
 بسمه تعالی
 نتایج خودارزیابي دانشکده بهداشت رشت  بر اساس استانداردهای اعتباربخشي موسسه ای 

 

 رسالت و اهداف حوزه:
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
 

  

 شماره استاندارد: 

1A1S 

 و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش (Missionمشخص بودن رسالت ): متن استاندارد

 نشانگرها
 

1A1S1I-  پوشش تحت واحدهايو  دانشگاه براي مکتوب مدتوجود اهداف بلند مدت و کوتاه 
  .)الزامي(

1A1S2I-  آگاهي اعضا هيئت علمي و کارکنان ارشد از رسالتها و اهداف دانشگاه و واحدهاي
 )الزامي(  پوششتحت 

1A1S3I-  و  دانشگاهمشخص بودن فرايند اعمال تغييرات ضروري در اهداف و رسالتهاي
 )ترجيحي( پوشش تحت واحدهاي

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي  *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

1A1S1I- کامل  اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دانشکده درآن برنامه استراتژيک دانشکده بهداشت ومشخص بودن  وجود
 مي باشد.

1A1S2I-  آگاهي اعضا هيئت علمي و کارکنان ارشد ازبرنامه استراتژيک دانشکده بااستفاده از نسخهPDF در سايت و
 همچنين نسخه مکتوب موجود در هر واحد مي باشد

1A1S3I-  فرايند بازنگري و فرآيند هاي اعمال تغييرات اساسي در اهداف و رسالت هاي دانشگاه و واحد هاي تحت پوشش
 زه زماني مشخص نشده استانجام مي شود اماباآنها برنامه استراتژيک دانشکده  

 

 نقاط ضعف: 

- 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

A1/S1/I1
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(5).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(5).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/S1A1.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/S1A1.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I1.S2.A2-I.S3.A1.jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I1.S2.A2-I.S3.A1.jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(4).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(4).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(3).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(3).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(2).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(2).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(1).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(1).jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I/I1.S1.A1-I.S3.A2.%20(5).jpg
A1/S1/I2/اهداف%20و%20رسالت.png
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I2/A1S1I1-I2-I3-A1S2I1,I2,I3--A1S4I1-.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I2/A1S1I1-I2-I3-A1S2I1,I2,I3--A1S4I1-.pdf
A1/S1/I3/صورتجلسه.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3/A1S1I1-I2-I3-A1S2I1,I2,I3--A1S4I1-.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3/A1S1I3-.jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3/A1S1I3-.jpg
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I3/A1S1I3-.jpg


 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .4

1A1S3I-  ماه يک بار6هربرگزاري جلسات بازنگري 

 مشخص نمودن و مرزبندی دقیق اهداف کوتاه و بلند مدت و تعیین زمان بندی برای هرکدام از قسمت ها 

 

 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

1A1S2I-  دانشکده بهداشت ضمیمه شد. استراتژیکبرنامه 

 

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 برمستندات مکتوب،و تعیین مدت زمان واهداف موردنظرتاکید بیش از اندازه 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

1A2S 

 جامعيت و صراحت رسالت و اهداف تدوين شده: متن استاندارد

 نشانگرها
 

1A2S1I-  ارائه خدمات )الزامي( -پژوهش  -تدوين اهداف به تفکيک در حوزه هاي آموزش 

1A2S2I- )مشخص بودن مسئوليتهاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش در قبال جامعه )الزامي 

1A2S3I- الزامي( تناسب اهداف مؤسسه با برنامه هاي توسعه کشور و منابع در اختيار مؤسسه( 

file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I2/A1S1I1-I2-I3-A1S2I1,I2,I3--A1S4I1-.pdf
file:///D:/اعتبار%20بخشی%20دانشکده%20بهداشت291095/A1/S1/I2/A1S1I1-I2-I3-A1S2I1,I2,I3--A1S4I1-.pdf
A1/S2/I1
A1/S2/I2/استراتژیک1.docx
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تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف،  .2

 نقاط قوت:

1A2S1I-  ارائه خدمات -پژوهش  -حوزه هاي آموزش اهداف 

1A2S3I-  مشخص بودن هدف گذاري  دانشکده جهت توسعه برنامه ها ورشته هاي آموزشي 
 

 نقاط ضعف:

1A2S2I-  خدمات در قبال جامعهمشخص نبودن سهم هر يک از  دانشکده ها وگروه هاي آموزشي جهت پوشش 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

1A2S3I شده می شود اهداف تعیینپیشنهاد تصویب چارت سازمانی دانشکده که موجب رسیدن به 

1A2S2Iود کیفیت ارائه خدمات،بهب وکارمندان  افزایش کمی  منابع انسانی دربخش هیات علمی 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 مکاتبات موجود

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 گرددارائه خدمات شامل بعضی از دانشکده ها نمی 
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 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

1A3S 

وجود ساز و کار مشخص براي بررسي ميزان تحقق اهداف مؤسسه و واحدهاي : متن استاندارد

 تحت پوشش

 نشانگرها
 

1A3S1I- الزامي( اهداف تحقق ميزان سنجش فرآيندهاي بودن مشخص( 

1A3S2I-  ترجيحي( هدافبه ا دستيابيوجود گزارشهاي ادواري مبني بر ميزان( 

1A3S3I- )وجود گزارشهاي مستند از ميزان پيشرفت و يا تجديد نظر و اصالح اهداف )الزامي 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

1A3S1I- براي پايش تحقق برنامه استراتژيک دانشکده هر سال يکبار وجود برنامه ريزي 

 

 نقاط ضعف: 

1A3S2I- 1A3S3I- تاکنون بازنگري وپايش برنامه استراتژيک دانشکده بهداشت صورت نگرفته ودرنتيجه گزارش مکتوب
 وجود ندارد

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 داشتن متولی مشخص برای پایش وارزیابی فرایندهای دانشکده

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5
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1A3S3I -1A3S1I-- دانشکده استراتژیک برنامه 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

1A4S 

 مشارکت دست اندرکاران مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت واهداف: متن استاندارد

 نشانگرها
 

1A4S1I- الزامي( مؤسسه مشارکت مديران ارشد مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت و اهداف( 

1A4S2I-  اعضا هيئت علمي  -گروههاي منتخب دانشجويانوجود روشهاي مدون براي مشارکت
 و کارکنان در تدوين اهداف مؤسسه )ترجيحي(

1A4S3I-  مشارکت گروههاي منتخب هيئت علمي، دانشجويان و کارکنان در تدوين رسالت و
 )ترجيحي( مؤسسه اهداف

1A4S4I- و  علمي هيئتا اعض، دانشجويان منتخب گروههاي مشخص بودن شيوه انتخاب
 )ترجيحي مؤسسه اهداف تدوين کميته هاي ارکنانک

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها اديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مص *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

1A4S1I- برنامه استراتژیک ارتباط کامل داردومسئولین گروه های آموزشی ومعاونین  تخصص متولی دانشکده با تدوین

 دانشکده در تدوین اهداف نقش پررنگی دارند.

1A4S2I- از نظرات دانشجويان در جلسات پرسش وپاسخ که حداقل يک بار در هر ترم برگزار مي گردد ،استفاده مي شود 

1A4S4I –دانشکده مشخص هستند هدافدر تدوين ا اعضاي هيات علمي وکارکنان شرکت کننده 
 نقاط ضعف: 

 

1A4S3I-  نمی گیرد صورتباتوجه به مشغولیات بیش از حد مدیران ارشد درپاره ای از موارد مشارکت کامل 

1A4S4I –دانشجويان شرکت کننده در تدوين اهداف دانشکده مشخص نمي باشند 
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 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

1A4S2I- و برنامه توانمندسازی مدیران ارشد درخصوص  دانشکده استراتژیک کمیته پیشنهاد داشتن

 استراتژیکتدوین برنامه 

 

 

صورتجلسه منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 دانشکدهبرنامه استراتژیک 

 

 ورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخ .6

 

 

 حوزه : مدیریت
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

شماره استاندارد: 
 2A1S 

 وجود سازوکارهاي مناسب براي پايش ساختار سازماني مؤسسه و پيشنهاد تغييرات الزم -

 نشانگرها
 

2A1S1I-  ترجيحي( مؤسسهوجود کميته پايش و بهبود ساختار در( 

2A1S2I- ترجيحي( مؤسسه ساختار بهبود وجود گزارشهاي مستند از عملکرد کميته پايش و( 
 

* 
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 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(

 نقاط قوت:

2A1S1I-  دانشکده بهداشتوجود کميته پايش و بهبود ساختار در 

 

 نقاط ضعف: 

2A1S2I- از عملکرد کميته پايش و بهبود ساختاردانشکده به دليل عدم تشکيل آن گزارشهاي مستندعدم  وجود 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .2

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .3

 

 کمیته پایش وبهبود ساختار دانشکده بهداشتتشکیل جلسات منظم 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .4

 

 
 

 

 )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد  .5
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 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A2S 

وجود سازوکار مدون براي اصالح فرايندهاي تصميم گيري و انجام وظايف  -: متن استاندارد

 مؤسسه

 نشانگرها
 

2A2S1I-  الزامي( سازماندر  تصميم گيري فرايندهايمکتوب و روشن بودن( 

2A2S2I-  پوشش تحتوجود کميته پايش و اصالح فرايندها در تمامي واحدهاي سازماني 
 )ترجيحي(

2A2S3I- ترجيحي( فرايندها صالحوجود مستندات قابل ارزيابي از عملکرد کميته ا( 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

2A2S1I- مالی جهت تصمیم گیری -اداریداشتن شورای آموزشی و پژوهشی دردانشکده وگروه های آموزشی وکمیته

 دردانشکده بهداشت

2A2S2I- عضویت ومشاركت اعضای هیات علمي گروه های مختلف آموزشي درفرایند تصمیم گیری آموزشي

 كمیته فرهنگي واداری مالي كه عمال كار كمیته پایش واصالح فرایندها را برعهده دارند-،پژوهشي واداری

2A2S3I-  که عمال کار کميته پايش واصالح فرايندها را انجام  ماليوکميته اداري  پژوهشي-آموزشيصورتجلسات شوراي
 مي دهند موجود مي باشد

 

 نقاط ضعف: 

2A2S3I- دارند مشارکت اصلی وظیفه به علت محدودیت تعداد افراد اکثر همکاران درچند کمیته درکنار 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □
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 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

2A2S جذب نیروی انسانی طرحی 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 شوراهای فوق مصوبات

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

کميته پايش و اصالح فرايندها نبوده و تحت هر نامی می توان اين کار را لزومی به استفاده ازاصرار در استفاده از اصطالح 

 انجام داد

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A3S 

 روشن و مکتوب بودن وظايف و حدود اختيارات افراد شاغل در مؤسسه -

 نشانگرها
 

2A3S1I-  مديريتيروشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان در کليه سطوح 
 )الزامي(

2A3S2I- طرف حقوقيو  حقيقي افراد اختيارات حدود روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و 
 )ترجيحي( مؤسسه قرارداد

2A3S3I-  همکارانمطلع بودن افراد از شرح وظايف محوله، حقوق و حدود اختيارات خود و ساير 
 )الزامي(

2A3S4I- باشد رويت اعالم عمومي شرح وظايف اصلي کارکنان به نحوي که براي مراجعان قابل 
 )الزامي(

2A3S5I-  وجود ساز و کار معين براي تعيين، تجديد نظر، اصالح و اطالع رساني در مورد شرح
 وظايف )ترجيحي(
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تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و .2

 نقاط قوت:

2A3S1I-  شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان در کليه سطوح  مشخص ومکتوب است 

2A3S2I-  شرح وظايف و حدود اختيارات افراد حقيقي و حقوقي طرف قرارداد دانشکده بهداشت طي قراردادها مشخصشده
 ومکتوب مي باشد

2A3S3I-  وظايف محوله و حدود اختيارات پرسنل براساس شرح وظايف ابالغي مشخص بوده ودراتاق کارشان موجود است 

2A3S4I-  است که براي مراجعان قابل رويتنصب شده به نحوي در اتاق کارشان شرح وظايف اصلي کارکنان 

2A3S5I- سازکار خاصي مد نظر نيست 

I :نقاط ضعف 

 شرح وظایف وجود داردبه علت محدودیت پرسنل تداخل 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 پیشنهاد اصالح چارت دانشکده 

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

2A3S4I-  سایت دانشکدهشرح وظایف ابالغ شده وموجود در 
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 بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: نقد به استاندارد )جهت ارایه .6

 

 

 
 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A4S 

اهتمام مديريت دانشگاه به تدوين شيوه نامه هاي مناسب براي اجراي نظام مند  -: متن استاندارد

 مقررات و وظايف

 نشانگرها
 

2A4S1I- (الزامي) شوريسازگاري آيين نامه هاي داخلي با مقررات ک 

2A4S2I- )وجود سازوکار مدون براي مشارکت افراد ذيربط در تدوين آيين نامه ها )ترجيحي 

2A4S3I-  مکتوب و در دسترس بودن آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي در واحدهاي ذيربط
 )الزامي(

2A4S4I- اطالع رساني مناسب به افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي 
 )الزامي(

2A4S5I-  مديران و افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي )الزامي(آگاهي 

2A4S6I- )جامعيت، صراحت و سازگاري مفاد آيين نامه ها با يکديگر )الزامي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

2A4S1I-  با مقررات کشوري تقريبادرهمه موارد بدليل ساختار متمرکز دانشگاه ووزارتخانه سازگاري آيين نامه هاي داخلي
 وجود دارد

2A4S3I- 2A4S4I- تمامي آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي به واحدهاي ذيربط ابالغ مي گردد 

2A4S5I- آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي ازطريق سايت دانشکده ودانشگاه درسترس عموم قرار دارد 

2A4S6I- ي مفاد آيين نامه ها با يکديگر وجود داردجامعيت، صراحت و سازگار 
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 نقاط ضعف: 

2A4S2I-  دربسياري از موارد سازوکار مدون براي مشارکت افراد ذيربط در تدوين آيين نامه ها وجود نداشته وغالبا از طرف
وخالقیت را از برخی محدودیت های موجود درآیین نامه ها که قوه ابتکار وزارتخانه ابالغ مي شود که به همين دليل

 دانشکده سلب کرده است.

