
 

                                                           
1. Performance Indicators 
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 :ـ مرحله سوم1ـ3
 جلسه، در کنار بحث در مورد ارزیابی علم و فناوری و                    25در اثنای    

شاخص ها و اجرای آن، بحث و تبادل نظر در شورای ارزیابی آموزش عالی و                  
 طراحی  از نظر تحقیقات انجام و تمامی مؤلفه ها و شاخص های آموزش عالی              

کلی، سازمانبندی و طبقه بندی مؤلفه های اصلی، ابعاد مختلف شاخص های                
 بطور …عملکردی در اشکال کمی و کیفی، نحوه محاسبه هر یک از شاخص ها و           

 . مورد بررسی قرار گرفتگسترده
 :ـ مرحله چهارم1ـ4

پس از تعیین و تببین موارد ذکر شده در جلسات شورای ارزیابی آموزش           
، مقرر شد چهار مجموعه ذیل برای ارائه به شورای عالی انقالب            عالی و تحقیقات  

سی و  راز این مجموعه ها مورد اول برای بر           . فرهنگی تهیه و تدوین گردد      
ی و روشنگری شاخص ها و     زتصویب آن شورا، موارد دوم و سوم برای مستند سا         

 .مورد چهارم کاربردی و برای اجرای ارزیابی ها می باشد
ص های ارزیابی خرد و کالن آموزش عالی و تعاریف          ـ مجموعه شاخ  1 

 واژه های مورد استفاده 
 ـ مطالعات جهانی و ملی در خصوص ارزیابی آموزش عالی2 
 آئین نامه گردش کار و صورت مذاکرات شورای ارزیابی آموزش               -3 

 عالی و تحقیقات  
ذیربط و  ـ دستورالعمل ها، آئین نامه های اجرایی، پرسشنامه ها و فرمهای         4 

 .نحوه محاسبه هر یک از شاخص های کمی و کیفی
این اثر در واقع مجموعه شماره یک از این سری است که شامل شاخص های               

 . ارزیابی خرد و کالن آموزش عالی  و تعاریف واژه های مورد استفاده است
 
 
 



 ب و روند تدوین شاخصهای ارزیابی آموزش عالیچارچو
 

 

٩

 :مپنجـ مرحله 1ـ5
جلسات بدنبال تعیین چهارچوب ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی در                 

شورای آموزش عالی و تحقیقات و نیز تصویب آن توسط هیئت نظارت و                    
در (  جلسه   20ارزیابی فرهنگی و علمی، کلیه موارد تبیین و تصویب شده طی              

در حوزه معاونت تعلیم و تربیت و با نظارت مستقیم و حمایت                 ) ماه 6اثنای  
 شورای عالی   ریاست هیئت مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار گرفت و تقدیم             

نموداری از گردش کار ارزیابی خرد و کالن آموزش عالی           . انقالب فرهنگی شد  
 .در شکل ذیل مالحظه می گردد

 
 
 
 

 
 :ـ ارزیابی کالن2

در این سطح، وضع موجود آموزش عالی کشور در مقیاس ملی ارزیابی                  
 آموزش عالی به صورت کلی و        می شود و وضعیت هر یک از زیرمجموعه های       

فراتر از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمانهای مربوط مورد بررسی               
این ارزیابی  روند آموزش عالی کشور را در هر یک از حوزه های               . قرار می گیرد 

زیرساخت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و بودجه و              (اصلی  
 . آنها را در عرصه بین المللی مشخص می کندمعین و موقعیت نسبی) اعتبارات

 

بخش آموزش عالیدانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  معاونت تعلیم و تربیت

هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای معاونان 

شورای عالی انقالب فرهنگی

شورای آموزش عالی و تحقیقات



 شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران
 

 

١٠

 :ـ ارزیابی خرد3
در این سطح وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقایسه با                  

 گرچه بسیاری از شاخص های تدوین شده در دو بخش           .یکدیگر ارزیابی می شود  
  نهایتاً خرد ارزیابی   .خرد و کالن مشابه هستند، ولی سطح ارزیابی متفاوت است          

 . گردد میبه دسته بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منجر
 شامل شاخص های کمی،      شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی        

شاخص های کلی،    :  حوزه اصلی   5 در    کیفی و تحلیلی آموزش عالی بوده و         
 تدوین گردیده    و امکانات  آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات       

 .است
 :کلیبخش 

شاخص های کلی در آموزش عالی، شاخص هایی هستند که امکان جایگزینی            
آنها در بخش های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و                   

 . امکانات کمتر وجود داشته و  بیشتر جنبه عمومی و مشترک داشته اند
  :بخش آموزشی

 ست که   و تحلیلی ا     کیفی ،شاخص های کمی شاخص های آموزشی شامل       
مربوط به اعضاء هیأت علمی، برنامه ها و فضاهای آموزشی و درسی، کارشناسان             

  . می باشد… و  تحصیلی مقاطع وآموزشی، سطوح
  :بخش پژوهشی

 در ارتباط با     و تحلیلی   کیفی ،شاخص های کمی شاخص های پژوهشی شامل     
 مقاالت  تألیف و ترجمه کتب و     (مراکز تحقیقاتی، محققین، انتشارات تحقیقاتی       

 .می باشد …، کنفرانسها، همایش ها و )…علمی پژوهشی و
 

 :بخش دانشجویی
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  در    و تحلیلی   کیفی ، شاخص های کمی  :شاخص های دانشجویی شامل   
 و  دانشجوییخصوص پذیرفته شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان، فضاهای         

 . می باشد…
  :بخش فرهنگی

 مرتبط با     و تحلیلی   ی کیف ، شاخص های کمی   شاخص های فرهنگی شامل    
مسائل فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه و رفاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان            

  . می باشد…و کارکنان، برنامه ها و آموزشهای فرهنگی و 
  : و امکاناتبخش اعتبارات
    و تحلیلی   کیفی ، شاخص های کمی   و امکانات شامل   اعتباراتشاخص های   

 بخش آموزش عالی، دانشگاه ها و موسسات          در خصوص بودجه و اعتبارات      
آموزش عالی، بودجه و اعتبارات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و نیز             

 . می باشد....  و غیر هیأت علمی،حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی
 در هر یک از حوزه ها سعی گردید شاخص هایی نیز در خصوص مدیریت                  

 .ی ارائه شوددانشگاه ها و موسسات آموزش عال
قابل ذکر است که شاخص های تدوین و ارائه شده، از زوایا و دیدگاههای                    

 و  دادهمورد توجه قرار    را   آن    های و عملکرد   ها آموزش عالی و رسالت    ،مختلف
شامل جنبه های مختلف کمی و کیفی از یک سو و دروندادها، فرایندها،                      

در نتیجه این گستردگی،    . استبروندادها، پیامدها و اثر بخشی ها از سوی دیگر           
پوشانی هائی می باشد که      دارای هم   تعداد شاخص ها پر شمار و گاه با هم             
.  چنین پدیده أی اجتناب ناپذیر است       ،میتوان گفت در ارزیابی های همه جانبه       

ها نه تنها بعنوان نشانگرهای ارزیابی مفید و          نکته دیگر اینکه توجه به شاخص      
ها می توانند جهت دهنده، نظم آور و هدایت کننده           صکار آمد است، بلکه شاخ    

 و خرد را در جهت شناخت بهتر وضعیت و تالش             باشند و مدیریت های کالن    
  .   در جهت بهبود آن یاری رسانند
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 شاخص های ارزیابی کالن آموزش عالی -الف
 کلیشاخص های  - الف-1

 بخش کمی
  تعداد کل دانشگاههای دولتی و غیردولتی -الف-1-1
 درصد دانشگاههای دولتی و غیردولتی از کل دانشگاههای    -الـف -2-1

 کشور 
 پزشکی  به دانشگاههای غیرپزشکی نسبت دانشگاههای علوم  -الف-3-1
 و  تحقیقاتی،  در حال توسعه   به تفکیک جامع،     تعداد دانشگاهها  -الف-4-1

  کاربردی
 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه علوم اسالمی تعداد -الف-5-1
  درصد دانشگاههای تخصصی از کل دانشگاههای کشور-الف -6-1
 به تفکیک دولتی و غیردولتی  دانشگاهها استانیتوزیع  -الف -7-1
  تعداد اعضای هیات علمی در یک میلیون نفر جمعیت- الف-8-1
، رتبه  یتتعـداد کـل اعضـای هـیأت علمـی به تفکیک جنس             -الـف  -9-1

  در دانشگاههای دولتی و غیردولتی1 تحصیلی عمدهعلمی و گروه
، یتاعضای هیأت علمی به تفکیک جنس   توزیع درصدی    - الـف  -10-1

 در دانشگاههای دولتی و      به تفکیک   تحصیلی  عمده می و گروه  رتـبه عل  
 غیردولتی

  انواع  میانگیـن سـاعات کاری اعضای هیأت علمی در         - الـف  -11-1
 در  )یا اجرایی و مشاوره     -مدیریتی ، پژوهشی آموزشـی، (فعالیـت هـا     

                                                      
 منظور از گروه عمده تحصیلی گروههای ششگانه  شامل فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و -1

 .دامپزشکی، علوم پزشکی و هنر است



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
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دانشگاههای دولتی و غیر دولتی به تفکیک گروه های عمده تحصیلی در            
 هفته 

یانگیـن سابقه مدیریت اعضای هیأت علمی شاغل بعنوان          م - الـف  -12-1
 مدیران ارشد

 بر حسب مرتبه    مدیـران ارشد دانشگاهها   توزیـع درصـدی      - الـف  -13-1
  دولتی و غیردولتی  در دانشگاههایبه تفکیکعلمی 

میانگیـن طـول مـدت مدیریـت مدیـران ارشـد به تفکیک               - الـف  -14-1
 )لبرحسب سا(دانشگاههای دولتی و غیردولتی 

 سال  5جابجایی مدیران ارشد در طی مدت        میانگیـن تعداد   - الـف  -15-1
 به تفکیک در دانشگاه های دولتی وغیر دولتی

  تعداد برنامه های راهبردی در آموزش عالی - الف-16-1
 

 بخش کیفی
مــیزان بکارگــیری معــیارهای مناســب در انــتخاب مدیــران  - الـف -17-1

  )مدیران ارشد و میانی(آموزش عالی 
برنامه سیاستها و    مـیزان مشـارکت دانشـگاهیان در تدوین           - الـف  -18-1

 های ملی 
 مــیزان مشــارکت دانشــگاهیان در انــتخاب مدیــران ارشــد - الــف-19-1

 دانشگاهها 
مـیزان اسـتقالل دانشگاهها در تصمیم گیری و اجرای            - الـف  -20-1

 امور مربوط
  و غیر دولتیمیزان اسالمی بودن دانشگاه های دولتی - الف-21-1
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مـیزان موفقیـت دانشـگاه هـای دولتی و غیر دولتی در              - الـف  -22-1
 دستیابی به آرمانهای انقالب اسالمی 

 چگونگی آزادی علمی در دانشگاه - الف-23-1
 میزان پاسخ گویی و التزام اجتماعی دانشگاه - الف-24-1
  میزان مشارکت دانشگاه در ارتقای فرهنگ جامعه- الف-25-1
میزان پیشگامی و راهگشایی دانشگاه در امور اجتماعی و          - الف -26-1

