
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 و تخصصی دندانپزشکیدبیرخانه شورای آموزش 

 

 

 

 های دوره اعتبـاربخشـــی نامهآیین

 تخصصی آموزش دندانپزشکی و
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 بسمه تعالی

 تخصصی آموزش دندانپزشکی و  هایدوره اربخشیاعتب نامهآیین

 مقدمه 

ی کرده در خارج، وضع دندانپزشکبا تاسیس دارالفنون و واردشدن وسائل دندانپزشکی مدرن به همراه پزشکان تحصیل

مدارس عالی کشور تبدیل به  3131دکرگون شد. پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال نسبت به گذشته در کشور 

دانشکده شدند. از آن جمله مدرسه طب بود که همراه با شعب فرعی خود، داروسازی و دندانسازی، تبدیل به یک 

انپزشکی تغییر مدرسه عالی دندانسازی به مدرسه دند 3131سال  در .دانشکده شدند و مدرسه دندانسازی تاسیس شد

های قبل از پیروزی انقالب آموزش دندانپزشکی درسال نام یافت و دوره چهارساله دکترای دندانپزشکی دایر گردید.

نفر پذیرش داشت. پس  255شد و ساالنه حدود انجام میواحدی  -دانشکده دندانپزشکی به صورت سالی  5تنها در 

های دندانپزشکی مصوبه دندانپزشکی براساس اساسنامه دانشکدهاز پیروزی انقالب و انقالب فرهنگی، آموزش 

شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در وزارت  3151ریزی شد. در سال یهستاد انقالب فرهنگی پا 35/32/3133

 باشد کهدانشکده می 12لغ بر های دندانپزشکی کشور بااکنون تعداد دانشکدههم. علوم و آموزش عالی تشکیل گردید

و  ارتش ،دانشگاه آزاد اسالمیواحدهای از  بقیههای علوم پزشکی کشور و دانشکده مربوط به دانشگاه 15 از این تعداد

 پیش از یشب اعتباربخشی انجام ضرورت دندانپزشکی، رشته کیفیت مستمر ارتقاء و تضمین منظور بهد. نباششاهد می

دکتری عمومی کارشناسی، آموزش  اعتباربخشی فرآیند و وظایف، ساختار، تبیین جهت نامه آیین این. گرددمی احساس

 هایدانشگاه در و ... دندانپزشکیهای فلوشیپ ،بالینیتخصصی  هایدوره ،(.Ph.Dدندانپزشکی، دکتری تخصصی )

  .است دهش تدوین پردازند،می دندانپزشکی انسانی نیروی تربیت به دولتی غیر و دولتی ساختار در که پزشکی علوم

 تعاریف  :1ماده

دکتری عمومی دندانپزشکی، دکتری تخصصی کارشناسی، نامه منظور از دوره، برنامه آموزش در این آیین: دوره

(Ph.D.)، دارای دندانپزشکیهای اجرا شده در دانشکده ،و ... دندانپزشکیهای فلوشیپ ،بالینیتخصصی  هایدوره 

 باشد. میهای علوم پزشکی شورای گسترش دانشگاهمجوز از 

فرآیندی است که طی آن کیفیت دوره آموزشی از طریق خودارزیابی مبتنی بر استانداردها و اعتباربخشی دوره: 

مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن توسط  سپس ارزشیابی بیرونی برنامه توسط کارشناسان ارزشیابی و اعتباربخشی

 گردد.و تخصصی جهت صدور رای نهایی به شورای گسترش ارسال می دندانپزشکیدبیرخانه شورای آموزش 

گیرد. این توسط آنها مورد قضاوت قرار می دوره معیارهایی که نشان دهنده سطح مطلوب عملکرد بوده و استاندارد:

استانداردها بر مبنای برنامه آموزشی و با در نظر گرفتن معیارهای علمی، اسناد باالدستی و شرایط قابل حصول در 

نظران تکمیل گردیده و به تصویب مراجع ذیصالح رسیده کشور، تدوین شده و از طریق نظر خواهی و اجماع صاحب

 است.  
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 توسط که های آموزشی و تعیین نقاط قوت و محدودیت های اجرای دورهیابی کمی و کیفی دورهارزش بی:خودارزيا

آن  هدفشود و کمیته خود ارزیابی دست اندرکاران و مجریان دوره های آموزشی دانشگاهها/ دانشکده ها انجام می

 اصالح و بهبود مداوم برنامه است.

