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شت ، ردمان و آمىزش علىم زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آمىزشی

 

 کشىر یعلىم زپشک  یدااگشنهها یردمان  یمراکز آمىزش  یاعتباربخش 

  

 رانیا  یدانشگاه علوم پسشک ژهیو تیمأمور

 یدر آموزش علوم پسشک یطرح تحول و نوآور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  66، هحَس )حیغِ( 9ثب  یػبص ییًْب یاسائِ دس پٌل خجشگبى ثشا ثبصًگشی ؿذُ جْت ، ًؼخِ  حبضش ًؼخِ

 ػٌجِ هی ثبؿذ. 71ٍ اػتبًذاسد 
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 :قبل نسخه به نسبت راتییتغ

-7، 3-6، 12-5، 7-5، 2-5، 11-3، 8-3تب  7-3، 4-3، 7-2تب  5-2، 2-2، 9-1ؿبهل ) اػتبًذاسد  15 •

(، ثِ فلت ّوپَؿبًی ٍ یب فذم لبثلیت وبسثشد )هبًٌذ ثَدجِ هؼتمل آهَصؿی ثیوبسػتبى یب هشثَط 8-2، 7

 ّبی دس حبل ػبخت( حزف ؿذ.ثِ ثیوبسػتبى

 ثِ فلت تىشاس دس اػتبًذاسد هَسد ًؾش حزف ؿذ.  اػتبًذاسد 3 •

 گشدیذ لحبػ 1ػٌجِ  2حزف ٍ دس اهتیبص 1-2اص اػتبًذاسد  2ػٌجِ •

 9ثب  4، اػتبًذاسد ػٌجِ  10ثب  3، اػتبًذاسد ػٌجِ 4ثب  2، اػتبًذاسد ػٌجِ  10ثب  1دس ًْبیت اػتبًذاسد 

 6ثب  8، اػتبًذاسد ػٌجِ  12ثب  7ذاسد ً، اػتبػٌجِ  5ثب  6ذاسد ً، اػتبػٌجِ 9ثب  5، اػتبداسد ػٌجِ 

 ثذػت آهذ.ػٌجِ  6ثب  9، ٍ اػتبًذاسد ػٌجِ
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 های آموزضیراهنمای ارزضیابی  و اعتباربخطی آموزضی بیمارستان

 معاونت آمىزشی
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 1حورم

 های آموزضی مذیریت آموزش در بیمارستان
 

 

 

 

  سىجٍ

 ثیوبسػتبى دس ػٌذ اػتشاتظیه، اّذاف آهَصؿی خَد سا هـخق وشدُ اػت.

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 5 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍجَد اّذاف آهَصؿی دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى 1

 هلبحجِ ثب هقبٍى آهَصؿی آگبّی هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى اص اّذاف آهَصؿی 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

اّذاف آهَصؿی دس ثشًبهِ 

اػتشاتظیه ثیوبسػتبى تذٍیي 

 ًـذُ اػت

 اّذاف آهَصؿی دس ثشًبهِ

اػتشاتظیه ثیوبسػتبى ٍجَد 

 داسد

اّذاف آهَصؿی دس ثشًبهِ اػتشاتظیه 

ثیوبسػتبى ٍجَد داسد ٍ هقبٍى آهَصؿی اص 

 .ثبؿذ آى هغلـ هی

 

 

  

  1 1 استاودارد

خَد سا ثشای سػیذى ثِ ایي ّبی فولیبتی  ثیوبسػتبى دس ػٌذ اػتشاتظیه، اّذاف آهَصؿی  خَد سا هـخق وشدُ ٍ ثشًبهِ

 ًوبیذ. اّذاف اسائِ هی
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  2 1 استاودارد

ّبی اثالك ؿذُ تَػظ هقبًٍت آهَصؿی ٍصاست  ثیوبسػتبى داسای ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی اػت وِ ثش اػبع دػتَسالقول

سیضی ٍ ًؾبست جْت استمبء ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی سا صیش ًؾش هؼتمین هقبٍى  ّبی ریشثظ، ثشًبهِ هتجَؿ ٍ ّوچٌیي داًـگبُ

 آهَصؿی ثیوبسػتبى ثش فْذُ داسد. 

 

  1 سىجٍ

 ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی دس چبست ثیوبسػتبى دیذُ ؿذُ اػت.

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 2 5/1 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات هقبًٍت آهَصؿیٍجَد ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی دس چبست ثیوبسػتبى دس صیش هجوَفِ  1

2 
سیضی ٍ ًؾبست جْت استمبء ویفیت آهَصؽ  اثالك فشد هؼئَل حبٍی ؿشح ٍؽبیف ) ثب روش ثشًبهِ

 (ثبلیٌی دس ؿشح ٍؽبیف اثالغی
 هؼتٌذات

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی دس 

 ثیوبسػتبى ٍجَد ًذاسد.

ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی دس 

ثیوبسػتبى ثب فشد هؼئَل ٍ ؿشح 

 ٍؽبیف ٍجَد داسد، 

هؼتٌذات فقبلیت ٍ تـىیل جلؼبت ٍاحذ 

تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی دس ثیوبسػتبى ٍجَد 

 داسد

 

 

  2 سىجٍ

 .وٌذ ًؾبست هی ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی داسای ثشًبهِ استمبء ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی ثَدُ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثش اجشای آى

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات تذٍیي ثشًبهِ استمبء ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی 1

 اجشای ثشًبهِ استمبی ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی دس ثیوبسػتبى   2

هؼتٌذات اسائِ گضاسؽ فولىشد ثِ 

هقبٍى آهَصؿی ٍ هلبحجِ ثب هؼئَل 

 ٍاحذ تَػقِ آهَصؽ ثبلیٌی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ استمبء ویفیت آهَصؽ 

 ثبلیٌی تذٍیي ًـذُ اػت.

ثشًبهِ استمبء ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی 

 تذٍیي ؿذُ اػت.

ثشًبهِ استمبی ویفیت آهَصؽ ثبلیٌی  

 اجشا هی ؿَد. 
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  3 1 استاودارد

تین هذیشیت آهَصؽ دس هشاوض آهَصؿی دسهبًی ؿبهل سئیغ ثیوبسػتبى، هقبٍى آهَصؿی، هذیش گشٍُ آهَصؿی، سٍػبی 

ثبؿذ، وِ ثِ جض ػَپشٍایضس آهَصؿی، ػبیش افضبء تین هذیشیت آهَصؿی، فضَ  ّبی آهَصؿی ٍ ػَپشٍایضس آهَصؿی هی ثخؾ

 ّیبت فلوی ًیض ّؼتٌذ. 

 

  سىجٍ

، سٍػبی *ّبی آهَصؿی ٍ یب ًوبیٌذگبى آًْب ثیوبسػتبى ؿبهل سئیغ ثیوبسػتبى، هقبٍى آهَصؿی، هذیشاى گشٍُتین هذیشیت آهَصؽ دس 

 ثبؿٌذ. ّبی آهَصؿی )وِ ّوِ فضَ ّیبت فلوی ّؼتٌذ( ٍ هتشٍى یب ػَپشٍایضس هی ّبی ولیٌیىی ٍ پبساولیٌیىی ٍ سٍػبی ثخؾ ثخؾ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 2 5/1 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 مستىدات اثالك یب كَستجلؼبت تین هذیشیت آهَصؽ 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى، 

 .هغبثك ػٌجِ تـىیل ًـذُ اػت

تـىیل ؿذُ تین هذیشیت آهَصؽ 

ٍ اثالك افضب ثب ؿشح ٍؽبیف 

 هـخق ٍجَد داسد.

تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى 

هغبثك ػٌجِ تـىیل ؿذُ اػت ٍ 

 كَستجلؼبت تین ٍجَد داسد.

 

 .تَاًذ سئیغ ثخؾ ثبؿذ ًوبیٌذُ هذیش گشٍُ هی* تًضیحات
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  4 1 استاودارد

 ّبی عشفیي هٌقمذ وشدُ اػت.  ّبی تبثقِ داًـگبُ دس ساثغِ ثب هؼئَلیت هقبًٍت آهَصؿی ثیوبسػتبى لشاسداد هـخلی ثب داًـىذُ

 

 

  سىجٍ

 ّبی هشثَعِ ٍجَد داسد.  ّبی آهَصؿی ثیي ثیوبسػتبى ثب داًـىذُ ّوىبسی جْت اًجبم فقبلیت *ّبی ًبهِ لشاسداد یب تفبّن

 ضریب سطح سىجٍ
 يزن سىجٍ میاوگیه

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ّب ّبی آهَصؿی داسای داًـجَ دس ثیوبسػتبى ثِ تفىیه داًـىذُ لیؼت سؿتِ 1

 هؼتٌذات ّبی هشثَعِ ًبهِ ثیي ثیوبسػتبى ٍ داًـىذُ ٍجَد لشاسداد یب تفبّن 2

3 
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى  ًبهِ اجشای هفبد لشاسداد یب تفبّن

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ًبهِ ّوىبسی ثیي ثیوبسػتبى ٍ  تفبّن

 .ّب ٍجَد ًذاسد داًـىذُ

ًبهِ ّوىبسی ثیي ثیوبسػتبى ٍ  تفبّن

 ّبی هشثَعِ ٍجَد داسد. داًـىذُ

ًبهِ ّوىبسی ثیي  تفبّن

ّب اجشا  ثیوبسػتبى ٍ داًـىذُ

 ؿَد.  هی

 

 تًضیحات
ًبهِ یب لشاسداد حذالل ؿبهل هـخلبت عشفیي، هَضَؿ، تقْذات عشفیي، هذت اجشا ٍ  تفبّن*

 ثبؿذ. افتجبس لشاسداد ٍ هَاسد فؼخ هی
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  5 1 استاودارد

ّب تَػظ هقبًٍت آهَصؿی اسصیبثی  ّبی آهَصؿی هؼئَلیت آهَصؽ سا ثش فْذُ داسًذ ٍ فولىشد آهَصؿی ثخؾ سٍػبی ثخؾ

 ؿَد.  هی

 

  سىجٍ

ّبی آهَصؿی هؼئَلیت آهَصؿی آًْب هـخق گشدیذُ ٍ فولىشد آهَصؿی تَػظ هقبٍى آهَصؿی  دس اثالك یب ؿشح ٍؽبیف سٍػبی ثخؾ

  ؿَد. ثیوبسػتبى اسصیبثی هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ٍجَد ثٌذ هؼئَلیت آهَصؿی سئیغ ثخؾ دس اثالك یب ؿشح ٍؽبیف ٍ لضٍم اسائِ گضاسؽ 

 فولىشد ثِ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى
 هؼتٌذات

 هؼتٌذات هبُ  6ّب تَػظ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ّش  گضاسؽ اسصیبثی فولىشد آهَصؿی ثخؾ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ؿشح ٍؽبیف آهَصؿی سٍػبی 

ّبی آهَصؿی دس اثالك  ثخؾ

 . هـخق ًـذُ اػت

ؿشح ٍؽبیف آهَصؿی سٍػبی 

ّبی آهَصؿی دس اثالك  ثخؾ

 هـخق ؿذُ اػت. 

ّبی  ؿشح ٍؽبیف آهَصؿی سٍػبی ثخؾ

آهَصؿی دس اثالك هـخق ؿذُ،  اسصیبثی 

فولىشد آهَصؿی اًجبم ؿذُ ٍ گضاسؽ 

 .آى هَجَد اػت
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  6 1 استاودارد

دسكَستیىِ دس ثیوبسػتبى چٌذ ثخؾ اص یه گشٍُ آهَصؿی ٍجَد داؿتِ ثبؿذ، ثب حىن هذیش گشٍُ یه ًفش ثِ فٌَاى هؼئَل 

گشدد. فشد اًتخبة ؿذُ ثِ هذیش گشٍُ هشثَعِ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى پبػخگَ  ّب اًتخبة هی سیضی آهَصؽ دس ثخؾ ثشًبهِ

 ثبؿذ.  هی

 

  سىجٍ

ّبی هشثَعِ، اًتخبة ٍ  تَػظ هذیش گشٍُ  ٍ ثب ّوبٌّگی سٍػبی ثخؾ*ّب  سیضی آهَصؿی ثخؾ ّیبت فلوی ثشای ثشًبهِ فشدی اص افضبء

   ثبؿذ. ایـبى هؼئَل پبػخگَی هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ٍ هذیش گشٍُ هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبیی وِ چٌذ ثحؾ اص یه  سیضی آهَصؽ ثخؾ ّب دس ثیوبسػتبى تقییي فشد هؼئَل ثشًبهِ

 گشٍُ  داسًذ.
 هؼتٌذات

2 
هبُ یىجبس ٍ  6ّب ثِ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ّش  گضاسؽ اسصیبثی فولىشد آهَصؿی ثخؾ

 هذیش گشٍُ ٍ سئیغ داًـىذُ تَػظ هقبٍى آهَصؿیاسائِ ثبصخَسد ثِ 
 هؼتٌذات

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

سیضی آهَصؿی  فشد هؼئَل ثشًبهِ

 .ثخؾ هـخق ًـذُ اػت

سیضی آهَصؿی  فشد هؼئَل ثشًبهِ

 ثخؾ هـخق ؿذُ اػت. 

سیضی آهَصؿی ثخؾ  فشد هؼئَل ثشًبهِ

هـخق ؿذُ ٍ گضاسؽ فولىشد ثِ 

 .هقبٍى آهَصؿی هَجَد اػت

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

چٌذ ثخؾ اص یه 

گشٍُ ًذاسًذ اهتیبص 

2  

 ّبیی وِ چٌذ ثخؾ اص یه گشٍُ ٍجَد داسد. دس ثیوبسػتبى* تًضیحات
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  7 1 استاودارد

ّبی ثیوبسػتبًی هشتجظ ثب آهَصؽ ٍ فولىشد فشاگیشاى فقبل ثَدُ ٍ هؼتٌذات ثشگضاسی هؼتوش آًْب هَجَد ٍ ًحَُ تبثیش  وویتِ

 آًْب دس تلویوبت ثیوبسػتبى هـخق اػت. 

 

 

  سىجٍ

سیضی  ّبی هشي ٍ هیش، وٌتشل ففًَت، ٍ اخالق پضؿىی ٍ..( دس تلویوبت ثشًبهِ ّبی هشتجظ ) هبًٌذ وویتِ دس ثیوبسػتبى اص هلَثبت وویتِ

 ؿَد.  آهَصؿی )ّیبت فلوی ٍ فشاگیشاى( اػتفبدُ هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5) اَمیت آمًزشی (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات سیضی آهَصؿی ّبی هشتجظ دس ثشًبهِ اػتفبدُ اص هلَثبت وویتِ 1

2 
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى  سیضی آهَصؿی آگبّی هقبٍى آهَصؿی دس خلَف چگًَگی اػتفبدُ اص هلَثبت دس ثشًبهِ

 آهَصؿی

 امتیاز

 قابل ارزیابیغیر  (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی هشتجظ دس  اص هلَثبت وویتِ

سیضی آهَصؿی اػتفبدُ  ثشًبهِ

 . ؿَد ًوی

ّبی هشتجظ دس  اص هلَثبت وویتِ

سیضی آهَصؿی اػتفبدُ ؿذُ  ثشًبهِ

 اػت.

