
 

 

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

 بیمارستان های آموزشی :کمیته اعتبار بخشی 

 4931 ماه آبان 62 در ی ارسالي وزارتاستانداردها بر اساس ابالغ درماني –اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي 

 كاماله سنج ازر منظوشود. مي تعیین ایو توسعه ضروری های ارزیابي در سه سطح كامال ضروری،سنجهو تعیین 

استاندارد است كه بیمارستان آموزشي همواره باید آن را اجرا نماید. سنجه ضروری، سطحي  از سطحي ،ضروری

ای، سطحي و سطح توسعه ها باید اجرا نمایداز استاندارد است كه بیمارستان تا دو سال پس از تاریخ ابالغ سنجه

 ارزشیابي و يبخش اعتبار د.دست یابن ها باید به آناز استاندارد است كه بیمارستان تا چهار سال پس از ابالغ سنجه

 تواند مي گیرد انجام درست اجرای و صحیح متدولوژی مشخص، اهداف با اگر كه است مهمي های فعالیت از

 تانيبیمارس اعتباربخشي باشد. داشته درماني و آموزشي مراكز درماني و آموزشي خدمات ارتقاء در مهمي تاثیر

 لکردعم سطح دقیق ارزیابي جهت كه است درماني و بهداشتي هایسازمان رجيخا ارزیابي و خودارزیابي فرآیند

 .گیردمي صورت مستمر بهبود اجرای های راه و معین استانداردهای با رابطه در آنها

 حولت طرح با همزمان جهرم پزشکي علوم دانشگاه ای موسسه و درماني و آموزشي مراكز بخشي اعتبار دبیرخانه 

  نمود. فعالیت به شروع آموزش در نوآوری و

راكز باشد كه ابعاد مختلف عملکرد این ماعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني یکي از انواع اعتباربخشي مي

حیطه متناسب با ارائه آموزش بالیني در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده  3را در 

  دهد.مورد بررسي قرار مي موجود، توسط كارشناسان خبره

 عناوین حیطه ها شامل :

 آموزشي های بیمارستان در آموزش مدیریت .1

 آموزشي سیستم عملکرد ارزشیابي و پایش .2

 علمي هیئت اعضاء .3

 فراگیران .4

 پژوهشي و آموزشي انساني و مالي منابع و تجهیزات امکانات، فضا، تسهیالت، مدیریت .5



 

 

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

 پاراكلینیک و اورژانس هایبخش در فراگیران آموزش .6

 آموزشي فرآیندهای و ها برنامه .7

 آموزشي فرآیندهای در بیمار حقوق رعایت .8

 بالیني هایپژوهش عرصه عنوان به آموزشي هایبیمارستان .9

 

  : 0011-99اعضای کمیته اعتبار بخشی آموزشی در سال 

 سركارخانم ها/جناب آقایان :

دكتر -دكتر حق بین-خانم رقیب نژاد-خانم صالح-سامانيخانم -خانم عدناني-دكتر پورمختاری-دكتر عبیری

دكتر عبدالوهاب -آقای رنجبر-آقای جوكار-خانم جعفرزادگان -خانم نظافت-دكتر رعیت دوست-متین

-يدكتر غالم-دكتر سفیدفرد-دكتر چگین-دكتر معمار-خانم رحمانیان -خانم هوشمند-خانم زارعیان-رحمانیان

انم كرم خ-خانم خداجو -دكتر لیلي مصلي نژاد-دكتر نجفي پور-كتر دهقان پورد -نیا خانم مکارم-آقای قیومي

 آقای جاماسبي-زاده

 مسئول : سرکارخانم دکتر سمانه عبیری /سرکارخانم دکتر سارامتین

 کارشناس مربوطه: سرکارخانم ها مکارم نیا و سرکارخانم جعفرزادگان

 این کمیته شامل : اقدامات و اهم فعالیت های

شدن اعضا، كمیته، تشکیل جلسات منظم در مورد چگونگي اجرای استانداردهای تعیین شده از وزارتخانه مشخص 

و بحث و تبادل نظر، سپس بررسي وضعیت موجود بیمارستانهای پیمانیه و استاد مطهری و مقایسه آن با استانداردها 

ستاندارد بود كه تمام این موارد با انجام های او انجام اقدامات الزم جهت رفع مشکالت و تطبیق آنها با سنجه

ارزیابي بیروني  62/1/32مرحله اول اعتبار بخشي و انجام خود ارزیابي بیمارستان محقق شد. در ادامه به تاریخ 

توسط تیمي از وزارتخانه انجام و بر اساس خود اظهاری، مستندات مرتبط به هر حوزه و سنجه مورد بررسي قرار 
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 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

به این دانشگاه ابالغ گردید. در این  66/3/32نتایج  ارزیاب بیروني در تاریخ  "های متعدد نهایتاگرفت. با پیگیری

از سنجه های ضروری مطابق با استاندارد اعالم شدند. لذا  %93سنجه های كامال ضروری و حدود  %29ارزیابي 

است. اقدامات عملي جهت  جهت بررسي راههای رفع نواقص، تاكنون جلسات متعددی با اعضاء برگزار شده

ها از جمله اختصاص فضا و امکانات آموزشي بیشتر، اصالح فرایندها و ساختار، مستند سازی دستیابي به سنجه

 و جهتای در راستای اصالح فرایندهای آموزش بالیني و سایر اصالحات نیز ادامه دارد. همچنین با نگاه پروژه

موزش بالیني و چگونگي اجرای ژورنال كالب، گزارش صبحگاهي، مقایسه وضعیت موجود برگزاری فرآیند آ

سه مقای "نیز پزوژه ای تحت عنوان راند آموزشي، درمانگاه سرپایي با استانداردهای ارسالي از وزارت بهداشت 

ه با توجه باجرا گردیده است." وضعیت موجود فرایندهای آموزش بالینی با استانداردهای وزارتخانه

های مختلف از توانمندی آنان در راستای برنامه ریزی و اساتید و مسئولین ارشد نیاز است در كمیتهاهمیت نقش 

   ارایه راهکار استفاده بهینه صورت گیرد تا دستیابي به شاخصهای اعتبار بخشي محقق گردد.

 تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردید :0991همچنین از سال 

 تعدادجلسه سال ردیف

1 32 1 

2 39 9 

3 32 41 

4 33 46 

5 111 41 
 

 

 

 


