
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی 

 دبیرخاهن شورای آموزش زپشکی عمومی

 

 

 بیرونی راهنمای ارزیابی

 اعتباربخشی 

 ی عمومیپزشک دوره 
 

 

 

 

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

 



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

 6 از 2 فحهص                                                           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 پزشکی کشورهای اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده  اولدور  ،پزشکی کشورعلوم آموزش 

 رزیابیای مشارکت تحسین برانگیز مسئوالن و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی)درقالب تیم ها

متبوع و مسئوالن محترم وزارت  و تایید استقبال وردم وشد انجام  1397-1398در سال های  (درونی و بیرونی

 قرار گرفت. یون جهانی آموزش پزشکیو فدراس دانشگاه های علوم پزشکی

 زشکی عمومیدوره پ اعتباربخشی دوملزوم شروع دور  و بودن اعتباربخشیو استمراری ای  ماهیت دوره با عنایت به

ار بخشی دبیرخانه کمیته اعتبو تصمیم  19-کوویدگیری بیماری  زمانی آن با همه همو  قبلبراساس آرای صادره در دور 

 اعتباربخشی فرآیند ،استانداردهازنگری مبنی بر با 28/8/1399پانزدهم مورخ شورای آموزش پزشکی عمومی در جلسه 

 اطالعات ارائه هدف با زیرراهنمای ، ها در آن فوقشرایط همه گیری بیماری لحاظ کردن  وارزیابی  های شیوه نامه و

ای محترم اعض برای بیرونی ارزیابی انجام شرایط و مراحل خصوص درگیری بیماری  روز و منطبق با شرایط همه هب

ت آن توسط تهیه شده و رعای اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده های پزشکی کشور بیرونیارزیابان  های تیم

 .استارزیابان محترم ضروری 

یرونی، بمشارکت در فرآیند اعتباربخشی و ارزیابی الزم به یادآوری است که ارزیابان محترم باید قبل از 

نسبت به  برگزار شده توسط دبیرخانه پزشکی عمومی در کارگاه ها و یا جلسات آموزشیشرکت  ضمن

 فرآیند، مطالعه دقیق آیین نامه اعتباربخشی، استانداردهای ملی، برنامه و آیین نامه جدید آموزشی

ه شراف کاملی نسبت باِ واقدام نموده  دوره پزشکی عمومی و راهنمای سامانه اعتباربخشی اعتباربخشی

 آنها پیدا کرده باشند.
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 ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی: مراحلالف(

 قبل از بازدید از دانشکده پزشکی -

 زمان بازدید از دانشکده پزشکی -

 بعد از بازدید از دانشکده پزشکی -
 

 

 ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی: فعالیت هایب( 

 پزشکیقبل از بازدید از دانشکده  -1

موزش پزشکی آتوسط دبیرخانه شورای  از بین آنها سرپرست تیم انتخاب و بیرونی ارزیابی تیماعضای تعیین  -1-1

 .دبیرخانه عمومی و با تأیید کمیته اعتباربخشی

 :خواهند بودهای زیر شرایط و ویژگی واجدعضو بوده و  7تا  4تیم ارزیابی بیرونی به طور معمول شامل : 1 تبصره

شنایی کامل  - شکی عمو بهآ شناس  خبره آموزش پز سابقه فعالیت مطلوب به عنوان عضو هیات علمی و یا کار شکی عمومی ) شاغل و یا دوره پز می اعم از 

   بازنشسته(
  .اشتهار به حسن اخالق و انصاف -
  .ارزشیابی و ارزیابیسوابق علمی و اجرایی قابل قبول در زمینه  -

 .در دوره های آموزشی و برنامه های توجیهی مرتبط با آن فعال از طریق حضور به فرآیند اعتباربخشی کافی تسلط -
 .اعتباربخشی با دانشکده مورد تعارض منافع  نداشتن -

 خواهد بود: و وظایف زیر را عهده دار بوده: سرپرست تیم ترجیحاً دارای سابقه فعالیت اجرایی در ارتباط با برنامه پزشکی عمومی 2تبصره 