 سیاسی
  میزان همکاری دانشگاه و صنعت-الف-27-1
  کیفیت همکاری دانشگاه و صنعت  - الف-28-1
 
 
 شاخص های آموزشی  - الف-2

 بخش کمی
از کل  درصـد اعضـای هیأت علمی تمام وقت و پاره وقت             - الـف  - 1-2

 نشگاههای دولتی و غیردولتی در دااعضای هیأت علمی 
در  به دانشجویان     تمام وقت   نسـبت اعضای هیأت علمی     - الـف  -2-2

  مرتبه علمی، مقطع و    و به تفکیک  دانشـگاههای دولتـی و غـیر دولتـی          
 گروه عمده تحصیلی 

درصـد اعضای هیأت علمی بازنشسته ، دارای ترک خدمت           - الـف  - 3-2
فکیک گروههای عمده   موقـت و دائـم از کـل اعضـای هـیات علمـی به ت               

  در سالو دانشگاههای دولتی وغیر دولتیتحصیلی 
مـیزان سـاعات دوره های آموزشی برای مدیران عضو هیأت       - الـف  -4-2

 و   به تفکیک پزشکی و غیر پزشکی      ها دانشگاه  و غـیر هـیات علمی      علمـی 
  دولتی و غیر دولتی در سال
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 دولتی و    تعـداد رشـته های آموزشی دائردر دانشگاههای        - الـف  -5-2
غـیر دولتـی بـه تفکـیک گـروههای عمده تحصیلی در مقاطع مختلف               

 تحصیلی
 رشته  و مقطع      به تفکیک  تعداد دفعات بازنگری برنامه درسی     - الف -6-2

  سال5تحصیلی در طی 
به ) کالس درس ( فضـای آموزشـی       دانشـجویی   سـرانه  - الـف  -7-2

 نشگاههای دولتی و غیردولتی داتفکیک
 

 بخش کیفی
 برنامه های آموزشی با رسالت واهداف دانشگاه        انطباق میزان   - الـف  -8-2

  به تفکیک دولتی وغیردولتی
ی دولتی و    آموزشها و نحوه تدریس در دانشگاه ها       تأثیرمیزان   - الف -9-2

 به تفکیک   ، خالقیت و نوآوری دانش آموختگان     کار آفرینی غـیر دولتـی بر      
  گروه عمده تحصیلی

 به  تعلـیم و تعلـم    انشـجویان در فرایـند      مـیزان مشـارکت د     - الـف  -10-2
  دانشگاههای دولتی و غیر دولتی درتفکیک مقاطع تحصیلی

در دانشگاههای  به تفکیک   آموزش عالی     میزان اثر بخشی   - الف -11-2
 دولتیدولتی وغیر 

آموختگان  توانمـندی دانش   از  جامعـه   مـیزان رضـایت    - الـف  -12-2
 دانشگاهها

  
  شاخص های پژوهشی - الف-3
 بخش کمی 
 محققان کشور درصد محققان دانشگاهی از کل - الف- 1-3
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  تعداد محققان دانشگاهی در یک میلیون نفر جمعیت - الف- 2-3
درصـد کارشناسـان پژوهشـی از کـل شـاغالن تحقیقاتی به              - الـف  -3-3

 تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 
وههای عمده   گر  به تفکیک   رشـد محققـان دانشـگاهی      نـرخ   - الـف  -4-3

   در سالتحصیلی
  گروههای عمده تحصیلی به تفکیک تعداد شاغالن تحقیقاتی - الف- 5-3
 ، تفکیک در دانشگاههای دولتی    به تعداد مراکز تحقیقاتی     - الـف  - 6-3

 پزشکی و غیر پزشکی ،غیر دولتی
به ) وابسته به دانشگاه  ( تعـداد پارکهـای علـم و فناوری          - الـف  -7-3

 پزشکی و غیر پزشکی ، غیر دولتی و دولتیهایتفکیک در دانشگاه
مجالت و نشریات پژوهشی چاپ شده توسط       عناوین   تعداد   - الف -8-3 

 دانشگاههای دولتی وغیردولتی
 اکتشافات دانشگاههای دولتی و      تعداد  تعداد اختراعات و   - الـف  -9-3

 غیردولتی  که به ثبت رسیده است
سط اعضای هیأت    تعـداد جوایـز علمـی کسب شده تو         - الـف  -10-3

 علمی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
 تعـداد سمینارها و کنفرانس های علمی برگزار شده در           - الـف  -11-3

 کشور توسط دانشگاههای دولتی و غیردولتی در سال
 شده  و ترجمه کتـب تالـیف      و    نسـبت تعـداد مقـاالت      - الـف  -12-3

 و بر حسب  هیأت علمی به کل اعضای هیأت علمی به تفکیک      یاعضـا 
 مرتبه علمی

 تألـیف و ترجمه     صـاحب  درصـد اعضـای هـیأت علمـی           - الـف  -13-3
 از کل اعضای هیأت علمی ) کتاب، مقاالت علمی و پژوهشی(



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٢٠

 تعداد کتابهای چاپ شده توسط اعضای هیأت علمی در          - الف -14-3
  )به زبانهای خارجی(سطح بین المللی

ت علمی در مجالت     تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیأ      - الف -15-3
 در فهرست های معتبر     جالت نمایه شده   پژوهشـی داخلی و م     – علمـی 

 دانشگاههای دولتی وغیردولتی  فکیکبه ت بین المللی
 چاپ شده تألیفی و ترجمه ای     مقاالت و کتب    تعداد  نسبت   - الـف  -16-3

  مقطع  و بر حسب    بـه کـل دانشـجویان بـه تفکیک         اعضـای هـیأت علمـی     
 لتی وغیردولتی دانشگاه دوتحصیلی و 

تعداد عناوین  کتابهای مرجع موجود در دانشگاههای دولتی          - الف -17-3
 وغیردولتی به تفکیک 

 دانشجویان به    تعداد نسبت  رایانه های متصل به اینترنت به        - الـف  -18-3
 تفکیک در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 

ر د  فضـای کـتابخانه ها به تفکیک        دانشـجویی   سـرانه  - الـف  -19-3
 دانشگاههای دولتی وغیردولتی

درصـد پـژوهش های دانشگاهی منتهی به تولید فناوری به            - الـف  -20-3
 تفکیک گروه های عمده تحصیلی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی 

 دولتی و غیر دولتی از فروش       یمـد دانشـگاه ها    رآمـیزان د   - الـف  -21-3
 فناوری

  
 بخش کیفی

 دولتی و   هایقات انجام شده در دانشگاه    مـیزان تطابق تحقی    - الـف  -22-3
 غیردولتی با هدفهای برنامه توسعه کشور



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٢١

  از تسهیالتاههامـیزان رضایت اعضای هیات علمی دانشگ       - الـف  -23-3
 آثار علمی ـ  تخصصی خود در داخل و خارج           ارائه و انتشار   برای   موجـود 

 از کشور 
 در حل هاه دانشگا)نقش علمی( از جامعـه مـیزان رضـایت    - الـف  -24-3

 مشکالت فنی و تخصصی در عرصه های مختلف جامعه
  کیفیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه های کشور- الف-25-3
 مـیزان بهـره بـرداری از رایانه های موجود در دانشگاه های              -الـف -26-3

 دولتی و غیردولتی در فعالیت های علمی و پژوهشی
 
 شاخص های دانشجوئی  - الف-4

 بخش کمی

 ههایدانشگابه تفکیک    پذیرفته شدگان    یدرصـد وزیـع   ت - الـف  -1-4
  ، مقطع، گروه عمده تحصیلی و استاندولتی و غیردولتی

  جمعیت استان به    هـر اسـتان به     ازنسـبت پذیرفـته شـدگان        - الـف  -2-4
  و دانشگاههای دولتی و غیر دولتیتفکیک گروههای عمده تحصیلی

 به تفکیک   ته شدگان  از کل پذیرف   درصد پذیرفته شدگان بومی    - الف -3-4
 استان

  رشد پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی نرخ - الف-4-4
 درصـد پذیرفـته شـدگان زن از کل پذیرفته شدگان به             - الـف  -5-4 

  دانشگاه دولتی و غیردولتیوتفکیک مقطع تحصیلی 
 ده درصد اول پذیرفته شدگان در گروههای        اسـتانی  توزیـع    - الـف  - 6-4

 صیلیعمده تح



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٢٢

نسـبت پذیرفـته شـدگان دوره کارشناسـی ارشـد بـه دانش               - الـف  - 7-4
 در  آموخـتگان کارشناسـی به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و جنسیت          

 سال
درصـد پذیرفـته شدگان در دوره های تحصیالت تکمیلی از            - الـف  -8-4

و  دولتی و غیردولتی     ، بـه تفکیک جنسیت     دانشـگاه  کـل پذیرفـته شـدگان     
 زشکیپزشکی و غیر پ

نسبت پذیرفته شدگان دوره دکتری به دانش آموختگان دوره          - الـف  -9-4
 به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و جنسیت کارشناسی

ــف-10-4 ــه    - ال ــی ب ــتری تخصص ــدگان دوره دک ــته ش ــبت پذیرف   نس
آموخـتگان کارشناسـی ارشد به تفکیک گروههای عمده تحصیلی و            انـش د

 جنسیت
 در دانشـگاههای خـارج از کشور        گانتعـداد پذیرفـته شـد      - الـف  -11-4

  به تفکیک گروه عمده تحصیلی و جنسیت) …اعزام، بورس، و (
 کل متقاضیان آموزش    زادرصد پذیرفته شدگان در دانشگاهها     - الف -12-4

 دولتی و غیر دولتی دانشگاهعالی به تفکیک جنسیت و 
 دولتی و غیر     تعـداد کـل دانشـجویان کشور به تفکیک         - الـف  -13-4
  جنسیت ی ،پزشکی و غیر پزشکی ودولت
 تعداد دانشجویان دانشگاهها در یک میلیون نفر جمعیت         - الـف  -14-4

 کشور
 بر حسب دانشگاه دولتی و       دانشجویان یدرصدتوزیـع    - الـف  -15-4

  و استانگروه عمده تحصیلیمقطع،  غیر دولتی،
توزیـع سـنی دانشـجویان در گـروههای عمده تحصیلی به             - الـف  -16-4

  و مقطع تحصیلیجنسیتتفکیک 



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٢٣

 گروههای عمده    بـر حسـب     میانگیـن مـدت تحصـیل      - الـف  -17-4
 و   دانشگاه دولتی و غیردولتی    ، مقطـع تحصـیلی     بـه تفکـیک    تحصـیلی 

 یتجنس
 درصد دانشجویانی که تشویق و تقدیرنامه دریافت کرده اند       - الـف  -18-4

  گروههای عمده تحصیلی و جنسیت مقطع،به تفکیک
برای دانشجویان  (ضـای خوابگاههـای دانشـجویی     سـرانه ف   - الـف  -19-4

 و) مجردی و متأهلی  ( نوع خوابگاه     بـه تفکیک جنسیت و     )واجـد شـرایط   
 دانشگاه دولتی و غیردولتی

سـرانه فضای تربیت بدنی به تفکیک دانشگاههای دولتی و           - الـف  -20-4
 غیردولتی 

  تعداد کل دانش آموختگان در مقاطع مختلف به تفکیک           - الف -21-4
 سیت و گروه عمده تحصیلی جن
 3درصد دانش آموختگان دارای شغل مرتبط با رشته در طی            - الف -22-4

