وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی

آییننامه اعتبـاربخشـــی دوره های
آموزشی رشتههای علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی
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بسمه تعالی
آیین نامه اعتباربخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی
مقدمه
آموزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های علوم پایه تا سال  7531محدود به تعداد  71رشته کارشناسی ارشدد در
تعدادی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بوده است .اولین دورههای آموزشی شامل رشتههای اپیدمیولوژی آمار زیستی،
حشره شناسی پزشکی و بهداشت محیط بوده است که در سال  7533در وزارت علوم وآموزش عالی آغاز گردید .در حال حاضر
تعداد  43برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد با  107رشدته محدل و همیندین  43برنامده آموزشدی در مقطدع دکتدرای
تخصصی با  511رشته محل دایر و فرآیند آموزش در بخش تحصیالت علوم پایه پزشکی را به انجام میرسانند .با ایدن گسدتره
رشته مقطع/محل و به منظور تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش رشدتههدای علدوم پایده پزشدکی ،بهداشدت و تخصصدی،
ضرورت انجام اعتباربخشی بیش از پیش احساس می گردد .این آیین نامه جهت تبیین ساختار ،وظایف ،و فرآیندد اعتباربخشدی
دوره های کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( ،)Ph.D.در دانشگاههدای علدوم پزشدکی کده در سداختار
دولتی و غیر دولتی به تربیت نیروی انسانی رشتههای علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی میپردازند ،تدوین شده است.
ماده  :1تعاریف
دوره :دوره های آموزشی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( )Ph.D.که در دانشگاهها
و دانشکده های دولتی و غیر دولتی دارای مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.
اعتباربخشی دوره :فرآیندی است که طی آن کیفیت دوره آموزشی از طریق خودارزیابی مبتنی بر استانداردها و
سپس ارزشیابی بیرونی برنامه توسط کارشناسان ارزشیابی و اعتباربخشی (اعضای هیات های ممتحنه مناطق
آمایشی ) مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن توسط دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی جهت صدور رای نهایی به شورای گسترش ارسال می گردد .آرا صادره از سوی شورای گسترش
دانشگاههای علوم پزشکی برای مدت مشخص ،معتبر بوده و دانشگاه /دانشکده بایستی  6ماه قبل از پایان اعتبار
دوره آموزشی ،در خصوص اعتباربخشی مجدد اقدام نماید.
استاندارد :معیارهایی که نشان دهنده سطح مطلوب عملکرد بوده و دوره آموزشی توسط آنها مورد قضاوت
قرار می گیرد .این استانداردها با در نظر گرفتن معیارهای علمی ،اسناد باالدستی ،برنامه آموزشی و شرایط قابل
حصول در کشور تدوین شده واز طریق نظرخواهی و اجماع صاحبنظران تکمیل گردیده و به تصویب شورای
آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی رسیده است.
خودارزیابی :ارزشیابی کمی و کیفی دورههای آموزشی و تعیین نقاط قوت و محدودیت های اجرای دوره که
توسط کمیته خود ارزیابی دست اندرکاران و مجریان دوره های آموزشی دانشگاهها /دانشکده ها انجام میشود
و هدف آن اصالح و بهبود مداوم برنامه است.
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ارزشیابی بیرونی :فرایندی است برای ارزشیابی کمی و کیفی دوره آموزشی و در راستای بهبود مداوم کیفیت
در آموزش و دستیابی بهتر اهداف دوره آموزشی .ارزشیابی بیرونی به طور معمول دربرگیرنده بررسی گزارش
خودارزیابی ،ارزشیابی از گروهها و تدوین گزارش ارزشیابی بیرونی است.
تجدید نظرخواهی :در خواست تجدید نظر در خصوص نتیجه اعتباربخشی که توسط دانشگاه/دانشکدههای
مربوطه و براساس شرایط پیش بینی شده در این آیین نامه صورت می گیرد.
وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی :شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شورای گسترش :شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
دبیرخانه :دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی
هیات ممتحنه :هیات های ممتحنه ،ارزشیابی و برنامه ریزی کالن مناطق آمایشی کشور
کمیته اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی :این کمیته در دبیرخانه
شورای آموزش علوم پایه پزشکی  ،بهداشت و تخصصی تشکیل می گردد و وظیفه برنامه ریزی و تدوین
سیاستها ،مقررات و ضوابط مورد نیاز و نظارت بر اجرای بهینه آنها را در راستای اجرای فرایند اعتباربخشی
دوره های آموزشی به عهده دارد.
کمیته تخصصی :در هر رشته تعداد  3-5نفر از متخصصین و صاحبنظران آن رشته از سوی دبیرخانه به عنوان
کمیته تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند و مسئولیت انجام هماهنگی های الزم برای اعتباربخشی دوره
های آموزشی دایر را با کمک اعضای هیات های ممتحنه مناطق آمایشی برعهده دارند.
.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 ،کارشناس ارشد و دکترای تخصصی ( )Ph.D.می باشند 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 تشکیل می گردد.
ماده  :2ساختار اعتباربخشی دوره های آموزشی رشتههای علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی
برای انجام فرآیند اعتباربخشی دوره آموزشی فعالیت ها و اقدامات در پنج سطح ذیل انجام میشود:


کمیته خودارزیابی دوره آموزشی دانشگاه /دانشکده



کمیته تخصصی هر رشته
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کمیته اعتباربخشی دبیرخانه



شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی



شورای گسترش

اعضاء ،شرح وظایف و نحوهی عملکرد ساختار اعتبار بخشی به شرح زیر است:
 -1-2کمیته 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 تشکیل می شود و دارای یک دبیر می باشد که از بین اعضای هیئت علمی با سابقه
مدیریتی انتخاب میشود .این کمیته می تواند در برگیرنده ترکیبی از اعضاء زیر باشد:


مدیر گروه



حداقل  2نفر از اعضاء هیئت علمی گروه



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 ابالغ می شود.
 -1-1-2شرح وظایف کمیته خودارزیابی دوره آموزشی:


ارائه برنامه تقویمی و زمانبندی انجام فرایند خودارزیابی دوره آموزشی گروه /دانشکده



نظارت بر پیاده سازی بهینه استانداردهای ارزشیابی در گروه



تدوین گزارش خودارزیابی گروه و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده /دانشگاه



گزززارش خالءهززای احتمززالی در فراینززد خودارزیززابی گززروه و ارائززه پیشززنهادها و راهکارهززای
تخصصی به معاونت آموزشی دانشکده /دانشگاه جهت ارایه به دبیرخانه