 و در راستای بهبود مداوم کیفیت دردوره آموزشی  ارزشیابی کمی و کیفی فرایندی است برای ارزشيابی بيرونی:

آموزش و دستیابی بهتر اهداف دوره آموزشی. ارزشیابی بیرونی به طور معمول دربرگیرنده بررسی گزارش خودارزیابی، 

 ها و تدوین گزارش ارزشیابی بیرونی است.ارزشیابی از گروه

ظر درخصوص نتیجه اعتباربخشی که توسط دانشکده مورد اعتباربخشی و درخواست تجدید نتجديد نظرخواهی: 

 بر اساس شرایط پیش بینی شده در این آیین نامه صورت می گیرد. 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت:

 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای عالی برنامه ريزی:

 های علوم پزشکی شورای گسترش دانشگاه رای گسترش:شو

و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و  دندانپزشکیشورای آموزش  :و تخصصی دندانپزشکی آموزش شورای

 آموزش پزشکی

 ورایدبیرخانه شاین کمیته در : و تخصصی دندانپزشکیکميته اعتباربخشی دبيرخانه شورای آموزش 

تشکیل می گردد و وظیفه برنامه ریزی و تدوین سیاستها، مقررات و ضوابط مورد نیاز و تخصصی  دندانپزشکی آموزش

 .و نظارت بر اجرای بهینه آنها را در راستای اجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی به عهده دارد

ماندهی ا، که به منظور سدندانپزشکیکمیته ای در هر دانشکده  :دندانپزشکیکميته خودارزيابی دانشکده 

فرآیند اعتباربخشی دوره تشکیل می گردد. این کمیته با استفاده از ظرفیت اعضاء هیأت علمی، در قالب تشکیالت 

 دکتری دکتری عمومی دندانپزشکی، کارشناسی،آموزش  گروه های آموزشی که عهده دار آموزش دانشجویان در مقاطع

 و همچنین با در نظر گرفتن می باشند ،و ...  دندانپزشکی، فلوشیپ های بالینیتخصصی  دوره های ،(Ph.Dتخصصی )

شکده / دانظرفیت کارشناسی و اجرایی دانشکده ها به منظور هدایت کلیه فعالیت های مرتبط با خودارزیابی درگروهها

 گردد.ی مربوطه تشکیل میها

 و تخصصی دندانپزشکی :  ساختار اعتباربخشی برنامه آموزش 2ماده 
ورای ش، ساختار اعتباربخشی، متشکل از یو تخصص یآموزش دندانپزشکبرنامه به منظور اجرای فرایند اعتباربخشی 

موزش آاعتباربخشی دبیرخانه شورای  کمیته، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، گسترش وزارت
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م علو یدانشگاهها بهداشت ودر وزارت  کمیته خودارزیابی برنامه کالن مناطقو ، یو تخصص یدندانپزشک

 د.نپزشکی فعالیت می نمای

 

 به شرح زیر است. پیشنهادی ساختاری عملکرد و نحوه ، شرح وظایفاعضاء

 شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -3
رای توسط شو های علوم پزشکی کشور پس از اعالم رأی اولیهها و دانشکدهصدور رأی نهایی اعتباربخشی در دانشگاه 

، بر عهده شورای گسترش است. همچنین رسیدگی به یو تخصص یآموزش دندانپزشک شورای اعتباربخشی دبیرخانه

گسترش هماهنگ و پیگیری شورای تجدید نظرخواهی برنامه مورد اعتباربخشی پس از ابالغ رأی، توسط دبیرخانه 

 خواهد شد. 

 :تخصصی و دندانپزشکی آموزش شورای -2
ور اجرایی ، امیو تخصص یدندانپزشک یآموزشبرنامه سازی و سیاستگذاری در راستای اعتباربخشی شورا ضمن تصمیم

 فرآیند اعتباربخشی را بر عهده دارد.

 شرح وظایف شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در اعتباربخشی دوره: 3-2

 اجرای فرآیند اعتباربخشی ضوابط مورد نیاز در راستایسیاستها، مقررات و تدوین  -3-3-2

 پیشنهاد تدوین یا بازنگری استانداردهای هر برنامه -2-3-2

 تصویب شیوه نامه های مربوط به اجرای فرایند اعتباربخشی -1-3-2

 تجدید گزارش ارائه و گسترش شورای دبیرخانه هماهنگی با هادانشکده نظرخواهی تجدید به رسیدگی -1-3-2

 گسترش شورای به خواهینظر

 یو تخصص یآموزش دندانپزشکشورای دبيرخانه  اعتباربخشی کميته-1
تباربخشی اع هایفعالیت بر نظارت و اجراءوظیفه  یو تخصص یآموزش دندانپزشکاعتباربخشی دبیرخانه شورای  کمیته

 برنامه متقاضی اعتباربخشی را به عهده دارد.  

