
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ملی اعتباربخشیکمیسیون 

 

 
 

در راهنمای ارزیابی بیرونـی 

 اعتباربخشی مؤسسه ای
 

 پروژه بازنگری استانداردها و فرایند اعتباربخشی مؤسسه ایتدوین توسط تیم 

 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی 

1399-1400 

 



 

 

 مقدمه -1

 تیم برای بیرونی بازدید انجام شههرای  و مراحل خصههو  در نیاز مورد اطالعات از ای خالصههه ارائه راهنما این از هدف

 استفاده قابل مورد، حسب بر راهنما مطالب از بخش هر. است اعتباربخشیکننده هدرخواست مؤسسه  ارزیابان بیرونی و

 .بود خواهد

 مروری کوتاه بر اعتباربخشی 

این  اخیر فرآیند تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. های دههدر 

دانش ای و کلیدی در آماده سازی گیرد که موسسات آموزش عالی نقش یایهتوجه جهانی از آنجا نشات می

رقابت جهانی را دارند. برای ایفای نقش  آموختگان برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و همچنین ورود به عرصه

پاسخگویی و ایجاد اصالحات و حفظ کیفیت آموزش ارایه شده، اعتباربخشی یکی از مهمترین ابزارهائی است که 

راهی برای ایجاد اصالحات و به عنوان توان همچنین اعتباربخشی را می .کار می روده در حوزه آموزش عالی ب

از اهرم های توان گفت که اعتباربخشی یکی نابراین در یک نگاه کلی میب ینده دید. برنامه های توسعه برای آ

پاسخگویی و تشویق به ایجاد اصالحات در آموزش  ،اطمینان از کیفیتتغییر در آموزش است و اهداف آن شامل 

 . است عالی

نامه است که به دنبال اعتباربخشی یک بیانیه رسمی و منتشر شده در خصو  کیفیت یک مؤسسه یا برنتیجه 

گیرد. اعتباربخشی مؤسسه ای داللت بر کل یک ارزشیابی دوره ای بر اساس استانداردهای توافق شده انجام می

های مؤسسه از یک سطح از کیفیت برخوردار نیستند، همگی در مؤسسه داشته و اگر چه لزوما هر کدام از بخش

 دستیابی به اهداف مؤسسه سهیم هستند.

بیرونی الگوی کلی اعتباربخشی شامل: خودارزیابی منسجم توس  مؤسسه، بازدید از مؤسسه توس  تیم ارزیابی 

 است.کننده و تصمیم گیری توس  نهاد اعتباربخشی  هاکه متشکل از همتایان )متخصصان( است، بررسی گزارش

 ویکپارچگی مدیریتی های قابلیت و امکانات لحاظ به را دانشگاه مؤسسه یا یک کلیت ای مؤسسه اعتباربخشی

سی ،خود ماموریت تحقق برای سازمانی شی، در دهد، می قرار مورد برر ستانداردها تدوین اعتباربخ  اهمیت ا

 خود باید که است ها دانشگاه برای راهنما خطوط و دستورالعمل استانداردها این واقع در که چرا محوری دارد.
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ستانداردها این. سازند آنها منطبق بر را سی، نظام با انطباق در ا مؤسسات  قانونی وظایف و اجرایی ساختار سیا

 اعتباربخشی استانداردهای جهت این به. کنند پیدا اجرایی قابلیت تا ،تدوین می شود کشور هر در عالی آموزش

 .دیگر باشد کشورهای استانداردهای ترجمه تواند نمی وجه هیچ ای به مؤسسه

 :است عمده هدف دو دارای اعتباربخشی

 مؤسسهکیفیت   بهبود (1

  ملی )پاسخگویی(مصوب  استانداردهای از تبعیت میزان تعیین (2

 

