
 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 رسالت و اهداف : 1حوزه 

ماره ش

 استاندارد

1-1 

  : متن استاندارد
بر رشته مقطع مربوطه منطبق  با رسالت دانشگاه و دانشکده و پژوهش  آموزش  در رابطه با گروه و اهدافرسالت مجموعه 

به ترتيب اولویت و مبتني بر اجتماعي مسئوليت خدمات سالمت، اسناد باالدستي، ارزشها و  نيازهاي جامعه، نظام ارائه اساس

 شواهد وجود داشته باشد. 
 

 نوع استاندارد :  الزامی 
قابل  هاسنجه  

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

مجموعه جامع رسالت و اهداف گروه ترجيحا بر اساس  1

  اولویت  تدوین شده است.

. 

 

ليست انطباق    

اولویت اهداف و 

آموزشي و هاي 

پژوهشي مرتبط با 

 گروه فعاليت هاي 

   مستندات

 
 
 

 و رسالت مجموعه در گروه وظایف و ها توانمندي 2

 ..است آمده مشخص بطور اهداف

 

توانمندي ها ليست    

 و وظایف گروه

   مستندات

 
 

ها و صالحيت هاي مورد انتظار از دانش  يتوانمند 3

آموختگان رشته /مقطع در مجموعه رسالت و اهداف 

 .بطور مشخص بيان شده است.

 

ليست توانمندي ها    

صالحيت هاي و 

مورد انتظار از دانش 

بر اساس آموختگان 

 مصوب کوریکولوم

   مستندات

 
  ليست چک

 

دررسالت و اهداف تدوین شده گروه، موارد زیرلحاظ  4

 :گردیده است

 نيازهاي جامعه و بویژه نظام سالمت  

  توجه به اسناد باالدستي 

  اجتماعي   مسئوليتارزش ها و 

 ينيع طیبر شواهد و شرا يمبتن 

 در صورت  ثروت ديتول ، فناوري و ينیکارآفر
 داشتن موضوعيت  

  و  ي) اعم از حضورآموزشي  حوزه هاي

 و پژوهشي گروه(  يمجاز

 

اسناد مورد  ليست    

استفاده شده 

 مندرج در سنجه 

   مستندات

 
 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق



 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 امضا دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی  

 کالن منطقه آمایشی ...

 .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : 

 : رسالت و اهداف 1حوزه 

شماره 

 استاندارد
1-5 

  متن استاندارد :
 .باشد شدهو اعالم  نیاز دانش آموختگان  تدو يو نظر خواه يعلماتيه ياعضارسالت و اهداف گروه با مشارکت 

 

 نوع استاندارد : الزامی 
قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

ه ب يهيئت علمي و اطالع رسان يمشارکت اعضا ندیفرآ 5

شده  نیآنان در مجموعه رسالت و اهداف گروه تدو

 است. 

صورت جلسات  ارائه   

و مکاتبات، بررسي 

نحوه مشارکت و 

چگونگي اطالع 

   رساني

   مستندات

 
 مصاحبه 

 

رسالت و اهداف از دانش آموختگان در تدوین  6

 نظرخواهي شده است.

چگونگي نظر    

 سنجي

   
 مستندات 

از مجموعه رسالت و اهداف در مناسب  ياطالع رسان 7

 سایت هاي گروه و دانشکده انجام شده است. 

 

چگونگي اطالع    

 رساني 

 
 مصاحبه 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

   امضا دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 
 کالن منطقه آمایشی ...

 : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه 

 : رسالت و اهداف 1حوزه 

شماره 
 استاندارد

1-3 

 ي شود مگروه در نظر گرفته ارزیابي مستمر ميزان تحقق اهداف گروه ) فرایند و نتایج ( بر اساس فعاليت هاي  : متن استاندارد

. 

 نوع  استاندارد : الزامی 
قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
شده،  نیمطابق با مجموعه رسالت و اهداف تدو 8

 راني، فراگ ديدرجه) اسات 063به صورت  يابیارز

 ، دانش آموختگان و.........( انجام شده است.

ارائه فرآیند ارزیابي    

ازفراگير ،  درجه 063

هيات علمي ، مدیر 

 کارشناس ،گروه

   مستندات

 
 

سال گذشته ميزان تحقق اهداف )فرآیند و  5در  9

 نتایج( مورد ارزیابي قرار گرفته است.

 

 چگونگي ارزیابي ارائه   

ميزان تحقق اهداف 

 )فرآیند و نتایج(

   مستندات

 

اهداف و  يزنگردرجه در با 063 يابیارز جینتا 11

ء قاو ارت يروز رسانه ب و نييرسالت به منظور تب

 گروه مورد استفاده قرارگرفته است.

 

چگونگي اعمال    

بازنگري ونحوه به روز 

رساني  رسالت و 

   اهداف

   مستندات

 

 

 درصد انطباق

 عدم                       □ 75-57                                □ 57-75            □99-57        □��کامل   انطباق

 □��انطباق

 نقاط قوت

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 اداتهیشن

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

   امضا دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : 

 : رسالت و اهداف 1حوزه 

شماره 

 استاندارد

1-4 

  :متن استاندارد 

  .باشد شدهو فراملي حوزه سالمت مرتبط با رشته لحاظ  يملدستاوردهاي  نیمجموعه رسالت و اهداف گروه آخر در

 نوع استاندارد: ترجیحی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
مجموعه رسالت و اهداف  يو بروز رسان نیدر تدو 11

موجود در حوزه آموزش،  يمل يدستاوردها نیآخر

 وهش و توسعه در نظر گرفته شده است.ژپ

 

ليست مجموعه  آخرین    

 دستاورد ها ي فراملي

وتطبيق آن با مجموعه 

اهداف و تدوین شده 

  رسالت گروه 

   مستندات

 
 

مجموعه رسالت و اهداف  يو بروز رسان نیدر تدو 12

موجود در حوزه  يفرامل يدستاوردها نیآخر

 آموزش، پژوهش و توسعه در نظر گرفته شده است

ليست مجموعه  آخرین    

 ي فرامليدستاورد ها 

وتطبيق آن با مجموعه 

اهداف و تدوین شده 

  رسالت گروه 

   مستندات

 
 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 

 امضا دبير کميته



 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 (کولومی)کوری: برنامه  آموزش5-1حوزه  ریز

شماره 

 استاندارد:

 5-1-1-ع

برنامه  یعال یمصوب شورا یو مناسب برنامه آموزش قیدق یاجرا یمدون برا یسازوکار : استانداردمتن 

 شده باشد. نیتدو یپزشک یزیر

 الزامی  نوع استاندارد :

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

محتوی آموزشی و برنامه های درسی بر اساس  1
برنامه آموزشی مصوب رشته ارائه می آخرین 

 شود. 

 

وجود برنامه ریزي    

منظم براي تطبيق 

محتوا و برنامه هاي 

   درسي با کوریکولوم

   مستندات
 

  مصاحبه

مصوب  يآموزش برنامه نیآخر ينامه اجرا وهيش 2

 ي وجود دارددرس يتمام برنامه ها يبرا

 

وجود شيوه نامه    

اجرایي مبطبق با  

برنامه  نیآخر

 مصوب يآموزش

   مستندات
 
 

 يآموزش برنامه نیآخر ينامه اجرا وهيش 3

در   يدرس يتمام برنامه ها يمصوب برا

و  يعلماتيه يدسترس  تمام اعضا

در گروه قرار گرفته  فراگيرانکارشناسان و 

 است

چگونگي در -   

دسترس قرار دادن 

برنامه   به هيات 

علمي ، کارشناسان ، 

 دانشجویان

   مستندات
  مشاهده

  ياختصاص  يها يبه توانمند يابيدستفرآیند  4

برنامه آموزشي براي مطابق  رانيفراگ  يو عموم

 داشته و اجرا ميشود. وجود هر برنامه درسي

 

نحوه  هدف گذاري    

فعاليت هاي  اموزشي 

پژوهشي   مبتني 

برتوانمندي ها ي 

 اختصاصي و عمومي 

 چک لیست 
 توانمندی ها 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 



 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

امضای دبیر کمیته 



 اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکیبرنامه  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 (کولومی)کوری: برنامه  آموزش5-1حوزه  ریز

شماره 
 استاندارد:

 5-1-5-ع

بصورت مدون تحصیالت تکمیلی   ی( براPortfolioآلبوم کار ) ای( Log bookکتابچه ثبت عملکرد ) : استانداردمتن 

 وجود داشته باشد.

 نوع استاندارد : الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

فعاليت هاي فراگيران  مبتني بر مهارت هاي  1

 برنامه نیآخر طبق رشته يعموم و ياختصاص

ر الگ بوک توسط هر فراگير دمصوب  يآموزش

  شود. يمخوددرج 

اي هتطابق جدول مهارت    

ضروري  رشته  مندرج در 

 کوریکولوم با الگ بوک 

   مستندات

 
  مصاحبه

شده توسط  ليتکم ويپورتفول ای الگ بوک و   2

وه گر ریسال، توسط مد ميهر ن انیپس از پا رانيفراگ

 دیيارائه بازخورد و تا ،ياستاد راهنما بررس ایو 

 .شوديم

نحوه بررسي، تایيد و    

 نظارت بر الگ بوک 

   مستندات

 
 

 فراگيران مشارکت بر مبتني آموزشي برنامه 3

 مقاطع آموزش در باالتر مقاطع تکميلي تحصيالت

 .است شده اجرا و مشخص نامه آئين مطابق تر پائين

ميزان مشارکت فراگيران    

تحصيالت تکميلي  در 

 اموزش مقاطع پایين تر 

   مستندات

  مشاهده

بصورت   يتخصص يدکتر رانيگافر هايتيفعال 4

ر د يليدوره تحص ي)الکترونيکي یا دستي( در ط

در نمره  ينامه دکتر نیيالگ بوک درج و طبق ا

)براي کارشناسي ارشد  .گردديم لحاظامتحان جامع 

 ( ضروري نيست 

چگونگي درج امتياز    

فعاليت هاي فراگيران  و 

اعمال آن در امتحان 

 جامع مقطع دکتري 

 مستندات  

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

  نقاط 



 ضعف

ها و  راهکار

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

امضای دبیر کمیته 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 شرایط اجرای برنامه آموزشی: 5- 5زیر حوزه 

شماره 
 استاندارد:

 5-5-1-ع

پژوهشی طبق برنامه آموزشی مصوب توسط  -امکانات و منابع الزم برای اجرای فرآیند های آموزشی  : متن استاندارد

 گروه  فراهم شده باشد.
 

 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی
آموزشي، تعداد و ترکيب اعضاي  براي اجراي هر برنامه 1

علمي مطابق مصوبات شورایعالي برنامه ریزي هيات

 تامين شده است.  

انطباق ترکيب هيات    

علمي با رشته مقاطع 

 موجود طبق کوریکولوم  

   مستندات

 
  مصاحبه

 يدر هر دوره متناسب با تعداد اعضاپذیرش فراگير  2

 باشد. يگروه م زاتيو امکانات و تجه يعلم اتيه

سرانه پذیرش دانشجو    

به هيات علمي و 

امکانات در هر رشته 

 مقطع 

)مطابق باا یين نامه کلي 

 دوره دکتري (

   مستندات

 
 

امکانات ، تجهيزات ، تسهيالت فيزیکي کافي، مناسب  3

و ایمن بر اساس استانداردهاي کالبدي فضاهاي 

 آموزشي و متناسب با رشته/ مقطع  وجود دارد.   