 .و  دبیرخانه پزشکی عمومی  بین تیم ارتباط -

 .(بازدید قبل، حین و بعد از ارزیابی بیرونی) هایفعالیت هدایت مدیریت و -

 .ابیرونی بین اعض ارزیابیهماهنگی بین اعضای تیم و تقسیم وظایف  -

 .تعیین زمان و تنظیم برنامه بازدید مشارکت با دبیرخانه و دانشکده در خصوص  -
  .ارزیابی بیرونینظارت و اطمینان از حسن اجرای فرآیند   -
 .ارزیابی بیرونی نهایی گزارش تنظیم و جمع بندی  -

  به کمیته اعتباربخشی نهایی ارزیابی بیرونیارائه گزارش  -

 

 .پزشکی عمومی خانهبرگزار شده توسط دبیرارزیابان در کارگاه ها و یا جلسات آموزشی  شرکت -1-2

  برگزار خواهد شد. بیرخانه پزشکی عمومیدتوسط  ، جلسات فوق بصورت مجازی و وبیناری19-کوویدهمه گیری بیماری  شرایطتبصره: در 

 دوره پزشکی عمومی. ارزیابی بیرونی در سامانه اعتباربخشیاعضای تیم نام  ثبت -1-3

 عریف اعضا و سرپرست تیم ارزیابی هر دانشکده در سامانه اعتباربخشی توسط دبیرخانه پزشکی عمومی.ت -1-4

بیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ددانشکده به سرپرست تیم ارزیابی بیرونی توسط  گزارش خودارزیابی ارسال -1-5

 از طریق سامانه اعتباربخشی.
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یابی درونی دانشکده هماهنگی بین اعضای تیم ارزیابی بیرونی و تقسیم کار بررسی متون و مستندات گزارش ارز -1-6

 سرپرست تیم از طریق سامانه اعتباربخشی. توسط
یم از تبصره: جهت بررسی متون و مستندات ارزیابی درونی مربوط به هر استاندارد و تهیه گزارش میزان رعایت آن ، الزم است سرپرست ت

ا بعنوان مسئول جمع استاندارد تعیین و از بین آنها یک نفر ر هراز اعضای تیم را  بعنوان ارزیابی کننده  نفر 2حداقل طریق سامانه اعتباربخشی  

 ندی و تکمیل کننده فرم ارزیابی بیرونی استاندارد فوق انتخاب نماید. ب

ر اساس هر استاندارد و بررسی متون و مستندات گزارش ارزیابی درونی دانشکده توسط اعضای تیم ارزیابان بیرونی ب -1-7

اعتباربخشی با رعایت  میزان رعایت استانداردها براساس فرم های مربوطه و سپس ارائه به سرپرست تیم از طریق سامانه اعالم

 . 6تبصره  بند 

از طریق سامانه  دبیرخانه بهتوسط سرپرست تیم بررسی متون و مستندات گزارش ارزیابی درونی  بازخوردارسال  -1-8

 اعتباربخشی. 

وسط تاز دانشکده  تکمیلیاطالعات و مستندات ود نقص درگزارش و مستندات ارزیابی درونی طبق اعالم سرپرست تیم، تبصره: در صورت وج

 دبیرخانه درخواست خواهد شد.

ی و با هماهنگی سرپرست از دانشکده، توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عموم برنامه بازدیدتنظیم تعیین زمان و  -1-9

 پزشکی.دانشکده تیم ارزیابی بیرونی و مسئوالن 

 سرپرست تیم، زمان بازدید تعیین خواهد شد. نظرتبصره: در صورت کامل بودن گزارش و مستندات ارزیابی درونی طبق 

انجام  هماهنگی درخواست ارزیابان و معرفی  ،بازدید مهو برنا زمان ،هدفاعالم  درخصوصمکاتبه با دانشکده پزشکی  -1-10

انتقال و اسکان  نقل وبازدید از منابع و عرصه های آموزشی، هماهنگی ، مصاحبهتشکیل جلسات  )اطالع رسانی، توسط دانشکده های الزم

  ارزیابان و...(

 دانشکده.نماینده ی با هماهنگ و استقرار در محل دانشکده پزشکیاعزام اعضای تیم ارزیابی بیرونی به  -1-11