 بـه تفکـیک مقطـع و گـروههای عمده           سـال پـس از فراغـت از تحصـیل         
 تحصیلی

 
 بخش کیفی

ــف-23-4 ــتاوردهای علمــی   - ال ــا و دس ــت ه ــت از خالقی ــیزان حمای  م
 دانشجویان در کشور

ــف-24-4 ــیزان  - ال ــو م ــهیوج ــوزش  د تس ــعه آم ــرای توس الت الزم ب
 دانشجویان با استعداد درخشان 

 میزان رضایت دانشجویان از وجود فرصتها برای دسترسی به          - الف -25-4
 امکانات علمی و تحصیلی



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٢٤

 مـیزان رضـایت دانشـجویان در خصـوص امکان تحقیقات            - الـف  -26-4
 دانشجوئی

ت علمی و   در زمیـنه رشد و پیشرف     ( مـیزان امـید بـه آیـنده          - الـف  -27-4
 در میان دانشجویان   ) حرفه ای

 کیفیت دانش آموختگان دانشگاههای دولتی و غیردولتی         - الف - 28-4
 به تفکیک گروه عمده تحصیلی

دانش آموختگان با نیازهای    توانمـندی    مـیزان مطابقـت      - الـف  -29-4
 واقعی جامعه     

 ل میزان رضایت دانش آموختگان در خصوص امر اشتغا - الف-30-4
 
 شاخص های فرهنگی  - الف-5

 بخش کمی

تعداد پژوهش های مرتبط با فرهنگ و ارزشهای اسالمی           - الـف  -1-5
 در دانشگاههای دولتی و غیردولتی به تفکیک

های دانشجوئی از کل    تشکل درصـد دانشـجویان عضـو        - الـف  -5 -2
 دانشجویان    

ها،  مساجد، نمازخانه   (فضای فرهنگی   دانشجویی   سـرانه    - الـف  -3-5
 به تفکیک دانشگاههای دولتی و غیردولتی) تاالر نمایش

کالس های آموزشی   مراسم و    ، سـمینارها  ،تعـداد کارگاههـا    - الـف  -5 -4
 فرهنگ اسالمی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی 

 تعــداد گردهمائــی هــای بــزرگ برگــزار شــده بــا حضــور  - الــف-5 -5
ــی و فرهنگــی      ــاحبنظران در خصــوص مســائل اجتماع جوانــان در ص

 دانشگاههای دولتی و غیردولتی 



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٢٥

 تعداد مراکز مشاوره و راهنمائی دانشجویان در دانشگاههای         - الـف  - 6-5
 دولتی و غیردولتی

 از کل    دانشـجویان مـراجعه کنـنده بـه مراکز مشاوره          درصـد  - الـف  -7-5
 و جنسیت در دانشگاههای دولتی و غیردولتی دانشجویان به تفکیک

بطور (نشجویانی که بنا به اظهار خود فریضه نماز را           درصد دا  - الف -8-5
 بجا می آورند) ، بندرت"مرتب، غالبا

 متوسط ساعات پرداختن دانشجویان به امور فرهنگی و         - الـف  -5 – 9
 فوق برنامه در سال

  متوسط ساعات مطالعه غیر درسی دانشجویان در سال- الف-10-5
توسط دانشجویان بر    تعـداد افـتخارات ورزشی کسب شده         - الـف  -11-5

در دانشگاههای به تفکیک جنسیت و    ،)ملی و جهانی  (حسـب نـوع افتخار      
 دولتی و غیردولتی

 
 بخش کیفی

  میزان تحقق وحدت حوزه و دانشگاه -الف-12-5
  خود میزان رضایت دانشجویان ازمنزلت اجتماعی- الف-13-5
 میزان عالقه دانشجویان به فرهنگ و هویت ملی - الف-14-5
 میزان عالقمندی دانشجویان نسبت به بنیان گذار جمهوری         - الـف  -15-5

 اسالمی ایران
  میزان آگاهی دانشجویان از معارف و فرهنگ اسالمی- الف-16-5
مـیزان گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشوربه           - الـف  -17-5

تفکـیک انگـیزه، جنسـیت، گـروه عمـده تحصیلی و دانشگاه دولتی و غیر                
 دولتی
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٢٦

پای بندی دانشگاهیان به انجام تکالیف و شعائر دینی         میزان   - الـف  -18-5
بـه تفکیک جنسیت و گروه عمده تحصیلی در        ...) نمـاز، روزه، حجـاب و     (

 دانشگاه های دولتی و غیر دولتی

دانشگاه های دولتی و غیر      میزان آگاهی سیاسی دانشجویان    - الـف  -19-5
 قطع تحصیلی و جنسیت   به تفکیک گروه عمده تحصیلی، م دولتی

مـیزان اثـر بخشـی فعالیـت تشکلهای دانشجویی در رشد             - الـف  -20-5 
  دانشجویان ، دینی و اخالقی  اجتماعی،آگاهی ها و نگرشهای سیاسی

ارزشهای  ترویج    هیأت علمی به     ی اعضا تمـایل  مـیزان    - الـف  -21-5
 دینی

 یت و معنو اخالقبه اعضای هیأت علمی تمایل میزان - الف-22-5
  ترویج و تقویت    اعضای هیأت علمی به    تمـایل  مـیزان    - الـف  -23-5

  ملیهویت
ی منزلت اجتماع از مـیزان رضایت اعضای هیأت علمی        - الـف  -24-5

   خود
 
 امکاناتو شاخص های اعتبارات  - الف-6

 بخش کمی

  درصد اعتبارات آموزش عالی از تولید ناخالص ملی- الف-1-6
 زش عالی از بودجه کل کشور درصد اعتبارات آمو- الف-2-6
 و  اعتبارات آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی        میزان - الـف  -3-6

  پزشکی و غیر پزشکی
به تفکیک دولتی و    (درصـد اعتـبارات ارزی آمـوزش عالـی           - الـف  -4-6

 از کل اعتبارات آموزش عالی) پزشکی و غیر پزشکی وغیردولتی



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٢٧

وری به کل   ا تحقیقات و فن    نسبت اعتبارات وزارت علوم،    - الـف  -5-6
 اعتبارات آموزش عالی

سبت اعتبارات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی        ن - الف -6-6
 به کل اعتبارات آموزش عالی 

ــف-7-6 ــه تفکــیک   - ال ــبارات دانشــگاهها ب ــع درصــدی  اعت توزی
 دانشگاههای دولتی و غیر دولتی

ات و فناوری از     درصد اعتبارات آموزشی وزارت علوم، تحقیق      - الف -8-6
 کل اعتبارات آموزش عالی

درصـد اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش          - الـف  -9-6
 پزشکی از کل اعتبارات آموزش عالی 

 درصـد اعتـبارات ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش           - الـف  -10-6
 پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه

 تحقیقات و فناوری از     ،ت علوم  درصد اعتبارات ارزی وزار    - الـف  -11-6
 کل اعتبارات آن وزارتخانه

 درصـد اعتـبارات آموزشـی وزارت بهداشت، درمان و           - الـف  -12-6
 آموزش پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه

 تحقیقات و   ، درصـد اعتـبارات آموزشـی وزارت علوم        - الـف  -13-6
 فناوری از کل اعتبارات آن وزارتخانه

به تفکیک پزشکی (بارات عمرانی آموزش عالی  درصـد اعت   - الـف  -14-6
 از کل اعتبارات عمرانی کشور) و غیرپزشکی

درصد اعتبارات  عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش          - الف -15-6
 پزشکی از کل اعتبارات آن وزارتخانه



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٢٨

 تحقیقات و فناوری از     ، عمرانی وزارت علوم   اعتبارات درصـد  - الـف  -16-6
 تخانهکل اعتبارات آن وزار

 تحقیقات و فناوری     ، درصد اعتبارات تحقیقاتی وزارت علوم     - الف -17-6
 وزارتخانه  آن از کل اعتبارات

ــان و   - الــف-18-6 ــی وزارت بهداشــت، درم ــبارات تحقیقات درصــد اعت
  وزارتخانهآنآموزش پزشکی ، از کل اعتبارات 

 از کل اعتبارات   آموزش عالی     درصد اعتبارات تحقیقاتی   - الف -19-6
و  ، تحقیقات و فناوری   علوم به تفکیک دو وزارتخانه   تحقیقاتـی کشـور   

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 تحقیقات و   ، درصـد اعتـبارات دانشـجوئی وزارت علـوم          - الـف  -6 ـ20

  وزارتخانه  آنفناوری از کل اعتبارات
 درصــد اعتــبارات دانشــجوئی وزارت بهداشــت، درمــان و - الــف-21-6

  وزارتخانه آنل اعتباراتآموزش پزشکی از ک
بـه تفکیک دانشگاههای    دانشـجوئی   اعتـبارات    سـرانه    - الـف  -22-6

 پزشکی و غیر پزشکی و دولتی و غیر دولتی
سـرانه دانشـجوئی اعتـبار تخصـیص یافـته به فعالیت های              - الـف  -23-6

 در دانشگاههای دولتی و غیردولتی فوق برنامه فرهنگی و 
 از اعتبارات و     و فوق برنامه    فرهنگی ورامدرصد هزینه های     - الف -24-6

 عواید اختصاصی آموزش عالی 
 
 شاخص های ارزیابی خرد آموزش عالی -ب
 کلی شاخص های - ب-1

  بخش کمی



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٢٩

بر حسب مرتبه علمی به تفکیک      اعضای هیأت علمی     تعداد   - ب -1-1
 گروه عمده تحصیلی و جنسیت

ان، دانشیاران و   درصـد مربـیان آموزشیار، مربیان، استادیار       - ب - 2-1
 استادان از کل اعضای هیأت علمی به تفکیک      

  اعضای  هـیأت علمـی جدیداالسـتخدام از کـل         اعضـای درصد - ب -3-1
   در سالهیأت علمی

 هیأت  اعضایهـیأت علمـی بازنشسـته از کل    اعضـای   درصـد    - ب -4-1
   در سالعلمی

  هیأت علمی اعضای هیأت علمی زن از کل اعضای درصد - ب-1ـ5
 یافته از پیمانی به      وضعیت درصـد اعضـای هیأت علمی تبدیل       - ب -6-1

  در سالرسمی آزمایشی از کل اعضای هیأت علمی پیمانی
 و   علمی مرتبهمیانگیـن سـن اعضـای هـیأت علمی به تفکیک             - ب -7-1

 جنسیت
   اعضای  هـیأت علمـی تمام وقت از کل         اعضـای  درصـد  - ب -8-1 

 هیأت علمی 
  هیأت    اعضای أت علمی نیمه وقت از کل      هی  اعضای درصد - ب -9-1

 علمی 
 درصـد اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به مرتبه باالتر در             -ب-10-1

 سال از کل اعضای هیأت علمی
 از کل    در سال  درصـد مربـیان ارتقاء یافته به مرتبه استادیاری         - ب -11-1

 مربیان 
 از   در سال  یدرصـد اسـتادیاران ارتقـاء یافته به مرتبه دانشیار          - ب -12-1

 کل استادیاران 



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٣٠

 از کل    در سال  درصـد دانشـیاران ارتقاء یافته به مرتبه استادی         - ب -13-1
 دانشیاران 

نسـبت اعضـای هـیأت علمی دارای سمت اجرایی به کل          - ب -14-1
 اعضای هیأت علمی تمام وقت 

