
 

 

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

 مقدمه :

اعتباربخشي فرايندي سيستماتيك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده توسط هر 

 باشد. سازمان و يا موسسه مي

به دانشگاهها  4931با توجه به ضرورت تحقق اهداف و دستيابي به شاخص هاي بسته هاي طرح تحول كه از سال 

ته مانند بس وآوري آموزش علوم پزشكيبسته هاي تحول و نمحول گرديده است در مركز توسعه متناسب با 

ز تباربخشي موسسات و مراكآموزش پاسخگو و عدالت محور، ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشكي، بسته اع

آموزش عالي سالمت، كميته هاي مرتبط به شرح زير تشكيل گرديده است. از آنجا كه مسئوليت  اجرا و دستيابي 

لذا در راستاي حصول اهداف، اقداماتي از  ،ها به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي واگذار شد به شاخص

 . باشدطراحي و در مرحله اجرا مي 4931ل هايي در ساتاكنون انجام و پروژه 31سال 

در حوزه معاونت آموزشي كميته هاي مختلف اعتباربخشي از جمله اعتباربخشي موسسه،اعتباربخشي مراكز 

 آموزشي درماني ، كميته اعتباربخشي برنامه دوره پزشكي عمومي ، اعتباربخشي آموزش مداوم شكل گرفته است.

ي از افراد گروه)ني( و مرحله ارزيابي بيروني وربي )ارزيابي دارزيا-دو مرحله  خود اعتبار بخشي براساس فرايند

  .دنپردازميموسسه  به ارزيابي عملكرد آن  خارج از سازمان و يا موسسه مذكور-

 ضرورت راه اندازی دبیرخانه اعتباربخشی درمعاونت آموزشی و دانشگاه :

 اعتبار هكميت قبال ما اينكه با و هست سازي استاندارد جهت در بزرگي تحول بخشي اعتبار دبيرخانه اندازي راه

 مفكريه زمينه اين در كميته اعضاء و داشتيم بود شده تشكيل آموزش تحول طرح اهداف راستاي در كه بخشي

 همو كند فعاليت تحول طرح اهداف راستاي در بتواند هم كه خانه دبير يك خالي جاي اما كردن مي فعاليت و

 بدهد انجام كاري موازي بدون را ها ارزيابي و گروهها به بازخورد و وزارتخانه به انعكاس ، مستندات آوري جمع

  . است ه بود خالي
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 بخشي اعتبار پزشكي، دانشكده برنامه جمله از مختلف ابعاد در بخشي اعتبار اينكه به توجه با است ضروري لذا

 سالي چند هر طرفي از و هست انجام حال در مطالعات مركز بخشي اعتبار و درماني مراكز بخشي موسسه،اعتبار

 روريض  كلي سياست يك  تعيين و كاري موازي از جلوگيري و هماهنگي منظور به لذا ،شود مي تكرار يكبار

 تحقق  خشيب بين همكاري با تا مشخص دبير يك با شود اندازي راه بخشي اعتبار كلي دبيرخانه يك رسيد بنظر

 گردد. ميسر بخشي اعتبار هاي شاخص

 اعضاي چنانچه تا شود، مطرح آموزشي شوراي در  اعتباربخشی خانه دبیر اندازی راه دانشگاه سياست اساس بر

 . بفرمايند هست نظرشان مد پيشنهادي آن وظايف شرح خصوص در محترم


