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استانداردهاي اعتباربخشي
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دانشگاههاي علوم پزشکي کشور

تیرماه 8319

مقدمه:
صدور حکم نهایي اعتباربخشي برای مراکزی که با استفاده از استانداردها بازدید ميشوند به صورت کیفیي و
بر اساس قضاوت کمیته اعتباربخشي است:
الف) بازدید از مراکز توسط یک تیم صورت ميپذیرد.
ب) وضعیت مجوز هر مرکز توسط تیم بازدید به کمیته اعتباربخشي مراکز پیشنهاد ميشود و این کمیته همیه
احکام را با بررسي گزارشات رسیده از تیم صادر ميکند.
ج) این احکام به صورت های زیر است:
 .1مجوز مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تایید ( )Approveميشود.
 .2ادامه فعالیت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مورد تایید به صورت مشروط بوده
و در مدت زمان  8سال مجددا مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
 .3ادامه فعالیت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مشروط بوده و با توجه بهه نهواق
عمده مشاهده شده ،در مدت زمان  6ماه مجددا مورد بازدید قرار خواهد گرفت و در صهورت
ادامه وضعیت به صورت كنوني لغو مجوز خواهد شد.
 .4مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي لغو مجوز ( )Disapproveميشود.
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حیطه اول :حاکمیت و رهبري

مرکز مطالعات باید برنامه استراتژیک مدون و مصوب و همسو با برنامه کل استراتژیک داشته باشد

برنامه استراتژیک
استاندارد پایه:1
 -1 -1مرکز باید برنامه استراتژیک مصوب داشته باشد و نشان دهد کیه ایین برنامیه هیم راسیتا بیا برنامیه
استراتژیک دانشگاه بوده و برنامههای عملیاتي خود را منطبق با آن اجرا ميکند.
استاندارد ارتقای كیفیت :
 - -1بهتر است مرکز برای برنامه استراتژیک خود نظام پایش ،ارزشیابي و گزارش دهي دورهای مدون داشته
و نشان دهد که این نظام را اجرا مينماید.

تعامل با سایر نهادها
استاندارد پایه:
 -1مرکز باید ساز و کار مناسب برای تعامل اثربخش با نهادهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه مانند شورایآموزشي و شورای پژوهشي دانشگاه و دانشکدههای تحت پوشش دانشگاه داشته باشد.
  -مرکز باید برای ایجاد دفاتر توسعه آموزش ( )EDOدر دانشکده هایي که بیش از  05نفر عضیو هییاتعلمي دارند  ،اقدام و کلیه فعالیت های دفاتر توسعه آموزش با هماهنگي و نظارت مرکز انجام شود.
استاندارد ارتقای كیفیت:
  -بهتر است مرکز در دانشکدهها و مراکز آموزشي در ماني با کمتر از  05نفر عضو هیات علمیي  ،بنیا بیهضرورت و به پیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب شورای آموزشي دانشگاه  ،دفاتر توسعه آمیوزش ( )EDOایجیاد
کند.

مدیریت
استاندارد پایه:
 -1مرکز باید دارای مدیر مستقل 4با حضور فیزیکي کافي در محیط خود باشد.استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -بهتر است مدیر مرکز دارای تجربه علمي و عملي در زمینه آموزش پزشکي باشد.

نیروی انساني
استاندارد پایه:
 -1-4مرکز باید نیروی انساني (اعم از اعضای هیات علمي و کارشناسان دارای ردیف مرکز ،اعضای کمیتههیا
و اعضای هیات علمي مدعو و یا داوطلب) متناسب با ساختار و تشکیالت خود برای اجرای وظایف محوله داشته
باشد.
 . 1منظور از استاندارد پایه ،استاندارد الزامي یا ( )Mustاست.
 .منظور از برنامه استراتژیک مصوب برنامهای است که توسط مدیریت ارشد دانشگاه مورد تایید قرار گرفته و رسما ابالغ شده باشد.
 .منظور از استاندارد ارتقای کیفیت ،استاندارد ترجیحي یا ( )Shouldاست.
 . 4منظور آن ست که پست ستارهدار دیگری به طور همزمان نداشته باشد.
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استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -4بهتر است مرکز متناسب با واحدهای خود دارای ردیف کارشناسي و هیات علمي اختصاصي خود باشد.

