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 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 
 

 )ویرایش دوم( های آموزش مداومبرنامه برگزارکنندهاعتباربخشی مراکز  نامه اجراییآیین

 

عیالی   سیومن  جسسیه شیورای   وهای آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سیی در راستای تحقق اعتباربخشی مراکز و برنامه

آمیوزش میداوم    برگزارکننید  توسط کمنسنون آموزش مداوم جامعه پزشکی تصویب و به کسنه مراکز  نامهآموزش مداوم، ای  آین 

شود و مفاد آن مبنای صدور احکام اعتباربخشی ای  مراکز و تعنین  حیدود اعالنیا وااتنیاراش ایشیان در اعتباربخشیی       ابالغ می

 باشد.وزش مداوم میهای آمبرنامه

 

 بخش تعاریف: -1

 اند:کار رفتهشرح ذیل بهبه واژگان زیر در مفاهیم  عملیاتی نامه در این آیین

شیر  وایایو و    هسیتند کیه دارای رسیالا،   های آموزش میداوم  برنامه برگزارکنند منظور مجموعه مراکز مراکز همتا:  1-1

 شوند:های زیر تقسنم میمتا به گرو باشند. مراکز هسااتار مشابه و قابل قناس می

 های پزشکیها و دانشکد دانشگا  1-1-1

 های عسمیهای عسمی وزارش بهداشا و قطبهای عسمی مصوب کمنسنون انجم انجم  1-1-2

 های عسوم پزشکیهای مصوب شورای گسترش دانشگا مراکز تحقنقاتی و پژوهشکد  1-1-3

زش میداوم مصیوب شیورای عیالی آمیوزش میداوم جامعیه        های آموبرنامه برگزارکنند ها و سایر مراکز سازمان 1-1-4

 پزشکی
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 ادار  کل: منظور ادار  کل آموزش مداوم جامعه پزشکی اسا. 1-2

 پارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی اسا.سامانه: منظور سامانه یک 1-3

 های آموزش مداوم اسا.برنامه رکز: منظور مرکز مجاز برگزارکنند م 1-4

عنوان مرکز همکار در اجرای برنامه توسط مرکز دیگیر  هایی اسا که مرکز مورد نظر بههمکار برنامه: منظور تعداد برنامه 1-5

 مشارکا کرد  اسا.

 مرکیز هیر   توسیط  مراکیز  سیایر  بیا  همکیاری  ارآیند در یا و مستقل صورشبه که اسا هاییبرنامه تمام: ی مرکزهابرنامه 1-6

 .اسا  شد اجرا معن  زمانی باز  دربرگزارکنند  برنامه آموزش مداوم 

برگزارکنند  برنامیه آمیوزش میداوم     مرکزهر  توسط مستقل صورشبه که اسا هاییبرنامه تمام های مستقل مرکز:برنامه 1-7

 .اسا شد  اجرا معن  زمانی باز  در

 

 بخش منابع و مستندات صدور احکام ارزشیابی -2

 منابع و مستنداش صدور احکام شامل موارد زیر اسا:

 آوری شد  در ارزشنابی بنرونی اسا.ارزشنابی که حاصل ارزشنابی درونی مراکز و اطالعاش جمع لنسا اطالعاش چک  2-1

 های سامانهاطالعاش عمسکردی مراکز بر مبنای داد   2-2

 هامکاتباش ادار  کل با مراکز پنرامون وضعنا عمسکردی ایشان در ارآیند اجرایی برنامه 2-3

 

 ربخشیهای اعتباها و مالکبخش شاخص  -3

هیای  نامیه اعتباربخشیی مراکیز و برنامیه    برگراته از استانداردهای پایه و ضروری اسا که در آین  پایه: شاخص استاندارد 3-1

 آموزش مداوم آمد  اسا.  

