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 مقدمه :

يا موسسه  واعتباربخشي فرايندي سيستماتيك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمينان از كيفيت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان 

 باشد. مي

به دانشگاهها محول گرديده  4931با توجه به ضرورت تحقق اهداف و دستيابي به شاخص هاي بسته هاي طرح تحول كه از سال 

مانند بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور،  بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكياست در مركز توسعه متناسب با 

ارتقاي سنجش و آزمونهاي علوم پزشكي، بسته اعتباربخشي موسسات و مراكز آموزش عالي سالمت، كميته هاي مرتبط به شرح زير 

د، ش تشكيل گرديده است. از آنجا كه مسئوليت  اجرا و دستيابي به شاخص ها به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي واگذار

 باشد .طراحي و در مرحله اجرا مي 4931هايي در سال تاكنون انجام و پروژه 31لذا در راستاي حصول اهداف، اقداماتي از سال 

در حوزه معاونت آموزشي كميته هاي مختلف اعتباربخشي از جمله اعتباربخشي موسسه،اعتباربخشي مراكز آموزشي درماني ، كميته 

و مرحله  د اعتبار بخشي براساس فرايند پزشكي عمومي ، اعتباربخشي آموزش مداوم شكل گرفته است.اعتباربخشي برنامه دوره 

 به ارزيابي عملكرد خارج از سازمان و يا موسسه مذكور-گروهي از افراد )ني( و مرحله ارزيابي بيروني وارزيابي )ارزيابي در-خود

  .دنپردازميموسسه  آن 

 يين جايگاه دبيرخانه اعتباربخشي آموزشي تدوين گرديده است:لذا اين شيوه نامه با هدف تب

 تعریف اصطالحات: -ماده یک

منظور كميته هايي است كه متناسب با انواع اعتباربخشي در دانشگاه تعريف گرديده است ؛ کمیته تخصصی اعتباربخشی : 

باربخشي برنامه ت وتوسعه، كميته تخصصي اعتاعتباربخشي مركز مطالعاتخصصي مانند كميته تخصصي اعتباربخشي موسسه،كميته 

خصصي تدوره پزشكي عمومي،كميته تخصصي اعتباربخشي بيمارستان هاي آموزشي، كميته تخصصي اعتباربخشي علوم پايه، كميته 

 اعتباربخشي آموزش مداوم و...
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 ضرورت راه اندازی دبیرخانه اعتباربخشی درمعاونت آموزشی و دانشگاه :-2ماده 

 راستاي در كه بخشي اعتبار كميته قبال ما اينكه با و هست سازي استاندارد جهت در بزرگي تحول بخشي اعتبار دبيرخانه اندازي راه

 كي خالي جاي اما كردن مي فعاليت و همفكري زمينه اين در كميته اعضاء و داشتيم بود شده تشكيل آموزش تحول طرح اهداف

 به بازخورد و وزارتخانه به انعكاس ، مستندات آوري جمع وهم كند فعاليت تحول طرح اهداف راستاي در بتواند هم كه خانه دبير

  . است ه بود خالي بدهد انجام كاري موازي بدون را ها ارزيابي و گروهها

 يبخش موسسه،اعتبار بخشي اعتبار پزشكي، دانشكده برنامه جمله از مختلف ابعاد در بخشي اعتبار اينكه به توجه با است ضروري لذا

 منظور به لذا ،شود مي تكرار يكبار سالي چند هر طرفي از و هست انجام حال در مطالعات مركز بخشي اعتبار و درماني مراكز

 اندازي اهر بخشي اعتبار كلي دبيرخانه يك رسيد بنظر ضروري  كلي سياست يك  تعيين و كاري موازي از جلوگيري و هماهنگي

 گردد. ميسر بخشي اعتبار هاي شاخص تحقق  بخشي بين همكاري با تا مشخص دبير يك با شود

 صوصخ در محترم اعضاي چنانچه تا شد، مطرح آموزشي شوراي در اعتباربخشی خانه دبیر اندازی راه دانشگاه سياست اساس بر

 . نمودند اعالم هست نظرشان مد پيشنهادي آن وظايف شرح

 شرح وظایف دبیرخانه : -3ماده

  ها بخشي اعتبار در الزم امتياز بركسب عالوه -4

  مستندات شدن انباشته و كاري موازي از جلوگيري  -2

  مستمر پايش -9

 مستندات به راحت دسترسي -1

  ضروري هاي پيگيري و اجرا ، مستندات تهيه در مشاركت -5

 هاي ارينگ نامه از پرهيز با رو اطالعات و مستندات دريافت اجازه كه : معتمد فرد عنوان به سيستم كل به مسئول معرفي -1

 . كرد خواهد پيدا آموزشي معاونت و EDC نظارت با البته ضروري غير و گير وقت

 باشد. مي بخشي اعتبار دايمي  دبيرخانه وظايف شرح از يكي جز ها شاخص  كردن رصد فرصت -7

 باشد مي خانه دبير وظايف شرح از يكي نيز ها شاخص تحقق ميزان مكرر پايش -8

 در گذاري بار جهت آن از استفاده و بخشي اعتبار هر مسئول جهت انجام حال در اقدامات و مستندات رساني اطالع -3

 . هست خانه دبير وظايف شرح جمله از بخشي اعتبار هاي سامانه
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 باشد. می دبیرخانه دبیر برعهده مستندات دریافت جهت تعامل مسئولیت :1 تبصره *

