
 ارزیابی درونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی:فرآیند  جدول زمانبندی 

  :10/10/1401شنبه تاریخ شروع 

 :12/12/1401جمعه  تاریخ پایان  

   توسط مسئوالن کارگروه ها الزامی می باشد.بر اساس جدول زمانبندی جلسات کمیته ارزیابی ارائه گزارش کار 

عنوان مراحل  زمانبندی اجرا

 هفته اول ه دومهفت سوم ههفت چهارم ههفت ه پنجمهفت ششمه هفت هفتمه هفت هشتمه هفت نهمه هفت ارزیابی درونی

   
 

 

    

 تعیین اعضای کمیته
و  ارزیابی درونی

 ها کارگروه
تا  10/10/1401از 

12/10/1401 

 تشکیل کمیته -1
 ارزیابی درونی و
 کارگروه های

 تخصصی

   

 روز 7بازه زمانی: 
 (% چهارم25) گزارش پیشرفت

و تنظیم صورت جلسات 
 کارگروه تخصصی 

22/11/1401-28/12/1401 

 

 

 روز 14بازه زمانی: 
 (% سوم25) گزارش پیشرفت

و تنظیم صورت جلسات 
 کارگروه تخصصی 

8/11/1401-21/11/1401 

 

 روز 14بازه زمانی: 
و  (% دوم25) گزارش پیشرفت

تنظیم صورت جلسات 
 کارگروه تخصصی 

24/10/1401-7/11/1401 

 روز 11بازه زمانی: 
و  (% اول25) گزارش پیشرفت

تنظیم صورت جلسات کارگروه 
 تخصصی 

13/10/1401-23/10/1401 

 انجام ارزیابی -2
 درونی

  
 بررسی و ارزیابی گزارشات نهایی 

29/11/1401-05/12/1401 

 

 تهیه و ارسال 
 کامل گزارش کارگروه ها

22/11/1401-28/12/1401 

 

 

     

 مرحله تهیه و -3
گزارش  ارسال

 ارزیابی درونی

گزارش های  ثبت
ارزیابی درونی در 

 وزارتسامانه 
06/12/1401-
12/12/1401 

   

  
    

مرحله تکمیل  -4
 های داده

گزارش ارزیابی 
 درونی



  اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی:جدول زمانبندی جلسات کمیته ارزیابی درونی 

 

 

 اقدامات الزم  ساعت تاریخ ردیف

جلسه اول کمیته 

 ارزیابی درونی
 تهیه شده از جلسات درون کارگروهاول کارگروه تخصصی به همراه صورت جلسات زمانی گزارش پیشرفت بازه ارائه  14تا  12 24/10/1401

جلسه دوم کمیته 

 ارزیابی درونی
 تهیه شده از جلسات درون کارگروهکارگروه تخصصی به همراه صورت جلسات  زمانی دومگزارش پیشرفت بازه ارائه  14تا  12 08/11/1401

جلسه سوم کمیته 

 ارزیابی درونی
 تهیه شده از جلسات درون کارگروهکارگروه تخصصی به همراه صورت جلسات  زمانی سومگزارش پیشرفت بازه ارائه  14تا  12 23/11/1401

جلسه چهارم کمیته 

 ارزیابی درونی
 تهیه شده از جلسات درون کارگروهکارگروه تخصصی به همراه صورت جلسات  زمانی چهارمگزارش پیشرفت بازه ارائه  14تا  12 30/11/1401

جلسه پنجم کمیته 

 ارزیابی درونی
 بررسی و ارزیابی گزارشات نهایی 14تا  12 03/12/1401

جلسه ششم کمیته 

 ارزیابی درونی
 ارزیابی گزارشات نهاییبررسی و  14تا  12 06/12/1401

جلسه هفتم کمیته 

 ارزیابی درونی
 بررسی و ارزیابی گزارشات نهایی 14تا  12 08/12/1401

 

 

 شد.محل برگزاری جلسات سالن کنفرانس شجاع پور می با 

 

 



 .جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی به لینک های زیر مراجعه نمایید 

 

  لینک دسترسی به پادکست های آموزشی توضیحات مرتبط با هر سنجه      

https://b2n.ir/x02272 
 

 

   لینک دسترسی به استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی 

https://b2n.ir/y90744 

 

 

 لینک دسترسی به استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی 

https://b2n.ir/y90744 

 

  تخصصی های کارگروه توسط عمومی پزشکی دوره اعتباربخشی درونی ارزیابی گزارش فرملینک دسترسی به  

https://b2n.ir/x78581 

 

  اخالق اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی ولینک دسترسی به راهنمای  

https://b2n.ir/x78581 
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