آییننامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
مقدمه:
نظر به نقش و اهمیت اعتباربخشی برنامه در تضمین و ارتقاء کیفیت دوره پزشکی عمومی ،اين آيیننامه جهت
تبیین ساختار ،وظايف و فرآيند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی در دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکی که در
ساختار دولتی و غیر دولتی به تربیت پزشک عمومی میپردازند ،تدوين شده است.

الف -تعاریف:
دوره :در اين آيیننامه ،منظور از دوره ،برنامه آموزش پزشکی عمومی اجرا شده در دانشکدههاي پزشکی داراي
مجوز از وزارت بهداشت میباشد.
اعتباربخشي دوره :اعتباربخشی دوره فرآيندي است که طی آن يک بیانیه رسمی در خصوص کیفیت دوره
آموزشی به دنبال خودارزيابی مبتنی بر استانداردهاي مصوب شوراي عالی برنامهريزي و سپس ارزيابی بیرونی برنامه،
توسط شوراي گسترش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر میگردد.
استاندارد :معیارهايی که نشاندهنده سطح مطلوب عملکرد بوده و دوره توسط آنها مورد قضاوت قرار میگیرد.
اين استانداردها با در نظر گرفتن معیارهاي علمی ،اسناد باالدستی و شرايط قابل حصول در کشور ،تدوين شده و از
طريق نظرخواهی و اجماع صاحبنظران تکمیل گرديده و به تصويب مراجع ذيصالح رسیده است.
خودارزیابي :ارزشیابی دوره پزشکی عمومی که توسط دستاندرکاران دوره و بر اساس استانداردهاي ملی دوره
پزشکی عمومی مصوب شوراي عالی برنامهريزي انجام میشود .اين ارزشیابی در برگیرنده ارزيابی کمی و کیفی از
نقاط قوت و محدوديتهاي برنامه بوده که هدف آن اصالح و بهبود برنامه است.
ارزیابي بيروني :ارزيابی بیرونی عبارت است از ارزيابی دوره پزشکی عمومی توسط ارزيابان بیرونی بر اساس آخرين
استانداردهاي ملی دوره پزشکی عمومی مصوب شوراي عالی برنامهريزي .اين ارزيابی فرآيندي است براي ارزشیابی
کیفیت برنامه در راستاي حرکت به سوي بهبود کیفیت در آموزش و دستيابی بهتر به اهداف دوره .ارزيابی بیرونی
به طور معمول دربرگیرنده بررسی گزارش خودارزيابی ،بازديد از دوره و تدوين گزارش ارزيابی بیرونی است.
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تجدید نظرخواهي :درخواست تجديد نظر در خصوص نتیجه اعتباربخشی که توسط دانشکده مورد اعتباربخشی و
بر اساس شرايط پیشبینی شده در اين آيیننامه صورت میگیرد.
وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شورای عالي برنامهریزی :شوراي عالی برنامهريزي علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شورای گسترش :شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شورای آموزش پزشکي عمومي :شوراي آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کميته اعتباربخشي دبيرخانه شورای پزشکي عمومي :کمیته اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی در دبیرخانه
شوراي پزشکی عمومی واقع بوده و وظیفه برنامهريزي و تدوين سیاستها ،مقررات و ضوابط مورد نیاز و نظارت بر
اجراي بهینه آنها را در راستاي اجراي فرآيند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به عهده دارد.
کميته خودارزیابي دانشکده پزشکي :واحدي در هر دانشکده پزشکی ،که به منظور ساماندهی فرآيند
اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی تشکیل میگردد .اين کمیته با استفاده از ظرفیت کارشناسی و اجرايی دانشکده
پزشکی و به منظور هدايت کلیه فعالیتهاي مرتبط با خودارزيابی در دانشکده پزشکی ايجاد میگردد.

ب -ساختار اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي:
ماده  -1براي انجام فرآيند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی ،فعالیتها و اقدامات در سه سطح دانشکده پزشکی،
دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ،شوراي گسترش انجام میشود.
 -1-1شورای گسترش :شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی کشور ،تصويب آيیننامه اعتباربخشی و تأيید
نهايی اعتباربخشی مؤسسات و دورههاي آموزشی را بر عهده دارد .کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی که در
اين آيیننامه شرح داده شده است ،گزارش بازديد بیرونی به همراه پیشرأي اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی را
به شوراي گسترش ارسال میکند تا بر اساس رأي اعضاء ،تصمیمگیري در خصوص موقعیت اعتباربخشی برنامه
مورد بررسی را اعالم نمايد.