 باشد. می دبیرخانه شورای با گذاری سیاست مسئولیت :2تبصره *

 

 جایگاه دبیرخانه و تعامل با کمیته های اعتباربخشی سایر بخش های حوزه معاونت :-0ماده

 اهداف کلی دبیرخانه اعتباربخشی:

 باشد. مي شاياني كمك ها شاخص ساماندهي و هماهنگي و كلي رساني اطالع به منجر خانه دبير شدن متمركز -4

 اعتباربخشي هاي شاخص به دستيابي راستاي در كاري موازي از پيشگيري -2

 و اه دانشكده مديران و ها گروه مديران علمي، هيات اعضاي به بخشي اعتبار هاي شاخص شفاهي و كتبي ، شفاف ارائه -9

 مختلف طرق از آموزشي معاونت درون اندركاران دست كليه

  ارزشيابي هاي شاخص و انتظارات و اهداف از ذينفعان آگاهي -1

 مختلف هاي اعتباربخشي با مرتبط هاي بخش و مسئولين بين هماهنگي ايجاد -5

 راهبردي باديد اعتباربخشي هاي شاخص به دستيابي منظور به دانشگاهي درون كالن سياستهاي تعيين -1

 و ستمسي اجزاي كليه بين مختلف هاي توانمندي از استفاده و مساعي تشريك افزايش و افزايي هم جهت فرصت ايجاد -7

 ليدتو جهش

 

 اعتبار بخشی: مزایای راه اندازی دبیرخانه-5ماده

 رفتار ایجاد تغییر  

  تعهد به کیفیت افزایش 

 آموزشی درمحیط را ارتباطات تقویت  

 مشارکت یا تقویت collaboration  

 هماهنگی و انرژی ، وقت به صرف کاهش نیاز  

 کاهش موازی کاری 

 اطالع رسانی کلی 
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 هماهنگی و سامان دهی شاخص ها 

: این دبیرخانه جایگزین دفاتر کمیته های اعتباربخشی ذیربط )اعتباربخشی موسسه، برنامه دوره پزشکی 3تبصره-*مهم

، مراکز درمانی،بیمارستان های آموزشی،آموزش مجازی،آموزش مداوم ،علوم پایه و دانشکده ها و...( نمی  EDCعمومی،

شی های تخصصی هر اعتباربخشی را دارد، بنابراین هرنوع اعتباربخ باشد، بلکه نقش مدیریتی هم افزایی فعالیتهای کمیته

نیاز به کمیته تخصصی داشته و ضروری است از آن کمیته یک نفر به عنوان کارشناس رابط به دبیرخانه اعتباربخشی 

 جهت دستیابی به اهداف معرفی گردد.

رسمی با حضورمسئولین کمیته های تخصصی بار جلسه 2: نیاز است این دبیرخانه در طول هرترم تحصیلی 4*تبصره

 اعتباربخشی و رابطین آنها داشته باشد.

 اسامی کارگروه تدوین کننده شیوه نامه : -6ماده

 معاون آموزشی  جناب آقای دکتراسماعیل رعیت دوست

  EDCمدیر سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

 مدیر مرکز آموزش مجازی سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 رئیس دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

 مدیرکل آموزش و تحصیالت تکمیلی سرکارخانم دکتر مریم دهقان پور

 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر سارا متین

 رئیس دانشکده پیراپزشکی جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر

 EDCمدیر داخلی  سرکارخانم عاطفه کرم زاده 
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 ارکان دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی:-7ماده

 0011-دانشگاه علوم پزشكی جهرم اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی  اسامی

  سمت نام و نام خانوادگی

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی ریاست دانشگاه رحمانیانمحمدجناب آقای دکتر 

 رئیس اعتباربخشی آموزشی معاون آموزشی  دوستجناب آقای دکتراسماعیل رعیت 

 مسئول دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی  EDCمدیر سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

 آموزشیدبیر دبیرخانه اعتباربخشی  EDCمدیر داخلی  سرکارخانم عاطفه کرم زاده 

 

 0011-دانشگاه علوم پزشكی جهرم اعضای کمیته اعتباربخشی آموزشی  اسامی

  سمت نام و نام خانوادگی

 مسئول اعتباربخشی موسسه   EDCمدیر  دکترصدیقه نجفی پورخانم سرکار

 کارشناس اعتباربخشی موسسه EDCکارشناس  سرکارخانم حمیده احسانیان

 مسئول اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی   رئیس دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

 دبیر اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی EDCمدیر داخلی  سرکارخانم عاطفه کرم زاده 

 سرکارخانم دکتر سمانه عبیری 

 سرکارخانم دکتر سارامتین

 دانشکده پزشکی EDOمسئول 

 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

 مسئولین اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 کارشناس اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی بیمارستان مطهری EDOکارشناس  نیاسرکارخانم سعیده مکارم 

 مسئول اعتباربخشی آموزش مجازی مدیر مرکز آموزش مجازی سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 کارشناس اعتباربخشی آموزش مجازی کارشناس مرکز آموزش مجازی سرکارخانم مریم صباغی
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 مسئول اعتباربخشی آموزش مداوم دبیر اداره آموزش مداوم  دهقانیجناب آقای دکترعلی 