 :کميتهاعضاء  -3-1
  ثابت و متغیر به شرح زیر می باشد:مشتمل بر اعضای  کمیتهاعضا 

 اعضای ثابت: -3-3-1
 (اعتباربخشی کمیتهدبیر) یا نماینده تام االختیار وی یو تخصص یآموزش دندانپزشکدبیر شورای  -

 میتهکبه پیشنهاد دبیر ها با سابقه فعالیت در زمینه اعتباربخشی برنامه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه 2 -

 اعتباربخشی

 یو تخصص یآموزش دندانپزشکدبیرخانه شورای  زیرمجموعه کمیته های راهبردی تخصصینفر از دبیران  1 -

 به انتخاب دبیر شورا 

 با معرفی جامعه دندانپزشکان ایران دندانپزشکی ایران جامعه علمییک نفر نماینده  -

 :در صورت نياز : اعضای متغير2-3-1

 مورد اعتباربخشی و ارزشیابی برنامه کمیته های راهبردی تخصصینفر از اعضاء  2 -

 نفر از هیأت علمی دانشگاهها با تخصص مرتبط مورد اعتباربخشی و ترجیحا با سابقه فعالیت در اعتباربخشی 2 -
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 رشته رددانشجو )بسته به مقطع برنامه مورد نظر میتواند دانشجوی دکتری عمومی، یا دستیار تخصصی باشد( نفر  3 -

 برجسته اخالقی و تحصیلی سوابق دارای اعتباربخشی، مورد با مرتبط

صره  سایر نهادها و مؤسسات و       :  3تب سپاری کلیه فرایندهای مرتبط با اعتباربخشی می تواند به    انجمن ها  تا قبل از وا

های الزم در نشست سالیانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی       صدور رأی نهایی، پس از تدوین و تصویب آیین نامه  

 و تائید معاون آموزشی وزارت متبوع صورت پذیرد.  

ف های مختلی مشارکت دانشگاهو تخصص یآموزش دندانپزشکاعتباربخشی شورای  کمیتهدر انتخاب اعضاء : 2تبصره

 مورد توجه قرار گیرد. 

 ودارزیابیخ کمیته در توانندنمی تخصصی و داروسازی آموزش شورای اعتباربخشی متغیر کمیته و ثابت اعضاء :3 تبصره

 .باشند داشته حضور خدمت محل دانشگاه

  اعتباربخشی: کميتهاعضای  صدور احکام -2-1
  آموزشی اونمع ابالغ  و یو تخصص یآموزش دندانپزشکشورای  یردب به پیشنهاد اعتبار بخشی کمیته ثابت یاعضا  احکام

  یاعتباربخش  کمیتهاحکام اعضای متغیر  . خواهد بودگردد که در صورت نیاز قابل تمدید  می صادر سال   2به مدت  وزارت

 ی در زمانهای مشخص صادر میگردد.و تخصص یآموزش دندانپزشک یشوراحسب مورد توسط دبیر 

   :بخشی اعتبار کميته شرح وظايف -1-1

 دوره  یاعتباربخش یاستانداردها بررسی و تصویب -3-1-1

 یاعتباربخش یندفرا یمربوط به اجرا ینامه ها یوهشبررسی و تصویب  -2-1-1

  بیرونی ارزشیابی تیم توسط شده انجام بیرونی ارزشیابی گزارش بررسی -1-1-1

  ارسالی هایبر اساس گزارشمورد اعتباربخشی  برنامهاعتبار  رأیپیش صدور-1-1-1

ورای خواهی به شتجدید نظر رسیدگی به تجدید نظرخواهی با هماهنگی دبیرخانه شورای گسترش و ارائه گزارش-5-1-1

 گسترش

 رشته متقاضی اعتباربخشی  کمیته راهبردی تخصصیبا مشارکت  ارزشیابیپیشنهاد اعضای تیم -3-1-1

 فرایند ارزشیابیاجرای  حسنبر نظارت -7-1-1

 ششورای گستر بهیابی شگزارش ارزارسال نسخه نهایی -1-1-1

 

 فواصل و نحوه تشکيل جلسات: -4-1

دو ماه یک بار تشکیل و بسته به  یو تخصص یآموزش دندانپزشکشورای  اعتباربخشی کمیتهجلسات  -3-1-1

 تواند در فواصل کمتر نیز برگزار گردد. های اعتباربخشی میمیزان درخواست

 جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت.  -2-1-1

منوط به رأی موافق نصف به اضافه یک اعضاء حاضر در گیری و تایید گیری بر اساس رأینحوه تصمیم -1-1-1

 )اعضاء ثابت و متغیر( .جلسه است

 یعلم یأته یاعضا یرسا یا و کمیته های اجرایی یرانتواند از دبیم یازحسب ن اعتباربخشی کمیته یردب -1-1-1

 .کند دعوت یداشتن حق رأ بدون کمیته جلساتشرکت در  یمتخصص برا
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  یو تخصص دندانپزشکی  آموزش شورای دبيرخانه یاعتباربخش  کارگروه -4
  هایفعالیت بر نظارت و حمایت وظیفه تخصییصییی و دندانپزشییکی آموزش شییورای دبیرخانه اعتباربخشییی کارگروه

  یش مرتبط با اعتباربخ ییاجرا یهایتفعال تمامی همچنین.  دارد عهده به را اعتباربخشی  متقاضی  برنامه اعتباربخشی 

. ودش یواحد انجام م ینا توسط  یاعتباربخش  فرایند در درگیر هایو گروه یسازمان  یساختارها  ینب یبرنامه و هماهنگ

