
 بسته اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی

 دکتر کرمی متین

 دانشگاه کرماشاه

 

 3تدوین جدول زمانبندی خودارزیابی توسط ارزیابان بیرونی از دانشگاههای منطقه 

 

 دانشگاههای ارزیابی کننده دانشگاه مورد ارزیابی تاریخ ارزیابی بیرونی

 -دانشگاه علوم پزشکی  همدان  علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه  16/5/95لغایت 15/5

 کردستان

 -دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی همدان 26/5/95لغایت  25/5

 ایالم

 -دانشگاه علوم پزشکی  همدان  دانشگاه علوم پزشکی ایالم 31/5/95لغایت  20/5

 کردستان

 -دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  کردستان دانشگاه علوم پزشکی 95/ 6/6لغایت /5/6

 ایالم

  

 

 

 تشکیل تیم ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای و صدور ابالغ  .1

 شکیل دبیرخانه ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای ت .2

 شرکت در جلسه توجیهی ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و درمان. .3

آمایشی ) دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه،  3بین دانشگاههای منطقه برگزاری جلسه هماهنگی  .4

 همدان، ایالم و کردستان( .

 

 



 

 

تشکیل جلسه هماهنگی و تقسیم وظایف بین اعضای تیم ارزیابی اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی  .5

 کرمانشاه.

 تهیه چک لیست اعتبار بخشی مبتنی بر هر استاندارد و شاخص . .6

فرهنگی و توسعه  -کلیه واحدها در معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشجویی هماهنگی با .7

 مدیریت و منابع.

تدوین برنامه زمانبندی ارزیابی حیطه های چهارگانه اعتبار بخشی موسسه ای در حوزه های مختلف  .8

 مورد ارزیابی .

و شاخص توسط کمیته ارزیابی انجام ارزیابی درونی اعتبار بخشی با درج مستندات هر استاندارد  .9

 اعتبار بخشی بصورت مرحله ای 

تشکیل جلسه هماهنگی کمیته ارزیابی اعتبار بخشی منطقه ای در دانشگاه علوم پزشکی همدان  .10

 نجام ارزیابی درونی اعتبار بخشی جهت یکسان سازی رویه ا

 

مستندات آن از طرف تعیین محدوده زمانی جهت تحویل ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای و  .11

 رسی در کمیته اعتبار بخشی منطقه آمایشی جهت بر 3دانشگاههای عضو منطقه به دبیر خانه منطقه 

 اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .12

  بررسی موضوع پس از ابالغ از وزارت متبوع در شورای آموزشی دانشگاه وتعیین  کمیته ارزشیابی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان مجریمرکز 



  تهیه فرم  اعتبار سنجی اولیه  بر مبنای فرم پیشنهادی وزارت و فرم اعتبار بخشی درمانی 

  تشکیل جلسات متعدد در معاونت آموزشی با روسا، معاونین و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستانها 

 هد مربوطه در مورد هر بخش در بیمارستانها و تهیه فرم ررسی جزئیات برنامه ها، مستندات و شواب

 اعتبار سنجی بصورت پایلوت

  تشکیل تیم خود ارزیاب در هر یک بیمارستانهای آموزشی و ارتباط نماینده تیم به عنوان رابط، با

مرکز مطالعات و توسعه جهت اخذ آموزش و انجام راهنمایی های الزم در خصوص خود ارزیابی )مرحله 

 ( توسط کارشناسان مرکز.اول

 - انجام مرحله اول خود ارزیابی در بیمارستانهای آموزشی به صورت پایلوت و ارسال گزارش به معاونت

 آموزشی دانشگاه.

 - دریافت فرم نهایی پیشنهادی اعتبار سنجی از وزارت متبوع و بازخورد پیشنهادات به وزارت از

 طرف دانشگاه .

 -لسات وزارتخانه در این خصوص و تهیه فرم نهایی اعتبارسنجی با شرکت نماینده دانشگاه در ج

 مشارکت نمایندگانی از تمامی دانشگاههای کشور.

 - تشکیل مجدد جلسات با مسئولین بیمارستانها و شروع  مرحله دوم )نهایی( خود ارزیابی نهایی

 همانند دور ابتدایی )مرحله اول( .

 

بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با سرکار خانم دکتر چنگیز ) مالقات خصوصی دبیر کمیته اعتبار .13

و  مشورت با ایشان در خصوص نحوه تکمیل فرمهای مربوطه و جمع 95خرداد 10رابط اعتبار بخشی وزارت ( در تاریخ 

 آوری مستندات .



