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 اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ه کمیسیون ملی پانزدهمین جلس مصوب

  و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 20/4/1400مورخ 

 

  

 ودانشگاهها  یتشویق آیین نامه شیوه های

  علوم پزشکی کشورهای دانشکده 

 در اعتباربخشی آموزشی
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 مقدمه:

و موسسات آموزشي و پژوهشي کمیسیون ملي اعتباربخشي دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكي ، ور تضمین کیفیت آموزش علوم پزشكيبه منظ

ج( -7و به استناد بند) 1399 همصوبه یازدهمین جلسه ، مورخ بیستم مهرما پیشنهاد اعضاء و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنا به

نحوه تشویق  آیین نامه، 26/07/1394کمیسیون مصوب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكي مورخ این آئین نامه نحوه تشكیل و شرح وظایف 

 :رسیدتصویب به ه شرح ذیل باعتباربخشي آموزشي  بر اساس نتایج ارزیابي و علوم پزشكي کشور دانشكده های/  دانشگاهها

 اعتباربخشی موسسه ای  ماده یک: 

 در نهایي رای اعالم به منجر است که ملي کمیسیون سوی از شده اعالم استانداردهای با موسسه انطباق میزان بررسي فرآیند مؤسسه ای، اعتباربخشي

 .گردد مي موسسه آموزشي خصوص

 

 :انواع رای های صادرهالف( 

 تعداد استانداردهای الزامی تایید شده * رای صادرشده

 استانداردهای الزامي امتیاز درصد 100  ساله پنجتایید 

 درصد 85 – 99 مشروطه یک تا سه ساله تایید 

 درصد و کمتر 84 و ارزیابي مجدد عدم تایید

 استاندارد ترجیحي مي باشد. 19 استاندارد الزامي و 75 که است مورد 94*تعداد کل استانداردها 

 :بر اساس رای صادره ب( انواع تصمیمات

)اعتبارنامه پنجساله( مشمول تشویقات ذیل (  دانشگاههایي که در اعتباربخشي موسسه ای بتوانند امتیاز کامل اعتباربخشي آموزشي را اخذ  نمایند 1

 خواهند بود :

 جدید تحقیقات مرکز / پژوهشكده / دانشكده اندازی راه برای موافقت -

 جدید مقاطع رشته اندازی راه برای موافقت -

 الملل بین آموزشي مدت کوتاه های دوره اندازی راه موافقت برای -

 موسسه در خارجي دانشجوی پذیرش ظرفیت و رشته تفویض اختیار برای تعیین -

 خودگردان پردیس در دانشجو ظرفیت تعیین تفویض اختیار -

 موسسه از امناء هیات ارزیابي در امتیاز تخصیص -

 المللي بین های بندی رتبه با المللي بین اعتباربخشي در موسسه ورود برای وزارت مالي حمایت -

نمایند و دارای گواهینامه مشروط باشند، مشمول  ای نتوانند امتیاز کامل اعتباربخشي آموزشي را اخذ(  دانشگاههایي که در اعتباربخشي موسسه 2

 تشویقات فوق نخواهند بود .

عضای هیات علمي و کارشناسان فعال در فرایند ااز به نحو شایسته الزم است  کاملیه دارای تایید دانشكده های/دانشگاههامعاونت آموزشي :  1تبصره 

 اعتبار بخشي تقدیر الزم را بعمل آورند.
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 اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشیماده دو:  

 اعتباربخشي ملي کمیسیون سوی از شده اعالم استانداردهای بیمارستان آموزشي با انطباق میزان بررسي فرآیند بیمارستان های آموزشي، اعتباربخشي

 .گردد مي بیمارستان آموزشي خصوص در نهایي رای اعالم به منجر است که

 

 انواع رای های صادره:الف( 

 نتیجه ارزیابی درصد از امتیاز کل

 کامل  تائید کامال ضروریاستانداردهای امتیاز  درصد 100

 یكساله تائید  99-75

 مشروط یكساله  تایید 60 - 74

 مشروط شش ماهه تائید 50 - 59

 اخطار آموزشي و کمتر 49

 

 : بر اساس رای صادرهانواع تصمیمات ب( 

 دانشگاه توسط مربوطه بیمارستان به آموزشي مستقل بودجه اختصاص و دانشگاهي یا ملي های جشنواره در بیمارستان تشویقکامل:   ( تائید1

