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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی 

 های آموزش مداوم علوم پزشکیمراکز ارائه دهنده و برنامه
 

 مقدمه

امروزه آموزش مداوم در علوم پزشکی در همه کشورهای جهان به سرعت رو به گسترش است و هر روزه بر 

مه این هشود. دهند افزوده میها را به صورت اجباری یا اختیاری ارائه میتعداد کشورهایی که این برنامه

ها بر کیفیت ارائه خدمات این برنامهتغییرات تحت تاثیر شواهد و مدارک علمی فراوانی است که بر تاثیر مستقیم 

 کنند. بیماران داللت می پیش آگهیبالینی و بهبود 

های نوین آموزشی با سرعتی های آمورش مداوم و به کارگیری شیوهتالش برای ارتقای بیش از پیش برنامه

( به سمت CMEحرکت از آموزش مداوم ) ،در بیشتر کشورهای پیشروادامه دارد و در سطح جهان قابل توجه 

، بر اساس سطح مهارت و دانش نیروی کارکشورها  رقابت .(1-2) ( آغاز شده استCPDای مداوم )توسعه حرفه

لزوم مسوولیت پذیر بودن افراد برای ، به  تغییرات عدم پاسخگویی تحصیالت اجباری، جهانی شدنسریع روند 

بیشتر بودن سرعت ای، علمی و حرفه ای مختلفه مداومت تغییر در زمینهسرعت و ، افزایش مهارتهای خود

از دالیل عمده توسعه  همگی برخی موارد دیگرسرعت یادگیری افراد و  علمی و فناورانه نسبت بهپیشرفت 

 .(3) هستندها در جهان روزافزون این برنامه

سه مرحله اصلی تحصیالت اولیه  جهان شورهایک از بسیاریهمانند نیز  ایران در پزشکیعلوم  موزشآ

(Undergraduate) تحصیالت تکمیلی ،(Postgraduate ) مداوم آموزش و(Continuing Medical 

Education) شودرا شامل می . 

های مداوم جامعه علوم پزشکی در ایران مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال مبنای اصلی ارائه آموزش

 به که پزشکی وابسته هایحرفه شاغالناست که بر مبنای آن کسب امتیاز آموزش مداوم برای کلیه  1368

 آموزش کل ادارهالزامی شده است. نمایند برای مردم ارائه می خدماتی و هستند کار دفتر یا موسسه دارای نحوی
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مان و آموزش پزشکی تشکیل نیز بر همین اساس در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در پزشکی جامعه مداوم

 .(8) های آموزش مداوم را بر عهده داردبرنامه وشده و هماهنگی، نظارت و صدور مجوز برای مراکز 

 و ،درمان بهداشت وزارت ستادی حوزهمراکز عالوه بر مرکز  318بیش از  1392در سال به عنوان نمونه 

 مصوب تخصصی و علمی هایانجمن، (56) پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاهشامل ، (16) پزشکی آموزش

 شورای فعالیت مجوز دارای تحقیقاتی مراکز و هاپژوهشکده، (152) بهداشت وزارت علمی هایانجمن کمیسیون

 سازمان، پاستور انستیتو، قانونی پزشکی سازمان، پزشکی نظام سازمان، (76) پزشکی علوم هایدانشگاه گسترش

تعداد مشمولین  و انددادهبرنامه ارائه مجوز  10528بیش از ، (2ها )قطبو  (12ها )بیمارستان، پرستاری نظام

در نیز این تعداد و  نفر استهزار  250 بیشتر ازعضو سامانه کشوری آموزش مداوم های آموزش مداوم برنامه

 . (4) باشدحال افزایش می

است.  پزشکی جامعه مداوم آموزش کل ادارههای یکی از رسالت ی آموزش مداومهاارتقای کیفیت برنامه

معموال بر چهار  گیرد کههای متعددی را در بر مینبهکیفیت در آموزش پزشکی مفهومی بسیار پیچیده بوده و ج

 :(5) اصل استوار است

عملکردی آنها را  های آموزش مداوم متناسب با نیازهای آموزشی مخاطبان بوده و بتواند مشکالتالف( فعالیت

 جبران کند.

ای طراحی شوند که عملکرد صحیح مخاطبان را تقویت کرده و تغییرات های آموزشی باید به گونهب( برنامه

ایشان ایجاد نماید. این اثربخشی در سطوح رضایت، افزایش دانش یا تغییر  ایحرفه خدماتپایداری را در 

 ای قابل ارزشیابی است.رفتار حرفه

حداقل امی اطالعات مربوط به هر برنامه باید به طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار گیرد. این اطالعات تم( ج

های مالی و حمایتاهداف آموزشی برنامه، زمان برگزاری، شامل نحوه تهیه و ارائه محتواهای آموزشی، 

 .است آموزش مداومها، مشخصات کامل مدرسان و مرکز هزینه

علمی تهیه شده و بر اساس اهداف  شواهدو تنها بر مبنای )بدون سوگیری( ها باید به طور مستقل د( برنامه

 یادگیری کامال مشخص و عینی باشد.

