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 ( دانشگاه علوم پزشکی جهرم:اعتباربخشی موسسه ایاعضای کمیته تحول در آموزش ) بسته 

 

 (عضو کمیته-رحمانیان)رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر محمد

 

 (عضو کمیته -جناب آقای دکتر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه

 (ایر بسته اعتباربخشی موسسهدبی -سرکار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 عضو کمیته(-مصلی نژاد )معاون توسعه جناب آقای دکتر

 عضو کمیته(-پژوهشیجناب آقای دکتر صلح جو )معاون 

 عضو کمیته(-جناب آقای دکتر حجت )معاون دانشجویی فرهنگی

 (عضو کمیته-رئیس اداره خدمات آموزشی) سرکار خانم دکتر دهقانپور

 عضو هیات علمی و عضو کمیته(جناب آقای دکتر شریفی )

 )کارشناس معاون آموزشی و عضو کمیته( سرکار خانم ممتاز

 ارشناس معاون پژوهشی و عضو کمیته(سرکار خانم زاهدی نیا )ک

 عضو کمیته(-و توسعه سرکار خانم مریم صباغی )کارشناس مرکز مطالعات

 (عضو کمیته-مرکز مطالعات و توسعهسرکار خانم حمیده احسانیان ) کارشناس 
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  97و  96فعالیتهای انجام شده در راستای رفع نواقص اعتباربخشی موسسه در سال 

 ی راجع به استانداردهاگزارش جلسه توجیه-1

 تقسیم کار بین معاونتها-2

 و تدوین پرسشنامه متناسب با هر حوزه اعتبار بخشی استاندارد به سوال قابل پاسخگوییشاخصهای هر تبدیل -3

 آوری پرسشنامهجمع-4

 انجام خود ارزیابی-5

 ارسال نتایج خود ارزیابی به وزارتخانه-6

تحلیل و ارائه انجام که مسئول هر حیطه ضمن پاسخ به هر سوال به  ابو جو سوال برگزاری جلسه به صورت-7

 پرداختراهکار مربوطه نیز می

 مقایسه موارد انطباق و غیر انطباق و ارائه راهکار جهت موارد غیر انطباقی-8

های مختلف دانشگاه بر اساس بررسی توانمندیهای حوزه"اجرای پروژه خود ارزیابی تحت عنوان  -9

 "96اردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذینفعان در سال استاند
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 مقدمه:

به دانشگاهها محول گردیده است در  1394با توجه به ضرورت تحقق اهداف و دستیابی به شاخص های بسته های طرح تحول که از سال 

کمیته های مرتبط تشکیل  تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی بسته هایمتناسب با  آموزش پزشکی جهرم نیز  توسعهات و مطالعمرکز 

فعالیت های سیستماتیك و فرایندی با توجه به ضرورت بررسی  باشد کهمی موسسه اعتباربخشیکمیته ها، . یکی از این کمیتهگردیده است

در مرکز توسعه راه  ارتقاء مستمر کیفیتا جهت هنیازمطابق با استانداردها و تعیین  اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده آموزشی و حصول

باشد. لذا و تعیین راهکار جهت حصول به آن می های هر استانداردریزی و ارائه نقشه راه جهت تعیین شاخصاندازی شد. نقش کمیته، برنامه

باشد و مرحله دوم، ارزیابی بیرونی است که ( میرونیارزیابی )ارزیابی د-. مرحله اول بصورت خودارزیابی انجام شدفرایند دو مرحله طی این 

 .براساس استانداردها پرداخته شدبه ارزیابی عملکرد  گروهی از افراد خارج از سازمان و یا موسسه مذکور

ط در این راستا پس از تشکیل جلسات توجیهی متعدد با واحدهای مختلف دانشگاه، تك تك واحد ها  اقدام به خود ارزیابی و شناسایی نقا

ارزیابی بیرونی از طرف   25/11/95ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارایه راهکار و اصالح  فرایندها انجام شد. با توجه به اینکه در تاریخ 

به منظور شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسی بودن توسط ذینفعان اقدام به 1396وزارتخانه انجام شد، در ادامه مرکز توسعه در مهر 

حی و تدوین پرسشنامه جهت هر کدام از استانداردها نمود تا بدین ترتیب فرصتی برای خود ارزیابی مجدد و مقایسه آن با نتایج ارزیابی طرا

بیرونی فراهم گردد. لذا با تبدیل استاندارهای خودارزیابی به پرسشنامه، و برگزاری جلسات با حوزه های مختلف در خصوص تبیین سواالت 

ها نتایج آن به وزارتخانه ارسال شد. در حال حاضر نیز خود ارزیابی مجدد انجام شد. در مرحله بعد پس از جمع آوری پرسشنامهپرسشنامه، 

های مختلف دانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از بررسی توانمندیهای حوزه"پروژه خود ارزیابی تحت عنوان 

 باشد.  در حال اجرا می "96در سال  دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذینفعان
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 25/11/95ای مورخ نتایج ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه

 وضعیت انطباق حوزه
 

 خدمات دانشجویی
 

  –(  %50مورد انطباق نسبی )بیشتر از  1 -مورد انطباق کامل 3

 
 رسالت و اهداف 

 

 مورد انطباق نسبی  1 –مورد انطباق کامل  2

 
 پژوهشی

 

 %50مورد انطباق نسبی )بیشتر از  2 –مورد عدم انطباق  1- %50مورد انطباق کمتر از  1 -مورد انطباق کامل 7
 ) 

 
 منابع 

 

 ( %50مورد انطباق )کمتر از  1 –(  %50مورد انطباق نسبی )بیشتر از  13

 
 هیات علمی 

 
  %50رد انطباق کمتر از مو 1 -(  %50مورد انطباق نسبی )بیشتر از  3-مورد انطباق کامل  2

 
 مدیریت

 
  -(  %50مورد انطباق نسبی)بیشتر از  7 -مورد انطباق کامل 6

 
 آموزش دانشجو 

 

 ( %50مورد انطباق نسبی)بیشتر از  3–مورد عدم انطباق  1 -مورد انطباق کامل 6 

 
 آموزش کارکنان 

 
 ( %50مورد انطباق نسبی )بیشتر از  1 -مورد انطباق کامل 2
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 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  مقایسه نتایج

 تیریحوزه مد

 

 S1A2  :شماره استاندارد

 

وجود سازوکارهای مناسب برای پایش ساختار 

 سازمانی مؤسسه و پیشنهاد تغییرات الزم

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 باق نسبیانط

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 خیر

 

 

 

 

 S2A2  :شماره استاندارد

رایندهای وجود سازوکار مدون برای اصالح ف

 تصمیم گیری و انجام وظایف مؤسسه

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق کامل

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 
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نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

 عالی و قابل معرفی به سایر

 دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 

 

 S3A2  :شماره استاندارد

روشن و مکتوب بودن وظایف و حدود اختیارات 

 افراد شاغل در مؤسسه

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق کامل

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

شگاه در این عملکرد دان

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 

 

 S4A2  :شماره استاندارد

اهتمام مدیریت دانشگاه به تدوین شیوه نامه های 

 مناسب برای اجرای نظام مند مقررات و وظایف

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی
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ارزیابی وضعیت انطباق در 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S5A2  :شماره استاندارد

 

 انتصاب مدیران براساس مالکهای روشن

 

 ارزیابیوضعیت انطباق در خود

 

 انطباق کامل

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S6A2  :شماره استاندارد

 

 ی مناسب از عملکرد کارکنان  وجود نظام ارزشیاب
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 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق کامل

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S7A2  :شماره استاندارد

 

 وجود ساز و کار مناسب برای بررسی نتایج طرحها و برنامه ها  

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

عملکرد دانشگاه در این 

اندارد به عنوان یک نمونه است

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر
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 وجود نظام ارزشیابی مناسب از عملکرد کارکنان   S8A2  :شماره استاندارد

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 انطباق کامل  دارد 

 نیاز به بازدید در محل جهت

 قضاوت نهایی

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 بلی

 

 مناسب بودن فرایند تخصیص بودجه در دانشگاه S9A2د : شماره استاندار

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 کامل  دارد  انطباق

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 وجود سیاست تفویض اختیار در موسسه  S10A2د : شماره استاندار

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

عیت انطباق در ارزیابی وض

 بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر
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عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S11A2د : شماره استاندار

 

یردولتی و آمادگی مؤسسه برای واگذاری وظایف به بخش غ

 کاهش تصدی دولتی

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق کامل  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 یرخ

 

 

 S12A2د : شماره استاندار

 

آمادگی مؤسسه برای واگذاری وظایف به بخش 

 غیردولتی و کاهش تصدی دولتی

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 
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نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 بلی

این  عملکرد دانشگاه در

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S13A2د : شماره استاندار

میزان موفقیت مؤسسه در جهت جذب منابع 

 غیردولتی )بنیادها، خیریه ها، افراد نیکوکار(

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق نسبی 

 

وضعیت انطباق در ارزیابی 

 نیبیرو

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

عملکرد دانشگاه در این 

استاندارد به عنوان یک نمونه 

عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر
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 پزشکی جهرمعلوم در دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  مقایسه نتایج

 آموزش دانشجو حوزه:

 

 S1A8  :شماره استاندارد

 

 مشخص بودن برنامه های درسی

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

 نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت نهایی

 

 خیر 

به عنوان عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

یک نمونه عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S2A8  :شماره استاندارد

 

 پشتیبانی ازشیوه های فعال و مناسب تدریس 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

 نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت

 نهایی

 

 خیر 
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عملکرد دانشگاه در این استندارد به 

عنوان یک نمونه عالی و قابل معرفی به 

 سایر دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 

 S3A8  :شماره استاندارد

 

 ارزشیابی منظم برنامه های درسی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 د انطباق نسبی دار

 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد به 

عنوان یک نمونه عالی و قابل معرفی 

 به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S4A8  :شماره استاندارد

 

وجود سیستم کارآمد و پاسخگو در ارزشیابی پیشرفت 

 تحصیلی دانشجویان در دروس نظری

 

 طباق در خود ارزیابیوضعیت ان

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 

 بلی 
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عملکرد دانشگاه در این استاندارد به 

عنوان یک نمونه عالی و قابل معرفی 

 به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S5A8  :شماره استاندارد

 

د سیستم کارآمد و پاسخگو در ارزشیابی پیشرفت وجو

 تحصیلی دانشجویان در دروس عملی و بالینی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 

 بلی 

د به عملکرد دانشگاه در این استاندار

عنوان یک نمونه عالی و قابل معرفی 

 به سایر دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 

 S6A8  :شماره استاندارد

 

 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق ندارد  

 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 هایین

 

 خیر
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عملکرد دانشگاه در این استاندارد به 

عنوان یک نمونه عالی و قابل معرفی 

 به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S7A8  :شماره استاندارد

 

توجه ویژه به حل مشکالت آموزشی موسسه از طریق 

 تحقیقات  

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 یرونیوضعیت انطباق در ارزیابی ب

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S8A8  :شماره استاندارد

 

 مناسب بودن ارائه خدمات آموزشی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 طباق کامل ان

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق  کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر
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عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 

 S9A8  :شماره استاندارد

 

شگاه برای ارائه دوره های آزاد استفاده از ظرفیت مازاد دان

 و شبانه 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 ر دانشگاهها معرفی به سای

 

 خیر

 

 

 

 S10A8  :شماره استاندارد

 

 توجه برنامه ریزی شده به دانشجویان ممتاز و مستعد  

 انطباق نسبی  وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 انطباق کامل  دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 بلی 

استاندارد  عملکرد دانشگاه در این

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  مقایسه نتایج

 آموزش کارکنان حوزه:

 

 S1A4  :شماره استاندارد

 

 وجود منابع مناسب برای آموزش کارکنان

 

 یت انطباق در خودارزیابی وضع

 

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 وجود سیستم اطالعات آموزش کارکنان S2A4  :شماره استاندارد

 وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 

 انطباق نسبی 

 انطباق کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 ا معرفی به سایر دانشگاهه

 خیر 
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 وجود برنامه مناسب برای آموزش کارکنان S3A4  :شماره استاندارد

 وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 

 انطباق کامل 

 انطباق نسبی دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

ه عالی و قابل به عنوان یک نمون

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 

 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  مقایسه نتایج

 پژوهشی حوزه:

 برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی S1A7  :شماره استاندارد

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 بلی 
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 ح های پژوهشی توجه به گسترش کمی و کیفی  طر S2A7  :شماره استاندارد

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 بلی 

 

وجود سیستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش موسسه با  S3A7  :داردشماره استان

 بخش خدمات و صنعت 

 تا حدودی انطباق  وضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق نسبی دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد به 

یک نمونه عالی و قابل معرفی  عنوان

 به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S4A7  :شماره استاندارد

 

 سامان یافتگی انتشار آثار علمی موسسه  

 انطباق نسبی ضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق نسبی دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر 

رد دانشگاه در این استاندارد عملک

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 سامان یافتگی انتشار آثار علمی موسسه   S5A7  :شماره استاندارد

 انطباق نسبی ضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

در محل جهت یاز به بازدید 

 قضاوت نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 سامان یافتگی نحوه برگزاری همایش ها    S6A7  :شماره استاندارد

 عدم انطباق ضعیت انطباق در خودارزیابی

 نطباق کامل دارد ا وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 برنامه ریزی مناسب گسترش روابط با مراکز علمی خارج کشور    S7A7  :شماره استاندارد

 تا حدودی انطباق دارزیابیوضعیت انطباق در خو

 انطباق  ندارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 ازمان یافته و کارآمد   وجود مراکز تحقیقاتی س S8A7  :شماره استاندارد

 تا حدودی انطباق وضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق  کامل دارد  ضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 برنامه ریزی موسسه برای توسعه نوآوری و اختراعات     S9A7  :ماره استانداردش

 انطباق کامل وضعیت انطباق در خودارزیابی

 انطباق  کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد به 

ک نمونه عالی و قابل معرفی عنوان ی

 به سایر دانشگاهها 

 

 بلی

 

 مدیریت مناسب پایان نامه های تحصیالت تکمیلی S10A7  :شماره استاندارد

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی

 تاحدودی انطباق دارد .  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 ر خی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 S11A7  :شماره استاندارد

 

 حمایت نظام یافته از فعالیت های پژوهشی دانشجویان 

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 اق کامل دارد . انطب

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 بلی 

 

 پزشکی جهرمعلوم در دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95مهر خود ارزیابی اولیه  مقایسه نتایج             

 منابع و امکانات حوزه:

مناسب بودن فضای فیزیکی جهت انجام امور  S1A3  :شماره استاندارد

   ستادی موسسه

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی 

 

 انطباق نسبی 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 . انطباق نسبی  دارد

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

لکرد دانشگاه در این استاندارد عم

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 S2A3  :شماره استاندارد

 

فضاها و امکانات مناسب برای استفاده کارکنان 

   و مراجعان 

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خود ارزیابی

  ی  دارد.انطباق نسب وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها

 

 

 

 

 

 S4A3  :شماره استاندارد

 در دسترس بودن مهدکودک و کودکستان برای

   کارکنان و دانشجویان موسسه 

 

 S3A3  :شماره استاندارد

 

قابل در دسترس بودن فضای مناسب ورزشی 

 برای موسسه

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 ها معرفی به سایر دانشگاه

 

 خیر

 

 

 S5A3  :شماره استاندارد

در دسترس بودن وسایل نقلیه عمومی برای 

   کارکنان و دانشجویان)درصورت نیاز(

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر

دانشگاه در این استاندارد عملکرد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 S6A3  :شماره استاندارد

وجود فضا و امکانات فیزیکی مناسب در 

 دانشکده ها  

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

  انطباق نسبی  دارد

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S7A3  :شماره استاندارد

 

 رعایت استانداردهای ایمنی در دانشگاهها   

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 یت انطباق در ارزیابی بیرونیوضع

 

 انطباق کامل  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 S8A3  :شماره استاندارد

مناسب بودن فضای اختصاص داده شده به 

ان جهت فعالیتهای انفرادی، گروهی و دانشجوی

 فوق برنامه

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 به سایر دانشگاهها معرفی 

 

 خیر 

 

 

 S9A3  :شماره استاندارد

دسترسی آسان به خدمات تکثیر جهت 

 دانشجویان و هیات علمی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

دانشگاه در این استاندارد عملکرد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 S10A3  :شماره استاندارد

وجود امکانات مناسب برای آموزش مهارتهای 

 (Skill labعملی به دانشجویان )

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل 

 

 نیوضعیت انطباق در ارزیابی بیرو

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S11A3  :شماره استاندارد

 

 وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاهی 

 

 زیابیوضعیت انطباق در خود ار

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 S12A3  :شماره استاندارد

سب برای نگهداری حیوانات وجود تسهیالت منا

 آزمایشگاهی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 تا حدودی انطباق دارد .  

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 سایر دانشگاهها معرفی به 

 

 خیر 

 

 

 S13A3  :شماره استاندارد

 

مناسب بودن امکانات و خدمات کتابخانه دانشکده ها و 

 بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش  

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق  نسبی دارد .  

 

 نیاز به بازدید در محل جهت

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 S14A3  :شماره استاندارد

 

 مناسب بودن امکانات و خدمات  سیستم اطالع رسانی 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 بیرونی وضعیت انطباق در ارزیابی

 

 انطباق  نسبی دارد .  