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 -2-1شورای آموزش پزشکي عمومي :شوراي آموزش پزشکی عمومی دو نقش عمده در خصوص اعتباربخشی
دوره پزشکی عمومی مشتمل بر تصويب شیوهنامههاي مربوط به اجراي فرآيند اعتباربخشی و همچنین تعیین
اعضاي کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دارد.
 -1-2-1کميته اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي
کمیته اعتباربخشی به منظور برنامهريزي ،سیاستگذاري ،نظارت بر انجام اعتباربخشی ،بررسی گزارشها و صدور
پیشرأي اعتباربخشی تشکیل میگردد .تعداد اعضاء کمیته اعتباربخشی پزشکی عمومی  13نفر است که توسط
دبیر شوراي آموزش پزشکی عمومی پیشنهاد و توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت ابالغ دريافت میکنند .مدت
عضويت در اين کمیته  2سال خواهد بود( .مدت عضويت دانشجو يک سال میباشد)
 -1-1-2-1اعضاء کميته اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي
 دبیر شوراي آموزش پزشکی عمومی (رئیس کمیته)  4نفر از اعضاء هیأت ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی نماينده دبیرخانه شوراي گسترش به انتخاب دبیر شوراي گسترش  4نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکدههاي پزشکی با سابقه فعالیت در زمینه اعتباربخشی برنامه ،مؤسسه يابیمارستان
  2نفر متخصص آموزش پزشکی با تجربه در زمینه ارزشیابی برنامه (ترجیحاً عضو هیأت علمی دانشگاه باشند)  1نفر عضو دانشجوي پزشکی عمومی داراي سوابق تحصیلی و اخالقی برجستهتبصره  :1در انتخاب اعضاء کمیته ،مشارکت دانشگاههاي مختلف مد نظر قرار گیرد.
تبصره  :2اعضاء کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی نمیتوانند در کمیته خودارزيابی دانشکده محل خدمت
خود حضور داشته باشند.
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 -2-1-2-1شرح وظایف کميته اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي:
 برنامهريزي و تدوين سیاستها ،مقررات و ضوابط مورد نیاز در راستاي اجراي فرآيند اعتباربخشی دوره پزشکیعمومی
 پیشنهاد تشکیل کارگروههاي علمی مورد نیاز براي انجام پروژههاي تحقیقاتی و اجراي آموزشهاي الزم پیشنهاد تدوين يا بازنگري استانداردهاي دوره پزشکی عمومی به کارگروه علمی بررسی و تأيید گزارش ارزيابی بیرونی انجام شده توسط تیم بازديد بیرونی صدور پیشرأي اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی بر اساس گزارشهاي خودارزيابی و ارزيابی بیرونی رسیدگی به تجديد نظرخواهی دانشکدهها در خصوص پیشرأي صادرهتبصره :آيیننامه داخلی کمیته اعتباربخشی در اولین جلسه کمیته ،تدوين و به تأيید دبیر شوراي آموزش
پزشکی عمومی میرسد.
 -2-2-1دبيرخانه شورای آموزش پزشکي عمومي
کلیه امور اجرايی و هماهنگی بین گروههاي درگیر در فرآيند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به عهده دبیرخانه
پزشکی عمومی است که شرح وظايف آن در شیوهنامههاي مربوطه آمده است.
 -3-1کميته خودارزیابي دانشکده پزشکي
کمیته خودارزيابی به منظور هدايت کلیه فعالیتهاي مرتبط با خودارزيابی در دانشکده پزشکی تشکیل میشود و
داراي يک دبیر میباشد که از بین اعضاي هیأت علمی با سابقه مديريتی انتخاب میشود .اين کمیته میتواند
دربرگیرنده ترکیبی از اعضاي زير باشد:
 مديران دانشکده (رئیس ،معاون آموزشی ،معاون مالی اداري ،معاون پژوهشی) نمايندگانی از مديران گروهها و مسئولین بخشها نمايندگانی از اعضاي هیأت علمی با تجربه و جديد (پايه و بالینی) -نمايندگانی از دانشجويان پزشکی ردههاي مختلف
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 مسئول و کارشناسان دفتر توسعه و اداره آموزش دانشکده پزشکی نمايندگانی از فارغالتحصیالن پزشکیتبصره  :1ترکیب نهايی اعضاي کمیته خودارزيابی دانشکده پزشکی به پیشنهاد ريیس دانشکده پزشکی تعیین و
توسط شوراي آموزشی دانشگاه تأيید و توسط معاون آموزشی دانشگاه ابالغ میشود.