زیر ( مدرک تحصیلی برحسب کارکـنان    یدرصـد توزیـع    - ب -15-1
 )، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریدیپلم، کاردانی دیپلم،

  تعداد اعضای هیأت علمی بهنسبت تعداد کارکنان - ب-16-1
 نسبت تعداد کارکنان به تعداد دانشجویان  - ب-17-1
 درصد کارکنان زن از کل کارکنان - ب-18-1
 درصد کارکنان شاغل در پست های تخصصی از کل کارکنان  - ب-19-1
  استخدام شده در سالدرصد کارکنان - ب- 20-1
   به تفکیک جنسیت میانگین سن کارکنان - ب-21-1
بازنشسته، باز خرید،   ( خـارج شـده از سیسـتم          افـراد  درصـد  - ب -22-1

 به تفکیک کارکنان و اعضای هیأت علمی و         )… و ، ترک خدمت  مسـتعفی 
 بر حسب جنسیت

اعضای هیأت   تعـداد جلسـات رسـمی مدیریت به تفکیک با          - ب -23-1
 کارکنان  و  علمی

 تعـداد پیشنهادهای ارائه شده در زمینه های مختلف کاری به             - ب -24-1
 وزارت متبوع از سوی مدیریت

  بخش کیفی
 مـیزان اسـتقالل دانشگاه در تصمیم گیری و اجرای امور            - ب - 25-1

 مربوط
  چگونگی آزادی علمی در دانشگاه- ب-26-1



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٣١

 به  دیریت دانشگاه مـیزان رضـایت اعضـای هـیأت علمی از م           - ب -27-1
 تفکیک مرتبه علمی و جنسیت

نحـوه عملکـرد مدیریـت در مـورد سنجش بهره وری اعضای            - ب -28-1
 هیات علمی

میزان بکارگیری معیارهای مناسب در انتخاب مدیران دانشگاه         - ب -1ـ29
  )مدیران ارشد، میانی و عملیاتی(

رتبه  میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی به تفکیک م         - ب -30-1
 علمی و جنسیت

 به تفکیک جنسیت کارکنان  شغلیمیزان رضایت - ب-31-1
 
  شاخص های آموزشی- ب-2

   بخش کمی
به دانشجویان در کل    تمام وقت   نسبت اعضای هیأت علمی      - ب -1-2

 و به تفکیک مرتبه علمی
 توسط هر عضو    تدریـس شده  میانگیـن واحدهـای درسـی        - ب -2-2

 یلیتحصهیأت علمی در هر نیمسال 
 در سال  کل اعضای هیأت علمیبه مدرسین مدعو نسبت - ب-3-2
میانگیـن ساعات مشاوره اعضای هیات علمی با دانشجویان در           - ب -4-2

 هفته 
 میانگیـن نمره امتحانات جامع علوم پایه در سطح دانشگاههای           - ب -5-2

 علوم پزشکی در سال 
ر ســطح  میانگیــن نمــره امــتحانات جــامع پــیش کــارورزی د  - ب-6-2

 دانشگاههای علوم پزشکی در سال



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٣٢

 تعـداد رشـته هـای دایـر بـه تفکـیک مقطع و گروه عمده                 - ب -7-2
 تحصیلی

دایر در   در دانشگاه از کل رشته های        دایـر درصـد رشـته هـای        - ب -8-2
  به تفکیک گروههای عمده تحصیلی سطح کشور

د کل  ای از تعدا   درصد رشته های نو  و نیز رشته های بین رشته           - ب -9-2
  در دانشگاهدایرهای  رشته

رشته ها  به تفکیک   دایر   تعـداد کل گرایش های تحصیلی         - ب -10-2
  تحصیلی مقاطع مختلفو
 مرتبط با علوم اسالمی رشته های تعداد - ب-11-2 

تعـداد دوره هـای آموزشـی مجـازی، کوتـاه مـدت و آزاد به                 - ب -12-2
 تفکیک

درمحدوه مقررات  (  شده   درصـد بـرنامه های درسی بازنگری       - ب -13-2
 در سال )مربوط

 تعداد نرم افزارهای تخصصی و آموزشی موجود در دانشگاه - ب-14-2
  دانشگاه  آموزشی تعـداد دفعـات ارزیابی مدیریت از وضعیت        - ب -15-2

  در سال
اعم از مادی و    (درصـد اعضـای هـیأت علمـی تشـویق شده             - ب -16-2

 توسط دانشگاه در سال) معنوی
عـداد دوره هـای آموزشـی علمـی طـی شـده توسط مدیران        ت - ب -17-2

 آموزشی
      به تفکیک…سرانه فضای کارگاه ، آزمایشگاه ، مزرعه و - ب-18-2
های علوم   ویژه رشته (  نسـبت تخـت آموزشی به دانشجو          - ب -19-2

 )پزشکی



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٣٣

تعـداد دوره هـای بـاز آمـوزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند              - ب -20-2
 )به تفکیک مدیران ارشد، میانی و اجرایی(رای مدیرانمدت برگزار شده ب

تعـداد کارگاههـای آموزشـی برگزار شده برای اعضای هیأت            - ب -21-2
  سالعلمی در

پژوهشی  آموزشی، (ونبرنامه مد  دارای   یدرصـد دانشکده ها    - ب -22-2
 ی دانشگاهاز کل دانشکده ها ) …و

ــرنامه    - ب-23-2 ــی دارای بــــ ــروههای آموزشــــ ــد گــــ درصــــ
 از کل گروه های آموزشی دانشگاه)  …آموزشی،پژوهشی و(نمدو
 )کالس درس(سرانه فضای آموزشی  - ب-24-2
  دانشگاه سرانه فضای - ب-25-2
میانگیـن سنوات تحصیلی دانش آموختگان در مقاطع مختلف          - ب -26-2

 تحصیلی
گروه عمده و  مقطع  به تفکیک دانشـجویان مشـروطی  درصـد  - ب -27-2

 نشجویان همان مقطع و گروه عمده تحصیلیتحصیلی از کل دا
گروه  ،مقطعبه تفکیک    محروم از تحصیل   دانشجویان   درصـد  - ب -28-2

 عمده تحصیلی و علت محرومیت از کل دانشجویان
میانگیـن تعداد واحدهای مردودی دانشجویان برحسب رشته         - ب -29-2
  تحصیلی در هر نیمسالطعو مق
 به تفکیک  توسط هر دانشجو     میانگیـن واحدهـای اخـذ شـده        - ب -30-2

 تحصیلی در هر نیمسال تحصیلیمقطع و رشته 
های  ، کالس  ها ، آزمایشگاه  ها نـرخ بهـره بـرداری از کارگاه         - ب -31-2

در دانشـگاه به تفکیک گروه      .... ، بیمارسـتان هـا و     موزشـی  آ درس، مـزارع  
 عمده تحصیلی 

 



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٣٤

  بخش کیفی
 زشی با شرایط عمومی   مـیزان سازگاری قوانین و مقررات آمو       - ب -32-2

  دانشگاهو واقعیت های
 نحوه ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان - ب-33-2
 پذیرفـته شـدگان دانشـگاه از رشـته های           آگاهـی قبلـی    مـیزان    - ب -34-2

 تحصیلی انتخاب شده
نحـوه عملکـرد مدیریـت در مـورد سـنجش بهره وری دانش               - ب -35-2

 آموختگان 
  امکانـات آموزشی   ازهـیات علمـی     مـیزان رضـایت اعضـای        - ب -36-2

 موجود
های تحصیالت  کیفیـت فضـای آموزشـی دانشـگاه برای دوره         - ب -37-2

 تکمیلی
مـیزان بهـره برداری از وسایل اداری ، دستگاه ها و تجهیزات              - ب -38-2

 به تفکیک گروه عمده تحصیلی .... آزمایشگاهی، کارگاهی و
 قوانین و مقررات و     مـیزان تطـابق امـور اجرایـی آمـوزش بـا            - ب -39-2

 دستور العمل ها
 مـیزان رضایت کارکنان غیر هیأت علمی از آموزشهای ضمن            - ب -40-2

  به تفکیک جنسیت خدمت
 کیفیــت تدریــس بــه تفکــیک ازمــیزان رضــایت دانشــجویان  - ب-41-2

 گروه های عمده تحصیلی
 کاربـردی بودن مطالب     ازمـیزان رضـایت دانـش آموخـتگان          - ب -42-2

 آموزشی
 
 



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٣٥

  شاخص های پژوهشی-ب-3
   بخش کمی

 تعداد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه  - ب-1-3
 کارکنان کل درصد کارکنان تحقیقاتی از  - ب-2-3
 در سال تعداداختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده - ب-3-3
 تعـداد جوایز علمی کسب شده توسط اعضای هیأت علمی          - ب -4-3

 در سال
 شگران به کل اعضای هیأت علمی در سالنسبت تعداد پژوه - ب- 5-3
 در مجالت    اعضای هیات علمی    مقاالت منتشر شده    نسـبت  - ب - 6-3

و مجالت نمایه شده در فهرست های معتبر        داخلی    پژوهشـی  - علمـی 
  به تفکیک در سال تعداد کل اعضای هیأت علمیبین المللی، به

ای علمی   مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمیناره        نسـبت  - ب -7-3
 داخلی و خارجی در سال به تفکیک  تعداد کل اعضای هیأت علمیبه
 توسط اعضای   ،   کتب تألیف و ترجمه شده       یدرصد توزیع   - ب -8-3

 هیأت علمی و دانشجویان 
نسـبت تعـداد طـرحهای تحقیقاتـی خاتمه یافته به کل اعضای              - ب -9-3

 در سالهیأت علمی 
 از فرصت مطالعاتی    ده کننده استفادرصد اعضای هیأت علمی      - ب -10-3

 در سال به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت
متوسـط سـاعات استفاده از خدمات پایگاههای اطالع رسانی           - ب -11-3

 به تفکیک استاد و دانشجو در سال
 در  نسـبت تعـداد عناویـن مجالت علمی ـ پژوهشی موجود           - ب - 12-3

 جی  به تفکیک داخلی و خار و به تعداد رشته هادانشگاه



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٣٦

نسـبت تعـداد عناوین مجالت علمی پژوهشی موجود در           - ب -13-3
  به کل دانشجویان ) به زبانهای مختلف(کتابخانه های دانشگاه

تعـداد گزارشها ، پایان نامه ها ، اسناد و مدارک علمی موجود              - ب -14-3
  ی دانشگاهدر کتابخانه ها

ر کتابخانه  تعـداد نسـخه های خطی و اسناد قدیمی موجود د           - ب - 15-3
 های دانشگاه

 تعداد دفعات ارزیابی مدیریت از وضعیت پژوهشی دانشگاه - ب-16-3
تشویق و تقدیر اعضای هیأت علمی، دانشجویان       موارد  تعداد   - ب -17-3

 بخاطر مشارکت در تحقیقات علمی، به تفکیکو کارکنان 
تعـداد پیشـنهادهای ارائـه شده در حوزه تحقیقات به وزارت             - ب -18-3
 و   درمان و آموزش پزشکی    ، وزارت بهداشت  ،لـوم ، تحقیقات و فناوری       ع

 سایر وزارتخانه ها و نهادها به تفکیک
  

 بخش کیفی
مـیزان تطـابق تحقـیقات انجـام شـده در دانشـگاه با هدفهای                - ب -19-3

