بسمه تعالی

استانداردهای اعتبار بخشي موسسه ای دانشگاههای علوم
پزشکي
(مصوب اولین جلسه کمیسیون ملي اعتباربخشي در تاریخ )94/11/18

متن استانداردها و نشانگرها...
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 - A1حوزه رسالت و اهداف
 -S1A1مشخص بودن رسالت ()Missionو اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش
 -I1S 1A1وجود اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مکتوب براي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش (الزامي)
 -I2S 1A1آگاهي اعضا هيئت علمي و کارکنان ارشد از رسالتها و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت
پوشش (الزامي)
 -I3S 1A1مشخص بودن فرايند اعمال تغييرات ضروري در اهداف و رسالتهاي دانشگاه و واحدهاي تحت
پوشش (ترجيحي)

-S2A1جامعيت و صراحت رسالت و اهداف تدوين شده
 -I1S 2A1تدوين اهداف به تفکيک در حوزه هاي آموزش  -پژوهش  -ارائه خدمات (الزامي)
 -I2S 2A1مشخص بودن مسئوليتهاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش در قبال جامعه (الزامي)
 -I3S 2A1تناسب اهداف مؤسسه با برنامه هاي توسعه کشور و منابع در اختيار مؤسسه (الزامي)

 -S3A1وجود ساز و کار مشخص براي بررسي ميزان تحقق اهداف مؤسسه و واحدهاي تحت پوشش
 -I1S 3A1مشخص بودن فرآيندهاي سنجش ميزان تحقق اهداف (الزامي)
 -I2S 3A1وجود گزارشهاي ادواري مبني بر ميزان دستيابي به اهداف (ترجيحي)
 -I3S 3A1وجود گزارشهاي مستند از ميزان پيشرفت و يا تجديد نظر و اصالح اهداف (الزامي)

-S4A1مشارکت دست اندرکاران مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت واهداف
 -I1S 4A1مشارکت مديران ارشد مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت و اهداف مؤسسه (الزامي)
 -I2S 4A1وجود روشهاي مدون براي مشارکت گروههاي منتخب دانشجويان -اعضا هيئت علمي و
کارکنان در تدوين اهداف مؤسسه (ترجيحي)
 -I3S 4A1مشارکت گروههاي منتخب هيئت علمي ،دانشجويان و کارکنان در تدوين رسالت و اهداف
مؤسسه (ترجيحي)
 -I4S 4A1مشخص بودن شيوه انتخاب گروههاي منتخب دانشجويان ،اعضا هيئت علمي و کارکنان کميته
هاي تدوين اهداف مؤسسه (ترجيحي)
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 - A2حوزه مديريت

 -S1A2وجود سازوکارهاي مناسب براي پايش ساختار سازماني مؤسسه و پيشنهاد تغييرات الزم
 -I1S 1A2وجود کميته پايش و بهبود ساختار در مؤسسه (ترجيحي)
 -I2S 1A2وجود گزارشهاي مستند از عملکرد کميته پايش و بهبود ساختار مؤسسه (ترجيحي)
 -S2A2وجود سازوکار مدون براي اصالح فرايندهاي تصميم گيري و انجام وظايف مؤسسه
 -I1S 2A2مکتوب و روشن بودن فرايندهاي تصميم گيري در سازمان (الزامي)
 -I2S 2A2وجود کميته پايش و اصالح فرايندها در تمامي واحدهاي سازماني تحت پوشش (ترجيحي)
 -I3S 2A2وجود مستندات قابل ارزيابي از عملکرد کميته اصالح فرايندها (ترجيحي)
 -S3A2روشن و مکتوب بودن وظايف و حدود اختيارات افراد شاغل در مؤسسه
 -I1S 3A2روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان در کليه سطوح مديريتي (الزامي)
 -I2S 3A2روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات افراد حقيقي و حقوقي طرف قرارداد
مؤسسه (ترجيحي)
 -I3S 3A2مطلع بودن افراد از شرح وظايف محوله ،حقوق و حدود اختيارات خود و ساير همکاران (الزامي)
 -I4S 3A2اعالم عمومي شرح وظايف اصلي کارکنان به نحوي که براي مراجعان قابل رويت باشد (الزامي)
 -I5S 3A2وجود ساز و کار معين براي تعيين ،تجديد نظر ،اصالح و اطالع رساني در مورد شرح وظايف
(ترجيحي)
 -S4A2اهتمام مديريت دانشگاه به تدوين شيوه نامه هاي مناسب براي اجراي نظام مند مقررات و وظايف
 -I1S 4A2سازگاري آيين نامه هاي داخلي با مقررات کشوري (الزامي)
 -I2S 4A2وجود سازوکار مدون براي مشارکت افراد ذيربط در تدوين آيين نامه ها (ترجيحي)
 -I3S 4A2مکتوب و در دسترس بودن آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي در واحدهاي ذيربط
(الزامي)
 -I4S 4A2اطالع رساني مناسب به افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي (الزامي)
 -I5S 4A2آگاهي مديران و افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي (الزامي)
 -I6S 4A2جامعيت ،صراحت و سازگاري مفاد آيين نامه ها با يکديگر (الزامي)
 -S5A2انتصاب مديران براساس مالکهاي روشن
 -I1S 5A2روشن و مکتوب بودن مالکهاي انتصاب در هر يک از سمتهاي مديريتي (ترجيحي)
 -I2S 5A2مرتبط بودن سوابق کاري و تحصيلي فرد با مسؤوليت محوله (ترجيحي)
 -I3S 5A2وجود کميته مشخص براي نظارت بر انتصابات و بهبود معيارهاي انتصابات مديران (ترجيحي)
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 -I4S 5A2انجام فعاليت مديران در محل وقوع پستهاي سازماني (ترجيحي)
 -S6A2وجود نظام ارزشيابي مناسب از عملکرد کارکنان
 -I1S 6A2مرتبط بودن فرمهاي ارزشيابي با شرح وظايف و انتظارات شغلي کارکنان (الزامي)
 -I2S 6A2وجود سازوکار مستند و علمي براي ارزشيابي ساليانه عملکرد مديران (در تمام سطوح)
(الزامي)
 -I3S 6A2انجام ارزشيابي عملکرد کار کنان در فواصل مشخص (حداقل يکبار در سال) (الزامي)
 -I4S 6A2مستند و علمي بودن شيوه گردآوري اطالعات ارزشيابي (الزامي)
 -I5S 6A2مناسب بودن نحوه بازخورد نتايج ارزشيابي به کارکنان و بکارگيري نتايج آنها (الزامي)
 -S7A2وجود ساز و کار مناسب براي بررسي نتايج طرحها و برنامه ها
 -I1S 7A2وجود گزارشهاي پيشرفت برنامه ها و طرحها (ترجيحي)
 -I2S 7A2وجود نهاد مسؤول براي بررسي گزارش پيشرفت طرحها و برنامه ها (نظير مديريت آمارو
اطالع رساني) (ترجيحي)
 - I3S7A2وجود ساز و کار مناسب بر اي اصالح طرحها و برنامه ها براساس نتايج ارزشيابي (ترجيحي)
 -S8A2وجود نظام اطالعات مديريت ) (MISمناسب در سازمان
 -I1S 8A2دسترسي آسان پرسنل ذيربط به آخرين تغييرات در مقررات و آيين نامه هاي جاري مؤسسه
(الزامي)
