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 پزشکی عمومیدوره نامه اعتباربخشی ینیآ

 مقدمه:

نامه جهت پزشکی عمومی، اين آيینکیفیت دوره نظر به نقش و اهمیت اعتباربخشی برنامه در تضمین و ارتقاء 

هاي علوم پزشکی که در ها و دانشکدهدوره پزشکی عمومی در دانشگاه و فرآيند اعتباربخشی تبیین ساختار، وظايف

 پردازند، تدوين شده است.تی و غیر دولتی به تربیت پزشک عمومی میساختار دول

 :تعاریف -الف

هاي پزشکی داراي دانشکدهدر اجرا شده دوره، برنامه آموزش پزشکی عمومی نامه، منظور از : در اين آيیندوره

 باشد.مجوز از وزارت بهداشت می

يک بیانیه رسمی در خصوص کیفیت دوره ه طی آن فرآيندي است ک دورهبخشی اعتبار: دورهاعتباربخشي 

و سپس ارزيابی بیرونی برنامه،  ريزيشوراي عالی برنامهخودارزيابی مبتنی بر استانداردهاي مصوب آموزشی به دنبال 

 ردد.گصادر میوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شوراي گسترش 

گیرد.  توسط آنها مورد قضاوت قرار می دوره طلوب عملکرد بوده ودهنده سطح ممعیارهايی که نشان استاندارد:

شرايط قابل حصول در کشور، تدوين شده و از اين استانداردها با در نظر گرفتن معیارهاي علمی، اسناد باالدستی و 

 صالح رسیده است.ذينظران تکمیل گرديده و به تصويب مراجع خواهی و اجماع صاحبطريق نظر

دوره اندرکاران دوره و بر اساس استانداردهاي ملی ارزشیابی دوره پزشکی عمومی که توسط دست ابي:خودارزی

شود. اين ارزشیابی در برگیرنده ارزيابی کمی و کیفی از انجام می ريزيشوراي عالی برنامه مصوبپزشکی عمومی 

 .است ههاي برنامه بوده که هدف آن اصالح و بهبود برنامنقاط قوت و محدوديت

آخرين ارزيابان بیرونی بر اساس توسط دوره پزشکی عمومی از ارزيابی است  رونی عبارتیارزيابی ب ارزیابي بيروني:

يندي است براي ارزشیابی آاين ارزيابی فر .ريزيشوراي عالی برنامه ملی دوره پزشکی عمومی مصوباستانداردهاي 

رونی یارزيابی بيابی بهتر به اهداف دوره. فیت در آموزش و دستکیفیت برنامه در راستاي حرکت به سوي بهبود کی

 است. بیرونی گزارش ارزيابی تدوينو  دوره، بازديد از خودارزيابیبررسی گزارش دربرگیرنده به طور معمول 
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مورد اعتباربخشی و نتیجه اعتباربخشی که توسط دانشکده خصوص درخواست تجديد نظر در خواهي: تجدید نظر

 گیرد.نامه صورت میبینی شده در اين آيیناساس شرايط پیش بر

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز وزارت:

 ريزي علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیشوراي عالی برنامه ریزی:شورای عالي برنامه

 ان و آموزش پزشکیدرم ،هاي علوم پزشکی وزارت بهداشتشوراي گسترش دانشگاه شورای گسترش:

 شوراي آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :عمومي پزشکي آموزش شورای

کمیته اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی در دبیرخانه کميته اعتباربخشي دبيرخانه شورای پزشکي عمومي: 

و نظارت بر  ها، مقررات و ضوابط مورد نیازريزي و تدوين سیاستبرنامه وظیفه شوراي پزشکی عمومی واقع بوده و

 به عهده دارد. پزشکی عمومیدوره يند اعتباربخشی آدر راستاي اجراي فر اجراي بهینه آنها را

دهی فرآيند واحدي در هر دانشکده پزشکی، که به منظور سامان ارزیابي دانشکده پزشکي:کميته خود

