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آموزش عالی نیز دچار  ,جهان امروز، دنیاي تغییرات سریع است و همگام با این حرکت
. بنابراین کیفیت آموزش همواره یک دغدغه جهانی بوده است. از سوي شود می تغییر

گیري شخصیت و  ها عالوه بر اهداف دانشی و مهارتی بر اهدافی چون شکل دیگر دانشگاه
 هاي ذهنی و تفکر نیز تاکید دارند که این امر اهمیت توجه به کیفیت را فزونی توانائی

هنگفتی هاي  لی بخشی است که در آن بودجهبخشد. با نگاهی دیگر، حوزه آموزش عا می
سال از دوره  4شود. همچنین، بخش جوان جامعه یعنی دانشجویان حداقل  صرف می

کنند. بنابراین، توجه به این موضوع که  می آموزش عالی صرف در فعال زندگی خود را
یا نه و شوند  اي صحیح به کار گرفته می هاي انسانی به طریقه این بودجه، زمان و فرصت

 شود، بحث پاسخگویی در آموزش عالی را مطرح آیا نتایج مورد انتظار حاصل می
اعتباربخشی است. چرا که ها  سازد. یکی از مسیرهاي پاسخگویی به این دغدغه می

اعتباربخشی به عنوان کلیدي براي پایداري فرهنگ کیفیت و همچنین پایداري 
توان  اي می د.  از اهداف اعتباربخشی برنامهشو می هاي کلیدي آموزش عالی قلمداد ارزش

به این موضوع اشاره نمود که آموزش ارائه شده از سوي موسسات آموزش عالی از یک 
گردد تا برنامه  کیفیت قابل قبول برخوردار هستند. از طرف دیگر، اعتباربخشی سبب می

 به سمت اصالح و ارتقاي خود حرکت نماید. 
ر ایران نیز به دنبال گسترش کمی، اکنون در مسیر ارتقاي نظام آموزش عالی سالمت د

کند. پر واضح است که یکی از مهمترین وظایف  کیفیت آموزش ارائه شده، حرکت می
ها به سمت ارتقا کیفی است و دستیابی به این  نظارت عالیه و هدایت دانشگاه ،وزارت
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اعتباربخشی فرآیندي  گردد. بدیهی است اجراي اهداف از مسیر اعتباربخشی میسر می
 پر چالش براي نظام آموزش عالی سالمت خواهد بود. 

کتاب حاضر که حاصل مأموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با نظر خواهی از 
هاي  تواند مسیر اعتباربخشی برنامه صاحب نظران کشوري به محصول رسیده می

هاي مستقر در وزارت هموار  انهآموزشی را از طریق فرایندهاي تدوین شده در دبیرخ
سازد. در اینجا الزم است از زحمات بسیار ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ریزي، و البته با  خصوصاً سرکار خانم دکتر چنگیز تشکر وافر نمایم که با درایت و برنامه
هدایت و حمایت معاون محترم آموزشی وقت جناب آقاي دکتر الریجانی اقدامات 

 اند. ندگار و درخشانی را انجام دادهما
 

 

  

 دکتر علی اکبر حق دوست 
 درمان و معاون  آموزشی وزارت بهداشت

یآموزش پزشک  
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نظام آموزش عالی در تحقق توسعه پایدار کشور نقشی تعیین کننده دارد. و از سوي 
شود.  بنابراین، توجه به  می به عنوان محور توسعه پایدار شناخته "انسان سالم "دیگر، 

ینی دوگانه در  نظام درهم تنیده آموزش علوم پزشکی و خدمات سالمت با نقش آفر
توسعه پایدار کشور،  اهمیتی دوچندان خواهد یافت. این امر هم  مستلزم سرمایه گذاري 
در حوزه آموزش علوم پزشکی و هم پاسخگویی این حوزه در برابر ماموریت محوله و 

 منابع اختصاص یافته است.   
سر جهان است مقوله پاسخگویی نظام آموزش عالی علوم پزشکی، امري پذیرفته در سرا

و در بسیاري کشورها، فرآیندها و شاخصهایی متناسب با نظام اجتماعی و سیاسی و 
آموزشی خود براي ارزیابی این مقوله تدارك دیده اند. از سوي دیگر، ضرورت اطمینان از  

همزمان با رشد کمی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی   "کیفیت"و  "پاسخگویی"
هاي  در حوزه آموزش علوم پزشکی بیش از سایر حوزه "یاعتباربخش"سبب شده که 

 آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد. 
اعتباربخشی به عنوان یکی از الگوهاي تضمین کیفیت، در صد سال اخیر دربسیاري از 

آموزش عالی استقرار هاي  کشورهاي جهان با هدف اطمینان از کیفیت مؤسسات و برنامه
یک فرآیند ارزیابی کیفیت است که به وسیله نظام آموزش یافته است. اعتبار بخشی 

عالی براي بررسی و تضمین کیفیت و ارتقاء کیفیت دانشگاهها و برنامه هاي آموزش 
عالی به کار گرفته می شود. در این فرایند ، یک موسسه به نهاد ارزیابی کننده ذیصالح 

کند یا از  می تبعیتبیرون از موسسه نشان می دهد که از استانداردهاي مصوب 
 مناسب براي دستیابی به استانداردها برخوردار است. هاي  برنامه

)، گام مهمی در 1394در کشور ما طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی (سال 
ارتقاي آموزش علوم پزشکی بود که یکی از هاي  انسجام و سرعت بخشیدن به برنامه

آموزشی علوم پزشکی است. در هاي  سات و برنامهمهم آن، اعتباربخشی مؤسهاي  بسته
این بسته چهار محور اعتباربخشی مؤسسات، اعتباربخشی بیمارستانهاي آموزشی، 
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مورد تأکید قرار گرفته ها  آموزش مداوم و اعتبار بخشی برنامههاي  اعتباربخشی برنامه
 است. 

به عنوان یک مأموریت مقاطع گوناگون  -توسعه مدل اعتباربخشی برنامه اي براي رشته 
ویژه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محول شد.  کتاب حاضر یکی از بروندادهاي 

تواند مورد استفاده نهادهاي ذیربط در  می اجراي این مأموریت توسط تیم علمی است که
تخصصی شوراهاي آموزشی هاي  آموزشی (از جمله دبیرخانههاي  اعتباربخشی برنامه

و ها  مختلف، دانشکدههاي  اعضاي هیاتهاي ممتحنه و ارزشیابی رشتهوزارت بهداشت، 
گروههاي آموزشی دانشگاهها) قرار گیرد. این راهنما در ضمن ارائه توضیحات مبنایی 

 )con text( علمی و اجرایی،  مسیر الزم براي اجراي اعتباربخشی را متناسب با بافتار
دهد. از این رو، دست اندرکاران  می نآموزشی ملی به شکل عملیاتی نشاهاي  برنامه

توانند آیین نامه،  اعتباربخشی برنامه اي با بهره گیري از الگوي ژنریک ارائه شده می
آموزشی مورد نظر را هاي  ساختار و فرایند خاص دبیرخانه خود براي اعتباربخشی برنامه

و کسب نظر تدوین نمایند. همچنین مسیر تدوین استانداردهاو مراحل توافق سازي 
 خبرگان را نیز با توجه به راهنما طی کنند.

تخصصی آموزش و ارزشیابی و هاي  کاربران اجرایی، دانشجویان رشته عالوه بر
عالقمندان به یادگیري در خصوص اعتباربخشی این کتاب را مکمل و مثال ارزشمندي 

 براي متون انتزاعی در خصوص اعتباربخشی خواهند یافت.
آموزشی با الگوي پیشنهادي گام مؤثري در هاي  ي اعتباربخشی برنامهامید است اجرا

آموزشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور باشد. هاي  راستاي ارتقاء کیفیت تمامی برنامه
نویسندگان این اثر خود را نیازمند بازخوردهاي ارزشمند خوانندگان و صاحبنظران 

 . داي بعدي اثري بهتر ارائه گرددانند تا به یاري خداوند در ویراسته می محترم
 

 

  

 دکتر طاهره چنگیز
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 درمان و آموزش پزشکی
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 تقدیر و تشکر:

تحریر این مجموعه مسیري دشوار و طوالنی را طی نموده است. در پایان این  
دانند از تمام کسانی که در این راستا کمک  می مسیر، نویسندگان بر خود واجب

ران، اساتید، و یاري نمودند مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم نمایند. از کلیه مدی
و کارشناسان دبیرخانه شوراي گسترش، شورایعالی برنامه ریزي، کمیسیون ملی 
اعتباربخشی، دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، 
دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی، دبیرخانه شوراي آموزش 

تخصصی،  دندانپزشکی و تخصصی، دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و
دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی و همچنین همکاران دانشگاههاي کالن 
منطقه هفت آمایشی که ما را به طرق مختلف در این کار یاري رساندند، به ویژه 
سرکارخانم دکتر زریچهر وکیلی، سرکارخانم دکتر مریم آویژگان، و جناب آقاي 

 داریم. دکتر مصطفی دهقانی کمال سپاس و قدردانی را

شود، توسط  می انجام طرحی که نتایج آن در قالب این کتاب منتشرهاي  هزینه 
مرکز تحقیقات راهبردي آموزش علوم پزشکی (نصر) تأمین شده است که بدین 

 دارند.  می وسیله نویسندگان مراتب تشکر خود را از حمایت نصر اعالم
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 پیشگفتار
رسد.  میلیون نفر دانشجو می 263به حدود  2025ا سال آموزش عالی ت  نیاز جهانی به

میلیون نفر دانشجو بود، قابل توجه  100که  2000این میزان رشد در مقایسه با سال 
. نکته یابد میمیلیون دانشجو افزایش  163سال حدود  25اي که در طی  است. به گونه

نان از کیفیت آموزش اینجاست که همراستا با رشد کمی نیاز رو به رشدي براي اطمی
المللی شدن آموزش عالی و جابجائی دانشجویان،  عالی وجود دارد از سوي دیگر روند بین

هاي آموزشی در این بستر یکی از عوامل موثر در توجه به کیفیت آموزش  اساتید و برنامه
گر براي رسیدن موسسات آموزشی به تعالی در  عالی است. تضمین کیفیت عامل هدایت

هاي آموزشی به استانداردهاي  باشد، هر چند اطمینان از رسیدن برنامه عالی می آموزش
هاي بزرگ در بسیاري از کشورها  مطرح است.  المللی به عنوان یکی از چالش ملی و بین

کننده به عنوان عناصر کلیدي در  بنابراین فرآیند اعتباربخشی و موسسات اعتباربخشی
در  CHEA(1( آمریکا شوراي اعتباربخشی آموزش عالیشوند.  تضمین کیفیت شناخته می

هاي آموزش عالی  ، اعتباربخشی را به عنوان بررسی کیفیت موسسات و برنامه2014سال 
مطرح نموده است. در نظام آموزش عالی سالمت کشور نیز  به دنبال اجراي طرح تحول 

ات و و نوآوري در آموزش علوم پزشکی و در قالب بسته اعتباربخشی موسس
اي،  اي، برنامه محور موسسه 4هاي آموزشی، موضوع اعتباربخشی در  بیمارستان

هاي آموزش مداوم مورد توجه قرار گرفته است.  بیمارستانی و برنامه
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هاي  کوتاه بر مراحل اجراي ماموریت تدوین الگوي اعتباربخشی برنامه يمرور
 آموزش علوم پزشکی کشور
اي و دانشگاهی با مشارکت  هاي کشوري، منطقه کمیته به منظور انجام این مأموریت

اساتید و صاحب نظران حوزه اعتباربخشی و ارزشیابی تشکیل گردید و اجراي این 
 هاي شکل زیر آغاز و به انجام رسید: ماموریت بر اساس گام

 
هاي زیر انجام  هاي اولیه حاصل از مرور متون فعالیت به منظور تدوین پیش نویس

 گردید: 
 

  هاتهیه نسخه نهایی و ارسال به وزارت و دبیرخانه

 تشکیل گروه تخصصی کشوري

بررسی تجارب کشورها درخصوص حوزه استانداردها برحسب رشته مقطع و تهیه پیش نویس 
 مقاطع/ پیشنهادي براي رشته ها

ط ا ا ا ا ا ک ا

هاي  و بررسی در کارگروه..... ساختار، فرایند، آیین نامه، راهنماها: تهیه پیش نویس هاي اولیه
 دانشگاهی

 تحلیل و مقایسه: جمع بندي تجارب کشوري و تجارب سایر دانشگاهها و کشورها

مصاحبه با صاحب نظران، افراد با تجربه و دست اندرکار اعتباربخشی در : انجام مطالعه کیفی
 هاوزارت بهداشت  و دانشگاه

ف ک طال ا اا ا کا ا ا ا اف ا ظ ا ا ا

 بررسی مستندات و فرایند تعریف شده در سایت دبیرخانه ها، شوراي گسترش و شورایعالی برنامه ریزي

 مکاتبه با دبیرخانه ها و شورایعالی برنامه ریزي : بررسی وضعیت موجود اعتباربخشی در کشور

 بررسی ساختار و فرایند اعتباربخشی در دانشگاههاي مختلف جهان: مرور متون
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 تهیه جداول مقایسه اي براي ساختار وفرایند در کشورها 
 تهیه جدول مقایسه اي براي تجارب کشوري در زمینه اعتباربخشی 
 تهیه پیش نویس اولیه ساختار و فرایند اعتباربخشی 
 هاي کارشناسی و اصالحات اولیه  بررسی در گروه 
 تهیه پیش نویس نسخه ژنریک آیین نامه اعتباربخشی 
پیش نویس نسخه ژنریک راهنماي خود  ارزیابی، ارزیابی بیرونی، ، راهنماي تهیه  

 اخالق
هاي خودارزیابی، ارزیابی بیرونی، گزارش خود ارزیابی، گزارش  تهیه پیش نویس فرم 

 ارزیابان بیرونی
 

آموزشی، وجود استانداردهاي مصوب ملی است. این در هاي  الزمه اعتباربخشی برنامه
آموزشی فاقد هاي  رسی وضعیت موجود نشان داد که اکثر برنامهحالیست که، بر

استانداردهاي مصوب هستند، بنابراین، یکی دیگر از اقداماتی که انجام شد، تدوین 
گوناگون بود.  مقاطع /راهنماي استاندارد نویسی و چارچوب استانداردها برحسب رشته 

 هاي زیر صورت گرفت: به این منظور فعالیت

 
اي نشان دهنده این بود که با استفاده از   ه دست آمده از اعتباربخشی مؤسسهتجارب ب

توان از دقت و عدالت در امر اعتباربخشی اطمینان بیشتري حاصل  راهنماي اخالقی می
هاي انجام شده،  نمود. در همین راستا با جستجوي متون و با بهره گیري از مصاحبه

 ن گردید. راهنماي اخالقی اعتباربخشی نیز تدوی

  و هارشته براي اعتباربخشی هايسازمان و مؤسسات در شده تدوین استانداردهاي بررسی
 دانشگاهی گوناگون مقاطع

 مقایسه حوزه استانداردها بر حسب رشته مقطع

 تدوین راهنماي استاندارد نویسی

 مقاطع دانشگاهی/ تدوین حوزه هاي استاندارد و توضیحات هر حوزه براي رشته
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اي الزم بود مستندات  هاي الزم براي انجام اعتباربخشی برنامه پس از تدوین پیش نویس
توسط افراد صاحب نظر مورد کارشناسی قرار گیرند و در خصوص هر کدام توافق 

 کارشناسان و صاحب نظران کسب گردد.  به این منظور اقدامات زیر انجام گردید. 
: بررسی و اصالح ساختار و فرایند در جلسات اي بررسی دانشگاهی و منطقه 

 کارشناسی در سطح دانشگاه و منطقه
هاي تدوین شده توسط صاحب نظران  : بررسی پیش نویسبررسی کشوري 

هاي شوراهاي آموزشی وزارت  کشوري، شوراي عالی برنامه ریزي و دبیرخانه
 بهداشت

با حضور  در اصفهان 9/97/ 20 نشست کشوري اعتباربخشی برنامه مورخ 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دبیر شوراي عالی برنامه ریزي، رئیس

هاي آموزشی  ، دبیران و نمایندگان شوراي گسترش و دبیرخانهوزارت متبوع
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

الزم به ذکر است که حین انجام این مأموریت، پروژه تدوین ساختار و فرایند 
ی دوره  پزشکی عمومی به مجریان این مأموریت واگذار گردید که اعتباربخش

 همزمان آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی تدوین و در شوراي عالی برنامه
هاي علوم پزشکی جهت اجرا ابالغ شد.  ریزي مورد تصویب قرار گرفت و به دانشگاه

بی، راهنماي ارزیابی همچنین ساختار و فرایند اعتباربخشی، راهنماي خودارزیا
هاي الزم براي انجام خودارزیابی و ارزیابی بیرونی تدوین و مورد تصویب  بیرونی و فرم

قرارگرفت. بر این اساس اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی، فرایند به رسمیت 
با موفقیت کسب  WFME1را توسط تیم  )recognition(شناختن نهاد اعتباربخشی 

هاي  ستاي انجام ماموریت تدوین الگوي اعتباربخشی برنامهنمود. بنابراین در را
 گردند: آموزشی علوم پزشکی  موارد زیر به عنوان محصول عملیاتی معرفی می
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تجربه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی و تصویب آیین نامه اعتباربخشی دوره  
 پزشکی عمومی/ تشکیل کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 خود ارزیابی و بازدید بیرونی دوره پزشکی عمومیانجام مرحله  
 پزشکی عمومی دبیرخانه recognitionطی مراحل  
 آموزشی در شوراي گسترش هاي  تصویب کلیات اعتباربخشی برنامه 
 با توجه به الگوي پیشنهاديها  تدوین آیین نامه اعتباربخشی در برخی دبیرخانه 

 
 10هاي اشاره شده، محصول این پروژه که شامل  ها و فعالیت در نهایت طی انجام گام

 گردد.   می سند است، به شرح زیر در فصول بعدي ارائه

 

 گزارشی از وضعیت موجود فعالیت هاي اعتبار بخشی برنامه در ایران) 1

 مروري بر ساختار اعتباربخشی برنامه در برخی کشورها) 2

 ساختار ژنریک اعتباربخشی برنامه ) 3

 فرایند  ژنریک اعتباربخشی برنامه ) 4

هاي آموزشی شوراهاي آموزشی وزارت بهداشت، درمان و نامه اعتبـاربخشی برنامهآیین) 5
 آموزش پزشکی

 هاي آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهنماي خودارزیابی برنامه) 6

 راهنماي ارزیابی بیرونـی برنامه هاي آموزشی علوم پزشکی) 7

 راهنماي تدوین استانداردهاي  برنامه هاي آموزشی علوم پزشکی) 8

 بر حسب رشته مقطع/ حوزه ها و تعریف حوزه ها  :چارچوب استانداردها) 9

 راهنماي اخالق اعتباربخشی  برنامه هاي آموزشی علوم پزشکی) 10

)بیرونیفرم خودارزیابی، ارزیابی بیرونی، فرم گزارش خودارزیابی و ارزیابی (تدوین فرم هاي موردنیاز) 11  
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تواند بر اساس شرایط و  می هر دبیرخانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ساختار موجود در آن دبیرخانه و با استفاده از الگوهاي ژنریک ارائه شده، اقدام به 

نامه، ساختار و فرایند اعتباربخشی خود نموده و در مراجع ذیصالح  تدوین آیین
ها از قبیل دبیرخانه داروسازي این اقدام  تصویب نماید. همانطور که برخی دبیرخانه

را آغاز نموده و اعتباربخشی دوره پزشکی خانواده نیز با استفاده از این الگوي ژنریک 
یح اعتباربخشی بر اساس آیین نامه و انجام گرفته است. امید است با اجراي صح

هاي  راهنماهاي تدوین شده بتوان به بهبود کیفیت آموزش و ارتقاي شایستگی
 دست یافت. آموختگان دانش
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 فصل اول
اعتبار بخشی برنامه هاي  فعالیت روند بررسی

 در ایران
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 مقدمه
وال در پاسخ به نیازهاي جامعه یا اصالحات نظام هاي آموزشی معم تغییرات در برنامه

دهد. آنچه که منجر به روند دائمی اصالحات  مندي است که از طریق مراجع باال رخ می
آموختگانی است که  هاي آموزش علوم پزشکی شده ، نیاز به تربیت دانش در برنامه

مراقبت یکپارچه و بتوانند از دانش علمی و استدالل بالینی مناسب براي فراهم نمودن 
کننده در  پاسخگوئی به نیازهاي سالمت جامعه استفاده نمایند. یکی از رویکردهاي کمک

 دستیابی به این مهم اعتباربخشی است.

اعتباربخشی فرایندي است که در جریان آن یک سازمان مشخص با استفاده از نظر 
ن و از پیش تعیین گروهی از خبرگان یک حوزه تخصصی، بر اساس استانداردهاي مدو

هاي ادواري منظم واحدهاي آموزشی در حوزه مورد نظر  شده، نسبت به انجام ارزشیابی
نماید.  گیري می اقدام نموده و در مورد اعطاي صالحیت آموزشی به آنان تصمیم

اي  شود. در اعتباربخشی برنامه اي انجام می اي و مؤسسه اعتباربخشی در دو نوع برنامه
لفی مانند آموزش، ارائه خدمات آموزشی و پژوهش در یک برنامه آموزشی هاي مخت حوزه

هاي  دوره گیرد. در آموزش علوم سالمت نیز، اعتباربخشی مورد ارزشیابی قرار می
کند که استانداردهاي ملی در زمینه سازمان، عملکرد و کارآیی  آموزشی مشخص می
 چگونه است.  ها دوره آموزشی رشته

 در ایران  نکاهی به وضعیت موجود اعتباربخشی برنامه
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ل ابتدا به بررسی عناصر سیستم اعتباربخشی رسمی در نهادهاي رسمی در ادامه این فص
شود. الزم به ذکر ا ست که این عناصر در اغلب کشورهایی که  کشوري پرداخته می
کنند،  وجود دارد. بدیهی است با توجه به  هاي آموزشی را اجرا می اعتباربخشی برنامه

توانند از نظر  نظام،  این عناصر میساختار نظام آموزش عالی، و فرهنگ حاکم بر این 
هاي آموزشی  ماهیت، وسعت و تعداد تغییر یابند. در ایران نیز فرایندهاي ارزشیابی دوره

هاي مختلف و بر اساس  ها، به شیوه و فرایندهاي اعطاء و تمدید مجوز به این دوره
است.  هاي آموزشی وزارت بهداشت وجود داشته فرایندهاي تعریف شده در دبیرخانه

هدف از این فصل ارائه فرایندها و تجارب و مقایسه آن با عناصر و فرایندهاي مورد انتظار 
 از یک سیستم اعتباربخشی رسمی است. 
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 عبارتند از: 1-1عناصر یک سیستم اعتبار بخشی رسمی باتوجه به شکل 

 
 بود از: ) عبارت خواهد 2-1بنابراین مراحل استقرار یک نظام اعتباربخشی (شکل 

 
 :مراحل استقرار یک نظام اعتباربخشی٢-١شکل

رسد در طیف اقدامات جهت استقرار نظام اعتباربخشی سه مورد تعیین دوره  به نظر می
تواند تابع شرایط و قوانین  کننده و تدوین استانداردها می آموزشی، سازمان اعتباربخشی

اجراي آن تقریبا در بیشتر مرتبط در هر کشور باشد. هرچند انجام اعتباربخشی و 
همچنین مراحل انجام اعتباربخشی به . )2(کنند کشورها از مراحل مشابهی پیروي می

 باشد: می نیز 3-1شرح شکل 

1 
ساختاري که نشان دهنده سازمان ها یا نهادهاي متولی سیاستگذاري و تصمیم گیري در •

 .خصوص اعتباربخشی باشد

2    
 .باشد دوره ايارزشیابی هاي  اجرايسازمانی که متولی •

3 

 
مدون و مکتوبی که براي انجام ارزشیابی ها به کار ) و احتماال ابزارهاي(ياستانداردها•

 .می روند
 

4 
 .فرایند مشخص براي انجام اعتباربخشی و بازدیدها•

5 
 .استفاده از نظرات خبرگان متعدد به منظور قضاوت در مورد کیفیت واحد مورد ارزشیابی•

6 
تأثیر بر وضعیت واحد مورد ارزشیابی، بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی انجام شده •
 )ارزشیابی این تأثیر(

دوره  (تعیین مقطع 
مورد  ) آموزشی

 ارزشیابی 

تعیین سازمان متولی و استقرار  
 نهادهاي مورد نیاز

تدوین 
استانداردهاي 

 الزم 

انجام 
 اعتباربخشی  

)۱(: عناصر سیستم اعتباربخشی رسمی۱-۱شکل   
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 )٣(: مراحل انجام اعتباربخشی٣-١شکل

هاي حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  به دنبال ابالغ سیاست
نوآوري در آموزش علوم پزشکی و طرح موضوع  پزشکی در قالب طرح تحول و

ها و  گرائی به منظور استفاده بهینه از پتانسیل در قالب بسته ماموریت  هاي ویژه مأموریت
 1394هاي ویژه از سال  هاي مختلف آموزش، ابالغ ماموریت ها در حوزه تجارب دانشگاه

زشکی اصفهان، تدوین هاي موجود در دانشگاه علوم پ اجرائی شد. با توجه به ظرفیت
اي نظام آموزش عالی سالمت به این دانشگاه محول گردید. در  الگوي اعتباربخشی برنامه

این راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پس از تدوین طرح پیشنهادي و تصویب آن در 
اي را به  آمایش کشور اقدامات گسترده 7جلسات شوراي معاونین آموزشی کالن منطقه 

اند. یکی از این اقدامات تعیین وضعیت موجود اعتبار بخشی برنامه در ساختار انجام رس
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که در ادامه این متن به تفصیل توضیح 

 هاي زیر برداشته شده است: شود. در این راستا گام داده می

 یابیارزش يادر راست تیمستندات مرتبط با هرگونه فعال یو بررس يآور جمع-1
 .کشور یپزشک علوم يها دانشگاه یآموزش يها برنامه

در ابتدا با انجام مکاتبات رسمی با مسئولین مرتبط در وزارت به گردآوري مستندات 
موجود و اینکه در این حوزه کدام اقدامات و فرایندها در جریان است، پرداخته شد. از 

راي عالی برنامه ریزي، شوراي آموزش توان به مستندات و شرح وظایف شو این جمله می

 جمع آوري اطالعات در مورد واحد مورد ارزشیابی

 انجام خودارزیابی 

 کننده و تهیه گزارش بازدیدانجام بازدید توسط هیأت 

 تصمیم گیري نهایی توسط نهاد مسؤل  
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علوم پایه و تخصصی و سایر شوراهاي آموزشی مستقر در وزارت اشاره نمود. همزمان با 
انجام مکاتبات، بررسی تارنماي نهادهاي مرتبط با موضوع نیز انجام گردید. حاصل این 

هاي  یرخانهها و فرآیند ارزشیابی برنامه در دب اي از شرح وظایف، فرم مرحله مجموعه
گوناگون وزارت بهداشت بود. این مستندات از نظر محتوي و فرایند مورد بررسی قرار 

 گرفتند. 
 برنامه یو تجربه در حوزه اعتباربخش یعلم سوابق بااز خبرگان  یبا گروه مصاحبه-2

با انجام تعدادي مصاحبه حضوري با برخی از افراد خبره و صاحب نظر کشوري، به 
که به امر اعتبار بخشی مرتبط است اعم از اینکه صراحتاٌ تحت عنوان انعکاس آنچه 

هایی که ماهیتاٌ با آن مرتبط  هاي آن باشد یا سایر فعالیت اعتباربخشی یا هریک از گام
است، پرداخته شد. ماحصل این دو گام یعنی گردآوري مستندات و مصاحبه با افراد، 

ه در کشور قبل از انجام این پروژه، قابل نمایی است که از وضعیت اعتباربخشی برنام
  تصور است.

 شود: ارائه می 4-1براي سهولت امر، این نما در قالب شکل 

 
: موارد مورد توجه در بررسی وضعیت موجود اعتباربخشی برنامه در ایران۴-۱شکل  

قدر مسلم این است که موضوع اعتباربخشی در ایران هرچند تاکنون به صورت کامل، 
هایی در  و ساختارمند پیاده سازي نشده، لیکن اقدامات ارزشمند و دستورالعملرسمی 

هاي آموزشی اعم از راه اندازي یا  هاي ارزشیابی برنامه مندکردن فعالیت راستاي ضابطه

 .ند اهاي مرتبط با اعتبار بخشی مشغول معرفی نهادهایی که در وزارت به فعالیت

 .ساختارهایی که در این راستا تاکنون در هریک از این نهادها وجود داشته است

 .فرایندهایی که در این راستا وجود داشته است

 .استانداردهایی که براي انجام ارزشیابی ها مورد استفاده قرار می گرفته است

 .ها اتخاذ می شده است تصمیماتی که پس از تعیین نتیجه ارزشیابی
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تأسیس رشته تا ادامه و توسعه فعالیت، همواره وجود داشته است. در همین راستا 
ش عالی (وزارت علوم و پس از تشکیل وزارت هاي مختلف نهادهاي متولی آموز بخش

هاي شوراهاي آموزشی و حتی شوراي  بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه
اند. در زیر  ها و ضوابطی را همواره در دستور کار خود داشته ها) فعالیت گسترش دانشگاه

 د.شو خالصه این اطالعات که از طرق پیشگفت، گردآوري گردیده است، ارائه می

 ساختار موجود 

 
   .شود یم پرداخته ها آن فیوظا و نقش به ادامه در*

 یعلوم پزشک یزیر برنامه یعال یشورا رخانهیدب
ي مشترك براي کلیه  هاي ضروري و توسعه این دبیرخانه عالوه بر تدوین چارچوب

هاي عمومی، تخصصی و تحصیالت  هاي تحصیلی حوزه سالمت اعم از دوره رشته
اقدام به تعیین استانداردهاي هر رشته تحصیلی در قالب سؤاالتی نموده که  تکمیلی، 

 شوراي گسترش
 صدور مجوز شروع دوره با نظر دبیرخانه هاي ذیربط•

 صدور مجوز ادامه دوره بر اساس بازدیدهاي ادواري توسط دبیرخانه هاي ذیربط•

 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی

 تصویب کوریکولوم رشته•

 تدوین استانداردهاي هر رشته در سند کوریکولوم •

 :شوراهاي تخصصی مربوط به برنامه هاي مختلف و دبیرخانه ذیربط آنها
 دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی•

 دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی•

 دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی•

 دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصی•

 دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی•
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ها به آنها پاسخ داده شود. این سؤاالت براي  باید در متن سند برنامه درسی رشته
رغم نداشتن  مورد است. همچنین این دبیرخانه علی 40و تخصصی  30هاي عمومی  دوره

ها به  هایی را براي بازدید از دانشگاه گروهها و  ساختار مشخص براي اعتباربخشی، تیم
ها  هاي ممتحنه رشته کند که عمدتا از هیأت هاي جدید اعزام می اندازي دوره ویژه راه

هستند. طبق الزام تعیین شده توسط این دبیرخانه، در ابتدا دانشگاه یا گروه متقاضی با 
ارزیابی درونی پرداخته و سپس در اختیار داشتن الزامات دوره، به انجام خود ارزیابی یا 

نتایج را به دبیرخانه منعکس و تقاضاي بازدید جهت تأیید و تصویب دوره جدید را 
هاي این دبیرخانه پس از بررسی مدارك و مستندات و همچنین امکانات  نمایند. تیم می

گیرد، با استفاده از یک فهرست بازبینی  موجود که طی بازدید مورد بررسی قرار می
بازبینی بر مبناي  نمایند. این فهرست  تیازدهی، امتیاز تعلق گرفته به آن را تعیین میام

)یعنی زمینه، درونداد، فرایند و محصول برنامه تدوین شده است. در CIPP1الگوي سیپ (
نتیجه این فرایند دوره مذکور به چند حالت ممکن یعنی تأیید، مشروط، و یا مردود 

د. همچنین این دبیرخانه در مواردي به بررسی امکان یا عدم گیر مورد قضاوت قرار می
اندازي  پرداخته است. این فرایند مشابه راه ها نیز می ها یا دوره امکان ادامه فعالیت گروه

هاي تأیید، مشروط، تذکر، اخطار و یا مردود بوده  بوده،  منتهی نتیجه آن یکی از حالت
 است.

 پزشکی و بهداشت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه
هاي ممتحنه، ساختاري نظارتی دارد. این نظارت از طریق  این شورا با کمک هیأت

شود،  ریزي که توسط بوردها انجام می اي هر دو سال یکبار با برنامه بازدیدهاي دوره
گیرد. به  هاي مشخص و دقیق انجام می گردد. این بازدیدها با استفاده از فرم اعمال می
م بازدید، اقدامات پیگیري از جمله  ارائه گزارش شفاهی به هیأت ممتحنه ، دنبال انجا

شود.  جلسه و انعکاس نتیجه به شوراي گسترش از این مسیر انجام می ثبت در صورت
شود و توصیه  ماهه براي بهبود داده می 6با توجه به نتایج، به دانشگاه یک مهلت 

هاي این  گردد. ارزیابی ازدید انجام میمجدد توسط هیأت ممتحنه به دانشگاه مورد ب

                                                           
1 Context, Input, Process, Product 
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شود.  شورا مبتنی بر نظر خبرگان بوده و  ارزیابی درونی در طی فرآیندها انجام نمی
شود ولی انجام آن  البته گاهی طبق روال ایجاد شده از قبل، ارزیابی درونی انجام می

 شرطی براي انجام بازدید نیست.
اه درخواست خود را به شوراي گسترش در ارتباط با تأسیس رشته جدید، دانشگ

دهد. شوراي گسترش پس از بررسی اولیه، درخواست را به دبیرخانه شوراي عالی  می
دهد. بررسی اولیه توسط دبیرخانه  ریزي و سپس به دبیرخانه مرتبط ارجاع می برنامه

رخواست و شود. به دنبال این فرآیند تأیید و یا رد د مرتبط انجام و تیم بازدید اعزام می
گردد. در مواردي ممکن  اعالم نظر به شوراي گسترش جهت اعالم به دانشگاه انجام می

است درخواست رفع نواقص به دانشگاه اعالم شده و پس از رفع نواقص بازدید مجدد 
موضوع در جلسه هیأت ممتحنه طرح و  اًشود. در صورت احراز شرایط، مجدد انجام می

سترش اعالم و در آنجا بر اساس وضعیت کلی کشور و بر توسط دبیرخانه به شوراي گ
شود. مبناي انجام بازدید و  اساس مطالعاتی که انجام شده نظر نهایی مشخص می
ها توسط  هاي درسی رشته قضاوت در این فرآیند، استانداردهایی است که در برنامه

در مقاطع ریزي تعیین شده است. این فرآیند نظارتی بیشتر  شوراي عالی برنامه
تحصیالت تکمیلی بوده و دربرگیرنده همه جوانب نیست. در نهایت، تصمیم اتخاذ شده 

 شامل تذکر آموزشی، اخطار آموزشی، و توقف دوره  بوده است

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
براساس قانون مصوب 1352، شوراي آموزش پزشکی و تخصصی از سال ایراندر 

وظیفه بر این اساس، این شورا  .قـت تأسیس گردیده استمجلـس شـوراي ملی و
ارزشیابی و تأیید صالحیت آموزشی واحدهاي آموزش پزشکی تخصصی در کشور را بـر 

مطالعات وسیع کارشناسی در مورد مبانی پایه و تجارب عملی  به دنبالعهده دارد. 
شکی و تخصصی کشورهاي دیگـر در زمینه ارزشیابی و اعتباربخشی، شوراي آموزش پز

آموزش پزشکی تخصصی  ختار نوین ارزشیابی و اعتباربخشیااستقرار س1379در تیرماه 
کمیته تخصصی و نیز 15از آن زمان تاکنون، با تشکیل بیش از  را به تصویب رساند.

کمیسیون اعتباربخشی، براي اولین بار در کشـور، ضمن استقرار یک ساختار 
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رشته تخصصی به تصویب شورا رسیده 9ي آموزشی در اعتباربخشی منسجم، استانداردها
 .گذارد پشت سر می، ها بر اساس طراحی انجام شده  و  مراحل اجرایی را در دانشگاه

هاي آموزشی اعم  دراین دبیرخانه استانداردها و فرایندهاي تأسیس و اعتبار بخشی دوره
علوم پزشکی  هاي از تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ کامالٌ مشخص و به دانشگاه

هاي  ریزي براي بازدید رشته محل منعکس شده است. در یک نماي کلی بدنبال برنامه
هاي تکمیل شده از دانشگاه اخذ، سپس تاریخ و اعضاي  مورد ارزشیابی، مستندات و فرم

تیم بازدید کننده تعیین و پس از انجام بازدید نتایج در معاونت ارزشیابی و اعتباربخشی 
اي با حضور اساتید  گیرد. در مواردي اگر الزم باشد، جلسه رد بررسی قرار میدبیرخانه مو

مشاور دبیرخانه و نمایندگان دانشگاه برگزار و سپس نتایج نهایی پس از تأیید دبیرخانه 
گردد. آنچه در این فرایند قابل ذکر است این است که هرچند  به دانشگاه اعالم می

گردد لیکن مرحله  ز دانشگاه مورد ارزیابی اخذ میهاي تکمیل شده و مستندات ا فرم
مشخصی تحت عنوان خودارزیابی در فرایند مذکور تعریف نشده است. همچنین انجام 

 ها با درخواست کتبی دانشگاه و استناد به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه شروع ارزشیابی
خصصی با هاي تخصصی و فوق ت شود. ضمن این که جزئیات فرایند براي دوره می
هاي  اي دارد. از جمله اینکه در ارزشیابی دوره هاي قابل مالحظه هاي فلوشیپ تفاوت دوره

هاي تخصصی و فوق تخصصی نیازي به  فلوشیپ پس از تأیید دبیرخانه برخالف دوره
ها ذکر نشده است و نتایج مستقیماٌ به دانشگاه  ارسال گزارش به شوراي گسترش دانشگاه

 گردد. متقاضی منعکس می

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
وجود استانداردهاي پایه رشته پزشکی عمومی و نیز ابالغ فرم خود ارزیابی استانداردهاي 
کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی موجب شده تا بتوان این دبیرخانه 

د نمود. البته الزم به ذکر هاي پیشرو در امر اعتبار بخشی برنامه قلمدا را یکی از دبیرخانه
است که تدوین استانداردهاي اولیه این رشته توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی 
راه را براي این دبیرخانه تا حدي هموار نموده است . لیکن دبیرخانه مذکور با صرف وقت 

ي هاي مؤثري را در راستا سازي و ابالغ این استانداردها گام و انرژي الزم جهت بومی
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هاي  ي دوره پزشکی عمومی در حوزه انجام اعتباربخشی برنامه برداشته است. استانداردها
رسالت و اهداف، برنامه آموزشی، محتواي برنامه، هیأت علمی، منابع آموزشی و پژوهشی، 
مدیریت عالی و اجرایی، دانشجو و نهایتاٌ ارزشیابی تدوین شده است. پس از تدوین، 

نامه اعتباربخشی در شوراي گسترش مصوب شدند. بنابراین یکی از  استانداردها و آیین
ارکان استقرار اعتباربخشی، که همان استانداردهاي اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 

ها و مراکز آموزش  نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به دانشگاه بود و همچنین، آیین
ها و  هاي پزشکی ملزم به تکمیل فرم کدهعالی کشور ابالغ شد. به دنبال این ابالغ دانش

اي که فرایند اعتباربخشی دوره را  انجام خودارزیابی شدند. در حال حاضر تنها دبیرخانه
 باشد. به طور کامل تدوین نموده و در حال اجرا است،  دبیرخانه پزشکی عمومی می

 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
هاي آموزشی در پایگاه  نامه ارزشیابی و اعتباربخشی دوره این دبیرخانه با درج آئین

 اینترنتی خود ساختار اعتبار بخشی خود را شامل نهادهاي زیر تعریف نموده است:
هاي کلی  شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی متولی تعیین و ابالغ سیاست )1

 اعتبار بخشی
ضوابط و  ریزي، ارزشیابی و اعتباربخشی جهت تعیین برنامه کمیسیون )2

هاي انجام شده و ارجاع  گیري درباره نتایج ارزشیابی ها، تصمیم استانداردهاي دوره
 به مراجع ذیربط 

آموزشی با وظیفه تدوین و بازنگري هاي  هاي تدوین و ارزشیابی دوره کمیته )3
 هاي دریافتی  هاي مربوطه و بررسی درخواست و تهیه فرمها  ادواري دوره

 است. مشخص نموده زینهاد را ن هر يو نحوه انتخاب اعضا بیترک نیهمچن رخانهیدب نیا
هاي متقاضی شروع و با  انجام ارزشیابی در این دبیرخانه با اخذ اطالعات کامل از دانشگاه

هاي مرتبط در دانشگاه به کنترل اطالعات اعالم شده پرداخته و نتایج  حضور کمیته
مواردي که نیاز به اعطا و یا سلب مجوز  شود. در توسط دبیرخانه به دانشگاه منعکس می

 گردد. باشد نتیجه به شوراي گسترش اعالم و از آن طریق ابالغ می
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 دبیرخانه شورای آموزش داروسازی
هاي مختلف آموزشی تحت پوشش این  بندي ضوابط تأسیس دوره تدوین و دسته

نه شوراي آموزش دبیرخانه به صورت کامل و با شرح جزئیات از اقداماتی است که دبیرخا
هاي نیروي انسانی علمی تخصصی،  داروسازي انجام داده است. این ضوابط در حیطه

تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات مطالعاتی اعم از الکترونیکی و غیره، و فضاي فیزیکی 
 الزم به تفکیک هر رشته اعالم شده است.

