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 دکترای آهَزش پسضکی :حصیلیت یرشتٍي مقطع  آهَزش پسضکی:گريٌ آمًزشی        یپسضک   :داوشکدٌ

 

 عولی    :دوًع ياح    1    :تعداد ياحد                  اعتببربخطی ٍ حبکویت آهَزضی در علَم پسضکی :وبم درس

  :مکبن برگساری                               :زمبن برگساری كالس           ًذارد :يش ویبزپ

، عضَ دکتر زّرُ سْرابی :مسئًل درس                                                                :تعداد داوشجًيبن

 دکتر زّرُ سْرابی :مدرس                                         ّیأت علوی گرٍُ آهَزش پسضکی 

  :شرح ديرٌ

 

اعتببر بخطی ٍ حبکویت در  تَجِ بِ   ی ارتقبی کیفیت ٍ رسیذى بِ استبًذارد در سطح هلی ٍ بیي الوللیدر راستب

 ، است ی آهَزش، بْذاضت ٍ درهبى ٍ پصٍّصدر حَزُ داًطگبُ تحقق اّذاف در جْت ابساری ًظبم آهَزش کِ 

ّبی هرتبط بب زا ٍ ٍیصگیدر ایي درض داًطجَیبى ضوي آضٌبیی بب تعبریف ٍ اج . بِ ًظر هی رسذضرٍری 

 . خَاٌّذ ضذّبی اجرایی ٍ کبربرد آى ًیس آضٌب بب ضیَُاعتببربخطی ٍ حبکویت در ًظبم آهَزش علَم پسضکی، 

 

 : َدف كلی

 ّبی آکبدهیک ّبی داًطگبّی بب سیبستفعبلیتًحَُ ّوَ سبزی ّبی هختلف حبکویت ٍ بب اّرم داًطجَیبىآضٌبیی 

: اختصبصیاَداف 

: ایي درض داًطجَ قبدر خَاّذ بَد در پبیبى

.  فرایٌذ اعتببر بخطی را ضرح دّذ

.  کیفیت در خذهبت درهبًی را تعریف کردُ ٍ ضرح دّذ

.  کیفیت در خذهبت آهَزضی را تعریف کردُ ٍ ضرح دّذ

. استبًذارّبی هلی ٍ بیي الوللی را ضرح دّذ

.  ّذرٍیکردّبی هبتٌی بر استبًذارد در ارزضیببی کیفیت را ضرح د

.  استبًذاردّبی سبختبر، فرایٌذ ٍ پیبهذ را تَضیح دّذ

.   ّبی استبًذارد را ضرح دّذاجسا ٍ ٍیصگی

 . ًحَُ اعطبی هجَز ٍ گَاّیٌبهِ را ضرح دّذ

.  کیفیت را ًبم ببردجَایس 

.  را تَضیح دّذ فلسفِ جَایس کیفیت 

.  ٍ اًَاع آى را ًبم ببرد ًذک هویسی را تعریف

. یت ببلیٌی را ًبم ببردهؤلفِ ّبی حبکن

. ٍ حبکویت ببلیٌی را تَضیح دّذ آهَزضیتفبٍت حبکویت 

.  چگًَگی استقرار حبکویت ببلیٌی را در داًطگبّْبی علَم پسضکی ضرح دّذ

 . کٌذ اجراکالسی ّبی عولی بب اًجبم پرٍشُچگًَگی حبکویت آهَزضی ٍ اعتببر بخطی را در داًطگبُ 
: َبی تدريسشیًٌ

 *پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   *سخٌراًی
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 (TBL)یبدگیری هبتٌی بر تین  (PBL)یبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ  *بحث گرٍّی

 

 

  :يظبيف ي تکبلیف داوشجً

ّبی درسی ارائِ پرٍشُ

 

:   يسبيل كمک آمًزشی
   *پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  *ٍایت برد

 

 (از ومرٌ كل) :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

%( 50)اجرای پرٍشُ

%( 30)اًجبم هصبحبِ بب هذیراى آهَزضی

%( 20)ّبی اًجبم ضذُ ٍ ارائِ راّکبرّبی اجراییبررسی هتَى ٍ هصبحبِتحلیل ٍضعیت هَجَد کطَر بب 

 

وًع آزمًن 

پرٍشُ عولی 

  

:  مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ
 

William Locke, William K. Cummings Donald Fisher Changing Governance and 

Management in Higher Education The Perspectives of the Academy  Springer Science 

Business Media B.V. 2011. 

 

Scrivens E, Accreditation protecting the professional or the consumer, Open 

University Press Buckingham Philadelphia.  

 

James L. Ratcliff, Edward S. Lubinescu, Maureen A. How Accreditation Influences 

Assessment, Pennsylvania State University. 
 

David Hoyle  .Quality management essentials. (2007). David Hoyle. Published by 

Elsevier Limited. 

All rights reserved. 
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ی درسارائٍ كلیبت  فتگیجديل ٌ  
 

استبد مربًط عىًان مطبلب جلسٍ 

دکتر سْرابی  فرایٌذ اعتببر بخطیٍ   اعتببر بخطی 1

دکتر سْرابی  کیفیت در خذهبت درهبًی 2

دکتر سْرابی  کیفیت در خذهبت آهَزضی 3

دکتر سْرابی  جَایس کیفیت 4

دکتر سْرابی  استبًذارّبی هلی ٍ بیي الوللی 5

دکتر سْرابی  دّبی هبتٌی بر استبًذارد در ارزضیببی کیفیترٍیکر 6

دکتر سْرابی  استبًذاردّبی سبختبر، فرایٌذ ٍ پیبهذ 7

دکتر سْرابی  ّبی استبًذارداجسا ٍ ٍیصگی 8

دکتر سْرابی  اعطبی هجَز ٍ گَاّیٌبهِ 9

دکتر سْرابی  هویسی ٍ اًَاع آى 10

دکتر سْرابی ٍ حبکویت ببلیٌی تفبٍت حبکویت علوی ٍ حبکویت ببلیٌی  11

دکتر سْرابی ّبی علَم پسضکی چگًَگی استقرار حبکویت ببلیٌی در داًطگبُ 12

داًطجَیبى پرٍشُ عولی  13

داًطجَیبى پرٍشُ عولی  14

 


