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 اقدامات انجام شده در راستای اعتباربخشی برنامه آموزشی پرستاری و مامایی: 

 :(PhDفرایند اعتباربخشی برنامه آموزشی رشته پرستاری در مقاطع کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترای تخصصی )   - الف

 

مبنی بر شروع فرآیند اعتباربخشی دورۀ آموزشی مقاطع کارشناسی،    2/3/1400/پ  مورخ  3/آ/2653/125دریافت نامه شمارۀ      پس از -1

کمیتۀ خودارزیابی اعتباربخشی برنامۀ آموزشی پرستاری نامۀ مربوط،  ( پرستاری، طبق آیینPhDکارشناسی ارشد و دکترای تخصصی )

، مدیران گروه )دکتر شهال  و پژوهشی  های مرتبط با خودارزیابی، متشکل از رییس، معاونین آموزشیلیتدانشکده به منظور هدایت تمام فعا 

اسیری، دکتر نازیال جوادی و دکتر زهرا بستانی(، اعضای هیأت علمی گروه های پرستاری و داخلی جراحی )دکتر فاطمه جعفرآقایی و  

کتر دکتر نگار پوروخشوری( ، نماینده دانشجویان تحصیالت تکمیلی )خانم فرشته مالیی( و نماینده دانش آموختگان رشته پرستاری )د

مریم خوشبخت( تشکیل و دبیر این کمیته )دکتر ملوک پورعلیزاده( تعیین و ضمن صدور ابالغ از طرف رییس دانشکده، اسامی اعضای 

به معاونت محترم آموزشی دانشگاه معرفی شدند تا از سوی آن معاونت نیز برای 14/6/1400/پ مورخ  3004/2/3کمیته طی نامه شماره  

و به منظور   8/3/1400اولین جلسه کمیته اعتباربخشی با حضور رییس دانشکده و اعضای کمیته در تاریخ  ر گردد.  اعضای کمیته ابالغ صاد

 هم اندیشی در راستای پیاده سازی فرایند مذکور و تقسیم حدود وظایف و فعالیتهای اعضا متناسب با آئین نامه اعتباربخشی برگزار گردید.

ادامه، در طی   -2 و   9در  توجیهی  و کارگروه  جلسۀ  اعضا  با حضور  آموزشی های تخصصی  آموزشی  برنامۀ  اعتباربخشی  کمیتۀ خودارزیابی 

حوزه  پرستاری از  هر یک  جزئیات  ترجیحی(، سنجهدرخصوص  یا  )الزامی  استاندارد  نوع  استانداردهای مصوب،  متن  تفکیکِ  به  و  ها  ها 

آوری مستندات الزم هم اندیشی و تبادل آموزش پرستاری و پایش و جمعهای ارزیابی درونی برنامۀ  های مربوط و نحوۀ اجرای روششاخص

گانه انجام شد و همزمان مستندات مربوط به شاخص های هر سنجه نیز توسط اعضای   9های  خوانی تمامی حوزهنظر گردید و سنجه

ار بخشی کلیه مستندات جمع آوری شده  مسئولین حوزه های نه گانه اعتبکارگروههای تخصصی کمیته اعتباربخشی جمع آوری گردید و   

 ادامه یافت.   28/4/1400این فرایند تا تاریخ دانشکده تحویل دادند.    EDOبه   CDخود را در قالب 

آوری همزمان، دبیر کمیتۀ خودارزیابی اعتباربخشی برنامۀ آموزشی رشتۀ  پرستاری، دکتر ملوک پورعلیزاده جهت بارگذاری مستندات جمع -3

  https://eas.behdasht.gov.irهای آموزشی علوم پزشکی به آدرس  سامانۀ جامع ارزیابی و اعتباربخشی مؤسسات و برنامهشده در  

اعتباربخشی دانشگاه، خانم دکتر زهرا طاهری  ثبت از مسئول  پیگیری  با    تلفنی  و تماسنام و مشخصات کاربری دریافت نمود و ضمن 

 کارشناس ذیربط در دبیرخانۀ علوم پایه وزارت متبوع، نقش و دسترسی وی تعریف گردید.  

بارگذاری مستندات جمع آوری شده مربوط به سنجه های استانداردهای حوزه های نه گانه اعتباربخشی به تفکیک   2/5/1400از تاریخ   -4

جلسه بارگذاری مستندات به طول انجامید و در نهایت در تاریخ   18ید و در طی  هر حوزه و رشته / مقطع در سامانه اعتباربخشی آغاز گرد

از تاریخ    1/6/1400 اعتباربخشی خاتمه یافت و   ویرایش مستندات بارگذاری شده به   2/6/1400فرایند بارگذاری مستندات در سامانه 

فرایند ویرایش مستندات بارگذاری شده حوزه های نه گانه      14/7/1400  تاریخ  جلسه، نهایتا در    21در طی     تفکیک رشته/مقطع آغاز و  

تا اتمام فرایند    پرستاری  یدر مجموع از زمان شروع فرایند اعتباربخشی برنامه آموزشیافت.  خاتمه  اعتباربخشی برنامه آموزش پرستاری  

اعتباربخشی بارگذاری مستندات در سامانه  اعتباربخشی و کارگروههای جلسه با حضور و مشارکت فعال    39،  ویرایش و  اعضای کمیته 

 تخصصی مربوطه برگزار گردید.