 برنامه توسعه کشور
  دانشگاه رسانیمیزان کارآئی نظام اطالع - ب-20-3
 ستاد و دانشجو با سایر دانشگاههای جهان میزان تبادل ا - ب-21-3
 برای موجود   مـیزان رضایت اعضای هیأت علمی از تسهیالت        - ب -22-3

   تخصصی خود در داخل و خارج از کشور–ارائه و انتشار آثار علمی 
 
  شاخص های دانشجویی-ب-4

 بخش کمی



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٣٧

 از کل پذیرفته شدگان آموزش       دانشگاه   درصد پذیرفته شدگان   - ب -1-4
به تفکیک گروه عمده تحصیلی، مقطع تحصیلی و          در بخـش دولتـی     عالـی 

 جنسیت
اول پذیرفته شدگان در    % 30میانگیـن رتبه آزمون سراسری       - ب -2-4

 به تفکیک گروه عمده تحصیلی دانشگاه
آخر پذیرفته شدگان در    % 5میانگیـن رتـبه آزمون سراسری        - ب -3-4

  به تفکیک گروه عمده تحصیلیدانشگاه
به تفکیک سهمیه    پذیرفـته شـده    دانشـجویان    زیـع درصـدی   تو - ب -4-4

 ورود
 به تفکیک در    درصـد پذیرفـته شـدگان دوره کارشناسـی ارشد          - ب -5-4

 از کل دانش آموختگان  کارشناسی همان        های دولتی و غیر دولتی      دانشگاه
  دانشگاهسال

 از کل دانش     درصـد پذیرفـته شـدگان دوره دکتری تخصصی         - ب - 6-4
های دانشگاه به تفکیک در      دانشگاه همان سال  رشناسی ارشد آموختگان  کا  

 دولتی و غیر دولتی
 به  پهای فوق تخصصی و فلوشی     نسـبت پذیرفته شدگان دوره     - ب - 7-4

 کل پذیرفته شدگان 
نسـبت پذیرفـته شـدگان آزمون دوره دستیاری پزشکی، دندان          - ب -8-4 

 پزشکی و داروسازی به کل پذیرفته شدگان دانشگاه
 از کل    درصـد دانشـجویان در گـروههای عمـده تحصیلی          - ب -9-4

  دانشگاهدانشجویان
  رشد دانشجویی دانشگاهنرخ - ب-10-4
میانگیـن سن دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقاطع مختلف           - ب -11-4

 تحصیلی در گروههای عمده تحصیلی 



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٣٨

 دانشگاه  از کل دانشجویاندرصد دانشجویان بومی - ب-12-4
 د دانشجویان نمونه و برگزیده در المپیادهاتعدا - ب-13-4
درصـد اسـتفاده کنـندگان از خوابگـاه از کل دانشجویان             - ب -14-4

جنسیت و  به تفکیک     خوابگـاه  اسـتفاده از  واجـد شـرایط     متقاضـی و    
 وضعیت تأهل

 هایمتوسـط سـاعات اسـتفاده دانشـجویان از خدمات پایگاه           - ب -15-4
 عمده تحصیلی به تفکیک مقطع و گروههای اطالعاتی

  اینترنت  شبکه   از   هـر دانشجو    سـاعات اسـتفاده     میانگیـن  - ب -16-4
  در سالدانشگاه

 سـرانه دانشـجویی عـرض بـاند اتصـال به شبکه اینترنت             - ب -17-4
 دانشگاه

ــداد کــل    - ب-18-4 ــه تع ــار دانشــجویی ب نســبت دانشــجویان دارای ک
 دانشجویان به تفکیک جنسیت در گروههای عمده تحصیلی 

 میانگین ساعات اشتغال به کار دانشجویی درهفته  - ب-19-4
ازدواج، (تعـداد دانشجویان وام گیرنده به تفکیک نوع وام           - ب -20-4

  درسال)…مسکن، تحصیلی و 
درصـد دانشـجویان تشویق و تقدیر شده از کل دانشجویان             - ب - 21-4

 در سال
ـ تعـداد جلسـات      - ب - 22-4   با دانشجویان  ریـیس دانشـگاه   ی  عموم

  درسال
  و تاهلجنسیتسرانه فضای خوابگاهی به تفکیک  - ب-23-4
سـرانه فضـای اتـاق کـار برای دانشجویان کارشناسی ارشد و       - ب -24-4

 دکتری



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٣٩

 ارائه شده در حوزه دانشجویی به        مسـتند  تعـداد پیشـنهادهای    - ب -25-4
 تحقـیقات و فـناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش            ،وزارت علـوم  

 پزشکی
درصـد دسـتیاران دنـدان پزشکی، پزشکی وداروسازی از کل            - ب -26-4

 دستیاران دانشگاه
 

  بخش کیفی
 دانشـگاه به تفکیک     مـیزان رضـایت دانشـجویان از مدیریـت         - ب -27-4

 مقطع و گروه عمده تحصیلی 
 برای رشد خالقیت های     وجود و امکانات م    ها میزان فرصت  - ب - 28-4

 دانشجویی
  خدمات مشاوره ای تحصیلی از دانشجویان  میزان رضایت - ب-29-4
ات موجود   امکان از تسهیالت و   مـیزان رضـایت دانشـجویان         - ب -30-4

  انجام تحقیقاتبرای
  اشتغالاز تسهیالت میزان رضایت دانش آموختگان  - ب-31-4
ــتمرار     - ب-32-4 ــتگان در مورداسـ ــش آموخـ ــایت دانـ ــیزان رضـ مـ

 )…همایش ها آموزشهای دوره ای،(آموزش
 
  شاخص های فرهنگی-ب-5

 بخش کمی

  تعداد مساجد و نمازخانه های دانشگاه-ب-1-5
  برگزار شده در سال عمومی تعداد سفرهای زیارتی و سیاحتی-ب-2-5
 )رسمی و آزاد(تعداد کالسهای دروس معارف اسالمی -ب-3-5

  تعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه دین-ب-4-5



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٤٠

 سفرهای   تسهیالت یان اسـتفاده  کننده از     درصـد دانشـجو    - ب -5 -5
  در سال از کل دانشجویانسیاحتی و زیارتی 

 سفرهای سیاحتی و  تسهیالت  درصـد کارکنان استفاده کننده از      - ب - 6-5
  در سال انکارکناز کل زیارتی 

 دانشجویان    کل های دانشـجویی به تعداد    تشـکل  نسـبت تعـداد      - ب - 7-5
 دانشگاه

یان شـرکت کنـنده دراردوهای فرهنگی و        درصـد دانشـجو    - ب -8-5
به تفکیک مقطع تحصیلی و     هـنری برگـزار شـده از کـل دانشـجویان            

 جنسیت
عضو تشکلهای دانشجویی به تفکیک مقطع       دانشجویان   درصـد  - ب -9-5

 تحصیلی و جنسیت
 درصـد دانشـجویان شـرکت کننده در مسابقات ورزشی از کل             -ب-10-5

 و جنسیت به تفکیک مقطع تحصیلی دانشجویان
نسـبت مساحت مکانهای ورزشی به تفکیک سرپوشیده و          - ب - 11-5

 سرباز به تعداد کل دانشجویان 
ــه کــل  - ب- 5 -12 ــا ب ــه ه و    کارکــناننســبت مســاحت نمازخان

 دانشجویان به تفکیک 
  تعداد دانشجویان عضو تیم های ورزشی- ب-  13-5
ابقات تعـداد رشـته هـای ورزشـی کـه دانشگاه در مس             - ب - 5 -14

 .سراسری دانشجویی آن در سطح کشور شرکت می کند
 تعـداد سـاعات فعالیـتهای فوق برنامه و تفریحی ارایه شده             - ب - 5 -15

 برای دانشجویان در هفته 
  نسبت حکم های انضباطی صادره شده به کل دانشجویان - ب- 16-5



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٤١

 به تعداد   موجود فرهنگی    علمی و    نسـبت تعـداد نشریه های       - ب -17-5
  عناوین و تیراژ کلل دانشجویان به تفکیکک

 بـرنامه های فرهنگی به تفکیک همایش های فرهنگی           تعـداد  - ب - 18-5
 نمایشگاههای برگزار شده در سالو  اجتماعی 

 با سایر   در دانشگاه    ورزشـی برگـزار شده        تعـداد مسـابقات    - ب - 19-5
 دانشگاهها یا دیگر مراکز 

  در دانشگاهبرگزار شدهرآنی  مسابقات ق دوره  تعداد- ب-20-5
  تعداد کانون ها و هیأت های مذهبی دانشجویان در دانشگاه-ب-21-5

  
 بخش کیفی

  میزان توجه و ارج گذاری به نخبگان دانشگاه- ب- 22-5
 تکریم   و دانشجویان از   میزان رضایت اعضای هیأت علمی     - ب -23-5

 مقام معلم در دانشگاه
   ی خودمنزلت اجتماعازهیأت علمی  میزان رضایت اعضای - ب-24-5
  ی خودمنزلت اجتماعاز دانشجویان  میزان رضایت - ب-25-5
 ترویج   اعضـای هـیأت علمـی نسـبت به           تمـایل مـیزان    - ب -26-5

 ارزشهای دینی
 و   اخالق  به ترویج   اعضای هیأت علمی نسبت    تمایلمیزان   - ب -27-5

 معنویت
  ترویج و تقویت    به ت نسب  اعضای هیأت علمی   تمایلمیزان   - ب -28-5

  ملیهویت
 میزان عالقه دانشجویان به فرهنگ و هویت ملی - ب-29-5
ــجویان  - ب- 30-5 ــایت دانش ــیزان رض ــرای   م ــود ب ــهیالت موج از تس

 ). . . و فرهنگیورزشی ، ( فعالیتهای فوق برنامه 



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٤٢

 تربیتی اعضای هیات علمی میزان رضایت دانشجویان از نقش - ب-31-5
 
 و امکانات اعتبارات  شاخص های- ب-6

  بخش کمی

 و کارکنان به    اعضای هیأت علمی  ی به    پرداخت  کل میانگیـن  - ب -1-6
 تفکیک

 نسـبت پرداخـت حـق الـتدریس اعضـای هـیأت علمی به کل                - ب -6ـ2
 حقوق و مزایای هیأت علمی تمام وقت

  قراردادهای  محل از هـیأت علمـی    اعضـای دریافتـی    میانگیـن    - ب - 6ـ3
  خدماتی  و  آموزشی

  قراردادهای  محل از هـیأت علمـی    اعضـای دریافتـی    میانگیـن    - ب - 6ـ4
 تحقیقاتی

  طرح تمام وقتی   پرداختی به اعضای هیأت علمی بابت        نسـبت    - ب -5-6
 دریافتی آنان به کل ...)کارآیی و( 
 کل  اعتبارات به هزیـنۀ صـرف شده برای انتشارات         نسـبت  - ب -6-6

 علمیبه تفکیک جزوه، کتاب و مجالت دانشگاه 
 صـرف شـده  درامور رفاهی هیأت علمی و           اعتـبارات  درصـد    - ب -6 ـ7

  دانشگاهاعتباراتکارکنان از کل 
 خدماتی به   و پژوهشی ، نسبت در آمدهای اختصاصی آموزشی     - ب -6 ـ8

 به تفکیک جاری دانشگاه اعتباراتکل 
 اداری،  بــه تفکــیک هزیــنه پرداخــت اجــاره ســاختمانت نســب- ب-6 ـ9

