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 بنام خدا

 

 اعتباربخشی دوره پزشکی عمومیسامانه راهنمای 

 
اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی یکی از بخش های فعال در سامانه جامع معاونت آموزشی می باشد. با توجه به      

زشککی  دوره ها با سامانه گسترش دانشگاهها و دانشکده ها، اعتباربخشی دوره پاعتباربخشی  تبادل اطالعاتنزدیکی و 

اعتباربخشی سایر رشته مقاطع نیز در سکامانه  قرار گرفته است. در سامانه گسترش دانشگاههای علوم پزشکی عمومی 

 جامع ذیل بخش مربوطه در نظر گرفته خواهد شد.

مکی  سکامانه جکامع در    ادبه منظور دسترسی های کاربران فعال در اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی الزم اسکت       

کلیکه ککاربران   اقکدام نماینکد.   تعریف دسترسی مناسب  های علوم پزشکی نسبت به صدور مجوز ها و دانشکده دانشگاه

امککان  سامانه اعتباربخشی الزم است عضو سامانه جامع آموزش علوم پزشکی باشکند تکا ادمکی  سکامانه در دانشکگاه      

 اعتباربخشکی الزم اسکت بکه آدر    تعریف دسترسی بکرای معرفکی شکدگان را داشکته باشکند. اکبا ککاربران سکامانه         

mep.behdasht.gov.ir .مراجعه و عضو سامانه شوند 
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 انشکده های علوم پزشکی عبارتند از:دران و دست اندرکاران ای  سامانه در دانشگاهها و کارب

 دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی   آموزشی نمعاو 

 انشگاه  دعمومی پزشکی  نمعاویا  آموزشی دانشکده پزشکی معاون 

 های اعتباربخشی )ارزیابان درونی( تکمیل کنندگان استانداردهای حوزه 

رای آمکوزش  خانکه شکو  فوق مسئول توزیع، تکمیل و ارسال فرم اعتباربخشی درونی دوره پزشکی عمومی به دبیر افراد

ی الزم توسک   و دسترسک شکده  اابکر در سامانه جامع آموزش عضکو   الزم است کلیه افراد فوق پزشکی عمومی هستند.

 تعریف شود.برای آنها  ادمی 

انکد فقک  تعریکف     تبکر : عضویت هر فرد یکبار در سامانه الزم می باشد و در صورتی که قکبال در سکامانه عضکو شکده    

 دسترسی مناسب توس  ادمی  ضروری می باشد.

 عضویت و ورود به سامانه

است با انتخاب دکمه ثبت نام برای اوای  مرتبکه نسکبت   به منظور عضویت در سامانه در اوای  مراجعه به سایت الزم 

 به درج اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند. درج کلیه مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده است اازامی می باشد.
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 در ای  مرحله کد و رمز کاربری برای خود تعریف می کنید.

: در حفظ و محرمانگی رمز کاربری دقت نمایید. 1تبکر  

: رمز کاربری تعریف شده را به خاطر بسپارید.2تبکر   

توانید  وارد سامانه شوید. پس از ثبت نام در سامانه و دریافت دسیرسی الزم می  

 

 در ابتدای ورود به سامانه الزم است نسبت به ثبت اطالعات دستیاران اقدام نمایید.

 

درخواست  راه ادتزا     ذیل   mep.behdasht.gov.irفرم اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی در آدرس  

 قابل دسترس می باشز.پزشکی عمومی 
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 مسئولیت معاون دانشکده پزشکی و یا معاون پزشکی عمومی

ا  معتاو  آمو شتی دادشتکزه پزشتکی و یتا معتاو  پزشتکی          اعتباربخشتی  تکمیل  فرمهارودز شروع 

 کنیز: با ورود به پزشکی عمومی دو بخش  یر را مشاهزه می عمومی می باشز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کاربرانی که الزم است چک ایست استانداردهای اعتباربخشی  "اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی"با انتخاب 

 را تکمیل نمایند قابل مشاهده خواهد بود. 

 در فهرست مشاهده می شود، تقسیم گردد.حوزه تعیی  شده اعتباربخشی بی  افرادی که  9 الزم است
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ارزیکاب درونکی   "ر: در ای  ایست فق  افرادی مشاهده می شوند که در سامانه عضو شده و مداخله آنها به عنکوان  تبک

به ادمی  بصورت مکتوب اعالم شده باشد. درصورت عدم مشاهده نام ارزیابان برنامه با ادمکی    "برنامه پزشکی عمومی

 نظر را بررسی نمایند. دانشگاه تما  حاصل فرمایید تا اختصاص نقش به افراد مورد

معاون دانشکده پزشکی و یا معاون پزشکی عمومی برای اختصاص حوزه های مورد نظر به ارزیابان با کلیکک بکر روی   

و در پایکان بکرای ثبکت حکوزه هکای      منوی زیر را مشاهده و می تواند نسبت به تعیی  حوزه هکا اقکدام           عالمت  

