
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی 

 دبیرخاهن شورای آموزش زپشکی عمومی

 

 

 درونی راهنمای ارزیابی

 اعتباربخشی 

 ی عمومیپزشک دوره 
 

 

 

 

 1399آذرماه ویرایش 
 (19-کووید)با توجه به شرایط همه گیری بیماری 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 2 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 

 مقدمه

تحول نظام  طرحاقدامات علوم پزشکی بعنوان یکی از مهمترین  یدر راستای اجرای اعتباربخشی برنامه های آموزش

و ری با همکا کشورپزشکی های اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده  اولدور  ،پزشکی کشورعلوم آموزش 

 (و بیرونی درونی رزیابیامشارکت مسئوالن و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی)درقالب تیم های 

 متبوع و دانشگاه های علوم پزشکیسئوالن محترم وزارت م و تایید استقبال مورد وانجام  1398-1397در سال های

 .قرار گرفت یون جهانی آموزش پزشکیو فدراس

دوره  ربخشیاعتبا دوملزوم شروع دور  وتوقف ناپذیر بودن آن و  ماهیت دوره ای بودن اعتباربخشی با عنایت به

تصمیم  و 19-کوویدهم زمانی آن با همه گیری بیماری و  قبلبراساس آرای صادره شده در دور  پزشکی عمومی

زنگری مبنی بر با 28/8/99کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در جلسه پانزدهم مورخ 

، در آنها فوق شرایط همه گیری بیماریلحاظ کردن  وارزیابی  های شیوه نامه و استانداردها و فرآیند اعتباربخشی

 انجام یطشرا و مراحل خصوص دربروز و منطبق با شرایط همه گیری بیماری  اطالعات ارائههدف  با زیرراهنمای 

 شکی کشوراعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده های پزکمیته اعضای محترم مسئوالن و  برای درونی ارزیابی

می دانشکده موعراستای ارائه اطالعات دقیق میزان رعایت استانداردهای ملی دوره پزشکی  درتهیه شده و رعایت آن 

ی قضاوت صحیح اعضای کمیته اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و صدور آراهای پزشکی و 

 .، موثر و مفید خواهد بوداعتباربخشی

اعتباربخشی دوره پزشکی  ارزیابی درونی مسئوالن و اعضای محترم کمیتهالزم به یادآوری است که 

شرکت در کارگاه ها و یا جلسات  ضمن، شروع ارزیابی درونیباید قبل از  عمومی دانشکده های پزشکی

مطالعه دقیق آیین نامه اعتباربخشی، نسبت به  برگزار شده توسط دبیرخانه پزشکی عمومی آموزشی

 ربخشیاعتبا سامانه راهنمای و فرآیند اعتباربخشی ،استانداردهای ملی، برنامه و آیین نامه جدید آموزشی

 شراف کاملی نسبت به آنها پیدا کرده باشند.ا   واقدام نموده دوره پزشکی عمومی 

 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 3 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 تعریف ارزیابی درونی

 در دوره استانداردهای ملی کمی و کیفی بررسی میزان رعایتعبارت است از  دوره پزشکی عمومی ارزیابی درونی

 و قاط قوتنآن بصورت نتایج اعالم و  دانشکدهسط مسئوالن اجرایی و اعضای کمیته اعتباربخشی تو یپزشک دانشکده

فرآیند بهبود  ح واصالهدف با  راهکارها و اقدامات دانشکده برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفارائه  و ضعفنقاط 

 . دوره آموزشی در دانشکده

س استانداردهای بر اسا در دانشکده یآموزشاجرای دوره  یفیتککمیت و شرایطی را فراهم می سازد تا  ،ارزیابی درونی

ید برای در راستای برنامه ریزی و اجرای روش های مف را تالش مسئوالنو  شده یدهکشیرتصودرستی به به ملی 

 تضمین و بهبود کیفیت تسهیل نماید.