اين کمیته با استفاده از ظرفیت کارشناسی و اجرايی دانشکده  گردد.اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی تشکیل می

 گردد.پزشکی ايجاد می هاي مرتبط با خودارزيابی در دانشکدهفعالیت هدايت کلیه پزشکی و به منظور

 پزشکي عمومي: دورهساختار اعتباربخشي  -ب

، دانشکده پزشکیو اقدامات در سه سطح ها پزشکی عمومی، فعالیت دورهبراي انجام فرآيند اعتباربخشی  -1ماده 

 شود.انجام می شوراي گسترشدبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی، 

يید أتنامه اعتباربخشی و تصويب آيین ي علوم پزشکی کشور،هاشوراي گسترش دانشگاه شورای گسترش: -1-1

اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی که در هاي آموزشی را بر عهده دارد. کمیته دورهسسات و ؤنهايی اعتباربخشی م

رأي اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی را بیرونی به همراه پیشبازديد  نامه شرح داده شده است، گزارشاين آيین

گیري در خصوص موقعیت اعتباربخشی برنامه تصمیمکند تا بر اساس رأي اعضاء، ارسال می گسترش شورايبه 

 .مورد بررسی را اعالم نمايد
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شوراي آموزش پزشکی عمومی دو نقش عمده در خصوص اعتباربخشی پزشکي عمومي: آموزش شورای  -1-2

 چنین تعیینيند اعتباربخشی و همآمربوط به اجراي فرهاي نامهشیوه تصويب مشتمل بردوره پزشکی عمومی 

 .دارد اعضاي کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

 پزشکي عمومي کميته اعتباربخشي دوره -1-2-1

و صدور  هاگزارشگذاري، نظارت بر انجام اعتباربخشی، بررسی ريزي، سیاستکمیته اعتباربخشی به منظور برنامه

نفر است که توسط  13گردد. تعداد اعضاء کمیته اعتباربخشی پزشکی عمومی اعتباربخشی تشکیل میرأي پیش

کنند. مدت يافت میاون آموزشی وزارت بهداشت ابالغ درمع و توسطپزشکی عمومی پیشنهاد شوراي آموزش دبیر 

 باشد(سال خواهد بود. )مدت عضويت دانشجو يک سال می 2عضويت در اين کمیته 

 اعضاء کميته اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي -1-2-1-1

 )رئیس کمیته(پزشکی عمومی آموزش دبیر شوراي  -

 پزشکی عمومی هیأت ممتحنه و ارزشیابینفر از اعضاء  4 -

 ي گسترشبه انتخاب دبیر شوراشوراي گسترش دبیرخانه نماينده  -

هاي پزشکی با سابقه فعالیت در زمینه اعتباربخشی برنامه، مؤسسه يا نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده 4 -

 تانبیمارس

 ت علمی دانشگاه باشند(أعضو هی )ترجیحاً با تجربه در زمینه ارزشیابی برنامهنفر متخصص آموزش پزشکی  2 -

 داراي سوابق تحصیلی و اخالقی برجسته ي پزشکی عمومینفر عضو دانشجو 1 -

 هاي مختلف مد نظر قرار گیرد.مشارکت دانشگاه ،: در انتخاب اعضاء کمیته1 تبصره

توانند در کمیته خودارزيابی دانشکده محل خدمت اء کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی نمی: اعض2 تبصره

 حضور داشته باشند.خود 
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 پزشکي عمومي: دوره شرح وظایف کميته اعتباربخشي -1-2-1-2

 زشکیپ دوره اعتباربخشی يندآفر اجراي راستاي در نیاز مورد ضوابط و مقررات ها،سیاست تدوين و ريزيبرنامه -

 عمومی

 هاي الزمهاي تحقیقاتی و اجراي آموزشبراي انجام پروژه هاي علمی مورد نیازتشکیل کارگروهپیشنهاد  -