ّبی هشتجظ دس  هلَثبت وویتِ

سیضی آهَصؿی اػتفبدُ ؿذُ ٍ  ثشًبهِ

 هقبٍى آهَصؿی اصآى اعالؿ داسد
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  8 1 استاودارد

هقبٍى آهَصؽ یب ًوبیٌذُ تین هذیشیت آهَصؽ ثب ّذف استمبء ووی ٍ ویفی فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍ تؼْیالت اسائِ خذهبت، 

 ثبؿذ.   ّبی ثیوبسػتبًی هشتجظ هی فضَ وویتِ

 

 

  سىجٍ

 ثبؿذ.   فضَ هی*ّبی ثیوبسػتبًی هشتجظ  هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى یب ًوبیٌذُ تین هذیشیت آهَصؽ، دس وویتِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 4 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ّبی هشتجظ فضَیت هقبٍى آهَصؿی )یب ًوبیٌذُ تین هذیشیت آهَصؽ( دس وویتِ 1

 هؼتٌذات كَستجلؼبت وویتِ ّبلحبػ ًؾشات هقبٍى آهَصؿی دس  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى یب ًوبیٌذُ تین 

ّبی  هذیشیت آهَصؽ دس وویتِ

 .  ثبؿذ ثیوبسػتبًی هشتجظ فضَ ًوی

هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى یب 

ًوبیٌذُ تین هذیشیت آهَصؽ 

ّبی ثیوبسػتبًی  دس وویتِ

 ثبؿذ فضَ هیهشتجظ 

هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى یب ًوبیٌذُ 

ّبی  تین هذیشیت آهَصؽ دس وویتِ

ٍ دس  ثبؿذ ثیوبسػتبًی هشتجظ فضَ هی

كَستجلؼبت وویتِ ّب ًؾشات                     

 هقبٍى آهَصؿی لحبػ گشدیذُ اػت

 

 تًضیحات
ایوٌی ثیوبس، وویتِ اخالق ّبی هشتجظ حذالل ؿبهل: وویتِ هشي ٍ هیش ٍ فَاسم، وویتِ  وویتِ*

 . ثبؿٌذ وویتِ پبیؾ ٍ ػٌجؾ ویفیت هی  پضؿىی،
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  9 1 استاودارد

سػذ ٍ هقبٍى آهَصؿی، هقبٍى دسهبى  ّب هی همشسات ًحَُ پَؿؾ دس ثیوبسػتبى ثِ اعالؿ فشاگیشاى ٍ افضبء ّیبت فلوی ثخؾ

 یب سئیغ ثیوبسػتبى حؼت هَسد ثش اجشای آى ًؾبست داسد.

 

 

  سىجٍ

 وٌٌذ.   ًحَُ پَؿؾ دس ثیوبسػتبى ٍجَد داسد ٍ توبهی فشاگیشاى ٍ افضبء ّیبت فلوی اص آى هغلـ ثَدُ ٍ ثِ آى فول هی*ًبهِ  آییي

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 2 5/2 

 ارزیابیريش  مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ًبهِ ًحَُ پَؿؾ ٍجَد آئیي 1

 هؼتٌذات سػبًی ثِ ولیِ فشاگیشاى ٍ افضبء ّیبت فلوی اعالؿ 2

 هـبّذُ ًبهِ ًحَُ پَؿؾ اجشای آییي 3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ًبهِ ًحَُ پَؿؾ دس  آییي

 .  ثیوبسػتبى ٍجَد ًذاسد

ثیوبسػتبى  ًبهِ ًحَُ پَؿؾ دس آییي

% فشاگیشاى ٍ 50ٍجَد داسد ٍلی ووتش اص 

 .وٌٌذ افضبء ّیبت فلوی ثِ آى فول هی

ًبهِ ًحَُ پَؿؾ دس  آییي

ثیوبسػتبى ٍجَد داسد ٍ ولیِ 

فشاگیشاى ٍ افضبء ّیبت فلوی ثِ 

 .وٌٌذ آى فول هی

 

 ًؾبستیًبهِ داخلی هٌغجك ثب اػٌبد ثبالدػتی ٍ ثب روش ػغَح  ثخـٌبهِ یب آییي* تًضیحات
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 2 محور

 پایص و ارزضیابی عملکرد سیستم آموزضی

 

  1 2 استاودارد

 ثبؿذ. هیثیوبسػتبى داسای ًؾبم هذٍى جْت اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿی 

 

 

  1 سىجٍ

 ثبؿذ.  هی***ثِ هٌؾَس اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿی **ٍ هلَة *ثیوبسػتبى داسای ثشًبهِ جبهـ هذٍى 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿیتذٍیي  1

 هؼتٌذات تلَیت ثشًبهِ تَػظ تین هذیشیت آهَصؿی 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد 

ػیؼتن آهَصؿی تذٍیي ًـذُ 

 .اػت

ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد ػیؼتن 

 آهَصؿی تذٍیي ٍ هلَة ؿذُ اػت. 

ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد ػیؼتن 

آهَصؿی )ؿبهل توبهی اجضای روش 

ؿذُ دس تَضیحبت(، تذٍیي ٍ اجشا 

  هی ؿَد

 

 تًضیحات

 ثشًبهِ جبهـ، اجضای ػیؼتن آهَصؿی )ؿبهل افضبء ّیبت فلوی، فشاگیشاى، تىٌَلَطی آهَصؿی ٍ*

سیضی، اجشا ٍ ػٌجؾ اثشثخـی(  تؼْیالت هشثَعِ ( سا دس چشخِ هشاحل آهَصؿی )ًیبصػٌجی، ثشًبهِ

 ؿَد. ؿبهل هی

 ای اػت وِ ثِ تلَیت تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى سػیذُ اػت. هٌؾَس اص ثشًبهِ هلَة، ثشًبهِ**

هِ تقشیف ؿذُ فولیبتی هٌؾَس اص ًؾبم هذٍى اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿی ٍجَد ّش گًَِ ثشًب ***

ثشای اسصؿیبثی افضبء ّیبت فلوی، فشاگیشاى، تىٌَلَطی آهَصؿی ٍ تؼْیالت هشثَعِ دس ػغح ثیوبسػتبى 

 .وِ تَػظ داًـگبُ/داًـىذُ  ثِ ثیوبسػتبى اثالك ؿذُ اػت

 **** هی تَاًذ ثشًبهِ هلَة داًـگبُ ثبؿذ وِ دس ثیوبسػتبى اجشا هی ؿَد.
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  2 سىجٍ

 وٌذ.  ثیوبسػتبى ثشًبهِ هلَة اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿی سا پبیؾ هی

 ضریب سطح سىجٍ

 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری

-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1) 

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 پبیؾ ثشًبهِ جبهـ هلَة اسصیبثی فولىشد ػیؼتن آهَصؿی 1
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى 

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد 

ػیؼتن آهَصؿی پبیؾ ًـذُ 

 اػت.

ثشًبهِ جبهـ اسصیبثی فولىشد ػیؼتن  

 .آهَصؿی پبیؾ ؿذُ اػت
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  2 2 استاودارد

ّبی هشتجظ ثب اسائِ هشالجت ثیوبساى تَاهب هَسد  ّبی آهَصؿی ثب ؿبخق آهَصؿی، ؿبخقدس پبیؾ ٍ اسصؿیبثی فولىشد ػیؼتن 

 گیشد. ثشسػی لشاس هی

 

  سىجٍ

 وٌذ.  ّبی آهَصؿی اػتفبدُ هی دس پبیؾ ٍ تَػقِ ثشًبهِ*ّبی ولیذی دسهبًی  ثیوبسػتبى اص ًتبیج اسصیبثی ؿبخق

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 5 5/3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى  ّبی ولیذی دسهبى ثِ هقبٍى آهَصؿی  سػبًی ؿبخق اعالؿ 1

 آهَصؿی

هلبحجِ ثب هقبٍى  هؼتٌذات ٍ **سیضی آهَصؿی فشاگیشاى ّبی ولیذی دسهبى دس ثشًبهِ اػتفبدُ اص ًتبیج ؿبخق 2

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی ولیذی دسهبى دس  اص ؿبخق

   ؿَد. سیضی آهَصؿی اػتفبدُ ًوی ثشًبهِ

ّبی ولیذی دسهبى دس  اص ؿبخق 

 ؿَد. سیضی آهَصؿی اػتفبدُ هی ثشًبهِ

 

 تًضیحات

ّبی  ّبی ولیذی دسهبى هبًٌذ هشي ٍ هیش، خغبّبی پضؿىی ٍ ایوٌی ثیوبس، ففًَت ؿبخق*

 ثبؿذ.  ثیوبسػتبًی، ًتبیج دسهبى ٍ .. هی

ّبی ولیذی دسهبى سا ثشسػی ًوَدُ ٍ دس  هقبٍى آهَصؿی ثغَس سٍتیي ًتبیج ؿبخق**

 .وٌذ سیضی آهَصؿی )ووی، ویفی ٍ ػغَح هختلف فشاگیشاى( اػتفبدُ هی ثشًبهِ
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  3 2 استاودارد

 هذاسن ٍ هؼتٌذات الصم دس ساثغِ ثب ٍضقیت آهَصؿی فشاگیشاى هَجَد اػت.

 

  سىجٍ

 ثبؿٌذ.  هی*ولیِ فشاگیشاى دس ثیوبسػتبى داسای پشًٍذُ یب ػَاثك آهَصؿی 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5)اَمیت آمًزشی  (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍ هـبّذُ  ّبی تقشیف ؿذُ دس پشًٍذُ ولیِ فشاگیشاى  ٍجَد حذالل 1

 هـبّذُ ٍ هلبحجِ دػتشػی هقبًٍت آهَصؿی ثِ پشًٍذُ یب ػَاثك آهَصؿی فشاگیشاى 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

آهَصؿی دػتشػی هقبٍى 

ثیوبسػتبى ثِ پشًٍذُ آهَصؿی 

   .فشاگیشاى ٍجَد ًذاسد

دػتشػی هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ثِ 

 پشًٍذُ آهَصؿی فشاگیشاى ٍجَد داسد 

دػتشػی هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى 

ثِ پشًٍذُ آهَصؿی فشاگیشاى ٍجَد 

 .ثبؿٌذ ّب وبهل هی داسد ٍ پشًٍذُ

 

 تًضیحات

)تبسیخ ؿشٍؿ ٍ پبیبى دٍسُ یب تقذاد  ًبهِ، فشاگیشاى پیشاپضؿىی حذالل ؿبهل هقشفیپشًٍذُ )ػَاثك آهَصؿی( *

 ثبؿذ. ّبی هقشفی ؿذُ( ٍ گَاّی پبیبى دٍسُ هی سٍصّب ٍ ػبفبت آهَصؿی ٍ ثخؾ

ًبهِ )ثخؾ هقشفی ؿذُ، تبسیخ ؿشٍؿ ٍ پبیبى  پشًٍذُ )ػَاثك آهَصؿی ( فشاگیشاى پضؿىی حذالل ؿبهل هقشفی

ّبی استمبء ، آصهَى گَاّیٌبهِ ٍ داًـٌبهِ تخللی ٍ فَق  ّب، ًتبیج آصهَى ّبی داخلی ثخؾ َىدٍسُ( ًتبیج آصه

تَاًذ ثلَست یه پشًٍذُ یب پَستفَلیَی الىتشًٍیه ثب دػتشػی  ثبؿذ. دس ضوي هؼتٌذات هی تخللی هی

  تقشیف ؿذُ هقبًٍت آهَصؿی ثیوبسػتبى هَجَد ثبؿذ.
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 3 محور

 اعضاء هیات علمی

  1 3 استاندارد

 ثبؿٌذ. وبدس اكلی آهَصؽ ثیوبسػتبى، افضبء ّیبت فلوی ٍاجذ ؿشایظ فلوی ٍ فوَهی داًـگبُ هی

 

 

  سىجٍ

 ثبؿٌذ. ثیوبسػتبى، افضبء ّیبت فلوی هی*وبدس اكلی آهَصؽ 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5)اَمیت آمًزشی  (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات احشاص ؿشایظ فلوی ٍ فوَهی ّیبت فلوی ثیوبسػتبى هتجَؿ 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

% وبدس اكلی آهَصؿی 70ووتش اص 

ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی 

 ثبؿٌذ. هی

% وبدس اكلی آهَصؿی 84تب  70ثیي 

ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی 

 ثبؿٌذ. هی

% وبدس اكلی آهَصؿی 85ثیؾ اص 

ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی 

 ثبؿٌذ هی

 

ّبی هَؽف )كجح ٍ فلش(  ثبؿٌذ وِ ًؼجت ثِ اجشای وَسیىَلَهْبی آهَصؿی دس ؿیفت وبدس اكلی آهَصؽ افشادی هی* تًضیحات

  ًمؾ اكلی سا داسًذ.
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  2 3 استاندارد

ّب ٍ  ّبی دسهبًی ثخؾ ٍ تٌَؿ افضبء ّیبت فلوی هَجَد دس هشوض ثبیذ هتٌبػت ثب ٍؽبیف آهَصؿی، پظٍّـی ٍ فقبلیت تقذاد

 تقذاد فشاگیشاى )پضؿىی فوَهی( ٍ هغبثك ثب همشسات جبسی داًـگبُ /ٍصاست هتجَؿ ثبؿذ.

 

 

  1 سىجٍ

ّب ثش اػبع اػتبًذاسدّبی  ّبی دسهبًی ثخؾ تقذاد افضبء ّیبت فلوی حبضش دس ثیوبسػتبى ثب ٍؽبیف آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ فقبلیت

 ثبؿذ.   هتٌبػت هی*ّبی آهَصؿی(  آهَصؿی ٍصاست هتجَؿ )وَسیىَلَم

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5آمًزشی )اَمیت  (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  **ٍجَد تٌبػت ثیي تقذاد افضبء ّیبت فلوی ثب ٍؽبیف آهَصؿی، هغبثك ثب وَسیىَلَم 1

2 
ّب ثش اػبع  ّبی آهَصؿی  ثخؾ ٍجَد تٌبػت ثیي تقذاد افضبء ّیبت فلوی ثب فقبلیت

 ّبی فولىشدی ؿبخق
 هؼتٌذات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

% تٌبػت وَسیىَلَم 70ووتش اص 

 سفبیت ؿذُ اػت.

% تٌبػت روش ؿذُ دس 84تب  70

 وَسیىَلَم سفبیت ؿذُ اػت.

%  تٌبػت روش ؿذُ دس 85ثیؾ اص 

 وَسیىَلَم سفبیت ؿذُ اػت. 

 

 ّبی ثبالتش( ٍ پیشاپضؿىی پضؿىی )فوَهی ٍ دٍسُ* تًضیحات

 ّبی آهَصؿی پیَػت ساٌّوبی اسصؿیبثی ٍ افتجبسثخـی اختلبكی آهَصؿی ثیوبسػتبى **
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  2 سىجٍ

ّبی آهَصؿی(  تقذاد افضبء ّیبت فلوی حبضش دس ثیوبسػتبى ثب تقذاد فشاگیشاى ثش اػبع اػتبًذاسدّبی آهَصؿی ٍصاست هتجَؿ )وَسیىَلَم
 ثبؿذ.   هتٌبػت هی*

 ضریب سطح سىجٍ
 يزن سىجٍمیاوگیه 

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  **ٍجَد تٌبػت ثیي تقذاد افضبء ّیبت فلوی ثب تقذاد فشاگیشاى 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

% تٌبػت وَسیىَلَم 70ووتش اص 

 سفبیت ؿذُ اػت.

% تٌبػت روش ؿذُ دس 84تب  70

 وَسیىَلَم سفبیت ؿذُ اػت.

