
 9 از 1 صفحه

 

 
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 

 

 

های بخشی دورهنامه اعتبارآیین

، فوق تخصصی آموزش پزشکی تخصصی

 های تکمیلی تخصصی بالینیو دوره
 

  



 9 از 2 صفحه

 

 های آموزش پزشکی و تخصصیبخشی دورهارزشیابی و اعتبار آیین نامه 

 مقدمه:

و تعیین خط مشی  ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای حق حاکمیت خود بر آموزش، سیاستگذاری

های کیفیت آموزش پزشکی در جهت توسعه برنامه ءبا هدف ارتقاو نیز  ،در آموزش عالی حوزه سالمتریزی برنامه

با استفاده مقررات موضوعه نموده و در این راستا  مبتنی برهای اعتباربخشی پایدار یستمایجاد ساقدام به  ،اصالحی

های علوم پزشکی و ایجاد از دو بازوی اجرایی شورای آموزش پزشکی و تخصصی و نیز شورای گسترش دانشگاه

ظارت قرار موزشی را مورد نآهای یند اعتباربخشی موسسات آموزش عالی و بخشآفر ،ان بخشیهای میساختار

  دهد.می

 گردند:راکز آموزشی به شرح ذیل معرفی میم سیستم اعتباربخشیاندرکار نهادها و مراجع دست

 های علوم پزشکی کشورشورای گسترش دانشگاه -1

 شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -2

 بخشی شورای آموزش پزشکی و تخصصیاعتبارارزشیابی و کمیسیون  -3

 زشکی و تخصصیپبخشی دبیرخانه شورای آموزش اعتبارارزشیابی و معاونت  -4

 های تخصصی اعتباربخشیکمیته -5

 های علوم پزشکی مستقر در دانشگاهکمیته خودارزیابی و کارگروه تخصصی اعتباربخشی  -6
 

 ساختار فوق به شرح ذیل ارائه می گردد: ءاجزاو مشارکت اعضاء، و نحوه عملکرد خالصه شرح وظایف، 
 

 های علوم پزشکی کشورشورای گسترش دانشگاه -1

 

 خالصه شرح وظایف:  -1-1

و یا انحالل هرگونه  ، استمرارتوسعه تجهیز، ،گیری درباره تاسیساین شورا به عنوان مرجع تصمیم

اندازی نهایی درخصوص راه ءدر این راستا آرا نماید.موسسات آموزش عالی حوزه سالمت فعالیت می

تخصصی بالینی بر مبنای گزارشات واصله و اعالم رای های تخصصی و فوقو یا لغو مجوز رشته

 نماید.اولیه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی فعالیت می
 

 شورای آموزش پزشکی و تخصصی -2
 

 خالصه شرح وظایف: -2-1 

تعیین  ،1352های پزشکی مصوب سال تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتهقانون به استناد  

موسسات به ضوابط مربوط و تصویب صالحیت ، اظهار نظر بررسیضوابط جهت تربیت متخصص و 

ورای آموزش شعهده  برها براساس ضوابط مقرره و نحوه وابستگی آنها به دانشگاه ،پزشکی آموزشی

موزشی آهمین راستا امور اجرایی اعتباربخشی و تعیین صالحیت در است. قرار گرفته پزشکی و تخصصی 
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نامه مدون ارزشیابی و صدور مجوز های آموزشی، بر مبنای آیینموسسات پزشکی جهت اجرای برنامه

آموزش دستیاری پزشکی و تخصصی مصوب پنجاه و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، 

  ه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قرار گرفته است.  بر عهده دبیرخان
 

 تخصصی و پزشکی آموزش شورای اعتباربخشی و ارزشیابی کمیسیون -3

سازی نتایج به منظور یکپارچهشورای آموزش پزشکی و تخصصی خشی کمیسیون ارزشیابی و اعتبارب

های تخصصی منطبق گسترش علمی رشتهزمینه  گیری درکیفیت تصمیم ءهای آموزشی و ارتقاارزشیابی برنامه

سالمت در محل دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با فواصل و عرصه نیازهای جامعه  با شرایط و

