
  یآموزش يها مارستانیب و موسسات یبخش اعتبار بسته
 :محور

 یپزشک علوم يهادانشکده و هادانشگاه ياموسسه یاعتباربخش برنامه ياجرا و یطراح

 :اهداف

 یپزشک علوم يهادانشکده و هادانشگاه ارزیابی و نظارت فرآیند نمودن مند نظام 

 یپزشک علوم يهادانشکده و هادانشگاه يموسسها یاعتباربخش برنامه ياجرا و یطراح 

 یپزشک علوم يها دانشکده و هادانشگاه در تیفیک مستمر ارتقاء و نیتضم 

 :شیپا يها شاخص

 هادانشگاه یاعتباربخش ندیفرآ و ساختار به مربوط يها دستورالعمل و هها نام نییآ تعداد 

 یپزشک علوم يها هدانشگا گسترش يشورا در کشور یپزشک علوم يهادانشکده و
 کشور

 گسترش يشورا در شده مصوب ها،دانشکده يموسسها یاعتباربخش ياستانداردها تعداد 

 کشور یپزشک علوم يها دانشگاه

 کشور یپزشک علوم يهادانشگاه از شده انجام بازدیدهاي تعداد 

 کشور در شده یاعتباربخش يها دانشکده تعداد 

 ها دانشکده شناسنامه افزار نرم ياجرا و استقرار 

 :محور

 خدمات ارائه مراکز( یدرمان یآموزش مراکز يموسسها یاعتباربخش برنامه ياجرا و یطراح

 )یآموزش

 :اهداف

 معیارهاي اساس بر یدرمان آموزشی مراکز براي آموزشی مجوز صدور یسامانده 

 آموزشی هاي بیمارستان اعتباربخشی و ارزشیابی



 مجوز اعطاء و یدرمان آموزشی مراکز از ارزیابی و نظارت فرآیند نمودن مند نظام 

 آنها آموزشی

 کشور یدرمان آموزشی مراکز يموسسها یاعتباربخش برنامه ياجرا و یطراح 

 :شیپا يها شاخص

 مراکز یبخش اعتبار ندیفرآ و ساختار به مربوط يها دستورالعمل و هها نام نییآ تعداد 

 یپزشک علوم يهادانشگاه گسترش يشورا در شده بیتصو کشور یدرمان آموزشی
 کشور

 در شده مصوب ،یدرمان آموزشی مراکز يموسسها یاعتباربخش ياستانداردها تعداد 

 کشور یپزشک علوم يهادانشگاه گسترش يشورا

 یدرمان آموزشی مراکز شناسنامه افزار نرم ياجرا و استقرار 

 یدرمان آموزشی مراکز براي آموزشی مجوز صدور اجرایی نامه آیین نیتدو 

 یدرمان آموزشی مراکز از شده انجام بازدیدهاي تعداد 

 یدرمان آموزشی مراکز براي شده اعطاء مجوزهاي تعداد 

 افزار نرم در را خود اطالعات که کشور و استان هر در یدرمان آموزشی مراکز نسبت 

 .اند کرده لیتکم یآموزش يهامارستانیب شناسنامه

 کشور و استان هر در شده یاعتباربخش یدرمان آموزشی مراکز نسبت 

 :محور

 کشور یپزشک علوم يهادانشگاه در یآموزش يها برنامه یاعتباربخش

 :اهداف

 ارائه منظور به)ها کولومیکور(یآموزش يها برنامه در ضعف و قوت نقاط ییشناسا 

 و کشور سطح در کولومیکور يبازنگر يگروهها و ربط يذ نیمسئول به بازخورد
 تیفیک مستمر ارتقاء جهت ها دانشگاه

 یآموزش يها برنامه یابیارز و نظارت ندیفرا نمودن مند نظام 



 يادوار بصورت یآموزش يها برنامه یاعتباربخش ندیفرا ياجرا و یطراح 

 شیپا يها شاخص

 یآموزش يها برنامه یاعتباربخش يارهایمع نیتدو 

 يا برنامه یاعتباربخش انجام ییاجرا نامه نیآئ نیتدو 

 شده ابالغ و بیتصو يا برنامه یاعتباربخش ياستانداردها تعداد 

 ها برنامه کل به کشور در شده یاعتباربخش یآموزش يها برنامه نسبت 

 :محور

 یپزشک علوم آموزش يندهایفرا ياستانداردساز

 :اهداف

 یآموزش يندهایفرا ياستانداردها نیتدو 

 یآموزش يها گروه يتوانمندساز 

 شده نیتدو ياستانداردها اساس بر یآموزش يندهایفرا یداخل یابیارزش 

 :شیپا يها شاخص

 يندیفرا ياستانداردها تحقق جهت که یآموزش يها دپارتمان و ها گروه تعداد 
 .اند شده يتوانمندساز

 یابیارزش يندیفرا ياستانداردها اساس بر که یآموزش يها دپارتمان و ها گروه تعداد 
 .اند شده

 باشند یم يندیفرا ياستانداردها واجد که یآموزش يها دپارتمان و ها گروه تعداد. 