%  تٌبػت روش ؿذُ دس 85ثیؾ اص 

 وَسیىَلَم سفبیت ؿذُ اػت. 

 

 ّبی ثبالتش( ٍ پیشاپضؿىی، هغبثك ثب ضَاثظ ٍ اػتبًذاسدّبی ٍصاست هتجَؿ پضؿىی )فوَهی ٍ دٍسُ* تًضیحات

 ّبی آهَصؿی افتجبسثخـی اختلبكی آهَصؿی ثیوبسػتبىپیَػت ساٌّوبی اسصؿیبثی ٍ  **
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  3 3 استاندارد

افضبء ّیبت فلوی ثبلیٌی دس ثیوبسػتبى هغبثك ثب ضَاثظ ٍ همشسات جبسی داًـگبُ فلَم پضؿىی ٍ ٍصاست هتجَؿ حضَس داؿتِ 

 ًوبیٌذ. ٍ فقبلیت هی

 

 

  سىجٍ

ء ّیبت فلوی ثیوبسػتبى ػبفبت هَؽف حضَس دس ثیوبسػتبى سا ثش اػبع همشسات جبسی داًـگبُ فلَم پضؿىی هشثَعِ سفبیت  افضب

 ًوبیٌذ.  هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات دس ثیوبسػتبى*ٍجَد ػیؼتن پبیؾ حضَس افضبء ّیبت فلوی  1

اعویٌبى اص حضَس افضبء ّیبت فلوی هغبثك ثب همشسات جبسی داًـگبُ وِ تَػظ سئیغ  2

 ثخؾ، هقبٍى آهَصؿی یب سیبػت ثیوبسػتبى تبییذ ؿذُ اػت. 
 هؼتٌذات

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دٍ ) (1یک ) (0صفر )

حضَس افضبء  ػیؼتن پبیؾ

  ّیبت فلوی دس ثیوبسػتبى

 ٍجَد ًذاسد. 

ػیؼتن پبیؾ حضَس افضبء ّیبت 

داسد یب ثش  فلوی دس ثیوبسػتبى ٍجَد

اػبع ػبهبًِ یىپبسچِ داًـگبُ اًجبم 

 هی ؿَد

ػیؼتن پبیؾ حضَس افضبی ّیئت فلوی 

ٍجَد داسد ٍ ثش اػبع ضَاثظ آى افضبی 

ّیپت فلوی فقبلیت  داؿتِ ٍ هؼتٌذات آى 

 جَد داسدٍ

 

ؿبهل ػبفت حضَس، هبهَسیت آهَصؿی، ػبفبت آًىبلی ٍ ػبیش هؼتٌذات حضَس )هٌتج اص ػیؼتن اسصیبثی فولىشد * تًضیحات

  یىپبسچِ اػبتیذ(
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  4 3 استاندارد

 هَصؿی ثیوبسػتبى ثبؿذ.آثْتش اػت هتشٍى ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی داًـىذُ پشػتبسی ثَدُ ٍ فضَ ؿَسای 

 

 

  سىجٍ

 ثبؿذ.    هتشٍى ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی ثَدُ ٍ داسای اثالك/حىن هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات . ٍجَد حىن/اثالك ّیبت فلوی هذیش پشػتبسی ثیوبسػتبى 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هتشٍى ثیوبسػتبى فضَ 

 .  ثبؿذ ّیبت فلوی ًوی

هتشٍى ثیوبسػتبى فضَ ّیبت 

فلوی  ّیبتاػت یب غیش  فلوی

اػت ٍلی فضَ ؿَسای آهَصؿی 

 ثیوبسػتبى اػت

هتشٍى ثیوبسػتبى فضَ ّیبت فلوی ٍ فضَ 

   ثبؿذ. هَصؿی ثیوبسػتبى هیآؿَسای 
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  5 3 استاندارد

ّبی هختلف  هَصؿی ٍ دسهبًی خَد داسای فشآیٌذ تقشیف ؿذُ ّوىبسی ثب گشٍُآثیوبسػتبى هتٌبػت ثب هبهَسیت ٍ ٍؽبیف 

 ثبؿذ. پضؿىی اجتوبفی هی ٍپضؿىی، پشػتبسی، پیشاپضؿىی ٍ تَاًجخـی، داسٍػبصی ثبلیٌی، تغزیِ، اپیذهیَلَطیؼت 

 

 

  سىجٍ

پضؿىی اجتوبفی  ٍّبی هختلف پضؿىی، پشػتبسی، پیشاپضؿىی ٍ تَاًجخـی، داسٍػبصی ثبلیٌی، تغزیِ، اپیذهیَلَطی  فشآیٌذ ّوىبسی گشٍُ

 .ّبی آهَصؿی ٍ دسهبًی تذٍیي ؿذُ اػت ّبی آهَصؿی هتٌبػت ثب فقبلیت دس ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبی هختلف پضؿىی، پشػتبسی، پیشاپضؿىی ٍ تَاًجخـی، داسٍػبصی ثبلیٌی،  تذٍیي فشآیٌذ ّوىبسی گشٍُ

 *ّبی آهَصؿی پضؿىی اجتوبفی دس ثشًبهِ ٍتغزیِ، اپیذهیَلَطی 
 هؼتٌذات

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2)دي  (1یک ) (0صفر )

ّبی روش ؿذُ دس  فشآیٌذ ّوىبسی گشٍُ

هَصؿی تذٍیي ًـذُ آّبی  ػٌجِ دس ثشًبهِ

 اػت.  

ّبی  فشآیٌذ ّوىبسی گشٍُ

دس ػٌجِ دس  روش ؿذُ

هَصؿی تذٍیي ّبی آ ثشًبهِ

   ؿذُ اػت.

ّبی روش ؿذُ  فشآیٌذ ّوىبسی گشٍُ

ّبی آهَصؿی  دس ػٌجِ دس ثشًبهِ

آى ّوىبسی  ٍ ثش اػبعتذٍیي ؿذُ 

   اًجبم  هی ؿَد

 

 ّبی آهَصؿی ّب ٍ وٌفشاًغ ّب، وویتِ هبًٌذ گضاسؽ كجحگبّی، ساًذّبی آهَصؿی، طٍسًبل والة* تًضیحات
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  6 3 استاندارد

 ػبصٍوبسّبی هٌبػت ثشای تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت فلوی ٍجَد داسد 

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ.  ثیوبسػتبى ثب ّوىبسی داًـگبُ ٍ داًـىذُ هشثَعِ ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت فلوی سا تذٍیي ٍ اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّب ٍ ًیبص آهَصؿی  تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت فلوی ثش اػبع اٍلَیتتذٍیي ثشًبهِ 

 *ثیوبسػتبى
 هؼتٌذات

 هلبحجِ ٍ هؼتٌذات اجشای ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت 

 فلوی دس ثیوبسػتبى ٍجَد ًذاسد

ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت 

فلوی دس ثیوبسػتبى ٍجَد داسد ٍلی 

 آى اًجبم هی ؿَد ٪50ووتش اص 

ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت 

فلوی دس ثیوبسػتبى ٍجَد داسد ٍ 

 گشدد. وبهل اجشا هی

 

 ّب، ؿىبیبت ٍ .... ّب، ًؾشػٌجی ّبی ثیوبسػتبًی هلَثبت وویتِ هبًٌذ چبلؾ* تًضیحات
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  7 3 استاندارد

اًذ، ٍجَد  ّبی، آهَصؿی ٍ پظٍّـی خَد سا ثخَثی اًجبم دادُ ػبصٍوبسّبی هذٍى ثشای تـَیك افضبء ّیبت فلوی وِ هبهَسیت

 داسد. 

 

 

  سىجٍ

ّبی  ّبی غیشهبلی( دس خلَف فقبلیت ًبهِ داخلی ثشای تـَیك افضبء ّیبت فلوی )ثب تبویذ ثش هـَق تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى آییي

 وٌذ.   هغلَة آهَصؿی ٍ پظٍّـی سا تذٍیي ًوَدُ ٍ تَػظ هقبٍى آهَصؿی اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ًبهِ داخلی تـَیك افضبء ّیبت فلوی تذٍیي آییي 1

 هلبحجِ ٍ هؼتٌذات اجشای ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ًبهِ داخلی تـَیك  آییي

تذٍیي  افضبء ّیبت فلوی

 ًـذُ اػت.

ًبهِ داخلی تـَیك افضبء ّیبت  آییي

فلوی تذٍیي ؿذُ اػت ٍلی ثش اػبع آى 

ؿَد یب افضبء ّیبت فلوی اص  فول ًوی

 آى اعالؿ ًذاسًذ. 

ًبهِ داخلی تـَیك افضبء ّیبت  آییي

فلوی تذٍیي ؿذُ اػت ٍ ثِ اعالؿ 

افضبء ّیبت فلوی سػیذُ ٍ هؼتٌذات 

 تـَیك ٍجَد داسد.
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  8 3 استاندارد

ای، اػتشاحت ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ  البهتگبُ هٌبػجی ثشای افضبء ّیبت فلوی دسًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ دس آًْب اهىبًبت تغزیِ

 ثیٌی ؿذُ اػت.   الىتشًٍیىی پیؾ

 

 

  سىجٍ

 .   *فشاّن ؿذُ اػتدس ثیوبسػتبى فضبیی جْت اػتشاحت، تغزیِ ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ الىتشًٍیه ثشای افضبء ّیبت فلوی 

 ضریب سطح سىجٍ

 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری

-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1) 

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 ٍجَد فضبیی ثشای اػتشاحت  افضبء ّیبت فلوی 1
هـبّذُ ٍ هلبحجِ ثب افضبء ّیبت 

 فلوی ٍ هقبٍى آهَصؿی

 هـبّذُ اهىبًبت ٍ هلضٍهبت هَسد ًیبصتبهیي  2

 امتیاز

غیر قابل  (2دي ) (1یک ) (0صفر )

 ارزیابی

فضبی هٌبػت ثشای اػتشاحت، 

تغزیِ ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ 

الىتشًٍیه ثشای افضبء ّیبت 

 فلوی تبهیي ًـذُ اػت.

فضبی ثشای اػتشاحت، تغزیِ ٍ دػتشػی 

ثِ هٌبثـ الىتشًٍیه ثشای افضبء ّیبت 

% اهىبًبت روش ؿذُ تبهیي 50 فلوی ثب

 ؿذُ اػت

فضبی هٌبػت ثشای اػتشاحت، 

تغزیِ ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ 

الىتشًٍیه ثشای افضبء ّیبت 

تبهیي ؿذُ ثِ عَس وبهل فلوی 

 اػت 

 

هٌؾَس اص فضبی هٌبػت، ٍجَد اتبق تشجیحب یه ًفشُ، تخت اػتشاحت، تلفي، هیض وبس، ووذ لجبع، ایٌتشًت ٍ سایبًِ  * تَضیحبت

 ثبؿذ هی
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  9 3 استاندارد

ثیوبسػتبى ػبصٍوبس هٌبػت ثشای ػٌجؾ سضبیت افضبء ّیبت فلوی اص اهىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی سا داسد ٍ الذاهبت اكالحی 

 گیشد.   هٌذی افضبء ّیبت فلوی كَست هی هَسد ًیبص جْت افضایؾ سضبیت

 

 

  سىجٍ

ّیبت فلوی اص اهىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی  هٌذی افضبء ثیوبسػتبى دس فَاكل صهبًی هـخق )حذالل ػبلیبًِ( ًؼجت ثِ ػٌجؾ سضبیت

 ًوبیذ. الذام هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ػٌجی افضبء ّیبت فلوی اص اهىبًبت  ٍجَد فشم، ثشًبهِ، سٍؽ ٍ چگًَگی سضبیت

 آهَصؿی ٍ سفبّی
 هؼتٌذات

 هؼتٌذات ػٌجی ّیبت فلوی اصاهىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی اًجبم سضبیت 2

 هلبحجِ ٍ هؼتٌذات اجشای الذام اكالحی 3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هٌذی افضبء  ػٌجؾ سضبیت

ّیبت فلوی اص اهىبًبت 

آهَصؿی سفبّی اًجبم ًـذُ 

 اػت.

هٌذی افضبء ّیبت  ػٌجؾ سضبیت

فلوی اص اهىبًبت آهَصؿی سفبّی 

 .اػتاًجبم ؿذُ 

هٌذی افضبء ّیبت فلوی  ػٌجؾ سضبیت

اص اهىبًبت آهَصؿی سفبّی ٍ الذاهبت 

اكالحی ثش اػبع ًتبیج ًؾشػٌجی، اًجبم 

ؿذُ ٍ افضبء ّیبت فلوی آى سا تبییذ 

 وٌٌذ. هی
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 4محور 

 فراگیران

  1 4 استاندارد

ّبی هختلف ثب هحیظ آهَصؿی،  هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى ػبصٍوبس ٍ ثشًبهِ هىتَة ٍ هـخلی ثشای آؿٌبیی فشاگیشاى دس سدُ

افضبء ّیبت فلوی، هذیشیت ثیوبسػتبى ٍ همشسات داخلی ثیوبسػتبى ٍ الضاهبت ٍ لَاًیي هشتجظ وـَسی، ایوٌی ٍ ثْذاؿت، 

ٍى ػبصهبًی، اهىبًبت هختلف، ًحَُ تىویل پشًٍذُ ثیوبساى، ًحَُ ّوىبسی سفبیت حمَق ثیوبس، ًحَُ استجبعبت دسٍى ٍ ثش

ؿٌبخت اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیغی، ؿشح ٍؽبیف ٍ اختیبسات داًـجَیبى ٍپشػتبساى داسد ٍ آًْب سا   فشاگیشاى دس آهَصؽ،

 وٌذ.  ثغَس هشتت ٍ دس فَاكل هـخق اجشا هی

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ. ّبی هختلف فشاگیشاى سا اجشا هی ثشای سدُ ثذٍ ٍسٍد*ثیوبسػتبى ثشًبهِ تَجیْی 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ّبی هختلف فشاگیشاى ٍجَد ثشًبهِ تَجیْی هذٍى ثذٍ ٍسٍد ثشای سدُ 1

 هلبحجِ ثب فشاگیشاى ّبی هختلف فشاگیشاى اجشای ثشًبهِ تَجیْی هذٍى ثذٍ ٍسٍد ثشای سدُ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثیوبسػتبى ثشًبهِ تَجیْی ثذٍ 

 ٍسٍد ثشای فشاگیشاى ًذاسد.

