
پزشکی اعتبار بخشی دوره 
 عمومی

 
 خودارزیابی

 





 اهداف اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 

 عمومیدوره پزشکی بهبود 
 
 از میزان تبعیت دانشکده های پزشکی تعیین

 مصوباستانداردهای 



 خود ارزیابی
 

است از ارزشیابی دوره خودارزیابی عبارت  
اندرکاران  توسط دست پزشکی عمومی که 

ملی مصوب اساس استانداردهای دوره و بر 
 .می شودانجام  



 مراحل اعتباربخشی
اعالم آماد گی دانشکده برای اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 

 اساس دوره پزشکی عمومی توسط دانشکده و بر خودارزیابی
 ملی مصوباستانداردهای 

 مستندات به دبیرخانه شورای همراه ارسال گزارش خودارزیابی به
 آموزش پزشکی عمومی

 از محلو بازدید گزارش خودارزیابی بیرونی بر اساس انجام ارزیابی 

 ارزیابی بیرونی توسط تیم بازدیدگزارش و ارسال تدوین 

تصمیم گیری درباره اعتباربخشی دوره و اعالم نتایج به دانشکده 



 ارکان ساختار اعتباربخشی
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگسترش وزارت شورای 

 آموزش پزشکی عمومیشورای 

 عمومیشورای آموزش پزشکی دبیرخانه 

 ساختار دانشگاهی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

◦  ارزیابیکمیته خود 

◦  های تخصصیکارگروه 

















 تشکیل کمیته خودارزیابی دوره
 پیشنهادیاعضای 

 (توسعه آموزشاداری، معاون پژوهشی، مدیر دفتر مالی ، معاون آموزشی، معاون رئیس)مدیران دانشکده   

 بخشهالین و مسئو گروهها از مدیران نمایندگانی  

 (بالینیو پایه )باسابقه علمی جدید و هیأت از اعضای نمایندگانی   

 مختلفرده های پزشکی دانشجویان از نمایندگانی  

 (دفتر توسعه آموزش)پزشکی کارشناسان دانشکده ی  

 دوره پزشکی عمومیآموختگان از دانش نمایندگانی  



 نحوه انتخاب اعضای کمیته خودارزیابی
 پزشکیدانشکده ی بخشهای مختلف نماینده ی  

 متنوع دانشکدهبرنامه های و لیتها فعا نمایانگر  

کمیته اعضای خصوص دانشکده بر حسب شرایط می تواند در هر  
 .گیری نمایدتصمیم خودارزیابی 

به پیشنهاد دانشکده پزشکی کمیته خودارزیابی نهایی اعضای ترکیب 
 .می شودشورای آموزشی دانشگاه تأیید توسط پزشکی تعیین و دانشکده 



 شرح وظایف کمیته خودارزیابی
 لیتهاجدول زمانبندی فعا تهیه و لیتهای خودارزیابی تدوین فعا  

 زمینه موضوع کارگروهو تخصص در تجربه تخصصی بر اساس کار گروههای اعضای تعیین  

 کارگروههااستانداردها بین تقسیم حوزه های  

 مهای خودارزیابیشده در فر اطالعات درج اطمینان از نگارش درست و صحت   

 مهای خودارزیابیقسمتهای فر پاسخ دهی به تمام از اطمینان  

 لبمطا انسجام نگارش بخشهای مختلف و لب از هماهنگ بودن قا اطمینان  

 کردن گزارش خودارزیابیو نهایی تهیه  

 کارگروههابین هماهنگی  

 با دبیر تیم بازدید بیرونی در تدوین جدول زمانبندی بازدید از محلهمکاری  

 تیم بازدیدمورد نیاز گزارشهای و ارائه مستندات با تیم بازدید بیرونی و همکاری  

 پزشکی عمومیدبیرخانه ی دانشکده با هدایت مکاتبات  



 انتخاب دبیر کمیته خودارزیابی

 خودارزیابیشرایط دبیر کمیته 
 علمیهیأت عنوان به سال  3حداقل سابقه علمی با عضو هیأت  
رئیس مقام قائم مانند )پزشکی پست مدیریتی در دانشکده سابقه ی  

 ...(دانشکده، معاون آموزشی و
 دوره پزشکی عمومیمسلط به  
 دانشگاهآیین نامه های قوانین و مسلط به  
 در دانشگاهکسب اطالعات با مراجع آشنایی  



 شرح وظایف دبیر
 

  جلسات کمیته خودارزیابیو هدایت برگزاری 
تنظیم دستورجلسه 
 لیتهای مربوطهفعا کلیه و هماهنگی نظارت 
 لیتهای خودارزیابی برای اعضای و فعا توضیح اهداف

 کمیته ی خودارزیابی
 کمیتهاعضای ابهامات و پاسخگویی به سؤاالت 



انتخاب هماهنگ کننده اعتباربخشی 
 دانشکده

 کهاعتباربخشی فردی است کننده هماهنگ 
دبیر تیم ، اعتباربخشی دبیرخانه پزشکی عمومیبین واحد رابط   

 .بیرونی و دانشکده استبازدید 
بازدید بیرونی را به مربوط کلیه اموراجرایی هماهنگی مسئولیت   