 - 2-2کمیته تخصصی:
 3تا  5نفر متشکل از دبیر (دبیران) هیأت ممتحنه مناطق آمایشی کشور ،افراد برگزیده انجمزنهزای علمزی و سزایر
صاحبنظران متخصص رشته با انتخاب دبیرخانه ،در هر رشزته بزرای مزدت دو سزال بزهعنزوان اعضزای کمیتزه
تخصصی انتخاب میشوند.
تبصره :یک نفر از اعضای این کمیته با انتخزاب اعضزا و بزا تاییزد دبیزر شزورای آمزوزش علزوم پایزه پزشزکی،
بهداشت و تخصصی به عنوان دبیر کمیته تخصصی انتخاب میگردد.
 - 1-2-2شرح وظایف کمیته تخصصی:
 تدوین متن نهایی استانداردها و شاخص های ارزشیابی هر رشته و پیشنهاد به کمیته اعتبار بخشی
 تهیه و تدوین فرم های خودارزیابی و ارزشیابی بیرونی
 تعیین اعضای تیم ارزشیابی کننده بیرونی از بین اعضای هیات های ممتحنه مناطق آمایشی
 تهیه و تدوین جدول زمانبندی ارزشیابیهای درونی و بیرونی
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 دریافت و بررسی گزارشات ارزشیابیهای درونی و بیرونی
 بررسی اولیه گزارش خودارزیابی و اعالم نواقص به دانشگاه /دانشکده در صورت نیاز به تکمیل قبل از
بازدید تیم ارزشیابی بیرونی
 تهیه وارسال بازخورد اصالحی به معاونت آموزشی دانشگاه
 تهیه وارائه گزارش نتایج بازدید و ارزشیابی بیرونی به کمیته اعتباربخشی
 -3-2کمیته اعتباربخشی دبیرخانه:
این کمیته متشکل از  7نفر از صاحبنظران رشتههای علوم پایه پزشکی ،بهداشت و سزایر رشزتههزای تخصصزی
مربوط از جمله دبیر شورای آموزش علوم پایزه پزشزکی ،بهداشزت و تخصصزی (یزا نماینزده ایشزان) بزه منظزور
برنامهریزی ،نظارت بر انجام اعتبار بخشی ،بررسی گزارشها ،صزدور پزیش ریی اعتباربخشزی ،ارزشزیابی کلزی
فرآیند اعتباربخشی وارایه پیشنهاد و راهکار برای ارتقای آن تشکیل میگردد .اعضای کمیته توسط دبیزر شزورای
آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی پیشنهاد و ابالغ ایشان توسط معاون آموزشزی وزارت بهداشزت
صادر میشود .جلسات کمیته به ریاست دبیر شورا یا نماینده ایشان تشکیل مزیگزردد .در جلسزات کمیتزه اعتبزار
بخشی ،با توجه به دستور کار دو نفر از اعضای کمیتههای تخصصی رشتههای مربوطه (بدون حق ریی) شزرکت
خواهند نمود.
تبصره  :1مدت عضویت در این کمیته  2سال خواهد بود.
تبصره  :2اعضاء ثابت و متغیر کمیته اعتباربخشی شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی نمی-
توانند در کمیته خودارزیابی دانشگاه محل خدمت حضور داشته باشند.
 -1-3-2شرح وظایف کمیته اعتباربخشی دبیرخانه:


بررسی و تایید استانداردهای اعتباربخشی دوره



نظارت بر انجام صحیح و به موقع فرآیند اعتباربخشی



بررسی گزارش ارزشیابی بیرونی انجام شده توسط تیم ارزشیابی بیرونی



صدور پیش ریی جهت ارسال به دانشگاه /دانشکده و شورای گسترش



رسیدگی به تجدید نظرخواهی دانشگاهها /دانشکده ها در خصوص پیش رای کمیته و یا رای نهایی شورای
گسترش

 -4-2شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی:
شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی وظیفه سیاستگذاری و تصمیمسازی در راستای
اعتباربخشی برنامههای زیر نظر آن شورا را به عهده دارد.
اعضاء شورا بر اساس آییننامه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی تعیین میشوند.
-1-4-2شرح وظایف شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی در راستای اعتباربخشی:


تدوین سیاستها ،مقررات و ضوابط مورد نیاز در راستای اجرای فرایند اعتباربخشی دوره های
آموزشی



تصویب شیوه نامه های مربوط به فرایند اعتباربخشی



پیشنهاد تدوین یا بازنگری استانداردهای هر دوره
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تصویب شیوه نامه های مربوط به اجرای فرایند اعتباربخشی



تصویب استانداردهای اعتباربخشی دوره



رسیدگی به تجدید نظرخواهی دانشکدهها با هماهنگی دبیرخانه شورای گسترش و ارائه گزارش تجدید
نظرخواهی به شورای گسترش