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 تقویت سایت دانشکده ودرج دستورالعمل ها درآن

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 سایت دانشکده-

 تصادفیبررسی مکاتبات بصورت -

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

به دلیل ساختار مدیریتی وزارت بهداشت غالب دستورالعمل ها کشوری بوده ودرنتیجه از حیطه مسئولیت دانشگاه 

 یتی مرتبط می باشدوبخصوص دانشکده ها فراتر است ولذا اشکاالت آنها بیشتر به سطوح باالتر مدیر

 

 
 

 



 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A5S 

 انتصاب مديران براساس مالکهاي روشن -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A5S1I- )روشن و مکتوب بودن مالکهاي انتصاب در هر يک از سمتهاي مديريتي )ترجيحي 

2A5S2I- )مرتبط بودن سوابق کاري و تحصيلي فرد با مسؤوليت محوله )ترجيحي 

2A5S3I-  وجود کميته مشخص براي نظارت بر انتصابات و بهبود معيارهاي انتصابات مديران
 )ترجيحي(

2A5S4I-  ترجيحي( سازمانيانجام فعاليت مديران در محل وقوع پستهاي( 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت .2

 نقاط قوت:

2A5S2I- سوابق کاري و تحصيلي افراد با مسؤوليت محوله آنان مرتبط است 

2A5S4I- مشغول بکار هستند مديران در محل وقوع پستهاي سازماني 

 

 نقاط ضعف: 

2A5S3I-  انتصابات مديران  وجود نداردکميته اي براي نظارت بر انتصابات و بهبود معيارهاي 
 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4
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 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 

 ابالغ معاونین ومسئولین گروه ها
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A6S 

 وجود نظام ارزشيابي مناسب از عملکرد کارکنان   -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A6S1I- )مرتبط بودن فرمهاي ارزشيابي با شرح وظايف و انتظارات شغلي کارکنان )الزامي 

2A6S2I-  علمي براي ارزشيابي ساليانه عملکرد مديران )در تمام سطوح( وجود سازوکار مستند و
 )الزامي(

2A6S3I-  حداقل يکبار در سال( )الزامي( مشخصانجام ارزشيابي عملکرد کارکنان در فواصل( 

2A6S4I- )مستند و علمي بودن شيوه گردآوري اطالعات ارزشيابي )الزامي 

2A6S5I- )مناسب بودن نحوه بازخورد نتايج ارزشيابي به کارکنان و بکارگيري نتايج آنها )الزامي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند.  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

2A6S3I- ر در سالانجام ارزشيابي عملکرد کارکنان يکبا 

2A6S4I-  شيوه گردآوري اطالعات ارزشيابي ازطريق فرمهاي مربوطه صورت مي گيرد 

2A6S5I- نتايج ارزشيابي به اطالع  کارکنان رسانده مي شود 
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 نقاط ضعف: 

2A6S1I- ناقص بودن فرم ب-به دلیل الف انطباق ناکامل فرمهای ارزشیابی با شرح وظایف وانتظارات شغلی کارکنان- 

 د کارکنانشرح وظایف متعد

2A6S2I-  ارزشیابی وارائه بازخورد ساالنه 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

2A6S5I- پیشنهاد جهت اصالح فرمهای ارزشیابی 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

2A6S4I- پرونده پرسنلی کارکنان 

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6
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 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A7S 

 وجود ساز و کار مناسب براي بررسي نتايج طرحها و برنامه ها   -:  متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A7S1I- ترجيحي( وجود گزارشهاي پيشرفت برنامه ها و طرحها( 

2A7S2I-  وجود نهاد مسؤول براي بررسي گزارش پيشرفت طرحها و برنامه ها )نظير مديريت
 رساني( )ترجيحي( آمارو اطالع

2A7S3I -  وجود ساز و کار مناسب براي اصالح طرحها و برنامه ها براساس نتايج ارزشيابي
  )ترجيحي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

 

 

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 

 



 

 ضمیمه شود(:  منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، .5

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 طرح ها و برنامه ها از طریق ستاد دانشگاه مورد ارزشیابي قرار مي گیرند

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A8S 

 مناسب در سازمان (MIS)وجود نظام اطالعات مديريت  -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A8S1I-  دسترسي آسان پرسنل ذيربط به آخرين تغييرات در مقررات و آيين نامه هاي جاري
 )الزامي( مؤسسه

2A8S2I-  امکان پايش عمليات سازمان و پيشرفت برنامه ها از طريق سيستم اطالعات مديريت
(MIS) )ترجيحي( 

2A8S3I-  امکان دسترسي آسان مديران به اطالعات مرتبط با کارکنان از طريق سيستم اطالعات
 )الزامي( (MIS)مديريت 

2A8S4I-  ،امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيربط به اطالعات مرتبط با منابع )فيزيکي، مالي
 )ترجيحي( (MIS)و انساني( سازمان از طريق سيستم اطالعات مديريت 

2A8S5I-  استفاده بهينه از سيستم اطالعات مديريت مؤسسه و پرهيز از درخواست گزارشهاي
 تکراري در سازمان )ترجيحي( 

2A8S6I-  امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيصالح به گزارش عملکرد سازمان از طريق
 )ترجيحي( (MIS)سيستم اطالعات مديريت 

2A8S7I-  استفاده از)MIS(  براي افزايش سرعت و صحت فرآيندهاي سازمان )نظير صدور
 احکام، ارزشيابي، ...( )ترجيحي(

2A8S8I- ک و اسناد رسمي سازمان )نظير اساسنامه، مدارک امکان دسترسي مديران ارشد به مدار
 تاسيس، اسناد مالکيت،.. )ترجيحي(

2A8S9I-  امکان ارائه گزارشهاي متنوع براساس نياز مديريت از طريق)MIS( )ترجيحي( 
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تواند حسب مورد از برخي از اين دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

 MISوجود سیستم 

2A8S1I-  وجود سیستمMISو آيين نامه هاي جاريدسترسي پرسنل ذيربط به آخرين تغييرات در مقررات  و  

2A8S5I-  پرهيز از درخواست گزارشهاي تکراري در دانشکده معموال به روش سنتي انجام مي شود 

2A8S6I-  است پذيرامکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيصالح به گزارش عملکرد سازمان از طريق دستي امکان 

2A8S7I- براي صدور احکام پرسنلي وارزشيابي از سيستم)MIS( استفاده مي شود 

2A8S8I-  دسترسي مديران ارشد به مدارک و اسناد رسمي سازمان )نظير اساسنامه، مدارک تاسيس، اسناد مالکيت،.. امکان
 ( به طريق دستي وجود دارد

 

 نقاط ضعف: 

2A8S4I-  از طريق سيستم اطالعات مديريت عدم دسترسی آسان به اطالعات مرتبط توسط مدیران)MIS(  

2A8S9I-  عدم امکان ارائه گزارشهاي متنوع براساس نياز مديريت از طريق)MIS(  

2A8S2I- عدم  امکان پايش عمليات سازمان و پيشرفت برنامه ها از طريق سيستم اطالعات مديريت)MIS( 2A8S4I- 
طريق سيستم اطالعات دسترسي  مديران و افراد ذيربط به اطالعات مرتبط با منابع )فيزيکي، مالي، و انساني( سازمان از 

 درسطح دانشکده ها به سختي امکان پذير است (MIS)مديريت 
 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

2A8S8I-  توسط مدیرانپیشنهاد به معاونت های توسعه وآموزشی جهت فراهم کردن امکان دسترسی 
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 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

2A8S3I- اختصاص رمز عبور و نام کاربری جهت کلیه پرسنل برای دسترسی به اطالعات مرتبط 

 

 
 

 

 پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .6

 عدم توجه به زیرساخت های موجود در دانشگاه

 

 
 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A9S 

 مناسب بودن فرايند تخصيص بودجه  در دانشگاه -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A9S1I- الزامي( مدون برنامه هاي ر قالببودجه د ةوجود گزارشهاي ساليانه مبني بر هزين( 

2A9S2I- گزارشهاي ادواري از نحوه تحقق درآمدهاي اختصاصي به تفکيک واحدهاي  وجود
 )الزامي( گوناگون

2A9S3I- الزامي( واحدهاي گوناگون بر اساس شاخصهاي معين تخصيص بودجه به( 

2A9S4I- الزامي( اطالع واحدهاي زير مجموعه مؤسسه از ميزان اعتبارات ساليانه( 

2A9S5I- الزامي( وجود گزارشهاي عملکرد کليه واحدها به تفکيک از نحوه هزينه بودجه( 

2A9S6I- براي تأمين منابع مالي مؤسسهميان مدت و بلند مدت  -وجود برنامه هاي کوتاه مدت 
 )ترجيحي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت  .2

 نقاط قوت:

 

A2/S9/I
A2/S9/I
A2/S9/I
A2/S9/I
A2/S9/I/I.S9.A2%20%20(2).jpg


 

 نقاط ضعف: 

 این شاخص دردانشکده کاربرد ندارد زیرا برنامه ریزی درسطح دانشگاه وبصورت متمرکز صورت می گیرد.

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A10S 

 وجود سياست تفويض اختيار در مؤسسه -: استانداردمتن 

 نشانگرها
 

2A10S1I- )وجود مدارک مبني بر انجام تفويض اختيار به کليه رده هاي سازماني ممکن )ترجيحي 

2A10S2I-  ،وجود برنامه مشخص براي تفويض اختيار در هر يک از حوزه هاي اداري مالي
 پژوهشي، آموزشي، خدماتي )ترجيحي(

2A10S3I- )وجود مدارک نشان دهنده ارزشيابي نتايج تفويض اختيارات )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

2A10S2I-   مالي، پژوهشي، آموزشي، خدماتي به کميته هاي مرتبط اختيار تصميم گيري در هر يک از حوزه هاي اداري
 درخصوص مسائل مطروحه داده شده است

2A10S1I- صورتجلساتي که نشان دهنده تفويض اختيار به کميته ها وشوراي آموزشي وپژوهشي باشند، موجود است 

 

 

 نقاط ضعف: 

2A10S3I-  تفويض اختيارات باشد وجود ندارد زيرا اين ارزشيابي ها صورت نگرفته مدارکي که نشان دهنده ارزشيابي نتايج
 است

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

A2/S10/I1/I10S10A2.jpg
A2/S10/I2


 

 

 

 

    منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:                             .5

 صورتجلسات کمیته ها وشورای آموزشي وپژوهشي 

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A11S 

آمادگي مؤسسه براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي و کاهش تصدي  -: متن استاندارد

 دولتي

 نشانگرها
 

2A11S1I-  مشخص براي کاهش تصدي دولتي درمؤسسه )ترجيحي(وجود برنامه هاي 

2A11S2I- )وجود کميته هاي تصميم گيري براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي )ترجيحي 

2A11S3I- )وجود مدارک مبني بر واگذاري وظايف به بخش غيردولتي )ترجيحي 

2A11S4I-  نتايج حاصل از واگذاري وظايف به بخش غيردولتيوجود مدارک نشاندهنده ارزشيابي 
 )ترجيحي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 درسطح دانشگاه وتوسط معاونت توسعه انجام مي پذيرد -2A11S1I-2A11S2I- 2A11S4Iموارد 
 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

A2/S11/I3


2A11S3I-  تاسيسات(-تغذيه-وذهابوجود مدارک مبني بر واگذاري وظايف به بخش غيردولتي )سرويس اياب 

 

 

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 قراردادهای ایاب وذهاب،تغذیه وتاسیسات

 
 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به .6

 

 با استانداردهای ذکر شده در سایر قسمت ها هم پوشانی دارد

 

 

 



 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A12S 

 رضايتمندي خدمت گيرندگان از دانشگاه -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

2A12S1I-  ،وجود نظامي براي سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان، اعضاي هيأت علمي
 )الزامي( مراجعان دانشجويان و

2A12S2I- فرآيندها وجود گزارشهاي مستند در مورد بکارگيري نتايج نظرسنجي ها براي بهبود 
 )الزامي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط  .2

 نقاط قوت:

2A12S1I- وجود فرم نظر سنجی به تفکیک ارائه خدمات 

2A12S1I- وجود مسئول پیشنهادات انتقادات وشکایات  با ابالغ کتبی 

2A12S1I- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان 

 نقاط ضعف: 

2A12S2I- عدم  وجود گزارشهاي مستند در مورد بکارگيري نتايج نظرسنجي ها 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

2A12S2I-  موارد مطرح شدهتشکیل کمیته پیگیری 

A2/S12/I1
A2/S12/I1
A2/S12/I2


 

 

منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: ابالغ برای  .5

 مسئول کمیته،

2A12S2I-  توسعهگزارش های مکتوب به معاونت  

 
 

 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت  .6

 

 

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

2A13S 

ميزان موفقيت مؤسسه در جهت جذب منابع غيردولتي )بنيادها، خيريه ها، افراد  -: متن استاندارد

 نيکوکار(

 نشانگرها
 

2A13S1I- )وجود دفتر يا واحد مشخص براي جذب کمکهاي مردمي )ترجيحي 

2A13S2I-  روند رو به رشد نسبت بودجه جذب شده از منابع غيردولتي به بودجه عمومي مؤسسه
 )ترجيحي( در سال

2A13S3I- )وجود برنامه براي جذب کمکهاي مردمي )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

2A13S1I- وجود دفتر ارتباط با صنعت که درمواقع برگزاري سمينار يا همايش ها از کمک مالي آنها استفاده مي شود 

A2/S12/I2
A2/S12/I2
A2/S13/I1
A2/S13/I1


 

 نقاط ضعف: 

2A13S2I-   روند روبه رشدي نداردبودجه جذب شده از منابع غيردولتي به بودجه عمومي 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 تقویت ارتباط با صنعت

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 مکاتبات با صنایع

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 
 

 

 



3A حوزه منابع و امکانات 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:
 

  

 مناسب بودن فضاي فيزيکي جهت انجام امور ستادي مؤسسه -3A1S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A1S1I- )تناسب فضاي اداري با تعداد کارکنان )ترجيحي 