ثیوبسػتبى ثشًبهِ تَجیْی ثذٍ ٍسٍد 

  .ثشای فشاگیشاى داسد

ثیوبسػتبى ثشًبهِ تَجیْی ثذٍ ٍسٍد ثشای 

 هی ؿَد. فشاگیشاى داسد ٍ وبهل اجشا 

 

ّبی هختلف ثب هحیظ آهَصؿی ، افضبء ّیبت فلوی،  ثشًبهِ تَجیْی ثذٍ ٍسٍد فشاگیشاى ؿبهل آؿٌبیی فشاگیشاى دس سدُ* تًضیحات

ـَسی، ایوٌی ٍ ثْذاؿت، سفبیت حمَق هذیشیت ثیوبسػتبى ٍ همشسات داخلی ثیوبسػتبى ٍ الضاهبت ٍ لَاًیي هشتجظ و

ثیوبس، ًحَُ استجبعبت دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی، اهىبًبت هختلف، ًحَُ تىویل پشًٍذُ ثیوبساى، ًحَُ ّوىبسی فشاگیشاى 

 ثبؿذ. ؿٌبخت اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیغی، ؿشح ٍؽبیف ٍ اختیبسات داًـجَیبى ٍپشػتبساى هی  دس آهَصؽ،
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  2 4 استاندارد

ثیوبسػتبى ػبصٍوبس هـخق ثشای ػٌجؾ سضبیت فشاگیشاى داسد ٍ الذاهبت اكالحی هَسد ًیبص ثشای افضایؾ سضبیت فشاگیشاى 

 گیشد.  كَست هی

 

 

  سىجٍ

ًوبیذ ٍ دس خلَف  هٌذی فشاگیشاى اص اهىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی الذام هی ثیوبسػتبى دس فَاكل صهبًی هـخق ًؼجت ثِ ػٌجؾ سضبیت

 دّذ. الذاهبت اكالحی، هذاخالت الصم سا اًجبم هیاجشای 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ػٌجی فشاگیشاى اص اهىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی ٍجَد فشم، ثشًبهِ، سٍؽ ٍ چگًَگی سضبیت 1

 هلبحجِ ثب فشاگیشاى اصا هىبًبت آهَصؿی ٍ سفبّی فشاگیشػٌجی  اجشای سضبیت 2

 هلبحجِ اجشای الذام اكالحی 3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هٌذی فشاگیشاى  ػٌجؾ سضبیت

اص اهىبًبت آهَصؿی سفبّی 

 اًجبم ًـذُ اػت.

هٌذی فشاگیشاى اص  ػٌجؾ سضبیت

 اًجبم  ٍ.. هَصؿی سفبّیآاهىبًبت 

 هی ؿَد.

هٌذی فشاگیشاى اص  ػٌجؾ سضبیت

اهىبًبت آهَصؿی سفبّی ٍ الذاهبت 

اكالحی ثش اػبع ًتبیج ًؾشػٌجی، اًجبم 

 وٌٌذ. ى سا تبییذ هیآؿذُ ٍ فشاگیشاى 
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  3 4 استاندارد

 ًوبیذ.   ٍاػغِ فشاگیشاى ثِ هؼئَلیي آهَصؿی اص جولِ هقبٍى آهَصؿی اعویٌبى حبكل هی ثیوبسػتبى اص دػتشػی ثی

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ.  ٍاػغِ فشاگیشاى ثب هقبٍى آهَصؿی سا تذٍیي ًوَدُ ٍ ثش اػبع آى فول هی ثیوبسػتبى فشآیٌذی ثشای استجبط ثی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 2 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍاػغِ فشاگیشاى ثب هقبٍى آهَصؿی ٍجَد فشآیٌذ استجبط ثی 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ٍاػغِ  فشآیٌذ هذٍى استجبط ثی

هَصؿی آفشاگیشاى ثب هقبٍى 

 ٍجَد ًذاسد.

ٍاػغِ فشاگیشاى ثب  فشآیٌذ هذٍى استجبط ثی

 اػت.هقبٍى آهَصؿی تذٍیي ؿذُ 

ٍاػغِ فشاگیشاى  فشآیٌذ هذٍى استجبط ثی

ثب هقبٍى آهَصؿی ٍجَد داسد ٍ 

 ى اعالؿ داسًذ.آفشاگیشاى اص 
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دس ثیوبسػتبى آهَصؿی ػبصٍوبسی عشاحی ؿذُ وِ دػتیبساى تخللی ٍ تحلیالت تىویلی ثِ اصای الذاهبت دسهبًی خَد 

 ثبؿٌذ.    فالٍُ ثش اػتبد هشثَعِ ٍ سئیغ ثخؾ هشثَعِ دس همبثل هقبٍى آهَصؿی ٍ سئیغ ثیوبسػتبى ًیض پبػخگَ هی

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ.  ای دػتیبساى ( سا اجشا هی ثیوبسػتبى دػتَسالقول وـَسی )اثضاسّبی اسصؿیبثی ٍ پبیجٌذی ثِ اكَل حشفِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ای دػتیبساى وـَسی اسصؿیبثی ٍ پبیجٌذی ثِ اكَل حشفِاجشای دػتَسالقول  1

 هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثبهقبٍى آهَصؿی پبػخگَیی دػتیبساى ثِ سئیغ ثخؾ ٍ هقبٍى آهَصؿی 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دػتَسالقول وـَسی اسصؿیبثی 

ای  ٍ پبیجٌذی ثِ اكَل حشفِ

 ؿَد. اجشا ًوی دػتیبساى

دػتَسالقول وـَسی اسصؿیبثی ٍ 

ووتش ای دػتیبساى  پبیجٌذی ثِ اكَل حشفِ

 ؿَد. اجشا هی  ٪50اص  

دػتَسالقول وـَسی اسصؿیبثی ٍ 

ای دػتیبساى  پبیجٌذی ثِ اكَل حشفِ

 ؿَد. ثغَس وبهل اجشا هی

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

  2 دػتیبس ًذاسًذ
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  5 4 استاندارد

 گیشی اص ثبصخَسدّب ٍ تجبسة فشاگیشاى داسد.    ثیوبسػتبى ػبصٍوبس هذٍى ثشای هؼتٌذػبصی ٍ ثْشُ

 

 

  سىجٍ

 گشدد.    گزاسی تجبسة فشاگیشاى دس ثیوبسػتبى تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا هی  اؿتشان  دػتَسالقول ثِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3)دستیابی 

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  تذٍیي ٍ اجشای دػتَسالقول ثِ اؿتشان گزاسی تجبسة فشاگیشاى 1

 هَصؿیآسیضی  اػتفبدُ اص تجبسة فشاگیشاى دس ثشًبهِ 2
هلبحجِ ثب فشاگیشاى ٍ هؼئَلیي 

 آهَصؿی

 امتیاز

 ارزیابی غیر قابل (2دي ) (1یک ) (0صفر )

  اؿتشان  دػتَسالقول ثِ

گزاسی تجبسة فشاگیشاى 

 تذٍیي ًـذُ اػت.

گزاسی تجبسة   اؿتشان  دػتَسالقول ثِ

 . اػتفشاگیشاى تذٍیي ؿذُ 

گزاسی تجبسة   اؿتشان  دػتَسالقول ثِ

فشاگیشاى تذٍیي ؿذُ ٍ اص تجبسة آًْب 

سیضی آهَصؿی اػتفبدُ  دس ثشًبهِ

 ؿَد. هی
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  6 4 استاندارد

 ای ٍ دسهبًی جبسی داسد.    ّبی هـخق ٍ هذًٍی ثشای آؿٌبیی دػتیبساى ثب الضاهبت ًؾبم ثیوِ ثیوبسػتبى ثشًبهِ

 

 

  سىجٍ

 ای ٍ دسهبًی ٍجَد داسد.    ای ثشای آؿٌبیی دػتیبساى ثب الضاهبت ًؾبم ثیوِ دس ثشًبهِ تَجیْی ثیوبسػتبى ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 يزن سىجٍمیاوگیه 

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 2 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  ای ٍ دسهبًی دس ثشًبهِ تَجیْی دػتیبساى تبویذ ثش الضاهبت ًؾبم ثیوِ 1

 هلبحجِ ثب دػتیبساى ای ٍ دسهبًی آگبّی دػتیبساى اص الضاهبت ًؾبم ثیوِ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دس ثشًبههِ تههَجیْی دػههتیبساى،  

 ِ ای ٍ  ثههِ الضاهههبت ًؾههبم ثیوهه

 دسهبًی اؿبسُ ًـذُ اػت.

دس ثشًبهِ تَجیْی دػتیبساى ثهِ الضاههبت   

  اػت.ای ٍ دسهبًی اؿبسُ ؿذُ  ًؾبم ثیوِ

دس ثشًبهِ تَجیْی دػتیبساى ثِ الضاهبت 

ای ٍ دسههبًی اؿهبسُ ؿهذُ ٍ     ًؾبم ثیوِ

 گبّی داسًذ.آى آدػتیبساى اص الضاهبت 

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

 2 دػتیبس ًذاسًذ
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  7 4 استاندارد

 اهٌیت فشاگیشاى دس صهبى اسائِ خذهبت تضویي ؿذُ اػت.   

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ.     ثیوبسػتبى اهٌیت فشاگیشاى سا دس صهبى اسائِ خذهبت تبهیي هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 

)هبًٌذ ؿشح ٍؽبیف تین اًتؾبهبت، ّبی داخلی تین حفبؽت ، اهٌیت ثیوبسػتبى  دػتَسالقول

ّبی هذاسثؼتِ، ثشًبهِ فشاخَاى افضبء تین  ّبی تقییي ؿذُ ثشای ًگْجبًبى، دٍسثیي هىبى

 اًتؾبهبت، ثشًبهِ حضَس ٍ...(

 هؼتٌذات

 ٍ هؼتٌذات هلبحجِ ثب اًتؾبهبت اجشای دػتَسالقول فَق 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دػتَسالقول داخلی تین 

حفبؽت ٍ اهٌیت ثیوبسػتبى 

 تذٍیي ًـذُ اػت.

دػتَسالقول داخلی تین حفبؽت ٍ اهٌیت 

 .ثیوبسػتبى تذٍیي ؿذُ اػت 

دػتَسالقول داخلی تین حفبؽت ٍ 

ٍ  اهٌیت ثیوبسػتبى تذٍیي ؿذُ

داؿتِ ٍ وبسوٌبى اًتؾبهبت اص آى اعالؿ 

 هؼتٌذات آى هَجَد اػت

 

 

 

 

 

 

  



 

34 

 

 

  8 4 استاندارد

 هحل هٌبػجی ثشای سختىي داًـجَیبى ٍ ووذ ثِ تفىیه آلب ٍ خبًن دس ثیوبسػتبى هَجَد اػت.   

 

 

  سىجٍ

 ثشای سختىي فشاگیشاى ثِ تفىیه آلب ٍ خبًن تبهیي ًوَدُ اػت.    *ثیوبسػتبى هحل هٌبػت 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3)دستیابی 

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هـبّذُ ٍجَد سختىي هٌبػت ثِ تفىیه فشاگیشاى آلب ٍ خبًن 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

سختىي ثِ تفىیه فشاگیشاى آلب 

 ٍ خبًن ٍجَد ًذاسد.

سختىي ثِ تفىیه فشاگیشاى آلب ٍ خبًن 

 داسد.ٍجَد 

سختىي ثِ تفىیه فشاگیشاى آلب ٍ خبًن 

ٍجَد داسد ٍ اص ًؾش فضبی فیضیىی ٍ 

 ؿشایظ ثْذاؿتی هٌبػت اػت.

 

ثب ًَس ٍ تَْیِ هٌبػت اػت.  سختىي خبًوْب داسای فضبی  هٌؾَس اص هٌبػت، داسا ثَدى حذالل ؿشایظ ثْذاؿتی ٍ اهٌیتی ا* تًضیحات

 ایوي ثب لفل دسة اص داخل هی ثبؿذ.
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  9 4 استاندارد

البهتگبُ هٌبػجی ثشای فشاگیشاى دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ دس آًْب اهىبًبت تغزیِ ٍ اػتشاحت ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ الىتشًٍیه 

 ثیٌی ؿذُ اػت.  پیؾ

 

 

  سىجٍ

 ثیوبسػتبى پبٍیَى، اهىبًبت تغزیِ ٍ اػتشاحت ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ الىتشًٍیه ثشای فشاگیشاى فشاّن ًوَدُ اػت.    

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هـبّذُ اهىبًبت تغزیِ ٍاػتشاحت ٍدػتشػی ثِ هٌبثـ الىتشًٍیه ثشای فشاگیشاىٍجَد پبٍیَى ثب  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

البهتگبُ ثشای فشاگیشاى ٍجَد 

 ًذاسد.

اهىبًبت  ٪50ثب پبٍیَى ثشای فشاگیشاى 

 .ٍجَد داسد روش ؿذُ دس ػٌجِ

پبٍیَى ثشای فشاگیشاى ثب اهىبًبت تغزیِ 

ٍ اػتشاحت ٍ دػتشػی ثِ هٌبثـ 

 الىتشًٍیه ٍجَد داسد.
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 5محور

 پصوهطیو منابع مالی و انسانی آموزضی و  مذیریت تسهیالت ، فضا ، امکانات، تجهیسات
  1 5 ستاوداردا

ثیوبسػتبى فضب ٍ تجْیضات هٌبػت ثشای اسائِ خذهبت آهَصؿی ثِ فشاگیشاى هتٌبػت ثب تقذاد فشاگیشاى ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ 

 ًَؿ خذهبت ، دس فضبّبی هختلف هشالجتی فشاّن وشدُ اػت.     

 

 

  سىجٍ

ّبی آهَصؿی ًٍَؿ  ٍ تجْیضات ثشای اسائِ خذهبت آهَصؿی ثِ فشاگیشاى هتٌبػت ثب تقذاد فشاگیشاى ٍ ثشًبهِ*ثیوبسػتبى حذالل فضب 

 خذهبت، دس فضبّبی هختلف هشالجتی فشاّن وشدُ اػت. 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی ارزیابیمالک 

 هـبّذُ تبهیي حذالل فضب ثشای اسائِ خذهبت آهَصؿی 1

هـبّذُ ٍ هلبحجِ ثب سئیغ ثخؾ ٍ  هٌبػت ثشای اسائِ خذهبت آهَصؿی**تبهیي تجْیضات تـخیلی دسهبًی  2

 فشاگیش

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثیوبسػتبى حذالل فضب ٍ 

آهَصؽ تجْیضات ثشای 

 فشاگیشاى فشاّن ًىشدُ اػت.

ثشای اسائِ خذهبت ٍ تجْیضات حذالل فضب 

 داسد.آهَصؿی ثِ فشاگیشاى ٍجَد 

دس ثیوبسػتبى حذالل فضب ٍ 

آهَصؿی الصم هتٌبػت ثب تجْیضات 

 ٍجَد داسد.تقذاد فشاگیش 

 

ّبی آهَصؿی  دسهبًگبُ، اتبق فول، ٍ ػبیش هحیظّبی آهَصؿی داسای فشاگیش دس ثیوبسػتبى ، ثخؾ ٍ  ثشای توبم گشٍُ* تًضیحات

 ّبی آهَصؿی( ) پیَػت ساٌّوبی اسصؿیبثی ٍ افتجبسثخـی اختلبكی آهَصؿی ثیوبسػتبىهشتجظ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.

 . ثبؿذ هٌؾَس، دػتشػی فشاگیشاى ثِ تجْیضات تـخیلی ٍ دسهبًی هی**
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  2 5 استاندارد

  ّبی ٍیظُ ثشای آهَصؽ فشاگیشاى ٍ دػتیبساى تخللی ٍ فَق تخللی ٍ تحلیالت تىویلی دس ثیوبسػتبى دسهبًگبُ ٍ ولیٌیه

 ثبؿذ.  فقبل هی

 

  سىجٍ

ثیوبسػتبى دسهبًگبُ جٌشال ٍ تخللی ثشای آهَصؽ فشاگیشاى اختلبف دادُ اػت ٍ فشاگیشاى هشثَعِ دس دسهبًگبُ آهَصؿی تحت ًؾبست 

 ثیٌٌذ.   افضبء ّیبت فلوی آهَصؽ هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 5 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هـبّذُ ٍجَد دسهبًگبُ ثشای آهَصؽ فشاگیشاى 1

 حضَس ٍ ًؾبست ّیبت فلوی ثش آهَصؽ فشاگیشاى دس دسهبًگبُ 2
هؼتٌذات حضَس ّیبت فلوی دس 

 دسهبًگبُ

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دسهبًگبُ آهَصؿی ٍجَد داسد ٍ  دسهبًگبُ آهَصؿی ٍجَد داسد  دسهبًگبُ آهَصؿی ٍجَد ًذاسد

افضبء ّیبت فلوی وبهال تَػظ 

 پَؿؾ دادُ هی ؿَد
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  3 5 استاندارد

ّبی آهَصؿی ٍ افضبء  ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی هقبٍى آهَصؿی ٍ سٍػبی ثخؾ فضبّبی وبفی ثِ فٌَاى دفتش وبس ثشای فقبلیت

ّب ثب تَجِ ثِ ؿشایظ ثیوبسػتبى ٍ ثِ ؿشط فذم تغییش وبسثشی ٍ وبّؾ فضبّبی دسهبًی دسًؾش گشفتِ  ّیبت فلوی دس ثخؾ

 ؿذُ اػت.  

