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 هقذهِ

است. زض ّویي  پعضکی کطَضػلَم عطح تحَل ًظبم آهَظش الساهبت یکی اظ هْوتطیي  ثطًبهِ آهَظضی اػتجبضثرطی

ٍ ًیع ثب ػٌبیت  ترػػی ، ثْساضت ٍثطًبهِ ّبی آهَظضی ػلَم پبیِ پعضکی اػتجبضثرطی ضاستب ٍ ثب تَجِ ثِ لعٍم اًجبم

کویتِ اػتجبض ثرطی زثیطذبًِ زض ، 11-ّوِ گیطی ثیوبضی کَیسثِ ضطایظ ذبظ حبکن ثط هطاکع آهَظضی ًبضی اظ 

 استبًساضزّب ٍ فطآیٌس اػتجبضثرطیآئیي ًبهِ، تسٍیي  هتؼبلت ، ثْساضت ٍ ترػػی  پعضکی آهَظش ػلَم پبیِضَضای 

ّبی اضظیبثی زضًٍی ٍ ثیطًٍی ضا ثب زضًظط گطفتي ضطایظ ّوِ  ضاٌّوبّبی ػلَم پبیِ پعضکی،  آهَظضی ضضتِ ّبی زٍضُ

تػَیت  ٍ ًْبیی 11 /30/10جلسِ  هَضخ  کویتِ اػتجبض ثرطی زثیطذبًِ ّطتویيزض گیطی ثیوبضی هصکَض، تسٍیي ٍ 

 گطزیس. 

 اًجبم ًحَُ ٍ هطاحل ذػَظ زضٍ هٌغجك ثب ضطایظ ّوِ گیطی ثیوبضی ثِ ضٍظ  اعالػبت ّسف اضائِ ثب ظیطضاٌّوبی 

 تْیِ ضسُ ٍ ترػػی ضضتِ همبعغ ػلَم پبیِ اػتجبضثرطی ّبی کویتِاػضبی هحتطم هسئَالى ٍ  ثطای زضًٍی اضظیبثی

ٍ  ثْساضتهػَة ٍظاضت هیعاى ضػبیت استبًساضزّبی  ، ٍضاستبی اضائِ اعالػبت زلیك زضضػبیت آى ثٌبثطایي  است.

 ػلَم پبیِ ٍ ترػػیاػتجبضثرطی زثیطذبًِ ضَضای  ّبی ترػػی ٍ  اػضبی کویتِضفبف ٍ هستٌس لضبٍت ثوٌظَض 

 .، هَثط ٍ هفیس ذَاّس ثَزٍ غسٍض آضای اػتجبضثرطی

 اعتببر بخشی رشتِ هقبطع ارزیببی درًٍی هسئَالى ٍ اعضبی هحترم کویتِالزم بِ یبدآٍری است کِ 

شرکت در کبرگبُ ّب ٍ یب جلسبت  ضوي، شرٍع ارزیببی درًٍیببیذ قبل از  ٍ کبرشٌبسبى  علَم پبیِ

هطبلعِ دقیق آییي ًبهِ اعتببربخشی، ًسبت بِ  ،علَم پبیِبرگسار شذُ تَسط دبیرخبًِ  آهَزشی

 ٍ فرآیٌذ اعتببربخشی ،رشتِ هقبطع جذیذ آهَزشی ّبی ، برًبهِ ٍ آییي ًبهِهصَةاستبًذاردّبی 

اجرای فرایٌذ اعتببر ًسبت بِ  شراف کبهلاِ بیٌذ تب بباقذام ًو علَم پبیِ اعتببربخشی سبهبًِ راٌّوبی

 .گردًذ بخشی هَفق
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 )خَدارزیببی( ارزیببی درًٍی هفبّین-1

بط لَت ٍ هحسٍزیت ّبی اجطای زٍضُ، ّبی آهَظضی ٍ تؼییي ًم اضظضیبثی کوی ٍ کیفی زٍضُخَدارزیببی: -1-1

 اضظیبثی زست اًسضکبضاى ٍ هجطیبى زٍضُ ّبی اهَظضی زاًطگبّْب/ زاًطکسُ ّب اًجبم هیطَز ٍ تَسظ کویتِ ذَز

کبضکٌبى ٍ  ػلوی، ٍ زلیك ثب هطبضکت اػضبی ّیأت  جبهغ اضظیبثی زضًٍی ّسف آى اغالح ٍ ثْجَز هساٍم ثطًبهِ است.