 . )4(گیرند می نظر قرار موقع بازدید راه اندازي و بازدیدهاي ادواري این ضوابط مد
 ها مصاحبه از حاصل جینتا
هاي آموزش علوم پزشکی در کشور  منظور تکمیل نماي وضعیت اعتباربخشی برنامه به 

با تعدادي از خبرگان در این حوزه و نیز افرادي که داراي سوابق اجرائی در این حوزه 
ارائه شده  1-1ل شمارهها در جدو هایی انجام شد. تحلیل این مصاحبه بودند، مصاحبه

 است.
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 : مضامین به دست آمده از مطالعه کیفی در مورد وضعیت اعتباربخشی برنامه1-1جدول شماره 

 
دهد، در ساختار موجود مقاومت به تغییر  ها نشان می همانگونه که نتایج تحلیل مصاحبه

تواند نهادینه شدن بحث اعتباربخشی در سطوح ستادي را با تاخیر مواجهه کند. از سوئی  می
یت به نظري در جهت ایجاد بستر گفتمان یکسان از اهم دیگر اقناع جامعه هدف از نظر بنیان

 سزائی برخوردار است.
هاي مطرح در مسیر  توان موارد زیر را به عنوان چالش بندي موارد پیشگفت می بر پایه جمع

اعتباربخشی برنامه برشمرد و دستیابی به اهداف ماموریت توسعه الگوي اعتباربخشی برنامه، 
 ها خواهد بود. راه غلبه بر این چالش

 مضمون اصلی زیرمضمون کد اصلی

 شخص محوري
 حس تهدید
 حفظ قدرت

 علمیهاي  انجمن

مقاومت، سد  مقاومت به تغییر
 اعتباربخشی

 اعتباربخشی –ارزشیابی 
 وريعینیت جزء ضر

 شفاف سازي مفاهیم
 بیرونی-ارزیابی درونی 

 مفهوم اعتباربخشی
بنیان نظري 
 اعتباربخشی

 تخصص و قدرت
 تحصیالت تکمیلی
 تخصص ثقل سالمت

هاي آموزش تخصص موضوع حوزه
 اعتباربخشی

 ماهیت دولتی آموزش
 ابهام نقش
 تنوع ابزار
 تعدد متولی

 ساختار و فرآیند ساختار و فرآیند اعتباربخشی
 مشخص اعتباربخشی
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 شخص و مدون براي اعتباربخشی برنامهعدم وجود ساختار و فرآیند م •
شناسائی و معرفی اعتباربخشی برنامه به عنوان مسیر تضمین کیفیت در  •

 نفعان آموزش علوم پزشکی از سوي ذي
 نفعان  تبیین مفهوم اعتباربخشی براي ذي •
 نبود چارچوب مشخص براي تدوین استانداردها •

  

 چالشها



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۳۶

 

  



  ۳۷  کشورها یربرنامه در سا یاعتباربخش یندبر ساختار و فرآ یمرور 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم

فرآیند اعتباربخشی  مروري بر ساختار و
برنامه در سایر کشورها
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 مقدمه:
الگوي اعتباربخشی در کشورهاي مختلف با توجه به نظام آموزش عالی هر کشور و نقش 

کند. بنابراین یک  دولت مرکزي در حوزه آموزش عالی از اشکال گوناگونی پیروي می
این فصل، نظام آموزش  الگوي جهان شمول براي اجراي اعتباربخشی وجود ندارد. در

گیرد. در این  عالی و الگوي اعتباربخشی در کشورهاي منتخب مورد بررسی قرار می
بررسی نکاتی چون نقش دولت در حوزه آموزش عالی، نوع موسسات آموزشی و سطح 

کننده در  کنترل مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است این عوامل نقش تعیین
هاي آموزش عالی در کشورهاي منتخب دارند. در  بخشی برنامهساختار و فرآیند اعتبار

 این نوشتار تالش شده است، تجارب اعتباربخشی کشورهایی از هر قاره دنیا ارائه گردد. 

 اعتباربخشی در کشورهای اروپایی
 آلمان

ایالت است. مسئولیت آموزش در آلمان اساسا بر  16آلمان کشوري فدرال مشتمل بر 
است و دولت فدرال نقش اندکی در آن دارد. وزارت فرهنگ و آموزش  ها عهده ایالت

هاي کلی در حوزه آموزش را بر عهده دارد. در حوزه  مسئولیت نظارت و اتخاذ تصمیم
آموزش عالی، وزارت فدرال آموزش و تحقیق داراي مسئولیت اصلی تأمین بودجه 

ها، سازماندهی و  قنامهتحقیق، چارچوب مذاکرات و توافهاي  پژوهش، تعیین اولویت
. موسسات ارائه کننده آموزش )5(حمایت مبادالت بین المللی در آموزش و تحقیق است

 گیرند: عالی در آلمان در سه گروه قرار می
 شود. هاي دانشگاهی ارائه می ها:  در این مراکز کلیه رشته دانشگاه-1



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۴۰

 

هاي فنی،  بر رشته که تمرکز این موسسات آموزشی 1هاي علوم کاربردي دانشگاه-2
 است. 2و مددکار اجتماعی تجارت، طراحی

هائی مانند  هاي هنر و موسیقی: این گروه از موسسات آموزشی رشته دانشگاه-3
 .)6(کنند کارگردانی، تولید، نویسندگی تئاتر و سینما، رسانه و ارتباطات را ارائه می

تحصیالت عمومی، به  سال 12در کشور آلمان مقاطع تحصیالت آموزش عالی، پس از 
 4تا  2لیسانس(مدت  نیمسال تحصیلی)، فوق 8تا  6ترتیب شامل لیسانس(مدت 

 333.  از )5(باشد سال) می 5تا  2نیمسال تحصیلی)، و دکتري(مدت متوسط بین 
به ها  مؤسسه، خصوصی هستند که توسط ایالت 53مؤسسه آموزش عالی در آلمان، 

% از جمعیت 5نیز وابسته به کلیسا بوده که تنها  مؤسسه 44رسمیت شناخته شده اند و 
 دهند واین مقدار قابل اغماض است. می دانشجویان را پوشش

ایجاد و تأسیس یک برنامه دانشگاهی جدید در مؤسسات آموزش عالی آلمان نیاز به 
تأیید برنامه و قوانین آزمون آن در وزارت ایالت مورد نظررا دارد که فرآیندي وقت گیر و 

. با  توجه به نتایج کنفرانس )7(انجامد می سال یا بیشتر به طول 2مان بر است و حدود ز
بلونیا تغییراتی در این فرایند ایجاد شد. تایید تأسیس یک رشته با توجه به سه بعد زیر 

 گردد: حاصل می
 تضمین منابع کافی برنامه .-1
 مربوطه . هاي آموزش عالی ایالت سازگاري برنامه جدید با برنامه-2
. (در حالی که ایالت به تأیید منابع و )8(پیروي از ساختار قانونی و قوانین ایالت-3

پردازد، اعتباربخشی براي ارزیابی کیفیت و مرتبط بودن برنامه  می موضوعات قانونی
 گردد. ) می دانشگاهی با بازار کار انجام

دولتـی، مؤسسـات بخـش     هـاي بخـش   در کشور آلمان، همراستا با اعتباربخشی دانشـگاه 
خصوصی نیز باید از فرایند اعتباربخشی تبعیـت کننـد. در ایـن کشـور، بـه اعتباربخشـی       

شود،که داراي اصول خاص خود است و مانند  اطالق می 3اعتباربخشی فرآیند  اي، مؤسسه
آموزشی نیست. اما پرسش اصـلی ارزیـابی ایـن اسـت کـه      هاي  اصول اعتباربخشی برنامه

                                                           
1 Universities of Applied Science 
2 Social Work 
3 Process Accreditation 
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ان یک کل داراي یک سیستم مدیریت کیفیت با عملکرد خـوب اسـت یـا    مؤسسه به عنو
خیر. اگر این موضوع در طـی فرآینـد اعتباربخشـی تأییـد شـود، در آن صـورت مؤسسـه        

 تواند هر رشته مقطعی را که مایل است، راه اندازي کند.   می

 ساختار و عملکرد سیستم اعتباربخشی آلمان
استوار است که در رأس آن انجمن اعتباربخشی  سیستم اعتباربخشی آلمان بر دو سطح

اعتباربخشی کننده قرار دارند که تحت هدایت و هاي  آلمان و در سطح دوم سازمان
کنترل انجمن اعتباربخشی آلمان هستند. از نظر چارچوب قانونی، انجمن اعتباربخشی 

ر نماینده عضو است که مشتمل بر چها 16تابع قوانین عمومی است.  این انجمن داراي 
عضو از  چهارنماینده از وزارت مسئول ایالتی،  چهاراز مؤسسات آموزش عالی، 

هاي  نماینده آژانس ککارشناس بین المللی، و ی دودانشجو،  دوحرفه اي، هاي  انجمن
 .)9(باشد اعتباربخشی می

 انجمن اعتباربخشی در آلمان داراي سه مسئولیت عمده است: 

ت) اعتباربخشی بوسیله کنترل کار آنها و بررسی اعتبار این تأیید آژانس هاي(موسسا-1
مؤسسات به صورت دوره اي و تدوین قوانین و شاخص هایی براي اعتباربخشی آنها( که 

 ها پیروي کنند. ) باید از این قوانین و شاخصها  آژانس
کمک به توسعه سیستم اعتباربخشی آلمان و حمایت از مؤسسات آموزش عالی -2

 وظایف محوله براي پیشرفت و اصالح آموزشی .درخصوص 
کمک به معرفی سیستم اعتباربخشی آلمان در سطح اروپا و بین المللی و ایفاء نقش -3

 )7(در حیطه توسعه آموزش عالی اروپا

مهم هاي  در راستاي اجراي مسئولیت سوم، انجمن اعتباربخشی آلمان عضو کمیته شبکه
 و  1نجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالیبین المللی تضمین کیفیت بخصوص ا

تر است. در این بس2 کننده یاعتباربخش موسسات تیفیک نیتضم یالملل نیب شبکه

                                                           
1 European Association for Quality Assurance in Higher Education   
2 International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 
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اعتباربخش هاي  همکاري با سازمانهاي  نامه انجمن اعتباربخشی درخصوص توافق
 فعالیتها  کننده خارجی براي شناسایی دو جانبه تصمیمات اعتباربخشی  برنامه

 کنند می

اعتباربخشی کننده است. هاي  سطح دوم سیستم اعتباربخشی در برگیرنده سازمان
هاي  توانند برنامه می سازمان هایی که بوسیله انجمن اعتباربخشی داراي مجوز هستند، و

دانشگاهی را اعتباربخشی نمایند. مؤسسات آموزش عالی در انتخاب اینکه توسط کدام 
مه دانشگاهی اعتباربخشی شوند، آزاد هستند. همچنین این سازمان یا موسسه براي برنا

اعتباربخشی کننده هاي  توانند براي یک برنامه دانشگاهی خاص از سازمان می مؤسسات
مؤسسه اعتباربخشی کننده  10بین المللی(مثل آمریکا) استفاده نمایند. در مجموع 

کشور  1،  1شور آستینک 1کشور آلمان،  8توسط انجمن اعتباربخشی تأیید شده اند (
اعتباربخشی ها  را در زمینه کلیه موضوعات و رشتهها  سوئیس). این مؤسسات برنامه

کننده براي اعتباربخشی یک حیطه موضوعی  کنند. البته گاهی مؤسسات اعتباربخشی می
متنوع بوده اما بخش عمده اي ها  یا فقط یک رشته هستند. موقعیت قانونی این سازمان

توان  می غیرانتفاعی هستند. از نظر ترکیب تصمیم گیريهاي  ه عنوان سازماناز آنها ب
 گفت همان ساختار انجمن اعتباربخشی را دارد به جز نمایندگان ایالت (بجز براي حرفه

 .)10(شوند، این مورد استثناء  است) می هایی که توسط ایالت کنترل

 مؤسسات رشته محور اعتباربخشی در آلمان
ه توضیح داده شد، برخی موسسات فقط یک رشته خاص را اعتباربخشی همانگونه ک

 کنند که در زیر اسامی برخی از این موسسات و حوزه فعالیت آنها ارائه شده است. می

) (فقط AKAST( 2قانونی در آلمانهاي  آژانس تضمین کیفیت و اعتباربخشی دوره- 
 گیرد) می برنامه مورد اعتباربخشی قرار
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هاي  )  (در حوزهASIIN( 1منجر به مدركهاي  باربخشی براي برنامهآژانس اعت -
 مهندسی، انفورماتیک، علوم کامپیوتر، علوم طبیعی و ریاضیات)

 (FIBAA) 2بنیاد اعتباربخشی مدیریت بازرگانی بین الملل -

 .)AHPGS ()11( 3هاي علوم اجتماعی و سالمت آژانس اعتباربخشی برنامه -
 

 یهای اعتباربخش رویه
 افتد:  می فرآیند اعتباربخشی در آلمان طی سه مرحله اتفاق

مؤسسه آموزش عالی یک درخواست براي اعتباربخشی را به سازمانی که انتخاب -1
این فرم درخواست توسط وزارت مسئول از نظر ها  فرستد. در بعضی از ایالت می کرده،

گیرد . سپس مؤسسه  می رپیروي از برنامه توسعه آموزش عالی ایالت مورد بررسی قرا
انتخاب شده فرم درخواست را از نظر کامل بودن فرم و اطالعات بررسی نموده، 

اعتباربخشی را تعیین و درخصوص برنامه زمان بندي اعتباربخشی با مؤسسه هاي  هزینه
 کند.  می کننده توافق درخواست

به پرداخت هزینه مرحله دوم پس از اینکه مؤسسه آموزش عالی اطالع دهد که مایل -2
گیرد و تیم ارزیابان  می شود. فرم درخواست به تفصیل مورد بررسی قرار می است، آغاز

شوند. تیم بازدیدکننده در برگیرنده کسانی است که فارغ  می براي بازدید از محل تعیین
التحصیل برنامه مذکور بوده و نیز در حد امکان نماینده وزارت خانه باشند. نماینده 

جویان و نماینده آژانس اعتباربخشی عضو گروه بوده و براي کنترل روند اجرا و دانش
یابند. در طی بازدید از محل، اعضاء تیم بازدید منابع برنامه  می یادداشت برداري حضور

را مورد  4شامل کالس ها، اساتید، بودجه، وسایل آزمایشگاه، کتابخانه و فناوري اطالعات
 چنین مصاحبه هایی با اساتید و نماینده دانشجویان نیز انجامدهند. هم مشاهده قرارمی
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شود. پس از پایان بازدید از محل، گروه یک گزارش، مشتمل بر توصیه هایی به  می
مؤسسه در خصوص اینکه برنامه معتبر است یا خیر را تهیه و مؤسسه آموزش عالی 

 کند.  می و بازخورد را دریافتها  گزارش به همراه توصیه

مرحله سوم شامل نهایی کردن گزارش و توصیه هایی است که به مؤسسه مسئول -3
کننده تصمیم نهایی  شود. سپس کمیته مؤسسه اعتباربخشی می اعتباربخشی بازگرداننده

نماید. در مورد تأیید  می را که در برگیرنده تأیید، رد و یا تأیید مشروط است، را اتخاذ
سال  5گیرد. اعتباربخشی مجدد هر ی صورت میسال مجدداً بررس 2مشروط، پس از 

شود. مدت اعتبار برنامه  می یک بار طی یک فرآیندي که کمتر پیچیده خواهد بود، انجام
 .)12(سال است  7هاي بعدي اعتباربخشی  در دوره

شکل دیگري از اعتباربخشی در آلمان، اعتباربخشی سیستم است که در این شکل از 
شی در برگیرنده سیستم تعیین کیفیت داخلی مؤسسات آموزش اعتباربخشی،  اعتباربخ

عالی است. در این حالت در صورت تأیید کلیه برنامه ها، مؤسسه آموزش عالی 
 هاي بعدي سال و در دور 6شود. در اولین راند طول مدت اعتباربخشی  می اعتباربخشی

 .بود خواهد سال 8

از روش اعتباربخشی ها  ینهی دیگر در آلمان براي صرفه جویی در هزاز سوی
دانشگاهی در هاي  شود که در این شکل از اعتباربخشی کلیه برنامه می استفاده1اي خوشه

 . )14, 13(گیرند یک دپارتمان طی یک  بازدید از محل مورد ارزشیابی قرار می

 ایتالیا
رد. گی می نظام آموزش عالی ایتالیا در دو بخش آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی قرار

 -1شود.  می مؤسسه است که به دو گروه اصلی تقسیم 77بخش دانشگاهی شامل 
هاي  هاي غیردولتی که توسط سازمان دانشگاه -2مؤسسه)  63هاي ایالتی ( دانشگاه

 مؤسسه)  14ایالتی تأیید شده اند. (
 هایی مانند: بخش غیردانشگاهی در برگیرنده مؤسسات آموزش عالی براي رشته
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 رقص، رهبري موسیقیموسیقی، -1
 )IFTSهاي  (برنامه 1آموزش عالی تکنیکال-2
 سطح دوم حرفه اي تحت نظارت مؤسسات منطقه هاي  برنامه -3
 آموزش عالی زبان (ترجمه، ....) . -4

مسئول آموزش دانشگاهی است.  2ها و تحقیق در ایتالیا وزارت آموزش، دانشگاه
رائه آموزش و امور مالی مستقل هستند. ها در مواردي چون مدیریت، شیوه ا دانشگاه

ها در مقاطع منجر به مدرك  ها مجاز به ارائه رشته همچنین در این کشور فقط دانشگاه
 .)14(باشند می

معرفی شد و دولت در  2010در ایتالیا سیستم تضمین کیفیت در آموزش عالی در سال 
ریق سه اقدام قانونمند نمود. ها را از ط نظام اعتباربخشی و ارزشیابی دانشگاه 2012سال 

هاي  ها و دانشگاه، معرفی نظام اي دوره این اقدامات شامل انجام ارزشیابی اولیه و دوره
هاي  ارزشیابی و تضمین کیفیت، و توانمندسازي نظام خودارزیابی کیفیت فعالیت

بی آموزشی و تحقیقاتی بودند. در راستاي دستیابی به موارد پیشگفت آژانس ملی ارزشیا
کند.   سیستم دانشگاهی و تحقیق زیر نظر وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیق فعالیت می

را مطابق با اهداف 3آژانس ملی ارزشیابی، مدل تضمین کیفیت 2012همچنین در سال 
 . )15(اتحادیه اروپا ارائه نمود

هاي  ودجهانجام اعتباربخشی براي مؤسسات آموزش عالی در ایتالیا براي آنکه بتوانند از ب
استفاده کنند، ضروري  منجر به مدرك دانشگاهیاندازي یک برنامه  ایالتی هنگام راه

است. در این روند، وزارت آموزش از کمیته ملی، براي ارزشیابی سیستم دانشگاهی 
توانند از  می کند تا برنامه را مورد بررسی قرار دهد و مؤسساتی می تقاضاي همکاري

وردار شوند که این فرآیند ارزشیابی را با موفقیت پشت سر حمایت مالی وزارتی برخ
تأیید رسمی  -1شود:  می بگذراند. متعاقب آن دو فرآیند جدا ولی مرتبط و همزمان آغاز
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هاي   اعتباربخشی خود برنامه پس از کنترل اینکه برنامه  حداقل -2کوریکولوم جدید 
 .)16(استاندارد را دریافت کند

 منجر به مدرک دیپلما های  اعتباربخشی برنامه
 گیرد:  می مرحله صورت 4منجر به دیپلم دانشگاهی در هاي  ها براي تأیید برنامه رویه

هاي  تنظیم قوانین آموزش: قوانین مرتبط با مؤسسات آموزشی براي دوره مرحله اول:
 موارد زیر را تعیین RDAگویند. هر  می RDA 1گیردکه به آن دیپلم در بخشی قرار می

 کند:  می

شود ودر برگیرنده  می دیپلم که بوسیله دانشگاه ارائههاي  نام و اهداف کلیه برنامه 
 مربوطه است. هاي  تعداد و تعریف کالس

 یادگیري که باید در کوریکولوم گنجانده شود.هاي  چارچوب کلی فعالیت 
 تعداد واحدي که باید به هر فعالیت یادگیري تعلق گیرد.  
 متفاوت. هاي  حانات نهایی براي دریافت دیپلمخصوصیات اصلی امت 

دیپلم به صورت هاي  عالوه بر اینها سایر ابعاد مؤسسه آموزشی در رابطه با کلیه برنامه
 .شود که شامل موارد زیر است  کنترل می RDAاختصاصی توسط هر 

 و ساختارهاي آموزشی ها  اهداف، زبان و شیوه 
 د و محققان دانشگاه هاي اعالم وظایف ساالنه اساتی رویه 
 نهایی دیپلم  هاي  نظري و آزمونهاي  هاي سازمان دهی آزمون ها، آزمون رویه 
ارزشیابی عملکرد دانشجویان، معیار نمره دهی مورد استفاده براي هاي  شیوه 

 امتحانات نظري و نهایی 
م دیپلهاي  ارزشیابی آموزشی اولیه دانشجویانی که در اولین و دومین سیکل برنامه 

 شوند  می پذیرفته
 ساختار خدمات دانشگاهی براي ارائه مشاوره و راهنمایی براي همه دانشجویان  
 پاره وقت  انیدانشجو هب يریادگهاي ی سازمانی خاص براي فعالیتهاي  ارائه شیوه 
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 ارزشیابی کیفیت کلیه فعالیت ها 
 ها و تصمیمات اطالع رسانی رویههاي  شیوه 
  1شتركقوانین مربوط به مدارك م 

شوند  به عبارت دیگر برنامه آموزشی و ساختارهاي حمایتی برنامه با یگدیگر دیده می
 .)17(تا از اجراي صحیح برنامه اطمینان کسب شود

 ) RDC٢دیپلم (های  مرحله دوم: قوانین آموزشی برنامه
گیرد و به طور  در این مرحله عناصر سازماندهی برنامه آموزشی مورد توجه قرار می

 کند:  می موارد زیر را تعیین RDCص هر اخ

 فهرست موضوعات آموزشی همراه با منابع حوزه مورد مطالعه )1
 یادگیري -هاي یاددهی  کلیه فعالیت )2
 اهداف اختصاصی آموزشی، تعداد واحدها  )3

 مرحله سوم: مشاوره و تأیید
 شود باید در می هنگامی که از سوي موسسه طرحی براي معرفی برنامه جدید ارائه

 کارشناسی نیز باشد. براي مثال:هاي  برگیرنده نظرات برخی هیأت

در اینجا این واحد نظرات خود را در زمینه منابع قابل  واحد ارزشیابی دانشگاه: )1
 کند. دسترس براي برنامه و تناسب آنها با اهداف برنامه بیان می

طقه هایی که در یک من این کمیته از دانشگاه :3اي کمیته هماهنگی منطقه )2
جغرافیائی قرار دارند، تشکیل شده است و عالوه بر اینها نمایندگان دانشجویان و 
رییس انجمن منطقه اي نیز در آن عضو هستند. این کمیته نظرات خود را در مورد 

 کند.  برنامه ارائه شده اعالم می
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 کارفرمایان (کسانی که نیروهاي فارغ التحصیل برنامه راهاي  توصیه کارفرمایان: )3
ها باید با نمایندگان  گیرند) نیز الزم و اجباري است. بنابراین دانشگاه می به کار

مشاوره داشته باشند. هدف مشاوره در ها  منطقه اي صنایع، خدمات و حرفه
راستاي پاسخگوئی به این سوال است که آیا برنامه پیشنهادي در راستاي نیازهاي 

شغلی هاي  جدید است یا خیر و آیا فرصتاقتصادي محدوده جغرافیایی ارائه برنامه 
 به صورت واقع گرایانه براي فارغ التحصیالن وجود دارد.. 

پروپوزال رشته جدید را از نظر محتواي آموزشی  :NUC1انجمن ملی دانشگاهی  )4
تواند تایید  می کند و نتیجه کنترل انجمن ملی دانشگاهی می تعیین شده بررسی

 جدد پروپوزال توسط افراد توانمند باشد. پروپوزال یا درخواست بررسی م

ها  نهایتاً وزارت آموزش پروپوزال ارائه شده را از نظر صحیح بودن رویه و مجموع دیدگاه
 . )18(کند می درخصوص برنامه بررسی

 یدانشگاهمقررات  واحد هیدییتأمرحله چهارم: 
ي هر هنگامی که فرآیندهاي پیشگفت براي کنترل و مشاوره کامل شد. رؤسا )1

اجازه   )RDA(مؤسسه پروپوزال را تأیید نموده و واحد مقررات دانشگاهی
  .)19(دهد می شروع برنامه جدید دیپلم را
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 یاعتباربخش و برنامه بیتصو ستمیس
 یاعتباربخش نیقوان و ساختار

هاي جدید دیپلم توضیح داده شد. در بخش قبل، فرآیند اعتباربخشی تاسیس دوره
هایی است که در حال اجرا میگیرنده برنامهبرند اعتباربخشی دربخشی دیگر از فرآی

 گردد.باشند. در ادامه ساختار و فرآیند مراحل اجرا ارائه می
کمیته ملی  2006که در سال   :CNVSU1دانشگاهی نظام ارزشیابی ملی کمیته-1

 جایگزین آن شد. 2ارزشیابی دانشگاه و پژوهش 
شگاهی یا به عبارت دیگر کمیته ملی ارزشیابی دانشگاه و کمیته ملی ارزشیابی نظام دان

 پژوهش این وظایف را بر عهده دارد: 
 ها ارزشیابی کلیه دانشگاههاي  تعیین شاخص-1
 تهیه گزارش سالیانه درخصوص ارزشیابی سیستم دانشگاهی-2
 ها و متدولوژي توسعه و تحقیق در ارتباط با ارائه فرآیندهاي ارزیابی، رویه-3
ها باید به صورت دوره  عریف و تعیین نوع، ماهیت داده و اطالعاتی که دانشگاهت-4

 اي به کمیته ارائه دهند.
 هاي ایالتی و غیرایالتی تأسیس دانشگاههاي  ارزیابی طرح-5
 ها انجام تحقیقات در خصوص وضعیت آموزش دانشگاه-6 

 : MIUR3 وزارت آموزش،تحقیق و دانشگاه-٢
 را در راستاي ارزشیابی آموزشی به عهده دارد: این وزارت وظایف زیر

 پایش و ارزشیابی سیستم آموزشی-1
 هماهنگ نمودن قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا در سیستم آموزشی ایتالیا-2
 ها اجراي استقالل کامل دانشگاه-3
 سرپرستی رتبه بندي مؤسسات غیردانشگاهی -4 
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 : CRUI1  هاي ایتالیاکنفرانس روساي دانشگاه-3

هاي  ) انجمنی است که از رؤساي دانشگاهCRUIهاي ایتالیا ( کنفرانس رؤساي دانشگاه
هاي ایالتی و غیرایالتی است که به  ایتالیا تشکیل شده  و در برگیرنده رؤساي دانشگاه

 کند.  می صورت قانونی تأیید شده اند. این انجمن اهداف زیر را دنبال

ها و موقعیت واقعی آموزش  وص طرح توسعه دانشگاهدرخصها  الف) اعالم دیدگاه
 دانشگاهی 

دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی از طریق هاي  ب) توسعه و حمایت فعالیت
 مشابه در بیرون و درون اتحادیه اروپا هاي  توسعه ارتباطات نزدیک با انجمن

لتی به دنبال ج)ارائه نیازها و مشکالت نظام دانشگاهی به پارلمان و نهادهاي دو
 تحلیل مسائل آموزش عالی

  :CNSU2شوراي ملی دانشجویان-4

ها به عنوان یک هیأت مشاوره اي است که متشکل از  انجمن ملی دانشجویان دانشگاه
شوند. این  می مختلف دانشگاهی در ایتالیاهاي  نمایندگان دانشجویانی است که وارد دوره
 دهد:  می زیر ارائههاي  انجمن پیشنهاداتی براي وزیر در زمینه

 الف) تجدید ساختار سیستم دانشگاهی 
هایی  ب) قوانین اداري در خصوص  انعطاف ناپذیر بودن راهنماي عملکردي دانشگاه

دهند و فراهم کردن راهنمایی براي  می گوناگون ارائههاي  و برنامهها  که دوره
 جابجایی دانشجویان

 ن ملی دانشگاهج) انتخاب نماینده براي حضور در انجم
 د) ارائه و تهیه گزارش سالیانه درخصوص وضعیت دانشجویان
تواند نگرانی هایی را  می ه) آگاهی دادن به وزیر درخصوص عواقب رخ دادهاي ملی که

 درخصوص آموزش و زندگی دانشجویان ایجاد کند. 
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انشگاه و بنابراین در ایتالیا موقعیت اعتباربخشی برنامه توسط آژانس ملی ارزشیابی د
گردد که این آژانس زیر نظر وزارت آموزش، تحقیق و  اعطا می 1موسسات تحقیقاتی

 .)20(باشد  دانشگاه می

 دانمارک
به  1990آموزش عالی براي دانشجویان در دانمارك رایگان است. در این کشور از سال 

نظام داخلی تضمین کیفیت در  1992کیفیت آموزش عالی توجه شد و در سال 
ها اجراء شد. مسئولیت آموزش عالی در کشور دانمارك بین سه وزارتخانه تقسیم  گاهدانش

باشد.  شده است اما بخش عمده آن بر عهده وزارت آموزش عالی و علوم دانمارك می
 2هاي آموزش عالی در کشور دانمارك در دو شاخه تحقیق محور و حرفه محور برنامه
 که عبارتند از:)20(شوند  ی در سه سطح ارائه میهاي آموزش عال شوند. برنامه می ارائه

 سال طول 2کوتاه مدت معموال هاي  : این برنامه3آموزش عالی کوتاه مدت-1
هائی مانند بهداشت دندان، علوم کامپیوتر، مدیریت تجارت،  کشند و رشته می

گیرند. دانشجویان  می تکنیسین آزمایشگاه، و تکنیسین ساختمان در این حوزه قرار
کنند. این سطح از برنامه، دانشجویان  می دریافت پلمیدس از طی این دوره مدرك پ

التحصیالن این برنامه از نظر  کنند. فارغ را براي انجام وظایف عملی و کاري آماده می
 هاي میانی مدیریتی به کار گرفته شوند. توانند در پست شغلی می

کشد و معموال  می سال طول 5/4-3بین ها  این برنامه :4آموزش عالی میان مدت-2
 30شود. بیش از  می لیسانس را شاملهاي  داراي دوره کارآموزي است و برنامه

هاي  توانند برنامه گیرند. افراد پس از طی این دوره می می برنامه در این گروه قرار
هائی مانند پرستاري،  ها در حوزه کارشناسی ارشد مرتبط را ادامه دهند. این برنامه

 ارت، آموزش، مهندسی، و حمل و نقل دریائی هستند.تج

                                                           
1 National Agency for Evaluation of Universities and Research Institutes(ANVUR) 
2 Professionally Oriented Program 
3 Short Cycle Higher Education 
4 Medium- Cycle Higher Education 



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۵۲

 

سه ساله لیسانس در دانشگاه و هاي  شامل دورهها  این برنامه:1آموزش عالی -3
لیسانس در این رده داراي محتوي نظري هاي  دوره دکتري است. برنامههاي  برنامه

 8در ها  مهمحور هستند. این نوع از برنا دکتري نیز پژوهشهاي  زیادي است و برنامه
، دانشگاه جنوب 4، دانشگاه تکنیکال دانمارك3، آرهوس2دانشگاه شامل کپنهاگ

 . )21(شوند ارائه می 7، دانشگاه فناوري اطالعات کپنهاگ6، دانشگاه آلبورگ5دانمارك

که سیستم ملی را براي ارزیابی بیرونی آموزش  استدانمارك از اولین کشورهاي اروپائی 
هاي آموزش عالی را در  این سیستم در قالبی اجباري کلیه برنامهعالی در نظر گرفت و 

اعتباربخشی . سطوح دانشگاهی و غیر دانشگاهی به صورت منظم و نظامند ارزیابی نمود
اعتباربخشی در دانمارك از اعتباربخشی شد.  در این کشور آغاز 2007برنامه از سال 

. این تغییر جهت پس از الیحه کند اي حرکت می برنامه به سمت اعتباربخشی موسسه
صورت گرفت. انجام اعتباربخشی در این کشور توسط  2013اعتباربخشی در سال 

شود.  هاي اعتباربخشی مستقل و ملی و کمیسیون اعتباربخشی انجام می آژانس
شرط الزم  اعتباربخشی براي موسسات آموزش عالی دانمارك امري اجباري بوده و پیش

اي را  هاي ملی است. اگر دانشگاهی  موقعیت  اعتباربخشی موسسه براي دریافت بودجه
. آموزش عالی در کشور )22(هاي جدیدي را اجراء کند تواند برنامه دریافت کند، می

 گردد. گروه از موسسات اموزش عالی ارائه می 5دانمارك توسط 

 هاي تجارت آکادمی-1
 محور هاي دانشگاهی حرفه کالج-2
 محور یائی حرفهموسسات آموزشی در-3
 هاي تحقیقاتی اختصاصی  دانشگاه-4
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هائی مانند هنرهاي زیبا،  هائی را در حوزه موسساتی که در سطح دانشگاه برنامه-5
 کنند. هنرهاي نمایشی و طراحی موزیک ارائه می

دار است و وزارت فرهنگ به  ها را عهده وزارت علوم و آموزش عالی نظارت بر دانشگاه
نمایند،  هائی را در حوزه هنرهاي زیبا و نمایشی ارائه می ت که برنامهگروهی از موسسا

 .)23(نظارت دارد

 سیستم اعتباربخشی: 
 سیستم اعتباربخشی داراي دو جزء ساختاري است. 

 هاي دانمارك دانشگاه )1
 مؤسسه ارزشیابی دانمارك )2

 سیستم اعتباربخشی جدید: 
دانمارك رویکرد به سمت و سوي  هاي قبلی بیان شد، در کشور همانگونه که در بخش
اي خودشان  اي است، بنابراین موسسات آموزش عالی به گونه اعتباربخشی موسسه

 مسئول تعیین کیفیت داخلی هستند.