 کارشناس اعتباربخشی آموزش مداوم کارشناس اداره آموزش مداوم سرکارخانم فاطمه ممتاز

 مسئول اعتباربخشی علوم پایه معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر شکوفه آتش پور

 0011-دانشگاه علوم پزشكی جهرم اعضای پیشنهادی شورای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی  اسامی

  سمت نام و نام خانوادگی

 دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی مسئول مسئول اعتباربخشی موسسه -EDCمدیر  دکترصدیقه نجفی پورخانم سرکار

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی کارشناس اعتباربخشی موسسه -EDCکارشناس  سرکارخانم حمیده احسانیان

جناب آقای -جناب آقای دکتر محمد رحمانیان

جناب آقای دکتر مصلی نژاد -دکتر رعیت دوست 

جناب آقای دکتر -جناب آقای دکتر صلح جو-

جناب آقای -سرکار خانم دکتر دهقانپور -حجت

-جناب آقای دکتر موسوی فرد-دکتر شریفی

-سرکار خانم زاهدی نیا -ر خانم ممتاز سرکا

  سرکار خانم زهرا کلوانی

 دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی اعضای اعضای کمیته اعتباربخشی موسسه

 مسئول اعتباربخشی -رئیس دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

 برنامه دوره پزشکی عمومی

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

دبیر اعتباربخشی برنامه دوره - EDCمدیر داخلی  سرکارخانم عاطفه کرم زاده 

 پزشکی عمومی

 دبیر دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکتر  - جناب آقای دکتررعیت دوست

 سرکارخانم -سرکارخانم دکترآتش پور-متین

 -سرکارخانم دکتر پورمختاری -دکتر عبیری

سرکارخانم دکتر  -سرکارخانم دکتر نجفی پور

 -جناب آقای دکتر چگین -لیلی مصلی نژاد

اعضای کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی 

 عمومی

 اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی
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سرکارخانم دکتر -سرکارخانم دکتر سفیدفرد

 معمار

 سرکارخانم دکتر سمانه عبیری 

 سرکارخانم دکتر سارامتین

 دانشکده پزشکی EDOمسئول 

 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

 مسئولین اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

کارشناس  -بیمارستان مطهری EDOکارشناس  سرکارخانم سعیده مکارم نیا

 اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

جناب آقای دکتر -سرکارخانم دکتر حق بین 

 -سرکارخانم دکتر پورمختاری -رعیت دوست

 -جناب آقای دکتر عبدالوهاب رحمانیان

سرکارخانم دکتر  -سرکارخانم دکتر دهقان پور

 -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد -پور نجفی

سرکارخانم دکتر  -جناب آقای دکتر چگین

 سرکارخانم -جناب آقای دکتر غالمی-سفیدفرد

سرکارخانم  -سرکارخانم سامانی -عدنانی

سرکارخانم  -سرکارخانم رقیب نژاد -صالح

-آقای جوکار-سرکارخانم جعفرزادگان -ظافت

رکارخانم س -سرکارخانم زارعیان -آقای رنجبر

سرکارخانم -سرکارخانم رحمانیان  -هوشمند

سرکارخانم  -جناب آقای قیومی -دکتر معمار

سرکارخانم کرم  -سرکارخانم خداجو -مکارم

 آقای جاماسبی-زاده

اعضای کمیته اعتباربخشی بیمارستان های 

 آموزشی

 اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی EDCمسئول اعتباربخشی  -EDCمدیر  دکترصدیقه نجفی پورخانم سرکار

 دبیر دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی EDCدبیر اعتباربخشی - EDCمدیر داخلی  سرکارخانم عاطفه کرم زاده 

جناب آقای دکتر محمد رحمانیان/جناب آقای 

 /سرکارخانم دکتر عبیری /دکتر رعیت دوست

سرکارخانم فروزان/جناب آقای دکتر چگین/ 

 اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی EDCاعضای کمیته اعتباربخشی 
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سرکارخانم دکتر سفیدفرد/اعضای هیات علمی 

/اعضای هیات علمی گروه آموزش EDCهمکار با 

مرکز مطالعات وتوسعه پزشکی/کارشناسان 

 آموزش پزشکی

مسئول اعتباربخشی  -مدیر مرکز آموزش مجازی سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 آموزش مجازی

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

کارشناس  -کارشناس مرکز آموزش مجازی سرکارخانم مریم صباغی

 اعتباربخشی آموزش مجازی

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

اعتباربخشی مسئول -دبیر اداره آموزش مداوم  جناب آقای دکترعلی دهقانی

 آموزش مداوم

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

کارشناس  -کارشناس اداره آموزش مداوم سرکارخانم فاطمه ممتاز

 اعتباربخشی آموزش مداوم

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 -معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر شکوفه آتش پور

 پایه مسئول اعتباربخشی علوم

 عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 آدرس سامانه کشوری اعتباربخشی :-8ماده 

https://eas.behdasht.gov.ir/ 

 : و حوزه های اعتباربخشی انواع اعتباربخشی آموزشیمعرفی -9ماده

  اعتباربخشي موسسه -

 وتوسعهاعتباربخشي مركز مطالعات  -

 اعتباربخشي برنامه دوره پزشكي عمومي -

 اعتباربخشي بيمارستان هاي آموزشي -

 اعتباربخشي علوم پايه -

 اعتباربخشي آموزش مجازي -

https://eas.behdasht.gov.ir/
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 اعتباربخشي آموزش مداوم   -