 

 

  سىجٍ

ّبی آهَصؿی ٍ افضبء  ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی هقبٍى آهَصؿی ٍ سٍػبی ثخؾ ثیوبسػتبى، فضبّبی وبفی ثِ فٌَاى دفتش وبس ثشای فقبلیت

 ّب ثب تَجِ ثِ ؿشایظ ثیوبسػتبى ٍ ثِ ؿشط فذم تغییش وبسثشی ٍ وبّؾ فضبّبی دسهبًی اختلبف دادُ اػت.   ّیبت فلوی دس ثخؾ

 ضریب سطح سىجٍ
 سىجٍ میاوگیه يزن

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبی آهَصؿی ٍ افضبء  ٍجَد فضبّبی وبفی ثشای دفتش وبس هقبٍى آهَصؿی ٍ سٍػبی ثخؾ

 ّیبت فلوی
 مشاَدٌ

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

وبفی ثشای دفتش وبس  فضبّبی

هقبٍى آهَصؿی ٍ سٍػبی 

ّبی آهَصؿی ٍ افضبء ّیبت  ثخؾ

  فلوی ٍجَد ًذاسد.

ّبی ثیوبسػتبى فضبی  دس ثقضی اص ثخؾ

ّب ٍ افضبء ّیبت  وبفی ثشای سٍػبی ثخؾ

 .فلوی ٍجَد داسد

ّب فضبی وبفی  دس ّوِ ثخؾ

ّب ٍ افضبء  ثشای سٍػبی ثخؾ

ّیبت فلوی اختلبف دادُ ؿذُ 

 . اػت

 

 ّبی آهَصؿی ٍ افضبء ّیبت فلوی اختلبف داسد. حذالل یه اتبق ثِ سٍػبی ّش یه ثخؾ تًضیحات

 

 

 

  



 

39 

 

 

  4 5 استاندارد

ّبی دس حبل اجشا ٍ تقذاد  ّبی وٌفشاًغ ثِ ًؼجت ثشًبهِ ّبی ثشای ثحث گشٍّی وَچه ٍ ػبلي ّبی دسع، اتبق تقذاد والع

 فشاگیشاى ثبیذ وبفی ثَدُ ٍ حذالل اص اهىبًبت هٌبػت آهَصؿی ثشخَسداس ثبؿذ. 

 

 

  سىجٍ

ثب اهىبًبت آهَصؿی  **ٍ تقذاد فشاگیشاى، فضبّبی هٌبػتّب )گضاسؽ كجحگبّی ٍ ..(  ّبی آهَصؿی ثخؾ ثب ثشًبهِ*ثیوبسػتبى هتٌبػت 

 اختلبف دادُ اػت.   

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

کامال 

 ضريری
 ای تًسعٍ ضريری

 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 مشاَدٌ  ٍجَد فضبّبی هٌبػت ثب اهىبًبت آهَصؿی 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

فضب ٍ اهىبًبت آهَصؿی هتٌبػت 

ّب ٍجَد  ثب ثشًبهِ آهَصؿی ثخؾ

  ًذاسد.

ّبی ثیوبسػتبى، فضب ٍ  دس ثقضی اص ثخؾ

ّبی  اهىبًبت آهَصؿی هتٌبػت ثب ثشًبهِ

 آهَصؿی ٍجَد داسد.

ّب، فضب ٍ اهىبًبت  دس ّوِ ثخؾ

ّبی  آهَصؿی هتٌبػت ثب ثشًبهِ

 آهَصؿی ٍجَد داسد.

 

 تًضیحات

 تٌبػت فضب هغبثك اػتبًذاسدّبی ٍصاست هتجَؿ*

ّبی گشٍّی وَچه ٍ ػبلي اجتوبفبت یب ػبلي  ّبی دسع، فضبی وبسگبّی ثشای ثحث هٌؾَس اص فضبّب، والع**

 ّبی آهَصؿی( ساٌّوبی اسصؿیبثی ٍ افتجبسثخـی اختلبكی آهَصؿی ثیوبسػتبى پیَػت) .ثبؿذ تئبتش هی آهفی
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  5 5 استاندارد

سٍؽ ّبی ًَیي  ّب ٍ فٌبٍسی سٍصآهذ جْت اػتفبدُ آهَصؿی ثَدُ ٍ اهىبى آهَصؿی هجبصیُ ثیوبسػتبى داسای صیشػبخت

 ثبؿذ.  هی ٍ هـبٍسُ اص ساُ دٍس فشاّن  آهَصؿی 

 

 

  سىجٍ

 ثبؿذ.  ّبی هجبصی ٍ هـبٍسُ اص ساُ دٍس هی ثیوبسػتبى داسای صیشػبخت ٍ فٌبٍسی سٍصآهذ ٍ پٌْبی ایٌتشًت هٌبػت ثشای آهَصؽ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبی هٌبػت ثشای هـبٍسُ اص ساُ دٍس ٍ آهَصؽ هجبصی ٍ  فشاّن ًوَدى صیشػبخت

  telemedicineتؼْیالت هَسد ًیبص حَصُ 

ٍ هلبحجِ ثب هؼئَل فٌبٍسی   هـبّذُ

 اعالفبت

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی هٌبػت ثشای  صیشػبخت

سٍؽ ّبی  هـبٍسُ اص ساُ دٍسُ

هَصؽ آٍ  ًَیي آهَصؿی 

 ثبؿذ.  هجبصی فشاّن ًوی

ّبی هٌبػت ثشای هـبٍسُ اص ساُ  صیشػبخت

ٍ آهَصؽ  سٍؽ ّبی ًَیي آهَصؽ دٍسُ

 .هجبصی ٍجَد داسد

ّبی هٌبػت ثشای  صیشػبخت

هـبٍسُ اص ساُ دٍس ٍ آهَصؽ 

ٍ سٍؽ ّبی ًَیي هجبصی 

ٍجَد داسد ٍ فقبل ثَدى آهَصؿی 

 . هی ؿَدهـبّذُ ایي خذهبت 
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  6 5 استاندارد

 وتبثخبًِ ٍ فضبی هغبلقِ هتٌبػت ثب تقذاد ٍ ًیبص اػبتیذ ٍ فشاگیشاى دس ثیوبسػتبى ٍجَد داسد.  

 

 

  سىجٍ

 .دس ثیوبسػتبى فضبی هغبلقِ ٍوتبثخبًِ ٍجَد داسد 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

   مشاَدٌ خبًِ( ٍجَد وتبثخبًِ ٍ فضبی هغبلقِ )لشائت 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ٍ فضبی هغبلقِ دس  وتبثخبًِ

 ثیوبسػتبى ٍجَد ًذاسد 

وتبثخبًِ ٍ فضبی هغبلقِ دس ثیوبسػتبى 

داسد ٍلی هٌبػت ثب تقذاد فشاگیش ٍ ٍجَد 

 ّیئت فلوی ًیؼت 

وتبثخبًِ ٍ فضبی هغبلقِ دس 

هتٌبػت ثب تقذاد فشاگیش ثیوبسػتبى 

 ٍ ّیئت فلوی ٍجَد داسد 
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  7 5 استاندارد

ًوبیذ ٍ  ّبی هختلف تْیِ هی ّب ٍ سؿتِ ثیوبسػتبى وتت هشجـ ٍ هجالت هَسد ًیبص ٍ هٌبثـ ثِ سٍص آهَصؿی سا ثشای توبم ثخؾ

 ثبؿذ.    دٌّذُ هتي وبهل همبالت فشاّن هی اهىبى جؼتجَی هٌبثـ ٍاػتفبدُ اص وتبثخبًِ الىتشًٍیه ٍ هٌبثـ اسائِ

 

 

  سىجٍ

ّبی هختلف  ّبی آهَصؿی ٍ سؿتِ ثیوبسػتبى، دػتشػی ثِ وتت هشجـ تخللی ٍ هجالت فلوی ثِ سٍص ٍ هٌبثـ آهَصؿی ثشای توبم ثخؾ

 دسهبًی فشاّن ًوَدُ اػت. 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 دػتشػی ثِ وتت هشجـ 1
ٍ هلبحجِ ثب فشاگیشاى ٍ   هـبّذُ

 افضبء ّیبت فلوی

 دػتشػی ثِ هجالت فلوی هَسد ًیبص ٍ ثِ سٍص ؿذُ 2
ٍ هلبحجِ ثب فشاگیشاى ٍ   هـبّذُ

 افضبء ّیبت فلوی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

 ٍدػتشػی ثِ وتت هشجـ 

هجالت فلوی ثِ سٍص ؿذُ فشاّن 

 ثبؿذ  ًوی

فلوی  هشجـ یب هجالتدػتشػی ثِ وتت 

 فشاّن هی ثبؿذ 

دػتشػی ثِ وتت هشجـ ٍ 

هجالت فلوی ثِ سٍص ؿذُ 

 فشاّن اػت.
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ثٌذی ؿذُ ثشای اّذاف آهَصؿی ٍ پظٍّـی  ثبؿذ وِ اهىبى دػتشػی عجمِ ثیوبسػتبى هجْض ثِ ػیؼتن اعالفبت ثیوبسػتبًی هی

 ثبؿذ.     فشاّن هی

 

 

  سىجٍ

 ( ثشای اّذاف آهَصؿیClinical Dataّبی ثبلیٌی ) ّبی هختلف دادُ ثیوبسػتبى، داسای ػیؼتوی ثب اهىبًبت اػتخشاج ، پشداصؽ ٍ گضاسؽ

 ثبؿذ. ٍ پظٍّـی هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 4 5/3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

  ٍ هلبحجِ  هـبّذُ ٍجَد ػیؼتن اعالفبت ثیوبسػتبًی ثب حذالل اهىبًبت تقشیف ؿذُ دس ػٌجِ 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1) یک (0صفر )

ػیؼتوی ثب اهىبًبت اػتخشاج، 

ّبی هختلف  پشداصؽ ٍ گضاسؽ

ّبی ثبلیٌی ثشای اّذاف  دادُ

 آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍجَد ًذاسد. 

ػیؼتوی ثب اهىبًبت اػتخشاج، پشداصؽ ٍ 

ّبی ثبلیٌی ثشای  ّبی هختلف دادُ گضاسؽ

 داسداّذاف آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍجَد 

ػیؼتوی ثب اهىبًبت اػتخشاج، 

ّبی هختلف  پشداصؽ ٍ گضاسؽ

ّبی ثبلیٌی ثشای اّذاف  دادُ

آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍجَد 

داؿتِ ٍ جْت اّذاف آهَصؿی 

 ٍ پظٍّـی اص اى اػتفبدُ 

 هی ؿَد.
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ّبی آهَصؿی دس  پشػٌل وبفی خذهبت آهَصؿی )وبسؿٌبػبى آهَصؿی، هٌـی آهَصؿی، ٍ ...( ٍ اهىبًبت اداسی هتٌبػت ثب ثشًبهِ

 حبل اجشا ٍ تقذاد فشاگیشاى تَػظ ثیوبسػتبى تبهیي ؿذُ اػت.    

 

 

  سىجٍ

آهَصؿی ٍ اهىبًبت اداسی ثشای پـتیجبًی اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی دس حبل اجشا، ًیشٍی اًؼبًی خذهبت  ثب ثشًبهِ*ثیوبسػتبى، هتٌبػت 

 آهَصؿی سا تبهیي ًوَدُ اػت.

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى آهَصؿی  هـبّذُ تبهیي ًیشٍی اًؼبًی آهَصؿی ٍ اهىبًبت اداسی 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ًیشٍی اًؼبًی آهَصؿی ٍ 

اهىبًبت اداسی هتٌبػت ثب 

 ّبی آهَصؿی ٍجَد ًذاسد.  ثشًبهِ

ًیشٍی اًؼبًی آهَصؿی ٍ اهىبًبت 

دس ّبی آهَصؿی  اداسی هتٌبػت ثب ثشًبهِ

 ٍجَد داسد ٪50حذٍد 

ًیشٍی اًؼبًی آهَصؿی ٍ اهىبًبت 

ّبی  هتٌبػت ثب ثشًبهِوبهال اداسی 

 آهَصؿی ٍجَد داسد.

 

 هغبثك ثب ضَاثظ ٍصاست هتجَؿ* تًضیحات
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 6محور 

 های اورشانس و پاراکلینیک آموزش فراگیران در بخص
 

  1 6 استاندارد

 ّبی هشتجظ ٍجَد داسد.      ّبی پبساولیٌیه اهىبى دػتشػی فشاگیشاى ثِ فبیل دس ثخؾ

 

 

  سىجٍ

ّبی پبساولیٌیه ثشای فشاگیشاى ثب حفؼ هحشهبًِ ثَدى اػشاس  ّبی ثخؾ اهىبى دػتشػی ثِ فبیلدس ثیوبسػتبى دػتَسالقول اجشایی دس صهیٌِ 

 ؿَد. ثیوبس تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 ثشسػی هؼتٌذات ّبی پبساولیٌیه ّبی ثخؾ دػتَسالقول اجشایی دػتشػی فشاگیشاى ثِ فبیلتذٍیي  1

 هلبحجِ ثب فشاگیشاى ّبی ثخؾ ّبی پبساولیٌیه دػتشػی فشاگیشاى ثِ فبیل 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دػتَسالقول اجشایی دػتشػی 

ّبی  ّبی ثخؾ فشاگیشاى ثِ فبیل

 .پبساولیٌیه تذٍیي ًـذُ اػت

دػتَسالقول اجشایی دػتشػی 

ّبی  ّبی ثخؾ فشاگیشاى ثِ فبیل

 اػت.پبساولیٌیه تذٍیي ؿذُ 

دػتَسالقول اجشایی دػتشػی فشاگیشاى 

ّبی پبساولیٌیه  ّبی ثخؾ ثِ فبیل

 ؿَد. تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا هی
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  2 6 استاندارد

اهىبى ّوىبسی ثب هتخللیي فلَم پبیِ هشتجظ ًؾیش ایوٌَلَطیؼت،  ،ثب ًمؾ تشثیت فشاگیشُ ثیوبسػتبىدس آصهبیـگبُ 

      اػت.ؿٌبػی، هتخلق طًتیه پضؿىی، هتخلق ثیَؿیوی، ّوبتَلَطی ٍ ثبًه خَى فشاّن  اًگل ،ثبوتشیَلَطیؼت

 

 

  سىجٍ

ّوىبسی یىی اص هتخللیي فلَم پبیِ هشتجظ )ًؾیش ایوٌَلَطیؼت، دس ثیوبسػتبى ثِ هٌؾَس تشثیت فشاگیشاى دس آصهبیـگبُ ولیٌیىبل، اص 