 عناصر اصلی اعتباربخشی -2

 :است زیر اصلی عناصر دارایارزشیابی،  مدل یک عنوان به اعتباربخشی، متن، این در

 .ادواری است هایارزشیابی انجام متولی که نهادی (1

 .روندمی کار به هاارزشیابی انجام برای که مکتوبی و مدون ابزارهای و استانداردها (2

 هاارزشیابی انجام برای شده تعیین قبل از زمانی یبرنامه (3

 .ارزشیابی مورد موسسه کیفیت مورد در قضاوت منظور به خبرگان، نظرات از استفاده (4

 .ارزشیابی موردموسسه وضعیت  بر ارزشیابی از حاصل نتایج تأثیر (5

 

 مؤسسه ایاستانداردهای اعتباربخشی  -3

 یوضع شده و رسم یاز استانداردها یها به سطوحدانشگاه یابیدست ی،هدف اعتباربخش ینتریو اساس ینترمهم

بر پایه  و با بهره گیری از تجارب ملی و جهانی والگوی تدوین استاندارد  بر اساساستاندارهای اعتباربخشی  .است

 شود.اجماع کشوری و طی مراحلی که جامعیت و مقبولیت را برای استانداردها فراهم نماید، تدوین می

توس  وزارت بهداشت ای به سفارش در ایران، استانداردهای اعتباربخشی مؤسسه ای برای اولین بار در کشور طی پروژه 

و علیرغم تصویب تشکیل کمیسیون  تدوین گردید 1383-1382سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تیم تحقیقاتی از

های علوم پزشکی کشور فرایند اعتباربخشی مؤسسه ای آغاز نشد. در سال ملی اعتباربخشی در شورای گسترش دانشگاه

سته های  1394 شی به عنوان یکی از ب صوب گردید.  و نوآوری در  تحولطرح اعتباربخ شکی م بنابراین آموزش علوم پز

ستانداردهای قبلی  شوری قرار گرفت و پس از بازنگریمجدد ا سال مورد بازبینی و نظرخواهی ک صویب و در  1394 در  ت

شگاه 1395سال  شور طی در دان سسه ای عملیاتی گردید. با بهره گیری از تجارب های ک اجرای دور اول اعتباربخشی مو
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ش ستانداردهای اعتباربخ سه ای، ا س شی مو وژه ای با حمایت مرکز تحقیقات راهبردی آموزش ری طی پدور اول اعتباربخ

  بازنگری و در کمیسیون ملی اعتباربخشی مصوب شد. 1399-1400در سال پزشکی 

حیطه تدوین شده اند. با توجه  8استاندارد ترجیحی است که در  18استاندارد الزامی و  76 این استانداردها شامل

ها، حیطه کیفیت و تعالی سازمانی به حیطه کیفیت، ارزشیابی و اخالق در دانشگاههای مرتب  با به اهمیت فعالیت

استانداردها اضافه گردید و حیطه آموزش کارکنان در سایر حیطه ها ادغام شد. عالوه بر این، به منظور آشنایی 

 کلی با هدف و استانداردهای هر حیطه یک بیانیه استاندارد برای هر حیطه تدوین شده است.

 خالصه فرآیند اعتباربخشی  -4

درخواسههت و ارسههال فرم  یلبا تکم می تواند ، این فرآیندسههیاسههت کمیسههیون ملی اعتباربخشههیبر اسههاس 

شههود و یا مسههتقیما بر اسههاس برنامه اعالمی از سههوی کمیسههیون ملی شههروع از سههوی مؤسههسههه  یاعتباربخشهه

  اعتباربخشی، شروع آن به دانشگاهها اعالم گردد.

سیون ملی  شی،دبیرخانه کمی ستندات مورد ن اعتباربخ شی یازاطالعات و م سامانه  طریقاز  را شروع اعتباربخ

ست  اعتباربخشی شگاه موظف ا شگاه اعالم نموده و دان صوب، راهنمای خودارزیابی و به دان ساس آیین نامه م بر ا

 فرایند اعتباربخشی را در زمان تعیین شده آغاز نماید.  ،استانداردهای مصوب

 خودارزیابی راهنمای بر اساسدانشگاه منظور  بدینشود. یشروع م یابیبا خودارز مؤسسه ای یاعتباربخش فرایند

و  می کندتکمیل سههامانه  از طریقهای خودارزیابی را  فرمموسههسههه ای و اسههتانداردهای مصههوب،  اعتباربخشههی