 اعتباربخشي دانشكده هاي آموزشي -

 کمیته اعتبار بخشی موسسه ای

مينان از كيفيت اط فعاليت هاي آموزشي و حصول سيستماتيك و فرايندي موسسه با توجه به ضرورت بررسي  اعتباربخشيكميته  

در مركز توسعه راه اندازي شد. نقش كميته  ارتقاء مستمر كيفيتها جهت نيازمطابق با استانداردها و تعيين  خدمات ارائه شده

راهكار جهت حصول به آن هاي هر استاندارد و تعيين ريزي و ارائه نقشه راه جهت تعيين شاخصاعتباربخشي موسسه، برنامه

 باشد.مي

 حوزه های اعتباربخشی موسسه شامل :

 دانشجویی خدمات حوزه .1

 اهداف و رسالت حوزه .2

 دانشجو آموزش حوزه .3

 کارکنان آموزش حوزه .4

 امکانات و منابع حوزه .5

 پژوهش حوزه .6

 مدیریت حوزه .7

 علمی هیئت حوزه .8

باشد و مرحله دوم، ارزيابي ( ميرونيارزيابي )ارزيابي د-. مرحله اول بصورت خودارزيابي انجام شدفرايند دو مرحله لذا طي اين   

 براساس استانداردها پرداخته شد.به ارزيابي عملكرد  يروني است كه گروهي از افراد خارج از سازمان و يا موسسه مذكورب

 اعضای کمیته اعتبار بخشی موسسه:

عضو كميته(/جناب آقاي دكتر رعيت -شامل نمايندگاني از معاونت هاي مختلف دانشگاه جناب آقاي دكتر محمد رحمانيان)رئيس دانشگاه 

دبير بسته اعتباربخشي  -عضو كميته(/سركار خانم دكتر نجفي پور )مدير مركز مطالعات و توسعه -دوست )معاون آموزشي دانشگاه

https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81.pdf
https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20.pdf
https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.pdf
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عضو كميته(/جناب آقاي -عضو كميته(/جناب آقاي دكتر صلح جو )معاون پژوهشي-صلي نژاد )معاون توسعهاي(/جناب آقاي دكتر مموسسه

تر عضو كميته(/جناب آقاي دك-عضو كميته(/سركار خانم دكتر دهقانپور )رئيس اداره خدمات آموزشي-دكتر حجت )معاون دانشجويي فرهنگي

ر موسوي فرد)عضو هيات علمي و عضو كميته(/سركار خانم ممتاز )كارشناس معاون شريفي )عضو هيات علمي و عضو كميته(/جناب آقاي دكت

آموزشي و عضو كميته(/سركار خانم زاهدي نيا )كارشناس معاون پژوهشي و عضو كميته(/سركار خانم زهرا كلواني )كارشناس امور هيات 

 عضو كميته(-توسعهعضو كميته(/سركار خانم حميده احسانيان ) كارشناس مركز مطالعات و -علمي

 اقدامات و اهم فعالیت های کمیته: 

در اين راستا پس از تشكيل جلسات توجيهي متعدد با واحدهاي مختلف دانشگاه، تك تك واحد ها  اقدام به خود ارزيابي و شناسايي 

ارزيابي  25/44/35ه در تاريخ نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارايه راهكار و اصالح  فرايندها انجام شد. با توجه به اينك

به منظور شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسي بودن 4931بيروني از طرف وزارتخانه انجام شد، در ادامه مركز توسعه در مهر 

 توسط ذينفعان اقدام به طراحي و تدوين پرسشنامه جهت هر كدام از استانداردها نمود تا بدين ترتيب فرصتي براي خود ارزيابي

مجدد و مقايسه آن با نتايج ارزيابي بيروني فراهم گردد. لذا با تبديل استاندارهاي خودارزيابي به پرسشنامه، و برگزاري جلسات با 

ها حوزه هاي مختلف در خصوص تبيين سواالت پرسشنامه، خود ارزيابي مجدد انجام شد. در مرحله بعد پس از جمع آوري پرسشنامه

 های مختلف دانشگاه بر اساسبررسی توانمندیهای حوزه"ارسال شد وپروژه خود ارزيابي تحت عنوان  نتايج آن به وزارتخانه

 اجرا گرديد. "96استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذی نفعان در سال 

 تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردید :0396همچنین از سال 

 تعدادجلسه سال ردیف

1 31 5 

2 37 5 

3 38 1 

4 33 4 

5 144 4 
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 مسئول کمیته : سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

 کار شناس کمیته: سرکار خانم حمیده احسانیان

 کمیته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی :

هاي سنجهو تعيين  4931 ماه آبان 21 در وزارتاستانداردهاي ارسالي  بر اساس ابالغ درماني –اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي 

ت استاندارد اس از سطحي ضروري، كامالسنجه  ازر منظوشود. مي تعيين ايو توسعه ضروري ارزيابي در سه سطح كامال ضروري،

ز تاريخ سال پس ا كه بيمارستان آموزشي همواره بايد آن را اجرا نمايد. سنجه ضروري، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا دو

ها بايد به اي، سطحي از استاندارد است كه بيمارستان تا چهار سال پس از ابالغ سنجهو سطح توسعه ها بايد اجرا نمايدابالغ سنجه