 -I2S 8A2امکان پايش عمليات سازمان و پيشرفت برنامه ها از طريق سيستم اطالعات مديريت )(MIS
(ترجيحي)
 -I3S 8A2امکان دسترسي آسان مديران به اطالعات مرتبط با کارکنان از طريق سيستم اطالعات
مديريت )( (MISالزامي)
 -I4S 8A2امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيربط به اطالعات مرتبط با منابع (فيزيکي ،مالي ،و
انساني) سازمان از طريق سيستم اطالعات مديريت )( (MISترجيحي)
 -I5S 8A2استفاده بهينه از سيستم اطالعات مديريت مؤسسه و پرهيز از درخواست گزارشهاي تکراري
در سازمان (ترجيحي)
 -I6S 8A2امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيصالح به گزارش عملکرد سازمان از طريق سيستم
اطالعات مديريت )( (MISترجيحي)
 -I7S 8A2استفاده از ) (MISبراي افزايش سرعت و صحت فرآيندهاي سازمان (نظير صدور احکام،
ارزشيابي( )... ،ترجيحي)
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 -I8S 8A2امکان دسترسي مديران ارشد به مدارک و اسناد رسمي سازمان (نظير اساسنامه ،مدارک
تاسيس ،اسناد مالکيت( ..،ترجيحي)
 -I9S 8A2امکان ارائه گزارشهاي متنوع براساس نياز مديريت از طريق )( (MISترجيحي)
 -S9A2مناسب بودن فرايند تخصيص بودجه در دانشگاه
 -I1S 9A2وجود گزارشهاي ساليانه مبني بر هزينة بودجه در قالب برنامه هاي مدون (الزامي)
 -I2S 9A2وجود گزارشهاي ادواري از نحوه تحقق درآمدهاي اختصاصي به تفکيک واحدهاي گوناگون
(الزامي)
 -I3S 9A2تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون بر اساس شاخصهاي معين (الزامي)
 -I4S 9A2اطالع واحدهاي زير مجموعه مؤسسه از ميزان اعتبارات ساليانه (الزامي)
 -I5S 9A2وجود گزارشهاي عملکرد کليه واحدها به تفکيک از نحوه هزينه بودجه (الزامي)
 -I6S 9A2وجود برنامه هاي کوتاه مدت -ميان مدت و بلند مدت براي تأمين منابع مالي مؤسسه
(ترجيحي)
 -S10A2وجود سياست تفويض اختيار در مؤسسه
 -I1S 10A2وجود مدارک مبني بر انجام تفويض اختيار به کليه رده هاي سازماني ممکن (ترجيحي)
 -I2S 10A2وجود برنامه مشخص براي تفويض اختيار در هر يک از حوزه هاي اداري مالي ،پژوهشي،
آموزشي ،خدماتي (ترجيحي)
 -I3S 10A2وجود مدارک نشان دهنده ارزشيابي نتايج تفويض اختيارات (ترجيحي)
 -S11A2آمادگي مؤسسه براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي و کاهش تصدي دولتي
 -I1S 11A2وجود برنامه هاي مشخص براي کاهش تصدي دولتي درمؤسسه (ترجيحي)
 -I2S 11A2وجود کميته هاي تصميم گيري براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي (ترجيحي)
 -I3S 11A2وجود مدارک مبني بر واگذاري وظايف به بخش غيردولتي (ترجيحي)
 -I4S 11A2وجود مدارک نشاندهنده ارزشيابي نتايج حاصل از واگذاري وظايف به بخش غيردولتي
(ترجيحي)
 -S12A2رضايتمندي خدمت گيرندگان از دانشگاه
 -I1S 12A2وجود نظامي براي سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان ،اعضاي هيأت علمي ،دانشجويان و
مراجعان (الزامي)
 -I2S 12A2وجود گزارشهاي مستند در مورد بکارگيري نتايج نظرسنجي ها براي بهبود فرآيندها (الزامي)
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 -S13A2ميزان موفقيت مؤسسه در جهت جذب منابع غيردولتي (بنيادها ،خيريه ها ،افراد نيکوکار)
 -I1S 13A2وجود دفتر يا واحد مشخص براي جذب کمکهاي مردمي (ترجيحي)
 -I2S 13A2روند رو به رشد نسبت بودجه جذب شده از منابع غيردولتي به بودجه عمومي مؤسسه در سال
(ترجيحي)
 -I3S 13A2وجود برنامه براي جذب کمکهاي مردمي (ترجيحي)
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 -A3حوزه منابع و امکانات
 -S1A3مناسب بودن فضاي فيزيکي جهت انجام امور ستادي مؤسسه
 -I1S 1A3تناسب فضاي اداري با تعداد کارکنان (ترجيحي)
 -I2S 1A3وجود اتاقهايي جهت تشکيل جلسات و شوراها (ترجيحي)
 -I3S 1A3وجود خط تلفن مستقل براي کليه اتاقهاي ستادي (ترجيحي)
 -I4S 1A3وجود تابلوهاي راهنما براي ساختمانها و محوطه عمومي (الزامي)
 -I5S 1A3وجود آسانسور در ساختمانهاي بلندتر از چهار طبقه (ترجيحي)
 -I6S 1A3امکان دسترسي آسان معلولين به قسمتهاي مختلف ساختمان (الزامي)
 -I7S1A3وجود فضاي مناسب براي انتظار مراجعين (در واحدهايي که تعداد مراجعين زياد است)
(ترجيحي)
 -I8S 1A3رعايت نظافت و مناسب بودن تعداد سرويسهاي بهداشتي (الزامي)
 -I9S 1A3وجود نمازخانه در ساختمانها (ترجيحي)
 -I10S1A3مناسب بودن نور ،تهويه ،حرارت و برودت ساختمان (الزامي)

 -S2A3فضاها و امکانات مناسب براي استفاده کارکنان و مراجعان
 – I1S 2A3وجود توقفگاه مناسب در اطراف ساختمانها (ترجيحي)
 – I2S 2A3وجود پارکها و فضاي سبز در اطراف ساختمانها (ترجيحي)
 -I3S 2A3وجود رستوران و کافه تريا در محوطه ساختمان (ترجيحي)
 -S3A3قابل دسترس بودن فضاي مناسب ورزشي براي مؤسسه
 -I1S 3A3وجود سالنهاي ورزشي مناسب سرپوشيده (ترجيحي)
 -I2S 3A3مجهز بودن سالنها به نور ،حرارت ،برودت ،تهويه و کف پوش مناسب (ترجيحي)
 -I3S 3A3وجود زمينهاي ورزشي سرباز ،چمن و غير چمن (ترجيحي)
 -I4S 3A3وجود برنامه مشخص براي استفاده دانشجويان و کارکنان از تأسيسات ورزشي (ترجيحي)
 -S4A3در دسترس بودن مهدکودک و کودکستان براي کارکنان و دانشجويان مؤسسه
 -I1S 4A3رعايت استانداردهاي سازمان بهزيستي در مهد کودک متعلق به (يا طرف قرارداد) مؤسسه
(ترجيحي)
 -I2S 4A3وجود ضوابط مشخص براي استفادة کارکنان و دانشجويان از مهد کودک (ترجيحي)
 -S5A3در دسترس بودن وسايل نقليه عمومي براي کارکنان و دانشجويان (در صورت نياز)
 -I1S 5A3وجود سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان (الزامي)
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 -I2S 5A3وجود سرويسهاي اياب و ذهاب براي دانشجويان (ترجيحي)
 -S6A3وجود فضا و امکانات فيزيکي مناسب در دانشکده ها
 -I1S 6A3کافي بودن تعداد کالسها به نسبت دانشجويان و واحدهاي درسي ارائه شده (الزامي)
 -I2S 6A3مناسب بودن فضاي کالسها (به لحاظ اندازه ،نور ،تهويه ،حرارت و برودت ،تميزي ،صندلي)
(الزامي)