 ساختار و فرآیند اعتباربخشی
 ١شوراي اعتباربخشی

ساختار اعتباربخشی به صورت شوراي اعتباربخشی در قالب یک ساختار  2013در سال 
نفر نماینده  2نفر عضو است، تغییر یافت. از جمله اعضاي این شورا  9داراي  مستقل که

اي هاز دانشجویان است. رئیس و اعضاي آن توسط وزیر آموزش عالی با توجه به پیشنهاد
شوند. اما حداقل یکی از اعضاي آن باید تجربه اعتباربخشی  نفعان منصوب می از سایر ذي

سال و مدت عضویت اعضاي دانشجو براي  4ضویت اعضا المللی داشته باشد. مدت ع بین
یک سال خواهد بود. تصمیم نهائی درخصوص موقعیت اعتباربخشی توسط کمیسیون 
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کند و با توجه به موضوعات با  جلسه برگزار می 5گردد. این کمیسیون در سال  اتخاذ می
 .نماید ینفعان نیز جلساتی حسب نیاز برگزار م وزیر آموزش عالی و یا سایر ذي

 پانل کارشناسان: 
در سطح مؤسسه داراي 1این پانل شامل کارشناسانی است که در زمینه کنترل کیفیت

داشتن دانش بازار کار  بوده وتجربه هستند. کارشناسان عمدتاً از بخش آموزش عالی 
هائی است که باید داشته باشند. نمایندگان دانشجویان نیز در  فارغ التحصیالن از شاخصه

 .)24(المللی نیز حضور دارند ین پانل حضور دارند. همچنین کارشناسان ملی و بینا

 فرآیند اعتباربخشی مؤسسه ای: 
 ارائه شده است. 1-2اي کشور دانمارك در شکل شماره  مراحل اجراي اعتباربخشی موسسه

 اي در دانمارك مشتمل بر چهار مرحله است: اعتباربخشی موسسه

 

مرحله آمادگی
جلسه اولیه با •

موسسه
تشکیل و آموزش •

پانل اعتباربخشی

ارائه اسناد و مدارك
آماده سازي گزارش  •

خودارزیابی
اولین بازدید میدانی •

با تمرکز بر کل 
سیستم

اولین بازدید میدانی •
با تمرکز بر ممیزي

گزارش دهی
گزارش اعتبار  •

بخشی
استماع در موسسه•
ارسال گزارش •

به کمسیون 
اعتباربخشی

تصمیم گیري و 
پیگیري 

تصمیم گیري از •
سوي کمسیون 

اعتبار بخشی
فرصت براي  •

جلسات پیگیري

 )۲۵(ای کشور دانمارک مراحل اجرای اعتباربخشی موسسه :۱-۲شکل
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در این مرحله ابتدا یک جلسه با مدیران رده باالي موسسه درخواست آمادگی:  -1
شود. اهداف کلی براي تشکیل این جلسه عبارتند از فراهم نمودن  کننده برگزار می

تراتژیک آن که بر پایه این ارایه، فرصتی براي مدیر جهت معرفی موسسه و اهداف اس
کند. از دیگر اهداف،  موسسه اعتباربخشی، فرآیند و محتوي اعتباربخشی را هماهنگ می

کننده  آگاه سازي مدیران از فرآیند و محتوي اعتباربخشی است تا موسسسه درخواست
فرآیند درونی خود را با آن هماهنگ کند. همچنین در این جلسه در خصوص جدول 

گیري بعمل  عضو است، تصمیم 3انی و ترکیب پانل کارشناسان که حداقل داراي زم
 آید. می

گزارش خودارزیابی در این مرحله براي موسسه ارائه مستندات و مدارك: -2
گردد. پس از دریافت گزارش، آن را در اختیار پانل  اعتباربخشی دانمارك ارسال می

بی در تارنماي موسسه اعتباربخشی دانمارك دهند. گزارش خودارزیا کارشناسان قرار می
شود که بسته به وسعت بازدید دور اول  شود. سپس بازدید از موسسه انجام می منتشر می

 روز خواهد بود. 5تا  2روز و بازدید دوم  2تا  1
در این مرحله بر پایه ارزیابی پانل کارشناسان، گزارش بازدید تهیه دهی:  گزارش-3
زارش براي موسسه اعتباربخشی شونده ارسال و پس از آن گزارش شود. سپس این گ می

 .)26(شود نهایی براي کمیسیون اعتباربخشی ارسال می

کمیسیون اعتباربخشی بر پایه گزارش دریافتی تصمیم نهایی را در گیري:  تصمیم-4
تواند مشتمل بر رد،  کند. این تصمیم می خصوص موقعیت اعتباربخشی موسسه اتخاذ می

 .)27, 26(د مشروط و تایید باشدتایی

 اعتباربخشی برنامه در دانمارک:
 باشد. می 2-2مراحل اعتباربخشی برنامه در دانمارك مطابق با شکل 
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 )28(: مراحل اعتباربخشی برنامه2-2شکل

 ستانانگل
دانشگاه و  69حوزه آموزش عالی در انگلستان وسیع و متنوع است. در این حوزه بیش از 

ها در محدوده اي  ها و کالج فعالیت هستند. تعداد دانشجویان در دانشگاه کالج مشغول
نفر است. در انگلستان بر خالف امریکا بین دانشگاه و کالج تفاوت  500-150000بین 

کند در حالی که  اي که کالج، فراگیران را براي کسب مدرك آماده می وجود دارد به گونه
مدرك، پس از پایان تحصیالت است. بر اساس دانشگاه، موسسه معتبر براي اعطاي 

مسئول تایید استفاده از 1انگلستان مشاورین،  شوراي 1992الیحه آموزش عالی سال 
موسساتی  2005کلمه دانشگاه براي موسسات آموزش عالی است و براین اساس از سال 

ي ها نفر در رشته 3000دانشجوي تمام وقت داشته باشند و از این میان  4000که 
توانند از کلمه دانشگاه استفاده کنند. نظام  منجر به مدرك مشغول به تحصیل باشند، می
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 مرحله آغاز

جلسه اولیه با 
 موسسه

تشکیل و آموزش 
 پانل اعتباربخشی

ارائه اسناد و  
 مدارك

آماده سازي  
گزارش  
 خودارزیابی

اولین بازدید  
میدانی با تمرکز 
 بر کل سیستم

اولین بازدید  
میدانی با تمرکز 

 بر ممیزي

 بازدید از محل

 گزارش اعتبار بخشی

 استماع در موسسه

ارسال گزارش به 
 کمسیون اعتباربخشی

گزارش 
 اعتباربخشی  

تصمیم گیري از 
سوي کمسیون 
 اعتبار بخشی

فرصت براي 
 جلسات پیگیري
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آموزش عالی در انگلستان خودگردان بوده و دولت در اداره آنها نقشی ندارد و سطح 
استقالل دانشگاه در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. بنابراین موسسات آموزش 

اي به موسسه دیگر متفاوت است.  وده و میزان شهریه از موسسهعالی شهریه دریافت نم
ها  علی رغم موضوع خصوصی بودن دانشگاه ها، دولت از بودجه عمومی به این دانشگاه

پیروي    1ها از برنامه درسی دولتی کند.  همچنین دانشگاه کمک مالی اعطا می
ه آموزش عالی، بودجه بودج کمیسیونها از طریق  ي دانشگاه کنند، هر چند همه نمی

سال، کارشناسی ارشد  3کنند. از نظر طول مدت تحصیل، در مقطع لیسانس  دریافت می
سال افزایش  2سال و اگر پژوهش محور باشد، طول مدت تحصیل به  1به طور معمول 

سال است و در حالتی که  3یابد. طول مدت دوره دکتري براي دانشجویان تمام وقت  می
 .)31-29(یابد سال افزایش می 7تا  5ت باشد، این مدت زمان به دانشجو پاره وق

 اعتباربخشی فرآیند و ساختار
شکل گرفت،  این آژانس مستقل  1997در سال   2آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی

پادشاهی انگلستان(اسکاتلند، انگلیس هاي  از دولت انگلستان است و توسط روساي کالج
ن آژانس در خصوص نحوه فعالیت و میزان تالش دانشگاهها براي شود. ای اداره می و ....)

کند. آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی وظایف  می حفظ و ارتقاء استانداردها قضاوت
 دهد: خود در قبال ارتقاء کیفیت آموزش عالی را از طرق زیر انجام می

 انجام ارزیابی بیرونی-1
 شفاف سازي استانداردهاي دانشگاهی  -2
 شاوره به دولت در خصوص عناوین دانشگاه و شایستگی دانشگاه در اعطاي مدركم-3
 )32(ارائه مشاوره در خصوص استانداردهاي کیفیت-4

هاي آموزش عالی،  در  ها و اجراي پروژه همچنین از طریق عضویت در بسیاري از سازمان
 حوزه تضمین کیفیت بین المللی نیز تاثیرگذار است.
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ی در انگلستان شامل خودارزیابی، انتخاب تیم ارزیابان، آموزش فرآیند اعتباربخش
ارزیابان، آماده شدن براي بررسی، انجام ارزیابی بیرونی و انتشار گزارش است. دانشگاه 
متقاضی اعتباربخشی ابتدا باید مستندات خودارزیابی راآماده نماید. در این گزارش نقاط 

شوند. این گزارش  بهبود دارند، نیز تعیین میهایی که نیاز به  قوت مشخص شده و حوزه
مرجع کلیدي براي تیم ارزیابان بیرونی و بازدید است. در گام بعدي آژانس تضمین 

هاي  کیفیت آموزش عالی، تیم ارزیابان را که معموال از افرادي هستند که در دانشگاه
هاي انتخاب  شاخصکند. به این منظور، سازمان،  کنند، انتخاب می انگلستان فعالیت می

کنند. افرادي که انتخاب  ها افراد مناسب را کاندید می این افراد را منتشر و دانشگاه
آیند بلکه طی یک قرارداد براي آن  شوند به استخدام آژانس تضمین کیفیت در نمی می

هاي  هاي ارزیابان بیرونی قبل از بازدید از دانشگاه در دوره کنند. تمام تیم کار می
کنند. هر برنامه آموزشی با توجه به نوع بازدیدي که انجام  ی الزم شرکت میآموزش
اي است که باید موارد مورد نظر براي بازدید را  گردد. اما به گونه شود برنامه ریزي می می

 . )33(پوشش دهد

اعضاي تیم باید در خصوص اهداف بازدید، رویه بازدید، نقش خود، وظایف، اهمیت 
ین انجام بازدید بیرونی آگاهی الزم را داشته باشند. همچنین الزم است کارتیمی و قوان

ها، شکل دهی قضاوت و  آوري داده، تحلیل داده هاي جمع اعضاي تیم در خصوص مالك
 آماده نمودن گزارش اطالعات الزم را کسب کرده باشند.

در نهایت  نفر تشکیل شده است. 6-4هاي ارزیابی بیرونی در انگلستان معموال از  تیم
گزارش تیم ارزیابان  براي قضاوت در خصوص وضعیت اعتباربخشی مورد بررسی قرار 

 گیرد.  می

ساختار دیگر در اعتباربخشی موسسات آموزش عالی انگلیس، شوراي اعتباربخشی 
به عنوان یک موسسه خیریه و غیرانتفاعی با همراهی  1984است که در سال  1انگلستان

آموزشی انگلستان آغاز به کار کرد. موسساتی که توسط  یسیونکمدپارتمان آموزش و 
توانند دانشجویان بین المللی  شوند، می شوراي اعتباربخشی انگلستان مورد قبول واقع می
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هاي کاربردي را پذیرش دهند. همچنین این شورا،  عضو  هاي دانشگاهی و دوره در رشته
 باشد. می نیز 1وابسته شوراي اعتباربخشی آموزش عالی

هایی  فرآیند اعتباربخشی در این موسسه مبتنی بر یک بازدید میدانی دقیق در حوزه
مانند مدیریت، کارکنان، آموزش و یادگیري، ارزشیابی دانشجو، رفاه دانشجویی و 

 امکانات است.

 فرآیند اعتباربخشی
 5ی شود. ط فرآیند اعتباربخشی با ثبت درخواست موسسه متقاضی اعتباربخشی آغاز می

روز کاري درخواست بررسی شده و در صورت توافق، یک جلسه مجازي براي بحث در 
شود و موسسه در صورت تمایل به ادامه  خصوص سازمان و روال اعتباربخشی برگزار می

 14کند.   این کار باید طی  ها ادامه کار را قطعی می روند کار از طریق پرداخت هزینه
حساب انجام گیرد. سپس تیم ارزیابان بیرونی تشکیل و روز کاري بعد از دریافت صورت

پس از انجام بازدید، گزارش به کمیته تصمیم گیري اعتباربخشی ارسال و در مورد 
شود. کمیسیون اعتباربخشی انگلستان،  می موقعیت اعتباربخشی موسسه تصمیم گیري

دهد.  قرار میموسسه را در جریان نتیجه نهایی تصمیم در خصوص موقعیت اعتباربخشی 
 گیرد: ها در مورد اعتباربخشی در سه گروه قرار می تصمیم

 تایید موقعیت اعتباربخشی که خود داراي دو حالت تایید کامل ومشروط است.-1

شود تا مؤسسه بر روي  تعویق تصمیم گیري: در این حالت یک دوره زمانی معین می-2
 اًیان دوره زمانی، ارزیابی بیرونی مجددبررسی شوند کارکند و در پا اًنقاطی که باید مجدد

 شود. انجام می

ماه صبر کند و مجددا  24رد اعتباربخشی در این حالت موسسه باید حداقل -3
 .)34(درخواست خود براي اعتباربخشی را ارسال نماید

 گیری: نتیجه
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همانگونه که بیان شد، در بسیاري از کشورهاي اروپائی فرآیند تضمین کیفیت در 
اي با   اي است. این فرآیند چند مرحله ار نظام آموزش عالی یک فرایند چند مرحلهساخت

شود. همچنین،  خودارزیابی آغاز و به دنبال آن ارزیابی بیرونی توسط همتایان انجام می
هاي دولتی  در اکثر کشورها کسب موقعیت اعتباربخشی مسیري براي دریافت کمک

 .است

 ی در آمریکانظام آموزش عالی و اعتباربخش
تفاوت بین موسسات آموزش عالی در سراسر جهان بیانگر تفاوت بین کشورها و یا 
فرهنگ آن کشوراست. این دو عامل تفاوت ناشی از رویکرد کشورها به سه موضوع نقش 

دهد. در امریکا نظام  می دولت، رقابت و مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی را نشان
یچیدگی خاص آن کشور برخوردار است. موسسات آموزش عالی آموزش عالی از تنوع و پ

، و خصوصی که به دوشکل غیرانتفاعی و 1هاي عمومی در امریکا عبارتند از دانشگاه
کالج و دانشگاه وجود دارد که  4200انتفاعی وجود دارند. در نظام آموزش عالی امریکا 

 2300دادشان حدود دهند تع کنند. موسساتی که گواهی کاري می می مدرك اعطاء
هاي  است. باید یاداوري نمود که این آمار بر پایه موسسات آموزشی است که در برنامه

هاي  . در امریکا هرایالت قوانین دانشگاه)36, 35(اند هاي مالی فدرال شرکت کرده کمک
هاي مالی دولت فدرال از  کند. از نظر حمایت حوزه جغرافیایی خود را تدوین می

ها براي انجام کارهاي روزانه مدیریتی اعطا  ، دولت مقدار اندکی پول به دانشگاهها دانشگاه
هایی است که  هاي مالی دولت فدرال در جهت بودجه و گرانت کند. همچنین، حمایت می

هاي فدرال در  از تحقیق در موسسات آموزشی حمایت کند. از سویی دیگر بودجه
براي تمام دانشجویان از طریق اعطاي گرانت،  راستاي ارتقاي میزان دسترسی به دانشگاه

 .)38, 37(شود بورس تحصیلی و وام دانشجوئی در حوزه آموزش عالی هزینه می

 3تا  2سال و در مقطع کارشناسی ارشد بین  4طول مدت تحصیل در مقطع لیسانس 
تا  5هاي دکتري بسته به وضعیت تحصیلی پاره وقت یا تمام وقت بین  سال است. دوره

 .)39(باشد سال می 7
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به  1900ساله دارد. اعتباربخشی در اوائل سال  100اعتباربخشی در امریکا قدمتی  
و کالج هائی که داراي استانداردهاي باالي ها  عنوان راهی براي تمایز بین دانشگاه

دانشگاهی بودند از سایر موسسات با کیفیت پایین آغاز گردید. امر اعتباربخشی در این 
گیرد و از یک ساختار  سط موسسات خصوصی و غیر انتفاعی انجام میکشور تو

کند. اعتباربخشی از همان آغاز به عنوان یک فرآیند  غیرمرکزي و پیچیده پیروي می
 1992شد و دولت فدرال نقشی در تضمین کیفیت نداشت. از سال  می داوطلبانه قلمداد

بر موسسات اعتباربخشی کننده    1دولت فدرال نظارتی را از طریق کمیته ملی مشاوره
سال یکبار وضعیت این موسسات را بر پایه استانداردهایی  5اعمال نمود. این کمیته هر 

و یا برنامه هایی که توسط این موسسات ها  معین، بازدید از محل و نظرات کالج
 دهند. نتیجه این بررسی بر روي دریافت می اعتباربخشی شده اند را مورد بررسی قرار

مالی از دولت فدرال تاثیر دارد.  بنابراین موسسات اعتباربخشی کننده در هاي  حمایت
که یک آژانس غیر دولتی است  CHEA3امریکا و  2امریکا توسط دو بخش وزارت آموزش

گیرند. نظام اعتباربخشی در امریکا هزاران برنامه را در  مورد اعتباربخشی قرار می
ه اي و تخصصی از قبیل وکالت، تجارت، پرستاري، حرفهاي  ه اي از برنامهدمحدو

دهد. کسب موقعیت  می داروسازي، هنر و روزنامه نگاري مورد اعتباربخشی قرار
هاي ایالتی براي موسسات و دانشجویان است.  اعتباربخشی عامل اصلی در جذب بودجه

 -2012هاي  اي است که در فاصله سال وسعت نظام اعتباربخشی در امریکا به گونه
اي فعالیت  اي و برنامه موسسه تایید شده در زمینه اعتباربخشی موسسه 85، 2013
کننده از دولت نبوده بلکه وابسته به  هاي اعتباربخشی کنند. مشروعیت سازمان می

شوند. از نظر تعداد  هائی است که توسط آن موسسات اعتباربخشی می ها و برنامه دانشگاه
 835حوزه اعتباربخشی، موسسات اعتباربخشی کننده افراد مشغول به فعالیت در 

 2013- 2012هاي  داوطلب  را در فاصله سال 19674کارمند تمام وقت و پاره وقت و 
 در این حوزه به کار گرفته اند.
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هاي قبلی به آن اشاره شد، کسب  در نظام اعتباربخشی امریکا همانگونه که در بخش
هاي  مانند تضمین کیفیت، دسترسی به بودجههایی  موقعیت اعتباربخشی داراي نقش

آموختگان،  کارگیري دانش بخشی به بخش خصوصی در هنگام به فدرال و ایالتی، اطمینان
 .)41, 40(استها  ها و کالج ها بین دانشگاه ها و برنامه تسریع در انتقال دوره

فعالیت  در حال حاضر چهار گروه اصلی از موسسات اعتباربخشی در امریکا مشغول به
 هستند که عبارتند از:

درصد  39: این گروه از موسسات اعتباربخشی حدود 1اي *موسسات اعتباربخشی منطقه
دهند. همچنین این گروه از موسسات  می را مورد اعتباربخشی قرارها  از کالج
 دهند را پوشش می ساله ارائه 4تا  2هاي  عمومی و غیرانتفاعی که دورههاي  دانشگاه

اي اعتباربخشی مشغول به فعالیت هستند.  آژانس منطقه 7. در این حوزه دهند می
بدیهی است اینگونه موسسات هر کدام منطقه جغرافیائی خاصی از کشور امریکا را 

مؤسسه تایید وزارت آموزش و  6اي تنها  موسسه منطقه 7دهند. از میان این  پوشش می
 . )43, 42(را دارند 2CHEAشوراي اعتباربخشی آموزش عالی 

 ، اسامی و وضعیت تایید آنها ارائه شده است.1-2در جدول شماره 
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 ای کشور آمریکا وضعیت تایید موسسات اعتباربخشی منطقه ۱-۲جدول شماره 

مورد 
تایید 
CHEA 

مورد تایید 
وزارت 
 آموزش

 ايموسسه اعتباربخشی منطقه

 Middle States Commission of Higher Education بله بله
(MSCHE)

 ,New England Association of Schools and Colleges بله بله
Commission on Institutions of Higher Education 
(NEASC-CIHE)

The Higher Learning Commission (HLC) بله بله

 Northwest Commission on Colleges and بله خیر
Universities (NWCCU)

 Southern Association of Colleges and Schools بله بله
Commission on Colleges (SACS)

 The Accrediting Commission for Community and بله بله
Junior Colleges, Western Association of Schools 
and Colleges (ACCJC)

WASC Senior College and University Commission بله بله

 

: این گروه از اعتباربخشی کنندگان 1*اعتباربخشی کنندگان مؤسسات آموزشی مذهبی
هاي دینی اداره  در سطح ملی عمل کرده و موسسات آموزشی که اساسا مبتنی بر آموزه

هاي  گیرند و رشته شوند و معموال در گروه موسسات آموزشی غیر انتفاعی قرارمی می
 کنند. اعتباربخشی مینمایند،  می منجر به مدرك را عرضه
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موسسه  10این گروه از موسسات به تعداد  :1* موسسات اعتباربخشی ملی حرفه محور
اي را پوشش  هستند و عمدتا موسسات آموزشی انتفاعی، مبتنی بر حرفه و تک برنامه

 کنند. منجر به مدرك و هم غیر از آن را  ارائه میهاي  دهند که هم رشته می
که موسسات و    3یا اعتباربخشی برنامه اي 2کننده تخصصی * موسسات اعتباربخشی
دهند مانند مدارس  می دهند که فقط یک برنامه را ارائه می دانشگاه هایی را پوشش

پرستاري، وکالت، پزشکی، و یا مهندسی. موسسات آموزشی که از سوي این گروه مورد 
 .)44(ا نیز دارنداي ر گیرند، معموال اعتباربخشی موسسه اعتباربخشی قرار می

 فرآیند اعتباربخشی در امریکا شامل اقدامات زیر است:
ها و یا موسسات،  کننده در همکاري با برنامه : موسسه اعتباربخشیاستانداردتدوین -1

 کند. مجموعه استانداردها را تدوین می
در این مرحله موسسه/برنامه وضعیت خود نسبت به استانداردها را  خودارزیابی:-2
 کند. رسی میبر
: تیمی از ارزیابان طی بازدید از محل، موسسه/برنامه را از نظر انطباق محل از دیبازد-3

 کند. با استانداردها بررسی می
: بر پایه گزارش تیم ارزیابان و میزان انطباق با استانداردها تصمیم گیري گیريتصمیم-4

 رد. گی می در مورد موقعیت اعتباربخشی مؤسسه/ برنامه انجام
آورده، براي  : در طول مدتی که موسسه/برنامه موقعیت اعتباربخشی را به دستشیپا-5

 گیرد. اطمینان از پیروي مورد پایش قرار می
: در پایان دوره اعتباربخشی، وبر اساس درخواست موسسه/برنامه، ارزیابی مجدد-6

 .)45(شود اجرا می اًفرآیند اعتباربخشی مجدد
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 عتباربخشی در آسیانظام آموزش عالی و ا
 یجنوب کره

 4هاي لیسانس حدود  موسسه آموزشی قراردارد. بیشتر رشته 370در کشور کره بیش از 
 6حدود  1هائی مانند پزشکی، دندانپزشکی و طب شرقی کشند اما رشته سال طول می
سال است. الگوي  3برند. مدت زمان تحصیل در دوره دکتري تخصصی  سال زمان می
کند. در این  عالی در این کشور از سیستم آموزش عالی امریکا تبعیت مینظام آموزش 

 کشور سه نوع دانشگاه وجود دارد:
 شوند.   می هاي خصوصی: توسط بخش غیر دولتی تأسیس و اداره دانشگاه-1
به طور مستیقم توسط دولت تاسیس و اداره ها  دولتی: این دانشگاههاي  دانشگاه-2
 شوند. می
و اغلب  شوند توسط دولت ایالتی تاسیس و اداره میها  ملی: این دانشگاهاي ه دانشگاه -3

 خصوصی ارزانتر هستند. هاي  از دانشگاه
ها و  آموزش عالی تحت نظارت وزارت آموزش عالی است و این وزارت سیاست

 کند. راهبردهاي آموزش عالی را هدایت می
ی شد. ساختار اجرایی آن اجرائ 1980-90اعتباربخشی در کره جنوبی در طی دهه 

شامل آژانس ملی اعتباربخشی است که ابتدا به ساکن تأسیس شد و اعتباربخشی کامل 
نشان داد  2011-2017کلید خورد. نتایج یک ارزشیابی از سال  2000اولین بار در سال 

که اعتباربخشی یک عامل مشخص در اصالح ظرفیت اعضاء هیأت علمی و امکانات 
وزش پزشکی در این کشور بوده و فرهنگ آموزش را تغییر داده است. در آمهاي  دانشکده

هایی مانند پرستاري، پزشکی و مهندسی داراي بورد اعتباربخشی  این کشور رشته
اعتبار بخشی براي  1999اند. در سال  نیز به رسمیت شناخته شده CHEAهستند که در 

کلید خورد. سازمان  2000رشته پزشکی آغاز شد و یک اعتباربخشی کامل در سال 
به عنوان مرجع رسمی  2014در سال  2آموزش و ارزشیابی پزشکی کره جنوبی
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اعتباربخشی آموزش پزشکی کره، توسط وزارت آموزش مورد شناسایی قرار گرفت. یکی 
از موسساتی که به عنوان بخش خصوصی در کره جنوبی در حوزه اعتباربخشی فعالیت 

ت است که به عنوان یک واسطه بین دول 1شگاهی کره جنوبیکند، شوراي آموزش دان می
شود.  هائی نیز از سوي دولت به آن واگذار می پروژه کند و گاهی ها عمل می و دانشگاه

دهد. معموال  این شورا صداي واحد موسسات آموزشی را به ساختارهاي دولتی انتقال می
آیند و  ند، به عضویت این شورا درمیکن چهار ساله را ارائه می هاي هائی که دوره دانشگاه

دانشگاه عضو این شورا بودند. بودجه این شورا از طریق  204حدود  2015تا سال 
شود. این  ها تامین می هاي دولتی بابت ارزشیابی دانشگاه دریافت حق عضویت و بودجه

شورا تحت نظارت وزارت آموزش عالی به عنوان یک آژانس اعتباربخشی در دو حوزه 
کند و نهایتا بر پایه نظر خبرگان راي نهائی  عمل می  اي و برنامه عتباربخشی موسسها

 شود.  صادر می

 ها و فرآیند اعتباربخشیحیطه
هاي توسعه، آموزش،  حیطه ماموریت و برنامه 6شوراي آموزش دانشگاهی کره جنوبی در 

عی موسسه را ، منابع آموزشی، بودجه و مدیریت، و خدمات اجتما دانشگاهیجامعه 
 باشد: می صادره در مورد موقعیت اعتباربخشی به اشکال زیرهاي  راي. کند ارزیابی می

حیطه  6شاخص کلیدي اعتباربخشی بعالوه  6اعتباربخشی کامل: در صورتی که -1
 ارزشیابی را از نظر کارشناسان تکمیل کند.

حیطه  5الوه شاخص کلیدي اعتباربخشی بع 6اعتباربخشی موقت: در صورتی که -2
اعتباربخشی را از نظر کارشناسان کامل کند و در یک حیطه ضعیف باشد. در این حالت 

ها را جبران کند و اگر این موضوع رخ ندهد اعتباربخشی به  باید طی یکسال کاستی
 تعویق خواهد افتاد.

 دهد. تعلیق اعتباربخشی: موسسه یا برنامه موقعیت اعتباربخشی را از دست می-3
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به عنوان یک اسـتاندارد اعتباربخشـی جدیـد تجـویز شـده       1راً اصالح مداوم کیفیت اخی
 .)49-46(سال ارسال گردد 2است. عالوه بر این گزارش اجباري پیشرفت موسسه باید هر 

 نظام آموزش عالی و اعتباربخشی مالزی
 درصد از 60مراکز آموزش عالی در مالزي در دو شکل خصوصی و عمومی وجود دارد و 

شود. آغاز آموزش  می آموزش عالی توسط دولت(وزارت آموزش عالی) تقبلهاي  هزینه
بود. در مالزي تا سال  1359در سال  2عالی در این کشور با تاسیس دانشگاه ماالیا

 5دانشگاه خصوصی،  33کالج عمومی،  37، 3پلی تکنیک24دانشگاه عمومی، 20، 2014
الج خصوصی مشغول به فعالیت هستند. از ک 500خارجی و حدود هاي  شعبه دانشگاه

دولت مالزي الیحه موسسات آموزش عالی خصوصی را تصویب کرد و از این  1966سال 
بورد ملی 1997تاریخ بخش خصوصی وارد حوزه آموزش عالی شد. در سال 

براي تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی تاسیس شد. از سوي  4LANاعتباربخشی
را در وزارت آموزش براي کنترل  5ت، بخش تضمین کیفیتدول 2002دیگر در سال 

کابینه تصمیم بزرگی  2005کیفیت موسسات آموزش عالی عمومی ایجاد کرد. در سال 
گرفت. این آژانس  )MQA( 6را در خصوص تاسیس آژانس مالزیایی تعیین کیفیت

ن مسئول تضمین کیفیت در آموزش عالی و ایجاد مسیري براي اجراي چارچوب تضمی
کیفیت در آموزش عالی است. آژانش تضمین کیفیت مالزي پس از تاسیس، کدهاي 

 عملیاتی اعتباربخشی برنامه اي و موسسه اي را تدوین نمود.
اي  مسئول اعتباربخشی برنامه  MOHE7در کشور مالزي وزارت آموزش عالی

ی ) مسئول اعتباربخشLANهاي پزشکی دولتی و بورد ملی اعتباربخشی ( دانشکده
مجموعه از  2هاي پزشکی خصوصی است که این امر منحصر به ایجاد  دانشکده

بورد ملی اعتبار  2007استانداردها در حوزه آموزش پزشکی گردید. در سال 
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) با آژانس مالزیایی تعیین کیفیت ادغام گردید و این ساختار جدید در حال LANبخشی(
کند.  فرآیند  اربخشی میهاي پزشکی دولتی و خصوصی را اعتب حاضر دانشکده

متشکل از انجمن پزشکی   1اعتباربخشی دوره پزشکی مالزي توسط یک کمیته تکنیکی
این  شود. مالزي، وزارت آموزش عالی مالزي و دپارتمان خدمات عمومی هدایت می

هاي آموزشی  هاي آموزش پزشکی است و برنامه کمیته  تکنیکی مسئول تایید برنامه
 کند. نیز اجرا میبراي ارزیابان را 

 دانشگاه حالت این در. است  2خوداعتباربخشی موقعیت بخشی، اعتبار از دیگر شکلی
آژانس  سوي از هستند قوي کیفیت تضمین سیستم یک داراي شود مشخص که هائی
تواند با  شوند.در این حالت دانشگاه می می به رسمیت شناخته 3مالزي کیفیت تعیین

 )53(.)53-50(هاي خود را اعتباربخشی کند اردها برنامهتوجه به قوانین و استاند

 نظام آموزش عالی و اعتباربخشی در استرالیا
در سه سطح  واست  یالتیدولت فدرال و ا یدر حوزه سرپرست ایدر کشور استرال آموزش
در سطح دولت   4نامند یم یکه سطح سوم را به عنوان آموزش دانشگاهگردد ارایه می

 يبراها  برنامهایجاد و  یمل نیوزش و پرورش مسئول وضع قوانآم وزارت ي،مرکز
 .است یاز جمله آموزش عال یافراد کشور به سطوح مختلف آموزش یدسترس

ها و موسسات آموزش عالی غیر  موسسات فعال در حوزه آموزش عالی شامل دانشگاه
الی نیز با هاي اعتباربخشی کننده این دو بخش از آموزش ع سازمان هستند. 5دانشگاهی

ی بخش آموزش عالکیفیت  ، 6کیفیت و استاندارد آموزش عالی آژانسیکدیگر متفاوتند. 
کنترل کننده کیفیت آموزش  7نهاد استرالیایی کیفیت مهارتهاو کند یرا کنترل م

ها  ها به برخی از دانشگاه در کشور استرالیا اختیار اعتباربخشی برنامه .است اي حرفه
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اعتباربخشی باید فرم -هاي متقاضی اختیارخود در استرالیا دانشگاهواگذار شده است.  
ارائه و  2را به آژانس کیفیت و استاندارد آموزش عالی 1اعتباربخشی-اعطاي اختیار خود

هاي  این امتیاز را کسب نمایند. هر چند در این حالت نیز این موسسات باید حداقل
 شته باشند. را دا 3استانداردهاي چارچوب کیفیت استرالیا

است  یمستقل يها دانشگاه رندهیدر برگ ایدر استرال یظام آموزش عالاي از ن بخش عمده
مشغول به  4آموزشی يها دوره یبا قدرت خود اعتباربخش یالتیکه تحت نظارت دولت ا

که  یآموزش عال يها دوره ینقش خود در اعتبار بخش یالتیاما دولت ا .هستند تیفعال
 ی،به اعتبار بخش کردیوهرچند ر است،را حفظ نموده  شود یارائه م موسسات ریتوسط سا

با این حال، براي اینکه دانش آموختگان است.  این کشور متفاوت يها التیدر ا
اي و  اعتباربخشی هستند، بتوانند وارد حوزه حرفه-هائی که داراي اختیار خود دانشگاه

رند. موسسات آموزش عالی که اختیار کار شوند، باید مورد اعتباربخشی بیرونی قرار گی
کیفیت و استاندارد  آژانسخود را از طریق هاي  اعتباربخشی را ندارند باید برنامه -خود

مورد اعتباربخشی قرار دهند و در صورت کسب این موقعیت  )TEQSA(آموزش عالی
سال باشد. ساختار دیگر در نظام  7تواند بیشتر از  طول مدت اعتباربرنامه نمی

است. این   5ایاسترال يها دانشگاه تیفیک آژانسعتباربخشی آموزش عالی استرالیا، ا
در نظام تضمین کیفیت  يکه در راستااست  یانتفاع ریآژانس مستقل غ کی آژانس 

وزارت آموزش و  ونیسیآژانس توسط کم نیا کند. می تیفعال ایاسترال یآموزش عال
 یمستقل از دولت و بخش آموزش عال شد و عملکرد آن جادیا 2000پرورش در سال 

مشترك  يو کشورها تیالیا یآموزش عال يها آژانس از وزارتخانه نیبودجه ا .است
 .دشو یم نیالمنافع تام

کننده  یموسسات اعتبار بخش یاعتبار بخش يندهایفرآ ممیزيآژانس مسئول  نیا 
 .دهد می جه قرارمورد تورا  یباالدست نیاز قوان مؤسسات يرویپ زانیم . همچنیناست
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که  یموسسات آموزش تیفیکهاي استرالیا، بررسی  همچنین آژانس کیفیت دانشگاه
 قیرا از طر فهیوظ نیبر عهده دارد و ا زین را هستند یخود اعتباربخش اختیار يدارا

 نیا .دهد یانجام ماز محل توسط ارزیابان بیرونی  دیو بازد یابیگزارش خود ارزبررسی 
در  یو آموزش یتیریتجارب مد يکه دارا پانل کارشناسانی از دهایجام بازدان يبرا ،آژانس

بسته به  ،ابانیپاسخ به گزارش ارز. کند می استفاده ،هستند ایاسترال ینظام آموزش عال
 .است التیهر ا اراتیاخت

کند اما از  می فراهم یموسسات آموزش يرا برا قابل توجهی یمال کمک ایدولت استرال
است که در  تیفیو ک ییالزامات پاسخگو شتندا یمالهاي  کمک نیا تافیشروط در

 ارائه شده است. 2003در سال  یآموزش عال تیحما حهیال
از  یدر سطح وزارت یالتیو ا يدولت مرکز نیب ییها مشاوره ،ها کمک نیا صیتخص يراب

سسات . بنابراین موردیگ یانجام م 1يو کارگمارها  مهارت آموزش عالی، شوراي قیطر
  کنند. هاي مالی را دریافت می آموزشی از دو مجراي دولت فدرال و ایالتی کمک

اعطاکننده  ی،ملهاي  بورد از طریق یساختار اعتباربخش ،حوزه علوم سالمت در
رد ومثال ب يبرا ،با توجه به رشته متفاوت است یمل يردهاوب .است یاعتباربخش
هر که  ایاسترال ییو ماما يرد پرستاروبو  ،ایاسترال یرد پزشکوب ،ایاسترال یدندانپزشک
به  .هستند تعاملدر  یکننده اعتبار بخشعطاساختار ا کیبا  یملهاي  ردوب نیکدام از ا

انجمن ی، و مامائ يرد پرستاروب یعنوان مثال ساختار اعطاکننده اعتبار بخش
. 2 ایاسترال یکانجمن پزشی،  در مورد پزشکو   ایاسترال ییو ماما يپرستار یاعتباربخش

 توان به میدهند  یم اعتباربخشی انجام کننده اعطا يکه ساختارها یفیاز جمله وظا
ها و موسسات ارائه کننده برنامه و ارائه  برنامه یابیارز ،استانداردها يو بازنگر نیدوت

 .)57-54(ی اشاره نموداعتباربخش يها تیدر خصوص فعال یرد ملوبه ب مشاوره
اي از ساختار و فرآیند اعتباربخشی کشورهاي مورد بررسی در مقایسه در ادامه خالصه 

ارائه شده است.  سپس با توجه به  2-2 شماره جدولبا وضعیت موجود در ایران، در 
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مطالعات انجام شده  نتایج حاصل از بررسی چگونگی کنترل کیفیت نظام آموزش عالی 
 آمده است. 3-2سالمت در کشورهاي مورد بررسی در جدول شماره 

 مقایسه ساختار و فرآیند اعتباربخشی کشورهای مورد بررسی با وضعیت موجود در ایران ٢-٢جدول شماره 

 کشورهاي مورد بررسی نظام آموزش عالی سالمت موارد مورد مقایسه
 موسسات اعتباربخشی هاي شوراي آموزشی دبیرخانه ساختار

عدم وجود استاندارد مصوب و  استاندارد
 ا وجود فهرست بازبینییا صرف

 وجود استانداردهاي مدون

 آیین نامه مدون -------- نامه  آیین
مراحل مشخص و 

 مدون
بخشی از ها  در برخی دبیرخانه

 فرایند دیده شده است
 وجود فرآیند مکتوب

 دیده ارزیابان بیرونی آموزش بوردهاي  اغلب توسط هیات بازدید بیرونی
 

رسد با توجه به ساختار  به نظر می  2-2شده در جدول شماره  با توجه به مقایسه ارائه
متمرکز آموزش عالی نظام سالمت در ایران، الگوي پیشنهادي باید در راستاي 
ساختارهاي موجود تعریف و تعیین شود. بدیهی است آغاز کلیه روندها براي انجام 

آید در  می ی که در ادامههای اي از سوي وزارت متبوع خواهد بود. فصل اعتباربخشی برنامه
 همین راستا تنظیم شده و تالش گردیده است پیشنهادات عملیاتی ارائه گردد. 
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 : چگونگی کنترل کیفیت نظام آموزش عالی سالمت در کشورهای مورد بررسی٣-٢جدول شماره

 



  ۷۳  کشورها یربرنامه در سا یاعتباربخش یندبر ساختار و فرآ یمرور 
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 توضیحات ردیف مالزی:
شـش  -3مـاه قبـل از شـروع مرحلـه بـالینی      شـش  -2شش مـاه پـس از شـروع دوره    -1*تعداد و نحوه بازدیدها: 

 چهار ماه قبل از انقضاء.-5چهار ماه قبل از فارغ التحصیلی اولین دوره  -4ماه پس از شروع دوره بالینی 
هـا   **کمیته تکنیکـی مسـئول تشـکیل پانـل کارشناسـان، مطالعـه گـزارش تـیم اعتباربخشـی و ارسـال توصـیه           

 مرتبط است.درخصوص اعتباربخشی براي تایید مسئوالن 
ــا اســتانداردهاي    ***در ایــن حالــت کمیتــه تکنیکــی تیمــی را جهــت ارزیــابی کوریکولــوم از نظــر ســازگاري ب

 دهد.اعتباربخشی تشکیل می

 توضیحات ردیف استرالیا:
بودجــه -1-5اســتفاده از متخصصــین آمــوزش،-1-4مــدیریت برنامــه پزشــکی،-1-3رهبــري و اســتقالل،-2-1

ــا حــوزه -1-6آموزشــی، ــه،تعامــل ب ــوزي،-1-7ســالمت و جامع ــم آم ــژوهش و عل ــابع انســانی-1-8پ -1-1من
 توسعه نیروي انسانی-1-9حاکمیت* 
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 فصل سوم
 ساختار اعتباربخشی برنامه
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  ۷۹  برنامه یساختار اعتباربخش
 

 

 

 

 

به منظور تدوین الگوي اعتباربخشی و عملیاتی ساختن آن، اولین گـام تعریـف و تعیـین    
شـود.   مـی  ساختار و فراینـدهاي موجـود تعریـف   ساختار اجرائی آن است که با توجه به 

، سـاختار اعتباربخشـی، متشـکل از    برنامـه به منظور اجراي فرایند اعتباربخشـی  بنابراین 
نمایند و بـر همـین اسـاس     می فعالیت، ها بهداشت و دانشگاه ، در وزارت1-3شکل ارکان 

 :فرایند اعتباربخشی برنامه اي تعریف شده است

 
 ها به منظور اجراسازي فرآیند اعتباربخشی ارت بهداشت و دانشگاه: ارکان وز1-3شکل 

 شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 )شوراي آموزش پزشکی تخصصی: مثال( .…شوراي آموزش 

  .…کمیسیون اعتباربخشی شوراي آموزش

 کمیته تخصصی اعتباربخشی

 ......دبیرخانه شوراي آموزش 

واحد اعتباربخشی دبیرخانه : مثال.... (واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش
 )آموزش پزشکی تخصصی

کمیته خود ارزیابی....: ساختار دانشگاهی اعتباربخشی برنامه  کارگروه هاي 
 تخصصی
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 به شرح زیر است. پیشنهادي ساختاري عملکرد  و نحوه ، شرح وظایفاعضاء

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتشورای گسترش  -۱
هـاي علـوم    هـا و دانشـکده   صدور رأي نهایی اعتباربخشی برنامه آمـوزش .... در دانشـگاه   

ی کشور پس از اعالم رأي اولیه توسـط کمیسـیون معـین اعتباربخشـی دبیرخانـه      پزشک
شـوراي گسـترش اسـت. همچنـین، تصـویب سـاختار و فراینـد          آموزش ......، بر عهـده 

اعتباربخشی مصوب شوراي آموزش ....، رسـیدگی بـه تجدیـد نظرخـواهی برنامـه مـورد       
 هماهنگ و پیگیري خواهد شد. اعتباربخشی پس از ابالغ رأي، توسط دبیرخانه گسترش 

(ترجیحا فقط بررسی و تصمیم گیري در خصوص  احکام راه اندازي و توقف رشته محـل  
 به عهده شوراي گسترش باشد)

 شورای آموزش..... -۲
سازي در راستاي اعتباربخشی  شوراي آموزش ...... وظیفه سیاستگذاري و تصمیم

 رد. هاي زیر نظر آن شورا را به عهده دا برنامه

 اعضاء شورا: -۱-۲
 شوند.  نامه دبیرخانه مربوطه تعیین می اعضاء شورا بر اساس آیین

 آموزش.... در راستای اعتباربخشی:  شرح وظایف شورای-۲-۲
 اعتباربخشی فرایند اجراي راستاي در نیاز مورد ضوابط و مقررات ها، سیاست تدوین-

 برنامه ها
   تصویب استانداردهاي اعتباربخشی دوره

: برون سپاري کلیه فرایندهاي مرتبط با اعتباربخشی به سایر نهادها و مؤسسـات  تبصره 
هـاي الزم بـا نظـارت     تا قبل از صدور رأي نهایی، پـس از تـدوین و تصـویب آیـین نامـه     

 دبیرخانه شوراي آموزش ......قابل اجرا خواهد بود
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 کمیسیون اعتباربخشی شورای آموزش..... -۳
شی یا کمیسیون معین اعتباربخشی زیر نظـر شـوراي آمـوزش.... بـه     کمیسیون اعتباربخ

هـا و صـدور رأي    منظور برنامه ریزي، نظـارت بـر انجـام اعتباربخشـی، بررسـی گـزارش      
 .  نماید اعتباربخشی تشکیل و فعالیت می

 اعضاء:-۱-۳

 دبیر شوراي آموزش ...... یا نماینده تام االختیار وي(رئیس کمیسیون معین) -
 بیرخانه شوراي گسترش به انتخاب دبیر شوراي گسترشنماینده د -
 ها به پیشنهاد دبیر شوراي آموزش... نفر اعضاي هیأت علمی دانشگاه 10 -
نفر عضو دانشجو (بنا به دبیرخانه دانشجوي دکتري یا دستیار یا ...)، داراي  1 -

 سوابق آموزشی و اخالقی برجسته
یت کمیته ترجیحا آشنا با مفاهیم اعضاي هیأت علمی پیشنهادي براي عضو :1تبصره 

 آموزش پزشکی باشند.
تواند در بررسی هر دوره افراد مطلع را حسب مورد بدون حق رأي  می کمیته :2تبصره 

 دعوت نماید. 
توانند در فرایند  اعضاء کمیسیون اعتباربخشی شوراي اموزش ..... نمی :3تبصره 

 .خودارزیابی دانشگاه محل خدمت حضور داشته باشند
و کالن مناطق ها  در انتخاب اعضاء کمیسیون توزیع مناسبی برحسب رشته: 4تبصره 

 آمایشی در نظر گرفته شود. 