دارای رسمیت بوده  ءمی گردد. جلسات کمیسیون مذکور با حضور دو سوم اعضا تشکیلجلسات حداکثر دو ماه 

موافق، منوط به اخذ رای موافق به میزان نصف به  ءآرا پذیرد. صدورو رای گیری بصورت مخفی انجام می

 حاضر در جلسه خواهد بود. ءاضافه یک نفر از اعضا

 

 :خالصه شرح وظایف -3-1

براساس برنامه آموزشی های آموزش پزشکی و تخصصی اعتباربخشی دورههای تدوین استاندارد -

 مصوب و ارایه آن جهت تصویب به شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 های تخصصی هر رشتهکمیته اعضاءانتخاب  -

های های تخصصی درخصوص گزارشات ارزشیابی برنامهپیش رای صادره توسط کمیتهبررسی  -

 بعمل آمده از موسسه ارزیابی بیرونینیز درونی و گزارش خودارزیابی اعم از  آموزشی،

توسط معاونت اعتباربخشی تدوین شده های مربوط به اجرای فرایند نامهتصویب شیوه -

 اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

های آموزش پزشکی و تخصصی و ارائه آن به شورای تدوین استانداردهای اعتباربخشی دوره -

 آموزش پزشکی و تخصصی

 آموزشیصدور رای اعتباربخشی برنامه  -

آموزشی های علوم پزشکی و موسسات رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی دانشگاه -

 درخصوص احکام صادره

های تخصصی درخصوص وضعیت نیاز به نیروهای تخصصی/ فوق بررسی گزارشات کمیته -

 تخصصی و تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( به منظور پاسخگویی به الزامات نظام ارائه خدمت

 دانش ارزشیابی و اعتباربخشی ءهای تحقیقاتی مورد نیاز در راستای ارتقاطراحی پروژه -

 

 ترکیب اعضا: -3-2

 موزش پزشکی و تخصصی آدبیر شورای  -

 های علوم پزشکی کشورنماینده تام االختیار شورای گسترش دانشگاهدبیر یا  -

 مسئول اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -
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اعتباربخشی ه و با سابقه فعالیت در زمینرایی ها دارای پست اجهیات علمی دانشگاه اعضاء نفر از 5 -

 و تایید دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی   هاآموزشی به پیشنهاد روسای دانشگاه

موزش آشورای  دبیرمناطق آمایشی به انتخاب کالن هیات علمی  اعضاءنفر عضو هیات علمی از  5 -

 پزشکی و تخصصی

 یک نماینده از سازمان نظام پزشکی -

-سال توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر می 3به مدت  ءاحکام اعضا

 باشد.دوره پیاپی بالمانع می 2گردد. انتخاب مجدد اعضا تا 
 

 ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  معاونت  -4

 

مقاطع های آموزشی بخشی بخشبه منظور انجام امور اجرایی و هماهنگی در زمینه ارزشیابی و اعتبار 

ارزشیابی و  واحدهای تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(، تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بالینی و نیز دوره

 .گردداعتباربخشی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با شرح وظایف ذیل تشکیل می

 

 خالصه شرح وظایف: -4-1

 کمیته تخصصی هر رشته به کمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی ءپیشنهاد اعضا -

 بیرونی انتخابی توسط کمیته تخصصی مربوطه ارزشیابیتیم  اعضاءصدور احکام  -

 های جدیدبرای دورهدریافت درخواست اعتباربخشی  -

 های جدیددورهاندازی متقاضی راهتدوین و اعالم برنامه زمانبندی انجام اعتباربخشی  -

 های آموزشی زمانبندی انجام اعتباربخشی ادواری بخش عالم برنامهتدوین و ا -

 نظارت بر اجرای بازدید بیرونی  -

ده توسط موسسه آموزشی تحت بررسی گزارش خودارزیابی و مستندات ارائه شدریافت و  -

 ها و یا مستندات تکمیلیبخشی و در صورت نیاز درخواست گزارشاعتبار

انجام شده و ارائه بازخورد  ارزشیابیبیرونی که توسط تیم  ارزشیابیبررسی گزارش دریافت و  -