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 

 S15A3  :شماره استاندارد

 

 وجود خوابگاههای دانشجویی با امکانات مناسب   

 

 باق در خود ارزیابیوضعیت انط

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق  نسبی دارد .  

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95اولیه مهر خود ارزیابی  مقایسه نتایج

 یعلم اتیه حوزه: 

 

 S1A5  :شماره استاندارد

 

 ءوجود خط مشی مناسب برای استخدام اعضا

 هیأت علمی  

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

  انطباق نسبی  دارد

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 

 S2A5  :شماره استاندارد

مناسب بودن ترکیب، توزیع و تعداد اعضاء هیأت 

 علمی در مؤسسه    

 

 یوضعیت انطباق در خود ارزیاب

 

 انطباق نسبی

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی
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عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S3A5  :شماره استاندارد

زشیابی و ارتقای وجود سیستم مناسب برای ار

 اعضاء هیأت علمی

 انطباق نسبی  وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 انطباق کامل دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

نیاز به بازدید در محل جهت قضاوت 

 نهایی

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد به عنوان 

یك نمونه عالی و قابل معرفی به سایر 

 دانشگاهها 

 

 بلی

 

 

 S4A5  :شماره استاندارد

وجود سیستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء 

 هیأت علمی علمی

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 تا حدودی انطباق دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

ه عنوان یک نمونه عالی و قابل ب

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 S5A5  :شماره استاندارد

وجود سازوکار مشخص برای آموزش مستمر 

 اعضاء هیأت علمی

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق نسبی 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 انطباق کامل دارد 

 

حل جهت نیاز به بازدید در م

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 بلی

 

 

 مشخص بودن برنامه فعالیت اعضاء هیأت علمی S6A5  :ماره استانداردش

 انطباق کامل  وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 انطباق نسبی دارد  وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 خیر 
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 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  مقایسه نتایج

 رسالت و اهداف حوزه:

 

 S1A1  :شماره استاندارد

 

رسالت و اهداف دانشگاه و واحدهای تحت مشخص بودن 

 پوشش

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 انطباق کامل دارد 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 خیر 

این استاندارد  عملکرد دانشگاه در

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 بلی

 

 

 S2A1  :شماره استاندارد

 

 جامعیت و صراحت رسالت و اهداف تدوین شده 

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 انطباق کامل دارد 

 

ر محل جهت نیاز به بازدید د

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها

 بلی
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 S3A1  :شماره استاندارد

 

وجود ساز و کار مشخص برای بررسی میزان 

 تحقق اهداف مؤسسه و واحدهای تحت پوشش

 

 وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 

 کاملانطباق 

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

 

 انطباق نسبی  دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر

 

 

 S4A1  :شماره استاندارد

 

وین مشارکت دست اندرکاران مؤسسه در تد

 بیانیه رسالت و اهداف

 انطباق نسبی وضعیت انطباق در خودارزیابی 

 انطباق کامل دارد  ضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 خیر

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر
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 علوم پزشکی جهرمدر دانشگاه  25/11/95ارزیابی بیرونی مورخ و  95خود ارزیابی اولیه مهر  قایسه نتایجم

 خدمات دانشجویی حوزه:

 

 S1A6  :شماره استاندارد

 

 مشخص بودن برنامه های درسی

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 وضعیت انطباق در ارزیابی بیرونی

 

 دارد انطباق کامل 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S2A6  :شماره استاندارد

 

 ارائه خدمات فوق برنامه مناسب 

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

 انطباق کامل

 

 ارزیابی بیرونیطباق دروضعیت ان

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 S3A6  :شماره استاندارد

 

 مشارکت دانشجویان در امور دانشجویی 

 

 ق در خود ارزیابیوضعیت انطبا

 

 انطباق کامل

 

 ارزیابی بیرونیوضعیت انطباق در 

 

 انطباق نسبی دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 

 

 

 S4A6  :شماره استاندارد

 

 دانشجویان یبه امور انضباط یرسیدگ

 

 وضعیت انطباق در خود ارزیابی

 

--- 

 

 ارزیابی بیرونیوضعیت انطباق در 

 

 انطباق کامل دارد 

 

نیاز به بازدید در محل جهت 

 قضاوت نهایی

 

 بلی 

عملکرد دانشگاه در این استاندارد 

به عنوان یک نمونه عالی و قابل 

 معرفی به سایر دانشگاهها 

 

 خیر 
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 عتباربخشی موسسه  به منظور بررسی وضعیت موجود با  : اطراحی و اجرای پروژه 

 

 

 

 

 1396طراحی پرسشنامه مبتنی بر استانداردها  در سال 

توسط مرکز مطالعات و توسعه به منظور ارزیابی وضعیت 

 موجود شاخص های هر استاندارد  در هر حوزه 
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 96ر در مهتاریخ بررسی وضعیت موجود 

 

 همکار گرامی .....
با توجه به بازدید تیم ارزیاب بیرونی، خواهشمند است اطالعات الزم را بصورت دقیق و صحیح اعالم فرمائید . 

را بیان نمائید و در خصوص استانداردهای احراز شده، بطور  علتضمنا ًدر خصوص استانداردهای احراز نشده، 

 شفاف توضیح ارائه شود .

 

 نجه خودارزیابی حوزه آموزش دانشجوپرسشنامه س

 درسی های برنامه بودن مشخص: S1A8استاندارد

 (الزامي) موجود است؟  مکتوب شكل به مختلف  هاي رشته درسي هاي برنامه -1

موجود می  edcتهیه گردیده است  ودر سایت  EDCکلیه طرح درس ها تدوین شده و در قالب   جدول هایی توسط بلی :      

 . باشد 

 خیر :     

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي)است ؟  در دسترس دانشجویان و اساتید براي رشته هر درسي هاي برنامه -2

  برروی سایت  دانشگاه موجود است .بلی :      

 خیر :     

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 (الزامي. ) معرفي می گردد؟ دانشجویان به مکتوب صورت به رشته هر درسي برنامه تحصیلی دوره آغاز در -3

  توسط اساتید سر کالس ، و نیز در سایت دانشگاه و سامانه اساتید قرار می گیرد .بلی:      

 خیر:    

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 یکسان فرم درقالب( منابع و دانشجو شیابيارز نحوه دانشجو، وظایف فصل، سر شامل) دانشجویان به آن آغاز در درس هر  -4

 (الزامي) موسسه بصورت مکتوب معرفی می گردد ؟  سطح در

  توسط استاد اعالم می گردد .بلی :      

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ...     

 (الزامی) است؟  دسترس قابل دانشكده هرHome Page از( سیالبس) درس معرفي فرمهاي و درسي هاي برنامه -5
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 توسط خود اساتید ، در "سامانه اساتید" که در صفحه اول سایت دانشگاه قرار گرفته  است ، قرار می گیرد . بلی  :     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

         تدریس مناسب و فعال های شیوه از :پشتیبانی S2A8 استاندارد

 (الزامي) ارائه می گردد؟  بطور منظم مؤسسه در تدریس روش كارگاههاي -6

 بلی :      

اولین دوره کوتاه مدت آشنایی با مفاهیم آموزشی مخصوص دستیاران در مهزماه سال جاری به  مدت یک هفته برگزار  -1

 گردید. 

 در مهرماه انجام گرفت .   Trainingکارگاه آموزشی مخصوص اساتید به شویه  -2

 خیر      

 دست اقدام تا تاریخ ..... در     

 

 (ترجیحي) تدریس رضایت دارند ؟  روش كارگاههاي بودن كاربردي و بودن مناسب از علمي هیات اعضاي -7

در شهریورماه به منظور تعیین اولویت های کارگاههای روش تدریس ، نیاز سنج یانجام گرفت و در پایان هرکارگاه بلی :       

  ئه می شود .فرم نظرسنجی کارگاه ارا

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

اجرا  و وجود دارد  كنند مي استفاده تدریس نوین و فعال هاي شیوه از كه مدرسیني براي موسسه در تشویقي هاي نامه آیین -8

 (ترجیحي) می شود ؟ 

شی دانشگاه مطرح گردیده است و در حال تدوین است تا در شورای آموز 5این آئین نامه برگرفته از آئین نامه قطب بلی :      

  جهت تصویب در هیات امناء ارسال گردد .

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) وجود دارد؟  دارند علمی هیات نفر 50 از بیش که هایی دانشكده در آموزش توسعه دفتر -9

  یه و استاد مطهری و نیز دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، دفاتر توسعه وجود دارد .در هر دو بیمارستان پیمانبلی :      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ    

وجود  جدید هاي شیوه از مدرسین گیري بهره روند تعیین و تدریس نوین روشهاي بكارگیري بر نظارت مناسب سیستم -10

 (ترجیحي)دارد؟

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي) رشد است ؟ به رو گذشته دارای  روند سال 5 در تدریس نوین و فعال روشهاي از علمي هیات اعضاي استفاده -11
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د رگروههای مختلف آموزش علوم پایه، پرستاری و بالینی استفاده از روش های فعال در قالب طرح های بلی :      

هم اکنون نیز جهت ترغیب اساتید یک دوره ترینینگ جهت اساتید تدوین شده  زش تصویب شده و ادامه دارد .پژوهش در آمو

  است که طی نیازسنجی اساتید عالقه مند، اعالم آمادگی کرده اند .

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

وجود  پژوهش و آموزش بهبود جهت در اي رایانه شبکه تامكانا از گیري بهره توسعه براي مشخص سیستم و برنامه -12

 (ترجیحي)دارد؟

 بلی  :      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....   

 (ترجیحي)است ؟ رشد به رو روزآمد دارای روند آموزشي كمك هاي رسانه از استفاده و تهیه -13

 بلی      

 خیر      

 ...در دست اقدام  تا تاریخ .     

 (ترجیحي)دارد ؟  وجود گروه هر در همكاران نقدتدریس و مشاهده براي آموزشي گروههاي بین در توافق مورد سیستم -14

اخیرا ً در کارگاه " چگونه یک کارگاه ترینینگ برگزار کنیم ؟" اساتید ، شیوه های تدریس در گروه های کوچک را بلی :      

  .در حضور سایر اساتید اجرا کردند 

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

         درسی های برنامه منظم :ارزشیابی S3A8 استاندارد

 برنامه مناسب ارزشیابي  هاي شیوه بكارگیري و ابزارها تهیه براي آموزشي گروههاي با پزشكي آموزش توسعه آیا مراكز -15

 (ترجیحي) است ؟ معین نيزما فواصل در مشخصي گروهها، دارای برنامه درسي

 ارزیابی درونی متناسب با عوامل ارزیابی در حال انجام است . بلی :      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي)می شود ؟  و ثبت تهیه آموزشي گروههاي هاي برنامه ادواري ارزشیابي گزارشهاي  -16

 بلی      

 خیر    

 قدام تا تاریخ ....در دست ا     

 (ترجیحی)فعال دارند؟  مشاركت گروه آموزشي برنامه ارزشیابي در آموزشي گروه هر علمي هیات اعضاي اکثریت -17

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ......     
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 جهت مشخص رنامهب ، درس ارزشیابي اجراي و(  Course Evaluation) درس ارزشیابي فرمهاي تهیه براي -18

 وجود دارد ؟ )ترجیحی( درسي ریزي برنامه كمیته یا و آموزشي گروههاي مدرسین، با پزشكي آموزش توسعه مراكز همكاري

  مورد بازنگری قرار گرفته است . EDCفرم ارزشیابی توسط اعضای کمیته ارزشیابی در بلی :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 و درس ارزشیابي نحوه مدرس، سرفصل،: تفكیك به درس به مربوط سوابق حاوي) ،پرونده موسسه در درس هر براي -19

 (ترجیحي) وجود دارد؟ ( آن نتایج

بصورت متمرکز برای هر درس کلیه ....... انجام شده است اما نتایج ارزشیابی آن درس از دیدگاه دانشجویان در بلی :      

  ست .حال اضافه شدن ا

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ .....   

 (ترجیحي) رشد دارد ؟  به رو روند آموزشي اصالحات انجام براي دروس ارزشیابي و ها برنامه ارزشیابي نتایج از استفاده -20

 گردد . بر اساس نتایج ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی، تغییراتی ایجاد می بلی :      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 نظری دروس در دانشجویان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی در پاسخگو و کارآمد سیستم : وجودS4A8 استاندارد

 (ترجیحي) وجود دارد؟ دانشکده هر در مشخص نامه شیوه با توام آزمونها برگزاري بر كمیته نظارت -21

  رت بر برگزاری آزمون صالحیت بالینی وجود دارد .کمیته نظابلی :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) است؟ مشخص دانشجویان اعتراضات به پاسخگویي و رسیدگي فرآیند -22

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) دارد؟ وجود آزمونها نتایج پایش و تحلیل براي سیستمي -23

 بلی : از سال ..... در حال بهره گیری از نرم افزار تحلیل نتایج آزمون )(  هستیم .      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)است؟ رشد به دارای رو روند اصالحات انجام براي آزمونها تحلیل نتایج از استفاده  -24

 بلی     

 خیر    

مقرر گردید در شورای آموزشی دانشگاه ، این شاخص مطرح گردد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ در دست اقدام تا تاریخ  :     

 .  شود
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 (ترجیحي) اعالم شده است؟ نام بدون یا محرمانه صورت به دانشجویان به آزمونها نتایج -25

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) داشته اند؟ مشاركت.. امتحانات تقویم تهیه در دانشجویان اننمایندگ -26

  دانشجویان در تغییر تاریخ امتحان مشارکت دارند .بلی :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 ملیع دروس در دانشجویان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی در پاسخگو و کارآمد سیستم : وجود S5A8 استاندارد 

            بالینی و

 (الزامي)داشتند؟ شركت دانشجو بالیني و عملي ارزیابي كارگاههاي در بالیني علمي هیات اعضاي  اکثریت -27 

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 لیستها چك - گذاري نمره نحوه) ؟است مشخص دانشجویان به آن اعالم و عملي و بالیني آزمونهاي گذاري نمره و اجرا نحوه -28

 (الزامي....( )

  در ابتدای هر بخش بالینی ، برنامه بخش و نحوه برگزاری آزمون ها به دانشجویان اعالم می گردد .بلی       

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 وجود آموزشي بیمارستان یا دانشکده هر در صمشخ نامه شیوه با  عملي و بالیني آزمونهاي برگزاري بر نظارت كمیته -29

 (ترجیحي)دارد؟

 بلی     

 خیر    

این کمیته تاکنون بصورت مصوب شکل نگرفته است، هرچند نظارت بصورت غیر مصوب انجام در دست اقدام تا تاریخ :     

 می گیرد . 

 (ترجیحي) است؟ مشخص بالیني و ليعم آزمونهاي در دانشجویان اعتراضات به پاسخگویي و رسیدگي فرآیند -30

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)دارای روند رو به رشد است؟  دانشجویان بالیني و عملي ارزیابي براي مناسب علمي روشهاي از استفاده -31

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    
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            دانشجویان به تحصیلی راهنمایی و مشاوره خدمات ائهار S6A8: استاندارد

 (الزامي) دارد؟ وجود دانشجویان تحصیلي پیشرفت پایش سیستم -32

  در آبان ماه سال جاری مسئول جدید اساتید مشاور ، انتخاب گردید .بلی:      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 دارد؟ تحصیلي وجود افت داراي دانشجویان و  متقاضي دانشجویان کلیه براي تحصیلي راهنمایي و مشاوره خدمات سیستم -33

 (الزامي)

بلی  هرچند جلسات مسئولین اساتید مشاور  هر دو دانشکده، با اساتید مشاور دانشکده ها بطور فعال  برگزار گردیده      

 است، اما هم اکنون برنامه جدید در دست اقدام است . 

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)تعیین  می گردد ؟  دانشجویان  کلیه براي مشخص وظایف شرح با استادمشاور -34

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 مشاوره تخصصي خدمات ارائه اكزمر و دانشگاه و دانشكده آموزشي هاي سیستم با مشاور استادان ارتباط و همكاري فرایند -35

 (الزامي)است؟ مشخص راهنمایي و

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ..: این شاخص توسط مسئول جدید اساتید مشاور دانشکده ها در حال برنامه ریزی است .     

 (ترجیحي)می گردد ؟  ري ارائهحضو غیر و حضوري صورت به مشاور استادان براي ضروري منظم آموزشي هاي دوره -36

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)دارند ؟   رضایت دانشجویان راهنمایي مسوولیت از موسسه حمایت میزان از مشاور استادان اکثریت -37

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

  انجام می گیرد ؟ ارزشیابي ادواري ،ان از خدمات مشاوره و راهنمایياز میزان رضایت دانشجوی -38

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (از نتایج ارزشیابی ها برای اصالح خدمات مشوره و راهنمایی تحصیلی استفاده می گردد ؟ ترجیحي -39
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 بلی     

 خیر    

 .در دست اقدام تا تاریخ ...    