 -I3S 6A3استفاده بهينه دانشکده از فضاهاي آموزشي (ترجيحي)
 -I4S 6A3کافي بودن تعداد آزمايشگاهها به نسبت دانشجويان و دروس آزمايشگاهي (الزامي)
 -I5S 6A3مناسب بودن فضاي آزمايشگاهها (به لحاظ اندازه ،نور ،تهويه ،حرارت و برودت ،تميزي،
صندلي) (الزامي)
 -I6S 6A3وجود يا دسترسي آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهيزات کافي) (ترجيحي)
 -I7S 6A3استفاده بهينه دانشکده ها از آزمايشگاهها (ترجيحي)
-I8S 6A3در اختيار بودن فضاي دفتري مناسب براي هر کدام از اساتيد تمام وقت که از نور کافي و
امکانات الزم برخوردار باشد (تلفن ،حرارت ،برودت ،اتصال به شبکه اطالع رساني) (ترجيحي)
 -I9S 6A3قابل دسترس بودن اتاقهاي هيئت علمي براي دانشجويان (الزامي)
 -I10S6A3کفايت و کيفيت سرويسهاي بهداشتي (ترجيحي)
 -I11S6A3در دسترس بودن نمازخانه مناسب براي دانشکده (ترجيحي)
 -I12S6A3مناسب بودن فضاي آموزشي ويژه دوره هاي تحصيالت تکميلي (انعطاف پذيري کالسها براي
آموزش گروههاي کوچک و آموزش انفرادي) (ترجيحي)
 -I13S6A3کافي بودن اتاقهاي اختصاص داده شده به دانشجويان دوره تحصيالت تکميلي (ترجيحي)
 -I14S6A3دسترسي آسان به تجهيزات و خدمات رسانه اي در کالسها (پروژکتور ،ويديو ،کامپيوتر،
سيستم صوتي ( )....ترجيحي)
 -I15S6A3وجود تابلو اعالنات اختصاصي براي هر گروه آموزشي و مديريت دانشکده ها (الزامي)
 -I16S6A3وجود تابلوهاي راهنما در دانشکده ها (الزامي)
 -I17S6A3استفاده بهينه از فضاي اداري دانشکده (ترجيحي)
 -S7A3رعايت استانداردهاي ايمني در دانشکده ها
 -I1S 7A3اطالع مسوول خدمات دانشکده از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در
فضاهاي دانشکده (الزامي)
 -I2S 7A3اطالع مسوول آزمايشگاهها از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در
آزمايشگاهها (الزامي)
 -I3S 7A3اطالع مسوول تاسيسات از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در تاسيسات
(الزامي)
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 -S8A3مناسب بودن فضاي اختصاص داده شده به دانشجويان جهت فعاليتهاي انفرادي ،گروهي و
فوق برنامه
 -I1S 8A3وجود اتاقهايي جهت انجام فعاليتهاي فوق برنامه علمي ،فرهنگي و اجتماعي (ترجيحي)
 -I2S 8A3اختصاص قفسه (کمد) قفل دار شخصي به دانشجويان (ترجيحي)
 -I3S 8A3وجود فضاي مکالمه( ،استراحتگاه) ،و خدمات غذايي براي دانشجويان در درون يا نزديکي
دانشکده (ترجيحي)
 -S9A3دسترسي آسان به خدمات تکثير جهت دانشجويان و هيأت علمي
 -I1S 9A3وجود دستگاههاي تکثير مناسب که در طول ساعات اداري ارائه خدمت نمايد( .الزامي)
 -I2S 9A3رضايت دانشجويان و اعضاي هيأت علمي از خدمات تکثير ارائه شده( .ترجيحي)
 -S10A3وجود امکانات مناسب براي آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان ()Skill lab
 -I1S 10A3وجود فضاي ويژه جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي (الزامي)
 -I2S 10A3وجود تجهيزات مناسب و کافي جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي به تفکيک هر رشته
(الزامي)
 -I3S 10A3وجود برنامة مناسب و مکتوب براي استفاده از امکانات ( Skill Labالزامي)
 -I4S 10A3استفاده کافي از امکانات  Skill labبراي تقويت آموزش عملي (ترجيحي)
 -I5S10A3مراعات استانداردهاي کشوري تدوين شده در حوزه معاونت آموزشي وزارت متبوع
(ترجيحي)
 -I6S 10A3مکتوب بودن اهداف آموزشي و وظايف دانشجويان و فراگيران هر دوره در Skill Lab
(الزامي)
 -S11A3وجود امکانات و تجهيزات مناسب آزمايشگاهي
 -I1S 11A3تناسب تعداد آزمايشگاهها با رشته ها و دوره هاي تحصيلي و تعداد دانشجويان (الزامي)
 -I2S 11A3تناسب تجهيزات آزمايشگاهي با اهداف آموزشي و پژوهشي و تعداد دانشجويان (الزامي)
 -I3S 11A3به روز بودن تجهيزات آزمايشگاهي (ترجيحي)
 -I4S 11A3وجود کارشناس متخصص براي استفاده و نگهداري تجهيزات (ترجيحي)
 -I5S 11A3وجود سيستمي براي جايگزيني يا تعمير تجهيزات (ترجيحي)
 -I6S 11A3وجود گزارشهايي (مستنداتي) مبني بر سهولت در استفاده و دسترسي به دستگاهها براي
محققين در رشته هاي مرتبط (ترجيحي)
 -I7S 11A3وجود شناسنامه تجهيزات (شامل دستورالعمل استفاده ،دستورالعمل نگهداري و مشخصات
دستگاه) (الزامي)
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 -S12A3وجود تسهيالت مناسب براي نگهداري حيوانات آزمايشگاهي
 -I1S 12A3وجود فضاي مناسب و اختصاصي براي نگهداري و تکثير حيوانات آزمايشگاهي (ترجيحي)
 -I2S 12A3مراعات استانداردهاي بهداشتي در آزمايشگاه نگهداري حيوانات و تأييد آن توسط اداره
دامپزشکي محل (ترجيحي)
 -I3S 12A3وجود کارکنان با تجربه مرتبط براي اداره آزمايشگاه حيوانات (ترجيحي)
 -I4S 12A3تناسب فضا و امکانات آزمايشگاه حيوانات با نيازهاي آموزشي و پژوهشي استادان و
دانشجويان تحصيالت تکميلي مرتبط (ترجيحي)
 -S13A3مناسب بودن امکانات و خدمات کتابخانه دانشکده ها و بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش
 -I1S 13A3تناسب فضاي سالنهاي مطالعه با تعداد دانشجويان و اعضا هيأت علمي (به ازاي هر  20کاربر
يک صندلي) (الزامي)
 -I2S 13A3وجود حد اقل يک جلد از کتابهاي مرجع عمومي (فرهنگها  ،دائره المعارف )..در موسسه
(الزامي)
 -I3S13A3وجود فرآيندي جهت تامين تعداد کافي از کتابهاي مرجع تخصصي (رفرنسها و منابع اعالم
شده امتحاني) در موسسه (ترجيحي)
 -I4S 13A3وجود فرآيندي جهت سفارش و تامين مجالت مرجع اعالم شده از طرف هيئت بورد براي
رشته هاي تحصيالت تکميلي دائر در موسسه به صورت چاپي يا الکترونيک (الزامي)
 -I5S 13A3دسترسي به منابع سمعي-بصري ( ، CDنوارهاي صوتي و تصويري( )...ترجيحي)
 -I6S 13A3وجود حداقل يک نفر کتابداراطالع رسان در کتابخانه (الزامي)
 -I7S 13A3وجود حد اقل يک نفر کتابدار بخش مرجع در کتابخانه (ترجيحي)
 -I8S 13A3وجود امکانات دسترسي به شبکه اينترنت و بانکهاي اطالعاتي و منابع الکترونيک (الزامي)