موارد  صوص: نماینده دانشکده موظف است مشخصات و شماره تماس خود را به اعضای تیم ارزیابی بیرونی اعالم و هماهنگی الزم در خ1 تبصره

 بعمل آورد. زیر را 

 .ایاب و ذهاب ارزیابان تامین وسیله نقلیه و -

 ارزیابان. اسکان مناسب  -

 .رفع نیازهای ضروری و رعایت محدودیت های ارزیابان -

 ختصاص یک اتاق خصوصی و مطمئن در محل دانشکده ترجیحاً نزدیک به محل جلسه معارفه به تیم ارزیابی بیرونی جهت هماهنگی و هدایت برنامه.ا -

 و پرینتر. فراهم نمودن امکان دسترسی به کامپیوتر متصل به اینترنت -

 تیم ارزیابی بیرونی. اعضاء از کدام هر برای شناسایی تهیه و ارائه کارت -

 معارفه. جلسه در کنندگانشرکت برجسته هایویژگی سایر و سازمانی پست اسامی، از تهیه و ارائه فهرستی -

شد - ضای هیئت یا اداری تعیین و معرفی چند نفر از مدیران ار شکده اع شکده بارابط د عنوان به علمی دان ساس حوزه های   بیرونی ارزیابی تیم ان بر ا

  زمان بررسی مستندات تکمیلی و یا بازدید از عرصه های آموزشی. ارزیابی در

 سط دانشکده.رعایت تمام زمان بندی های اعالم شده از سوی تیم بازدید تو -
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د متعارف به ح: تامین محل اسکان مناسب و  وسیله ایاب و ذهاب مطمئن  برای ارزیابان بیرونی به منظور بازدید، و نیز پذیرایی در 2 تبصره

د بر حد متعارف، بوده و به جز موارد مذکور، پرداخت وجه، دادن هر گونه هدیه، و نیز انجام هر گونه پذیرایی مازاعهده دانشکده مورد بازدید 

 .استممنوع 

ه برگزاری ب، بازدید از دانشکده بصورت مجازی خواهد بود و دانشکده موظف است نسبت 19-کووید: در شرایط همه گیری بیماری 3 تبصره

 و انجام بازدید ()با مسئوالن آموزشی، مدیران گروه های آموزشی، نمایندگان اعضای هیئت علمی و دانشجویان پزشکیوبیناریجلسات مصاحبه 

ازی  سآماده از طریق  )علوم پایه در دانشکده، بالینی در بیمارستان ها و پزشکی اجتماعی در جامعه(منابع و عرصه های آموزشی (onlineبرخط)

زی، آدرس لینک سامانه مجا اطالع رسانیتعیین و  ،(online،  تهیه تجهیزات مناسب برای بازدید برخط)جلسات مجازی برای بستر مناسب

 را بعمل آورد. ، اقدامات و هماهنگی های الزم،  اعالم مشخصات و تلفن کارشناس مسئول ارتباط مجازییمدیریت جلسات وبینار

 

 بازدید از دانشکده پزشکی زمان -2

   ا رعایت تبصره ب و تقسیم وظایف توسط سرپرست تیم برگزاری جلسه هماهنگی اعضای تیم ارزیابی بیرونی -2-1

االت مصاحبه و مکان های ؤوس ،ا دانشجویان()مسئوالن، هیئت علمی و یافراد مصاحبه شونده و مشخص کردن 1-6 بند

 ن.در محل اسکا ترجیحاً شب قبل از بازدید و بازدید شروعحداقل یکساعت قبل از  آموزشی مورد بازدید

 جلسه هماهنگی ارزیابان بیرونی بصورت مجازی برگزار خواهد شد.، 19-کوویدتبصره: در شرایط همه گیری بیماری 

ا نماینده وی، معاونین معاون آموزشی دانشگاه ی )رئیس دانشکده،دانشکدهآموزشی معارفه با مسئوالن  برگزاری جلسه -2-2

می به صالحدید رئیس دوره پزشکی عمودانشکده، مدیر دفتر توسعه دانشکده، اعضای کمیته  خودارزیابی دانشکده و سایر افراد مرتبط با 