 جهت تکمیل در صورت نیاز

ازدید بیرونی به کمیته ارش خودارزیابی و همچنین گزارش بگز ال نسخه نهاییارستهیه و  -

 تخصصی 

بخشی اعتبار های تخصصی در زمینهکمیته اتپیشنهادگزارش نهایی و و  رایتهیه و ارائه پیش -

بخشی شورای آموزش پزشکی و کمیسیون ارزشیابی و اعتباربه  ،انجام شدهارزشیابی  هایرنامهب

 تخصصی 

های متقاضی دانشگاه شورای آموزش پزشکی و تخصصی باانجام مکاتبات الزم بین دبیرخانه  -

 انجام هماهنگی امور اجرایی با کلیه مراجع ذیربطهمچنین اعتباربخشی و 

 هابخشی دورهبه اعتباربایگانی سوابق مربوط  -
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های تحقیقاتی مورد نیاز در راستای دانش مورد نیاز به کمیسیون ارزشیابی و پیشنهاد پروژه -

 اعتباربخشی

 هماهنگی جلسات مرتبط -

 های متقاضی اعتباربخشیارائه مشاوره به گروه -

 

 : های تخصصیکمیته-5

 

بالینی  (فلوشیپتکمیلی تخصصی ) هایدورههای تخصصی / فوق تخصصی و یک از رشته به ازای هر

و اعتباربخشی دبیرخانه  واحد ارزشیابیبا ترکیب و شرح وظایف زیر، در کمیته تخصصی یک  پزشکی

 شورای آموزش پزشکی و تخصصی تشکیل می گردد
 

 خالصه شرح وظایف: -5-1

کمیسیون های مرتبط جهت ارائه به برنامهاستانداردهای اعتباربخشی نویس تهیه و تدوین پیش -

 ارزشیابی و اعتباربخشی

 مرتبط اعتبار بخشی ادواری و .... های خود ارزیابی ،نگری فرمتدوین و باز -

کمیته تخصصی رشته مورد نظر و یا  اعضاءنفر از میان  3انتخاب تیم بازدید بیرونی به تعداد  -

پزشکی و  موزشآو اعتبار بخشی دبیرخانه شورای  واحد ارزشیابیبا هماهنگی  خارج از آن

 تخصصی

 و ارائه بازخورد به دانشگاه  بیرونی ارائه شده توسط تیم بازدید ارزشیابیبررسی گزارش  -

 بخشیشی به کمیسیون ارزشیابی و اعتبارو ارائه گزارش نتیجه ارزیابی مرکز آموزپیش رای تهیه  -

 

 :ءترکیب اعضا -5-2

عضو از میان متخصصین )اعم از  هیات علمی و یا غیر هیات علمی( و یا معرفی شده از سوی  7 -

انجمن علمی  رشته مربوطه به پیشنهاد دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی و تایید کمیسیون 

 ارزشیابی و اعتبار بخشی 

 اعتبار بخشی  مسئولیک کارشناس آموزش پزشکی به انتخاب  -

بخشی برای اداره جلسات ز طرف کمیسیون ارزشیابی و اعتبارا ته به عنوان دبیرکمی اعضاءیکی از  -

 و پیگیری امور مربوط به کمیته منصوب می گردد

 باشدسال می 3کمیته تخصصی  اعضاءمدت فعالیت  -

 

 های علوم پزشکیکمیته خودارزیابی و کارگروه تخصصی اعتباربخشی مستقر در دانشگاه -6

های های مرتبط با خودارزیابی در هر گروه آموزشی دانشگاهمنظور هدایت کلی فعالیت کمیته خودارزیابی به

، بعنوان دبیر کمیته ءخاب اعضاکمیته مذکور به انت اعضاءشکل گرفته و یک نفر از کشور علوم پزشکی 
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ارزشیابی و های الزم با سایر سطوح ارزیابی رشته مورد نظر در آن دانشگاه به منظور انجام هماهنگیخود

 .شوددر دانشگاه انتخاب میهای آموزشی و نیز گزارش و نظارت بر امر ارزیابی اعتباربخشی بخش

 