 صدور احکام -۲-۳
پـس از   و یشنهادپ شوراي آموزش ...... یرتوسط دب یاعتباربخش کمیسیون معین ياعضا 

 صـادر سـال   2بـه مـدت    بهداشـت  وزارت آموزشی معاون توسط آنان احکام تأیید شورا،
 . گردد که در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود می
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 شرح وظایف: -۳-۳
 گزارش ارزیابی بیرونی انجام شده توسط تیم بازدید بیرونی  بررسی -
 مربوط به اجراي فرایند اعتباربخشیهاي  تصویب شیوه نامه -
هاي ارائه شده توسط کمیته تخصصی  بررسی استانداردهاي اعتباربخشی برنامه  -

 عتباربخشی و پیشنهاد آن به شوراا
 برنامههر تدوین یا بازنگري استانداردهاي  پیشنهاد -
 هاي بر اساس گزارش یمورد اعتباربخش برنامه یاعتباربخش رأي  صدور -

 یرونیب یابیو ارز یابیخودارز
 در خصوص رأي صادر ها دانشگاه خواهی نظر تجدید به رسیدگی -
 کمیسیونجلسه  نیدر اول عین اعتباربخشیکمیسیون م ینامه داخل نییآ :3تبصره

 رسد.  تصویب می و به نیتدو

 فواصل و نحوه تشکیل جلسات: -۴-۳
جلسات کمیسیون اعتباربخشی شوراي آموزش.......دو ماه یک بار تشکیل و بسته  -

 تواند در فواصل کمتر نیز برگزار گردد.  هاي اعتباربخشی می به میزان درخواست
 م اعضاء رسمیت خواهد داشت. جلسات با حضور دو سو -
گیري و تایید منوط به رأي موافق نصف به اضافه  گیري بر اساس رأي نحوه تصمیم -

 یک اعضاء حاضر در جلسه است.
 یا و اجراییهاي  کمیته یرانتواند از دب یم یازحسب نکمیسیون اعتباربخشی  یردب  -

 دونب کمیسیون جلساتشرکت در  يمتخصص برا یعلم یأته ياعضا یرسا
  .کند دعوت يداشتن حق رأ

 ...... آموزش شورای دبیرخانه واحد اعتباربخشی -۴
 هـاي  فعالیـت  بر نظارت و حمایتواحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش ...... وظیفه 

هـاي   فعالیـت  اعتباربخشی برنامه متقاضی اعتباربخشی را به عهده دارد.  همچنین تمامی
هـاي   و گـروه  بین ساختارهاي سـازمانی برنامه و هماهنگی  یاجرایی مرتبط با اعتباربخش

تعامل بین شود. در همین راستا،  توسط این واحد انجام میاعتباربخشی  درگیر در فرایند
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هیـأت   شـوراي گسـترش،   ،اعتباربخشـی  واحـد ، برنامـه متقاضی اعتباربخشـی   هاي گروه
 رددگ تسهیل میاین واحد هماهنگ و توسط  ممتحنه

 : واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش ........ ظایفشرح و -۱-۴
با مشارکت هیئت ممتحنه رشته متقاضی پیشنهاد اعضاي تیم بازدید بیرونی  -

 اعتباربخشی 
 جدید و هاي موجود  برنامهدریافت درخواست اعتباربخشی براي  -
 باربخشی هاي متقاضی اعت برنامهبندي انجام اعتباربخشی  تدوین و اعالم برنامه زمان -
 نظارت بر اجراي بازدید بیرونی -
آموزشی تحت برنامه بررسی گزارش خودارزیابی و مستندات ارائه شده توسط  -

 یا مستندات تکمیلی  ها گزارش در صورت نیاز درخواست اعتباربخشی و
بیرونی که توسط تیم بازدید انجام شده و ارائه بازخورد بازدید  بررسی گزارش -

 یازجهت تکمیل در صورت ن
 بیرونی به گزارش خود ارزیابی و همچنین گزارش بازدیدارسال نسخه نهایی  -

در خصوص  رأي صدور.... جهت کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزش
 برنامه یاعتباربخش یتموقع

 ینو همچن یاعتباربخش یمتقاض هاي گروهانجام مکاتبات الزم بین دبیرخانه و  -
 رشته ممتحنه هیأتآموزش .....،  يشورا اربخشیاعتب کمیسیون ینمکاتبات الزم ب

 گسترش شورايو 
 بر اساس فرایند اعتباربخشی مصوب  برنامه متقاضی اعتباربخشی  گروهارتباط با  -
 برنامه هابایگانی سوابق مربوط به اعتباربخشی  -
 براي نیاز مورد دانش راستاي در نیاز مورد تحقیقاتی هاي پیشنهاد پروژه  -

 قوانین به شوراي آموزش دبیرخانه ........ عوض و سیاستگذاري
 هماهنگی جلسات الزم -
 ي متقاضی انجام اعتباربخشی برنامهها گروهارائه مشاوره به  -
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 يشورا یاعتباربخش ونیسیجهت ارائه به کم اي واحد، گزارش دوره نیا یشودم شنهادیپ
 باشد: ریموارد ز رندهیتواند در برگ یگزارش م نی. ادیآموزش ..... ارائه نما

 ،برنامههاي اجرایی فرایند اعتباربخشی  چالش -
 هاي اجرایی، توصیه -
   ،بازدید شده هاي گروهدر  برنامه مورد اعتباربخشینفعان   نظرات ذي -
هـاي جدیـد در    سایر موارد مرتبط که بتواند به اصـالح فراینـدها و سیاسـتگذاري    -

کمـک  اي آمـوزش ...... هاي ریر نظر شـور  برنامه راستاي بهبود فرایند اعتباربخشی
 کند.

   تخصصیهای  کمیته -۵
 هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشـیپ تشـکیل   اي است که براساس تعداد رشته کمیته
 گردد.   می

 اعضاء: -۱-۵
نفر عضو هیأت علمی با مشارکت انجمن علمی مربوطه، هیأت ممتحنـه رشـته    7 -

 ها مربوطه، و سایر اعضاي هیأت علمی دانشگاه
 ن (معاون اعتباربخشی) یا نماینده ويدبیر کمیسیو -
 نماینده معاون درمان -
 نماینده معاون بهداشتی --
 :شرح وظایف -۲-۵

 اي رشته مربوطه برنامه استانداردهاي اعتباربخشی و بازنگري تدوین -
 (جمع آوري اطالعات، خودارزیابی، ...)هاي مورد نیاز  فرم و بازنگري تدوین -
کت اعضــاي هیــأت علمــی بــا تجربــه از تعیــین تــیم بازدیــد بیرونــی بــا مشــار -

هاي کالن منـاطق غیـر دانشـگاه مـورد بازدیـد و بـا همـاهنگی واحـد          دانشگاه
 اعتباربخشی دبیرخانه آموزش ....
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بررسی گزارش بازدید بیرونی ارائه شده توسط تیم بازدید و بازخورد در صـورت   -
 نیاز

 یوناعالم نظر در خصوص وضعیت اعتباربخشی دوره مربوطه به کمیس -

 برنامهساختار دانشگاهی اعتباربخشی  -۶
 ها، تعداد اعضاي هیأت علمی و امکانات تنوع تشکیالت، تعداد گروه به توجه با

به  پیشنهاد صورت به برنامه اعتباربخشی دانشگاهی ساختار پزشکی، علوم هاي دانشگاه
 این کیلتش ساز وکار نبود صورت در بدیهی است است و شده آورده منظور تسهیل کار

 .نماید اعمال را تغییراتی خود شرایط به توجه با تواند می دانشکده یا دانشگاه هر ساختار،
 گـروه  درون خودارزیـابی  فرایند و مجري آن برنامه است عهده به برنامه اعتبار مسئولیت

در همین راسـتا، سـاختار اعتباربخشـی برنامـه بـه شـکل زیـر پیشـنهاد          .گیرد می شکل
 گردد: می

 ته خود ارزیابی برنامهکمی -
 هاي تخصصی کارگروه -

 کمیته خودارزیابی برنامه -۶-۱
هـر   در خودارزیـابی  بـا  مرتبط هاي فعالیت ي کلیه هدایت منظور به خودارزیابی ي کمیته

ي ترکیبـی از اعضـاي    تواند در برگیرنده می بوده و دبیر یک داراي گیرد و گروه شکل می
 باشد: زیر

 مدیر گروه آموزشی -
 ون آموزشی و پژوهشی گروه (در صورت دارا بودن)معا -
 نفر از اعضاء گروه (بسته به وسعت برنامه) 8تا2 -
 *نماینده معاونت آموزشی دانشکده -
 *نماینده معاونت پژوهشی دانشکده -
 *نماینده معاونت مالی اداري دانشکده -
 *نماینده امور هیأت علمی دانشکده -
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 ننماینده دفتر توسعه دانشکده یا بیمارستا -
 نفر دانشجوي تحصیالت تکمیلی/دستیار بسته به برنامه مورد ارزیابی 2 -

و  ترکیب نهایی اعضاي کمیته خودارزیابی به پیشنهاد مدیر گروه تعیین :1تبصره 
  .شود می و توسط رئیس دانشکده ابالغ صادر ییدتأ دانشکده یآموزش يتوسط شورا

روه مورد نظر لحاظ خواهند موارد ستاره دار در صورت موضوعیت در گ :2تبصره 
 شد. 

 ی خودارزیابی کمیته وظایفشرح  -۶-۲
 ها بندي فعالیت هاي خودارزیابی و تهیه جدول زمان تدوین فعالیت )1
 هاي استانداردها تخصصی در صورت امکان و بسته به حوزههاي  تشکیل کارگروه )2
درج  هاي خودارزیابی و اطمینان از نگارش درست و صحت اطالعات تکمیل فرم )3

 هاي خودارزیابی شده در فرم
 هاي مختلف و انسجام مطالب اطمینان از هماهنگ بودن قالب نگارش بخش )4
 تهیه و نهایی کردن گزارش خودارزیابی )5
 بندي بازدید از محل  همکاري با دبیر تیم بازدید بیرونی در تدوین جدول زمان )6
مورد نیاز تیم  هاي همکاري با تیم بازدید بیرونی و ارائه مستندات و گزارش )7

 بازدید
 ي مربوطه  هدایت مکاتبات گروه با دبیرخانه )8

هماهنگ کننده اعتباربخشی فردي است که رابط هماهنگ کننده اعتباربخشی:  -6-3
بین واحد اعتباربخشی دبیرخانه ....، دبیر تیم بازدید بیرونی و مدیرگروه است. مسئولیت 

بیرونی به عهده هماهنگ کننده  هماهنگی کلیه امور اجرایی مربوط به بازدید
 اعتباربخشی است

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 اربخشی برنامهـفرآیند اعتب
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  ۸۹  برنامه یاعتبـاربخش یندفرآ

 

 

 

 

 

 

 ای از فرایند اعتباربخشیخالصه
پس از تعیین ساختار که دربرگیرنده واحدها ي اجرایی است، چرخش کار در بین این 

مه تعریف شود. به طور خالصه فرایند ساختارها باید در قالب فرآیند اعتباربخشی برنا
 است: 1-4اعتباربخشی برنامه براساس مراحل ذکر شده در شکل 

 
 : مراحل اعتباربخشی برنامه١-٤شکل 

 

 براي اعتباربخشی برنامه) یا دانشکده(تقاضاي گروه آموزشی 

 ارسال استانداردهاي ملی مصوب برنامه، به همراه راهنماي انجام خودارزیابی 

 خودارزیابی برنامه

 انجام ارزیابی بیرونی بر اساس گزارش خودارزیابی و بازدید از محل 

 بیرونی توسط تیم بازدید بازدید تدوین گزارش 

 گیري درباره اعتباربخشی برنامه و اعالم نتیجه به دانشکدهتصمیم

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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شامل مرحله مقدماتی، خود  2-4مرحله کلی براساس شکل  4هاي اعتباربخشی در  گام
 د. شو گیري به تفصیل آورده می ارزیابی، بازدید بیرونی و تصمیم

 مراحل کلی اعتباربخشی ۲-۴شکل

 مرحله مقدماتی فرایند اعتباربخشی برنامه -۱

 

 مرحله مقدماتی 
 خود ارزیابی

 بازدید بیرونی
 تصمیم گیري

  بازه در اعتباربخشی فرآیند شروع براي را خود آمادگی باید متقاضی برنامه-1-1
  در( .نماید اعالم ....آموزشی شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد به شده تعیین زمانی
  تقاضا اعتباربخشی دورهپایان از قبل ماه 6 حداقل قبلی اعتباربخشی داشتن صورت
 .)شود ارسال

ماه پس از دریافت درخواست 2اعالم موافقت، حداکثر بررسی تقاضاي برنامه و  -1-2
 ......و پیگیري ادامه فرایند توسط  واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی 

  )بیرونی بازدید و ارزیابی خود شامل( اعتباربخشی زمان بندي برنامه تعیین -1-3
 ...آموزش شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد توسط

  بازدید  راهنماي خودارزیابی، انجام راهنماي مصوب، استانداردهاي ارسال -1-4
  واحد  توسط اعتباربخشی بندي زمان برنامه و ارزیابی خود هايفرم بیرونی،

  .برنامه اعتباربخشی متقاضی دانشکده به ....... آموزش شوراي دبیرخانه اعتباربخشی
 )مربوطه سامانه طریق از ترجیحا(
تعیین تیم  بازدید بیرونی، تعیین سرپرست و دبیر تیم توسط کمیته تخصصی  -1-5

 ، ....اعتباربخشی و با هماهنگی با واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش
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 مرحله انجام خودارزیابی برنامه-۲

 
 

هاي تخصصی در گروه بر اساس  تشکیل کمیته خودارزیابی و کارگروه -2-1
ییی راهنماي خودارزیابی رررززز ووو ي ررر

 هاي خودارزیابیتدوین جدول زمان بندي فعالیت -2-2

 ها و تهیه گزارش هر حوزه استانداردانجام خودارزیابی توسط کارگروه -2-3

 
 تدوین گزارش خودارزیابی -2-4

ارسال گزارش خودارزیابی که به تأیید رئیس دانشکده و معاون آموزشی   -2-5
 ...دانشگاه رسیده است، به واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی 

 
ارسال بازخورد اصالحی به برنامه توسط واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي  -2-6

 )در صورت نیاز.... (آموزشی 
ارسال گزارش خودارزیابی به تیم بازدید بیرونی توسط واحد اعتباربخشی   -2-7

 .... دبیرخانه شوراي آموزشی 
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 مرحله انجام  بازدید بیرونی-۳

 
 

  اولیه هماهنگی انجام و بیرونی بازدید تیم توسط خودارزیابی گزارش دریافت -3-1
 )تیم دبیر توسط تیم اعضاي بین استاندارد هايحوزه تقسیم( تیم اعضاء بین

  دبیر با( بازدید مورد برنامه با هماهنگی در بازدید زمان بندي برنامه تدوین -3-2
 )بازدید مورد برنامه در خودارزیابی کمیته

 انجام بازدید از محل توسط ارزیابان بیرونی بر اساس راهنماي بازدید بیرونی -3-3

  آموزشی شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد به آن ارسال و بازدید گزارش تهیه -3-4
 شده اعالم  بندي زمان برنامه اساس بر بازدید تیم توسط مرتبط ...

  در دانشکده پاسخ دریافت ،)بازدید مورد برنامه( دانشکده به گزارش ارسال -3-5
 بیرونی بازدید تیم به دانشکده پاسخ بازخورد و ارسال صورت

  اعتباربخشی واحد بازخورد و )بازدید مورد برنامه( دانشکده پاسخ بررسی -3-6
  تیم سرپرست توسط بیرونی بازدید نهایی گزارش تهیه آموزشی، شوراي دبیرخانه
 مرتبط برنامه آموزشی شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد به آن ارسال و بیرونی بازدید

    به دانشکده ارزیابی خود گزارش با همراه بیرونی بازدید نهایی گزارش ارسال -3-7
  شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد توسط ، آموزشی شوراي اعتباربخشی کمیسیون
   آموزشی
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 مرحله تصمیم گیری در خصوص موقعیت اعتبار بخشی برنامه  -۴

 

  توسط بیرونی  بازدید گزارش و مستندات خودارزیابی، گزارش بررسی -4-1
 اعتباربخشی اولیه رأي پیش تهیه و ...... آموزشی شوراي اعتباربخشی کمیسیون

 و اعالم فرصت تجدیدنظر) برنامه مورد بازدید(ارسال پیش رأي اولیه به دانشکده-4-2

 در صورت درخواست تجدید نظر از سوي دانشکده طی مراحل تجدید نظر -4-3

  رأي پیش همراه به بیرونی ارزیابی و خودارزیابی گزارش بررسی نتیجه ارسال -4-4
 گسترش شوراي دبیرخانه به اعتباربخشی اولیه

برنامه مورد  (صدور رأي  نهائی توسط شوراي گسترش و اعالم آن به دانشکده  -4-5
 )بازدید

  با گسترش شوراي رأي که هنگامی فقط( نظر تجدید درخواست صورت در -4-6
  از )باشد داشته مغایرت ...... آموزشی شوراي اعتباربخشی معین کمیسیون رأي پیش
 نظر تجدید مراحل طی دانشکده، سوي

اطالع رسانی فهرست تمام برنامه هاي تأیید کامل صالحیت شده از طریق  -4-7
 سایت و سامانه
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 در خصوص اعتباربخشی گیری انواع تصمیم -۵

 
 افتیرا در تیمشروط صالح دییتا یکه برنامه مورد اعتباربخش يارددر مو: 1تبصره 

 است: يضرور ریاجراء موارد ز کند، یم
 .يا دوره يها گزارش ارسال -
 شیوه در (که مشخص زمانی بازدید مجدد توسط تیم ارزیابی بیرونی بعد از فاصله -

 شود) می مشخص نامه
یکبار  سال 4 هر که شود می مشخص معیارهایی ها رأي از کدام هر براي :2تبصره 

 .گیرد می قرار تأیید و بازبینی مورد توسط شوراي گسترش
اعتراض داشته باشد طبق  چنانچه برنامه به رأي صادره تجدید نظر خواهی:  -6

تواند تقاضاي تجدیدنظرکند. می فرایند زیر

  قبول قابل حد در را الزامی استانداردهاي تمام :صالحیت کامل تأیید -5-1
  انجام اعتباربخشی مجدداً و است سال 5 اعتبار این مدت طول .باشد کرده تأمین
  .شود می

  قابل حد در را الزامی استانداردهاي بیشتر :صالحیت مشروط تأیید -5-2
   .)نباشد سوال مورد برنامه کلی کیفیت که نحوي به( است کرده تأمین قبول

  استاندارد از اي مالحظه قابل تعداد :اخطار با صالحیت مشروط تأیید -5-3
 .است نکرده تأمین قبول قابل حد در را الزامی هاي

  به است، نکرده تأمین را الزامی استانداردهاي بیشتر  :صالحیت تایید عدم -5-4
  شده مشخص زمانی فاصله در یا.است سوال مورد کامال برنامه کلی کیفیت که نحوي
   .است نداده رخ استانداردها در توجهی قابل بهبود اخطار، با مشروط تأیید از بعد

  )/نکرده تربیت دورهیک هنوز( پا نو دانشکده هاي براي :اولیه تأیید -5-5
  تأمین قبول قابل حد در را برنامه آموزشی مرحله با متناسب الزامی استانداردهاي

 ).بود خواهد سال 5 از کمتر اعتبار مدت طول سطح، این در .باشد کرده
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 کمیسیون توسط صادره رأيپیش خصوص در )بازدید مورد برنامه(دانشکده چنانچه -6-1
  تاریخ از هفته 2 ظرف باشد، نظر تجدید خواهان ،.....آموزش شوراي اعتباربخشی معین
 شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد به مستندات و دالیل همراه را خود تقاضاي راي، اعالم

   .نماید ارسال .... آموزشی
  اساس بر رادانشکده تقاضاي مرتبط ..... آموزش شوراي اعتباربخشی معین کمیسیون-6-2

  تصمیم این .نماید می گیري تصمیم رأي پیش خصوص در و بررسی تکمیلی مستندات
 .نیست نظر تجدید قابل

 اعتباربخشی معینکمیسیون توسط نظر تجدید نتیجه بررسی از پس نهایی رأي-6-3
  مورد برنامه(دانشکده به و صادر گسترش شوراي توسط روز 45 ظرف ... آموزش شوراي
  طی با باشد داشته اعتراض صادره رأي مورد در دانشکده چنانچه .گردد می اعالم )بازدید
   .کند نظر تجدید تقاضاي تواند می زیر فرایند

  شوراي اعتباربخشی معین کمیسیون رأي پیش با گسترش شوراي رأي صورتیکه در -6-3-1
  این در .نماید نظر تجدید تقاضاي تواند می اعتباربخشی مورد برنامه باشد، متفاوت ..... آموزشی
  درخواست تواند می بازدید مورد برنامه گسترش، شوراي رأي ابالغ از پس روز 30 ظرف :صورت
   .کند ارسال گسترش شوراي دبیرخانه به راالزم مستندات با همراه را نظر تجدید

نفر خبره در زمینه  5درصورت اعالم درخواست تجدید نظر، کمیته اي مشتمل بر  -6-3-2
آموزش برنامه مورد بازدید به انتخاب دبیر شوراي گسترش تشکیل می شود این افراد نبایـد  
در کمیسیون معین اعتباربخشی، هیات ممتحنه برنامه مورد بازدید و هـیچ یـک از مراحـل    

 . ارزیابی بیرونی از برنامه مورد بررسی حضور داشته باشند

  می شده ارائه مستندات و درخواست بررسی ضمن نظرخواهی تجدید کمیته-6-3-3
  یا ..آموزشی شوراي دبیرخانه اعتباربخشی واحد از اضافه مستندات و شواهد درخواست تواند
  بازدید می تواند نظرخواهی تجدید کمیته نیاز، صورت در .بنماید نظر تجدید متقاضی برنامه

  افراد سایر و..... آموزش شوراي اعتباربخشی معین کمیسیون افراد از یا باشد، داشته محل از
 .نماید دعوت بیشتر شواهد  ارائه براي مطلع

کمیته تجدید نظر خواهی هیچگونه اصالح یا تغییـري را کـه پـس از بازدیـد اول      -6-3-4
 .  ارزیابان صورت گرفته باشد را نمی پذیرد

روز توسـط شـوراي    45رأي نهایی پـس از بررسـی نتیجـه تجدیـد نظـر، ظـرف       -6-3-5
 .اعالم می گردد) برنامه مورد بازدید(گسترش صادر و به دانشکده
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 :فرا ارزشیابي اعتباربخشي -۷
د مکلف است به منظور اطمینان از کیفیت فرآیند دبیر هیات ممتحنه برنامه مورد بازدی

هاي فرآیند فراارزشیابی اعتباربخشی را تدوین نموده و با کمک تیم  اعتباربخشی، فرم
هاي سالیانه  متمرکزي از افرادي که در روند  بازدید بیرونی مشارکت نداشته اند، گزارش

 تهیه و به کمیسیون معین اعتباربخشی ارائه نماید. 

 :  یجدول زمان بند مینظت -۸
در چارچوب جدول  دبای ها به منظور کمک به انجام منظم فرآیند اعتباربخشی، فعالیت

زمانبندي زیر تنظیم شود. به نحوي که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارسال 
گسترش  يگزارش خودارزیابی برنامه، فرآیند ارزیابی بیرونی و صدور راي در شورا

 1-4شماره نهایی اعالم گردد. جدول  تیجهطی شده باشد و ن یوم پزشکعل هاي دانشگاه
برنامه مورد  ی...، دانشکده متول یآموزش رخانهیدب یواحد اعتباربخش یباهماهنگ
 .گردد یم میتنظ یرونیب دیبازد میو سرپرست ت یاعتباربخش

 : زمانبندی فرایند اعتباربخشی۱-۴جدول شماره 

زمان  مسوول اقدام
 شروع

لت مه
 اتمام

   دانشکده انجام خودارزیابی مبتنی بر استانداردها
ــالم آمــادگی      ــراي اع ــی ب ــت کتب درخواس

 ارزیابی بیرونی و ارسال نتایج خودارزیابی
   دانشکده

ــان   ــدول زم ــاهم در خصــوص ج امضــاي تف
 بندي ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی

دانشکده و موسسه 
 کنندهاعتباربخشی

  

   کنندهباربخشیتموسسه اع ی بیرونیتعیین تیم ارزیاب
بررســی اولیــه گــزارش خودارزیــابی و اعــالم 
ــه     ــاز ب ــورت نی ــه در ص ــه موسس ــواقص ب ن

 تکمیل قبل از بازدید

واحد اعتباربخشی دبیرخانه 
 شوراي آموزش

  



  ۹۷  برنامه یاعتبـاربخش یندفرآ

 

تکمیــل گــزارش خودارزیــابی در صــورت    
 لزوم

   دانشکده

   بان بیرونیتیم ارزیا انجام ارزیابی بیرونی و بررسی مستندات
   تیم ارزیابان بیرونی ارائه گزارش کتبی ارزیابی بیرونی

واحد اعتباربخشی دبیرخانه  بررسی گزارش ارزیابی بیرونی
 شوراي آموزش

  

بازخورد بـه موسسـه و درخواسـت اطالعـات     
 تکمیلی در صورت لزوم

واحد اعتباربخشی دبیرخانه 
 شوراي آموزش

  

در کمیسـیون  طرح نتیجـه ارزیـابی بیرونـی    
ــوزش....... و   معــین اعتباربخشــی شــوراي آم

 رايصدور پیش

   کمیسیون معین اعتباربخشی

واحد اعتباربخشی دبیرخانه  راي به دانشکده اعالم پیش
 شوراي آموزش

  

واحد اعتباربخشی دبیرخانه   رأي به شوراي گسترشاعالم پیش
 شوراي آموزش

  

   دانشکده تجدید نظر خواهی
واحد اعتباربخشی دبیرخانه  ر رأي اعتباربخشیانتشا

 شوراي آموزش
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 فصل پنجم
هاي آموزشی  نامه اعتباربخشی برنامه آیین

شوراهاي آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی
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 مقدمه: 
هاي  نظر به نقش و اهمیت اعتباربخشی برنامه در تضمین و ارتقاء کیفیت برنامه

هاي  برنامه آموزشی، این آیین نامه جهت تبیین ساختار، وظایف، و فرآیند اعتباربخشی
آموختگان حرف  آموزشی دبیرخانه ...... که در ساختار دولتی و غیر دولتی به تربیت دانش

 سالمت می پردازند، تدوین شده است.

 تعاریف: -الف
ها و  هاي اجرا شده در دانشگاه وریکولومدر این آیین نامه، منظور از  برنامه، ک برنامه:

 علوم پزشکی داراي مجوز از وزارت بهداشت است. هاي  دانشکده
یک بیانیه رسمی در اعتبار بخشی برنامه فرآیندي است که طی آن  اعتباربخشی برنامه:

و  خودارزیابی مبتنی بر استانداردهاي مصوبخصوص کیفیت برنامه آموزشی به دنبال 
بیرونی برنامه، توسط شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سپس ارزیابی

   پزشکی صادر می گردد.
برنامه توسط آنها  معیارهایی که نشان دهنده سطح مطلوب عملکرد بوده و استاندارد:

مورد قضاوت قرار می گیرد.  این استانداردها با در نظر گرفتن معیارهاي علمی، اسناد 
قابل حصول در کشور، تدوین شده و از طریق نظر خواهی و اجماع باالدستی و  شرایط 

 صاحبنظران تکمیل و به تصویب مراجع  ذیصالح رسیده است.  
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هاي آموزشی مصوب و در حال اجرا است که توسط دست  ارزشیابی برنامه  خودارزیابی:
بی در شود. این ارزشیا اندرکاران برنامه و بر اساس استانداردهاي مصوب، انجام می

هاي برنامه بوده که هدف آن  برگیرنده ارزیابی کمی و کیفی از نقاط قوت و محدودیت
 اصالح و بهبود برنامه است. 

ارزیابان بیرونی بر توسط برنامه از ارزیابی است  رونی عبارتیارزیابی ب ارزیابی بیرونی:
 .ده استاساس آخرین استانداردهاي مصوب برنامه مورد ارزیابی که به تصویب رسی

ارزیابی بیرونی فرایندي براي ارزشیابی کیفیت برنامه در راستاي حرکت به سوي بهبود 
رونی به طور معمول یارزیابی ب کیفیت در آموزش و دستیابی بهتر به اهداف برنامه، است.

 بیرونی گزارش ارزیابی تدوینو  برنامه، بازدید از خودارزیابیبررسی گزارش دربرگیرنده 
 است. 
درخواست تجدید نظر در  خصوص نتیجه اعتباربخشی که توسط  ید نظر خواهی:تجد

برنامه مورد اعتباربخشی و بر اساس شرایط پیش بینی شده در این آیین نامه صورت 
 گیرد.  می

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت:
بهداشت، شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی وزارت  شوراي عالی برنامه ریزي:

 درمان و آموزش پزشکی
هاي علوم پزشکی وزارت  ها و دانشکده شوراي گسترش دانشگاه شوراي گسترش:

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هاي آموزشی  وزارت بهداشت، درمان و  شوراي آموزش برنامه :آموزش ..... شوراي

 آموزش پزشکی است.

کمیسیون معین  هاي مصوب: مهکمیسیون معین اعتباربخشی شوراهاي آموزشی برنا
اعتباربخشی زیر نظر شوراي آموزش.... به منظور نظارت بر اجراي بهینه مقرارت، 

برنامه، نظارت بر انجام اعتباربخشی، در راستاي اجراي فرایند اعتباربخشی ها  سیاست
. این  نماید ها و صدور پیش رأي  اعتباربخشی تشکیل و فعالیت می بررسی گزارش

 . تواند داراي اعضاي ثابت و متغیر بر اساس برنامه مورد اعتباربخشی باشد می کمیسیون
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 هاي فعالیت ي کلیه هدایت منظور به خودارزیابی ي کمیته کمیته خود ارزیابی برنامه:
دبیر(معموال مدیر  یک داراي گیرد و هر گروه شکل می برنامه در خودارزیابی با مرتبط
فاده از ظرفیت کارشناسی و اجرایی گروه و به این کمیته با است است. گروه)

 گیرد. هاي مرتبط با خودارزیابی در گروه  شکل می ي فعالیت منظورهدایت کلیه

های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان ساختار اعتباربخشي برنامه -ب
 و آموزش پزشکی: 

ها و اقدامات در سه  هاي آموزشی ، فعالیت براي انجام فرآیند اعتباربخشی برنامه -1ماده 
 گروه ، واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش برنامه .... و شوراي گسترشسطح 
 شود. می انجام

هاي علوم پزشکی کشور،  ها و دانشکده گسترش دانشگاه شورايشوراي گسترش:  -1-1
شی هاي آموز نامه اعتباربخشی و تایید نهایی اعتباربخشی موسسات و برنامه تصویب آیین

نامه  را بر عهده دارد. کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزشی.... که در این آیین
شرح داده شده است، گزارش بازدید  بیرونی به همراه پیش رأي اعتباربخشی برنامه 

گیري  کند تا بر اساس رأي اعضاء،  تصمیم ارسال می گسترش شورايمورد بررسی را به  
ی برنامه را اعالم نماید. (با توافق بین دبیرخانه و شوراي در خصوص موقعیت اعتباربخش

 گردد) می راه اندازي و توقف برنامه به شوراي گسترش واگذارهاي  گسترش فقط رأي

 هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شوراي آموزش برنامه -2-1
 تدوینشتمل بر اي در خصوص اعتباربخشی برنامه م شوراي آموزش ...... نقش عمده

و ها  برنامه اعتباربخشی فرایند اجراي راستاي در نیاز مورد ضوابط و مقررات ها، سیاست
 را به عهده دارد.ها  تصویب استانداردهاي اعتباربخشی دوره همچنین

کمیسیون هاي مصوب:  کمیسیون معین اعتباربخشی شوراهاي آموزشی برنامه -1-2-1
...به منظور نظارت بر انجام اعتباربخشی، بررسی معین اعتباربخشی شوراي آموزش.

ها و صدور پیش رأي اولیه اعتباربخشی تشکیل می گردد. این کمیسیون معین  گزارش
عضو ثابت است که توسط دبیر شوراي آموزش برنامه مورد بررسی پیشنهاد و 13داراي 
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ر این توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت ابالغ دریافت می کنند. مدت عضویت د
 سال خواهد بود. 2کمیسیون  

های  اعضاء کمیسیون معین اعتباربخشی شوراهای آموزشی برنامه -۱-۱-۲-۱
 مصوب

 دبیر شوراي آموزش ...... یا نماینده تام االختیار وي(رئیس کمیسیون معین) -
 نماینده دبیرخانه شوراي گسترش به انتخاب دبیر شوراي گسترش

 اهها به پیشنهاد دبیر شوراي آموزش...نفر اعضاي هیأت علمی دانشگ 10 -
نفر عضو دانشجو (بنا به دبیرخانه، دانشجوي دکتري یا دستیار یا ...)، داراي  1 -

 سوابق آموزشی و اخالقی برجسته

اعضاي هیأت علمی پیشنهادي براي عضویت کمیته ترجیحا آشنا با : 1تبصره 
 مفاهیم آموزش پزشکی باشند.

ر بررسی هر دوره افراد مطلع را حسب مورد بدون حق تواند د می کمیته: 2تبصره 
 رأي دعوت نماید. 

توانند در فرایند  اعضاء کمیسیون اعتباربخشی شوراي اموزش ..... نمی :3تبصره 
 خودارزیابی دانشگاه محل خدمت حضور داشته باشند.

و کالن ها  در انتخاب اعضاء کمیسیون توزیع مناسبی برحسب رشته: 4تبصره 
 آمایشی در نظر گرفته شود. مناطق 

 شرح وظایف کمیسیون معین اعتباربخشی برنامه ...: -۲-۱-۲-۱
 گزارش ارزیابی بیرونی انجام شده توسط تیم بازدید بیرونی  بررسی -
 مربوط به اجراي فرایند اعتباربخشیهاي  تصویب شیوه نامه -
ه تخصصی ارائه شده توسط کمیتهاي  بررسی استانداردهاي اعتباربخشی برنامه  -

 اعتباربخشی و پیشنهاد آن به شورا
 هر برنامهتدوین یا بازنگري استانداردهاي  پیشنهاد -
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 یابیخودارز هاي بر اساس گزارش یمورد اعتباربخش برنامه یاعتباربخش رأي  صدور -
 یرونیب یابیو ارز

 در خصوص رأي صادره دانشگاهها خواهی نظر تجدید به رسیدگی -
 و به نیتدو کمیسیونجلسه  نیدر اول میسیون اعتباربخشیک ینامه داخل نییآ تبصره:

 رسد.  تصویب می

 واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش برنامه .....- ۲-۲-۱
 هاي فعالیت بر نظارت و حمایتواحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش..... وظیفه 

هاي  فعالیت ین تمامیاعتباربخشی برنامه متقاضی اعتباربخشی را به عهده دارد. همچن
هاي  و گروه بین ساختارهاي سازمانیبرنامه و هماهنگی  اجرایی مرتبط با اعتباربخشی

تعامل بین شود. در همین راستا،  می توسط این واحد انجاماعتباربخشی  درگیر در فرایند
هیأت  شوراي گسترش، ،اعتباربخشی  واحد، برنامهمتقاضی اعتباربخشی  هاي گروه

 .رددگ تسهیل میاین واحد هماهنگ و وسط ت ممتحنه

 شرح وظایف واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش برنامه ..... -۱-۲-۲-۱
با مشارکت هیئت ممتحنه رشته متقاضی پیشنهاد اعضاي تیم بازدید بیرونی  -

 اعتباربخشی 
 جدید و هاي موجود  برنامهدریافت درخواست اعتباربخشی براي  -
 هاي متقاضی اعتباربخشی  برنامهبندي انجام اعتباربخشی  نامه زمانتدوین و اعالم بر -
 نظارت بر اجراي بازدید بیرونی -
آموزشی تحت برنامه بررسی گزارش خودارزیابی و مستندات ارائه شده توسط  -

 یا مستندات تکمیلی  ها گزارش در صورت نیاز درخواست اعتباربخشی و
بازدید انجام شده و ارائه بازخورد جهت  بیرونی که توسط تیمبازدید  بررسی گزارش -

 تکمیل در صورت نیاز
 بیرونی به گزارش خود ارزیابی و همچنین گزارش بازدیدارسال نسخه نهایی  -

در خصوص  رأي صدور.... جهت کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزش
 برنامه یاعتباربخش یتموقع
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 ینو همچن یاعتباربخش یاضمتق هاي گروهانجام مکاتبات الزم بین دبیرخانه و  -
 رشته ممتحنه هیأتآموزش .....،  يشورا اعتباربخشی کمیسیون ینمکاتبات الزم ب

 گسترش شورايو 
 بر اساس فرایند اعتباربخشی مصوب  برنامه متقاضی اعتباربخشی  گروهارتباط با  -
 برنامه هابایگانی سوابق مربوط به اعتباربخشی  -
 سیاستگذاري براي نیاز مورد دانش راستاي در نیاز ردمو تحقیقاتی هاي پیشنهاد پروژه  -

 قوانین به شوراي آموزش دبیرخانه ........ وضع و
 ي متقاضی انجام اعتباربخشی برنامهها گروهارائه مشاوره به  -
   تخصصیهای  کمیته -۳-۲-۱

 تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ تشـکیل هاي  کمیته اي است که براساس تعداد رشته
 گردد.   می

 اعضاء:-۱-۳-۲-۱
نفر عضو هیأت علمی با مشارکت انجمن علمی مربوطـه، هیـأت ممتحنـه رشـته      7 -

 مربوطه، و سایر اعضاي هیأت علمی دانشگاهها
 دبیر کمیسیون (معاون اعتباربخشی) یا نماینده وي -
 نماینده معاون درمان -
 نماینده معاون بهداشتی --
 :شرح وظایف-۲-۳-۲-۱

 برنامه اي رشته مربوطه ي اعتباربخشیاستانداردها و بازنگري تدوین -
 (جمع آوري اطالعات، خودارزیابی، ...)هاي مورد نیاز  فرم و بازنگري تدوین -
هـاي کـالن    تعیین تیم بازدید بیرونی با مشارکت اعضاي هیأت علمی با تجربه از دانشگاه -

 ش ....مناطق غیر دانشگاه مورد بازدید و با هماهنگی واحد اعتباربخشی دبیرخانه آموز
 بررسی گزارش بازدید بیرونی ارائه شده توسط تیم بازدید و بازخورد در صورت نیاز -
 اعالم نظر در خصوص وضعیت اعتباربخشی دوره مربوطه به کمیسیون -
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 ساختار دانشگاهی اعتباربخشی برنامه -۳-۱
 کمیته خودارزیابي برنامه-۱-۳-۱
 عضاي هیأت علمی و امکاناتها، تعداد ا تنوع تشکیالت، تعداد گروه به توجه با

به  پیشنهاد صورت به برنامه اعتباربخشی دانشگاهی ساختار پزشکی، علوم هاي دانشگاه
 این تشکیل ساز وکار نبود صورت در است بدیهی است و شده آورده منظور تسهیل کار

 .ایدنم اعمال را تغییراتی خود شرایط به توجه با تواند می دانشکده یا دانشگاه هر ساختار،

 گروه درون خودارزیابی فرایند و مجري آن برنامه است عهده به برنامه اعتبار مسئولیت
در همین راستا، ساختار اعتباربخشی برنامه به شکل زیر پیشنهاد  .گیرد می شکل
 گردد: می

 کمیته خود ارزیابی برنامه -
 هاي تخصصی کارگروه -
هر  در خودارزیابی با مرتبط هاي فعالیت ي کلیه هدایت منظور به خودارزیابی ي کمیته

ي ترکیبـی از   توانـد در برگیرنـده   مـی  بـوده و  دبیـر  یـک  داراي گیرد و گروه شکل می
 باشد: اعضاي زیر

 مدیر گروه آموزشی -
 معاون آموزشی و پژوهشی گروه (در صورت دارا بودن) -
 نفر از اعضاء گروه (بسته به وسعت برنامه) 8تا2 -
 *هنماینده معاونت آموزشی دانشکد -
 *نماینده معاونت پژوهشی دانشکده -
 *نماینده معاونت مالی اداري دانشکده -
 *نماینده امور هیأت علمی دانشکده -
 نماینده دفتر توسعه دانشکده یا بیمارستان -
 نفر دانشجوي تحصیالت تکمیلی/دستیار بسته به برنامه مورد ارزیابی 2 -

و  هاد مدیر گروه تعیینترکیب نهایی اعضاي کمیته خودارزیابی به پیشن: 1تبصره 
  .شود می و توسط رئیس دانشکده ابالغ صادر ییدتأ دانشکده یآموزش يتوسط شورا
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موارد ستاره دار در صورت موضوعیت در گروه مورد نظر لحاظ خواهند  :2تبصره 
 شد. 