ارزیابی دوره با هدف معرفی مسئوالن دانشکده و اعضای تیم بازدید، ارائه گزارش مختصری از فرآیند خود دانشکده(

ه بازدید توسط از قبل تنظیم و اعالم شد توسط رئیس دانشکده یا دبیر کمیته خودارزیابی دانشکده و مرور برنامه

 ی بیرونی.سرپرست تیم ارزیاب

 در صورت نیاز. جلسه تکمیلی بررسی متون و مستندات ارزیابی درونی برگزاری -2-3

مدیران گروه ، اعضای کمیته خودارزیابیبا مسئوالن آموزشی دانشکده، )و هم اندیشی مصاحبهبرگزاری جلسات  -2-4

 اردهای دورهبه رعایت استاند مربوطاالت ؤوبا هدف طرح س (های آموزشی، نماینده اعضای هیئت علمی و دانشجویان

 و دریافت پاسخ و نظرات آنها.

و  نابعمکمیت و کیفیت جهت مشاهده  ، پزشکی اجتماعیبیمارستان ،حضور در عرصه های آموزشی دانشکده -2-5

دفتر کار  ا، همکانات بالینی بیمارستان ها و دانشکده، گروه های آموزشی، کالسا)آموزشی و کمک آموزشی آموزشی امکانات

برنامه، کتابخانه، سالن  مانند اینترنت و کامپیوتر، تسهیالت فوق ITهای بالینی، امکانات ها، مرکز مهارتاعضای هیأت علمی، آزمایشگاه

 و سایر موارد با نظر ارزیاب بیرونی.  (غذاخوری، پاویون کارورزان

 .خواهد بود (onlineمجازی و برخط) عرصه های آموزشی بصورت، انجام بازدید از 19-کوویدتبصره: در شرایط همه گیری بیماری 

، ید در اتاق کارجمع بندی تیم ارزیابان: قبل از برگزاری جلسه اختتامیه، اعضای تیم بازدبرگزاری جلسه  -2-6

 .دنکنآماده می ار های تیم بازدید و بازخوردهای اعضای تیمای از نقاط قوت و ضعف برنامه را بر اساس گزارشخالصه
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نقاط قوت و و ارائه ن آموزشی دانشکده معاون آموزشی دانشگاه و مسئوال با حضوربرگزاری جلسه اختتامیه  -2-7

 بدون ست تیمتوسط سرپربرداشت کلی تیم ارزیابی بیرونی از بازدید به عمل آمده  رعایت استانداردهای ملی وضعف 

تباربخشی تصمیم در خصوص نتیجه اعتباربخشی توسط کمیته اعو یادآوری اینکه  اظهار نظر درخصوص تصمیم نهایی

یش رای اعالم و بیرونی اتخاذ و به دانشکده بصورت پدبیرخانه پزشکی عمومی پس از دریافت گزارش ارزیابی درونی 

 خواهد شد.

 خواهد بود. (onlineمجازی و برخط) بصورت برگزاری جلسه اختتامیه ،19-کوویده: در شرایط همه گیری بیماری تبصر

 

 

 از بازدید از دانشکده پزشکی بعد -3

  تبصرهدر مندرج ف وظایتقسیم بندی  براساس)اعضای تیم ارزیابیارزیابی بیرونی توسط  گزارش تکمیل فرم های -3-1

 از طریق سامانه اعتباربخشی.و ارسال آن به سرپرست تیم  (1-6بند

مربوطه و ارسال آن به دبیرخانه پزشکی عمومی از طریق سامانه ارش ارزیابی بیرونی طبق فرم جمع بندی گز -3-2

 اعتباربخشی.

 ارزیابی بیرونی توسط سرپرست تیم در کمیته اعتباربخشی طبق هماهنگی دبیرخانه پزشکی عمومی. ارائه گزارش -3-3

 

 

 ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی: اجرایجدول زمانبندی ( ج

 
 

 ارزیابی بیرونی مراحلعنوان 
 زمانبندی اجرا

 ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته

       مرحله قبل از بازدید -1

       از دانشکده مرحله بازدید -2

       بعد از بازدید  مرحله  -3

 

  

 


