
یاستانداردهای اعتباربخشی موسسه ا

دانشگاه های علوم پزشکی
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ه ایکارگروه و کمیته خودارزیابی موسس
ریاست دانشکده✓

معاونین ستادی و یا نماینده تام االختیار آن ها✓

و یا نماینده ویEDCمدیر ✓

نفر از اعضای دانشکده ها4یا 3✓

نفر از اعضای هیئت علمی2✓

دبیر و رابط اعتباربخشی موسسه ای✓



A1–رسالت و اهداف

باشدموسسهوجودیاهدافدهندهنشانکهجامعیوروشنرسالتبایدموسسه

به؛باشدداشتهگیرد،قرارموسسهمدتبلندوکوتاههایگیریتصمیمراهنمایو

ایمنطقهجغرافیایی،تاریخی،هایمزیتشاملموسسهویژههایمزیتکهنحوی

.دهدنشانراهادانشگاهسایربادانشگاهتفاوتوبودهمتجلیآندراقتصادیو



A2–مدیریت و رهبری

یسازمانومدیریتیساختارطریقازموسسه

یاددهی،مشوقکهنمایدفراهمجویبایدخود

وتحقیقپژوهی،دانشخدمت،ارائهیادگیری،

مدیریتراستا،همیندر.باشدنوآوری

هرعملکردازمناسبوکافیحمایتموسسه

راستایدرخودسازمانیاجزاءازکدام

.آوردمیعملبهموسسهاهدافورسالت

مدیریت و

رهبری

شرح وظایف

و اختیارات

قوانین و 

مقررات

پایش و 

ارزشیابی

آموزش 

کارکنان



A3–منابع و امکانات

انسانی،مالی،منابعبایدموسسه

وفیزیکیهایزیرساختواطالعاتی

ازحمایتبرایرامناسبفناورانه

دهشبنیپیشعملکردهایوهافعالیت

طوربهبایدمنابع.باشدداشتهاش

پایینوقوانینازومدیریتصحیحی

.شودپیرویخصوصایندرهانامه

منابع و 

امکانات

منابع 

فیزیکی

منابع 

انسانی

منابع مالی

فناوری



A4–مانیکیفیت و تعالی ساز

فرهنگازبرخورداریضمنموسسه

سازمانی،اخالقرعایتومناسبسازمانی

عمنابتخصیصوهاگیریتصمیمنحوهدر

سازازحمایتطریقازبایدوبودهشفاف

نتایجارگیریبهرهوارزشیابیکارهایو

سمتبهحرکتبرایمشخصیبرنامهآن،

.باشدداشتهسازمانیتعالیوبهبود

لی کیفیت و تعا

سازمانی

فرهنگ 

ارزشیابی

یتبهبود کیف

شفافیت 

سازمانی

اخالق 

سازمانی



A5–هیئت علمی

مشخصیهایرویهوبرنامهموسسه

ادافرارتقاونگهداشتبکارگیری،برای

تعیینهایفعالیتانجامبرایتوانمند

بهنسبتبایدوداردعلمیهیئتشده

انآنتوانمندسازسیومستمرارزشیابی

.باشدداشتهراالزمتوجهخدمتحیندر

هیئت علمی

جذب هیئت 

علمی

نظارت و 

ارزشیابی

توانمند 

سازی

ارتقاء



A6–خدمات دانشجویی

نیازموردخدماتبایدموسسه

تکیفیوکافیمیزانبهرادانشجویان

مناسبیبسترونمودهارائهمناسب

حوزهدردانشجویانازحمایتبرای

موسسه.نمایدفراهمفرهنگیورفاهی

ومشاورهبرایموثرکاروسازباید

لمسایبهرسیدگیهمچنینوراهنمایی

.باشدداشتهدانشجویانانضباطی

خدمات 

دانشجویی

خدمات 

ضروری

خدمات فوق 

برنامه

مشارکت 

دانشجویی

مسائل 

انضباطی



A7–حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

برایرامشخصیبرنامهبایدموسسه

داشتهخودفناوریوپژوهشیهایفعالیت

رامناسبهایحمایتآنپایهبرکهباشد

ودانشجویانعلمی،هیئتاعضایبرای

هایفعالیتدرخودنقشانجامبرایکارکنان

همچنینوکندفراهمرافناوریوپژوهشی

راخودفناوریوپژوهشیهایفعالیتباید

.نمایدگزارشونمودهمستندوپایش

پژوهش، 

فناوری و 

نوآوری

مدیریت 

پژوهش

مدیریت 

