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 ایران در تخصصی یهدور واجد دندانپزشکی هایدانشکده بندیرتبه
 

 4ریم صفرنوادهم ،3یشهرام یزدان، 2*،معصومه مهدی پور ،1سعید عسگری

 

های نظام آموزش عالی محسوب عنوان یکی از الویتبهبود كیفیت ارائه خدمات آموزشی به زمینه و هدف:

جهت  ،های تخصصیجد دورههای دندانپزشکی وابندی دانشکدهرتبهدر این مطالعه، همین منظور شود. بهمی

ها با یکدیگر انجام شده است. هدف از این مطالعه ی وضعیت علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنمقایسه

های آموزشی، پژوهشی، وضعیت بندی بر حسب امتیازات ترازشده عملکرد فعالیتطراحی الگوی جدید رتبه

 تجهیزات و امکانات بوده است.

از  .بندی طراحی شدرتبه ،بارش افکار تخصصی و با استفاده از روش ییك كمیتهبا تشکیل  روش بررسي:

با تکمیل  ،ای معرفی شد تا ضمن بازدید از هر دانشکدههر انجمن تخصصی دندانپزشکی نماینده

ی بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی، تجهیزات و امکانات تخصصی، اطالعات الزم را هایی در زمینهپرسشنامه

امتیاز هر دانشکده در هر معیار محاسبه گردید. برای آنالیز  ،آوری اطالعاتوری نمایند. پس از جمعآجمع

 نهایی نیز از یك نرم افزار كامپیوتری كه به همین منظور طراحی شده بود استفاده شد.

های بی، حیطهمعیار در قالب نمودار شاخه درختی با فرآیند تحلیل سلسله مرات 3٩٣با تعیین وزن  ها:يافته

ی واجد دوره یدانشکده 1١ یهای دندانپزشکی بررسی و مقایسه شدند كه رتبهمورد نظر در دانشکده

 تخصصی تعیین گردید.

با انجام این طرح نقاط قوت و ضعف وضعیت آموزشی، پژوهشی، تجهیزات و امکانات در  گیري:نتیجه

گویی عملی برای اصالح و ارتقای كمی و كیفی، عنوان الهای تخصصی دندانپزشکی مشخص شد و بهرشته

 منتشر گردید و در اختیار مسئولین قرار گرفت.

 

 دندانپزشکی یهای آموزشی، دانشکدهبندی، شاخصرتبه ها:کلید واژه
 

 ، تهران، ایران.شتیبه شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، علوم تحقیقات مركز اندودانتیکس، یرشته استاد -1
 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه ،دندانپزشکی یدانشکده ،دهان هایبیماری گروه دانشیار -2*

 .ایران تهران، بهشتی، شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی آموزش یتوسعه مركز ریاست و استاد -3

 .پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت میعل هئیت عضو و استادیار -4
  :mehdipourf@gmail.comEmail  :مسؤول ينويسنده*

07تا  93، صفحه 6،  شماره 61، دوره 6931بهار   
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 مقدمه