های آموزش مداوم در ارتباط هستند مد برای دستیابی به کیفیت باید تمامی کسانی که به نوعی با برنامه

از آن ، دارای منافع مستقیم در برنامه هستنداست که ی یهاد یا گروهافرانظر قرار بگیرند. این افراد شامل تمامی 

مانند  یهایتوان تصور کرد که تمامی بخش. لذا میشوندمتأثر میآن از نتایج ارزشیابی و یا پذیرند تأثیر می

این ، همگی جزء جامعهو  دانشجویان، هامدرسین و اعضای هیات علمی دانشگاه، پزشکیعلوم  فاصن، ادولت

 .(5) افراد خواهند بود
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با ساز و کار آنکه های آموزش مداوم با کیفیت قابل قبول، میسر نخواهد بود مگر بدیهی است ارائه برنامه

 آموزش کل ادارهها تفویض اختیار کرد. متناسب و کارآمدی، بتوان امور مربوطه را به مراکز ارائه دهنده برنامه

های خود قصد دارد تا با این تفویض اختیار راه را برای گسترش بیش سیاستپزشکی نیز بر اساس  جامعه مداوم

های ارائه نوآوری در محتواها و روش های موجود،، استفاده بهینه از ظرفیتاز پیش آموزش مداوم در سطح کشور

های ت برنامههموار کرده و با حفظ نقش نظارتی خود، عملکرد این مراکز و وضعیو نیز ایجاد رقابت سازنده، آن 

 .سی و تایید نمایدرنده را برنککرده و صالحیت مراکز ارائهارائه شده را به طور مستمر پایش و ارزشیابی 

های آموزش مداوم وجود دارد ولی متعددی برای ارزشیابی مراکز ارائه کننده و برنامه هایرویکرداگر چه 

ارزشیابی که در کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی استفاده می شود رویکرد  روش  رایجترین

 .(6) باشداعتباربخشی می  الگویمورد استفاده در جهان،  الگو رایجترینارزشیابی مبتنی بر نظر خبرگان است و 

 از روهیگتخصصی  قضاوت است. اساس این رویکرد ارزشیابی رویکردهای ترینمعروف از یکی اعتباربخشی

های ترین مشخصه. از اصلیاست کننده برنامهیا سازمان ارائه برنامهکیفیت  مورد در ارزشیابی مورد حوزه خبرگان

 : (7) توان به موارد زیر اشاره کردآن می

 است. ادواری هایارزشیابی انجام متولی ،مشخص سازماندر این رویکرد، یک  .1

 رود.می کار به مکتوبی و مدون معیارهای و ستانداردهادر این رویکرد ا .2

 شود.( انجام میبار یک سال چهار هر )مثال شده تعیین قبل از زمانی برنامه در ،این ارزشیابی .3

و سازمان کیفیت برنامه  مورد در ضاوت)پانل تخصصی( برای ق متعدد خبرگان نظرات ازرویکرد  در این .4

 شود. میاستفاده  کننده برنامهارائه

 تاثیرگذار است.  ارزشیابی مورد واحد وضعیت بر ارزشیابی از حاصل نتایج الگو این در .5

 
( و اعتباربخشی institutionalای )شوند. اعتباربخشی موسسهاعتباربخشی به دو دسته عمده تقسیم می

های آموزش مداوم برنامهبدیهی است در ارزشیابی مراکز ارائه کننده و . (7) (programهای تخصصی )برنامه

-ای )مربوط به برنامهای )مربوط به مراکز ارائه کننده برنامه( و استانداردهای برنامهکشور استانداردهای موسسه

 اهمیت داشته و باید مد نظر قرار گیرند.به صورت توامان های آموزش مداوم( 

ارزیابی ، استانداردهای اعتباربخشی تدوین اعتباربخشی عبارتند از: ترین اقدامات در یک سیستمعمده

 .تصمیم گیری در مورد مراکز و صدور حکمو  ارزشیابی بیرونی، درونی توسط مراکز مورد ارزشیابی

  عبارتند از:های آموزش مداوم مراکز ارائه کننده برنامهمراحل اصلی اعتباربخشی 

 قرار ساختار اعتباربخشیطراحی و است .1

 استانداردهای اعتباربخشیتدوین و اعالم  .2
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 های اولیه توسط مراکز ارائه کننده برنامه و تکمیل پرسشنامهانجام ارزیابی درونی  .3

 ارزشیابی و تهیه گزارش از مرکز ارائه کننده برنامهجمع آوری اطالعات  .4

 پانل تخصصی تصمیم گیرنده ارائه گزارش به  .5

 پانل تخصصی و صدور حکم توسط تصمیم گیری نهایی  .6

 و ابالغ به مراکز مربوطه صالحترین مرجع ذیعالیتنفیذ احکام در  .7

به منظور اجرایی کردن مراحل باال الزم است تا نحوه طراحی و تهیه هر یک از عناصر اعتباربخشی به طور 

، درونی یابیرز، ااستانداردها، متولی سازمانتعاریف، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. این عناصر عبارتند از: 

 .مجوز انواع، روند صدور و ارزشیابی بیرونی

های آموزش مداوم کشور تشریح ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز ارائه کننده و برنامه نامهآییندر این 

 که مفاد آن به شرح زیر است: شده است

 

 تعاریف:الف( 

 های منجر به مدرک،التحصیلی از رشتهاز فارغیادگیری بعد -یاددهیهای کلیه فعالیتبه  برنامه آموزش مداوم:

 ،این تعریف .کندای خود یاری میالتحصیل را در انجام موثرتر و کارآمدتر وظایف حرفهکه فارغ شوداطالق می

شوند، مانند یادگیری هنر، که بر اساس عالیق شخصی دنبال می را های یادگیری غیرمرتبط با حرفهفعالیت

 شود.شامل نمی

که بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش مداوم دارای  شوداطالق میتمامی مراکزی به  کز آموزش مداوم:مرا