 رستد اجراي و صحيح متدولوژي مشخص، اهداف با اگر كه است مهمي هاي فعاليت از ارزشيابي و بخشي اعتبار د.آن دست يابن

 مارستانيبي اعتباربخشي باشد. داشته درماني و آموزشي مراكز درماني و آموزشي خدمات ارتقاء در مهمي تاثير تواند مي دگير انجام

 با رابطه در آنها عملكرد سطح دقيق ارزيابي جهت كه است درماني و بهداشتي هايسازمان خارجي ارزيابي و خودارزيابي فرآيند

 .گيردمي صورت مستمر بهبود اجراي هاي راه و معين استانداردهاي

 رد نوآوري و تحول طرح با همزمان جهرم پزشكي علوم دانشگاه اي موسسه و درماني و آموزشي مراكز بخشي اعتبار دبيرخانه 

  نمود. فعاليت به شروع آموزش

حيطه  3ملكرد اين مراكز را در باشد كه ابعاد مختلف عاعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني يكي از انواع اعتباربخشي مي

متناسب با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره 

  دهد.مورد بررسي قرار مي

 عناوین حیطه ها شامل :

 آموزشي هاي بيمارستان در آموزش مديريت .1

 آموزشي سيستم عملكرد ارزشيابي و پايش .2

 علمي هيئت اعضاء .3

 فراگيران .4
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 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی
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 پژوهشي و آموزشي انساني و مالي منابع و تجهيزات امكانات، فضا، تسهيالت، مديريت .5

 پاراكلينيك و اورژانس هايبخش در فراگيران آموزش .6

 آموزشي فرآيندهاي و ها برنامه .7

 آموزشي فرآيندهاي در بيمار حقوق رعايت .8

 باليني هايپژوهش عرصه عنوان به آموزشي هايبيمارستان .9

 

 

 

  : 0011-99اعضای کمیته اعتبار بخشی آموزشی در سال 

 سركارخانم ها/جناب آقايان :

تر رعيت دك-دكتر متين-دكتر حق بين-خانم رقيب نژاد-خانم صالح-خانم ساماني-خانم عدناني-دكتر پورمختاري-دكتر عبيري

خانم -خانم هوشمند-خانم زارعيان-دكتر عبدالوهاب رحمانيان-رنجبرآقاي -آقاي جوكار-خانم جعفرزادگان -خانم نظافت-دوست

-في پوردكتر نج-دكتر دهقان پور -خانم مكارم نيا-آقاي قيومي-دكتر غالمي-دكتر سفيدفرد-دكتر چگين-دكتر معمار-رحمانيان 

 آقاي جاماسبي-خانم كرم زاده-خانم خداجو -دكتر ليلي مصلي نژاد

 نه عبیری /سرکارخانم دکتر سارامتینمسئول : سرکارخانم دکتر سما

 کارشناس مربوطه: سرکارخانم ها مکارم نیا و سرکارخانم جعفرزادگان

 این کمیته شامل : اقدامات و اهم فعالیت های

مشخص شدن اعضا، كميته، تشكيل جلسات منظم در مورد چگونگي اجراي استانداردهاي تعيين شده از وزارتخانه و بحث و تبادل 

نظر، سپس بررسي وضعيت موجود بيمارستانهاي پيمانيه و استاد مطهري و مقايسه آن با استانداردها و انجام اقدامات الزم جهت رفع 

هاي استاندارد بود كه تمام اين موارد با انجام مرحله اول اعتبار بخشي و انجام خود ارزيابي بيمارستان مشكالت و تطبيق آنها با سنجه

ارزيابي بيروني توسط تيمي از وزارتخانه انجام و بر اساس خود اظهاري، مستندات مرتبط به  28/1/31محقق شد. در ادامه به تاريخ 

به اين دانشگاه  22/3/31نتايج  ارزياب بيروني در تاريخ  "هاي متعدد نهايتايگيريهر حوزه و سنجه مورد بررسي قرار گرفت. با پ
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از سنجه هاي ضروري مطابق با استاندارد اعالم شدند.  %53سنجه هاي كامال ضروري و حدود  %19ابالغ گرديد. در اين ارزيابي 

ها ر شده است. اقدامات عملي جهت دستيابي به سنجهلذا جهت بررسي راههاي رفع نواقص، تاكنون جلسات متعددي با اعضاء برگزا

از جمله اختصاص فضا و امكانات آموزشي بيشتر، اصالح فرايندها و ساختار، مستند سازي و ساير اصالحات نيز ادامه دارد. همچنين 

 يند آموزش باليني وو جهت مقايسه وضعيت موجود برگزاري فرآاي در راستاي اصالح فرايندهاي آموزش باليني با نگاه پروژه

يز نچگونگي اجراي ژورنال كالب، گزارش صبحگاهي، راند آموزشي، درمانگاه سرپايي با استانداردهاي ارسالي از وزارت بهداشت 

ا باجرا گرديده است." مقایسه وضعیت موجود فرایندهای آموزش بالینی با استانداردهای وزارتخانه "پزوژه اي تحت عنوان 

هاي مختلف از توانمندي آنان در راستاي برنامه ريزي و ارايه توجه به اهميت نقش اساتيد و مسئولين ارشد نياز است در كميته

 راهكار استفاده بهينه صورت گيرد تا دستيابي به شاخصهاي اعتبار بخشي محقق گردد.  