ترین نهادهای ارائه خدمات عنوان مهمها بهدانشگاه

شوند. گسترش كمی آموزشی و پژوهشی محسوب می

این مراكز آموزشی بدون توجه به توان و ظرفیت 

ها به همراه كثرت تعداد دانشجویان در آموزشی آن

رشتاب و های پُعنوان دگرگونیاخیر بههای سال

شوند كه كیفیت نظام ای تلقی میهای عدیدهچالش

 اند.ثیر قرار دادهأآموزش عالی را تحت ت

نقش و جایگاه نظام آموزش عالی هر كشور مرهون 

های آموزشی و اصالح و ارزیابی مستمر زیرساخت

گیری مناسب از تردید بهرهباشد. بیپژوهشی آن می

های آموزشی و پژوهشی در سطح كالن كشوری تهیاف

ها با و تطبیق آن راهبردهامستلزم بازنگری در اهداف، 

 (.1) شرایط و نیازهای اجتماعی است

ها در تمام سطوح، ضرورت ارزیابی عملکرد دانشگاه

ها و فراهم ساختن منظور بهبود اثربخشی فعالیتبه

تر جای امکان پاسخگویی درون و برون سازمانی، كم

های وضعیت علمی دانشگاه یتردید دارد. مقایسه

بندی مختلف در سطح ملی و جهانی تحت عنوان رتبه

های شیوه بندی یکی ازرتبه گردد.ها اعالم میدانشگاه

باشد های آموزشی این مراكز میكارآمد ارزیابی فعالیت

های متمادی در كشورهای پیشرفته جهان كه سال

 (.2گرفته است )می ورد استفاده قرارطور گسترده مبه

های ارزشیابی آكادمیك براساس سازوكار

گیرد. استفاده از پارامترهای متعدد و مختلف انجام می

مساعد برای  یتواند زمینهنتایج ارزیابی آموزشی می

 در وایجاد نماید اهتمام به تحقیق و نوآوری علمی را 

بهبود فرآیند بخشی و ارزش برنامه آموزشی،  جهت اثر

آموزش، تحکیم نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف سیستم 

عنوان ابزار مدیریتی به كار گرفته شود و بهآموزشی به

ولین برنامه كمك كند تا با ارائه ؤافراد و مس

پیشنهادات، تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند و برای 

های موجود، ها و تهدیداصالح مشکالت برخی فرصت

  (.3) رار گیرندمورد توجه ق

های دانشکده یدر این بررسی تعیین رتبه

های تخصصی با ارائه الگویی دندانپزشکی واجد رشته

های شده عملکرد فعالیت جدید بر حسب امتیازات تراز

آموزشی و پژوهشی و وضعیت تجهیزات و امکانات 

 دندانپزشکی صورت پذیرفته است.

 

 مواد و روش بررسی

مطالعات  یكاربردی و در زمرهپژوهش حاضر از نوع 

 یجامعه .توصیفی و مقطعی صورت گرفته است

دندانپزشکی واجد  هایپژوهش شامل دانشکده

 1١های تخصصی بوده است كه به تعداد دوره

اولین گام جهت  مورد مطالعه قرار گرفتند. یدانشکده

های دندانپزشکی، با بندی دانشکدهارزیابی فرایند رتبه

ه تخصصی و با بررسی استانداردهای تشکیل كمیت

های آموزش تخصصی دندانپزشکی و معیارهای طرح

ها با بندی انجام شد و ابزار گردآوری دادهمتفاوت رتبه

توجه به هدف طرح یعنی ارزیابی خدمات آموزشی و 

صورت دو پژوهشی و وضعیت امکانات و تجهیزات، به

 .نامه و یك چك لیست تهیه و طراحی شدندپرسش

ها در این فرم مجموعه معیارهای مورد سنجش در

نامه فراهم صورت پرسشبخش آموزشی و پژوهشی به

گردید و در مورد وضعیت امکانات و تجهیزات، برای هر 

صورت متفاوت، تهیه و طراحی هتخصصی ب یرشته

شدند. سپس برای اطمینان از كامل بودن مجموعه 

های مؤثر، از خصها و تعیین سایر شامعیارها و شاخص

 استفاده شد.( Brain Stormingر )روش بارش افکا

آموزشی شامل  یهای اصلی در حیطهشاخص

ساختار نظام آموزشی، ساختار اجرایی، ارزیابی پیشرفت 

نامه و تحصیلی با بررسی وضعیت ثبت و دفاع پایان

دستیاری و خوداظهاری بودند  یارزیابی وضعیت دوره
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 تقسیم شدند. زیر شاخه 1١كه به 

پژوهشی شامل رتبه  یشاخص اصلی در حوزه چهار

و تعداد هئیت علمی، تعداد دستیاران تخصصی به 

تفکیك سال تحصیل، تعداد مقاالت بر حسب نمایه و 

زیر شاخه تقسیم  1١های پژوهشی بودن كه به فعالیت

 شدند. 

تجهیزات و امکانات  یهای اصلی در حیطهشاخص

مرتبط با رشته تخصصی، شامل فضای آموزشی 

درمانی مرتبط با رشته تخصصی،  –تجهیزات آموزشی 

تجهیزات آموزشی تخصصی مرتبط با امکانات عمومی 

دانشکده، تجهیزات كمك آموزشی در ارتباط با رشته، 

نیروی انسانی اختصاصی و تجهیزات البراتواری بودند. 

در این حوزه به لحاظ تخصصی بودن وسایل برای هر 

صورت جداگانه مورد بررسی های آن بهشاخصرشته 

 قرار گرفت.

ها در هر رشته در مراحل بعدی مجموعه شاخص

تخصصی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله 

( AHP =Analytic Hierarchy Processمراتبی )

 (.4) بندی شدندطبقه

ها در قالب آن یبعد از طراحی معیارها، مجموعه

مورد  یبه تناسب حیطه و درختی ییك نمودار شاخه

 یهای متناسب با رشتهبررسی، در زیر مجموعه

 تخصصی مرتب شدند.