 اینتوسییط  ممتحنه هیأت گسییترش، شییورای، برنامه یاعتباربخشیی یمتقاضیی هایگروه ینراسییتا، تعامل ب یندر هم

 ردد.  گیم یلو تسه هماهنگ کارگروه

 یو تخصص دندانپزشکی آموزش شورای دبيرخانه اعتباربخشی کارگروه يفشرح وظا -3-4

 Ph.D/  یتخصص هایممتحنه رشته  یئتمشارکت ه با یرونیب ارزشیابی یمت یاعضا یشنهادپ -3-3-4

 دندانپزشکی

  یدجد وموجود  یهابرنامه یبرا یدرخواست اعتباربخش یافتدر -2-3-4

 دندانپزشکی برنامه ارزشیابیانجام  یبندو اعالم برنامه زمان ینتدو -1-3-4

 یمتقاض 

 یرونیب ارزشیابی یبر اجرا یو هماهنگ پیگیری -4-3-4

تحت  یآموزش برنامهو مستندات ارائه شده توسط  یابیگزارش خودارز اولیه یو بررس گردآوری -5-3-4

  یلیمستندات تکم یاها درخواست گزارش یازو در صورت ن یاعتباربخش

انجام شده و ارائه بازخورد جهت  ارزیاب یمکه توسط ت یرونیب ارزشیابیگزارش  یهاول یو بررس گردآوری-6-3-4

 یازدر صورت ن یلتکم

 یاعتباربخش یتهبه کم یرونیب ارزشیابی گزارش همچنین و خودارزیابی گزارش ییارسال نسخه نها -7-3-4

 برنامه یاعتباربخش یتدر خصوص موقع یهاول رایپیش صدورجهت  دندانپزشکیآموزش  یشورا

اتبات الزم مک ینو همچن یاعتباربخش یمتقاض هایگروهو  یرخانهدب ینمکاتبات الزم ب یگیریو پ تنظیم -8-3-4

 گسترش شورایو  رشته ممتحنه هیأت یو تخصص دندانپزشکیآموزش  یشورا اعتباربخشی کمیته ینب

 مصوب  یاعتباربخش یندبر اساس فرا برنامه یاعتباربخش یمتقاض گروهارتباط با  -9-3-4

 ها برنامه یسوابق مربوط به اعتباربخش یگانیبا -31-3-4

 جلسات الزم یهماهنگ -33-3-4

 برنامه یانجام اعتباربخش یمتقاض هایگروهارائه مشاوره به  -32-3-4

 یو تخصص دندانپزشکیآموزش  یشورا یاعتباربخش یتهجهت ارائه به کم ایگزارش دوره کارگروه، ینا شود یم یشنهادپ

 :باشد یرموارد ز یرندهتواند در برگیگزارش م ین. ایدارائه نما

 برنامه یاعتباربخش یندفرا ییاجرا یهاچالش -

 ییاجرا یهایهتوص -

 شده یدبازد هایگروهدر  اعتباربخشی مورد برنامهنفعان  ینظرات ذ -

  یندبهبود فرا یدر راسیییتا یدجد یهایاسیییتگذاریو سییی یندهاموارد مرتبط که بتواند به اصیییالح فرا یرسیییا -

 کمک کند. هایبرنامه یاعتباربخش

 

 دندانپزشکی  Ph.D/  یتخصص یرشته ها ممتحنه هيأت -5 
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 يفشرح وظا -3-5

جهت  یتهممتحنه و ارسییال به کم یأتتحت نظر آن ه یبرنامه ها یاعتباربخشیی یاسییتانداردها ینتدو -3-3-5

 یبررس

ستانداردها  یبازنگر  -2-3-5  جهت یتهارسال به کم  و ممتحنه هیأت آن نظر تحت های برنامه یاعتباربخش  یا

   یبررس

   یازمورد ن یهافرم یو بازنگر ینتدو -1-3-5

  هماهنگی اب و هادانشگاه  یربا تجربه از سا  یعلم یأته یبا مشارکت اعضا   یرونیب ارزشیابی  یمت تشکیل  -4-3-5

 تخصصی دندانپزشکی و آموزش دبیرخانه اعتباربخشی واحد

 یازو بازخورد در صورت ن یرونیب ارزشیابیگزارش  بررسی  -5-3-5

  وضییعیت خصییوص در ممتحنه هیأت نظر اعالم با همراه یتهبه کم یرونیب ارزشیییابیگزارش  ارسییال -6-3-5

 اعتباربخشی

 اسپاریونظر خود را به کارگروه منتخب  یرز یبرنامه ها استانداردهای بازنگری یا تدوین تواندیممتحنه م یاته :تبصره

 . یدنما

 یآموزش برنامه یاعتباربخش یساختار دانشگاه -6

شکیالت،  تنوع به توجه با ضای  تعداد ها،گروه تعداد ت شگاه  امکانات و علمی هیأت اع شکی،  علوم هایدان   ارساخت  پز

