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مقدمه

اعتباربخشی برنامه آموزشی یکی از مهمترین اقدامات طرح تحول نظام آموزش علوم پزشکی کشور است. در همین 

راستا و با توجه به لزوم انجام اعتباربخشی برنامه های آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و نیز با عنایت 

به شرایط خاص حاکم بر مراکز آموزشی ناشی از همه گیری بیماری کوید-١٩، در کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه 

شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی  متعاقب تدوین آئین نامه، استانداردها و فرآیند اعتباربخشی 

دوره های آموزشی رشتههای علوم پایه پزشکی، راهنما های ارزیابی درونی و بیرونی را با درنظر گرفتن شرایط همه 

گیری بیماری مذکور، تدوین و در هشتمین کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه جلسه  مورخ ١٠/٣٠/ ٩٩ نهایی و تصویب 

گردید. 

راهنمای زیر با هدف ارائه اطالعات به روز و منطبق با شرایط همه گیری بیماری در خصوص مراحل و نحوه انجام 

ارزیابی درونی برای مسئوالن و اعضای محترم کمیته های اعتباربخشی و تخصصی رشته مقاطع علوم پایه تهیه شده 

است. بنابراین رعایت آن در راستای ارائه اطالعات دقیق، و میزان رعایت استانداردهای مصوب وزارت بهداشت و 

بمنظور قضاوت شفاف و مستند اعضای کمیته های تخصصی و  اعتباربخشی دبیرخانه شورای علوم پایه و تخصصی 

و صدور آرای اعتباربخشی، موثر و مفید خواهد بود.

الزم به یادآوری است که مسئوالن و اعضای محترم کمیته ارزیابی درونی اعتبار بخشی رشته مقاطع 

علوم پایه  و کارشناسان باید قبل از شروع ارزیابی درونی، ضمن شرکت در کارگاه ها و یا جلسات 

آموزشی برگزار شده توسط دبیرخانه علوم پایه، نسبت به مطالعه دقیق آیین نامه اعتباربخشی، 

استانداردهای مصوب، برنامه و آیین نامه های جدید آموزشی رشته مقاطع، فرآیند اعتباربخشی و 

راهنمای سامانه اعتباربخشی علوم پایه اقدام نمایند تا با اِشراف کامل نسبت به اجرای فرایند اعتبار 

بخشی موفق گردند.
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١-مفاهیم ارزیابی درونی (خودارزیابی)

١-١-خودارزیابی: ارزشیابی کمی و کیفی دورههای آموزشی و تعیین نقاط قوت و محدودیت های اجرای دوره، 

توسط کمیته خود ارزیابی دست اندرکاران و مجریان دوره های اموزشی دانشگاهها/ دانشکده ها انجام میشود و 

هدف آن اصالح و بهبود مداوم برنامه است. ارزیابی درونی جامع و دقیق با مشارکت اعضای هیأت علمی، کارکنان و 

دانشجویان در گروه میتواند شرایطی را فراهم سازد تا کمیت و کیفیت اجرای دوره آموزشی گروه بر اساس 

استانداردهای مصوب مبتنی بر شواهد و مستندات قابل ارائه و در راستای برنامه ریزی و اجرای روش های مفید 

برای تضمین و بهبود کیفیت ارزیابی نماید.

١-٢-  برای انجام فرآیند اعتباربخشی دوره آموزشی فعالیت ها و اقدامات در  پنج سطح ذیل انجام 

میشود:

کمیته خودارزیابی دوره آموزشی گروه در دانشگاه/ دانشکده 

کمیته تخصصی هر رشته  

کمیته اعتباربخشی دبیرخانه  

دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی 

شورای گسترش  

١-٣-مراحل ارزیابی درونی 

١-٣-١-کمیته خودارزیابی دوره های آموزشی دانشگاه/ دانشکده: این کمیته به منظور ساماندهی فرایند 

اعتباربخشی دوره آموزشی و با استفاده از ظرفیت اعضاء هیئت علمی، در قالب تشکیالت گروههای آموزشی که 

عهده دار آموزش دانشجویان در مقاطع کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) تشکیل 

میگردد و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت کارشناسی و اجرایی دانشکده ها به منظور هدایت کلیه فعالیت های 

مرتبط با خودارزیابی درگروهها/ دانشکده های مربوطه تالش می نماید.