 .های آموزش مداوم هستندمجوز قطعی یا مشروط برای ارائه برنامه

 های آموزش مداوم بایدکننده برنامهشامل تمامی الزاماتی است که مراکز ارائه مراکز آموزش مداوم: استانداردهای

-ارائه برنامه حسن بر نظارت و مناسبی آموزش محیط تأمینبه منظور ارتقای کیفیت و و احراز صالحیت  برای

 .ندکن رعایتهای آموزش مداوم 

برای کسب مجوز و  بایدآموزش مداوم  هایبرنامه تمامکه  الزاماتی های آموزش مداوم:استانداردهای برنامه

 .کنند رعایتارتقای کیفیت 

یا  کار دفتر ،موسسه دارای نحوی به که پزشکی وابسته هایحرفه شاغالنکلیه  قانون آموزش مداوم: نمشموال

نمایند و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال برای مردم ارائه می خدماتی و هستند پروانه کار مرتبط

 ملزم به کسب امتیاز آموزش مداوم هستند. و سایر مصوبات ابالغی،  1368
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یکپارچه کشوری مدیریت آموزش مداوم جامعه پزشکی سامانه اینترنتی  :کشوریآموزش مداوم یکپارچه امانه س

اندازی شده و توسط اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی راه http://www.ircme.irاست که به آدرس 

 شود.مدیریت می

 

 :متولینظام  ب(

شامل شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی، کمیسیون آموزش  آموزش مداوماعتباربخشی مراکز  نظامارکان 

کمیته تخصصی تدوین ، (تیم بازدیدکننده از مراکز)شامل  اعتباربخشی آموزش مداوم هایمداوم، کمیته

 آمده است. 1یگر در شکل این ارکان و نحوه ارتباط آنها با یکد و مراکز آموزش مداوم است.استاندارد 

 

 آموزش مداوم و نحوه ارتباط آنها با یکدیگراعتباربخشی مراکز  نظامارکان .  1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی به منظور : شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي -1

های ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامههماهنگی الزم در امر برنامهایجاد 

 شورای عالی آموزش مداوم

 کمیسیون اعتباربخشی آموزش مداوم

 کمیته اعتباربخشی آموزش مداوم

های آموزش مداوممراکز ارائه دهنده برنامه  

مداومهای آموزش برنامه  

 شورای عالی آموزش مداوم

 کمیسیون آموزش مداوم

 کمیته اعتباربخشی آموزش مداوم

 مراکز آموزش مداوم

های آموزش مداومبرنامه  

 کمیته تدوین استانداردها

http://www.ircme.ir/
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در  ،اسالمی شورای مجلس پنج و هفتاد و سیصد و یکهزار ماه اردیبهشت دوازدهم مورخو بر اساس مصوبه آن، 

 عبارتند از:شده است. اعضای این شورا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل 

 وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. -1

 رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران.  - 2

 معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. -3

 معاون پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . -4

 .رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح -5

 سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. -6

 مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور. -7

 (8) معاون درمان و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. - 8

 وظایف:

 های آموزش مداوم عبارتست از:برنامهوظایف این شورا در ساختار اعتبار بخشی مراکز و 

پیشنهاد شده توسط های آموزش مداوم برنامهاعتباربخشی مراکز و اعتباربخشی  های نامهآیین  تصویب - الف

 آموزش مداومکمیسیون 

پیشنهاد های آموزش مداوم برنامهاستانداردهای اعتباربخشی مراکز و استانداردهای اعتباربخشی   تصویب -ب

 آموزش مداومتوسط کمیسیون شده 

 شده از طرف کمیسیون آموزش مداومپیشنهاد  های آموزش مداومنامه تخصیص امتیاز برنامهتصویب آیین -ج

 شده از طرف کمیسیون آموزش مداومپیشنهاد  های آموزش مداومتعیین هزینه برنامه آیین نامهتصویب  -د

شود تشکیل میدر اداره کل آموزش مداوم اعضای این کمیسیون که کمیسیون آموزش مداوم:  -2

 از:   عبارتند

 مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی -1

 نظام پزشکیسازمان رئیس  تام االختیار هنمایند -2

  نظام پرستاریسازمان رئیس  تام االختیار هنمایند -3

بهداشت ، درمان و  وزارت معاون آموزشیحکم  آموزش مداوم با امر در هیات علمی صاحبنظر یاعضا از ه نفرس -4

 آموزش پزشکی

 حکم معاون آموزشی پیشنهاد مدیرکل آموزش مداوم و های علوم پزشکی بانفر از دبیران آموزش مداوم دانشگاه سه -5

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت
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های علمی، موافقت یون انجمنکمیسپیشنهاد  تخصصی با های علمی واز مسئولین آموزش مداوم در انجمن دو نفر -6

 وزارت حکم معاون آموزشی مدیرکل آموزش مداوم و

جلسات کمیسیون آموزش مداوم شرکت در توانند با حق رای : اعضای شورای عالی آموزش مداوم می1تبصره 

 شود.کنند. تمامی دستور جلسات و صورت جلسات نیز برای اعضای شورای عالی آموزش مداوم ارسال می

 تجدید عضویت بالمانع است. سال بوده و 2کمیسیون  یمدت زمان عضویت اعضا .2 تبصره

، بدون آموزش مداوم بنا به دعوت کمیسیون آموزش مداوم اعتباربخشی یهاکمیته هر یک . رئیس3تبصره 

 حق رای در جلسات حضور دارند. 