 . مستندات الزم را بارگذاری می نماید

 است دبیرخانه کمیسیون ملی اعتباربخشی  به مربوطه، مستندات همراه به خودارزیابی، گزارش ارسال بعدی گام

و تأیید وارسال آن توس  رئیس  وارد شده و مستندات بارگذاری شده از طریق ثبت نهایی اطالعات، که در واقع

شگاه سامانه دان  تیم ،سامانه در خودارزیابی گزارش اطمینان از تکمیل  از پس دبیرخانهانجام می گیرد.  از طریق 

شخص را بیرونی بازدید ستندات و خودارزیابی گزارش و نموده م  قرار بیرونی بازدید تیم اختیار در را شده ارائه م

س یرونیب یدبازد یم. تدهدمی ستندات را برر ضانموده و  یگزارش و م صورت لزوم تقا ستندات تکم یدر  از  یلیم

سسه مورد مطابق با  خودارزیابی، گزارش در شده ارائه هایداده تأیید منظور به سپس. نمایدیم اعتباربخشی مو

سه موردتوافق با شده در   یینتع یشاز پ یزمانبند یبرنامه س سهاز  اعتباربخشی مؤ س ضمن  یدبازد مؤ کرده و 

مصههاحبه  یت علمیأه یو اعضهها یرانمد یان،با کارکنان، دانشههجو ید،مسههتندات ارائه شههده هنگام بازد یبررسهه

به  توسههه  تیم بازدید بیرونی پیشهههنهادها، و هاتوصهههیه همراه به ارزیابی گزارش بازدید، اتمام از پس. یدنمایم

 . گرددمی ارسال کمیسیون ملی اعتباربخشیدبیرخانه 

 شامل مراحل زیر است: مؤسسهبه طور خالصه فرایند اعتباربخشی 

 برنامه زمان بندی شروع اعتباربخشی موسسه ای توس  دبیرخانه کمیسیون اعتباربخشیاعالم  (1
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 بر اساس استانداردهای ملی مصوب  مؤسسه خودارزیابی (2

 کمیسیون ملی دبیرخانه به مستندات همراه به خودارزیابی گزارش ارسال (3

  محل از بازدید و خودارزیابی گزارش اساس بر بازدید بیرونی  انجام (4

  یرونیببازدید  و ارسال گزارش  تدوین (5

 آن نتیجه به  اعالم و دانشگاه یاعتباربخشموقعیت  یدرباره گیریتصمیم (6

 موسسه بیرونی  ارزیابی -5

ارزیابان بیرونی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مصوب توس   موسسهاز ارزیابی است  رونی عبارتیببازدید  مقدمه: 

در راستای حرکت به سوی  بررسی کیفیت یک مؤسسهاین ارزیابی فرایندی است برای  .و بررسی گزارش خودارزیابی ملی

)نحوه  انجام خودارزیابی در راهنمای  خودارزیابیبررسی گزارش  و دربرگیرندهانجام بهتر مأموریت مؤسسه بهبود کیفیت و 

  است. بازدید بیرونی گزارش  تدوینو  موسسه، بازدید از خودارزیابی آمده است(

دبیرخانه  تکمیل گزارش خودارزیابی در سامانهبه دنبال شروع فرایند اعتباربخشی، خودارزیابی توس  مؤسسه و 

خصو  زمان بازدید بیرونی  کمیسیون تعیین شده و دردبیرخانه توس  تیم بازدید  کمیسیون ملی اعتباربخشی،

گیرد. پس از انجام میو دانشهههگاه مورد بازدید  دبیرخانه، تیم بازدید کنندهو سهههایر فعالیتها هماهنگی الزم بین 

 گیرد.شود، انجام میشرح داده می هایی که در زیرتأیید و تعیین تاریخ بازدید،  بازدید بیرونی بر اساس گام

 بازدید بیرونی-5-1

 مؤسسه ملی استانداردهای تحقق در راستایخودارزیابی  گزارش و مستنداتاعتبار  بررسیهدف از بازدید بیرونی، 