 ندارد. خاصي اقدام :یکساله  ( تائید2

 کارورز و دستیار معرفي درصد 50 تا محدودیت.  بیمارستان ریاست به کتبي اخطار :یکساله مشروط  ( تایید3

 آموزشي وضعیت از بیمارستان شدن خارج ، یكساله مشروط تایید 2 از بیش:  2 تبصره

 کارورز و دستیار معرفي درصد 70 محدودیت ، بیمارستان ریاست به کتبي اخطار: ماهه شش مشروط تائید( 4

 آموزشي وضعیت از بیمارستان شدن خارج ، ماه 6 فاصله به مشروط بار دو:  3 تبصره

 ، آموزشي اخطار وضعیت از نشدن خارج صورت در مجدد بازدید در یكسال از بعد ، بیمارستان به کارورز و دستیار معرفي توقف: آموزشی اخطار( 5

 .شد خواهد خارج آموزشيوضعیت  ازبیمارستان 

 کمیته رای حسب بر ارزیابان سرپرست تایید با اخطار، و مشروط شرایط با مرتبط های بخش به مربوط نتایج اساس بر دانشجو پذیرش توقف:  4 تبصره

 .گرفت خواهد صورت اعتباربخشي

عضای هیات علمي و کارشناسان فعال در فرایند اعتبار بخشي ااز به نحو شایسته  الزم است یه کاملدارای تایید یبیمارستانهامعاونت آموزشي :  5تبصره 

 بعمل آورند.تقدیر الزم را 
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 ماده سه : اعتباربخشی برنامه های آموزشی دبیرخانه های پنجگانه 

است  اعتباربخشي ملي کمیسیون سوی از شده اعالم استانداردهای با برنامه آموزشي اجرا شده انطباق میزان بررسي فرآیند برنامه آموزشي، اعتباربخشي

 .گردد ميبرنامه آموزشي مربوطه  خصوص در نهایي رای اعالم به منجر که

 انواع رای های صادره :الف( 

 نتیجه ارزیابی درصد از امتیاز کل

 کامل  تائید امتیاز استاندارهای الزاميدرصد  100 

 مشروط تائید   95 – 99

 مشروط با اخطار  تایید 85  -  94

  عدم تائید و کمتر 84

 

 :  بر اساس رای صادره انواع تصمیماتب( 

 بود : دانشگاههایي که در اعتباربخشي برنامه های آموزشي دایر در آن دانشگاه بتوانند امتیاز کامل را اخذ  نمایند مشمول تشویقات ذیل خواهند ( 1

 افزایش رشته / مقطع جدید در برنامه آموزشي دارای امتیاز کامل  - 

 افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در برنامه آموزشي مربوطه - 

 اولویت داشتن در انتخاب اعضای بورد تخصصي رشته مربوطه  - 

مایند ، دانشگاههایي که در اعتباربخشي برنامه های آموزشي دایر در آن دانشگاه نتوانند امتیاز کامل را دریافت کنند و اعتباربخشي مشروط اخذ ن( 2

 مشمول تنبیهات ذیل خواهند بود :

 عدم موافقت با درخواست افزایش رشته / مقطع جدید در برنامه آموزشي مربوطه  - 

 کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برنامه آموزشي مربوطه  - 

 لغو مجوز پذیرش دانشجو در صورت عدم دریافت اعتبارنامه کامل در دو اعتباربخشي متوالي  - 

آموزشي استانداردهای موسسه ای و اعتباربخشي برنامه  پس از اخذ اعتبارنامه کامل )غیردایر( ید ( افزایش رشته / مقطع و راه اندازی رشته های جد3

 قابل بررسي خواهد بود.

عضای هیات علمي و کارشناسان ااز به نحو شایسته  الزم است گروههای آموزشي دارای تاییدیه کاملدانشگاه / دانشكده برای معاونت آموزشي  : 6 تبصره

 فرایند اعتبار بخشي تقدیر الزم را بعمل آورند.فعال در 

 

به تصویب کمیسیون ملي اعتباربخشي دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكي و  20/04/1400در تاریخ سه ماده و شش تبصره در آیین نامه این 

 .موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسید




