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 یاعتباربخشی بیمارستان هاي آموزش بستهبرنامه عملیاتی 

 اهداف کلی:الف( 

 برنامه ریزی جهت دستیابی مراکز آموزشی درمانی به استانداردهای اعتبار بخشی (1

 موزشی درمانیآنظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز  (2

 ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی توسط تیم اعتبار بخشی (3

 اهداف اختصاصی:ب( 

 باربخشینظارت و مشاوره بر نحوه پیاده سازی و اجرای سنجه های اعت (1

 و هماهنگی جهت اخذ گواهی تایید دو ساله در تمامی مراکز آموزشی درمانی برنامه ریزی (2

 برنامه ریزی و هماهنگی در جهت آمادگی مراکز آموزشی درمانی جهت ارزیابی های بیرونی (3

 و اعالم نتایج خودارزیابی ها به مراکز آموزشی درمانیبازدید تیم اعتباربخشی  (4

 با اهداف اختصاصی: فعالیت هاي مرتبطج( 

 باربخشینظارت و مشاوره بر نحوه پیاده سازی و اجرای سنجه های اعت( 1

 موزشیآحیطه اعتباربخشی  9هدایت و نظارت بر اجرای ( 1-1

 بازدیدهای داخلی اعتباربخشی از مراکز آموزشی درمانی( 2-1

 تشکیل جلسات کمیته اعتباربخشی جهت تبادل نظر(3-1

 ایدر خصوص امور مرتبط با اعتباربخشی به صورت دورهدریافت گزارش فرآیند انجام کار ( 4-1

 یدرمان یمراکز آموزش یدو ساله در تمام دییتا یجهت اخذ گواه یو هماهنگ یزیبرنامه ر( 2

 مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی( هماهنگی و برگزاری جلسات توجیهی یا معاونین آموزشی و کارشناسان 1-2

 اجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز آموزشی درمانی وپایش و نظارت بر پیاده سازی ( 2-2

پیاده سازی و اجرای استانداردهای مشکالت مراکز آموزشی در ارائه راهکارهای اصالحی پیشنهادی در خصوص ( 3-2

 اعتباربخشی آموزشی

 ( تدوین تقویم زمان بندی جهت ارزیابی درونی و جلسات با معاونین آموزشی و کارشناسان اعتباربخشی مراکز4-2



2 
 

 برنامه ریزی و هماهنگی در جهت آمادگی مراکز آموزشی درمانی جهت ارزیابی های بیرونی (3

 ت توجیهی با حضور روسا، معاونین آموزشی و کارشناسان اعتباربخشی در بیمارستان های آموزشیتشکیل جلسا( 1-3

 موزشیآبیرونی به بیمارستان های  ( اعالم تاریخ بازدید2-3

 ( هماهنگی و اطالع رسانی جهت امادگی مراکز و نظارت بر حسن اجرای فرآیند در زمان بازدید بیرونی3-3

 ستندات( نظارت بر بارگذاری م4-3

 یدرمان یها به مراکز آموزش یابیخودارز جیو اعالم نتا یاعتباربخش میت دیبازد  (4

 ( تهیه فرم ارزیابی درونی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی آموزشی1-4

 ( تعیین و اطالع رسانی زمان بازدید درونی به مراکز آموزشی2-4

گزارشات خودارزیابی در جلسه مشترک با معاون آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی و کارشناسان اعتباربخشی ( تحلیل 3-4

 مراکز آموزشی درمانی

 آموزشی درمانی ارائه راه حل و راهکار برای رفع نواقص موجود و حل مشکالت مراکز( 4-4

 

 