                     تحقیقات طریق از مؤسسه آموزشی مشکالت حل به ویژه : توجه S7A8استاندارد

 5عالقمند در  ودانشجویان کارشناسان، علمي، هیات اعضاي  براي آموزشي تحقیقات با مرتبط آموزشي هاي دوره میزان -40

 (ترجیحي)است ؟ رشد به رو دارای روند گذشته سال

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 در یا و دانشگاه در كارشناسي گروههاي آموزش، با مرتبط پژوهشي طرحهاي كارشناسي و اي مشاوره خدمات ارائه براي -41

 (ترجیحي)دارد؟ وجود ها دانشكده درون

 بلی      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) تعیین و اعالم می گردد  ؟ آموزشي تحقیقات زمینه در دانشگاه اولویتهاي -42

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)می گردد؟   استفاده دانشگاه آموزشي گیریهاي تصمیم براي آموزشي تحقیقات ازنتایج -43

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 آموزشی خدمات ارائه بودن : مناسب S8A8 داستاندار

است بصورت عمومی اعالم می  مشخص دانشجویان غیاب و حضور اضافه، و حذف نام، ثبت فرآیندهاي و ها نامه آئین -44

 (الزامي) گردد ؟

  در وبسایت دانشگاه و معاونت آموزشی و همچنین برد اداره خدمات آموزشی موجود است .بلی  :      

 یرخ    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

اعالم  است و بصورت عمومي مشخص دانشجویان كارنامه صدور و نمره اصالح نمرات، اعالم فرآیندهاي  و ها نامه آئین -45

 (الزامي) می گردد ؟

 در وبسایت دانشگاه و معاونت آموزشی و همچنین برد اداره خدمات آموزشی موجود است .بلی :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    
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       (الزامي)  می گردد؟  دانشجویان اعالم عمومي التحصیلي فارغ فرآیند و ها نامه آئین -46

 بلی      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 و بصورت عمومی اعالم می گردد ؟ است مشخص انتقالي و میهمان دانشجویان اعزام و پذیرش هاي نامه آیین و فرآیندها. -47

  (الزامي)

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

است و  مشخص ....( ، ترم حذف ، انتقال تحصیلي، مرخصي قبیل از) دانشجویان   درخواستهاي به پاسخ و رسیدگي فرآیند -48

 (الزامي ؟ عمومي می گردد اعالم

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) است ؟ رشد به رو اخیر دارای  روند سال پنج در دانشگاه آموزشي خدمات از استادان و دانشجویان رضایت. -49

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) می ماند ؟  دانشجویان محرمانه به مربوط اطالعات -50

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 شبانه و آزاد های دوره ارائه برای دانشگاه مازاد ظرفیت از : استفاده  S9A8 استاندارد

 (ترجیحي)دارد؟ تناسب موسسه مازاد ظرفیت میزان با آزاد و شبانه هاي دوره تنوع و تعداد -51

  رد ولی ظرفیت مازاد ، نسبتا متناسب است .دوره های شبانه در دانشگاه وجود ندابلی   :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

رشد  به رو روند جامعه دارای  سالمت ارتقاي  و حفظ براي مردمي آموزشهاي ارائه در دانشگاه یافته سازمان مشاركت -52

 (است؟ )ترجیحي

" و 2گردد . به عنوان مثال تاکنون  سمینار "آشنایی با دیابت نوع بلی : بر حسب ضرورت کارگاههای مختلف برگزار می      

 کارگاه " ام اس" جهت عموم برگزار گردید است. 

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    
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   مستعد و ممتاز دانشجویان به شده ریزی برنامه توجه :S10A8 استاندارد

 (ترجیحي) دارد؟ وجود دانشگاه در ندرخشا استعداد دفتر عنوان تحت فعال دفتر -53

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 بر مبتني که شده تدوین مدت بلند و مدت میان ، مدت كوتاه  مدون هاي برنامه  اساس بر درخشان استعداد دفتر فعالیتهاي -54

 (ترجیحي)انجام  می گیرد؟ باشد ها نیاز سنجش

 بلی     

 یرخ    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) جذب شده است؟ شده تدوین هاي برنامه اجراي جهت در دانشگاه درخشان استعداد جذب اعتبارات -55

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 ، درسي برنامه بخشي سرعت درسي، نامهبر سازي برای دانشجویان استعداد درخشان ، به غني شده تنظیم هاي برنامه در -56

 (ترجیحي) توجه ویژه شده است ؟ برنامه فوق فعالیتهاي و

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) مشاركت دارند؟ ها برنامه اجراي و گیري تصمیم فرآیندهاي در دفتر عضو دانشجویان -57

 بلی     

 خیر    

 اقدام تا تاریخ .... در دست    

 (ترجیحي) مشاركت دارند؟ ها برنامه اجراي در درماني آموزشي مراكز و ها دانشكده آموزشي مسؤولین -58

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) رضایت دارند؟ و شده آگاهي ارائه خدمات  و ها برنامه از درخشان استعداد دفتر عضو دانشجویان -59

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ...    
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 96مورخ مهر  پرسشنامه سنجه خودارزیابی حوزه پژوهشی

       پژوهشی فعالیتهای بر نظارت و هدایت ریزی، برنامه  S1A7:  استاندارد شماره

 دانشکده پژوهشي معاونان نشگاه،دا پژوهشي مدیر پژوهشي، معاون) معیارها مراعات و پژوهشي مدیران انتخاب معیارهاي -1

 (الزامي) است؟  مشخص( پژوهشي شوراي اعضاي و ها

 بلی      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي) تشکیل می گردد؟ بصورت منظم دانشگاه و ها دانشکده در پژوهشي شوراي جلسات -2

 بلی       

 خیر       

 ریخ ....در دست اقدام تا تا      

 (الزامي) وجود دارد ؟ مدت دراز و مدت کوتاه برنامه مؤسسه در پژوهشها کیفیت ارتقاء براي -3

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 مشخص است؟....(  گروهها هاو دانشکده پژوهشي، مراکز) مرتبط هاي مجموعه زیر به اختیارات تفویض نحوه و میزان -4

 (الزامي)

 بلی      

 خیر      

 طبق جلسه شورای پژوهشی دانشگاه و بر حسب نیاز شورای پژوهشی علوم پایه و علوم بالینی مجزا گردید.     

 (ترجیحي)دارد ؟  وجود مشخص فرایند شده،  تفویض اختیارات ارزشیابي و نظارت برای -5

 همکار گرامی .....
صحیح اعالم فرمائید .  با توجه به بازدید تیم ارزیاب بیرونی، خواهشمند است اطالعات الزم را بصورت دقیق و

ای احراز شده، بطور نداردههضمنا ًدر خصوص استانداردهای احراز نشده، علت را بیان نمائید و در خصوص استا

 شفاف توضیح ارائه شود .
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 بلی       

 خیر      

 خ ...در دست اقدام تا تاری     

 (ترجیحي) دانشگاه نسبتی وجود دارد ؟  سوي از یافته تخصیص و بودجه پژوهشي فعالیتهاي براي شده جذب بین بودجه -6

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي انتشار می یابد ؟ ) است و مشخص مؤسسه در پژوهشي اولویتهاي -7

 بلی      

 خیر       

اولویتهای پژوهشی در موسسه در راستای برنامه کمیته راهبردی معاونت پژوهشی وزرات تابعه ، طبق برنامه زمانبندی     

 در حال انجام است.

 (ترجیحي)دارد ؟  وجود مکتوب و مدون ، ضابطه پژوهشي اولویتهاي جهت در منابع تخصیص براي -8

 بلی     

 خیر       

 اریخ .....در دست اقدام تا ت     

 (ترجیحي)است ؟   مشخص  پژوهشي طرحهاي اجراي و ارائه براي علمي هیئت غیر کارکنان از حمایت فرآیند -9

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

است   مشخص مؤسسه اهداف با مرتبط پژوهشي طرحهاي اجراي و ارائه جهت   دانشگاهي غیر افراد از حمایت فرآیند -10

 (ترجیحي)؟

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (الزامي)است ؟  مشخص اخالقي معیارهاي با سازگاري نظر از پژوهشي فعالیتهاي بررسي فرآیند -11

 بلی    

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 پژوهشی طرحهای یفیک و کمی گسترش به توجه :  S2A7 استاندارد

 (الزامي) است ؟   مکتوب و مشخص پژوهشي طرحهاي مورد در گیري تصمیم و بررسي فرآیند -12

 بلی      
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 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي)است ؟   مناسب( ماه 3 حداکثر) پژوهشي طرحهاي  مورد در گیري تصمیم و بررسي فرایند انجام زمان -13 

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي)است ؟   مناسب پژوهشي طرحهاي بودجه گرفتن هزینه به و تخصیص و محاسبه نحوه -14

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

   (ترجیحي) رشد است؟  به رو دارای روند HSR طرحهاي تصویب -15

 بلی      

 خیر     

 در دست اقدام تا تاریخ ......     

 (ترجیحي) رشد است ؟  به رو روند آموزش دارای  در پژوهش  طرحهاي تصویب -16

 بلی     

 خیر     

 در سالهای اخیر طرح های پژوهشی به دلیل عدم تمایل اعضای هیات علمی افزایش نیافته.     

 

رشد است  به رو تحقیقاتي دارای روند مراکز و صنعت و دانشگاه بین و دانشگاهي بین -اي دهدانشک بین طرحهاي تصویب -17

 ( ترجیحي)؟

 بلی      

 خیر      

 به جهت عدم استقبال اعضای هیات علمی به فعالیت گروهی و مشترک رو به کاهش است.     

 (ترجیحي) رشد است؟ به رو دارای روند معین نيزما مقطع در پژوهشي طرحهاي کل به یافته خاتمه طرحهاي نسبت -18

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....      

 (الزامي) وجود دارد ؟  پژوهشي طرحهاي اجراي روند پایش و نظارت سیستم -19

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     
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 (ترجیحی)است؟  مکتوب تحقیقاتی های طرح بودجه پرداخت و تصویب بندی زمان و فرآیند -20

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 صنعت و خدمات بخش با مؤسسه پژوهش حوزه ارتباط کارآمد سیستم وجود : S3A7  استاندارد

 (ترجیحي) رشد است ؟ به رو دارای روند خدمات و صنعت بخش از  شده جذب بودجه  میزان و ها طرح تعداد -21

 بلی     

 خیر      

 گرایش به سمت عمل گرایی و دانشگاههای نسل سوم     

 متبوع مؤسسه و قرارداد طرف مؤسسه با صنعت، با ارتباط طرحهاي مجریان اداري و مالي تعامالت فرایند مورد در -22

 (ترجیحي) وجود دارد؟  روشن نامه آیین( دانشگاه  دانشکده)

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 به شده ذکر موسسات نیازهاي مستمر انعکاس و خدماتي -صنعتي موسسات با پژوهش حوزه( ادواري) مستمر آیا ارتباط -23

 (ترجیحي) تحقیقاتي وجود دارد ؟  مراکز و آموزشي گروههاي

 بلی      

 خیر      

 تا تاریخ ....در دست اقدام      

 مؤسسه علمی آثار انتشار یافتگی : سامانS4A7  استاندارد

 (الزامي)است ؟   مشخص مؤسسه توسط آثارعلمي انتشار  از حمایت و تصویب و کارشناسي فرآیند -24

 بلی      

 خیر     

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) انجام می گیرد ؟  مناسب رساني علمي اطالع آثار انتشار و يکارشناس فرآیند مورد در  دانشگاهیان عموم به -25

 ذ  بلی  

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) رضایت دارند ؟  علمي آثار انتشار از موسسه حمایت و تصویب، کارشناسي، فرآیند از مترجمان و مؤلفان -26

 بلی    

 خیر      

 اقدام تا تاریخ .....در دست    
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 (ترجیحي) رشد است؟  به رو ،دارای روند موسسه توسط علمي انتشارآثار تنوع و تعداد -27

 بلی       

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي) ست ؟رشد ا به رو دارای روند(  موسسه توسط) اند شده ترجمه یا تالیف  گروهي صورت به که کتابهایي انتشار -28

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 (الزامي)می یابد ؟   منظم انتشار موسسه علمي مجالت -29

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 دارای روند رو  داخلي علمي تبرمع مجالت  در دانشجویان و کارکنان علمي، هیات اعضاي  شده چاپ مقاالت سرانه تعداد -30

 (الزامي)است ؟  رشد به

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 خارجي دارای روند  علمي معتبر مجالت  در دانشجویان و کارکنان علمي، هیات اعضاي  شده چاپ مقاالت تعداد  سرانه -31

 (الزامي) رشد است ؟ به رو

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

انتشار  كشور خارج و داخل علمي معتبر مجالت در مقاله صورت به مصوب پژوهشي طرحهاي از  %50 اقل حد نتایج -32

 (الزامي)می یابد؟ 

 بلی     

 خیر      

ند. باتوجه به اینکه زمان طوالنی از طرح های پژوهشی به صورت مقاله چاپی در مجالت ارائه می شو %50کمتر از      

الزم است تا نتایج طرح به مقاله تبدیل شود و بستگی به تالش مجری طرح دارد، بنابراین برش زمانی برای محاسبه 

 مشکل است.

 

می  ارائه کشور از خارج یا داخل علمي همایشهاي در مقاله صورت به  مصوب پژوهشي طرحهاي از  %70 حداقل نتایج -33

 (ترجیحي)شود؟ 

 بلی     

      

      

      

       

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

53 
 

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 

   همایشها برگزاری نحوه یافتگی : سامان  S5A7  استاندارد

 (  الزامي) است؟  مشخص خارجي و داخلي دانشگاهي بین -دانشگاهي درون همایشهاي برگزاري و حمایت، تصویب، فرآیند -34

 بلی     

 خیر     

 دست اقدام تا تاریخ ... در     

 ( ترجیحي)است ؟ رشد به رو روند علمي دارای  همایشهاي برگزاري در غیردولتي مؤسسات و علمي انجمنهاي مشارکت -35

 بلی      

 خیر     

نسبت به همایش های قبلی انجمن   95این مورد در دانشگاه فرایند مشخصی ندارد . با این حال در همایش سال      

 ی علمی مشارکت بیشتری داشته اند.ها

 

 (ترجیحي رشد است ؟ ) به رو روند سال دارای  در ها کنگره و سمینارها تنوع و تعداد -36

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 سفرهای و مطالعاتی فرصتهای از علمی هیأت اعضای گسترده استفاده برای ریزی : برنامه S6A7  استاندارد

 علمی

 (  الزامي)است؟   مشخص مطالعاتي فرصتهاي مورد در گیري تصمیم و بررسي فرآیند -37

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي) وجود دارد ؟ سیستمی مطالعاتي فرصتهاي متقاضي علمي هیات اعضاي به اي مشاوره خدمات ارائه براي -38

 لی ب     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (  الزامي) وجود دارد ؟  شده انجام  دانشگاه  حمایت با که علمي سفرهاي از ارزشیابي مدون گزارشهاي -39

 بلی     

 خیر      
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 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 مشخص است؟....(  کشور از خارج علمي گردهمایهاي در شرکت) علمي سفرهاي مورد در گیري تصمیم و بررسي فرآیند -40

 (  الزامي)

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ  .....     

 اند کرده دریافت( همایشها در شرکت و مطالعاتي فرصتهاي از اعم) علمي مسافرت تسهیالت که علمي هیئت اعضاء نسبت -41

 (ترجیحي)است ؟  رشد به رو ی رونددارا گذشته سال 5 در اعضاء کل به

 بلی      

 خیر      

 با توجه به کمبود بودجه پژوهشی امکان اعطای تسهیالت به تعداد زیاد مقدور نیست.     

    کشور خارج علمی مراکز با روابط گسترش مناسب ریزی برنامه :  S7A5  استاندارد

 (ترجیحي) رشد است ؟ به رو کشوردارای روند از خارج دانشگاهي و يعلم مراکز با مشترک تحقیقاتي طرحهاي اجراي -42

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 موثر می گردد؟  استفاده کشور از خارج علمي مراکز و دانشگاهها با فرهنگي و علمي همکاریهاي هاي نامه از تفاهم -43

 (ترجیحي)

 بلی      

 خیر     

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مقرر گردید  با توجه به سفر    21/12/95در دست اقدام : این موضوع در جلسه مورخ       

نماینده دانشگاه به هندوستان، کانادا و فرانسه اقداماتی در راستای برقراری همکاری های علمی و فرهنگی با دانشگاههای زیربط 

 این کشورها صورت پذیرد.

وجود  کشور از خارج دانشگاهي و علمي مراکز به موسسه توانمندیهاي معرفي براي( الکترونیکي و چاپي) منظم تشاراتان -44

 (ترجیحي)دارد؟ 

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

است؟  مشخص کشور از خارج برجسته علمي هیات اعضاي همکاري جلب براي موسسه امکانات تخصیص نحوه و فرآیند -45

 (ترجیحي)

 بلی:     

 خیر :     

 در دست اقدام . شناسایی محققان خارج از کشور در دست اقدام است.    

    کارآمد و یافته سازمان تحقیقاتی مراکز وجود  S8A7:  استاندارد شماره

      

      

             

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

55 
 

 مشخص است ؟( دانشگاه) مؤسسه اب...(  و مدیریتي مالي، تشکیالتي، ارتباط) تحقیقاتي مراکز ارتباط نحوه -46

 (ترجیحي)

 بلی      

 خیر     

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (  الزامي) مشخص است ؟ مراکز پژوهشي فعالیتهاي در علمي هیئت اعضاء مشارکت فرآیند -47

 بلی      

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

دارای ( خارجي و داخلي مجالت در) دانشگاه سوي از شده منتشر مقاالت کل به تحقیقاتي مراکز افتهی انتشار مقاالت نسبت -48

 (ترجیحي) رشد است ؟  به رو روند

 بلی      

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي)است ؟ رشد به رو نددارای رو مراکز اعتبارات کل به( گرانتها) تحقیقاتي مراکز پژوهشي هاي درآمد نسبت -49

 بلی      

 خیر     

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

مراکز تحقیقاتی بودجه مستقل ندارند. از بودجه پژوهشی دانشگاه استفاده می شود و در حد نیاز و امکان و با توجه به اولویت 

 طرح های تحقیقاتی وسایل و تجهیزات مورد نیاز خریداری می گردد.