و  دادهوشش را پ یعموم یدوره پزشک یمل یاستانداردها یهابوده و تمام حوزه و دقیق جامع یدبا ارزیابی درونی

 باشد. و مستندات قابل ارائه بر شواهد  یمبتن

دانشکده  دانشجویان علمی، کارکنان ومستلزم تالش دسته جمعی تمامی مدیران، اعضای هیأت  ،کامل ارزیابی درونی

 .پزشکی خواهد بود

 

  ارزیابی درونیحل امرالف(

 های تخصصی.روهگو کار ارزیابی درونیتشکیل کمیته  -

 .ارزیابی درونیانجام  -

  .ارزیابی درونیگزارش و ارسال  تهیه -

 )درصورت لزوم(های گزارش ارزیابی درونیتکمیل داده -

 

 اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی: درونیارزیابی فعالیت های ب( 

 

 دانشکده پزشکیو کارگروه های تخصصی  تشکیل کمیته ارزیابی درونی  -1

 کمیته:هدف تشکیل  زمان و-1-1

 بی درونیارزیا کمیتهبه محض اعالم شروع دور جدید اعتباربخشی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی،  

دانشکده  (EDO)توسعه آموزش پزشکی دفتردر  ارزیابی درونیهای مرتبط با نظارت بر کلیه فعالیت با هدف مدیریت و

 .خواهد بودو کارگروه های تخصصی  تعدادی عضو، و دارای یک دبیر گردیده تشکیلپزشکی 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 4 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

را در  های ارزیابی درونی الزم است دانشکده، فضا، امکانات و پرسنل الزمدرراستای تسهیل و تسـریع فعالیت: 1 تبصره 

  .اختیار کمیته ارزیابی درونی قرار دهد

( بر ی بیرونیارزیاب بازدید و ارزیابی درونی)از آموزش تا  اعتباربخشی فرآیند اجرایتامین اعتبار مالی الزم برای : 2 تبصره

 می باشد.عهده دانشکده پزشکی عمومی 

ازی تشکیل شده یا در صورت تشکیل جلسات حضوری، ، جلسات مج19-: در شرایط همه گیری بیماری کووید3تبصره 

 رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان تشکیل جلسات الزامی خواهد بود.

 

  :دبیر کمیته -2-1

 کلیه فعالیتبر ت هدایت و نظاریفه مدیریت، ظبا حکم رئیس دانشکده پزشکی انتخاب و و ارزیابی درونیکمیته دبیر -

های هداف و فعالیتااز جمله: برگزاری جلسات کمیته، تنظیم دستورجلسات، توضیح )دانشکده پزشکی ارزیابی درونیهای مرتبط با 

یه و نهایی کردن ، هماهنگی بین کارگروه های تخصصی، تهو پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات آنان ارزیابی درونی برای اعضای کمیته

 .خواهد بود دار عهدهرا  گزارش ارزیابی درونی(

 یرونیبارزیابی  یمت رپرستس و یعموم یپزشکیرخانه شورای آموزش دبدانشکده پزشکی با  ینرابط بدبیر کمیته،  -

 ارزیابیربوط به م ییامور اجرا یهکل یهماهنگو  پزشکی عمومی دبیرخانه مکاتبات دانشکده باهدایت  یتمسئول بوده و

  . خواهد داشتبه عهده  را یرونیب

م سایر وظایف محوله زمانی انجام ارزیابی درونی و بازدید بیرونی، از انجا شود دبیر کمیته در محدودهپیشنهاد می -

 .معاف گردد

 :دبیر کمیتهشرایط انتخاب تبصره:  

 .سال تجربه کاری 3علمی با حداقل هیأت عضو -

 ....(و ، معاون پژوهشیمعاون آموزشی)مانند  پست مدیریتی در دانشکده پزشکی سابقه -

 .دوره پزشکی عمومیقوانین و آیین نامه های مسلط به  -

  .دانشگاه هاینامهمسلط به قوانین و آیین -

 .اطالعات در دانشگاهآشنایی با مراجع کسب  -

 

 اعضای کمیته: -3-1

ای متنوع دانشکده، هها و برنامهپزشکی و نمایانگر فعالیت های مختلف دانشکدهبخش اعضای این کمیته باید نماینده

یته تواند در خصوص اعضای کمهر دانشکده بر حسب شرایط می و دندر راستای اجرای دوره پزشکی عمومی باش

زشکی تعیین و به پیشنهاد دانشکده پ ارزیابی درونیترکیب نهایی اعضای کمیته گیری نماید. تصمیم ارزیابی درونی