 وظایف: 

 این کمیسیون به شرح زیر است: وظایف

آن به شورای پیشنهاد های آموزش مداوم و مراکز و برنامهاعتباربخشی   نامهآیین و بازنگری ادواری تدوین - الف

 عالی آموزش مداوم برای تصویب 

آن به پیشنهاد های آموزش مداوم و مراکز و برنامهاستانداردهای اعتباربخشی و بازنگری ادواری تدوین  -ب

 شورای عالی آموزش مداوم برای تصویب 

گیری در مورد وضعیت صدور مجوز تصمیمراکز آموزش مداوم و آوری شده از مجمعبررسی گزارشات  - ج

 مربوطه( صدور احکام)

ارزیابی درونی مراکز آموزش مداوم، بین کمیته اعتباربخشی و  نتیجهدر مورد تصمیم گیری در مواردی که  -د

جام بازدید و یا ارائه بازخورد و ارزیابی درونی مرکز اختالف نظر وجود دارد. تصمیم کمیسیون در مورد ان

 مجدد، قابل اعتراض نخواهد بود.

کز معین مراکز آموزش مداوم بدون مجوز و یا با شرایط تعلیق یا لغو مجوز که توسط کمیته امرتعیین  -ه

 اعتباربخشی پیشنهاد شده است.

آن به شورای عالی آموزش پیشنهاد و  مداوم های آموزشنامه تخصیص امتیاز برنامهتدوین آیین و بازنگری -و

 مداوم برای تصویب 

 ها و موضوعات مشمول آموزش مداومتصویب سرفصل -ز

 هاهای ملی عمومی و اختصاصی آموزش مداوم و تصویب اولویتطراحی روند تعیین اولویت -ح

آن به شورای عالی پیشنهاد و  های آموزش مداومتعیین هزینه برنامهآیین نامه  پیشنویس تدوینبازنگری و  -ط

 آموزش مداوم برای تصویب 
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های مراکز و برنامهاعتباربخشی   نامهآیین یکبار،  سال 3 هر حداکثر  است  موظفآموزش مداوم   کمیسیون .تبصره

 . کرده و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد دهد بازنگریآموزش مداوم و استانداردهای مربوطه را 

 تشکیالت:

 مدیر کل آموزش مداوم است. بر عهده آموزش مداوم   کمیسیون  ریاست -1

 کند.  می  انتخاب  رییس  نایب  عنوان  را به  نفر از اعضای کمیسیون  یک  کمیسیون  رییس -2

 دارد.   حضور وی بر عهده  عدم  را در مواقع  رییس  ، وظایف کمیسیون  رییس  نایب -3

 دارد:   زیر را بر عهده  وظایف  کمیسیون  رییس -4

   کمیسیون  جلسات  تشکیل  فراخوان -الف

 اعضا برسد.   اطالع  به  از برگزاری آن  روز قبل 7  حداقل  جلسات  برگزاری این  زمان  است  : الزم تبصره

وزش های آممراکز ارائه دهنده و برنامهاعتباربخشی   نامهآیین  در چارچوب  کمیسیون  جلسات  اداره -ب

 مداوم 

   در کمیسیون  اتخاذ شده  تصمیمات  دقیق  بر ثبت  نظارت -پ

   کمیسیون  و مکاتبات  امضای صورتجلسات -ت

 عالی آموزش مداوم شورای   در جلسات  کمیسیون  و نظرات  از مصوبات  دفاع -ث

  یا نایب  حضور رییسدارد و عالوه یک کل اعضا رسمیت ه جلسات کمیسیون و مصوبات آن با حضور نصف ب -5

 .  ضروری است  جلسات  برای تشکیل  کمیسیون  رییس

  تصویب  شود و شرط اتخاذ می  گیری از اعضای حاضر در جلسه با رأی  کمیسیون  جلسات  تصمیمات -6

تر گرد عدد باال به   تعداد حاضر که  یک  عالوه  به  )نصف  مطلق اعضای حاضر در جلسه  اکثریت  ، موافقت تصمیمات

 .استشود(  می

. برای  پذیر است امکان  کمیسیون  و هماهنگی رییس  با اطالع  در جلسه  حضور اعضای کمیسیون  عدم -7

از هر   جلسه 3از   در بیش  از اعضای آن  حضور هر یک  ، عدم در روند کار کمیسیون  جلوگیری از ایجاد اختالل

 .شود وی لغو می  و عضویت  تلقی شده  از عضویت  انصراف  منزله  به یکساله دوره 

 تشکیالت مستثنی هستند. 7اعضای شورای عالی آموزش مداوم از بند تبصره: 

  کارشناس  عنوان  نفر را به  یکاداره کل آموزش مداوم ،  اجرایی کمیسیون - امور اداری  منظور انجام به -8

 کند. می  تعیین  کمیسیون
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در اداره کل آموزش که  هاتهاین کمیهر یک از اعضای : 1اعتباربخشي آموزش مداوم هايکمیته -3

 از: عبارتندشود می تشکیلمداوم 

 مدیرکل آموزش مداومه انتخاب آموزش مداوم ب امر در انصاحبنظر از نفر دو  -1

 مدیرکل آموزش مداوم ه انتخاب بمراکز آموزش مداوم دو نفر از دبیران آموزش مداوم حداقل  -2

 مدیرکل آموزش مداومه انتخاب آموزش مداوم بکارشناسان اداره کل از حداقل دو نفر  -3

 وظایف:

 کمیته اعتباربخشی آموزش مداوم به شرح زیر است: وظایف

 مراکز آموزش مداوم  آوری کننده اطالعات ازجمعتعیین اعضای تیم  -الف

ر صدور مجوز دو پایش عملکرد آنها از مراکز آموزش مداوم اطالعات ادواری آوری جمعریزی برای برنامه -ب