 یک مؤسسهفعالیتهای و در صورت نیاز کسب اطالعات تکمیلی است. مدت زمان بازدید از محل بسته به وسعت ای 

 گیرد.های زیر به ترتیب انجام میفعالیت. به منظور انجام بازدید بیرونی روز است 3تا 

 های پیش از بازدیدفعالیت -5-1-1

 تعیین اعضاء و ترکیب تیم بازدید -1-1-1-5

های ارزیابی بیرونی را در هر منطقه آمایشی تعیین های زیر، تیمکمیسیون ملی اعتباربخشی از بین افراد دارای ویژگی

 می کند: 

 مشارکت موثر در دوره های آموزشی و برنامه های توجیهی مرتب  با آنتسل  به فرآیند اعتباربخشی و  -

 اشتهار به حسن اخالق و انصاف  -

 سوابق علمی و اجرایی قابل قبول در زمینه ارزشیابی و ارزیابی  -

آشنایی کامل با ساختار و وظایف دانشگاههای علوم پزشکی )سابقه فعالیت مطلوب به عنوان عضو هیات علمی  -

 اس  خبره، اعم از شاغل و یا بازنشسته، در دانشگاههای علوم پزشکی(  و یا کارشن
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نفر خواهد بود که بر حسب نیاز، و به تشخیص دبیر کمیسیون  9-15گروه ارزیابان بیرونی در هر منطقه آمایشی شامل 

برای ابی بیرونی نفر تعیین می شود. اعضای تیم ارزی 9الی  3ملی اعتباربخشی، ترکیب تیم برای بازدید هر موسسه 

 بیرونی سایر مناطق آمایشی انتخاب خواهند شد. ان هر دانشگاه از بین گروه ارزیاببازدید 

برای هر تیم ارزیابی بیرونی، یک نفر به عنوان مسوول تیم توس  دبیر کمیسیون ملی اعتبار بخشی منصوب می شود. 

 ق آمایشی  مورد نظر انتخاب شود. این فرد  الزاما بایستی از بین افراد غیر وابسته به مناط

می نماینده و سخنگوی رسمی تیم بازدید  تجارب مدیریتی و اعتباربخشی بوده و به عنوانتیم ترجیحاً دارای  مسئول

ارزیابان بیرونی تیم . مسئول تیم است های قبل، حین و بعد از بازدید را به عهدهگیری فعالیتهدایت و تصمیمباشد. 

امور مربوط به بازدید بوده و پس  از بازدید، ترجیحا دارای یک دبیر نیز می باشهههد. دبیر مسهههئول هماهنگی تمامی 

 بندی و تدوین گزارش بازدید بیرونی را به عهده دارد. ی کمک در جمعوظیفه

جربه بازدید از ی اعتباربخشههی، تهای مختلف از قبیل تجربهتوصههیه می شههود در ترکیب اعضههای تیم بازدید، جنبه

، مد نظر یک مؤسسه آموزشیو میزان آشنایی با ساختار ای مهارت حرفهآموزشی، های برنامهمؤسسات، بیمارستانها و 

 قرار گیرد. 

 تیم  بازدید بیروني:  مسئولوظایف  -2-1-1-5

 تشکیل جلسه هماهنگی اعضای تیم و تقسیم وظایف ارزیابی بیرونی بین اعضا -

 ارزیابی بیرونی برنامههای الزم با موسسه مورد بازدید در خصو  زمان و هماهنگیانجام  -

پیگیری انجام مکاتبات رسمی دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی با موسسه مورد ارزیابی و موسسات محل  -

 خدمت اعضای تیم 

 نظارت و اطمینان از حسن اجرای فرآیند ارزیابی بیرونی  -

 ایید ارزیابان بیرونی  و ارائه گزارش به کمیسیون ملی اعتبار بخشی تنظیم گزارش نهایی مورد ت -

 شرکت و ارائه توضیحات در جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی حسب لزوم  -

 تیم بازدید مسئولهای مورد نیاز برای ارسال گزارش خودارزیابي برنامه و فرم  -3-1-1-5

های بازدید بیرونی و فرم گزارش ارزیابی بیرونی توسههه  گزارش خودارزیابی و مسهههتندات پیوسهههت آن و همچنین فرم