استانداردهاي کالبدي    

منطبق شده با چک 

ليست پيشنهادي کميته 

 اعتبار بخشي 

   مستندات

  مشاهده

 يها تیاولو،  نامه انیپا نیبه عناو يجهت ده يبرا 4

ظام ن يازهايو ن يباال دست بر اسناد ي)مبتن يپژوهش

و در زمان  نیسطح گروه و دانشکده تدو سالمت( در

 شود. يعنوان در نظرگرفته م بیتصو

ميزان انطباق عناوین    

پایان نامه ها با الویت 

 هاي پژوهشي  

 مستندات 

  مشاهده 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

  نقاط 



 ضعف

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

امضای دبیر کمیته 



 پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 شرایط اجرای برنامه آموزشی: 5- 5زیر حوزه 

شماره 
 استاندارد:

 5-5-5-ع

 نیمرتبط با رشته و مقطع تدو یآموزش ینامه ها و برنامه ها نینظارت بر اجراي صحیح آئ یها ندیفرآ : متن استاندارد

 و اجرا شده باشد.
 

 نوع استاندارد : الزامی  

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

مقررات و برنامه  حيصح  ينظارت بر اجرا يندهایفرا 1

مرتبط با رشته و مقطع در گروه   يآموزش يها

 شود.  يو اجرا م  نیتدو ،يطراح

 

وجود برنامه منظم     

نظارت بر اجراي مقررات 

 و نحوه نظارت  

   مستندات

 
  مصاحبه

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

امضای دبیر کمیته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: 

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 ارزیابی گروه از برنامه های آموزشی: 3- 5زیر حوزه 

شماره 
 استاندارد:

 5-3-1-ع

در گروه  یآموزش برنامه یدر خصوص محتوا شنهادهایو ارائه پ یابیجهت ارز مدون کار و ساز : متن استاندارد

 شود . هیته
 

  حیترجی نوع استاندارد  :

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

برنامه  يجهت ارتقادر پایان هر نيمسال تحصيلي  1

و  يعلم اتيه ياعضاپيشنهاد ها ي  يآموزش يها

مربوط به برنامه هاي ارائه شده در آن  فراگيران 

 نيمسال اخذ مي شود  

شده پيشنهادها یارائه    

اعضاي هيات علمي و 

فراگيران مرتبط با 

 برنامه آموزشي

   مستندات

 
  مصاحبه

در راستاي ارتقاي محتوایي دروس، از پيشنهادهاي  2

 اعضاي هيات علمي استفاده مي شود.

پيشنهاد هاي ارائه شده    

اعضاي هيات علمي 

براي ارتقا محتوا 

 وميزان اعمال آنها 

   مستندات

 
 

گزارش ساالنه از چگونگي روند اعمال تغييرات بر  3

مبناي  پيشنهادهاي منتج از ارزیابي برنامه 

 وجود دارد.( کولومی)کورآموزشي 

گزارش تغييرات    

 پيشنهادي 

   مستندات

  مشاهده

در راستاي ارتقاء برنامه آموزشي اصالحات و  4

برنامه  در خصوص  گروه  يشنهاديپتغييرات 

به معاون آموزشي / ( کولومیمصوب )کور يآموزش

 ریاست دانشکده ارسال و  روند انعکاس ان به  

پيگيري دانشگاه  ياموزش يشورامراجع باالتر و   

 مي شود.  

چگونگي پيگيري    

اصالحات  پيشنهادي 

 در کوریکولوم 

 مستندات 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 



 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها 

و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

 امضای دبیر کمیته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

یآموزش یبرنامه و دوره ها -5حوزه   

 : ارزیابی گروه از برنامه های آموزشی 3- 5زیر حوزه 

شماره 
 استاندارد:

 5-3-5-ع

گروه از نظر منابع، فضا و   یآموزش یبرنامه ها یاجرا یفیو ک یکم یابیارز یساز و کار مدون برا : متن استاندارد

 و اجرا شده باشد.   نیتدو یآموزش یعرصه ها

 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی

چک ليست هاي مربوط به ارزیابي اجراي دوره ها و  1

برنامه هاي گروه تهيه شده است  و مورد استفاده قرار 

  .مي گيرد

ليست ها ي  چک   

ارزیابي و  چگونگي 

 بکارگيري آنها

   مستندات

 
  مصاحبه

  Community basedارزیابي از عرصه هاي  2

learning  و سایر عرصه هاي آموزشي )داخل و

  رديگ يم صورتخارج دانشگاه( بطور ساالنه 

ميزان مطابقت با چک    

ليست هاي تدویني 

کميته اعتبار بخشي 

 تخصصي 

   مستندات

 
 چک

  ليست

 
ارزیابي  از منابع آموزشي بطور ساالنه یا دوره اي  3

مطابق با حد اقل هاي مورد نياز  رشته صورت مي 

 گيرد

   مستندات فرم هاي ارزیابي منابع    

 

منابع، فضا و عرصه  يابیمنتج  از ارز يشنهادهايپ  4

و به دانشکده  هيبطور ساالنه ته ،يآموزش يها

   شود.  يگزارش م

ارائه پيشنهادها و    

گزارش مرتبط با  

 ارزیابي از منابع و....

 مستندات  

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 



راهکار ها 

و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده فرم 

 امضای دبیر کمیته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

  : پژوهش3حوزه 

 : پایان نامه3-1زیر حوزه  

شماره 

 استاندارد

3-1-1 

موضوع پایان نامه ها مبتنی بر اولویت های پژوهشی ،  نیازهای جامعه ، پاسخگویی اجتماعی و حتی  متن استاندارد :

 االمکان فناوری محور باشد.

 نوع استاندارد:     الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

 قابل قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
موضوع پایان نامه ها مبتني بر نياز هاي نظام  1

سالمت اعالم شده ، اولویت هاي پژوهشي ارائه 

شده توسط وزارت متبوع ، مناطق آمایشي ، 

الین تحقيقاتي و  دانشگاه و سازمانهاي مرتبط 

 مصوب شده است. استاد

 

مطابقت عناوین پایان نامه ها    

بااولویت هاي پژوهشي از 

، یا  طرف وزارت متبوع

 مناطق آمایشي و یا ....

 مستندات  

 

 

ساز و کار مدون براي تشویق و تسهيل انجام پایان  2

نامه هایي در جهت پاسخگویي اجتماعي ،  توليد 

 –محصوالت سالمت محور ، حل معضالت صنعتي 

فناوري هاي برتر مورد نياز   از استفاده با توليدي

 ،وجود دارد .

 

 وجود ساز و کار مدون   

براي تشویق و تسهيل 

انجام پایان نامه هایي 

در جهت پاسخگویي 

اجتماعي ،  توليد 

محصوالت سالمت محور 

 و.....

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : 

  : پژوهش3حوزه 

 : پایان نامه3-1زیر حوزه  

شماره 

 استاندارد

3-1-5 

 

نحوه اجرای پایان نامه ها مطابق ضوابط و برنامه مصوب آموزشی رشته و آخرین ایین نامه مصوب دوره  متن استاندارد :

 باشدانجام شده ( مربوطه ) دکتری یا کارشناسی ارشد 

 نوع استاندارد:     الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

استاد راهنما توانمندي هاي علمي و عملي و  3

مهارت هاي ارتباطي الزم جهت هدایت پایان نامه 

را بر اساس رشته و گرایش تخصصي ، از طریق 

مصوب مرتبط با گذراندن دوره رسمي آموزش 

 رشته یا دوره هاي مربوطه کسب نموده است.

 

کسب توانمندي هاي    

علمي و عملي و مهارت 

هاي ارتباطي الزم 

اساتيد راهنما  جهت 

هدایت پایان نامه بر 

اساس رشته و گرایش 

تخصصي ، از طریق 

 گذراندن دوره رسمي.....

 مستندات  

 

 

تناسب انتخاب موضوع پایان نامه با تخصص،  4

گرایش و عرصه تحقيقاتي استاد راهنما و مشاور 

 پایان نامه رعایت شده است. 

تطابق بين مدرک    

تخصص اساتيد راهنما 

با پایان نامه، ارائه 

مقاالت چاپ شده و 

مشاهده ستاپ 

 تحقيقاتي استاد راهنما

 مستندات  

 

 مشاهده

 

الزم جهت انتخاب استاد راهنما  فراگير از اختيار 5

طبق آیين نامه هاي مصوب شورایعالي برنامه 

 .÷ریزي برخوردار است

آیين نامه هاي مصوب    

شورایعالي برنامه ریزي 

در خصوص انتخاب 

 استاد راهنما

 مستندات  

 

 

 مصاحبه 

مطابق با آئين نامه، فراگير در زمان مقرر استاد  6

خود را طبق نظر استاد راهنما  را تعيين و مشاور 

 راهنما  انتخاب نموده است.

 

وجودآیين نامه هاي    

مصوب شورایعالي برنامه 

ریزي در خصوص پایان 

 نامه و....

 مستندات  

 

 



تخصيص تعداد دانشجو به استاد راهنما مطابق با  7

و مصوبات شوراي تحصيالت تکميلي ائين نامه 

 است .دانشگاه مربوطه 

تناسب بين    

تعداددانشجو و استاد 

راهنما در جهت هدایت 

 پایان نامه 

 مستندات  

 

 

نقش و وظائف اساتيد راهنما و مشاور/مشاورین در  8

هدایت پایان نامه بر اساس  آیين نامه آموزشي 

دوره مصوب شورایعالي برنامه ریزي تبيين شده 

 است.

 

وجودو رعایت آیين نامه    

آموزشي دوره، مصوب 

شورایعالي برنامه ریزي 

در خصوص وظائف 

 اساتيد راهنما و ....

 مستندات  

 

 

برنامه منظم و مدون براي جلسات راهنمائي و  9

مشاوره توسط استاد راهنما و مشاور در الگ بوک 

 هر فراگير ثبت شده است.

صورت جلسات    

راهنمائي و مشاوره 

توسط استاد راهنما و 

 مشاور

 مستندات  

 

الگ 

 بوک 

برنامه زماني مناسب جهت اجراي پایان نامه در  11

 نظر گرفته شده و در الگ بوک ثبت شده است.

 

وجود جدول گانت    

 پروپوزال پایان نامه

 مستندات  

 

الگ 

 بوک 
برگزاري جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه  11

مطابق آئين نامه آموزشي دوره مصوب شورایعالي 

 ریزي انجام شده است.برنامه 

 

ارائه صورت جلسات    

دفاع پروپوزال و پایان 

نامه آئين نامه آموزشي 

دوره مصوب شورایعالي 

 برنامه ریزي

 مستندات  

 

 

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

  



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... 