مربوطه آمده هاي  شرح وظایف کمیته خودارزیابی برنامه در شیوه نامه :3تبصره 
 است. 

 های آموزشی برنامه اعتباربخشي فرآیند -ج
 : اعتباربخشي شروع -۲ ماده

برنامه متقاضی باید آمادگی خود را براي شروع فرآیند اعتباربخشی در بازه زمانی  -1-2
.....، از طریق معاونت  تعیین شده توسط واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی

شوراي آموزش دبیرخانه شوراي آموزشی دانشگاه، به واحد اعتباربخشی دبیرخانه 
آموزش ..... اعالم نماید. پس از موافقت با درخواست دانشکده، جدول زمانبندي 
خودارزیابی و ارزیابی بیرونی به همراه سایر مستندات مورد نیاز در اختیار برنامه متقاضی 

 گیرد.  می قرار
 خودارزیابي: -۳ماده 

یابی برنامه در گروه مربوطه و بر اساس خودارزیابی با نظارت کمیته خود ارز -1-3
استانداردهاي مصوب ملی برنامه متقاضی انجام می شود. (جزئیات مربوط به انجام خود 

 ارزیابی در راهنماي خود ارزیابی آمده است). 
گزارش خودارزیابی به همراه مستندات مورد نیاز پس از تأیید توسط رئیس  -2-3

اه به واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش برنامه دانشکده و معاون آموزشی دانشگ
 گردد.  متقاضی ارسال می

 ارزیابی  بیروني:  -۴ماده 
پس از اعالم آمادگی برنامه براي ارزیابی بیرونی، کمیته تخصصی اعتباربخشی، -1-4

برنامه متقاضی اعضاي تیم بازدید را به واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش 
 نماید.  ت تایید  و صدور  ابالغ معرفی می......جه
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براي هر تیم ارزیابی بیرونی، یک نفر به عنوان سرپرست تیم توسط واحد اعتبار  -2-4
بخشی دبیرخانه شوراي آموزشی برنامه  منصوب می شود. افراد تیم ارزیابی  بیرونی باید 

اهنماي اخالقی تدوین شده) از بین افراد غیر وابسته  به برنامه  مورد ارزیابی (بر اساس ر
 انتخاب شوند.

چنانچه هر یک از اعضاي تیم ارزیابی به هر شکلی در معرض تعارض منافع  -3-4
نسبت به برنامه و دانشکده مورد ارزیابی باشد، براي مراعات بی طرفی و عدالت، مکلف 
است موضوع را  بالفاصله به صورت کتبی به واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي 
آموزشی .....اطالع دهد. هر گونه تصمیم بر عهده واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي 

 آموزش ..... خواهد بود. 
اگر در حین یا پس از بازدید مشخص شود که تعارض منافع وجود داشته  :1تبصره 

و گزارش نشده است، موضوع باید براي بررسی و تصمیم مقتضی در کمیته تخصصی 
 ه مورد بررسی مطرح گردد. اعتباربخشی برنام

 و نهادها سایر به اعتباربخشی با مرتبط فرایندهاي کلیه برون سپاري :2تبصره 
 با الزم هاي نامه آیین تصویب و تدوین از پس  نهایی، رأي صدور از قبل تا مؤسسات
 .بود خواهد اجرا قابل آموزش شوراي واحد اعتباربخشی دبیرخانه نظارت

 هایي در خصوص اعتباربخشی: انواع رأي ن -۵ماده 
تمام استانداردهاي الزامی را در حد قابل قبول تأمین کرده تأیید کامل برنامه:  -1-5

 سال است و در پایان مدت، مجدداً اعتباربخشی انجام 5باشد. طول مدت این اعتبار 
 شود.  می

ول تأمین کرده بیشتر استانداردهاي الزامی را در حد قابل قبتأیید مشروط برنامه:  -2-5
است. به نحوي که کیفیت کلی برنامه مورد سوال نباشد. فرآیند اعتباربخشی بعدي بین 

سال بعد به تشخیص کمیسیون معین  اعتبار بخشی شوراي آموزش .....انجام  3تا  1
 خواهد شد.

الزامی هاي  تعداد قابل مالحظه اي از استانداردتأیید مشروط صالحیت با اخطار:  -3-5
در حد قابل قبول تأمین نکرده است. به نحوي که کیفیت کلی برنامه مورد سوال است را 
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ماه  6یا دو بار راي تایید مشروط صالحیت گرفته باشد. فرآیند اعتباربخشی بعدي بین 
 سال آینده انجام خواهد شد. 1تا 

 بیشتر استانداردهاي الزامی را تأمین نکرده است و درعدم تایید صالحیت:  -4-5
فاصله زمانی مشخص شده، بهبود قابل توجهی در استانداردها رخ نداده است، به نحوي 

 که مجددا در سطح مشروط صالحیت با اخطار باقی مانده باشد.
متقاضی تاسیس برنامه جدید،  هاي  براي دانشکدهتأیید راه اندازي:  -5-5

الزامی متناسب با هر مرحله آموزشی برنامه را در  استانداردهاي کالبدي و استانداردهاي
حد قابل قبول تأمین کرده باشد. در این سطح، طول مدت راي صادره متناسب با طول 

 مدت مرحله آموزشی  است.
هائی که هنوز یک دوره دانش آموخته نداشته باشند، در پایان  براي برنامه :1تبصره 

 شود.   می ب با همان مرحله آموزشی صادرهر مرحله راي نهایی اعتباربخشی متناس
در مواردي که برنامه مورد اعتباربخشی تایید مشروط صالحیت را دریافت  :2تبصره 

 کند، اجراء موارد زیر ضروري است: می
 . اي دوره يها گزارش ارسال -
بنا به راي  مشخص زمانی بازدید مجدد توسط تیم ارزیابی  بیرونی بعد از فاصله -

 معین اعتباربخشی شوراي آموزشی برنامه ... کمیسیون
اعتراض داشته باشد طبق هرگاه موسسه  به رأي صادره  تجدید نظر خواهی: -6ماده 

 تواند تقاضاي تجدید نظر کند. می فرایند زیر
چنانچه دانشکده در خصوص پیش رأي صادره توسط کمیسیون معین  -1-6

هفته از تاریخ  2ان تجدید نظر باشد، ظرف اعتباربخشی شوراي آموزشی برنامه ...، خواه
اعالم راي، تقاضاي خود را همراه با دالیل و مستندات به واحد اعتباربخشی دبیرخانه 

 شوراي آموزشی.... ارسال نماید.
کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزشی برنامه تقاضاي دانشکده را بر اساس  -2-6

نماید. این تصمیم  می رأي تصمیم گیري مستندات تکمیلی بررسی و در خصوص پیش
 قابل تجدید نظر نیست.
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کمیسیون معین اعتباربخشی در صورتیکه رأي شوراي گسترش با پیش رأي  -3-6
تواند تقاضاي تجدید  می متفاوت باشد، برنامه مورد اعتباربخشیشوراي آموزشی برنامه 

 نظر نماید. در این صورت:
تواند  می گسترش، برنامه مربوطه شوراي رأيروز پس از ابالغ  30ظرف  -1-3-6

 ارسال گسترش شوراي دبیرخانه درخواست تجدید نظر را همراه با مستندات الزم به
 کند. 

در  نفر خبره 5مشتمل بر  اي ، کمیتهنظر یداعالم درخواست تجد درصورت -2-3-6
 ینا. شود می به انتخاب دبیر شوراي گسترش تشکیل برنامه متقاضی اعتباربخشی ینهزم

 از مراحل یک یچو هشوراي برنامه آموزشی  کمیسیون معین اعتباربخشیدر نباید  افراد
 حضور داشته باشند. یاز برنامه مورد بررس یرونیبارزیابی 

 ضمن بررسی درخواست و مستندات ارائه شده خواهینظر تجدید کمیته -3-3-6
تباربخشی دبیرخانه شوراي تواند درخواست شواهد و مستندات اضافه از واحد اع می

 آموزش.... یا برنامه متقاضی تجدید نظر بنماید. در صورت نیاز، کمیته تجدید نظر خواهی
شوراي  کمیسیون معین اعتباربخشی افراد از تواند بازدید از محل داشته باشد یا می

 . نماید دعوت شواهد بیشتر  ارائه براي مطلع افراد سایر آموزشی برنامه و
یته تجدید نظر خواهی هیچگونه اصالح یا تغییري را که پس از بازدید اول  مک -4-3-6

 ارزیابان صورت گرفته باشد را نمی پذیرد. 
روز توسط شوراي گسترش  45رأي نهایی پس از بررسی نتیجه تجدید نظر، ظرف  -4-6

 گردد. می صادر و به دانشکده اعالم
احد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی واعالم عمومی نتایج اعتباربخشی:  : 7 ماده

 تواند نتایج اعتباربخشی برنامه را به نحو مقتضی در اختیار عموم جامعه قرار دهد. می ....
کمیته تخصصی اعتباربخشی مکلف است به  ارزشیابی فرآیند اعتباربخشی: -8ماده 

ند اعتباربخشی را هاي ارزشیابی فرآی منظور اطمینان از کیفیت فرآیند اعتباربخشی، فرم
هاي  اند، گزارش تدوین نموده و با کمک تیمی که در روند بازدید بیرونی مشارکت نداشته

 سالیانه تهیه و به کمیته ارائه نماید.
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 فصل ششم
 هاي برنامه یدر اعتباربخش یابیخودارز يراهنما
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یآموزش
یپزشک
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 مقدمه
 شـرایط  و مراحـل  درخصوص نیاز مورد اطالعات از اي خالصه ي ارائه راهنما این از هدف
 راهنما مطالب از بخش هر. است اعتباربخشی متقاضی هاي برنامه براي خودارزیابی انجام
 .بود خواهد استفاده قابل مورد حسب بر

 برنامه اعتباربخشی بر کوتاه مروری
 1رسـمی  تخصصـی  ارزشیابیهاي  سیستم از نوع ترین شده تهشناخ عنوان به اعتباربخشی

اسـت   ینـدي برنامـه، فرآ  یارائه شده در متون مختلف، اعتباربخش یفاست. بر اساس تعار
 مـورد  اعتمـاد،  قابـل  و مسـتقل  هاي هیأت توسط برنامه آموزشی، یفیتآن ک یکه در ط
 بـه  کـار  انجـام  توانمنـدي  داراي کـه  آموختگـانی  دانش تربیت از تا گیرد می قرار ارزیابی
  .شود حاصل اطمینان باشند، مؤثر و ایمن صورت

 اسـتفاده  با مشخص، سازمان یک آن، جریان در که است فرآیندي اعتباربخشی بنابراین،
 از و مـدون  اسـتانداردهاي  اساس بر تخصصی، ي حوزه یک خبرگان از اي مجموعه نظر از

 در آموزشـی،  واحـدهاي  مـنظم  ادواري يهـا  ارزشیابی انجام به نسبت شده، تعیین پیش
 گیري تصمیم ها آن به آموزشی صالحیت اعطاي مورد در و نموده اقدام نظر مورد ي حوزه
 .   )58(نماید می
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 ::است عمده هدف دو برنامه داراي اعتباربخشی

  
 عناصر اصلی اعتباربخشی

 عناصر داراي ،1رنامهب ارزشیابی هاي مدل از مدل یک عنوان به اعتباربخشی، متن، این در
 :باشد می اصلی زیر

 
 برنامهاستانداردهای اعتباربخشی 

از  یها به سطوح دانشگاه یابیدست ی،هدف اعتباربخش ینتر یو اساس ینتر مهم
اي با توجه به  استاندارهاي اعتباربخشی برنامه .است یوضع شده و رسم ياستانداردها

                                                           
1 Program Evaluation 

 برنامه  کیفیت  بهبود -1

هاي  تعیین میزان تبعیت از استانداردهاي مصوب ملی برنامه-2
 آموزشی 

 .هاي ادواري استسازمانی که متولی انجام ارزشیابی)1

ها به کار  استانداردها و ابزارهاي مدون و مکتوبی که براي انجام ارزشیابی)2
 .روندمی

سال یک   5هر (ها ي زمانی از قبل تعیین شده براي انجام ارزشیابیبرنامه)3
 ).بار

استفاده از نظرات خبرگان، به منظور قضاوت در مورد کیفیت برنامه مورد  )4
 .ارزشیابی

 .تأثیر نتایج حاصل از ارزشیابی بر وضعیت برنامه مورد ارزشیابی)5



  ۱۱۷  یمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یآموزش یها برنامه یدر اعتباربخش یابیخودارز  یراهنما

 

هاي  استاندارد برنامه توسط ساختار ساختار و فرآیند طراحی شده و الگوي تدوین
بینی شده و با توجه به مقاطع تحصیلی و رشته بر پایه اجماع کشوري و طی  پیش

 .)59(شود مراحلی که جامعیت و مقبولیت را براي استانداردها فراهم نماید، تدوین می

 خالصه فرآیند اعتباربخشی برنامه
 یاعتباربخش یندفرادرخواست ل فرم و ارسا یلاست که با تکم ینديفرا ی،اعتباربخش

 شود. یآغاز م رسماً یابیارز یندفرا ی،اعتباربخش با موافقت نهادشروع شده و 
مرتبط  .…کمیسیون معین شوراي آموزشی منظور راهنما،  این در اعتباربخشی نهاد

اطالعات و ه واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی ..... مرحل یندر ا است.
 یلرا به دانشگاه اعالم نموده و دانشگاه موظف است همزمان با تکم یازمورد نمستندات 

 .)61, 60(یدو ارسال نما یهرا ته یازفرم تقاضا، اطالعات مورد ن
است که  یتیدر واقع فعال ی،اعتباربخش يو ارسال اطالعات و فرم تقاضا یلتکم یتفعال
 برنامه یاعتباربخش فرایند ي . ادامهتاس برنامه اعتباربخشی فرایند آغازین هاي اقدام جزو

 گروه آموزشیمنظور  بدینشود.  یشروع م متقاضی برنامه ياز سو برنامه، یابیبا خودارز
 خودارزیابی راهنماي همراه به شده، ارائه خودارزیابی يها از الگوها و فرم باید

 .کند استفاده اعتباربخشی
واحد   به مربوطه، مستندات همراه به برنامه، خودارزیابی گزارش ارسال بعدي گام

 با مرتبط کمیته تخصصی اعتباربخشی . اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی است
برنامه توسط واحد اعتباربخشی  خودارزیابی گزارش اعالم دریافت از برنامه، پس

 و خودارزیابی گزارش و نموده مشخص را بیرونی بازدید تیم دبیرخانه شوراي آموزشی ،
 یرونیب یدبازد یم. تدهد می قرار بیرونی بازدید تیم اختیار در را شده ارائه داتمستن

 برنامهاز یلیمستندات تکم ينموده و در صورت لزوم تقاضا یگزارش و مستندات را بررس
 گزارش در شده ارائه هاي داده تأیید منظور به سپس. نماید  یم متقاضی اعتباربخشی

برنامه متقاضی توافق با شده در   یینتع یشاز پ يزمانبند ي مطابق با برنامه خودارزیابی،
با  ید،مستندات ارائه شده هنگام بازد یکرده و ضمن بررس یدبازد برنامهاز  اعتباربخشی

 اتمام از پس. یدنما یمصاحبه م یت علمیأه يو اعضا یرانمد یان،کارکنان، دانشجو
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هادها،توسط تیم بازدید بیرونی به واحد پیشن و ها توصیه همراه به ارزیابی گزارش بازدید،
 .گردد می اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی ارسال

 به طور خالصه فرایند اعتباربخشی برنامه شامل مراحل زیر است:

 
 برنامه یابیخودارز

و بـر اسـاس    آنکه توسط دسـت انـدرکاران    برنامه ارزشیابی از است عبارت خودارزیابی
و  یکمـ  یـابی ارز یرنـده در برگ یابیارزشـ  یـن شـود. ا  یصوب انجام مم یمل ياستانداردها

. است برنامه بوده که هدف آن اصالح و بهبود برنامه هاي یتاز نقاط قوت و محدود یفیک
برخـوردار   یخاص یتاز اهم ی،اعتباربخش یندفرآ ي مرحله ینتر به عنوان مهم خودارزیابی

توسـط دسـت   شـده   یینتع یشاز پ يهاتحقق استاندارد یزانم یبه منظور بررساست و 
در تـالش   یابیمورد ارزش برنامه یند،فرآ ین. در اشود می انجام اندرکاران و مجریان برنامه

ي اعتباربخشی برنامه و اعالم  نتیجه به دانشکدهگیري دربارهتصمیم )7  
).برنامه متقاضی(  

 تدوین و ارسال گزارش  بازدید بیرونی توسط تیم بازدید )5

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

ارسال گزارش خودارزیابی به همراه مستندات به واحد اعتباربخشی دبیرخانه   )3
.....شوراي آموزشی   

خودارزیابی برنامه توسط گروه و بر اساس استانداردهاي ملی مصوب برنامه   )2
 متقاضی اعتباربخشی

 اعالم آمادگی برنامه براي اعتباربخشی  )1
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 یی،راهکارها ي برده و با ارائه یبه نقاط ضعف و قوت خود پ یابی،است تا به کمک خودارز
 .نمایدارتقاء و بهبود تالش  يبرا

شـود و بـه    یدهکشـ  یربه تصو یآموزش یفیتآورد که ک یرا فراهم م یطیشرا یابی،ارزخود
به اهداف بلنـد مـدت خـود تـالش      یابیدهد تا در راه دست می امکان یآموزش ي مجموعه

یی هـا  بـر برنامـه   یـابی باز نگـاه دارد. خودارز  ،توسعه ي برنامه یک یجادا يکند و راه را برا
 ي نقـاط قـوت و ضـعف مجموعـه    اهـداف و   یت،مأمورریق آنها فراوان دارد که از ط یدتأک

 يهـا  خـود، روش  یفیـت و بهبود ک ینتضم يشود و آن مجموعه برا یم شناخته یآموزش
 ییموجود، مبنـا  یتوضع یضمن بررس خودارزیابی در بنابراین. یدنما یرا اتخاذ م یديمف

 گردد. یفراهم منیز  یآت يها یتفعال یزير جهت برنامه
برنامه متقاضی  یمل ياستانداردها يها حوزهجامع بوده و تمام  یدبا خودارزیابی
بر شواهد باشد. تمام  یو مبتن یقدق یدبا یابیرا پوشش دهد. خودارز اعتباربخشی

 .یردتواند مورد استفاده قرار گ یم یدجد يها موجود همانند داده يها مستندات و داده

 مراحل انجام خودارزیابی
 و کارکنـان  علمـی،  هیأت اعضاي یران،مد تمامی جمعی دسته تالش مستلزم خودارزیابی

 در بایـد  یـر ز هاي گام برنامه، خودارزیابی انجام منظور به. دانشجویان ذي نفع برنامه است
 :گردد طی گروه

 تشکیل کمیته خودارزیابی برنامه -۱
 در خودارزیـابی  بـا  مـرتبط  هاي فعالیت ي نظارت بر کلیه  منظور به خودارزیابی ي کمیته

 بایـد  کمیتـه  ایـن  و تعدادي عضو است.  اعضـاي  دبیر یک داراي یرد وگ گروه  شکل می
 شـرایط  حسـب  بـر  گـروه  هـر . باشد برنامه اجراي راستاي در برنامه، و ها فعالیت نمایانگر

ترکیـب نهـایی   نمایـد.   گیـري  تصـمیم  خودارزیـابی  کمیتـه  اعضاي خصوص در تواند می
روه تعیین و توسط شوراي آموزشـی  اعضاي کمیته خودارزیابی برنامه به پیشنهاد مدیر گ

 شود.   می دانشکده تأیید
 باشد: ي ترکیبی از اعضاي زیر  تواند در برگیرنده می اعضاي کمیته خودارزیابی
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ترکیب نهایی اعضاي کمیته خودارزیابی به پیشنهاد مدیر گروه تعیین و  :1تبصره 

 شود.  می توسط شوراي آموزشی دانشکده تأیید
ستاره دار در صورت موضوعیت در گروه مورد نظر، لحاظ خواهند موارد  :2تبصره

 شد. 

 انتخاب دبیر کمیته خودارزیابی -۲
 در خودارزیابی با مرتبط هايفعالیت يو نظارت کلیه هدایت منظور به خودارزیابی يکمیته
 :زیر است شرایط با دبیر یک داراي گروه،

 
 
 
 

 مدیر گروه

 )در صورت دارا بودن(معاون آموزشی و پژوهشی گروه 
 )  بسته به وسعت برنامه(نفر از اعضاء گروه  12تا  4

 *نماینده معاونت آموزشی دانشکده
 نماینده معاونت پژوهشی دانشکده

 نماینده معاونت مالی اداري دانشکده

نماینده امور هیأت علمی دانشکده
 نماینده معاونت پژوهشی دانشکده

 نفر دانشجو  با توجه به برنامه مورد ارزیابی 2

 نماینده دفتر توسعه دانشکده یا بیمارستان
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میته خودارزیابی، تنظیم دستورجلسه و نظارت دبیر وظیفه برگزاري و هدایت جلسات ک

هاي مربوط به کمیته را به عهده دارد. همچنین توضیح اهداف  و هماهنگی کلیه فعالیت
ي خودارزیابی و پاسخگویی به سؤاالت و  خودارزیابی براي اعضاي کمیتههاي  و فعالیت

 ابهامات آنان به عهده دبیر است.
 دانشکده است الزم خودارزیابی هاي فعالیت عتسـری و تسهیل راستاي در تبصره:

 پیشنهاد دهد. قرار خودارزیابی کمیته اختیار در را الزم پرسنل و امکانات فضا،
 انجام از بیرونی، بازدید و خودارزیابی انجام زمانی ي محدوده در کمیته شود دبیر می
 .گردد معاف محوله وظایف سایر

 
 
 
 

سال  3عضو هیأت علمی با سابقه حداقل    

مانند قائم مقام رئیس (سابقه ي پست مدیریتی در گروه یا دانشکده    
 ...)دانشکده، معاون آموزشی و

 مسلط به برنامه

 مسلط به قوانین و آیین نامه هاي دانشگاه  

 آشنایی با مراجع کسب اطالعات در دانشکده و دانشگاه    

1 

2 

5 

4 

3 
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 :باشد می زیر شرح به خودارزیابی ی کمیته وظایف-۳

 ها بندي فعالیت هاي خودارزیابی و تهیه جدول زمان تدوین فعالیت )1

هاي تخصصی بر اساس تجربه و تخصص در زمینه موضوع  تعیین اعضاي کارگروه )2
 کارگروه

 ها هاي استانداردها بین کارگروه تقسیم حوزه )3

 زیابیهاي خودار اطمینان از نگارش درست و صحت اطالعات درج شده در فرم )4

 هاي خودارزیابی هاي فرم دهی به تمام قسمت اطمینان از پاسخ )5
 هاي مختلف و انسجام مطالب اطمینان از هماهنگ بودن قالب نگارش بخش )6

 تهیه و نهایی کردن گزارش خودارزیابی )7

 ها هماهنگی بین کارگروه )8

 ل بندي بازدید از مح همکاري با دبیر تیم بازدید بیرونی در تدوین جدول زمان )9

هاي مورد نیاز تیم  همکاري با تیم بازدید بیرونی و ارائه مستندات و گزارش )10
 بازدید

 ي آموزشی برنامه هدایت مکاتبات دانشکده با واحد اعتباربخشی دبیرخانه )11

 های تخصصی تشکیل کارگروه -۴
 کارگروه یک استاندارد، ي حوزه هر ازاي به گردد می توصیه: ها کارگروه تعداد -1-4

 يجمع آور ی،بررس یتگردد که مسئول یلتشک یابیخودارز ي  نظارت کمیته تحت
آن حوزه  يبه استانداردها یابیسطح دست یینو تع ، تکمیل فرم خودارزیابیمستندات

ها با توجه به شرایط برنامه متقاضی اعتباربخشی هتعداد کارگرورا به عهده دارد. 
 شود. تعیین می
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 کار، سابقه نمودن لحاظ با ها کارگروه اعضاي :ها اعضاء کارگروه یطشرا -4-2
 خودارزیابی کمیته دبیر توسط برنامه، بر تسلط و اعتباربخشی، و ارزشیابی ي تجربه
 ي حوزه آن خصوص در کارگروه، هر براي شده انتخاب افراد ترجیحاً. گردند می تعیین

 تا 3 بین ههرکارگرو اعضاي تعداد. باشند تجربه و تخصصی اطالعات داراي مشخص،
گردد(این تعداد با توجه به برنامه متقاضی اعتباربخشی قابل تغییر  می پیشنهاد نفر 5

 .است)
 به مربوط خودارزیابی هاي فرم تکمیل مسئول کارگروه هرها:  وظایف کارگروه -4-3
  .استاندارد است هر نیاز مورد مستندات سازي فراهم و استاندارد حوزه آن

مراحل  یتمام يمسئول اجرا یتهکم ینتحت ا هاي کارگروه و خودارزیابی کمیته
 هستند.  یابیخودارز

 برنامه اعتباربخشی کننده هماهنگ -۵
 یرخانهدبواحد اعتباربخشی  یناست که رابط ب يفرد یکننده اعتباربخش هماهنگ

است.  گروه و دانشکدهو  یرونیب یدبازد یمت یردب شوراي آموزشی برنامه مرتبط،
به عهده هماهنگ کننده  یرونیب یدمربوط به بازد ییامور اجرا یهکل یاهنگهم یتمسئول

 است. اعتباربخشی

 تهیه گزارش خودارزیابی -۶
 به مربوط خودارزیابی هاي فرم شده، بندي زمان ي برنامه اساس بر ها کارگروه

 مستندات همراه به شده تکمیل هاي فرم سپس و تکمیل را حیطه هر استانداردهاي
 .نمایند می ارسال برنامه خودارزیابی ي  کمیته به را یازن مورد
 نیـاز  مورد اطالعات تکمیل نگارش، ي نحوه نظر از خودارزیابی ي کمیته در ها گزارش این
 تکمیـل  منظـور  بـه  نیـاز  صـورت  در و گرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد شده، ارائه مستندات و

 .شود می برگشت داده  کارگروه مسئول به مستندات و اطالعات
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 هـاي  فرم اساس بر خودارزیابی ي کمیته ها، کارگروه تمام گزارش تکمیل و از دریافت پس
. نمایـد  مـی  تهیـه  را برنامه خودارزیابی نهایی گزارش شده، ارائه مستندات و شده تکمیل

 .....) شماره پیوست فرم اساس(بر 
 دستیابی عدم سطح در یا ناقص را استاندارد به دستیابی سطح کارگروه، که مواردي در

 به به استاندارد دستیابی سمت به حرکت یا کردن کامل براي اي برنامه باید نمود، تعیین
 . یداستاندارد مربوطه، وارد نما یابیدر فرم خودارزرا  بندي زمان جدول همراه

 ارسال گزارش خود ارزیابی  -۷
 و تأیید مدیرگروه)خودارزیابی( کمیته دبیر توسط که شده نهایی خودارزیابی گزارش
 .رسد و معاون آموزشی دانشگاه می  دانشکده رئیس امضاي و رؤیت به است، شده امضا

واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي   يبرا یرونی،ب یدماه قبل از بازد 3این گزارش  
 پرینت و گردد ارسال الکترونیک صورت به گزارش: ید. (تأکگردد می آموزش... ارسال

 ).نشود گرفته

 گزارش خود ارزیابیهای  تکمیل داده -۸
 :افتد می اتفاق زیر حالت دو از یکی در خودارزیابی هاي داده تکمیل

 بازدید و خودارزیابی گزارش ارسال بین ي فاصله در که صورتی در اول، حالت -8-1
ذکر شده در  موارد سایر یا هاي استانداردهاي برنامه حوزه در تغییرات شگرفی بیرونی
 روزرسانی به را یافته تغییر موارد خودارزیابی ي کمیته رخ دهد، خودارزیابی شگزار
 .نماید می واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش.... ارسال  به توضیح ذکر با و کرده

 مستندات و اطالعات درخواست تیم بازدید بیرونی که صورتی در دوم، حالت -8-2
 به نسبت شده تعیین مهلت ظرف خودارزیابی  باید  ي کمیته نمایند، اضافه یا تکمیلی
 واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی .... اقدام  به اطالعات ارسال و سازي فراهم

 .نماید 
در صورت نیاز گروه به آموزش مدیران و کارشناسان براي انجام خودارزیابی،  تبصره:

د ساز و کار الزم براي آموزش و واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی .... بای



  ۱۲۵  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک مصوب یآموزش یها برنامه یدر اعتباربخش یابیخودارز  یراهنما

 

مشاوره را فراهم نماید. بدیهی است هزینه ارائه آموزش و مشاوره بر عهده دانشکده 
 متقاضی خواهد بود.

الزم براي تمام فرآیند (از آموزش تا خودارزیابی و  بازدید  تامین اعتبار مالی -9
 بیرونی) بر عهده دانشکده متقاضی اعتباربخشی برنامه است
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  ۱۲۹  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 شـرایط  و مراحـل  خصـوص  در نیاز مورد اطالعات از اي خالصه ارائه راهنما این از هدف
 هـر . اسـت  برنامه متقاضـی اعتباربخشـی   ارزیابان بیرونی و تیم براي بیرونی بازدید انجام
 .بود خواهد استفاده قابل مورد، حسب بر راهنما مطالب از بخش

 مروری کوتاه بر اعتباربخشی برنامه
 اسـاس  بر که آموزشی برنامه تأیید صالحیت یا مجوز اعطاي از است عبارت اعتباربخشی

 باشد. کرده رعایت را شده تعیین پیش از ي مربوطه، استانداردهاي حوزه خبرگان قضاوت
 ، اعتباربخشـی 1آمـوزش عـالی   اربخشـی اعتب شـوراي  توسـط  شـده  ارائه تعریف اساس بر

 مؤسسـه  کیفیت تضمین براي همگنان، که ارزیابی و خودارزیابی مبتنی بر است فرایندي
 آیـا  اینکـه  و تعیـین  پاسـخگویی  کیفیـت،  ارتقاي هدف با و دانشگاهی آموزشی یا برنامه
 اعتباربخشـی  سـازمان  توسـط  منتشرشـده  اسـتانداردهاي  نظـر،  مـورد  برنامه یا مؤسسه

 است.  شده طراحی خیر، یا کرده تأمین را اهداف خود و رسالت نیز و بوطهمر
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 بنابراین اعتباربخشی برنامه داراي دو هدف عمده است:

 
 

 اعتباربخشی  برنامه در فرایندهاي خود به دنبال پاسخ به سه سؤال کلی زیر است:
 آیا برنامه مأموریت و اهداف مشخص و روشنی دارد؟ )1
وم و منابع برنامـه، در راسـتاي ایـن مأموریـت و اهـداف، سـازماندهی       آیا کوریکول )2

 اند؟ شده
چه شواهدي مبنی بر دستیابی به اهداف یا حرکت به سمت دستیابی به اهـداف و   )3

 مأموریت وجود دارد؟  
 برنامهاستانداردهای اعتباربخشی 

ز ا یهـا بـه ســطوح   دانشـگاه  یابیدسـت  ی،هـدف اعتباربخشـ   ینتـر  یو اساسـ  ینتـر  مهـم 
اي بـا توجـه بـه     استاندارهاي اعتباربخشی برنامه .است یوضع شده و رسم ياستانداردها

هـاي   ساختار و فرآیند طراحی شده و الگـوي تـدوین اسـتاندارد برنامـه توسـط سـاختار      
با توجه به مقاطع تحصیلی و رشـته بـر پایـه اجمـاع کشـوري و طـی        بینی شده و  پیش

 شود. اي استانداردها فراهم نماید، انجام میمراحلی که جامعیت و مقبولیت را بر

 فرایند اعتباربخشی برنامه
 یاعتباربخشـ  ینـد فرادرخواسـت   و ارسال فرم  یلاست که با تکم ینديفرا ی،اعتباربخش

 شود. یآغاز م رسماً یابیارز یندفرا ی،اعتباربخش با موافقت نهادشروع شده و 
 آموزشـی  یون معین اعتباربخشی شـوراي کمیس منظورراهنما،   این در اعتباربخشی نهاد
ــه در مســتقر ....، ــندر ا کــه....... اســت،   آموزشــی شــوراي ي دبیرخان ــه واحــد  ی مرحل

 بهبود برنامه در حال اجرا

تعیین میزان تبعیت برنامه از استانداردهاي  
.مصوب ملی  



  ۱۳۱  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

را بـه   یـاز اطالعات و مستندات مورد ن  مرتبط......  یآموزش يشورا یرخانهدب یاعتباربخش
العات مـورد  فرم تقاضا، اط یلدانشگاه اعالم نموده و دانشگاه موظف است همزمان با تکم

 .یدو ارسال نما یهرا ته یازن
اسـت کـه    یتیدر واقع فعال ی،اعتباربخش يو ارسال اطالعات و فرم تقاضا یلتکم یتفعال
 برنامه یاعتباربخش فرایند ي . ادامهاست برنامه اعتباربخشی فرایند آغازین هاي اقدام جزو

 گروه آموزشـی منظور  بدین شود. یشروع م متقاضی برنامه ياز سو ، برنامه یابیبا خودارز
 خودارزیــابی راهنمــاي همــراه بــه شــده، ارائــه خودارزیــابی يهــا از الگوهــا و فــرم بایــد

 .کند استفاده اعتباربخشی
واحد   به مربوطه، مستندات همراه به برنامه، خودارزیابی گزارش ارسال بعدي گام

 تخصصی اعتباربخشیکمیته  . است اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزشی برنامه مرتبط 
برنامه توسط واحد  خودارزیابی گزارش اعالم دریافت از مرتبط با برنامه، پس

 گزارش و نموده مشخص را بیرونی بازدید تیم اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش ،
 یم. تدهد می قرار بیرونی بازدید تیم اختیار در را شده ارائه مستندات و خودارزیابی

مستندات  ينموده و در صورت لزوم تقاضا یارش و مستندات را بررسگز یرونیب یدبازد
 گزارش در شده ارائه هاي داده تأیید منظور به سپس. نماید  می مربوطه برنامهاز یلیتکم

گروه متقاضی توافق با شده در   یینتع یشاز پ يزمانبند ي مطابق با برنامه خودارزیابی،
با  ید،مستندات ارائه شده هنگام بازد یضمن بررسکرده و  یدبازد برنامهاز  اعتباربخشی

 اتمام از پس. یدنما یمصاحبه م یت علمیأه يو اعضا یرانمد یان،کارکنان، دانشجو
پیشنهادها،توسط تیم بازدید بیرونی به واحد  و ها توصیه همراه به ارزیابی گزارش بازدید،

 . گردد می اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش .....ارسال
 
 
 

  



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۱۳۲

 

 به طور خالصه فرایند اعتباربخشی شامل مراحل زیر است:

 
 

 بازدید بیرونی برنامه
 مقدمه:  
ارزیابان بیرونی بر اساس توسط برنامه از ارزیابی است  رونی عبارتیببازدید 

این ارزیابی فرایندي است براي  .استانداردهاي اعتباربخشی مصوب ملی برنامه متقاضی
مه در راستاي حرکت به سوي بهبود کیفیت در آموزش و دستیابی ارزشیابی کیفیت برنا

 خودارزیابیرونی به طور معمول متضمن بررسی گزارش یببهتر به اهداف برنامه. بازدید 
 تدوینو  برنامه، بازدید از (نحوه  انجام خودارزیابی در راهنماي خودارزیابی آمده است)

وجود  1از محل دیجامع از بازد فیتعر میدان یکه م همانطور است. بازدید بیرونی گزارش 
 ينوشتار فیرادانند اما تاکنون تع می مفهوم آن را  ابانیندارد آنچه که مشخص است ارز

 :استدر زیر ارائه شده که ارائه شده  یفیتعارمحدود از  یک، یاز آن وجود دارد يمحدود
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 تقاضاي گروه براي اعتباربخشی برنامه

 .خودارزیابی برنامه بر اساس استانداردهاي مصوب ملی

ارسال گزارش خودارزیابی به همراه مستندات به واحد اعتباربخشی 
 .....دبیرخانه شوراي آموزش

 .  انجام بازدید  بیرونی بر اساس گزارش خودارزیابی

 .  ارائه گزارش نهایی توسط تیم بازدید از محل بعد از  بازدید بیرونی

ي موقعیت اعتباربخشی برنامه و اعالم  نتیجه به گیري دربارهتصمیم
 ).برنامه متقاضی(دانشکده

1 

2 

3 

5 

6 

4 



  ۱۳۳  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

هاي  اد با تخصصدهد که افر یرخ م یزمان ی،دانیکننده م یابیارز دیبازد کی" 
از زمان مراجعه کرده و  يمدت محدود يبرا مورد بازدید به محل یآمادگ وخاص 
در  گرانیگزارش تجارب د ایتجربه خود  قیرا از طر یابیدر خصوص ارزش یاطالعات

 د.گیرن میبه کار  ،دیهدف از بازد یی،آزما یجهت راست

: وجود دارد که عبارتند از از محل سه حوزه توجه و دقت دیدر خصوص بازد نیبنابرا
از محل را  دیموضوع بازد نیبنابرا.  1قابل استفاده بودن اطالعات و اعتبار ی،ابیارز
که در  يافراد ،ابانیارز مورد توجه قرار داد؛حداقل سه گروه از افراد  دگاهیاز د توان یم

 کنند. یم یرا سازمانده دیکه بازد يافراد ،شوند می دیبازد ،محل
ذیرش تقاضاي دانشکده(برنامه متقاضی)، جهت انجام اعتباربخشی برنامه و پس از پ

تعیین تیم بازدید توسط هیات ممتحنه در هماهنگی با واحد اعتباربخشی دبیرخانه 
شوراي آموزش توافق در خصوص زمان بازدید بیرونی بین برنامه متقاضی و واحد 

. پس از تأیید و )62(گیرد م میاعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش..... مرتبط انجا
شود،  هایی که در زیر شرح داده می تعیین تاریخ بازدید،  بازدید بیرونی بر اساس گام

 گیرد: انجام می

 بازدید بیرونی
 هدف از بازدید بیرونی، فراهم نمودن اعتبار، براي نتایج خودارزیابی، بر اساس تحقق

و در صورت نیاز کسب اطالعات تکمیلی  برنامه متقاضی اعتباربخشی ملی استانداردهاي
روز است.  2روز و حداقل  5تا  2است. مدت زمان بازدید از محل بسته به وسعت برنامه 

 گیرد: هاي زیر به ترتیب انجام می به منظور انجام بازدید بیرونی فعالیت

 های پیش از بازدید فعالیت -۱
 تعیین اعضاء و ترکیب تیم بازدید ۱-۱
اعتباربخشی مربوط به برنامه متقاضی اعتباربخشی، مسـئول  پیشـنهاد    کمیته تخصصی 

اعضاء تیم  بازدید بیرونی به واحد اعتباربخشی دبیرخانه شـوراي آمـوزش..... اسـت. ایـن     
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عضو اسـت   6تا  3تیم به طور معمول بسته به وسعت برنامه متقاضی اعتباربخشی شامل 
 :هاي زیر هستند که داراي شرایط و ویژگی

 
 

تیم بازدید بیرونی داراي سرپرست و دبیر  اسـت؛ سرپرسـت تـیم ترجیحـاً داراي سـابقه      
فعالیت اجرایی در ارتباط با برنامه مورد بازدید باشد. سرپرست تیم نماینـده و سـخنگوي   

هاي قبل، حین و بعد از بازدید را  گیري فعالیت رسمی تیم بازدید بوده و هدایت و تصمیم
تیم بازدید، رابط بین تیم بازدید و گروه و همچنین رابط بین تـیم  و   به عهده دارد. دبیر 

واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش.... است. دبیر مسئول هماهنگی تمـامی امـور   
بنـدي و تـدوین گـزارش     ي کمک در جمع مربوط به بازدید بوده و پس  از بازدید، وظیفه

 بازدید بیرونی را به عهده دارد.  
ي  هـاي مختلـف از قبیـل تجربـه     شود در ترکیب اعضـاي تـیم بازدیـد، جنبـه     یم توصیه

اي و میـزان   هاي آموزشـی، جنسـیت، مهـارت حرفـه     اعتباربخشی، تجربه بازدید از برنامه
 آشنایی با ساختار برنامه مورد بازدید، مد نظر قرار گیرد.  