گردد و تیم ارسال می مسئولهفته قبل از بازدید، برای  4، حداقل دبیرخانه کمیسیون ملی اعتباربخشی از طریق سامانه

 ریزی قبل و حین بازدید، هماهنگی الزم جهت بررسههی گزارش و مسههتندات را با اعضههای تیمبر اسههاس برنامه مسههئول

 دهد.بازدید انجام می

 های قبل از بازدیدهماهنگي -2-1-5

اعتباربخشی است. در این راستا توجه به نکات و  مورد دانشگاهایاب و ذهاب و اسکان تیم بازدید بیرونی، به عهده 

 موارد زیر الزم است: 
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 محل اقامت -1-2-1-5

ارزیابان فضای کاری مجزا فراهم نماید و برای هر کدام از  بهتر است به نحوی باشد که برای  محل اقامتانتخاب 

سیون ارسال شود.  محل اقامتارزیابان، اطالعات  ترین فاصله نزدیک درباید محل اقامت شامل آدرس، تایید رزروا

 تا زمان کمتری برای رفت و امد مصروف گردد.  باشددانشگاه و مکانهای بازدید از

 جابجایي و  انتقال -2-2-1-5

صو  انتقال از فرودگاه به  شکیو به  محل اقامتاطالعات و راهنمایی الزم درخ شکده علوم پز شگاه/دان برای  دان

 تیم فراهم شود. 

 تماس ضروری -3-2-1-5

 مورد اعتباربخشی، برای تیم فراهم شود. دانشگاهشماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک هماهنگ کننده 

 شود از مسئول تیم بازدید پرسیده شود:ز رسیدن توصیه ميسؤاالتي که قبل ا -4-2-1-5

 آیا تیم بازدید مایل است تغییری در برنامه از قبل تعیین شده ایجاد شود؟  -

 آیا تیم بازدید، نیاز به امکانات خاصی در اتاق کار اختصا  یافته به تیم بازدید دارد؟  -

شود، برنامهشود در چند محل ارائه می بازدید اگربرنامه - صو  اینکه کدام محل و چگونه بازدید انجام  ای درخ

 دارند؟ 

 آیا کسی از اعضاء تیم نیاز به نسخه چاپی مستندات و ضمائم گزارش خودارزیابی دارد؟  -

 ها فراهم شود؟تاپ شخصی دارند یا باید در محل برای آنآیا اعضای تیم لپ -

 ای غذایی یا سایر مسائل اقامتی است؟  هآیا کسی از اعضای تیم دارای محدودیت -

 هماهنگي الزم برای حضور تیم بازدید در محل مورد بازدید -3-1-5

 اتاق کار تیم بازدید -1-3-1-5

یک اتاق خصوصی و مطمئن در محل دانشکده برای اینکه تیم در آن کارخود را هدایت کند اختصا  یافته و 

کلید آن برای تیم فراهم گردد. ترجیحاً این اتاق به محل جلسههه اولیه نزدیک باشههد. دسههترسههی به اینترنت، 

 پرینتر و پشتیبانی در این اتاق کار فراهم باشد. 

 ورد نیازسایر موارد م -2-3-1-5

 . شود آماده تیم اعضاء از کدام هر برای شناسایی کارت -

 . شود آماده تیم با اولیه جلسه در کنندگانشرکت برجسته هایویژگی سایر و سازمانی پست اسامی، از فهرستی -

 در دارند، حضددور  کار اتاق در بیرونی ارزیابان تیم که هنگامی رابط، عنوان به علمی هیأت نفر یک یا ارشددد اداری مدیر یک -

 . باشد دسترس

 های حین بازدیدفعالیت -5-1-4
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 اعضای تیم هماهنگي ورود -5-1-4-1

ماهنگی الزم برای ، ههماهنگ کننده )یا دبیر کمیته خودارزیابی(بر اساس برنامه توافق شده بین سرپرست تیم بازدید و 

