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  مقدمه
از اين   .ها و ارتقاي كيفي بك موسسه مي شود، اعتباربخشي است     به بهبود فرايندهاي ارزشيابي كه منجر  يكي از روش

شكي         شت، درمان و آموزش پز شكي وزارت بهدا سعه آموزش علوم پز به منظور ارتقاي كيفي  رو مركز مطالعات و تو
ول و نوآوري در آموزش  برنامه هاي طرح تحدر راستاي پياده سازي   مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و   

شك  سال هاي          علوم پز سات و با توجه به اثربخشي اعتباربخشي  س سته اعتباربخشي مو راكز م 1391و 1389 ي بويژه ب
را كه به  اعتباربخشي مراكز مذكور  ، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكيمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي   

ــئووليت عنوان كانون هاي تف ــگاهكر و نوآوري مس ــكده ها ها ارتفاي كيفي آموزش را در دانش در  بعهده دارند،و دانش
ست   ستور كار خود قرار داده ا ضر كه   .د مراكز مطالعات و اجراي اين برنامه را در  چارچوببه اين منظور آئين نامه حا

شگاه توسعه آموزش علوم پزشكي    شكده ها  هادان شان م  ي علوم پزشكي و دان شده ي دهدن تاييد  تا پس از است  ، تهيه 
سترش   شوراي گ شكي   در  شگاه هاي علوم پز شناختن نظام هاي اعتباربخشي       دان سميت  ستوليت به ر آموزش  در كه م

  آيد.بعهده دارند، به مرحله اجرا در را علوم پزشكي
 

  تعاريف -1ماده 
ــت، درمان و آموزش   مركز مطالعات وزارت: ــكي وزارت بهداش ــعه آموزش علوم پزش مركز مطالعات و توس

  پزشكي
شگاه: امر علوم هاي و دانشــكده هاكز مطالعات و توســعه آموزش علوم پزشــكي دانشــگاهامر كز مطالعات دان

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
شي  شكي     :اعتباربخ سعه آموزش علوم پز شي مراكز مطالعات و تو شكده هاي علوم     اعتباربخ شگاه ها و دان دان

  پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كشور
  كميته اعتباربخشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت كميته اعتباربخشي:

  
 

  ساختار اعتباربخشي -2ماده 
  ساختار اعتباربخشي مراكز مطالعات كميته اي متشكل از اعضاء زير است:

  توسعه آموزش علوم پزشكي وزارترييس مركز مطالعات و 
  معاون توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت

  از روساي پيشين مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت نفر  يك
  ي علوم پزشكيمراكز مطالعات دانشگاه هاپيشين سه نفر از مديران 

  



  استاندارهاي اعتباربخشيروند تدوين و بازنگري  -3ماده 
شي مراكز   ابتدا  ستانداردهاي اعتباربخ شگاه ها   مطالعات پيش نويس ا سط مركز مطالعات وزارت دان با بهره گيري از   تو

و دانشــگاه ها  شــرح وظايف مراكز مطالعات ،دوره هاي قبلدر تدوين شــده شــامل اســتانداردهاي مســتندات موجود 
به دانشگاه ها و   سپس براي دريافت نظرات و پيشنهادات مديران مراكز مطالعات   وبنظران مربوطه تهيه مشاوره با صاح  

ــال گرديد.   ــور ارس ــكي كش ــكده هاي علوم پزش ــاس   دانش ــتانداردها بر اس نظرات و در مرحله بعدي پيش نويس اس
شنهادات   شگاه ها بازنگري و  پي ستانداردها هر   گرديد. نهاييمراكز مطالعات دان شده سال پيش   4بازنگري ا  است.  بيني 

البته در مواقعي كه نقش ها و وظايف مراكز مطالعات دانشــگاه ها و يا ســياســت هاي كالن مرتبط دســتخوش تغيير و 
  تحول قرار گيرد، در فواصل زماني كوتاه تر انجام خواهد گرفت.

  
  چارچوب زماني اعتباربخشي -4ماده 

، اعتباربخشي مراكز مطالعات دانشگاه   دانشكده هاي علوم پزشكي  به منظور حفظ پويايي مراكز مطالعات دانشگاه ها و  
شد.   4ها هر  شده باشند با توجه به مدت احكام آنان     سال يكبار انجام خواهد  البته در مراكزي كه مشروط يا رد اعتبار 

  ساله انجام خواهد شد. 2و  1

  
  فرايند اعتباربخشي -5ماده 

  :   است زيراعالم شده شامل مراحل براساس استانداردهاي مراكز مطالعات دانشگاه ها فرآيند اعتباربخشي 
 ل به مراكز مطالعات دانشگاه ها تهيه پرسشنامه خودارزيابي براساس استانداردهاي نهايي شده و ارسا .1

  دانشگاه ها مطالعات كزامرمربوط به خودارزيابي  گردآوري اطالعات .2

        اعتباربخشي مركز مطالعات وزارت كميته دريافتي از مراكز مطالعات دانشگاه ها در اطالعات ليتحلوهيتجز .3

در قالب كالن مناطق آمايشــي به   براســاس گزارشــات خودارزيابيمطالعات دانشــگاه ها مراكز  ارزيابي بيروني .4
نحوي كه مديران مراكز مطالعات يك منطقه از مراكز مطالعات منطقه ديگر بازديد بعمل مي آورند و به مركز                

 مطالعات وزارت گزارش خود را ارايه مي نمايند. 

 در كميته اعتباربخشي  يابي بيروني زارگزارش هاي بررسي  .5

 ي و ارزيابي بيروني و تعيين احكام اعتباربخشي مراكزجمع بندي نتايج حاصله از خودارزياب .6

 

  اعتباربخشي راهكارهاي حفظ يكنواختي در دوره هاي -6ماده 
حفظ شود و در صورت   اعتبار بخشي مراكز مطالعات دانشگاه ها   پيش بيني شده كه قالب اصلي    ،حفظ يكنواختيبراي 

  اعمال گردد. در استانداردها تغييراتي مراكز، در شرح وظايف تغيير سياست ها و اولويت هاي وزارت و به تبع آن تغيير



 راهكارهاي مديريت تعارض منافع  -7ماده 

ــاندن تعارض منافعبه منظور به  ــكل از  حداقل رس ــي متش ــين مركز مطالعات وزارت و ، كميته اعتباربخش مديران پيش
شگاه ها   ست و در ارزيابي بيروني هم مديران مراكز مطالعات هر  دان كالن منطقه از مراكز مطالعات منطقه ديگر بازديد ا

 بعمل مي آورند.
 

  انواع احكام اعتباربخشي -8ماده 
  است:  به شرح زيرصدور حكم نهايي اعتباربخشي به صورت كيفي و بر اساس قضاوت كميته اعتباربخشي 

ستانداردهاي الزامي،  تامين تمام براي مراكزي كه عالوه بر  عالياعتبار  .1 صد  50ا ستاند  ازدر اردهاي ترجيحي ا
 .را هم تامين كرده باشند

 نموده اند. تمام استانداردهاي الزامي را تامينبراي مراكزي كه كامل اعتبار  .2

 نموده اند. تاميناز استانداردهاي الزامي را  درصد 50براي مراكزي كه بيش از  مشروطاعتبار  .3

 نموده اند. تامينردهاي الزامي را درصد از استاندا 50براي مراكزي كه كمتر از  رد اعتبار .4

 
  امتيازات احكام اعتباربخشي -9ماده 
 باشند: عالياعتبار داراي  كه مراكزي .1

a. ساله خواهد بود. 4 اين مراكز احكام اعتبار 

b.    ته يت      اين مراكزهاي دانش پژوهي  به كمي عال ياز ف نه داوري و تعيين امت هاي دانش پژوهي   در زمي
 به اثبات رسيده باشد). آن ها ضعيفاينكه عملكرد مگرشود(تفويض اختيار كامل داده مي يآموزش

c. ــاي هيات  به كميته ــازي اين مراكز در مورد طراحي و اجراي دوره هاي الزامي اعض هاي توانمند س
به اثبات  آن ها ضـــعيفاينكه عملكرد مگر(علمي جديدالورود تفويض اختيار كامل داده مي شـــود

 د).رسيده باش

d. مي يابدافزايش صد در 30 گرنت دريافتي آنان از مركز نصر. 