 د :تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردی0396همچنین از سال 

 تعدادجلسه سال ردیف

1 31 1 

2 37 9 

3 38 44 

4 33 42 

5 144 44 

 

 اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی:

 آموزشي دورههاي اعتباربخشي مقوله به پيش از بيش توجه آن اصلي هاي بسته از يكي كه آموزش تحول طرح سازي پياده دنبال به

 و كشوري تجربيات كسب و عمومي، پزشكي دوره ملي استانداردهاي ويرايش اولين انتشار از سال ده از بيش گذشت با و است

 پيش از بيش استانداردها اين متن در بازنگري ضرورت خودارزيابي، انجام و ملي استانداردهاي سازي پياده زمينه در دانشگاهي

 تدوين جمله از عمومي پزشكي دوره ابعاد ساير بازنگري دركنار عمومي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه .ميشود احساس

 .داد قرار خود كار دستور در را ملي استانداردهاي بازنگري عمومي، پزشكي دوره ملي درسي برنامه بازنگري و كالبدي استانداردهاي
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 اين مقدمات كردن فراهم به نسبت تهران پزشكي علوم دانشگاه همكاري با عمومي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه منظور اين به

 هيأت اعضاي از برخي نيز و پزشكي آموزش كارشناسان از جمعي توسط ملي استانداردهاي اوليه متن نخست گام در .نمود اقدام امر

 پزشكي دوره پايه ملي استانداردهاي مقايسه اساس بر و روزه دو كارگاه يك قالب در عمومي پزشكي دوره ارزشيابي و ممتحنه

 نشست يك در آن از پس .گرديد تدوين ( 2445 ويرايش)پزشكي آموزش جهاني فدراسيون استانداردهاي با ( 4985 مصوب) عمومي

 تهيه را حاضر نويس پيش متن اوليه متن نقد با عمومي پزشكي و پزشكي آموزش ارزشيابي و ممتحنه هاي هيأت اعضاي روزه، يك

 نظران، ازصاحب جمعي و پزشكي دانشجوي كننده تربيت پزشكي علوم هاي دانشگاه كليه از گسترده نظرخواهي دنبال به .نمودند

 عمومي پزشكي دوره اندركاران دست از نفر 454 از بيش شركت با و برگزار 4931 ماه فروردين 21 در سند اين سازي نهايي نشست

 توسعه و مطالعات مراكز مديران ها، دانشكده آموزش توسعه دفاتر مديران و آموزشي معاونان پزشكي، هاي دانشكده روساي از اعم

 يك نشست يك جريان در كشور، پزشكي آموزش خبره وكارشناسان پزشكي دانشجويان و علمي هيأت اعضاي دانشگاهها، آموزش

 .گرفت قرار سازي نهايي و بررسي مورد روزه

 شروع 4931الس از جهرم پزشكي علوم دانشگاه در عمومي پزشكي دوره برنامه بخشي اعتبار دروني ارزيابي كميته و تخصصي كميته

 جددام دروني ارزيابي كميته و برنامه اعتباربخشي هاي حوزه مسئولين و اعضا كليه ابالغيه 4933سال در همچنين نمود. فعاليت به

 دروني يارزياب راستاي در پزشكي دانشكده رياست دفتر در دوجلسه هفته هر روتين بصورت حاضر درحال گرديد. رساني روز به

 گردد. مي برگزار عمومي پزشكي دوره برنامه اعتباربخشي

حيطه متناسب  3باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در يكي از انواع اعتباربخشي مي برنامه دوره پزشكي عمومياعتباربخشي 

ريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره مورد با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تع

  دهد.بررسي قرار مي

 عناوین حیطه ها شامل :

  اهداف و رسالت: 4 حوزه

 آموزشي برنامه: 2 حوزه

  دانشجو ارزيابي: 9 حوزه

  دانشجويان: 1 حوزه

  علمي هيأت: 5 حوزه
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  آموزشي منابع: 1 حوزه

  دوره ارزشيابي: 7 حوزه

  اجرايي و عالي مديريت: 8 حوزه

 مستمر بازنگري: 3 حوزه

 اعضای کمیته اعتبار بخشی:

رکارخانم سعضو کمیته(/ -عضو کمیته(/جناب آقای دکتر رعیت دوست )معاون آموزشی دانشگاه-جناب آقای دکتر محمد رحمانیان)رئیس دانشگاه

ت و ار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعاسرکدکتر حق بین )رئیس دانشکده و مسئول کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی(/

سرکارخانم دکتر متین)معاون آموزش بالینی/معاون پزشکی عمومی و عضوکمیته اعتباربخشی  (/7عضو کمیته و مسئول اعتباربخشی حوزه -توسعه

دانشکده پزشکی  EDOری )مسئول (/سرکارخانم دکترآتش پور )معاون آموزش علوم پایه و عضوکمیته اعتباربخشی ( /سرکارخانم دکتر عبی

سرکارخانم /(و عضوکمیته اعتباربخشی (/سرکارخانم دکتر پورمختاری )معاون آموزش بیمارستان پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی 2/مسئول حوزه

بیمارستان  EDOمسئول )جناب آقای دکتر چگین عضو کمیته اعتباربخشی(/-3)مدیرمرکز آموزش مجازی و مسئول حوزهدکتر لیلی مصلی نژاد