 یهای زوجی بین معیارهادر این مرحله، مقایسه

ارزیابی توسط چهار نفر از خبرگان هر رشته تخصصی 

ای كه درجداول از پیش تعیین شده گرفتانجام 

 Bipolar جدولاساس  های پیشنهادی خود را بروزن

Scale ( 1جدول) نمودند. تمامی محاسبات مربوط  وارد

های پیشنهادی نمایندگان هر رشته با استفاده به وزن

افزار كامپیوتری كه به همین منظور انجام گرفت از نرم

طور جداگانه تعیین و وزن هر شاخص در هر رشته به

دست هگردید. در این بخش، تجزیه و تحلیل اطالعات ب

های تخصصی محاسبه های ارزشیابی رشتهاز فرم آمده

نهایی هر دانشکده  یشد و بدین ترتیب امتیاز و رتبه

های مورد بررسی تخصصی در حوزه یبر حسب رشته

تعیین گردید. وزن هر شاخص برای هر رشته، در 

طور ثابت اعمال های مورد بررسی بهتمامی دانشکده

دست آمده برای بهشدند. الزم به ذكر است كه امتیاز 

هر رشته، برآیند امتیازات حاصله در تمامی معیارهای 

 مورد بررسی بوده است.

در این راستا برای نخستین بار در ایران طرح 

های دندانپزشکی با دعوت بندی و ارزیابی دانشکدهرتبه

های دندان های تخصصی رشتهو مشاركت انجمن

 یرشته 11پزشکی صورت پذیرفت كه صاحب نظران 

اجرایی ی تخصصی دندانپزشکی جهت تشکیل كمیته

 یها، منتخب و نمایندهبندی دانشکدهطرح رتبه

 های تخصصی كشور بودند.انجمن

با برگزاری دو جلسه در  13٩3در آذرماه و دی ماه 

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، 

اعضای كمیته اجرایی طرح با مراحل مختلف طرح، 

هایی كه باید در كمیته آن و مجموعه فعالیت اهداف

 صورت گیرد، آشنا شدند. 

بندی بازدید از هر بعد از تدوین جدول زمان

های مشمول طرح، دانشکده و اعالم به دانشکده

ها عزیمت های تخصصی به دانشکدهنمایندگان انجمن

های اطالعات جمع نمودند تا ضمن بازدید از محل، فرم

 .کمیل و تصحیح كنندآوری شده را ت

 

 هایافته

آموزش،  یهای پژوهش حاضردر سه حیطهیافته

 پژوهش، تجهیزات و امکانات اعالم گردید:

 

 وضعیت آموزشي يمعیارهاي زير مجموعه -

درختی به همراه یچهار گروه معیار اصلی نمودار شاخه



...تخصصی یدوره کیـدندانپزش هایدهـدانشک بندیرتبه  

 

هار
ب

 
69

31
 - 

ره 
دو

61 -  
ره 

شما
6

 
 

26 

 

 

 

 

 

 
 

 2آموزشی در جدول  یها در حیطههای آنوزن

 آورده شده است.

طول  یساختار نظام آموزشی رتبه یدر حیطه

ساختار اجرایی  ی(، در حیطه123/1) آموزشی یدوره

از  1١٩/1معاون آموزشی تخصصی با وزن  یرتبه

ارزیابی  یاهمیت برتری برخوردار بود. در حیطه

برای دو معیار  1٣3/1نیز وزن  (1) پیشرفت تحصیلی

نامه و وجود یك منبعث از پایان یمقاله یوجود تائیدیه

 یهندهنامه، نشان دعنوان شرط دفاع پایانمقاله به

 اهمیت برتر این دو معیار بود.
 

 هاي بررسي حیطه آموزشيشاخص -2جدول 

 شاخص اصلي زير شاخه وزن

 واحدی بودن نظام آموزشی-سالی 142/1

 آموزشیساختار نظام 
 طول دوره آموزشی 123/1

 تمام وقت بودن دستیار 171/1

 دستیارعدم اشتغال به كار  1١3/1

 موزشی تخصصیرتبه معاون آ 1/1١٩

 ساختار اجرایی
 وضعیت صدور حکم معاون تخصصی هر گروه 1/1٩٩

 تركیب شورای تخصصی 1١7/1

 راهنمامرتبه استاد  1١7/1

 زمان ثبت پایان نامه تخصصی 1/13١
 (1) ارزیابی پیشرفت تحصیلی

مراحل ثبت و دفاع پایان )

 (نامه

 رعایت مراحل تصویب پایان نامه 141/1

 نامه جهت برگزاری جلسه دفاعجود تائیدیه مقاله منبعث از پایانو 1٣3/1

 نامهوجود یك مقاله به عنوان شرط دفاع از پایان  1٣3/1

 سپردن تعهد دستیاری 123/1
 (2) ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ارزیابی وضعیت دوره )

 (دستیاری

 تعداد دستیاران اخراجی در یك سال گذشته 121/1

 ها در امتحان ارتقاءردودیتعداد م 134/1

 ها در امتحان بوردتعداد مردودی 1/13١

 

 13١/1وزن  (2) ارزیابی پیشرفت تحصیلی یدر حیطه

ها در امتحان بورد، نشان دهنده اهمیت برتر تعداد مردودی

 این معیار بود.