  : پژوهش3حوزه 

 : پایان نامه3-1زیر حوزه  

شماره 

 استاندارد

3-1-3 

) . استاد راهنما از تخصص علمی الزم و نیز  ارتباطات ملی / فراملی جهت هدایت پایان نامه برخورداراست. متن استاندارد :
 کارشناسی ارشد ترجیحی (قسمت ارتباطات فراملی برای 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

ارتباط ملي یا  فراملي استاد راهنما در مورد  12

موضوعات مرتبط با پایان نامه در صورت لزوم طبق 

مستندات ) )ثبت در تيم راهنماي پایان نامه، درج 

 در مقاله، تيم تحقيق و...( وجود دارد.
 

وجود ارتباط ملي    

و فراملي استاد 

راهنما در حيطه 

 تحقيقاتش 

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : .........    

  : پژوهش3حوزه 

 : پایان نامه3-1زیر حوزه  

شماره 

 استاندارد

3-1-4 

ساز و کار مدون برای تقویت محیط پژوهش در عرصه های تحقیقاتی متناسب اعم از حوزه بالینی، بهداشت،  متن استاندارد :

افزارهای پژوهشی و امکانات چند رسانه ای   برای اجرای  صنعت ، شرکت های دانش بنیان ،  قابلیتهای مجازی پژوهش، نرم

 . پایان نامه ها تدوین و پیشنهاد  شده باشد

 نوع استاندارد:   ترجیحی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

گروه  داراي برنامه مدون  و در حال اجرا  براي  13

)شناسایي عرصه هاي  تقویت محيط پژوهش

پژوهشي، مشارکت با سایر عرصه هاي موجود 

دانشگاه ، استفاده از تکنولوژي هاي روزآمد ، تفاهم 

نامه با شرکت هاي دانش بنيان و ...( مطابق با نياز 

 اساتيد ميباشد. فراگيران و تقاضاي

 

وجود و تطابق برنامه    

مدون براي تقویت 

محيط پژوهش 

شناسایي عرصه هاي 

پژوهشي، مشارکت با 

سایر عرصه هاي 

 موجود دانشگاه ،.....

 مستندات  

 

 مصاحبه

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

  : پژوهش3 حوزه

 : طرح های تحقیقاتی3-5زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

3-5-1 

طرح های تحقیقاتی بین رشته ای ، برون گروهی و برون دانشگاهی )نظام سالمت، صنعت، جامعه، بیمارستان، متن استاندارد :

 شرکت های دانش بنیان  و...( انجام شده باشد.

 نوع استاندارد:  ترجیحی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

 قابل قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
اعضا هيئت علمي در سه سال گذشته در اجراي  14

حد اقل یک طرح تحقيقاتي بين رشته اي 

 مشارکت داشته اند.

 

وجود پروپوزال طرح    

سال  0تحقيقاتي در 

 گذشته

 مستندات  

 

 مشاهده 

از مشارکت و گروه برنامه اي جهت  استفاده  15

امکانات  شرکت هاي دانش بنيان درپژوهش هاي 

 دارد   فناور محور

وجود برنامه هایي    

جهت مشارکت گروه 

با شرکت هاي دانش 

درپژوهش هاي بنيان 

 فناور محور

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��انطباقعدم □         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

  : پژوهش3حوزه 

 : طرح های تحقیقاتی3-5زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

3-5-5 

بین المللی از طریق سایت نتایج حاصل از فعالیت های تحقیقاتی اجرا شده در گروه و یا ارائه انها در مجامع ملی و متن استاندارد 

 گروه / دانشکده  / دانشگاه اطالع رسانی شود .

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

هر یک از اعضا هيئت علمي در سه سال گذشته  16

حداقل در یک مجمع علمي ملي ، بين المللي 

خارجي حضوري یا / غير حضوري داخلي یا 

 شرکت نموده است.

شرکت اعضا هيئت    

علمي در سه سال 

گذشته حداقل در یک 

ملي ، بين المللي  مجمع

  داخلي یا خارجي .....

 مستندات  

 

 

برنامه مدون براي ارائه نتایج طرح ها در سازمان  17

 هاي مرتبط موجود است و اجرا مي شود.

 

وجود برنامه مدون    

جهت ارائه نتایج طرح 

ها در سازمان هاي 

 مرتبط

 مستندات  

 

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

  : پژوهش3حوزه 

 :: کاربست پژوهش های گروه3-3زیر حوزه

 

شماره 

 استاندارد

3-3-1 

فرآیند کاربست نتایج  هر یک از طرح ها و پایان نامه های گروه در جامعه، موسسات وابسته به نظام  متن استاندارد :

 سالمت کشورو حوزه  صنعت سالمت تدوین شده باشد.

 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

در هر پروپوزال  ذینفعاني که نتایج پژوهش  18

 براي آنها کاربرد دارد مشخص شده است.

 

مشخص بودن نتایج    

 پژوهش پروپوزالهاي

تحقيقاتي براي ذینفعان  

 مرتبط با آن پژوهش 

 مستندات  

 

 

نتایج طرح هاي پژوهشي ترجيحا براي  19

ذینفعان )مدیران، سياستگذاران ، 

پژوهشگران، بيماران، مراکز آموزشي، 

بهداشتي،درماني، صنعتي، توليدي و ادارات و 

سازمان ها، جامعه و عموم مردم و سایرین( از 

 طریق گروه یا تيم پژوهشي ارسال شده است. 

 

ارائه نتایج طرح هاي    

طریق گروه پژوهشي از 

 و یا تيم پژوهشي و....

 مستندات  

 

 

در هر طرح  با توجه به نوع مخاطب و پيام طرح،  21

یک یا چند مورد زیر به عنوان روش انتشار و یا 

 انتقال پيام انتخاب شده است

ارائه گزارش نتایج براي    

گروه هاي هدف )اعم از 

 ارسال عين گزارش ، 

Email)وغيره 
بيماران راهنماي -

)کتابچه ، بروشور، لوح 

فشرده ،وب سایت 

 بيمارستان وغيره(
راهنماي باليني/  -

 سالمت

 مستندات  

 

 

 مشاهده



گزارش نتایج طرح هاي پژوهشي یا پایان نامه در  21

جلسات تخصصي با شرکت افراد ذینفع ارائه شده 

 ) ترجيحي(است. 

ارائه نتایج طرح هاي    

پژوهشي یا پایان نامه 

در جلسات تخصصي با 

 شرکت ذینفعان 

 مستندات 

 

 

خالصه نتایج طرح   پژوهشي در سایتي که بدین  22

منظور در گروه، دانشکده یا دانشگاه در نظر گرفته 

 شده است.، ارائه شده است .

. 

ارائه نتایج طرح    

پژوهشي در سایت گروه 

 و یا دانشکده

 مستندات 

 

 مشاهده 

نحوه ترجمان دانش متناسب با رشته و موضوع  23

پژوهش تبيين و پيشنهاد شده است )روشهاي 

پيشنهادي جهت تعامل با گروه مخاطب و 

کاربردي کردن نتيجه پژوهش. بعنوان مثال: 

تهيه گزارش براي  -تشکيل جلسه با مخاطبين 

تهيه و انتشار پيام یک صفحه اي به  ،رسانه ها

 مخاطبين و....(

ه نحوارائه و تطابق بين    

ترجمان دانش متناسب 

با رشته و موضوع 

 پژوهش 

 مستندات  

 

 

مهمترین یافته ها و نتایج پژوهش به زباني ساده و  24

براي    (Popularization of science) قابل فهم

خالصه بين دو تا مخاطب پيام، بصورت  ذینفعان گروه

سه خط به زباني ساده و شفاف در قالب جمالت 

 شده است. گزاره اي  ارائه

 

ارائه نتایج پژوهش به    

 زبان ساده و گویا

 مستندات  

 

 مصاحبه 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 یادگیری: –: فرآیند یاد دهی 4-1زیر حوزه

شماره 

 استاندارد

4-1-1 

در بدو ورود، برنامه ای  مدون برای آشنائی فراگیران با تمامی ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی،  متن استاندارد :

 دانشجویی و اخالق حرفه ای وجود داشته باشد.

 

 استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

در بدو ورود جلسه توجيهي  و اشنایي فراگير با  1

اعضاي هيات علمي ، سایر دانشجویان ، کارشناسان 

و بخش هاي مختلف گروه و نيزبخش هاي مختلف 

 دانشکده برگزار شده است. 

 

توجيهي  و وجود جلسه    

اشنایي فراگير با اعضاي 

 هيات علمي و.....

 مستندات  

 

 

آموزشي، پژوهشي،  فرآیندهاي مربوط به امور 2

دانشجویي و فرهنگي  و اخالق حرفه اي تدوین و 

 به اطالع دانشجویان ورودي رسانده شده است.

 

 اطالع رساني فرآیندهاي    

امور آموزشي،  مدون 

پژوهشي، دانشجویي و 

فرهنگي  و اخالق حرفه 

 اي به فراگيران 

 مستندات  

 

 مصاحبه

برنامه زمان بندي در بدو ورود تقویم آموزشي و  3

مشخص  دروس در هر نيم سال تحصيلي در 

 اختيار فراگيران  قرار گرفته است.

 

ارائه تقویم آموزشي و    

برنامه زمان بندي 

مشخص  دروس در هر 

نيم سال تحصيلي به 

 فراگيران

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده         



 رشته های علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 یادگیری: –: فرآیند یاد دهی 4-1زیر حوزه

شماره 

 استاندارد

4-5-1 

 حضوری به صورت مدون و کامل تهیه و اجرا شده است. یادگیری حضوری / غیر -فرآیند های آموزشی یاددهی متن استاندارد :

 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

یادگيري -فرآیند هاي مرتبط با روشهاي یاد دهي 4

حضوري /غير حضوري   براي هر دوره  ، برنامه 

اختيار فراگيران قرار  آموزشي و درس، تدوین و در

 گرفته است.

 

ارائه فرآیند هاي تدوین    

شده مرتبط با روشهاي 

یادگيري -یاد دهي

حضوري /غير حضوري   

براي هر دوره از 

 فراگيران 

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 

 

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 ...کالن منطقه آمایشی 

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 یادگیری: –: فرآیند یاد دهی 4-1زیر حوزه

شماره 

 استاندارد

4-1-3 

 ساز و کار پایش عملکرد آموزشی فراگیران در گروه طراحی  شده است . متن استاندارد :

 نوع استاندارد: الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

در پایان هر نيم سال، تحليل وضعيت تحصيلي  5

فراگيران )افت و پيشرفت تحصيلي، انطباق 

ميانگين زماني اتمام دوره تحصيلي با برنامه 

آموزشي، درصد انطباق  فراغت از تحصيل فراگيران 

آیين نامه هاي موجود، نسبت در زمان مقرر با 

پيشرفت به افت تحصيلي در هردوره ورودي فراگير 

 و ...( از طریق سامانه انجام ميشود.

وجود سامانه ثبت    

وضعيت تحصيلي 

فراگيران )افت و 

پيشرفت تحصيلي، 

 انطباق و..

 مستندات  

 

 مشاهده

بازخورد پایش فرآیندها به فراگيران و اساتيد و  6

ذینفعان )برنامه ریزان و سياستگذاران و سایر 

 مدیران آموزشي و...( انجام ميشود.