3A1S2I- )وجود اتاقهايي جهت تشکيل جلسات و شوراها )ترجيحي 

3A1S3I- )وجود خط تلفن مستقل براي کليه اتاقهاي ستادي )ترجيحي 

3A1S4I- )وجود تابلوهاي راهنما براي ساختمانها و محوطه عمومي )الزامي 

3A1S5I-  در ساختمانهاي بلندتر از چهار طبقه )ترجيحي(وجود آسانسور 

3A1S6I- )امکان دسترسي آسان معلولين به قسمتهاي مختلف ساختمان )الزامي 

3A1S7I-  وجود فضاي مناسب براي انتظار مراجعين )در واحدهايي که تعداد مراجعين زياد
 است( )ترجيحي(

3A1S8I- )رعايت نظافت و مناسب بودن تعداد سرويسهاي بهداشتي )الزامي 

3A1S9I- )وجود نمازخانه در ساختمانها )ترجيحي 

3A1S10I- )مناسب بودن نور، تهويه، حرارت و برودت ساختمان )الزامي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .7

 نقاط قوت:

         3A1S8I - بقیه موارد برقرار می باشدبجز بنددسترسی معلولین ومناسب بودن تعداد سرویسهای بهداشتی 

 نقاط ضعف: 

 3A1S6I -عدم وجود دسترسي معلوالن 

3A1S8I -تعدادناكافي وجانمایي نامناسب سرویس های بهداشتي 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .8

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

A3/S1/I1/حسابداری/IMG_7965.JPG
A3/S1/I2/IMG_7953.JPG
A3/S1/I3/TELL.jpg
A3/S1/I4
A3/S1/I6/IMG_7958.JPG
A3/S1/I7
A3/S1/I8
A3/S1/I9
A3/S1/I10/IMG_7977.JPG


 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .9

 

3A1S6I - 3A1S8I -درصورت خرید ساختمان این دو مورد برطرف خواهدشد 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .10

3A1S -مشاهده  حضوری 

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .11

 بهبود استانداردها اعمال کرددرخصوص ساختمان های استیجاری نمی توان تغییر اساسی درجهت 
 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .12
 

  

 فضاها و امکانات مناسب براي استفاده کارکنان و مراجعان -3A2S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A2S1I–)وجود توقفگاه مناسب در اطراف ساختمانها )ترجيحي 

3A2S2I– )وجود پارکها و فضاي سبز در اطراف ساختمانها )ترجيحي 

3A2S3I- )وجود رستوران و کافه تريا در محوطه ساختمان )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .13

 وجود خیابان عریض وتوقفگاه مناسب دراطراف دانشکدهنقاط قوت: 

A3/S2/I1
A3/S2/I2
A3/S2/I3


3A2S3Iجود بوفه درداخل دانشکده و 

- I2S2A3فضای سبز مناسب داخل محوطه 

- I3S2A3وجود سلف سرویس داخل دانشکده 

 نقاط ضعف: 

 عدم وجود كافه تریا

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .14

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .15

 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .16

 مشاهده مستقیم

 

 
 

 

 

 استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به  .17

- I1S2A3فضای استراحت دراین شاخص دیده نشده است 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

شماره 

  3A3Sاستاندارد

 قابل دسترس بودن فضاي مناسب ورزشي براي مؤسسهمتن استاندارد: 



 نشانگرها
 

3A3S1I-  سالنهاي ورزشي مناسب سرپوشيده )ترجيحي(وجود 

3A3S2I- )مجهز بودن سالنها به نور، حرارت، برودت، تهويه و کف پوش مناسب )ترجيحي 

3A3S3I- )وجود زمينهاي ورزشي سرباز، چمن و غير چمن )ترجيحي 

3A3S4I-  وجود برنامه مشخص براي استفاده دانشجويان و کارکنان از تأسيسات ورزشي
 )ترجيحي(

 

 

*نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایي برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه مي شوند. 

 تواند حسب مورد از برخي از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابي استفاده کند. دانشگاه مي

 دیریت می شوداین استاندارد بصورت متمرکز از طرف معاونت فرهنگی ودانشجویی م
 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:
 

 

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .7

 انطباق کامل دارد 

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی □

  درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )کمتر از 

 انطباق ندارد 

 

 

 

 

 راهکارها یا برنامه دانشکده برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .3

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .4



 

 

 

 و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان  .5

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:1.
  

شماره 

 3A4Sاستاندارد: 

 در دسترس بودن مهدکودک و کودکستان براي کارکنان و دانشجويان مؤسسه  متن استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A4S1I-  قرارداد( رعايت استانداردهاي سازمان بهزيستي در مهد کودک متعلق به )يا طرف
 مؤسسه )ترجيحي(

3A4S2I- )وجود ضوابط مشخص براي استفادة کارکنان و دانشجويان از مهد کودک )ترجيحي 
 

 

 

*نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایي برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه مي شوند. 

 تواند حسب مورد از برخي از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابي استفاده کند. دانشگاه مي
 

 .توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(2

 نقاط قوت:

 

 نقاط ضعف: 

I1S4A3-  مهد کودک متعلق به )یا طرف قرارداد( مؤسسه عدم وجود 

I2S4A3-بدلیل عدم وجود آنوجود ضوابط مشخص برای استفادة کارکنان و دانشجویان  عدم 



 

 .وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:3

 انطباق کامل دارد 

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )کمتر از □

 انطباق ندارد 

 

 .راهکارها یا برنامه دانشکده برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: 4

 

 

 

 .منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: 5

 

 

 ي(:.نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک6

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .18
 

  

 در دسترس بودن وسايل نقليه عمومي براي کارکنان و دانشجويان )در صورت نياز(   -3A5S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A5S1I- )وجود سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان )الزامي 

3A5S2I- )وجود سرويسهاي اياب و ذهاب براي دانشجويان )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .19

 نقاط قوت:

3A5S2I- )وجود سرویس رفت وآمد دانشجویان )استیجاری 

3A5S1I- )وجود سرویس کارکنان )استیجاری 

A3/S5/I1
A3/S5/I2


 نقاط ضعف: 

- 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .20

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .21

 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .22

 

 

 قرار دادد اجاره خودروها
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .24
 

  

 وجود فضا و امکانات فيزيکي مناسب در دانشکده ها   -3A6S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

 

3A6S1I- )کافي بودن تعداد کالسها به نسبت دانشجويان و واحدهاي درسي ارائه شده )الزامي 

3A6S2I-  ،مناسب بودن فضاي کالسها )به لحاظ اندازه، نور، تهويه، حرارت و برودت، تميزي
 صندلي( )الزامي(

3A6S3I- )استفاده بهينه دانشکده از فضاهاي آموزشي )ترجيحي 

3A6S4I- )کافي بودن تعداد آزمايشگاهها به نسبت دانشجويان و دروس آزمايشگاهي )الزامي 

3A6S5I-  ،مناسب بودن فضاي آزمايشگاهها )به لحاظ اندازه، نور، تهويه، حرارت و برودت
 تميزي، صندلي( )الزامي(

3A6S6I-  )وجود يا دسترسي آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب )با تجهيزات کافي
 )ترجيحي(

3A6S7I- )استفاده بهينه دانشکده ها از آزمايشگاهها )ترجيحي 

  3A6S8I- در اختيار بودن فضاي دفتري مناسب براي هر کدام از اساتيد تمام وقت که از نور
اطالع رساني(  کافي و امکانات الزم برخوردار باشد )تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه

 )ترجيحي(

3A6S9I-  )قابل دسترس بودن اتاقهاي هيئت علمي براي دانشجويان )الزامي 

3A6S10I- )کفايت و کيفيت سرويسهاي بهداشتي )ترجيحي 

3A6S11I- )در دسترس بودن نمازخانه مناسب براي دانشکده )ترجيحي 

3A6S12I-  مناسب بودن فضاي آموزشي ويژه دوره هاي تحصيالت تکميلي )انعطاف پذيري
 )ترجيحي( کالسها براي آموزش گروههاي کوچک و آموزش انفرادي(

3A6S13I-  کافي بودن اتاقهاي اختصاص داده شده به دانشجويان دوره تحصيالت تکميلي
 )ترجيحي(

3A6S14I-  ،دسترسي آسان به تجهيزات و خدمات رسانه اي در کالسها )پروژکتور، ويديو
 )ترجيحي( کامپيوتر، سيستم صوتي  ....(

3A6S15I- تابلو اعالنات اختصاصي براي هر گروه آموزشي و مديريت دانشکده ها  وجود
 )الزامي(

3A6S16I- )وجود تابلوهاي راهنما در دانشکده ها )الزامي 

3A6S17I- ترجيحي( از فضاي اداري دانشکده نهياستفاده به( 
 

A3/S6/I1
A3/S6/I2
A3/S6/I4
A3/S6/I5
A3/S6/I6
A3/S6/I7
A3/S6/I8
A3/S6/I9
A3/S6/I11
A3/S6/I13
A3/S6/I13
A3/S6/I14
A3/S6/I15
A3/S6/I16
A3/S6/I17


تواند حسب مورد از برخي از اين استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 ب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حس .25

 نقاط قوت:

3A6S- بجز موارد مطرح شده درنقاط ضعف بقیه موارد موجود بوده واز کیفیت قابل قبولی برخورداراست 

 نقاط ضعف: 

3A6S10I- عدم کفایت سرویس های بهداشتی 

3A6S5I-  فضای ناکافی آزمایشگاهی برای همه گروه ها 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .26

 كامل داردانطباق  □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .27

 خرید ساختمان دانشکده زیرا درساختمان استیجاری امکان ساخت وساز وجود ندارد

3A6S5I- تجهیز آزمایشگاه ها وخرید وسایل آزمایشگاهی 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .28

 مشاهده 

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .29



 هرکدام از شاخص های فوق در سطوح محیطی موجود نیستتعریف سرانه  استاندارد 
 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .30
 

  

   شماره استاندارد: 

S7A3- رعایت استانداردهای ایمنی در دانشکده ها 

 نشانگرها
 

3A7S1I-  اطالع مسوول خدمات دانشکده از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني
 )الزامي(دانشکدهدر فضاهاي 

3A7S2I- رعايت استانداردهاي ايمني در و  اطالع مسوول آزمايشگاهها از استانداردهاي ايمني
 )الزامي( آزمايشگاهها

3A7S3I- رعايت استانداردهاي ايمني در و  اطالع مسوول تاسيسات از استانداردهاي ايمني
 )الزامي( تاسيسات

 

تواند حسب مورد از برخي از اين ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 مرتبط حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای  .31

 نقاط قوت:

3A7S1I- اطالع مناسب مسئول آزمایشگاه ها از استانداردهای ایمنی 

 نقاط ضعف: 

3A7S3I فرسودگي ساختمانها ونواقص ایمني مشهود مي باشدوبه همین دلیل برقراری استانداردها با مشکل مواجه

 شده است

 عدم استقرار مسئول تاسیسات داخل فضای دانشکده

3A7S3I- عدم اطالع مناسب مسئول خدمات از استانداردهای ایمني 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .32

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

A3/S7/I2


 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .33

 برگزاری کارگاه های آموزش ایمنی توسط اساتید دانشکده
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .34

 

 مشاهده

 
 

 

 

 ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت  .35

 

3A7S3I-  عدم استقرار مسئول تاسیسات دراین شاخص از سیاست های کلی دانشگاه است که دراین شاخص دیده

 نشده وجزء نقایص بحساب می آید

 
 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .36
 

  

مناسب بودن فضای اختصاص داده شده به دانشجويان جهت فعالیتهای  -S8A3  شماره استاندارد: 

 انفرادی، گروهی و فوق برنامه  

 نشانگرها
 

3A8S1I-  وجود اتاقهايي جهت انجام فعاليتهاي فوق برنامه علمي، فرهنگي و اجتماعي
 )ترجيحي(

3A8S2I- )اختصاص قفسه )کمد( قفل دار شخصي به دانشجويان )ترجيحي 

3A8S3I-  وجود فضاي مکالمه، )استراحتگاه(، و خدمات غذايي براي دانشجويان در درون يا
 نزديکي دانشکده )ترجيحي(

 

A3/S8/I1
A3/S8/I2
A3/S8/I3


تواند حسب مورد از برخي از اين مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .37

 نقاط قوت:

3A8S1I-  وجود اتاق هایی برای کمیته تحقیقات دانشجویی،بسیج دانشجویی،دفتر نهاد مقام معظم رهبری ،دفتر

 جامعه اسالمی دانشجویان 

3A8S2I- اختصاص قفسه کمد  برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

3A8S3I- وجود فضای استراحت دانشجویان و ارائه غذا داخل دانشکده 

 نقاط ضعف: 

 دانشجویان كارشناسي عدم اختصاص كمد به

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .38

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .39

 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .40

 

 مکاتبات-مشاهده 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .41

  تک تک دانشجویان امکان پذیر نیست دارا بودن کمد اختصاصی برای



 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .42
 

  

 دسترسي آسان به خدمات تکثير جهت دانشجويان و هيأت علمي   -3A9S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A9S1I-  .وجود دستگاههاي تکثير مناسب که در طول ساعات اداري ارائه خدمت نمايد
 )الزامي(

3A9S2I- )رضايت دانشجويان و اعضاي هيأت علمي از خدمات تکثير ارائه شده. )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .43

 نقاط قوت:

3A9S1I-  دانشجویانوجود دستگاه های تکثیر جهت اساتید وتا حدی نسبتا قابل قبول جهت 

 نقاط ضعف: 

 سازوكاری برای اندازه گیری رضایت دانشجویان واساتید تعریف نشده است

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .44

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .45

 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .46

 

 

 
 

A3/S9/I1/IMG_7957.JPG


 

 

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزا .47

  



 

 استاندارد و نشانگرهای آن: متن .48
 

  

 (Skill labوجود امکانات مناسب براي آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان ) -3A10S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A10S1I- )وجود فضاي ويژه جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي )الزامي 

3A10S2I-  وجود تجهيزات مناسب و کافي جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي به تفکيک
 هر رشته )الزامي(

