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 يبسمه تعال

 کشور يعلوم پزشک یدانشکده هادانشگاهها و  مؤسسه ای ين نامه اعتباربخشييآ

 مقدمه: 

و هفتادمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم  کصديکه به استناد مصوبه  ياعتباربخش يمل ونيسيکم فيوظا يدر اجرا

کشور را بر عهده دارد،  يعلوم پزشک يدانشگاهها و دانشکده ها يموسسه ا يدر خصوص اعتباربخش يساز ميتصم تيپزشکي مسوول

ي تدوين شده اين آيين نامه جهت تبيين ساختار، وظايف، و فرآيند اعتباربخشي موسسه اي دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشک

 است.

 : ف واژه هايتعر

 ياعتباربخش يون مليسيکم ياعالم شده از سو يه با استانداردهازان انطباق موسسيم يند بررسيفرآ: ای ي مؤسسهاعتباربخش

 گردد.  يم يبخشدر خصوص اعتبار يينها يکه منجر به اعالم را است

گسترش دانشگاهها و  يکشور است که با موافقت شورا يدانشگاه/دانشکده علوم پزشکسسه، ن نامه، منظور از مويين آيدر ا موسسه:

 است.  س شدهيتأس يعلوم پزشک يدانشکده ها

 استاندارد:

 

خودارزيابي

 ارزيابي بيروني:

فرجام خواهي: 

  

 منطقه آمايشي:
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 ير نظر معاونت آموزشيزنهاد تصميم گيري و سياست گذاري در خصوص اعتباربخشي است که  کميسيون ملي اعتباربخشي:

آيين  "شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي فعاليت نموده و اعضاء و شرح وظايف آن در ن يون معيسيوزارت و به عنوان کم

 مشخص شده است. " ف کميسيون ملي اعتباربخشي دانشگاههانامه نحوه تشکيل و شرح وظاي

کميته اي که براي هدايت و اجراي فرايند اعتباربخشي مؤسسه اي در هر منطقه آمايشي تشکيل   کميته منطقه ای اعتبار بخشي:

 مي گردد و ترکيب اعضاء و شرح وظايف آن در اين آيين نامه تعريف شده است. 

که به منظور ساماندهي فرآيند  واحدي در هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي/موسسه آموزشي، :موسسهواحد اعتباربخشي 

اعتباربخشي تشکيل مي گردد. اين واحد در درون تشکيالت موجود موسسه و با استفاده از ظرفيت کارشناسي و اجرايي موسسه ايجاد 

  مي گردد.

 

 : یموسسه ا يساختار اعتباربخش

 شود:  يت در نظر گرفته مي، سه سطح فعاليموسسه ا يند اعتباربخشيانجام فرآ يبرا -1ماده 

موسسات را بر عهده  يبخشاعتبار ييد نهاييکشور، تا يعلوم پزشک يگسترش دانشگاهها و دانشکده ها يشورا :يسطح مل  -1-1

اقدام ارات مصوب، يو حدود اختر يزف يوظان شورا، و بر اساس شرح ين ايون معيسيبه عنوان کم ياعتباربخش يون مليسيدارد. کم

 د: ينما يم

 يموسسه ا يو بهداشت ي، درمانيپژوهش،يآموزش ياعتباربخش ين استانداردهايو تدو يبررس .1

 ل استانداردهايو حذف و اضافه وتعد يموسسه ا ياعتباربخش يمستمر استانداردها يابيارز .2

 يموسسه ا ياعتباربخش يالزم برا يياجرا ين نامه هايين آيو تدو يبررس .3

 يکشور و موسسات وابسته برا يعلوم پزشک يدانشگاهها يات علميه يت از اعضايو انتخاب افراد صاحب صالح ييشناسا .4

 يرونيب يابيارز يشرکت در گروهها

 موسسات  يرونيب يابيارز تيم هاي يبرا توانمندسازي ين برنامه هايشنهاد و تدويپ .5

 شده  ياعتباربخش يدانشگاهها يبرا يقيتشو يوه هايشنهاد شيپ .6

 يگسترش دانشگاهها يدانشگاهها و ارائه گزارش به شورا يرونيب يابيارز يدر مورد گزارش ها ييو اظهار نظر نها يابيارز .7

