
  
 ١ صفحه  يآموزش مجاز يو دانشكده ها مجازيآموزش  مراكزارزشيابي ساختار 

  بسمه تعالي
 
 
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي

  

  و دانشكده هاي آموزش مجازي مجازي آموزش مراكز ارزشيابيو آيين نامه نظارت 

  كشور پزشكي علوم هايدانشگاه

  

ختار ارزشيابي مراكز آموزش ااجرا و س نامه چگونگيآيين تصويبآموزش مجازي  عالياز وظايف شوراي 

- نامهواحدهاي آموزشي بر اساس آئينارزشيابي تصويب استانداردهاي و  يآموزش مجاز يو دانشكده ها مجازي

  است. اين آيين نامه در راستاي وظايف مصرحه فوق تدوين شده است. هاي مصوب

  مقدمه

هاي آكادميك را در بر اي چند بعدي است و بايد تمامي عملكردها و فعاليتعالي مقولهكيفيت در آموزش 

هاي آكادميك، تحقيقات ، دانشوري، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و فراگيران، امكانات و گيرد. آموزش، برنامه

آموزش عالي هستند تجهيزات، ارائه خدمات به جامعه و جزئيات محيط آموزشي همگي اجزاي سيستم پيچيده 

اي هاي متعدد و جداگانهكه تضمين و ارتقاي كيفيت در هر كدام از آنها مستلزم ارزيابي و بررسي دقيق مجموعه

بين مراكز، ايجاد شبكه هاي تعاملي،  يعلم تاست. از طرف ديگر ابعاد بين المللي آموزش عالي مانند تبادال

هاي فرهنگي ملي قرار المللي كه بايد در كنار ارزشحقيقاتي و بينتبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه هاي ت

اي كه دار كردن اين كيفيت با ابعاد گستردهگيرد . براي معنيگيرد، نيز قسمتي ديگري از اين ابعاد را در بر مي

   كرد.ذكر شد بايد هم به استانداردها توجه داشت و هم بهترين عملكرد در هر حيطه را شناسايي و معرفي 

امروزه آموزش مجازي در علوم پزشكي در همه كشورهاي آموزش مجازي نيز از اين امر مستثني نيست. 

ها را به صورت اجباري يا جهان به سرعت رو به گسترش است و هر روزه بر تعداد كشورهايي كه اين برنامه

و ارزشيابي هاي آموزش مجازي برنامهاستاندارد سازي و ارتقاي كيفيت شود. دهند افزوده مياختياري ارائه مي

است معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي يكي از رسالتمراكز آموزش مجازي كشور 

متعددي براي ارزشيابي مراكز آموزش رويكردهاي اگر چه است.  محول شده دانشگاه علوم پزشكي مجازيبه كه 
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رويكرد  گيردقرار مياستفاده  مورد ارزشيابي كه در كشورهاي مختلفروش  رايجترينوجود دارد ولي  مجازي

 ارزشيابي مورد حوزه خبرگان از روهيگتخصصي  قضاوت ارزشيابياساس  .استارزشيابي مبتني بر نظر خبرگان 

 ابيارزشيشوند. به دو دسته عمده تقسيم مي يابيشارز. است كننده برنامهيا سازمان ارائه برنامهكيفيت  مورد در

بديهي است در ارزشيابي مراكز ). programهاي تخصصي (برنامه ارزشيابي) و institutionalاي (موسسه

هاي برنامه اي (مربوط بهاي (مربوط به مراكز) و استانداردهاي برنامهاستانداردهاي موسسه ،كشور مجازيآموزش 

   و بايد مد نظر قرار گيرد. دارداهميت به صورت توامان ) مجازي

تدوين و ، يابيشارزقرار ساختار استشامل الصه ختوان به طور را مي آموزش مجازيمراكز  ارزشيابيمراحل 

از آوري اطالعات جمعبازديد و ، مبتني بر استانداردهاانجام ارزيابي دروني ، اعالم استانداردهاي اعتباربخشي

مراكز  اعتبارنامهو  و صدور حكمتصميم گيري نهايي ، تخصصي تصميم گيرنده كميتهارائه گزارش به ، كزامر

 دانست. و ابالغ به مراكز مربوطه صالحترين مرجع ذيعالير دهاي مجازي آمورش مجازي و دانشكده

