
 

 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(: انجام اعتبار بخشی موسسه ای

 11/40/71 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC18 کد فرآیند

 - شده دیشناسه خدمت تول اعتبار بخشی موسسات شده دیخدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(
 کنترل و اعتباربخشی دانشکده ها و معاونت ها بر اساس سنجه ها جهت ارتقا و رسیدن به استاندارد ها 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط

 

 G4:s7 

 

 - )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 - مرتبط زیرفرایندهای

 دامنه کاربرد

معاونت ها) توسعه،آموزش، پژوهش،  -محل استفاده: کلیه دانشکده ها

 معاونت دانشجویی و فرهنگی( 

 زمان بکارگیری: در طول سال

 ) در خواست از طرف وزارت متبوع(

 گستره استفاده )سایر مناطق(:درون دانشگاهی

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 واحدمربوطه: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سمت:مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه ای

 واحدمربوطه: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCسمت: مدیر  ناظر )ناظرین( فرایند

 معاونت ها) توسعه،آموزش، پژوهش، معاونت دانشجویی و فرهنگی -کلیه دانشکده ها -دانشگاه  ذینفعان فرایند

 ارائه برنامه عملیاتی از طرف وزارت متبوع در خصوص اعتبار بخشی موسسات محرک )های( فرایند

 



 

 

 

 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(: انجام اعتبار بخشی موسسه ای

 11/40/71 تاریخ بازنگری 1 بازنگریشماره  EDC19 کد فرآیند

 قوانین و آیین نامه های مرتبط با فرایند

 سنجه های اعتبار بخشی موسسات تدوین شده از سوی وزارت متبوع

 

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط
 اتوماسیون اداری -

 سامانه پایش برنامه عملیاتی -

 تعاریف و اصطالحات 
 اعتبار بخشی: 

 سنجه:

 ها / تامین کنندگان دریافتی
ارسال سنجه ها به دانشکده ها 

 جهت خود ارزیابی
 رسیدن به استاندارد ها و حفظ آن خروجی ها / مشتریان

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 -ارسال گزارش از سوی دانشکده ها و معاونت ها برای معاونت آموزشی –شروع خود ارزیابی دانشکده ها و معاونت ها بر اساس سنجه های اعتبار بخشی 

انجام ارزیابی توسط  -پایش جهت حفظ و ارتقا وضع موجود -تالش جهت رفع نواقص  -انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی توسط تیم ارزیاب دانشگاه

 دریافت اعتبار بخشی موسسه ای  -وزارت متبوع

 لی فرایندنقاط نظارتی و کنتر

 نظارت در جهت رفع نواقص موجود  -نظارت بر انجام خود ارزیابی دانشکده ها و معاونت ها 

 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری

 سنجه های اعتبار بخشی موسسات 
رعایت کلیه سنجه های اعتبار  

 بخشی 

مسئول  -مرکز مطالعاتمدیر 

 بسته
 ساالنه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 



 