  يعلوم پزشک

علوم  يگسترش دانشگاهها يبه شورا يدانشگاهها و موسسات، و ارائه گزارش فرجام خواه يبه فرجام خواه يدگيرس .8

 يپزشک

و افراد خبره هر منطقه  يعلوم پزشک يو جلب مشارکت دانشگاهها يند اعتباربخشيل فرآيبه منظور تسه :یاسطح منطقه -2-1

 شود:  يل مير تشکيب زيبا ترک ياعتباربخش یاته منطقهيکم، يشيند، در هر منطقه آماين فرآيدر ا

 تهيس کمييوزارت به عنوان ر يمنطقه به انتخاب معاون آموزش يعلوم پزشک يدانشگاهها ين آموزشيا معاونياز روسا  يکي -1
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 يمنطقه )که کتبا از سو يعلوم پزشک يهاو دانشکده دانشگاهها يساروک از يهر  يبراار يثابت و تام االخت هندينماک ي -2

 (مي شودرئيس کميته معرفي مي شود و با ابالغ رئيس کميته منصوب به  دانشکده علوم پزشکي /س دانشگاهيير

نه يدر زم ييو اجرا يسوابق علم يمنطقه، که دارا يدانشگاهها يات علميه ين اعضاياز ب يات علميه يدو نفر از اعضا -3

به مدت دو سال وزارت  يحکم معاون آموزشو با  ياعتباربخش يون مليسيانتخاب کم هبکه باشند،  يو اعتباربخش يابيارزش

 شوند.  يمنصوب م

ته يت در کميط را جهت عضويواجد شرا يات علميه ينفر از اعضا 2توانند هر کدام  يمنطقه م يگاههادانش يتبصره: روسا

سوابق نسبت به انتخاب دو نفر از  يبررس پس ازکنند تا  يوزارت معرف ياعتباربخش يون مليسيکمبه  ياعتباربخش يمنطقه ا

 د. نيخارج از فهرست مذکور اقدام نما يا افراديشدگان، و  ين معرفيب

 : ياعتباربخش یته منطقه ايف کميوظا       

  يموسسه ا ياعتباربخش يمستمر استانداردها يابيارز يفراهم آوردن اطالعات الزم برا -1

 يبرا ياعتباربخش يون مليسيبه کممنطقه  يعلوم پزشک يدانشگاهها يات علميه يت از اعضايافراد صاحب صالح يمعرف -2

 يرونيب يابيارز يشرکت در گروهها

 برنامه ها در سطح منطقه   ي، و اجرادر راستاي اعتباربخشي توانمندسازي يبرنامه ها يو طراح يازسنجيمشارکت در ن -3

با آموزش و ارائه مشاوره به کارشناسان  ،يابيارزخودمنطقه در انجام  يعلوم پزشک يمساعدت به دانشگاهها و دانشکده ها -4

 ربط يذ

  ياعتبار بخش يون مليسير مناطق حسب درخواست کميموسسات واقع در سا يرونيب يابيمشارکت در ارز -5

  ياعتباربخش يون مليسيدرخواست کم طبق يشيدر منطقه آما يو اعتباربخش يابيل بانک اطالعات ارزشيکمک به تکم -6

 ياعتباربخش يون مليسيدر منطقه به کم يرونيب يابيو ارز يابيخودارز يمنظم از نحوه اجرا يارائه گزارشها -7

گردد.  يل ميتشک يند اعتباربخشيفرآ يبه منظور سامانده ي، واحديدر هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشک :یاسطح موسسه -3-1

جاد گردد. به يموسسه ا ييو اجرا يت کارشناسيفاده از ظرفالت موجود موسسه و با استين واحد در درون تشکيشود ا يه ميتوص

ت را دارد. ين مسووليانجام ا يبرا يت کافيسنخ يدانشگاه/دانشکده علوم پزشک يمطالعات و توسعه آموزش پزشکعنوان نمونه، مرکز 