تسلط به فرآیند اعتباربخشی و مشارکت موثر در برنامه هاي آموزشی و برنامه هاي )1
 توجیهی مرتبط با آن

اشتهار به حسن اخالق و انصاف)2  

سوابق علمی و اجرایی قابل قبول در زمینه ارزشیابی و ارزیابی )3   

سابقه فعالیت مطلوب به عنوان عضو هیات (آشنایی کامل با برنامه متقاضی اعتباربخشی )4
) علمی و یا کارشناس  خبره، اعم از شاغل و یا بازنشسته، در دانشگاه هاي علوم پزشکی  

اطمینان از عدم وجود تعارض منافع)5   



  ۱۳۵  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

 وظایف سرپرست تیم  بازدید بیروني:  -۲-۱

 
های مورد نیاز برای سرپرست تیم  دارزیابی برنامه و فرمارسال گزارش خو -۳-۱

 بازدید
هـاي بازدیـد بیرونـی و فـرم      گزارش خودارزیابی و مستندات پیوست آن و همچنین فـرم 

 3گزارش ارزیابی بیرونی توسط واحد اعتباربخشـی دبیرخانـه شـوراي آمـوزش، حـداقل      
ریزي  سرپرست بر اساس برنامهگردد و  هفته قبل از بازدید، براي سرپرست تیم ارسال می

قبل و حین بازدید، هماهنگی الزم جهت بررسی گزارش و مسـتندات را بـا اعضـاي تـیم     
 دهد. بازدید انجام می

 های قبل از بازدید هماهنگی -۴-۱
ایاب و ذهاب و اسکان تیم بازدید بیرونی، به عهده برنامه متقاضی اعتباربخشی اسـت. در  

 موارد زیر الزم است:  این راستا توجه به نکات و

 محل اقامت -۱-۴-۱
انتخاب هتلی که براي ارزیابان فضـاي کـاري مجـزا فـراهم نمایـد و بـراي هـر کـدام از         

 ارزیابان، اطالعات هتل شامل آدرس، تایید رزرواسیون ارسال شود. 

 تشکیل جلسه هماهنگی اعضاي تیم و تقسیم وظایف  بازدید بیرونی بین اعضا)1

 مورد بازدید در خصوص زمان و نحوه  بازدید بیرونی) برنامه(انجام هماهنگی هاي الزم با دانشکده)2

 نظارت و اطمینان از حسن اجراي فرآیند  بازدید بیرونی  )3

 تنظیم گزارش نهایی مورد تایید ارزیابان بیرونی و ارائه گزارش به واحد اعتباربخشی برنامه دبیرخانه آموزش  )4

حسب لزوم ....شرکت و ارائه توضیحات در جلسه کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزش)5  
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 جابجایی و  انتقال -۲-۴-۱
به دانشکده براي تیم  اطالعات و راهنمایی الزم درخصوص انتقال از فرودگاه به هتل و

 فراهم شود.

 تماس ضروری -۳-۴-۱
شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک هماهنگ کننده برنامه مـورد اعتباربخشـی،   

 براي تیم فراهم شود.

شود از مسئول تیم بازدید پرسیده  سؤاالتی که قبل از رسیدن توصیه می -۴-۴-۱
 شود:

 
 ازدید در محل مورد بازدیدهماهنگی الزم برای حضور تیم ب -۵-۱
 اتاق کار تیم بازدید -۱-۵-۱

یک اتاق خصوصی و مطمئن در محل دانشکده براي اینکه تیم در آن کارخود را هدایت 
کند اختصاص یافته و کلید آن براي تیم فراهم گردد. ترجیحاً این اتاق به محل جلسه 

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

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

شود درخصوص اینکه کدام محل و اگربرنامه در چند محل ارائه می
اي دارند؟ چگونه بازدید انجام شود، برنامه  

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

ها فراهم  تاپ شخصی دارند یا باید در محل براي آنآیا اعضاي تیم لپ
 شود؟

هاي غذایی یا سایر مسائل  آیا کسی از اعضاي تیم داراي محدودیت
 اقامتی است؟ 
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رابط و پشتیبانی در این اتاق هاي  اولیه نزدیک باشد. دسترسی به اینترنت، پرینتر، سیم
 کار فراهم باشد.

 سایر موارد مورد نیاز -۲-۵-۱
 . شود آماده تیم اعضاء از کدام هر براي شناسایی کارت -
 در کننـدگان  شـرکت  برجسـته  هاي ویژگی سایر و سازمانی پست اسامی، از فهرستی -

 . شود آماده تیم با اولیه جلسه
 ارزیابان تیم که هنگامی رابط، عنوان به علمی هیأت نفر یک یا ارشد اداري مدیر یک

 .باشد دسترس در دارند، حضور  کار اتاق در بیرونی

 های حین بازدید فعالیت -۲
 هماهنگی ورود اعضای تیم -۲-۱

بر اساس برنامه توافق شده بین سرپرست تـیم بازدیـد و هماهنـگ کننـده اعتباربخشـی      
تیم از هتل به محل مورد نظر بـراي بازدیـد   برنامه، هماهنگی الزم براي جابجایی اعضاي 

 گیرد.   هاي مورد بازدید انجام می برنامه و همچنین بین سایر محل

  ١برگزاری جلسه اولیه -۲-۲
و  دانشکده، مدیرگروه این جلسه با حضور سرپرست و اعضاي تیم بازدید بیرونی، رئیس

 EDO، مسئول دهدانشک مالی دانشجویی پژوهشی، ی،گروه،  معاون آموزش ياعضا

دانشکده، اعضاي کمیته  خودارزیابی برنامه و سایر افراد مرتبط با برنامه به صالحدید 
 گردد. رئیس دانشکده برگزار می

 برنامه یابیخودارز یتهکم یردب یادانشکده  در این جلسه ضمن معرفی افراد حاضر، رئیس
کند.  پس  دقیقه ارائه می 15مختصري از فرایند خودارزیابی برنامه را حداکثر در  گزارش

اي که از قبـل تعیـین و    از آن سرپرست تیم بازدید ضمن معرفی اعضاء تیم بازدید، برنامه
نماید. سپس تیم بازدید در محل اتاق کار خود مسـتقر و   می هماهنگ شده است را مرور

اي کننـد. ترجیحـاً اعضـ    ها و بازدیدهاي از پیش تعیین شده تقسیم کار می جهت فعالیت
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هـا بـا حضـور سرپرسـت      شوند. یکی از گروه می تیم به دو گروه براي انجام بازدید تقسیم
 کنند. می تیم و دیگري با حضور دبیر تیم کار خود را آغاز

 آغاز بازدید  -۲-۳
هـاي   ي بازدید برنامه، چگونگی نقل و انتقال اعضاي تیم بازدید به محـل  هماهنگ کننده

کنـد. همچنـین همـاهنگی الزم بـراي      ا هماهنـگ مـی  مختلف مـورد درخواسـت آنـان ر   
 ي فردي یا گروهی با دانشجویان، کارکنان، اعضـاي هیـأت علمـی و...  را فـراهم     مصاحبه

 که امکان مصاحبه در زمان تعیین شده فراهم باشد. آورد، به طوري می
قص رود تیم بازدید بر اساس گزارش خودارزیابی و مسـتندات ارائـه شـده، نـوا     می انتظار

موجود و مواردي که نیاز به تأیید دارد را شناسـایی کـرده و نیـاز بـه مسـتندات بیشـتر،       
ي محل، انجام مصاحبه یا سایر موارد را از قبل تعیین کرده باشـند و بـر اسـاس     مشاهده

 ریزي و هماهنگی نمایند.   این نیازها براي بازدید برنامه
هاي مختلف، حسب هـر اسـتاندارد    روش ریزي انجام شده، اعضاي تیم به بر اساس برنامه

 پردازند. براي مثال موارد زیر ارائه شده است: می به جمع آوري اطالعات

 بررسی اسناد و آمارها مانند: -۲-۳-۱
 راهنماي مطالعه -
 ها آمار قبولی و مردودي در آزمون -
 رزومه اعضاي هیأت علمی گروه -
 لیست انتشارات اعضاي هیأت علمی گروه-
   1اي از مواد تدریس نهنمو -
 ها و کوییزهاي کالسی در تمام موضوعات اي از آزمون نمونه -
 مختلفهاي  هاي یادگیرندگان رده اي از پروژه نمونه -
 هاي بازخورد یادگیرندگان اي از فرم نمونه -
 هاي تضمین کیفیت درخصوص برنامه نتایج بررسی -
 هاي مربوط به برنامه صورتجلسات کمیته -
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 نفعان برنامه رتجلسات جلسات با ذيصو -
 کنند   سایر مستنداتی که تیم بازدیدکننده درخواست می -
 سایر موارد بر حسب فعالیتهاي برنامه مورد بازدید -
 مستندات مربوط به ارزیابی برنامه و پیامدهاي برنامه -

 های فردی مانند مصاحبه با: مصاحبه -۲-۳-۲

 
 د مصاحبه با:های گروهی مانن مصاحبه -۲-۳-۳

 
 

 رئیس دانشکده

 مدیر گروه 

 دبیر کمیته خودارزیابی برنامه

 سایر افراد بر حسب برنامه مورد بازدید

 کمیته یا گروه مسئول خودارزیابی

 کمیته برنامه ریزي درسی

 دانشجویان

 اعضاي هیأت علمی

 کارکنان درگیر در اجراي برنامه آموزشی
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 ی ی مستقیم مانند مشاهده مشاهده -۲-۳-۴
 امکانات:   -

 اعم از امکانات بالینی و سایر امکانات آموزشی بر حسب برنامه مورد بازدید
 ها دپارتمان -
 ها کالس -
 دفتر کار اعضاي هیأت علمی  -
 ها آزمایشگاه -
 امکانات مانند اینترنت، کامپیوتر،..... -
 برنامه تسهیالت فوق -
 کتابخانه -
 سایر موارد -

اند در اتاق کار  توانند در ساعات مقرر که با هم هماهنگ کرده تیم بازدید حسب نیاز می
مستقر در دانشکده مالقات کنند و ضمن تبادل اطالعات جمع آوري شده، در مورد نحوه 

 ادامه کار تبادل نظر داشته باشند. 

 ١ی پایانی خاتمه بازدید و جلسه -۲-۴
ي جمع آوري اطالعات، اعضاي تیم بازدیـد در اتـاق کـار،     پس ازپایان بازدید و در خاتمه

اي از نقـاط قـوت و ضـعف برنامـه را بـر اسـاس        گرد هم آمده و سرپرست تـیم خالصـه  
کنـد. در پایـان آخـرین روز     هاي تیم بازدید و بازخوردهاي اعضاي تیم آماده مـی  گزارش

ي شـروع بازدیـد    ندي، با حضور اعضایی که در جلسه اولیهبازدید، جلسه پایانی یا جمع ب
 افـراد  سـایر  دانشـکده  رئیس صالحدید حسب گردد. همچنین شرکت داشتند، برگزار می
ي نقـاط قـوت و    توانند شرکت کنند. در این جلسه عالوه بر ارائـه  درگیر در برنامه نیز می

بـه عمـل آمـده نیـز ارائـه       ضعف برنامه توسط سرپرست تیم، برداشت کلی تیم از بازدید
گونه اظهار نظـري درخصـوص تصـمیم نهـایی در مـورد       گردد. الزم به ذکر است هیچ می
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گـردد و هـر گونـه صـحبتی در      موقعیت اعتباربخشی برنامه از سوي تیم بازدید ارائه نمی
 .)64, 63(این خصوص از سوي اعضاي تیم  بیانگر نظر شخصی آنان است

دید بیرونی به عنوان تنها سخنگوي تیم شناخته می سرپرست تیم باز :1تبصره 
شود. از این رو،  هرگونه اظهار نظر شفاهی یا کتبی اعضاي تیم در خصوص نتایج 

به عنوان نظر شخصی ایشان تلقی خواهد شد و به عنوان نتایج ها  بازدید و بررسی
 بازدید بیرونی قابل استناد نخواهد بود.

وسیله ایاب و ذهاب ارزیابان بیرونی به منظور بازدید، تامین محل اقامت و  :2تبصره 
و نیز پذیرایی در حد متعارف به عهده برنامه مورد بازدید است. همچنین وسیله تردد 
تیم بازدید بیرونی به آن شهر، بایستی توسط برنامه مورد ارزیابی تامین گردد. به جز 

انجام هر گونه پذیرایی مازاد  موارد مذکور، پرداخت وجه، دادن هر گونه هدیه، و نیز
 بر حد متعارف، ممنوع است. ( این موارد در راهنماي اخالقی آمده است).

 نکاتی برای انجام یک بازدید بیرونی موفق:
تواند به ارزیابان بیرونی کمک  در ادامه برخی از نکات در مرحله بازدید از محل که می

جراي برنامه کسب اطالعات عمیق در شود. هدف از بازدید از محل ا نماید، طرح می
مدیریتی و آموزشی برنامه مورد بازدید است. عالوه براین، هاي  خصوص کلیه جنبه

کند.  می فرصت ارزیابی میزان پیروي برنامه از استانداردهاي اعتباربخشی را فراهم
همچنین بازدید از محل فرصتی براي تایید پذیري اطالعات و پیوست هایی راکه در 

کند. اطالعاتی که در مراحل بازدید از  می ارش خودارزیابی ارائه شده است را فراهمگز
شود، محرمانه خواهند بود. تجربه نشان داده است که استفاده از شیوه  می محل حاصل 

با ها  کنفرانس براي اجراي بازدید از محل، یک شیوه قابل قبول است. این کنفرانس
شود. عالوه بر این  می نشجویان و دستیاران برنامه ریزيمدیران، اعضاي هیات علمی، دا

تواند به شکل غیررسمی  می رسمی از قبل تعیین شده، اعضاي تیم بازدیدهاي  کنفرانس
با مدیران گروه و اعضاي هیات علمی در طول بازدید از محل صحبت و گفتگو داشته 

نباید در هیچ کدام از جلسات باشند. به یاد داشته باشیم که مدیران برنامه مورد بازدید 
با اعضاي هیات علمی، دانشجویان و سایر مدعوین حضور داشته باشند. همچنین یکی از 
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نماید، جلسه جمع بندي اعضاي تیم  نکاتی که به موفقیت بازدید کمک ارزشمندي می
بازدید در طی روز یا ترجیحاً در پایان روزاست و این جلسات باید به صورت حضوري 

الزم هاي  و توصیهها  و فقط اعضاي تیم بازدید حضور داشته باشند تا بتوانند یافتهباشد 
 را آماده نمایند.

 چهار هدف اصلی براي بازدید از محل وجود دارد که عبارتند از:
 تایید اطالعات ارئه شده در گزارش خود ارزیابی. )1
 جمع آوري اطالعات جدید از طریق مصاحبه و مشاهده. )2
موضوع که برنامه مورد بازدید به چه میزان استانداردهاي برنامه اي را ارزیابی این  )3

 بدست آورده است.
تعیین نقاط قوت و حیطه هایی که نیاز به اصالح و بهبود دارند تا بتوان برنامه را  )4

براي حرکت به سمت تعالی کمک نمود. بهتر است اعضاء تیم بازدید یک شب قبل 
آنجا یک شام کاري (جلسه هماهنگی قبل از  در محل اقامت مستقر شوند و در

 بازدید) را داشته باشند.
 براي تسهیل کار تیم ارزیابان بیرونی، ارزیابان باید این نکات را به خاطر بسپارند:

کند. بنابراین  می تیم ارزیابان بیرونی یک تیم است و به عنوان یک کل عمل
کند. همکاري کلیه  می سرپرست تیم سخنگوي رسمی است و بازدید را هدایت

اعضاي تیم در راستاي انجام وظایف محوله یک اصل ضروري است. دانستنیهاي 
 ضروري براي ارزیابان بیرونی عبارتنند از:

 آگاهی از فرآیند اعتباربخشی )1
 آگاهی و دانش کافی از استاندارها و تفسیرآنها. )2
 آشنایی با گزارش خود ارزیابی  )3

 نکات مورد توجه در مصاحبه ها:
ارزیابان بیرونی هنگام انجام مصاحبه نباید این فرصت را فراهم کنند تا افراد در  )1

 جلسه از طریق سئوال کردن از اعضاي تیم برجو جلسه چیره شوند.
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کند در  اي که  خودش در آن فعالیت می ارزیابان بیرونی باید بدون توجه به برنامه )2
 کند. جلسه حضور داشته باشد و از انجام مقایسه اجتناب

انجام برخی چیزها که هاي  خاص و راههاي  در طی مصاحبه تفاوت و مشخصه )3
شود باید از افرادي که در جلسه مصاحبه هستند،  می برنامه بواسطه آنها مشخص

 دریافت شود. (بیرون کشیده شود)

 سواالت مطرح در مصاحبه ها: 
ه بازدید به آن فکر در این بخش برخی از سواالت که ممکن است ارزیابان در طی تجرب

کنند، ارائه شده است. البته این تمامی سواالت نیست. بسته به تجربه ارزیاب بیرونی، 
ها طیف و تعداد سواالت  میزان تسلط بر برنامه مورد بازدید و آشنایی با تفسیر داده

 .تواند متنوع باشد. می

سانی به نقش اعضاي هیات علمی در تدوین ماموریت، هدف و ارزشهاي خدمت ر )1
 مردم چیست؟

نقش اعضاي هیات علمی در جمع آوري و به کاربردن اطالعات درباره اجراي  )2
 برنامه چگونه است؟

 ي برنامه مورد بازدید چیست؟ نقش اعضاي هیات علمی در برنامه ریزي آینده )3
 شوند؟ می اعضاي هیات علمی چگونه در مدیریت برنامه مشارکت داده )4
آماده سازي گزارش خـود ارزیـابی درگیـر شـده و     اعضاي هیات علمی چگونه در  )5

 نقش ایفا نموده اند؟
درسی که عضـو  ها  نقش اعضاي هیات علمی در ارزیابی برنامه چیست؟ توانمندي )6

 دهد، چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ می هیات علمی آموزش
ارتباط بین ارزیابی توانمندي شما (عضو هیات علمی) در دروس و ارزشیابی کلـی   )7

 برنامه چگونه است؟
اعضاي هیات علمی برنامه مورد بازدید چگونه با سـایر اعضـاي هیـات علمـی در      )8

 ؟ارتباط دارندها  سایر دانشکده
 نقاط قوت اعضاي هیات علمی چیست؟ )9



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۱۴۴

 

 نقش اعضاي هیات علمی در استخدام هیات علمی جدید چیست؟ )10
ـ زمینه مایلید چه پیامی از سوي شما در  )11 ه مـدیران سـتادي   برنامه مورد بازدید  ب

 دانشگاه منتقل شود.
بـراي  (کند  می چه نوع خدمات حمایتی براي دانشجویان فراهماینکه دانشکده  

 یاصـل  )مثال مشاوره تحصیلی، نظارت کارآموزي و کارورزي یا مشـاوره شـغلی  
ضروري است.چرا که باالترین شکل از اعتماد حرفه اي بـه کسـانی اعطـا شـده     

 بازدید را بر عهده دارند.است که مسئولیت انجام 
نظرات و دیدگاه ارزیابان بیرونی در مورد برنامه مورد بازدید باید فقـط بـه تـیم    

 بازدید و سایر ساختارهاي باالیی در نظام اعتبار بخشی برنامه منتقل شود.
در صورت بروز مشکلی حین بازدید که در راهنما و کتابچه بـه آن اشـاره شـده    

 متبوع در این حوزه تماس حاصل شود. است با نماینده وزارت

 کدام حقیقت و ارزش مشخصه را برنامه مورد بازدید در فارغ التحصیالن ایجـاد 
 توانید برخی شواهد مرتبط به آن را نشان دهید؟ می کند؟ آیا می

 
کننده ممکن است به اعضاي تیم  در برخی موارد نماینده وزارت یا موسسه اعتباربخشی

به عنوان مشاهده گر ملحق شود. برنامه یا موسسه درخواست کننده ارزیابان بیرونی 
اعتبار بخشی مسئولیت هیچگونه هزینه اي در برابر این نماینده ندارد. همچنین این 

هاي  تیم شرکت نکرده و نقشی در گزارش بازدید بیرونی نخواهد داشت  نماینده در بحث
 .)65(کند ی تاکید میو به عنوان یک ناظر بر صحت اجراي بازدید بیرون

شود و  در ادامه این فصل برخی از سواالت متداول که از سوي ارزیابان بیرونی مطرح می
 پاسخ به آنها ارائه شده است

 از محل  دیو بازد انیدانشجو :۱ سوال
 انیبا دانشجو دیبا از محل دیبازد یدارند که در ط یمسئله آگاه ینبرا یرونیب ابانیارز

جهت  انیفقط از دانشجو دیبا ایآ چقدر باشد؟ها  مصاحبه نیما تعداد اا ،مصاحبه کنند



  ۱۴۵  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

 ایبرنامه  مسئوالن ایآ دهند؟ مورد توجه قرار زیرا ن گرید يها راه ایشود و  دعوتشرکت 
را ها) و از پیش مشخص شده  (نمایندگان گروه خاص انیدانشجوتوانند  میدانشکده 

 ؟دیماانتخاب ن یرونیب ابانیجلسه با ارز يبرا

 شود دهیشن دیدر بازد انیدانشجو یصدا دیبا :پاسخ
 انیاز همه دانشجو دیبا در طی روزهاي حضور ارزیابان، دانشکده یا برنامه مورد بازدید

 انیوجود ندارد که دانشجو نیا يبرا دلیلی هر چند ،دکندعوت در جلسه شرکت  يبرا
 ابانیبا ارز دارید يخود برایا کارآموزي یا کارورزي کالس از روزهاي  ریغ يدر روز

به آنان گفته  ندیفرآ نیدر ا انیدانشجو تیشود که نقش و اهم می هیتوص مراجعه کنند.
گفت و گو با  يها برا و کالس ینیتوان از فرصت مشاهده بال می نیهمچن . شود

از  ينمونه ا دیبا یاعتبار بخشمتقاضی برنامه  یااما موسسه . استفاده نمود انیدانشجو
فراهم  ابانیبا ارز بتصح يبرا ، دنهارا داشته باش برنامه یندگیرا که نماانشجویان د
فرصت  یدر پ یدانیبعد از مشاهدات م ای نحی ،لبشود ق می هیتوص نیبنابرا .دینما

متناسب  میده یکه انجام م ییها تعداد مصاحبه میدقت کن ، میباش انیصحبت با دانشجو
 انیبا دانشجوجلسه  که میداشته باش ادیباشد به برنامه  ي هرورود انیبا تعداد دانشجو

 از محل است. دیبا ارزش بازد يها از بخش یکی

 ها  محل -هرشت یهدر کل یمنابع کاف :۲ سوال
شود  می سوال مطرح نیحال ا .ندنک یرشته را در دو محل ارائه م کی ها دانشگاه یهگا

 ریو سا يمثال از نظر فناور يبرا.باشد  سانکیکامالً  دیبادر این دو محل امکانات  ایکه آ
 ،آیا باید در هر دو محل به یک گونه باشد. موارد
دیگري نیز  ییایرشته را در محل جغراف کیدانشگاه  یهمانگونه که گفته شد گاه :پاسخ
که  رود یانتظار م نیبنابرا .شود یواحد در نظر گرفته م کید اما به عنوان نده می ارائه

 خدماتی،علم تیاه يمانند اعضا یکسانیدر هر دو محل از منابع  انیدانشجو
 شگاهیمثال آزما يامکان وجود ندارد برا نیا طیشرا یدر بعض .ندبرخوردار باش دانشجویی

 ایبرنامه  دیحالت با نیدر اها امکانپذیر نیست.   ، که معموال با توجه به هزینه يساز هیشب
 1در محل شماره  يساز هیشب شگاهیآزما يراب يجدول زمانبند کیموسسه مورد نظر 
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اما  که بیانگر دسترسی دانشجویان رشته در محل دوم به امکانات باشد.  کندتدوین 
 یضرورتتوان استفاده نمود،  میکه به صورت برخط  يا موارد همانند منابع کتابخانه يبرا
 .ردکار وجود ندا نیبر ا

 یشود مالقات با اعضا یاز محل انجام م دیبازد نیکه در ح یاز اقدامات گرید یکی : ۳سوال 
چگونـه  ؟بداننـد دیرا با ییزهایچه چ یعلم تیاه یراستا اعضا نیاست. در ا یعلم تیاه

 کند؟جلسه آماده  نیا یخود را برا، موسسه  ایبرنامه 

 یرونیب ابانیمصاحبه ارز یبرا یآمادگ :پاسخ
تا دو هفته قبل از حضور  کد بازدید یمورموسسه  ایشود برنامه  یم شنهادیپ نجایا در
 سازي شده از جلسه واقعی را براي اعضاي هیات علمی  ی، شبیهشیجلسه نما کی ابانیارز

 ییها که آشنا هبرنام ریاز سا گریفرد د کیاز  توان یجلسه م نیالبته در ا .دننبرگزار ک
 یآمادگعلمی  تیاه يجلسه اعضا نیدر او را دارد دعوت نمود  یرونیب یابیالزم با ارز

کنند اما به  نیتمر ،نشان دهند به ارزیابانرا که الزم است  ییها الزم جهت ارائه بخش
 يریاندازه گ ، یابیارزش يندهاآیفر از کلیه دیبا یعلم تیاه يکه اعضا میداشته باش ادی

ع اطال یابیمند ارزش برنامه نظام يتا اجرا انیدانشجو يریادگی یابیو ارزها  يتوانمند
 .داشته باشند یکاف

از محـیط  دیـفقـط بازد ایـداشـت  شـگاهیاز کـالس و آزما دیـتـوان فقـط بازد مـی ایآ : ۴سوال
  ینیبال یادگیری 

در  ینیآموزش بال طیو مح یآموزش يها از کالس دیبا ابانیارز ،از محل دیدر بازد :پاسخ
به  ابانیارز دیان بازدزم دیبا نیبنابرا .ندینما دیبازد ،حضور دارند انیکه دانشجو یحال
از  دیمثال فقط بازد يبرا .شود که امکان هر دو حالت وجود داشته باشد میتنظ يا گونه
عامل فرصت تنه تنها  ینیآموزش بالهاي  طیاز مح دیبازد. کند یت نمیکفا ینیبال طیمح

 ریو سا رانیمد ،پرستاران از مصاحبه باتوان  می بلکه د کن می را فراهم انیبا دانشجو
در ارتباط هستند نیز  انیبا دانشجو يکارورز ای يتجربه کارآموز نیکه در ح يافراد

 نمود.فراهم یشتري ب اطالعات



  ۱۴۷  یرونـیب یابیارز  یراهنما

 

توان در جلسه با دانشجویان مورد توجه قرار داد در  اي از سواالت را که می در ادامه نمونه
 زیر ارائه شده است:

 اهداف شغلی شما چیست؟ )1
 در دستیابی شما به اهداف تحصیلی شماکمکبه نظرتان آیا این برنامه  )2

 کند؟ می
آیا از تحصیل خود در این رشته در این مکان رضایت دارید؟ آیا انتظارات شما  )3

 توانید این انتظارات را مشخص نمایید؟ می برآورده شده است؟ آیا
 به نظر شما ماموریت و اهداف برنامه آموزشی شما چیست؟ )4
 تاي این اهداف است؟آیا برنامه آموزشی شما در راس )5
هاي  تا این لحظه که در این برنامه حضور داشتید آیا به دانش، مهارت و توانایی )6

 ، را کسب نموده اید.آینده خود الزم  براي شغ
 نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی شما چیست؟ )7
 کدام یک از تجارب آموزشی شما در این برنامه برایتان لذت بخش بوده است. )8
 کنید. می دخوب خود را توصیفچگونه یک استا )9

آیا فرم ارزشیابی ي اعضاي هیات علمی در دسترس دانشجویان است؟ (نتایج  )10
 کند.) می این ارزشیابی  چه تفاوتی را ایجاد

ارزشیابی شما دانشجویان از خدمات حمایتی آکادمیک مانند کتابخانه، امکانات  )11
 رایانه اي ..... چیست؟

 های پس از بازدید فعالیت -۳
 گزارش بازدید بیرونی  -۱-۳

روز  پس از بازدید، گزارش ارزیابی استانداردهاي مربـوط بـه    10اعضاء تیم بازدید، ظرف 
هفتـه پـس از    4تـا   2دهند. ظرف  خود را تکمیل نموده و به دبیر تیم بازدید تحویل می

 هـاي دریـافتی، اولـین نسـخه     بازدید، سرپرست تیم بازدید پس از مرور و بررسی گزارش
دهـد. دبیـر تـیم ضـمن بررسـی       گزارش ارزیابی بیرونی را تهیه و تحویل دبیـر تـیم مـی   

ساختاري و اطمینان از کامل بودن گزارش  آن را به  واحد اعتباربخشی دبیرخانه شوراي 
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کند.  واحد اعتباربخشـی دبیرخانـه شـوراي آمـوزش یـک نسـخه از        آموزش.... ارسال می
طه ارسال و یک نسخه را جهـت بررسـی بـه کمیسـیون     گزارش اولیه را به دانشکده مربو

کند. سـپس واحـد اعتباربخشـی دبیرخانـه      معین اعتباربخشی شوراي آموزش ارسال می
شوراي آموزش نظرات دانشکده و کمیسیون اعتباربخشی را براي دبیر تیم بازدید ارسـال  

حدید کند تا تحویل سرپرست تیم بازدید داده شود. سرپرسـت تـیم در صـورت صـال     می
کند. سپس گزارش نهایی  تغییرات را بر اساس نظرات دریافت شده، در گزارش اعمال می

بازدید بیرونی را که به امضاي سرپرست تیم رسیده است به واحد اعتباربخشی دبیرخانـه  
 شود.  شوراي آموزشی... ارسال می

 تصمیم گیری درخصوص موقعیت اعتباربخشی برنامه  -۲-۳
باربخشی شوراي آموزش، بر اساس گزارش  بازدید بیرونی کمیسیون معین اعت

رأي اولیه براي  نماید و پیش گیري می درخصوص موقعیت اعتباربخشی برنامه، تصمیم
تواند  راي اولیه می گردد. دانشکده پس از دریافت پیش دانشکده متقاضی ارسال می

 امه دنبال کند.نامه اعتباربخشی برن فرآیند تجدید نظرخواهی را مطابق با آیین
سپس پیش رأي  کمیسیون معین اعتباربخشی شوراي آموزش براي شوراي گسترش 

گردد. رأي نهایی اعتباربخشی توسط شوراي گسترش صادر و توسط دبیرخانه  می ارسال
گردد. در صورت مغایرت رأي  می شوراي گسترش براي دانشکده مربوطه(برنامه) ارسال

روز براي  30ین اعتباربخشی شوراي آموزش ، دانشکده صادره با پیش رأي کمیسیون مع
درخواست تجدید نظر فرصت دارد. جزئیات نحوه صدور رأي اعتباربخشی و نحوه تجدید 

 نظر خواهی در راهنماي فرایند اعتباربخشی و آیین نامه اعتباربخشی برنامه آمده است.