تبصره  :1شورا میتواند کمیته اعتباربخشی را جهت امور مربوط به اعتباربخشی برنامه با شرح وظایف فوق (به
جز تدوین سیاستها ،مقررات و ضوابط) بنا به پیشنهاد دبیر شورا ،تشکیل داده که با تفویض اختیار از سوی
شورا ،امور مربوط به اعتباربخشی را پیش ببرند.
تبصره  :2در صورت تصویب شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی  ،کلیه فرایندهای مرتبط بزا
اعتباربخشی تا قبل از صدور ریی نهایی ،پس از تدوین و تصویب آیین نامههای الزم (با نظزارت دبیرخانزه شزورای
آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی) میتواند به سایر نهادها و مؤسسات برون سپاری گردد.
 - 5-2شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی:
پیش ریی صادر شده شده توسط کمیته اعتباربخشی همراه با کلیه مسزتندات (فزرمهزا ،گززارشهزا) مزورد تأییزد
کمیته اعتباربخشی ،توسط دبیر خانه جهت طرح و صدور ریی نهایی به دبیرخانه شزورای گسزترش ارسزال مزی-
گردد.
این شورا پس از بررسی ،ریی نهایی را صادر و ضمن ابالغ به دانشگاه مربوطه ،رونوشزت آن را بزرای پیگیزری
به دبیرخانه ارسال مینماید.
تبصره :در صورتیکه مستندات جهت صدور ریی نهایی ناقص باشد ،شورا موارد را جهزت رسزیدگی مجزدد بزه
دبیرخانه ارسال مینماید.
ماده  :3فرایند اعتباربخشی
 -1-3شروع اعتباربخشی:
 -1-1-3اعالم فراخوان برنامه اعتباربخشی از دبیرخانه به دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
 -2-1-3گروه متقاضی الزم است آمادگی خود از طریق معاونت آموزشی دانشگاه /دانشکده را برای شروع
فرآیند اعتباربخشی در بازه زمانی تعیین شده به دبیرخانه اعالم نماید( .در صورت داشتن اعتباربخشی قبلی،
حداقل  6ماه قبل از پایان دوره اعتباربخشی تقاضا ارسال شود).
 -3-1-3بررسی تقاضای برنامه و تعیین برنامه زمانبندی اعتباربخشی (شامل خودارزیابی و ارزشیابی بیرونی)
توسط کمیته های تخصصی و اعتبار بخشی دبیرخانه و اعالم موافقت ،حداکثر2ماه پس از دریافت درخواست و
پیگیری ادامه فرایند توسط کمیته تخصصی.
 -4-1-3ارسال استانداردهای مصوب  ،شیوه نامه انجام خودارزیابی ،راهنمای ارزشیابی بیرونی ،فرمهای خود
ارزیابی وجدول برنامه زمان بندی اعتباربخشی توسط کمیته اعتباربخشی از طریق دبیرخانه به معاونت آموزشی
دانشگاه متقاضی اعتباربخشی برنامه.
 -5-1-3تعیین تیم ارزشیابی بیرونی و تعیین سرپرست تیم توسط کمیته تخصصی هر رشته ،با هماهنگی و
نظارت کمیته اعتباربخشی دبیرخانه.
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 -6-1-3بررسی گزارش تیم ارزشیابی بیرونی توسط کمیته تخصصی و طرح آن در جلسه کمیته اعتباربخشی
دبیرخانه و صدور پیش ریی اعتباربخشی
 -7-1-3ارسال پیش ریی کمیته اعتباربخشی توسط دبیرخانه همراه با گزارش خودارزیابی وارزشیابی بیرونی
به شورای گسترش و ارسال رونوشت به دانشگاه  /دانشکده مربوطه
 -8-1-3صدور و ابالغ ریی نهایی توسط شورای گسترش به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
 -9-1-3شیوه نامه مدیریت اجرایی تعارض منافع توسزط دبیرخانزه علزوم پایزه پزشزکی ،بهداشزت و تخصصزی
تدوین و اجرا میشود.
 -2-3خودارزیابی دوره:
 -1-2-3تشکیل کمیته خودارزیابی در گروه متقاضی و واجد شرایط اعتبار بخشی
 -2-2-3تدوین جدول زمان بندی فعالیتهای خودارزیابی
 -3-2-3انجام خودارزیابی توسط کمیته خودارزیابی بر اساس استانداردهای مصوب ،تهیزه و ارسزال گززارش و
مستندات خودارزیابی (که به تأیید رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه رسیده است) بزه کمیتزه تخصصزی
هر رشته
 -4-2-3اعمال توصیه های اصالحی بر اساس گزارش تیم ارزیاب بیرونی
تبصره :کمیته خودارزیابی گروههای هر دانشکده به صورت ادواری و بر اسزاس تقزویم دبیرخانزه بزرای انجزام
خود ارزیابی اقدام مینمایند.
 -3-3ارزشیابی بیرونی:
 -1-3-3تشکیل تیم ارزشیابی بیرونی ،انجام هماهنگی وتقسیم وظایف بین اعضا
برای هر گروه ارزشیابی کننده ،یک نفر سرپرست گروه منصوب می شود .اعضای گروه باید از افراد غیروابسته
به دانشگاه /دانشکده مورد ارزشیابی انتخاب شوند.
 -2-3-3چنانچه بر اساس بررسی دانشگاه/دانشکده هر یک از اعضای تیم ارزیابی به هر شکلی در معرض
تعارض منافع نسبت به برنامه و دانشکده مورد ارزیابی باشند ،برای مراعات بی طرفی وعدالت ،دانشگاه/دانشکده
مکلف است موضوع را بالفاصله به صورت کتبی به دبیرخانه اطالع دهد .هر گونه تصمیم در این مورد بر عهده
دبیرخانه خواهد بود
تبصره :اگر در حین یا بعد از بازدید مشخص شود که تعارض منافع وجود داشته و گزارش نشده است ،موضوع
باید برای بررسی و تصمیم مقتضی در کمیته اعتباربخشی دبیرخانه مطرح گردد.
 -3-3-3دریافت گزارش خودارزیابی توسط تیم ارزشیابی بیرونی
 - 4-3-3انجام ارزشیابی از محل توسط ارزشیابان بیرونی بر اساس استاندارد های مصوب و تکمیل فرم های
مربوطه (انجام ارزشیابیهای دورهای بر اساس شرایط گروه مربوطه در فاصله  6ماه تا حداکثر هر  4سال یک
بار خواهد بود)
 -5-3-3تهیه گزارش بازدید و ارسال آن به کمیته تخصصی هر رشته
 -6-3-3بررسی گزارش توسط کمیته تخصصی و ارسال آن به کمیته اعتباربخشی
 -4-3صدور رای در خصوص اعتبار بخشی برنامه
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 -1-4-3بررسی مستندات و گزارش ارزشیابی بیرونی توسط کمیته اعتباربخشی وصدور پیش ریی
-2-4-3ارسال پیش ریی به دانشگاه  /دانشکده مورد بازدید و اعالم فرصت تجدیدنظرخواهی
 -3-4-3در صورت درخواست تجدید نظر از سوی دانشگاه /دانشکده ،بررسی و تجدید نظر در مورد پیش رای
صادره
 -4-4-3ارسال نتیجه بررسی گزارش خودارزیابی و ارزشیابی بیرونی ،به همراه پیش ریی اولیه اعتباربخشی به
دبیرخانه شورای گسترش
 -3-5-4صدور ریی نهائی توسط شورای گسترش و اعالم آن به دانشگاه /دانشکده و دبیرخانه
 -6-4-3در صورت اعتراض دانشگاه /دانشکده به رای شورای گسترش (فقط هنگامی که ریی شورای گسترش با
پیش ریی کمیته اعتباربخشی مغایرت داشته باشد)  ،طی مراحل تجدید نظر
 -7-4-3اطالع رسانی فهرست تمام برنامههای تأیید کامل صالحیت شده از طریق سایت