ثط اسبس  گطٍُ یآهَظضاجطای زٍضُ  یفیتککویت ٍ ضطایغی ضا فطاّن سبظز تب  تَاًس زاًطجَیبى زض گطٍُ هی

 زض ضاستبی ثطًبهِ ضیعی ٍ اجطای ضٍش ّبی هفیس ٍ هستٌسات لبثل اضائِ ٍثط ضَاّس  یهجتٌ هػَةاستبًساضزّبی 

 اضظیبثی ًوبیس.ثطای تضویي ٍ ثْجَز کیفیت 

اًجبم برای اًجبم فرآیٌذ اعتببربخشی دٍرُ آهَزشی فعبلیت ّب ٍ اقذاهبت در  پٌج سطح ریل   -1-2

 شَد: هی

 ُکویتِ ذَزاضظیبثی زٍضُ آهَظضی گطٍُ زض زاًطگبُ/ زاًطکس 

  ِکویتِ ترػػی ّط ضضت 

  ًِکویتِ اػتجبضثرطی زثیطذب 

 زثیطذبًِ ػلَم پبیِ پعضکی، ثْساضت ٍ ترػػی 

  ضَضای گستطش 

 هراحل ارزیببی درًٍی -1-3
کویتِ ثِ هٌظَض سبهبًسّی فطایٌس ایي کویتِ خَدارزیببی دٍرُ ّبی آهَزشی داًشگبُ/ داًشکذُ: -1-3-1

اػتجبضثرطی زٍضُ آهَظضی ٍ ثب استفبزُ اظ ظطفیت اػضبء ّیئت ػلوی، زض لبلت تطکیالت گطٍّْبی آهَظضی کِ 

( تطکیل Ph.Dاضضس ٍ زکتطای ترػػی ) یػْسُ زاض آهَظش زاًطجَیبى زض همبعغ کبضزاًی،کبضضٌبسی، کبضضٌبس

فیت کبضضٌبسی ٍ اجطایی زاًطکسُ ّب ثِ هٌظَض ّسایت کلیِ فؼبلیت ّبی ٍ ّوچٌیي ثب زض ًظط گطفتي ظط گطزز هی

 .تالش هی ًوبیسهطتجظ ثب ذَزاضظیبثی زضگطٍّْب/ زاًطکسُ ّبی هطثَعِ 

 

 آهَزشی دٍرُ خَدارزیببی کویتِتشکیل  -1-3-2

 یّب تیفؼبل ِیکل تیثِ هٌظَض ّسازض ّط یک اظ گطٍّْبی آهَظضی/ زاًطکسُ ّب کویتِ ذَز اضظیبثی زٍضُ آهَظضی 

ثبضس کِ اظ ثیي  زاضای یک زثیط هی ی هٌغجك ثب اییي ًبهِ اػتجبض ثرطی تطکیل هی ضَز کِبثیهطتجظ ثب ذَزاضظ

 تَاًس زض ثطگیطًسُ تطکیجی اظ اػضبء ظیط ثبضس: ضَز. ایي کویتِ هی یتی اًتربة هیاػضبی ّیئت ػلوی ثب سبثمِ هسیط

  ٍُهسیط گط 

  ت ػلوی گطٍُ ًفط اظ اػضبء ّیئ 2حسالل 
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 )ًوبیٌسُ زاًطجَیبى تحػیالت تکویلی )زض غَضت ٍجَز همغغ تحػیالت تکویلی 