های تخصصی نتایج حاصل از اعمال این معیارها در بخش

 گنجانده شده است. 3در جدول های دندانپزشکی دانشکده

 معیارهاي زير مجموعه وضعیت پژوهشي -

در این حیطه نیز چهار گروه معیار اصلی نمودار شاخه 

شده  آورده 4ها در جدول های آندرختی به همراه وزن

است.

 

 1جدول 

 تعريف امتیاز

 اهمیت مساوی 1

 اهمیت اندكی بیشتر 3

 همیت بیشترا ٣

 اهمیت خیلی بیشتر 7

 اهمیت مطلق ٩

 ای فوق استهای میانی هریك از حاالت مقایسهحالت یامتیازات میانی نشان دهنده 2، 4، ١، ١
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 معیارهاي زير مجموعه وضعیت پژوهشي -

ر شاخه در این حیطه نیز چهار گروه معیار اصلی نمودا

 شده است. آورده 4ها در جدول های آندرختی به همراه وزن

 رتبه و تعداد هئیت علمی، معیار استاد با وزن یدر حیطه

 تعداد دستیاران یاولین رتبه را كسب نمود. در حیطه 237/1

و در  1١١/1تخصصی معیار دستیاران سال سوم با وزن 

داشتن  173/1تعداد مقاالت بر حسب نمایه وزن  یحیطه

اهمیت برتر این معیار بود. در  ی، نشان دهندهIمقاله در نمایه 

 یدر جشنواره های پژوهشی كسب رتبهفعالیت یحیطه

 نشان از برتری این معیارداشت. 1٣١/1علمی با وزن 

های تخصصی نتایج حاصل از اعمال این معیارها در بخش

 ه است.گنجانده شد ٣های دندانپزشکی در جدول دانشکده

 

 معیارهاي زير مجموعه وضعیت تجهیزات و امکانات  -

در این حیطه پنج شاخص اصلی در نظر گرفته شد كه در 

ها نظیر جراحی دهان و فك و صورت تعداد آن برخی از رشته

یك  یارائهافزایش یافت. به لحاظ محدودیت فضا تنها به 

شود و از نوشتن اجزای جدول در این حیطه بسنده می

های تخصصی اجتناب های این حیطه در سایر رشتهاخصش

پنج گروه معیار اصلی نمودار شاخه درختی به  شده است.

تجهیزات و امکانات در  یها در حیطههای آنهمراه وزن

 آورده شده است. ١جدول شماره 

در حیطه تجهیزات آموزشی مرتبط با رشته تخصصی 

 و در 13٩/1ن معیار دستگاه پخت تحت فشار اكریل با وز

 یقسمت تجهیزات عمومی كمك آموزشی در ارتباط با رشته

از اهمیت برتری برخوردار  13١/1تخصصی تایپودنت با وزن 

بودند. در بخش تجهیزات آموزشی تخصصی مرتبط با امکانات 

و در  1١1/1رسرعت با وزن اطاق رایانه پُ ،عمومی دانشکده

تکنیسین پروتزهای خدمات و تجهیزات عمومی معیار  یحوزه

 اول بودند.  یحائز رتبه 1١٣/1دندانی با وزن 

نتایج حاصل از اعمال معیارهای تجهیزات و امکانات در 

 7های دندانپزشکی در جدول های تخصصی دانشکدهبخش

 گنجانده شده است.

 آموزشيوضعیت  يهاي تخصصي بر پايههاي واجد دورهبندي دانشکدهرتبه -٣جدول 
راديولوژي 

فک  دهان و

 وصورت

دندانپزشکي 

 کودکان

دندانپزشکي 

 ترمیمي

جراحي 

دهان و فک 

 و صورت

 پريودانتیکس
پروتزهاي 

 دنداني

هاي بیماري

دهان و فک 

 وصورت

آسیب شناسي 

دهان و فک و 

 صورت

 رشته ⁄دانشکده  ارتودانتیکس اندودانتیکس

 آزاد تهران 4 2 - 6 2 2 1 6 8 5

 راسگانآزاد خو 11 11 9 14 - 6 12 ٣ 11 4

 اصفهان 1٣ 6 5 4 8 5 6 11 ٣ 1

 اهواز 5 1٣ - - 6 11 8 4 12 6

 بابل 14 11 7 1 11 4 11 1٣ 5 12

 تبريز 1 4 11 7 ٣ 1٣ 7 7 4 11

 تهران 12 7 ٣ ٣ 4 9 2 8 6 11

 زاهدان - 15 - 11 - - - - - -

 شاهد 15 16 - 1٣ 11 15 - 15 15 -

 شهید بهشتي 8 1 2 2 7 1 ٣ 2 2 2

 شیراز ٣ 5 8 8 5 7 4 9 9 9

 قزوين 11 14 - - - 11 - 5 14 -

 کرمان 2 8 - 9 12 12 11 12 11 -

 مشهد 7 ٣ 14 12 1 ٣ 5 1 1 ٣

 همدان 9 9 6 5 9 8 9 11 1٣ 8

 يزد 6 12 1 11 1٣ 14 1٣ 14 7 7
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 پژوهشي يهاي بررسي حیطهشاخص -4جدول 