 اعتبارات به کل    ...)فرهنگی، ورزشی و  (  و فوق برنامه   ی پژوهشـ  ،آموزشـی 
 جاری دانشگاه 



 شاخص های ارزیابی کالن و خرد آموزش عالی      
 

 

٤٣

 به تفکیک   تحقیقاتی اعضای هیأت علمی   اعتبارات  سـرانۀ    - ب -6 -10
 دولتی و اختصاصی

 درصد اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات دانشگاه   - ب-6 -11
 اعتبارات صـرف شـده در تحقیقات از کل          اعتـبارات  درصـد    - ب -6 ـ12

 دانشگاه
 صـرف شـده در آمـوزش  از کل اعتبارات            اعتـبارات  درصـد    - ب -6 ـ13

 دانشگاه
 گروههای عمدۀ   به تفکیک مقطع و   هزیـنۀ سـرانۀ دانشجو       - ب -6 -14

 تحصیلی 
 هزیـنۀ تمـام شـده تحصـیلی برای هر دانشجو به تفکیک             - ب -15-6

   و گروههای عمده تحصیلی مقطع،رشته
شــده در امــور دانشــجویی از کــل  صــرف اعتــبارات درصــد - ب-6 ـ16

  دانشگاه اعتبارات
 درصـد درآمـد حاصـل از شهریۀ دانشجویان از کل اعتبارات             - ب -6 ـ17

 دانشگاه 
 سـرانۀ تحقیقاتـی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تفکیک          - ب - 6 -18

 کارشناسی ارشد و دکتری
نگی،  سرانۀ دانشجویی اعتبار تخصیص یافته به فعالیتهای فره        - ب -6 ـ19

 هنری، اجتماعی و فوق برنامه
ــتهای  - ب-6ـ 20 ــنه هــای صــرف شــده درخصــوص فعالی  درصــد هزی

 فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان از عواید اختصاصی دانشگاه
 )…برای تغذیه ، بهداشت و (  دولتیدانشجوئی یارانۀ  سرانۀ- ب-6ـ 21
کس، چاپگر  زیرا( و دستگاههای اداری    رایانه نسـبت تعـداد       - ب -6 -22
 به تعداد دانشجویان در دانشگاه...) و



 ی اسالمی ایران شاخص های ارزیابی آموزش عالی در جمهور 
 

 

٤٤

ــرانه - ب- 6 -23 ــجوییس ــتابخانه  دانش ــای ک ــا،   فض ــا، کارگاهه  ه
 آزمایشگاهها و سالن های غذاخوری به تفکیک

 درصد استفاده کننده گان از سرویس های رفت و آمد دانشگاه            - ب -6ـ  24
 )هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان(به تفکیک 

استخر، ( درصد استفاده کنندگان از امکانات تفریحی موسسه         - ب -6ـ  25
 به تفکیک دانشجو، هیأت علمی و کارکنان) محیط ورزشی، باشگاه

اتوبوس و  ( خودروهـای درتملـک به تفکیک عمومی         تعـداد    - ب -6ـ  26
 ...)کامیون، تراکتور، لودر و ( ، سواری و خودروهای سنگین ) مینی بوس

 ن استفاده کننده از وامهای دانشگاه  درصد کارکنا- ب-6ـ 27
  درصد اعضای هیأت علمی دارای کارت اعتباری - ب-6ـ 28
  در موسســه یــارئــیس و معاونــان  نســبت ســاعات حضــور - ب-6 -29

 دانشگاه جهت امور مدیریتی به کل ساعات حضور در هفته 
  از طرح محرومیت از مطب     اعضـای هیأت علمی که     درصـد    - ب -6 -30

 ) ویژه دانشگاههای علوم پزشکی( به تفکیک مرتبه علمیهستندبهره مند 
  در  اعضای هیأت علمی    هفتگی میانگیـن ساعات حضور    - ب - 6 -31

 دانشگاه 
 اعضای هیأت علمی به کل      )اتاقهای(دفاتر نسـبت تعـداد      - ب -6 -32

 اعضای هیأت علمی تمام وقت
  نسـبت مساحت کل دفاتر مخصوص اعضای هیأت علمی به          - ب -6 -33

  اعضای هیأت علمی تمام وقتتعداد
توزیــع درصــدی اعضــای هــیأت علمــی و کارکــنان از نظــر  - ب-6 -34

 ...)      شخصی، استیجاری، سازمانی و( وضعیت مسکن 
ــاب و ذهــاب  نســبت - ب-6 -35 ــوس هــای مخصــوص ای  تعــداد اتوب

  دانشجویان استفاده کنندهتعداددانشجویان به 
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٤٥

 بخش کیفی
در ( خصیص و هزینه اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه       چگونگی ت  - ب -6 ـ36

 )سرفصلهای پرسنلی، مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات
 نحــوه عملکــرد مدیریــت درخصــوص ســنجش بهــره وری  - ب-6 ـ37

 سرمایه در دانشگاه 
  نحوه عملکرد مدیریت در جذب اعتبارات عمرانی- ب-6 ـ38
ــت در  - ب-6 -39 ــرد مدیری ــوه عملک ــنه  نح ــردنکســب و هزی  ک

 درآمدهای اختصاصی
  نحوه عملکرد مدیریت در جذب کمکهای مردمی- ب-6 ـ40
 نحـوه عملکـرد مدیریت در خصوص صرفه جویی در هزینه            - ب -6 ـ41

ــل،    هــای اداری ـ پرســنلی، آموزشــی، پژوهشــی، مســافرت، حمــل و نق
 …تعمیرات، نگهداری و

  ری  اعتبارات جادر هزینه نمودننحوه عملکرد مدیریت  -ب-6 -42
کیفیـت ارزیابـی مدیریت از امور دانشگاه و بهره وری از     - ب -6 -43

 نتایج آن



 
 
 
 

 
 

 
 واژه هاتعاریف 



  تعاریف واژه ها     
 

 

٤٩

 :مقدمه

در ایـن فصل اصطالحات و عباراتی که به عنوان واژگان مهم و کلیدی برخی               
 وممکن است برداشت ها و تعبیرهای       آورده شـده اند   از شـاخص هـای ارزیابـی        

این تعاریف به برداشت    .  تعریف شده اند   ،مختلفی در مورد آنها وجود داشته باشد      
 از مفهوم واقعی شاخص های مربوطه کمک کرده و نقش مهمی            منطقی و مناسب  

 . ایفا می کنندل بر اساس آنهای و تحلدر فرایند اندازه گیری شاخص ها

 مورد نظر نبوده بلکه     ،قابل ذکر است که در اینجا پرداختن به تعاریف مفهومی         
کـه حتـی المقدور واژه ها به صورت عملیاتی و برای کاربرد             اسـت   سـعی شـده     

 در شـاخص هـا تعریف شوند تا راهنمای گروه ارزیابی در تعیین مواردی    خـاص 
 . باشند، شوند و سنجشیری گکه باید اندازه

 
 :تعاریف واژه ها

 اهداف در ابعاد و بخش های مختلف نظام         نیل به : اثـر بخشـی آمـوزش عالـی       
 .آموزش عالی

جود نداشته   روش و یا ساخت مصنوعی که قبالً و        دسترسی یا دستیابی به    :اختراع
 ).11(و به ثبت نرسیده است

برنامه ریزی شده در    به صورت   و فعالیت   گرد هم آمدن     :اردوی فرهنگی و هنری   
 )انیدانشجو(هنری   تعامالت اجتماعی، فرهنگی و یابا هدفمحلی خاص 

فردی و اجتماعی مثبت که بر مبنای آموزه های          مفاهیم ارزشی   :ارزشـهای دینی  
ی اخالقی عام و برخی نیز       ارزش ها    یاری ازآنهـا جزء   دینـی شـکل گرفـته و بسـ        

 . ایثارو، حلم  شجاعت، سخاوتکرامت،مانند  .اختصاصی می باشند
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٥٠

 
 

گـردآوری اطالعـات دربـاره فعالیت ها، ویژگی ها و برونداد های یک       :ارزیابـی 
 بهبود  یبرا  با استانداردها  ها، تطبیق آن  هاآن و قضاوت درباره     ستمیک س یا  یـ  بـرنامه 

 ).2(خشی و یا اطالع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده اثرب

 فرصـت و حـق اعضـای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه برای     :آزادی علمـی  
 بــدون هــیچگونه نظــریات علمـی یادگـیری، مطالعــه، تدریـس، تحقــیق یــا بـیان    

16(محدودیت، به نحوی که وضعیت شغلی و زندگی آنها مورد تهدید واقع نشود            
.( 

ـ    منابع بخش ( مجموعه بودجه ای که از منابع مختلف مالی      :یاعتـبارات تحقیقات
دولتـی، مـنابع بخـش غـیر دولتـی، کمـک های مردمی و خیریه، کمک های بین                   

  .برای فصل پژوهش در نظر گرفته می شود) المللی و مانند آن

 .رسالت و مسئولیت دانشگاه در قبال جامعه: التزام اجتماعی

 پدیده ای که قبالً مشخص نبوده و تا لحظه پیدایش هیچگاه            دسترسـی به   :اکتشاف
 . درک نشده استومشاهده 

امتحانـی که در پایان     : امـتحان جـامع علـوم پایه دوره دکترای عمومی پزشکی          
 دوره آمـوزش دکترای پزشکی      کیـ اختصاصـی مـرحله      واحـد هـای  عمومـی و       

 . برگزار می گردد،)علوم پایه (عمومی 

 سطحی از آموزش که پس از طی دوره پیش دانشگاهی یا پایان             :لـی آمـوزش عا  
  سطوح آموزش    دانش آموختگان . تحصـیالت چهـار سـاله متوسطه ارائه می شود         

عالـی بـه اخـذ یکـی از مـدارک کاردانـی، کارشناسـی، کارشناسی ارشد، دکتری                  
  .دنحرفه ای یا دکترای تخصصی نائل می شو
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های غیر رسمی که به صورت تخصصی و          دوره    :آمـوزش کوتـاه مدت و آزاد      
افرادی که  . ستین منطبق با آموزش های رسمی       آن وبرنامه های    شدهکاربردی اجرا   

ایـن دوره هـا را می گذرانند، گواهی گذراندن دوره با درج عنوان و مدت دوره به                  
کاردانی (ی رسمی دانشگاه  وان مـدرک  همـراه ریـز نمـرات بـدون اسـتفاده از عـن            

 ).13( کنندیافت میدر )…  و کارشناسی

از طریق    با یکدیگر و با استاد      دوره ای کـه در آن دانشجویان       :آمـوزش مجـازی   
این محیط به نوعی یک    .(  در تعـامل مـی باشند      )همـزمان (ارتـباطات الکترونیکـی     

کـالس معمولـی را بـه وسـیله امکاناتـی نظـیر کـنفرانس ویدیویـی وسیستم های                   
 ).13) ( شبیه سازی می نماید،رسانه ای

 نهـادی بـا هدف مشخص که اعضای آن صرفاً دانشجویان            :انجمـن دانشـجویی   
 از قبـیل انجمن های  علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی،  ورزشی،             .دانشـگاه هسـتند   

 .دانشجویی هنری وادبی

اعم از پایه،   (مجموعه ای متناسب از دروس عمومی، اختصاصی        :  درسـی  بـرنامه 
 مر بوط به هر رشته که شامل رسالت ها،          ، انتخابی و اختیاری   )اصـلی و تخصصی   