 گیرد. های بازدید انجام میبه محل محل اقامتجابجایی اعضای تیم از 

  1برگزاری جلسه اولیه -5-1-4-2

، دانشجویی و معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشگاه و اعضای تیم بازدید بیرونی، رئیس مسئولاین جلسه با حضور 

 گردد.ار میبرگز دانشگاهبه صالحدید رئیس  مدیران ستادی، اعضای کمیته  خودارزیابی و سایر توسعه دانشگاه

دانشگاه ز امختصری  گزارش موسسه یابیخودارز یتهکم یردب یا دانشگاه افراد حاضر، رئیس در این جلسه ضمن معرفی

ی اعضاء تیم بازدید، تیم بازدید ضمن معرف مسئولکند.  پس از آن دقیقه ارائه می 15فرایند خودارزیابی را حداکثر در و

سپس برنامه ست را مرور می نماید.  شده ا ستقر و تیم بازدید در محل اتاق کاای که از قبل تعیین و هماهنگ  ر خود م

گروه برای انجام  دیا چن کنند. ترجیحاً اعضای تیم به دوها و بازدیدهای از پیش تعیین شده تقسیم کار میجهت فعالیت

ز کار خود را آغااء یا سایر اعضتیم و دیگری با حضور دبیر تیم  مسئولها با حضور بازدید تقسیم می شوند. یکی از گروه

 می کنند. 

 آغاز بازدید  -5-1-4-3

ضای تیم بازدید به محل اجرایی یهماهنگ کننده  ست آنان های مختلف مورد در، چگونگی نقل و انتقال اع خوا

ن، اعضههای ی فردی یا گروهی با دانشههجویان، کارکناکند. همچنین هماهنگی الزم برای مصههاحبهرا هماهنگ می

 .که امکان مصاحبه در زمان تعیین شده فراهم باشدآورد، به طوریهیأت علمی و...  را فراهم می 

واردی که نیاز به انتظار می رود تیم بازدید بر اساس گزارش خودارزیابی و مستندات ارائه شده، نواقص موجود و م

شتر، مشاهده سایی کرده و نیاز به مستندات بی شنا سایرتأیید دارد را  صاحبه یا  را از قبل موارد  ی محل، انجام م

 ریزی و هماهنگی نمایند. تعیین کرده باشند و بر اساس این نیازها برای بازدید برنامه

ساس برنامه ضای تیم به روشبر ا شده، اع ستاندارد به جمع آوریریزی انجام  سب هر ا اطالعات  های مختلف، ح

 می پردازند. برای مثال موارد زیر ارائه شده است:

 انند:مآمارها  بررسي اسناد و -5-1-4-4

 بررسی یک مورد پرونده در جذب.-

 یبررسی یک مورد پرونده دانشجوی تحصیالت تکمیل-

 بررسی یک مورد تخصیص بودجه به دانشکده-

..... 

                                                           
1 Entrance Conference 
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 :با مانند مصاحبه های فردیمصاحبه -5-1-4-5

 دانشگاهرئیس  -

  معاونین دانشگاه -

 دبیر کمیته خودارزیابی برنامه -

 حسب برنامه مورد بازدید سایر افراد بر -

 ه با:مانند مصاحب های گروهيمصاحبه -5-1-4-6

 کمیته خودارزیابی -

 دانشجویان   -

 اعضای هیأت علمی -

 مرتب کارکنان  -

 ی:مانند مشاهده ی مستقیممشاهده -5-1-4-7

 : بر حسب تشخیص تیم بازدید امکانات -

 های ورزش، ........خوابگاه، غذاخوری، سالن

 گروههای آموزشی -

 هاکالس -

 دفتر کار اعضای هیأت علمی  -

 هاآزمایشگاه -

 مانند اینترنت، کامپیوتر،.....امکانات  -

 تسهیالت فوق برنامه -

 کتابخانه -

 سایر موارد -

سب نیاز می ساعات مقرر که با هم هماهنگ کردهتیم بازدید ح شاند در اتاق کار توانند در  شخص  مالقات  دهم

 کنند و ضمن تبادل اطالعات جمع آوری شده، در مورد نحوه ادامه کار تبادل نظر داشته باشند. 