  



  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 فصل هشتم
هاي  مهراهنماي تدوین استانداردهاي  برنا

 آموزشی علوم پزشکی
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  ۱۵۱  یعلوم پزشک یآموزش یها برنامه  یاستانداردها ینتدو یراهنما

 

 
 
 
 
 

وارد زبان انگلیسی شد. از  1قرن پیش از زبان فرانسه با عنوان استاندارد 8واژه استاندارد 
به معنی گسترده کردن و برافراشتن باز   2نظر ریشه لغت به زبان التین به فعل اکستند

حوم غالمحسین معادل استاندارد توسط مر» تثبیت شده«گردد. در ایران واژه می
در الگوي اعتباربخشی، تدوین . )66(مصاحب پیشنهاد شد که این کلمه هرگز رواج نیافت

 را دستورالعمل و خطوط راهنما ،استانداردها اهمیت محوري دارد. چرا که استانداردها
در ارتباط با . )59(سازند منطبقبا آنها خود را  یدکه با آورد فراهم میها  براي دانشگاه

استانداردهاي آموزشی؛ اقدامات اساسی و منسجم در جهت تدوین استانداردهاي نهضت 
در سال  "ملتی در خطر"تحصیلی را شاید بتوان به زمان انتشار کتاب  آموزشی و

بنیادهاي تحصیلی در جامعۀ "است:  منتسب دانست. در این کتاب آمدهدر آمریکا 1983
آیندة ما  که )متوسط بودن، عالی نبودن(گی ما در حال حاضر بر اثر موج فزایندة میانمای

 "اند عنوان یک ملت و چه به عنوان افراد معمولی تهدید میکند، فرسوده شدهه را چه ب
تعاریف متنوعی از واژه استاندارد وجود دارد که برخی از آنها در این بخش مورد . )67(

چیزي که براي  گیرد. در فرهنگ آکسفورد استاندارد عبارت است از توجه قرار می
رود. استاندارد سطح مورد  سنجش وزن، طول، کیفیت، سالم بودن و مانند آن به کار می

دارد استاندارد  تعریفی دیگر بیان می .)68(نظر و مقبول یک چیز از حیث کیفیت است
بیان شرایطی است که باید براي دستیابی به یک هدف معین رعایت شود و قابل استفاده 

چنین در برخی منابع، استاندارد به معناي هر نوع نظم ثابتی است که در مکرر است. هم
هاي جاري وجود دارد. بازرگان آن را سطح مطلوب نشانگرهایی تعریف  پدیده امور
. تعریف این واژه در شکلی عملیاتی )66(کنند کند که مالك کیفی را مشخص می می

                                                           
1 Standard 
2 Extend 
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تا برنامه آموزشی قابلیت اجرا داشته  دارد که استانداردها الزاماتی ضروري است بیان می
باشد. الزامات برنامه محور هستند زیرا هر برنامه خصوصیات خاص خود را دارا 

براي داوري هستند و ثانیاً بر مبناي قوانین و با نظر  استانداردها اوالً مبنایی. )69(است
ن یک سنجه یا توا می شوند. از این رو استانداردها را افراد صاحب صالحیت تدوین می

 کش براي قضاوت دانست. در حوزه آموزشی، استانداردها بیاناتی هستند که نشان خط
هاي آموزشی و شرائط این  انتظارات صاحبنظران آموزشی از ملزومات برنامه دهندة سطح

 .)67(شود سنجیده می و کیفیت بر اساس آنها هستندها  برنامه

 نحوه کسب استانداردها 
متفاوت و متنـوع  دست آوردن استانداردها در کشورهاي مختلفه بی در حقیقت چگونگ

در تدوین اسـت. از طرفی روش منحصر بفردي جهت تعیین استانداردها وجود ندارد. 
هاي علمی، نظر متخصصان، فلسفه و اهداف نظام آموزشی،  توان از یافته استانداردها می

ظام آموزشی و قوانین و مقررات حاکم بر هاي ن ها و سیاست آموزشی، برنامه نظام امکانات
هاي  کشور استفاده کرد. استانداردها ازطریق مشارکت و تعامل اجتماع علمی با دستگاه

اصوالً استانداردها می توانند حداقل به یکی از طرق . )67(شوند ذیربط و ذینفع تعیین می
 زیر به دست آیند:

 بررسی وضعیت کشورهاي مختلف جهان(اقتباس)-1
 سطح حداقل رضایت(پاسخ به نیازها)-2
 علمی و آموزشی(روش تلفیقی)هاي  یافته-3
 مذاکره، مشورت و توافق(روش خبرگی) -4
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 اهداف استانداردسازي در آموزش

 
هر چند استانداردهاي ملی آموزش عالی در برخی از کشورهاي صنعتی تدوین شده 

استفاده کرد. بدیهی است این  است، اما نمیتوان از آنها در کشورهاي در حال توسعه
کشورها خودشان باید به تدوین استانداردهاي آموزش عالی بپردازند. انجام این عمل 
مستلزم فرایندي است که در آن باید نظر افراد ذیربط، ذینفع و ذیعالقه را محفوظ 
داشت. اجراي چنین فرایندي در آموزش عالی در سطح ملی، مستلزم وجود ساختارهاي 

 .)70(اي است و چنین ساختاري معموالً در کشورهاي در حال توسعه وجود ندارد ویژه

هاي متداول تدوین استاندارد  در یک مطالعه مروري  با هدف ایجاد بینش در خصوص شیوه
مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هیچکدام از  13در نظام سالمت، 

اي در  تدوین اشاره نشده بود. به طور کلی هیچ مطالعه مطالعات به طور آشکار به مراحل
خصوص اینکه در آن به بهترین روش براي نوشتن استانداردها، فرآیند توسعه استاندارد، 

با توجه به  .)71(بندي استاندارد و ساختار استاندارد اشاره شده باشد، وجود نداشت جمله

1 
از راه ) به عنوان دریافت کنندگان خدمات از این نظام( حفظ منافع جامعه •

کیفیت مطلوب خدمات آموزشی به نحوي که با نیازها منطبق  تامین حـداقل
 .بوده و تحت نظـارت و کنتـرل قرار داشته باشند 

2 
 ....صرفه جویی در بهره گیري از منابع انسانی ، انرژي ، مواد مصرفی و •

3 
هاي  هاي آموزشی و فعالیتها و شیوه هاي انجام فعالیتایجاد سادگی در روش•

 ....هاي اداري و دیگري چـون فعالیت

4 
فراهم کردن وسیله اي جهت بیان مقاصد و تبادل افکار میان طرفین ذینفع در •

 .  هر فعـالیتی که تحت فرایند استانداردسازي قرار می گیرد

5 
ایجاد حداکثر یکنواختی در به ثمر رساندن و بهینه سـازي شـرایط دسـتیابی  •

 )1(بـه آمـوزش
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ي بجز در حوزه رشته پزشکی عمومی تدوین ا اینکه در ایران تا کنون استانداردهاي برنامه
نگردیده است و فرآیند آن نیز تا زمان چاپ این کتاب در مجالت انتشار نیافته، بنابراین در 

ها استفاده شده است. به منظور حفظ  حوزه مرور متون از مطالعات در سایر کشورها و رشته
اي در هر  ستانداردهاي برنامههاي گوناگون، ضرورت تدوین ا توانمندي در رشتههاي  حداقل

رشته وجود دارد. در این راستا به عنوان مثال، در رشته مدیریت ورزشی که توسط 
شود، کوریکولوم و روند اعتباربخشی آن و  موسسات آموزشی متعددي در امریکا ارائه می

آموختگان این رشته در همکاري با شاغلین این حرفه و  دانش  همچنین حداقل توانمندي
اي توسط انجمن مدیریت  اعضاي هیات علمی این رشته تحت عنوان استانداردهاي برنامه

دیگري در   . مطالعه)72(مورد تصویب قرار گرفت 1993در سال  1ورزشی آمریکاي شمالی
در کشور چین با هدف تدوین استانداردهاي برنامه کارشناسی پرستاري انجام  2019سال 

بخشی برنامه  نخست، نسخه اولیه استانداردهاي اعتبارگرفت. در این مطالعه در گام 
نفر خبره در حوزه  18پرستاري در مقطع کارشناسی بر پایه مصاحبه گروهی با 

پژوهی پرستاري، مدیریت پرستاري، آموزش پرستاري، پرستاري بالینی و آموزش  دانش
و راند دلفی در پزشکی تدوین گردید. در فاز دوم، استانداردهاي اعتباربخشی بر اساس د

دانشکده پرستاري در سراسر کشور چین مورد بازنگري و ارزیابی قرار  98بین کارشناسان  
آیتم   32گرفت. در نهایت  نسخه نهائی استانداردهاي برنامه کارشناسی پرستاري مبتنی بر 

 . )73(آیتم تدوین گردید 40حیطه و  10اي دانشکده پرستاري در  و استانداردهاي موسسه
هاي تدوین استاندارد داراي یک متدولوژي ثبت شده در راستاي داشتن یک فرآیند  آژانس

باز، شفاف و جامع در خصوص تدوین استاندارد توسط اعضاي خود هستند. در این راستا 
اي با هدف بررسی شواهد تحقیقاتی در خصوص شیوه تدوین استاندارد و کاربرد  مطالعه

 2011  -2010رفت. در این مطالعه، در فاصله زمانی آنها در حوزه سالمت انجام گ
مقاله بر اساس طبقات نتایج  13هاي اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفت و در نهایت  بانک

کلی، تدوین استاندارد، و موضاعات اجرائی استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ند تدوین استاندارد را مورد اي به صورت مستقیم فرآی نتایج نشان داد که هیچ مطالعه

بررسی قرار نداده است. در حوزه اجراي استاندارد پنج عامل به عنوان نیروهاي پیشران 
                                                           
1 North American Society for Sport Managemen(NASSM)  
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توان به فشاربیرونی از سوي  اجرائی مورد شناسائی قرار گرفتند که از آن جمله می
اي تغییر، قانونگذاران و اعتباربخشی، استفاده از فناوري و خودارزیابی به عنوان ابزاري بر

خصوصیات فرهنگ سازمانی و تحقیق اشاره نمود. همچنین، در این مطالعه سه عامل به 
دهنده مورد شناسائی قرار گرفت که شامل نبود انگیزه بیرونی یا  عنوان نیروهاي وقفه 

اي  . مطالعه)71(ها بودند  ها و فرهنگ سازمانی و محدودیت منابع و هزینه فشار، سیاست
هاي برنامه آموزش پرستاري  جنوبی با هدف تدوین استانداردها و شاخصدیگر در کره 

انجام گرفت. مرحله اول این مطالعه مبتنی بر مرور متون و اهداف برنامه آموزش پرستاري 
دانشکده پرستاري در کره جنوبی بود. در مرحله دوم، بر پایه نتایج مرحله اول، در یک  99

صوصیات و استانداردهاي اعتباربخشی مورد بررسی مقطعی اعتبار خ –مطالعه توصیفی 
شاخص براي برنامه آموزش پرستاري در مقطع  14استاندارد و  6قرار گرفت. در نهایت 
اي دیگر با هدف تدوین استاندارهاي برنامه پرستاري  . در مطالعه)74(لیسانس تدوین شد

در طی اجراي سه راند دلفی هاي ویژه نوزادان، محققین با استفاده از تکنیک دلفی  مراقبت
هاي  نفر از متخصصین حوزه پرستاري ویژه نوزادان از ایالت 13با پانل کارشناسی شامل 

مختلف استرالیا، استانداردهاي برنامه را در سه حوزه رهبري آموزشی، ساختار و محتوي 
ه در مطالعات . بنابراین همانگونه ک)75(برنامه و استانداردهاي الزامی برنامه تدوین نمودند

هاي به کار گرفته شده در مرحله تدوین استاندارد  شود، اکثر روش می ذکر شده دیده
مبتنی بر توافق کارشناسان و متخصصین آن حوزه تخصصی بوده است. براي سهولت امر و 
داشتن یک راهنماي عملیاتی، مراحل تدوین استانداردهاي برنامه اي به صورت یک نمودار 

ارائه شده است. الزم به یادآوري است، به منظور انجام این امر  1-8جدول  جریان کار در
اي باشد که در صدد  باید آغاز کار با هماهنگی دبیرخانه شوراي آموزشی مرتبط با برنامه

 تدوین استانداردهاي آن هستیم.
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 های آموزشی :اقدامات ضروری جهت تدوین استانداردهای برنامه۱-۸جدول شماره

همرحل  توصیف اقدام 

تعریف و تعیین گروه  1
 اي مرجعحرفه

نفعان کلیدي به منظور ارائه توصیه اي مرجع دربرگیرنده ذياین گروه حرفه
و مشاوره است. همچنین اعضاي این گروه مرجع باید در حوزه دانشی که 

اي تواند بر روي فرایند تدوین و توسعه استانداردهاي اعتباربخشی برنامهمی
گذار باشد، تسلط کافی داشته باشند. همچنین این مورد بررسی تاثیر رشته

نفعان و اي مسئول تحلیل بازخوردهاي دریافتی از سایر ذيگروه مرجع حرفه
 باشند.همچنین ارائه بازخورد می

اي تهیه گزارش مشاوره 2
 اول

توصیف زمینه و چارچوب براي مرور و توسعه استانداردهاي  
 ه مورد بررسیاعتباربخشی دور

ارزشیابی استانداردهاي موجود و تعیین موضاعات کلیدي مورد توجه  
 در مرور و تدوین استانداردهاي اعتباربخشی دوره مورد بررسی

 اي اولنفعان در خصوص گزارش مشاورهدریافت نظرات ذي  نفعانمشاوره با ذي 3

اي تهیه گزارش مشاوره 4
 دوم

تانداردها با درنظرگرفتن بازخوردهاي اولیه اسپیش نویس تهیه درفت  
 ارائه شده از اولین مرحله مشاوره

اي و بررسی مسائل و نکات برجسته که توسط گروه مرجع حرفه 
 نفعان مشخص و معین شده استبازخورد ذي

 اي دومنفعان در خصوص گزارش مشاورهارائه بازخورد توسط ذي  نفعانمشاوره با ذي 5

6 
تدوین پیش نویس 

ائی استانداردهاي نه
 اعتباربخشی 

تهیه پیش نویس نهائی استانداردها با درنظر گرفتن بازخوردهاي  
 اي دوممرحله مشاوره

دریافت بازخورد نسبت به پیش نویس نهائی استانداردهاي   نفعانمشاوره با ذي 7
 اعتباربخشی دوره مورد بررسی

8 
تدوین استاندارهاي 

نهایی اعتباربخشی دوره 
ررسیمورد ب  

تهیه پیش نویس نهائی استانداردهاي اعتباربخشی با درنظر گرفتن  
 اي سومبازخوردهاي حاصل از مرحله مشاوره

9 
ارائه استانداردهاي نهایی 
اعتباربخشی دوره مورد 

 بررسی به دانشکده مربوطه

دریافت نظرات و کسب اطمینان از هماهنگی استانداردها و توضیح  
استانداردها قبل از ارسال به دبیرخانه شوراي ها و تغییرات در تفاوت

 آموزش مرتبط

ارسال پیش نویس نهائی  10
 تایید و تصویب استانداردها  به دبیرخانه مربوطه
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اي عمل شود که عناوینی در خصوص ساختار،  در نوشتن استانداردها باید به گونه
داراي اعتبار صوري بوده کارکرد و عملکرد داشته باشیم. استانداردهاي اعتباربخشی باید 

و فهم مشترك در خصوص مفهوم اصلی آن وجود داشته باشد. از سوئی دیگر استاندارد 
اي نوشته شود که اهمیت و شفاف بودن آن براي ارزیابان میدانی(بیرونی)  باید به گونه

مشخص باشد. همچنین از به کار بردن اصطالحات مبهم و تعریف نشده پرهیز 
خالصه  2-8هاي عمومی استاندارد را در شکل شماره  توان ویژگی راین می. بناب)76(کنیم
 نمود.

 
 هاي عمومی استانداردها : ویژگی2-8شکل

توجه به قوانین و اسناد باالدستی در خصوص آموزش حرف سالمت از دیگر نکاتی است 
همین ) در 2012که باید در نوشتن استانداردها به آنها توجه نمود. یوسفی و همکاران(

در انطباق با نظام سیاسی، ساختار اجرایی و  بایداستانداردها دارند،  رابطه بیان می
وظایف قانونی مؤسسات آموزش عالی در هر کشور باشند تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا 

تواند ترجمه  اي به هیچ وجه نمی کنند. به این جهت استانداردهاي اعتباربخشی مؤسسه
المللی  هاي بین . اما، در نوشتن استانداردها و بیانیههاي دیگر باشداستانداردهاي کشور

در حرف سالمت، موضوع جهانی شدن را نیز باید مورد توجه قرار داد. همواره در نوشتن 

 با معنی بودن 

• Meaningfu 

 مناسب بودن 

• Appropriate 

 مرتبط بودن 

• Relevant 

 قابل اندازه گیري  

• Measurable 
 

 قابل دستیابی 

• Achievable 

 قابل قبول
• Accepted by users 

 به رسمیت شناختن تنوع 

• Recognize 
Diversity 

 مشوق بهبود و اصالح  

• Motivator for 
improvement 

 ماهیت پویا  

• Dynamic Nature 
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هاي آموزشی است، چرا که  استانداردها، یکی از مراحل، بررسی موضوع در سایر نظام
ملکردي و آموزشی مشابه براي حرف تجارب کشورهائی که داراي استانداردهاي ع

 . )77(توانند کمک کننده باشند می سالمت هستند
اي  استانداردها از نظر وسعت، محدود بوده و براي نوشتن استاندارد یک فرآیند سه مرحله

 آمده است: 3-8شود که در شکل شامل تفکر، مرور و نوشتن پیشنهاد می
 

 
 : مراحل تدوین استانداردها3-8شکل

 
هاي  هاي پیشنهادي تدوین استاندارد براي برنامه راستاي مراحل گفته شده گام در

 باشد:  می 4-8آموزشی به شرح شکل

 در )Leadership(رهبران جلسه برگزاري بر تمرکز مرحله این در
 در و است هادیدگاه آوريجمع بر تمرکز جلسه این در .است رشته هر

 استاندارد تدوین هايحیطه از هریک اهمیت و وسعت خصوص
  و محدود ايحیطه آموزشی برنامه ماهیت به بنا و شده گیريتصمیم

 .گردد اضافه نیاز حسب بر ايحیطه است ممکن و شده حذف حتی یا

 مرحله اول

 .شودمی هدایت متمرکز هايگروه برگزاري طریق از عمدتا مرحله این
 متمرکز هايگروه برگزاري جهت کارشناس 20-15 از میتوان معموال
 آموزش زمینه در کافی تجارب باید کارشناسان این .نمود استفاده
 در را افراد این توانمی حال .باشند داشته نظر مورد درسی برنامه

-گروه استاندارد تدوین مختلف هايحیطه برحسب و نفره 5 گروهاي
 .شود پرداخته حیطه هر در استانداردها تدوین به تا نمود بندي

 مرحله دوم

  بررسی براي و است آماده استانداردها اولیه نسخه مرحله این در
 را کار این .گیرد انجام راهنما مطالعه یک باید اجراء قابلیت و تناسب

  و اهمیت ضرورت، خصوص در توصیفی مطالعه یک طریق از توانمی
 .)11(داد انجام پرسشنامه از استفاده با استانداردها وضوح

 مرحله سوم



  ۱۵۹  یعلوم پزشک یآموزش یها برنامه  یاستانداردها ینتدو یراهنما

 

 
 هاي پیشنهادي تدوین استاندارد : گام4-8شکل

 
 

 مرور متون در خصوص استانداردهاي موجود براي برنامه مورد نظر در سطح جهان و ایران

متشکل از متخصصین رشته و (تهیه پیش نویس استانداردها توسط کمیته تدوین استاندارد 
 ، بر اساس نتایج گام اول)متخصصین اعتباربخشی برنامه

براي بررسی پیش نویس تهیه شده و ارائه  (expert group)تشکیل گروه متخصصین 
 پیشنهادات اصالحی 

طراحی و اجراي مطالعه راهنما به منظور اجماع کشوري بر روي استانداردهاي تدوین شده 
 )به شکل مطالعه پیمایشی(

 طرح استانداردها در انجمن یا انجمن هاي علمی رشته مربوطه و انجام اصالحات پیشنهادي

 و تهیه نسخه نهایی 5و  4جمع بندي نتایج گام 

 طرح و تصویب نسخه نهایی در بورد مربوطه 

  ملی کمیسیون به ارسال و مربوطه دبیرخانه اعتباربخشی شوراي در نهایی نسخه تصویب
 تصویب جهت برنامه اعتباربخشی
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 فصل نهم
 چارچوب استانداردها:

 عمقط رشته حسب بر/ ها  حوزه فتعری وها  حوزه
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  ۱۶۳  ها / بر حسب رشته مقطع حوزه یفها و تعر  حوزه

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
ي  تبار بخشی نوعی از ارزشیابی مبتنی بر قضاوت خبرگان است. این قضاوت بر پایهاع

گیرد که توسط خبرگان هر رشته با توجه به اهداف  بررسی استانداردهایی صورت می
رسد. بنابراین با توجه به  برنامه درسی آن رشته تدوین و در سطح ملی به اجماع می

اي  وژي توسعه و تدوین استانداردهاي برنامهنکاتی که در فصل قبل در خصوص متدول
اي با  هاي استانداردهاي برنامه ی از حیطهیها ارائه شده بود، در این بخش از کتاب نمونه

توجه به مقطع و رشته به عنوان راهنما جهت تدوین استاندارد ارائه شده است. الزم به 
ور متون مفصل و بررسی و استانداردهاي استخراج شده بر اساس مرها  ذکر است حیطه

باشد. براي هر رشته  می و مقاطع گوناگون در دانشگاههاي دنیاها  استانداردهاي رشته
استاندارد، و ذیل هر حیطه عناوین کلی استانداردها و نکات هاي  مقطع ذکر شده، حیطه

مورد تأکید در تدوین استانداردهاي آن حیطه به عنوان راهنمایی براي تدوین 
گردد که موارد آورد شده  می هاي هر برنامه آموزشی آورده شده است. تأکیداستاندارد

 ذیل هر حیطه استاندارد، متن استاندارد نمی باشد بلکه محتواي کلی است که استاندارد
 تواند شامل شود.  می
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 )ی(داروساز یعموم یمقاطع دکتر یاستاندارد براهای  حوزه
 امدهایرسالت، اهداف و پ

 یازهاي جامعه و پاسخگو به جامعهدر راستاي ن 
 در راستاي اسناد باال دستی 
 در نظر گرفتن مشارکت ذینفعان 
 توجه به ارتقاي حرفه اي و یادگیري مادام العمر 
 در دسترس بودن و شفاف بودن 
 توجه به بازنگري دوره اي رسالت و اهداف 

 
  برنامه درسی

   يبر توانمند یمبتن یبرنامه درس يو اجرا نیتدو 
 یاهداف آموزش يفعال، مناسب و در راستا یآموزش يبه روشها توجه 
 مناسب دوره طول 
 core curriculumبه  توجه 
 یو عمل ينظر يبه آموزشها توجه 
 زمیپروفشنال ،ي: اخالق در داروسازیو نگرش یبه اهداف ارزش توجه 
 تفکر: تفکر نقاد يبه پرورش مهارتها توجه 
 عملکردبه ادغام دانش و  توجه 
 یمناسب آموزشهاي  از عرصه استفاده 
 سالمت مینظر گرفتن ارائه خدمت در ت در 
   یبه دروس انتخاب توجه 
 یبرنامه درس يدوره ا يبازنگر 
 یبه ادغام برنامه درس توجه 

 



  ۱۶۵  ها / بر حسب رشته مقطع حوزه یفها و تعر  حوزه

 

  دانشجو یابیارز
 مورد انتظار ي امدهایمتناسب با پ یابیارزش يروشها 
 آزمونها يمستند ساز 
با  ییآزمونها: تعداد آزمون، سطح قابل قبول، همراستا يگزاربر يها استیس 
 دانشگاه يها استیس

 بازخورد به دانشجو با هدف بهبود 
 یابیارزش يروشها تیفیتنوع و ک 
 یو تراکم ینیتکو یابیوجود ارزش 
) و سطوح یحرکت یروان ،یعاطف ،ی(شناخت يریادگیمختلف هاي  طهیح یابشیارز 

 طهیمختلف هر ح
 یابینسبت به ارزش انیبه اعتراضات دانشجو یدگیرس سمیمکان 
 اآزمونه تیفیآزمون و بهبود ک لیتحل 

 ییحوزه دانشجو

شکیل پرونده دانشجویی (در برگیرنده موارد مرتبط با پیشرفت تحصیلی و همه 
تواند روي پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار باشد و به شکل محرمانه مواردي که می

 مدیریت شود)

 به دانشجویان مشکل دار و داراي افت تحصیلیوجه 

 عداد پذیرش دانشجو

دمات حمایتی دانشجو شامل خدمات مشاوره اي و سالمتی در راستاي  نیازهاي 
 اقتصادي، فرهنگی، فردي، جسمی و روحی روانی
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 گذاريها  و فرایندهاي سیاستشارکت دانشجویان در برنامه

 ویانهاي فوق برنامه دانشجعالیت

لسات توجیهی براي دانشجویان جدید الورود و ارائه بسته معرفی دانشگاه و امکانات 
 دانشگاه به آنان

 عایت عدالت در آموزش (دسترسی به خدمات دانشجویی، عدالت آموزشی، ...)

 هاي دانشجویی خاص (معلولین، داراي مشکالت خاص، ...)مایت از گروه

 هاي مرتبط با دانشجویاند برنامههاي ارتقاء و بهبویاست

 رنامه براي حمایت از امنیت اجتماعی، حقوقی، اخالقی، روانی، ... دانشجویان

 هاي مشاوره شغلیرنامه
 سنجش رضایت دانشجویان 

 

 یعلم أتیه
 مناسب بودن تعداد اعضاء هیأت علمی و نسبت اعضاء هیأت علمی به دانشجویان 
 بکارگیري هیأت علمی  سیاستهاي فراخوان، جذب و 
 مورد انتظار از هیأت علمی هاي  شایستگی 
 مشارکت مدیر برنامه  در جذب هیأت علمی وسیاستهاي گروه در این راستا 
 ترکیب و تنوع هیأت علمی از نظر پوشش موضوعات تخصصی مورد نیاز 
 حمایت از اساتید در ارتقاء مرتبه و رشد حرفه اي 
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 حرفه اي اعضاي هیأت علمی   وجود برنامه براي توسعه 
 شفاف بودن مسئولیت و وظایف هیأت علمی  
تنوع وظایف اعضاي هیأت علمی و تعادل بین آنها: تدریس، طراحی و بازنگري  

 برنامه درسی، راهنمایی پایان نامه، منتورینگ، ...
 توجه به ارزشیابی هیأت علمی و بازخورد به منظور بهبود و ارتقاء 
 اساتید در رشد حرفه اي دانشجویان نحوه مشارکت 
 مسائل انگیزشی و رفاهی هیأت علمی 
 تعهد حرفه اي اساتید 

 

 یمنابع آموزش
 یمنیاصول ا تیو رعا دیو اسات انیدانشجو يبرا یآموزش يبودن بودن فضاها یکاف 
مورد  یآموزش يبودن فضاها منیدسترس بودن ، مناسب بودن، روز آمد بودن و ا در 
 ... آموزش در عرصه جامعه، شگاه،یا: آزمازین

 پرسنل یکاف تعداد 
 ازیمورد ن یمال منابع 
 ازیمورد ن یآموزش لیوسا 
اطالعات:  يو منابع فن آور لیبودن وسا یدسترس بودن، مناسب بودن و اخالقدر 
 ... نترنت،یکتابخانه، ا وتر،یکامپ
 ازیمورد ن يافزارها  و سخت افزارها نرم 
 نامه انیپژوهش و پا يبرا یهشپژو يهارساختیز 
از جمله تبادل  یمؤسسات آموزش ریبا سا یالملل نیو ب یمل يهمکار يهااستیس 

 استاد و دانشجو
 آنها يو روزآمدساز تیفیمنظم منابع و ارتقاء ک یبررس 
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 برنامه یابیارزش

 تأثیر نتایج ارزشیابی بر بهبود فعالیتها و اجزاي مختلف برنامه  

وجود سازوکاري براي ارزشیابی برنامه آموزشی: مشخص بودن رویکرد و الگوي  
 ر در فرایند ارزشیابیارزشیابی و افراد درگی

 تعریف ذینفعان ارزشیابی 
 وجود ارزشیابی تکوینی و تراکمی  
 وجود سازوکار پایش اجراي برنامه  
 ادواري بودن فرایند ارزشیابی برنامه  
 مرتبط با دوره (منابع، ساختار، محیط، فرهنگ، ...)هاي  ارزشیابی جنبه 
 صوص برنامه دریافت بازخورد از دانشجو و هیأت علمی در خ 
 عملکرد یادگیرندگان 
 عملکرد فارغ التحصیالن 

 دوره سیتأس مجوز 
   تهایو مسئول التیتشک ساختار، 
 یتیریبا سطوح باالتر مد یارتباطات درون دانشگاه نحوه 
 آنها  فیآموزش و شرح وظا تیریمد میت فیتعر نحوه 
 آموزش تیریمد میعملکرد ت یابیارزش 
 منابع صیو تخص یبودجه مشخص آموزش وجود 
 کردن برنامه  یاتیعمل يبرا ستهیو شا یو پرسنل کاف دیاسات وجود 
 مرتبط با آن در سطح جامعههاي  با بخش سالمت و بخش تعامل 



  ۱۶۹  ها / بر حسب رشته مقطع حوزه یفها و تعر  حوزه

 

 ییو اجرا یعال تیریمد

 یتخصص یارشد و دکتر یکارشناس مقاطع یاستاندارد براهای  حوزه
 تخصصی ريدکت

 امدهایرسالت، اهداف و پ

 وجود بیانیه رسالت و ارزشها براي برنامه  
 پاسخگویی به جامعه 
 مشخص بودن و در دسترس بودن اهداف برنامه 
 مشارکت ذینفعان در تدوین رسالت و اهداف 
مورد انتظار از هاي  مشخص بودن پیامدهاي مورد انتظار برنامه از قبیل شایستگی 

ن و مواردي همچون تفکر انتقادي ، توانمندي حل مشکالت پیچیده، دانش آموختگا
استفاده مؤثر و مناسب از تکنولوژي روز، برقراري ارتباط مؤثر با همگنان در رشته 

 تخصصی، رهبري و مدیریت پروژه 
 ارتباط رسالت و سایر اجزاي برنامه  
 همسویی بیانیه رسالت  و اهداف 

 یالملل نیو ب یمل یبا مجامع علم تعامل 
 مصوب مرتبط با برنامه هاي  نامه نییترس بودن آدس در 
 فیبرنامه  و نحوه ابالغ شرح وظا دیاسات فیبودن شرح وظا مشخص 
   یو ارائه بازخورد در خصوص نقاط مثبت و منف دیاسات یابیارزش 
ــان اطــالع  ــاف یرس ــه و وجــود وب ســا  یمناســب و ک ــرا تیدر خصــوص برنام  يب

 برنامه
مختلف دوره با   يتهایهم جهت بودن فعال يستادر را یبرنامه درس تیریمد 
 دانشکده و دانشگاههاي  و با برنامه گریکدی
و  تهایبهبود واصالح ساختار، فعال يمستمردوره برا یابیارزش جیاز نتا استفاده 

 )80-78(ندهایفرا
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 فرایند بازنگري اهداف 
 یپژوهش طیمح

 انیـ انجـام پـژوهش و پا   يبـرا  يدکتـر  انیدانشـجو  ازیـ مـورد ن  زاتیامکانات و تجه 
 نامه 

 اخالق در پژوهش ياستانداردها تیرعا 
 حاکم برپژوهش يکننده روح پژوهش و ارزشها تیتقو طیمح 
 ينامه دکتر انیکننده پا تیحماهاي  مؤسسات و برنامه ریبا سا ارتباط 
ــاي  دوره  ــا ه ــا س ــترك ب ــتا  ریمش ــگاهها در راس ــات و دانش ــتقو يمؤسس دوره  تی

 يدکتر
ــهــاي  در انجمــن تیعضــو  ــ یمل ــ یو علم ــ نیب ــژوهش يدر راســتا یالملل ــاي  پ ه

 يدکتر انیدانشجو
 انیـــپا يدر راســتا  يو یپژوهشــ  میاســتاد راهنمــا و تــ    یپژوهشــ  يتوانمنــد  

 يدکتر انیدانشجوهاي  نامه

 

 یعلم أتیه

 يآموزش دوره دکتر يبرا یمعل أتیمورد انتظار ههاي  یستگیشا 
 راستا نیگروه در ا ياستهایوس یعلم أتیگروه در جذب ه مشارکت 
ــا  یاز نظــر پوشــش موضــوعات تخصصــ یعلمــ أتیــو تنــوع ه بیــترک  متناســب ب

 يدوره دکتر
 نامه   انیو مشاوره پا ییراهنما ياستاد راهنما برا طیشرا 
 يدر دوره دکتر انیبه دانشجو یعلم أتیاعضاء ه نسبت 
 يدوره دکتر یعلم أتیه ياعضا يتوسعه حرفه ا يبرنامه برا وجود 
   یعلم أتیه فیو وظا تیبودن مسئول شفاف 



  ۱۷۱  ها / بر حسب رشته مقطع حوزه یفها و تعر  حوزه

 

 
برنامه  يو بازنگر یطراح س،یآنها: تدر نیو تعادل ب یعلم أتیه ياعضا فیوظا تنوع 
 ... نگ،ینامه، منتور انیپا ییراهنما ،یدرس
 ه منظور بهبود و ارتقاءو بازخورد ب یعلم أتیه یابیبه ارزش توجه 
 انیدانشجو يدر رشد حرفه ا دیمشارکت اسات نحوه 
ــا جامعــه علمــ دیاســات ارتباطــات  ــا رشــته یب و نقــش ) networking( مــرتبط ب

 انیدانشجو يا حرفه ید علمشآن در ر
 يدکتر انیدانشجو یابیارزش 
 مورد انتظار امدهایمتناسب با پ یابیارزش يروشها 
 اآزمونه يساز مستند 
بـا   ییآزمونهـا: تعـداد آزمـون، سـطح قابـل قبـول، همراسـتا        يبرگـزار  يها استیس 

 دانشگاه يها استیس
 به دانشجو با هدف بهبود بازخورد 
 یابیارزش يروشها تیفیو ک تنوع 
 یو تراکم ینیتکو یابیارزش وجود 
ــ ،یعــاطف ،ی(شــناخت يریادگیــمختلــف  يهــا طــهیح یابیارزشــ  ــ یروان ) و یحرکت

 طهیهر ح سطوح مختلف
 يامکانات، نحوه برگزار ط،یآزمون جامع: شرا يبرگزار 
 یمیت يریگ میدانشجو: تصم شرفتیراجع به نحوه پ يریگ میتصم ندیفرا 
 آزمونها تیفیدانشجو: بهبود ک یابینحوه ارز یابیارزش 
 یابینسبت به ارزش انیبه اعتراضات دانشجو یدگیرس سمیمکان 

   

 یبرنامه درس

 برنامه اتیرنامه شامل تمام جزئکامل ب فیتوص 
   یبرنامه درس يو بازنگر نیتدو ندیفرا 
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ــم  ــژوهش، دروس نظــر  زانی ــه پ ــه ب ــایو فعال يتوجــه برنام ــ يته مشــوق  يریادگی
 يو انتقاد یلیتفکر تحل

 دوره و ساختار دوره طول 
 ساختار تیکفا 
 یحضور در عرصه، دوره پژوهش ،يکارآموز ،يبرنامه: آموزش تئور سطوح 
 برنامه روسد 
 يو اجبار ياریشامل دروس اخت یلیتحص مرخین 
 ي، تجارب حرفه ايریادگی يو تناسب فرصتها تنوع 
 دوره   طرح 
 محتوا یو محتوا و توال ها سرفصل 
 یدرس منابع 
 يریادگی یاددهی يو روشها کردهایرو 
هــا و  یهمپوشــان ینــیب شی: پــیبرنامــه درســ تیریمــد يبــرا ینظــام ینــیب شیپــ 

 ها تیمسئول یمنابع و هماهنگ تیبرنامه، کفا ياجزا يها یکاست

 
 یاخالق يها از ارزش يرویپ مشوق 
 يدکتر انیدانشجو یمطالعات يها فرصت 
   انیارائه و ب يها مهارت تیبه تقو توجه 
و  يماننــد تفکــر مســتقل، تفکــر انتقــاد کیــآکادم يهــا مهــارت تیــبــه تقو توجــه 

 ... ،یارتباط ياه حل مسأله خالقانه، مهارت ،یلیتحل
 

 نامه انیپژوهش و پا

 نامه  انیپا بیتصو ندیفرا 
 يپژوهش در دوره دکتر تیهدا 
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 موضوع، تنوع، کاربرد بیتصو يها استینامه: س انیپا موضوعات 
 انیـ اسـتاد راهنمـا و مشـاور و تعـداد پا     نیـی نامـه: نحـوه تع   انیـ پا ییراهنما ندیفرا 
 هر استاد راهنماهاي  همنا
 آن ندینامه و فرا انیع پادفا طیشرا 
 ... ،محل نمایه شدننامه: مقاله، محل انتشار،  انیپا يدادها برون 
 نامه  انیپا جیکاربرد نتا يبرا برنامه 
 پژوهش يبرا يکسب توانمند نحوه 
 نامه   انیانجام پا يبرا ازیمورد ن زاتیامکانات و تجه نیتأم 
 نامه   انیپا يها نهیهز 
 نامه انیپا ییراهنما ندیفرا 
 دانشجو يبرا یمطالعات فرصت 

 

 يو ساختار ادار تیریمد

 گروه در گروه ارائه دهنده برنامه  ریانتخاب مد ندیمشخص بودن فرا 
 در خصوص موارد مرتبط با برنامه  يریگییمیمیبودن نحوه تصم شفاف 
 مصوب مرتبط با برنامه  يها نامه نییدسترس بودن آ در 
 فیبرنامه و نحوه ابالغ شرح وظا دیاسات فیبودن شرح وظا مشخص 
 یو موارد مال ها يریگ میگروه در خصوص تصم ریمد اراتیبودن اخت مشخص 
  یو ارائه بازخورد در خصوص نقاط مثبت و منف دیاسات یابیارزش 
 کردن برنامه  یاتیعمل يبرا یپرسنل کاف وجود 
 برنامه يبرا تیدر خصوص برنامه و وجود وب سا یمناسب و کاف یرسان طالعا 

 

 منابع و امکانات

 آموزش در جامعه ،ینیبالهاي  : عرصهازیمورد ن یآموزشهاي  در دسترس بودن عرصه 
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 پرسنل یکاف تعداد 
 ازیمورد ن یمال منابع 
 شگاه،یآزما ان،یدرس، اتاق دانشجو يها کالس د،ی: اتاق اساتازیمورد ن یکیزیف يفضا 

... 
 ازیمورد ن یآموزش لیوسا 
 ... نترنت،یکتابخانه، ا وتر،یاطالعات: کامپ يو منابع فن آور لیوسا 

 

 برنامه یابیارزش

و  یابیارزش يو الگو کردی: مشخص بودن رو یبرنامه آموزش یابیارزش سمیوجود مکان 
 یابیارزش ندیدر فرا ریافراد درگ

  یو تراکم ینیتکو یابیارزش وجود 
 برنامه  ياجرا شیپا سمیمکان وجود 
 در خصوص برنامه  یعلم أتیزخورد از دانشجو و هبا افتیدر 
 رندگانیادگی عملکرد 
 النیفارغ التحص عملکرد 
 بر بهبود برنامه  یابیارزش جینتا ریتأث 

 
 دانشجو

 دانشجو رشیپذ ندیشفاف بودن فرا 
مانند  يداوطلب ورود به دوره دکتر انیمورد انتظار دانشجو طیبودن شرا مشخص 

 یپژوهش ازین شیپ يها اندن دورهگذر ایپژوهش  ییتوانا
 معلول انیدانشجو رشیپذ يها استیس 
 )یلیتکم التیتحص يدانشجو يبرا تیدانشجو (اعالم ظرف رشیپذ تعداد 
 يازهاین  يدر راستا یو سالمت يا دانشجو شامل خدمات مشاوره یتیحما خدمات 

 یروان یو روح یجسم ،يفرد ،یفرهنگ ،ياقتصاد
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و  یبرنامه درس یابیارزش ،یبرنامه درس يو بازنگر یطراح در انیدانشجو مشارکت 
  انیموضوعات مرتبط با دانشجو ریسا

 انیفوق برنامه دانشجو يها تیفعال 
 یلیفارغ التحص الزامات 
 )82, 81(یلیافت تحص يمشکل دار و دارا انیبه دانشجو توجه 

 

 یپزشک یو فوق تخصص یمقاطع تخصص یاستاندارد برا های  حوزه
 امدهایالت، اهداف و پرس

 برنامه  يها برا رسالت و ارزش هیانیوجود ب 
 یدرمان یبهداشت ستمیس يازهایبه جامعه و توجه به ن ییپاسخگو 
 بودن و در دسترس بودن اهداف برنامه مشخص 
 رسالت و اهداف نیدر تدو نفعانیذ مشارکت 
ــودن پ مشــخص  ــدهایب ــه ازقب  يام ــار برنام ــورد انتظ ــم ــت از لی ــاریب: مراقب و  م

بـر عملکـرد و بهبـود آن،     یمبتنـ  يریادگیـ  ،یدانـش پزشـک   ،یعملـ  يهـا  مهارت
 ستمیبر س یعملکرد مبتن زم،یپروفشنال ،یو ارتباط يفرد نیب يها مهارت

 يمــورد انتظــار از دانــش آموختگــان و مــوارد يهــا یســتگیشا ریتوجــه بــه ســا  
ــاد  ــر انتق ــون تفک ــال يهمچ ــتدالل ب ــم ،ینی، اس ــگ میتص ــال يری ــت  ،ینیب طباب

اسـتفاده مـؤثر و مناسـب     ده،یـ چیحـل مشـکالت پ   يبر شـواهد، توانمنـد   یمبتن
ــوژ ــرار ياز تکنول ــته تخصصــ     يروز، برق ــان در رش ــا همگن ــؤثر ب ــاط م  ،یارتب

   يررهب
 برنامه  ياجزا ریرسالت و سا ارتباط 
 رسالت و اهداف هیانیب ییهمسو 
 اهداف يبازنگر ندیفرا 
بر عملکرد  یمبتن تی، ترب زمیپروفشنال تیتقو يو اهداف در راستا رسالت 



 های آموزشی در علوم پزشکی راهنمای جامع اعتباربخشی برنامه  ۱۷۶

 

 يرگذاریکار مستقل و بدون نظارت/ سطح تأث ،یمیبه کار ت بودن قادر اران،یدست

 training processآموزش  ندیفرا

  يبر توانمند یمبتن یاهداف آموزش 
 بر عملکرد نیمبت يریادگی يبرا يریادگی يها م نمودن فرصتهرافبه  پرداختن 

practice-based training  
بر شواهد، نقد مقاالت و انجام  یدر خصوص طبابت مبتن یرسم سیتدر وجود 

 پژوهش
 یمادام العمر در برنامه آموزش يریادگیو  يحرفه ا يرفتارها تیتقو 
و ارتباط  ینیبال یعمل يالزم، کارها هیو پا يمناسب: دانش نظر یآموزش يمحتوا 

 يها مهارت ،ینیبال يریگ میتصم ،یاجتماع يعلوم رفتار ،يآن با دانش نظر
 ... و  یبهداشت يها استیس ،یالق پزشکــاخ ،یارتباط

 چرخش ها یمنطق یتوال ،ینیبالهاي  و چرخشها  ساختار و طول دوره ب،یترک 
 یو انتخاب يضرور يبه محتوا توجه 

 ماریمراقبت و درمان ب تیمسئول ي: واگذاریآموزش ياجزا ریبه سا توجه 

پژوهش و کاربرد  یابیاجرا و ارزش ،یطراح ییپژوهش و توانا هیل اولبه اصو توجه 
 ها پژوهش جینتا

 دانش پژوهانه يتهایدر فعال مشارکت 

 یآموزش يندهایدر فرا ماریب مراقبتبه  تیاولو 
 با طول دوره یحجم برنامه درس تناسب 
 تی: قابليتوسعه ا استانداردش: آموز يندهایفرا ياجرا ازیبه منابع مورد ن توجه 

 شنهایدر گرفتن کورس و گذراندن روت ارانیدست يانعطاف برا

 

 trainees ارانیدست یابیارزش

 مورد انتظار يامدهایپ يدر راستا ارانیدست یابیمدون ارزش ندیفرا 
 ارک بر محل تنیمب یابشی: توجه به ارزینیبال یابیارزش يها روش تنوع 
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  (work place based assessment)  
 بازخورد سازنده هارائ 
 ینیو تکو یتراکم یابیارزش 
، یابیارزش يها و ابزارها روش ییایو پا ییها، روا آزمون لیمانند تحل( ها آزمون تیفیک 

 )consistency انسجام
 در آزمون عدالت 
 يدر خصوص مردود میو اتخاذ تصم يو مردود یقبول يهااستیس 
  یرونیب ابانیو استفاده از ارز ابانیارزش تنوع 
 ها و قابل دسترس بودن آنهایابیکردن ارزش مستند 
 یابیارزش جیکار اعتراض به نتا سازو 
منجر به تعامل  شرفت،یمنجربه پ ،يریادگی(منجر به  يریادگیو  یابیارزش نیب ارتباط 

 )ینیو عملکرد بال یابیارزش نیسازنده ب
 یابیارزش يبرا ییعملکرد به عنوان مبنا ياستانداردها انیبودن و ب مشخص 
 ها یابیدر ارزش ماریب یمنیبه ا تیاولو 
 ارانیدر دست زمیپروفشنال یابیارزشهاي  کیو تکن روشها 

 

 )ارانی(دست رندگانیادگی
گروه   کهیبودن (در صورت گرانیجذب: شفاف بودن، روش انتخاب، در دسترس د ياستهایس 

 داشته باشد) اریدر جذب دست ینقش
: امکانات، لیاز قب ارهایتعداد (مع يبرا ارهایو مشخص بودن مع اریدست رشیپذ تعداد 

 ...) از،یمورد نهاي  تخصص ،یعلم أتیه يها، اعضاعرصه زات،یتجه
 آموزش تیریآموزش و مد يبرا يزیدر برنامه ر ارانی: مشارکت دستارانیدست ندهینما 
 ازین شیانش پدر صورت نقص در مهارت و د ارانیدست يبرا یآموزش جبرانهاي  دوره 
 یو گروه يفرد يازهایبر اساس ن ارانیدست يبرا يو مشاوره ا یتیحماهاي  سمیمکان 

 ارانیدست
و  يآموزش تئور يمناسب براهاي  : فراهم کردن فرصتیآموزش ،يکار طیبودن شرا مناسب 

 )یبرنامه آموزش طهیدر مراقبت ) (ح یمنیو ا تیفی(با لحاظ ک یعمل
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 يازهاین اران،یتسد یآموزش يازهاین (متناسب بودن با ياریدست ها شنیها و روت فتیش 
 تداوم درمان) ماران،یب

 
 یعلم أتیه

 ...) از،یمورد ن يهایستگیشا از،یمورد ن يبرنامه (تخصصها يبرا یعلم أتیجذب ه ياستهایس 
 ازیمورد نهاي  نقش رینظارت و سا ،یآموزشهاي  نقش يبرا یعلم أتیه يتعداد اعضا تناسب 
 و اعالم آنها یآموزش فیوظا ژهیبه و یعلم أتیه فیبودن شرح وظا شخصم 
 یعلم أتیه فیوظا ریو سا یآموزش فیوظا نیتعادل ب جادیا نحوه 
 یآموزش یمختلف و تناسب با برنامه زمانهاي  آموزش در عرصه يبرا یبرنامه زمان وجود 

 ارانیدست
(به  مورد انتظار فیا توجه به وظابار و ب کی یحداقل سال یعلم أتیه ياعضا یابیارزش 
 )زمیپروفشنال ژهیو
 ینیمدرس بال يریبکار گهاي  راه تنوع 
 ازیمورد نهاي  طهیدر ح یخبرگ جادیو ا ي(توانمند ساز یعلم أتیه ياعضا يسازتوانمند 

 ...) ،ینیآموزش بال يروشها ،ینیبال یابیارزش لیگروه از قب
 ینیآموزش بال برجسته و فعال در حوزه دیاسات ریتقد 
 ینیدر آموزش بال دیاسات يساز الگو 
به منظور ارتقاء  یمؤسسات آموزش ریگروهها  و سا ریگروه با سا ياعضا تعامل 

 )يساز گروه (شبکه يها يتوانمند
 دیاسات يو مشاور برا کینقش منتور فیتعر 

 

 یو منابع آموزشها  عرصه

 يو امکانات مناسب برا اتزیبا تجه ارانیآموزش دست يمناسب برا هاي عرصه 
 آموزش

 شده ینیب شیپ یاهداف آموزش يدر راستا یبا تعداد و تنوع کاف ماریب 
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 5وجود قرار داد  یدسترس ای تی(در صورت عدم مالک یآموزش مارستانیدسترس بودن ب در 
 ساله)

 یآموزشهاي  و عرصه زاتیتجه تیو کم تیفیبر ک نظارت 
 ینیبال یعمل يجرهایمهارتها و پروس نیتمر يبرا الزم زاتیدستگاهها و تجه وجود 
  هر برنامه يشده برا ینیب شیپ
به منظور ICT/  یو چاپ کیبرنامه: الکترون یتخصص یعلم یبه منابع اطالعات یدسترس 

 هایارتقاء توانمند
ارائه  میکار در ت يو فراهم کردن فرصت برا يا حرفه نیو ب یمیتوجه به کار ت یچگونگ 

 یقبت پزشکدهنده مرا
 ینیآموزش بال يها از پژوهش در عرصه تیحما يها استیس 
آموزش  نیمتخصص يهایاز توانمند يریبهره گ يبرا ییو سازوکارها استیس وجود 

 يها در عرصه يریادگی ،یاددهی ،يزیر برنامه لیاز قب ازیمورد ن يها طهیدر ح یپزشک
 ینیبال یابیو ارزش ینیبال

داخل و  يها عرصه ریدر سا يریادگیر فراهم کردن فرصت ب یمبن ییها استیس وجود 
  ارانیدست يخارج کشور به منظور ارتقاء فرد

در انتخاب  ارانیدر خصوص منابع و امکانات برنامه به منظور کمک به دست یرسان اطالع 
 محل

 
 و بهبود برنامه یابیارزش
با در دسترس  ایا و پارو ي: روشهایبرنامه آموزش یابیارزش يبرا ییوجود سازو کارها 

آموزش و  نیرشته و متخصص نینمودن متخصص ریو درگ ازیداشتن اطالعات مورد ن
 یابیارزش

نفر  کیو  یعلم أتیبرنامه با مشارکت حداقل دو نفر ه یابیارزش تهیوجود کم حایترج 
 مشخص فیبا شرح وظا اریدست

 برنامه به صورت ساالنه یابیوجود گزارش ارزش حایترج 
 ازیمورد ن زاتیو امکانات و تجه یآموزش يندهایو فراها  عرصه شیپا يبرا ییسازوکارها وجود 
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 و نحوه برطرف کردن آنها ها یضعف و کاست طنقا ییشناسا يبرا ییسازوکارها وجود 
مکتوب) و  حای(به صورت محرمانه و ترج رندگانیادگی ن،یبازخورد از مدرس افتیدر نحوه 

 قدام بر اساس آنبازخوردها وا لینحوه تحل
 برنامه  یابیدر ارزش رندگانیادگیعملکرد  یابیبه ارزش توجه 
(از نظر فضا،  یآموزش يها مجوز) عرصه يشناختن (اعطا تیبه رسم نحوه 

 ارانیآموزش دست ي) براماریب زات،یامکانات، تجه
 جیگذاشتن نتا اریبرنامه و در اخت یابیارزش ي ندهایدر فرا نفعانیکردن ذ ریدرگ 

 برنامه  یابیارزش
 به استانداردها لیرند رو به رشد در نت وجود 

 

 برنامه تیریمد

مصوب برنامه  يامدهایو پ ندیبرنامه براساس ساختار، محتوا، فرا ياجرا از نانیاطم 
 برنامه) ریمد نییتع ندیمورد انتظار (فرا يهایستگیبرنامه و شا ریمد وجود 
 آن نییو نحوه تع ینیبخش بال سیرئ وجود 
 مختلفهاي  در عرصه ارانیبر حضور و عملکرد دست نظارت 
 النیمدرك به فارغ التحص ياعطا نحوه 
 رییتغ تیریو مد professional leadershipبرنامه  يحرفه ا يرهبر 
 برنامه  ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم نحوه 
 برنامه  تیریو مدها  برنامه ياجرا يبرا یپرسنل کاف وجود 
مدرك،  ياعطا ،یابیگوناگون برنامه (ارزشهاي  تعارض منافع در جنبه تیریمد 

 و ساختار، ..) نیقوان
 آموزش مداوم هاي  برنامه يصحت محتوا تیمسئول رشیو پذ  نظارت 
 سالمت جامعه  يهایاستگذاریدر س مشارکت 
 ندها،یفرا استها،یساختار، س یمنظم و به روزرسان یمداوم برنامه (بررس ينوساز 
 )84, 83(...) ،یبرنامه آموزش تیفیک
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 ١یدندانپزشک یمقاطع تخصص یاستاندارد براهای  وزهح

 برنامه) یرسالت و اهداف (اثربخش
  مشخص بودن و شفاف بودن اهداف و پیامدهاي برنامه  
 اهداف در راستاي پاسخگویی به جامعه  
 اهداف در راستاي مأموریت برنامه  
 سالت و اهدافمشارکت ذینفعان در تدوین ر 
 وجود برنامه براي بهبود کیفیت 
 اهداف پوشش دهنده توانمندیهاي مورد انتظار 
 وجود سازوکارهایی براي ارزشیابی  میزان دستیابی به اهداف 
 فرایند بازنگري اهداف 
 وجود سیاستهایی که مانع مداخله حامیان مالی برنامه در دستیابی به اهداف شود 

 

 برنامه تیریمد

 ی)تمام وقت، تجارب متنوع آموزش ،یبورد تخصص يبرنامه (دارا ریمد يهایگژیو 
 به اهداف یابیدست يبرنامه در راستا ریمد اراتیاخت 
 ازیمورد ن يتهایفعال يبرا یزمان کاف اختصاص 
 یدر اثربخش یعلم أتیه ينقش اعضا یابیارزش يسازوکار مشخص برا وجود 

 آموزش
 یعلم أتیه يجلسات منظم با اعضا يبرگزار 
 رندگانیارائه خدمت به خدمت گ تیفیبودن به ک متعهد 
مصوب برنامه  يامدهایو پ ندیبرنامه براساس ساختار، محتوا، فرا يازاجرا نانیاطم 
 آن  نییو نحوه تع ینیبخش بال سیرئ وجود 
 مختلفهاي  در عرصه ارانیو عملکرد دست حضوربر  نظارت 

                                                           
1 ADA (American dental association) و   CODA 
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 رییتغ تیریو مد professional leadershipبرنامه  يحرفه ا يرهبر 
 برنامه  ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم نحوه 
 برنامه  تیریو مدها  برنامه ياجرا يبرا یپرسنل کاف وجود 
 نیمدرك، قوان ياعطا ،یابیگوناگون برنامه (ارزشهاي  تعارض منافع در جنبه تیریمد 

 و ساختار، ...)
 ندها،یفرا استها،یساختار، س یبه روز رسانمنظم و  یمداوم برنامه (بررس ينوساز 
 یبرنامه آموزش تیفیک

 یعلم أتیه ياعضا

 یعلم أتیبه عنوان ه تیعضو طیشرا 
 یتخصص دندانپزشک دیاسات ازیمورد نهاي  یستگیشا 
هاي  نقش رینظارت و سا ،یآموزشهاي  نقش يبرا یعلم أتیه يتعداد اعضا تناسب 

 ازیمورد ن
 و اعالم آنها یآموزش فیوظا ژهیبه و یعلم أتیه فیبودن شرح وظا مشخص 
 یعلم أتیه فیوظا ریو سا یآموزش فیوظا نیتعادل ب جادیا نحوه 
 یمختلف و تناسب با برنامه زمانهاي  آموزش در عرصه يبرا یبرنامه زمان وجود 

 ارانیدست یآموزش
 د انتظارمور فیبار و با توجه به وظا کی یحداقل سال یعلم أتیه ياعضا یابیارزش 

 )زمیپروفشنال ژهی(به و
مورد هاي  طهیدر ح یخبرگ جادیو ا ي(توانمند ساز یعلم أتیه ياعضا يساز توانمند 
 ...) ،ینیآموزش بال يها روش ،ینیبال یابیارزش لیگروه از قب ازین
 ینیبرجسته و فعال در حوزه آموزش بال دیاسات ریتقد 
 ینیدر آموزش بال دیاسات يساز الگو 
به منظور ارتقاء  یمؤسسات آموزش ریها و سا گروه ریگروه با سا ياعضا لتعام 

 )يگروه (شبکه ساز يها يتوانمند
 الورود دیجد دیاسات يو مشاور برانگ ینقش منتور فیتعر 
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 التیمنابع و تسه

 شده ینیب شیپ یاهداف آموزش يدر راستا یبا تعداد و تنوع کاف ماریب 
 یآموزشهاي  و عرصه اتزیتجه تیو کم تیفیبر ک نظارت 
  زاتیدستگاهها و تجه یمنیو مسائل ا ينگهدار ر،یبه تعم توجه 
 اشعه یمنیبه ا توجه 
 شیپ یعمل يجرهایها و پروس مهارت نیتمر يالزم برا زاتیا و تجهه دستگاه وجود 
 رندکانیادگیمتناسب با تعداد  یو پژوهش یدرمان ،یمقاصد آموزش يشده و برا ینیب
به منظور ارتقاء  یو چاپ کیبرنامه: الکترون یتخصص یعلم یمنابع اطالعات به یدسترس 

 هایتوانمند
 میکار در ت يو فراهم کردن فرصت برا يا حرفه نیو ب یمیتوجه به کار ت یچگونگ 

 یارائه دهنده مراقبت پزشک
 یپزشک يها مواجهه با اورژانس يالزم برا زاتیمنابع و تجه وجود 
 قابل انتقال  یعفون يها يارمیب يواکسن برا زدن 
 )یحی(ترج یآموزش يبرا یخصوصهاي  سازوکار مصوب جهت استفاده از مطب وجود 
که  ییتخصصها يمتناسب (برا زاتیبا امکانات و تجه يازیمورد ن يالبراتورها وجود 
 دارند) ازین
 یو امکانات آموزش زاتیدسترس بودن تجه در 
 مطالعه، کتابخانه، ... ي: برا یمناسب و کاف یکیزیف يفضاها وجود 
 برنامه ياجرا يبرا یپرسنل کاف وجود 
 و طول برنامه یبرنامه درس 
  يبر توانمند یمبتن یاهداف آموزش 
 بر عملکرد تنیمب يریادگی يبرا يریادگی يها راهم نمودن فرصتفبه  پرداختن 

practice-based training 
شواهد، نقد مقاالت و انجام بر  یدر خصوص طبابت مبتن یرسم سیتدر وجود 

 پژوهش 
 یمادام العمر در برنامه آموزش يریادگیو  يحرفه ا يرفتارها تیتقو 
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و  ینیبال یعمل يالزم، کارها هیو پا يمناسب و به روز: دانش نظر یآموزش يمحتوا 
 يمهارتها ،ینیبال يریگ میتصم ،یاجتماع يعلوم رفتار ،يارتباط آن با دانش نظر

 ... و یبهداشتهاي  استیس ،یق پزشکاخال ،یارتباط
 یمتناسب  با دوره تخصص، توال ینیبال يها ها و چرخش ساختار و طول دوره ب،یترک 

 ها چرخش یمنطق
 ازیمورد ن يها يکسب توانمند يدر راستا یو انتخاب يضرور يبه محتوا توجه 
 جیو کاربرد نتا پژوهش یابیاجرا و ارزش ،یطراح ییپژوهش و توانا هیبه اصول اول توجه 

 ها پژوهش
 یآموزش يندهایدر فرا ماریبه مراقبت ب تیاولو 
 یمتنوع و متناسب آموزش يبه روشها توجه 
 تیاولو تیو با رعا جرهایپروس يریادگیبر  دیبا تأک یو عمل ينظر يها آموزش تناسب 

 ماریمراقبت از ب
ازین شیت و دانش پدر صورت نقص در مهار ارانیدست يبرا یآموزش جبرانهاي  دوره 
 با طول دوره یحجم برنامه درس تناسب 
 ها case: از جمله تعداد و تنوع یآموزش يندهایفرا ياجرا ازیبه منابع مورد ن توجه 
 گذراندندر گرفتن کورس و  ارانیدست يانعطاف برا تی: قابليتوسعه ا استاندارد 

 شنهایروت
 مراقبت تیفیک نیتضمهاي  سمی/ مکانماریصورت وجود ب در 
 یو انتقال یبودن مسائل مرتبط با مهمان شفاف 
 نامه و پژوهش انیپا ندیفرا 
 ینیآموزش بالهاي  از پژوهش در عرصه تیحما ياستهایس 

 )ياری(آموزش دست ارانیدست

 گرانیورود، روش انتخاب، در دسترس د طیجذب: شفاف بودن شرا يها استیس 
 داشته باشد) اریستدر جذب د یگروه  نقش کهیصورتبودن (در 
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 رشیدر پذ عدالت 
: لیاز قب ارهایتعداد (مع يبرا ارهایو مشخص بودن مع اریدست رشیپذ تعداد 

 ...) از،یمورد نهاي  تخصص ،یعلم أتیه يعرصه ها، اعضا زات،یامکانات، تجه
 تیریآموزش و مد يبرا يزیدر برنامه ر ارانی: مشارکت دستارانیدست ندهینما 

 آموزش
و  يفرد يازهایبر اساس ن ارانیدست يبرا يو مشاوره ا یتیحماهاي  سمیمکان 

 ارانیدست یگروه
 و مقرراتها  نامه نییاز حقوق خود، آ ارانیدست اطالع 
 در قبال گروه، دانشکده و دانشگاه ارانیدست يتهایو مسئول فیبودن وظا مشخص 

 

 trainees ارانیدست یابیارزش

 مورد انتظار يامدهایپ يدر راستا ارانیدست یابیمدون ارزش ندیفرا 
 ارــبر محل ک یمبتن یابی: توجه به ارزشیو عمل ینیبال یابیارزش ياه روش تنوع 
  )work place based assessment(  
 بهبود يمناسب برا ياتخاذ راهکارها یچگونگ يریگیبازخورد سازنده و پ ارائه 
 ینیو تکو یتراکم یابیارزش 
 يها و ابزارها روش ییایو پا ییها، روا آزمون لیند تحلمانا (ه آزمون تیفیک 

 ، انسجامیابیارزش
 در آزمون عدالت 
 يدر خصوص مردود میو اتخاذ تصم يو مردود یقبول يها استیس 
 و قابل دسترس بودن آنهاها  یابیکردن ارزش مستند 
 یابیارزش جیکار اعتراض به نتا سازو 
منجر به  شرفت،یمنجربه پ ،يریادگیجر به (من يریادگیو  یابیارزش نیب ارتباط 

 )ینیو عملکرد بال یابیارزش نیتعامل سازنده ب
 یابیارزش يبرا ییعملکرد به عنوان مبنا ياستانداردها انیبودن و ب مشخص 
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 ها یابیدر ارزش ماریب یمنیبه ا تیاولو 
 ارانیدر دست زمیپروفشنال یابیارزشهاي  کیو تکن روشها 
از نظر تعداد و تنوع به منظور  ارانیدست ینیو تجارب بال اتهیمنظم فعال ثبت 

 یابیارزش
 

 و بهبود برنامه یابیارزش

با در  ایروا و پا ي: روشهایبرنامه آموزش یابیارزش يبرا ییوجود سازو کارها 
رشته و  نینمودن متخصص ریو درگ ازیدسترس داشتن اطالعات مورد ن

 یابیآموزش و ارزش نیمتخصص
 برنامه به صورت ساالنه یابید گزارش ارزشوجو حایترج 
و نحوه برطرف کردن  هاینقاظ ضعف و کاست ییشناسا يبرا ییسازوکارها وجود 

 آنها
 حای(به صورت محرمانه و ترج رندگانیادگی ن،یبازخورد از مدرس افتیدر نحوه 

 بازخوردها واقدام بر اساس آن لیمکتوب) و نحوه تحل
 برنامه  یابیدر ارزش رندگانیادگیعملکرد  یابیبه ارزش توجه 
(از نظر فضا،  یآموزشهاي  مجوز) عرصه يشناختن (اعطا تیبه رسم نحوه 

 ارانیآموزش دست ي) براماریب زات،یامکانات، تجه
 جیگذاشتن نتا اریبرنامه و در اخت یابیارزش ي ندهایدر فرا نفعانیکردن ذ ریدرگ 

 برنامه  یابیارزش
)85( 
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 هیعلوم پا

 و اهدافرسالت 
 برنامه   يرسالت و ارزشها برا هیانیوجود ب 
ــه  ــخگو  توج ــه پاس ــه ن   ییب ــه ب ــه و توج ــه جامع ــایب ــتمیس يازه ــت س  یبهداش

 رسالت و اهداف نیدر تدو یدرمان
 یاهـداف برنامـه آموزشـ    نیهـر حرفـه در تـدو    يبه اهـداف و اسـتانداردها   توجه 

 مرتبط با آن حرفه
 رنامهبودن و در دسترس بودن اهداف ب مشخص 
 رسالت و اهداف نیدر تدو نفعانیذ مشارکت 
 مورد انتظار برنامه  يامدهایبودن پ مشخص 
 برنامه  ياجزا ریرسالت و سا ارتباط 
 بودن رسالت و اهداف برنامه با رسالت و اهداف دانشگاه همسو 
 اهداف يبازنگر ندیفرا 
 در اهداف برنامه  رییدر خصوص تغ یرسان اطالع 

 برنامه نابعم
 آموزش در جامعه ،ینیبالهاي  : عرصهازیمورد ن یآموزشهاي  در دسترس بودن عرصه 
 پرسنل یکاف تعداد 
 ازیمورد ن یمال منابع 
ــاق اســاتازیــمــورد ن یکــیزیف يفضــا   ان،یدرس، اتــاق دانشــجو يکالســها د،ی: ات

 ... شگاه،یآزما
 ازیمورد ن یآموزش زاتیو تجه لیوسا 
 زاتیز فضاها  و تجهاستفاده ا يبرنامه برا وجود 
 ... نترنت،یکتابخانه، ا وتر،یاطالعات: کامپ يو منابع فن آور لیوسا 
 انیبرنامه و دانشجو يازهاین نیتأم يمنابع و امکانات در راستا يدوره ا یبررس 
 دانشجو یعدالت و دسترس تیرعا يمنابع در راستا تیریمد 
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 یعلم أتیه

 ازیــمــورد ن اتیــو تجرب یعلمــ أتیــهمــورد انتظــار از  کیــآکادمهــاي  یســتگیشا 
 آنان

 راستا نیگروه در ا ياستهایوس یعلم أتیگروه در جذب ه مشارکت 
ــترک  ــوع ه بی ــو تن ــ أتی ــتا  یعلم ــداف و پ يدر راس ــدهایاه ــار   يام ــورد انتظ م

 برنامه 
   انیبه دانشجو یعلم أتیاعضاء ه نسبت 
 انیو مرب  یعلم أتیه ياعضا يتوسعه حرفه ا يبرنامه برا وجود 
   یعلم أتیه فیو وظا تیبودن مسئول شفاف 
ــوع  ــا تن ــا فیوظ ــه ياعض ــ أتی ــ  یعلم ــادل ب ــدر  نیو تع ــا: ت ــ س،یآنه و  یطراح

 ... نگ،ینامه، منتور انیپا ییراهنما ،یبرنامه درس يبازنگر
 و بازخورد به منظور بهبود و ارتقاء یعلم أتیه یابیبه ارزش توجه 
ــتن  ــرا  داش ــه مشــخص ب ــأم يبرنام ــ نیت ــ یمرب ــور در کارآموز ای ــایمنت ــد  ه (مانن

 )  يکارآموز يبرا یعلم أتیه ریغ یاستفاده از مرب

 

 یبرنامه درس

 مورد انتظار برنامه  يامدهایپ يدر راستا یبرنامه درس 
 برنامه اتیکامل برنامه شامل تمام جزئ فیتوص 
 یبرنامه درس يو بازنگر ینیبازب يبرا يبرنامه منظم و دوره ا وجود 
 آن تیو ساختار دوره و کفادوره  طول 
 ،يکـارآموز  ،يمـورد انتظـار: آمـوزش تئـور     يریادگیـ  اتیـ تجرب يبـرا  يزیـ ر برنامه 

 شگاهیحضور در عرصه، آزما
 يو اجبار ياریشامل دروس اخت یلیتحص مرخین 
 ي، تجارب حرفه ايریادگی يو تناسب فرصتها تنوع 
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 محتوا یتوالدروس برنامه: سرفصلها و محتوا و  يطرح دوره برا وجود 
 یدرس منابع 
 يریادگی یاددهی يو روشها کردهایرو 
هــا و  یهمپوشــان ینــیب شی: پــیبرنامــه درســ تیریمــد يبــرا ینظــام ینــیب شیپــ 

 ها تیمسئول یمنابع و هماهنگ تیبرنامه، کفا ياجزا يها یکاست
 یاخالق يها از ارزش يرویمشوق پ یدرس برنامه 

 

 دانشجو یابیارزش

 مورد انتظار يامدهایمتناسب با پ یابیارزش يروشها 
 یابیارزش يروشها تیفیو ک تنوع 
 آزمونها يساز مستند 
 به دانشجو با هدف بهبود بازخورد 
 یو تراکم ینیتکو یابیارزش وجود 
ــ ،یعــاطف ،ی(شــناخت يریادگیــمختلــف هــاي  طــهیح یابیارزشــ  ــ یروان ) و یحرکت

 طهیسطوح مختلف هر ح
 آزمونها تیفی: بهبود کدانشجو یابینحوه ارز یابیارزش 
 یابینسبت به ارزش انیبه اعتراضات دانشجو یدگیرس سمیمکان 

 

 دانشجو

 )تیدانشجو (اعالم ظرف رشیتعداد پذ 
ــدمات  ــا خ ــاوره ا   یتیحم ــدمات مش ــامل خ ــجو ش ــالمت يدانش ــتا یو س  يدر راس
 یروان یو روح یجسم ،يفرد ،یفرهنگ ،ياقتصاد يازهاین
ــارکت  ــجو مش ــ انیدانش ــازنگر یدر طراح ــ  يو ب ــه درس ــ ،یبرنام ــه  یابیارزش برنام

   انیموضوعات مرتبط با دانشجو ریو سا یدرس
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 انیفوق برنامه دانشجو يتهایفعال 
 یلیافت تحص يمشکل دار و دارا انیبه دانشجو توجه 

 

 برنامه تیریمد

   يمورد انتظار از و يهایژگیبرنامه و و ریانتخاب مد ندیمشخص بودن فرا 
 در خصوص موارد مرتبط با برنامه  يریگ میتصم بودن نحوه شفاف 
 مصوب مرتبط با برنامه هاي  نامه نییدسترس بودن آ در 
 فیبرنامه  و نحوه ابالغ شرح وظا دیاسات فیبودن شرح وظا مشخص 
 یو موارد مال هایریگ میبرنامه در خصوص تصم ریمد اراتیبودن اخت مشخص 
   یصوص نقاط مثبت و منفو ارائه بازخورد در خ دیاسات یابیارزش 
 کردن برنامه  یاتیعمل يبرا یپرسنل کاف وجود 
 برنامه   يبرا تیدر خصوص برنامه و وجود وب سا یمناسب و کاف یرسان اطالع 

 

 برنامه یابیارزش

 کـرد ی(مشـخص بـودن رو   یبرنامـه آموزشـ   یابیارزشـ  ينظام منـد بـرا   ندیوجود فرا 
 )یابیارزش ندیدر فرا ریو افراد درگ یابیارزش يو الگو

 برنامه  ياجرا شیپا سمیمکان وجود 
ــتفاده  ــرد   اس ــاخص عملک ــدگانیادگیاز ش ــ  رن ــارغ التحص ــرد ف ــرا النیو عملک  يب

 برنامه  یابیارزش
 بر بهبود برنامه  یابیارزش جینتا ریتأث 
 برنامه  یابیدر بهبود برنامه و ارزش انیو دانشجو دیاسات نقش 
 کـرد ی(مشـخص بـودن رو   یبرنامـه آموزشـ   یابیزشـ ار ينظام منـد بـرا   ندیوجود فرا 

 )87, 86()یابیارزش ندیدر فرا ریو افراد درگ یابیارزش يو الگو
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اي تقریبا از نکات مشابهی پیروي  استانداردهاي برنامههاي  الزم به یادآوري است حیطه
ین نکته گی خاصی است، باید ا کنند. اما به یاد داشته باشیم که اگر برنامه داراي ویژه می

در تدوین استانداردها مورد توجه قرار گیرد. براي مثال در رشته داروسازي موضوع 
اي برخودار است آزمایشگاه ، وجود آن و تجهیز بودن آنها از برتري ویژه
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  ۱۹۳  برنامه یاخالق اعتباربخش یراهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم
 راهنماي اخالق اعتباربخشی برنامه
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شنهادي) جهت افرادي که در در این راهنما موضوعات اخالقی (کدهاي اخالقی پی
 1-10فرآیند اعتباربخشی برنامه مشارکت دارند و بایستی رعایت شود، در قالب شکل 

 ارائه شده است.



  ۱۹۵  

 

 

تمامی افرادي که در فرآیند اعتباربخشی شرکت دارند بایستی به صورت شفاف 
 .  و صادقانه عمل نمایند

 صداقت

قرار گرفته و باید کار ارزیابی بیرونی اعضاء تیم ارزیابان نباید تحت تأثیر عوامل 
تحت تأثیر فشار دیگران و توصیه دیگران . (خود را به صورت مستقل انجام دهند

 )قرار نگیرند
 حفظ استقالل

هاي اعضاء تیم ارزیابان بیرونی نباید اطالعات به دست امده در ارتباط با فعالیت
اعتباربخشی را با دیگران در میان بگذارند به جز مواردي که دالیل قابل توجیه 

همچنین نبایستی از این اطالعات در . براي نشر اطالعات وجود داشته باشد
 .هاي اقتصادي براي خودشان یا سایر افراد استفاده نمایندراستاي کسب موفقیت

  :محرمانه بودن

اعضاء تیم ارزیابان بیرونی باید حقوق دیگران را در طی فرآیند اعتباربخشی 
برنامه رعایت نمایند و  تالش  نمایند، از اطالعات خصوصی که حین انجام کار 

 .آید محافظت نماینداعتباربخشی به دست می
  :حفظ حریم

اعضاء تیم ارزیابان بیرونی نباید درخواست هاي غیر مرسوم در راستاي منافع 
-فردي و یا رشوه از افرادي که در طی فرآیند اعتباربخشی مورد بررسی قرار می

عالوه بر این رفتارهایی که باعث شود دیگران از آن برداشت . گیرند داشته باشند
 .نادرستی داشته باشند نبایستی انجام گیرد

مقاومت در برابر رفتار 
  :ناعادالنه

اعضاء تیم ارزیابی بیرونی نباید در صورت وجود هرگونه ارتباط با دانشکده 
مربوطه یا  برنامه مورد اعتباربخشی  در فرآیند ارزیابی بیرونی حضور داشته 

   :باشند در زیر برخی از موارد ذکر شده است
  :مدیریت تعارض منافع

 .ارزیاب یا فامیل درجه یک او اخیرا دانشجو، استاد، کارمند و یا مدیر آن برنامه یا دانشکده باشد•
ارزیاب یا فامیل درجه یک او توافق اولیه یا قراردادي را با دانشکده یا برنامه مورد اعتباربخشی منعقد کرده •

 .  باشد
 .  دانشکده مورد ارزشیابی است/ ارزیاب یا فامیل درجه یک او از دانشگاه یا شرکتی باشند که در رقابت با برنامه•

 دلیل به هدیه یا مالی جبران هیچگونه نباید بیرونی ارزیابان تیم اعضاء
 در که مواردي جز به نمایند، دریافت اعتباربخشی با مرتبط هايفعالیت

 گیرد می قرار قانون چارچوب
 منع دریافت هدیه
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عالوه بر موارد فوق، اعضاي تیم ارزیابی بیرونی به جز مواردي که مرتبط با اعتباربخشـی  
 کده مورد ارزیابی بدهند. به دانشها  برنامه است، حق ندارند توصیه هایی در سایر زمینه

 

 
 متن تعهد نامه 

اینجانب .................  به عنوان عضو کمیسیون معین اعتباربخشی/ کمیته 
تخصصی اعتباربخشی/تیم ارزیابان بیرونی، راهنماي اخالق اعتباربخشی برنامه 

نمایم حین انجام وظیفه به عنوان ارزیاب  می را خوانده، درك نموده و تعهد
ونی از آن پیروي نمایم. عالوه بر این، هرگز هرگونه اطالعات یا فرم مرتبط بیر

با اعتباربخشی برنامه مورد بازدید را بدون تأیید قانونی  افشا ننمایم و 
مسئولیت کامل هرگونه صدمه یا خسارت ناشی از کاستی در حفظ محرمانه 

 پذیرم.  می بودن اطالعات را
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 ها ضمیمه
 یابخودارزی فرم  ضمیمه اول:
 یابیخودارز چارچوب گزارش  ضمیمه دوم:

 یرونیب یابارزی فرم  ضمیمه سوم:
 یرونیب یابارزی چارچوب گزارش  ضمیمه چهارم:
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 راهنماي نگارش گزارش خودارزیابی:

 هاي شکل زیر است:گزارش خودارزیابی  شامل بخش

  

 فهرست مطالب

  مابقی و ابجد حروف با مقدمه که باشد اي گونه به باید  صفحات دهی شماره نحوه :الف•
 .گردند گذاري شماره سرهم پشت صورت به صفحه ها

 . در ضمن هر حوزه استاندارد به صورت جداگانه سرتیتر داده شود) ب•

 مقدمه :مقدمه در برگیرنده سه بخش به شرح زیر است

 
و فونـت   1,5در ایـن بخـش حـداکثر در پـانزده سـطربا فاصـله       ( هـدف از خودارزیـابی  : الف•

Nazanin 12   هدف از خودارزیابی برنامه شرح داده شود. 
در این بخـش رخـدادهاي پراهمیـت در خصـوص برنامـه و      ( تاریخچه برنامه و دانشکده : ب•

 )ارائه می شود Nazanin 12و فونت  1,5دانشکده در حداکثر پانزده  سطر با فاصله 
ارائه توضیح در خصوص فرآینـد خودارزیـابی و روش مـورد اسـتفاده     (فرآیند خودارزیابی : ج•

براي جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها، طول مدت تدوین گزارش و برنامه پیگیري بـراي  
 )حوزه هایی که به صورت عدم انطباق ارزیابی شده اند

در این بخش با توجه به ترتیب حوزه ها نتایج خودارزیابی 
استانداردهاي هر حوزه به ترتیب مطابق با فرم ارائه شده در راهنماي 

 خودارزیابی قرار داده می شود
 گزارش استانداردها

 . تایپ شود 1,5با فاصله  Nazanin 12گزارش خودارزیابی با فونت •
 خودارزیابی گزارش در پیوست ها فهرست و شده ارائه جداول فهرست مطالب، فهرست از بعد•

 .شود داده قرار شماره لحاظ بدون
 توضیح اختصار، از استفاده صورت در و گردد اجتناب متن در کلمات اختصار بردن بکار از•

 .شود آورده زیرنویس صورت به آن
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 ضمیمه سوم: فرم ارزیابی بیرونی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 خانه ....کمیسیون اعتباربخشی دبیر

 فرم ارزشیابی تیم  بازدید بیرونی

 عنوان حوزه...........

 عنوان و شماره زیر حوزه  

 متن استاندارد
 
 

 توصیف وضع موجود استاندارد:  

 ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري اطالعات:
ایر س بررسی مستندات     نتایج پرسشنامه       مشاهده مستقیم      مصاحبه     

 لطفاً توضیح دهید. ابزارها 
 

 ارزیابی:
 عدم انطــــباق        انطــباق مشروط       انطـــباق کامل  

 شواهد حمایت کننده از ارزیابی:
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 ضمیمه چهارم: چارچوب گزارش ارزیابی بیرونی

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 کمیسیون اعتباربخشی دبیرخانه...

رش ارزیابی بیرونیفرم گزا  

 اطالعات کلی: -1
 ................................................................. ي ........ دانشگاه علوم پزشکیدانشکده

...نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده: ....................................................................................  
 ......................................... آدرس پست الکترونیک: .................نمابر: .......     ...............: ..............تلفن تماس

مشخصات تیم ارزیابی بیرونی: -2  

نام و نام  عنوان ردیف
 خانوادگی

شماره تلفن 
رس پست الکترونیکآد همراه  

سرپرست  1
    تیم

    دبیر تیم 2

    عضو تیم 3

    عضو تیم 4

    عضو تیم 5

    عضو تیم 6

    عضو تیم 7

    عضو تیم 8

... ...    
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 اطالعات دوره: -3

 اي: ...................سال اعتباربخشی مؤسسه سال تأسیس دوره: ...................

 علمیالف) هیأت 

 ) اعضاء هیأت علمی تمام وقت1-الف

 تعداد
دکتراي  تخصص 

 PhDتخصصی
 لیسانسفوق ايدکتراي حرفه

غیر  بالینی
       بالینی

         

 ) اعضاء هیأت علمی پاره وقت1-الف

 تعداد
دکتراي  تخصص پزشکی

 لیسانسفوق ايدکتراي حرفه PhDتخصصی

غیر  بالینی
       بالینی

         

 ب) دانشجو

 تعداد دانشجویان برنامه .......به تفکیک در سال تحصیلی .................

 ج) دوره

 □ ترکــیبی □حضوري  نحوه ارائه دوره

درصدي از دوره که به صورت  
 □%  100-50 □% 25-49 □%  1-24 □% 0    شودالکترونیک ارائه می
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تــرم  2 نوع سال تحصیلی
□ 

تــرم  3
□ 

  

طول ترم تحصیلی (بر حسب 
  هفته)

  طول برنامه (بر حسب ترم)
  تعداد کل واحدها

  تعداد واحدهاي اصلی
  تعداد واحدهاي عمومی
  تعداد واحدهاي اختیاري
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 هاد) مصاحبه

 هاي فردي) مصاحبه1-د

 مشخصات کامل افرادي که با آنها مصاحبه شده است نوشته شود.

 

 ي گروهیها) مصاحبه2-د

 مدیران دانشکده:

 اعضاء هیأت علمی:

 ي دانشجویی فرهنگی:پرسنل حوزه

 دانشجویان:

 کننده ذکر شود.تعداد دانشجویان شرکت

 ه) مستندات مرور شده در محل

 کاتالوگ و هندبوك:

 صورتجلسات:

 مستندات ساختار اداري:

 )Course Materialمستندات دوره (

 ات بالینیها و مشاهدو) کالس
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ي کالس بـه  در مورد مشاهدات، اطالعات موجود در جدول را کامل نمایید. در مشاهدهتوضیح: 
 مواردي مانند تعامل دانشجویان و استاد، محیط آموزشی و محتوا دقت شود.

 ها) کالس1-و

 1#مشاهده کالس/آزمایشگاه 

  عنوان درس، تعداد واحد 

  نحوه ارائه درس

  رتبهنام استاد و م

  تعداد دانشجویان حاضر در کالس

 2#مشاهده کالس/آزمایشگاه 

  عنوان درس، تعداد واحد

  نحوه ارائه درس

  نام استاد و مرتبه

  تعداد دانشجویان حاضر در کالس
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 ) مشاهدات بالینی2-و

 در اینجا نکات مصاحبه و مشاهدات محیط بالینی نوشته شود. توضیح:

 ١#مشاهده بالینی 

سطح دانشجو (کارآموزي، کارورزي، 
  دستیاري)

  بیمارستان

  بخش مورد بازدید

  استاد بالینی

  نام و عنوان نماینده بیمارستان

  تعداد دانشجویان مورد مصاحبه

 ٢#مشاهده بالینی 

سطح دانشجو (کارآموزي، کارورزي، 
  دستیاري)

  بیمارستان

  بخش مورد بازدید

  استاد بالینی

  نام و عنوان نماینده بیمارستان

  تعداد دانشجویان مورد مصاحبه

 

 