١-٣-٢- تشکیل کمیته خودارزیابی دوره آموزشی
در هر یک از گروههای آموزشی/ دانشکده ها کمیته خود ارزیابی دوره آموزشی به منظور هدایت کلیه فعالیت های 

مرتبط با خودارزیابی منطبق با ایین نامه اعتبار بخشی تشکیل می شود که دارای یک دبیر میباشد که از بین 

اعضای هیئت علمی با سابقه مدیریتی انتخاب میشود. این کمیته میتواند در برگیرنده ترکیبی از اعضاء زیر باشد:

مدیر گروه  

حداقل ٢ نفر از اعضاء هیئت علمی گروه  
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نماینده دانشجویان تحصیالت تکمیلی (در صورت وجود مقطع تحصیالت تکمیلی) 

نماینده دانش آموختگان دوره آموزشی (در صورت امکان) 

تبصره: ترکیب نهایی اعضاء به پیشنهاد گروه مربوطه تعیین و پس از تایید رییس دانشکده ، توسط معاونت 

آموزشی دانشگاه حکم انها ابالغ میشود.

١-٣-٣- شرح وظایف کمیته خودارزیابی دوره آموزشی:
انجام فرایند خودارزیابی دوره آموزشی گروه/ دانشکده منطبق با برنامه تقویمی اعالم شده از  

دبیرخانه علوم پایه
نظارت بر پیاده سازی بهینه استانداردهای اعتبار بخشی در گروه  

تدوین گزارش خودارزیابی گروه و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده/ دانشگاه 
گزارش خالءهای احتمالی در فرایند خودارزیابی گروه و ارائه پیشنهادها و راهکارهای تخصصی به  

معاونت آموزشی دانشکده/ دانشگاه جهت ارایه به دبیرخانه علوم پایه پزشکی 
١-٤-فرایند خودارزیابی:

تشکیل کمیته خودارزیابی در گروه متقاضی و واجد شرایط اعتبار بخشی  

انتخاب دبیر کمیته 

تدوین جدول زمان بندی فعالیتهای خودارزیابی 

انجام خودارزیابی توسط کمیته خودارزیابی بر اساس استانداردهای مصوب، تهیه و ارسال گزارش و  

مستندات خودارزیابی به کمیته تخصصی هر رشته 
اعمال توصیه های اصالحی بر اساس گزارش تیم ارزیاب بیرونی 

 تبصره: کمیته خودارزیابی گروههای آموزشی به صورت ادواری و بر اساس تقویم دبیرخانه برای انجام 
خود ارزیابی اقدام مینمایند.

١-٤-١ دبیر کمیته ارزیابی درونی: 

- دبیرکمیته با حکم رئیس دانشکده انتخاب و وظیفه مدیریت، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت های مرتبط با 

ارزیابی درونی گروه آموزشی مربوطه از جمله: برگزاری جلسات کمیته، تنظیم دستورجلسات، توضیح اهداف و 

فعالیتهای ارزیابی درونی برای اعضای کمیته و پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات آنان را عهده دار خواهد بود.

- دبیر کمیته، رابط بین گروه با معاونت آموزشی دانشگاه /دانشکده  و همچنین با سرپرست تیم ارزیابی بیرونی 

دبیرخانه علوم پایه بوده و مسئولیت هماهنگی کلیه امور اجرایی مربوط به ارزیابی بیرونی را به عهده خواهد داشت. 

٢-٤-١ : شرایط انتخاب دبیر کمیته:

- عضو هیأتعلمی گروه آموزشی مربوطه با حداقل ٣ سال تجربه کاری.