منابع
استاندارد پایه:
 -1-0مرکز باید ساز و کار مقتضي برای دسترسي به اطالعات و منابع به روز در زمینه آموزش علوم پزشیکي
داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -0مرکز بهتر است دارای کتابخانه تخصصي آموزش پزشکي بوده و نیازهای اعضای هیات علمي دانشیگاه
در مورد منابع آموزش پزشکي را به طریق مقتضي در دسترس ایشان قرار دهد.

وب سایت
استاندارد پایه:
 -1-6مرکز باید پایگاه اینترنتي (وب سایت) اختصاصي پویا و فعال داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -6بهتر است پایگاه اینترنتي (وب سایت) مرکز دارای بخش اخبار فعال و به روز بوده و بیرای هیر ییک از
واحدهای مربوطه  ،صفحات اختصاصي پویای جداگانه داشته باشد و اطالعات و منابع جدید آموزش پزشیکي را
در اختیار عالقهمندان قرار دهد.

ساختار
استاندارد پایه:
 -1-7مرکز باید حداقل ،واحدهای برنامهریزی آموزشي ،ارزشییابي ،رشید و بالنیدگي اعضیای هییات علمیي،
پژوهش در آموزش و آموزش پاسخگو را به عنوان واحدهای اصلي داشته باشد و در برنامهریزی دو واحید مرکیز
مهارتهای بالیني و استعدادهای درخشان ،تعامل  ،هماهنگي و بر اجرای برنامه های آنها نظارت داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -7بهتر است مرکز عالوه بر واحدهای اصلي ،واحدهای مرکز مهارتهای بالیني و استعدادهای درخشان را
نیز در زیر مجموعه خود داشته باشد.

فضای فیزیكي و تجهیزات
استاندارد پایه:
 -1-8مرکز باید فضای فیزیکي و تجهیزات متناسب با ساختار خود را داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -8بهتر است مرکز فضای فیزیکي مستقل و مناسب برای هر ییک از واحیدهای اصیلي و سیالن برگیزاری
کارگاه به صورت اختصاصي داشته باشد.

4

حیطه دوم :برنامه ریزي آموزشي
برنامه آموزشي
استاندارد پایه:
 -1 -9مرکز باید ساز و کار مشخصي برای هدایت و حمایت فني دانشکدهها و گروههای آموزشي دانشگاه در
برنامهریزی ،بازنگری ،و ارزشیابي برنامههای آموزشي 0خود داشته باشد.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - –9مرکز بهتر است به منظیور اطمینیان از بیهکیارگیری اصیول و مبیاني علمیي و روزآمید آموزشیي در
برنامهریزی ،بازنگری ،و ارزشیابي برنامههای آموزشي دانشگاه برنامۀ نظارتي مشخصي داشته باشد.

آموزش مهارت های بالیني
استاندارد پایه:
 -1-15مرکز باید نشان دهد که بر برنامههای آموزشي مرکز مهارتهای بالیني دانشگاه نظارت دارد.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -15مرکز بهتر است برای آموزش دانشجویان مقیاطع Under graduateو  Postgraduateدر مرکیز
مهارتهای بالیني دانشگاه برنامه جامع داشته باشد.