3A10S3I-  وجود برنامة مناسب و مکتوب براي استفاده از امکاناتLab Skill  )الزامي( 

3A10S4I- از امکانات  ياستفاده کافSkill lab ترجيحي( براي تقويت آموزش عملي( 

3A10S5I-  مراعات استانداردهاي کشوري تدوين شده در حوزه معاونت آموزشي وزارت متبوع
 )ترجيحي(

3A10S6I-  مکتوب بودن اهداف آموزشي و وظايف دانشجويان و فراگيران هر دوره درSkill 

Lab  )الزامي( 

 

تواند حسب مورد از برخي از اين راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان  *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .49

 نقاط قوت:

3A10S1I-  وجود فضاي ويژه جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي 

3A10S2I- وجود تجهيزات مناسب و کافي جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي به تفکيک هر رشته 

3A10S4I- از امکانات  ياستفاده کافSkill lab ترجيحي( براي تقويت آموزش عملي( 

 نقاط ضعف: 

3A10S-  SKILL LAB در دانشکده موجود نیست 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .50

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .51

A3/S10/I1
A3/S10/I2
A3/S10/I3


 وآماده سازی فضا برای موارد فوقخرید ساختمان 
 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .52

 

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .53

Skill lab  بصورت متمرکز در سطح دانشگاه وجود دارد .درسطح دانشکده های بهداشت معموال اتاق پراتیک همان

 نقش را دارد 

 

 

  



 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .54
 

  

 وجود امکانات و تجهيزات مناسب آزمايشگاهي   -3A11S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A11S1I-  تناسب تعداد آزمايشگاهها با رشته ها و دوره هاي تحصيلي و تعداد دانشجويان
 )الزامي(

3A11S2I-  تناسب تجهيزات آزمايشگاهي با اهداف آموزشي و پژوهشي و تعداد دانشجويان
 )الزامي(

3A11S3I- ي )ترجيحي(به روز بودن تجهيزات آزمايشگاه 

3A11S4I- )وجود کارشناس متخصص براي استفاده و نگهداري تجهيزات )ترجيحي 

3A11S5I- )وجود سيستمي براي جايگزيني يا تعمير تجهيزات )ترجيحي 

3A11S6I-  وجود گزارشهايي )مستنداتي( مبني بر سهولت در استفاده و دسترسي به دستگاهها
 )ترجيحي(براي محققين در رشته هاي مرتبط 

3A11S7I-  وجود شناسنامه تجهيزات )شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداري و
 مشخصات دستگاه( )الزامي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .55

 نقاط قوت:

3A11S1I-  محیط،میکروبیولوژی وجود آزمایشگاه شیمی آب وفاضالب،آزمایشگاه هیدرولیک،پایلوت بهداشت

 وپاتوبیولوژی،آزمایشگاه عوامل فیزیکی ،ارگونومی وایمنی

3A11S7I- وجود شناسنامه دستگاه ها 

3A11S3I-  به روز بودن تجهيزات آزمايشگاهي مانندICP 

 نقاط ضعف: 

3A11S1I-  كمبود فضای آزمایشگاهي 

3A11S1I-  ،فقدان آزمایشگاه كنترل آلودگي هوا 

3A11S4I-  ناكافي كارشناس آزمایشگاهتعداد 

A3/S11/I1
A3/S11/I2
A3/S11/I3
A3/S11/I7


 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .56

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .57

 

 ساختمان وتجهیزات آزمایشگاهیخرید 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .58

 مشاهده مستقیم

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .59

 

 

  



 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .60
 

  

 وجود تسهيالت مناسب براي نگهداري حيوانات آزمايشگاهي  -3A12S  شماره استاندارد: 

 نشانگرها
 

3A12S1I-  وجود فضاي مناسب و اختصاصي براي نگهداري و تکثير حيوانات آزمايشگاهي
 )ترجيحي(

3A12S2I-  توسط مراعات استانداردهاي بهداشتي در آزمايشگاه نگهداري حيوانات و تأييد آن
 اداره دامپزشکي محل )ترجيحي(

3A12S3I- )وجود کارکنان با تجربه مرتبط براي اداره آزمايشگاه حيوانات )ترجيحي 

3A12S4I-  تناسب فضا و امکانات آزمايشگاه حيوانات با نيازهاي آموزشي و پژوهشي استادان
 و دانشجويان تحصيالت تکميلي مرتبط )ترجيحي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين اندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر است *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب  .61

 نقاط قوت:

 

 نقاط ضعف: 

3A12S-  مورد فوق دراین دانشکده علي رغم نیاز موجود نمي باشد 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .62

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .63

 خرید ساختمان وراه انداز ی مجموعه فوق

 

 ندات در صورت وجود، ضمیمه شود(منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مست .64



 

 ، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت .65

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .66
 

  

شماره 

  استاندارد: 

3A13S- مناسب بودن امکانات و خدمات کتابخانه دانشکده ها و بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش 

 نشانگرها
 

3A13S1I- 20مطالعه با تعداد دانشجويان و اعضا هيأت علمي )به ازاي هر  هايتناسب فضاي سالن 
 )الزامي( کاربر يک صندلي(

3A13S2I- وجود حد اقل يک جلد از کتابهاي مرجع عمومي)فرهنگها ، دائره المعارف..( در موسسه 
 )الزامي(

3A13S3I-  از کتابهاي مرجع تخصصي )رفرنسها و منابع  فرآيندي جهت تامين تعداد کافيوجود
 )ترجيحي( ر موسسهداعالم شده امتحاني( 

3A13S4I-  مجالت مرجع اعالم شده از طرف هيئت بورد براي وجود فرآيندي جهت سفارش و تامين
 )الزامي( رشته هاي تحصيالت تکميلي دائر در موسسه به صورت چاپي يا الکترونيک

k3A13S5I- دسترسي به منابع سمعي-( بصريCD  )...ترجيحي(، نوارهاي صوتي و تصويري( 

3A13S6I- الزامي( وجود حداقل يک نفر کتابداراطالع رسان در کتابخانه( 

3A13S7I-  ترجيحي( مرجع در کتابخانهوجود حد اقل يک نفر کتابدار بخش( 

3A13S8I-  الزامي(وجود امکانات دسترسي به شبکه اينترنت و بانکهاي اطالعاتي و منابع الکترونيک( 

3A13S9I-  در محل کتابخانه )سيستم    %100وجود فهرست منابع موجود در کتابخانه با پوشش
OPAC :" Online Public Access Catalogue)الزامي( ) 

3A13S10I- به  آسان امکان دسترسيOPAC   ترجيحي( از طريق شبکه اينترنت( 

3A13S11I- ترجيحي( وجود سيستم تامين مدرک( 

3A13S12I- ها )ترجيحي( ارائه خدمات پرينت و کپي در محل کتابخانه 

3A13S13I-  ترجيحي( ساعت در روز 12ارائه خدمات کتابخانه به طور مرتب و حد اقل( 

3A13S14I-  وجود سيستمي براي ارائه خدمات کتابداري و اطالع رساني به فارغ التحصيالن
 )ترجيحي(  )مشمولين آموزش مداوم(

A3/S13/I1
A3/S13/I2
A3/S13/I5/I5S13A3-%20%20(3).JPG
A3/S13/I6
A3/S13/I8
A3/S13/I9
A3/S13/I10


3A13S15I- اي و اطالع  وجود برنامه کوتاه مدت و بلند مدت براي نگهداري و ارتقا خدمات کتابخانه
 )ترجيحي( رساني

3A13S16I- ( وجود صفحه خانهhome page  براي کتابخانه در پايگاه اطالعاتي موسسه که حد )
 روز يکبار  10اقل هر 

 )ترجيحي(  روز آمد شود

3A13S17I-  سال  5اعتبارات تخصيص يافته  براي تامين منابع چاپي و الکترونيکي در   %100جذب
 )ترجيحي(گذشته 

3A13S18I - )الزامي( به روز بودن منابع  کتابخانه )اعم از چاپي و الکترونيکي( 

3A13S19I-  خدمات کتابخانه اي و روند رو به رشد  رضايت اعضا هيئت علمي  و دانشجويان از
 سيستم اطالع رساني )ترجيحي(

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 نشانگرها به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(توصیف و  .67

 نقاط قوت:

3A13S1I- 3A13S18I- وجود فضای فیزیکي مناسب 

3A13S16I- وجود صفحه خانه 

3A13S9I- به روز بودن کتابها 

3A13S18I- بصورت لوح فشرده 2015تا2008عنوان مجله تخصصی از11وجود 

 نقاط ضعف: 

3A13S17I-فقدان متصدی با تخصص   واطالع رسانی 

 

3A13S10I-  به  آسان امکان دسترسیعدمOPAC   از طريق شبکه اينترنت  

3A13S11I-  وجود سيستم تامين مدرکعدم  

3A13S12I-  ها  ارائه خدمات پرينت و کپی در محل کتابخانهعدم 

3A13S13I-  ساعت در روز 12اقل  ارائه خدمات کتابخانه به طور مرتب و حدعدم  

3A13S14I-  وجود سيستمی براي ارائه خدمات کتابداري و اطالع رسانی به فارغ التحصيالن )مشمولين آموزش عدم

  مداوم(

3A13S17I-محدودیت تامین منابع و عدم وجود امکان ثبت وسفارش برای تامین منابع 

A3/S13/I16/Untitled.png
A3/S13/I18


 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .68

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد:  .69

3A13S17I-  تامین بودجه مناسب 

 امکان ثبت سفارش برای تامین منابع

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .70

 مشاهده

 

 
 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .71

 عدم توجه به نیازهای دانشکده ها و رشته های تخصصی 

  



 

4A آموزش کارکنان 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

4A1S 

 وجود منابع مناسب براي آموزش کارکنان -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

4A1S1I-  مشخص بودن ميزان بودجه ساليانه تخصيص يافته به آموزش کارکنان )براساس
 )الزامي(سرانه(. 

4A1S2I – ترجيحي( وجود متصديان آموزش کارکنان با سوابق آموزشي و تجربي مناسب( 

4A1S3I-   انجام وظيفه متصديان و کارشناسان آموزش کارکنان در محل وقوع پستهاي سازماني
 خود )ترجيحي(

4A1S4I- )وجود فضا و تجهيزات مناسب براي انجام امور ستادي آموزش کارکنان. )ترجيحي 
 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

 

 

 نقاط ضعف: 

4A1S1I- یریت واجرا می شود وبسته به این شاخص درسطح دانشگاه وتوسط معاونت توسعه بطور متمرکز مد

 موضوع از کارکنان واحدهای تابعه جهت شرکت درکارگاه دعوت می نمایند

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □



 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

4A1S3I-  آموزشهای مناسب هر رشته بطورجداگانه وبطور مساوی درنظرگرفته شود 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 رابط آموزش کارکنان دانشکده مصاحبه با

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 استاندارد درسطح دانشکده ها قابل اندازه گیری نیست

 

 

 
 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

4A2S 

 کارکنانوجود سيستم اطالعات آموزش : متن استاندارد

 نشانگرها
 

4A2S1I-  وجود سيستم رايانه اي ثبت اطالعات آموزش کارکنان به تفکيک نوع آموزش و دوره
 )الزامي( سازمانيهاي گذرانده شده از سوي کارکنان در هر قسمت و رده 

 

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان  *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

4A2S1I- وجود سامانه آموزش كاركنان درسطح دانشگاه 

4A2S1I- وجود رابط آموزش كاركنان درسطح دانشکده 

A4/S2/I1
A4/S2/I1
A4/S2/I1


 نقاط ضعف: 

 عدم تفویض اختیار به دانشکده جهت ورود اطالعات آموزشي

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

4A2S1I- تفویض اختیار سامانه آموزش کارکنان به دانشکده 

 

 مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از  .5

 فرم شناسنامه آموزشی کارکنان 

 

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1
  

 شماره استاندارد: 

4A3S 

 کارکنانوجود برنامه مناسب براي آموزش  -: متن استاندارد

 نشانگرها
 

4A3S1I-    براساس اولويتهاي  کارکنانتدوين برنامه ها براساس سنجش نيازهاي واقعي آموزش(
 )الزامي(مؤسسه اي و فردي( 

4A3S2I-   الزامي(استفاده از شيوه ها و آموزش دهندگان مناسب( 

4A3S3I-  برنامه ها ارزشيابي شده باشند(   %10بررسي اثربخشي آموزشهاي ارائه شده )حداقل
 )الزامي(

4A3S4I-  فراگير بودن سطح پوشش برنامه هاي آموزش کارکنان) به گونه اي  که تمامي کارکنان
 هر سال در حداقل يک برنامه آموزشي منطبق با نيازهاي فرد و مؤسسه شرکت کرده باشند(در 

 )الزامي(

4A3S5I-  درصد برنامه ها به صورت تصادفي )با استفاده از الگوي  20انجام ارزشيابي حداقل
 )الزامي( مناسب(

تواند حسب مورد از برخي از اين نشانگرها و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم  *

 به عنوان سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

4A3S1I- نیازهای آموزشی کارکنان توسط معاونت توسعه ومعاونت آموزشیاخذ نظر دانشکده درخصوص 

4A3S2I-  با توجه به وجود امکانات آموزشی در دانشکده ،عالوه برکارکنان دانشکده برای کارکنان سایر واحدهای دانشگاه نیز

 کالسهای آموزشی برگزار می شود. 