 تأمن  نمایند. های پایه راالزم اسا کسنه مراکزجها دریااا مجوز قطعی تمامی شااص پایه: مالک استاندارد
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مجموعه باشیند و سیایر   های زیرتعامل با واحد های تحا پوشش( منحصر به مراکزی اسا که دارای واحد) 2د استاندار :1تبصره

 باشند.مراکز مواو به تامن  ای  امتناز نمی

هیا،  های آموزش مداوم ویژ  دانشیگا  )ننروی انسانی و سااتار( وجود چارش سازمانی مصوب برای واحد 4در استاندارد  :2تبصره 

دهند که از ننیروی انسیانی   باشند، اما باید نشانها نمیباشد. سایر مراکز مواو به تامن  ای  استانداردها میها و سازمانکد دانش

 کاای برای انجام واایو محوله براوردار هستند.

باربخشیی مراکیز و   نامیه اعت : برگراته از استانداردهای ارتقای کنفنیا منیدرد در آیین    ارتقای کیفیت استاندارد شاخص 3-2

 باشد.  آموزش مداوم میهای برنامه

شید  در  ری از سیایر شیرایط قنید    مراکز جها ااذ رتبه ممتاز ضروری اسا ضیم  برایوردا   ارتقای کیفیت: مالک استاندارد

 های ارتقای کنفنا را تأمن  نمایند.از شااص  %90حداقل  ،نامه اعتباربخشیشنو 

هیای مرکیز در بیاز     جایگا  مرکز در مقایسه با مراکز همتا براسیاس اراوانیی برنامیه    منظور :برنامه شاخص فراوانی اجرای 3-3

 شود.زمانی تعنن  شد  اسا. ای  جایگا  به صورش صدک تنظنم می

 قرار گنرند.   25مراکز ممتاز الزم اسا در بن  مراکز همتا در صدک باالتر از  :فراوانی اجرای برنامه مالک

ای  شااص از تقسنم تعداد موارد دراواسیا اصیال  برنامیه پی  از صیدور مجیوز بیه         اصالح برنامه: تدرخواسشاخص  3-4

 شود.آید و به صورش درصد بنان میدسا میمرکز به مستقل هایبرنامه اراوانی

 اسا. %50: محدود  قابل قبول برای ای  شااص مقادیر کمتر از مالک درخواست اصالح برنامه

رغم دریااا مجوز و اتمام مهسا مقرر برای ثبیا  هایی اسا که بههایی تهی برنامه: منظور از برنامههای تهیشاخص برنامه 3-5

شیااص از تقسینم   ایی   کنندگان در سامانه، موردی از تأیند حضور و تخصنص امتناز به مشولن  در سامانه وجیود نیدارد.   شرکا

 شود.رکز حاصل و به شکل درصد بنان میممستقل های های تهی به مجموع برنامهتعداد برنامه

 اسا. %10مقادیر کمتر از  محدود  قابل پذیرش برای ای  شااص های تهی:مالک برنامه

توسط مرکز بیه تعیداد   ای  شااص از تقسنم مجموع امتنازهای ثبا شد  برای مشمولن   شاخص امتیازهای توزیع شده: 3-6

 آید.دسا می  بهمرکز در باز  زمانی معنمستقل  رنامه هایب
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 اسا. ای  محدود  بیا هیدن ننیل بیه     1000محدود  قابل قبول برای ای  مالک مقادیر کمتر از  مالک امتیازهای توزیع شده:

 .های کوچک تعنن  شد  اساهای ادار  کل در جها حمایا از اجرای برنامهسناسا

 150هایی اسا که توسط مرکز با ارانا حیداکرر  امهبرنهای کوچک منظور از برنامه های کوچک:شاخص اجرای برنامه 3-7

در بیاز  زمیانی معین     هیای مسیتقل مرکیز    برنامههای کوچک به نفر به اجرا درآمد  اسا. شااص مربوطه از تقسنم تعداد برنامه

 شود.بنان می صورش نسباحاصل و به

 یا باالتر اسا. و 8/0 : نسبا قابل قبول برای ای  شااص عدد های کوچکمالک اجرای برنامه

بیه ارتقیای هدامنیدی برنامیه و      های هیدن رود اعمال محدودیا در تنوع گرو انتظار می های هدف برنامه:شاخص گروه 3-8

شود. رعایا ای  امر در مواردی که جمعنا مخاطب پرتعداد باشد از اهمنا دوچندان براوردار اسیا.  منجر اازایش اثربخشی آن 

