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  :مقدمه
شوند به صـورت كيفـي و       ي مراكزي كه با استفاده از استانداردها بازديد مي        صدور حكم نهايي اعتباربخشي برا    

   : استكميته اعتباربخشيبر اساس قضاوت 
  
  .پذيردميبازديد از مراكز توسط يك تيم صورت ) الف
 همـه  تـه شود و اين كميمي اعتباربخشي مراكز پيشنهاد كميته توسط تيم بازديد به  ركزممجوز هر   وضعيت  ) ب

  .كندميا با بررسي گزارشات رسيده از تيم صادر احكام ر
  :استهاي زير  به صورتاين احكام ) ج
  

 .شودمي) Approve(تاييد  علوم پزشكي مجوز مركز مطالعات و توسعه آموزش .1
  
مشروط بوده  مورد تاييد به صورت      علوم پزشكي    ادامه فعاليت مركز مطالعات و توسعه آموزش       .2

 . مورد بازديد قرار خواهد گرفت مجددا سال 1و در مدت زمان 
 
 مشروط بوده و با توجه به نـواقص          علوم پزشكي  ادامه فعاليت مركز مطالعات و توسعه آموزش       .3

مجددا مورد بازديد قرار خواهد گرفت و در صـورت           ماه 6 ، در مدت زمان   هعمده مشاهده شد  
 . ادامه وضعيت به صورت كنوني لغو مجوز خواهد شد

  
  .شودمي) Disapprove( لغو مجوز عه آموزش علوم پزشكيمركز مطالعات و توس .4
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  برنامه استراتژيك مدون و مصوب و همسو با برنامه كل استراتژيك داشته باشدبايد مركز مطالعات 

  برنامه استراتژيك
  :1استاندارد پايه

هـم راسـتا بـا برنامـه         داشته باشد و نشان دهـد كـه ايـن برنامـه              2برنامه استراتژيك مصوب    بايد مركز -1 -1
 .كندمياجرا آن منطبق با خود را عملياتي هاي برنامهاستراتژيك دانشگاه بوده و 

  :3استاندارد ارتقاي كيفيت
 شتهمدون دا اي  و گزارش دهي دوره   ارزشيابي   ،نظام پايش براي برنامه استراتژيك خود     مركز   بهتر است    -1-2

 .نمايدمياجرا و نشان دهد كه اين نظام را 
  
  مل با ساير نهادهاتعا

  :استاندارد پايه
مانند شـوراي   با نهادهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه      كار مناسب براي تعامل اثربخش     و سازمركز بايد    -2-1

  . باشدداشته هاي تحت پوشش دانشگاه  شوراي پژوهشي دانشگاه و دانشكدهوآموزشي 
 نفـر عـضو هيـات       50در دانشكده هايي كه بيش از       ) EDO(دفاتر توسعه آموزش     مركز بايد براي ايجاد    -2-2

  .دفاتر توسعه آموزش با هماهنگي و نظارت مركز انجام شود  هايو كليه فعاليتاقدام علمي دارند ، 
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

 نفر عضو هيات علمـي ، بنـا بـه           50 با كمتر از     و مراكز آموزشي در ماني     هادر دانشكده بهتر است مركز     -2-3
ايجـاد  ) EDO(دفاتر توسـعه آمـوزش    به پيشنهاد رئيس دانشكده و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ،             و ضرورت

  .دكن
 مديريت

  :استاندارد پايه
  . كافي در محيط خود باشد فيزيكي با حضور4 مدير مستقل داراي مركز بايد-3-1

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
  . و عملي در زمينه آموزش پزشكي باشد بهتر است مدير مركز داراي تجربه علمي-3-2

  نيروي انساني
  :استاندارد پايه

هـا  اعم از اعضاي هيات علمي و كارشناسان داراي رديف مركز، اعضاي كميته           (نيروي انساني   مركز بايد    -4-1
 اجراي وظايف محوله داشـته      خود براي با ساختار و تشكيالت      متناسب )و اعضاي هيات علمي مدعو و يا داوطلب       

  .باشد
                                                 

 . است) Must(منظور از استاندارد پايه، استاندارد الزامي يا .  1
 . اي است كه توسط مديريت ارشد دانشگاه مورد تاييد قرار گرفته و رسما ابالغ شده باشدمنظور از برنامه استراتژيك مصوب برنامه.  2
 . است) Should(منظور از استاندارد ارتقاي كيفيت، استاندارد ترجيحي يا .  3
 .زمان نداشته باشددار ديگري به طور هممنظور آن ست كه پست ستاره.  4