در به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. مراحل فوق به منظور اجرايي كردن مراحل باال الزم است تا هر يك از 

ارائه كننده ي آموزش مجاز يو دانشكده ها آموزش مجازيمراكز ارزشيابي  سازماني نامه ساختاراين آيين

  . تشريح شده است آموزش مجازي كشور

  

  تعاريف:الف) 

 ) آموزش از دورDistance learning:( نياز به حضور هاي آموزشي كه در آن فراگير به كليه روش
  شود و يكي از انواع آن يادگيري الكترونيكي است.فيزيكي در محل ارائه آموزش ندارد، اطالق مي

 الكترونيكي يادگيري )eLearning(:  شود كه از طريق اينترنت ارائه شده و اقداماتي اطالق ميكليه به
  شود.مي دسته كلي تقسيمدو و به  شودمييادگيري -ياددهي موجب تقويت فرآيند

o ) آموزش همزمانSynchronous:(  يكي از انواع يادگيري الكترونيكي است كه در آن
كنند. مانند وب يادگيري شركت مي-فراگيرنده و فرادهنده به طور هم زمان در فرآيند ياددهي

  كنفرانس، ويدئو كنفرانس و كالس مجازي.
o ) آموزش غير همزمانAsynchronous:( الكترونيكي است كه در آن  يكي از انواع يادگيري

كنند. مانند يادگيري شركت مي-هاي متفاوت در فرآيند ياددهيفراگيرنده و فرادهنده در زمان
  ارائه تكليف در نرم افزار مديريت يادگيري الكترونيكي. 

  به طور تخصصي در  كه شوداطالق ميهاي مجازي يا دانشكده تمامي مراكزبه  :مجازيمراكز آموزش
  كنند. فعاليت ميدر حيطه علوم پزشكي هاي يادگيري الكترونيكي توليد، ارائه و ارزشيابي برنامهحوزه 
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 هاي آموزش كننده برنامهشامل تمامي الزاماتي است كه مراكز ارائه :مجازيمراكز آموزش  استانداردهاي
 بر نظارت و مناسب آموزشي محيط به منظور تأمينارتقاي كيفيت و و احراز صالحيت  براي بايد مجازي
  .كنند رعايت مجازيهاي آموزش ارائه برنامه حسن

 براي كسب مجوز و ارتقاي  بايد مجازي هايبرنامه تمامكه  الزاماتي :مجازيهاي استانداردهاي برنامه
  .كنند رعايتكيفيت 

  :متولينظام  ب)

اعتباربخشي ، كميسيون آموزش مجازي عاليشامل شوراي  آموزش مجازياعتباربخشي مراكز  نظاماركان 

كميته تدوين ، مستقر در دانشگاه علوم پزشكي مجازي آموزش مجازي عاليدبيرخانه شوراي ، مجازيآموزش 

  آمده است. ١اين اركان و نحوه ارتباط آنها با يكديگر در شكل  است. مجازيو مراكز آموزش  هااستاندارد

   مجازي.  اركان نظام اعتباربخشي مراكز آموزش ١شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجازي آموزش  عاليشوراي 

 مجازيآموزش  ارزشيابي كميسيون

 مجازيآموزش  ارزشيابيكميته 

هاو دانشكده مجازيمراكز آموزش   

مجازيهاي برنامه  

 كميته تدوين استانداردها

 معاونت آموزشي وزارت

 دانشگاه علوم پزشكي مجازي (دبيرخانه شورا)
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بر اساس مصوبه نشست مجازي آموزش  تخصصيشوراي تشكيل : مجازيآموزش  عاليشوراي  -1

به تصويب رسيده است. رسالت، وظايف، اعضا،  ١٤/١١/١٣٩٥شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي مورخ 
 تشكيالت و دبيرخانه اين شورا در مصوبه فوق تصريح شده است. 