- آشنا به قوانین و آیین نامه های دوره آموزشی رشته/مقاطع

- آشنا به قوانین و آییننامههای دانشگاه. 

- آشنایی با مراجع کسب اطالعات در دانشگاه.



راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی رشته مقاطع علوم پایه(بهمن ماه ۱۳۹۹)

 

٢-فعالیت های ارزیابی درونی اعتباربخشی:

١-٢-زمان و هدف تشکیل کمیته ارزیابی درونی:

 به محض اعالم امکان یا مجوز شروع انجام اعتباربخشی توسط دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی  و تخصصی، 

کمیته ارزیابی درونی با هدف مدیریت و نظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط با ارزیابی درونی در گروه آموزشی 

مربوطه تشکیل گردیده و دارای یک دبیر، و ترکیب اعضاء مشخص شده در بند ٢-٢-١ خواهد بود.

تبصره ١: تشکیل کار گروه های تخصصی مختص  و مورد نیاز رشته هایی است که آموزش رشته مقطع  بعهده 

چند گروه آموزشی می باشند ( بطور مثال  رشته پرستاری، تغذیه و یا رشته های بهداشت).  

تبصره١-١: وظایف کارگروههای تخصصی انجام ارزیابی درونی مرتبط با فعالیتهای آموزشی-پژوهشی رشته مقطع 

مرتبط  است.

 تبصره ٢: در راستای تسهیل و تسـریع فعالیتهای ارزیابی درونی، الزم است نیروی انسانی (کارشناس، تایپیست و 

...)، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام ارزیابی درونی (حضوری/مجازی) در اختیار کمیته قرار گیرد. 

تبصره ٣: تامین اعتبار مالی الزم برای اجرای فرآیند اعتباربخشی (از آموزش تا انجام ارزیابی درونی و بازدید 

ارزیابی بیرونی) بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی/دانشکده  می باشد.

تبصره ٤: در شرایط بحرانی و همه گیری بیماریهای نو ظهور، رعایت  شرایط حاکم مذکور  مانند پروتکل های 

بهداشتی در طی انجام فرایند ارزیابی الزامی میباشد.

٢-١-٢- تعیین کارگروههای تخصصی در صورت نیاز:

تعداد کارگروهها: تعیین تعداد کارگروه ها با توجه به شرایط رشته /مقاطع در اختیار دبیر کمیته خواهد بود. 

- وظایف کارگروهها: هرکارگروه مسئول بررسی میزان رعایت حوزه اختصاصی استانداردهای مصوب دوره آموزشی از 

طریق: آموزش مجریان، مصاحبه با عوامل اجرایی استاندارد و مشاهده نحوه رعایت کمی و کیفی استانداردها  بوده و 

فرمهای ارزیابی درونی مربوط به آن حوزه استاندارد را تکمیل و نسبت به فراهم سازی مستندات مورد نیاز هر 

استاندارد اقدام خواهد کرد.

٣- انجام ارزیابی درونی 

٣-١- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی:
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 قبل از شروع فرآیند ارزیابی درونی، جلسات توجیهی و آموزشی توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی برای اعضای 

کمیته و مجریان  برگزار و نسبت به تقسیم وظایف، توضیح اهداف و نحوه رعایت دستورالعمل ها و اجرای روش 

های ارزیابی درونی آموزش و اطالع رسانی کافی صورت میگیرد. 

٣-٢- برگزاری جلسات مصاحبه و هم اندیشی:

کمیته ارزیابی درونی (و یا در صورت نیازکارگروه تخصصی) نسبت به برگزاری جلسات مصاحبه و هم اندیشی با 

اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان گروه آموزشی با هدف طرح سواالت مربوط به نحوه و میزان دست یابی 

به استانداردها و دریافت پاسخ و نظرات آنها اقدام مینمایند.