 

بازخورد پایش ارائه    

فرآیندها به 

فراگيران و اساتيد و 

  سایر ذینفعان و...

 مستندات  

 

 

 

امکان دریافت مشاوره در خصوص فرایندهاي  7

 پژوهشي وجود دارد. -آموزشي

 

مشاوره در  ارائه   

خصوص فرایندهاي 

پژوهشي  -آموزشي

 به فراگيران 

 مستندات  

 

 مصاحبه

فرآیند ارتقاي آموزشي بر اساس نتایج حاصل از  8

پایش وضعيت تحصيلي فراگيران وجود دارد و اجرا 

 ميشود.

 

وجود فرآیند ارتقاي    

آموزشي بر اساس 

نتایج حاصل از 

پایش وضعيت 

 تحصيلي فراگيران

 مستندات 

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  �� انطباق کامل 

 نقاط قوت

 

 



 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 یادگیری: –: فرآیند یاد دهی 4-1زیر حوزه

شماره 

 استاندارد

4-1-4 

از راهبردهای آموزشی مناسب و مطابق با برنامه آموزشی و متناسب با اهداف آموزشی برای تحقق توانمندی ها متن استاندارد 

  و مهارت های مورد نظر استفاده شده باشد.

 

 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

از راهبردهاي متنوع  و نوین آموزشي   9

حضوري/غير حضوري در تدریس جهت افزایش 

کيفيت آموزش و مشارکت فعال و تعامل فراگير و 

 عضو هيئت علمي استفاده مي شود.

 

استفاده از راهبردهاي    

متنوع  و نوین آموزشي  

حضوري/غير حضوري 

در تدریس جهت 

افزایش کيفيت آموزش 

 و مشارکت ....

 مستندات  

 

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  ��انطباق کامل  

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 

 دبیر کمیته:امضای :                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 مشاوره و حمایت از فراگیران: 4-5زیرحوزه 

 شماره

 استاندارد

4-5-1 

 ساز و کار ارائه خدمات مشاوره اي براي فراگيران در گروه وجود داشته باشد . : متن استاندارد

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

فرآیند نظارت بر ارائه خدمات مشاوره تحصيلي و سالمت  11

اجتماعي فراگيران و ارجاع آن به مراکز ذیربط  -رواني

بصورت محرمانه ) مستندات و اطالعات براي ارجاع 

 (طراحي و اجرا شده است.

 

نظارت بر ارائه  وجود   

خدمات مشاوره 

تحصيلي و سالمت 

اجتماعي  -رواني

  فراگيران و ...

 مستندات  

 

 مشاهده

فراگيران با شرایط اعالم نيازو پيشنهاد جهت حمایت از  11

خاص ) بيماري، معلوليت  و...( در گروه انجام شده 

 است.

 

ليست ارسال اعالم    

نيازو پيشنهاد جهت 

حمایت از فراگيران با 

شرایط خاص ) بيماري، 

 معلوليت  و...(

 مستندات  

 

 

مجموعه فعاليت هاي حضوري/غير حضوري فوق برنامه  12

شخصيتي و نشاط گروه به منظور تحقق رشد فردي، 

 تحصيلي فراگيران طراحي و اجرا شده است.

 

طراحي فعاليت هاي    

حضوري/غير حضوري 

فوق برنامه گروه به 

منظور تحقق رشد 

 فردي، شخصيتي و ....

 مستندات  

 

 مصاحبه

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  ��انطباق کامل  

 نقاط قوت

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها 

و 

 پیشنهادات

 

 



امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 آمایشی ...کالن منطقه 

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 مشارکت فراگیران: 4-3زیرحوزه

 

شماره 

 استاندارد

4-3-1 

برنامه مشارکت فراگيران تحصيالت تکميلي در فعاليت هاي مختلف آموزشي و پژوهشي جهت کسب توانمندي  :متن استاندارد

 )براي مقطع کارشناسي  ارشد ترجيهي (هاي اختصاصي و عمومي متناسب با رشته و مقطع تدوین شده باشد.
 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

گروه برنامه مشخصي براي مشارکت فراگيران در  13

آموزشي حضوري / غير فعاليت هاي مختلف 

 حضوري، پژوهشي و غيره دارد.

 

ارائه برنامه مشخص    

براي مشارکت 

فراگيران در فعاليت 

هاي مختلف آموزشي 

حضوري / غير 

 حضوري .....

 مستندات  

 

 مصاحبه 

فراگيران تحصيالت تکميلي در کليه برنامه هاي  14

آموزشي )مطابق ایين نامه هاي موجود( و پژوهشي 

 حال انجام( گروه شرکت فعال دارند.)در 

 

شرکت فعال فراگيران    

در کليه برنامه هاي 

آموزشي و پژوهشي 

گروه)مطابق ایين نامه 

 هاي موجود( 

 مستندات  

 

 مصاحبه 

فراگيران در برنامه هاي گروه جهت کسب  15

توانمندي اختصاصي و عمومي بر اساس برنامه 

 آموزشي  ادوره مشارکت فعال دارند.   

شرکت فراگيران در    

برنامه هاي گروه 

جهت کسب توانمندي 

اختصاصي و عمومي 

 بر اساس برنامه..

 مستندات 

 

 

 مصاحبه 

با برنامه  فراگيران عالوه بر فعاليت هاي  مرتبط 16

آموزشي و پایان نامه، در طرح هاي مرتبط با 

توانمندسازي، کارآفریني و مبتني بر نياز جامعه 

 مشارکت دارند.

 

مشارکت فراگيران    

عالوه بر فعاليت هاي  

مرتبط با برنامه 

آموزشي و پایان نامه، 

در طرح هاي مرتبط 

 با توانمندسازي، و...

 مستندات  

 

 مصاحبه 

 



 انطباقدرصد 

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  ��انطباق کامل  

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : فراگیران4حوزه

 رضایتمندی فراگیران 4-4زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

4-4-1 

 پژوهشی  فراگیران تدوین شده باشد.-ساز وکارهای مرتبط با ارزیابی رضایت مندی آموزشی متن استاندارد: 

 

 نوع استاندارد:  الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

براي ارائه و دریافت دیدگاه ها و مشکالت  17

صندوق، فراگيران، ساز و کارهائي )استفاده از 

سامانه شکایات، پيام کوتاه، شبکه هاي اجتماعي( 

 وجود دارند.

. 

 

وجود و ارائه ساز و    

کارهائي جهت دریافت 

دیدگاه ها و مشکالت 

 فراگيران .....

 مستندات  

 

 مشاهده

 

 مصاحبه 

نظر سنجي از دانشجویان تحصيالت تکميلي از  18

سال انجام فرایند هاي گروه در پایان هر نيم

 ميشود.

 

از وجود نظر سنجي    

دانشجویان تحصيالت 

تکميلي از فرایند هاي 

گروه در پایان هر 

  سالنيم

 مستندات  

 

 

 مصاحبه 

راهکارهاي تشویقي فراگيران براي انجام  تکاليف  19

اجتماعي و داوطلبانه مرتبط با رشته  ارائه شده 

 است.

راهکارهاي وجود    

تشویقي فراگيران 

براي انجام  تکاليف 

اجتماعي و داوطلبانه 

 مرتبط با رشته  

 مستندات  

 

 مصاحبه 

 

جلسات هم اندیشي فراگيران تحصيالت تکميلي  21

هر ورودي و هر مقطع در هر نيمسال تحصيلي با 

مدیر گروه و سایر مسوولين ذیربط از جمله معاون 

آموزشي تحصيالت تکميلي دانشکده تشکيل 

 ميشود 

 وجود جلسات   

هم اندیشي فراگيران  

تحصيالت تکميلي هر 

ورودي و هر مقطع در 

هر نيمسال تحصيلي 

 با ..

 مستندات  

 

 



نتایج جلسات هم اندیشي با فراگيران تحصيالت  21

پژوهشي  -تکميلي در بهبود برنامه هاي آموزشي

 مورد استفاده قرار ميگيرد.

ارائه نتایج جلسات هم    

اندیشي با فراگيران 

 تکميلي در تحصيالت

بهبود برنامه هاي 

 پژوهشي -آموزشي

 مستندات  

 

 

 

 درصد انطباق

 □��عدم انطباق□         75-57 □         57-75          □ 99-57   □  ��انطباق کامل  

 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 امضای دبیر کمیته::                                                  نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: هیات علمی5حوزه 

 صالحیت های حرفه ای )آموزشی، پژوهشی، ارتقا رتبه( 5-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

 7-1-1-ع

عملی و  -برنامه مدون برای ارتقاء صالحیت های حرفه ای، شایستگی های علمی  متن استاندارد :

 علمی گروه وجود دارد و اجرا می شود . پژوهشی اعضای هیات
 

 نوع استاندارد : الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

طرح درس کليه دروس ساالنه و به روز از طرف  1

هيات علمي بر اساس آخرین برنامه آموزشي 

مصوب تدوین و به نحو مقتضي از طریق سایت 

 گروه در اختيار فراگيران قرار داده شده است. 

 وجود طرح  درس-   

به روز در سایت  هاي

 گروه 

طرح  منطبق بودن-

درس ها با برنامه 

 هاي مصوب  
 

   مستندات
 

  مصاحبه

همه اعضاي هيات علمي گروه متناسب با برنامه  2

ها و کارگاه هاي اموزشي براي ارائه روش هاي 

 متنوع و نوین تدریس توانمند شده اند.

گواهي هاي کارگاه    

هاي توانمند سازي 

روش هاي تدریس 

 اساتيد

   مستندات
 

درصد از درس هاي ارائه شده از  55حداقل  3

طرف هيئت علمي، طرح درس ها با روش هاي 

 نوین و متنوع ارائه شده است. 

وجود طرح درس -   
ارائه شده  با روش 
 های نوین ومتنوع 

   مستندات
 

  مشاهده

کليه اساتيد براي تدوین طرح درس بصورت  4

غير حضوري ،  تهيه محتوا برگزاري کالس 

الکترونيکي و ارائه اسالید ، روش هاي ارزشيابي 

منطبق با دستورالعمل اموزش مجازي دانشگاه 

 توانمند شده اند.

وجود طرح هاي    

دروس غير حضوري 

 طبق دستورالعمل 

 مستندات 



علمي گروه متناسب ارتقاي رتبه اعضاي هيات  5

با آیين نامه مربوطه در موعد مقرر انجام شده 

 است.

وضعيت ارتقاي ارائه    

 اعضاي هيات علمي 

 
 مستندات

واحدهاي تدریس شده با گرایش، تخصص و  6

علمي مطابق با ایين رتبه علمي اعضاي هيات

نامه شرح وظایف اعضاي هيات علمي تناسب 

 دارد.

تطابق واحدهاي    

تدریس با گرایش و 

تخصص اعضاي 

 هيات علمي 

 مستندات 

و پژوهشي عضو  نسبت فعاليت هاي آموزشي 7

هيات علمي طبق آیين نامه مصوب، رعایت شده 

 است.

نسبت رعایت    

واحدهاي اموزش 

اعضاء وهشي ژپ

 هيات علمي

 مستندات 

پژوهشي هيات  -ارزیابي فعاليت هاي آموزشي  8

علمي  بطور مستمر با بکارگيري روش هاي 

 ارزشيابي مناسب صورت گرفته است.

