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 شده دیخدمت تول
استانداردسازی دوره پزشکی 

 عمومی 
  شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(
 استانداردسازی دوره پزشکی عمومی

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط
 %02اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و مراکز آموزشی درمانی به میزان 

G4S7 

)عنوان و  فرایند باال دستی

 شناسه(
 نظارت بر برنامه ریزی آموزشی 

  زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد
 زمان بکارگیری: ساالنه محل استفاده: بیمارستانهای آموزشی 

 گستره استفاده )سایر مناطق(:

متولی و پاسخگوی نتایج 

 فرایند

 )صاحب فرایند(

 بیمارستانهاواحدمربوطه: دانشکده پزشکی و  سمت: رئیس دانشکده پزشکی 

 واحدمربوطه:مرکز مطالعات  سمت: مدیر ناظر )ناظرین( فرایند

 دانشجویان پزشکی ذینفعان فرایند

 اعتباربخشی دانشگاه توسط کالن منطقه یا وزارت  محرک )های( فرایند
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 آیین نامه استانداردهای کالبدی پزشکی عمومی قوانین و آیین نامه های مرتبط با فرایند

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 

 سامانه پایش برنامه عملیاتی –اتوماسیون اداری 

 

 تعاریف و اصطالحات 
استانداردهای کالبدی پزشکی عمومی : منظور وجود هرگونه زیرساخت اعم از هیئت علمی 

 تجهیزات و فضای الزم جهت آموزش دانشجویان پزشکی در بیمارستانها 

 دریافتی ها / تامین کنندگان

ارسال ایین نامه 

استانداردهای کالبدی 

پزشکی عمومی به 

دانشکده پزشکی و 

 بیمارستانها 

 / مشتریانخروجی ها 
استانداردسازی بیمارستانها و 

 دانشکده پزشکی 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

وضعیت موجود زیرساختاهای آموزشی پزشکی عمومی طی خودارزیابی های انجام شده و بازدیدهای متعدد مطابق استانداردهای کالبدی 

پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی و بیمارستانها و کلیه بخشهای بالینی مورد سنجش قرار گرفته و نقاط ضعف مشخص می گردد  و به 

ه شده و اعالم می گردد که نقاط ضعف بر طرف گردد. در راستای رفع نقاط ضعف بازدیدهای دیگری انجام می مسئولین مربوطه بازخورد داد

 شود. 

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 نظارت بر انجام خود ارزیابی بخشهای بالینی 

 اندازه گیریدوره پایش و  مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری

آیین نامه استانداردهای کالبدی 

 پزشکی عمومی
 رعایت کلیه استانداردها 

 مدیر مرکز مطالعات 

 رئیس دانشکده پزشکی
 ساالنه 

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 

 