 )ًوبیٌسُ زاًص آهَذتگبى زٍضُ آهَظضی )زض غَضت اهکبى 

هؼبًٍت  تَسظ، تطکیت ًْبیی اػضبء ثِ پیطٌْبز گطٍُ هطثَعِ تؼییي ٍ پس اظ تبییس ضییس زاًطکسُ  تبصرُ:

 ضَز. هیاثالؽ حکن اًْب آهَظضی زاًطگبُ 

 شرح ٍظبیف کویتِ خَدارزیببی دٍرُ آهَزشی: -1-3-3

 ُهٌغجقك ثقب ثطًبهقِ تمقَیوی اػقالم ضقسُ اظ        اًجبم فطایٌس ذَزاضظیبثی زٍضُ آهَظضی گطٍُ/ زاًطکس

 زثیطذبًِ ػلَم پبیِ

 زض گطٍُ اػتجبض ثرطی  ًظبضت ثط پیبزُ سبظی ثْیٌِ استبًساضزّبی 

  آى ثِ هؼبًٍت آهَظضی زاًطکسُ/ زاًطگبُتسٍیي گعاضش ذَزاضظیبثی گطٍُ ٍ اضسبل 

   ِگعاضش ذالءّبی احتوبلی زض فطایٌس ذَزاضظیبثی گطٍُ ٍ اضائِ پیطٌْبزّب ٍ ضاّکبضّبی ترػػی ثق

  پعضکی ػلَم پبیِ هؼبًٍت آهَظضی زاًطکسُ/ زاًطگبُ جْت اضایِ ثِ زثیطذبًِ

 خَدارزیببی:فرایٌذ -1-4

  تطکیل کویتِ ذَزاضظیبثی زض گطٍُ هتمبضی ٍ ٍاجس ضطایظ اػتجبض ثرطی 

 ِاًتربة زثیط کویت 

 ّبی ذَزاضظیبثیتسٍیي جسٍل ظهبى ثٌسی فؼبلیت 

  ٍ اًجبم ذَزاضظیبثی تَسظ کویتِ ذَزاضظیبثی ثط اسبس استبًساضزّبی هػَة، تْیِ ٍ اضسبل گعاضش

 هستٌسات ذَزاضظیبثی ثِ کویتِ ترػػی ّط ضضتِ 

 اػوبل تَغیِ ّبی اغالحی ثط اسبس گعاضش تین اضظیبة ثیطًٍی 

ثِ غَضت ازٍاضی ٍ ثط اسبس تمَین زثیطذبًِ ثطای اًجبم  آهَظضیّبی کویتِ ذَزاضظیبثی گطٍُتبصرُ:  

 ًوبیٌس. ذَز اضظیبثی السام هی

 دبیر کویتِ ارزیببی درًٍی:  1-4-1

هسیطیت، ّسایت ٍ ًظبضت ثط کلیِ فؼبلیت ّبی هطتجظ ثب زثیطکویتِ ثب حکن ضئیس زاًطکسُ اًتربة ٍ ٍظیفِ  -

اضظیبثی زضًٍی گطٍُ آهَظضی هطثَعِ اظ جولِ: ثطگعاضی جلسبت کویتِ، تٌظین زستَضجلسبت، تَضیح اّساف ٍ 

 ٍ پبسرگَیی ثِ سؤاالت ٍ اثْبهبت آًبى ضا ػْسُ زاض ذَاّس ثَز. ّبی اضظیبثی زضًٍی ثطای اػضبی کویتِ فؼبلیت

 یطًٍیثاضظیبثی  ینت سطپطست گطٍُ ثب هؼبًٍت آهَظضی زاًطگبُ /زاًطکسُ  ٍ ّوچٌیي ثب یيضاثظ ثزثیط کویتِ،  -