سرکارخانم دکتر -بیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی (EDOمسئول )سرکارخانم دکتر سفیدفرد /پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی (

 -5زهومعاون آموزش بیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی (/جناب آقای دکترموسوی فرد)دبیرمرکز امور هیات علمی و مسئول ح )معمار

 عضو کمیته اعتباربخشی(

  مرضیه حق بینمسئول : سرکارخانم دکتر 

 عاطفه کرم زادهمربوطه: سرکارخانم  دبیر

 اقدامات و اهم فعالیت های کمیته: 

درجلسات ارزيابي دانشگاه، دانشكده/واحدهاي مختلف  با 4938و 4937درسالدر اين راستا پس از تشكيل جلسات توجيهي متعدد 

اقدام به خود ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارايه راهكار و اصالح  فرايندها انجام شد. با  دروني

، 4933باتوجه به نتيجه اعالم شده درسالارزيابي بيروني از طرف وزارتخانه انجام شد، 4938مهرماه45الي49توجه به اينكه در 

صدور  تعيين مسئول هر حوزه واستانداردها و قابل بررسي بودن توسط ذينفعان اقدام به  منظور شفاف نمودن به دانشكده پزشكي

ابالغ و تشكيل كميته و زيرساخت هاي متعدد درراستاي اصالح چارت تشكيالتي و فرايندهاي آموزشي نمود بطوريكه جلسات 
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شي و برخي جلسات باحضور مستقيم رياست متعدد. حداقل دوبار در هفته باحضور مسئولين آموزشي دانشكده و معاوت آموز

 دانشگاه برگزار مي گردد.

 اعتباربخشی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی :

 در دوره دو در كه است اعتباربخشي شود، مي موسسه كي يفكي يارتقا و ها فرايند بهبود به منجر كه ارزشيابي هاي روش از يكي

 اجرا پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مراكز كليه در 4939 و 4932 هاي سال

 برنامه سازي پياده راستاي در و مذكور هاي دوره در مطالعات مراكز يكيف ارتقاي در برنامه اين اجراي مثبت نتايج به توجه با .گرديد

 و مطالعات مراكز اعتباربخشي وزارت، آموزشي ممحتر تمعاون نهادپيش به پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول طرحهاي 

 نخست، گام عنوان به رو اين ازوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت.  كار دستور در پزشكي علوم آموزش توسعه

 تهيه 4933درسال مربوطه بنظرانصاح با مشاوره و موجود ازمستندات ريگي رهبه اب زمراك ياعتباربخش نداردهايتااس نويس پيش

اصالحات الزم و بررسي و تصويب در كميسيون اعتباربخشي و ارائه و تصويب در  انجام و مراكز نظرات كسب از پس و گرديد

 4933و دراسفندماه دبيرخانه شوراي گسترش به مراكز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ گرديد

 حوزه 9 درشاخص 001بیش از باتعداد عتباربخشي وزارت دروني در دانشگاه انجام و درسامانه ا ارزيابي4144وفروردين ماه

 توسط99 تا 96 های سال طی توسعه مرکز پذیری مسولیت و فعالیت میزان محوریت یا موزشآ کیفیتو بارگذاري گرديد 

 وزارت از شده معرفی ارزیاب تیم توسط شده انجام های فعالیت کلیه مستندات و گرفت قرار ارزیابی مورد بیرونی ارزیابان

دانشگاه ارشد ولینئمس حمایتخداوند، باعنایت و است گرفته قرار بررسی مورد 1411 خرداد تا 99 اسفند طی خانه

،جناب آقای دکتررحمانیان)ریاست محترم دانشگاه( ،جناب آقای دکتر رعیت دوست و جناب آقای دکترروستازاده 

 مسولیت ،توسعه مرکز با همکار علمی هیات اعضای همکاری فعلی و اسبق دانشگاه( آموزشی )معاونین محترم

 کوشی سخت و( ومسئول اعتباربخشی مرکز توسعه محترم مدیر) سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور پذیری

مرکز توسعه(، فاطمه فرهمندجو و حمیده  اعتباربخشی محترمو دبیرسرکارخانم ها عاطفه کرم زاده)مدیرداخلی 

 قالب در توسعه مراکز بخشی اعتبار نتیجه و نشست بار به ها تالش همه احسانیان)کارشناسان محترم مرکز توسعه(

 دکتر جناب وزراتخانه موزشیمحترم آ معاونت توسط مشروط دانشگاههای و خوب عالی؛رتبه رتبه با دانشگاهایی معرفی

با اعالم و  شدند عالی رتبه زئحا کشور کل در دانشگاه 5 داد نشان بخشی اعتبار شده اعالم نتایج گردید. اعالم دوست حق
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دانشگاه علوم پزشكي كشور، دركنار 54دانشگاه علوم پزشكي جهرم دربين بيش از EDC 4144نتايج از سوي وزارتخانه درتيرماه

 مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي برتر كشور در اعتباربخشي گرديد. 5دانشگاه هاي اصفهان،مازندران، البرز،يزد به عنوان

 حیطه های اعتباربخشی :