 هابرنامه

  آموزش مداومو پیشنهادات مربوطه به کمیسیون آوری شده اطالعات جمعارائه گزارش  -ج

  کمیسیون  به پیشنهاد  ارایه وهای آموزش مداوم ارائه برنامهمراکز متقاضی کسب مجوز   درخواست بررسی -د

 مداومآموزش 

 تشکیالت:

  کند. می  انتخاب دبیر  عنوان  به از اعضای کمیته رانفر   یک پزشکی جامعه مداوم آموزش کل مدیر -1

 دارد:   زیر را بر عهده  وظایف  کمیته دبیر -2

     جلساتاین   ادارهو   کمیته  جلسات  تشکیل  فراخوان -الف

   کمیته  در جلسات  اتخاذ شده  تصمیمات  دقیق  بر ثبت  نظارت -ب

   کمیته  و مکاتبات  جلسات امضای صورت -ج

 آموزش مداوم  کمیسیون  در جلسات  کمیته  و نظرات  از تصمیمات  دفاع -د

  برای تشکیل  کمیته  یابد. حضور رییس می  رسمیت  اعضای آن دو سوم با حضور حداقل  کمیته  جلسات -3

 .  ضروری است  جلسات

 

  :اطالعات کننده آوريجمعتیم  -4

 حداقل شامل دو نفر است:آوری کننده اطالعات جمع: اعضای تیم اعضاء

                                                           
 شود.میتعیین های مقطعی و متناسب با ضرورتآموزش مداوم جامعه پزشکی  لاداره کبنا به تصمیم ها . تعداد کمیته 1
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 مداوممدیرکل اداره آموزش به انتخاب  یک کارشناس از اداره کل آموزش مداوم .1

 مداوم و حکم مدیرکل اداره آموزش کمیته اعتباربخشی پیشنهادیک عضو هیات علمی همکار به  .2

 :وظایف

های مربوطه و تایید آنها ها و پرسشنامهآوری اطالعات از مراکز مورد ارزشیابی و تکمیل فرمتیم جمعاین وظیفه 

 و تهیه گزارش بازدید است.

   آوری کننده اطالعات  تیم جمعاطالعات مرکز مورد ارزشیابی در دسترس نباشد، . در مواردی که 1تبصره 

 آوری نمایند. تواند اطالعات مربوطه را با  بازدید حضوری جمعمی

موظف است اطالعات جمع آوری کرده را قبل از تایید نهایی به رویت آوری کننده اطالعات جمع. تیم 2تبصره 

 ند و در صورت نقصان اطالعات برای تکمیل آنها اقدام کند. مرکز مورد ارزشیابی برسا

ها، اختالف نظر بین مرکز مورد آوری شده و نحوه تکمیل فرم. در صورتی که در مورد اطالعات جمع3تبصره 

 ذکر شود. نهاییوجود داشته باشد، باید به روشنی در گزارش آوری کننده اطالعات جمعارزشیابی و تیم 

نداشته و را تصمیم احتمالی نهایی اعتباربخشی مرکز مورد ارزشیابی تیم بازدید حق اظهارنظر در مورد  .4 تبصره

 انتقال اطالعات به کمیته اعتباربخشی است.آوری و جمعتنها مسوول 

هماهنگی برای تعیین اعضای تیم ، آن زمانبندی آوری اطالعات مراکز و جمع کلیه امور مربوط به. 5تبصره 

 ها، تهیه مقدمات بازدیدها و پرسشنامهمورد ارزشیابی، تهیه فرم، هماهنگی با مرکز آوری کننده اطالعاتجمع 

اداره کل آموزش مداوم جامعه مربوطه زیر نظر وسیله رفت و آمد و اقامت و مکاتبات  شامل ()در صورت لزوم

 شود.انجام می پزشکی 

  

 :مورد ارزشیابیمراکز  -5

 و باید برای کسب مجوز ارزشیابی شوند عبارتند از: های آموزش مداوم برگزار نمایندتوانند برنامهمراکزی که می 

 ها و دانشکده های علوم پزشکیدانشگاه -1

 های علمی وزارت بهداشتهای علمی و تخصصی مصوب کمیسیون انجمنانجمن -2

 های علوم پزشکیرش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دارای مجوز فعالیت شورای گستپژوهشکده -3

 سازمان نظام پزشکی -4

 سازمان پزشکی قانونی -5

 انستیتو پاستور  -6

 سازمان نظام پرستاری -7
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 (4) فرهنگستان علوم پزشکی -8

 

 کمیته تدوین استانداردها: -6

 از: عبارتندشود تشکیل میدر اداره کل آموزش مداوم که ته کمی ایناعضای 
 جامعه پزشکیمدیرکل آموزش مداوم  -1

 مدیرکل آموزش مداومه انتخاب ب ارزشیابی، و پزشکی آموزش نظرانصاحب دو نفر ازحداقل  -2

 مدیرکل آموزش مداومه انتخاب ب مداوم آموزش زمینه در تجربه دارای کارشناسان از نفر دوحداقل  -3

 وظایف:

 کمیته تدوین استاندارد به شرح زیر است: وظایف

آن به کمیسیون های آموزش مداوم و ارائه مراکز و برنامهنویس استانداردهای اعتباربخشی تدوین پیش -الف

 آموزش مداوم 

پرسشنامه ارزیابی درونی مراکز آموزش  آوری اطالعات وچک لیست استانداردها و پرسشنامه جمعتدوین  -ب