روش هاي ارزشيابي    

ارائه برنامه منظم و 

ارزشيابي  فعاليت 

 هيات علمي 

  مستندات 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف
 

راهکار ها و 

 پیشنهادات
 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 دبير کميتهامضا 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: هیات علمی5حوزه 

 علمی:رتبه( اعضای هیات صالحیت های حرفه ای )آموزشی، پژوهشی، ارتقا 5-1زیرحوزه 

 

شماره 

 استاندارد

   5-1-5-ع

تاه مدت و بلند مدت در جذب اعضاء هيات علمي متخصص و مجرب داشته کوگروه برنامه مدون  : متن استاندارد

 باشد.

 

 نوع استاندارد:  الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی

تقاضاي جذب اعضاي هيات علمي منطبق با  1

  اهداف و رسالت گروه صورت گرفته است.

انطباق تقاضا با    

 اهداف و رسالت 

   مستندات
 
 

برنامه نياز سنجي و جذب اعضاء هيات علمي   2

سال اینده  5متخصص و مجرب در گروه براي  

 وجود دارد.

 5وجود برنامه    

هيات  ساله جذب 

 علمي

   مستندات
 
 
 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف
 

راهکار ها و 

 پیشنهادات
 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  

امضا دبیر کمیته



دوره های آموزشی رشته های برنامه اعتبار بخشی  فرم ارزیابی درونی 

 علوم پایه پزشکی

 کالن منطقه آمایشی ...

دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: 

...... 

 :: هیات علمي5حوزه 

 علمی:صالحیت های حرفه ای )آموزشی، پژوهشی، ارتقا رتبه( اعضای هیات 7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

 7-1-3-ع

علمی بر اساس شیوه نامه ای متناسب با اهداف و فعالیت های فرایند جذب و بکارگیری اعضای هیات : متن استاندارد

 گروه، انجام میشود.

 نوع استاندارد: الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول

نسبتا 

قابل 

 قبول

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

شيوه نامه متناسب با اهداف و فعاليت هاي گروه،  1

فرایند جذب هيات علمي با مشارکت اعضا گروه 

 تدوین شده است.

وجود شيوه نامه جذب    

متناسب با هيات علمي 

 اهداف گروه

   مستندات

  مصاحبه

حداقل طي سه سال اخير درصورت جذب عضو   2

 هيات علمي شيوه نامه بکار گرفته شده است .

بکار گيري شيوه نامه    

سال طي سه  در جذب 

 اخير

   مستندات

 

 

 درصد انطباق

                   □ 57-75               □99-57               □��کامل   انطباق

 □��انطباق عدم                     □ 57-75

  نقاط قوت

  نقاط ضعف

 راهکار ها 

و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  



دبیر کمیتهامضا 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: هیات علمی5حوزه 

 علمی:مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای هیات: 5-2زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

 5-5-1-ع

برنامه ای جهت توسعه جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اعضای هیات علمی و  : متن استاندارد

  تعامل موثر با فراگیران وجود داشته باشد.

 نوع استاندارد : الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی

زماني حضور )برنامه و ساعت( همه اعضاي  جدول 1

هيات علمي گروه جهت فعاليت ها، راهنمایي و 

مشاوره حضوري / غير حضوري  و ... به فراگيران 

 وجود دارد و به اطالع فراگيران رسانده شده است.

وجود جداول زماني    

فعاليت ها ،حضور و 

مشاوره با دانشجویان 

 در سایت

 برنامه تعهد به  اجراي 

   مستندات
 

  مصاحبه
 

فعاليت هاي فراگيران تحصيالت تکميلي شامل   2

دروس عملي، کارگاهها و سایر موارد توسط استاد 

آموزش راهنما، اعضاي هيات علمي، مدیر گروه و 

در پایان هر ترم تحصيالت تکميلي دانشکده 

 کنترل شده است.  

چک ليست یا فرم    

تکميل شده  هاي 

ارزیابي فراگيران 

تحصيالت تکميلي 

در عرصه پایان ترم 

هاي مختلف 

(logbook ) 

   مستندات
 
 

مهارتي ساالنه در حوزه توسعه  -هاي آموزشي دوره 

مسئوليت پذیري و پاسخگوئي اعضاي هيات علمي 

 و تعامل موثر با فراگيران وجود دارد.

برنامه هاي دوره هاي    

 آموزشي -مهارتي 

 مستندات 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

  نقاط 



 ضعف

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  

امضا دبیر کمیته



 بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: هیات علمی5حوزه 

 علمی:مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای هیات: 5-2زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

 5-5-5-ع

سازوکار مدونی جهت ارتقاء سطح آموزشی  ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضای  : متن استاندارد

علمی در ارائه برنامه های آموزشی،  تدوین طرح درس، و بازنگری آن متناسب با تخصص آنان وجود داشته هیات

 باشد

 نوع استاندارد : الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی

همه اعضاي هيات علمي براي تمامي دروسي که  1

به روز و مورد تایيد  تدریس  ميکنند، طرح درس

EDO  .در سایت ارائه کرده اند 

ارائه طرح درس هاي    

 EDOمورد تایيد 
   مستندات

 
  مصاحبه

اعضاي هيات علمي در ارائه بازخورد نسبت به  2

مشارکت فعال    پژوهشي -آموزشيفعاليت هاي 

 دارند.

 مشارکتچگونگي    

در باز خورد  اعضاء 

برنامه ها و فعاليتهاي 

 گروه 

   مستندات
 
 

سال اخير پيشنهادهایي جهت بازنگري  5در   

برنامه آموزشي از طرف اعضاي هيئت علمي ارائه 

 شده است.    

ليست پيشنهاد اصالح    

و ارتقاء برنامه از طرف 

 هيات علمي 

 مستندات 

برنامه هاي  ارتقا سيستم آموزشي اعضاي گروه   

بر اساس اهداف بلند مدت توسعه آموزش 

 مجازي مي باشد. 

وجود برنامه هاي    

توسعه اموزش مجازي 

 و شبيه سازي 

 چک لیست 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق عدم        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��کامل   انطباق
 نقاط قوت

 
 

 نقاط 

 ضعف
 

راهکار ها و 

 پیشنهادات
 

 



 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  

 امضا دبیر کمیته



 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : 

 :: هیات علمی5حوزه 

 علمی:: رضایتمندی اعضای هیئت5-3زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد

 7-3-1-ع

علمی درگروه و برنامه مدون برای پایش و ارتقای میزان رضایت مندی اعضای هیات : متن استاندارد

 دانشکده وجود داشته باشد. 
 

 نوع استاندارد: الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص 

علمي در خصوص رضایت مندي عضو  هيات 1

توزیع عادالنه فرصت هاي آموزشي وپژوهشي 

 ارزیابي مي شود.  

.  

فرم هاي رضایت    

مندي و ميزان 

 رضایت مندي  

   مستندات

 
  مصاحبه

 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  

 امضا دبیر کمیته



 

 آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی برنامه اعتبار بخشی دوره های فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: هیات علمی5حوزه 

 علمی:: تسهیالت رفاهی اعضای هیات5-4زیرحوزه

شماره 

 استاندارد

 7-4-1-ع

علمی پیشنهاد و پیگیری گروه /دانشکده امکانات و تسهیالت رفاهی جهت اعضای هیات : متن استاندارد

 نموده باشد 

 نوع استاندارد : الزامی 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص 

 ارزیابی

فضاي فيزیکي مجهز ومناسب براي هر یک از  1

 علمي وجود دارد.اعضاي هيات

 استانداردهاي کالبدي    

 مناسب هيات علمي 
  مشاهده 

 
 چک لیست 

امکانات رفاهي، تفریحي و فرهنگي متناسب با  

 علمي پيشنهاد و اعالم شده است.جایگاه هيات

ليست امکانات،    

پيشنهادها و پيگيري 

هاي  رفاهي هيات 

 علمي گروه 

 مستندات 
 مصاحبه 

نماینده اي جهت طرح و پيگيري درخواست    

هاي رفاهي اعضاي هيات علمي گروه به کميته 

 رفاهي دانشکده/دانشگاه معرفي شده است.

ابالغ انشایي  نماینده    

 پيگيري 
 مصاحبه 
 مستندات 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده  



 امضا دبیر کمیته

 

 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 رشته: ........ مقطع: ......  دانشگاه : ......... دانشکده : .........  

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

منابع انسانی: 6-1زیر حوزه   

شماره 

 استاندارد:

   6-1-1ع

نامه بر یعالیمتناسب با مصوبات شورا یادار یروهایو ن یعلم اتیه ریغ یآموزش یانسان یرویجذب نمتن استاندارد :

 انجام شود رشته مربوطه  یمنابع/ برنامه آموزش تیریمد ایو  یزیر

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

 گروه متناسب يعلم اتيه ريغ يآموزش يانسان يروين 1

 باشد.   يموجود م آموزشي با رشته

مدرک دانشگاهي و    

 بایا گواهي آموزش 

 شرح وظائف

   مستندات

 
  مصاحبه

ي/ شرح وظائف، ازسنجينبا طبق نگروه م کارشناسان 5

)آموزش مجازي، شبيه سازي ،  ي الزممهارت ها

کسب  را   استفاده از نرم افزار هاي آموزشي و ....(

   کرده اند.

  دوره آموزش گواهي   

 یادگيري

 تحمای ،لکترونيکيا

 سایبري

   مستندات

 
  ليست چک

 

و یا حکم ابالغ     وجوددارد گروه در  اداري امور انجام جهت منشي 0

 منشي کارگزیني 

   مستندات

 
  مشاهده

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 



راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                 

مضاي دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات(:  6حوزه  

:زاتیتجه 6-2 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

-2-1-ع

6 

 یلیمتناسب با رشته مقاطع تحص پژوهشی – یو ابزار آموزش زاتی، تجه ،امکاناتیکیزیف یفضا ها متن استاندارد :

 شده باشد. ینیب شیگروه پ

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
 يپژوهش -يآموزش ازيفضا و امکانات مورد ن 1

 است. دهیگروه فراهم گرد يها تيمتناسب با فعال

برای فضا و امکانات    
پژوهشی  -آموزشی

توسطکمیته تخصصی 
 تعین شود  

   مستندات

 چک ليست

 مشاهده
و ..(  متناسب با  تيظرف ،يکیزيف يها )فضاکالس 2

 وجود دارد. يليرشته مقاطع تحص

برای فضا و امکانات    
توسطکمیته تخصصی 

 تعین شود  

   مستندات

 چک ليست

 
  مشاهده

 لیکالس ها / سالن ها مجهز به امکانات و وسا 3

( متناسب يحضور ريو غ ي)حضور يکمک آموزش

 يتاليجید - يپژوهش -يآموزش يها يبا تکنولوژ

 .باشنديم رانيآموزش فراگ يبرا

 يشبکه داخل يآمادگ   

استفاده از  يبرا

کمک  زاتيتجه

حد اقل ) يآموزش

و   روتيپروژکتور، کامپ

و  لميف نيو همچن

 يضبط جهت بارگذار

 در سامانه..(

   مستندات

 
  مشاهده

مورد استفاده متناسب  با  يشگاهیآزما يفضا 4

منطبق با  رانيو تعداد فراگ يرشته، مقطع آموزش

 وجود دارد. يبرنامه آموزش

مطابقت با چک      

ليست هاي ارائه شده 

توسط کميته اعتبار 

بخشي رشته براي 

 فضاي ازمایشگاه 

   
 

 چک ليست

 مشاهده



ل وسائ يعلم ئتياعضاء ه يها تيمتناسب با فعال 5

 است. دهیآنان فراهم گرد ازيو امکانات مورد ن

و وسایل  امکانات   

آموزشي و کمک 

 آموزشي مورد نياز

 يعلم ئتياعضاء ه

  انیدانشجوو

 چک ليست

 

 مشاهده

مستقل و منسجم  يکیزيف ياز فضا يگروه آموزش 6

 برخوردار است.