 http://mbs.behdasht.gov.ir/و سامانه http://mep.behdasht.gov.ir/
ماده  :4انواع رأی نهایی در خصوص اعتباربخشی
انواع ریی نهایی در خصوص اعتباربخشی به شرح زیر میباشد:
 -1-4تأیید کامل صالحیت :تمام استانداردهای الزامی را درحد قابل قبول تأمین کرده باشد .طول مدت این اعتبار
حداکثر 4سال است و مجدداً اعتباربخشی انجام می شود.
 -2-4تأیید صالحیت  :تأمین بیشتر استانداردهای الزامی (به نحوی که کیفیت کلی برنامه مورد سؤال نباشد).
طول مدت این اعتبار حداکثر  3سال است.
 -3-4تأیید مشروط صالحیت با اخطار :عدم تأمین تعداد قابل مالحظه ای از استاندارد های الزامی بطوریکه
کیفیت کلی دوره مورد سؤال باشد .در این صورت فرایند اعتباربخشی بعدی طی 6ماه آینده انجام خواهد شد.
 -4-4توقف پذیرش دانشجو :عدم تأمین بیشتر استانداردها در این شرایط پذیرش دانشجو برای یک دوره
متوقف شده و پذیرش مجدد دانشجو مشروط به اعتباربخشی مجدد ،رفع نواقص و دریافت تأیید کامل صالحیت
می باشد.
 -5-4لغو مجوز :در صورتی که سه دوره متوالی رای توقف پذیرش دانشجو به هر دوره آموزشی تعلق گیرد،
مجوز پذیرش دانشجو لغو می گردد ..برای راهاندازی مجدد رشته الزم است دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی
مراحل درخواست راهاندازی رشته را طی نماید .بررسی و طرح موضوع راهاندازی مجدد در شورای گسترش
دانشگاه های علوم پزشکی و بر اساس نتایج مطالعات برآورد نیروی انسانی انجام خواهد شد.
تبصره :حداقل فاصله زمانی بین صدور رای لغو مجوز و در خواست راهاندازی مجدد رشته ،یک .سال میباشد
ماده  :5تجدید نظر خواهی:
چنانچه دانشگاه /دانشکده مجری دوره بزه ریی صزادره اعتزراض داشزته باشزد طبزق فراینزززد زیزززر مزی توانزد
تقاضای تجدید نظر کند.
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 -1-5در صورتیکه دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی به پیش ریی صادره توسط کمیته اعتباربخشی اعتراض
داشته و خواهان تجدید نظر باشد ،ظرف حداکثر مدت  30روز پس از تاریخ اعالم پیش ریی ،درخواست خود را
همراه با مستندات به دبیرخانه ارسال مینماید.


