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  :مهمقد
  كه با بررسي گزارشات و بازديد توسط كميته اعتباربخشي انجام خواهد شد صدور حكم نهايي اعتباربخشي 

  :خواهد بود هاي زير به صورت 
  

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

 . مجددا مورد بازديد قرار خواهد گرفت 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 صورت ماه  6 ، در مدت زمانهعمده مشاهده شد
 . خواهد شد عدم تائيد مجوزآن ت كنونيادامه وضعيت به صور

  
  .شودمي) Disapprove( عدم تائيد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمجوز  .4
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  برنامه استراتژيك مدون و مصوب و همسو با برنامه كل استراتژيك داشته باشدبايد مركز مطالعات 

  
  :برنامه استراتژيك

  :1استاندارد پايه
داشته باشد و نشان دهد كه اين برنامـه هـم راسـتا بـا برنامـه       2برنامه استراتژيك مصوب بايد مركز -1 - 1

 .كندمياجرا آن منطبق با خود را عملياتي هاي برنامهاستراتژيك دانشگاه بوده و 
ارزشيابي داشته و نشان دهـد كـه ايـن نظـام را      و نظام پايشبراي برنامه استراتژيك خود  بايد مركز -2 - 1

 .نمايدمياجرا 
  :3استاندارد ارتقاي كيفيت

  . برنامه استراتژيك را بطور ادواري بازبيني نمايدمركز بهتر است  -1-3
  

  :تعامل با ساير نهادها
  :استاندارد پايه

مانند شوراي 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 دانشكدهآموزشي دانشگاه

نفر عضـو هيـات    50در دانشكده هايي كه بيش از ) EDO(دفاتر توسعه آموزش  مركز بايد براي ايجاد -2-2
  .علمي دارند ، اقدام و كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش با هماهنگي و نظارت مركز انجام شود

  :رد ارتقاي كيفيتاستاندا
نفر عضو هيات علمي ، بنـا بـه    50ها و مراكز آموزشي در ماني با كمتر از بهتر است مركز در دانشكده -2-3

ايجـاد  ) EDO(ضرورت و به پيشنهاد رئيس دانشكده و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ، دفاتر توسعه آمـوزش  
  .كند
  

 :مديريت
  :استاندارد پايه

  .ي مدير مستقل باشدمركز بايد دارا -3-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

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

                                                 
 . 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

  حاكميت و رهبري: حيطه اول
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  :نيروي انساني
  :استاندارد پايه

اعم از اعضاي هيات علمي و كارشناسان داراي رديف مركز، اعضـاي  (نيروي انساني متناسب مركز بايد  -4-1
اجراي وظايف محوله داشته  خود برايبا ساختار و تشكيالت ) اعضاي هيات علمي مدعو و يا داوطلبها و كميته
  .باشد

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
بهتر است مركز متناسب با واحدهاي خود داراي رديف كارشناسـي و هيـات علمـي اختصاصـي خـود       -4-2
 .باشد
  

 :وب سايت
  :استاندارد پايه

اختصاصي خود براي هر يك از واحدهاي مربوطـه صـفحات   ) سايت وب(اه اينترنتي در پايگمركز بايد  -5-1
  .اختصاصي پوياي جداگانه داشته باشد

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
باشد و اطالعات و منـابع  داراي بخش اخبار فعال و به روز مركز  )سايت وب(بهتر است پايگاه اينترنتي  -5-2

 . مندان قرار دهدالقهجديد آموزش پزشكي را در اختيار ع
  

  :ساختار
  :استاندارد پايه

 ،ريزي آموزشي، ارزشـيابي، رشـد و بالنـدگي اعضـاي هيـات علمـي      برنامه هايحداقل واحدمركز بايد  -6-1
   داشته باشدرا به عنوان واحدهاي اصلي  آموزش پاسخگو و پژوهش در آموزش

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
 .رت متناسب با اهداف خود باشدداراي چا بهتر است مركز  -6-2
  

  :فضاي فيزيكي
  :استاندارد پايه

  .داشته باشد خود رامتناسب با ساختار شامل ساختمان و تجهيزات فضاي فيزيكي مركز بايد  -7-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

ن فضاي فيزيكي مستقل و مناسب براي هر يك از واحدهاي اصلي، كالس درس و سالبهتر است مركز  -7-2
  .برگزاري كارگاه به صورت اختصاصي داشته باشد
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  درسيبرنامه  

  استاندارد پايه
هـاي  آموزشـي دانشـگاه     ها و گروه مركز بايد ساز و كار مشخصي براي هدايت و حمايت فني دانشكده -1 -8

 . خود داشته باشد 4درسيهاي  ريزي، بازنگري، و ارزشيابي برنامه در برنامه
  استاندارد ارتقاء كيفيت

ي و روزآمـد آموزشـي در   مـ كـارگيري اصـول و مبـاني عل    مركز بهتر است به منظـور اطمينـان از بـه    -2 –8
  . دانشگاه برنامة نظارتي مشخصي داشته باشد هاي آموزشي ريزي، بازنگري، و ارزشيابي برنامه برنامه

  
  پاسخگوآموزش  

  استاندارد پايه
  .مدوني براي توسعة آموزش پاسخگو در سطح دانشگاه داشته باشدبرنامة مركز بايد  -1- 9
  استاندارد ارتقاء كيفيت 