 پزشکی عمومی به کارگروه علمی دورهتدوين يا بازنگري استانداردهاي  پیشنهاد -

 بیرونی بازديدبررسی و تأيید گزارش ارزيابی بیرونی انجام شده توسط تیم  -

 یرونیب يابیو ارز يابیخودارز هايبر اساس گزارش یعموم یپزشک دوره یاعتباربخشي أرپیش صدور -

 رأي صادرهدر خصوص پیشها دانشکده یخواهنظر يدبه تجد رسیدگی -

 آموزش شوراي دبیر تأيید به و تدوين ،کمیته جلسه اولین در اعتباربخشی کمیته داخلی نامهآيینتبصره: 

 .رسدمی عمومی پزشکی

 موزش پزشکي عموميآشورای  دبيرخانه -1-2-2

 دبیرخانه عهده به عمومی پزشکی دوره بخشیراعتبا يندآفر در درگیر هايگروه بین هماهنگی و اجرايی امور کلیه

 .است آمده مربوطه هاينامهشیوه در آن وظايف شرح که است عمومی پزشکی

 کميته خودارزیابي دانشکده پزشکي -1-3

و شود پزشکی تشکیل می دانشکده در خودارزيابی با مرتبط هايفعالیت کلیه هدايت منظور به ارزيابیخود کمیته

تواند میاين کمیته شود. باشد که از بین اعضاي هیأت علمی با سابقه مديريتی انتخاب میداراي يک دبیر می

 ترکیبی از اعضاي زير باشد: برگیرندهدر

 س، معاون آموزشی، معاون مالی اداري، معاون پژوهشی(مديران دانشکده )رئی -

 هاها و مسئولین بخشنمايندگانی از مديران گروه -

 جديد )پايه و بالینی(و  تجربه  بانمايندگانی از اعضاي هیأت علمی  -

 هاي مختلفنمايندگانی از دانشجويان پزشکی رده -
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 پزشکی دانشکدهو اداره آموزش مسئول و کارشناسان دفتر توسعه  -

 التحصیالن پزشکینمايندگانی از فارغ -

 دانشکده پزشکی تعیین وريیس دانشکده پزشکی به پیشنهاد  ترکیب نهايی اعضاي کمیته خودارزيابی: 1تبصره 

 شود.میتوسط معاون آموزشی دانشگاه ابالغ  و تأيید آموزشی دانشگاهتوسط شوراي 

 .آمده استهاي مربوطه نامهشیوه: شرح وظايف کمیته خودارزيابی در 2تبصره 

 عمومي پزشکي دوره اعتباربخشي فرآیند -ج

 :اعتباربخشي شروع -2 ماده

در بازه زمانی تعیین شده توسط بايد آمادگی خود را براي شروع فرآيند اعتباربخشی  پزشکی دانشکده -2-1

پزشکی عمومی اعالم شوراي آموزش  به دبیرخانهاز طريق معاونت آموزشی دانشگاه، دبیرخانه پزشکی عمومی، 

بندي خودارزيابی و ارزيابی بیرونی به همراه ساير نمايد. پس از موافقت با درخواست دانشکده، جدول زمان

 گیرد.مستندات مورد نیاز در اختیار دانشکده متقاضی قرار می

 خودارزیابي: -3ماده 

 ملی انشکده پزشکی و بر اساس استانداردهاي مصوبارزيابی در سطح دکمیته خود نظارتخودارزيابی با  -3-1

 راهنماي خود ارزيابی آمده است(. ارزيابی درشود. )جزئیات مربوط به انجام خودانجام می دوره پزشکی عمومی

و معاون پزشکی رئیس دانشکده  توسط تأيید به همراه مستندات مورد نیاز پس از گزارش خودارزيابی -3-2

 .گرددمیپزشکی عمومی ارسال شوراي آموزش  دبیرخانه آموزشی دانشگاه به

 بيروني:ارزیابي  -4ماده 

اعضاي تیم  پزشکی عمومیشوراي آموزش دبیرخانه ، ارزيابی بیرونیدانشکده براي  اعالم آمادگیپس از  -4-1