 نبود رتصو در است بدیهی و است شده  آورده کار تسهیل  منظور به پیشنهاد  صورت  به برنامه اعتباربخشی  دانشگاهی 

 .دنمای اعمال را تغییراتی خود شرایط به توجه با تواندمی دانشکده یا دانشگاه هر ساختار، این تشکیل وکار ساز

  رنامهب اعتباربخشی ساختار تا،راس ین. در همگیرد می شکل برنامه مجری دپارتمان/ دانشکده درون خودارزیابی فرایند

 :گرددمی پیشنهاد زیر شکل به

 برنامه خودارزیابی کمیته -

 تخصصی هایکارگروه -

 

 کميته خود ارزيابی -3-6
 گیرد.شکل می خودارزیابی با مرتبط هایفعالیت یکلیه هدایت منظور به خودارزیابی یکمیته

 باشد:می  ی ترکیبی از اعضای زیربوده و در برگیرنده دبیر یک ین کمیته دارایا

 دانشکدهرئیس  -

 معاون آموزشی دانشکده -

 دو تن از مدیران گروه -

 نفر از اعضاء گروه )بسته به وسعت برنامه( 5 تا 2 -

 *نماینده معاونت آموزشی دانشکده -

 *نماینده معاونت پژوهشی دانشکده -

 *نماینده معاونت مالی اداری دانشکده -

 علمی رئیس کالن منطقه مرتبط با دانشکدهنماینده  -

 نماینده دفتر توسعه دانشکده  -



 

 31 از 8 صفحه

 

 )در صورت لزوم (نفر دانشجو/دستیار بسته به برنامه مورد ارزیابی 2 -

حکم  و تائید رئیس دانشکده  و دانشکده یمعاون آموزش: ترکیب نهایی اعضای کمیته خودارزیابی به پیشنهاد 3تبصره 

  د.نسال تعیین می گرد 2برای مدت معاون آموزشی دانشگاه 

 موارد ستاره دار در صورت موضوعیت در گروه مورد نظر لحاظ خواهند شد.  :2تبصره 

 ی خودارزيابی شرح وظايف کميته -2-6
 هابندی فعالیتهای خودارزیابی و تهیه جدول زمانتدوین فعالیت -3-2-3

 خودارزیابی هایهای خودارزیابی و اطمینان از نگارش درست و صحت اطالعات درج شده در فرمتکمیل فرم-2-2-3

 تهیه و نهایی کردن گزارش خودارزیابی-1-2-3

 کنندههای مورد نیاز تیم بازدید همکاری با تیم بازدید بیرونی و ارائه مستندات و گزارش-1-2-3

 ی مربوطه هدایت مکاتبات گروه با دبیرخانه-5-2-3

 هماهنگ کننده اعتباربخشی گروه:  -1-6

 و کیدندانپزش آموزش شورای دبیرخانه اعتباربخشی کارگروه یناست که رابط ب یفرد یکننده اعتباربخش هماهنگ

 به مربوط یاجرای امور کلیه هماهنگی مسئولیت. استدانشکده  یآموزش معاونتو  یرونیب ارزشیابی یمت یردب تخصصی،

 است.  یبه عهده هماهنگ کننده اعتباربخش یرونیب ارزشیابی

 

 برنامه دندانپزشکی  و تخصصی:  فرآیند اعتباربخشی 3ماده

 فرايند اعتباربخشی شروع -3

 شامل مراحل زیر است: برنامهبه طور خالصه فرایند اعتباربخشی 

 تقاضای دانشگاه یا دانشکده برای اعتباربخشی برنامه (3

  های الزم، به همراه راهنمایبرنامهارسال استانداردهای ملی مصوب  (2

 برنامهخودارزیابی  (1

 انجام ارزیابی بیرونی بر اساس گزارش خودارزیابی و بازدید از محل  (1

  کننده  بیرونی توسط تیم بازدیدبازدید  تدوین گزارش (5

 توسط کمیته اعتباربخشی دانشگاه مربوطهگیری درباره اعتباربخشی برنامه و اعالم نتیجه به تصمیم (3

گیری به تفصیل مقدماتی، خود ارزیابی، بازدید بیرونی و تصمیم مرحله کلی شامل مرحله 1های اعتباربخشی در گام

 شود. آورده می

 اعتباربخشی به شورای گسترش کمیتهارسال نهائی گزارش  (7

 

 برنامه خود ارزيابی  -2

 خود ارزيابی برنامهمرحله مقدماتی فرايند  -3-2
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باید آمادگی خود را برای شروع فرآیند اعتباربخشی در بازه زمانی تعیین شده به دبیرخانه شورای        دانشکده  -3-3-2

صی       ص شکی و تخ شی قبلی حداقل      اعالم نماید. آموزش دندانپز شتن اعتباربخ صورت دا ماه قبل از پایان دوره   3)در 