 اصليشاخص  هازير شاخه وزن

 تادتعداد اس  237/1

 رتبه و تعداد هئیت علمي
 تعداد دانشیار  1/11٩

 تعداد استادیار  1٣7/1

 تعداد مربی 123/1

 دستیار تخصصی سال اول 1/13١

 دستیاران تخصصي تعداد
 دستیار تخصصی سال دوم 1/1١٣

 دستیار تخصصی سال سوم 1/1١١

 دستیار تخصصی سال چهارم 137/1

 نجمدستیار تخصصی سال پ 137/1

 Iمقاله نمایه  173/1

 تعداد مقاالت بر حسب نمايه

 IIمقاله نمایه  143/1

 IIIمقاله نمایه  1/12١

 VIمقاله نمایه  121/1

 Vمقاله نمایه  1/11١

 كسب رتبه در جشنواره علمی 1/1٣١

 پژوهشي يهافعالیت
 عضو مركز تحقیقاتی 121/1

 اكتشاف/اختراع 1/13٣

 ان نامهاخذ پای 113/1

 

 

 

 هاي تخصصي بر پايه وضعیت پژوهشيهاي واجد دورهبندي دانشکدهرتبه -5جدول 
 راديولوژي

دهان، فک و 

 صورت

 دندانپزشکي

 کودکان

 دندانپزشکي

 ترمیمي

 جراحي

دهان، فک 

 و صورت

پروتزهاي  پريودانتیکس

 دنداني

 هايبیماري

دهان، فک 

 و صورت

آسیب شناسي 

دهان، فک و 

 صورت

 دانشکده ارتودانتیکس نتیکساندودا

 آزاد تهران 4 15 - 6 9 9 1 11 9 5

 خوراسگان آزاد 9 11 8 11 - 12 11 7 12 8

 اصفهان 8 4 4 9 1 5 6 4 11 ٣

 اهواز 11 14 - - - 4 11 12 14 2

 بابل 11 11 ٣ 4 11 11 11 9 6 11

 تبريز 11 ٣ 5 7 ٣ ٣ ٣ 2 7 11

 تهران ٣ 9 6 ٣ 6 6 ٣ 8 ٣ 11

 زاهدان - 1٣ - 8 - - - - - -

 شاهد 14 8 - 11 12 1٣ - 1٣ 8 -

 شهید بهشتي 2 2 7 2 ٣ 1 2 5 2 4

 شیراز 5 6 2 9 5 8 7 6 4 1

 قزوين 12 16 - - - 11 - 14 11 -

 کرمان 1٣ 5 - 4 11 14 9 6 1٣ -

 مشهد 1 1 1 1 4 2 4 1 1 7

 همدان 6 7 11 5 7 11 5 ٣ 9 6

 يزد 7 11 9 12 11 7 8 11 5 9
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 گیریبحث و نتیجه

آموزش،  یسه حیطهحاضر به بررسی  یمطالعه

 یمقطع تخصصی ده رشته پژوهش و تجهیزات در

شاخص پرداخت و نتایج  3٩٣دندانپزشکی با ارزیابی 

حاصل از این پژوهش با استفاده از روش سلسله مراتبی 

های واجد دانشکده یمورد ارزیابی قرار گرفت. رتبه

یاد شده  یخصصی به تفکیك در سه حیطههای تدوره

 اعالم گردید.

عبارتی وضعیت بندی و یا بهرتبهی هدر مورد نحو

در  های متفاوتی وجود دارد وها، دیدگاهعلمی دانشگاه

 تجهیزات و امکانات يهاي بررسي حیطهشاخص -6جدول 

 وزن هامؤلفه شاخص

 يفضاي آموزشي مرتبط با رشته

 تخصصي

 1١١/1 فضای فیزیکی بخش 

 112/1  داری پرونده فضای نگه

 13١/1 اطاق مواد

 134/1 البراتوار تخصصی

 177/1 اطاق سمینار

 124/1 هارختکن خانم

 112/1 قایانرختکن آ

 يتجهیزات آموزشي مرتبط با رشته

 تخصصي

 