  

  :مجازي آموزش تخصصي شوراي وظايف

مجازي مصوب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم آموزش  عاليشوراي  تشكيل آيين نامهوظايف اين شورا در 

  عبارتست از:جازي ساختار اعتبار بخشي مراكز آموزش مپزشكي تصريح شده است. وظايف شورا در 

  مجازيآموزش پيشنهاد شده توسط كميسيون  ،مراكزاعتباربخشي  هاينامهآيين تصويب -الف

توسط پيشنهاد شده مجازي هاي و برنامهآموزش مجازي مراكز استانداردهاي اعتباربخشي  تصويب -ب

  آموزش مجازيكميسيون 

دانشگاه علوم پزشكي مجازي در اعضاي اين كميسيون كه : مجازيآموزش  ارزشيابيكميسيون  -٢
  از:   عبارتندشود تشكيل مي

  رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -١

  هاي علوم پزشكيدانشگاهگسترش ختيار شوراي االنمايده تام -٢

  دانشگاه علوم پزشكي مجازي  امور دانشگاهيمعاون  -٣

  دانشگاه علوم پزشكي مجازي  اطالعات و زيرساخت معاون  فناوري -٤

  معاون بين الملل دانشگاه علوم پزشكي مجازي  -٥

ترونيكي به انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي سه نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر در حوزه يادگيري الك - ٦

  مجازي 

  رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي انتخاب  هاي مجازي كشور بهنفر از روساي مراكز و دانشكده سه -٧

  

  جلسات كميسيون شركت كنند. در توانند با حق راي مي مجازيآموزش  عالياعضاي شوراي  .١تبصره 

  تجديد عضويت بالمانع است. و استسال  ٢كميسيون حقيقي  يمدت زمان عضويت اعضا .٢ تبصره

  وظايف: 

  وظايف اين كميسيون به شرح زير است:
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هاي برنامههاي مجازي و دانشكده جازي ومراكز آموزش م ارزشيابي نامهآيين و بازنگري ادواري تدوين -الف

  براي تصويب  مجازيآموزش  عاليآن به شوراي پيشنهاد و  مجازي

پيشنهاد هاي مجازي و مراكز آموزش مجازي و برنامهاستانداردهاي اعتباربخشي و بازنگري ادواري تدوين  -ب

  آموزش مجازي براي تصويب  عاليآن به شوراي 

  طراحي و استقرار ساز و كار جمع آوري اطالعالت از مراكز آموزش مجازي و ارزيابي بيروني آنها -ج

گيري در مورد وضعيت صدور مجوز تصميمو  مجازيراكز آموزش از مآوري شده جمعبررسي گزارشات  -د

  مربوطه) صدور احكام(

اعتباربخشي و استانداردهاي مربوطه را  نامهآيين يكبار، سال ٤ هر حداكثر است موظف كميسيون .تبصره

  . پيشنهاد دهدو براي تصويب به شورا  كند بازنگري

  تشكيالت:

  است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازيبر عهده  كميسيون رياست -١

   يب رئيس كميسيون است. اگاهي دانشگاه علوم پزشكي مجازي نمعاون امور دانش -٢

  دارد.  حضور وي بر عهده عدم را در مواقع رييس ، وظايفكميسيون رييس نايب -٣

  دارد:  زير را بر عهده وظايف كميسيون رييس -٤

   كميسيون جلسات تشكيل فراخوان -فال

اعضا  اطالع به از طريق نامه نگاري از برگزاري آن روز قبل ٧ حداقل جلسات برگزاري اين زمان است : الزمتبصره

  برسد. 

   كميسيون جلسات اداره -ب

   در كميسيون اتخاذ شده تصميمات دقيق بر ثبت نظارت -پ

   كميسيون و مكاتبات امضاي صورتجلسات -ت

   جازيآموزش م عالي يشورا در جلسات كميسيون و نظرات از مصوبات دفاع -ث

 يا نايب حضور رييسدارد و عالوه يك كل اعضا رسميت ه جلسات كميسيون و مصوبات آن با حضور نصف ب -٥

  . ضروري است جلسات براي تشكيل كميسيون رييس

 تصويب شود و شرطاتخاذ مي گيري از اعضاي حاضر در جلسهبا رأي كميسيون جلسات تصميمات -٦

عدد باالتر گرد به  تعداد حاضر كه يك عالوه به (نصف مطلق اعضاي حاضر در جلسه اكثريت ، موافقتتصميمات

  .استشود) مي
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. براي پذير است امكان كميسيون و هماهنگي رييس با اطالع در جلسه حضور اعضاي كميسيون عدم - ٧