 حاكميت و رهبري: حيطه اول
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  :استاندارد ارتقاي كيفيت
 . بهتر است مركز متناسب با واحدهاي خود داراي رديف كارشناسي و هيات علمي اختصاصي خود باشد-4-2

  منابع
  :استاندارد پايه

و كار مقتضي براي دسترسي به اطالعات و منابع به روز در زمينه آموزش علوم پزشـكي                  سازمركز بايد    -5-1
  .داشته باشد
  :ارد ارتقاي كيفيتاستاند

داراي كتابخانه تخصصي آموزش پزشكي بوده و نيازهاي اعضاي هيات علمـي دانـشگاه               مركز بهتر است     -5-2
  .در مورد منابع آموزش پزشكي را به طريق مقتضي در دسترس ايشان قرار دهد

 وب سايت
  :استاندارد پايه

  .داشته باشد فعال وويا اختصاصي پ ) سايتوب( مركز بايد پايگاه اينترنتي -6-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

بـراي هـر يـك از       داراي بخش اخبار فعال و به روز بوده و          مركز   ) سايت وب( بهتر است پايگاه اينترنتي      -6-2
 صفحات اختصاصي پوياي جداگانه داشته باشد و اطالعات و منابع جديد آمـوزش پزشـكي را                  ، واحدهاي مربوطه 
 . ار دهدمندان قردر اختيار عالقه

  ختارسا
  :استاندارد پايه

 ،ريزي آموزشي، ارزشـيابي، رشـد و بالنـدگي اعـضاي هيـات علمـي               برنامه هاي واحد ،حداقل مركز بايد    -7-1
مركـز  ريـزي دو واحـد    و در برنامه  داشته باشد را به عنوان واحدهاي اصلي       آموزش پاسخگو   و پژوهش در آموزش  

  . داشته باشد نظارت  بر اجراي برنامه هاي آنهاهماهنگي و ،  تعامل، استعدادهاي درخشان وهاي بالينيمهارت
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

را  استعدادهاي درخشان     و هاي باليني مركز مهارت واحدهاي  ،   بهتر است مركز عالوه بر واحدهاي اصلي       -7-2
  .نيز در زير مجموعه خود داشته باشد

   و تجهيزاتفضاي فيزيكي
  :استاندارد پايه

  . داشته باشدخود رامتناسب با ساختار و تجهيزات فضاي فيزيكي  مركز بايد -8-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

و سـالن برگـزاري     اسب براي هر يـك از واحـدهاي اصـلي           فضاي فيزيكي مستقل و من     بهتر است مركز     -8-2
  .كارگاه به صورت اختصاصي داشته باشد
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    برنامه آموزشي
  :استاندارد پايه

هاي  آموزشي دانشگاه در       ها و گروه    مركز بايد ساز و كار مشخصي براي هدايت و حمايت فني دانشكده            -1 -9
 . خود داشته باشد 5هاي آموزشي ريزي، بازنگري، و ارزشيابي برنامه برنامه

  :استاندارد ارتقاء كيفيت
 و روزآمـد آموزشـي در       يمـ كـارگيري اصـول و مبـاني عل         مركز بهتر است بـه منظـور اطمينـان از بـه            -2 –9
  . دانشگاه برنامة نظارتي مشخصي داشته باشد هاي آموزشي ريزي، بازنگري، و ارزشيابي برنامه برنامه

  
  آموزش مهارت هاي باليني

   :استاندارد پايه
  . نظارت داردهاي باليني دانشگاه  مهارتهاي آموزشي مركز هبرنامنشان دهد كه بر  مركز بايد -10-1

  :رتقاء كيفيتاستاندارد ا
 در مركـز   Postgraduateو  graduate Underبراي آموزش دانشجويان مقـاطع        مركز بهتر است      -10-2
   .برنامه جامع داشته باشدهاي باليني دانشگاه  مهارت

  
  پاسخگو آموزش 

  :استاندارد پايه
 در سـطح    پاسـخگو زش  ريزي، و نظارت بر اجراي مطلـوب آمـو          گذاري، برنامه   منظور سياست    مركز بايد به   -11-1

رياست اين  . دانشگاه، شوراي آموزش پاسخگو را با مشاركت كلية واحدهاي ذيربط در سطح دانشگاه تشكيل دهد              
  .است  علوم پزشكي و دبير آن مدير مركز مطالعات و توسعه آموزشرئيس دانشگاهشورا 