دبیرخانه درخواست تجدید نظر را به همراه مستندات در اختیار کمیته اعتباربخشزی دبیرخانزه قزرار
میدهد تا در اولین جلسه کمیته اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد.



کمیته اعتباربخشی میتواند شواهد و مستندات بیشتری از دانشگاه  /دانشکده علزوم پزشزکی مزورد
نظر درخواست نماید .در صورت نیاز ارزشیابی مجدد از دانشگاه  /دانشکده انجام خواهد شد.



نتیجه پس از بررسی نهایی ،به شورای گسترش اعزالم خواهزد شزد تزا در نشسزت شزورا مطزرح و
تصمیم گیری شود.

 -2-5در صورتیکه دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی به رای نهایی صادره از سوی شورای گسترش اعتراض
داشته باشد ،ظرف مدت حداکثر یکماه ،میتواند مراتب اعتراض را به دبیرخانه شورای گسترش جهت رسیدگی
اعالم نماید .در صورت مغایرت رای شورای گسترش با پیش رای گمیته اعتباربخشی ،موضوع برای رسیدگی و
تجدید نظر به دبیرخانه ارجاع میگردد
 -3-5کمیته اعتباربخشی دبیر خانه هیچگونه اصالح یا تغییری را که پس از ارزشیابی اول تیم ارزشیابی بیرونی
صورت گرفته باشد ،نمی پذیرد.

ماده  : 6ارزشیابی فرایند اعتباربخشی:
دبیر کمیته اعتباربخشی با همکاری اعضاء هیأت ممتحنه رشته مکلف است به منظور اطمینان از کیفیت فرآیند
اعتباربخشی ،فرم های فرآیند ارزشیابی اعتباربخشی را تدوین نموده و با کمک تیم متمرکزی از افرادی که در روند
ارزشیابی بیرونی مشارکت نداشته اند ،گزارشهای سالیانه تهیه و به کمیته اعتباربخشی ارائه نماید.