 . ذَاّس زاضتثِ ػْسُ  یطًٍی ضاث اضظیبثیهطثَط ثِ  ییاهَض اجطا یِکل یّوبٌّگ یتهسئَل زثیطذبًِ ػلَم پبیِ ثَزُ ٍ

 :: شرایط اًتخبة دبیر کویتِ 2-4-1

 سبل تجطثِ کبضی. 3گطٍُ آهَظضی هطثَعِ ثب حسالل  ػلوی ػضَ ّیأت -
 آضٌب ثِ لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی زٍضُ آهَظضی ضضتِ/همبعغ -
  .زاًطگبُ ّبیًبهِآضٌب ثِ لَاًیي ٍ آییي -
 آضٌبیی ثب هطاجغ کست اعالػبت زض زاًطگبُ. -
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 فعبلیت ّبی ارزیببی درًٍی اعتببربخشی:-2

 :ارزیببی درًٍی زهبى ٍ ّذف تشکیل کویتِ-1-2

، ٍ ترػػی پعضکی  ػلَم پبیِاػتجبضثرطی تَسظ زثیطذبًِ ضَضای  اًجبمضطٍع  اهکبى یب هجَظ ثِ هحض اػالم 

گطٍُ آهَظضی ّبی هطتجظ ثب اضظیبثی زضًٍی زض اضظیبثی زضًٍی ثب ّسف هسیطیت ٍ ًظبضت ثط کلیِ فؼبلیت کویتِ

 ذَاّس ثَز. 1-2-2اػضبء هطرع ضسُ زض ثٌس  ٍ تطکیت، ٍ زاضای یک زثیط گطزیسُتطکیل  هطثَعِ

آهَظش ضضتِ همغغ  ثؼْسُ  ضضتِ ّبیی است کٍِ هَضز ًیبظ  کبض گطٍُ ّبی ترػػی هرتع تطکیل : 1تبصرُ 

   .) ثغَض هثبل  ضضتِ پطستبضی، تغصیِ ٍ یب ضضتِ ّبی ثْساضت( چٌس گطٍُ آهَظضی هی ثبضٌس

پژٍّطی ضضتِ همغغ -اضظیبثی زضًٍی هطتجظ ثب فؼبلیتْبی آهَظضیٍظبیف کبضگطٍّْبی ترػػی اًجبم : 1-1تبصرُ

 هطتجظ  است.

ًیطٍی اًسبًی )کبضضٌبس، تبیپیست ٍ  الظم است ،ّبی اضظیبثی زضًٍیضاستبی تسْیل ٍ تسقطیغ فؼبلیت زض: 2 تبصرُ 

  .گیطززض اذتیبض کویتِ لطاض  حضَضی/هجبظی(جْت اًجبم اضظیبثی زضًٍی )ٍ تجْیعات هَضز ًیبظ  اهکبًبت ،...(

اضظیبثی زضًٍی ٍ ثبظزیس اًجبم تبهیي اػتجبض هبلی الظم ثطای اجطای فطآیٌس اػتجبضثرطی )اظ آهَظش تب : 3 تبصرُ

 هی ثبضس.  /زاًطکسُزاًطگبُ ػلَم پعضکیهؼبًٍت آهَظضی اضظیبثی ثیطًٍی( ثط ػْسُ 

پطٍتکل ّبی ضطایظ حبکن هصکَض  هبًٌس  ، ضػبیت ظَْضثیوبضیْبی ًَ ّوِ گیطی ثحطاًی ٍ  زض ضطایظ: 4 تبصرُ

 ثبضس. العاهی هی عی اًجبم فطایٌس اضظیبثیثْساضتی زض 

 

 :در صَرت ًیبز ّبی تخصصیکبرگرٍُتعییي  -2-1-2

  .زض اذتیبض زثیط کویتِ ذَاّس ثَز ضضتِ /همبعغتؼییي تؼساز کبضگطٍُ ّب ثب تَجِ ثِ ضطایظ  :ّبکبرگرٍُ تعذاد