آموزش پاسخگو
استاندارد پایه:
 -1-11مرکز باید بهمنظور سیاستگذاری ،برنامهریزی ،و نظارت بر اجرای مطلوب آمیوزش پاسیخگو در سیط
دانشگاه ،شورای آموزش پاسخگو را با مشارکت کلیۀ واحدهای ذیربط در سط دانشگاه تشکیل دهد .ریاست این
شورا رئیس دانشگاه و دبیر آن مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي است.
 - -11مرکز باید برنامۀ مدوني برای توسعۀ آموزش پاسخگو در سط دانشگاه داشته باشد.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -11بهتر است برنامۀ های مربوط به توسعه آموزش پاسخگو در کلیه دانشکده ها به اجراء در آمیده و نتیایج
توسط مرکز ارزشیابي شود .

برنامه هدایت دانشجویان استعداد درخشان
استاندارد پایه:
 -1-1مرکز باید نشان دهد که بر برنامههای دانشجویان استعداد های درخشان نظارت دارد.

 . 0منظور از برنامه آموزشي ،برنامه درسي یا کوریکولوم است.
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استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -1مرکز بهتر است در برنامه ریزی های دفتر دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه و آموزش های ویژه
آن دانشجویان مشارکت فعال و موثر داشته باشد.

مشاركت دانشجویان در برنامه ها
استاندارد پایه:
 -1-1مرکز باید کمیته دانشجویي را بر طبق آئین نامه مربوطه تشکیل دهد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -1مرکز بهتر است در اکثر برنامه های خود از دانشجویان نظر سنجي کند.
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حیطه سوم :رشد و بالندگي اعضاي هیات علمي
برنامه نیازسنجي
استاندارد پایه:
 -1-14مرکز باید برنامه مدون نیازسنجي آموزشي داشته باشد و برنامههای رشد و بالندگي اعضای هیات علمي
را بر اساس آن طراحي و پیاده کند.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -14مناسب است مرکز برای تدوین برنامه نیازسنجي آموزشي عالوه بر نظرات اعضای هیات علمي از منیابع
دیگر نیز استفاده کند و حداقل هر دو سال یکبار آن را تکرار نماید.

تنوع و گوناگوني برنامههای آموزشي
 -1-10برنامههای رشد و بالندگي مرکز باید برای ردههای مختلف هییات علمیي (تیازه وارد ،در مراحیل مییاني
خدمت ،سطوح باالی خدمت) ،با قالبها و موضوعات مختلف و در برگیرنده تمیامي نقیشهیای اعضیای هییات
علمي طراحي و اجرا شود.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -10مناسب است مرکز برنامه ای برای بکارگیری مطالیب ارائیه شیده در کارگاههیا در محییط هیای واقعیي
آموزش داشته باشد.

مشاركت در برنامهها
استاندارد پایه:
 -1-16مرکز باید دارای ساز و کارهای مناسب برای شرکت فعال اعضای هییتت علمیي در برنامیههیای رشید و
بالندگي باشد.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -16بهتر است مرکز ساز و کار مناسب برای شناسایي افراد توانمند برای ارائه این دورهها و تشکیل تیم های
جدید برای برگزاری کارگاهها داشته باشد.

اثربخشي برنامهها
استاندارد پایه:
 -1-17مرکز باید برنامه مشخص برای ارزشیابي برونداد و پیآمد برنامههای خود داشته باشد.
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -17بهتر است مرکز برای بررسي دیدگاه اعضای هیات علمي نسبت به برنامههای خود و اصالح برنامههیا بیر
اساس آن اقدام کند.
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حیطه چهارم :ارزشیابي
روش های نوین ارزشیابي
استاندارد پایه:
 -1-18مرکز باید برنامه مدوني برای آموزش روش های نوین ارزشیابي دانشجویان به اعضای هیات علمي داشته
باشد و آن برنامه ها را اجرا نماید.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - -18بهتر است مرکز سازو کار مناسبي برای نظارت بر به کارگیری روش هیای نیوین ارزشییابي دانشیجویان
داشته باشد.

تجزیه و تحلیل آزمون ها
استاندارد پایه:
 -1-19مرکز باید ساز و کار مناسبي برای تجزیه وتحلیل آزمون های چند گزینه ای و بیازخورد آن بیه اسیاتید
مدیران گروه ها و متولیان آموزش و دانشجویان داشته باشد .
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - -19بهتر است مرکز ساز و کار مناسبي برای تجزیه و تحلیل انواع آزمون های برگزار شده و بازخورد نتایج
آن به مدیران گروه ها و متولیان آموزش و دانشجویان داشته باشد.