 :خالصه شرح وظایف 6-1

 ادواری و  اندازیراه یابیشارز تکمیل فرم -

اندازی یا ادواری( و ارسال اطالعات به انجام خودارزیابی و تهیه گزارش خودارزیابی )اعم از راه -

-بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طبق برنامه زمانارزشیابی و اعتبارواحد 

 بندی

هیات علمی  اعضاءرصد و ارائه گزارش هرگونه کاهش توانمندی آموزشی بخش مربوطه در زمینه  -

 و تجهیزات

 آموزشی در رشته مربوطه  و مستندات درخواست اعتباربخشی و راه اندازی دورهتکمیل فرم  -

 های کارشناسی از محلهماهنگی در مراحل بازدید تیم انجام -

 

 ترکیب اعضا: 6-2

 مدیر گروه آموزشی -

 معاون آموزشی و پژوهشی گروه )در صورت دارا بودن( -

 نفر از اعضاء گروه آموزشی )بسته به وسعت برنامه( 8تا  2 -

 *نماینده معاونت آموزشی دانشکده -

 *نماینده معاونت پژوهشی دانشکده -

 معاونت مالی اداری دانشکده*نماینده  -

 *نماینده امور هیات علمی دانشکده  -

 نماینده دفتر توسعه دانشکده یا بیمارستان  -

o  کمیته خودارزیابی به پیشنهاد مدیرگروه تعیین و توسط شورای  اعضاءترکیب نهایی

 شودآموزشی دانشکده تایید می

o بی حاضر خواهند شدارزیاصورت موضوعیت در جلسات گروه خود افراد ستاره دار در.  
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 های آموزشییند اعتباربخشی برنامهآفر

 

 های جدید محل -اندازی رشتهراه -1

 باشد:این فرآیند شامل مراحل ذیل می

محل جدید ارسالی از سوی دانشگاه جهت طرح در کمیسیون  -اندازی رشتهدریافت تقاضای راه -1

 ارزشیابی و اعتباربخشی 

 اعتباربخشی و اعالم پاسخ به دانشگاه ارزشیابی و طرح در کمیسیون  -2

 های مصوب توسط دانشگاه به دبیرخانهارسال گزارش خودارزیابی برنامه براساس استاندارد -3

 کمیته تخصصی رشته مربوطه انجام ارزشیابی بیرونی توسط  -4

 ارائه گزارش کمیته تخصصی به دانشگاه و کمیسون ارزشیابی و اعتباربخشی -5

 تصویب گزارش کمیته تخصصی در کمیسون ارزشیابی و اعتباربخشی -6

 ارسال گزارش دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دبیرخانه شورای گسترش  -7

 طرح در جلسه کمیسیون معین شورای گسترش -8

 طرح در جلسه شورای گسترش  -9

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و اعالم رای توسط شورای گسترش به دانشگاه/موسسه و  -11

 تخصصی

 ارزشیابی ادواری -2

 اطالع به دانشگاه جهت شروع فرآیند ارزشیابی براساس احکام صادر شده قبلی -1

ارسال گزارش خودارزیابی درونی توسط دانشگاه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و  -2

 تخصصی 

 ارزیابی بیرونی کمیته تخصصی -3

 کمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی به منظور تعیین وضعیتطرح در  -4

 اعالم رای توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی -5

 

 رای نهایی درخصوص اعتباربخشی

 سال است. 3تامین تمام استانداردهای الزامی، طول مدت اعتبار  تایید کامل صالحیت: -1

 ماه است. 18طول مدت اعتبار  ،الزامیبیشتر استانداردهای تامین تایید صالحیت:  -2

 ماه است. 6عدم تامین تعداد قابل مالحظه استانداردها، طول مدت اعتبار  تایید مشروط با اخطار: -3

 توقف پذیرش دانشجو: -4

 در صورت عدم تامین حداقل استانداردها -الف

 درصورت رای تایید مشروط با اخطار در سه دوره متوالی –ب 
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در صورت توقف پذیرش دستیار در سه دوره متوالی گزارش جهت لغو مجوز به شورای  لغو مجوز: -5

 گسترش ارسال خواهد شد.