فناوری

مدیریت 

نوآوری

حمایت از 

توسعه 

پژوهش



A8–حوزه آموزش دانشجو

ومنظمفرآیندهایوساختاربایدموسسه

اجرایازحمایتونظارتبرایشدهتعریف

هاینامهشیوهازگیریبهرهدرسی،هایبرنامه

عمتنوهایعرصهدرارزشیابیوتدریسمناسب

ئهاراطریقازبایدهمچنینباشد؛داشتهآموزشی

هایقابلیتازاستفادهومناسبآموزشیخدمات

هبدستیابیبرایمناسبزمینهآموختگاندانش

.سازدفراهمراشدهبینیپیشاهداف

آموزش 

دانشجو

برنامه 

درشی

خدمات 

آموزشی

توسعه 

آموزش

دانش 

آموختگان



فناوری اطالعات
آقای کاشانی

S2-A1:استنمودهاتخاذاهدافورسالتازمختلفذینفعاننمودنآگاهبرایمناسبکاروسازدانشگاه.

S11-A2:قرارداردذیربطافراددسترسدرمناسبنحوبهداخلیمصوبهایدستورالعملومصوبهاینامهآیین.

S12-A3:هستندبرخوردارکاربرانسایرودانشجویاناساتید،نیازمورداطالعاتحاویمناسبوروزبهتارنمایازهادانشکدهودانشگاه.

S13-A3:نمایدمیارائهکارکنانسایرودانشجویانواساتیدبهروزبهومناسبالکترونیکیخدماتدانشگاه.

S14-A3:باشدمیگوناگونمقاطعوهارشتهبهمجازیآموزشارائهبرایمناسبهایساختزیردارایدانشگاه.

S15-A3:(ترجیحی).داردقرارایشاناختیاردرمختلفسطوحمدیرانگیریتصمیمبهکمکبرایمناسبداشبوردهای



توسعه منابع و نیروی انسانی
آقای متین

S13-A2:داردخودسازمانیساختاربهبودوپایشبرایمناسبیکاروسازدانشگاه.

S14-A2:ووظایفشرحبامتناسبمختلفسطوحمدیرانوکارکنانعملکردازسالیانهارزشیابیبرایمناسبیارزشیابینظامدانشگاه

.داردآنانشغلیانتظارات

S15-A2:یردگمیبکارفرآیندهابهبودبرایراهانظرسنجینتایجوداردکارکنانمندیرضایتمیزانسنجشبرایمشخصینظامدانشگاه.

S16-A2:ضمنایدورهصورتبهکهداردوجودمختلفهایحوزهدردانشگاهعملیاتیبرنامهپایشبرایمسئولینهاددانشگاهدر

.هدمیگزارشباالترمدیریتیسطوحبهمجموعهزیرواحدهایبهبازخورد

S8-A3:کندمیتامینرامحولهوظایفشرحانجامبرایدیدهآموزشکارکنانضروریبرنامهدانشگاه.



پشتیبانی و رفاهی
آقای نژادمنساری

S2-A3:استبرخوردارعلمیهیئتاعضایوکارکنانبرایمناسبورزشیورفاهیامکاناتازدانشگاه.

S3-A3:استبرخورداردانشجویانبرایمناسبامکاناتوفیزیکیفضایازدانشگاه.

S4-A3:استبرخوردارآموزشیهایگروهبرایمناسبرفاهیوفیزیکیامکاناتازدانشگاه.

S11-A3:داردمتنوعومختلفهایمحلازمنابعجذببرایمشخصبرنامهدانشگاه.



امور هیئت علمی
خانم دکتر نادری

S15-A2:برایراهانظرسنجینتایجوداردعلمیهیئتاعضایمندیرضایتمیزانسنجشبرایمشخصینظامدانشگاه

.گیردمیبکارفرآیندهابهبود

S1-A5:داردعلمیهیئتجذببرایمشخصفرآیندوبرنامهدانشگاه.

S2-A5:میعلهیئتتامینبرایتوانمندآموختگاندانشخدمتتعهداتازاستفادهبرایمشخصیفرآیندوبرنامهدانشگاه

.داردنیازمورد

S5-A5:ایاعضمرتبهارتقایوارزشیابیبرایمرکزیممیزههئیتسویازشدهتفویضاختیاراتازاستفادهبادانشگاه

.کندمیاجراوهدایترامناسبیبرنامهعلمیهیئت

S7-A5:میمتصدرآننتیجهکهداردعلمیهیئتاعضایمتنوعهایفعالیتبرمستمرنظارتبرایمشخصیبرنامهدانشگاه

.شودمیمنعکسسالیانهترفیعبرایگیری



آموزش و تحقیقات
آقای دکتر صادقی

S5-A3:شودمیرعایتتاسیساتوهاآزمایشگاهویژهبهموسسهفضاهایکلیهدرایمنیاستاندارهای.