 

 (  الزامي)می شود ؟   هزینه پژوهشي تجهیزات تامین و طرحها انجام براي پژوهشي مراکز اعتبارات کل از %50 حداقل -50 

 بلی      

 خیر     

مراکز تحقیقاتی بودجه مستقل ندارند. از بودجه پژوهشی دانشگاه استفاده می شود و در حد نیاز و امکان و با توجه به       

 رح های تحقیقاتی وسایل و تجهیزات مورد نیاز خریداری می گردد.اولویت ط

 

است  رشد به رو دارای روند پژوهشي مراکز در شده انجام تحقیقات کل به(  بخشي بین) مشترک تحقیقات نسبت -51

 (ترجیحي)؟

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام     
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از دانشگاههای سراسر استان صورت گرفته و چندین کار عملی کارهای اولیه در زمینه معرفی مراکز و جذب محقق 

 مربوط به طرح های تحقیقاتی در حال انجام است و نتایج آن نیاز به زمان دارد.

 

     اختراعات و نوآوری توسعه برای مؤسسه ریزی برنامه :  S9A7 استاندارد

 (ترجیحي)دارد ؟  وجود هموسس اختراعات و نوآوریها انعکاس و آماري ثبت براي سیستمي -52

 بلی     

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ .....    

 (ترجیحي) مشخص است؟  مبتکران و نوآوریها از مؤسسه تشویق و حمایت فرآیند -53

 بلی      

 خیر     

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

     تکمیلی التتحصی های نامه پایان مناسب : مدیریت S10A7  استاندارد

 (  الزامي)  است؟  مشخص  موسسه درسطح تکمیلي تحصیالت هاي نامه پایان تصویب فرآیند -54

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 (  الزامي)است ؟  مشخص موسسه درسطح تکمیلي ت تحصیال هاي نامه پایان به بودجه تخصیص فرآیند -55

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (  الزامي) وجود دارد ؟ دانشگاه و دانشکده سطح در تکمیلي تحصیالت هاي نامه پایان اجراي پایش سیستم -56

 بلی     

 خیر     

انشگاه ایجاد شده لذا در دست اقدام : با توجه به اینکه دو رشته تحصیالت تکمیلی فوق لیسانس و یک رشته دستیاری در د     

 برنامه تدوین بودجه و پایش در دست اقدام است.

 تصویب، در( دکترا و ارشد کارشناسي) تکمیلي تحصیالت هاي دوره هاي نامه آیین مراعات بر نظارت براي سیستمي -57

 (  ترجیحي)دارد ؟  وجود ها نامه پایان ارزشیابي و پایش

 بلی      

 خیر      

 اقدام تا تاریخ ....در دست     
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     دانشجویان پژوهشی های فعالیت از یافته نظام حمایت : S11A7  استاندارد

 (  الزامي) وجود دارد ؟  دانشجویي پژوهشهاي از حمایت و هدایت براي مشخص سیستم -58

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....    -

 (  الزامي)است ؟  رشد به رو دارای روند اخیر سال 5 در دانشجویان توسط یافته انتشار  علمي مقاالت تعداد -59 

 بلی     

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....   

 (   ترجیحي)است؟  رشد به رو دارای روند دانشجویي طرحهاي کل به دانشجویي یافته خاتمه طرحهاي تعداد نسبت -60

 بلی     

 خیر      

 ر دست اقدام تا تاریخ ....د     

 (  الزامي)است ؟  مشخص( همایشها و مجالت در) علمي مقاالت ارائه براي پژوهشگر دانشجویان از دانشگاه حمایت فرآیند -61

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 سال 5  در( ساعت – نفر) دانشجویان براي...(  و ينویس مقاله تحقیق، روش) پژوهش با مرتبط آموزشي هاي دوره میزان -62

 (  الزامي) رشد است ؟  به رو دارای روند گذشته

 بلی      

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحی)می گردد ؟   اعالم بصورت عمومی و است  مکتوب برتر پژوهشگران تشویق و شناسایی نحوه و فرآیند -63

 ی بل     

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ .....   
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 همکار گرامی .....
با توجه به بازدید تیم ارزیاب بیرونی، خواهشمند است اطالعات الزم را بصورت دقیق و صحیح اعالم فرمائید . 

احراز شده، بطور ضمنا ًدر خصوص استانداردهای احراز نشده، علت را بیان نمائید و در خصوص استانداردههای 

 شفاف توضیح ارائه شود .

 96مورخ مهرماه پرسشنامه سنجه خودارزیابی حوزه خدمات دانشجویی

     دانشجویان به ضروری خدمات : ارائه  S1A6 استاندارد

 سه وعده غذای مورد نیاز دانشجویان خوابگاه و یك وعده جهت دانشجویان بومی تامین می گردد ؟)ترجیحی( -1
ای دانشجویان خوابگاهی و بومی بصورت ناهار)دو منو( و شام) دو منو( و صبحانه در دو شیفت ت.سط پرسنل غذبلی : 

 سلف سرویس تهیه و توزیع می گردد . 

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 الزامی(سیستم نظارت بر نگهداری و طبخ و توزیع مواد غذایی وجود دارد ؟ ) -2
کارشناس تغذیه نظارت بر طبخ، -کارشناس بهداشت محیط  -مسئولین سلف سرویس-دیریت امور دانشجوییتوسط مبلی : 

-مسئول-مدیریت-صبحانه( بصورت دو شیفت توسط معاونت-شام-ناهار-توزیع و نگهداری مواد غذایی)مواد اولیه

  کارشناس بهداشت محیط و کارشناس نغذیه انجام می گردد .

 خیر      

 دست اقدام تا تاریخ ....در      

 الزامی(ارائه خدمات بیمه دانشجویی به موقع انجام می گردد؟ ) -3

 بلی  

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 خدمات سرپایی و فوریتهای درمانی برای دانشجویان در دسترس است ؟ )ترجیحی( -4

 بلی  
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 خیر       

 .در دست اقدام تا تاریخ ...      

 پرونده بهداشتی و معاینات دوره ای برای دانشجویان )ترجیحی( وجود دارد ؟  -5

 بلی  

 خیر        

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

اطالع رسانی مناسب و مکتوب به دانشجویان در مورد نحوه استفاده از امکانات رفاهی و فوق برنامه دانشجویان  -6

 الزامی()
  اطالعیه و اتیکت انجام می گیرد .-بنر-صورت پیامکاطالع رسانی ببلی :  

 خیر         

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 الزامی(خدمات مناسب مشاوره روانی اجتماعی برای دانشجویان ارائه می گردد؟  ) -7

 بلی       

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....       

 شجویی به موقع  پرداخت می گردد ؟ )ترجیحی(کمك هزینه ها و وامهای دان -8

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

      مناسب برنامه فوق خدمات ارائه : S2A6  استاندارد

 برنامه استفاده دانشجویان از فضاهای ورزشی دانشگاه مشخص است؟ )الزامی(-9

  های ورزشی دانشگاه بصورت هفتگی با اطالع رسانی انجام می گردد .برنامه استفاده دانشجویان از فضابلی : 

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ ....       

مسابقات ورزشی بین دانشکده ای و خارج دانشگاهی برای دانشجویان دختر و پسر منظم برگزار می شود ؟  -10

 )ترجیحی(
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تنیس روی میز انجام گردید.در هرداد،تیر و -تیراندازی-کاراته-کتبالرشته بس 4المپیاد ورزشی )دختران( در بلی : 

مردادماه اردوی المپیاد ورزشی انجام شد . تجهیز سالن ورزشی دانشجویی انجام گردید . طبق تقویم ورزشی ، مسابقات 

مطابق –نشجو و ... ( روز دا-هفته خوابگاه-بین دانشکده ای انجام  گردید: )به مناسب های مختلفی از جمله هفته ورزش

  برنامه ارسالی از طرف وزارتخانه ، مسابقات خارج دانشگاه انجام می گردد .

 خیر  

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

فرهنگی، هنری و سیاسی دانشجویی  –آیین نامه مشخص برای فراهم سازی بستر و حمایت از تشکلهای علمی  -11

 وجود دارد ؟ )ترجیحی(

 بلی   

 خیر   

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 برای اجرای منظم مسابقات علمی، فرهنگی و هنری سالیانه بین دانشجویان برنامه وجود دارد ؟  )ترجیحی( -12

 هنری و فرهنگی.... که به پیوست اسامی دانشجویان برگزیده مسابقات ارسال می گردد . –مسابقات کتابخوانی  بلی :       

 خیر         

 در دست اقدام تا تاریخ ....        

 برنامه ریزی و اجرای کالسهای فوق برنامه براساس نیازسنجی انجام می گردد ؟ )ترجیحی(-13

  نیاز سنجی بر اساس اعالم نیاز کانون ها و تشکل های دانشجویی صورت می گیرد.بلی  :       

 خیر       

 اریخ ....در دست اقدام تا ت       

 دانشجویان پوشش داده می شود؟  )ترجیحی( %40برنامه های فوق برنامه برای حداقل   -14

 بلی 

 خیر       

 در دست اقدام تا تاریخ .... 

 تفریحی برای دانشجویان برنامه وجود دارد ؟ )ترجیحی( -فرهنگی  -علمی  برای اجرای اردوهای -15

  زیارتی به همراه اردوی های درون شهری و برون استانی و عتبات عالیات-های سیاحتیبرنامه برگزاری اردوبلی :     
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 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامی) برنامه صورت می گیرد ؟ فوق های برنامه مورد در دانشجویان به مناسب رسانی اطالع - 16

 اطالعیه  –ه مفدا سامان –پیامک  -بنر–: بصورت تراکت   بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

       دانشجویی امور در دانشجویان مشارکت :  S3A6 استاندارد 

است   فعال...(  و برنامه فوق تغذیه، خوابگاه،) دانشجویان به مربوط امور اداره در دانشجویی منتخب شوراهای -17

 (الزامی)؟

  ورای صنفی دانشجویی و شورای ورزشی دانشجویی، فعال می باشد .بصورت شبلی :      

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ .....    

 وجود دارد ؟ دانشجویی مشارکت و فرهنگی دانشجویی خدمات ارائه از دانشجویان رضایت مستمر سنجش سیستم -18

 (الزامی)

برنامه های فرهنگی بصورت شفاهی در پاره ای از –خصوص اردوها ارائه فرم نظرسنجی بین دانشجویان در بلی  :      

  اوقات انجام می گیرد . برنامه نظرسنجی از واحد تغذیه و خوابگاهه در دسترس دانشجویان می باشد .

 خیر      

 ..... در دست اقدام تا تاریخ     

 : رسیدگی به امور انضباطی دانشجویان   S4A6استاندارد 

ی صورت می گیرد ؟  مرتبط با تخلفات دانشجوی یمناسب به دانشجویان در مورد آیین نامه ها یرساناطالع  -19

 )الزامی(

د.ره آشنایی با ساختار ، حدود و اختیارات   –پمفلت "آیا می دانید؟ " ، پمفلت " خالصه آئین نامه انضباطی" بلی :      

  یت شوراسا –ساعت(  2شورای انضبای جهت هر رشته )هر جلسه 

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 می گردد ؟ )الزامی( منظم تشکیلبصورت  در صورت نیاز یجلسات کمیته انضباط -20
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 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (می گردد ؟ )الزامی مراعاتی کمیته انضباط یمقررات موضوعه در تصمیم گیریها -21

 بلی      

 خیر      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     
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 96مورخ مهرماه  امکانات و پرسشنامه سنجه خودارزیابی حوزه منابع

  موسسه ستادی امور انجام جهت فیزیکی فضای بودن : مناسب S1A3  استاندارد

 (حيترجی) تناسب وجود دارد؟  کارکنان تعداد با اداري آیا بین فضاي -1

 بلی : مساحت فضا و تعداد کارکنان قید گردد      

 با احداث دانشکده پیراپیزشکی و اختصاص کل ساختمان دانشکده پزشکی به کارکنان تناسب ایجاد خواهد شد .خیر : ■   

 31/6/97در دست اقدام تا تاریخ      

 (ترجیحي)اتاقهایي وجود دارد ؟  شوراها و جلسات تشکیل جهت آیا -2

 بلی : تعداد اتاق ها و موارد استفاده قید گردد.     

 با افزایش فضای اداری این چالش برطرف می شود.خیر :     ■

 در دست اقدام تا تاریخ :      

 (ترجیحي) ستادي وجود دارد؟  اتاقهاي کلیه براي مستقل تلفن خط -3

 بلی : تعداد اتاق و تعداد خط تلفن ....     

 یان سال، تمامی اتاق های ستادی به خط تلفن مجهز میشوند.تا پاخیر : ■

 در دست اقدام تا تاریخ .....    

 (الزامي)وجود دارد ؟  عمومي محوطه و ساختمانها براي راهنما تابلوهاي -4

  برای ساختمانها ومحطوه های عمومی تابلو راهنما وجود دارد .بلی :  ■

 خیر :    

 همکار گرامی .....

صحیح اعالم فرمائید .  با توجه به بازدید تیم ارزیاب بیرونی، خواهشمند است اطالعات الزم را بصورت دقیق و

های احراز شده، بطور و در خصوص استانداردهضمنا ًدر خصوص استانداردهای احراز نشده، علت را بیان نمائید 

 شفاف توضیح ارائه شود .
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 اریخ .......در دست اقدام تا ت     

 (ترجیحي)آسانسور وجو دارد ؟   طبقه چهار از بلندتر آیا در ساختمانهاي -5

 طبقه است . بیشتر ساختمان ها مجهز به آسانسور می باشد .  3کلیه ساختمان ها در این دانشگاه حداکثر بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (الزامي)ساختمان وجود دارد ؟  مختلف قسمتهاي به لولینمع آسان دسترسي امکان -6

  مطابق با استانداردهای فضاهای ستادی این مورد لحاظ شده است.بلی :  ■

 خیر :     

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (يترجیح) مراجعین وجود دارد ؟  انتظار براي مناسب فضاي است زیاد مراجعین تعداد که واحدهایي در -7

  مطابق استانداردهای ساختنمانهای ستادی و آموزشی محل انتظار لحاظ شده است.بلی :     ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ :     

 (الزامي) بهداشتي و نظافت آن مناسب است؟  سرویس های  تعداد -8

ضا دراختیار کافی است از منظر نظافت در وضعیت با توجه به اینکه تعداد نیروی های خدماتی با توجه به میزان فبلی :   ■

  مناسب قرار دارد .

 خیر:      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) وجود دارد؟ نمازخانه ساختمانها در -9

 بعضی از ساختمانها نمازخانه و  در اطراف بعضیاز ساختمان ها مسجد در دسترس است.بلی :      ■

 خیر:      

 در دست اقدام تا تاریخ ......     

 (الزامي) ساختمان مناسب است ؟ برودت و حرارت نور،تهویه، -10

نور، تهویه، حرارت و برودت ساختمان ها در یکسال اخیر مطابق با سیستم های سرمایشی و گرمایشی و بلی :  ■

 نور،تهویه ی به روز کشور بهبود و تکمیل شده است.

 خیر:     

 دست اقدام تا تاریخ .....در      

  مراجعان و کارکنان استفاده برای مناسب امکانات و فضاها :  S2A3 استاندارد
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 (ترجیحي)وجود دارد ؟  مناسب توقفگاه ساختمانها اطراف در –11

 بلی : تعداد .....      

 وکول شده است. به دلیل تکمیل نبودن محوطه احداث توقفگاهها به بعد از اتمام ساختمان مخیر :   ■

 در دست اقدام تا تاریخ ......    

 (ترجیحي) سبز وجود دارد؟  فضاي و پاركها ساختمانها اطراف در –12

 بلی :      

  با وجود ایجاد پارک ها و فضای سبز باز نیاز به طراحی و اضاف کردن این فضاها وجود دارد .خیر : ■  

 در دست اقدام تا تاریخ .....      

 (ترجیحي)وجود دارد ؟ ساختمان محوطه در تریا كافه و رستوران -13

  مطابق با استاندارذدها ایجاد شده است.بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....      