 -I9S 13A3وجود فهرست منابع موجود در کتابخانه با پوشش  %100در محل کتابخانه (سيستم OPAC
( )Online Public Access Catalogue ":الزامي)
 -I10S13A3امکان دسترسي آسان به  OPACاز طريق شبکه اينترنت (ترجيحي)
 -I11S13A3وجود سيستم تامين مدرک (ترجيحي)
 -I12S13A3ارائه خدمات پرينت و کپي در محل کتابخانه ها (ترجيحي)
 -I13S13A3ارائه خدمات کتابخانه به طور مرتب و حد اقل  12ساعت در روز (ترجيحي)
 -I14S13A3وجود سيستمي براي ارائه خدمات کتابداري و اطالع رساني به فارغ التحصيالن (مشمولين
آموزش مداوم) (ترجيحي)
 -I15S13A3وجود برنامه کوتاه مدت و بلند مدت براي نگهداري و ارتقا خدمات کتابخانه اي و اطالع
رساني (ترجيحي)
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 -I16S13A3وجود صفحه خانه ( ) home pageبراي کتابخانه در پايگاه اطالعاتي موسسه که حد اقل هر
 10روز يکبار
روز آمد شود (ترجيحي)
 -I17S13A3جذب  %100اعتبارات تخصيص يافته براي تامين منابع چاپي و الکترونيکي در  5سال
گذشته (ترجيحي)
 - I18S13A3به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپي و الکترونيکي) (الزامي)
 -I19S13A3روند رو به رشد رضايت اعضا هيئت علمي و دانشجويان از خدمات کتابخانه اي و سيستم
اطالع رساني (ترجيحي)
 -S14A3مناسب بودن امکا نات و خدمات سيستم اطالع رساني
 -I1 S14 A3وجود وب سايت براي موسسه با مراعات استانداردهاي تهيه وب سايت آکادميک (الزامي)
 -I2S14 A3قابل دسترس بودن اطالعات مربوط به فعاليتهاي علمي و خدمات مؤسسه و اعضا هيأت علمي از طريق شبکه
اطالع رساني مؤسسه (الزامي)
 -I3S14 A3ارائه اطالعات تماس ( آدرس  ،شماره تلفن و  ) Emailاعضاي هيات علمي و مسوولين موسسه در پايگاه
اينترنتي موسسه (الزامي)
 - I5 S14 A3 I4S14 A3ارائه خدمات  e-mailبا  domainموسسه به اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي
(الزامي)
 -I5S14 A3وجود امکاناتي در شبکه اطالع رساني دانشگاه جهت دسترسي به بانکهاي اطالعاتي معتبر در رشته مربوطه
(الزامي)

 -S15A3وجود خوابگاههاي دانشجويي با امکانات مناسب
 -I1S 15A3وجود فضا و امکانات خوابگاهي براي حد اقل يک سوم کل دانشجويان (الزامي)
 -I2S 15A3کيفيت اتاقهاي خوابگاه (نور ،حرارت و برودت ،تهويه ،سر و صدا ،بهداشت) (الزامي)
 -I3S 15A3مناسب بودن امکانات عمومي خوابگاهها (سرويسهاي بهداشتي ،حمام ،آشپزخانه ،نمازخانه،
سالن مطالعه ،فضاي تفريحي و فرهنگي ،فضاي مالقات با خانواده ،فضاي سبز ،محل شستشوي لباسها)
(ترجيحي)
 -I4S 15A3دسترسي به وسايل ارتباطي عمومي در محيط خوابگاهها (الزامي)
 -I5S 15A3وجود سرويس اياب و ذهاب از خوابگاه به مکانهاي آموزشي دانشگاه (در صورت نياز)
(ترجيحي)
 -I6S 15A3مناسب بودن تجهيزات و وسايل اتاقهاي خوابگاه (تخت ،کمد ،ميز تحرير ،پوشش مناسب
کف و ( )...ترجيحي)
 -I7S 15A3در دسترس بودن فروشگاههاي مورد نياز براي دانشجويان (ترجيحي)
 -I8S 15A3مناسب بودن امکانات حفاظتي و ايمني در خوابگاه (نرده ،کپسولهاي آتش نشاني ،پله هاي
اضطراري قابل استفاده ،نگهبان آموزش ديده و ( )...الزامي)
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 -I9S 15A3وجود آسانسور در ساختمان و خوابگاههاي بيشتر از  4طبقه (ترجيحي)
 -I10S15A3تفکيک مناسب اتاقهاي خوابگاه براي دانشجويان مقاطع کارشناسي و دکتري حرفه اي با
دانشجويان تحصيالت تکميلي (ترجيحي)
 -I11S15A3وجود حداقل  9متر مربع فضاي مفيد و غير مفيد خوابگاهي به ازاي هر دانشجوي ساکن در
خوابگاه (ترجيحي)  -I12S15A3وجود امکانات استفاده از کامپيوتر و اينترنت در خوابگاه (ترجيحي)
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 - A4آموزش کارکنان
 -S1A4وجود منابع مناسب براي آموزش کارکنان
 -I1S 1A4مشخص بودن ميزان بودجه ساليانه تخصيص يافته به آموزش کارکنان (براساس سرانه).
(الزامي)
 – I2S 1A4وجود متصديان آموزش کارکنان با سوابق آموزشي و تجربي مناسب (ترجيحي)
 -I3S 1A4انجام وظيفه متصديان و کارشناسان آموزش کارکنان در محل وقوع پستهاي سازماني خود
(ترجيحي)
 -I4S 1A4وجود فضا و تجهيزات مناسب براي انجام امور ستادي آموزش کارکنان( .ترجيحي)
 -S2A4وجود سيستم اطالعات آموزش کارکنان
 -I1S 2A4وجود سيستم رايانه اي ثبت اطالعات آموزش کارکنان به تفکيک نوع آموزش و دوره هاي
گذرانده شده از سوي کارکنان در هر قسمت و رده سازماني (الزامي)
 -S3A4وجود برنامه مناسب براي آموزش کارکنان
 -I1S 3A4تدوين برنامه ها براساس سنجش نيازهاي واقعي آموزش کارکنان (براساس اولويتهاي
مؤسسه اي و فردي) (الزامي)
 -I2S 3A4استفاده از شيوه ها و آموزش دهندگان مناسب (الزامي)
 -I3S 3A4بررسي اثربخشي آموزشهاي ارائه شده (حداقل  %10برنامه ها ارزشيابي شده باشند) (الزامي)
 -I4S 3A4فراگير بودن سطح پوشش برنامه هاي آموزش کارکنان( به گونه اي که تمامي کارکنان در هر
سال در حداقل يک برنامه آموزشي منطبق با نيازهاي فرد و مؤسسه شرکت کرده باشند) (الزامي)
 -I5S 3A4انجام ارزشيابي حداقل  20درصد برنامه ها به صورت تصادفي (با استفاده از الگوي مناسب)
(الزامي)
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 - A5هيأت علمي
 -S1A5وجود خط مشي مناسب براي استخدام اعضاء هيأت علمي
 -I1S 1A5روشن و مکتوب بودن نقش گروه ،دانشکده و حوزه معاونت آموزشي و هيات جذب در فرايند
جذب هيأت علمي (الزامي)
 -I2S 1A5مشخص بودن نحوه تأييد صالحيتهاي علمي و تواناييهاي تدريس متقاضيان عضويت در هيأت
علمي (الزامي)
 -I3S 1A5مشخص ب ودن نحوه تأييد تواناييهاي پژوهشي متقاضيان عضويت در هيأت علمي (الزامي)
 -I4S 1A5وجود مدارک روشن براي طي شدن صحيح فرايند جذب هيأت علمي (الزامي)
 -I5S 1A5وجود مدارک نشان دهنده اولويت به استخدام نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه
(الزامي)
 -I6S 1A5وجود سياست و برنامه مشخص براي استفاده پاره وقت از نخبگان خارج و داخل و اعضاي
هيأت علمي بازنشسته (ترجيحي)
 -I7S 1A5مشخص بودن حد اقل و حداکثر زمان الزم براي طي فرآيند استخدام (ترجيحي)