 شود.صادر میارزياب بازديد را به کمیته اعتباربخشی پیشنهاد و با تأيید کمیته اعتباربخشی، ابالغ اعضاي تیم 
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شود. بخشی منصوب می، يک نفر به عنوان سرپرست تیم توسط کمیته اعتباربیرونیارزيابی براي هر تیم  -4-2

)بر اساس راهنماي اخالقی تدوين ارزيابی به دانشکده مورد از بین افراد غیر وابسته  بايد یبیرونارزيابی افراد تیم 

 د.نانتخاب شو شده(

به هر شکلی در معرض تعارض منافع نسبت به برنامه و دانشکده  ارزيابیه هر يک از اعضاي تیم چچنان -4-3

 رئیسبالفاصله به صورت کتبی به مورد ارزيابی باشد، براي مراعات بی طرفی و عدالت، مکلف است موضوع را 

 بود.اطالع دهد. هر گونه تصمیم بر عهده کمیته اعتباربخشی خواهد کمیته اعتباربخشی 

اگر در حین يا بعد از بازديد مشخص شود که تعارض منافع وجود داشته و گزارش نشده است، موضوع  :1 تبصره

 .گرددبراي بررسی و تصمیم مقتضی در کمیته اعتباربخشی مطرح بايد 

 رأي رصدو از قبل تا مؤسسات و نهادها ساير به اعتباربخشی با مرتبط يندهايآفر کلیه سپاريبرون :2تبصره 

 اجرا قابل عمومی پزشکی آموزش شوراي دبیرخانه نظارت با الزم هاينامهآيین تصويب و تدوين از پس نهايی،

 .بود خواهد

 ی نهایي در خصوص اعتباربخشي:أانواع ر -5ماده 

ن اي طول مدت در حد قابل قبول تأمین کرده باشد. را ي الزامیصالحیت: تمام استانداردهاکامل تأيید  -5-1

 شود.مجدداً اعتباربخشی انجام میدر پايان مدت سال است و  5 اعتبار

به نحوي که  .کرده است در حد قابل قبول تأمین هاي الزامی رااستاندارد بیشترصالحیت: مشروط تأيید  -5-2

تشخیص کمیته  بعد بهسال  3تا  1بین  فرآيند اعتباربخشی بعدي. دوره مورد سوال نباشدکیفیت کلی 

 .انجام خواهد شدبخشی باراعت

هاي الزامی را در حد قابل قبول تأمین اي از استانداردبا اخطار: تعداد قابل مالحظه صالحیت تأيید مشروط -5-3

 يید مشروط صالحیت گرفته باشد.أي تأيا دو بار ر .به نحوي که کیفیت کلی دوره مورد سوال است .نکرده است

 سال آينده انجام خواهد شد. 1اه تا م 6فرآيند اعتباربخشی بعدي بین 
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زمانی مشخص شده،  در فاصله و بیشتر استانداردهاي الزامی را تأمین نکرده استيید صالحیت: أعدم ت -5-4

در سطح مشروط صالحیت با اخطار باقی  ، به نحوي که مجدداًبهبود قابل توجهی در استانداردها رخ نداده است

 مانده باشد.

کالبدي و استانداردهاي ، دوره پزشکی عمومی سیسأمتقاضی تهاي براي دانشکدهاندازي: راهتأيید  -5-5

مرحله آموزشی دوره پزشکی عمومی را در حد قابل قبول تأمین کرده باشد. هر الزامی متناسب با استانداردهاي 

 باشد.میمتناسب با طول مدت مرحله آموزشی ي صادره أردر اين سطح، طول مدت 

ي نهايی أاند، در پايان هر مرحله رآموخته نداشتههايی که هنوز يک دوره دانشبراي دانشکده :1تبصره 

 شود.اعتباربخشی متناسب با همان مرحله آموزشی صادر می

کند، اجراء موارد زير يید مشروط صالحیت را دريافت میأدر مواردي که دوره مورد اعتباربخشی ت :2 تبصره

 :ضروري است

 يادوره يهاگزارش ارسال -

 ي کمیته اعتباربخشیأبنا به ر مشخص زمانی بیرونی بعد از فاصلهارزيابی  بازديد مجدد توسط تیم -

واند تيند زير میآفربق اعتراض داشته باشد طرأي صادره  بهسسه ؤچه م: چنانخواهيتجدید نظر -6ماده 

 تقاضاي تجديد نظر کند.