  مؤسسه برای ورزشی مناسب فضای بودن دسترس قابل :  S3A3  استاندارد

 (ترجیحي)ارد ؟ د وجود سرپوشیده مناسب ورزشي سالنهاي -14

  مطابق با استانداردها وجود دارد .بلی :   ■ 

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي)است ؟  مجهز مناسب پوش كف و تهویه برودت، حرارت، نور، به سالن ها - 15

  دارد .در احداث سالن ها رعایت استاندارد وجود ندارد ونیاز به تامین اعتبار بلی :   ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) وجود دارد ؟ چمن غیر و چمن سرباز، ورزشي زمینهاي -16

 بلی :      

  زمین های ورزشی سرباز به اندازه استاندارد وجود ندارد و نیاز به تامین اعتبار دارد .خیر :  ■

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) ورزشي وجود دارد ؟ تأسیسات از كاركنان و دانشجویان استفاده براي مشخص برنامه -17

  کمیته ورزشی در این زمینه مسئول تهیه برنامه هاست و به نحو احسن از امکانات استفاده می شود .بلی :  ■ 
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 خیر:     

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

   مؤسسه دانشجویان و کارکنان برای کودکستان و مهدکودک بودن دسترس در  : S4A3  استاندارد

 (ترجیحي) مؤسسه رعایت می شود ؟ ( قرارداد طرف یا) به متعلق کودک مهد در بهزیستي سازمان استانداردهاي -18

  بصورت قراردادی، مهدکودک طوطیا در نظر گرفته شده است.بلی   :  ■   

 خیر:     

 ا تاریخ .....در دست اقدام ت      

 ترجیحي()دارد ؟   وجود کودک مهد از دانشجویان و کارکنان استفادة براي مشخص ضوابط -19

 .  ضوابط مشخص وجود داردبلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ......     

 (  نیاز ورتص در) دانشجویان و کارکنان برای عمومی نقلیه وسایل بودن دسترس در : S5A3  استاندارد

 (الزامي) وجود دارد ؟ برای كاركنان ذهاب و ایاب سرویسهاي -20

 زیر نظر واحد نقلیه سرویسایاب و ذهاب وجود دارد . بلی : ■  

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) وجود دارد ؟ دانشجویان براي ذهاب و ایاب سرویسهاي -21

  د نقلیه سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان مهیا است.زیرنظر واحبلی : ■  

 خیر :    

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

   ها دانشکده در مناسب فیزیکی امکانات و فضا وجود : S6A3استاندار

 (الزامي)کافی است ؟  شده ارائه درسي واحدهاي و دانشجویان نسبت به کالسها  تعداد -22

 بلی :     

 برای دانشکده ها به جز دانشکده پزشکی تعداد کالس کافی است.خیر :   ■

 در دست اقدام تا تاریخ ......     

 (الزامي)است ؟  مناسب( صندلي تمیزي، برودت، و حرارت تهویه، نور، اندازه، لحاظ به) کالسها فضاي -23

  انتظار استاندارد عالی است . هر کالس برای امر آموزش مطابق استانداردها یا برخی بیش ازبلی :  ■
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 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (ترجیحي) بهینه می نماید ؟ استفاده آموزشي فضاهاي از دانشکده -24

  فضاها کمتر از استاندارد است بنابراین از فضاهای آموزشی بصورت بهینه استفاده می گردد .بلی :  ■

 خیر :      

 دانشکده آموزشی اضافه می شود .  31/6/97ست اقدام تا تاریخ  در د     

 (الزامي) آزمایشگاهي کافی است ؟ دروس و دانشجویان نسبت به آزمایشگاهها تعداد -25

 .  مطابق استانداردها فضای کافی وجود داردبلی :   ■

 خیر :     

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي)مناسب است ؟ ( صندلي تمیزي، برودت، و حرارت تهویه، نور، اندازه، لحاظ به) آزمایشگاهها فضاي -25

  مطابق استانداردها فضا از منظر تاسیسات مناسب است.بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي)رد ؟ مناسب با تجهیزات کافی  با دسترسی آسان وجود دا اجتماعات در دانشکده ها سالن -26

  مطابق استانداردهای فضای فیزیکی وجود دارد .بلی :   ■

 خیر :       

 در دست اقدام تا تاریخ :      

 (ترجیحي)می کنند ؟   بهینه استفاده آزمایشگاهها از ها دانشکده -27

  کلیه آزمایشگاهها فعال است.بلی :  ■  

 خیر :      

 .....در دست اقدام تا تاریخ .     

 باشد در اختیار است ؟ برخوردار الزم امکانات و کافي نور از که مناسب دفتري فضاي وقت تمام اساتید از كدام هر براي -28 

 (ترجیحي( )رساني اطالع شبکه به اتصال برودت، حرارت، تلفن،)

  مطابق استاندارد الزم فضا در اختیار گذاشته شده است.بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 ( الزامي) قابل دسترس دانشجویان است ؟ علمي هیئت اتاقهاي -29
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  اتاق ها در نرزدذیک ترین محل تشکیل کالس ها قرار دارد .بلی :  ■ 

 خیر :       

 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (ترجیحي) بهداشتي رعایت می گردد ؟ سرویسهاي کیفیت و کفایت -30

 مطابق استاندارد نظافت رعایت می گردد .بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)است ؟  دسترس در دانشکده براي مناسب نمازخانه -31

  در کنار دانشکده ها مسجد برای فریضه نماز احداث شده است.بلی:  ■ 

 خیر :      

 ..در دست اقدام تا تاریخ ...     

 کوچک گروههاي آموزش براي كالسها پذیري انعطاف) مناسب است ؟ تکمیلي تحصیالت هاي دوره ویژه آموزشي فضاي -32

 (ترجیحي( )انفرادي آموزش و

  تا جایی که در توان بود فضاهای مجزا با مدیریت عالی در نظر گرفته شده است.بلی :  ■  

 خیر :     

 ...در دست اقدام تا تاریخ ..     

 (ترجیحي)است ؟  کافي تکمیلي تحصیالت دوره دانشجویان به شده داده اختصاص اتاقهاي -33

 هرچند که مطابق با استاندارد است اما به دلیل ارتقای کیفیت در آموزش فضاهای بیشتر پیشبینی شده است .بلی :  ■ 

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ :      

 وجود دارد ؟  ....(  صوتي سیستم کامپیوتر، ویدیو، پروژکتور،) کالسها در اي رسانه خدمات و هیزاتتج به آسان دسترسي -34

 (ترجیحي)

  خدمات رسانه ای در کالس ها از مزایای سیستم آموزشی این دانشگاه است .بلی :  ■ 

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ ...     

 (الزامي)دارد ؟  وجود ها دانشكده مدیریت و آموزشي گروه هر براي اختصاصي اعالنات تابلو -35

 هر گروه آموزشی و مدیریتی تابلو اختصاصی دارد . بلی :  ■  

 خیر:     
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 در دست اقدام تا تاریخ ....     

 (الزامي) وجود دارد ؟ ها دانشکده در راهنما تابلوهاي -36

  د .تابلوهای راهنما در دانشکده ها وجودداربلی:   ■ 

 خیر :     

 در دست اقدام تا تاریخ ......    

 (ترجیحي)می گردد ؟   دانشکده اداري فضاي از بهینه استفاده -37

  در احداث هر دانشکده فضای اداری مطابق استاندارد لحاظ شده است.بلی :    ■  

 خیر :       

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

  ها دانشکده در ایمنی استانداردهای ترعای  : S7A3  استاندارد

 دانشکده  اطالع  دارد ؟   فضاهاي در ایمني استانداردهاي رعایت و ایمني استانداردهاي از دانشکده خدمات مسوول -38

 (الزامي)

  کنند .نه تنها مسئول خدمات بلکه کلیه تاسیسات کاران نیز از استانداردهای ایمنی اطالع داشته و رعایت می بلی :  ■  

 خیر :       

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (الزامي) اطالع دارد ؟ آزمایشگاهها در ایمني استانداردهاي رعایت و ایمني استانداردهاي از آزمایشگاهها مسوول -39

 . کلیه مسئوالن آزمایشگاهها آموزش های الزم در رعایت استانداردهای ایمنی را فراگرفته اند بلی :  ■

 خیر :      

 در دست اقدام تا تاریخ .....     

 (الزامي)دارد ؟  اطالع تاسیسات در ایمني استانداردهاي رعایت و ایمني استانداردهاي از تاسیسات مسوول -40

 زیر نظر مسئول وناظر عالی تاسیسات کلیه استانداردهای ایمنی را رعایت می کنند .بلی:  ■ 

 خیر :       

 ر دست اقدام تا تاریخ ....د      

   علمی هیأت و دانشجویان جهت تکثیر خدمات به آسان دسترسی : S9A3استاندارد

 (الزامي. )وجود دارد ؟ نماید خدمت ارائه اداري ساعات طول در كه مناسب تكثیر دستگاههاي -41

  هر ساختمان یک واحد تکثیر جداگانه دارد .بلی :    ■

 خیر :      

 دست اقدام تا تاریخ ..... در     
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 (ترجیحي. )شده رضایت دارند ؟ ارائه تكثیر خدمات از علمي هیأت اعضاي و دانشجویان  -42

  دستگاههای استفاده شده در واحد تکثیر از استانداردهای کافی برخوردارند .بلی :  ■ 

 خیر :       

 در دست اقدام تا تاریخ ....      

 

 

 96مورخ مهرماه  علمی حوزه:هیاتپرسشنامه سنجه خودارزیابی 

   علمی هیأت اعضاء استخدام برای مناسب مشی خط وجود :  S1A5 استاندارد

 (الزامي) است ؟ مكتوب و روشن علمي هیأت جذب فرایند در جذب هیات و آموزشي معاونت حوزه و دانشكده گروه، نقش -1

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) است ؟ مشخص علمي هیأت در عضویت متقاضیان تدریس تواناییهاي و علمي صالحیتهاي دتأیی نحوه -2

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)  است ؟ مشخص علمي هیأت در عضویت متقاضیان پژوهشي تواناییهاي تأیید نحوه -3

 بلی     

 خیر    

 تاریخ ....در دست اقدام تا     

 (الزامي)دارد؟ وجود علمي هیأت جذب فرایند صحیح شدن طي براي روشن مدارك -4

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)دارد؟ وجود دانشگاه علمي هیأت عضو عنوان به نخبگان استخدام به اولویت دهنده نشان مدارك -5

 بلی     

 خیر    

 همکار گرامی .....

صحیح اعالم فرمائید .  ا توجه به بازدید تیم ارزیاب بیرونی، خواهشمند است اطالعات الزم را بصورت دقیق وب
های احراز شده، بطور ضمنا ًدر خصوص استانداردهای احراز نشده، علت را بیان نمائید و در خصوص استاندارده

 شفاف توضیح ارائه شود .
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 ست اقدام تا تاریخ ....در د    

 وجود بازنشسته علمي هیأت اعضاي و داخل و خارج نخبگان از وقت پاره استفاده براي مشخص برنامه و سیاست -6

 (ترجیحي)دارد؟

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (يترجیح) است ؟ مشخص استخدام فرآیند طي براي الزم زمان حداکثر و اقل حد -7

  بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

     مؤسسه در علمی هیأت اعضاء تعداد و توزیع ترکیب، بودن : مناسب S2A5 استاندارد

 حجم میزان تدریس، حجم میزان دانشجو، سرانه برحسب)  است ؟ مشخص علمي هیأت اعضاء به مؤسسه نیاز محاسبه نحوه -8

 (الزامي...( ) و پژوهشي فعالیت حجم نظري، و عملي تدریس فراگیران، تنوع تخصصي، رشته خدمات،

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحی) دارد؟ وجود 2 و1 تیپ دانشگاه تشکیل سابقه و ماموریت با متناسب مربي و استادیار دانشیار، استاد، مناسب نسبت -9

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 علمی هیأت اعضاء ارتقای و ارزشیابی برای مناسب سیستم : وجود S3A5 استاندارد

 وظایف به توجه با مسئوالن و فراگیران توسط مشخص فرایند و معین شاخصهاي اساس بر علمي هیئت سالیانه ارزشیابي -10

 (الزامي)می شود؟ انجام شده تعیین

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) می گردد؟ ارائه اساتید به ارزشیابي نتایج مورد در مناسب بازخورد -11

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي...( ) و صبن و عزل ارتقا،) دارد؟ وجود مدیریتي گیریهاي تصمیم در ارزشیابي نتایج بکارگیري بر مبني مدارک -12

 بلی     
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 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) مشارکت دارند؟ استاد ارزشیابي فرآیند مستمر بهبود براي فراگیران و مسؤوالن اساتید، -13

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)  دارد؟ وجود علمي هیئت اعضا رکود از پیشگیري براي مشخص برنامه اجراي -14

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)می شود؟ رساني اطالع ارتقا ارزشیابي، فرآیندهاي و مقررات مورد در علمي هیئت اعضا به -15

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 هیئت وجود صورت در) دارد؟ وجود کارشناسي هاي کمیته و ممیزه هیئت جلسات تشکیل بودن منظم مورد در مدارکي -16

 (الزامي( )مؤسسه در ممیزه

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 علمی هیأت اعضاء مستمر آموزش برای مشخص سازوکار وجود : S5A5 استاندارد

 (الزامي) دارد؟ ودوج مؤسسه در اساتید آموزش واحد -17

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي)  دارد؟ وجود اساتید مستمر آموزش براي سالیانه برنامة -18

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 شیوه با اجرا، رساني، اطالع نیازسنجي،) می شود؟ رعایت اساتید آموزش هاي برنامه اجراي و تدوین در آموزشي ضوابط -19

 (ترجیحي( )ارزشیابي مناسب،

 بلی     

 خیر    
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 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) دارند؟ مشارکت اساتید آموزش هاي برنامه اجراي و تدوین در آموزشي گروههاي -20

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي)دارند؟ رضایت آموزشي هاي برنامه و تسهیالت از علمي هیئت اعضا باغل -21

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) است؟ مشخص اساتید آموزش به یافته اختصاص بودجه -22

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (ترجیحي) دارد؟ تناسب ایشان تخصصي هاي رشته و علمي هیئت اعضا تعداد با اساتید موزشآ هاي دوره تنوع و تعداد -23

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 

 

 علمی هیأت اعضاء فعالیت برنامه بودن مشخص : S6A5 استاندارد

 (ميالزا) می گردد ؟ م عمومي اعالم علمي هیأت اعضاي هفتگي كار برنامه -24

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) دارد؟ وجود علمي هیأت اعضاي شده اعالم برنامه اجراي بر نظارت سیستم -25

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 (الزامي) دارد؟ تناسب موجود ايه نامه آیین با علمي هیأت اعضاي اجرایي و پژوهشي-آموزشي كار حجم انطباق -26

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    
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 (الزامي) است؟ مشخص دانشجویان به اعالم و علمي هیأت اعضاي كاري برنامه در دانشجویان با مشاوره ساعات -27

 بلی     

 خیر    

 در دست اقدام تا تاریخ ....    

 

 

 

 

به منظور   جلسات پایشبرگزاری 

رفع نواقص در شاخص های هر 

 استاندارد اعتبار بخشی موسسه
 

 

 

 

 

 

      

      

      



 

75 
 

 پیوستها: صورت جلسات

صورتجلسه کمیته  شماره فرم :

ای بخشی موسسهاعتبار

دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 12/4/96 تاریخ:

 آ/د/1439 :اندیکاتور شماره

ساعت  خانم احسانیانجلسه : دبیر 

خاتمه 

:14:30 

ساعت شروع 

:13 

 تاریخ جلسه :

30/3/96 

مکان جلسه: 

مرکز 

مهارتهای 

 بالینی

رئیس 

خانم : جلسه

 نجفی پور

 
 

غائبین 

 جلسه :

خانم نجفی پور، دکتر رعیت دوست، دکتر عبیری، دکتر رستمی، 

جو، دکتر دکتر عبداللهی، دکتر اسالمی، دکتر دهقانپور، دکتر صلح  

خاطره دهقانی، دکتر لیلی مصلی نژاد،آقای شاهسونی، آقای 

              رحمانیان،  خانم زاهدی نیا، خانم ممتاز            

حاضرین 

 جلسه :

ای و در محل مرکز مهارتهای های اعتبار بخشی موسسهاین جلسه که با حضور مسئولین هر کدام از حیطهشرح جلسه : 

ه برگزار شد درمورد موارد عدم انطباق در هریک از حیطه ها بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد مستندات بالینی دانشگا

 الزم جهت رفع نواقص بارگذاری شود. 
 

عنوان مورد  ردیف

 بحث

مسئول  نظر کمیته یا شورا

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 
1- 

امور مشارکت دانشجویان در  S3A6:استاندارد  حوزه دانشجویی

 دانشجویی در حوزه امور دانشجویی
عدم انطباق نسبی طبق توضیحات آقای رحمانیان به علت عدم  

وجود سیستم ارزیابی سیستماتیك در امور دانشجویی است که مقرر 
افزار نظرسنجی از دانشجویان نقص شد باتوجه به راه اندازی نرم

 موجود برطرف گردد.
 

حاج آقا 
دست 

 داده

آقای  30/3/96
 رحمانیان

2- 
 

وجود سیستم کارآمد ارتباط حوزه S3A7 استاندارد - حوزه پژوهشی

 پژوهش با بخش خدمات و صنعت

علت انطباق نسبی به دلیل نبود محصوالت ارائه شده به بازار به 
دلیل عدم جذب بودجه از بخش صنعت است که مقرر شد با تشکیل 

رفع مشکل ارائه زاده راهکارهایی جهت جلسه با جناب آقای نادری
 شده و به کار گرفته شود.

آقای 
دکترصلح 

 جو

خانم  30/3/96
زاهدی 

 نیا

4- 
 

سامان یافتگی انتشار آثار علمی  S4A7دراستاندارد- حوزه پژوهشی

 موسسه

علت انطباق نسبی: تعداد و تنوع انتشار آثار علمی توسط موسسه 
اهکاری روند روبه رشدی نداشته است. مقر شد با بررسی بیشتر ر

 دراین زمینه ارائه شود.