  . برنامة مدوني براي توسعة آموزش پاسخگو در سطح دانشگاه داشته باشدبايدمركز  -11-2
  :استاندارد ارتقاء كيفيت

هاي مربوط به توسعه آموزش پاسخگو در كليه دانشكده ها به اجـراء در آمـده و نتـايج                    بهتر است برنامة     -11-3
  . توسط مركز ارزشيابي شود 

  
  هدايت دانشجويان استعداد درخشانبرنامه 
  :ندارد پايهاستا
 .هاي دانشجويان استعداد هاي درخشان نظارت داردهبرنامنشان دهد كه بر مركز بايد  -12-1
  
  

                                                 
 . منظور از برنامه آموزشي، برنامه درسي يا كوريكولوم است.  5

  آموزشيبرنامه ريزي: حيطه دوم
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  :استاندارد ارتقاي كيفيت
و آموزش هاي ويـژه      درخشان دانشگاه    استعداددفتر دانشجويان     هاي در برنامه ريزي  بهتر است   مركز   -12-2

  .د داشته باش و موثردانشجويان مشاركت فعالآن 
  

 مشاركت دانشجويان در برنامه ها
  :استاندارد پايه

  .تشكيل دهد  مربوطهبر طبق آئين نامه مركز بايد كميته دانشجويي را -13-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

  .بهتر است در اكثر برنامه هاي خود از دانشجويان نظر سنجي كندمركز  -13-2
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  برنامه نيازسنجي

  :استاندارد پايه
عضاي هيات علمـي  هاي رشد و بالندگي ابرنامهو  داشته باشد ينيازسنجي آموزشمدون  مركز بايد برنامه  -14-1

  .كندطراحي و پياده آن را بر اساس 
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

از منـابع    عضاي هيات علمـي   اعالوه بر نظرات    برنامه نيازسنجي آموزشي    براي تدوين    مناسب است مركز     -14-2
  .تفاده كند و حداقل هر دو سال يكبار آن را تكرار نمايدديگر نيز اس

  
  هاي آموزشي وع و گوناگوني برنامهتن

تـازه وارد، در مراحـل ميـاني        (هاي مختلف هيـات علمـي       د براي رده   باي مركزهاي رشد و بالندگي        برنامه -15-1
عـضاي هيـات    اهـاي   نقـش ا و موضوعات مختلف و در برگيرنـده تمـامي           هقالب، با   )خدمت، سطوح باالي خدمت   

  .شودطراحي و اجرا  علمي
  :استاندارد ارتقاء كيفيت

برنامه اي براي بكارگيري مطالـب ارائـه شـده در كارگاههـا در محـيط هـاي واقعـي                    مناسب است مركز     -15-2
  .آموزش داشته باشد

  
  ها مشاركت در برنامه

  :استاندارد پايه
هـاي رشـد و     هيـأت علمـي در برنامـه     يي شركت فعال اعـضا    كارهاي مناسب برا   و  مركز بايد داراي ساز    -16-1

  .بالندگي باشد
  :استاندارد ارتقاء كيفيت

تشكيل تيم هـاي  ها و  ساز و كار مناسب براي شناسايي افراد توانمند براي ارائه اين دوره            بهتر است مركز     -16-2
  . داشته باشدجديد براي برگزاري كارگاهها

  
  ها اثربخشي برنامه

  :پايهاستاندارد 
  . هاي خود داشته باشدداد و پيĤمد برنامه براي ارزشيابي برون مركز بايد برنامه مشخص-17-1

  :استاندارد ارتقاء كيفيت
هـا بـر    هاي خود و اصالح برنامه    نسبت به برنامه   عضاي هيات علمي  امركز براي بررسي ديدگاه      بهتر است    -17-2

 .اساس آن اقدام كند

 رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي: حيطه سوم
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  ابيروش هاي نوين ارزشي
  : استاندارد پايه

 علمي داشته   ارزشيابي دانشجويان به اعضاي هيات     مركز بايد برنامه مدوني براي آموزش روش هاي نوين         -18-1
  .باشد و آن برنامه ها را اجرا نمايد
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

ابي دانـشجويان  به كـارگيري روش هـاي نـوين ارزشـي      براي نظارت بريسازو كار مناسبمركز  بهتر است    -18-2
  .داشته باشد