 رهبري و حاكميت :اول حيطه

 پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول طرح :دوم حيطه

 علمي هيأت اعضاي آموزشي توانمندسازي :سوم حيطه

 آموزشي ارزشيابي :چهارم حيطه

 درسي ريزي برنامه :پنجم حيطه

 آموزش در پژوهش :ششم حيطه

 آموزشي پژوهي دانش و شواهد بهترين بر مبتني پزشكي آموزش توسعه :هفتم حيطه

 پزشكي آموزش هاي همايش و مطهري شهيد آموزشي جشنواره : هشتم حيطه

 پزشكي آموزش توسعه دانشجويي هاي فعاليت :نهم حيطه

 اعضای کمیته اعتبار بخشی:

و عض -عضو كميته(/جناب آقاي دكتر رعيت دوست )معاون آموزشي دانشگاه-جناب آقاي دكتر محمد رحمانيان)رئيس دانشگاه

 EDOمسئول اعتباربخشي(/ سركارخانم دكتر عبيري )مسئول  -عات و توسعهكميته(/ سركار خانم دكتر نجفي پور )مدير مركز مطال

دانشكده پرستاري و پيراپزشكي و عضوكميته  EDOدانشكده پزشكي و عضوكميته اعتباربخشي (/ سركارخانم فروزان)مسئول 

بيمارستان پيمانيه و عضوكميته اعتباربخشي (/ سركارخانم دكتر سفيدفرد)مسئول  EDOاعتباربخشي (/جناب آقاي دكتر چگين)مسئول 
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EDO بيمارستان مطهري و عضوكميته اعتباربخشي (/اعضاي هيات علمي همكار باEDC اعضاي هيات علمي گروه آموزش/

 پزشكي/كارشناسان مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي

  رصدیقه نجفی پومسئول : سرکارخانم دکتر 

 عاطفه کرم زادهمربوطه: سرکارخانم  دبیر

 : آموزش مجازیاعتباربخشی 

 حوزه های اعتباربخشی :حیطه و 

 حيطه حاكميت .4

 حيطه زير ساخت .2

 حيطه فرآيند آموزشي .9

 حيطه مشاوره و حمايت .1

  لیلی مصلی نژادمسئول : سرکارخانم دکتر 

 مریم صباغیمربوطه: سرکارخانم  دبیر

 اعضای کمیته اعتبار بخشی:

رياست كميته اعتبار (دكتر رعيت دوست جناب آقاي / اعتباربخشي( هعضو كميتدانشگاه و  رياست)دكتر محمد رحمانيانجناب آقاي 

 اربخشي(/اعتب هعضو كميت موزشي علوم پايه وآ) معاون دكتر شكوفه آتش پور سركارخانم  /(و معاون آموزشي يبخشي آموزش مجاز

ري منتصمحمدعلي آقاي جناب  اعتباربخشي(/ هعضو كميت و ناتوميآ گروه )عضو هيات علميحق جو راحيل دكتر سركارخانم 

 اعتباربخشي(/ هكميت هيات علمي و عضوعضو)
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 : آموزش مداوماعتباربخشی 

ارتقاء كيفيت هدف آموزش مداوم قرار گرفت در اين راستا  4975پس از استقرار آموزش مداوم جامعه پزشكي در كشور از سال 

اداره كل آموزش مداوم اقدام به تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي نمود. بدين ترتيب حداقل سطح قابل قبول 

سازي آموزش مداوم يك پديده نو و مترقي در جهان بشمار ميرود. تدوين استانداردهاي  كيفيت در كشور تعريف شد. استاندارد

آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشي در ايران بار ديگرمؤيد نظر نماينده سازمان بهداشت جهاني است كه ايران را بعنوان الگو در 

ه شورايعالي آموزش مداوم وظيفه تدوين نظام اعتبار هفدهمين جلس  1-9طبق بند   كشورهاي مديترانه شرقي معرفي كرده است

بخشي آموزش مداوم بعهده اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي قرار داده شدتا بر اساس استانداردهاي مصوب و مورد تائيد آن 

 شورا دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي آموزش مداوم تدوين شود.

يب رسيد،استانداردهابه دو دسته ضروري و غير ضروري تقسيم شده اند .استانداردهاي استاندارد مورد قبول وبه تصو 94 "مجموعا

ضروري بدين معنااست كه عدم رعايت حتي در يك مورد منجر به رد صالحيت مي شود. استانداردهاي غير ضروري، مواردي 

شده است كه سطح چهار بهترين مي  هستند كه بهتر است رعايت شوند.براي هر استاندارد چهار سطح از يك الي چهار تعريف

 شد.با

  جناب آقای دکتر علی دهقانیمسئول : 

 فاطمه ممتازمربوطه: سرکارخانم  دبیر

 اعتباربخشی علوم پایه :

 از درتعدادي ارشدد كارشناسي رشته 47 تعداد به محدود 4957 سال تا پايه علوم هاي رشته تكميلي تحصيالت مقاطع در آموزش

 شناسي حشره زيستي، آمار اپيدميولوژي هاي رشته شامل آموزشي هاي دوره اولين .است بوده كشور عالي آموزش مراكز و دانشگاهها

 برنامه 81 تعداد حاضر حال در .گرديد آغاز عالي وآموزش علوم وزارت در 4915 سال در كه است بوده محيط بهداشت و پزشكي

 محل رشته 933 با تخصصي ايدكتر عمقط در يآموزش هبرنام 11 همچنين و لمح رشته 344 با ارشد كارشناسي مقطع در آموزشي
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