آقای 
دکتر 

 صلح جو

خانم  30/3/96
زاهدی 

 نیا
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برنامه ریزی گسترش روابط با مراکز  S7A7استاندارد - حوزه پژوهشی -5

 علمی خارج از کشور

 علت عدم انطباق: عدم وجود مستندات
با کشور هندوستان انجام شده و  ای کهمقرر شد تفاهم نامه

نگاریهایی که به قطب انجام شده به اضافه گزارش مستندات و نامه
 سفر آقای دکتر مدرسی بارگذاری گردد.

آقای 
دکتر 

 صلح جو

خانم  30/3/96
زاهدی 

 نیا

های : مدیریت مناسب پایانامه S10A7ستانداردا حوزه پژوهشی -6

 تحصیلی

علت عدم انطباق عدم تصویب آیین نامه تحصیالت تکمیلی در 
 شورای تحصیالت

و یلی دانشگاه می باشد و مقرر شد که این شورا تشکیل شود تکم
دات دفاع از و مستنهایی هم که آماده شده تصویب شود آیین نامه

 نامه ها هم بارگذاری شود.پایان

آقای 
دکتر 

 صلح جو

خانم  30/3/96
زاهدی 

 نیا

: وجود برنامه مناسب برای آموزش S3A11استاندارد  آموزش کارکنان -7

 کارکنان
علت انطباق نسبی این بوده که نیازسنجی انجام شده ولی اثربخشی 
و ارزشیابی انجام نشده چون طبق برنامه وزارتخانه از سال جاری 

ها برنامه %10ها ارزشیابی و اثربخشی برای برنامه %20باید برای 
انجام شود که مقرر شد با اجرای آن در سال جاری مستندات 

 دد.آوری و بارگذاری گرجمع

آقای 

دکتر 

 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز

وجود سازوکارهای مناسب برای  :S1A2استاندارد  مدیریت -8

پایش ساختار سازمانی مؤسسه و پیشنهاد تغییرات 

 الزم
علت انطباق نسبی این است که چون این استاندارد ترجیحی بوده 
الزامی جهت گذاشتن مستندات کامل وجود نداشته. و در این 
استاندارد کمیته پایش و بهبود ساختار وجود داشته ولی گزارش 
مستند برای وزارتخانه وجود نداشته است و به همین دلیل انطباق 

 کامل به دست نیامده است.
 

آقای 
دکتر 
 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز

 تدوین به دانشگاه مدیریت اهتمامS4A2:استاندارد  مدیریت -9

 مقررات مند نظام اجرای برای مناسب های نامه شیوه

 وظایف و
های علت انطباق نسبی این بوده که در دانشگاه همه کمیته

گیرنده به صورت جامع اطالعات آنها وجود ندارد و راه حل تصمیم
این است که مکاتبات باهمه معاونتها انجام شود که عنوان کمیته 

به ای براساس چه بخشنامه ها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی
ها و وجود آمده و شرح وظایف آنها چیست و بعد این شیوه نامه

آید مقایسه شود که چقدر هایی که از کمیته ها بیرون مینامهآیین
با قوانین و مقررات فعلی مطابقت دارد که در این زمینه مستندات 

نگاریهای الزم با معاونتها  جهت جمع نداریم و مقرر شد که نامه
 نجام شود.آوری مستندات ا

 

آقای 
دکتر 
 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز
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 : ارزشیابی منظم برنامه های درسیS3A8استاندارد آموزش دانشجو -10

علت انطباق نسبی این بوده که مستنداتی در این زمینه جمع آوری 

و افزایش کارشناسان این  EDOنشده. مقرر شد که با راه اندازی 
 رش از بالین با جدیت پیگیری شود.مرکز فرایند مکتوب کردن گزا

خانم 
 پورنجفی

خانم  30/3/96
 صباغی

: ارائه خدمات مشاور و راهنمایی S6A8استاندارد آموزش دانشجو -11

 تحصیلی به دانشجویان
علت عدم انطباق عدم وجود مستندات در مورد سیستم پایش 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان است که مقرر شد اطالعات 

ز سامانه سما ازطریق خانم دکتر دهقانپور جمع آوری دانشجویان ا
و بارگذاری شود. و مشکل دیگر در مورد این آیتم این است که 
سیستم خدمات مشاور و راهنمایی تحصیلی وجود دارد و  با وجود 
اینکه مشاوره انجام می شود مستنداتی در این زمینه وجود ندارد. 

اور بر روی سایت بارگذاری مقرر شد که ابالغ اساتید به عنوان مش
برای پیگیری این استاندارد و دریافت ابالغها شود. و بهتر است که 

  از طریق معاون آموزشی با خانم دکتر دهقانپور مکاتبه شود.

آقای 
 شاهسونی

آقای  30/3/96
 شاهسونی

: توجه ویژه به حل مشکالت آموزشی S7A8استاندارد آموزش دانشجو -12

 قیقاتموسسه از طریق تح
علت انطباق نسبی این بوده که بین تحقیقات انجام شده و 
اولویتهای پژوهشی هماهنگی وجود ندارد و از آنجا که مشکالت 

بخشی به راحتی قابل تشخیص آموزشی موسسه از طریق اعتبار

به عنوان اولویتهای  EDCاست مقرر شد این مشکالت از طرف 
 ار گیرد.پژوهشی مشخص شده و در اختیار اعضاء قر

خانم 
 پورنجفی

خانم  30/3/96
 صباغی

استفاده از ظرفیت مازاد دانشگاه برای S9A8:استاندارد آموزش دانشجو -13

 ارائه دوره های آزاد و شبانه
گذاری مقرر شد که جزو استانداردهای حوزه مدیریت و سیاست

 مطرح شود.
 

آقای 
دکتر 
 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز

حوزه هیات  14
 علمی

:وجود خط مشی مناسب برای  S1A5استاندارد

 استخدام اعضاء هیات علمی
علت انطباق نسبی این بوده که مستندات الزم وجود ندارد. مقرر 

از طریق  Kشد که که تقاضا جهت جذب هیات علمی ضریب 
نگاری خانم دکتر خاطره دهقانی با ریاست دانشگاه مستند و نامه

هاد شد که بهتر است این استاندارد پیشنسپس بارگذاری شود. و 
 کال به حوزه مدیریت انتقال پیدا کند. 

 

آقای 
دکتر 
 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز

حوزه هیات  -15
 علمی

اطالعات مناسب در وجود سیستم : S4A5استاندارد 
 اعضاء هیأت علمی مورد

علت عدم انطباق کامل این بوده که مستندات کامل نبوده و قبال 
اشکال مطرح شده بود که اطالعات اساتید بر روی سایت وجود  این

آوری اطالعات ایمیل و اتوماسیون به ندارد. در حال حاضر جمع
صورت مناسب انجام شده است و مقرر شد که اطالعات بارگذاری 

 شود.

آقای 
 شاهسونی

آقای  30/3/96
 شاهسونی
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حوزه رسالت و  -16
 اهداف

کار مشخص برای وجود ساز و  S3A1:استاندارد

ق اهداف موسسه و واحدهای تحت قتح بررسی میزان

 پوشش
که در اصل بایستی برنامه عملیاتی هر  علت انطباق نسبی این بوده

معاونت متناسب با اهدافی باشد که در برنامه استراتژیك وجود دارد 
 که متاسفانه هیچ معاونتی این شرایط را رعایت نکرده.

آقای 
دکتر 
 نژادمصلی

خانم  30/3/96
 ممتاز
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 صورتجلسه  اعتباربخشی   شماره فرم :

 ای موسسه
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 7/9/96 تاریخ:

 آ/د/3797 :اندیکاتور شماره

ساعت خاتمه  دبیر جلسه : 

:12 

 ساعت شروع :

10 

 تاریخ جلسه :

11/7/96 

مکان جلسه: 

 EDCمدیریت 

 : ئیس جلسهر

دکتر 

 روستازاده  

 
 

غائبین 

 جلسه :

 آقایان: دکتر روستازاده 

 لیال ممتاز  –خانم ها : نجفی پور 

حاضرین 

 جلسه :

 شرح جلسه : 

برگزار گردید پیرامون موارد زیر بحث و  EDCدر دفتر مدیریت  10-12ساعت  11/7/96در جلسه ای که در تاریخ 

 تبادل نظر صورت گرفت : 

مسئول  نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 
 
1 

 

 

 حوزه مدیریت 

شفاف سازی کمیته های تصمیم گیری و  -1
 تصمیم سازی 

فعال نمودن بیشتر نخبگان در امر تصمیم  -2
 گیری 

 اثربخشی دوره های آموزشی  -3

 نیازسنجی دوره های آموزشی  -4

   

 
 

 

 

 حوزه کارکنان

با معیارها همخوانی ندارد ) قبال شاخص ها  -1
 نیز گزارش گردیده است(

عدم کسب امتیاز الزم  به دلیل عدم تایید  -2
علیرغم  "انتخاب و انتساب مدیران "شاخص

 وجود مستندات کافی )اعتراض( 

و مورد  بحث  OPو  HOPسامانه های  -3
بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری نهایی 

 اتخاذ گردید. 
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صورتجلسه اعتباربخشی   رم :شماره ف

 ای موسسه
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 7/9/96 تاریخ:

 آ/د/3803 :اندیکاتور شماره

ساعت خاتمه  دبیر جلسه : 

:12 

 ساعت شروع :

10 

 تاریخ جلسه :

12/7/96 

مکان جلسه: 

 EDCمدیریت 

 : رئیس جلسه

دکتر 

 روستازاده 

 
 

غائبین 

 جلسه :

 آقایان : دکتر روستازاده 

 پوران زاهدی نیا    –خانم ها : نجفی پور 

حاضرین 

 جلسه :

 شرح جلسه : 

برگزار گردید پیرامون موارد زیر بحث و  EDCدر دفتر مدیریت  10-12ساعت  12/7/96در جلسه ای که در تاریخ 

 تبادل نظر صورت گرفت : 
 

ول مسئ نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 
 
1 

 

 پژوهشی حوزه 

 

بحث و  S7A5و  S1A7در خصوص شاخص های 
تبادل نظر صورت گرفت، مستندات الزم جهت 

 بارگذاری تبیین گردید و ابهامات رفع شد . 

 
حوزه 

 پژوهشی 

  

 : درصورت نیاز پیگیری نتایج صورتجلسات قبل 

 تا تاریخ مدید پیگیریت گزارش نتایج پیگیری عنوان ردیف

 
 
 

   

 حاضرین جلسه : 
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 صورتجلسه اعتباربخشی   شماره فرم :

ای حوزه منابع و موسسه

 امکانات 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 13/9/96 تاریخ:

 آ/د/3883 :اندیکاتور شماره

ساعت خاتمه  دبیر جلسه : 

:13:30 

 ساعت شروع :

12:30 

 تاریخ جلسه :

11/9/96 

مکان جلسه: 

 EDCمدیریت 

 : رئیس جلسه

دکتر 

 روستازاده  

 
 

غائبین 

 جلسه :

 آقایان: دکتر روستازاده/مهندس فرودی/ مهندس شاهین

 خانم :نجفی پور

حاضرین 

 جلسه :

 شرح جلسه : 

گردید پیرامون موارد زیر برگزار  EDCدر دفتر مدیریت   12:30-13:30ساعت  11/9/96در جلسه ای که در تاریخ 

 بحث و تبادل نظر صورت گرفت : 
 

مسئول  نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 
 
1 

 

 فضای فیزیکی

 

 انجام خودارزیابی به دو منظور: 

 ارائه واقعیت موجود  -1

 تکمیل بر اساس شرایط مطلوب  -2

و بهبود فضاهای  پیگیری بودجه سالیانه جهت بهسازی
 فیزیکی از طریق طرح در هیات رییسه 
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صورتجلسه کمیته اعتبار  شماره فرم :

ای دانشگاه بخشی موسسه

 علوم پزشکی جهرم

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 19/3/97 تاریخ:

 آ/ص/297 :اندیکاتور شماره

 خاتمه : ساعت خانم احسانیان دبیر جلسه : 

11 

 ساعت شروع :

9 

 تاریخ جلسه :

16/2/97 

مکان جلسه: 

دفتر مدیریت 

مرکز مطالعات 

 و توسعه

 : رئیس جلسه

خانم دکتر  

 نجفی پور

 
 

غائبین 

 جلسه :

تیم اعتبار بخشی شیراز ) خانم دکتر رضایی، خانم اسماعیل پور، خانم 

ر اسالمی، خانم شیعه(، خانم دکتر نجفی پور، آقای دکتر عابدی، آقای دکت

زاهدی نیا، خانم ممتاز، آقای مهندس شاهین، خانم شاه علیان، خانم 

 احسانیان 

حاضرین 

 جلسه :

با حضور و  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرمدر محل  97جلسه اعتبار بخشی در سال اولین  شرح جلسه :

 اعیل زاده و خانم شیعه( برگزار شد.)سرکار خانم دکتر رضایی، خانم اسم 5 نمایندگان قطب
که در مرحله  بخشی موسسه و بیمارستانهای آموزشیارزیابی بیرونی در سطح کالن منطقه و بررسی شاخصهای اعتبار  هدف جلسه:

ی که یردهاقبلی ارزیابی بیرونی )اعتباربخشی( دارای وضعیت نسبتا کامل/ تا حدودی بودند. در این جلسه در حوزه های مختلف، استاندا
موردی و تك تك بحث و بررسی شد و پیشنهاداتی در جهت  به صورت تا حدودی بودندو  از نظر میزان انطباق در وضعیت نسبتا کامل

 استاندارد مطرح گردید. به دستیابی
 

عنوان مورد  ردیف

 بحث

مسئول  نظر کمیته یا شورا

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

1- 
 

رسالت  حوزه

 و اهداف 
 

S3A1: ن تحقق زای بررسی میاوجود سازو کار مشخص بر

  اهداف موسسه و واحدهای تحت پوشش

های عملیاتی و گیری از لینك برنامه برنامه ها با اهداف و گزارش انطباق
راهکار پیشنهادی: اخذ . خصوص در حوزه های درمان و آموزش اهداف به

ستندات قابل ارائه : م .گزارش متناسب با اهداف و برنامه های فرادستی
 لینك برنامه عملیاتی با اهداف توسط معاونتها

 

سرکار 
خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

 
2- 

حوزه 

 مدیریت

S1A2 وجود سازوکارهای مناسب برای پایش ساختار :

 سازمانی موسسه و پیشنهاد تغییرات الزم

ایش ساختار، مستندات پیگیری مصوبات، مستندات صورت جلسات کمیته پ 
ابالغ اعضاء کمیته و مستندات اقدامات انجام شده )تدوین استاندارد ساختار 
و منابع انسانی موجود در دانشگاه، تشکیل تیمهای تخصصی، تطبیق تعداد 

 نیرو با استانداردها(

S4A2  اهتمام مدیریت دانشگاه به تدوین شیوه نامه های :

  مند مقررات و وظایفرای نظاماج مناسب برای

سرکار 
خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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در  در هیات ریئسه دانشگاه و یا به ضرورت تصویبتدوین شیوه نامه ها و 
هیات امنا در مواردی که بواسطه محدودیتهای ساختاری و سازمانی 

توانیم مطابق با شیوه نامه وزارت متبوع اقدام نماییم، ارتقا رتیه و طبقه، نمی
آموزش مانند شیوه نامه آشنایی دانشجویان  لزوم وجود شیوه نامه از حوزه

، شیوه dress codeجدید الورود با قوانین و مقررات دانشگاه، شیوه نامه 
ها، دانشجویان در کنگره شرکت شیوه نامهنامه کمیته تخلفات دانشجویی، 

 و بارگزاری در سایت دانشجویانپذیرش دانشجویان، نظام ارزیابی 

S5A2  :ی مدیریتیاحراز پستها شرایط 

 revise شیوه نامه انتصاب پستهای مدیریتی آیین نامه وزارتخانه و تدوین 
با تایید هیات رئیسه  مختص دانشگاه و با عنوان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه، انتصاب به پستهای مدیریتی که به لحاظ ساختاری محدودیت 
ربی، تحصیلی، داریم، مالک انتخاب و انتصاب مدیران مانند سنوات تج

 تخصصی 

S6A2 وجود نظام ارزشیابی مناسب از عملکرد کارکنان  : 
شفاف سازی شاخصهای اختصاصی، آیین نامه داخلی نظام ارزشیابی مناسب  
تبدیل آیین نامه داخلی نظام ارزیابی به شیوه نامه و  عملکرد کارکنان، با

 در موعد کارکنانارزشیابی  بارگزاری در سامانه، مستندات صورت جلسه ها، 
، تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی مدیران، تاریخ ر با ذکر تاریخمقر

 ارزشیابی مدیران 
ه بدانشگاه  و ازکلیه فرایندهای تفویض شده از ستاد به دانشگاه  احصا

 واحدهای محیطی بر اساس مستندات وزارت و فلوچارت سازمانی

S12A2 دانشگاه :  رضایتمندی خدمت گیرندگان 
و در ه های مختلف زایتمندی خدمت گیرندگان در حوضتدوین شیوه نامه ر 

ماه یکبار رضایت سنجی انجام می شود و 6شیوه نامه ذکر شود که مثال هر 
، حتما در شیوه نامه قید شود که در چه سطح و چه ابعادی انجام میشود

پیشنهادات  و بررسی نتایج آن و ذکر شود که نتایج  صندوقگزارشات 
شود و راهکارهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار ندوق در کمیته بررسی میص

تعامل با ریاست و جلسات پرسش نتایج ، گیرد وسیر کار مشخص گرددمی
نظر دانشجو در مورد حوزه های ، به صورت گزارش نوشته شود و پاسخ

 مختلف دانشگاه سنجیده شده و نتایج آن سالی یکبار نمودار شده و در زونکن
نتایج و گزارش سنل ستادی، ررضایت سنجی از پمربوطه نگهداری شود، 

هر نوع طرح  ،و نتایج آن جلسات با معاونین، رضایت سنجی از بیماران
تحقیقاتی که در مورد رضایتمندی انجام می شود باید از چارچوب طرح خارج 

آن شده و به صورت گزارش و ارائه نتایج انجام شود و یك شیوه نامه برای 
شود و مسئول اعتبار بخشی ماه یکبار انجام می6تفریف گردد که مثال هر 

بیمارستان نیز در جریان این طرحها قرار گرفته و نتایج آن در قالب گزارش 

 بیمارستان نیز موجود باشد. edoدر دفتر 

و  حوزه منابع -3

 امکانات
 

S1A3  :امور ستادیانجام فضای فیزیکی جهت  مناسب بودن 

 موسسه
شناسایی فضای موجود، تعریف استاندارد، احصای متراژ ساختمانهای  

آموزشی، احصای  ستادی به تفکیك آزمایشگاه، اتاق اساتید، اتاقهای
 ن شاخص  ییتبو استاندارد 

سرکار 
خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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S4A3برای و کودکستان  : در دسترس بودن مهد کودک

 کارکنان و دانشجویان موسسه
ه پرسنل، تدوین بدرخصوص ارائه خدمات مهد کودک  مدارک و مستندات 

کارکنان در مهد کودک یا ارائه کمك هزینه  فرزندشیوه نامه جهت ثبت نام 
 مهد کودک   ورمالی به ام

S6A3وجود فضا و امکانات فیزیکی مناسب در دانشکده ها : 

داد دانشجویان، محاسبه اتاق به ازای هر هیات متراژ فضای فیزیکی، تع
علمی، محاسبه فضای آموزشی به ازای هر دانشجو و اینکه هر اتاق به چه 

 تعداد هیات علمی اختصاص دارد.