 ریمد فضاي فيزیکي    

 ئتيگروه و اعضاء ه

 محوطه   کیدر  يعلم

 
 

 مشاهده

و مجهز جهت انجام  يمناسب اختصاص يفضا 7

مقاطع  رانيفراگ يپژوهش -يآموزش يها تيفعال

 وجود دارد. يليتکم التيتحص

امکانات اختصاصي    

 تر،يوکامپ)شامل:

ه ب ي، دسترس نتریپر

ي و و ارفاه نترنتیا

 متناسب با رشته....(

تحصيالت مقاطع 

 تکميلي 

 
 مشاهده

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی  کننده           

امضای دبیر کمیته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : 

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

:زاتیتجه 6-2 رحوزهیز  
شماره 

 استاندارد:
 6-5-5-ع

 یمشخص یارهایدر گروه بر اساس مع یکیزیف یو فضاها یامکانات، منابع آموزش عیو توز صیتخص متن استاندارد :

 صورت گرفته باشد.

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

متناسب  يو امکانات ادار ياموزش يفضاها صيتخص 1

 يلي، مقاطع تحص يآمورش  يو برنامه ها ندهایبا فرا

و.... صورت  يعلم اتيه يمختلف ، تعداد اعضا

 گرفته باشد  

ي افضاهمناسب بودن    

فرایندها و  آموزشي با 

 برنامه ها اموزشي 

   مستندات

 
  مصاحبه

 يگروه، بر مبنا يپژوهش يفضاها صيتخص 5

 نیال ،يتوانمند ش،ی)شامل: گرا يمشخص يارهايمع

 و ....( صورت گرفته است.   يقاتيتحق

وجود معيارهاي     

مشخص  براي تخصيص 

 فضاهي پژوهشي 

 
 

  ليست چک

 مشاهده

 

منابع   صيو تخص يمال يها ازيارائه ن يگروه برا 0

و رشته مقاطع موجود و...(  راني)تعداد فراگ

 را ارائه داده است   یيارهايمع

معيارهاي ارائه شده    

 گروه براي منابع........  

   مستندات

 
 

 

 انطباقدرصد 

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 



 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده      

 امضاي دبير کميته

 

 

 های علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

:زاتیتجه 6-2 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

 6-5-3-ع

 یشگاههایامکانات و آزما زات،یتجهی آموزشی ، عرصه های بالینی، فضاهاساز و کار استفاده از  متن استاندارد :

 شده است. نینظر دانشکده تدو ریگروهها درقالب تفاهم نامه  ز نیمشترک ب

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 ریمناسب گروه به سا يامکان استفاده و دسترس 1

درسطح  يادار  زاتي،امکانات و تجه يآموزش يفضاها

 دانشکده/ دانشگاه وجود دارد.

امکان مشارکت در    

 يفضاهااستفاده از 

،امکانات  يآموزش

 يادار  زاتيو تجه

درسطح دانشکده/ 

 دانشگاه

   مستندات

 
 مشاهده

 تزايتجه مناسب گروه به يامکان استفاده و دسترس 5

موجود در  يگروهها يشگاههایوامکانات آزما

  وجود دارد.یا عرصه هاي باليني و  دانشکده/ دانشگاه 

امکان مشارکت در    
استفاده ا ز 

وامکانات  زاتيتجه

 يشگاههایآزما

 يگروهها سایر

  آموزشي

   مستندات

 
 مشاهده

 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 



 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی  کننده                     

 امضای دبیر کمیته

 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 ...کالن منطقه آمایشی 

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

اطالعات: یفن آور 6-3 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

 6-3-1-ع

 یها و فرصت ها یستگیها و شا یبا توانمند یورود نیآشنا شدن داوطلب یگروه ساز و کار مدون برا متن استاندارد :

 مرتبط با رشته /مقطع را داشته باشد. یشغل
 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

انتخاب رشته  يبرا ازيبه اطالعات مورد ن نيداوطلب 1

 دارند. يدسترس

وضعيت دسترسي    

مرتبط به اطالعات 

 با گروه در سایت

 
  مشاهده

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 



 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده            

 امضاي دبير کميته

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

اطالعات: یفن آور 6-3 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

 6 -3-5-ع

 اتیه یاعضا یو پژوهش یآموزش یها تیفعال هیثبت کل یبه روز، برا یساز وکار مدون سامانه ا متن استاندارد :

 شده باشد. ینیب شیگروه پ یها تیفعال ریمصوبات جلسات و سا ران،یفراگ ،یعلم

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

قابل غیر 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
جامع ، کامل و به روز شده گروه  ياختصاص تیسا 1

 باشد : يم لیشامل موارد ذ

  رزومه اساتيد 

 التيحصفراگيران ت اطالعات عمومي 

 يليتکم

 برنامه آموزشي  

 يآموزش يطراح 

 پژوهشي-حيطه هاي آموزشي 

 ژورنال کالب 

وضعيت سایت گروه    

از نظر موارد ذکر 

 شده 

  چک ليست

 
  مصاحبه

 و نرم افزار و بانک انهیخدمات را يبانيپشت ستميس 2

 رانيو فراگ يعلم اتيه ياعضا يبرا ياطالعات يها

 .رديگ يموجود است و مورد استفاده قرار م

مسئول پاسخگو    

از  تیجهت حما

خدمات  ستميس

 يا انهیرا

 
 مشاهده

 مصاحبه

 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 



راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                 

امضاي دبير کميته



 پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

: منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات( 6حوزه  

اطالعات: یفن آور 6-3 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

 6-3-3-ع

 با سرعت و حجم مناسب وجود داشته باشد. یکیبه منابع الکترون یدسترس متن استاندارد :

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 ،ياطالعات يشامل بانک ها يکيالکترون يمنابع آموزش 1

متناسب  رهيو غ يآموزش يها لميو ف يد يکتاب، س

رشته و مقطع  ،يدرس  ،برنامهيبا برنامه آموزش

 در گروه موجود است. يليتحص

ميزان  دسترسي    

به منابع  اصلي و 

مرجع رشته 

 ومقاطع 

 مستندات

 مشاهده

 
 

 با سرعت مناسب در يکيبه منابع الکترون يدسترس 2

 دارد.وجود   رانيو فراگ يعلم اتيه ياعضا ارياخت

 يدسترسوضعيت    

به تعداد بانک 

 ياطالعات يها

 مرتبط با گروه

 مشاهده 

 مصاحبه

 

      

      درصد انطباق

دسترسي      انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق

به تعداد 

انک هاي ب

اطالعاتي 

مرتبط با 

 گروه

 نقاط قوت

 

 

     

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 



 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده             

امضاي دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

منابع) انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات(:  6حوزه  

اطالعات: یفن آور 6-3 رحوزهیز  

شماره 

 استاندارد:

   6-3-4ع 

جهت آموزش  ازیمورد ن زاتیو تجه یاختصاص -یعموم یالزم از جمله  امکانات، فضا یها رساختیز متن استاندارد :

 وجود داشته باشد. یبر اساس برنامه آموزش یمجاز

 :الزامینوع استاندارد 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
 يها تيفعال يبرا  يو اختصاص يعموم يفضا 1

/ از راه دور گروه يحضور ريغ يپژوهش -يآموزش

 مشخص شده است.

و  زاتيتجهوضعيت     

و  يامکانات آموزش

و  يحضور ريغ يپژوهش

به نسبت به از راه دور 

دوره، مقاطع و تعداد 

 هر مقطع  انیدانشجو

  مشاهده

 ياستانداردها تیالزم با رعا يتخصص يسرورها 2

خدمات از راه  هیارا يارتباط رساختیمربوطه جهت ز

 است. افتهی صيدور به گروه تخص

 يفضا زانيمرکز سرور و م   

 گروه يبرا ياختصاص

 مستندات

 مشاهده

 
راه دور متناسب با  امکانات الزم آموزش سالمت از 3

 شگاهیرشته  )آزما يها ازيگروه  و ن يها تيفعال

 کيثبت الکترون يسامانه ها ایسامانه  ،يمجاز

ا ب نيسیتله مد زاتيتجه تياطالعات نمونه ها، ک

 يارسال داده ها تيبا قابل يپزشک زاتيحداقل تجه

 ( وجود دارد.تاليجید

امکانات الزم وضعيت    

دور آموزش سالمت از راه 

 يها تيمتناسب با فعال

 طبق چک ليست گروه 

 

 
 

  مشاهده

ها و وظائف گروه، تجربه انجام  تيمتناسب با فعال 4

سالمت  طهيدر ح يپژوهش -يآموزش يها تيفعال

 ای ياز راه دور )از جمله تفاهم نامه با مراکز بهداشت

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت ،  انجام پروژه 

 يسالمت از دور با مراکز خدمات بهداشت يها

 ( وجود دارد.يدرمان

رائه برنامه ها و فعاليت    

 -يآموزش هاي انجام شده

 نهيدر زم يپژوهش

دور توسط راه سالمت از 

در قالب  يگروه متقاض

مراکز  تفاهم نامه با

 يدرمان يخدمات بهداشت

 مستندات



 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                              

 امضاي دبير کميته



 علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : سنجش و ارزشیابی 7حوزه
 : سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

ماره 

 استاندارد:

   5-1-1 ع

اموزشی،  یگروه  در عرصه ها یبرنامه آموزش یمند اجرانظام یابیو ارزش یابیارز ش،یپا یندهایفرآ متن استاندارد :

 باشد. شده نی، پاراکلینیك و  صنعت تدو نیاعم از بال یو فناور یپژوهش

 نوع استاندارد :الزامی

 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

امکان   ،يبرنامه آموزش ياجرا يابيجهت ارزش 1

 ،يمختلف آموزش يبه اطالعات عرصه ها يدسترس

 وجود دارد.  يو فناور يپژوهش

ميزان دسترسي به    

اطالعات عرصه هاي 

مختلف  آموزشي و 

نحوه دسترسي به 

جهت اطالعات 

ارزشيابي طبق ایتم 

 هاي مورد ارزشيابي  

 *چک ليست

 

 