ات يط خاص آن، بر عهده هيهر موسسه و شرا يالت کليموسسه، بر حسب تشک يواحد اعتباربخش يگاه سازمانين ساختار و جاييتع

ن و اعالم ييس موسسه تعيز توسط رئين يته منطقه اين واحد با کميارتباط ا ير ادارياست سازوکار و مس يهياست. بد موسسهسه يرئ

 شود.  يم

 موسسه:  يف واحد اعتباربخشيشرح وظا

و  يابيه گزارش خودارزي(، تهيموسسه ا ياعتباربخش يبر استانداردها يمبتندر درون موسسه ) يابيخودارز نديت فرآيهدا -1

  يرونيب يابيآغاز ارز يگاه داده و مستندات الزم برايپا جاديو ا در مورد گزارش موسسه، ييپاسخگو

 موسسه  يرونيب يابيانجام ارز يالت الزم برايفراهم آوردن اطالعات و تسه -2

 ط با استانداردها يانطباق شرا ير مجموعه موسسه برايز يکمک به دانشکده ها و واحدها -3

  يموسسه ا ياعتباربخش يمستمر استانداردها يابيارز يفراهم آوردن اطالعات الزم برا در يته منطقه ايکمک به کم -4
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 يرونيب يابيارز تيم هاي شرکت در يبرا يته منطقه ايبه کم يات علميه يت از اعضايافراد صاحب صالح يمعرف -5

 برنامه ها در سطح موسسه  ي، و اجرايابيخودارز يبرا توانمندسازي يبرنامه ها يو طراح يازسنجيمشارکت در ن -6

ر دانشگاهها/موسسات يدر سا يابيربط خودارزيآموزش و ارائه مشاوره به کارشناسان ذ يبرا يته منطقه ايبا کم يهمکار -7

 حسب لزوممنطقه 

  ياعتباربخش يته منطقه ايدر موسسه حسب درخواست کم يو اعتباربخش يابيل بانک اطالعات ارزشيتکم -8

  ياهته منطقيبه کم يابيخودارز يمنظم از نحوه اجرا يارائه گزارشها -9

 یاموسسه يند اعتباربخشيفرآ

  :يشروع اعتباربخش -2ماده 

وزارت  يموسسه به معاونت آموزش يند اعتباربخشيشروع فرآ يخود را برا يآمادگ يستي، بايموسسه داوطلب اعتباربخش -1-2

هر  يرونيب يابيو ارز يابيخودارز يموسسه، جدول زمانبند يدر پاسخ به اعالم آمادگد. ياعالم نما يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 خواهد شد. ن و ابالغ ييتع  ياعتباربخش يون مليسير کميس موسسه و دبيين ريمابيتوافق ف باموسسه 

از وزارت بهداشت  يموافقت قطع يکه دارا  يعلوم پزشک ي، شامل دانشگاهها، و دانشکده هايعلوم پزشک يآموزش عالموسسات  -2-2

  ند.ياعالم نما يموسسه ا ياعتباربخش يخود را برا يتوانند تقاضا يباشند م يدرمان و اموزش پزشک

در صورت انجام اعتباربخشي موسسه اي براي دانشگاه هاي آزاد، حسب صالحديد کميسيون اعتباربخشي تغييرات الزم  تبصره:

 صورت گيرد.

 :يابيخودارز -3ماده 

 ياعتباربخش يشود. استانداردها يمصوب انجام م يموسسه و بر اساس استانداردهادر  يت واحد اعتباربخشيبا هدا يابيخودارز -1-3

گسترش دانشگاهها  يرخانه شورايدب ينترنتيگاه ايق پايده است از طريرس ياعتباربخش يون مليسيب کميکه به تصو يموسسات آموزش

 ين فرمها و راهنمايهمچنرد. يگ يار عموم قرار ميدر اخت يدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يعلوم پزشک يو دانشکده ها