S10A3  : وجودامکانات مناسب برای آموزش مهارتهای عملی

 SKILL LAB)به دانشجویان )
 عکس و لیست موالژها موجود باشد.

S15A3 خوابگاههای دانشجویی با امکانات مناسب: وجود 
ارائه مستندات بهبود کیفیت خدمات خوابگاهی مانند عکس و ارائه گزارش 

 و ذکرتاریخ انجام فعالیتها درگزارش
 

حوزه  -4

آموزش 

 کارکنان

S3A4 کارکنان: وجود برنامه مناسب آموزش 
وجود برنامه کارگاهها، انجام نیاز سنجی، نتیجه ارزشیابی بعد از آموزش به 

 صورت نمودار پای یا هیستوگرام گزارش گردد.  

سرکار 
خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه هیات  -5

 علمی

 

S1A5 وجود خط مشی مناسب برای استخدام اعضای هیات :

 لمیع
تدوین شیوه نامه اختصاصی دانشگاه جهت جذب اعضای هیات علمی، 
گذاشتن صورت جلسات، مستندات نظر سنجی از هیات علمی در مورد 
رضایت از فرایند جذب اعضای هیات علمی و گزارش نتایج آنها، وجود 

شیوه نامه مصاحبه جهت جذب اعضای هیات علمی، مرتب بودن پرونده 
 ها و اتاق مربوطه

S4A5 وجود سیستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء هیات :

 علمی
نقص در مشخصات و سیستم اطالعات اعضای هیات علمی، لزوم 

بارگزاری اطالعات اعضای هیات علمی شامل مشخصات شناسنامه ای 

cv در سایت، عکس در سامانه اساتید 

S6A5مشخص بودن برنامه فعالیت اعضاء هیات علمی : 
های ماهیانه و حضور و ات برنامه های هفتگی و برنامهبارگزاری مستند

غیاب فیزیکی مانند عکس از برنامه کاری اعضاء هیات علمی، بارگزاری 
 مستندات سامانه ارتقاء اعضای هیات علمی

S6A8 ارائه خدمات مشاور و راهنمایی تحصیلی به :

 دانشجویان
ه جهت تك تك بارگذاری ابالغ خانم دکتر صادقی، تشکیل پرونده مشاور

ست مثال در بخش اکه ممکن  under graguatedدانشجویان 
های بخش روانشناسی در نظر بگیریم، لزوم وجود پرونده در مشاوره

چارچوب استاد مشاور، وجود گزارش برای هر دانشجو دو تا سه بار در طول 

سرکار 
خانم دکتر 

 صادقی

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

خانم و 
دکتر 

 نجفی پور
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هر ترم، بارگزاری مستندات ارزشیابی از استاد مشاور، تعریف و بارگذاری 
مامی فرایندها، بارگزاری مستندات فرم رضایت دانشجو از استاد مشاور، ت

مستندات روند چگونگی دادن بازخورد به دانشجو، جمع آوری فرم رضایت 
های مختلف دانشگاه و مقایسه آنها با سنجی از دانشجویان راجع به حوزه

 سال بعد.

 

حوزه  -6

خدمات 

 دانشجویی

 

S3A6مشارکت دانشجویان در امور دانشجویی : 
های تشکلهای دانشجویی مانند انجمن علمی، کمیته سازوکار و شیوه نامه

 .ها تدوین شودتحقیقات دانشجویی و سایر کمیته

S15A3وجود خوابگاههای دانشجویی با امکانات مناسب : 

 امکانات()حوزه منابع و 
ارائه مستندات بهبود کیفیت خدمات خوابگاهی مانند عکس و ارائه گزارش 

 و ذکرتاریخ انجام فعالیتها درگزارش

 

سرکار 
خانم شاه 

 علیان

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه  -7

  پژوهشی

 

S3A7 وجود سیستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش موسسه با :

 ت و صنعتبخش خدما
بارگزاری مستندات برگزاری کارگاه آموزشی جهت اصناف و ارگانهای 
مختلف مانند برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزش و پرورش، بهداشت 
مواد غذایی، بهداشت محیط، بهداست حرفه ای، بهداشت مدارس، بارگزاری 

 . RFPها و فرمهای لیست همه قراردادها، آیین نامه

S4A7تگی انتشار آثار علمی موسسه: سامان یاف 
منظور از آثار علمی کتاب و مجله و طرحهای پژوهشی و کاربردی است. 
بارگزاری شیوه نامه و سیاست نامه انتشار طرحهای تحقیقاتی، بارگزاری 
فرایند انتشار کتب دانشگاه، بارگزاری آیین نامه تشویقی مقاالت چاپ شده. 

ط گزارش کار دارند به عنوان  چون مقاله نمیشوند و فق HSRطرحهای 
طرحهای کاربردی تعریف شوند و از حوزه طرحهای تحقیقاتی خارج شوند 

مقاالت حاصل از طرحهای  %50تا درصد انتشار مقاله باال رود. محاسبه 
تحقیقاتی باید مربوط به آمار سالهای گذشته باشد. بارگزاری فرم رضایتمندی 

اسی تصویب و حمایت موسسه از انتشار مولفان و مترجمان از فرایند کارشن
 آثار و انجام نظر سنجی از مولفین.

 

S7A7 برنامه ریزی مناسب گسترش روابط با مراکز علمی :

 خارج از کشور
مستندات جلب همکاری با سایر مراکز مانند ثبت آگهی، بارگزاری مستندات 

 همکاری شرکت دانش بنیان و سایر مراکز 

 

S10A7ایان نامه های تحصیالت تکمیلی: مدیریت مناسب پ 
تدوین کلیه فرایندهای پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و بارگزاری در 

 سایت

 

S7A2  : ساز و کار مناسب برای بررسی نتایج طرحها و برنامه

 ) حوزه مدیریت( ها

سرکار 
انم خ

 زاهدی نیا

آقای دکتر  
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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جهت بررسی یف اعضای آن و در ابالغ قید شود و وظا HSR معرفی کمیته 
 کمیته، آیین نامه اجرایی درخصوص یان نامه ایطرحهای پژوهشی غیر پا

HSR،  ،فرم عقد  ،فرم نظارت بر طرح و نمونه پر شده آنکمیته نظارت

به همراه شماره طرحها و HSR طرحهای ،کمیته صورتجلسات قرارداد،

با مشارکت گروههای هدف   HSRسی نتایج طرحهای ربر داشتن کد بندی،

 نزد ریاست دانشگاه HSRرحهای شدن ط presentو ذی نفع، مستندات 

S7A8 توجه ویژه به حل مشکالت آموزشی موسسه از طریق :

 تحقیقات
مانند بررسی مسائل و مشکالت  HSRبارگزاری چند نمونه از طرحهای 

کارورزهای پرستاری از لحاظ کیفی. خالصه گزارش و شماره طرح و نتیجه 
 نوشته شود. حتما به صورت گزارش و نه طرح

حوزه  -8

آموزش 

 دانشجو

 

S3A8های درسی: ارزشیابی منظم برنامه 
 ارزشیابی استانداردسازی فرایندهای آموزشی بالینی بارگزاری شود

S10A3  : وجودامکانات مناسب برای آموزش مهارتهای عملی به

 ط به حوزه منابع و امکانات()مربو SKILL LAB)دانشجویان )

 عکس و لیست موالژها موجود باشد.

سرکار 
خانم دکتر 
 نجفی پور

آقای دکتر  97خرداد
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

9-  S4A2  اهتمام مدیریت دانشگاه به تدوین شیوه نامه های :

  مند مقررات و وظایفاجرای نظام مناسب برای

در  در هیات ریئسه دانشگاه و یا به ضرورت بتصویتدوین شیوه نامه ها و 
هیات امنا در مواردی که بواسطه محدودیتهای ساختاری و سازمانی 

لزوم وجود شیوه ، اقدام نماییم توانیم مطابق با شیوه نامه وزارت متبوعنمی
نامه از حوزه آموزش مانند شیوه نامه آشنایی دانشجویان جدید الورود با 

، شیوه نامه کمیته dress codeنشگاه، شیوه نامه قوانین و مقررات دا
ها، پذیرش دانشجویان در کنگره شرکت شیوه نامهتخلفات دانشجویی، 

 و بارگزاری در سایت دانشجویاندانشجویان، نظام ارزیابی 

 

سرکار 
خانم دکتر 

 دهقانپور

آقای دکتر  
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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ورتجلسه کمیته اعتبار ص س/ص/3285 شماره فرم :

ای دانشگاه بخشی موسسه

 علوم پزشکی جهرم

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 وزشیممعاونت آ
 28/5/97 تاریخ:

  :اندیکاتور شماره

 ساعت خاتمه : خانم احسانیان دبیر جلسه : 

13:30 

 ساعت شروع :

12 

 تاریخ جلسه :

31/4/97 

مکان جلسه: 

دفتر مدیریت 

ت مرکز مطالعا

 و توسعه

 : رئیس جلسه

خانم دکتر  

 نجفی پور

 
 

غائبین 

 جلسه :

خانم دکتر نجفی پور، خانم دکتر دهقانپور، خانم زاهدی نیا، خانم ممتاز، 

 خانم احسانیان 

حاضرین 

 جلسه :

رابطین ضور با حو  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرمجلسه کمیته اعتبار بخشی موسسه در محل   شرح جلسه :

 برگزار شد.اعتباربخشی معاونتهای توسعه، پژوهشی و آموزشی 
 بررسی نواقص اعتباربخشی و گزارش فعالیتهای انجام شده جهت رفع نواقص. هدف جلسه:

عنوان مورد  ردیف

 بحث

مسئول  نظر کمیته یا شورا

 اجرا

تاریخ 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

1- 
 

رسالت و  حوزه

 اهداف 
 

S3A1: ن زای بررسی میاو کار مشخص بروجود ساز

  تحقق اهداف موسسه و واحدهای تحت پوشش

گیری از لینك برنامه های  برنامه ها با اهداف و گزارش انطباق

راهکار . خصوص در حوزه های درمان و آموزش عملیاتی و اهداف به

 .پیشنهادی: اخذ گزارش متناسب با اهداف و برنامه های فرادستی

 : لینك برنامه عملیاتی با اهداف توسط معاونتهاهمستندات قابل ارائ

سرکار خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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 پیشنهاد شد تدوین تفاهم نامه بین معاونت توسعه، درمان و آموزشی-

اساس آن راجع به رسالت و اهداف در راستای  انجام شود و

و  سه دانشگاه نیز مطرحتباربخشی موسسه باشد و در هیات رئیاع

 تصویب گردد.

: وجود سازوکارهای مناسب برای پایش ساختار S1A2 حوزه مدیریت -2

 سازمانی موسسه و پیشنهاد تغییرات الزم

مستندات صورت جلسات کمیته پایش ساختار، مستندات پیگیری 

مصوبات، ابالغ اعضاء کمیته و مستندات اقدامات انجام شده )تدوین 

ستاندارد ساختار و منابع انسانی موجود در دانشگاه، تشکیل تیمهای ا

 تخصصی، تطبیق تعداد نیرو با استانداردها(

 اقدامات الزم انجام شد.-

سرکار خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

امه : اهتمام مدیریت دانشگاه به تدوین شیوه ن S4A2 حوزه مدیریت -3

  مند مقررات و وظایفاجرای نظام های مناسب برای

 سه دانشگاه و یا به ضرورتئیدر هیات ر تصویبتدوین شیوه نامه ها و 
در هیات امنا در مواردی که بواسطه محدودیتهای ساختاری و 

، اقدام نماییم نامه وزارت متبوعتوانیم مطابق با شیوهسازمانی نمی
نامه آشنایی زه آموزش مانند شیوهه نامه از حولزوم وجود شیو

دانشجویان جدید الورود با قوانین و مقررات دانشگاه، شیوه نامه 

dress code ،شیوه نامه، شیوه نامه کمیته تخلفات دانشجویی 
ها، پذیرش دانشجویان، نظام ارزیابی دانشجویان در کنگره شرکت

 اری در سایتبارگذ و دانشجویان
هیات رئیسه شورای آموزشی و پژوهشی و ر کلیه شیوه نامه باید د-

 و تصویب گردد.دانشگاه مطرح 
لزوم تعامل و تشکیل جلسات مشترک بین معاونت پژوهشی و -

 آموزشی جهت نوشتن شیوه نامه ها
 لزوم راه اندازی دبیرخانه نظام ارزیابی آزمونها-
نامه رضایت مندی گیرندگان خدمت توسط معاونت تدوین شیوه-

 توسعه 
دوین شیوه نامه در خصوص کمیته المپیاد، استعداد درخشان و ت-

 edcکمیته مشورتی توسط 

تدون شیوه نامه جهت دانشجویان جدید الورود جهت آشنایی با -
قوانین و مقررات دانشگاه توسط معاونت دانشجویی، پژوهشی و 

 آموزشی

( توسط حوزه معاونت (dress codeتدوین شیوه نامه پوشش -
 فرهنگی-دانشجویی

تدوین شیوه نامه کمیته تخلفات دانشجویی توسط حوزه معاونت -
 فرهنگی و با همکاری معاونت آموزشی-دانشجویی

تدوین شیوه نامه شرکت دانشجویان در کنگره توسط معاونت -
 پژوهشی و اداره کل خدمات آموزشی

تدوین شیوه نامه ارزیابی دانشجویان و بارگذاری در سایت توسط -

که دبیرخانه نظام ارزیابی  و مقرر شد edcمات اموزشی و اداره خد
 آزمونها در معاونت آموزشی راه اندازی شود.