  
  تجزيه و تحليل آزمون ها

  :استاندارد پايه
 مركز بايد ساز و كار مناسبي براي تجزيه وتحليل آزمون هاي چند گزينـه اي و بـازخورد آن بـه اسـاتيد             -19-1

  .داشته باشد مديران گروه ها و متوليان آموزش و دانشجويان 
  :استاندارد ارتقاء كيفيت

 ست مركز ساز و كار مناسبي براي تجزيه و تحليل انواع آزمون هاي برگزار شده  و بازخورد  نتـايج                     بهتر ا  -19-2
  . آن  به مديران گروه ها و متوليان آموزش و دانشجويان داشته باشد

  
  ي علماتي هياعضاارزشيابي 

  : استاندارد پايه
بـه صـورت مـنظم و مـداوم حـداقل از             يعضاي هيات علم  او كار مناسبي براي ارزشيابي        مركز بايد ساز   -20-1

  .داشته باشد و رئيس دانشكده مربوطه  عضاي هيات علميابازخورد نتايج به  ديدگاه دانشجويان و
  استاندارد ارتقاء كيفيت 

 و   مدير گـروه    ،  به صورت الكترونيكي و همه جانبه از ديدگاه دانشجو          را بهتر است مركز ارزشيابي اساتيد     -20-2
  م و نتايج ارزشيابي را به متوليان آموزش و مقامات ما فوق  انجاهمكاران

  
   ارزيابي دروني
  :استاندارد پايه

  . مركز بايد در امر ارزيابي دروني با گروه هاي آموزشي هم كاري كند -21-1
   :استاندارد ارتقاء كيفيت

نقش )  و به روز   بزار مناسب تدوين ا (در طراحي روش هاي نوين و كارآمد ارزيابي دروني           بهتر است مركز     -21-2
  .فعال داشته باشد 

 ارزشيابي: حيطه چهارم



 ٩

  
  ي پژوهشيهاگردش كار طرح
  :استاندارد پايه

، ارزشـيابي هزينـه،      براي دريافت، تعيـين اولويـت، بررسـي متـدلوژي         مركز بايد ساز و كار مناسب        -1 -22
 . داشته باشدهاي پژوهش در آموزش طرح براي عقد قرارداد اقدامتصويب نهايي و 

  :دارد ارتقاي كيفيتاستان
تفويض اختيار تصويب نهايي طرح هاي پژوهش در آموزش را از شـوراي پژوهـشي               مركز  بهتر است    -2 -22

  .دانشگاه كسب نمايد
   

  پژوهش درآموزشهاي  طرح
  :استاندارد پايه

دهد مركز بايد ساز و كار مناسب براي تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش  داشته باشد و نشان                    -1 -23
 .  است بودهآموزشيكه تعيين اولويت ها بر اساس حل مشكالت 

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
، هـا  اجـراي آن و پـايش  هـاي پـژوهش در آمـوزش        بهتر است مركز  براي ارائه مشاوره در مورد طرح          -2 -23

  .ته باشدشاي مدون دابرنامه
هـاي پـژوهش    طرحكارگيري نتايج   ه  ب از   بهتر است مركز ساز و كار مناسب براي نظارت و حمايت            - 23-3

  . داشته باشد)در اصالح يا تقويت فرايند آموزش(در آموزش در محيط آموزشي دانشگاه 
  

  آموزش پژوهش درانتشار نتايج 
  :استاندارد پايه

 . داشته باشدهاي خود ساز و كار مناسب براي انتشار و ارائه نتايج فعاليتمركز بايد  -24-1
  :قاي كيفيتاستاندارد ارت

 در سطح ملي ، بـراي انتـشار در سـطح             هاي آموزشي  مركز عالوه بر انتشار نتايج پژوهش     بهتر است    -24-2
  .بين المللي نيز اقدام نمايد

  
  پژوهي آموزشيدانشنوآوري و 

  :استاندارد پايه
-فعاليـت  امتيـاز    و تعيين ارزيابي  ،  بررسيبراي دريافت،   را  كار مناسب    و ساز مركز بايد نشان دهد كه       -25-1
  .اعضاي هيات علمي دانشگاه داردپژوهي دانشنوآوري و هاي 

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
پژوهـي آموزشـي و     دانـش نـوآوري و     بهتر است مركز امكانات مشاوره به اعضاي هيات علمي در مورد             -25-2

   .هاي تصويب شده به ساير اعضاي هيات علمي را فراهم كندامكان ارائه فعاليت

  پژوهش در آموزش: حيطه پنجم