4A3S2I- وجود اساتید مجرب درسطح دانشگاه 

4A3S3I- ارزشیابي آزمون برای دوره های آموزشي برگزار شده وجزوات آموزشيبرگزاری 

4A3S5I- بررسي نمرات اخذشده توسط آموزش گیرندگان 

 نقاط ضعف: 

 

4A3S4I-( نمی شود4بعضی ازاین آموزشها شامل کارکنان رده های پایین )بخصوص نگهبانان وکارمندان تبصره 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

A4/S3/I1/I1S3A4.jpg
A4/S3/I1
A4/S3/I1
A4/S3/I2/I2S3A4.jpg
A4/S3/I3


 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی  □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از  □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 

 ادامه وبه روز نمودن آموزشها

 کارکنانتالش درجهت افزایش تعداد ساعات آموزش 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .5

 ارزشیابی آزمونبرگه های 

 نمرات فراگیران

 
 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A4/S3/I3
A4/S3/I3


5A هيأت علمي 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  

 : استاندارد شماره

5A1S 

 هيأت علمي   ءوجود خط مشي مناسب براي استخدام اعضا -: متن استاندارد

 نشانگرها

 

5A1S1I-  روشن و مکتوب بودن نقش گروه، دانشکده و حوزه معاونت آموزشي و هيات جذب در

 الزامي() هيأت علميفرايند جذب 

5A1S2I-  مشخص بودن نحوه تأييد صالحيتهاي علمي و تواناييهاي تدريس متقاضيان عضويت

 الزامي() در هيأت علمي

5A1S3I- مشخص بودن نحوه تأييد تواناييهاي پژوهشي متقاضيان عضويت در هيأت علمي 

 الزامي()

5A1S4I- ( وجود مدارک روشن براي طي شدن صحيح فرايند جذب هيأت علمي)الزامي 

5A1S5I-  وجود مدارک نشان دهنده اولويت به استخدام نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي

 الزامي() دانشگاه

5A1S6I-  مشخص براي استفاده پاره وقت از نخبگان خارج و داخل و وجود سياست و برنامه

 اعضاي هيأت علمي بازنشسته )ترجيحي(

5A1S7I- ترجيحي( مشخص بودن حد اقل و حداکثر زمان الزم براي طي فرآيند استخدام( 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

A5/S1/I1
A5/S1/I5
A5/S1/I5
A5/S1/I2/I2S1A5.jpg
A5/S1/I3/I3S1A5.jpg
A5/S1/I4/I4S1A5.jpg
A5/S1/I5


5A1S1I- 5A1S2I-5A1S3Iدرگروه های آموزشی،شورای  پروسه جذب هیات علمی به ترتیب از طرح

 آموزشی پژوهشی دانشکده، کمیته جذب معاونت آموزشی طی می شود

 

 نقاط ضعف: 

5A1S6I-  نداشتن برنامه مشخص براي استفاده پاره وقت از نخبگان خارج و داخل و اعضاي هيأت علمي بازنشسته 

5A1S7I-  استخدامبودن حد اقل و حداکثر زمان الزم براي طي فرآيند نمشخص  

 عدم تطابق نیازهای آموزشی پژوهشی دانشکده با پست های سازمانی موجود

 فشار های بیرونی جهت استفاده از روش های غیر معمول به منظور جذب اعضای هیات علمی

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  انطباق داردتا حدودی  □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

 

 نیاز سنجی از گروه ها واعالم آن به معاونت آموزشی دانشگاه 

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

 صورتجسات گروه ها وشورای آموزشی دانشکده



 

 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  

 : شماره استاندارد

5A2S 

 مناسب بودن ترکيب، توزيع و تعداد اعضاء هيأت علمي در مؤسسه     -

 نشانگرها

 

5A2S1I-  ،مشخص بودن نحوه محاسبه نياز مؤسسه به اعضاء هيأت علمي )برحسب سرانه دانشجو

ميزان حجم تدريس، ميزان حجم خدمات، رشته تخصصي، تنوع فراگيران، تدريس عملي و نظري، 

 الزامي(حجم فعاليت پژوهشي و ...( )

5A2S2I-متناسب با ماموريت و سابقه تشکيل نشيار، استاديار و مربي وجود نسبت مناسب استاد، دا

 )ترجيحي( 2و 1تيپ  دانشگاه

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

A5/S2/I1
A5/S2/I2/a5s2a2.bmp


5A2S1I تدوین برنامه فعالیت های آموزشی هرعضو هیات علمی با مشارکت خودشان ومدیرگروه ومعاونت

 ودادن بازخورد به گروه های آموزشی ومعاونت آموزشی دانشگاه آموزشی دانشکده

5A2S2I- وجود نسبت مناسب استاد، دانشيار، استاديار و مربي 

 

 نقاط ضعف: 

 توازن ناکافی نسبت اعضای هیات علمی گروه های آموزشی 

 توجه ناکافی به برنامه های ارتقایی تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

با استاندارد:وضعیت موجود در مقایسه  .3  

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

درهرمقطع تحصیلیارائه شاخص مدون نسبت تعداد دانشجو به استاد به تفکیک   

 

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

پژوهشی اعضای هیات علمی-برنامه عملکرد آموزشی   



 

 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 شاخص اعالم شوداستاندارد با 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  

 : شماره استاندارد

5A3S 

 وجود سيستم مناسب براي ارزشيابي و ارتقاي اعضاء هيأت علمي: متن استاندارد

 نشانگرها

 

5A3S1I-  انجام ارزشيابي ساليانه هيئت علمي بر اساس شاخصهاي معين و فرايند مشخص توسط

 الزامي(فراگيران و مسئوالن با توجه به وظايف تعيين شده )

5A3S2I- ( ارائه بازخورد مناسب در مورد نتايج ارزشيابي به اساتيد)الزامي 

5A3S3I-  مبني بر بکارگيري نتايج ارزشيابي در تصميم گيريهاي مديريتي )ارتقا، وجود مدارک

 الزامي(عزل و نصب و ...( )

5A3S4I-  جلب مشارکت اساتيد، مسؤوالن و فراگيران براي بهبود مستمر فرآيند ارزشيابي استاد

 الزامي()

5A3S5I- ( اوجود و اجراي برنامه مشخص براي پيشگيري از رکود اعضا هيئت علمي)لزامي 

A5/S3/I1
A5/S3/I2/I2S3A5.jpg


5A3S6I-  اطالع رساني مناسب به اعضا هيئت علمي در مورد مقررات و فرآيندهاي ارزشيابي، ارتقا

 الزامي()

5A3S7I-  وجود مدارکي در مورد منظم بودن تشکيل جلسات هيئت مميزه و کميته هاي کارشناسي

 الزامي())در صورت وجود هيئت مميزه در مؤسسه( 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف،  .2  

 نقاط قوت:

5A3S1I-  سیستم ارزشیابی درسامانه سماانجام ارزشيابي ساليانه هيئت علمي بر اساس 

5A3S2I- به اساتید ارائه نتیجه ارزشیابي دانشجویان درسیستم سما 

5A3S3I- ارتقا اساتید بکارگیری نظام ارزشیابي ساالنه درفرایند 

5A3S6I-  ازطريق سايت دانشگاهاطالع رساني مناسب به اعضا هيئت علمي در مورد مقررات و فرآيندهاي ارزشيابي، ارتقا 

 

 

 نقاط ضعف: 

5A3S3I- عدم استفاده درعزل ونصب ها 

5A3S4I-  ازطرف دانشگاه وجود ارزشيابي استادجلب مشارکت اساتيد، مسؤوالن و فراگيران براي بهبود مستمر فرآيند برنامه مدون

 ندارد

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

A5/S3/I6/I6S3A5.jpg
A5/S3/I


 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

 

 فرایند ارزشیابی اساتید توسط مسئوالن هم درسیستم نرم افزار ارتقا اعضای هیات علمی تبیین شود

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

سایت دانشگاه-سایت سما-فرم های ارزشیابی اساتید  

 

 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  



 : شماره استاندارد

5A4S 

 وجود سيستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء هيأت علمي -: متن استاندارد

 نشانگرها

 

5A4S1I- ( در دسترس و روزآمد بودن شناسنامه علميCVاعضا هيئت علمي ) ترجيحي( دانشگاه( 

5A4S2I-  امکان دريافت گزارش هاي روزآمد از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي هيئت

 علمي )ترجيحي(

5A4S3I-  وجود ارتباط پويا بين سيستم اطالعات هيئت علمي با ساير سيستمهاي اطالعاتي

 مؤسسه )ترجيحي(

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

5A4S1I- وجودcv  دانشکدهاعضای هیات علمی  

5A4S2I-  امکان مشاهده فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي هيئت علمي ازطريق اسيت دانشکده ووبالگ اعضاي هيات علمي

 وجود دارد

 

 نقاط ضعف: 

5A4S1I-  به روز وپویا نبودن بعضی ازcvها 

5A4S3I-  عدم وجود وجود ارتباط پويا بين سيستم اطالعات هيئت علمي با ساير سيستمهاي اطالعاتي 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □
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 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

 

 

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

 سایت دانشکده

 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت  .6  

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  

 : شماره استاندارد

5A5S 

 وجود سازوکار مشخص براي آموزش مستمر اعضاء هيأت علمي -: متن استاندارد

 نشانگرها

 

5A5S1I- ( وجود واحد آموزش اساتيد در مؤسسه)الزامي 

5A5S2I-  الزامي(برنامة ساليانه براي آموزش مستمر اساتيد )وجود 

A5/S5/I1


5A5S3I-  رعايت ضوابط آموزشي در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش اساتيد )نيازسنجي، اطالع

 رساني، اجرا، با شيوه مناسب، ارزشيابي( )ترجيحي(

5A5S4I- ( مشارکت گروههاي آموزشي در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش اساتيد)الزامي 

5A5S5I- ترجيحي( رضايت اغلب اعضا هيئت علمي از تسهيالت و برنامه هاي آموزشي( 

5A5S6I- )مشخص بودن بودجه اختصاص يافته به آموزش اساتيد )ترجيحي 

5A5S7I-  تناسب تعداد و تنوع دوره هاي آموزش اساتيد با تعداد اعضا هيئت علمي و رشته هاي

 تخصصي ايشان  )ترجيحي(

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

باتوجه به وجود برنامه توانمندسازی اساتید دردانشگاه که با نیاز سنجي از دانشکده ها برنامه های آموزشي 

 را تدوین مي کنند دردانشکده ها مصداق ندارد 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

 

 

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  نسبي داردانطباق  □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □



 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .1

  

 : شماره استاندارد

5A6S 

 مشخص بودن برنامه فعاليت اعضاء هيأت علمي -  5A6S: متن استاندارد

 نشانگرها

 

5A6S1I-  الزامي() علمي هيأتمشخص بودن و اعالم عمومي برنامه کار هفتگي اعضاي 

5A6S2I-  الزامي(سيستم نظارت بر اجراي برنامه اعالم شده اعضاي هيأت علمي )وجود 

5A6S3I- پژوهشي و اجرايي اعضاي هيأت علمي با آيين نامه -تناسب و انطباق حجم کار آموزشي

 الزامي(هاي موجود )
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5A6S4I-  مشخص بودن ساعات مشاوره با دانشجويان در برنامه کاري اعضاي هيأت علمي و

  الزامي(اعالم به دانشجويان )

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .2

 نقاط قوت:

5A6S1I- اتاق وسايتدرروي در  مشخص بودن و اعالم عمومي برنامه کار هفتگي اعضاي هيأت علمي 

5A6S2I- نامه اعالم شده اعضاي هيأت علمي توسط مسئول کالسهاوجود سيستم نظارت بر اجراي بر 

5A6S3I- أت علمي با آيين نامه هاي موجود پژوهشي و اجرايي اعضاي هي-تناسب و انطباق حجم کار آموزشي 

5A6S4I-  هيأت علمي و اعالم به دانشجويان براساس مشخص بودن ساعات مشاوره با دانشجويان در برنامه کاري اعضاي

 برنامه نصب شده هر استاد

 

 

 نقاط ضعف: 

 همکاری ناکافی بعضی از اعضای هیات علمی

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □
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 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .4  

 اعالم کتبی نواقص به اعضای هیات علمی که همکاری کمتری دارند

 

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .5  

 برگه های برنامه هفتگی هریک از اعضای هیات علمی

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 

 

A6- حوزه خدمات دانشجویي 

 
 نشانگرهای آن:متن استاندارد و  .72

 

  

شماره 

 استاندارد: 

6A1S 

 ارائه خدمات ضروری به دانشجویان: متن استاندارد



 نشانگرها

 

6A1S1I-  )تأمین سه وعده غذای مورد نیاز دانشجویان خوابگاه و یک وعده جهت دانشجویان بومی )ترجیحی 

6A1S2I- نگهداری و طبخ و توزیع مواد غذایی )الزامی( وجود سیستم نظارت بر 

6A1S3I- بیمه دانشجویی )الزامی(خدمات  انجام به موقع ارائه 

6A1S4I- های درمانی برای دانشجویان )ترجیحی(در دسترس بودن خدمات سرپایی و فوریت 

6A1S5I-  ای برای دانشجویان )ترجیحی(بهداشتی و معاینات دورهوجود پرونده 

6A1S6I-  اطالع رسانی مناسب و مکتوب به دانشجویان در مورد نحوه استفاده امکانات رفاهی و فوق برنامه

 دانشجویان )الزامی(

6A1S7I-  اجتماعی برای دانشجویان )الزامی(ارائه خدمات مناسب مشاوره روانی 

6A1S8I-)پرداخت به موقع کمک هزینه ها و وام های دانشجویی )ترجیحی 

تواند حسب مورد نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند. دانشگاه می*

 از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .73

 :  نقاط قوت

یک وعده غذا در وقت ناهار برای کلیه دانشجویان دانشکده داروسازی  )با تعرفه دانشگاهی ( با نظارت  تامین .1

 کارشناس تغذیه

 ارائه خدمات بیمه حوادث دانشجویی به کلیه دانشجویان .2

 اطالع رسانی مناسب و مکتوب به دانشجویان با نصب پوستر و درج اطالعیه در وب سایت واحد   .3

 مناسب مشاوره روانی اجتماعی برای دانشجویانارائه خدمات  .4

 مشاوره های فردی دانشجویان مراجعه کننده به دفتر مشاوره .5

 بروشورهای مشاوره با عناوین مختلف در وب سایت دانشگاه )معاونت فرهنگی ( موجود می باشد. .6

صندوق رفاه وزارت به س اعتبار تخصیصی از . پرداخت به موقع کمک هزینه ها و وام های دانشجویی بر اسا8

 دانشجویان

 
 

   نقاط ضعف:

های درمانی برای دانشجویان توسط پایگاه اورژانس مستقر در محوطه واحد انجام نمی خدمات سرپایی و فوریت .1

 .پذیرد

 ای برای دانشجویانعدم وجود پرونده بهداشتی و معاینات دوره .2

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:     

 كامل داردانطباق □

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی ■
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 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از □

 انطباق ندارد□

 .راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد: 3

 دانشگاهاجباری کردن واحد مهارتهای زندگی برای دانشجویان با تدریس کارشناسان اداره مشاوره  .1

 تخصیص بودجه برای تهیه و توزیع و چاپ خبرنامه و بروشورهای آموزشی با موضوعات مشاوره ای .2

 تخصیص بودجه برای برگزاری همایشهای عمومی برای دانشگاهیان   .3

 تخصیص بیشتر اعتبار وامهای دانشجویی  .4
 

 .منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: 4
 مستندات پيوست مي باشد.