تبصره  :2شرح وظايف کمیته خودارزيابی در شیوهنامههاي مربوطه آمده است.

ج -فرآیند اعتباربخشي دوره پزشکي عمومي
ماده  -2شروع اعتباربخشي:
 -1-2دانشکده پزشکی بايد آمادگی خود را براي شروع فرآيند اعتباربخشی در بازه زمانی تعیین شده توسط
دبیرخانه پزشکی عمومی ،از طريق معاونت آموزشی دانشگاه ،به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی اعالم
نمايد .پس از موافقت با درخواست دانشکده ،جدول زمانبندي خودارزيابی و ارزيابی بیرونی به همراه ساير
مستندات مورد نیاز در اختیار دانشکده متقاضی قرار میگیرد.
ماده  -3خودارزیابي:
 -1-3خودارزيابی با نظارت کمیته خودارزيابی در سطح دانشکده پزشکی و بر اساس استانداردهاي مصوب ملی
دوره پزشکی عمومی انجام میشود( .جزئیات مربوط به انجام خودارزيابی در راهنماي خود ارزيابی آمده است).
 -2-3گزارش خودارزيابی به همراه مستندات مورد نیاز پس از تأيید توسط رئیس دانشکده پزشکی و معاون
آموزشی دانشگاه به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارسال میگردد.
ماده  -4ارزیابي بيروني:
 -1-4پس از اعالم آمادگی دانشکده براي ارزيابی بیرونی ،دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی اعضاي تیم
بازديد را به کمیته اعتباربخشی پیشنهاد و با تأيید کمیته اعتباربخشی ،ابالغ اعضاي تیم ارزياب صادر میشود.
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 -2-4براي هر تیم ارزيابی بیرونی ،يک نفر به عنوان سرپرست تیم توسط کمیته اعتباربخشی منصوب میشود.
افراد تیم ارزيابی بیرونی بايد از بین افراد غیر وابسته به دانشکده مورد ارزيابی (بر اساس راهنماي اخالقی تدوين
شده) انتخاب شوند.
 -3-4چنانچه هر يک از اعضاي تیم ارزيابی به هر شکلی در معرض تعارض منافع نسبت به برنامه و دانشکده
مورد ارزيابی باشد ،براي مراعات بی طرفی و عدالت ،مکلف است موضوع را بالفاصله به صورت کتبی به رئیس
کمیته اعتباربخشی اطالع دهد .هر گونه تصمیم بر عهده کمیته اعتباربخشی خواهد بود.
تبصره  :1اگر در حین يا بعد از بازديد مشخص شود که تعارض منافع وجود داشته و گزارش نشده است ،موضوع
بايد براي بررسی و تصمیم مقتضی در کمیته اعتباربخشی مطرح گردد.
تبصره  :2برونسپاري کلیه فرآيندهاي مرتبط با اعتباربخشی به ساير نهادها و مؤسسات تا قبل از صدور رأي
نهايی ،پس از تدوين و تصويب آيیننامههاي الزم با نظارت دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی قابل اجرا
خواهد بود.
ماده  -5انواع رأی نهایي در خصوص اعتباربخشي:
 -1-5تأيید کامل صالحیت :تمام استانداردهاي الزامی را در حد قابل قبول تأمین کرده باشد .طول مدت اين
اعتبار  5سال است و در پايان مدت مجدداً اعتباربخشی انجام میشود.
 -2-5تأيید مشروط صالحیت :بیشتر استانداردهاي الزامی را در حد قابل قبول تأمین کرده است .به نحوي که
کیفیت کلی دوره مورد سوال نباشد .فرآيند اعتباربخشی بعدي بین  1تا  3سال بعد به تشخیص کمیته
اعتباربخشی انجام خواهد شد.
 -3-5تأيید مشروط صالحیت با اخطار :تعداد قابل مالحظهاي از استانداردهاي الزامی را در حد قابل قبول تأمین
نکرده است .به نحوي که کیفیت کلی دوره مورد سوال است .يا دو بار رأي تأيید مشروط صالحیت گرفته باشد.
فرآيند اعتباربخشی بعدي بین  6ماه تا  1سال آينده انجام خواهد شد.
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 -4-5عدم تأيید صالحیت :بیشتر استانداردهاي الزامی را تأمین نکرده است و در فاصله زمانی مشخص شده،
بهبود قابل توجهی در استانداردها رخ نداده است ،به نحوي که مجدداً در سطح مشروط صالحیت با اخطار باقی
مانده باشد.