 ؿَد. ؿٌبع، ثیَؿیوی، طًتیه، ّوبتَلَطیؼت ٍ ..( اػتفبدُ هی ثبوتشیَلَطیؼت، اًگل

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ارزیابیريش  مالک ارزیابی

 ثیوبسػتبىحضَس ٍ ّوىبسی هتخللیي فلَم پبیِ هشتجظ دس آصهبیـگبُ  1
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى 

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هتخللیي فلَم جْت ّوىبسی 

 پبیِ هشتجظ دس آصهبیـگبُ

تشثیت فشاگیشاى  ثشای ثیوبسػتبى

  ثشًبهِ ای ٍجَد ًذاسد

هتخللیي فلَم پبیِ جْت ّوىبسی 

 ثشای ثیوبسػتبى هشتجظ دس آصهبیـگبُ

ثشًبهِ هذٍى ٍجَد تشثیت فشاگیشاى 

 داسد

هتخللیي فلَم پبیِ هشتجظ دس 

دس تشثیت  ثیوبسػتبىآصهبیـگبُ 

وىبسی عجك ثشًبهِ هذٍى ّفشاگیشاى 

 داسًذ.
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  3 6 استاندارد

 ّبی داسٍیی اهىبًبت ٍ تجْیضات هتٌبػت ثب فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍجَد داسد.      دس ثخؾ هشالجت

 

 

  سىجٍ

 تبهیي ًوَدُ اػت.  *ّبی داسٍیی  ّبی هشتجظ ثب هشالجت ثیوبسػتبى فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍ اهىبًبت ٍ تجْیضات هشثَط سا ثشای اجشای آهَصؽ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 ّبی داسٍیی ٍجَد فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍ اهىبًبت ٍ تجْیضات هشثَط ثِ ثخؾ هشالجت 1
هـبّذُ ٍ هلبحجِ ثب هؼئَل 

 ّبی داسٍیی ثخؾ هشالجت

 امتیاز

 قابل ارزیابیغیر  (2دي ) (1یک ) (0صفر )

اهىبًبت ٍ تجْیضات آهَصؿی 

ّبی  هَسد ًیبص ثخؾ هشالجت

 داسٍیی ٍجَد ًذاسد 

اهىبًبت ٍ تجْیضات آهَصؿی هَسد 

تب ّبی داسٍیی  ًیبص ثخؾ هشالجت

 داسدٍجَد  ٪50حذٍد 

اهىبًبت ٍ تجْیضات آهَصؿی هَسد 

ثِ  ّبی داسٍیی ًیبص ثخؾ هشالجت

 ٍجَد داسد عَس وبهل 

 

 تًضیحات

ّبی داسٍیی، ثخـی اػت وِ ثِ هٌؾَس اًؼجبم ثخـیذى ثِ ولیِ اهَس هشثَط ثِ خذهبت داسٍیی )اص  هشالجت ثخؾ*

ای داسٍیی ثِ  سیضی هلشف داسٍ دس ثیوبسػتبى(، آهَصؽ فشاگیشاى ٍ اسئِ خذهبت هـبٍسُ آٍسی داسٍ تب ثشًبهِ فشاّن

 . گشدد هٌغمی داسٍ ٍ تجْیضات ایجبد هیّبی پظٍّـی دس ساػتبی تجَیض  گشٍُ ّبی آهَصؿی ٍ اًجبم فقبلیت
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  4 6 استاندارد

فشآیٌذّبی آهَصؿی ٍ استجبط آى ثب خذهبت اٍسطاًغ )پزیشؽ، تحت ًؾش گشفتي، دسهبى ٍ تقییي تىلیف ثیوبساى( تقشیف ؿذُ 

 گشدد.       ٍ تَػظ سئیغ ثخؾ ٍ هقبٍى آهَصؿی ًؾبست هی

 

 

  سىجٍ

 .  *وٌذ ّبی اٍسطاًغ تذٍیي ًوَدُ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثش اجشای آى ًؾبست هی آهَصؿی فشاگیشاى سا دس ثخؾثیوبسػتبى فشآیٌذّبی 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات فشاگیشاى دس ثخؾ اٍسطاًغتذٍیي فشآیٌذّبی آهَصؿی  1

 ًؾبست ثش اجشای فشآیٌذّب 2
هلبحجِ ثب سئیغ ثخؾ 

 اٍسطاًغ

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

فشآیٌذّبی آهَصؿی فشاگیشاى دس 

ثخؾ اٍسطاًغ تذٍیي ًـذُ 

 اػت 

فشاگیشاى دس  فشآیٌذّبی آهَصؿی

 ؿذُ اػتثخؾ اٍسطاًغ تذٍیي 

آهَصؿی فشاگیشاى دس ثخؾ  فشآیٌذّبی

اٍسطاًغ تذٍیي ؿذُ ٍ تحت ًؾبست 

 ؿَد. هقبٍى آهَصؿی اجشا هی

 

 گیشد. فشآیٌذّبی آهَصؿی فشاگیش تَػظ سئیغ ثخؾ اٍسطاًغ تذٍیي ؿذُ ٍ دس اختیبس هقبٍى آهَصؿی لشاس هی* تًضیحات
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  5 6 استاندارد

دس ثخؾ اٍسطاًغ یه فضَ ّیبت فلوی ػشپشػتی ثخؾ سا ثش فْذُ داسد وِ دس كَست ٍجَد ثشًبهِ عت اٍسطاًغ، 

 هتخلق عت اٍسطاًغ خَاّذ ثَد.       

 

 

  سىجٍ

 ثبؿذ. ػشپشػت ثخؾ اٍسطاًغ ، یىی اص افضبء ّیبت فلوی ثیوبسػتبى هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍجَد اثالك فضَ ّیبت فلوی ػشپشػت اٍسطاًغ 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ػشپشػت اٍسطاًغ ّیبت فلوی 

 ثبؿذ. ًوی

 ػشپشػت اٍسطاًغ ّیبت فلوی 

 هی ثبؿذ

ػشپشػت اٍسطاًغ ّیبت فلوی  

 ثبؿذ. هیهتخلق عت اٍسطاًغ 
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 7محور 

 ها و فرآینذهای آموزضی برنامه
 

  1 7 استاندارد

 گشدد.         ّبی آهَصؿی ثشگضاس هی ّبی فلوی ثب هـبسوت گشٍُ وٌفشاًغ

 

 

  سىجٍ

 ّبی آهَصؿی دس ثیوبسػتبى هَجَد اػت.  ّبی فلوی ثب ّوىبسی گشٍُ هؼتٌذات ثشگضاسی وٌفشاًغ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5آمًزشی ) اَمیت (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی هالن اسصیبثی

 هؼتٌذات ّبی آهَصؿی ّبی فلوی ثب هـبسوت گشٍُ ای وٌفشاًغ تذٍیي تمَین دٍسُ 1

 ّبی آهَصؿی ّبی فلوی ثب ّوىبسی گشٍُ ثشگضاسی وٌفشاًغ 2
ّب ٍ  هلبحجِ ثب سٍػبی ثخؾ

 هقبًٍت آهَصؿی

 امتیاز

 قابل ارزیابیغیر  (2دٍ ) (1یه ) (0كفش )

ّبی فلوی  ثشًبهِ ثشگضاسی وٌفشاًغ

 .هَجَد اػت 

ّبی  ثشًبهِ ثشگضاسی وٌفشاًغ

ٍلی ثِ عَس  فلوی هَجَد اػت

 هٌؾن ثشگضاس ًوی ؿَد

ّبی فلوی  ثشًبهِ ثشگضاسی وٌفشاًغ

هَجَد اػت ٍ ثغَس هٌؾن ثشگضاس 

 گشدد. هی
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  2 7 استاندارد

گیشًذ ٍ تقذاد ثیوبساى پزیشؽ ؿذُ  ّبی دسهبًگبُ ٍ ثؼتشی هَسد هشالجت لشاس هی تقذاد ثیوبساًی وِ تَػظ ّش فشاگیش دس فشكِ

 ثیٌی ؿذُ اػت.  دس ّش ؿیفت ثِ تقذاد داًـجَ وبفی ثَدُ ٍ ػبصٍوبسّبی الصم ثشای آهَصؽ داًـجَیبى پیؾ

 

 

  سىجٍ

 ؿَد.  ّبی ثؼتشی اًجبم هی سیضی ثشای آهَصؽ فشاگیشاى ثب تَجِ ثِ تقذاد ثیوبساى پزیشؽ ؿذُ دس دسهبًگبُ ٍ ثخؾ  ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

  ّبی ثؼتشی آهَصؿی فشاگیشاى ثب تَجِ ثِ تقذاد ثیوبساى پزیشؽ ؿذُ دس دسهبًگبُ ٍ ثخؾثشًبهِ  1

هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب سٍػبی 

ّبی ثبلیٌی ٍ هقبًٍت  ثخؾ

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثیوبسػتبى ثشًبهِ ثشای آهَصؽ 

فشاگیشاى هتٌبػت ثب تقذاد ثیوبساى 

 دسهبًگبُ ًذاسدثؼتشی ٍ 

ثیوبسػتبى ثشای آهَصؽ فشاگیشاى 

 ثشًبهِ داسد

ثشای آهَصؽ فشاگیشاى  ثیوبسػتبى

هتٌبػت ثب تقذاد ثیوبساى ثؼتشی ٍ 

 داسدثشًبهِ دسهبًگبُ 
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  3 7 استاندارد

اػتذالل ثبلیٌی، اكَل ّبی آهَصؿی دس خلَف آهَصؽ  دس ساػتبی اجشای ثشًبهِ آهَصؿی ضشٍست داسد ثیوبسػتبى دس ثخؾ

 سیضی ٍ الذام ًوبیذ.  ثشًبهِ اخالق پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ ثیوبس

 
  1 سىجٍ

دس هحتَای ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى، هَضَفبت دس خلَف آهَصؽ اكَل اخالق پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ ثیوبس گٌجبًذُ ٍ 

 اجشا ؿذُ اػت.  

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ٍجَد هحتَاّبی آهَصؿی دسخلَف آهَصؽ اكَل اخالق پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ 

 ثیوبس دس ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى

هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى 

 آهَصؿی ٍ سئیغ ثخؾ

 آهَصؽ اكَل اخالق پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ ثیوبس 2
هلبحجِ ثب ّیبت فلوی ٍ 

 فشاگیش

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ آهَصؽ اكَل اخالق 

پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه 

ٍ ثیوبس دس هحتَای ثشًبهِ 

 آهَصؿی فشاگیشاى ٍجَد ًذاسد. 

پضؿىی ٍ ثشًبهِ آهَصؽ اكَل اخالق 

سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ ثیوبس دس هحتَای 

ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى ٍجَد داسد ٍلی 

 گشدد. ثلَست وبهل اجشا ًوی

ثشًبهِ آهَصؽ اكَل اخالق 

پضؿىی ٍ سفبیت ایوٌی پضؿه ٍ 

ثیوبس دس هحتَای ثشًبهِ آهَصؿی 

فشاگیشاى ٍجَد داسد ٍ وبهل اجشا 

 گشدد. هی
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  2 سىجٍ

 .  دس هحتَای ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى، هَضَفبت دس خلَف آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی گٌجبًذُ ٍ اجشا ؿذُ اػت

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 دسخلَف آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی دس ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاىٍجَد هحتَاّبی آهَصؿی  1
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى 

 آهَصؿی ٍ سئیغ ثخؾ

 آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی  2
هلبحجِ ثب ّیبت فلوی ٍ 

 فشاگیش

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دس هحتَای ثشًبهِ آهَصؿی 

فشاگیشاى، آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی 

 ٍجَد ًذاسد. 

ثشًبهِ آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی دس هحتَای 

ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى ٍجَد داسد ٍلی 

 گشدد. ثلَست وبهل اجشا ًوی

ثشًبهِ آهَصؽ اػتذالل ثبلیٌی دس 

هحتَای ثشًبهِ آهَصؿی فشاگیشاى 

 شدد.گ ٍجَد داسد ٍ وبهل اجشا هی
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  4 7 استاندارد

ّبی ثبلیٌی  ساًذّبی آهَصؽ ثبلیٌی ٍ هَاسدی اص جولِ گضاسؽ كجحگبّی، طٍسًبل والة، آهَصؽ دسهبًگبّی ٍ آهَصؽ هْبست

 وٌٌذ.  ثغَس هٌؾن اجشا ؿذُ ٍ فشاگیشاى ٍ دػتیبساى دس آى ؿشوت هی

 

 

  سىجٍ

طٍسًبل والة ، آهَصؽ هْبست ثبلیٌی عجك ثشًبهِ  ّبی آهَصؿی فشاگیشاى، ؿبهل ساًذّبی آهَصؽ ثبلیٌی، گضاسؽ كجحگبّی، فقبلیت

 گشدد.   ّب، ثغَس هٌؾن ثشگضاس هی ثٌذی ثخؾ صهبى

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 5 5/3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  ّبی هختلف آهَصؿیsettingثٌذی ؿذُ آهَصؽ دس  تذٍیي ثشًبهِ صهبى 1

 ثٌذی ؿذُ ّبی هختلف آهَصؿی عجك ثشًبهِ صهبى settingاجشای ثشًبهِ آهَصؽ فشاگیشاى دس  2
هلبحجِ ثب ّیبت فلوی ٍ 

 فشاگیش

 امتیاز

 قابل ارزیابیغیر  (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثشًبهِ هذٍى ثشای فقبلیتْبی آهَصؿی 

فشاگیشاى روش ؿذُ دس ػٌجِ ثشای 

 ٍجَد ًذاسد 

ثشًبهِ هذٍى ثشای فقبلیتْبی 

روش ؿذُ دس ػٌجِ ثشای آهَصؿی 

فشاگیشاى ٍجَد داسد ٍلی ثلَست 

 ؿَد. ًبهٌؾن اجشا هی

ثشًبهِ هذٍى ثشای فقبلیتْبی 

روش ؿذُ دس ػٌجِ ثشای آهَصؿی 

فشاگیشاى ٍجَد داسد ٍ ثلَست 

 .ؿَد هٌؾن اجشا هی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

  5 7 استاندارد

ثیوبسػتبى ثب هحَسیت افضبء ّیبت فلوی دس خلَف آهَصؽ هذاسن پضؿىی ًَؿتبسی )ؿشح حبل، ػیش ثیوبسی، خالكِ 

ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ اسائِ خذهبت ثِ فشاگیشاى اعویٌبى پیذا  ّبی دسهبًگبّی( هغبثك ثب اّذاف ثشًبهِ پشًٍذُ، پشًٍذُ

 وٌذ.  هی

 

 

  سىجٍ

ّبی دسهبًگبّی(  ای ثشای آهَصؽ هذاسن پضؿىی ًَؿتبسی )ؿشح حبل، ػیش ثیوبسی، خالكِ پشًٍذُ، پشًٍذُ ّبی آهَصؿی، ثشًبهِ دس ثخؾ

 ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍجَد داسد.   ثب هحَسیت افضبء ّیبت فلوی، هغبثك ثب اّذاف ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ای ثشای آهَصؽ هذاسن ًَؿتبسی )ؿشح حبل، ػیش ثیوبسی، خالكِ پشًٍذُ،  تذٍیي ثشًبهِ

 ّب ّبی دسهبًگبّی( ثب هحَسیت افضبء ّیبت فلوی دس ثشًبهِ آهَصؿی ثخؾ پشًٍذُ

 هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب سٍػبی

 ّب ٍ هقبًٍت آهَصؿی ثخؾ

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثیوبسػتبى ثشای آهَصؽ هذاسن پضؿىی 

 ّب ًَؿتبسی دس ثشًبهِ آهَصؿی ثخؾ

 ًذاسد. ثشًبهِ 

ثشای ثیوبسػتبى 

آهَصؽ هذاسن 

پضؿىی ًَؿتبسی دس 

ثشًبهِ آهَصؿی 

 ثشًبهِ داسد ّب  ثخؾ

ثیوبسػتبى  ثشای آهَصؽ هذاسن پضؿىی 

ّب  ًَؿتبسی دس ثشًبهِ آهَصؿی توبم ثخؾ

 ثشًبهِ داسد ٍ ّیپت فلوی ثش آى ًؾبست داسد

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

فشاگیشاى هجبص ثِ تىویل 

پشًٍذُ ثیوبساى 

 ؟؟ثبؿٌذ.  ًوی
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 ثبؿذ.   ّبی دادُ ؿذُ هی هذاسن پضؿىی ًَؿتبسی تىویل ؿذُ تَػظ فشاگیشاى وبهل ٍ هغبثك ثب آهَصؽ

 

  1 سىجٍ

 ؿَد.   تَػظ فشاگیشاى اًجبم هی *هؼتٌذػبصی پشًٍذُ ثیوبساى ، ثغَس وبهل

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5)اَمیت آمًزشی  (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات تىویل پشًٍذُ ثیوبساى )ثؼتشی ٍ دسهبًگبّی( ثلَست وبهل تَػظ فشاگیشاى 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی ثشسػی  % پشًٍذ70ُووتش اص 

ؿذُ ، ثلَست وبهل تَػظ 

 فشاگیشاى تىویل ؿذُ اػت. 

