
  
 آئین نامه اجرايي  اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جامعه پزشكي 

  مصوب نوزدھمین جلسه شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي
  

  : مقدمه

ارتقاء كیفیت ھدف آمـوزش مـداوم قـرار گرفـت در  ١٣٧٥پس ازاستقرار آموزش مداوم جامعه پزشكي در كشور از سال 

اين راستا اداره كل آموزش مداوم اقدام به تدوين استانداردھاي آموزش مداوم جامعه پزشكي نمودبدين ترتیب حـداقل 

موزش مداوم يـك پديـده نـو ومترقـي در جھـان بشـمار سطح قابل قبول كیفیت در كشور تعريف شد.استاندارد سازي آ

میرود.تدوين استانداردھاي آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشي درايران بـار ديگرمؤيـد نظـر نماينـده سـازمان بھداشـت 

ھفـدھمین   ٤-٣جھاني است كه ايران را بعنوان الگو در كشـورھاي مديترانـه شـرقي معرفـي كـرده اسـت  طبـق بنـد

آموزش مداوم.وظیفه تدوين نظام اعتبار بخشي آموزش مداوم بعھده اداره كل آموزش مداوم جامعه  جلسه شورايعالي

پزشكي قرار داده شدتا بر اسـاس اسـتانداردھاي مصـوب و مـورد تائیـد آن شـورا دسـتورالعمل اجرايـي اعتباربخشـي 

نداردھابه دو دسته ضـروري و غیـر استاندارد مورد قبول وبه تصويب رسید،استا ٣٠آموزش مداوم تدوين شود.مجموعا" 

ضروري تقسیم شده اند .استانداردھاي ضروري بدين معنااست كه عدم رعايت حتي در يك مورد منجر به رد صالحیت 

مي شود. استانداردھاي غیر ضروري ، مواردي ھستند كه بھتر است رعايت شوند.براي ھر استاندارد چھـار سـطح از 

  سطح چھار بھترين  يك الي چھار تعريف شده است كه

  مي باشد. ذيال"دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم اعالم مي گردد.

كنـوني حـداكثر تـا دو مراكز انجام مي شوددرخواست مركز ) متعاقب دولتي و غیردولتي (اعتباربخشي مراكز -١ماده 

  اداره كل آموزش مداوم ارائه دھند.سال پس از ابالغ اين آئین نامه مي بايست درخواست خود را به 
 مراكزي (مراكز كنوني)كه در طول دوره مذكور درخواست خود را اعالم نكنند  تنھابـه مـدت يكسـال  حـق ادامـه -تبصره

  جامعه پزشكي يا مراكز معتبررا دارند.              تحت نظارت و كنترل اداره كل آموزش مداوم ،فعالیت آموزش مداوم 

یفه اعتبار بخشي بعھده كمیسیون ارزشیابي واعتبار بخشي آموزش مداوم است كه در اداره كل آموزش وظ -٢ماده  

  مداوم مستقر میباشد. بازنگري ضوابط و استانداردھا و رسیدگي به اعتراضات نیزبعھده اين كمیسیون  میباشد.
    اعضاء اين كمیسیون عبارتنداز:

  جامعه پزشكي مدیر کل آموزش مداوم

   رئیس نظام پزشكيد تام االختیارنماين

 نماينده فرھنگستان علوم پزشكي

 نماينده انجمن آموزش پزشكي

 سه نفرازاعضاء ھیات علمي صاحبنظردرامرآموزش مداوم باپیشنھاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشي

 ھاي علوم پزشكي باپیشنھاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشي نفر از دبیران آموزش مداوم در دانشگاھ دو



ھاي علمي وتخصصي باپیشنھاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون  انجمن دو نفراز مسئولین آموزش مداوم در

 آموزشي

 سال بوده وتجديد عضويت بالمانع است. ٢مدت زمان عضويت اعضاء كمیسیون  -١تبصره 
  یسیون و مصوبات آن با حضور و راي نصف بعالوه يك كل اعضاء رسمیت پیدا مي كندجلسات كم -٢تبصره 

   

  :   شامل مراحل ذيل مي شود فرآيند اعتباربخشي آموزش مداوم براساس استانداردھاي ملي اعالم شده -٣ماده  

 گردآوري اطالعات -الف

توسط برنامه  بازبینيو بازديد از محل و رسیده از مركز(خود ارزيابي) گردآوري اطالعات با استفاده از مدارك و مستندات

كمیته نظارت و بررسي انجام مي شود.(اعضاء اين كمیته توسط مدير كـل آمـوزش مـداوم و نحـوه ھمكـاري ومـدت آن 

  آموزش مداوم معین مي گردد.) توسط كمیسیون ارزشیابي واعتبار بخشي 
  تجزيه و تحلیل اطالعات -ب

به توسط كمیته ايي متشكل ازھفت نفر نمايندگان دانشگاھھا وانجمن ھا (با انتخاب مدير كل  و تحلیل اطالعاتتجزيه 

        آموزش  مداوم ) انجام میشود. 