 گاه در دسترس خواهد بود. ين پايق هميطر از يابيارائه گزارش خودارز

ساز و  يستيبا ياعتباربخش يته منطقه اي، کميابيانجام خودارز يران و کارشناسان براياز موسسه به آموزش مدي: در صورت نتبصره

  خواهد بود. ينه ارائه آموزش و مشاوره بر عهده موسسه متقاضياست هز يهيبدد. يشان را فراهم نمايآموزش و مشاوره ا يکار الزم برا

مستندات  يمربوطه همراه با فراهم نمودن تمام يل فرمهايو تکم يابيپس از انجام خودارز يستيموسسه با يواحد اعتباربخش -2-3

شان برساند. گزارش مکتوب يد اييد و به تايموسسه مطرح نما يسه/شورايات رئيرا در ه يابياز، مجموعه گزارش خودارزيمورد ن

 س موسسه قابل ارسال به وزارت متبوع خواهد بود. يد رئييبا امضا و تا يابيخودارز

 : يرونيب يابيارز -4ماده 

 : يرونيب يابيم ارزيت تينحوه انتخاب و فعال -1-4
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 ين مييتع يشيرا در هر منطقه آما يرونيب يابيارز يمهاير، تيز يهايژگيو يداران افراد ياز ب ياعتباربخش يون مليسيکم -1-1-4

  :کند

 مرتبط با آن يهيتوج يو برنامه ها يآموزش يو مشارکت موثر در دوره ها يند اعتباربخشيتسلط به فرآ -

 اشتهار به حسن اخالق و انصاف  -

  يابيو ارز يابينه ارزشيدر زمقابل قبول  ييو اجرا يسوابق علم -

ا کارشناس  يو  يات علميت مطلوب به عنوان عضو هي)سابقه فعال يعلوم پزشک يف دانشگاههايکامل با ساختار و وظا ييآشنا -

   (يعلوم پزشک يا بازنشسته، در دانشگاههايخبره، اعم از شاغل و 

ون يسير کميص دبياز، و به تشخينفر خواهد بود که بر حسب ن 9-15شامل  يشيآمادر هر منطقه  يرونيابان بيگروه ارز -2 -1-4

ن گروه يهر دانشگاه از ب يرونيب يابيم ارزيت ياعضا شود. ين ميينفر تع 9 يال 3د هر موسسه يبازد يم برايب تي، ترکياعتباربخش يمل

 انتخاب خواهند شد. يشير مناطق آمايسا يرونيب يابيارز

ن يشود. ا يمنصوب م ياعتبار بخش يون مليسيکمدبير م توسط يمسوول تک نفر به عنوان ي، يرونيب يابيم ارزيهر ت يراب -3 -1-4

 انتخاب شود. مورد نظر   يشيمناطق آمار وابسته به ين افراد غيباز  يستيفرد  الزاما با

 : يرونيب يابيم ارزيف مسوول تيوظا -4 -1-4

 ن اعضايدر ب يرونيب يابيف ارزيم وظايم و تقسيت ياعضا يل جلسه هماهنگيتشک -

 يرونيب يابيد در خصوص زمان و نحوه ارزيالزم با موسسه مورد بازد يهايانجام هماهنگ -

 يو موسسات محل خدمت اعضا يابيبا موسسه مورد ارز ياعتباربخش يون مليسير کميدب يانجام مکاتبات رسم يريگيپ -

 م يت

  يرونيب يابيند ارزيفرآ ينان از حسن اجراينظارت و اطم -

  ياعتبار بخش يون مليسيو ارائه گزارش به کم  يرونيابان بيد ارزييمورد تا ييم گزارش نهايتنظ -

 حسب لزوم  ياعتباربخش يون مليسيکمحات در جلسه يارائه توض شرکت و -

 يا کتبي ين رو،  هرگونه اظهار نظر شفاهيشود. از ا يم شناخته ميت يبه عنوان تنها سخنگو يرونيب يابيم ارزيمسوول ت تبصره:

 يرونيب يابيج ارزيخواهد شد و به عنوان نتا يشان تلقيا يها به عنوان نظر شخص يد و بررسيج بازديدر خصوص نتا ميت ياعضا

 قابل استناد نخواهد بود. 