 مداوم 

 تشکیالت:

  رییس نایب   عنوان  به از اعضای کمیته رانفر   یکرئیس کمیته است و  پزشکی جامعه مداوم آموزش کل مدیر -1

  کند. می  انتخاب

 دارد:   زیر را بر عهده  وظایف  کمیته  رییس -2

     جلساتاین   ادارهو   کمیته  جلسات  تشکیل  فراخوان -الف

   کمیته  در جلسات  اتخاذ شده  تصمیمات  دقیق  بر ثبت  نظارت -ب

   کمیته  و مکاتبات  جلسات ی صورتامضا -ج

 عالی آموزش مداوم شورای  و آموزش مداوم کمیسیون  در جلسات  کمیته  و نظرات  از تصمیمات  دفاع -د

برای   کمیتهیا نایب رئیس   یابد. حضور رییس می  رسمیت  اعضای آن دو سوم با حضور حداقل  کمیته  جلسات -3

 .  ضروری است  جلسات  تشکیل

 :های آموزش مداوماستانداردهای اعتباربخشی مراکز و برنامه( ج

تدوین استانداردها، توسط کمیته  مداوم آموزش هایبرنامه و مراکزاعتباربخشی استانداردهای نویس . پیش1

در این کمیسیون برای تصویب  تاییدشود و بعد از اصالح و شده و به کمیسیون آموزش مداوم پیشنهاد می آماده

 شود.نهایی به شورای عالی آموزش مداوم ارسال می
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شوند. رعایت کلیه تدوین می. کلیه استانداردهای آموزش مداوم در دو سطح پایه و ارتقای کیفیت 2

 استانداردهای پایه برای کسب مجوز الزامی است.

 شوند:مداوم ارائه میهای آموزش . استانداردها در دو بخش مراکز و برنامه3

الف( استانداردهای مراکز آموزش مداوم برای صدور مجوز و به صورت ادواری برای تمدید مجوز توسط اداره 

 .مورد استناد خواهند بودکل آموزش مداوم 

مورد  آموزش مداومها توسط مراکز های آموزش مداوم برای صدور مجوز اجرای برنامهبرنامه ب( استانداردهای

 .استناد خواهند بود

آوری یک چک لیست و یک پرسشنامه جمعتدوین استانداردها، . برای هر یک از استانداردها در کمیته 4

 شود.اطالعات طراحی می

 شود.نفعان ابالغ می. استانداردهای نهایی به صورت رسمی به کلیه ذی5

تدوین حداکثر هر سه سال یک بار توسط کمیته ها به صورت ادواری و ها و پرسشنامه. استانداردها، چک لیست6

و بعد از آن به شورای عالی آموزش  آموزش مداومبه کمیسیون تغییرات بازبینی شده و برای تصویب استانداردها 

 شود.مداوم ارسال می

 

 :مراکز آموزش مداومدرونی  ارزشیابی( د

های آموزش مداوم حداکثر شش ماه مراکز داوطلب ارائه برنامه ،بعد از ابالغ استانداردهای مصوب اعتباربخشی. 1

فرصت دارند تا بر اساس دستورالعمل اداره کل آموزش مداوم، خود را ارزیابی کرده و نتایج آن را به این اداره کل 

 صورت نخواهد گرفت. ، ارزشیابی بیرونیقبل از تکمیل ارزیابی درونیارسال نمایند. 

های ارزیابی درونی که توسط کمیته اعتباربخشی طراحی شده به کمیته ابی از طریق پرسشنامه. نتایج این ارزی2

 شود. اعتباربخشی ارسال می

 . کمیته اعتباربخشی موظف است با بررسی نتایج ارزیابی درونی، در مورد آن به دو صورت تصمیم گیری کند:3

استانداردهای پایه، بازخورد ارزیابی درونی را به صورت کتبی الف( در صورت نقص شرایط مرکز و عدم رعایت 

 به مرکز مورد ارزشیابی اعالم نماید.

ارزشیابی بیرونی رعایت استانداردها مورد تایید باشد با مرکز مربوطه برای  ،ب( در صورتی که با بررسی مقدماتی

 هماهنگی الزم را انجام دهد.
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تمامی مراکز آموزش مداوم همانند روال گذشته به فعالیت خود ادامه  ،بیرونیارزشیابی اقدام برای تا زمان . 4 

ادامه فعالیت آنها منوط به طی مسیر اعتباربخشی و کسب مجوز خواهد ارزشیابی بیرونی ولی بعد از  ،دهندمی

 بود.

وظف است حداکثر . در صورتی که نتایج ارزیابی درونی از نظر کمیته اعتباربخشی، قابل قبول باشد، کمیته م5

 برنامه بازدید از مرکز را هماهنگی و اجرا نماید.از زمان ارائه نتایج ارزیابی درونی، ماه  دوظرف مدت 

اختالف  آموزش مداوم. در صورتی که در مورد قابل قبول بودن ارزیابی درونی بین کمیته اعتباربخشی و مرکز 6

شود. تصمیم کمیسیون در ارجاع می آموزش مداومون گیری به کمیسینظر وجود داشت، مراتب برای تصمیم

 و یا ارائه بازخورد و ارزیابی درونی مجدد، قابل اعتراض نخواهد بود.ارزشیابی بیرونی مورد 

بعدی توسط کمیته اعتبار بخشی، بسته به نوع مجوز اعطا شده، به طور رسمی به  ارزشیابی بیرونی. زمان 7

 شود. می مرکز ارائه کننده برنامه اعالم

 