ه با حضور نمایندگان آمایشی در کرمانشا 3.تشکیل جلسه دبیران کمیته اعتبار بخشی موسسه ای منطقه  14

جهت آخرین هماهنگی ها و و حدت رویه در تهیه مستندات پیش  16/3/1395دانشگاههای کالن منطقه در تاریخ 

 از ارسال به وزارت.

حوزه ) شامل رسالت و اهداف، مدیریت، منابع و  8گانه اعتبار بخشی موسسه ای مربوط به  8کمیل فرم های ت .15

، هیئت علمی، خدمات دانشجویی، پژوهشی و آموزش دانشجویی( و ارسال به وزارت امکانات، آموزش کارکنان

 متبوع پس از امضای ریاست محترم دانشگاه .

 

دانشگاه  " اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی   "بسته 

 همدان

 

 

 بسته مربوطه دانشگاه همدان با پیش از تدوین " اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی   "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 قبلیوضعیت  وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

 عدم وجود کارگروه وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 

 - صدور ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 2

 

 - جلسه 25 تشکیل جلسات کارگروه 3

 

 - مورد 5 ارسال فرم های خودارزیابی به بیمارستان های آموزشی 4

 

 - مورد 5 تکمیل فرم های خود ارزیابی بیمارستانهای آموزشی 5

 

 - مرحله 1 ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع 6

 

درخواست گواهی اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی از وزارت  7

 متبوع

 - مرحله 1

 

 - نفر 3 معرفی تیم ارزیابی بیرونی 8

 

 - مورد 30 بازدید از مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه 9

 



 

 دانشگاه همدان با پیش از تدوین بسته مربوطه "ار بخشی موسسات   اعتب  "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

 عدم وجود کارگروه وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 

 - صدور ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 2

 

 - جلسه 11 تشکیل جلسات کارگروه 3

 

 - مورد 7 ی به موسساتارسال فرم های خودارزیاب 4

 

 - مورد 7 تکمیل فرم های خود ارزیابی موسسات 5

 

 - مرحله 3 ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع 6

 

 

 

دانشگاه کردستان سته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشیب  

 

  ضای گروه: دکتر بهرام نیکخو، دکتر خالد فیروزی، دکتر شکده ها )اع شگاهها و دان سه ای دان س شی مو شکیل کارگروه اعتبار بخ ت

 بهزاد محسن پور(افشین ملکی، دکتر محمد فتحی، مختار یعقوبی، دکتر محمود کالهدوزان، دکتر 

  شمس سعد فرقانی، دکتر نرگس  ضای گروه: دکتر محمد  شی درمانی )اع سه ای مراکز آموز س شی مو شکیل کارگروه اعتبار بخ ت

 علیزاده، دکتر جعفر مبلغی(

  29/1/95تشکیل کمیته خودارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای در 

 مصوبات: 

  رسالت اهداف»بررسی فرمهای مربوط به نشانگر» 

 م اسامی نمایندگان معاونتها جهت صدور ابالغاعال 

 معرفی آقای دکتر خادم عرفان جهت ارتباط با وزارت متبوع 

  24/8/94تشکیل کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی آموزشی بیمارستانهای آموزشی در 



 مصوبات:  

  صدور ابالغ عضویت در کمیته دانشگاهی ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

 بیمارستانهای آموزشی EDOجهت مسئولین 

  تاکید بر همکاری تمامی مدیران گروههای آموزشیییی  بالینی در پیاده سیییازی دسیییتورالعمل وزارتی

 اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

 این آزمونهای پیش کارورزی  ارتقاء سیییالیانه دسیییتیاری و آزمونهای گواهینامه  و  نتایج چند دوره

دانشییینامه دانشیییکده پزشیییکی جهت پایش و اعتباربخشیییی آموزشیییی دفاتر معاونین آموزشیییی در 

 بیمارستانهای آموزشی در دسترس باشد.

  وزارت متبوع نتایج خود ارزیابی بیمارسیییتانهای آموزشیییی توعید، بعست، قدس به معاون آموزشیییی

 ارسال گردیده است

 .اعضا متغیر و ثابت در تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی تعیین گردید 

  توعید و دوشیینبه  14/9/94بعست، شیینبه  9/9/94برنامه بازدید از بیمارسییتانهای آموزشییی به دوشیینبه

 قدس 16/9/94

  گروهتعیین مسئول بسته در دانشکده پرستاری و اعضا 

  اعتبار بخشی مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی در دانشکده پرستاری و ماماییتشکیل کمیته 

 

 

 