٣-٣- حضور  در عرصه های آموزشی:

کمیته ارزیابی درونی در عرصه های آموزشی رشته مقطع مربوطه به گروه (عرصه بالینی در بیمارستان ها، مراکز 

صنعتی و ....) بمنظور مشاهده کمیت و کیفیت منابع و امکانات آموزشی و کمک آموزشی (کالسها، دفتر کار 

اعضای هیأت علمی، آزمایشگاهها، مرکز مهارتهای بالینی، امکانات IT مانند اینترنت و کامپیوتر، تسهیالت فوق 

برنامه، کتابخانه، سالن غذاخوری، امکانات بالینی بیمارستان ها و .....) و بررسی نحوه و میزان رعایت استانداردها در 

عرصه های فوق حضور مییابند. 

٤- تهیه گزارش در کمیته ارزیابی درونی

در کمیته ارزیابی درونی و در صورت لزوم کار گروه تخصصی، گزارش نهایی تمامی حوزه های استانداردهای 

مصوب، توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی از نظر نحوه نگارش، تکمیل اطالعات مورد نیاز و مستندات ارائه شده، 

مورد بررسی قرار  می گیرد. این گزارش پس از بحث و بررسی، در قالب توصیف وضع موجود، اعالم نقاط قوت و 

ضعف و ارائه راهکارها و اقدامات در راستای تقویت و اصالح تحقق استانداردها ، طبق فرمت مربوطه تهیه می گردد. 

سپس متعاقب رویت رئیس دانشکده و اطالع  معاون آموزشی دانشگاه، مستندات توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی 

در سامانه اعتباربخشی بارگذاری و ارسال میگردد. 

درمواردی که کمیته ارزیابی درونی، میزان رعایت و انطباق استاندارد را بصورت نسبی و یا عدم رعایت و انطباق 

تعیین نمود باید برنامهای برای کامل کردن یا حرکت به سمت رعایت کامل استاندارد به همراه جدول زمانبندی در 

فرم ارزیابی درونی استاندارد مربوطه وارد نماید.

٥- تکمیل گزارش ارزیابی درونی

تکمیل اطالعات ارزیابی درونی در یکی از دو شرایط زیر اتفاق میافتد:
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١-٥- درصورتیکه در فاصله بین ارسال گزارش ارزیابی درونی و ارزشیابی بیرونی تغییری در ساختار، منابع، اعضای 

هیأت علمی و سایر موارد ذکر شده در گزارش ارزیابی درونی رخ دهد، کمیتهی ارزیابی درونی موارد تغییر یافته را 

به روز رسانی کرده و با ذکر توضیح به دبیرخانه علوم پایه ارسال مینماید.

٢-٥- درصورتی که تیم ارزشیابی بیرونی در خواست اطالعات و مستندات تکمیلی یا اضافه نمایند، کمیته ارزیابی 

درونی باید ظرف مهلت تعیین شده نسبت به فراهم سازی و ارسال اطالعات به دبیرخانه علوم پایه اقدام نماید.

٦- ارائه جدول زمانبندی اجرای ارزیابی درونی اعتباربخشی رشته / مقاطع علوم پایه پس از ابالغ شروع 

فرآیند توسط دبیرخانه

*در صورت تعدد رشته مقاطع در یک گروه آموزشی و نیاز به تمدید مدت زمان الزم جهت انجام ارزیابی 

درونی، کمیته تخصصی اعتبار بخشی رشته مربوطه راسا تصمیم خواهد گرفت. 

زمان بندی اجرا

هفته 
هشتم

هفته 
هفتم

هفته 
ششم

هفته 
پنجم

هفته 
چهارم

هفته 
سوم

هفته 
دوم

هفته 
اول

عنوان مراحل ارزیابی 
درونی

١- مرحله تشکیل کمیته 
ارزیابی درونی

٢- مرحله انجام ارزیابی 
درونی

٣- مرحله  تهیه و ارسال 
گزارش ارزیابی درونی 

۴- مرحله تکمیل اطالعات 
گزارش ارزیابی درونی