مرکز با ارانا های مستقل برای برنامه برنامه های هدن به ازای هربرنامه معرن منانگن  تعداد گرو  هدن هایلذا شااص گرو 

 شود.صورش نسبا بنان مینفر اسا. ای  شااص به 50بنش از 

 و یا کمتر اسا. 16محدود  قابل قبول برای شااص اوق عدد  های هدف برنامه:مالک شاخص گروه

باشد. الزم به ذکیر  مرکز میمستقل موارد اعالم شد  از لغو برنامه توسط مرکز در سامانه به برنامه های  شاخص لغو برنامه: 3-9

 شود.اسا در صورش مکاتبه مرکز با ادار  کل و ارائه دالیل موجه برای لغو برنامه، آن مورد در محاسبه شااص لحاظ نمی

 باشد.می %10اص مقادیرکمتر از ی  شامحدود  قابل قبول برای ا مالک شاخص لغو برنامه:

منظور از برگشا برنامه مواردی اسا که برنامه جها اصال  از سوی ادار  کل بیه مرکیز عیودش    : شاخص برگشت برنامه 3-10

 آید.دسا میمرکز به مستقل هایبرنامهعداد موارد برگشا داد  شد  به ت شااص مربوطه از تقسنم شود.داد  می

محدود  قابل قبول برای ای  شااص مقادیر کمتراز یک اسیا و بیه آن مفهیوم اسیا کیه تعیداد میوارد         مالک برگشت برنامه:

 مرکز باشد.مستقل  برگشا داد  شد  باید کمتر از تعداد برنامه های 

ط کل به مرکز در اصوص عدم رعایا ضیواب  دار ایرش همان موارد اعالم کتبی امنظور از اعالم مغ شاخص اعالم مغایرت: 3-11

 اعالم مغیایرش  های مستقل که دارای تذکربرنامه های آموزش مداوم اسا. شااص مربوطه از تقسنم تعدادو مقرراش اجرای برنامه

 شود.درصد بنان می صورشآید. مقدار حاصل بهدسا میهای مرکز بهبرنامههستند به 
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برنامه و ییا بنشیتر    5برای  . در هر حال مراکزی کهاسا %5: محدود  قابل قبول برای شااص اوق حداکرر مالک اعالم مغایرت

 وب شوند.مرکز دارای مجوز قطعی محستوانند در طی سال داشته باشند نمیتذکر اعالم مغایرش 

 

 بخش صدوراحکام اعتباربخشی   -4

های شود. مالکمی صادرقطعی، مشروط، تعسنق، عدم صدور مجوز و لغو مجوز  ممتاز،احکام اعتباربخشی مراکز به یکی از صور 

 صدور نوع مجوز به شر  زیر اسا:

 مراکز برای براورداری از ای  مجوز باید دارای همه شرایط زیر باشند: مجوز قطعی:  4-1

( حیداکرر دو  اسیتاندارد ارتقیای کنفنیا    )با احتساب میالک ها أمن  نمایند و در منان سایرمالکپایه را ت مالک استاندارد 4-1-1

 باشند.نقصان داشته 

 ارتقای کنفنا ویژ  تعنن  مراکز ممتاز اسا و تأمن  آن برای دریااا مجوز قطعی الزامی ننسا. تبصر : مالک استاندارد

 مطابق حکم قبسی اعتباربخشی دارای مجوز قطعی و یا مشروط باشند. 4-1-2

 تنجه را در سامانه بارگذاری کرد  باشند.ارآیند اودارزیابی را بر اساس دراواسا ادار  کل در زمان مقرر تکمنل و ن 4-1-3

 ساله باشد.ضوابط و مقرراش ادار  کل در باز  یکاعالم مغایرش با  برنامه مرکز مشمول تذکر 5کمتر از  4-1-4

 گنرد که یکی از شرایط زیر را تأمن  نمایند:ای  مجوز به مراکزی تعسق می مجوز مشروط: -4-2

 ی که برای نخستن  بار مجوز دریااا می کند.مورد تأیند متقاضی مراکز -4-2-1

 پایه را دارا نباشند. استاندارد مالک ها،اکز اعالی که به رغم تأمن  سایر مالکمر -4-2-2