 :مجوز انواع( ه

ها در مورد وضعیت صدور مجوز )صدور احکام( مربوطه توسط کمیسیون آموزش مداوم گیریتصمیمکلیه . 1

 گیرد.میصورت 

  مراکز آموزش مداوم به شرح زیر است:انواع تصمیمات در مورد مجوز  . 2

سیون ارزشیابی جاری، بنا بر نظر کمیآموزش مداوم بدون توجه به مجوز قبلی و در مرکز مجوز قطعي: الف( 

 است. استانداردهای پایه اعتباربخشی ، دارای انطباق قابل قبول با اعتباربخشی

یا  کمیته و تشخیصچهار سال است. در صورت در شرایط اعطای مجوز قطعی، زمان بازدید بعدی  .1تبصره 

این ارزشیابی ویژه گیرد. رزشیابی ویژه در فاصله زمانی بین دو ارزشیابی عادی صورت میکمیسیون، ا درخواست

 بر اساس پایش مستمر مراکز و نگرانی از عدم رعایت استانداردهای پایه انجام خواهد شد.

استانداردهای های آموزش مداوم را بر اساس توانند برنامهمراکزی که دارای این نوع مجوز باشند می. 2تبصره 

 رعایت این استانداردها، اجرا نمایند. باهای آموزش مداوم، ارزشیابی کرده و اعتباربخشی برنامه

. به کلیه مراکز متقاضی تازه تاسیس، برای مرتبه اول بررسی، در صورت تصویب، به صورت پیش فرض 3تبصره 

 شود.مجوز مشروط اعطا می

سیستم تغییر مداوم، بر اساس صالحدید و بر اساس شرایط مانند بدیهی است اداره کل آموزش  .4 تبصره

 تواند مبادرت به بازدید از می ،تحت پوششآموزشی واحدهای تعداد اعضای هیأت علمی یا  مدیریتی، تغییر

 مرکز نماید. 
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در ارزشیابی جاری، بنابر نظر بوده ولی دارای مجوز قطعی قبال  ی کهمرکز آموزش مداومبه مجوز مشروط: ب( 

، مجوز مشروط نیستاستانداردهای پایه اعتباربخشی ، دارای انطباق قابل قبول با و تصویب کمیسیونکمیته 

ضمنا کلیه مراکز متقاضی تازه تاسیس، برای مرتبه اول بررسی، در صورت تصویب، نیز به صورت  .شوداعطا می

 گیرند.پیش فرض مجوز مشروط می

یا کمیته و  تشخیصدر صورت سال است.  یک تا در شرایط اعطای مجوز مشروط، زمان بازدید بعدی .1تبصره 

 گیرد. کمیسیون، ارزشیابی ویژه در فاصله زمانی بین دو ارزشیابی عادی صورت میدرخواست 

دارای این نوع مجوز مرکز پذیر است و اگر  سال امکان دوتداوم وضعیت مشروط، حداکثر تا مدت  .2تبصره 

 شود.میو یا تعلیق نتواند در طی این مدت مجوز قطعی اخذ نماید، مجوز آن لغو 

های آموزش مداوم را بر اساس استانداردهای توانند برنامه. مراکزی که دارای این نوع مجوز باشند می3تبصره 

 استانداردها، اجرا نمایند. رعایت این باهای آموزش مداوم، ارزشیابی کرده و اعتباربخشی برنامه

 

دارای موارد عدم انطباق عمده با کمیته اعتباربخشی بنا بر نظر  ی کهکز آموزش مداومامرمجوز: تعلیق ( ج

مورد ارزشیابی  شود و در پایان مدت مزبور مجددامیمحروم ارائه برنامه هستند، به مدت یک سال از استانداردها 

خدمات مرتبط از جمله صدور گواهی نهایی برای مشمولین کماکان ارائه خواهد بدیهی است سایر گیرد. میقرار 

 شد.

مراکزی که دارای این نوع مجوز باشند ادامه وضعیت تعلیق مجوز حداکثر برای یک سال مقدور است و . 1 تبصره

 شوند. می مشروط بعد از یک سال یا لغو مجوز شده و یا تایید

های آموزش مداوم را اعتباربخشی کنند. کلیه توانند برنامهمجوز باشند نمیتعلیق . مراکزی که مشمول 2تبصره 

های این مراکز باید تا زمان کسب مجوز قطعی، توسط مرکز ارائه دهنده دیگری که به عنوان مرکز معین برنامه

رگزاری توسط این شود، ارزشیابی شود و مجوز بتصویب می ،تعیین و در کمیسیون ،شود و در کمیتهشناخته می

 مرکز معین برای مرکز اول صادر شود.

 

اندازی آن به کمیته که درخواست راههای آموزش مداوم دهنده برنامهارائهمتقاضی مرکز  عدم صدور مجوز:( د

، دارای انطباق قابل قبول با و تصویب کمیسیونه شده و در ارزشیابی انجام شده، بنا بر نظر کمیته ئارا

 نیست.استانداردهای پایه اعتباربخشی 

  کار صدور مجوز و اعطای امتیاز را انجام دهند.توانند مجوز باشند نمی مشمول عدم صدور. مراکزی که 1تبصره 
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بر نظر کمیته و تصویب کمیسیون،  بناهستند و و یا تعلیق مجوز دارای مجوز مشروط ی که مراکزلغو مجوز: ( ه

 تداوم یافته باشد.استانداردها در نوبت بعدی ارزشیابی عدم انطباق آن با 

  توانند کار صدور مجوز و اعطای امتیاز را انجام دهند.نمی. مراکزی که دارای این نوع مجوز باشند 1تبصره 