در راستاي حصول اطمينان  يابيارزش ياصل يارهايمع 2

 شده است. نيياز صحت اجراي دوره آموزشي تع

 يها اريمع وجود    

در عرصه  يابيارزش

مختلف  يها

 ،ينیتکو ،يصي)تشخ

 ( ،يتراکم

   مستندات

 
 ليست چک

** 

 

 ش،یپا يبرا يمشخص دوره ا يزمانبند میتقو 3

 .گرددياجرا م  يابيو ارزش يابیارز

 میتقووجود    

 يدوره ا يزمانبند

 يابيو ارزش شیپا

  يبرنامه آموزش

   مستندات

 
  مشاهده

و ارزیابي برنامه  شیماهر به منظور پا يانسان  يروين 4

 در گروه وجود دارد . يپژوهش -يآموزش يها

ابالغ داخلي و    

 انشائي

 مستندات

مقررات و برنامه  حيصح  ينظارت بر اجرا يندهایفرا 5

مرتبط با رشته و مقطع در گروه  يآموزش يها

 شود. يو اجرا  م نی، تدو يطراح

چگونگی نظارت بر    
اجرای صحیح 

مقرارت و برنامه 
 های آموزشی

 مستندات



 ندیآموزش، بهبود فرا وهی: کنترل و اصالح شیعلم ئتیو اعضاء ه زه،یانگ جادیو گفتگو، ا یکسب مهارت انتقاد ،یارائه بازخورد، تسلط آموز*  
 و ...( یتراکم یابیارزش جینتا ینیب شیپ ،یریادگی یاددهی

رشته بر  يارزشها و باورها، چشم انداز و رسالت نقش دانش آموختگان در جامعه و وظائف حرفه ا ،يشغل گاهیدرک اهداف رشته، جا يابيارزش **

 ياساس برنامه آموزش

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                      

 امضاي دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 منطقه آمایشی ...کالن 

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

   5-1-5ع 

 مدون شده باشد. یبرنامه درس یو دوره ا ینیتکو یابیارزش ندیضوابط و فرآ متن استاندارد :

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
بر مشارکت  يمبتن يبرنامه آموزش ياجرا يابيارزش 1

مقاطع باالتر در آموزش  يليتکم التيتحص رانيفراگ

نامه مشخص و اجرا شده  نيتر مطابق آئ نيمقاطع پائ

 است.

نحوه نحوه مشارکت    

فراگيران و آموزش 

ابشاري مطابق با ایين 

   نامه

   مستندات

 
  مصاحبه

 ريغ/يهر درس )حضور يانیو پا ينیتکو   يابيارزش جینتا 2

 يليسال تحص ميهر ن انیان در پا ي(  با اجزايحضور

 يدر شورا ياصالح يها شنهاديو پ ليتوسط استاد تحل

 گردد يگروه مطرح م

 ينیتکو يابيارزش ياجزا   

مدار و  ندی)فرا جیو نتا

مدار(  در دروس  جهينت

 يابيمختلف و ارزش

 يو چرائ يچگونگ

 يريادگی

   مستندات

 
 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                       

امضاي دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ 

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-1-3ع 

 آنها تناسب وجود داشته باشد. یابیو ارزش یبا برنامه درس  نیآموزش متنوع و نو یروش ها نیب متن استاندارد :

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

آموزش  يمتناسب با روش ها يبرنامه درس يابيارزش 1

و اجرا  نی( تدويحضور ري/ غي)حضور نیمتنوع و نو

 شده است.

نحوه ارزشيابي    

برنامه درسي 

مطابق با روش 

 هاي اموزش نوین  

   مستندات

 
 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                

امضاي دبير کميته



 پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5 -1-4ع 

 ،یآموزش یبرنامه ها یابیو ارزش یابیارز ش،یپا جیگروه بر اساس نتا یآموزش یندهایاصالح فرا متن استاندارد :

 بصورت ساالنه انجام شده باشد. یپژوهش

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 يبرنامه ها يابيو ارزش  شیپا ليمستندات تحل 1

(  يحضور ريو غ ي)حضور يپژوهش ،يآموزش

 بصورت مدون موجود است.

 و يابیارز ليتحل   

برنامه  يابيارزش

  يآموزش يها

   مستندات

 
 

 و ندیفرآ يابيارزش جینتا ،يليسال تحص کیدر  2

( در يحضور ريو غ ي)حضور يبرنامه  آموزش ياجرا

و برنامه   ندیسال جهت ارتقاء فرا ميشروع هر ن

 .رديگ يمورد استفاده قرار م يآموزش

فرایند و نحوه    

اعمال نتایج معيار 

هاي ارزشيابي در 

برنامه ریزي 

 نيمسال بعد

   مستندات

 
 مصاحبه

 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                

امضاي دبير کميته



 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-1-7ع

امه و کارشناس برن رانیفراگ ،یعلم اتیه ی)اعضا یاصل نفعانیذ ،یبرنامه آموزش یابیو ارزش شیدر پا متن استاندارد :

 داشته باشند. ( مشارکتیزیر

 

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 يبايو ارزش شیدر پا ياصل نفعانیمشارکت ذ ندیفرا 1

 گروه مشخص شده است. يبرنامه آموزش

مشارکت چگونگي    

ذینفعان اصلي در 

پایش و ارزشيابي 

 برنامه آموزشي

   مستندات

 
  مصاحبه

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده                   

 امضاي دبير کميته



 رشته های علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی  دوره آموزشی7-1زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-1-6ع

 یها اتی)ه هیعلوم پا رخانهیبه دب یآموزش یدوره ها یابیو ارزش یبرنامه آموزش یابیارز جینتا متن استاندارد :

 وزارت متبوع منعکس شده باشد. ربطیذ یحوزه ها گریرشته ها( و د یابیممتحنه و ارزش

 

 ترجیحینوع استاندارد :

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 جهت يليتحص يدوره ها يابيو  ارزش يابیارز جینتا 1

   يآموزش ينامه ها و  برنامه ها نیيآ ياصالح و بازنگر

گروه به دانشکده / دانشگاه جهت انعکاس به  قیاز طر

 در وزارت متبوع  ارسال شده است.   ربطیذ يواحدها

باز خورد نحوه     

ه ب يابيارزش جینتا

 وزارت متبوع

   مستندات

 
  مصاحبه

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده              

 امضاي دبير کميته

 



 آموزشی رشته های علوم پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی فراگیران7-2زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-5-1ع 

 لحاظ شده باشد. یو نگرش یمهارت ،یشناخت طهیهر سه ح رانیفراگ یابیدر  نظام سنجش و  ارزش متن استاندارد :

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
هر درس  يبرا رانيفراگ يابيسنجش و ارزش يابزارها 1

 شده است. يمختلف طراح يها طهيدر ح

ابزار ها و نحوه    

بکارگيري آنها در حيطه 

هاي مختلف شناختي، 

 نگرشي و مهارتي 

   مستندات

 
 

 063بصورت  يمهارت طهيدر ح رانيفراگ يابيارزش 2

 شود. يدرجه انجام م

 063 نحوه انجام ارزیابي    

درجه )عملکرد بر اساس 

نفعان،  يذ يها دگاهید

اعضاء  ر،ي)خود فراگ

 ،يعلم ئتيه

 شگاه،یکارشناسان آزما

 و..( ،يميهمکار، هم ت

   مستندات

 
 چک

  ليست

 

شامل آزمونها و  يابيابزار سنجش و ارزش ياثر بخش 5

 يها يالگ بوک در کسب مهارت ها و توانمند

 شود. يم يرياندازه گ انیدانشجو

چگونگي بررسي    

آموزش، اثربخشي 

اهميت و ضرورت، 

کاربرد و اهداف الک 

سنجش وارزیابي بوک و 

عملکرد فراگيران، مولفه 

هاي محتواي الگ بوک 

و  سنجش مهارت هاي 

فکري و راهبرد هاي 

 یادگيري

 مستندات

 



 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگی ارزیابی  کننده                                      

 امضای دبیر کمیته

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: 

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی فراگیران7-2زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-5-5ع

 شده باشد. لیو پیامدهای مورد نظر تحل یآموزش یدر رابطه با برنامه ها رانیعملکرد فراگ متن استاندارد :

 نوع استاندارد :الزامی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

عملکرد  ایآزمون ها  يفيو ک يکم لياز نتایج تحل 1

استفاده شده  يآموزش يدر ارتقاء برنامه ها ريفراگ

 است.

نتایج  کاربست    

تحليل کمي و 

کيفي آزمون ها 

  در ارتقاء برنامه 

   مستندات

 
  مصاحبه

دوره  ای يبصورت فرد يليافت تحص ای شرفتينمودار پ 2

 شود. يسال ثبت م ميدر هر ن يا

ثبت و  چگونگي   

نمودار پيشرفت و 

افت تحصيلي 

فردي و یا دوره 

 اي، کمي و کيفي

   مستندات

 
 

در دروس مختلف توسط  رانيفراگ تيعدم موفق لیدال 3

 .شوديم ليتحل يعلم اتيه ياعضا

تحليل وجود    

ارزشيابي کمي و 

کيفي و ضعف ها 

 و قوت ها 

 مستندات

 مصاحبه

حاظ ل ريفراگ يابيدر ارزش رانيفراگ ليطول دوره تحص 4

 شده است. يريگيو پ

 تحصيلميانگين    

 براي هر دوره

 مستندات

 مصاحبه

اهداف مشخص براي ارزیابي، تعریف و جمع آوري اطالعات، تجزیه و تحليل و تفسير اطالعات، تصميم گيري( و نقش ارزشيابي در یادگيري با  *

 ایجاد شرائط، موقعيت و فرصت براي فراگيران و نقش بي بدیل آنان در این فرایند )تلفيقي

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 



 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده   

امضاي دبير کميته



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 :: سنجش و ارزشیابی  7حوزه
 :: سنجش و ارزشیابی فراگیران7-2زیرحوزه 

شماره 

 استاندارد:

 5-5-3ع 

 شده باشد. یساز ادهیو پ یطراح  رانیفراگ  یابیسامانه بازخورد ارزش متن استاندارد :

 :الزامی نوع استاندارد

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 ي( براuser-friendlyسامانه آسان کاربرد ) کی 1

 وجود دارد رانيفراگ يليتحص تيوضع شیپا

وجود سامانه     

پایش  در دسترس 

و  سهل الوصل 

 براي فراگيران

  مشاهده

خود را از  ليدوره تحص يابيتواند ارزش يم ريهر فراگ 2

 .دینما افتیسامانه با سهولت در قیطر

نحوه دسترسي    

آسان فراگيران  به 

سامانه  براي 

 ارزشيابي تحصيلي

 مشاهده

 

 

 درصد انطباق

 انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

ها و  راهکار

 پیشنهادات

 

 

 نام و نام خانوادگي ارزیابي  کننده    

 امضاي دبير کميته



برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی ،  فرم ارزیابی درونی 
 بهداشت و تخصصی

 کالن منطقه آمایشی ...

 ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: 

 : ساختار سازمانی و مدیریت8حوزه 

 زیر حوزه: 

شماره 

 استاندارد

1-1-8 

  : متن استاندارد
ساختار  تشکيالتي و سازماني مدون براي فعاليتهاي بين رشته اي ، بين گروهي/ برون گروهي )صنعت،جامعه، بيمارستان و...( در 

 هيات علمي وجود داشته باشد.سطح ملي و بين المللي  در خصوص  اعضاي 
 

 نوع استاندارد :  الزامی 
قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

ساختارتشکيالت سازماني و ردیف هاي استخدامي گروه  1

 مشخص است.

 

چارت  وجود   

سازماني و 

ردیفهاي 

 استخدامي

   مستندات

 
 

توسعه گروه )جذب نيروي انساني، راه  در تدوین برنامه 2

 اندازي رشته ، ...(، فرآیند مشارکت اعضا تبيين شده است.

 

چگونگي    

مشارکت اعضاي 

هيات علمي در 

تدوین برنامه 

 توسعه گروه

   مستندات

 
 

فرایند فعاليت هاي مشترک  )آموزشي، پژوهشي پایش  3

گروه در قالب ،ارزیابي ، دوره هاي بازآموزي،........( اعضاي 

بين رشته اي در  درون یا برون گروه )صنعت،جامعه، 

بيمارستان و...(   در چارچوب آئين نامه هاي مصوب 

 کشوري یا درون دانشگاهي تدوین و اجرا شده است.

 

چگونگي انجام    

فعاليتهاي  بين 

رشته اي 

مشترک درون و 

برون گروهي 

 اعضاء 

   مستندات

 
 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق



 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها 

و 

 پیشنهادات

 

   امضا دبير کميته                                                                  نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 



برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی،  فرم ارزیابی درونی 
 بهداشت و تخصصی

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : ساختار سازمانی و مدیریت8حوزه 

شماره 
 استاندارد

1-5-8 

  : متن استاندارد
 فرآیندها و نحوه مشارکت ذینفعان در شيوه نامه مدیریت گروه اموزشي منطبق با آیين نامه ها مشخص شده باشد.

 نوع  استاندارد : الزامی 
قابل  سنجه ها 

 قبول 

نسبتا 

قابل 

 قبول 

غیر 

قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی

تخصص و سوابق علمي مدیر گروه با عنوان  4

 دارد.گروه مطابقت 

رزومه و حکم کارگزیني مدیر    

 گروه

تناسب سوابق و تخصص علمي 

 مدیر گروه با عنوان گروه 

   مستندات

 
 

سازو کار مناسب جهت مشارکت  اعضاي گروه   5

در پيشنهاد و معرفي مدیر گروه به منظور  

 انتصاب توسط رئيس دانشگاه وجود دارد  

مشارکت اعضاء در معرفي و وجود    

 پيشنهاد مدیر گروه

 مستندات

   
 مصاحبه

سازو کاري مبتني بر تعامل مدیر گروه با  6

اعضاي هيات علمي و فراگيران تدوین /اجرا 

 شده است.

 

نحوه تعامل مدیر گروه با اعضاء    

 هيات علمي و فراگيران

   مستندات

 

 مصاحبه

ساز و کار  مشخص و شفافي  بمنظور تعامل و  7

سایر گروه هاي آموزشي در مشارکت گروه با 

 دانشکده تدوین /اجرا شده است.

 

چگونگي مشارکت گروه با سایر    

 گروههاي دانشکده

 مستندات

برنامه منظمي براي تشکيل جلسات اعم از  8

(  online meetingحضوري و غير حضوري )

مدیر گروه  با اعضاي هيات علمي و یا با 

ا شده رفراگيران تحصيالت تکميلي تدوین و اج

 .است

 

برنامه منظم  تشکيل    

جلسات)حضوري/غيرحضوري( با 

 اعضاء هيات علمي و فراگيران

 مستدات

 

 مصاحبه

 

 درصد انطباق



 عدم                       □ 75-57                                □ 57-75            □99-57        □��کامل   انطباق

 □��انطباق

 نقاط قوت

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها 

و 

 تاداهپیشن

 

 

 

 امضا دبير کميته                          نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 

 

 



 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 : .........    رشته: ........ مقطع: ......دانشگاه : ......... دانشکده 

 :: دانش آموختگان 9حوزه 

 زیرحوزه 1-9: سامانه ثبت اطالعات دانش آموختگان:

شماره 

 استاندارد

9-1-1 

 :متن استاندارد

ثبت اطالعات )وضعیت اشتغال، وضعیت ادامه تحصیل و .....( در سطح  یبرا ی بروز شدهار مدون سامانه اکو ساز  

.گروه، دانشکده و یا دانشگاه پیش بینی شده باشد  

 

 الزامینوع استاندار: 

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

ابزار  شاخص

 ارزیابی
فعاليت هاي دانش  ریسا سيستم ثبت اطالعات و 1

در سطح گروه، دانشکده و یا دانشگاه  آموختگان

 وجود دارد.

 

ثبت سامانه وجود    

اطالعات دانش 

 آموختگان

   مستندات

 
  مشاهده 

سيستم روزآمدي براي آگاهي از وضعيت اشتغال  2

عنوان هيئت  )بخش هاي دولتي، خصوصي، به

علمي و ...(  دانش آموختگان جهت استفاده در 

 برنامه ریزي هاي گروه وجود دارد. 

 

سامانه چگونگي    

ثبت اطالعات دانش 

 آموختگان

   مستندات

 
 مشاهده 

 

راه هاي ارتباط مستمر و به روز با دانش آموختگان  3

 وجود دارد.

 

با  نحوه ارتباط    

 دانش آموختگان

   مستندات

 
 مشاهده 

 
 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق



 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

                                                                 نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 امضا دبير کميته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 آمایشی ... کالن منطقه

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : دانش آموختگان :9حوزه 

 زیرحوزه 2-9 رضایت دانش آموختگان و  گیرندگان خدمت از توانمندی ها و مهارت آنان:  

شماره 

 استاندارد

9-5-1 

 :متن استاندارد

دانش آموختگان از  يها و مهارت ها ياز سطح توانمند نفعیگيرندگان خدمت و سازمان هاي ذازمرتبط با اخذ نظر  ساز و کار

 .شده باشد نیتدو يبطور کل  ) مانندواحد دانش آموختگان(دانشگاه واحدهاي مرتبط  قیطر

 

 نوع استاندارد: ترجیحی

قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

مکانيسم هائي براي دریافت دیدگاه هاي  4

گيرندگان خدمت و سازمان هاي ذینفع و  بيان 

مشکالت  دانش آموختگان ) سامانه نظرات و 

پيشنهادها، پيام کوتاه، شبکه هاي اجتماعي( 

 . وجود دارد

 

ليست راههاي    

ارتباطي )سامانه 

نظرات و 

پيشنهادها، پيام 

کوتاه، شبکه هاي 

  اجتماعي(

   مستندات

 
 مشاهده 

 

از گيرندگان خدمت و سازمان هاي  ينظرسنج 5

توسط گروه از هردوره دانش آموخته  انجام   نفعیذ

 شده است.

 

   مستندات سامانه نظر سنجي   

 
 



نتایج رضایت سنجي گيرندگان خدمت و سازمان  6

هاي ذینفع در راستاي بهبود برنامه هاي 

 گيرد.آموزشي مورد استفاده قرار مي 

 

   مستندات سامانه نظر سنجي   

 
 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

                                        نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 امضا دبير کميته

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 دانش آموختگان :: 9حوزه 

 زیرحوزه 2-9 رضایت دانش آموختگان و  گیرندگان خدمت از توانمندی ها و مهارت آنان:  

شماره 

 استاندارد

9-5-5 

 متن استاندارد : 
 نظر دانش آموختگان درباره سطح توانمندي و مهارت خود در بر آوردن الزامات شغلي ارزیابي شده باشد 

 

 نوع استاندارد : الزامی
قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

ه ربازخورد نظرات دانش آموختگان در با جینتا 7

و در  يابیو مهارت خود ، ارز يسطح توانمند

مورد استفاده  يآموزش يبهبود برنامه ها يراستا

 .رديگ يقرار م
 

فرم هاي نظر    

سنجي و ارزیابي 

  آنها

   مستندات

 
  ليست چک

 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

                                        نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 امضا دبير کميته

  



 برنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : دانش آموختگان :9حوزه 

 زیرحوزه 2-9 رضایت دانش آموختگان و  گیرندگان خدمت از توانمندی ها و مهارت آنان:  

شماره 

 استاندارد

9-2-3 

 متن استاندارد :  
 دارند حضور آن در آموختگان دانش  که يموسسات با يهمکار و يشغل يها فرصت یيشناسا يبرا مدون يا برنامه گروه در 

  .باشد شده تدوین

 

 نوع استاندارد : ترجیحی
قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

 و شغلي هاي فرصت شناسایي براي کارهائي و ساز 8

 آن در آموختگان دانش  که موسساتي با همکاري

 .دارد وجود هستند فعال

ات  و صورت جلس   

ليست ساز وکارها 

 و تفاهم نامه ها 

   مستندات

 

 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 

 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

 

                                        نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

امضا دبير کميته



 پایه پزشکیبرنامه اعتبار بخشی دوره های آموزشی رشته های علوم  فرم ارزیابی درونی 

 کالن منطقه آمایشی ...

 دانشگاه : ......... دانشکده : .........    رشته: ........ مقطع: ......

 : دانش آموختگان :9حوزه 

 زیرحوزه 3-9: مشارکت دانش آموختگان در تبیین چالش برنامه ها، بازنگری و بازآموزی:

شماره 

 استاندارد

9-3-1 

 متن استاندارد : 
ساز و کار مشارکت دانش آموختگان در ارزیابي برنامه هاي در حال اجرا، کاربست  پيامد هاي یادگيري و بازنگري و بازآموزي  

 شده است.تدوین 

 نوع استاندارد: الزامی
قابل  سنجه ها 

 قبول 

 نسبتا قابل

 قبول 

غیر قابل 

 قبول

 ابزار ارزیابی شاخص

برنامه هاي در حال دانش آموختگان در ارزیابي  9

اجرا، کاربست  پيامد هاي یادگيري و بازنگري 

 مشارکت نموده اند.

   مستندات صورت جلسات   

 
 
 

از نتایج مشارکت و بازخورد دانش آموختگان در  11

اصالح و ارتقاي برنامه هاي در حال اجرا، کاربست  

پيامد هاي یادگيري و بازنگري و بازآموزي  استفاده 

 شده است.

ارائه فرآیندهاي    

به مشارکت مربوط 

 دانش آموختگان

   مستندات

 
 

 آموختگان دانش بازآموزي هاي دوره برنامه گروه 11

 ابيمسيری و دانش انتقال ، تجارب انتفال بر مبتني

  ار غيره و  بنيان دانش هاي شرکت تاسيس و شغل

 .است داده پيشنهاد متولي هاي سازمان به

 

صورت جلسات و    

برنامه دوره هاي  

 پيشنهاد شده 

   مستندات

 
 

 

 درصد انطباق

 □��انطباق دمع        □ 75-57         □ 57-75           □99-57     □��  کامل انطباق
 نقاط قوت

 

 

 



 نقاط 

 ضعف

 

راهکار ها و 

 پیشنهادات

 

                                        نام و نام خانوادگي ارزیابي کننده 

 امضا دبير کميته