 شود. توسط شورای آموزشی دانشگاه تأیید می

 تواند ترکیبی از اعضای زیر باشد:تبصره: اعضای کمیته ارزیابی درونی می

 رئیس و معاونین دانشکده. -



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 5 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 .پزشکی دانشکده آموزشمسئول و کارشناسان دفتر توسعه  -

 .هاها و مسئولین بخشمدیران گروهنمایندگانی از  -

 .علمی باسابقه و جدید )پایه و بالینی(اعضای هیأتنمایندگانی از  -

 .های مختلفدانشجویان پزشکی ردهنمایندگانی از  -

 .دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشکدهنمایندگانی از  -

 

 :ارزیابی درونیوظایف کمیته  -4-1

ه توسط دبیرخانه در مدت زمان اعالم شد هابندی فعالیتو تهیه جدول زمان ارزیابی درونیهای تدوین فعالیت -

 .شورای آموزش پزشکی عمومی

 .های تخصصی بر اساس تجربه و تخصص در زمینه موضوع کارگروهتعیین اعضای کارگروه -

 .هاکارگروههای استانداردها بین تقسیم حوزه -

 .ارزیابی درونیهای اطمینان از نگارش درست و صحت اطالعات درج شده در فرم -

 .ارزیابی درونیهای های فرمدهی به تمام قسمتاطمینان از پاسخ -

 .های مختلف و انسجام مطالباطمینان از هماهنگ بودن قالب نگارش بخش -

 .های مورد نیاز تیمبیرونی و ارائه مستندات و گزارش ارزیابیهمکاری با تیم  -

 
 

 :های تخصصیکارگروهتعیین  -5-1

خواهد  دبیر کمیتهدانشکده پزشکی در اختیار  ا با توجه به شرایطه عداد کارگروهعیین تت :هاکارگروه تعداد -1-5-1

 یتمسئول و یلشکت ارزیابی درونی کمیتهنظارت کارگروه تحت  گردد به ازای هر حوزه استاندارد، یکتوصیه میبود ولی 

 . بگیردآن حوزه را به عهده  یبه استانداردها یابیسطح دست یینمستندات و تع یآورجمع ی،بررس

ه ارزشیابی و اعتباربخشی ها با لحاظ نمودن سابقه کار، تجرباعضای کارگروه :هاکارگروه یاعضا و تعداد یطشرا -1-5-2

. گردندتعیین می و با حکم رئیس دانشکده پزشکی ارزیابی درونیدبیر کمیته  به پیشنهادو تسلط بر دوره پزشکی عمومی، 

 .باشند همشخص، دارای اطالعات تخصصی و تجرب ترجیحا ًافراد انتخاب شده برای هر کارگروه، در خصوص آن حوزه

انتخاب ان مسئول کارگروه عنوباید ب ارزیابی درونی یک نفر از اعضای کمیته بوده ونفر  5 تا 3 تعداد اعضای هر کارگروه بین 

 .شود

دوره پزشکی  ملی بررسی میزان رعایت حوزه اختصاصی استانداردهایهرکارگروه مسئول ها: وظایف کارگروه -1-5-3

  فی استانداردهامصاحبه با عوامل اجرایی استاندارد و مشاهده نحوه رعایت کمی و کی، مجریان آموزش :عمومی از طریق

ات مورد نیاز هر مستندنسبت به فراهم سازی و  را تکمیل مربوط به آن حوزه استاندارد ارزیابی درونیهای فرمبوده و 

 .اقدام خواهد کرد استاندارد

 

 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 6 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 ارزیابی درونی  انجام -2

 توجیهی و آموزشی: جلساتبرگزاری  -2-1

رای اعضای کمیته قبل از شروع فرآیند ارزیابی درونی، جلسات توجیهی و آموزشی توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی ب 

اهداف و  تقسیم وظایف، توضیح و سپس توسط مسئولین کارگروه ها برای مجریان دوره آموزشی برگزار و نسبت به

 گیرد. می روش های ارزیابی درونی اطالع رسانی کافی صورت ی اجرادستورالعمل ها و نحوه رعایت 

وزش ، دبیرخانه شورای آمارزیابی درونی: در صورت نیاز دانشکده به آموزش مدیران و کارشناسان برای انجام 1تبصره 

 خواهد کرد.فراهم  با هزینه دانشکده پزشکی عمومی ساز و کار الزم برای آموزش و مشاوره را

ازی تشکیل شده یا در صورت تشکیل جلسات حضوری، ، جلسات مج19-شرایط همه گیری بیماری کووید : در2تبصره 

 رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان تشکیل جلسات الزامی خواهد بود.