e. كميته داورانهاي كشوري آموزش علوم پزشكي و همچنين جهت عضويت در كميته علمي همايش 
  گيرند.در اولويت قرار مي ها خالصه مقاالت همايش

f.  شد.به رييس و معاون آموزشي دانشگاه ابالغ خواهد رسما نتايج اعتباربخشي آنان 

 :باشند اعتبار كاملداراي  كه مراكزي .2

a.  ساله خواهد بود. 4 اين مراكزاحكام اعتبار 

b.    ته يت       به كمي عال ياز ف نه داوري و تعيين امت هاي دانش پژوهي   هاي دانش پژوهي اين مراكزدر زمي
 به اثبات رسيده باشد). آن ها ضعيفاينكه عملكرد مگر(آموزشي تفويض اختيار كامل داده مي شود

c.  ــاي هيات  كميتهبه ــازي اين مراكز در مورد طراحي و اجراي دوره هاي الزامي اعض هاي توانمند س
به اثبات  آن ها ضـــعيفاينكه عملكرد مگر(علمي جديدالورود تفويض اختيار كامل داده مي شـــود

 رسيده باشد).



d. درصد افزايش مي يابد. 10 گرنت دريافتي آنان از مركز نصر 

e.  در اولويت   هاي كشوري آموزش پزشكي   خالصه مقاالت همايش  جهت عضويت در كميته داوران
 قرار مي گيرند.  

f. .نتايج اعتباربخشي آنان رسما به رييس و معاون آموزشي دانشگاه ابالغ خواهد شد 

 :باشند اعتبار مشروطداراي  كه مراكزي .3

a.   ساله خواهد بود. 1م اين مراكز احكااعتبار 

b.   ته يت      در هاي دانش پژوهي اين مراكز به كمي عال ياز ف نه داوري و تعيين امت هاي دانش پژوهي   زمي
شروط آموزشــي تفويض اختيار  داوري فعاليت هاي دانش پژوهي   ،و در اين مدت شــودداده مي م

 د.ش انجام خواهدو كامل كالن منطقه ديگر  مراكز داراي امتياز عالياز يكي  تحت نظارتآنان 

c.  ــازي اين مهاي توانمند به كميته ــاي هيات  مورد طراحي و اجراي دورهراكز در سـ هاي الزامي اعضـ
يار      يدالورود تفويض اخت جد ــود داده مي مشــروطعلمي  مدت شـ يت   ،در اين  عال هاي  داوري ف

ــازي دورهتوانمند  و كامل كالن    مراكز داراي امتياز عالي  از يكي  تحت نظارت  هاي الزامي آنان   سـ
  انحام خواهد شد.منطقه ديگر 

d. مي يابد. كاهشدرصد  20 مركز نصر گرنت دريافتي آنان از 

e. ن آموزشي دانشگاه ابالغ خواهد شدنتايج اعتباربخشي آنان رسما به رييس و معاو 

 :شوند رد اعتبار كه مراكزي .4

a. ساله خواهد بود. 2اعتبار احكام اين مراكز 

b. ته  از يت       هاي دانش پژوهي اين مراكز كمي عال ياز ف نه داوري و تعيين امت هاي دانش پژوهي   در زمي
شي   سئوليت  و در اين مدت،  شود اختيار مي سلب آموز   ري فعاليت هاي دانش پژوهي آنان بهداوم

 .واگذار مي شود و كامل كالن منطقه ديگر يكي از مراكز داراي امتياز عالي

c. ــازي اين مهاي توانمند  كميته  از ــاي هيات   راكز در مورد طراحي و اجراي دورهسـ هاي الزامي اعضـ
سئوليت  در اين مدت، شود  اختيار مي سلب  جديدالورود علمي سازي  هاي توانمندداوري فعاليتم
  .شودمي واگذارو كامل كالن منطقه ديگر  هاي الزامي آنان به يكي از مراكز داراي امتياز عاليدوره

d. يابد.مي كاهشدرصد  50بيش از  گرنت دريافتي آنان از مركز نصر 

e.  رسما به رييس و معاون آموزشي دانشگاه ابالغ خواهد شدنتايج اعتباربخشي آنان 
 

  استيناف نتايج اعتباربخشي -10ماده 
ستندات      صت دارند تا اعتراض خود را با ارايه مدارك و م شي، مراكز مطالعات يك هفته فر بعد از اعالم نتايج اعتباربخ

موضوع را در كميته اعتباربخشي بررسي و پاسخ     معتبر به مركز مطالعات وزارت اعالم نمايند. مركز مطالعات وزات نيز 
 د.مناسب را كتبا به مراكز مذكور اعالم خواهد نمو


