
 

 

 انجام اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(

 11/4/71 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC01 :کد فرآیند

 شده دیخدمت تول
ارزشیابی بخش های آموزشی 

 دستیار دانشگاه های علوم پزشکی
 10141114111 شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند

 مشتری فرایند()نیازها و انتظارات 
 ارتقای کیفیت آموزش بالینی

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 G4-S7 اهداف استراتژیک مرتبط

 ------------------------------------------ )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 --------------------------------- زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد

 محل استفاده: مراکز آموزشی درمانی
زمان بکارگیری: ارسال برنامه عملیاتی 

 و ارسال برنامه ارزشیابی

 درون دانشگاهی گستره استفاده )سایر مناطق(:

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(

مراکز آموزشی سمت: مسئول کمیته ارتباط با 

 درمانی
 واحدمربوطه: مرکز مطالعات و آموزش پزشکی

 واحدمربوطه: مرکز مطالعات و آموزش پزشکی سمت: مرکز مطالعات و آموزش پزشکی ناظر )ناظرین( فرایند

 مراکز آموزشی درمانی و فراگیران پزشکی و غیر پزشکی ذینفعان فرایند

 محرک )های( فرایند
 بخشی در راستای اهداف عملیاتی ابالغ شده از وزارت خانهاجرای فرایند اعتبار 

 اجرای فرایند اعتبار بخشی در راستای برنامه ارزیابی و اعتبار بخشی مراکز توسط وزارت خانه



 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم( انجام اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

 11/4/71 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC01 کد فرآیند

قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی ابالغ شده از وزارت خانه

 

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 

 اتوماسیون اداری

 سامانه برنامه پایش عملیاتی

 سامانه اعتبار بخشی بیمارستان ها

 

 تعاریف و اصطالحات 

 

 ارزیابی : ارزیابی مستندات سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی توسط خود مراکزخود 

 

 دریافتی ها / تامین کنندگان
ابالغ سنجه ها به مراکز اموزشی 

 درمانی جهت اجرای مفاد سنجه ها
 خروجی ها / مشتریان

رسیدن به استاندارد مطلوب و 

 حفظ آن

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 ارزیابی سنجه های اعتبار بخشی ابالغ شده از وزارت خانه و نظارت بر اجرایی شدن سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 نظارت بر انجام اعتبار بخشی خود ارزیابی مراکز آموزشی درمانی

 آموزشی درمانینظارت بر اجرایی شدن سنجه ها اعتبار بخشی در مراکز 

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

 انجام دقیق سنجه ها سنجه های اعتبار بخشی
مدیر مرکز مطالعات وآموزش 

 پزشکی
 مداوم

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 



 