 . ارسال نمايد ياعتبار بخش يون مليسيکمدبيرخانه د را به صورت مکتوب به يو بازد يج بررسينتا يستيبا يرونيب يابيم ارزيت -2-4

در حد متعارف به عهده موسسه  ييرايز پذيدر شهر محل موسسه، و ن يرونيابان بياب و ذهاب ارزيله اين محل اقامت و وسيتام -3-4

پرداخت ن گردد. به جز موارد مذکور، يتام يابيموسسه مورد ارزتوسط  يستيشان به آن شهر، بايله تردد اياست. وس يابيمورد ارز

 مازاد بر حد متعارف، ممنوع است. ييرايم هر گونه پذانجا زينه، و يهر گونه هددادن ، وجه

ک جا توسط موسسه يبه صورت  ينه اعتباربخشين و پرداخت هزيتام يبرا يجاد ساز و کار مناسب قانونيدر صورت ا :1تبصره

 ن نامه آن متعاقبا ارسال خواهد شد. يي، آيمتقاض
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کميسيون ملي اعتباربخشي بنا به صالحديد مي تواند بخشي از فعاليتها و فرايندهاي اعتباربخشي مؤسسه اي را از طريق  :2 تبصره

 دستورالعمل هاي مصوب به بخش خصوصي واگذار نمايد. 

مراعات  يباشد، برا يابيموسسه مورد ارز نسبت به منافع در معرض تعارض يد به هر شکليم بازديت يک از اعضايچنانچه هر  -4-4

م بر عهده يهر گونه تصم .اطالع دهد  يون مليسيکمس يبه رئ يبالفاصله به صورت کتب و عدالت، مکلف است موضوع را يطرف يب

 )راهنماي اخالق اعتباربخشي مؤسسه اي به پيوست آيين نامه(خواهد بود.  ياعتباربخش يون مليسيکم

م يو تصم يبررس يموضوع براخص شود که تعارض منافع وجود داشته و گزارش نشده است، د مشيا بعد از بازدين يتبصره: اگر در ح

 مطرح خواهد شد.  ياعتباربخش يون مليسيدر کم يمقتض

 : فرايند اعتباربخشي و تنظيم جدول زمان بندی5 ماده

مورد تفاهم بين مؤسسه  تکميل و ي زيرتهايفعال جدول زمانبندي يستي، بايند اعتباربخشيبه منظور کمک به انجام منظم فرآ  -5ماده

ج يپس از ارسال نتا شش ماهکه حداکثر ظرف مدت  يبه نحو ،مورد اعتباربخشي و دبير کميسيون ملي اعتباربخشي قرار گيرد

 اعالم گردد.  ييجه نهايشده باشد و نت يون طيسيدر کم يو صدور را يرونيب يابيند ارزيموسسه، فرآ يابيخودارز

 مهلت اتمام زمان شروع  مسوول  اقدام 

بر  يمبتن يابيانجام خودارز

 استانداردها

   موسسه 

اعالم  يبرا يدرخواست کتب

و  يرونيب يابيارز يآمادگ

  يابيج خودارزيارسال نتا

   موسسه 

   يون مليسيکمدبير يرونيب يابيم ارزين تييتع

ه گزارش ياول يبررس

و اعالم نواقص به  يابيخودارز

از به يموسسه در صورت ن

 ديل قبل از بازديتکم

   تيم ارزيابي بيروني

در  يابيل گزارش خودارزيتکم

 صورت لزوم 

   مؤسسه

انجام ارزيابي بيروني و بررسي 

 مستندات

   تيم ارزيابي بيروني

ارائه گزارش کتبي ارزيابي 

 بيروني 

   تيم ارزيابي بيرونيسر

   دبيرکميسيون ملي بررسي گزارش ارزيابي بيروني 

   دبيرکميسيون ملي اعالم پيش رأي به موسسه 

اعالم نظر مؤسسه در مورد 

 پيش رأي )در صورت لزوم(

   مؤسسه



 