 جلسه ٣از  در بيش آن حقيقي از اعضاي حضور هر يك ، عدمدر روند كار كميسيون جلوگيري از ايجاد اختالل

  .شودلغو مي فرد و عضويت تلقي شده از عضويت انصراف منزله به يكساله از هر دوره 

، كميسيون به پيشنهاد ارايه مراكز متقاضي و ارزسيابي درخواست مانند بررسيامور اجرايي كميسيون  -٨

آوري ادواري ريزي براي جمعآوري كننده اطالعات از مراكز آموزش مجازي، برنامهتعيين اعضاي تيم جمع

هادات به آوري شده و پيشناطالعات از مراكز آموزش مجازي و پايش عملكرد آنها، ارائه گزارش اطالعات جمع

 عالي شوراي تشكيل آموزش مجازي است. وظايف دبيرخانه در آيين نامه عاليكميسيون با دبيرخانه شوراي 

  تصريح شده است. مجازي  آموزش

  

  كميته تدوين استانداردها: -٣

  از: عبارتندشود تشكيل ميدانشگاه علوم پزشكي مجازي  در اعضاي اين كميته كه 
   مجازي پزشكي علوم دانشگاه امور دانشگاهيمعاون  -١

   مجازي پزشكي علوم دانشگاهفناوري اطالعات و زيرساخت معاون  -٢

 علوم انتخاب رئيس دانشگاهه ب پزشكي، آموزش ريزي يادگيري الكترونيكي و متخصصان برنامه دو نفر ازحداقل  -٣
   مجازي پزشكي

   مجازي پزشكي علوم ه انتخاب رئيس دانشگاهب مجازي، آموزش زمينه در تجربه داراي كارشناسان از نفر دوحداقل  -٤

  وظايف:

  وظايف كميته تدوين استاندارد به شرح زير است:

بر اساس مراحل علمي و جلب توافق آموزش مجازي مراكز نويس استانداردهاي اعتباربخشي تدوين پيش -الف

   مجازيآن به كميسيون آموزش و ارائه آراي صاحب نظران 

پرسشنامه ارزيابي دروني مراكز آموزش  آوري اطالعات وليست استانداردها و پرسشنامه جمعچك تدوين  -ب

   مجازي

  تشكيالت:

 به از اعضاي كميته رانفر  يكرئيس كميته است و  مجازي پزشكي علوم دانشگاه امور دانشگاهي معاون -١

   كند.مي انتخاب رييسنايب  عنوان

  دارد:  زير را بر عهده وظايف كميته رييس -٢

    جلساتاين  ادارهو  كميته جلسات تشكيل فراخوان -الف
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   كميته در جلسات اتخاذ شده تصميمات دقيق بر ثبت نظارت -ب

   كميته و مكاتبات جلسات امضاي صورت -ج

  آموزش مجازي شوراي  و سيونكمي در جلسات كميته و نظرات از تصميمات دفاع -د

 براي تشكيل يابد. حضور رييسمي رسميت نفر) ٤( اعضاي آن دو سوم با حضور حداقل كميته جلسات -٣

عضو  ٣( مطلق اعضاي حاضر در جلسه اكثريتموافقت با  كميته جلسات تصميماتو  ضروري است جلسات

  شوداتخاذ مي) حاضر

  

  :مجازيهاي آموزش اعتباربخشي مراكز و برنامهج) استانداردهاي 

 صاحب آراي توافق جلب و علمي با طي مراحلآموزش مجازي  استانداردهاي اعتباربخشي مراكزنويس . پيش١

شود و بعد از پيشنهاد مي مجازيشده و به كميسيون آموزش  آمادهتدوين استانداردها، توسط كميته نظران 

  شود.ارسال مي مجازيآموزش  عاليدر اين كميسيون براي تصويب نهايي به شوراي  تاييداصالح و 

شوند. رعايت كليه تدوين ميدر دو سطح پايه و ارتقاي كيفيت  مجازي. كليه استانداردهاي آموزش ٢

  الزامي است. اعتباراستانداردهاي پايه براي كسب 

  .شوندرائه ميمجازي اهاي و برنامه آموزش مجازي . استانداردها در دو بخش مراكز٣

آوري يك چك ليست و يك پرسشنامه جمعتدوين استانداردها، . براي هر يك از استانداردها در كميته ٤