 .اهداف، سرفصل ها، روشهای تدریس و ارزشیابی است

 برنامه ای که چارچوب فعالیت های کالن یک سازمان را درطی            :بـرنامه راهـبردی   
 و   ها  که بر اساس چشم انداز، مأموریت      این برنامه . کند مشخص می    ینیمعمـدت   

آن مایی برای کلیه فعالیت های عملیاتی       راهن تدوین می شود     سازماناهـداف کلی    
 . خواهد بودسازمان
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دانشکده (برنامه راهبردی یا اجرایی که دانشگاه یا واحدهای تابعه           :بـرنامه مدون  
 وزارتخانه  ییدر چارچوب چشم اندازها و اهداف غا      ،  )هـا و گروه های آموزشی     

 .  کنندیم طراحی و تدوین مسئول

 به  یابیزان دست یم (جمـوع میزان اثربخشی     م  :بهـره وری اعضـای هـیأت علمـی        
 اعضای  )نسبت بروندادها به دروندادها    ( و کارایـی   )ن شـده  ییـ اهـداف از قـبل تع     

  .هیأت علمی در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی واجرایی

 مجموع میزان اثربخشی و کارایی دانش آموختگان در         :بهره وری دانش آموختگان   
  .بازار کار مرتبط

دانش و توانمندی های     مسئولیت دانشگاه درقبال عملکرد      :دانشگاهگویی   پاسـخ 
 .)14(حل مسائل جامعه و خدمات اجتماعی ،  تولید دانش،آموختگان

 سازوکاری که از طریق آن اعضای هیأت علمی، دانشجویان          :پایگاه اطالع رسانی  
کز اسناد  مرا :از قبیل ( و کارکنان به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند          

 ). مراکز دسترسی به شبکه جهانیو 

 واجد وکـه دارای مـدرک فـوق لیسانس یا باالتر و یا معادل               فـردی    :پژوهشـگر 
( تحقیقاتانجام   و یا مشارکت در       فعال تجربه علمی کافی بوده  و طرح تحقیقاتی       

 .داشته باشد) اعم از داخل یا خارج دانشگاه

اهداف اصلی سازمان در نظر در جهت تحقق    پسـت هایی که   : پسـت تخصصـی   
 ).6( آنها دارای حداقل مدرک کارشناسی باشند یمتصد افراد  وگرفته شده
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 تنظیم و نگارش    ، حول موضوعی خاص   ،اثری که توسط شخصی حقیقی    : تألـیف 
 ).11(یافته است

اثری که از یک زبان خارجی به فارسی و یا بالعکس و یا از یک زبان به                 : تـرجمه 
 ).11(ن شده باشدزبان دیگر برگردا

 از   کتبی مقامات دانشگاهی و غیر دانشگاهی       قدردانی و تشکر   :تشـویق و تقدیـر    
در فعالیــت هــای علمــی، و کارکــنان  دانشــجویان ،تــالش اعضــای هــیأت علمــی
 .فرهنگی، مدیریتی و ورزشی

در رده های   ) به طور مثال دانشجویان   (  تعداد افراد یک جامعه آماری       :توزیع سنی 
  .سنیمختلف 

به اعضای هیأت علمی دارای     معتبر   مراجع جوایـزی که از سوی       :جوایـز علمـی   
 . اهدا می شود،فعالیت های علمی شاخص

باطی دانشجویان به منظور برخورد     ض حکمی که از سوی کمیته ان      :باطیضحکم ان 
 .صادر می شودره یغبا دانشجویان خاطی در زمینه های اخالقی، آموزشی و

  و  آفریدن توانایـی ایجـاد آثـار نـو،        یت بـه معـنا    یـ قخال :خالقیـت دانشـجویی   
منظور از خالقیت دانشجویی ارائه تولیدات، طرحها ، اختراعات         .  است آفرینندگی

  .دانشجویان می باشدتوسط و اکتشافات 
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 است که در آن     1 همان منطقه دانشگاهی   اهل دانشـجوئی کـه      :دانشـجوی بومـی   
 .مشغول به تحصیل می باشد

 دانشـجوئی کـه از لحـاظ فعالیـت هـای آموزشـی، پژوهشی،              :دانشـجوی نمونـه   
فرهنگــی، سیاســی، ایــثارگری و رعایــت شــئونات اخالقــی ـ اجتماعــی ســرآمد 

شـرایط و ضوابط انتخاب این دانشجویان در آیین نامه          . دانشـجویان دیگـر باشـد     
 . مربوطه درج شده است

 یا  ر یک  د  که به طور عمده     از تجمع دانشکده های تخصصی     :دانشـگاه تخصصی  
 از گـروه هـای ششگانه علوم انسانی و اجتماعی ، فنی و مهندسی، علوم                دو گـروه  
 .)8(هنر تشکیل می شود  ، علوم پایه، علوم پزشکی وی و دامپزشککشاورزی

از مجموع هفت دانشکده    (  ازتجمـع حداقل سه دانشکده عمومی      :دانشـگاه جامع  
 کشاورزی، علوم مهندسی ،     عمومی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پزشکی، علوم       

مـی تواند عالوه بر اینها، شامل       و  تشـکیل شـده     ) علـوم پایـه، هـنر و دامپزشـکی        
 ).8( دانشکده های تخصصی یا حرفه ای و کاربردی نیز باشد

هائی که قبل از انقالب بصورت مجتمع         دانشـگاه  :های در حال توسعه    دانشـگاه 
ده و بعد از انقالب به دانشگاه       یـا مرکـز یـا مدرسه آموزش عالی شروع به کار کر            

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حمایت و پشتیبانی           و )8( ارتقـاء یافته اند   
 . را به طور ویژه مورد توجه قرار می دهدآنهامؤثر، 

                                                      
ن نامه و دستورالعمل وزارت مربوطه یی هر دانشگاه بر اساس آی برایمناطق دانشگاه -١ 

 . شودیمشخص م
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 که ر وابسته به دولت   ی غ  مراکـز آموزشی و دانشگاهی     :هـای غیر دولتی    دانشـگاه 
و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و       بطـور غـیر انتفاعـی دانشجو می پذیرند          

 .درمان و آموزش پزشکی هستند فناوری و یا وزارت بهداشت،

 که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار،         ییها  دانشـگاه  :هـای کاربـردی    دانشـگاه 
 . ایجاد شده اندر آنی و نظای منابع انسانها، افزایش بهره وری ایجاد مهارت

 یدانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عال  کـه    درآمدهائـی    :درآمدهـای اختصاصـی   
 فروش  ،، خدماتی  مشاوره ای  ،ازطریق انجام فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی      

 . کسب می کنندغیره تولیدات و

 طی آن دانشجو     یکی از دوره های نظام آموزش رسمی که        :دورۀ دکترای حرفه ای   
 . می پردازد  عـالوه بـر آمـوزش هـای علمی به آموزش های حرفه ای مربوطه نیز               

شرط ورود به آن دارا بودن گواهی نامه پایان دوره متوسطه و قبولی در آزمونهای               
بـه دانـش آموختگان این دوره گواهی نامه دکترای حرفه ای اعطا             . مـربوط اسـت     

 ).7( به لحاظ علمی همتراز کارشناسی ارشد است کهمی شود

ی که به اعطای    باالتریـن مقطـع تحصیلی آموزش عال       :دوره دکـترای تخصصـی    
مـی انجـامد و مجموعـه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و               یرسـم مـدرک   

 گواهی نامه پایان دورۀ     ن شـرط ورود بـه این دوره، دارا بود         ).7(آموزشـی اسـت     
 . های مربوط است دکترای حرفه ای و قبولی در آزمونیا کارشناسی ارشد 

ری، استادیاری، مربی و مربی     ، دانشیا ی مـنظور یکی از مراتب استاد      :رتـبه علمی   
 ).7(آموزشیاری است
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 دو یا چند رشته علمی و       ترکیب هم افزای   که از ی  ا رشته   :رشـته بیـن رشته ای     
 . )15( بوجود می آیدی مربوط دانش ها و توسعهتلفیق

) …علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه       (  شعب فرعی گروههای علمی      :رشته
شخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل کـه از لحاظ موضوعی کامالً م      

 درصد کل   30دروس مشترک دو رشته نباید از     . به یک کارائی مشخص می انجامد     
به عنوان مثال رشته های زیر جزو رشته هایی از          . واحـد هـا در هر رشته تجاوز کند        

 ).7 (.…حقوق، مدیریت، روانشناسی و : گروه علمی علوم انسانی است

 رشـته هایی که بر اساس آخرین تحوالت علمی دنیا و با در نظر           :رشـته هـای نـو     
 .  ایجاد شده اند جامعهگرفتن نیازهای جدید

 مـدت یکسال در آموزش رسمی کشور که معموالً از اول مهر ماه      :سال تحصیلی   
 . آغاز و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد

 تقسیم مقدار کل یک کمیت مربوط به یک مجموعه مشخص بر تعداد کل              :سرانه
 .و کتابخانه  سرانه فضای خوابگاهی، دانشجویی مانند.اعضای آن

اجرایی اعم از نظارتی، مدیریتی ا ی یی، قضاینیتقن پستهای یتمام: سمت اجرایی
 . عملیاتی و ارشد، میانیدر سطوح.... و

های اجرایی در رده های مختلف مدیریتی       پست:سـمت اجرایی عضو هیأت علمی       
 .که توسط اعضای هیأت علمی در داخل یا خارج از دانشگاه پذیرفته می شود

 و  ی پژوهش ین ها یتکنس،  یپژوهشگران، کارشناسان پژوهش   :یشـاغالن تحقیقات   
کلـیه افرادی که در داخل یا خارج یک واحد سازمانی بطور پاره وقت، نیمه وقت                

 .)11( ر حال انجام پژوهش هستندو یا تمام وقت د
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 مجموعه ای همگون از فعالیت های علمی و         :طـرح تحقیقاتـی یا پروژه پژوهشی      
پژوهشگران و  توسط نیمعبا اهداف  فرهنگـی کـه در محـدوده زمانی مشخص و        

 .)11( با روشهای علمی اجرا می شودهمکاران آنها

أت علمی موظف    هی عضو که بر اساس آن،      یطرح: طرح هیأت علمی تمام وقت    
در دانشـگاه حضـور داشته و به انجام وظایف تعریف           ) روز5( سـاعت    40اسـت   

اعضای هیأت علمی تمام وقت اجازه فعالیت در        ن اساس،   یبر ا . شده خود بپردازد  
 . موسسات دیگر را مگر با مجوز دانشگاه نخواهند داشت

استخدام  که به عنوان عضو هیأت علمی در         یفـرد  :عضو هیأت علمی پاره وقت    
را در هفته یا ماه در      ) ساعاتی(دانشـگاه بـوده وبرحسـب حکـم کارگزینی، مدتی           

 ).7( پژوهشی اشتغال دارد  ودانشگاه به فعالیت های آموزشی

 عضـو هیأت علمی که به مدت یکسال بین او و            :عضـو هـیأت علمـی پیمانـی       
ندین سال  این قرارداد با رضایت طرفین برای چ      . دانشـگاه قـرارداد منعقد می شود      

قـابل تمدیـد اسـت و دانشـگاه بـه هر دلیل طی شرایطی می تواند به صورت یک          
 ).7(طرفه نسبت به فسخ آن اقدام کند