 13١/1 هندپس و انگل روی یونیت

 13٩/1 دستگاه پخت تحت فشار اكریل

 12١/1 ویبراتور

 11٩/1 تریمر

 113/1 موتور پرداخت

 11٣/1 هندپس البراتوری

 133/1 امکانات تریسینگ 

تجهیزات عمومي کمک آموزشي در 

 تخصصي يتهارتباط با رش

 134/1 پالیر

 13١/1 تایپودنت

 122/1 الیت كیور 

 111/1 اسپات ولدر

 124/1 13٩پالیر 

 Adams  114/1پالیر

 12٣/1 ست باندینگ

تجهیزات آموزشي تخصصي مرتبط با 

 امکانات عمومي دانشکده

 122/1 ایامکانات فتوگرافی حرفه

 111/1  تجهیزات جهت تکثیر و انتشارات

 12١/1 مجالت اختصاصی

 111/1 اق ات تجهیزات سمعی و بصری

 1١1/1 رایانه پرسرعت

 12١/1 كتب منابع درسی 

 خدمات و تجهیزات عمومي

 1١٣/1 تکنیسین پروتزهای دندانی

 14١/1 پرستار 

 121/1 ست اورژانس

 134/1 اولتراسونیك

 143/1 دوربین دیجیتال
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ها و اغلب مطالعات در این زمینه انتخاب شاخص

معیارهای بررسی به وضوح تبیین نشده است. وضعیت 

كشورهای اروپایی مانند ها را در علمی دانشگاه

انگلستان و هلند، تعدد نشریات و مقاالت تعیین 

ثیر أنماید در حالی كه این امر در آمریکا تحت تمی

ترین رایج (.٣) باشدسیستم پذیرش دانشجو می

بندی در جهان حول دو سیستم های رتبهسیستم

باشد كه به لحاظ فقدان روایی های و تایمز میشانگ

 (.١باشد )مام كشورها قابل اجرا نمیساختار در ت

های مورد استفاده در بررسی حاضر برخی از شاخص

با سایر مطالعات اندک در این زمینه كه در ایران 

ها صورت گرفته است، مشابهت دارد كه به مقایسه آن

 شود:پرداخته می

های پزشکی در بندی در بین دانشکدهاولین رتبه

امکانات و تجهیزات  آموزش، پژوهش و یسه حیطه

صورت گرفته است كه توسط معاونت آموزشی و امور 

دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

معیار در  24٩ بندیدر این رتبه .انجام شد 137٩سال 

های پزشکی در مقطع آموزش عمومی بین دانشکده

 (.7پزشکی مورد بررسی قرار گرفت )

ن بررسی فقدان سازوكار دو نکته حائز اهمیت در ای

عدم آشنایی  و جمع آوری دقیق و كامل اطالعات

بندی بود كه توسط محققین مورد ها با رتبهدانشکده

 تاكید قرار گرفت.

توسط  13١1دومین بررسی در این زمینه در سال 

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

گروه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،  11پزشکی در 

پرستاری، مامایی، علوم تغذیه، مدیریت و اطالع رسانی، 

 پیراپزشکی، توانبخشی و بهداشت صورت پذیرفت.

استفاده شد. در معیارهای مورد بررسی در هفت گروه 

این مطالعه برخی ازمعیارهای مورد بررسی دارای 

حاضر  های مورد سنجش در تحقیقمشابهت با شاخص

، توان به ارزیابی وضعیت هئیت علمیبود. از جمله می

اشاره برون داد دانشجویان رعایت قوانین آموزشی و 

تجهیزات بسیار محدود مورد  یداشت. در مقابل حیطه

ارزیابی قرارگرفته بود كه در چهار زیر شاخه خالصه 

تجهیزات با توجه  یحیطه حاضر یشد. در مطالعهمی

تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت كه  یبه هر رشته

باید  همچنینگشت. جزئیات بیشتری را شامل می

فوق در مقطع آموزش  یمتذكر گردید كه مطالعه

 یمطالعه اما نظیر .عمومی دندانپزشکی انجام گرفت

دست آورده و هحاضر با روش سلسله مراتبی نتایج را ب

شخص ها را مدانشکده یبه تفکیك در هر حیطه رتبه

 (.١) نموده بود

بندی آموزشی رتبه نیز مجدداً 13١4در سال 

های پزشکی انجام شد كه نتایج به شکل دانشکده

تجمیع از هفت گروه معیار شامل سطح ورودی 

دانشجویان، اعضای هیات علمی، امکانات و تجهیزات، 

داد مدیریت، سیستم حمایت و مشاوره، برون

ت علمی استفاده شد ئداد اعضای هیدانشجویان و برون

نتایج خواست معاونت آموزشی  ،به گفته محققین (.٩)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 

