
 اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی:

 آموزشي دورههاي اعتباربخشي مقوله به پيش از بيش توجه آن اصلي هاي بسته از يكي كه آموزش تحول طرح سازي پياده دنبال به

 و كشوري تجربيات كسب و عمومي، پزشكي دوره ملي استانداردهاي ويرايش اولين انتشار از سال ده از بيش گذشت با و است

 پيش از بيش استانداردها اين متن در بازنگري ضرورت خودارزيابي، انجام و ملي استانداردهاي سازي پياده زمينه در دانشگاهي

 تدوين جمله از عمومي پزشكي دوره ابعاد ساير بازنگري دركنار عمومي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه .ميشود احساس

 .داد قرار خود كار دستور در را ملي استانداردهاي بازنگري عمومي، پزشكي دوره ملي درسي برنامه بازنگري و كالبدي استانداردهاي

 اين مقدمات كردن فراهم به نسبت تهران پزشكي علوم دانشگاه همكاري با عمومي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه منظور اين به

 هيأت اعضاي از برخي نيز و پزشكي آموزش كارشناسان از جمعي توسط ملي استانداردهاي اوليه متن نخست گام در .نمود اقدام امر

 پزشكي دوره پايه ملي استانداردهاي مقايسه اساس بر و روزه دو كارگاه يك قالب در عمومي پزشكي دوره ارزشيابي و ممتحنه

 نشست يك در آن از پس .گرديد تدوين ( ٥١٥١ ويرايش)پزشكي آموزش جهاني فدراسيون استانداردهاي با ( ٥٨٣١ مصوب) عمومي

 تهيه را حاضر نويس پيش متن اوليه متن نقد با عمومي پزشكي و پزشكي آموزش ارزشيابي و ممتحنه هاي هيأت اعضاي روزه، يك

 نظران، ازصاحب جمعي و پزشكي دانشجوي كننده تربيت پزشكي علوم هاي دانشگاه كليه از گسترده نظرخواهي دنبال به .نمودند

 عمومي پزشكي دوره اندركاران دست از نفر ٥١١ از بيش شركت با و برگزار ٥٨٣١ ماه فروردين ٥٢ در سند اين سازي نهايي نشست

 توسعه و مطالعات مراكز مديران ها، دانشكده آموزش توسعه دفاتر مديران و آموزشي معاونان پزشكي، هاي دانشكده روساي از اعم

 يك نشست يك جريان در كشور، پزشكي آموزش خبره وكارشناسان پزشكي دانشجويان و علمي هيأت اعضاي دانشگاهها، آموزش

 .گرفت قرار سازي نهايي و بررسي مورد روزه

 6931الس از جهرم پزشكي علوم دانشگاه در عمومي پزشكي دوره برنامه بخشي اعتبار دروني ارزيابي كميته و تخصصي كميته

 رونيد ارزيابي كميته و برنامه اعتباربخشي هاي حوزه مسئولين و اعضا كليه ابالغيه 6933سال در همچنين نمود. فعاليت به شروع

 رزيابيا راستاي در پزشكي دانشكده رياست دفتر در دوجلسه هفته هر روتين بصورت حاضر درحال گرديد. رساني روز به مجددا

 گردد. مي برگزار عمومي پزشكي دوره برنامه اعتباربخشي دروني

حيطه متناسب  9باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در يكي از انواع اعتباربخشي مي برنامه دوره پزشكي عمومياعتباربخشي 

با ارائه آموزش باليني در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره مورد 

  دهد.بررسي قرار مي

 



 شامل :عناوین حیطه ها 

  اهداف و رسالت: ٥ حوزه

 آموزشي برنامه: ٥ حوزه

  دانشجو ارزيابي: ٨ حوزه

  دانشجويان: ٢ حوزه

  علمي هيأت: ١ حوزه

  آموزشي منابع: ١ حوزه

  دوره ارزشيابي: ٧ حوزه

  اجرايي و عالي مديريت: ٣ حوزه

 مستمر بازنگري: ٣ حوزه

 اعضای کمیته اعتبار بخشی:

رکارخانم سعضو کمیته(/ -عضو کمیته(/جناب آقای دکتر رعیت دوست )معاون آموزشی دانشگاه-رحمانیان)رئیس دانشگاهجناب آقای دکتر محمد 

و  سرکار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعاتدکتر حق بین )رئیس دانشکده و مسئول کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی(/

سرکارخانم دکتر متین)معاون آموزش بالینی/معاون پزشکی عمومی و عضوکمیته اعتباربخشی  (/7خشی حوزهعضو کمیته و مسئول اعتبارب -توسعه

دانشکده پزشکی  EDO(/سرکارخانم دکترآتش پور )معاون آموزش علوم پایه و عضوکمیته اعتباربخشی ( /سرکارخانم دکتر عبیری )مسئول 

سرکارخانم /(کتر پورمختاری )معاون آموزش بیمارستان پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی و عضوکمیته اعتباربخشی (/سرکارخانم د2/مسئول حوزه

بیمارستان  EDOمسئول )جناب آقای دکتر چگین عضو کمیته اعتباربخشی(/-3)مدیرمرکز آموزش مجازی و مسئول حوزهدکتر لیلی مصلی نژاد

سرکارخانم دکتر -بیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی (EDOول مسئ)سرکارخانم دکتر سفیدفرد /پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی (

 -5معاون آموزش بیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی (/جناب آقای دکترموسوی فرد)دبیرمرکز امور هیات علمی و مسئول حوزه )معمار

 عضو کمیته اعتباربخشی(

  مرضیه حق بینمسئول : سرکارخانم دکتر 

 عاطفه کرم زادهرکارخانم مربوطه: س دبیر

 اقدامات و اهم فعالیت های کمیته: 

درجلسات ارزيابي دانشگاه، دانشكده/واحدهاي مختلف  با 7331و 7337درسالدر اين راستا پس از تشكيل جلسات توجيهي متعدد 

اقدام به خود ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارايه راهكار و اصالح  فرايندها انجام شد. با  دروني

، 7333باتوجه به نتيجه اعالم شده درسالارزيابي بيروني از طرف وزارتخانه انجام شد، 7331مهرماه75الي73توجه به اينكه در 



صدور  تعيين مسئول هر حوزه واستانداردها و قابل بررسي بودن توسط ذينفعان اقدام به  منظور شفاف نمودن به دانشكده پزشكي

ابالغ و تشكيل كميته و زيرساخت هاي متعدد درراستاي اصالح چارت تشكيالتي و فرايندهاي آموزشي نمود بطوريكه جلسات 

شي و برخي جلسات باحضور مستقيم رياست متعدد. حداقل دوبار در هفته باحضور مسئولين آموزشي دانشكده و معاوت آموز

 دانشگاه برگزار مي گردد.

 