ارزشیابي اعضای هیات علمي
استاندارد پایه:
 -1- 5مرکز باید ساز و کار مناسبي برای ارزشیابي اعضای هیات علمي بیه صیورت مینظم و میداوم حیداقل از
دیدگاه دانشجویان و بازخورد نتایج به اعضای هیات علمي و رئیس دانشکده مربوطه داشته باشد .
استاندارد ارتقاء كیفیت
 - - 5بهتر است مرکز ارزشیابي اساتید را به صورت الکترونیکي و همه جانبه از دیدگاه دانشجو  ،مدیر گروه و
همکاران انجام و نتایج ارزشیابي را به متولیان آموزش و مقامات ما فوق ارائه نموده و ساز و کیار مناسیبي بیرای
لحاظ نمودن نتیجه ارزشیابي اساتید در ارتقای اساتید و کیفیت آموزش داشته باشد.

ارزیابي دروني
استاندارد پایه:
 -1- 1مرکز باید در امر ارزیابي دروني با گروه های آموزشي هم کاری کند .
استاندارد ارتقاء كیفیت:
 - - 1بهتر است مرکز در طراحي روش های نوین و کارآمد ارزیابي دروني (تدوین ابزار مناسب و به روز) نقش
فعال داشته باشد .
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حیطه پنجم :پژوهش در آموزش
گردش كار طرحهای پژوهشي
استاندارد پایه:
  -1مرکز باید ساز و کار مناسب برای دریافت ،تعیین اولوییت ،بررسیي متیدلو ی  ،ارزشییابي هزینیه،تصویب نهایي و اقدام برای عقد قرارداد طرحهای پژوهش در آموزش داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
  -بهتر است مرکز تفویض اختیار تصویب نهایي طرح های پژوهش در آموزش را از شورای پژوهشیيدانشگاه کسب نماید.

طرحهای پژوهش درآموزش
استاندارد پایه:
  -1مرکز باید ساز و کار مناسب برای تعیین اولویت های پژوهش در آموزش داشته باشد و نشان دهدکه تعیین اولویت ها بر اساس حل مشکالت آموزشي بوده است.
استاندارد ارتقای كیفیت:
  -بهتر است مرکز برای ارائه مشاوره در مورد طرحهای پیژوهش در آمیوزش و پیایش اجیرای آنهیا،برنامهای مدون داشته باشد.
  -بهتر است مرکز ساز و کار مناسب برای نظارت و حمایت از به کارگیری نتایج طرحهیای پیژوهشدر آموزش در محیط آموزشي دانشگاه (در اصالح یا تقویت فرایند آموزش) داشته باشد.

انتشار نتایج پژوهش در آموزش
استاندارد پایه:
 -1- 4مرکز باید ساز و کار مناسب برای انتشار و ارائه نتایج فعالیتهای خود داشته باشد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - - 4بهتر است مرکز عالوه بر انتشار نتایج پژوهش های آموزشي در سط ملي  ،برای انتشیار در سیط
بین المللي نیز اقدام نماید.

نوآوری و دانشپژوهي آموزشي
استاندارد پایه:
 -1- 0مرکز باید نشان دهد که ساز و کار مناسب را برای دریافت ،بررسي ،ارزیابي و تعیین امتییاز فعالییت-
های نوآوری و دانشپژوهي اعضای هیات علمي دانشگاه دارد.
استاندارد ارتقای كیفیت:
 - - 0بهتر است مرکز امکانات مشاوره به اعضای هیات علمي در مورد نوآوری و دانیشپژوهیي آموزشیي و
امکان ارائه فعالیتهای تصویب شده به سایر اعضای هیات علمي را فراهم کند.
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