 -S2A5مناسب بودن ترکيب ،توزيع و تعداد اعضاء هيأت علمي در مؤسسه
 -I1S 2A5مشخص بودن نحوه محاسبه نياز مؤسسه به اعضاء هيأت علمي (برحسب سرانه دانشجو،
ميزان حجم تدريس ،ميزان حجم خدمات ،رشته تخصصي ،تنوع فراگيران ،تدريس عملي و نظري ،حجم
فعاليت پژوهشي و ( )...الزامي)
-I2S 2A5وجود نسبت مناسب استاد ،دانشيار ،استاديار و مربي متناسب با ماموريت و سابقه تشکيل
دانشگاه تيپ 1و ( 2ترجيحي)
 -S3A5وجود سيستم مناسب براي ارزشيابي و ارتقاي اعضاء هيأت علمي
 -I1S 3A5انجام ارزشيابي ساليانه هيئت علمي بر اساس شاخصهاي معين و فرايند مشخص توسط
فراگيران و مسئوالن با توجه به وظايف تعيين شده (الزامي)
 -I2S 3A5ارائه بازخورد مناسب در مورد نتايج ارزشيابي به اساتيد (الزامي)
 -I3S 3A5وجود مدارک مبني بر بکارگيري نتايج ارزشيابي در تصميم گيريهاي مديريتي (ارتقا ،عزل و
نصب و ( )...الزامي)
 -I4S 3A5جلب مشارکت اساتيد ،مسؤوالن و فراگيران براي بهبود مستمر فرآيند ارزشيابي استاد (الزامي)
 -I5S 3A5وجود و اجراي برنامه مشخص براي پيشگيري از رکود اعضا هيئت علمي (الزامي)
 -I6S 3A5اطالع رساني مناسب به اعضا هيئت علمي در مورد مقررات و فرآيندهاي ارزشيابي ،ارتقا
(الزامي)
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 -I7S 3A5وجود مدارکي در مورد منظم بودن تشکيل جلسات هيئت مميزه و کميته هاي کارشناسي (در
صورت وجود هيئت مميزه در مؤسسه) (الزامي)
 -S4A5وجود سيستم اطالعات مناسب در مورد اعضاء هيأت علمي
 -I1S 4A5در دسترس و روزآمد بودن شناسنامه علمي ( )CVاعضا هيئت علمي دانشگاه (ترجيحي)
 -I2S 4A5امکان دريافت گزارش هاي روزآمد از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي هيئت علمي
(ترجيحي)
 -I3S 4A5وجود ارتباط پويا بين سيستم اطالعات هيئت علمي با ساير سيستمهاي اطالعاتي مؤسسه
(ترجيحي)

 -S5A5وجود سازوکار مشخص براي آموزش مستمر اعضاء هيأت علمي
 -I1S 5A5وجود واحد آموزش اساتيد در مؤسسه (الزامي)
 -I2S 5A5وجود برنامة ساليانه براي آموزش مستمر اساتيد (الزامي)
 -I3S 5A5رعايت ضوابط آموزشي در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش اساتيد (نيازسنجي ،اطالع
رساني ،اجرا ،با شيوه مناسب ،ارزشيابي) (ترجيحي)
 -I4S 5A5مشارکت گروههاي آموزشي در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش اساتيد (الزامي)
 -I5S 5A5رضايت اغلب اعضا هيئت علمي از تسهيالت و برنامه هاي آموزشي (ترجيحي)
 -I6S 5A5مشخص بودن بودجه اختصاص يافته به آموزش اساتيد (ترجيحي)
 -I7S 5A5تناسب تعداد و تنوع دوره هاي آموزش اساتيد با تعداد اعضا هيئت علمي و رشته هاي
تخصصي ايشان (ترجيحي)
 -S6A5مشخص بودن برنامه فعاليت اعضاء هيأت علمي
 -I1S 6A5مشخص بودن و اعالم عمومي برنامه کار هفتگي اعضاي هيأت علمي (الزامي)
 -I2S 6A5وجود سيستم نظارت بر اجراي برنامه اعالم شده اعضاي هيأت علمي (الزامي)
 -I3S 6A5تناسب و انطباق حجم کار آموزشي -پژوهشي و اجرايي اعضاي هيأت علمي با آيين نامه هاي
موجود (الزامي)
 -I4S 6A5مشخص بودن ساعات مشاوره با دانشجويان در برنامه کاري اعضاي هيأت علمي و اعالم به
دانشجويان (الزامي)
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 - A6حوزة خدمات دانشجويي
 -S1A6ارائه خدمات ضروري به دانشجويان
 -I1S 1A6تامين سه وعده غذاي مورد نياز دانشجويان خوابگاه و يک وعده جهت دانشجويان بومي
(ترجيحي)
 -I2S 1A6وجود سيستم نظارت بر نگهداري و طبخ و توزيع مواد غذايي (الزامي)
 -I3S 1A6انجام به موقع ارائه خدمات بيمه دانشجويي (الزامي)
 -I4S 1A6در دسترس بودن خدمات سرپايي و فوريتهاي درماني براي دانشجويان (ترجيحي)
 -I5S 1A6وجود پرونده بهداشتي و معاينات دوره اي براي دانشجويان (ترجيحي)
 -I6S 1A6اطالع رساني مناسب و مکتوب به دانشجويان در مورد نحوه استفاده از امکانات رفاهي و فوق
برنامه دانشجويان (الزامي)
 -I7S 1A6ارائه خدمات مناسب مشاوره رواني اجتماعي براي دانشجويان (الزامي)
 -I8S 1A6پرداخت به موقع کمک هزينه ها و وامهاي دانشجويي (ترجيحي)
 -S2A6ارائه خدمات فوق برنامه مناسب
 -I1S 2A6مشخص بودن برنامه استفاده دانشجويان از فضاهاي ورزشي دانشگاه (الزامي)
 -I2S 2A6برگزاري منظم مسابقات ورزشي بين دانشکده اي و خارج دانشگاهي براي دانشجويان دختر و
پسر (ترجيحي)
 -I3S 2A6وجود آيين نامه مشخص براي فراهم سازي بستر و حمايت از تشکلهاي علمي – فرهنگي،
هنري و سياسي دانشجويي (ترجيحي)
 -I4S 2A6وجود برنامه براي اجراي منظم مسابقات علمي ،فرهنگي و هنري ساليانه بين دانشجويان
(ترجيحي)
 -I5S 2A6برنامه ريزي و اجراي کالسهاي فوق برنامه براساس نيازسنجي (ترجيحي)
 -I6S 2A6پوشش برنامه هاي فوق برنامه براي حداقل  %40دانشجويان (ترجيحي)
 -I7S 2A6وجود برنامه براي اجراي اردوهاي علمي  -فرهنگي  -تفريحي براي دانشجويان (ترجيحي)
 -I8S 2A6اطالع رساني مناسب به دانشجويان در مورد برنامه هاي فوق برنامه (الزامي)
 -S3A6مشارکت دانشجويان در امور دانشجويي
 -I1S 3A6فعال بودن شوراهاي منتخب دانشجويي در اداره امور مربوط به دانشجويان (خوابگاه ،تغذيه،
فوق برنامه و ( )...الزامي)
 -I2S 3A6وجود سيستم سنجش مستمر رضايت دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي فرهنگي و
مشارکت دانشجويي (الزامي)
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 -S4A6رسيدگي به امور انضباطي دانشجويان
 -I1S 4A6اطالع رساني مناسب به دانشجويان در مورد آيين نامه هاي مرتبط با تخلفات دانشجويي
(الزامي)
 -I2S 4A6تشکيل منظم جلسات کميته انضباطي در صورت نياز (الزامي)
 -I3S 4A6مراعات مقررات موضوعه در تصميم گيريهاي کميته انضباطي (الزامي)
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 - A7حوزه پژوهشي
 -S1A7برنامه ريزي ،هدايت و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي
 -I1S 1A7مشخص بودن معيارهاي انتخاب مديران پژوهشي و مراعات معيارها (معاون