خواهان تجديد نظر باشد، ظرف ، صادره توسط کمیته اعتباربخشی رأيصوص پیشچه دانشکده در خچنان -6-1

عمومی پزشکی شوراي آموزش به دبیرخانه همراه داليل و مستندات تقاضاي خود را  ي،آاز تاريخ اعالم رهفته  2

 ارسال نمايد.

 رأي صوص پیشمستندات تکمیلی بررسی و در خبر اساس کمیته اعتباربخشی تقاضاي دانشکده را  -6-2

 باشد.اين تصمیم قابل تجديد نظر نمینمايد. گیري میتصمیم

رأي کمیته اعتباربخشی متفاوت باشد، دانشکده مورد که رأي شوراي گسترش با پیش در صورتی -6-3

 :در اين صورت .تواند تقاضاي تجديد نظر نمايداعتباربخشی می



 

  8 از 8 صفحه

 

 را تواند درخواست تجديد نظر، دانشکده مربوطه میرشگست شوراي روز بعد از ابالغ رأي 33ظرف  -6-3-1

 کند. ارسال گسترش شوراي دبیرخانه بههمراه مستندات الزم 

 یآموزش پزشک ینهدر زم نفر خبره 5مشتمل بر  ايکمیته ،نظر يداعالم درخواست تجد صورت در -6-3-2

از  يک یچو ه یاعتباربخش یتهدر کمنبايد  افراد ينا شودیم گسترش تشکیل يدبیر شورابه انتخاب  یعموم

 داشته باشند. حضور یاز برنامه مورد بررس یرونیبارزيابی  مراحل

تواند درخواست شواهد و ضمن بررسی درخواست و مستندات ارائه شده می خواهینظر تجديد کمیته -6-3-3

نظر بنمايد. در صورت  يا دانشکده متقاضی تجديد پزشکی عمومیشوراي آموزش دبیرخانه مستندات اضافه از 

 افراد ساير و اعتباربخشی کمیته افراد از يا تواند بازديد از محل داشته باشد،خواهی میکمیته تجديد نظرنیاز، 

 .نمايد دعوت شواهد بیشتر ارائه براي مطلع

ورت گرفته ارزيابان صاول  گونه اصالح يا تغییري را که پس از بازديد خواهی هیچیته تجديد نظرمک -6-3-4

 پذيرد.باشد را نمی

توسط شوراي گسترش صادر و به دانشکده اعالم  روز 45ظرف  رأي نهايی پس از بررسی نتیجه تجديد نظر، -6-4

 گردد.می

تواند نتايج اعتباربخشی دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی میاعالم عمومي نتایج اعتباربخشي: : 7 ماده

 در اختیار عموم جامعه قرار دهد.مقتضی  به نحوهاي پزشکی را دانشکده

میته اعتباربخشی مکلف است به منظور اطمینان از کیفیت ک دبیر: اعتباربخشي فرآیند ارزشيابي -8ماده 

 بازديد در روندکه تیمی اعتباربخشی را تدوين نموده و با کمک فرآيند ارزشیابی  يهافرآيند اعتباربخشی، فرم

 نه تهیه و به کمیته ارائه نمايد.هاي سالیا، گزارشندامشارکت نداشته بیرونی

هاي علوم وهفتمین جلسه شوراي گسترش دانشگاهوشصتدويست درتبصره  9و ماده  8بخش و  3نامه در اين آيین

 رسید.به تصويب  22/3/1392پزشکی مورخ 