  شود.اطالعات طراحي مي

  شود.نفعان ابالغ مي. استانداردهاي نهايي به صورت رسمي به كليه ذي٥

تدوين سال يك بار توسط كميته  ٥ه صورت ادواري و حداكثر هر ها بها و پرسشنامه. استانداردها، چك ليست٦

تخصصي و بعد از آن به شوراي  مجازيآموزش به كميسيون تغييرات بازبيني شده و براي تصويب استانداردها 

  شود.ارسال مي مجازيآموزش 

  

  :مجازيدروني مراكز آموزش  د) ارزشيابي

هاي ارزيابي از طريق پرسشنامه اعتباربخشيمراكز داوطلب  ،اعتباربخشيبعد از ابالغ استانداردهاي مصوب . ١

و نتايج آن را  كنندميخود را ارزيابي طراحي شده، دبيرخانه شوراي تخصصي آموزش مجازي دروني كه توسط 

واهد صورت نخ ، ارزشيابي بيرونيقبل از تكميل ارزيابي درونينمايند. ميارسال  دانشگاه علوم پزشكي مجازيبه 

  گرفت.



  
 ٨ صفحه  يآموزش مجاز يو دانشكده ها مجازيآموزش  مراكزارزشيابي ساختار 

  موظف است با بررسي نتايج ارزيابي دروني، در مورد آن به دو صورت تصميم گيري كند:دبيرخانه . ٢

الف) در صورت نقص شرايط مركز و عدم رعايت استانداردهاي پايه، بازخورد ارزيابي دروني را به صورت كتبي 

  به مركز مورد ارزشيابي اعالم نمايد.

ارزشيابي بيروني رعايت استانداردها مورد تاييد باشد با مركز مربوطه براي  ،مقدماتيب) در صورتي كه با بررسي 

  هماهنگي الزم را انجام دهد.

. در صورتي كه نتايج ارزيابي دروني از نظر كميته اعتباربخشي، قابل قبول باشد، كميته موظف است حداكثر ٣

  برنامه بازديد از مركز را هماهنگي و اجرا نمايد.از زمان ارائه نتايج ارزيابي دروني، ماه  ٣ظرف مدت 

بعدي توسط كميته اعتباربخشي، بسته به نوع مجوز اعطا شده، به طور رسمي به مركز  ارزشيابي بيروني. زمان ٤

  شود. ارائه كننده برنامه اعالم مي

  

  مجوز: ) انواعه

 مجازيها در مورد وضعيت صدور مجوز (صدور احكام) مربوطه توسط كميسيون آموزش گيريتصميمكليه . ١

  گيرد.ميصورت 

   به شرح زير است: مجازيمراكز آموزش انواع تصميمات در مورد مجوز  . ٢

سيون ارزشيابي جاري، بنا بر نظر كميبدون توجه به مجوز قبلي و در  مجازيمركز آموزش مجوز قطعي: الف) 

  است. استانداردهاي پايه اعتباربخشي ، داراي انطباق قابل قبول با اعتباربخشي

يا  كميته و تشخيصسال است. در صورت  سهدر شرايط اعطاي مجوز قطعي، زمان بازديد بعدي  .١تبصره 

ويژه اين ارزشيابي گيرد. كميسيون، ارزشيابي ويژه در فاصله زماني بين دو ارزشيابي عادي صورت مي درخواست

  رعايت استانداردهاي پايه انجام خواهد شد. نحوه كيفيتپايش مستمر مراكز و نگراني از  نتايج بر اساس

  :توانندميو  شوندميمعتبر شناخته قطعي، مراكز داراي مجوز . ٢تبصره 

  الف) به عنوان مرجع آموزش مجازي در قطب آمايشي خود عمل نمايند. 