ّبی ثشسػی  پشًٍذُ% 70حذالل 

ؿذُ، ثغَس وبهل تَػظ فشاگیشاى 

 تىویل ؿذُ اػت.

ّبی ثشسػی ؿذُ ، ثغَس  توبم پشًٍذُ

وبهل تَػظ فشاگیشاى تىویل ؿذُ 

 اػت.

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

فشاگیشاى هجبص ثِ تىویل 

پشًٍذُ ثیوبساى 

 ؟؟ثبؿٌذ. ًوی

 .ّبی ثیوبساى اػت ّبی اػتبًذاسد پشًٍذُ ثشگِهٌؾَس اص وبهل ثَدى، پش وشدى توبم هَاسدروش ؿذُ دس * تًضیحات

 

  2 سىجٍ

  ثشخَسداس اػت. *هؼتٌذػبصی پشًٍذُ ثیوبساى تَػظ فشاگیشاى اص ویفیت وبفی ٍ لبًًَی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ارزیابیريش  مالک ارزیابی

 مستندات تَػظ فشاگیشاى وبفی  تىویل پشًٍذُ ثیوبساى )ثؼتشی ٍ دسهبًگبّی( ثب ویفیت 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی  % پشًٍذ70ُدس ووتش اص 

ثشسػی ؿذُ ، هؼتٌذات پشًٍذُ 

ّب اص ویفیت وبفی ٍ لبًًَی 

 ثشخَسداس ّؼتٌذ.

ثشسػی ؿذُ، % هَاسد 70حذالل دس 

هؼتٌذات پشًٍذُ ّب اص ویفیت وبفی 

 ٍ لبًًَی ثشخَسداس ّؼتٌذ.

دستوبهی هَاسد ثشسػی ؿذُ، 

هؼتٌذات پشًٍذُ ّب اصویفیت وبفی ٍ 

 لبًًَی ثشخَسداسّؼتٌذ.

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

فشاگیشاى هجبص ثِ تىویل 

 ثبؿٌذ. پشًٍذُ ثیوبساى ًوی

خَسدگی، ثب خَدوبس آثی یبهـىی          ثذٍى خظ-2خَاًب ثَدى   -1بست اػت اص: هٌؾَس اص ویفیت وبفی ٍ لبًًَی فج* تًضیحات

هْش ٍ اهضب فشد هجبص )عجك دػتَسالقول اثالك ؿذُ ٍصاست هتجَؿ(    -5روش تبسیخ/ػبفت    -4سفبیت الضاهبت اٍلیِ    -3

 وبهل ثَدى ػشثشي -6
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 آهَصی هجتٌی ثش ؿَاّذ سا دسًؾش گشفتِ اػت.   ثبلیٌی، هْبست  ثیوبسػتبى ثشًبهِ هـخلی ثشای اػتمشاس هْبست

 

 

  سىجٍ

 اًجبم ؿذُ اػت.  *سیضی الصم ثشای تشٍیج ٍ تَػقِ آهَصؽ هجتٌی ثش ؿَاّذ  دس ثیوبسػتبى آهَصؿی، ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 4 5/3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 تشٍیج ٍ تَػقِ آهَصؽ هجتٌی ثش ؿَاّذ   ٍجَد ثشًبهِ 1
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب سٍػبی 

 ّب ٍ هقبٍى آهَصؿی ثخؾ

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

آهَصی هجتٌی ثش ؿَاّذ  ثشًبهِ هْبست

ّبی  جْت فشاگیشاى دس ثخؾ

 آهَصؿی ٍجَد ًذاسد. 

آهَصی هجتٌی ثش  ثشًبهِ هْبست

ؿَاّذ جْت فشاگیشاى دس حذالل 

ّبی آهَصؿی ٍجَد  ًیوی اص ثخؾ

 داسد.

ّبی آهَصؿی  دس توبهی ثخؾ

آهَصی هجتٌی ثش  ثشًبهِ هْبست

ؿَاّذ جْت فشاگیشاى اجشا 

 ؿَد. هی

 

ّب،  ّبی تَاًوٌذػبصی افضبء ّیبت فلوی، ساًذّبی ثخؾ سیضی آهَصؽ هجتٌی ثش ؿَاّذ دس وبسگبُ هٌؾَس، ثشًبهِ * ضیحاتتً

 ثبؿذ. ّبی ثیوبسػتبًی، گضاسؽ كجحگبّی هی وٌفشاًغ
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 ّبی ثیوبسػتبى ثشای استمبء ویفی ٍ ووی آهَصؽ هىتَة ٍ آهبدُ اسائِ اػت.    ثشًبهِ

 

 

  سىجٍ

 ًوبیذ.   ّبی آهَصؿی سا پبیؾ ٍ ًتبیج آى سا تحلیل هی فقبلیت ّبی استمبی ووی ٍ ویفی  تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى، ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 5 4 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبی هشثَط تَػظ تین  ّبی آهَصؿی ٍ ؿبخق ّبی استمبی ووی ٍ ویفی فقبلیت تذٍیي ثشًبهِ

 هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى 
 هؼتٌذات

 ّب ٍ اًجبم الذاهبت اكالحی هشثَط پبیؾ ؿبخق 2
هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب هقبٍى 

 آهَصؿی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ّبی  هؼتٌذات پبیؾ ثشًبهِ

استمبی ووی ٍ ویفی 

ّبی آهَصؿی  فقبلیت

 هَجَد ًیؼت. 

ّبی استمبی ووی  هؼتٌذات پبیؾ ثشًبهِ

ّبی آهَصؿی یب  ٍ ویفی فقبلیت

ػَاثك/كَتجلؼبت تحلیل تین هذیشیت 

 .آهَصؽ ٍجَد داسد 

ّبی استمبی  هؼتٌذات پبیؾ ثشًبهِ

ّبی آهَصؿی ٍ  ووی ٍ ویفی فقبلیت

ػَاثك/كَتجلؼبت تحلیل تین 

هذیشیت آهَصؽ ٍجَد داسد ٍ ػَاثك 

ّب یب الذاهبت اكالحی  پبیؾ ؿبخق

 هَجَد اػت.
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 ثیوبسػتبى سٍؽ اجشایی هذٍى ثشای هـبسوت فشاگیشاى دس آهَصؽ ثیوبساى داسد.    

 

 

  سىجٍ

 ؿَد.   ّبی ثبلیٌی، سٍؽ اجشایی هـخق ثشای هـبسوت فشاگیشاى دس آهَصؽ ثیوبساى ٍجَد داسد ٍ اجشا هی ّبی آهَصؿی ثخؾ دس ثشًبهِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
ّبی آهَصؿی ثبلیٌی ٍ  سٍؽ اجشایی آهَصؽ ثِ ثیوبس تَػظ فشاگیشاى دس ولیِ ثخؾ تذٍیي

  اجشای آى
 هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب ثیوبس

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

سٍؽ اجشایی آهَصؽ ثِ 

ثیوبس تَػظ فشاگیش ٍجَد 

 ًذاسد. 

سٍؽ اجشایی آهَصؽ ثِ ثیوبس تَػظ 

ٍ دس ثقضی اص  فشاگیش ٍجَد داسد

 ؿَد. ّب اجشا هی ثخؾ

سٍؽ اجشایی آهَصؽ ثِ ثیوبس تَػظ 

ّب  فشاگیش ٍجَد داسد ٍ دس توبم ثخؾ

 ؿَد. اجشا هی
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ّب ٍ افضبء ّیبت فلوی پبیِ ٍ ثبلیٌی دس  ّبی هـخلی ثشای ثشگضاسی جلؼبت هـتشن آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثیي گشٍُ ثشًبهِ

 ٍجَد داسد.ثیوبسػتبى 

 

  سىجٍ

 گشدد.   ّبی ثبلیٌی ٍ فلَم پبیِ ثشگضاس هی ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی هـتشن ثیي گشٍُ دس ثیوبسػتبى جلؼِ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات    جلؼبت هـتشن آهَصؿی پظٍّـی ثیي افضبء ّیبت فلوی پبیِ ٍ ثبلیٌیثشگضاسی  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

جلؼبت ثشًبهِ هذٍى ثشای ثشگضاسی 

هـتشن آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثیي 

ٍجَد افضبی ّیأت فلوی پبیِ ٍ ثبلیٌی 

 ًذاسد

ثشًبهِ هذٍى ثشای ثشگضاسی 

جلؼبت هـتشن آهَصؿی ٍ 

پظٍّـی ثیي افضبی ّیأت 

ٍجَد فلوی پبیِ ٍ ثبلیٌی 

 داسد

جلؼبت ثشًبهِ هذٍى ثشای ثشگضاسی 

هـتشن آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثیي 

افضبی ّیأت فلوی پبیِ ٍ ثبلیٌی 

ٍ ػَاثك یب كَستجلؼبت  ٍجَد داسد

 .آى هَجَد اػت
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 8محور 

 رعایت حقوق بیمار در فرآینذهای آموزضی

  1 8 استاندارد

 گشدد. دس توبم فشآیٌذّبی آهَصؿی سفبیت حمَق گیشًذگبى خذهت تضویي هی

 

 

  سىجٍ

ثیوبسػتبى دس خلَف سفبیت حمَق گیشًذگبى خذهت ثِ فشاگیشاى، آهَصؽ دادُ ٍ دس توبهی فشآیٌذّبی آهَصؿی ثش ایي اهش تأویذ ؿذُ 

 اػت. 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات ٍ هلبحجِ ثب فشاگیشاى ّبی الصم ثِ فشاگیشاى دس خلَف سفبیت حمَق گیشًذگبى خذهت   اسائِ آهَصؽ 1

 هـبّذُ ٍهلبحجِ ثب ثیوبساى سفبیت حمَق گیشًذگبى خذهت دس فشآیٌذّبی آهَصؿی ثیوبسػتبى 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثِ فشاگیشاى دس خلَف سفبیت 

حمَق گیشًذگبى خذهت آهَصؽ 

 دادُ ًـذُ اػت.

ثِ فشاگیشاى دس خلَف سفبیت 

حمَق گیشًذگبى خذهت آهَصؽ 

  اػت.  دادُ ؿذُ

ثِ فشاگیشاى دس خلَف سفبیت 

حمَق گیشًذگبى خذهت آهَصؽ 

هقبٍى آهَصؿی یب تین دادُ ؿذُ ٍ 

 هذیشیت آهَصؽ ثش آى ًؾبست داسد.
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ؿَد ٍ  ای ٍ پضؿىی فشاگیشاى تَػظ ثشًبهِ هذٍى ٍ هـخق اًجبم هی ٍ هؼبئل هشثَط ثِ اخالق حشفِ ثشسػی خغبّب

 ثیٌی ؿذُ اػت. ّبی هـخلی ثشای پیـگیشی اص تىشاس آًْب پیؾ سٍؽ

 

 

  سىجٍ

 .ؿَد اًذ تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا هی دّی ٍ تحلیل خغبّبیی وِ فشاگیشاى دس ثشٍص آى ًمؾ داؿتِ فشآیٌذ ثجت، گضاسؽ 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  دّی ٍ تحلیل خغبی فشاگیشاى   تذٍیي فشآیٌذ ثجت، گضاسؽ 1

 هلبحجِ ثب هقبٍى آهَصؿی اجشای فشآیٌذ 2

 پیـگیشی اص خغبی فشاگیشاىسیضی ثشای  ثشًبهِ 3
هلبحجِ ثب هقبٍى آهَصؿی ٍ 

 فشاگیشاى

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

فشآیٌذ ثجت، گضاسؽ دّی ٍ تحلیل 

 خغبی فشاگیشاى تذٍیي ًـذُ اػت

فشآیٌذ ثجت، گضاسؽ دّی ٍ تحلیل 

خغبی فشاگیشاى تذٍیي ؿذُ ٍلی ثِ 

 كَست وبهل اجشا ًوی ؿَد.

فشآیٌذ ثجت، گضاسؽ دّی ٍ تحلیل 

خغبی فشاگیشاى تذٍیي ؿذُ ٍ ثِ 

كَست وبهل اجشا هی ؿَد ٍ 

ای ثشای پیـگیشی اص تىشاس  ثشًبهِ

 خغبّب ٍجَد داسد
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سػبًی هجٌی ثش آهَصؿی ثَدى ثیوبسػتبى ٍ حضَس فشاگیشاى دس توبم هشاحل دس توبم تـخیلی دسهبًی ثِ  ثیوبسػتبى اص اعالؿ

 ًوبیذ.  ثیوبس اعویٌبى حبكل هی

 

 

  سىجٍ

ثِ ثیوبساى دس ثذٍ ٍسٍد، دس خلَف آهَصؿی ثَدى ثیوبسػتبى ٍ ایٌىِ داًـجَیبى دس توبم فشآیٌذ تـخیق ٍ دسهبى ثیوبس ٍ هشاجقبت  

 گشدد.  سػبًی هی ثقذی ًمؾ داسًذ، اعالؿ

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 1 1 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هلبحجِ ثب ثیوبساى   سػبًی ثِ ثیوبساى دس خلَف آهَصؿی ثَدى ثیوبسػتبى ٍ حضَس فشاگیشاى اعالؿ 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثِ ثیوبساى دس خلَف آهَصؿی ثَدى 

 ثیوبسػتبى اعالؿ سػبًی ًوی ؿَد.