 2ی پایانيخاتمه بازدید و جلسه -5-1-5

 مسههئولی جمع آوری اطالعات، اعضههای تیم بازدید در اتاق کار، گرد هم آمده و پس ازپایان بازدید و در خاتمه

کند. های تیم بازدید و بازخوردهای اعضای تیم آماده میرا بر اساس گزارش ضعف ای از نقاط قوت وتیم خالصه

ی شههروع بازدید با حضههور اعضههایی که در جلسههه اولیهدر پایان آخرین روز بازدید، جلسههه پایانی یا جمع بندی، 

                                                           
2 Exit Conference 
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در این توانند نیز می مرتب  افراد سایر دانشگاه رئیس صالحدید حسب گردد. همچنینشرکت داشتند، برگزار می

تیم، برداشت کلی  مسئولتوس   مؤسسهی نقاط قوت و ضعف عالوه بر ارائهنشست شرکت کنند. در این جلسه 

ست هیچتیم از بازدید به عمل آمده نیز ارائه می صمیم نهایی گردد. الزم به ذکر ا صو  ت گونه اظهار نظری درخ

  .گرددد ارائه نمیاز سوی تیم بازدی مؤسسهدر مورد موقعیت اعتباربخشی 

تیم بازدید بیرونی به عنوان تنها سخنگوی تیم شناخته می شود. از این رو،  هرگونه اظهار نظر  مسئول: 1تبصره 

شفاهی یا کتبی اعضای تیم در خصو  نتایج بازدید و بررسی ها به عنوان نظر شخصی ایشان تلقی خواهد شد و 

 بیرونی قابل استناد نخواهد بود. به عنوان نتایج بازدید

: تامین محل اقامت و وسیله ایاب و ذهاب ارزیابان بیرونی به منظور بازدید و نیز پذیرایی در حد متعارف 2تبصره 

 دانشگاهمورد بازدید است. همچنین وسیله تردد تیم بازدید بیرونی به آن شهر، بایستی توس   دانشگاهبه عهده 

ردد. به جز موارد مذکور، پرداخت وجه، دادن هر گونه هدیه و نیز انجام هر گونه پذیرایی مورد ارزیابی تامین گ

 مازاد بر حد متعارف، ممنوع است ) این موارد در راهنمای اخالقی آمده است(.

 های پس از بازدیدفعالیت -5-1-6

 گزارش بازدید بیروني  -1-6-1-5

بازدید، گزارش ارزیابی اسههتانداردهای مربوط به خود را تکمیل نموده و روز  پس از  10اعضههاء تیم بازدید، ظرف 

بازدید تحویل می بازدید گزارش را دهند. به دبیر تیم  بازدید،  4تا  2ظرف دبیر تیم  ندی هفته پس از  جمع ب

های دریافتی، گزارش پس از مرور و بررسههی گزارشمی دهد. مسههئول تیم تیم بازدید  مسههئولکرده و تحویل 

تمام این کند. ارسال میدبیرخانه کمیسیون ملی اعتباربخشی آن را به    تکمیل و نهایی کرده ورزیابی بیرونی را ا

  از طریق سامانه اعتباربخشی انجام شود.  می تواندفعالیتها 

 

صره سه مورد   :1تب س سبت به مو شکلی در معرض تعارض منافع ن ضای تیم بازدید به هر  چنانچه هر یک از اع

کمیسیون  دبیرارزیابی باشد، برای مراعات بی طرفی و عدالت، مکلف است موضوع را بالفاصله به صورت کتبی به 

)راهنمای اخالق اعتباربخشی  اطالع دهد. هر گونه تصمیم بر عهده کمیسیون ملی اعتباربخشی خواهد بود  ملی

 .(آمده است مؤسسه ای به پیوست آیین نامه

اگر در حین یا بعد از بازدید مشخص شود که تعارض منافع وجود داشته و گزارش نشده است، موضوع  :2تبصره

  برای بررسی و تصمیم مقتضی در کمیسیون ملی اعتباربخشی مطرح خواهد شد.

 