 (.اقدامات قانونی صورت پذیرداعتباربخشی 

  بخشیییاعتبار کمیتهبندی اعتباربخشییی )شییامل خود ارزیابی و بازدید بیرونی( توسییط زمانکشییوری تعیین برنامه -2-3-2

 آموزش دندانپزشکی و تخصصیدبیرخانه شورای 

صوب، راهنمای انجام خودارزیابی، راهنمای  بازدید بیرونی، فرم      -1-3-2 ستانداردهای م سال ا های خود ارزیابی و ار

 آموزش دندانپزشکی و تخصصی دبیرخانه شورای  برنامه زمان بندی اعتباربخشی توسط

آموزش  ورایشی  دبیرخانه اعتباربخشیی  کمیته یهماهنگ تعیین تیم بازدید بیرونی، تعیین سیرپرسیت و دبیر تیم با   -4-3-2

 بیرونی.جهت ارزشیابی دندانپزشکی و تخصصی 

 برنامهمرحله انجام خودارزيابی  -2-2

 های تخصصی در گروه بر اساس راهنمای خودارزیابیکارگروهتشکیل کمیته خودارزیابی و  -3-2-2

 های خودارزیابیتدوین جدول زمان بندی فعالیت -2-2-2

 ها و تهیه گزارش هر حوزه استانداردانجام خودارزیابی توسط کارگروه -1-2-2

 تدوین گزارش خودارزیابی -4-2-2

بیرخانه د اعتباربخشی  کمیتهبه تأیید رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه     پس ازگزارش خودارزیابی  -5-2-2

 .میگرددارسال و تخصصی آموزش دندانپزشکی شورای 

در  )آموزش دندانپزشکی و تخصصی    دبیرخانه شورای   اعتبار بخشی  کمیتهارسال بازخورد اصالحی توسط     -6-2-2

 صورت نیاز(

 

 ارزيابی بيرونی  -1

تیم بازدید بیرونی و انجام هماهنگی اولیه بین اعضییاء تیم  و مرتبط  تهیکمدریافت گزارش خودارزیابی توسییط  -3-1

 های استاندارد بین اعضای تیم توسط دبیر تیم()تقسیم حوزه

   بندی بازدیددوین برنامه زمانت -2-1

 بازدید بیرونیانجام بازدید از محل توسط ارزیابان بیرونی بر اساس راهنمای  -1-1

   کمیتهجهت طرح در  دبیرخانهتهیه گزارش بازدید و ارسال آن به  -4-1

 ، دریافت پاسخ دانشکده در صورت ارسال و بازخورد پاسخ به تیم بازدید بیرونیارزیابی بیرونی ارسال گزارش -5-1

،  یآموزش دندانپزشکی و تخصص   دبیرخانه شورای   اعتبار بخشی  کمیتهو بازخورد  بررسی پاسخ برنامه مورد بازدید   -6-1

بیرخانه شورای   د اعتباربخشی  کمیتهتهیه گزارش نهایی بازدید بیرونی توسط سرپرست تیم بازدید بیرونی و ارسال آن به      

 و نهایتا دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی آموزش دندانپزشکی و تخصصی
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آموزش دندانپزشیییکی و ارسیییال گزارش نهایی بازدید بیرونی همراه با گزارش خودارزیابی به  دبیر شیییورای  -7-1

  تخصصی  

 برنامهتصميم گيری در خصوص اعتباربخشی  -4

و ی آموزش دندانپزشکی و تخصصشورای  اعتباربخشی کمیتهبررسی مستندات و گزارش بازدید بیرونی توسط  -3-4

 رأی اولیه اعتباربخشی تهیه پیش

)کلیه  یاعتباربخش کمیتهتوسط دبیر  و اعالم فرصت تجدیدنظرمورد بازدید  دانشکدهارسال پیش رأی اولیه به  -2-4

 مکاتبه مستقیم ندارند( کمیتهها مانند گیرد و زیر مجموعهدریافت و ارسال مکاتبات از طریق دبیرخانه صورت می

 طی مراحل تجدید نظربرنامه و در صورت درخواست تجدید نظر از  -1-4

 یرخانهدب رأی اولیه اعتباربخشی به ارسال نتیجه بررسی گزارش خودارزیابی و ارزیابی بیرونی به همراه پیش -4-4

 گسترش یشورا

 درخواست کننده دانشگاه و اعالم آن به گسترش شورای نهائی توسط یرأ صدور -5-4

 در خصوص اعتباربخشی رای نهاییانواع : 4ماده 

  تأييد کامل صالحيت: -3-4

 مدت پایان در و است سال 5 اعتبار این مدت طول. باشد کرده نیتأم قبول قابل حد در را یالزام استانداردهای تمام

 .شود یم انجام یاعتباربخش مجدداً

 : صالحيت تأييد -2-4 

. نباشد سوال مورد دوره کلی که کیفیت نحوی است به کرده تأمین قبول قابل حد در را الزامی استانداردهای بیشتر