اظ  آهَظضیزٍضُ  هػَةثطضسی هیعاى ضػبیت حَظُ اذتػبغی استبًساضزّبی ّطکبضگطٍُ هسئَل ّب: کبرگرٍٍُظبیف  -

ثَزُ ٍ   هػبحجِ ثب ػَاهل اجطایی استبًساضز ٍ هطبّسُ ًحَُ ضػبیت کوی ٍ کیفی استبًساضزّب، هجطیبى آهَظش :عطیك

هستٌسات هَضز ًیبظ ّط ًسجت ثِ فطاّن سبظی ٍ  ضا تکویل هطثَط ثِ آى حَظُ استبًساضز اضظیبثی زضًٍیّبی فطم

 .السام ذَاّس کطز استبًساضز

 اًجبم ارزیببی درًٍی  -3

 برگساری جلسبت تَجیْی ٍ آهَزشی: -3-1
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لجل اظ ضطٍع فطآیٌس اضظیبثی زضًٍی، جلسبت تَجیْی ٍ آهَظضی تَسظ زثیط کویتِ اضظیبثی زضًٍی ثطای اػضبی  

ضٍش اجطای زستَضالؼول ّب ٍ ًحَُ ضػبیت اّساف ٍ  تمسین ٍظبیف، تَضیح ثطگعاض ٍ ًسجت ثِ  کویتِ ٍ هجطیبى

 یطز. گ هیاعالع ضسبًی کبفی غَضت آهَظش ٍ ّبی اضظیبثی زضًٍی 

 

 :برگساری جلسبت هصبحبِ ٍ ّن اًذیشی -3-2

ثب ًسجت ثِ ثطگعاضی جلسبت هػبحجِ ٍ ّن اًسیطی  (کبضگطٍُ ترػػیکویتِ اضظیبثی زضًٍی )ٍ یب زض غَضت ًیبظ

زست یبثی ًحَُ ٍ هیعاى ثب ّسف عطح سَاالت هطثَط ثِ  گطٍُ آهَظضی بضکٌبىٍ ک ، زاًطجَیبىاػضبی ّیئت ػلوی

 .ٌسوبیً هیالسام  استبًساضزّب ٍ زضیبفت پبسد ٍ ًظطات آًْبثِ 
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ّب، هطاکع ثبلیٌی زض ثیوبضستبى ػطغِ ) ثِ گطٍُضضتِ همغغ هطثَعِ زض ػطغِ ّبی آهَظضی  کویتِ اضظیبثی زضًٍی

ّب، زفتط کبض هطبّسُ کویت ٍ کیفیت هٌبثغ ٍ اهکبًبت آهَظضی ٍ کوک آهَظضی )کالس ثوٌظَض( غٌؼتی ٍ ....

هبًٌس ایٌتطًت ٍ کبهپیَتط، تسْیالت فَق  ITّبی ثبلیٌی، اهکبًبت ّب، هطکع هْبضتاػضبی ّیأت ػلوی، آظهبیطگبُ

ٍ ثطضسی ًحَُ ٍ هیعاى ضػبیت استبًساضزّب زض ( اهکبًبت ثبلیٌی ثیوبضستبى ّب ٍ .....ثطًبهِ، کتبثربًِ، سبلي غصاذَضی، 

 . یبثٌس حضَض هی ػطغِ ّبی فَق
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گعاضش ًْبیی توبهی حَظُ ّبی استبًساضزّبی  ،کبض گطٍُ ترػػیکویتِ اضظیبثی زضًٍی ٍ زض غَضت لعٍم زض 

ًظط ًحَُ ًگبضش، تکویل اعالػبت هَضز ًیبظ ٍ هستٌسات اضائِ ضسُ، هػَة، تَسظ زثیط کویتِ اضظیبثی زضًٍی اظ 

زض لبلت تَغیف ٍضغ هَجَز، اػالم ًمبط لَت ٍ ایي گعاضش پس اظ ثحث ٍ ثطضسی، هَضز ثطضسی لطاض  هی گیطز. 