 

 .نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:5

 

 

 

 

 .متن استاندارد و نشانگرهای آن:1
  

 شماره استاندارد: 

6A2S 

 فوق برنامه مناسبارائه خدمات : متن استاندارد

 نشانگرها

 

6A2S1I- )مشخص بودن برنامه استفاده دانشجویان از فضاهای ورزشی دانشگاه )الزامی 

6A2S2I-  دانشجویان برگزاری منظم مسابقات ورزشی بین دانشکده ای و خارج دانشگاهی برای

 دختر و پسر )ترجیحی(

6A2S3I- فرهنگی،  -وجود آیین نامه مشخص برای فراهم سازی بستر و حمایت از تشکل های علمی

 هنری و سیاسی دانشجویان )ترجیحی(

6A2S4I-  وجود برنامه برای اجرای منظم مسابقات علمی، فرهنگی و هنری سالیانه برای

 دانشجویان )ترجیحی(

6A2S5I- )برنامه ریزی و اجرای کالس های فوق برنامه بر اساس نیاز سنجی )ترجیحی 

6A2S6I-  دانشجویان )ترجیحی( %40پوشش برنامه های فوق برنامه برای حداقل 

6A2S7I- تفریحی برای دانشجویان )ترجیحی( -فرهنگی -وجود برنامه برای اجرای اردوهای علمی 

6A2S8I- )اطالع رسانی مناسب به دانشجویان در مورد برنامه های فوق برنامه )الزامی 

تواند حسب مورد استاندارد ارائه می شوند. دانشگاه می نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق*

 از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .8

 نقاط قوت:  

A6/S2/I1
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A6/S2/I7
A6/S2/I8


ورزشی دانشگاه از اول هر ترم مشخص شده  و  اطالع رسانی به دانشجویان از .برنامه استفاده دانشجویان از فضاهای 1

 طریق نصب اطالعیه و درج مطلب در وب سایت دانشگاه انجام می پذیرد.

فرهنگی، هنری و سیاسی  -وجود آیین نامه مشخص برای فراهم سازی بستر و حمایت از تشکل های علمی .9

 دانشجویان

 

  نقاط ضعف:

 موجود در واحد متناسب با تعداد دانشجویان نیستفضای ورزشی  .1

 دانشجویان نمی باشد. %40پوشش برنامه های فوق برنامه برای حداقل  .2

 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:

 انطباق كامل دارد□

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی ■

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از □

 انطباق ندارد□

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: .3

 برنامه ریزی جهت خریداری و اختصاص فضای ورزشی متناسب برای دانشجویان  .1

برنامه ریزی افزایش پوشش برنامه های فوق برنامه ) ایجاد انگیزه با انجام فعالیتهای فرهنگی مستمر ، برگزاری منظم  .2

 مسابقات فرهنگی، ورزشی و اردوهای زیارتی ، سیاحتی(

 

 .منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: 4

 مستندات پیوست می باشد.

 

 

 

 .نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:5

 

 

 



 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:
  

 شماره استاندارد: 

6A3S 

 : مشارکت دانشجویان در امور دانشجوییمتن استاندارد

 نشانگرها

 

6A1S1I-  ،فعال بودن شوراهای منتخب دانشجویی در اداره امور مربوط به دانشجویان )خوابگاه

 تغذیه، فوق برنامه و ...( )الزامی(

6A1S2I-  سنجش مستمر رضایت دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی فرهنگی و وجود سیستم

 مشارکت دانشجویی )الزامی(

تواند حسب مورد نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند. دانشگاه می*

 ودارزیابی استفاده کند. از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خ

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .7

  نقاط قوت:

 دانشجویان در خوابگاه شورای صنفی دارند که اعضای آن رابط بین دانشجویان و مسئولین می باشند.

 نقاط ضعف: 

 مستمر ندارند.شوراهای منتخب دانشجویی فعالیت  .1

 سنجش مستمر رضایت دانشجویی ثبت نمی گردد. .2

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .3

 انطباق كامل دارد□

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از ■

 انطباق ندارد□

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .4

 
 .برنامه ریزی در جهت فعالیت و انسجام شوراهای منتخب دانشجویی صورت گیرد.1     

 .برنامه ریزی در جهت سیستم کارآمد و موثر سنجش مستمر  رضایت دانشجویی از ارائه خدمات2

 

 استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: منابع/ مستندات مورد  .5

 



 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .6

 
 

  

  



 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .7
  

 شماره استاندارد: 

6A4S 

 دانشجویانرسیدگی به امور انضباطی : متن استاندارد

 نشانگرها

 

6A1S1I-  اطالع رسانی مناسب به دانشجویان در مورد آیین نامه های مرتبط تخلفات دانشجویی

 )الزامی(

6A1S2I- )تشکیل منظم جلسات کمیته انضباطی در صورت نیاز )الزامی 

6A1S3I- )مراعات مقررات موضوعه در تصمیم گیری های کمیته انضباطی )الزامی 

تواند حسب مورد ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند. دانشگاه مینشانگرهای *

 از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند. 

 

 مرتبط حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای  .8

  :نقاط قوت

در بدو ثبت نام با ارائه بروشورهای حاوی ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان و ضوابط و مقررات رفتار و پوشش  .1

 دانشجویان 

 از طریق نصب آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان در تابلوی اعالنات، چاپ بنر و درج در وب سایت واحد .2

  

 نقاط ضعف: 

 

 موجود در مقایسه با استاندارد: .وضعیت3

 انطباق كامل دارد□

 درصد(  50انطباق نسبي دارد )باالی □

 درصد(  50تا حدودی انطباق دارد )كمتر از ■

 انطباق ندارد□

 

 .راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: 4

 

 

 .منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: 5
 مستندات موجود بوده و پيوست مي باشد. 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .3

  ارائه و بررسي مي شوداین آیتم در سطح معاونت فرهنگي دانشجویي 



A7حوزه پژوهشی 

 

 پژوهشیحوزه:

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .74

 

  

 : شماره استاندارد

7A1S 

 برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي      : متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A1S1I-  مشخص بودن معيارهاي انتخاب مديران پژوهشي و مراعات معيارها )معاون

پژوهشي، مدير پژوهشي دانشگاه، معاونان پژوهشي دانشکده ها و اعضاي شوراي پژوهشي( 

 الزامي()

7A1S2I- ( تشکيل منظم جلسات شوراي پژوهشي در دانشکده ها و دانشگاه)الزامي 

7A1S3I- ( وجود برنامه کوتاه مدت و دراز مدت براي ارتقاء کيفيت پژوهشها در مؤسسه)الزامي 

7A1S4I-  مشخص بودن ميزان و نحوه تفويض اختيارات به زير مجموعه هاي مرتبط )مراکز

 الزامي(ي، دانشکده هاو گروهها ....( )پژوهش

7A1S5I- )وجود فرايند مشخص نظارت و ارزشيابي اختيارات تفويض شده )ترجيحي 

7A1S6I-  نسبت بودجه جذب شده براي فعاليتهاي پژوهشي به بودجه تخصيص يافته از سوي

 دانشگاه )ترجيحي(

7A1S7I- )مشخص بودن و انتشار اولويتهاي پژوهشي در مؤسسه )ترجيحي 

7A1S8I-  وجود ضابطه مدون و مکتوب براي تخصيص منابع در جهت اولويتهاي پژوهشي

 )ترجيحي(

7A1S9I-  مشخص بودن فرآيند حمايت از کارکنان غير هيئت علمي براي ارائه و اجراي

 يحي(طرحهاي پژوهشي  )ترج
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7A1S10I-  مشخص بودن فرآيند حمايت از افراد غير دانشگاهي براي ارائه و اجراي طرحهاي

 پژوهشي مرتبط با اهداف مؤسسه )ترجيحي(

7A1S11I-  مشخص بودن فرآيند بررسي فعاليتهاي پژوهشي از نظر سازگاري با معيارهاي

 الزامي(اخالقي )

 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .75

 نقاط قوت:

7A1S2I- -.جلسات شورای پژوهشی در دانشکده بطورمنظم تشکیل می گردد 

7A1S4I- -  پژوهشی دانشگاه جهت بررسی پروژه های تحقیقاتی تفویض اختیار شده است.دانشکده بهداشت از طرف معاونت 

7A1S5I- فرآیند نظارت و ارزشیابی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی بدین صورت می باشد: ابتدا طرح مورد نظر گروههای مختلف دانشکده

به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال می گردد سپس طرح مربوطه در شورای پژوهشی مطرح شده و داورها جهت داوری و اظهار نظر علمی 

 انتخاب می گردند. 

7A1S6I-ع مالی جهت طرحهای پژوهشی دانشکده از معاونت پژوهشی دانشگاه تامین می گردد.مناب 

7A1S11I- طرحهای پژوهشی از نظر بررسی سازگاری با معیارهای اخالقی در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن

http://www.gums.ac.ir) .بررسی میگردد 

 

 

 

 

  لویتهای پژوهشی دانشکده مشخص و در سایت دانشکده قابل مشاهده می باشد.ا-
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 نقاط ضعف: 

 فرآیند حمایت از کارکنان غیرهیات علمی برای ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی مشخص نمی باشد.-

 فرآیند حمایت از افراد غیردانشگاهی برای ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی مشخص نمی باشد.-

 

 

موجود در مقایسه با استاندارد: وضعیت .76  

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد ■

 انطباق ندارد □

 

 

 

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .77  

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .78

 

 پیوست می باشد.  فایل مستندات



 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .79

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: 

  

 : استانداردشماره 

7A2S 

 توجه به گسترش کمي و کيفي طرحهاي پژوهشي: متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A2S1I- بررسي و تصميم گيري در مورد طرحهاي پژوهشي مشخص و مکتوب بودن فرآيند 

 الزامي()

 7A2S2I-  انجام فرايند بررسي و تصميم گيري در مورد  طرحهاي پژوهشي مناسب بودن زمان

 )ترجيحي( ماه( 3)حداکثر 

7A2S3I-  مناسب بودن نحوه محاسبه و تخصيص و به هزينه گرفتن بودجه طرحهاي پژوهشي

 )ترجيحي(

7A2S4I-  روند رو به رشد تصويب طرحهايHSR )ترجيحي( 

7A2S5I- در آموزش )ترجيحي(روند رو به رشد تصويب طرحهاي  پژوهش 

7A2S6I- بين دانشگاهي و بين دانشگاه و  -روند رو به رشد تصويب طرحهاي بين دانشکده اي

 صنعت و مراکز تحقيقاتي )ترجيحي( 

7A2S7I-  روند رو به رشد نسبت طرحهاي خاتمه يافته به کل طرحهاي پژوهشي در مقطع زماني

 معين )ترجيحي(

7A2S8I- ( وجود سيستم نظارت و پايش روند اجراي طرحهاي پژوهشي)الزامي 
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7A2S9I-  مکتوب بودن فرآيند و زمان بندي تصويب و پرداخت بودجه طرح هاي تحقيقاتي

 )ترجيحي(

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .10

 نقاط قوت:

7A2S1I-مشخص می باشد.در سایت دانشکده طرحهای پژوهشی فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد 

7A2S2I-  معموال برای مدت دو هفته پیش بینی شده است.انجام فرآیند تصمیم گیری در مورد طرحهای پژوهشی 

7A2S3I-.محاسبه و تخصیص بودجه طرحهای پژوهشی زیرنظر دانشگاه صورت می پذیرد 

7A2S1I- - فلوچارت  نظارت و پایش روند اجرای طرح های تحقیقاتی 

 

 نقاط ضعف: 

طرح پژوهش در آموزش تصویب و اجرا شده است. دوفقط  -  

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .11

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد ■

 نداردانطباق  □

 

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .12  



 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .13  

 

 فایل مستندات پیوست می باشد.

 

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به  .14  

 

 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .8

  

 : شماره استاندارد

7A3S 
 وجود سيستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش مؤسسه با بخش خدمات و صنعت: متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A3S1I-  طرح ها و ميزان  بودجه جذب شده  از بخش صنعت و خدمات روند رو به رشد تعداد

 ترجيحي()

7A3S2I-  وجود آيين نامه روشن در مورد فرايند تعامالت مالي و اداري مجريان طرحهاي ارتباط

 ترجيحي(دانشگاه( ) –با صنعت، با مؤسسه طرف قرارداد  و مؤسسه متبوع )دانشکده 
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7A3S3I- خدماتي و انعکاس مستمر  -ارتباط مستمر) ادواري( حوزه پژوهش با موسسات صنعتي

 ترجيحي(نيازهاي موسسات ذکر شده به گروههاي آموزشي و مراکز تحقيقاتي )

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از اند حسب مورد از تونشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .9

 نقاط قوت:

 باشد.ميموجود(اhttp://www.gums.ac.irآیین نامه ارتباط با صنعت در سایت دانشگاه)-

 نقاط ضعف: 

 اط مستمر با بخش صنعت وجود ندارد واز همکاری آنان در برگزاری جلسات وهمایش ها استفاده می شوددر حال حاضر ارتب-

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .10

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد ■

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد:  .11

 پذیرد.پیشنهاد میگردد که روند اداری تصویب طرحهای همکاری با صنعت در بازه زمانی کوتاهتری انجام 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .12  

 

http://www.gums.ac.ir/pharmacy


 فایل مستندات پیوست می باشد.