پژوهشي ،مدير پژوهشي دانشگاه ،معاونان پژوهشي دانشکده ها و اعضاي شوراي
پژوهشي) (الزامي)
 -I2S 1A7تشکيل منظم جلسات شوراي پژوهشي در دانشکده ها و دانشگاه (الزامي)
 -I3S 1A7وجود برنامه کوتاه مدت و دراز مدت براي ارتقاء کيفيت پژوهشها در مؤسسه
(الزامي)
 -I4S 1A7مشخص بودن ميزان و نحوه تفويض اختيارات به زير مجموعه هاي مرتبط
(مراکز پژوهشي ،دانشکده هاو گروهها ( )....الزامي)
 -I5S 1A7وجود فرايند مشخص نظارت و ارزشيابي اختيارات تفويض شده (ترجيحي)
 -I6S 1A7نسبت بودجه جذب شده براي فعاليتهاي پژوهشي به بودجه تخصيص يافته از
سوي دانشگاه (ترجيحي)
 -I7S 1A7مشخص بودن و انتشار اولويتهاي پژوهشي در مؤسسه (ترجيحي)
 -I8S 1A7وجود ضابطه مدون و مکتوب براي تخصيص منابع در جهت اولويتهاي
پژوهشي (ترجيحي)
 -I9S 1A7مشخص بودن فرآيند حمايت از کارکنان غير هيئت علمي براي ارائه و اجراي
طرحهاي پژوهشي (ترجيحي)
 -I10S1A7مشخص بودن فرآيند حمايت از افراد غير دانشگاهي براي ارائه و اجراي
طرحهاي پژوهشي مرتبط با اهداف مؤسسه (ترجيحي)
 -I11S1A7مشخص بودن فرآيند بررسي فعاليتهاي پژوهشي از نظر سازگاري با
معيارهاي اخالقي (الزامي)
 -S2A7توجه به گسترش کمي و کيفي طرحهاي پژوهشي
 -I1S 2A7مشخص و مکتوب بودن فرآيند بررسي و تصميم گيري در مورد طرحهاي
پژوهشي (الزامي)
 -I2S2A7مناسب بودن زمان انجام فرايند بررسي و تصميم گيري در مورد طرحهاي
پژوهشي (حداکثر  3ماه) (ترجيحي)
 -I3S 2A7مناسب بودن نحوه محاسبه و تخصيص و به هزينه گرفتن بودجه طرحهاي
پژوهشي (ترجيحي)
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 -I4S 2A7روند رو به رشد تصويب طرحهاي ( HSRترجيحي)
-I5S 2A7روند رو به رشد تصويب طرحهاي پژوهش در آموزش (ترجيحي)
 -I6S 2A7روند رو به رشد تصويب طرحهاي بين دانشکده اي -بين دانشگاهي و بين
دانشگاه و صنعت و مراکز تحقيقاتي (ترجيحي)
 -I7S 2A7روند رو به رشد نسبت طرحهاي خاتمه يافته به کل طرحهاي پژوهشي در
مقطع زماني معين (ترجيحي)
 -I8S 2A7وجود سيستم نظارت و پايش روند اجراي طرحهاي پژوهشي (الزامي)
 -I9S 2A7مکتوب بودن فرآيند و زمان بندي تصويب و پرداخت بودجه طرح هاي
تحقيقاتي (ترجيحي)

 -S3A7وجود سيستم کارآمد ارتباط حوزه پژوهش مؤسسه با بخش خدمات و صنعت
 -I1S 3A7روند رو به رشد تعداد طرح ها و ميزان بودجه جذب شده از بخش صنعت و
خدمات (ترجيحي)
 -I2S 3A7وجود آيين نامه روشن در مورد فرايند تعامالت مالي و اداري مجريان طرحهاي
ارتباط با صنعت ،با مؤسسه طرف قرارداد و مؤسسه متبوع (دانشکده – دانشگاه)
(ترجيحي)
 -I3S 3A7ارتباط مستمر( ادواري) حوزه پژوهش با موسسات صنعتي -خدماتي و انعکاس
مستمر نيازهاي موسسات ذکر شده به گروههاي آموزشي و مراکز تحقيقاتي (ترجيحي)
 -S4A7سامان يافتگي انتشار آثار علمي مؤسسه
 -I1S 4A7مشخص بودن فرآيند کارشناسي و تصويب و حمايت از انتشار آثارعلمي
توسط مؤسسه (الزامي)
 -I2S4A7اطالع رساني مناسب به عموم دانشگاهيان در مورد فرآيند کارشناسي و
انتشار آثار علمي (ترجيحي)
 -I3S 4A7رضايت مؤلفان و مترجمان از فرآيند کارشناسي ،تصويب ،و حمايت موسسه از
انتشار آثار علمي (ترجيحي)
 -I4S 4A7روند رو به رشد تعداد و تنوع انتشارآثار علمي توسط موسسه (ترجيحي)
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 -I6S 4A7روند رو به رشد انتشار کتابهايي که به صورت گروهي تاليف يا ترجمه شده
اند ( توسط موسسه) (الزامي)
 -I7S 4A7متظم بودن انتشار مجالت علمي موسسه (الزامي)
 -I8S 4A7سرانه رو به رشد تعداد مقاالت چاپ شده اعضاي هيات علمي ،کارکنان و
دانشجويان در مجالت معتبر علمي داخلي (الزامي)
 - I9S4A7سرانه رو به رشد تعداد مقاالت چاپ شده اعضاي هيات علمي ،کارکنان و
دانشجويان در مجالت معتبر علمي خارجي (الزامي)
 -I10S4A7انتشار نتايج حد اقل  %50از طرحهاي پژوهشي مصوب به صورت مقاله در
مجالت معتبر علمي داخل و خارج کشور (الزامي)
 -I11S4A7ارائه نتايج حداقل  %70از طرحهاي پژوهشي مصوب به صورت مقاله در
همايشهاي علمي داخل يا خارج از کشور (ترجيحي)
 -S5A7سامان يافتگي نحوه برگزاري همايشها
 -I1S 5A7مشخص بودن فرآيند تصويب ،حمايت ،و برگزاري همايشهاي درون
دانشگاهي -بين دانشگاهي داخلي و خارجي (الزامي)
 -I2S 5A7روند رو به رشد مشارکت انجمنهاي علمي و مؤسسات غيردولتي در برگزاري
همايشهاي علمي (ترجيحي)
 -I3S 5A7روند رو به رشد تعداد و تنوع سمينارها و کنگره ها در سال (ترجيحي)
 -S6A7برنامه ريزي براي استفاده گ سترده اع ضاي هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي و
سفرهاي علمي
 -I1S 6A7مشخص بودن فرآيند بررسي و تصميم گيري در مورد فرصتهاي مطالعاتي
(الزامي)
 -I2S 6A7وجود سيستم براي ارائه خدمات مشاوره اي به اعضاي هيات علمي متقاضي
فرصتهاي مطالعاتي (ترجيحي)
 -I3S 6A7وجود گزارشهاي مدون ارزشيابي از سفرهاي علمي که با حمايت دانشگاه
انجام شده (الزامي)
 -I4S 6A7مشخص بودن فرآيند بررسي و تصميم گيري در مورد سفرهاي علمي (شرکت
در گردهمايهاي علمي خارج از کشور ( )....الزامي)
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 -I5S 6A7روند رو به رشد نسبت اعضاء هيئت علمي که تسهيالت مسافرت علمي( اعم از
فرصتهاي مطالعاتي و شرکت در همايشها) دريافت کرده اند به کل اعضاء در  5سال
گذشته (ترجيحي)
 -S7A7برنامه ريزي مناسب گسترش روابط با مراکز علمي خارج کشور
 -I1S 7A7روند رو به رشد اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترک با مراکز علمي و دانشگاهي
خارج از کشور (ترجيحي)
 -I2S 7A7استفاده موثر از تفاهم نامه هاي همکاريهاي علمي و فرهنگي با دانشگاهها و
مراکز علمي خارج از کشور (ترجيحي)
 -I3S 7A7وجود انتشارات منظم (چاپي و الکترونيکي) براي معرفي توانمنديهاي موسسه
به مراکز علمي و دانشگاهي خارج از کشور (ترجيحي)
 -I4S 7A7مشخص بودن فرآيند و نحوه تخصيص امکانات موسسه براي جلب همکاري
اعضاي هيات علمي برجسته خارج از کشور (ترجيحي)
