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دوین نظام اعتبار بخشی ملی و تکارگروهجدول اعضای 
استانداردهای آموزشی

شماره تماس ایمیل میمرتبه عل سمت ضانام و نام خانوادگی اع

09133497671 kheirkhah82@yahoo.com استادیار رئیس دکتر علی اصغر خیرخواه

09389568098 mehni@yahoo.com مربی دبیر دکتر ساره مهنی

09131414828 Okhovati.Maryam@gmail.com دانشیار عضو دکتر مریم اخوتی

09365116397 Mirzaei.saeid@gmail.com استادیار عضو دکتر سعید میرزایی

09351109518 o.atashbahar@gmail.com استادیار عضو اردکتر ام البنین آتش به

09375418122 delaramnasab@yahoo.com مربی عضو مجتبی دالرام نسب

09126182891 mortezakhademolhosseini@gmail.com استادیار عضو ینیدکتر مرتضی خادم الحس

09338751597 Edc.irshums@gmail.com مربی عضو میترا ستوده

09177364693 fsetudezade@gmail.com استادیار عضو دکتر فاطمه ستوده زاده



ار بخشی گزارش عملکردکارگروه نظام اعتب
ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

3: جلسات برگزارشدهتعداد 



ین اعتبار بخشی ملی و تدوکارگروه نظام شاخص های 
استانداردهای آموزشی



امتیازنتیجهتعداد دورهنام دورهنام دانشگاهردیف

کرمان1

---اعتباربخشی موسسه ای

های اعتباربخشی بیمارستان
آموزشی

دوره3
جز )در هر سه دوره اعتبار یک ساله 

تی بیمارستان روانپزشکی شهید بهش
(ماهه6دور دوم و سوم مشروط 

25

اعتباربخشی دوره پزشکی
عمومی

---

اعتباربخشی دوره داروسازی
..و دندانپزشکی و 

---

رفسنجان2

35دو سالهاعتبار یک دورهاعتباربخشی موسسه ای

های اعتباربخشی بیمارستان
آموزشی

25سالهاعتبار یک یک دوره

اعتباربخشی دوره پزشکی
عمومی

35دو سالهاعتبار یک دوره



ردیف
نام 

دانشگاه
امتیازنتیجهتعداد دورهنام دوره

زاهدان3

---اعتباربخشی موسسه ای

اعتباربخشی بیمارستان های 
آموزشی

دو دوره 
اعتبار مشروط شش -

ماهه
اعتبار یکساله-

25

دورهدویاعتباربخشی دوره پزشکی عموم
یک سالهاعتبار-
اعتبار یک ساله-

15

زابل4

35اعتبار دو سالهیک دورهاعتباربخشی موسسه ای

اعتباربخشی بیمارستان های 
آموزشی

25اعتبار یکسالهیک دوره

دو دورهیاعتباربخشی دوره پزشکی عموم
لهیکسااعتبارمشروط -

دو سالهاعتبار -
25

-ارزیابی درونییک دورهاعتباربخشی دوره داروسازی



ردیف
نام 

دانشگاه
امتیازنتیجهتعداد دورهنام دوره

بم5

35اعتبار دو ساله مشروطدورهدو اعتباربخشی موسسه ای

دو دورهیاعتباربخشی بیمارستان های آموزش
شش ماهه مشروطاعتبار -

یکسالهاعتبار -
25

دو دورهاعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
مشروط یکسالهتایید -

دو سالهاعتبار -
25

25اعتبارمشروط یکسالهدورهیک اعتباربخشی دوره پزشکی عمومیایرانشهر6

جیرفت7

دو دورهاعتباربخشی موسسه ای
مشروط شش ماههاعتبار -

دو سالهاعتبار -
35

دو دورهیاعتباربخشی بیمارستان های آموزش
آموزشیاخطار -
یک سالهاعتبار -

25

دو دورهاعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
یکسالهاعتبار -
دوسالهاعتبار -

25

سیرجان 8

اعتباربخشی موسسه ای
--دورهیک

اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
35اعتبار مشروط دو ساله

یاعتباربخشی بیمارستان های آموزش
---



بار شاخص های پیشنهادی کارگروه نظام اعت
یبخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزش

های شاخص)اضافه کردن شاخص اعتبار بخشی موسسه ای . 1
(  آموزش سالمت در معاونت بهداشتی

(بهداشت و علوم پایه)اضافه کردن دوره های در حال انجام 2



خشی برنامه های آینده کارگروه نظام اعتبار ب

ملی و تدوین استانداردهای آموزشی









یبخشاعتبارخصوصدرهادانشگاهتهدیدهاوفرصت هاضعف،قوت،نقاطشناخت.1

بخشیاعتبارجهتعملیاتیواستراتژیکبرنامهتدوین.2

8منطقهکالنهایدانشگاهازارزیابیبرنامهتدوین.3

ازیکسالهوماههسهعملکردگزارشاخذجهتمنظمبازدیدریزیبرنامه.4

منطقهکالندانشگاههای

هاحطرپیامدوبخشیاعتبارهایمدلخصوصدربخشیاعتبارجامعکتابتدوین.5

مقاالتو



کشوروجهاندربخشیاعتبارمدلبهترینخصوصدرریویوسیستماتیکطرحتدوین.6

عملکردخصوصدرراهنماییوشبهاتبهپاسخوهاکارگروهجلساتدرفعالحضور.7

یکبارماه2دانشگاههرریاستدفتربهبخشیاعتبارهایکارگروهعملکردارسال.8

ربخشیاعتبازمینهدرایمنطقهوکشورینخبگانتوسطخوانیسنجهکارگاهبرگزاری.9



سالمت معنوی وپاسخگوئی اجتماعی، )هاسنجه همفکری جهت تدوین یا اصالح . 10

(اخالق

علمیبهره گیری از تجربیات دانشگاه های موفق در قالب تور . 11

برگزاری همایش کشوری. 12

ماه یکبار و حضوری هر یکسال2نشست ماهیانه مجازی هر .  13