میوارد نقصیان )بیا    باشیند ولیی ایی      نامهای  شنو  3موضوع بخش  های اعتباربخشیمراکزی که دارای نقصان در مالک -4-2-3

 باشد.ن مورد بنشتر 4از  ارتقای کنفنا(استاندارد  احتساب مالک

 شود:  ریک از موارد زیر منجر به صدور حکم تعسنق مجوز میه تعلیق مجوز:  4-3

 اعتباربخشی مرکز عالم آمادگی یا مشارکا درعدم ا 4-3-1

   سا شد  توسط ادار  کلسخگوی به مکاتباش و اطالعاش دراواعدم پا 4-3-2
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 باربخشی مراکز قطعی یا مشروطعدم تأمن  معنارهای اعت  4-3-3

 سال قبل از ارزشنابیطول یکعدم اجرای هر گونه برنامه آموزش مداوم توسط مرکز در  -4-3-4

، تحیا ارآینید   متقاضی دریااا کد مسیتقل مرکیز برگیزار کننید  برنامیه آمیوزش میداوم       کسنه مراکز  عدم صدور مجوز:  4-4

بیرای ایشیان صیادر     مرکیز  مجوز ،2-4من  معنارهای مراکز مشروط مندرد در بند گنرند و در صورش عدم تأاعتباربخشی قرار می

 شود.نمی

نوبا بعدی اعتباربخشیی نسیبا    سال ارصا دارند تا طیها تعسنق شد  اسا به مدش یکمراکزی که مجوز آن لغو مجوز:  4-5

ام و یا عدم مواقنا در کسیب مجیوز مشیروط،    من  شرایط مندرد برای ااذ مجوز مشروط اقدام نمایند و در صورش عدم اقدبه تأ

 مجوز آنها لغو اواهد شد.

توانند از ااتناراش مورد نظر که توضنح آن در ادامه آمد  اسا می معنارهایمرکزی اسا که با توجه به تأمن   کز ممتاز:مر 4-6

 نمایند:طور کامل تأمن  بهها براوردار شوند. ای  مراکز باید شرایط زیر را ویژ  در اعتباربخشی مستقل برنامه

 .دارای مجوز قطعی باشند 4-6-1

 نامه شامل مالک استاندارد ارتقای کنفنا را تأمن  نمایند.ای  آین  3های اعتباربخشی موضوع بخش کسنه مالک 4-6-2

 تذکر اعالم مغایرش با ضوابط و مقرراش ادار  کل دریااا نکرد  باشند.   4-6-3

یند و به مفیاد آن و ننیز   نامه مربوطه را با ادار  کل امضاء نماا براورداری از مزایای ویژ  الزم اسا تفاهمتبصر : مراکز ممتاز جه

 مربوطه پایبند باشند.ضوابط 

ر  اتوانند از طرییق مکاتبیه رسیمی بیا اد    مراکزی که نسبا به نتایج اعتباربخشی معترض باشند می درخواست تجدیدنظر: 4-7

ما  از وصول دراواسا ضیم    6  از ابالغ نتنجه اعتباربخشی دراواسا تجدیدنظر نمایند. ادار  کل طی ما  پ 2کل حداکرر تا 

 اواهد نمود. اعالماعتباربخشی مجدد، نتنجه را به مرکز 

سیومن  جسسیه   واثراش اعتباربخشی مراکز بر مبنای نوع مجوز و تناوب اعتباربخشی ادواری مطابق آیین  نامیه مصیوب سیی     4-8

 باشد.عالی آموزش مداوم می شورای
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 مشیمول  هیا باشند و در صورش نقی  آن ادار  کل میکسنه مقرراش و ضوابط ابالغ شد  از سوی  همه مراکز مواو به رعایا 4-9

نامیه میذکور   مجوز مانعی برای اجیرای مفیاد آیین    نامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی اواهند بود. بدیهی اسا نوع آین 

 باشد.نمی

 مورد بازنگری و تصویب قرار گراا. 15/4/1400ای  آین  نامه در تاریخ 

 