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .9

  

 : شماره استاندارد

7A4S 

 سامان يافتگي انتشار آثار علمي مؤسسه: متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A4S1I- مشخص بودن فرآيند کارشناسي و تصويب و حمايت از  انتشار آثارعلمي توسط مؤسسه 

 الزامي()

 7A4S2I-  عموم دانشگاهيان  در مورد فرآيند کارشناسي و انتشار آثار اطالع رساني مناسب به

 )ترجيحي( علمي

7A4S3I-  رضايت مؤلفان و مترجمان از فرآيند کارشناسي، تصويب، و حمايت موسسه از انتشار آثار

 علمي )ترجيحي(

7A4S4I- )روند رو به رشد تعداد و تنوع انتشارآثار علمي توسط موسسه )ترجيحي 
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7A4S6I-  روند رو به رشد انتشار  کتابهايي که به صورت گروهي  تاليف يا ترجمه شده اند ) توسط

 الزامي(موسسه( )

7A4S7I-  الزامي() موسسهمتظم بودن انتشار مجالت علمي 

7A4S8I-  سرانه  رو به رشد تعداد مقاالت چاپ شده  اعضاي هيات علمي، کارکنان و دانشجويان

 الزامي(در  مجالت معتبر علمي داخلي )

7A4S9I -  ،کارکنان و دانشجويان سرانه  رو به رشد تعداد مقاالت چاپ شده  اعضاي هيات علمي

 الزامي(در  مجالت معتبر علمي خارجي )

7A4S10I-  از طرحهاي پژوهشي مصوب به صورت مقاله در مجالت   %50انتشار نتايج حد اقل

 الزامي() معتبر علمي داخل و خارج کشور

7A4S11I-  پژوهشي مصوب  به صورت مقاله در همايشهاي از طرحهاي   %70ارائه نتايج حداقل

 علمي داخل يا خارج از کشور )ترجيحي(

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .10

 نقاط قوت:

  در سايت دانشگاه اطالع رساني شده است. فرآيند کارشناسي و تصويب و حمايت از  انتشار آثارعلمي -

 رزومه علمي اطالع رساني شده است. اپ شده اعضاي هيات علمي در بخش معرفي گروههاي دانشکده در قالبمقاالت چ -

7A4S4I- روند رو به رشد تعداد و تنوع انتشارآثار علمي توسط موسسه 

7A4S6I- روند رو به رشد انتشار  کتابهايي که به صورت گروهي  تاليف يا ترجمه شده اند 

 نقاط ضعف: 

طرحهای مصوب به انتها نرسیده است. برخی  حاضردر حال  -  

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .11
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 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد 

 انطباق ندارد □

 

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد راهکارها .12  

 

 

)لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: مورد استفاده برای تکمیل این فرم  مستندات /منابع .13  

 

 فایل مستندات پیوست می باشد.

 

 

درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت،  .14  

 

 

 

 

 

 



 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:.1

  

 : شماره استاندارد

7A5S 
 سامان يافتگي نحوه برگزاري همايشها  : متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A5S1I- بين  -مشخص بودن فرآيند تصويب، حمايت، و برگزاري همايشهاي درون دانشگاهي

   الزامي() دانشگاهي داخلي و خارجي

7A5S2I-  روند رو به رشد مشارکت انجمنهاي علمي و مؤسسات غيردولتي در برگزاري همايشهاي

 علمي )ترجيحي( 

7A5S3I- )روند رو به رشد تعداد و تنوع سمينارها و کنگره ها در سال )ترجيحي 

 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 نشانگرهای مرتبط حسب مورد( توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به.2

 نقاط قوت:

 ا( اطالع رساني شده است. http://www.gums.ac.irفرآیند برگزاری سمینار در سایت دانشگاه)

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:.3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □
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 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد ■

 انطباق ندارد □

 

 

 

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: .4

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(: .5

 باشد. یم وستیمستندات پ لیفا

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:.6

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:.1

  

 : شماره استاندارد

7A6S 
برنامه ريزي براي استفاده گسترده اعضاي هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي و : متن استاندارد

 سفرهاي علمي

 نشانگرها

 

7A6S1I- الزامي() فرصتهاي مطالعاتي مشخص بودن فرآيند بررسي و تصميم گيري در مورد   

7A6S2I-  وجود سيستم براي ارائه خدمات مشاوره اي به اعضاي هيات علمي متقاضي فرصتهاي

 )ترجيحي( مطالعاتي

7A6S3I-  وجود گزارشهاي مدون ارزشيابي از سفرهاي علمي که با حمايت  دانشگاه  انجام شده

   الزامي()

7A6S4I- ميم گيري در مورد سفرهاي علمي )شرکت در مشخص بودن فرآيند بررسي و تص

   الزامي(گردهمايهاي علمي خارج از کشور ....( )

7A6S5I-  روند رو به رشد نسبت اعضاء هيئت علمي که تسهيالت مسافرت علمي) اعم از فرصتهاي

 سال گذشته )ترجيحي( 5مطالعاتي و شرکت در همايشها( دريافت کرده اند به کل اعضاء در 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 نشانگرهای مرتبط حسب مورد( توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به.2

 نقاط قوت:

A7/S6/I1/فرصت%20مطالعاتی


ا(  اطالع http://www.gums.ac.irفرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد فرصتهای مطالعاتی بر روی سایت دانشگاه) -

 رسانی شده است.

سایت دانشگاه اطالع رسانی شده است.فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد سفرهای علمی بر روی  -  

 

 نقاط ضعف: 

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:.3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد ■

 انطباق ندارد □

 

 

 

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: .4

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:.5

 

 باشد. یم وستیمستندات پ لیفا

http://www.gums.ac.ir/pharmacy
http://www.gums.ac.ir/pharmacy


  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(رت نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزا.6



                                               

 متن استاندارد و نشانگرهای آن:.1

  

 : شماره استاندارد

7A7S 
 برنامه ريزي مناسب گسترش روابط با مراکز علمي خارج کشور   : متن استاندارد

 نشانگرها

 

7A7S1I-  تحقيقاتي مشترک با مراکز علمي و دانشگاهي خارج از روند رو به رشد اجراي طرحهاي

 کشور )ترجيحي(

7A7S2I-  استفاده موثر از تفاهم نامه هاي همکاريهاي علمي و فرهنگي با دانشگاهها و مراکز

 علمي خارج از کشور )ترجيحي(

7A7S3I- مراکز )چاپي و الکترونيکي( براي معرفي توانمنديهاي موسسه به  وجود انتشارات منظم

 )ترجيحي( علمي و دانشگاهي خارج از کشور

7A7S4I-  مشخص بودن فرآيند و نحوه تخصيص امکانات موسسه براي جلب همکاري اعضاي

 )ترجيحي( هيات علمي برجسته خارج از کشور

 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد(.2

 نقاط قوت:

 

 نقاط ضعف: 

 روند رو به رشد اجرای طرحهای تحقیقاتي مشترک با مراكز علمي و دانشگاهي خارج از كشور  نبود-

با دانشگاهها و مراكز علمي خارج  بین دانشکده بهداشت تفاهم نامه های همکاریهای علمي و فرهنگي در حال حاضر -

 وجود ندارد.از كشور 



 کاری اعضای هیات علمي برجسته خارج از كشورنحوه تخصیص امکانات موسسه برای جلب هم ی جهتفرآیند -

 تعریف نشده است.

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد:.3

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد ■

 انطباق ندارد □

 

 راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت موجود در مورد این استاندارد: .4

 

 

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:.5

  نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:.6

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .80

 

  



 وجود مراکز تحقيقاتي سازمان يافته و کارآمد     - 7A8S:متن استاندارد  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

7A8S1I-  )... مشخص بودن نحوه ارتباط مراکز تحقيقاتي )ارتباط تشکيالتي، مالي، مديريتي و

 )ترجيحي( با مؤسسه )دانشگاه(

7A8S2I-  مشخص بودن فرآيند مشارکت اعضاء هيئت علمي در فعاليتهاي پژوهشي مراکز

   الزامي()

7A8S3I-  روند رو به رشد نسبت مقاالت انتشار يافته مراکز تحقيقاتي به کل مقاالت منتشر

 مجالت داخلي و خارجي( )ترجيحي(شده از سوي دانشگاه )در 

7A8S4I-  روند رو به رشد نسبت درآمد هاي پژوهشي مراکز تحقيقاتي )گرانتها( به کل اعتبارات

 مراکز )ترجيحي(

7A8S5I -  از کل اعتبارات مراکز پژوهشي براي انجام طرحها و تامين  %50هزينه شدن حداقل

   الزامي(تجهيزات پژوهشي )

7A8S6I- رشد نسبت تحقيقات مشترک )بين بخشي(  به کل تحقيقات انجام شده  روند رو به

 در مراکز پژوهشي )ترجيحي(

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .81

 نقاط قوت:

7A8S1I- وجود مرکز مصوب تحقیقات بهداشت ومحیط زیست 

7A8S6I- وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دو رشته 

7A8S4I-  ودفتر ارتباط با صنعت بهداشت ومحیط زیستوجود فضای فیزیکی مستقل برای مرکز تحقیقات 

 نقاط ضعف: 

7A8S5I-عدم اختصاص بودجه مستقل به مركز تحقیقات 

A7/S8/i2/2.png
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7A8S5I-كمبود بودجه پژوهشي دانشکده 

7A8S6I-كمبود نیروی انساني متخصص 

7A8S4I-  دانشگاهعدم تخصیص گرانت به مراكز تحقیقاتي از طرف 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .82

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .83  

 درخواست تخصیص بودجه مستقل

 درخواست نیروی انسانی متخصص

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .84

 

 مصوبه مرکز تحقیقات ومستندات مرتبط

 

 

 

 



 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .85

 

 

 

 

استاندارد و نشانگرهای آن:متن  .86  

 

  

 مديريت مناسب پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي     - 7A10S:متن استاندارد  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

7A10S1I-   مشخص بودن  فرآيند تصويب پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي درسطح موسسه

   الزامي()

7A10S2I-  بودن فرآيند تخصيص بودجه به پايان نامه هاي تحصيال ت تکميلي مشخص

   الزامي() درسطح موسسه

7A10S3I-  وجود سيستم پايش اجراي پايان نامه ها ي تحصيالت تکميلي در سطح دانشکده

   الزامي() و دانشگاه

7A10S4I-  وجود سيستمي براي نظارت بر مراعات آيين نامه هاي دوره هاي تحصيالت تکميلي

   ترجيحي())کارشناسي ارشد و دکترا( در تصويب، پايش و ارزشيابي پايان نامه ها 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند.  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .87

 نقاط قوت:

I1S10A7-  مشخص ومکتوب است دانشکدهفرآيند تصويب پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي درسطح   

A7/S10/I1
A7/S10/I4/I4S10A7-%20.pdf


I2S10A7- معاونت تحقيقات وفناوري دانشاه مشخص بوده  فرآيند تخصيص بودجه به پايان نامه هاي تحصيال ت تکميلي درسطح

 وجزء فرایندهای آن معاونت است

I3S10A7-  مشلور وداور از طريق ابالغ اساتيد راهنما،سيستم پايش اجراي پايان نامه ها ي تحصيالت تکميلي در سطح دانشکده

 صورت مي گيرد

 نقاط ضعف: 

7A10S4I-عدم پرداخت به موقع بودجه مصوب طرح ها توسط معاونت پژوهشي دانشگاه 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .88

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .89  

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .90

 الگوریتم روند تصویب پایان نامه های تحصیلی درسایت دانشکده

 تحقیقاتیوجود ناظر وداور طرح های 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .91

  



8A-حوزه آموزش دانشجو 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .92

 

  

 مشخص بودن برنامه هاي درسي -8A1S  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

8A1S1I- الزامي() بودن برنامه هاي درسي رشته هاي  مختلف به شکل مکتوب  موجود 

8A1S2I- ( در دسترس بودن برنامه هاي درسي هر رشته براي اساتيد و دانشجويان)الزامي 

8A1S3I- از دوره تحصيل  غمعرفي برنامه درسي هر رشته به صورت مکتوب به دانشجويان در آ

 الزامي(. )

8A1S4I-  ،معرفي مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجويان )شامل سر فصل، وظايف دانشجو

 الزامي()نحوه ارزشيابي دانشجو و منابع( درقالب فرم يکسان در سطح موسسه 

8A1S5I- از  )سيالبس( قابل دسترس بودن برنامه هاي درسي و فرمهاي معرفي درس

Home Page الزامي دانشکدههر() 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .93

 نقاط قوت:

8A1S1I-  برنامه هاي درسي رشته هاي  مختلف به شکل مکتوبموجود  بودن  

8A1S2I- مي باشددر دسترس ر رشته براي اساتيد و دانشجويان برنامه هاي درسي ه 

8A1S3I- به آنان عرضه مي شوداز دوره تحصيل  غبرنامه درسي هر رشته به صورت مکتوب به دانشجويان در آ 
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8A1S4I-  شامل سر فصل، وظايف دانشجو، نحوه ارزشيابي دانشجو و منابع( محتويات درسبه دانشجويان  درسدر آغاز(

 عرضه مي شوددرقالب فرم يکسان 

8A1S5I- از  )سيالبس( برنامه هاي درسي و فرمهاي معرفي درسHome Pageدانشکده موجود مي باشد 

 نقاط ضعف: 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .94

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .95  

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .96

8A1S- پمفلت آموزشی-تابلو اعالنات مرتبط با هررشته-سایت دانشکده 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .97
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 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .98

 

  

 پشتيباني از شيوه هاي فعال و مناسب تدريس         -8A2S  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

8A2S1I- الزامي() ارائه منظم کارگاههاي روش تدريس در مؤسسه 

8A2S2I-  مناسب بودن و کاربردي بودن کارگاههاي روش رضايت اعضاي هيات علمي از

 ترجيحي()تدريس

8A2S3I-  وجود و اجراي آيين نامه هاي تشويقي در موسسه براي مدرسيني که از شيوه هاي

 ترجيحي() فعال و نوين تدريس استفاده مي کنند

8A2S4I-  نفر هيات علمي دارند 50يي که بيش ار دانشکده ها در آموزش توسعه دفتروجود 

 الزامي()

8A2S5I-  وجود سيستم مناسب نظارت بر بکارگيري روشهاي نوين تدريس و تعيين روند بهره

 ترجيحي() گيري مدرسين از شيوه هاي جديد

8A2S6I-  5روند رو به رشد استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي فعال و نوين تدريس در 

 ترجيحي(سال گذشته)