نمایندگان 
معاونتهای 

توسعه، 
-دانشجویی
فرهنگی، 
پژوهشی، 

اداره 
خدمات 

اموزشی و 

edc  

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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 یران بر اساس مالکهای روشنانتصاب مد:  S5A2 حوزه مدیریت -4

 revise شیوه نامه انتصاب پستهای  آیین نامه وزارتخانه و تدوین
با  مختص دانشگاه و با عنوان دانشگاه علوم پزشکی جهرم مدیریتی

 . تایید هیات رئیسه دانشگاه
  اقدامات الزم انجام شده است-

S6A2 وجود نظام ارزشیابی مناسب از عملکرد کارکنان  : 
سازی شاخصهای اختصاصی، آیین نامه داخلی نظام ارزشیابی فشفا 

ظام ارزیابی به تبدیل آیین نامه داخلی ن عملکرد کارکنان، بامناسب 
 اری در سامانه، مستندات صورت جلسه ها، شیوه نامه و بارگذ

، تدوین شاخصهای ر با ذکر تاریخمقر در موعد کارکنانارزشیابی 
 ریخ ارزشیابی مدیران اختصاصی ارزیابی مدیران، تا

دانشگاه  و ازکلیه فرایندهای تفویض شده از ستاد به دانشگاه  احصا
 ه واحدهای محیطی بر اساس مستندات وزارت و فلوچارت سازمانیب

 اقدامات الزم انجام شده است-

سرکار خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

 دانشگاه :  رضایتمندی خدمت گیرندگان S12A2 حوزه مدیریت -5
ه های مختلف زایتمندی خدمت گیرندگان در حوضتدوین شیوه نامه ر

ماه یکبار رضایت سنجی انجام  6و در شیوه نامه ذکر شود که مثال هر 
شود و حتما در شیوه نامه قید شود که در چه سطح و چه ابعادی می

و بررسی نتایج آن و ذکر ت پیشنهادا صندوق، گزارشات شودانجام می
شود و راهکارهای شود که نتایج صندوق در کمیته بررسی می

نتایج ، سیر کار مشخص گردد گیرد وپیشنهادی مورد ارزیابی قرار می
به صورت گزارش نوشته  تعامل با ریاست و جلسات پرسش و پاسخ

نظر دانشجو در مورد حوزه های مختلف دانشگاه سنجیده شده ، شود
تایج آن سالی یکبار نمودار شده و در زونکن مربوطه نگهداری و ن

جلسات با نتایج و گزارش سنل ستادی، ررضایت سنجی از پشود، 
هر نوع طرح تحقیقاتی  ،و نتایج آن معاونین، رضایت سنجی از بیماران

که در مورد رضایتمندی انجام می شود باید از چارچوب طرح خارج 
ام شود و یك شیوه نامه ائه نتایج انجشده و به صورت گزارش و ار

شود و مسئول ماه یکبار انجام می 6ریف گردد که مثال هر برای آن تع
اعتبار بخشی بیمارستان نیز در جریان این طرحها قرار گرفته و نتایج 

 بیمارستان نیز موجود باشد. edoآن در قالب گزارش در دفتر 
و گزارشات صندوق  انایتمندی خدمت گیرندگضتدوین شیوه نامه ر- 

تعامل نتایج  باشد. پیشنهادات هنوز انجام نشده و در حال پیگیری می
در مورد  نظرات دانشجو و سنجش با ریاست و جلسات پرسش و پاسخ

ختلف دانشگاه و نمودار شدن نتایج آن هنوز انجام نشده حوزه های م
 و مقرر شد در دست اقدام قرار گیرد.

یا همه طرحهای مربوط به نیاز سنجی قبل مقرر شد خانم زاهدی ن-
 را بررسی کنند. 96و بعد از سال 

رضایت سنجی ذی نفعان مقرر شد طرحی با عنوان بررسی میزان -
ات ارائه شده در دانشگاه و با مشارکت نمایندگان از کیفیت خدم

و اداره خدمات آموزشی تدوین و  edcمعاونت توسعه و پژوهش و 
 اجرا گردد.

نم سرکار خا
ممتاز و 

سرکار خانم 
 زاهدی نیا

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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ساز و کار مناسب برای بررسی نتایج طرحها و :  S7A2 حوزه مدیریت -6

  برنامه ها
جهت یف اعضای آن و در ابالغ قید شود و وظا HSR معرفی کمیته 

آیین نامه اجرایی ، بررسی طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای

فرم نظارت بر طرح و نمونه کمیته نظارت،  ،HSR کمیتهدرخصوص 

به HSR طرحهای ،کمیته صورتجلسات فرم عقد قرارداد، ،پر شده آن

  HSRسی نتایج طرحهای ربر همراه شماره طرحها و داشتن کد بندی،

شدن  presentو ذی نفع، مستندات با مشارکت گروههای هدف 

 ریاست دانشگاه نزد HSRطرحهای 
آیین نامه ها آماده شده. صورت جلسه، عقد قرارداد و نتایج طرحها -

 هم آماده است

جهت  "با مضمون HSRمقرر شد ابالغ کمیته نظارت بر کمیته -
 جهت اعضا تهیه گردد. "پایان نامه ایبررسی طرحای پژوهشی غیر

سرکار خانم 
 زاهدی نیا

آقای دکتر  97مردادماه
روستازاده 

انم و خ
دکتر 

 نجفی پور

حوزه منابع و  -7

 امکانات
 

S1A3  :امور انجام فضای فیزیکی جهت  مناسب بودن

 موسسه ستادی
شناسایی فضای موجود، تعریف استاندارد، احصای متراژ ساختمانهای  

آموزشی، احصای  ستادی به تفکیك آزمایشگاه، اتاق اساتید، اتاقهای
 ن شاخص  ییتبو استاندارد 

 الزم انجام شد اقدامات-

S4A3و کودکستان برای  : در دسترس بودن مهد کودک

 کارکنان و دانشجویان موسسه
ه پرسنل، بدرخصوص ارائه خدمات مهد کودک  مدارک و مستندات 

کارکنان در مهد کودک یا ارائه  فرزندتدوین شیوه نامه جهت ثبت نام 
 مهد کودک   ورکمك هزینه مالی به ام

 ام شد.اقدامات الزم انج -

S6A3 وجود فضا و امکانات فیزیکی مناسب در دانشکده :

 ها

متراژ فضای فیزیکی، تعداد دانشجویان، محاسبه اتاق به ازای هر 
هیات علمی، محاسبه فضای آموزشی به ازای هر دانشجو و اینکه هر 

 اتاق به چه تعداد هیات علمی اختصاص دارد.
 اقدامات الزم انجام شد. -

سرکار خانم 
 ازممت

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه منابع و  -8

 امکانات

 

S10A3  : وجودامکانات مناسب برای آموزش مهارتهای

 SKILL LAB)عملی به دانشجویان )
 عکس و لیست موالژها موجود باشد.

مقرر شد لیست موالژهایی که نداریم بر اساس آزمونهای ارزیابی -
الینی تهیه شود و جهت خریداری از طریق معاونت پیگیری صالحیت ب

 شود

سرکار خانم 
دکتر نجفی 

 پور

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه منابع و  -9

 امکانات

 

S15A3 وجود خوابگاههای دانشجویی با امکانات :

 مناسب
کس و ارائه ارائه مستندات بهبود کیفیت خدمات خوابگاهی مانند ع

 گزارش و ذکرتاریخ انجام فعالیتها درگزارش
مقرر شد هم نظرسنجی از دانشجو و هم عکس جهت مستندات -

 تهیه گردد

معاونت 
-دانشجویی

 فرهنگی

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
 دکتر
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حوزه آموزش  -10

 کارکنان

S3A4وجود برنامه مناسب آموزش کارکنان : 
گاهها، انجام نیاز سنجی، نتیجه ارزشیابی بعد از وجود برنامه کار

 آموزش به صورت نمودار پای یا هیستوگرام گزارش گردد.  

-pre test , post test شود ولی اثربخشی عملکرد انجام می
 و نگرش انجام نشده.

 مقرر شد تکرار آزمون در مقاطع بعدی انجام شود-

سرکار خانم 
 ممتاز

آقای دکتر  97مردادماه 
وستازاده ر

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه هیات  -11

 علمی

 

S1A5 وجود خط مشی مناسب برای استخدام اعضای :

 هیات علمی
تدوین شیوه نامه اختصاصی دانشگاه جهت جذب اعضای هیات 
علمی، گذاشتن صورت جلسات، مستندات نظر سنجی از هیات 

علمی در مورد رضایت از فرایند جذب اعضای هیات علمی و 
گزارش نتایج آنها، وجود شیوه نامه مصاحبه جهت جذب اعضای 

 هیات علمی، مرتب بودن پرونده ها و اتاق مربوطه

S4A5 وجود سیستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء :

 هیات علمی
نقص در مشخصات و سیستم اطالعات اعضای هیات علمی، لزوم 

امه بارگزاری اطالعات اعضای هیات علمی شامل مشخصات شناسن

 در سایت، عکس در سامانه اساتید cvای 

S6A5مشخص بودن برنامه فعالیت اعضاء هیات علمی : 
های ماهیانه و بارگزاری مستندات برنامه های هفتگی و برنامه

حضور و غیاب فیزیکی مانند عکس از برنامه کاری اعضاء هیات 
 علمی، بارگزاری مستندات سامانه ارتقاء اعضای هیات علمی

 

آقای  جناب
دکتر 

 روستازاده

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

آموزش حوزه  -12

 دانشجو

 

 

S6A8 ارائه خدمات مشاور و راهنمایی تحصیلی به :

 دانشجویان
، تشکیل پرونده مشاوره جهت بارگذاری ابالغ آقای دکتر شریفی

ال ست مثاکه ممکن  under graguatedتك تك دانشجویان 
های بخش روانشناسی در نظر بگیریم، لزوم وجود در بخش مشاوره

پرونده در چارچوب استاد مشاور، وجود گزارش برای هر دانشجو دو 
تا سه بار در طول هر ترم، بارگزاری مستندات ارزشیابی از استاد 

اری مستندات فرم و بارگذاری تمامی فرایندها، بارگذمشاور، تعریف 
استاد مشاور، مستندات روند چگونگی دادن رضایت دانشجو از 

بازخورد به دانشجو، جمع آوری فرم رضایت سنجی از دانشجویان 
 های مختلف دانشگاه و مقایسه آنها با سال بعد.راجع به حوزه

جناب آقای 
دکتر 

 شریفی

ای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه خدمات  -13

 دانشجویی

 

S3A6شارکت دانشجویان در امور دانشجویی: م 
تشکلهای دانشجویی مانند انجمن کلیه های سازوکار و شیوه نامه

و سایر کمیته ناظر بر نشریات، کمیته تحقیقات دانشجویی علمی، 
 .ها تدوین شودکمیته

معاونت 
-دانشجویی

و  فرهنگی
 پژوهشی

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

  حوزه پژوهشی -14

 

S3A7 وجود سیستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش :

 موسسه با بخش خدمات و صنعت
اری مستندات برگزاری کارگاه آموزشی جهت اصناف و ارگانهای بارگذ

مختلف مانند برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزش و پرورش، 

سرکار خانم 
 زاهدی نیا

آقای دکتر  97مردادماه
روستازاده 

و خانم 
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بهداشت مواد غذایی، بهداشت محیط، بهداست حرفه ای، بهداشت 

 . RFPها و فرمهای رس، بارگزاری لیست همه قراردادها، آیین نامهمدا
 باشد.مستندات کارگاههای آموزشی در حال آماده سازی می-
 احبان طرح و معاونت پژوهشی آماده شدهصلیست قراردادهای بین -
مدارس جمع آوری  مقرر شد طرحهایی که دیتاهای آن از طریق-

 خص شوندشده جهت بهره برداری از آنها مش

S4A7سامان یافتگی انتشار آثار علمی موسسه : 
حهای پژوهشی و کاربردی منظور از آثار علمی کتاب و مجله و طر

مه انتشار طرحهای تحقیقاتی، اری شیوه نامه و سیاست نااست. بارگذ
اری آیین نامه تشویقی فرایند انتشار کتب دانشگاه، بارگذاری بارگذ

شوند و فقط چون مقاله نمی HSRمقاالت چاپ شده. طرحهای 
گزارش کار دارند به عنوان  طرحهای کاربردی تعریف شوند و از حوزه 
طرحهای تحقیقاتی خارج شوند تا درصد انتشار مقاله باال رود. محاسبه 

به آمار سالهای مقاالت حاصل از طرحهای تحقیقاتی باید مربوط  50%
مترجمان از فرایند  اری فرم رضایتمندی مولفان وگذشته باشد. بارگذ

کارشناسی تصویب و حمایت موسسه از انتشار آثار و انجام نظر سنجی 
 از مولفین.

 باشد. درحال انجام می-
 جهت مقاله کردن طرحها صحبت شود امقرر شد با صاحبان طرحه-

S7A7 برنامه ریزی مناسب گسترش روابط با مراکز :

 علمی خارج از کشور
اری یر مراکز مانند ثبت آگهی، بارگذسامستندات جلب همکاری با 

 مستندات همکاری شرکت دانش بنیان و سایر مراکز 
 اری گرددتفاهم نامه با هند و فرانسه بارگذمستندات -
 لزوم شرکت آقای نادری زاده در جلسات قطب-

دکتر 
 نجفی پور

: مدیریت مناسب پایان نامه های تحصیالت S10A7 شیحوزه پژوه -15

 تکمیلی
اری نامه های تحصیالت تکمیلی و بارگذتدوین کلیه فرایندهای پایان 

 در سایت
مدیریت امور آموزشی و فرایند و شیوه نامه نوشته شده و در سایت -

و مقرر شد توسط معاونت  اری شده استتحصیالت تکمیلی نیز بارگذ
 تفاده قرار گیردپژوهشی مورد اس

سرکار خانم 
زاهدی نیا و 
سرکار خانم 

دکتر 
 دهقانپور

آقای دکتر  97مردادماه
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه آموزش  -16

 دانشجو

S7A8 توجه ویژه به حل مشکالت آموزشی موسسه از :

 طریق تحقیقات
مانند بررسی مسائل و  HSRبارگزاری چند نمونه از طرحهای 

کارورزهای پرستاری از لحاظ کیفی. خالصه گزارش و  مشکالت
 شماره طرح و نتیجه نوشته شود. حتما به صورت گزارش و نه طرح

 در دست اقدام-

سرکار خانم 
 زاهدی نیا

آقای دکتر  97مردادماه
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور

حوزه آموزش  -17

 دانشجو

 

S3A8های درسی: ارزشیابی منظم برنامه 
 ابی استانداردسازی فرایندهای آموزشی بالینی بارگزاری شودارزشی

پیگیری روند ارزشیابی آموزشهای بالینی و نظر خواهی از دانشجو -
 راجع به برنامه درسی

سرکار خانم 
دکتر نجفی 

 پور

آقای دکتر  97مردادماه 
روستازاده 

و خانم 
دکتر 

 نجفی پور
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 جمع بندی :

  مند مقررات و وظایفاجرای نظام : اهتمام مدیریت دانشگاه به تدوین شیوه نامه های مناسب برای  S4A2 ددر خصوص استاندار 

، dress codeمقرر شد شیوه نامه از حوزه آموزش مانند شیوه نامه آشنایی دانشجویان جدید الورود با قوانین و مقررات دانشگاه، شیوه نامه 

با مشارکت   دانشجویانها، پذیرش دانشجویان، نظام ارزیابی دانشجویان در کنگره شرکت شیوه نامه شیوه نامه کمیته تخلفات دانشجویی،

 همه معاونتهای درگیر تدوین گردد. 

 های درسی: ارزشیابی منظم برنامهS3A8در خصوص استاندارد  حوزه آموزش دانشجودر  

 ارگزاری شودارزشیابی استانداردسازی فرایندهای آموزشی بالینی ب :مقرر شد

 

 : وجود سیستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش موسسه با بخش خدمات و صنعتS3A7 در حوزه پژوهشی در خصوص استاندارد

 مقرر شد:

 و لیست قراردادهای بین صاحبان طرح و معاونت پژوهشی آماده گرددمستندات کارگاههای آموزشی  -

 مع آوری شده جهت بهره برداری از آنها مشخص شوندمقرر شد طرحهایی که دیتاهای آن از طریق مدارس ج-

 

 : سامان یافتگی انتشار آثار علمی موسسهS4A7در حوزه پژوهشی در خصوص استاندارد

 مقرر شد با صاحبان طرحها جهت مقاله کردن طرحها صحبت شود-
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 می خارج از کشور: برنامه ریزی مناسب گسترش روابط با مراکز علS7A7در حوزه پژوهشی در خصوص استاندارد

 مقرر شد:

 مستندات تفاهم نامه با هند و فرانسه بارگذاری گردد-

 

 : مدیریت مناسب پایان نامه های تحصیالت تکمیلیS10A7 درخصوص استاندارد پژوهشی در حوزه

 کلیه فرایندهای نوشتن پایان نامه تحصیالت تکمیلی نوشته شده و در سایت بارگزاری گردد.مقرر شد: 

 

 

 : وجود خط مشی مناسب برای استخدام اعضای هیات علمیS1A5زه هیات علمی درخصوص استاندارد حودر 

 مقررشد:

شیوه نامه اختصاصی دانشگاه جهت جذب اعضای هیات علمی، صورت جلسات، مستندات نظر سنجی از هیات علمی در مورد رضایت از  

 وه نامه مصاحبه جهت جذب اعضای هیات علمی بارگزاری گردد. فرایند جذب اعضای هیات علمی و گزارش نتایج آنها، وجود شی

 

 : وجود سیستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء هیات علمیS4A5 حوزه هیات علمی درخصوص استاندارددر 

نقص در مشخصات و سیستم اطالعات اعضای هیات علمی برطرفگردد و بارگزاری اطالعات اعضای هیات علمی شامل  مقرر شد :

 در سایت انجام شود cvات شناسنامه ای مشخص

 

 

ن تحقق اهداف موسسه و زای بررسی میاوجود سازو کار مشخص بر :S3A1در حوزه رسالت و اهداف درخصوص استاندارد 

  واحدهای تحت پوشش

داف در راستای پیشنهاد شد تدوین تفاهم نامه بین معاونت توسعه، درمان و آموزشی انجام شود و اساس آن راجع به رسالت و اه-

 اعتباربخشی موسسه باشد و در هیات رئیسه دانشگاه نیز مطرح و تصویب گردد.

 

 

  ساز و کار مناسب برای بررسی نتایج طرحها و برنامه ها:  S7A2 استاندارد درخصوصمدیریت در حوزه  

 جهت اعضا تهیه گردد. "ان نامه ایجهت بررسی طرحای پژوهشی غیرپای "با مضمون HSRمقرر شد ابالغ کمیته نظارت بر کمیته -

 