S6-A4:استکردهاعالمپژوهشوآموزشدرمنافعتعارضبامناسببرخوردوپیشگیریبرایمشخصیسیاستدانشگاه.

S9-A6:حسطوبهراهکارپیشنهادوپژوهشیآموزشی،مشکالتبازخورددردانشجویانمشارکتبرایمناسبیبستردانشگاه

.سازدمیفراهممدیریتیمختلف

A7:(ضروریسنجه10)نوآوریوفناوریپژوهش،حوزهبهمربوطهایسنجهکلیه

S1-A8:نحوبهواستکردهاعالمورودیهربرایمکتوبشکلبهرامختلفهایدورهوهارشتهآموزشیبرنامهدانشگاه

.دهدمیقرارذینفعاناختیاردرراآنمناسبی

S6-A8:دارددانشجویانبهآموزشیمتنوعخدماتتسریعوتسهیلبرایمشخصیسازوکارهایدانشگاه.

S8-A8:دارددانشجویانعلمیبرنامهفوقهایفعالیتبرایمشخصحمایتیهایبرنامهدانشگاه.



دانشجویی و فرهنگی
خانم خواجویی

S15-A2:بهبودبرایراهانظرسنجینتایجودارددانشجویانمندیرضایتمیزانسنجشبرایمشخصینظامدانشگاه

.گیردمیبکارفرآیندها

A6:(ضروریسنجه10)دانشجوییخدماتحوزهبهمربوطهایسنجهکلیه

انضباطیمسائلودانشجوییهایمشارکتبرنامه،فوقخدماتارائهضروری،خدماتارائه:هایحوزهزیرشامل

S8-A8:دارددانشجویانعلمیبرنامهفوقهایفعالیتبرایمشخصحمایتیهایبرنامهدانشگاه.



مرکز توسعه آموزش
آقای دکتر بیگ زاده

S4-A5:داردمناسبومتنوعابزارهایوهاروشازگیریبهرهباعلمیهیئتاعضایارزشیابیبرایمشخصیومدوننظامدانشگاه.

S9-A5:اجراورسانیاطالعراآننحومناسبیبهوداردمختلفسطوحدرعلمیهیئتاعضایسازیتوانمندبرایمشخصیبرنامهدانشگاه

.کندمی

S2-A8:استکردهاجراوطراحیرادرسیهایبرنامهبازنگریواجرابرنظارتبرایدرسیبرنامهمدیریتنظامدانشگاه.

S3-A8:داردتدریسمناسبوفعالهایشیوهازحمایتوآموزشبرایمشخصیساختاروبرنامهدانشگاه.

S4-A8:دارددانشجوارزشیابیسالمتوتناسبازاطمینانبرایمشخصیساختاروبرنامهدانشگاه.

S7-A8:داردآموزشبهبودوآموزشیمشکالتحلراستایدرآموزشیپژوهیدانشبسطبرایمشخصیمشیخطدانشگاه.

S8-A8:دارددانشجویانعلمیبرنامهفوقهایفعالیتبرایمشخصحمایتیهایبرنامهدانشگاه.



هیئت رئیسه دانشگاه
آقای باسفهرجانی

S6-A1:داردخوداهدافورسالتبازبینیبرایمشخصیرویهدانشگاه.

S1-A2:استمتعهدآناجرایبهنسبتوبودهپیگیرامناءهیئتمصوباتقبالدردانشگاه.

S2-A2:دارندآساندسترسیگیریتصمیمبراینیازمورداطالعاتبهامناءهیئتاعضای.

S3-A2:تهاسدانشگاهمدیریتنامهآئیندرمندرجوظایفشرحبامتناسبدانشگاهشوراهایورئیسههیئتدرشدهاتخاذهایگیریتصمیم.

S9-A2:برمنطبقمحولههایمسئولیتودهدمیرخمکتوبوروشنهایمالکاساسبرمدیریتیهایسمتازیکهردرمدیرانانتصاب

.باشدمیهاآنتحصیلیوتجربیسوابق

S12-A2:گرددمیبرگزارمنظمشکلبهشدهبینیپیشجلساتوتشکیلهادانشگاهمدیریتنامهآئیندرشدهبینیپیشارکان.