بررسی و پایش    ،جلسه با حضور رییس، معاون آموزشی و مسئول بسته اعتباربخشی3  ضمن برگزاری  ،لغایت تاکنون  9/8/1400از تاریخ   -5

و براساس پرستاری به تفکیک رشته / مقطع    ضعف مربوط به استانداردهای حوزه های نه گانه اعتباربخشی برنامه آموزشیقوت و  نقاط  

درخصوص رفع چالش ها و نقاط ضعف موجود با    مربوطه  و راهکارهای پیشنهادیانجام شد  مستندات بارگذاری شده سنجه های مربوطه  

 گردید.   ارائهتعیین مجری و فرد پیگیری کننده 
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 :مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدفرایند اعتباربخشی برنامه آموزشی رشته مامایی در    - ب

مبنی بر شروع فرآیند اعتباربخشی دورۀ آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد    5/1400/ 18/د مورخ  906/512پس از دریافت نامه شمارۀ   -1

های مرتبط عالیتکمیتۀ خودارزیابی اعتباربخشی برنامۀ آموزشی مامایی دانشکده به منظور هدایت تمام فنامۀ مربوط،  مامایی، طبق آیین

  2نفر از اعضای هیات علمی و  3متشکل از رییس، معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه مامایی )دکتر زهرا بستانی خالصی(، با خودارزیابی 

و دبیر کمیته   تشکیل  آموختگان دورۀ آموزشی کارشناسی ارشد مامایی نفر نمایندۀ دانش  1نفر از اعضای هیات آموزشی گروه مامایی و  

به معاونت محترم آموزشی دانشگاه    تعیین و ضمن صدور ابالغ از طرف رییس دانشکده، اسامی اعضای کمیته)دکتر پروانه رضاسلطانی(  

اولین جلسه کمیته اعتباربخشی با حضور رییس دانشکده و    تا از سوی آن معاونت نیز برای اعضای کمیته ابالغ صادر گردد.  معرفی شدند

و به منظور هم اندیشی در راستای پیاده سازی فرایند مذکور و تقسیم حدود وظایف و فعالیتهای اعضا   24/5/1400کمیته در تاریخ    اعضای

 متناسب با آئین نامه اعتباربخشی برگزار گردید. 

خودارزیابی اعتباربخشی  کمیتۀ  های تخصصی  حضور اعضا و کارگروه  با   جلسۀ توجیهی و آموزشیشش  مجموعا    پس از برگزاری  دامه،در ا -2

در طی این جلسات در مورد هر .  به اتمام رسید  15/6/1400و در تاریخ  گانه انجام    9های  خوانی تمامی حوزهسنجه  ،برنامۀ آموزشی مامایی 

و    هاآن  آوریچگونگی جمعو  نوع مستندات  درخصوص    به تفصیلاندیشی اعضای این کمیته  سنجه و شاخص مرتبط با مشارکت و هم

اندیشی با اساتید/اعضای هیئت علمی و سایر واحدهای مختلف دانشکده با هدف پیگیری و دریافت پاسخ و  هماهنگی و پیگیری الزم و هم

نظرات و مستندات مربوط بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر از سوی هر یک از اعضای حاضر در این 

 ها مطرح گردید.  های این حوزههر چه بیشتر شاخص جلسات در راستای تحقق

اعتباربخشی برنامۀ آموزشی رشتۀ مامایی جهت بارگذاری مستندات جمع -3 آوری شده در سامانۀ جامع همزمان، دبیر کمیتۀ خودارزیابی 

برنامه و  اعتباربخشی مؤسسات  و  آدرس  ارزیابی  به  پزشکی  علوم  آموزشی  و مشخصات  ثبت  https://eas.behdasht.gov.irهای  نام 

با کارشناس ذیربط در دبیرخانۀ   و تماس تلفنیکاربری دریافت نمود و ضمن پیگیری از مسئول اعتباربخشی دانشگاه، خانم دکتر طاهری  

 بوع، نقش و دسترسی وی تعریف گردید.  علوم پایه وزارت مت

بارگذاری مستندات جمع آوری شده مربوط به سنجه های استانداردهای حوزه های نه گانه اعتباربخشی به تفکیک   22/6/1400از تاریخ   -4

ه طول انجامید و  مستندات ب همزمان بارگذاریویرایش و جلسه  11هر حوزه و رشته / مقطع در سامانه اعتباربخشی آغاز گردید و در طی 

در مجموع از زمان شروع فرایند    .بارگذاری مستندات در سامانه اعتباربخشی خاتمه یافت  ویرایش و    فرایند  21/7/1400در نهایت در تاریخ  

مشارکت جلسه با حضور و    17تا اتمام فرایند ویرایش و بارگذاری مستندات در سامانه اعتباربخشی،     اعتباربخشی برنامه آموزشی مامایی

 فعال اعضای کمیته اعتباربخشی و کارگروههای تخصصی مربوطه برگزار گردید. 

لغایت تاکنون، یک جلسه با حضور معاون آموزشی،مدیرگروه مامایی و دبیر کمیته اعتباربخشی برنامه آموزشی مامایی    28/7/1400از تاریخ   -5

 1بوط به مستندات بارگذاری شده سنجه های استانداردهای دو حوزه ضعف مر قوت و  برگزار گردید و در این جلسه بررسی و پایش نقاط

)برنامه و دوره های آموزشی( به تفکیک رشته/مقطع به اتمام رسیده است و راهکارهای پیشنهادی مربوطه درخصوص   2)رسالت و اهداف( و  

خود ارزیابی نه حوزه اعتباربخشی ادامه خواهد    رفع چالش ها و نقاط ضعف موجود اتخاذ گردید و همچنان این فرایند تا اتمام پایش و 

 داشت. 
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