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 اعتباربخشي يراهنماي اخالق
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 اعتباربخشي دوره پزشكي عمومي ساختار و فرايند
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  يتعال بسمه

  
ش   براي در اين راهنما كدهاي اخالقي  شاركت دارند و باي    يافرادي كه در فرآيند اعتباربخشي دوره آموز شكي م شود    دپز رعايت 

  ارائه شده است.

  :شركت دارند    صداقت (اعم از اعضاي كميته اعتباربخشي و نيز اعضاي تيم     تمام افرادي كه در فرآيند اعتباربخشي 
   نمايند.ميبه صورت شفاف و صادقانه عمل هاي بازديد) 

 

 :اعم از اعضاي كميته اعتباربخشي و نيز اعضاي  شركت دارند  ياعتباربخش نديكه در فرآ يتمام افراد حفظ استقالل)
دهند. (تحت  ميگرفته و كار ارزيابي خود را به صــورت مســتقل انجام نقرار بيروني تحت تأثير عوامل تيم هاي بازديد) 

 گيرند)ميتأثير فشار و توصيه ديگران قرار ن

 

 :ــ نديكه در فرآ يتمام افراد محرمانه بودن ــركت دارند  ياعتباربخش ــي و نيز  ش ــاي كميته اعتباربخش (اعم از اعض
با محرمانه تلقي كرده و هاي اعتباربخشــي را مده در ارتباط با فعاليتآاطالعات به دســت  اعضــاي تيم هاي بازديد)

ــاس آيين نامه  به جز مواردي كه   گذارند؛   نميديگران در ميان   ــي دوره         بر اسـ يا راهنماهاي مرتبط با روند اعتباربخشـ
همچنين  از اين اطالعات در  پزشــكي عمومي از طرف دبيرخانه شــوراي آموزش پزشــكي عمومي اعالم شــده اســت. 

 نمي كنند.اقتصادي براي خودشان يا ساير افراد استفاده منافع راستاي كسب 

 

 :ش  نديكه در فرآ يتمام افراد حفظ حريم ضاي      شركت دارند   ياعتباربخ شي و نيز اع ضاي كميته اعتباربخ (اعم از اع
نمايند از اطالعات     مينمايند و تالش   ميفرآيند اعتباربخشـــي رعايت      جريان  حقوق ديگران را در تيم هاي بازديد)    

 آيد محافظت نمايند.خصوصي كه حين انجام كار اعتباربخشي به دست مي

 

  اعم از اعضاي كميته اعتباربخشي    شركت دارند   ياعتباربخش  نديآكه در فر يتمام افراد رفتار ناعادالنه: پرهيز از)
ــاي تيم هاي بازديد) ــتاي منافع فردي از افرادي كه در    و نيز اعض ــوم در راس ــت هاي غيرمرس فرآيند  جريان درخواس

شود ديگران از آن برداشت    نخواهند داشت گيرند اعتباربخشي مورد بررسي قرار مي   . عالوه بر اين رفتارهايي كه باعث 
 نمي دهند.نادرستي داشته باشند انجام 

 

  اعم از اعضاي كميته اعتباربخشي و    شركت دارند   ياعتباربخش  نديكه در فرآ يتمام افراد منافع:تعارض مديريت)
ــاي تيم هاي بازديد)  ــورت وجود هرگونه ارتباط با نيز اعض ــگادر ص ــكي عموميدانش مورد   دورهيا  ه متولي دوره پزش

تعارض منافع   چندكنند. هر و تصميم گيري كميته اعتباربخشي مشاركت نمي    يابي بيروني ش اعتباربخشي در فرآيند ارز 
خود بايد در اين زمينه   ،و هر يك از اعضــاي تيم بازديد يا اعضــاي كميته اعتباربخشــي شــودمحدود به موارد زير نمي

 شود:بارزترين موارد تعارض منافع در پايين ذكر ميبرخي از تصميم گيري كنند اما در عين حال 



اعتباربخشي دوره پزشكي عمومي يراهنماي اخالق  
 

٦١ 
 

o ــي /ارزياب ــو كميته اعتباربخش ــگاه متولي،  يا فاميل درجه يك او اخيرا  عض ــيابي يا دانش در دوره مورد ارزش
 باشد.  بوده ، كارمند و يا مدير عضو هيات علميدانشجو، 

o  دوره مورد ارزشــيابي يا توافق اوليه يا قراردادي را با ارزياب/عضــو كميته اعتباربخشــي يا فاميل درجه يك او
 عقد كرده باشد. دانشگاه متولي من

o    شد كه در رقابت با     ارزياب/عضو كميته اعتباربخشي يا فاميل درجه يك او شركتي با شگاه يا  دوره مورد  از دان
 است.   ارزشيابي يا دانشگاه متولي

 

   اعم از اعضاي كميته اعتباربخشي و نيز   شركت دارند   ياعتباربخش  نديكه در فرآ يتمام افراد: دريافت هديهعدم)
هاي مرتبط با اعتباربخشـــي دريافت  هيچگونه جبران مالي يا هديه به دليل فعاليتاعضـــاي تيم هاي بازديد) 

 نمايند.  نمي

ضاي تيم ارزيابي بيروني   شي و در چارچوب تعيين     عالوه بر موارد فوق، اع صوص موارد مرتبط با اعتباربخ فقط در خ
  شده اظهار نظر مي كنند.  

  
  متن تعهد نامه

 يتيم ارزيابان بيروني، راهنماي اخالقعضو كميته اعتباربخشي/..  به عنوان ....................اينجانب ...............
فعاليت در نمايم حين انجام ، درك نموده و تعهد ميمطالعه كردهاعتباربخشي دوره پزشكي عمومي را 

   .از آن پيروي نمايم قالب ساختار اعتباربخشي
  

  امضا:                       نام و نام خانوادگي:                  تاريخ:         
  