-اندازی مجدد رشته الزم است دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مراحل درخواست راه: برای راه1تبصره 

های ش دانشگاهاندازی مجدد در شورای گستراندازی رشته را طی نماید. بررسی و طرح موضوع راه

 .علوم پزشکی و براساس مطالعات برآورد نیروی انسانی انجام خواهد شد

اندازی مجدد رشته، یک سال : حداقل فاصله زمانی بین صدور رای لغو مجوز و درخواست راه2تبصره 

 .باشدمی

 فرآیند تجدید نظر خواهی:

 اندازیدرخصوص درخواست راه -1

های تخصصی دبیرخانه شورای برنامه آموزشی به پیش رای صادره کمیتهچنانچه دانشگاه متقاضی اجرای 

روز از تاریخ  31تواند اعتراض خود را ظرف مدت آموزش پزشکی و تخصصی اعتراض داشته باشد، می

ارسال نماید. رای ابالغ رای همراه با دالیل و مستندات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

-توسط کمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی به دانشگاه و شورای گسترش اعالم مینهایی پس از بررسی 

که دانشگاه به این رای اعتراض داشته باشد مستندات دانشگاه و کمیسیون ارزشیابی و  صورتی گردد. در

 گیری ارسال خواهد شد.اعتبار بخشی به شورای گسترش جهت تصمیم

 یرش دستیارصادره مبنی بر توقف پذ ءدرخصوص آرا -2

 .شودگسترش به صورت پیش رای به دانشگاه اعالم میتوقف پذیرش دستیار قبل از طرح در شورای  ءآرا

روز پس  21ظرف حداکثر مدت دانشگاه به پیش رای صادره، نسبت تجدیدنظر خواهی تمایل به در صورت 

 نماید.ارسال می از تاریخ اعالم پیش رای، درخواست خود را همراه با مستندات به دبیرخانه

دبیرخانه درخواست تجدیدنظر را به همراه مستندات در اختیار کمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانه 

 دهد تا در اولین جلسه کمیسیون اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد.قرار می

دانشگاه/ دانشکده  تواند درخواست شواهد و مستندات بیشتری ازکمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی می

 علوم پزشکی مورد نظر نماید. درصورت نیاز بازدید مجدد از دانشگاه/دانشکده انجام خواهد شد.

-نتیجه پس از بررسی نهایی، به شورای گسترش اعالم خواهد شد تا در اولین نشست شورا مطرح و تصمیم

 گیری به عمل آید.

 

 در پیوست این آیین نامه قرار دارد. به صورت فلوچارت و ادواری()راه اندازی  فرآیند اعتباربخشی برنامه آموزشی

 

های علوم نامه در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهاین آیین

 به تصویب رسید. 16/4/1331پزشکی مورخ 
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استانداردهای مصوب در برنامه آموزشی در میزان تطبیق با بررسی  

  گروه

نیاز سنجی 

 آموزشی

 وه خود ارزیابیردر گ اعتباربخشیتکمیل فرم درخواست 

 پزشکی پزشکی و تخصصی ارسال به دبیرخانه شورای آموزش

 بررسی مستندات ارسالی و بازخورد به دانشگاه

 )با هماهنگی کمیته تخصصی(اعزام گروه ارزشیابی بیرونی 

یبررسی نتایج ارزیابی در کمیته تخصصی دبیرخانه آموزش پزشک  

ی و ارائه گزارش کمیته تخصصی به کمیسیون ارزشیابتنظیم پیش رای و 

 ها و رونوشت به دانشگاهبخشی اعتبار

 بخشی اعالم رای کمیسیون اعتباربخشی به واحد ارزشیابی و اعتبار

 ارائه نظر کمیسیون به شورای گسترش به منظور اعتبار ابالغ رای ارزشیابی ادواری به دانشگاه 

 آموزشی جدید یا توقفاندازی برنامه در خصوص راه بخشی

 پذیرش و یا لغو مجوز یک برنامه آموزشی

 اعالم رای شورای گسترش به دانشگاه علوم پزشکی 

 بخشی برنامه آموزشیفرآیند اعتبار

 )راه اندازی و ادواری(