 -S8A7وجود مراکز تحقيقاتي سازمان يافته و کارآمد
 -I1S 8A7مشخص بودن نحوه ارتباط مراکز تحقيقاتي (ارتباط تشکيالتي ،مالي ،مديريتي
و  )...با مؤسسه (دانشگاه) (ترجيحي)
 -I2S 8A7مشخص بودن فرآيند مشارکت اعضاء هيئت علمي در فعاليتهاي پژوهشي
مراکز (الزامي)
 -I3S 8A7روند رو به رشد نسبت مقاالت انتشار يافته مراکز تحقيقاتي به کل مقاالت
منتشر شده از سوي دانشگاه (در مجالت داخلي و خارجي) (ترجيحي)
 -I4S 8A7روند رو به رشد نسبت درآمد هاي پژوهشي مراکز تحقيقاتي (گرانتها) به کل
اعتبارات مراکز (ترجيحي)
 - I5S8A7هزينه شدن حداقل  %50از کل اعتبارات مراکز پژوهشي براي انجام طرحها و
تامين تجهيزات پژوهشي (الزامي)
 -I6S 8A7روند رو به رشد نسبت تحقيقات مشترک (بين بخشي) به کل تحقيقات انجام
شده در مراکز پژوهشي (ترجيحي)
 -S9A7برنامه ريزي مؤسسه براي توسعه نوآوري و اختراعات
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 -I1S 9A7وجود سيستمي براي ثبت آماري و انعکاس نوآوريها و اختراعات موسسه
(ترجيحي)
 -I2S 9A7مشخص بودن فرآيند حمايت و تشويق مؤسسه از نوآوريها و مبتکران
(ترجيحي)
 -S10A7مديريت مناسب پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي
 -I1S 10A7مشخص بودن فرآيند تصويب پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي درسطح
موسسه (الزامي)
 -I2S 10A7مشخص بودن فرآيند تخصيص بودجه به پايان نامه هاي تحصيال ت تکميلي
درسطح موسسه (الزامي)
 -I3S 10A7وجود سيستم پايش اجراي پايان نامه ها ي تحصيالت تکميلي در سطح
دانشکده و دانشگاه (الزامي)
 -I4S 10A7وجود سيستمي براي نظارت بر مراعات آيين نامه هاي دوره هاي تحصيالت
تکميلي (کارشناسي ارشد و دکترا) در تصويب ،پايش و ارزشيابي پايان نامه ها
(ترجيحي)
 -S11A7حمايت نظام يافته از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان
 -I1S 11A7وجود سيستم مشخص براي هدايت و حمايت از پژوهشهاي دانشجويي
(الزامي)
 -I2S 11A7روند رو به رشد تعداد مقاالت علمي انتشار يافته توسط دانشجويان در 5
سال اخير (الزامي)
 -I3S 11A7روند رو به رشد نسبت تعداد طرحهاي خاتمه يافته دانشجويي به کل
طرحهاي دانشجويي (ترجيحي)
 -I4S 11A7م شخص بودن فرآيند حمايت دانشگاه از دانشجويان پژوهشگر براي ارائه
مقاالت علمي (در مجالت و همايشها) (الزامي)
 -I5S 11A7روند رو به رشد ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط با پژوهش (روش تحقيق،
مقاله نويسي و  )...براي دانشجويان (نفر – ساعت) در  5سال گذشته (الزامي)
 -I6S 11A7مکتوب بودن و اعالم عمومي فرآيند و نحوه شناسايي و تشويق پژوهشگران
برتر (ترجيحي)
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-A8حوزه آموزش دانشجو

 -S1A8مشخص بودن برنامه هاي درسي
 -I1S 1A8موجود بودن برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به شکل مکتوب (الزامي)
 -I2S 1A8در دسترس بودن برنامه هاي درسي هر رشته براي اساتيد و دانشجويان
(الزامي)
 -I3S 1A8معرفي برنامه درسي هر رشته به صورت مکتوب به دانشجويان در آغاز دوره
تحصيل ( .الزامي)
 -I4S 1A8معرفي مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجويان (شامل سر فصل ،وظايف
دانشجو ،نحوه ارزشيابي دانشجو و منابع) درقالب فرم يکسان در سطح موسسه (الزامي)
 -I5S 1A8قابل دسترس بودن برنامه هاي درسي و فرمهاي معرفي درس (سيالبس) از
 Home Pageهر دانشکده (الزامي)
 -S2A8پشتيباني از شيوه هاي فعال و مناسب تدريس
 -I1S 2A8ارائه منظم کارگاههاي روش تدريس در مؤسسه (الزامي)
 -I2S 2A8رضايت اعضاي هيات علمي از مناسب بودن و کاربردي بودن کارگاههاي روش
تدريس (ترجيحي)
 -I3S 2A8وجود و اجراي آيين نامه هاي تشويقي در موسسه براي مدرسيني که از شيوه
هاي فعال و نوين تدريس استفاده مي کنند (ترجيحي)
 -I4S 2A8وجود دفتر توسعه آموزش در دانشکده هايي که بيش ار  50نفر هيات علمي
دارند (الزامي)
 -I5S 2A8وجود سيستم مناسب نظارت بر بکارگيري روشهاي نوين تدريس و تعيين روند
بهره گيري مدرسين از شيوه هاي جديد (ترجيحي)
 -I6S 2A8روند رو به رشد استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي فعال و نوين تدريس
در  5سال گذشته (ترجيحي)
 -I7S 2A8وجود برنامه و سيستم مشخص براي توسعه بهره گيري از امکانات شبکه
رايانه اي در جهت بهبود آموزش و پژوهش (ترجيحي)
 -I8S 2A8روند رو به رشد تهيه و استفاده از رسانه هاي کمک آموزشي روزآمد (ترجيحي)
 -I9S 2A8وجود سيستم مورد توافق در بين گروههاي آموزشي براي مشاهده و
نقدتدريس همکاران در هر گروه (ترجيحي)
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 -S3A8ارزشيابي منظم برنامه هاي درسي
 -I1S 3A8وجود برنامه مشخصي جهت همکاري مراکز توسعه آموزش پزشکي با
گروههاي آموزشي براي تهيه ابزارها و بکارگيري شيوه هاي مناسب ارزشيابي برنامه
درسي گروهها در فواصل زماني معين (ترجيحي)
 -I2S 3A8تهيه و ثبت گزارشهاي ارزشيابي ادواري برنامه هاي گروههاي آموزشي
(الزامي)
 -I3S 3A8مشارکت ف عال اکثريت اعضاي هيات علمي هر گروه آموزشي در ارزشيابي
برنامه آموزشي گروه (ترجيحي)
 -I4S 3A8وجود برنامه مشخص جهت همکاري مراکز توسعه آموزش پزشکي با مدرسين،
گروههاي آموزشي و يا کميته برنامه ريزي درسي دانشکده براي تهيه فرمهاي ارزشيابي
درس ( )Course Evaluationو اجراي ارزشيابي درس به صورت ساليانه (ترجيحي)
 -I5S 3A8وجود پرونده براي هر درس (حاوي سوابق مربوط به درس به تفکيک:
سرفصل ،مدرس ،نحوه ارزشيابي درس و نتايج آن) در موسسه (ترجيحي)
 -I6S 3A8روند رو به رشد استفاده از نتايج ارزشيابي برنامه ها و ارزشيابي دروس براي
انجام اصالحات آموزشي (ترجيحي)
 -S4A8وجود سي ستم کارآمد و پا سخگو در ارز شيابي پي شرفت تح صيلي دان شجويان در
دروس نظري
 -I1S 4A8وجود کميته نظارت بر برگزاري آزمونها توام با شيوه نامه مشخص در هر
دانشکده (ترجيحي)
 -I2S 4A8مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان
(الزامي)