8A2S7I-  وجود برنامه و سيستم مشخص براي توسعه بهره گيري از امکانات شبکه رايانه اي

 ترجيحي() در جهت بهبود آموزش و پژوهش

8A2S8I-(روند رو به رشد تهيه و استفاده از رسانه هاي کمک آموزشي روزآمد)ترجيحي 

8A2S9I-  وجود سيستم مورد توافق در بين گروههاي آموزشي براي مشاهده و نقدتدريس

 ترجيحي() همکاران در هر گروه

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مينشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي  *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 موارد فوق از طرف معاونت آموزشی وبصورت متمرکز انجام می شود

ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با .99  
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 نقاط قوت:

8A2S4I- وجودedoدرسطح دانشکده غلی رغم تعداد اندک اعضای هیات علمی دانشکده 

8A2S5I- 8وA2S7I  وجود سیستم تشویق روشهای تدریس نوآورانه  از طریق دراختیار قرار دادن امکانات سخت افزاری

 اعضای هیات علمی مانند لپ تاپموردنیاز 

8A2S6I- استفاده اعضا هيات علمي از روشهاي آموزش الکترونيک مانندNAVID-LMS-فراديد 

8A2S8I- استفاده از رسانه هاي کمک آموزشي روزآمد مانند پاورپوينت وکامپيوتر 

 نقاط ضعف: 

8A2S9I-  مشاهده و نقدتدريس همکاران در هر گروهوجود سيستم مورد توافق در بين گروههاي آموزشي براي عدم  

 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .100

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .101  

 در دانشکدهlms یراه انداز-بسترسازی برای ارائه روشهای نوین آموزشی

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .102

 edoابالغ 

A8/S2/I4


 وجود مستندات مرتبط با استادنمونه وجشنواره شهید مطهری

 

ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت  .103  

درهنگام تهیه این استاندارد به تنوع دانشگاه ها در برگزاری کالسهای آموزش اساتید توجه نشده و به همین دلیل 

 بعضی ازاین شاخصها درسطح  دانشکده ها مصداق ندارند

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .104

 

  

 ارزشيابي منظم برنامه هاي درسي         -8A3S  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

8A3S1I-  وجود برنامه مشخصي جهت همکاري مراکز توسعه آموزش پزشکي با گروههاي

آموزشي براي تهيه ابزارها و بکارگيري شيوه هاي مناسب ارزشيابي برنامه درسي گروهها در 

 ترجيحي() فواصل زماني معين

8A3S2I-  ( تهيه  و ثبت گزارشهاي ارزشيابي ادواري برنامه هاي گروههاي آموزشي)الزامي 

8A3S3I-  عال اکثريت  اعضاي هيات علمي هر گروه آموزشي در ارزشيابي برنامه فمشارکت

 )ترجيحي(آموزشي گروه 

8A3S4I-  ،وجود برنامه مشخص جهت همکاري مراکز توسعه آموزش پزشکي با مدرسين

گروههاي آموزشي و يا کميته برنامه ريزي درسي دانشکده براي تهيه فرمهاي ارزشيابي درس 

(Course Evaluation  و اجراي ارزشيابي درس به صورت ساليانه  )()ترجيحي 

8A3S5I-  ،وجود پرونده براي هر درس )حاوي سوابق مربوط به درس به تفکيک: سرفصل

 ترجيحي() مدرس، نحوه ارزشيابي درس و نتايج آن( در موسسه
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8A3S6I-  روند رو به رشد استفاده از نتايج ارزشيابي برنامه ها و ارزشيابي دروس براي انجام

 ترجيحي(اصالحات آموزشي )

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

حسب مورد(توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط  .105  

 نقاط قوت:

8A3S1I-  با توجه به تعداد کم اعضای هیات علمی مشارکت فعال آنها دربازبینی سیالبس درسی هر دوره درسی حداقل

 یک بار درسال صورت می گیرد

8A3S4I-  فعال بودنedo  دانشکده درخصوص طرح درس وطرح دوره 

 نقاط ضعف: 

8A3S2I-   عدم وجودگزارشهاي ارزشيابي ادواري برنامه هاي گروههاي آموزشي 

8A3S3I-  ترجيحي(عال اکثريت  اعضاي هيات علمي هر گروه آموزشي در ارزشيابي برنامه آموزشي گروه فمشارکت( 

8A3S5I-   وجود پرونده براي هر درس عدم 

8A3S6I-  دروسعدم برگزاری واحدهای عملي درس ها بر اساس سرفصل 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .106

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 



: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .107  

 

 سازمانی وجذب نیروی انسانی متخصصاصالح چارت -تجهیزآزمایشگاه ها

8A3S4I-  فعال سازی گروه های زیر مجموعهedo 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .108

 

8A3S- صورتجلسه بازنگری سیالبس درسی 

 

ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: نقد به استاندارد )جهت .109  

درخصوص این شاخصها هم برخی از آنها ازطرف معاونت آموزشی بصورت متمرکز انجام می شود ودرسطح 

 دانشکده ها کاربردندارد

 

 

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .110

 

  

شماره 

  : استاندارد

8A4S-  در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس نظريوجود سيستم کارآمد و پاسخگو 

A8/S3/I4


 نشانگرها

 

8A4S1I- ه وجود کميته نظارت بر برگزاري آزمونها توام با شيوه نامه مشخص در هر دانشکد

 ترجيحي()

8A4S2I-  الزامي() دانشجويانمشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات 

8A4S3I- ترجيحي() وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونها 

8A4S4I-  ( روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونها براي انجام اصالحات)ترجيحي 

8A4S5I- ترجيحي() دانشجويان به صورت محرمانه يا بدون نام اعالم نتايج آزمونها به 

8A4S6I-.ترجيحي(. )مشارکت  نمايندگان دانشجويان در تهيه تقويم امتحانات 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .111

 نقاط قوت:

8A4S2I-  سماوجودفرایند مدون رسیدگی وپاسخگویی به اعتراض دانشجویان درسیستم 

8A4S1I- وجود کمیته برگزاری امتحانات 

8A4S4I- بکارگیری ریاست ومعاونین ومدیران گروه ها درپایش امتحانات بصورت مستمر 

8A4S5I-  از طريق نرم افزاراعالم نتايج آزمونها به دانشجويان به صورت محرمانه 

8A4S6I- از دانشجویان دربرنامه ریزی امتحاناتاستفاده 

 

 نقاط ضعف: 

8A4S1I -عدم وجود سیستم نرم افزار تحلیل آزمونها 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .112

 انطباق كامل دارد □
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 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .113  

8A4S4I-  خریداری نرم افزار نجما 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .114

 ابالغ معاونین وریاست-ابالغ کمیته

 

 

 

 

 

ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت  .115  

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .116

 

  



وجود سيستم کارآمد و پاسخگو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس  -8A5S  : شماره استاندارد

 عملي و باليني            

 نشانگرها

 

8A5S1I-  علمي باليني  در کارگاههاي ارزيابي عملي و باليني شرکت  اکثريت  اعضاي هيات

 الزامي() دانشجو

8A5S2I-  مشخص بودن نحوه اجرا و نمره گذاري آزمونهاي باليني و عملي و اعالم آن به

 الزامي() چک ليستها ....( -دانشجويان )نحوه نمره گذاري 

8A5S3I-  وجود کميته نظارت بر برگزاري آزمونهاي باليني و عملي  با شيوه نامه مشخص در

 ترجيحي() هر دانشکده يا بيمارستان آموزشي

8A5S4I-  مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان در آزمونهاي

 ترجيحي() عملي و باليني

8A5S5I- علمي مناسب براي ارزيابي عملي و باليني روند رو به رشد  استفاده از روشهاي

 ترجيحي(دانشجويان )

8A5S6I-  وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونهاي عملي و باليني به منظور بررسي

 ترجيحي() اصالحات الزم در برنامه

8A5S7I- ات روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونهاي عملي و باليني براي انجام اصالح

 ترجيحي(آموزشي )

8A5S8I-  يکسان بودن شيوه هاي ارزيابي باليني و عملي دانشجويان در بخشهاي مشابه از

 ترجيحي() مراکز مختلف

8A5S9I- ترجيحي() اعالم محرمانه  و يا بدون نام نتايج آزمونهاي عملي و باليني به دانشجويان 

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

S5A8 این شاخص دردانشکده بهداشت مصداق ندارد زیرا هیچ یک از رشته های موجود دردانشکده بهداشت جنبه بالینی -

 ندارند

 



 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .117

 نقاط قوت:

 

 نقاط ضعف: 

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .118

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .119  

 

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .120

 

 

 

پزشکي(:نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .121  

 

 



 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .122

 

  

 ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي به دانشجويان            -8A6S  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

8A6S1I- الزامي() وجود سيستم پايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان 

8A6S2I-   وجود سيستم خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي براي کليه دانشجويان متقاضي

 الزامي() و دانشجويان داراي افت تحصيلي

8A6S3I-الزامي() با شرح وظايف مشخص براي کليه  دانشجويانمشاور تعيين  استاد 

8A6S4I-  با سيستم هاي آموزشي  مشاورمشخص بودن فرايند همکاري و ارتباط استادان

 الزامي() دانشکده و دانشگاه و مراکز ارائه خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي

8A6S5I-  به صورت حضوري و  مشاورارائه منظم دوره هاي آموزشي ضروري براي استادان

 ترجيحي() غير حضوري

8A6S6I-  ميزان حمايت موسسه از مسووليت راهنمايي  از مشاوررضايت اکثريت استادان

 ترجيحي() دانشجويان

8A6S7I- ارزشيابي ادواري از ميزان رضايت دانشجويان از خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي 

 ترجيحي()

8A6S8I-  ي اصالح خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيل يارزشيابيها برااستفاده از نتايج

 )ترجيحي(

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 

 

 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .123

 نقاط قوت:
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توسط معاونت آموزشي دانشگاه بصورت 8A6S5Iدردانشکده انجام مي گردد آيتم-8A6S1I-8A6S2I- 8A6S3I-8A6S4Iموارد

 متمرکز انجام مي شود

 

 نقاط ضعف:

 به دليل عدم انجام ارزشيابي دردانشکده بهداشت انجام نمي شود-8A6S6I- 8A6S7I-8A6S8Iآیتم های 

  

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .124

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .125  

8A6S2I-  درسیستم سما کدکاربری اساتید مشاور برای قسمت مشاوره فعال شود واساتید بصورت الکترونیک از

 آموزشی دانشگاهبرقراری سیستم ارزشیابی اساتید مشاور از طرف معاونت -وضعیت دانشجویان مطلع گردند

 

 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .126

8A6S4I- سایت دانشکده قسمت معاونت آموزشی-ابالغ اساتید مشاور 

 

 

 



 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .127

 

 

 

 متن استاندارد و نشانگرهای آن: .128

 

  

 ممتاز و مستعد   توجه برنامه ريزي شده به دانشجويان -8A10S  : شماره استاندارد

 نشانگرها

 

8A10S1I- ترجيحي() وجود دفتر فعال تحت عنوان دفتر استعداد درخشان در دانشگاه 

8A10S2I-  ، انجام فعاليتهاي دفتر استعداد درخشان بر اساس  برنامه هاي مدون  کوتاه مدت

 ترجيحي() ميان مدت و بلند مدت تدوين شده که مبتني بر سنجش نياز ها باشد

8A10S3I-  جذب اعتبارات  استعداد درخشان دانشگاه در جهت اجراي برنامه هاي تدوين شده

 ترجيحي()

8A10S4I-  توجه ويژه در برنامه هاي تنظيم شده به غني سازي برنامه درسي، سرعت بخشي

 ترجيحي() برنامه درسي ، و فعاليتهاي فوق برنامه  براي دانشجويان استعداد درخشان

8A10S5I-  تصميم گيري و اجراي برنامه هامشارکت  دانشجويان عضو دفتر در فرآيندهاي 

 ترجيحي()

8A10S6I-  مشارکت مسؤولين آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني در اجراي برنامه

 ترجيحي() ها

8A10S7I-  آگاهي و رضايت دانشجويان عضو دفتر استعداد درخشان از برنامه ها و  خدمات

 ترجيحي() ارائه شده.

 

اين نشانگرها به عنوان برخي از تواند حسب مورد از نشانگرهاي ذيل هر استاندارد، به عنوان راهنمايي براي درک بهتر مفهوم و مصاديق استاندارد ارائه مي شوند. دانشگاه مي *

 سنجه هاي خودارزيابي استفاده کند. 
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 توصیف و تحلیل وضعیت موجود: )شامل نقاط قوت و ضعف، با ارجاع به نشانگرهای مرتبط حسب مورد( .129

 نقاط قوت:

8A10S1I- وجود دفتر استعدادهای درخشان 

8A10S2I- تجلیل از دانشجویان برتر ا 

 نقاط ضعف: 

8A10S3I- عدم وجود اعتبارات  استعداد درخشان  درسطح دانشکده ها 

8A10S4I- نقص ارتباطي در هدایت استعدادهای درخشان برای ارتقا دانشجویان 

8A10S5I-  مشارکت  دانشجويان عضو دفتر در فرآيندهاي تصميم گيري عدم 

8A10S6I-  ساير اعضاي هيات علمي در برنامه هاي مرتبط با استعدادهاي درخشانمشارکت عدم 

8A10S7I-رضايت دانشجويان عضو دفتر استعداد درخشان از برنامه ها و  خدمات ارائه شده. عدم نظر سنجي درخصوص  

 

 وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد: .130

 انطباق كامل دارد □

 درصد(  50)باالی  انطباق نسبي دارد □

 درصد(  50)كمتر از  تا حدودی انطباق دارد □

 انطباق ندارد □

 

: یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استاندارد راهکارها .131  
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 منابع/ مستندات مورد استفاده برای تکمیل این فرم )لطفا یک نسخه از مستندات در صورت وجود، ضمیمه شود(:  .132

 

 

 مسئول دفتر استعداد درخشان دانشکده بهداشتابالغ 

 

 

 

 نقد به استاندارد )جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(: .133

 عدم توجه به برنامه ریزی برنامه های مرتبط با استعدادهای درخشان از طرف معاونت آموزشی دانشگاه