 ساخت.ها را برآورده نمیبندی ساالنه دانشگاهرتبه

عنوان اقدامی سازمان یافته انجام این تحقیقات به

ها صورت نگرفته است و نتایج حاصل از این بررسی

ای كمتر مهیا م را برای انجام مطالعات دورهامکان تعمی

های سازد. فرآیند استانداردسازی به لحاظ تفاوتمی

عملیاتی تحقیقات  یاهداف برنامه یعدیده در ارایه

 پذیر بوده است.كمتر امکان

صورت معیار به ١3در پژوهشی دیگر 13١١در سال 

بندی آموزشی درختی در رتبه ییك نمودار شاخه

 های پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.هدانشکد

معیارهای تعداد و وضعیت هئیت علمی و همچنین 

های عنوان شاخصامکانات و تجهیزات آموزشی به
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هایی نیز بود كه دو مطالعه بیانگر تفاوت مشترک در هر

تری به این مقوالت صورت گستردههدر پژوهش حاضر ب

 (.11) استپرداخته شده 

 ،ه وضعیت فعالیت پژوهشی اساتیدحاضر ب یمطالعه

شده علمی نیز توجه  ینظیر كسب رتبه در جشنواره

همچنین به كسب امتیازات بر حسب تعداد  .است

چاپ شده اهمیت داده شده  یمقاالت با درجه نمایه

 .است

بندی آموزشی خرین بررسی جهت رتبهآ

توسط  13٩4های علوم پزشکی در سال دانشگاه

 ارت بهداشت، درمان و آموزشآموزشی وزمعاونت 

 یتوسعه یپزشکی انجام شده است كه در چهار حیطه

كیفی  یآموزش، حاكمیت، مدیریت آموزش، توسعه

های كالن علمی آموزش و حركت در راستای برنامه

 (.11) اندكشور مورد بررسی قرار گرفته

این ارزیابی براساس تعاریف استاندارد شده در 

بخشی از  راد صورت گرفت.طرحی موسوم به طرح 

معیارهای مورد سنجش در این مطالعه نظیر تعداد 

اعضای هئیت علمی و قبولی دانشجویان مشابه پژوهش 

ها نیز مانند رشته یا حاضر بود. اما بعضی از شاخص

های نوگشایی شده در بررسی حاضر قابل مقطع

 گیری نبود.اندازه

تدوین در ایران، محققینی درصدد تبیین اصول و 

های بندی آموزشی در دانشکدههای رتبهشاخص

تا امکان اند برآمدههایی صورت طراحی مدلهمختلف ب

ها با وضعیت علمی دانشگاه یدستیابی جهت مقایسه

 كیفیت مطلوب میسر گردد.

هایی نظیر تعداد شاخص 13١٩محققین در سال 

شناخته  های موجود و نوگشایی شده و غیرمعتبررشته

شکل و مدل مدیریت مالی و توزیع بودجه  شده،

آموزش، شفافیت و  یآموزشی، ثبات مدیریتی در حوزه

ها و در نهایت توجه به جامعیت اطالعات در وب سایت

ای در آموزش را مورد بررسی قرار دادند اخالق حرفه

(12.) 

به بررسی و  13٩2پژوهشگران دیگری نیز در سال 

رای آگاهی از جدیدترین مند متون جهانی بمرور نظام

ها آموزشی دانشگاه بندیاطالعات در مورد مفهوم رتبه

در ایران و در جهان پرداختند. ورود موضوعات و 

مباحث استخدام در كوریکولوم و توجه به تعادل 

عنوان استانداردهای پیشنهادی جنسیتی دانشجویان به

گیری این ها در نتیجهبندی دانشگاهدر تدوین رتبه

طالعه قید شد تا دستیابی به جایگاه مناسب جهانی م

 (.13) تسهیل گردد

بندی در سایر كشورها های رتبهبازنگری نظام

عنوان ابزار مشترک ثیرگذار را بهأتواند پارامترهای تمی

بررسی مشخص نماید تا در آینده دستیابی به 

استانداردهای آموزش میسر گردد. اما به اذعان 

بندی های رتبهزمینه، شاخص مستندات در این

اداری و اجرایی دارد  یآموزشی ارائه شده بیشتر جنبه

 (.12) شودو فرایندهای آموزشی سنجیده نمی

 

 گیرینتیجه
های واجد بندی دانشکدهاهداف مورد نظر در رتبه

های تخصصی دندانپزشکی را شاید بتوان در چند رشته

 عبارت خالصه نمود:

استعدادهای نیروی انسانی و  یمدیریت بهینه -1

همکاری در فضایی رقابتی پویا  یافزایش روحیه

ها در سطح منظور تسریع بالندگی این دانشکدهبه

ترین پیامد این پروژه بلکه در ابعاد جهانی، مهم كشور

شد. نتایج حاصل از انجام این طرح حاكی از تلقی می

آن است كه وضعیت آموزش دستیاری در بعضی از 

ها در وضعیت مطلوب و در برخی در شرایط انشکدهد

 نازل قرار دارد.