 

 :ات مصاحبه و هم اندیشیبرگزاری جلس -2-2

روه های با مدیران و اعضای هیئت علمی گنسبت به برگزاری جلسات مصاحبه و هم اندیشی کارگروه های تخصصی 

رعایت یزان نحوه و مبا هدف طرح سواالت مربوط به آموزشی، دانشجویان و کارشناسان مجری دوره آموزشی دانشکده 

 .می کننداقدام  و دریافت پاسخ و نظرات آنها ی مربوطهاستانداردها

 

 رعایت استانداردها: های در عرصه حضور  -2-3

نی در )علوم پایه در دانشکده، بالیدانشکدهدوره پزشکی عمومی در عرصه های آموزشی کارگروه های تخصصی 

نات آموزشی مشاهده کمیت و کیفیت منابع و امکا بمنظوربیمارستان ها و پزشکی اجتماعی در مراکز جامع سالمت( 

ی هیأت علمی، ها،  دفتر کار اعضاه های آموزشی، کالسمکانات بالینی بیمارستان ها و دانشکده، گروا)و کمک آموزشی آموزشی

مه، کتابخانه، سالن غذاخوری، مانند اینترنت و کامپیوتر، تسهیالت فوق برنا فناوری اطالعاتهای بالینی، امکانات ها، مرکز مهارتآزمایشگاه

 . حضور می یابند و بررسی نحوه و میزان رعایت استانداردها در عرصه های فوق پاویون کارورزان(

 

 در کمیته ارزیابی درونی نتایج ارزیابی درونیارائه  -2-4

ف وضع موجود، در قالب توصی)استانداردهای ملی حوزه های اختصاصیمربوط به کارگروه های تخصصی، نتایج ارزیابی 

ایل مستندات ( و فتحقق استانداردها رفع نقاط ضعفو نقاط قوت  تقویت برایاعالم نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها و اقدامات 

 می نمایند. در جلسات کمیته ارزیابی درونی دانشکده ارائهو  آمادهدرخواستی را 

 

 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 7 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 :درونیگزارش ارزیابی  تهیه -3

 کارگروه های تخصصی:تهیه گزارش  -3-1

صحت  ز نظر ا)ارزیابی درونی دانشکده پزشکی میتهدر کبررسی بحث و پس از نتایج ارزیابی کارگروه های تخصصی 

کارگروه  توسط مسئول، ی کمیتهو تایید اعضا (مطالبنگارش درست مرتبط و کامل بودن مستندات و جمع آوری شده، اطالعات 

ه ارزیابی به دبیر کمیت و در قالب گزارش کارگروه تخصصی تکمیل )بند د(و طبق فرم های ارزیابی درونی پیوست

 درونی دانشکده تحویل می گردد.

عیین ت و انطباق استاندارد را بصورت نسبی و یا عدم رعایت و انطباق درمواردی که کارگروه تخصصی، میزان رعایتتبصره: 

رزیابی در فرم ا بندیای برای کامل کردن یا حرکت به سمت رعایت کامل استاندارد به همراه جدول زماننمود باید برنامه

 .یددرونی استاندارد مربوطه وارد نما

 

 :نهاییتهیه گزارش  -3-2

توسط ه و بوددوره پزشکی عمومی  حوزه های استانداردهای ملی همه اتشامل گزارش ارزیابی درونینهایی زارش گ

 ،تاییدس از پو تهیه  (مطالب انسجامو اطمینان از نظر هماهنگ بودن کسب بررسی کامل و از پس )دبیر کمیته ارزیابی درونی

به  اییدو عدم تکامل نبودن صورت در و  گرددمی ارسال اعتباربخشی رئیس دانشکده پزشکی از طریق سامانه  به

 .خواهد شدداده عودت  تخصصی به مسئول کارگروه، نتایج ارزیابی ها مستندات منظور تکمیل اطالعات و
در سامانه  آن توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی طبق فرمت مربوطه: اطالعات گزارش نهایی و مستندات 1تبصره 