   .کلیک نمایید "تخصیص حوزه ها به ارزیابان درونی "تخصیص داده شده روی دکمه 
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 مسئولیت های ادمین دانشگاه

I - :افرادی که در اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی نقش دارند به شرح زیر هستند 

   معاون آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی 

 معاون آموزشی دانشکده پزشکی 

  بودن در دانشگاه / دانشکده(معاون پزشکی عمومی ) در صورت فعال 

 مسئول دوره پزشکی عمومی 

  ارزیابان درونی تعیی  شده 

 و نقش وسمت آنهکا در اعتباربخشکی را   کد ملی وزشی ویا مسئول دوره اسامی افراد،به ای  منظور الزم است معاون آم

 بصورت مکتوب به ادمی  سامانه جامع معرفی نماید.

 به سامانه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومیها  ها، دانشکده شگاهكاربران داندسترسی فرایند تعریف 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 II -  ادمی  سامانه الزم است نقش تعریف شده را در سامانه برای افراد انتخاب نماید. نقش های تعریف شده در

 سامانه به شرح زیر است:

 ارزیاب درونی دوره پزشکی عمومی 

 مسئول دوره پزشکی عمومی 

  آموزشی دانشکده پزشکیمعاون 

 معاون آموزش دانشگاه 

 اعالم اسامی ونقش آنها در اعتباربخشی توسط 
  مسئول دوره پزشکی عمومیمعاون آموزشی دانشکده پزشکی یا 

 عضویت فرد در سامانه

 

 

 تعریف و ثبت سطح دسترسی کاربران در سامانه 
 رکز متقاضیتوسط ادمين م
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جفود   : با توجه به دسترسی های تعریف شده ممکن است معاون آموزشی دانشگاه قبالً در سامانه تعریفف شفده و و   1تذکر 

 داشته باشد.

قف  آنافا   : کلیه افراد مداخله کننده در اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی الزم است عضو سامانه شده باشند تفا ن  2تذکر 

 توسط ادمین اختصاص یابد.

 ارزیابان درونی اعتبار بخشی دوره پزشکی

درج کد و رمز عبور تعریف شکده و انتخکاب    با  mep.behdasht.gov.irارزیابان درونی با ورود به سامانه به آدر  

 نمود. صفحه زیر را مشاهده خواهد "دوره پزشکی عمومی اعتباربخشی "

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیکاب حکوزه هکایی ککه تکمیکل اسکتاندارد آن بکه        " فرم خودارزیابی حوزه های تخصیص یافتهتکمیل  "با انتخاب 

 شده را مشاهده می کنید. واگبار
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در هر استاندارد می توانند نسکبت بکه تکمیکل اسکتانداردها و پیوسکت       عالمت          روی با کلیک برارزیابان درونی 

 تواننکد روی  مکی  برای ویرایش استاندارد های تکمیکل شکده پکیش از ارسکال    همچنی   د.نمودن مستندات اقدام نماین

 د.         نکلیک نمای           عالمت

فرم های تکمیکل شکده را بکرای مسکئول     حوزه های تخصیص یافته، ارزیاب درونی الزم است پس از تکمیل استاندارد 

بکرای ارسکال فکرم تکمیکل شکده الزم اسکت روی        مایکد. دوره پزشکی عمومی و یا معاون آموزشی دانشککده ارسکال ن  

 ."مشاهده و ارسال استاندارد" کلیک کنید
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 سامانه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی گردش كار درفرایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عتتادمستتاماده برتتورش هوشتتمنز ا  ارستتاا یتتو ه هتتایی کتته استتتادزاردها  آ  تکمیتتل دشتتزه استت  م

 .دمود خواهنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط به ارزیابان درونی تخصيص حوزه های اعتباربخشی
 مسئول دوره پزشکی عمومیمعاون آموزشی دانشکده پزشکی یا 

 

و ارسال برای تکميل چک ليست اعتباربخشی توسط ارزیابان 
 یا معاون آموزشی دانشکده پزشکی مسئول دوره پزشکی عمومی

 

 

ارسال چک ليست تکميل شده برای معاون آموزشی دانشگاه یا 
 دانشکده علوم پزشکی 

 

موزش ارسال چک ليست تکميل شده برای دبيرخانه شورای آ
 پزشکی عمومی
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   در ایتتج وتتزوا استتتادزارد هتتا  تکمیتتل شتتزه بتتا عومتت         و متتوارد تکمیتتل دشتتزه استت  بتتا عومتت                                             

 مشخص شزه اس .

مسئوا دوره پزشکی عمومی و یا معاو  آمو شی در صورش تکمیل و دریاف  کلیه یتو ه هتایی کته در    

 ح شزه اس  می توادز فرم ها  تکمیل شزه را برا  معاو  آمو شی ارساا دمایز.اعتبار بخشی مطر