ثِ ثیوبساى دس خلَف 

آهَصؿی ثَدى ثیوبسػتبى 

 هی ؿَد. اعالؿ سػبًی 

ثِ ثیوبساى دس خلَف آهَصؿی ثَدى 

ثیوبسػتبى اعالؿ سػبًی هی ؿَد ٍ ثیوبساى 

اص ًمؾ داًـجَیبى دس فشآیٌذ تـخیق ٍ 

 دسهبى ثیوبس ٍ هشاجقبت ثقذی آگبّی داسًذ.
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 دّذ.  دس ثیوبسػتبى آهَصؿی، فشآیٌذّبی آهَصؿی اسائِ خذهبت ثِ ثیوبساى ثذحبل سا تحت تبثیش لشاس ًوی

 

 

  سىجٍ

ثٌذی هشالجت اص ثیوبساى ثذحبل سا دس حذالل صهبى هوىي تَػظ  تین هذیشیت آهَصؽ ثیوبسػتبى دػتَسالقول خَد سا دس صهیٌِ اٍلَیت

 ًوبیذ.   ثبالتشیي ػغح فلوی ٍ هْبستی )حذالل دػتیبس اسؿذ( تذٍیي ٍ اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3) دستیابی

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  ثٌذی هشالجت اص ثیوبساى ثذحبل   تذٍیي دػتَسالقول هشثَعِ دس خلَف اٍلَیت 1

 هلبحجِ ثب سٍػبی ثخؾ اجشای دػتَسالقول 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ثٌذی هشالجت اص  دػتَسالقول اٍلَیت

 ثیوبساى ثذحبل تذٍیي ًـذُ اػت. 

ثٌذی هشالجت اص  دػتَسالقول اٍلَیت

ثیوبساى ثذحبل تذٍیي ؿذُ ٍ دس 

ّب سفبیت  اص ثخؾ  ٪50ووتش اص 

 ؿَد. هی

ثٌذی هشالجت اص  دػتَسالقول اٍلَیت

ثیوبساى ثذحبل تذٍیي ؿذُ ٍ دس 

 گشدد. توبم ثخؾ ّب اجشا هی
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ّبی فلش ٍ ؿت، پضؿىبى همین  ّبی آهَصؿی دس ؿیفت ثِ هٌؾَس اعویٌبى اص ویفیت خذهبت آهَصؿی اسائِ ؿذُ دس ثیوبسػتبى

ای ثب  ؿذُ  تشی داسًذ( وِ استجبط آهَصؿی ٍ دسهبًی تقشیف ّبی ثیـتش ٍ حؼبع ّبیی وِ اٍسطاًغ )ثخلَف دس سؿتِ

تقییي ؿذُ تَػظ سئیغ ثخؾ هشثَعِ ٍ یب ػشپشػتی ٍی فقبلیت داسًذ. استجبط آهَصؿی ٍ ثیوبسػتبى داسًذ تحت ثشًبهِ 

 دسهبًی دػتیبساى ٍ وبسٍسصاى ثب آًْب ًیض ؿفبف ٍ تقشیف ؿذُ اػت.

 

 

  سىجٍ

ّبی فلش  دس ثیوبسػتبى دػتَسالقول هـخلی جْت تقییي ًحَُ استجبط هتمبثل آهَصؿی ٍ دسهبًی دػتیبساى ٍ وبسٍسصاى ثب پضؿه همین ؿیفت

 گشدد.  ٍ ؿت ٍ ایبم تقغیل )وِ فضَ ّیبت فلوی ًیؼتٌذ( ثِ كَست ؿفبف تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 2 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

1 
تذٍیي دػتَسالقول ًحَُ استجبط آهَصؿی ٍ دسهبًی فشاگیشاى ثب پضؿه همین غیش ّیبت فلوی دس 

 فلش ٍ ؿت ٍ ایبم تقغیل  
 هؼتٌذات

 اجشای دػتَسالقول فَق 2
هلبحجِ ثب فشاگیشاى ٍ پضؿىبى 

 همین

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دػتَسالقول ًحَُ استجبط آهَصؿی ٍ 

دسهبًی فشاگیشاى ثب پضؿه همین غیش 

ّیبت فلوی دس فلش ٍ ؿت ٍ ایبم 

 تقغیل تذٍیي ًـذُ اػت. 

دػتَسالقول ًحَُ استجبط 

آهَصؿی ٍ دسهبًی فشاگیشاى ثب 

پضؿه همین غیش ّیبت فلوی دس 

فلش ٍ ؿت ٍ ایبم تقغیل تذٍیي 

 اػت.ؿذُ 

دػتَسالقول ًحَُ استجبط آهَصؿی ٍ 

دسهبًی فشاگیشاى ثب پضؿه همین غیش 

ّیبت فلوی دس فلش ٍ ؿت ٍ ایبم 

 هی ؿَد.تقغیل تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا 
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ؿَد تحت ًؾش هؼتمین افضبء ّیبت فلوی ٍ ثب  ّبی آهَصؿی، فشآیٌذ خذهبت دسهبًی وِ تَػظ فشاگیشاى اسائِ هی دس ثیوبسػتبى

 ّبی هَسد ًیبصاًجبم گشفتِ ٍ هؼتٌذات آى هَجَد اػت.  ٍاگزاسی تذسیجی هؼئَلیت ثِ تٌبػت پیچیذگی خذهبت ٍ هْبست

 

 

  سىجٍ

 ًحَُ ًؾبست افضبء ّیبت فلوی ثش فقبلیت دسهبًی فشاگیشاى تذٍیي ؿذُ اػت.دس ثیوبسػتبى دػتَسالقول 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 5 5/3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

  هؼتٌذات   فقبلیت دسهبًی فشاگیشاىتذٍیي دػتَسالقول ًحَُ ًؾبست افضبء ّیبت  فلوی ثش  1

 اجشای دػتَسالقول فَق 2
هلبحجِ ثب فشاگیشاى ٍ افضبء 

 ّیبت فلوی

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دػتَسالقول ًحَُ ًؾبست افضبء ّیبت 

فلوی ثش فقبلیت دسهبًی فشاگیشاى 

 تذٍیي ًـذُ اػت. 

دػتَسالقول ًحَُ ًؾبست 

ش فقبلیت ّیبت فلوی ثافضبء 

ؿذُ دسهبًی فشاگیشاى تذٍیي 

 اػت.

دػتَسالقول ًحَُ ًؾبست افضبء ّیبت 

فلوی ثش فقبلیت دسهبًی فشاگیشاى 

 هی ؿَد.تذٍیي ؿذُ ٍ اجشا 

ّبیی وِ  ثیوبسػتبى

دػتیبس یب وبسٍسص 

 2 پضؿىی ًذاسًذ
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 9محور 

 بالینیهای  های آموزضی به عنوان عرصه پصوهص بیمارستان

  1 9 استاندارد

 ثیوبسػتبى هقبٍى پظٍّـی داسد. هقبٍى پظٍّـی هؼئَل ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبسػتبى اػت.

 

 

  سىجٍ

 ثبؿذ.  دس ػبختبس ثیوبسػتبى، هقبٍى پظٍّـی ، هؼئَل ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی ًیض هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 3 5/2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  اثالك هقبٍى پظٍّـی   1

 هؼتٌذات اًتلبة هقبٍى پظٍّـی ثِ فٌَاى هؼئَل ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دس ػبختبس ثیوبسػتبى هقبًٍت 

 پظٍّـی ٍجَد ًذاسد 

دس ػبختبس ثیوبسػتبى هقبًٍت 

 پظٍّـی ٍجَد داسد.

دس ػبختبس ثیوبسػتبى هقبًٍت 

پظٍّـی ٍجَد داسد وِ هؼئَل 

 ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی اػت.

 200ثیوبسػتبى صیش 

 تخت
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ثشای فَاكل   ّبی پظٍّـی دس ثیوبسػتبى پظٍّـی ثیوبسػتبى تذٍیي ؿذُ اػت ٍ ثشًبهِدس ػٌذ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى اّذاف 

 صهبًی هٌبػت اػتمشاس یبفتِ اػت.

 

 

  سىجٍ

  گشدد. ّبی پظٍّـی دس فَاكل صهبًی هٌبػت اجشا هی ثیٌی ؿذُ ٍ ثشًبهِ دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى ، اّذاف پظٍّـی پیؾ

 ضریب سطح سىجٍ
 يزن سىجٍمیاوگیه 

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

1 3 2 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  تذٍیي اّذاف پظٍّـی دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى   1

 هلبحجِ ثب هقبٍى پظٍّـی ّبی پظٍّـی دس ثیوبسػتبى اجشای ثشًبهِ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى 

ثیٌی ًـذُ  اّذاف پظٍّـی پیؾ

 اػت. 

دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى 

 اػت.ثیٌی ؿذُ  اّذاف پظٍّـی پیؾ

دس ثشًبهِ اػتشاتظیه ثیوبسػتبى 

ثیٌی ؿذُ ٍ  اّذاف پظٍّـی پیؾ

 ؿَد. ثشًبهِ پظٍّـی اجشا هی
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فْذُ  هتخلق اپیذهیَلَطی ٍ یب پضؿىی اجتوبفی ػشپشػتی آى ساثیوبسػتبى داسای ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی اػت وِ 

ٍ وبسؿٌبػبى پظٍّؾ ٍ پظٍّـیبساى آهَصؽ یبفتِ صیش ًؾش هؼئَل ٍاحذ هشثَعِ ثش اػبع دػتَسالقول اثالك ؿذُ، ّذایت  داسد

 پظٍّؾ سا ثش فْذُ داسًذ.

 

 

  سىجٍ

دس ثیوبسػتبى ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی عجك دػتَسالقول اثالك ؿذُ ٍ ثب ثىبسگیشی هتخلق اپیذهیَلَطی ٍ یب پضؿىی اجتوبفی ٍ 

 وبسؿٌبػبى پظٍّؾ ٍ پظٍّـیبساى ، ّذایت پظٍّؾ سا ثش فْذُ داسد. 

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  ٍجَد ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی ٍ اثالك یب لشاس داد پشػٌل ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی 1

 هلبحجِ ثب هقبٍى پظٍّـی  ّذایت پظٍّؾ 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

دس ػبختبس ػبصهبًی ٍاحذ تَػقِ 

 تحمیمبت ثبلیٌی ٍجَد ًذاسد. 

دس ػبختبس ػبصهبًی ٍاحذ تَػقِ 

 داسدتحمیمبت ثبلیٌی ٍجَد 

ػبختبس ػبصهبًی ٍاحذ تَػقِ در 

ػشپشػتی تحمیمبت ثبلیٌی ثب 

اپیذهیَلَطیؼت یب پضؿىی اجتوبفی 

ٍجَد داسد ٍ ّذایت پظٍّؾ سا ثِ 

  فْذُ داسد
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ّب  ّبی ثبلیٌی ٍ ػیؼتن اسائِ خذهبت ثیوبسػتبى گیشی دس استمبء هشالجت ّبی ثبلیٌی ثشای تلوین اص ؿَاّذ فلوی ٍ ًتبیج پظٍّؾ

 گشدد. اػتفبدُ هی

 

  سىجٍ

  وٌذ. هیسا تقییي ًوَدُ ٍ اجشا **ثٌذی ٍ اسائِ ثِ هقبٍى پظٍّـی  ، اٍلَیت*ثیوبسػتبى فشآیٌذ ؿٌبػبیی هـىالت

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات  ثٌذی هـىالت ثیوبسػتبى تذٍیي فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي )   (1یک ) (0صفر )

ثٌذی  فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت

هـىالت ثیوبسػتبى تقییي ًـذُ 

 اػت. 

ثٌذی  فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت

هـىالت ثیوبسػتبى تقییي ؿذُ 

  .اػت

ثٌذی  فشآیٌذ ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت

هـىالت ثیوبسػتبى تقییي ؿذُ ٍ 

 ؿَد. اجشا هی

 

 تًضیحات

 سفـ آًْب داؿتِ ثبؿذ افن اص هـىالت ػبصهبًی ٍ ثبلیٌی تَاًذ ووه لبثل تَجْی دس هـىالتی وِ اًجبم پظٍّؾ هی*

ّبی ثیوبسػتبًی دس ؿَسای  ّبی ثبلیٌی، دفتش پشػتبسی، ٍاحذ ثْجَد ویفیت، وویتِ ایي هـىالت تَػظ ثخؾ**

ثٌذی جْت اجشا ثِ ٍاحذ تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی یب هقبٍى پظٍّـی اسجبؿ  پظٍّـی هغشح ٍ پغ اص ثشسػی ٍ اٍلَیت

 .ؿَد هی
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  5 9 استاندارد

ثیوبسػتبى ػبصٍوبس هٌبػت جْت استمبء تقذاد همبالت هٌتـش ؿذُ دس هجالت هقتجش داخلی ٍ خبسجی اص افضبء ّیبت فلوی ٍ 

 فشاگیشاى دس حبل آهَصؽ داسد.

 

 

  سىجٍ

دسهجالت هقتجش داخلی ٍ خبسجی اص افضبء ّبیی جْت استمبء تقذاد همبالت هٌتـش ؿذُ  دفتش تَػقِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبسػتبى ثشًبهِ

  ًوبیذ. ّیبت فلوی ٍ فشاگیشاى دس حبل آهَصؽ داسد ٍ اجشا هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

3 3 3 

 ريش ارزیابی مالک ارزیابی

 هؼتٌذات همبالت هٌتـش ؿذُ افضبء ّیبت فلوی ٍ فشاگیشاى دس ثیوبسػتبىتذٍیي ثشًبهِ استمبء تقذاد  1

 اجشای ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ ثشای استمبء همبالت  2
هلبحجِ ثب هقبٍى پظٍّـی ٍ 

 افضبء ّیبت فلوی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

ای ثشای استمبء  ثیوبسػتبى ثشًبهِ

تقذاد همبالت هٌتـش ؿذُ افضبء 

 ّیبت فلوی ٍ فشاگیشاى ًذاسد. 

ثیوبسػتبى  ثشای استمبء تقذاد همبالت 

هٌتـش ؿذُ افضبء ّیبت فلوی ٍ 

 فشاگیشاى ثشًبهِ داسد

ثیوبسػتبى  ثشای استمبء تقذاد 

همبالت هٌتـش ؿذُ افضبء ّیبت 

ٍ ؿتِ افلوی ٍ فشاگیشاى ثشًبهِ د

 ًوبیذ. اجشا هی
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ّبی ٍصاست ثْذاؿت ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی  ّبی تحمیمبتی دس حبل اجشا دس ثیوبسػتبى، ثش اػبع دػتَسالقول توبم عشح

 هلَثبت الصم سا اص وویتِ اخالق داسای كالحیت وؼت ًوَدُ اػت.

 

 

  سىجٍ

هغشح ٍ *ّبی ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی دس وویتِ اخالق ثیوبسػتبى  ّبی تحمیمبتی ثیوبسػتبى ثش اػبع دػتَسالقول عشح

  گشدد. تبییذ هی

 ضریب سطح سىجٍ
 میاوگیه يزن سىجٍ

 ای تًسعٍ ضريری کامال ضريری
 (1-5اَمیت آمًزشی ) (1-3دستیابی )

2 4 3 

 ارزیابیريش  مالک ارزیابی

 مستىدات  ثشسػی عشح ّبی تحمیمبتی دس وویتِ اخالق ثیوبسػتبى 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی (2دي ) (1یک ) (0صفر )

هؼتٌذات تبییذ وویتِ اخالق ٍجَد 

 ًذاسد.  

مستىدات تایید کمیتٍ اخالق برای 

برخی طرح َای ياجد شرایط 

 يجًد دارد

ثشای هؼتٌذات تبییذ وویتِ اخالق 

   ٍجَد داسد.ّوِ عشح ّب 

 

 .ّبی تحمیمبتی هَسد لجَل اػت تبییذ وویتِ اخالق دس پظٍّؾ ثیوبسػتبى یب داًـگبُ ثشای عشح* تًضیحات
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