  تصمیم نھائي در كمیسیون ارزشیابي واعتبار بخشي اخذ مي شود. تصمیم گیري  -ج
  ي ازتحلیل نتايج.حداكثر ظرف يكسال به مركز اعالم خواھد شد.نتیجه نھايي به ھمراه گزارش اعالم نتیجه وبازخورد -د

ماه به معاون آموزشي وامور دانشجويي و بصورت ۶كمیسیون موظف است گزارش موارد بررسي شده را ھر  - تبصره 

  دوره ائي به شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي ارائه دھد.

در چھار حالت  دريافتي خود را با بھره گیري از اطالعات نھايي تصمیم كمیسون ارزشیابي و اعتباربخشي-۴ماده  

  اعالم مي كند:
  از سطحي باالتر از حداقل سطح قابل قبول يبرخوردار سال  ،به مفھوم٣،بمدت: اعتبار ممتاز ( تشويقي) 

  استاندارددر سطح باالتر از دو. ٣٠برخورداري از تمامي 
  از حداقل سطح قابل قبول يرخوردارب سال  ،به مفھوم٢، بمدت: اعتبار كامل 

در   )حداقل ٢٧و   ٢٦،   ١٨استاندارد تدوين شده به استثناء استانداردھاي    ٣٠(استاندارد ضروري  ٢٧برخورداري از  

  سطح دو .
  عدم اطمینان از رعايت استانداردھاي ضروري ،بمدت:يكسال  ،به مفھوم اعتبار مشروط ( موقت) 

در ز از استانداردھاي ضروري برخوردار است اما از اجراي آنھا در عمل اطمینان حاصل نشده لذادر اين نوع اعتبارمرك 

  در يكي از  حاالت  معین شود. مركزوضعیت مي بايست پايان دوره تعیین شده 
  عدم برخورداري از استانداردھاي ضروري ،به مفھوم رد صالحیت 



درخواست مجدد براي اعتباربخشي عدم برخورداري حتي از يك استانداردضروري منجر به رد صالحیت خواھد شد. 

ماه از زمان ۶قابل بررسي است.نتیجه بررسي مي بايد حداكثرتا ماه از اعالم نتیجه اعتباربخشي  ٦پس از طي حداقل 

  ارائه درخواست مجدد  اعالم گردد.

  ختیارات ومزاياي ذيل برخوردار خواھند بود:مراكز معتبراز ا -۵ماده  

  د برنامه ھاي خو معرفيدر ذكر معتبر بودن      -١
درچھارچوب اختیارات تفويض شده و براساس ضوابط مصوب شورايعالي  مجوزبرنامه ھاي آموزش مداومصدور     -٢

  آموزش مداوم 
پرسنل به نسبت تعداد مشمولین تحت پوشش  آموزش مداوم بمنظور%  اعتبارات دانشگاه ١  كسب قسمتي از     -٣

  با تصويب ھیات امنا 
  دادن مراكز بدون اعتبارتحت پوشش قرار      -٤
  تخصیص سھم بیشتري از بودجه متمركز آموزش مداوم در مركز دولتي     -٥
  % در مراكز غیر دولتي١٠٠افزودن تعرفه ھاي آموزش مداوم تا سقف      -٦

اعتبار ممتازعالوه بر موارد فوق اجازه تدوين برنامه ھاي مدون خاص واجراي آنھا در سـطح مركـز  مراكز داراي -١تبصره 

خواھند داشت.اجراي اين نوع از برنامـه ھـاي مـدون تنھـا پـس از تصـويب اداره كـل آمـوزش مـداوم بصـورت  مربوطه را 

 كشوري ممكن خواھدبود.
  استفاده كنند.  ۶و۵،  ۴مراكز داراي اعتبار مشروط نمي توانندازمزاياي نوع  -٢تبصره

جھت اطمینان از حفظ استانداردھا در طول دوره اعتبار كمیته نظارت وبررسي  از مراكز معتبر اطالعات جمع -۶ماده  

بوده و در صورت تخطي از معتبراعتبار مراكز تا زمان برخورداري از استانداردھاي ضروري لذا  آوري خواھد نمود، 

  استانداردھا، اعتبار مركز لغو خواھدشد.

  . در تمامي موارد بعھده مركزمتقاضي استھزينه فرآيند اعتباربخشي  -٧ماده   

ساله بصورت آزمايشي اجرا شده و پس از اين دوره با   ٣استانداردھا و مصوبات اعتباربخشي در يك دوره   -٨ماده   

  بھره گیري از گزارشات و مستندات ، درخصوص جنبه ھاي مختلف آن تصمیم گیري خواھد شد.

به تصويب شورايعالي آموزش مداوم ١٢/۴/١٣٨۴اين دستورالعمل در ھشت ماده و شش تبصره در تاريخ 
 جامعه پزشكي رسید.