هیئت رئیسه دانشگاه
آقای باسفهرجانی

S4-A4:وهامسئولیتواگذارینحوهدرسازمانی،هایگیریتصمیمبرایشدهتعریفوواضحفرآیندداشتنضمنموسسه

.پاسخگوستوشفافموسسهسطحدرهاگیریتصمیم

S6-A4:استکردهاعالممدیریتحوزهدرمنافعتعارضبامناسببرخوردوپیشگیریبرایمشخصیسیاستدانشگاه.



سایر حوزه های دانشکده
خانم دکتر آتش بهار

S1-A1:استشدهاعالمورسیدهامناهیئتتصویببهاست،آنهایگیریتصمیمکنندههدایتووجودیهدفدهندهنشانکهموسسهاهدافورسالت.

S3-A1:داردخودمصوبرسالتراستایدرمدتبلندومدتکوتاهاهدافدارایدانشگاه.

S4-A1:استشدهتدوینبهداشتوزارتمصوبهایبرنامهراستایدروخدمتارائهوپژوهشآموزش،هایحوزهبهتوجهباموسسهاهداف.

آقای دکتر جعفری

S17-A2:داردکارکنانآموزشبرایمناسببرنامهموسسه.

S18-A2:کندمیاستفادهخوبیبهکارکنانآموزشموثرهایبرنامهاجرایبرایموجودمنابعازموسسه.

آقای بامیر

S6-A3 :امین ب دانشجویان به منابع، دارای بودجه و فرآیندهای مناسب برای تدانشگاه ضمن داشتن فضای مناسب برای مطالعه دانشجویان و دسترسی مناس

.تعداد کافی از کتاب ها و مراجع برای رشته های مختلف خود می باشد



سایر حوزه های دانشکده
خانم عربی

S9-A3:کندمیاقدامامناءهیئتتکالیفاساسبراعتباراتتخصیصدردانشگاه.

S10-A3:استشفافومناسبدانشگاهدربودجهتخصیصفرآیندهای.

خانم غیاثی

S5-A1:استمشخصبرنامهدارایشدهتدویناهدافبهدستیابیبرایدانشگاه.

S16-A2:بهبازخوردضمنایدورهصورتبهکهداردوجودمختلفهایحوزهدردانشگاهعملیاتیبرنامهپایشبرایمسئولینهاددانشگاهدر

.دهدمیگزارشباالترمدیریتیسطوحبهمجموعهزیرواحدهای

S1-A4:رنامهبنیزاهدافاینبهدستیابیارزشیابیبرایوداشتهمدونومشخصبرنامهخود،شدهبینیپیشاهدافبهدستیابیبرایموسسه

.نمایدمیاجراوتدوینمشخصی



سایر حوزه های دانشکده
کارگروه اخالق دانشکده

S7-A4:شپایراستایدرایشبکهنظامومدونبرنامهاساسبروشدهتاسیسکشوریضوابطاساسبردانشگاهاخالقشورای

.نمایدمیفعالیتدانشگاهیمختلفواحدهایدراخالقترویجو

واحد حراست و بازرسی

S5-A4:شودمیبرخوردیکسانمقرراتبرابردرفردیهایتفاوتواجتماعیجایگاهازنظرصرفافرادهمهبا.



دانشکدهتمامی حوزه ها و معاونت های
S4-A2:استعمومدسترسدروروشنمدیریتیسطوحکلیهدرکارکناناختیاراتحدودووظایفشرح.

S5-A2:هستندآگاهخودوظایفشرحازموسسهکارکنان.

S10-A2:ورزدمیاهتمامهانامهآیینومقرراتمندنظاماجرایبرایمناسبهاینامهشیوهتدوینبهنسبتدانشگاه.

S11-A2:داردقرارذیربطافراددسترسدرمناسبنحوبهداخلیمصوبهایدستورالعملومصوبهاینامهآیین.

S12-A2:گرددمیبرگزارمنظمشکلبهشدهبینیپیشجلساتوداردوجودهادانشگاهمدیریتنامهآئیندرشدهبینیپیشارکان.

S1-A3:شهرسازیاصولبهفیزیکیفضاهایدرمختلف،سطوحدرکارکنانکلیهبرایایمنوسالممحیطنمودنفراهمضمندانشگاه،

.استداشتهتوجهجسمیمعلولافرادنیازهایوراهنماییعالئمنصب

S2-A4:واحدهایدرآمدهعملبههایارزشیابینتایجازگیریبهرهبامختلفهایجنبهدربهبودبرایمشخصیکاروسازموسسه

.داردخودسازمانی