  تمام وقت    که در استخدام    هیأت علمی  عضو :عضـو هـیأت علمـی تمام وقت       
پیمانی یا قراردادی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و تمام ساعات            ،  رسـمی 

این تعریف  .  تحقیق می گذراند    و کز به تدریس  اخـود را در آن مر      روزانـه ی  کـار   
 .)7 (شامل افرادی که حق التدریس دریافت می کنند، نمی شود

  قرارداد کیکه بر اساس     عضو هیأت علمی     :عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی    
 و با استفاده    است طـبق ضـوابط مقرر به صورت تمام وقت در خدمت دانشگاه              و
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نشسـتگی مسـتخدمین رسـمی کشـور مشـمول مقررات آیین نامه             از مقـررات باز   
 یشی آزما عضو هیأت علمی رسمی   . اسـتخدامی هـیأت علمی دانشگاه خواهد بود       

در طـی مـدت سـه سـال وقـت دارد کـه با انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی به                     
 .)7 (رسمی قطعی ارتقا یابد

 بر اساس مقررات    که) نه یک حق عمومی    ( ی ا امتیاز ویژه  :فرصـت مطالعاتـی    
 و در موارد استثنائی مربیان      (خاصـی بـه اعضـای هـیأت علمـی استادیار و باالتر              

تمام وقت رسمی قطعی، داده می شود تا در داخل          ) دارای مدرک کارشناسی ارشد   
 .)7(و یا خارج از کشور به تحقیق و مطالعه بپردازند

 .ی شوندمحسوب م که به عنوان کالس درس ییهامکان:  فضای آموزشی

 شامل نمازخانه ها ، تاالرهای هنری، انجمن های         ییبـه فضاها   :فضـای فرهنگـی    
 . شودیاطالق مر آن ینظادانشجوئی و 

 فعالیت هایی که به منظور تعامالت فرهنگی، اجتماعی،       :فعالیـت هـای فوق برنامه     
 .هنری و یا تفریحی توسط یا برای دانشجویان انجام می شود

ت مشخصـی کـه دانشـجو بـا توجـه به نیاز دانشگاه در                فعالیـ  :کـار دانشـجویی   
آن حقوق  انجام   عهده گرفته و در قبال        و مانند آن بر    زمینه های آموزشی، پژوهشی   

 .کنددریافت می 

 رهیمانند لغت نامه ها و دا  ( عام    کتابـی کـه  بـه عـنوان یـک منبع            :کـتاب مـرجع   
و دانش  دانشجویان   درسی اصلی مورد استفاده اغلب       ک منبع یا  یو  ) المعـارف ها  

 معموالً کتب مرجع در بخش مرجع کتابخانه ها نگهداری          .قـرار می گیرد   پـژوهان   
 .می شود
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چاپ شده که    غیر ادواری و   شده   یا مجموعه گردآور  ی تألیف یا ترجمه     :کـتاب  
  . صفحه داشته و دارای جلد و شناسنامه باشد48حداقل 

کتابهایی که توسط   : علمیکـتابهای تالیف یا ترجمه شده توسط اعضای هیأت          
اعضـای هـیأت علمی تألیف و ترجمه شده و بر اساس ضوابط و آیین نامه ارتقاء،                 

 . دارای امتیاز باشند

 تطابق توانمندی های دانش آموختگان با نیازها و شرایط          :کیفیت دانش آموختگان  
 ، سرپرست بالفصل و   ) ارزیابی –خود  (  بـا توجه به اظهارات آنها        کـه بـازار کـار     

 . مورد اندازه گیری و ارزشیابی قرار می گیرد آنهامسئوول ارشد

 اختالف  . هـر یـک از شـعب یـک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد                :گـرایش 
 از   و درصد کل واحدهای رشته کمتر     7دروس در دو گرایش ازیک رشته نباید از         

  .)8( درصد کل واحد ها بیشتر باشد30

ه یا دانشگاه که در یک رشته خاص یا         واحدی از یک دانشکد     :گـروه آموزشـی   
مانـند گروه ریاضی، گروه معارف اسالمی و        . چـند رشـته مـتجانس فعالیـت دارد        

 .)7(نظایر آن
 نشریه ای ادواری که مقاالت آن نتایج تحقیقات علمی را           :مجله علمی ـ پژوهشی   

در اختـیار مخاطـبان خـود قرار می دهد و دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی از سوی                  
زارت علـوم، تحقـیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی              و

 . است

  . که عضو هیأت علمی دانشگاه استپژوهشگری :محقق دانشگاهی 
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ا یدانشگاه   بر اساس ضوابط مقرر در یک        که ی مدرسـ  :مـدرس حـق الـتدریس      
بب د،  بدون آنکه نفس این اشتغال س        آموزش عالی به تدریس اشتغال دار      مؤسسـه 

  .بوجود آمدن رابطه استخدامی تعریف شده ای با آن مرکز شود

ری و برنامه ریزی ا مدیرانـی کـه وظـیفه اصلی آنان، سیاست گذ         :مدیـران ارشـد    
 معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده ها، مجتمع های          و در دانشـگاه، ریـیس    . اسـت 

 . شوندآموزش عالی، آموزشکده ها و پژوهشکد ه ها مدیران ارشد محسوب می

 مدیرانـی کـه بـه هدایـت واحـد هـای صـفی دردانشکده ها،                 : مدیـران عملیاتـی   
 .مشغول هستند) …کارگاه و گروههای آموزشی، مزرعه، موزه،( ودانشگاهها 

 مدیرانـی کـه وظـیفه اصلی آنان برقراری ارتباط بین تصمیمات     : مدیـران میانـی   
ران آموزشی، پژوهشی، در دانشگاه، مدی. سـطوح ارشد با واحد های عملیاتی است       

 . اداری ومالی، دانشجویی و فرهنگی در زمره مدیران میانی هستند

 مراکزی که بیشتر در جهت ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان و           :مراکـز مشاوره   
 .  روانی و تحصیلی دانشجویان ایجاد شده اند روحی،کمک در رفع و حل مسائل

 به  وبه صورت دوره  ای     که ی کشور مسـابقات : مسـابقات سراسـری دانشجویی    
 . دشو در بین دانشجویان برگزار می ی و هنری، فرهنگمنظور تعامالت ورزشی

 مقاالتی که درنشریه  های دارای اعتبار و امتیاز          :مقـاالت در مجـالت نمایـه شده       
 ).1(چاپ شده است)  و مشابه آنISIمانند (بین المللی 

 بوده  1یک تحقیق علمی ـ پژوهشی     نوشته ای که حاصل      :مقالـه علمی ـ پژوهشی    
 .و در یکی از مجالت دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی به چاپ رسیده است

                                                      
 معتبر ی پژوهش– یکه در مجالت علم) Meta Analysis(ل یا فراتحلی یمقاالت مرور - ۱

 . شوندیمسوب چاپ شده باشند در شاخص مربوطه مح
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 یـک دوره تحصیلی رسمی که به اخذ یکی از مدارک تحصیلی         : تحصیلی  مقطـع 
 کاردانـی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی یا حرفه ای ختم می شود             

)7(. 

 ارج نهادن به جایگاه و ارزش اجتماعی    :لمیمنزلـت اجتماعـی اعضای هیأت ع      
 .واال برای اعضای هیأت علمی نزد آحاد جامعه

 دانشـگاهها، مراکـز آمـوزش عالـی و مراکز پژوهشی            :موسسـه آمـوزش عالـی     
  ).7(مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شده اند دانشگاهی که با

استعداد  کری و هوش و    اشـخاص یـا گـروه هایـی که دارای توانایی ف            : نخـبگان 
خلق آثار ویا اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه های         ،  ینوآورسرشـار بـوده و بـه        

  .مبادرت ورزندعلمی، اجتماعی، فرهنگی و یا هنری 

 نشریه ای ادواری که در شاخه های فرهنگی، هنری  و یا             :علمی وفرهنگی   نشـریه   
 .علمی برای مخاطبان خاص منتشر می شود

اعم از آموزشی، پژوهشی، رفاهی،     (  تمامی هزینه هایی     :یلیتحص شدههزینه تمام   
که صرف تربیت هر یک از دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا             ) …فرهنگی و   

 .پایان دوره تحصیلی می شود

 که در   ی و اجتماع  ی، فرهنگ ی، ذهن ینی از عوامل ع   یمجموعه ویژه ا   :هویـت ملی  
مانند آداب و ( کند یز میر ملل متمایاز سـا  ابد و آن ملـت را       یـ  ی مـ  ی تجلـ  یملتـ 

 .)ییایرسوم، زبان، مذهب، اخالق و محدوده جغراف

سایر ق  یاز طر (  وام هایـی کـه به طور مستقیم و غیر مستقیم             :وام هـای دانشـگاه    
بر و توسط دانشگاه .) نهادهـا از قبـیل بانک ها که پرداخت کننده اصلی وام هستند   

 . اعطا می گرددرکنانبه کا اساس شرایط تعیین شده
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 منابع مربوط به تعاریف واژه ها
.  دانش ایران در سطح بین المللی      .)1371(ریبـی، حسـین     غـ انصـافی، سـکینه و       1

 .مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

 .، چاپ سوم، انتشارات سمتی آموزشیابیارزش). 1383( بازرگان، عباس -2

 .ورای پژوهش های علمی کشور ش، گزارش ملی تحقیقات.)1381( ـ بی نام3

 . راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور.)1381( ـ بی نام4

 . شورای عالی انقالب فرهنگی143 مجموعه مصوبات جلسه .)1368( ـ بی نام5

 مشاغل، کتاب قانون    یطـرح طـبقه بـند     ). 1383 (ی، علـ  ی پاشـا محمـد نـور      -6
 .داراتن ایانتشارات سازمان مع. یاستخدام کشور

 دبیرخانه  ،ظام آموزش عالی کشور    نامه ن   واژه .)1377(ید مهـد  ی، سـ  یدادمـرز ـ  7
 .مجمع گروه های معارف اسالمی

 طـرح تعـاریف و نظام تشکیالتی        ).1367 (ـ شـورای گسـترش آمـوزش عالـی        8
 26/6/67 وابالغ شده در     20/1/67 مراکز آموزش عالی مصوبه جلسه        دانشـگاهی 

 .ی تهرانوزارت فرهنگ و آموزش عال

ـ   ی آمـار  یگـروه پژوهشـها   ـ  9 .  آمـار آمـوزش عالـی ایران       .)1375(کی و انفورمات
 .موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

ـ   ی آمـار  یگـروه پژوهشـها   ـ  10 .  آمـار آموزش عالی ایران     .)1379(کی و انفورمات
 . موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

ج آمارگـیری از فعالیت های تحقیق و توسعه          نـتای  .)1381(رانیـ مرکـز آمـار ا    ـ  11
 .یدفتر انتشارات و اطالع رسانکشور، 



  تعاریف واژه ها     
 

 

٦٣

 استفاده در طرح    یم استاندارد برا  یف و مفاه  یتعار .)1379(ران  ی مرکـز آمار ا    -12
 .رانیمرکز آمار ا. ی آماریها و گزارش ها

13-www.uth.tme.edu/ut 
14-www.cogsci,pogsci.priceto.edu 
15-www.startest.com/glossary.html   16- www.vuaictc.com/docs /concepts  
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