ماده  :7تنظیم جدول زمان بندی:
به منظور کمک به انجام منظم فرآیند اعتباربخشی ،فعالیتها باید در چارچوب جدول زمانبندی نمونه زیر تنظیم شود .به
نحوی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارسال گزارش خودارزیابی برنامه ،فرآیند ارزشیابی بیرونی ودیگر
مراحل اعتباربخشی تا صدور رای در شورای گسترش طی شده باشد و نتیجه نهایی اعالم گردد .این جدول با هماهنگی
کمیته خود ارزیابی دانشگاه /دانشکده متقاضی برنامه مورد اعتباربخشی وسرپرست تیم ارزشیابی بیرونی و دبیرکمیته
اعتباربخشی دبیرخانه تنظیم میگردد.
اقدام
اعالم فراخوان برنامه اعتباربخشی به دانشگاه /دانشکده
اعالالالم آمالالادری رالالروه /دانشالالکده متقاضالالی و واجدشالالرایب بالالرا ی شالالرو
اعتبار بخشی
بررسالالی تقاضالالاهای دریافالالت شالالده وو رفالالت نالالوا ت ایتمالالا ی  ،تاییالالد
درخواسالالت هالالا و ارسالالا جالالدو زمانبنالالدی خودارزیالالابی بالاله دانشالالگاه/
دانشکده
تعیالالیا اعیالالای کمیتالاله خودارزیالالابی  ،غالالدور ابالالالو بالالرای اعیالالا و انجالالام
خودارزیابی مبتنی بر فرم ها  ،استانداردها و ثبت آن در سامانه
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مسوول
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی
کمیته خود ارزیابی رروه با نظارت و هماهنگی معاونت
آموزشی دانشگاه /دانشکده
کمیته اعتبار بخشی و کمیته تخصصی
معاونت آموزشی دانشگاه /دانشکده و کمیته خود ارزیابی رروه

زمان شروع

مهلت اتمام

اقدام

مسوول

درخواست کتبی بالرای اعالالم آمالادری ارزشالیابی بیرونالی و ارسالا نتالای
خودارزیابی

معاونت آموزشی دانشگاه /دانشکده

ارسالالا جالالدو زمالالان بنالالدی ارزشالالیابی بیرونالالی اعتباربخشالالی بالالر اسالالا
زمانبندی اعالم شده توسب دبیرخانه

کمیته تخصصی رشته

تعییا تیم ارزشیابی بیرونی

کمیته تخصصی رشته

بررسالالی او یالاله رالالزارش خودارزیالالابی و اعالالالم نالالوا ت بالاله دانشالالگاه/
دانشالالکده در غالالورت نیالالاز بالاله تکمیالال بالال از بازدیالالد تالالیم اررزشالالیابی
بیرونی
تکمیال ال رالالالزارش خودارزیالالالابی در غالالالورت الالالزوم و ارسالالالا رالالالزارش
تکمیلی

کمیته تخصصی /تیم اررزشیابی بیرونی
کمیته خودارزیابی رروه آموزشی /دانشکده

انجام ارزشیابی بیرونی و بررسی مستندات

تیم اررزشیابی بیرونی

تهیه و ارائه رزارش کتبی ارزشیابی بیرونی

تیم اررزشیابی بیرونی

بررسی رزارش ارزشیابی بیرونی

کمیته تخصصی رشته

طالالرن نتیجالاله ارزشالالیابی بیرونالالی در کمیتالاله اعتباربخشالالی شالالورای آمالالوزش
علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی و غدور پیشرای

کمیته اعتباربخشی دبیرخانه

اعالم پیش رای به دانشگاه /دانشکده

کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه

درخواست تجدید نظر خواهی
رسیدری به تجدید نظرخواهی دانشگاه
اعالم پیشرأی به شورای رسترش
اعالم رای نهایی به دانشگاه و دبیرخانه علوم پایه
انتشار رأی اعتباربخشی

زمان شروع

مهلت اتمام

معاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده
کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی
دبیرخانه شورای رسترش
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی

ماده  :8اعالم عمومی نتایج اعتباربخشی:
دبیرخانه علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی می تواند نتایج اعتباربخشی دوره های آموزشی را به نحو مقتضی در
اختیار عموم جامعه قرار دهد.
این آیین نامه در  8ماده و  9تبصره در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم
پزشکی مورخ  1398/2/29به تصویب رسید.
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