  .شد خواهد انجام اعتباربخشی بعد سال 1

 قبول قابل حد در را الزامی استانداردهای از مالحظه ای قابل تعداد:  با اخطارصالحيت تأييد مشروط  -1-4

 .باشد گرفته صالحیت مشروط تأیید رأی بار دو است یا سوال مورد دوره کلی کیفیت که نحوی است. به تأمین نکرده

 .شد خواهد انجام آینده سال 3 تا ماه  3 بین بعدی اعتباربخشی فرآیند

  توقف پذيرش دانشجو -4-4

 استانداردها در توجهی قابل بهبود شده، مشخص زمانی فاصله در و است نکرده تأمین را الزامی استانداردهای بیشتر 

  .باشد مانده باقی اخطار با صالحیت مشروط سطح در مجدداً که نحوی به است، نداده رخ

  تبصره:
  سال میباشد. 1و برای دوره های تخصصیسال  5برای دوره دندانپزشکی عمومی کامل بدیهی است تایید صالحیت  

  لغو مجوز: -5-4

در صورتی که سه دوره متوالی رای توقف پذیرش دانشجو به هر دوره آموزشی تعلق گیرد، مجوز پذیرش دانشجو لغو 

اندازی رشته را خواست راهدراندازی مجدد رشته الزم است دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی مراحل می گردد. برای راه



 

 31 از 33 صفحه

 

پزشکی و بر اساس نتایج  های علومشورای گسترش دانشگاهاندازی مجدد در طی نماید. بررسی و طرح موضوع راه

  .انی انجام خواهد شدمطالعات برآورد نیروی انس

 تبصره: 
 .باشداندازی مجدد رشته، یکسال میبین صدور رای لغو مجوز و درخواست راهحداقل فاصله زمانی 

 تأييد اوليه:  -6-4

که استانداردهای الزامی متناسب با مرحله آموزشی برنامه را در حد قابل  های نو پا )هنوز یک دوره تربیت نکرده(برای دانشکده

 بود.خواهد  سال 5طول مدت اعتبار  ،قبول تأمین کرده باشد

 :تجدید نظر خواهی -5ماده 

 اعتراض داشته باشد طبق فرایند زیر می تواند تقاضای تجدید نظر کند. به رأی صادره  دانشکدهچنانچه  

ش آموزکشوری اعتباربخشی شورای  کمیتهمورد بازدید در خصوص پیش رأی صادره توسط  برنامهچنانچه  -3-5

رای، تقاضای خود را همراه پیش هفته از تاریخ اعالم  2خواهان تجدید نظر باشد، ظرف دندانپزشکی و تخصصی، 

 نماید.  ارسالآموزش دندانپزشکی و تخصصی کشوری اعتباربخشی دبیرخانه شورای  کارگروهدالیل و مستندات به 

دات ساس مستنتقاضای دانشکده را بر اآموزش دندانپزشکی و تخصصی واحد کشوری اعتبار بخشی شورای -2-5

 تکمیلی بررسی و در خصوص پیش رأی تصمیم گیری می نماید. این تصمیم قابل تجدید نظر نیست.

ی آموزش دندانپزشک شورای واحد کشوری اعتبار بخشیرأی نهایی پس از بررسی نتیجه تجدید نظر توسط -1-5

 برنامهچنانچه روز توسط شورای گسترش صادر و به کالن منطقه آمایشی اعالم     می گردد.  15ظرف و تخصصی 

 اعتراض داشته باشد با طی فرایند زیر می تواند تقاضای تجدید نظر کند. در مورد رأی صادره  مورد ارزیابی

 آموزش دندانپزشکی و تخصصیای شور اعتبار بخشی  کارگروهدر صورتیکه رأی شورای گسترش با پیش رأی  -3-1-5

 روز پس از ابالغ رأی 15مغایر باشد، برنامه مورد اعتباربخشی می تواند تقاضای تجدید نظر نماید. در این صورت: ظرف 

 سترشگ شورای دبیرخانه گسترش، برنامه مورد بازدید می تواند درخواست تجدید نظر را همراه با مستندات الزم را به شورای

 کند.  ارسال

به  مورد بازدید برنامهآموزش  ینهدر زم نفر خبره 5مشتمل بر  ای، کمیتهنظر یداعالم درخواست تجد درصورت -2-1-5

 نباید  افراد ینا شود یم انتخاب دبیر شورای گسترش  و تائید دبیر کمیته کشوری اعتبار بخشی تشکیل

از برنامه  ییرونبارزیابی  از مراحل یک یچو ه برنامه مورد بازدید، کمیته های اعتباربخشی تخصصی اعتباربخشی کارگروهدر 

 حضور داشته باشند.  یمورد بررس

ضمن بررسی درخواست و مستندات ارائه شده می تواند درخواست شواهد و  خواهینظر تجدید کمیته-1-1-5

جدید یا برنامه متقاضی تآموزش دندانپزشکی و تخصصی دبیرخانه شورای  اعتباربخشی کارگروهمستندات اضافه از 