 درج و بارگذاری خواهد شد. ( pdfو مستندات فقط با فرمت  1.5با فاصله  Nazanin 12) متن گزارش با فونت اعتباربخشی

  خواهد شد. ثبتسامانه اعتباربخشی  در: اطالعات کلی دانشکده توسط دبیر کمیته ارزیابی درونی 2تبصره 

 

 :نهایی توسط رئیس دانشکده پزشکیگزارش  تایید -3-3

ه معاون بو در صورت تایید  نموده بررسی را بصورت جامع ارزیابی درونینهایی گزارش  ،رئیس دانشکده پزشکی

 آموزشی دانشگاه از طریق سامانه اعتباربخشی ارسال می نماید.

 

 :دانشگاه و ارسال به دبیرخانه پزشکی عمومی معاون آموزشینهایی توسط گزارش  تایید -3-4

رای آموزش پزشکی معاون آموزشی دانشگاه، گزارش نهایی ارزیابی درونی را مشاهده و در صورت تایید به دبیرخانه شو

 عمومی از طریق سامانه اعتباربخشی ارسال می نماید.

 گرفته نشود.تبصره: گزارش نهایی فقط به صورت الکترونیک ارسال گردیده و پرینت 
 

 

 

 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 8 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 ارزیابی درونیهای گزارش تکمیل داده -4

 :افتدزیر اتفاق می شرایطدر یکی از دو  ارزیابی درونیهای تکمیل داده

ار، منابع، اعضای و بازدید بیرونی تغییری در ساخت ارزیابی درونیکه در فاصله بین ارسال گزارش درصورتی -1-4

موارد تغییر یافته را به  ارزیابی درونیی رخ دهد، کمیته یارزیابی درونعلمی و سایر موارد ذکر شده در گزارش  هیأت

 .نمایدروز رسانی کرده و با ذکر توضیح به دبیرخانه شورای پزشکی عمومی ارسال می

 ی درونیارزیابکمیته  زدید بیرونی در خواست اطالعات و مستندات تکمیلی یا اضافه نمایند،که تیم با درصورتی -2-4

عمومی  سازی و ارسال اطالعات به دبیرخانه شورای آموزش پزشکیباید ظرف مهلت تعیین شده نسبت به فراهم 

 .نمایداقدام 
 

 

 اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی: درونیارزیابی  اجرایجدول زمانبندی ( ج

 

 

 
 

 

 

مراحل ارزیابی عنوان 

 درونی

 زمانبندی اجرا

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

هفته 

 پنجم

هفته 

 ششم

هفته 

 هفتم

هفته 

 هشتم

کمیته  مرحله تشکیل -1

ارزیابی درونی  و 

 کارگروه های تخصصی

        

رحله انجام ارزیابی م -2

 درونی

        

و ارسال  مرحله  تهیه -3

 گزارش ارزیابی درونی 

        

های یل دادهتکممرحله  -4

 گزارش ارزیابی درونی

        



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 9 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 :توسط کارگروه های تخصصی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی درونیارزیابی گزارش فرم ( د

 

 ...................دانشکده پزشکی: ......... نام

 .................. استاندارد: حوزهشماره و عنوان 

 ............ استاندارد: زیرحوزهشماره و عنوان 

 

 ......... .......................................... :استانداردمتن شماره و 

 

 :رعایت استاندارد توصیف و تحلیل وضع موجود، نقاط قوت و نقاط ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملی استانداردانطباق وضع موجود با ارزیابی بر اساس نتیجه 

 عدم انطباق      %50انطباق نسبی زیر    %50نسبی باالیانطباق     کامل انطباق

 

 

 



 (1399آذرماه راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی)ویرایش 

 10 از 10 هصفح                                                      واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی 

 ی پیوست ذکر گردد.(مستندات، شماره وجود)در صورت کننده از ارزیابی:شواهد و مستندات حمایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی شدند.( نسبی)درخصوص استانداردهایی که به صورت عدم انطباق یا انطباق ارتقاءبرنامه دانشکده برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           تکمیل کننده فرم:نام و امضای 

 

 (ارزیابی درونی)مسئول کمیته تأیید کننده: نام و امضای 

 