  . باشد داشته هر دانشكدهدر سطح  پاسخگومركز بهتر است برنامة مدوني براي توسعة آموزش  -9-2
  

 :مشاركت دانشجويان در برنامه ها
  :استاندارد پايه

  .ق با آئين نامه مربوطه داشته باشدمركز بايد كميته دانشجويي فعال منطب -10-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

  .مركز بهتر است در اكثر برنامه هاي خود از دانشجويان نظر سنجي كند -10-2
  
  
  

                                                 
 . كوريكولوم است ،منظور از برنامه درسي.  4

  وزشيبرنامه ريزي آم: دومحيطه 
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  :آموزشي نيازسنجي
  :استاندارد پايه

 يموزشـ نيازسـنجي آ  عضاي هيات علميهاي رشد و بالندگي ابرنامه حداقل هر پنجسال برايمركز بايد  -11-1
  .انجام دهد

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
از منـابع   عضـاي هيـات علمـي   اعالوه بر نظـرات  برنامه نيازسنجي آموزشي براي تدوين است مركز  بهتر-11-2

  .ديگر نيز استفاده كند
  

  :هاي آموزشي تنوع و گوناگوني برنامه
  :استاندارد پايه

تـازه وارد، در مراحـل ميـاني    (هاي مختلف هيات علمـي  هد براي ردباي مركزهاي رشد و بالندگي  برنامه -12-1
عضـاي هيـات   اهـاي  نقـش ا و موضوعات مختلف و در برگيرنده تمـامي  هقالب، با )خدمت، سطوح باالي خدمت

  .شودطراحي و اجرا  علمي
  :استاندارد ارتقاء كيفيت

هـا در محـيط هـاي واقعـي     مناسب است مركز برنامه اي براي بكارگيري مطالـب ارائـه شـده در كارگاه    -12-2
  .آموزش داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي: سومحيطه 
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  :تجزيه و تحليل آزمون ها

  :استاندارد پايه
مركز بايد ساز و كار مناسبي براي تجزيه وتحليل آزمون هاي چند گزينه اي و بـازخورد آن بـه اسـاتيد      -13-1

  .داشته باشد متوليان آموزش و دانشجويان  ،مديران گروه ها 
  :اندارد ارتقاء كيفيتاست

 بهتر است مركز ساز و كار مناسبي براي تجزيه و تحليل انواع آزمون هاي برگزار شده  و بازخورد  نتايج -13-2
  . متوليان آموزش و دانشجويان داشته باشد ،مديران گروه ها اساتيد ،آن  به 

  
  :يعلم اتيه ياعضاارزشيابي 

  : استاندارد پايه
بـه صـورت مـنظم و مـداوم حـداقل از       عضاي هيات علمياو كار مناسبي براي ارزشيابي  مركز بايد ساز -14-1

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

 و نبـه از ديـدگاه دانشـجو   و همـه جا  )تحت وب(بهتر است مركز ارزشيابي اساتيد به صورت الكترونيكي -14-2
كار مناسـبي   و مدير گروه انجام داده و نتايج ارزشيابي را به متوليان آموزش و مقامات ما فوق ارايه نموده و ساز

  .و كيفيت آموزش داشته باشد ارتقاي اساتيد براي  لحاظ نمودن نتيجه ارزشيابي اساتيد در
  

 ارزشيابي: چهارمحيطه 
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  :هاطرحگردش كار 
  :استاندارد پايه

براي دريافت، تعيين اولويـت، بررسـي متـدلوژيك، ارزشـيابي هزينـه،      ركز بايد ساز و كار مناسب م -1 -15
 . هاي پژوهش در آموزش داشته باشدتصويب نهايي و ارسال براي عقد قرارداد طرح

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
شوراي پژوهشـي  مركز تفويض اختيار تصويب نهايي طرح هاي پژوهش در آموزش را از بهتر است  -2 -15

  .دانشگاه كسب نمايد
  :پژوهش درآموزشهاي طرح  

  :استاندارد پايه
  .براي تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش  داشته باشد يمركز بايد ساز و كار مناسب -1 -16

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
، هـا اجـراي آن  ايشو پـ هاي پـژوهش در آمـوزش   بهتر است مركز  براي ارائه مشاوره در مورد طرح -2 -16

  .ته باشدشاي مدون دابرنامه
هـاي پـژوهش   طرحكارگيري نتايج ه ببهتر است مركز ساز و كار مناسب براي نظارت و حمايت از   - 16-3

  .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  -17-1
  :استاندارد ارتقاي كيفيت

مركز عالوه بر انتشار نتايج پژوهش هاي آموزشي در سطح ملي ، براي انتشـار در سـطح   بهتر است  -17-2
  .بين المللي نيز اقدام نمايد

  :پژوهي آموزشيدانش
  :د پايهاستاندار

-فعاليـت و تعيين امتيـاز  ارزيابي ، بررسيبراي دريافت،  را كار مناسب و سازمركز بايد نشان دهد كه  -18-1
  .اعضاي هيات علمي دانشگاه داردپژوهي هاي دانش

  :استاندارد ارتقاي كيفيت
امكـان ارائـه   پژوهي آموزشي و بهتر است مركز امكانات مشاوره به اعضاي هيات علمي در مورد دانش -18-2
  .هاي تصويب شده به ساير اعضاي هيات علمي را فراهم كندفعاليت
  
   

  پژوهش در آموزش: پنجمحيطه 