 7 ي                      علوم پزشک يدانشگاهها و دانشکده ها ين نامه اعتباربخشييآ

 
 

طرح نتيجه ارزيابي بيروني در 

کميسيون ملي اعتبار بخشي 

 و صدور راي

   دبيرکميسيون ملي

ابالغ راي کميسيون به 

 موسسه 

   دبيرکميسيون ملي

درخواست فرجام خواهي )در 

 صورت نياز(

   مؤسسه

 

 ر خواهد بود: ياز اشکال ز يکيبه  ياعتبار بخش يون مليسيکم يينها يط و انواع رايشرا -6ماده 

به  يگواهن يشود. ا يکامل اعطا م ياعتباربخش يدر موسسه، گواه يالزام يدر صورت تحقق همه استانداردها کامل: ياعتباربخش

 سال معتبر خواهد بود.  5مدت 

 ياعتباربخش يون مليسيص کمي)که بنا به تشخ يالزام ياز استانداردها يدر صورت عدم تحقق بخش مشروط: ياعتباربخش

محقق  يبر حسب استانداردها ين گواهيشود. مدت اعتبار ا يمشروط صادر م ياعتباربخش يگواه ،ستند(ين يبحران ياستانداردها

اقدام نموده  ماندهيباق يدر خصوص تحقق استانداردها مدت مذکور، يسال باشد. موسسه ملزم است در ط 3تا  1ن يتواند  بينشده، م

 د. ياعالم نما يرونيب يابيارز يخود را برا يو آمادگ

ن يشود. در ا يصادر م ياربخشعدم اعتب يافته باشد، رايچنانچه بخش عمده استانداردها در موسسه تحقق ن :يعدم اعتبار بخش

 د. يم نمايتسل ياعتباربخش يدرخواست مجدد خود را برا يرونيب يابيخ ارزيپس از تار ک ساليتواند زودتر از  يصورت موسسه نم

بر اساس دستورالعمل جداگانه اي که به تصويب شوراي گسترش  در سرنوشت موسسه يج اعتباربخشير نتايتاث -7ماده 

 دانشگاههاي علوم پزشکي مي رسد تعيين خواهد شد. 

در صورتيکه مؤسسه به رأي نهايي صادره از شوراي گسترش اعتراض داشته باشد بايستي ظرف مدت : يفرجام خواه -8ماده 

حداکثر يکماه از تاريخ دريافت رأي مراتب را به صورت کتبي همراه با مستندات مرتبط به دبير کميسيون ملي اعتباربخشي تحويل 

اعتراض با تشکيل تيم فرجام خواهي موضوع را رسيدگي و نمايد. دبير کميسيون مکلف است ظرف مدت يک ماه پس از دريافت 

نتيجه را به شوراي گسترش منعکس نمايد. اعضاي تيم فرجام خواهي براي هر مؤسسه شامل دو نماينده از تيم ارزيابي بيروني آن 

 مؤسسه و دو نماينده از سوي کميسيون ملي اعتباربخشي خواهد بود. 

 ي( بر عهده موسسه متقاضيرونيب يابيو ارز يابي)از آموزش تا خودارز هانديتمام فرآ يالزم برا ين اعتبار ماليتام -9ماده 

از  يگوناگون اعتباربخشفعاليتهاي  ياز برايمورد ن يقانون يهامجوز در خصوص اخذ  ياعتباربخش يون مليسيکماست.  ياعتباربخش

 کرد.خواهد  يريگيدانشگاهها پ يامنا يهااتيهق دستور مشترک يطر

، يند اعتباربخشيت فرآيفينان از کيمکلف است به منظور اطم ياعتباربخش يون مليسير کمي: دبياعتباربخش يابيفراارزش -10ماده 

موسسات،  يرونيب يابير در روند ارزير درگياز افراد غ يم متمرکزين نموده و با کمک تيرا تدو ياعتباربخش يابيند فراارزشيفرمها و فرآ

 د. يون ارائه نمايسيه و به کميانه تهيسال يگزارشها

  در شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي به تصويب رسيد. ..................ن نامه در ده ماده در تاريخ اين آيي