 هانتایج حکایت از آن دارد كه برخی از دانشکده -2

ریزی خود را در شهرهای دیگر به غیر از تهران، برنامه

بر مبنای برطرف سازی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 
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اند كه در سیستم آموزشی خود هدایت نموده

ورد بررسی، ارتقای بارزی در عملکرد خود های مزمینه

 اند.مطلوبی را كسب نموده یو رتبه اندداشته

های تخصصی دندانپزشکی برای شركت انجمن-3

بندی كشوری، نشان نخستین بار در اجرای طرح رتبه

های گذاران نظاموالن و سیاستؤمساز تشویق و ترغیب 

ی دارد آموزش عالی در همکاری با نهادهای غیر دولت

ها در ابعاد ملی تا با تالش منسجم و هماهنگ، فعالیت

به اجرا  در نظارت بر نظام آموزش علوم پزشکی كشور

 .درآید

بندی های جامع رتبهبدون تردید تبیین شاخص -4

های اثر گذار آن بر استقرار نظام آموزش و جنبه

های جامعه و تخصصی دندانپزشکی مبتنی بر نیاز

سالمت محور در تعیین مراتب كمی  خدمات یارائه

نتایج  یارائه باشد.سیستم آموزشی حائز اهمیت می

والن را در ارتقاء این مهم، ؤمس یتالش اقدامات سازنده

 نماید.طلب می

ها حول محور بندیطبق مستندات، اكثر رتبه -٣

معیارهای پژوهشی بوده است و معیارهای آموزشی 

در پژوهش حاضر برخی از  .اندكمتر مد نظر قرار گرفته

معیارهای مربوط به وضعیت آموزش از آئین نامه 

لذا  بود.وكوریکولوم تخصصی دندانپزشکی انتخاب شده 

گیری بودن و سهولت استفاده از معیارهای قابل اندازه

 سازد.این تحقیق بخشی از این مهم را برآورده می

 یدر كنار این امر، شناسایی نقاط ضعف و ارائه -١

بازخورد مناسب و راهکارهای عملی برای تقویت نقاط 

های كه در شرایط نامطلوب قرار دارند، قوت به دانشکده

ها به سمت اجرای دقیق گردد این دانشکدهموجب می

جامع علمی هدایت شوند. بدون شك با اقدام و  ینقشه

توانند در تالش مجدانه خود برای حل مشکالت می

 سزایی ایفا كنند. پیشرفت كشور نقش به

های نظر به ضرورت ارزیابی دانشکده -7

با هدف شناسایی  تخصصی یدندانپزشکی واجد دوره

طور منظم و ها بهوضعیت موجود، بازبینی این دانشکده

 شود.های زمانی معین توصیه میمستمر در بازه

دستیابی به كیفیت مطلوب، مستلزم بررسی  -١

مختلف ساختاری در  ابعاد و اهداف یهمه جانبه

بندی رتبه های تخصصی است.های واجد دورهدانشکده

شود. امید كمی تلقی می یبه منزله سنجش مرتبه

عنوان اعتبارسنجی به یاست در آینده با اجرای برنامه

كاری برای ارتقای كیفی مراكز آموزش عالی، دو راه

های سنجش كمی و كیفی دانشکده یمقوله

عنوان یك الگوی ارزیابی دقیق دندانپزشکی به

 های كشوری لحاظ گردد.درسنجش برترین

بندی و پیگیری بازخورد حاصل از اعالم نتایج رتبه

های های دندانپزشکی دارای دورهاین نتایج به دانشکده

تخصصی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 شود.پزشکی اجرا می
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Ranking of Iranian Dental Schools with Post-
graduate Courses 

 
Saeed Asgari1, Masoumeh Mehdipour 2,*, Shahram Yazdani3, Maryam 

Safarnavadeh4 
 

 

Abstract 
 
Background: Improving educational quality is considered as one of the priorities of higher educa-
tional system. From this point of view, ranking of dental schools with postgraduate courses was 
done to evaluate and compare scientific level and Strengths and weaknesses of these cen-
tres.The purpose of this study was to evaluate and design a new pattern of ranking of dental 
schools according to the level of their education, research and equipment. 
 
Methods An expertise committee was formed and ranking design was performed with brain-
storming method. A representative was chosen from each specialist’s organization for observation 
of dental schools and completing the questionnaires related to educational, research and equip-
ment’s status. Data were collected and scores were calculated in each index. For the final analy-
sis of the data, a specialized-designed software for ranking purpose was used. 
 
Results: No According to Analytical Hierarchy process the considered indices in dental schools 
were assessed and compared. 395 criterions were determined and the tree diagram was created 
and 16 dental schools with postgraduate course were ranked. 
 
Conclusion: Strengths and weaknesses of education, research and equipment were determined 
in postgraduate courses in each dental school and were delivered to the university rectors as a 
practical pattern for improving quality and quantity of education. 
 
Keywords: Ranking, Educational Indices, Dental School 
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