 -5-5تأيید راهاندازي :براي دانشکدههاي متقاضی تأسیس دوره پزشکی عمومی ،استانداردهاي کالبدي و
استانداردهاي الزامی متناسب با هر مرحله آموزشی دوره پزشکی عمومی را در حد قابل قبول تأمین کرده باشد.
در اين سطح ،طول مدت رأي صادره متناسب با طول مدت مرحله آموزشی میباشد.
تبصره  :1براي دانشکدههايی که هنوز يک دوره دانشآموخته نداشتهاند ،در پايان هر مرحله رأي نهايی
اعتباربخشی متناسب با همان مرحله آموزشی صادر میشود.
تبصره  :2در مواردي که دوره مورد اعتباربخشی تأيید مشروط صالحیت را دريافت میکند ،اجراء موارد زير
ضروري است:
 ارسال گزارشهاي دورهاي بازديد مجدد توسط تیم ارزيابی بیرونی بعد از فاصله زمانی مشخص بنا به رأي کمیته اعتباربخشیماده  -6تجدید نظرخواهي :چنانچه مؤسسه به رأي صادره اعتراض داشته باشد طبق فرآيند زير میتواند
تقاضاي تجديد نظر کند.
 -1-6چنانچه دانشکده در خصوص پیشرأي صادره توسط کمیته اعتباربخشی ،خواهان تجديد نظر باشد ،ظرف
 2هفته از تاريخ اعالم رآي ،تقاضاي خود را همراه داليل و مستندات به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی
ارسال نمايد.
 -2-6کمیته اعتباربخشی تقاضاي دانشکده را بر اساس مستندات تکمیلی بررسی و در خصوص پیشرأي
تصمیمگیري مینمايد .اين تصمیم قابل تجديد نظر نمیباشد.
 -3-6در صورتی که رأي شوراي گسترش با پیشرأي کمیته اعتباربخشی متفاوت باشد ،دانشکده مورد
اعتباربخشی میتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد .در اين صورت:
صفحه  7از 8

 -1-3-6ظرف  33روز بعد از ابالغ رأي شوراي گسترش ،دانشکده مربوطه میتواند درخواست تجديد نظر را
همراه مستندات الزم به دبیرخانه شوراي گسترش ارسال کند.
 -2-3-6در صورت اعالم درخواست تجديد نظر ،کمیتهاي مشتمل بر  5نفر خبره در زمینه آموزش پزشکی
عمومی به انتخاب دبیر شوراي گسترش تشکیل میشود اين افراد نبايد در کمیته اعتباربخشی و هیچ يک از
مراحل ارزيابی بیرونی از برنامه مورد بررسی حضور داشته باشند.
 -3-3-6کمیته تجديد نظرخواهی ضمن بررسی درخواست و مستندات ارائه شده میتواند درخواست شواهد و
مستندات اضافه از دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی يا دانشکده متقاضی تجديد نظر بنمايد .در صورت
نیاز ،کمیته تجديد نظرخواهی میتواند بازديد از محل داشته باشد ،يا از افراد کمیته اعتباربخشی و ساير افراد
مطلع براي ارائه شواهد بیشتر دعوت نمايد.
 -4-3-6کمیته تجديد نظرخواهی هیچ گونه اصالح يا تغییري را که پس از بازديد اول ارزيابان صورت گرفته
باشد را نمیپذيرد.
 -4-6رأي نهايی پس از بررسی نتیجه تجديد نظر ،ظرف  45روز توسط شوراي گسترش صادر و به دانشکده اعالم
میگردد.
ماده  :7اعالم عمومي نتایج اعتباربخشي :دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی میتواند نتايج اعتباربخشی
دانشکدههاي پزشکی را به نحو مقتضی در اختیار عموم جامعه قرار دهد.
ماده  -8ارزشيابي فرآیند اعتباربخشي :دبیر کمیته اعتباربخشی مکلف است به منظور اطمینان از کیفیت
فرآيند اعتباربخشی ،فرمهاي ارزشیابی فرآيند اعتباربخشی را تدوين نموده و با کمک تیمی که در روند بازديد
بیرونی مشارکت نداشتهاند ،گزارشهاي سالیانه تهیه و به کمیته ارائه نمايد.
اين آيیننامه در  3بخش و  8ماده و  9تبصره در دويستوشصتوهفتمین جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم
پزشکی مورخ  1392/3/22به تصويب رسید.

صفحه  8از 8