 .داردبر عهده 
اجرایی یا یک  با پست هیأت علمی از بین اعضای ترجیحاً   

 .دانشکده انتخاب می شوددرسطح اداری کارمند ارشد 



 تشکیل کارگروه های تخصصی
 کارگروه هاتعداد 

 نفره 5تا  3کارگروه ازای هر حوزه استاندارد یک به  
 کارگروه هاشرایط عضویت در 

 :کمیته خودارزیابی براساسانتخاب اعضاء توسط دبیر 
 سابقه کار  
 ارزشیابی و اعتباربخشیتجربه  
 تسلط بر دوره پزشکی عمومی  
 مربوطهحوزه استاندارد تجربه درخصوص تخصصی و اطالعات  
 کارگروهعنوان مسئول کمیته خودارزیابی به یکی از اعضای انتخاب  



 تهیه گزارش خودارزیابی
 کار گروههاارزیابی توسط خود تکمیل فرمهای 
  شده به همراه مستندات برای کمیته خودارزیابی ارسال فرمهای تکمیل

 دانشکده
  تکمیل بودن در کمیته خودارزیابیو نظر نگارش از بررسی گزارشات 
 بازخورد به کارگروه به منظور تکمیل گزارشنیاز در صورت 
 شدهتکمیل  یتهیه گزارش نهایی خود ارزیابی بر اساس فرمها 
 همراه جدول زمان دستیابی به استاندارد به برای ارائه برنامه صورر نیاز، در

 (توسط کار گروه)بندی 



 ارسال گزارش خودارزیابی
 ارزیابیکمیته خود توسط دبیر تأیید گزارش 
 توسط رئیس دانشکدهتأیید گزارش 
 توسط معاون آموزشی دانشگاهتأیید 
 ماه  3) شورای آموزش پزشکی عمومی دبیرخانه برای ارسال گزارش

 (بیرونیاز بازدید قبل 
 پرینت گرفتهو گزارش به صورت الکترونیک ارسال گردد : تأکید

 نشود



 تکمیل داده های گزارش خودارزیابی
  و خودارزیابی گزارش ارسال بین ی فاصله در که صورتی در :اول لت حا 

 و علمی هیات اعضای ،منابع ،ساختار در تغییری بیرونی بازدید
 موارد خودارزیابی ی کمیته افتاد، اتفاق خودارزیابی گزارش سایرموارد

 اعتباربخشی واحد به توضیح ذکر با و کرده روزرسانی هب را یافته تغییر
 .مینماید ارسال عمومی پزشکی دوره

 و اطالعات درخواست بیرونی ارزیابی تیم که صورتی در :دوم تل حا 
 مهلت ظرف خودارزیابی ی کمیته ،نمودند اضافه یاا تکمیلی مستندات

  واحد به اطالعات ارسال و سازی فراهم به نسبت شده تعیین
 .مینماید اقدام عمومی پزشکی دوره اعتباربخشی



 اقدامات بعد از خودارزیابی
 بهبودبرنامه برای 

اقدامات  )کردن اولویت ها بر اساس نتایج خودارزیابی مشخص   
 (اصالحی

 پروژه ها بر اساس اولویتهاتعریف   
 مسوول هر پروژه و تشکیل تیم پروژهتعیین   
 پروژه و ارزیابی آناجرای   



انواع رأی نهایی در خصوص  -5ماده 
   اعتباربخشی

 
سال  5طول مدت این اعتبار . تمام استانداردهای الزامی را در حد قابل قبول تأمین کرده باشد: تأیید کامل صالحیت -5-1 

 .  است و در پایان مدت مجدداً اعتباربخشی انجام می شود

به نحوی که کیفیت کلی . بیشتر استانداردهای الزامی را در حد قابل قبول تأمین کرده است: تأیید مشروط صالحیت -5-2 
 .سال بعد به تشخیص کمیته اعتبار بخشی انجام خواهد شد 3تا  1فرآیند اعتباربخشی بعدی بین . دوره مورد سوال نباشد

تعداد قابل مالحظه ای از استاندارد های الزامی را در حد قابل قبول تأمین نکرده : تأیید مشروط صالحیت با اخطار -5-3 
فرآیند اعتباربخشی . یا دو بار رای تایید مشروط صالحیت گرفته باشد. به نحوی که کیفیت کلی دوره مورد سوال است. است

 .  سال آینده انجام خواهد شد 1ماه تا  6بعدی بین 

بیشتر استانداردهای الزامی را تأمین نکرده است، و در فاصله زمانی مشخص شده، بهبود قابل :  عدم تایید صالحیت -5-4 
 .توجهی در استانداردها رخ نداده است، به نحوی که مجددا در سطح مشروط صالحیت با اخطار باقی مانده باشد

برای دانشکده های متقاضی تاسیس دوره پزشکی عمومی،  استانداردهای کالبدی و :  تأیید راه اندازی   -5-5-   
در این . استانداردهای الزامی متناسب با هر مرحله آموزشی دوره پزشکی عمومی را در حد قابل قبول تأمین کرده باشد

 .  سطح، طول مدت رای صادره متناسب با طول مدت مرحله آموزشی  می باشد

برای دانشکده هایی که هنوز یک دوره دانش آموخته نداشته اند، در پایان هر مرحله رای نهایی اعتباربخشی : 1تبصره  
 .  متناسب با همان مرحله آموزشی صادر می شود

  



 رسالت و اهداف :1حوزه  

 برنامه آموزشی  :2حوزه  

 ارزیابی دانشجو  :3حوزه  

 دانشجویان  :4حوزه  

 هیأت علمی  :5حوزه  

 منابع آموزشی  :6حوزه  

 ارزشیابی دوره  :٧حوزه  

 مدیریت عالی و اجرایی  :٨حوزه  

 بازنگری مستمر :٩حوزه  