هی گطزز.  ، عجك فطهت هطثَعِ تْیِ ٍ اضائِ ضاّکبضّب ٍ الساهبت زض ضاستبی تمَیت ٍ اغالح تحمك استبًساضزّب ضؼف

سپس هتؼبلت ضٍیت ضئیس زاًطکسُ ٍ اعالع  هؼبٍى آهَظضی زاًطگبُ، هستٌسات تَسظ زثیط کویتِ اضظیبثی زضًٍی 

 گطزز.  گصاضی ٍ اضسبل هیزض سبهبًِ اػتجبضثرطی ثبض

 ٍ اًغجبق ، هیعاى ضػبیت ٍ اًغجبق استبًساضز ضا ثػَضت ًسجی ٍ یب ػسم ضػبیتکِ کویتِ اضظیبثی زضًٍیزضهَاضزی 

زض  ثٌسیای ثطای کبهل کطزى یب حطکت ثِ سوت ضػبیت کبهل استبًساضز ثِ ّوطاُ جسٍل ظهبىتؼییي ًوَز ثبیس ثطًبهِ

 .یسفطم اضظیبثی زضًٍی استبًساضز هطثَعِ ٍاضز ًوب
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 :افتس ظیط اتفبق هی ضطایظزض یکی اظ زٍ  اضظیبثی زضًٍی اعالػبتتکویل 
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ثیطًٍی تغییطی زض سبذتبض، هٌبثغ، اػضبی  اضظضیبثیٍ  اضظیبثی زضًٍیکِ زض فبغلِ ثیي اضسبل گعاضش زضغَضتی -1-5

هَاضز تغییط یبفتِ ضا  اضظیبثی زضًٍیی  ضخ زّس، کویتِ اضظیبثی زضًٍیػلوی ٍ سبیط هَاضز شکط ضسُ زض گعاضش   ّیأت

 .ًوبیس اضسبل هی ػلَم پبیِثِ ضٍظ ضسبًی کطزُ ٍ ثب شکط تَضیح ثِ زثیطذبًِ 

اضظیبثی ثیطًٍی زض ذَاست اعالػبت ٍ هستٌسات تکویلی یب اضبفِ ًوبیٌس، کویتِ  اضظضیبثیکِ تین  زضغَضتی -2-5

 .ًوبیسالسام  ػلَم پبیِسبظی ٍ اضسبل اعالػبت ثِ زثیطذبًِ ثبیس ظطف هْلت تؼییي ضسُ ًسجت ثِ فطاّن  زضًٍی

 

پس از ابالغ شرٍع  هقبطع علَم پبیِ/ رشتِ اعتببربخشی  درًٍیارزیببی  اجرایجذٍل زهبًبٌذی ارائِ  -6

 فرآیٌذ تَسط دبیرخبًِ

 

جْت اًجبم ارزیببی  الزمدر صَرت تعذد رشتِ هقبطع در یک گرٍُ آهَزشی ٍ ًیبز بِ توذیذ هذت زهبى *

  راسب تصوین خَاّذ گرفت. رشتِ هربَطِکویتِ تخصصی اعتببر بخشی  ،درًٍی

 

عٌَاى هراحل ارزیببی 

 درًٍی

 بٌذی اجرا زهبى

ّفتِ 

 اٍل

ّفتِ 

 زٍم

ّفتِ 

 سَم

ّفتِ 

 چْبضم

ّفتِ 

 پٌجن

ّفتِ 

 ضطن

ّفتِ 

 ّفتن

ّفتِ 

 ّطتن
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 زضًٍیاضظیبثی 

        

هطحلِ اًجبم اضظیبثی  -2

 زضًٍی

        

هطحلِ  تْیِ ٍ اضسبل  -3

 گعاضش اضظیبثی زضًٍی 
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 گعاضش اضظیبثی زضًٍی

        