 -I3S 4A8وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونها (ترجيحي)
 -I4S 4A8روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونها براي انجام اصالحات
(ترجيحي)
 -I5S 4A8اعالم نتايج آزمونها به دانشجويان به صورت محرمانه يا بدون نام (ترجيحي)
 -I6S 4A8مشارکت نمايندگان دانشجويان در تهيه تقويم امتحانات( ..ترجيحي)
 -S5A8وجود سي ستم کارآمد و پا سخگو در ارز شيابي پي شرفت تح صيلي دان شجويان در
دروس عملي و باليني
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 -I1S 5A8شرکت اکثريت اعضاي هيات علمي باليني در کارگاههاي ارزيابي عملي و
باليني دانشجو (الزامي)
 -I2S 5A8مشخص بودن نحوه اجرا و نمره گذاري آزمونهاي باليني و عملي و اعالم آن به
دانشجويان (نحوه نمره گذاري  -چک ليستها ( )....الزامي)
 -I3S 5A8وجود کميته نظارت بر برگزاري آزمونهاي باليني و عملي با شيوه نامه مشخص
در هر دانشکده يا بيمارستان آموزشي (ترجيحي)
 -I4S 5A8مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان در
آزمونهاي عملي و باليني (ترجيحي)
 -I5S 5A8روند رو به رشد استفاده از روشهاي علمي مناسب براي ارزيابي عملي و باليني
دانشجويان (ترجيحي)
 -I6S 5A8وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونهاي عملي و باليني به منظور
بررسي اصالحات الزم در برنامه (ترجيحي)
 -I7S 5A8روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونهاي عملي و باليني براي انجام
اصالحات آموزشي (ترجيحي)
 -I8S 5A8يکسان بودن شيوه هاي ارزيابي باليني و عملي دانشجويان در بخشهاي مشابه
از مراکز مختلف (ترجيحي)
 -I9S 5A8اعالم محرمانه و يا بدون نام نتايج آزمونهاي عملي و باليني به دانشجويان
(ترجيحي)
 -S6A8ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي به دانشجويان
 -I1S 6A8وجود سيستم پايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان (الزامي)
 -I2S 6A8وجود سيستم خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي براي کليه دانشجويان
متقاضي و دانشجويان داراي افت تحصيلي (الزامي)
 -I3S 6A8تعيين استاد مشاور با شرح وظايف مشخص براي کليه دانشجويان (الزامي)
 -I4S 6A8مشخص بودن فرايند همکاري و ارتباط استادان مشاور با سيستم هاي
آموزشي دانشکده و دانشگاه و مراکز ارائه خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي (الزامي)
 -I5S6A8ارائه منظم دوره هاي آموزشي ضروري براي استادان مشاور به صورت
حضوري و غير حضوري (ترجيحي)
 -I6S 6A8رضايت اکثريت استادان مشاور از ميزان حمايت موسسه از مسووليت راهنمايي
دانشجويان (ترجيحي)
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 -I7S 6A8ارزشيابي ادواري از ميزان رضايت دانشجويان از خدمات مشاوره و راهنمايي
تحصيلي (ترجيحي)
 -I8S 6A8استفاده از نتايج ارزشيابيها براي اصالح خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي
(ترجيحي)
 -S7A8توجه ويژه به حل مشکالت آموزشي مؤسسه از طريق تحقيقات
 -I1S 7A8روند رو به رشد ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط باتحقيقات آموزشي براي
اعضاي هيات علمي ،کارشناسان ،ودانشجويان عالقمند در  5سال گذشته (ترجيحي)
 -I2S 7A8وجود گروههاي کارشناسي در دانشگاه و يا در درون دانشکده ها براي ارائه
خدمات مشاوره اي و کارشناسي طرحهاي پژوهشي مرتبط با آموزش (ترجيحي)
 -I3S 7A8تعيين و اعالم اولويتهاي دانشگاه در زمينه تحقيقات آموزشي (ترجيحي)
. -I4S 7A8استفاده از نتايج تحقيقات آموزشي براي تصميم گيريهاي آموزشي دانشگاه
(ترجيحي)
 -S8A8مناسب بودن ارائه خدمات آموزشي
 -I1S 8A8مشخص بودن و اعالم عمومي آئين نامه ها و فرآيندهاي ثبت نام ،حذف و
اضافه ،حضور و غياب دانشجويان (الزامي)
 -I2S 8A8مشخص بودن و اعالم عمومي آئين نامه ها و فرآيندهاي اعالم نمرات ،اصالح
نمره و صدور کارنامه دانشجويان (الزامي)
 -I3S 8A8مشخص بودن و اعالم عمومي آئين نامه ها و فرآيند فارغ التحصيلي
دانشجويان (الزامي)
 .-I4S 8A8مشخص بودن و اعالم عمومي فرآيندها و آيين نامه هاي پذيرش و اعزام
دانشجويان ميهمان و انتقالي (الزامي)
 -I5S 8A8مشخص بودن و اعالم عمومي فرآيند رسيدگي و پاسخ به درخواستهاي
دانشجويان( از قبيل مرخصي تحصيلي ،انتقال  ،حذف ترم ( .).... ،الزامي)
 . -I6S 8A8روند رو به رشد رضايت دانشجويان و استادان از خدمات آموزشي دانشگاه در
پنج سال اخير (ترجيحي)
 -I7S 8A8محرمانه ماندن اطالعات مربوط به دانشجويان( .الزامي)
 -S9A8استفاده از ظرفيت مازاد دانشگاه براي ارائه دوره هاي آزاد و شبانه
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 -I1S 9A8تناسب تعداد و تنوع دوره هاي شبانه و آزاد با ميزان ظرفيت مازاد موسسه
(ترجيحي)
 -I2S 9A8روند رو به رشد مشارکت سازمان يافته دانشگاه در ارائه آموزشهاي مردمي
براي حفظ و ارتقاي سالمت جامعه (ترجيحي)
 -S10A8توجه برنامه ريزي شده به دانشجويان ممتاز و مستعد
 -I1S 10A8وجود دفتر فعال تحت عنوان دفتر استعداد درخشان در دانشگاه (ترجيحي)
 -I2S 10A8انجام فعاليتهاي دفتر استعداد درخشان بر اساس برنامه هاي مدون کوتاه
مدت  ،ميان مدت و بلند مدت تدوين شده که مبتني بر سنجش نياز ها باشد (ترجيحي)
 -I3S 10A8جذب اعتبارات استعداد درخشان دانشگاه در جهت اجراي برنامه هاي تدوين
شده (ترجيحي)
 -I4S 10A8توجه ويژه در برنامه هاي تنظيم شده به غني سازي برنامه درسي ،سرعت
بخشي برنامه درسي  ،و فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشجويان استعداد درخشان
(ترجيحي)
 -I5S10A8مشارکت دانشجويان عضو دفتر در فرآيندهاي تصميم گيري و اجراي برنامه
ها (ترجيحي)
 -I6S 10A8مشارکت مسؤولين آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني در اجراي
برنامه ها (ترجيحي)
 -I7S 10A8آگاهي و رضايت دانشجويان عضو دفتر استعداد درخشان از برنامه ها و
خدمات ارائه شده( .ترجيحي)
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