تا زمان تعیین  اندلغو پروانه شدههای علمی گروه پزشکی که توسط کمیسیون انجمن های علمی. انجمن2تبصره 

 است.تکلیف مشمول این حکم 
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 های آموزش مداومکز و برنامهگردش کار  اعتباربخشي مرانمودار  . 2شکل 
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 های آموزش مداوم علوم پزشکی:ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه

، بر اساس استانداردهای برگزاریهای آموزش مداوم باید برای دریافت مجوز اجرا و قبل از کلیه برنامه .1

 های آموزش مداوم، ارزشیابی شوند.اعتباربخشی برنامه

تدوین شده و برای تایید  تدوین استانداردهاهای آموزش مداوم توسط کمیته نویس استانداردهای برنامه. پیش2

را بعد از اصالح و تایید،  این استانداردها آموزش مداومسیون شوند. کمیارسال می آموزش مداومبه کمیسیون 

 دهد.برای تصویب نهایی به شورای عالی آموزش مداوم پیشنهاد می

زش مداوم به همراه چک لیست و پرسشنامه مربوطه، بعد از تصویب باید توسط های آمو. استانداردهای برنامه3

 اداره کل آموزش مداوم به تمامی مراکز آموزش مداوم ابالغ شوند.

های آموزش توانند با استفاده از این استانداردها برنامهمراکز آموزش مداوم دارای مجوز قطعی و مشروط می .4

واحدهای زیر مجموعه خود را اعتباربخشی کرده و در صورت رعایت استانداردهای مداوم پیشنهاد شده توسط 

 مربوطه، مجوز اجرا صادر نمایند.

های آموزش مداوم خود را اعتباربخشی کنند. توانند برنامهنمی مجوزبا شرایط تعلیق . مراکز آموزش مداوم 5

مراکز آموزش مداوم وعه این مراکز باید توسط های آموزش مداوم پیشنهاد شده توسط واحدهای زیر مجمبرنامه

در صورت رعایت ها ارزشیابی شوند. مجوز اجرای این برنامه ،برنامه یبا استفاده از استانداردها ومعین 

 د.شومیصادر توسط مرکز معین استانداردهای مربوطه، 

ا، اهداف آموزشی، مشخصات ههای آموزش مداوم شامل عناوین موضوعات و فعالیت. تمامی مشخصات برنامه6

سخنرانان، دبیر برنامه، امتیازات تخصیص یافته، ساعات و زمان مفید برنامه، مکان و زمان برگزاری، مخاطبان 

کنندگان باید در سامانه آموزش مداوم اداره کل آموزش مداوم جامعه مشمول کسب امتیاز و تعداد شرکت

 پزشکی به نحو مقتضی ثبت شوند.

مطابق با  آن رازش مداوم موظف است در طی برگزاری برنامه، با نظارت مستقیم بر آن، اجرای . مرکز آمو7

 بررسی و تضمین نماید.)در سامانه آموزش مداوم اداره کل( ریزی مصوب شده قبلی برنامه

-ت. مرکز آموزش مداوم موظف است تمامی اطالعات و مشخصات مربوط به هر برنامه را قبل از ثبت نام شرک8

 در اختیار ایشان قرار دهد. از طریق سامانه آموزش مداوم کنندگان به صورت شفاف 

شامل صورتجلسات مراکز آموزش مداوم صادر کننده مجوز برنامه موظفند مستندات مربوط به هر برنامه . 9

کنندگان و مستندات شورای آموزش مداوم مرکز مربوطه، مستندات مربوط به ارزشیابی برنامه و حضور شرکت

حفظ و نگهداری نمایند و در هر به صورت الکترونیکی را مصوب شورای عالی آموزش مداوم  12مربوط به ماده 
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زمان بنا به درخواست اداره کل آموزش مداوم، آنها را در اختیار نمایندگان معرفی شده از طرف این اداره قرار 

 دهند.

 

 مراکز آموزش مداوم معین

های آموزش مداوم پیشنهاد شده توسط واحدهای زیر مجموعه مراکز آموزش مداوم با شرایط تعلیق برنامه .1

برنامه، ارزشیابی شوند. مجوز اجرای  یمجوز باید توسط مراکز آموزش مداوم معین و با استفاده از استانداردها

 شود.یها در صورت رعایت استانداردهای مربوطه، توسط مرکز معین صادر ماین برنامه

های آموزش مداوم ابتدا توسط خود مرکز متقاضی به کمیته مرکز معین هر مرکز متقاضی ارائه برنامه .2 

تواند نسبت به تایید و یا رد می ،شود. کمیته با توجه به وضعیت مجوز و سابقه عملکرداعتباربخشی پیشنهاد می

 مورد تصویب قرار گیرد.  آموزش مداومپیشنهاد اقدام کند. در صورت تایید کمیته، مراتب باید در کمیسیون 

را بر اساس درصد مشخصی از درآمد حاصل از  هاارزشیابی و صدور مجوز برنامهمرکز متقاضی باید هزینه . 3

( کنندگانتعداد شرکت ×هزینه ثبت نام د. درآمد حاصل از برنامه از فرمول )اجرای برنامه به مرکز معین پرداخت کن

محاسبه شده و درصد فوق در هر سال با پیشنهاد اداره کل آموزش مداوم و تصویب شورای عالی آموزش مداوم 

 شود.برای کل کشور تعیین و ابالغ می

 

 مداوم به تصویب رسید.شورای عالی آموزش  29/10/1393این آیین نامه در نشست مورخ 
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