هاي مالي و معنوي اين علوم پزشكي مجازي شناخته شده و از حمايتب) به عنوان همكار دانشگاه 

  . شوندميدانشگاه برخوردار 

  هاي كشوري دانشگاه علوم پزشكي مجازي در اولويت قرار دارند. ج) در ارائه و اجراي پروژه

  .شودميد) ساير امتيازات اين مراكز با پيشنهاد كميسيون آموزش مجازي و تصويب شورا اعالم 



  
 ٩ صفحه  يآموزش مجاز يو دانشكده ها مجازيآموزش  مراكزارزشيابي ساختار 

تغيير مانند  ي، بر اساس صالحديد و بر اساس شرايطآموزش مجازي عاليدبيرخانه شوراي بديهي است  .٣ تبصره

  تواند مبادرت به بازديد از مركز نمايد. مي ،عملكرد مركزتعداد اعضاي هيأت علمي يا  سيستم مديريتي، تغيير

  

با  كامل، داراي انطباق تصويب كميسيونو بنابر نظر كميته  كه مجازيمركز آموزش به : مجوز مشروطب) 

، مجوز دارد را ولي اين عدم انطباق قابليت اصالح در زمان قابل قبول نيستاستانداردهاي پايه اعتباربخشي 

  .شودمشروط اعطا مي

  سال است.  يك تا در شرايط اعطاي مجوز مشروط، زمان بازديد بعدي .١تبصره 

داراي اين نوع مجوز مركز پذير است و اگر  سال امكان دوتداوم وضعيت مشروط، حداكثر تا مدت  .٢تبصره 

  شود.آن لغو ميمشروط نتواند در طي اين مدت مجوز قطعي اخذ نمايد، مجوز 

  

و در ارزشيابي انجام شده، بنا بر نظر  استمتقاضي اعتباربخشي كه  جازيمركز آموزش م عدم صدور مجوز:) ج

  نيست.استانداردهاي پايه اعتباربخشي ، داراي انطباق قابل قبول با و تصويب كميسيونكميته 

توانند درخواست بررسي سال بعد از صدور حكم مي ٢مشمول عدم مجوز هستند حداقل . مراكزي كه ١تبصره 

 سال نمايند.مجدد خود را براي دانشگاه علوم پزشكي مجازي ار

  

  هاي آموزش مجازي:برنامه يابيشارزو) 

- مي اعالمتهيه و دانشگاه علوم پزشكي مجازي هاي آموزش مجازي توسط استانداردهاي اعتباربخشي برنامه. ١

  شود.

 )PhDمدرك (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي اخذ هاي منجر به . روند تاييد و تصويب برنامه٢

و بايد توسط  استدر كشور  هاو دانشكده هاي منجر به مدرك، همانند ساير برنامههاي مجازيو تاسيس دانشكده

صالح مانند هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته مرتبط، دبيرخانه شوراي آموزشي مرتبط، شوراي عالي مراجع ذي

  هاي علوم پزشكي صورت گيرد.دانشگاههاي علوم پزشكي و شوراي ارزشيابي و گسترش برنامه ريزي دانشگاه

تواند نظرات تخصصي الذكر شوراي تخصصي آموزش مجازي ميتبصره: در صورت نياز و درخواست مراجع فوق

  خود را در اين رابطه در اختيار قرار دهد.



  
 ١٠ صفحه  يآموزش مجاز يو دانشكده ها مجازيآموزش  مراكزارزشيابي ساختار 

و مانند آنها اي هاي آموزشي چندرسانههاي آموزشي مجازي مانند محتواهاي الكترونيكي، بستهبسته يابيشارز. ٣

از طرف دانشگاه علوم و بر اساس استانداردهاي ابالغ شده  قطعيحكم داراي توسط مراكز آموزش مجازي 

  گيرد. صورت ميپزشكي مجازي 

 هاي ادواريو در ارزشيابي داردنظارت  هاارزشيابيتبصره: كميسيون آموزش مجازي بر روند كار و نتايج اين 

  دهد.نظر قرار ميمد را  رعايت استانداردها

توسط اداره كل آموزش ، برنامه آموزش مداومبراي كسب امتياز هاي آموزش مجازي و تاييد برنامه ارزشيابي. ٤

  گيرد.هاي همان اداره صورت ميمداوم جامعه پزشكي و بر اساس دستورالعمل

  

  :ترنظاه) 

  شكي مجازي است.نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده رئيس دانشگاه علوم پز

  

خ مورم پزشكي گسترش دانشگاه هاي علووراي دويست و پنجاه هشتمين جلسه شاين آيين نامه در 

  به تصويب رسيد. ٢٤/١١/١٣٩٥