 کارگروه افراد از یا تواند بازدید از محل داشته باشد،نظر بنماید. در صورت نیاز، کمیته تجدید نظرخواهی می

 د.نمای دعوت شواهد بیشتر  ارائه برای مطلع افراد سایر وآموزش دندانپزشکی و تخصصی شورای  اعتباربخشی



 

 31 از 32 صفحه

 

د ارزیابان صورت گرفته باش یته تجدید نظر خواهی هیچگونه اصالح یا تغییری را که پس از بازدید اولمک-4-1-5

 پذیرد. را نمی

روز توسییط شییورای گسییترش صییادر و به کالن   15رأی نهایی پس از بررسییی نتیجه تجدید نظر، ظرف -5-1-5

   منطقه آمایشی اعالم می گردد.

 : بخشی:  ارزشیابی فرایند اعتبار 6ماده 

دبیر کمیته اعتباربخشی با همکاری اعضاء هیأت ممتحنه مکلف است به منظور اطمینان از کیفیت فرآیند اعتباربخشی، 

های فرآیند فراارزشیابی اعتباربخشی را تدوین نموده و با کمک تیم متمرکزی از افرادی که در روند ارزشیابی بیرونی فرم

 نه تهیه و به کمیته اعتباربخشی ارائه نماید. های سالیامشارکت نداشته اند، گزارش

 : تنظیم جدول زمان بندی: 7ماده 

ها باید در چارچوب جدول زمانبندی زیر تنظیم شود. به نحوی به منظور کمک به انجام منظم فرآیند اعتباربخشی، فعالیت

ارزیابی بیرونی و صدور رای در شورای ماه پس از ارسال گزارش خودارزیابی برنامه، فرآیند  که حداکثر ظرف مدت شش

های علوم پزشکی طی شده باشد و نتیجه نهایی اعالم گردد. این جدول باهماهنگی واحدکشوری گسترش دانشگاه

ید مورد اعتباربخشی و سرپرست تیم بازدبرنامه دانشکده متولی آموزش دندانپزشکی و تخصصی، اعتباربخشی دبیرخانه 

  گردد.بیرونی تنظیم می

  



 

 31 از 31 صفحه

 

 مسئول اقدام
زمان 
 شروع

مهلت 
 اتمام

   دانشکده انجام خودارزیابی مبتنی بر استانداردها

درخواسییت کتبییی بییرای اعییالم آمییادگی ارزیییابی      
 بیرونی و ارسال نتایج خودارزیابی

   دانشکده

امضییای تفییاهم در خصییوص جییدول زمییان بنییدی      
 ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی

   دانشکدهواحدکشوری اعتباربخشی و 

   واحدکشوری اعتباربخشی و کمیته راهبردی تعیین تیم ارزیابی بیرونی

بررسی اولیه گیزارش خودارزییابی و اعیالم نیواقص بیه      
 موسسه در صورت نیاز به تکمیل قبل از بازدید

واحدکشوری اعتباربخشی دبیرخانه شورای 
 آموزش دندانپزشکی

  

   دانشکده تکمیل گزارش خودارزیابی در صورت لزوم
   تیم ارزیابان بیرونی انجام ارزیابی بیرونی و بررسی مستندات

   تیم ارزیابان بیرونی ارائه گزارش کتبی ارزیابی بیرونی

 بررسی گزارش ارزیابی بیرونی
شوری اعتباربخشی  و کمیته راهبردی ک واحد

 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی
  

اطالعییات تکمیلییی در  بییازخورد بییه برنامییه و درخواسییت  
 صورت لزوم

ی راهبرد تهیکمکشوری اعتباربخشی و  واحد
 دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی

  

طرح نتیجیه ارزییابی بیرونیی در واحدکشیوری اعتبیار      
و  یآمییوزش دندانپزشییک بخشییی دبیرخانییه شییورای   

 رایو صدور پیش یتخصص
   اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش کارگروه

   دبیرخانه شورای آموزشاعتباربخشی  کارگروه رای به دانشکده  پیشاعالم 

   دبیرخانه شورای آموزشاعتباربخشی  کارگروه  رأی به شورای گسترشاعالم پیش

   دانشکده تجدید نظر خواهی

 انتشار رأی اعتباربخشی
دبیرخانه شورای شوری اعتباربخشی ک واحد

 آموزش
  

 

 :  اعالم عمومی نتایج اعتباربخشی: 8ماده 

ه نحو مقتضی را ب دندانپزشکیو تخصصی می تواند نتایج اعتباربخشی دانشکده های  دندانپزشکیدبیرخانه شورای آموزش 

 در اختیار عموم جامعه  قرار دهد.

 

 گسترش شورای لسهدويست و هفتاد و يکمين جدر تبصره 31 و ماده 8 در نامهآيين اين

 . رسيد تصويب به 15/32/3197 مورخ پزشکی علوم هایدانشگاه

 


