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 هقذهِ

اػتجبضثرطی ثطًبهِ آهَظضی یکی اظ هْوتطیي الساهبت عطح تحَل ًظبم آهَظش ػلَم پعضکی کطَض است. زض ّویي 

ٍ ًیع  ، ثْساضت ٍ ترػػیاػتجبضثرطی ثطًبهِ ّبی آهَظضی ػلَم پبیِ پعضکی اجطای فطآیٌسضاستب ٍ ثب تَجِ ثِ لعٍم 

، زض کویتِ اػتجبض ثرطی 19-ثب ػٌبیت ثِ ضطایظ ذبظ حبکن ثط هطاکع آهَظضی ًبضی اظ ّوِ گیطی ثیوبضی کَیس

زثیطذبًِ ضَضای آهَظش ػلَم پبیِ پعضکی، ثْساضت ٍ ترػػی هتؼبلت تسٍیي آئیي ًبهِ، استبًساضزّب ٍ فطآیٌس 

ثیطًٍی ضا ثب  اضظضیبثیضاٌّوبی  ثْساضتی ٍ ترػػی، ّبی ػلَم پبیِ پعضکی، آهَظضی ضضتِ ّبی زٍضُ اػتجبضثرطی

کویتِ اػتجبض ثرطی زثیطذبًِ هَضخ  ًْویي جلسِزضًظط گطفتي ضطایظ ّوِ گیطی ثیوبضی هصکَض، تسٍیي ٍ زض 

 ًْبیی ٍ تػَیت گطزیس.  28/11/99

 اًجبم ًحَُ ٍ هطاحل ذػَظ ثِ ضٍظ ٍ هٌغجك ثب ضطایظ ّوِ گیطی ثیوبضی زض اعالػبت ضاٌّوب ثب ّسف اضائِایي 

 ٍ تین ّبی اضظضیبثی ثیطًٍی ترػػی ،هسئَالى ٍ اػضبی هحتطم کویتِ ّبی اػتجبضثرطی ثطای یبثی ثیطًٍیضاضظ

ضػبیت آى زض ضاستبی اضائِ اعالػبت  ،تْیِ ضسُ است. ثٌبثطایي پعضکی، ثْساضت ٍ ترػػی ضضتِ همبعغ ػلَم پبیِ

هػَة ٍظاضت ثْساضت ٍ ثوٌظَض لضبٍت ضفبف ٍ هستٌس اػضبی کویتِ  هیعاى ضػبیت استبًساضزّبیاضظیبثی زلیك، ٍ 

ّبی ترػػی ٍ اػتجبضثرطی زثیطذبًِ ضَضای ػلَم پبیِ، ثْساضت ٍ ترػػی ٍ غسٍض آضای اػتجبضثرطی، هَثط ٍ 

 هفیس ذَاّس ثَز.

اعتببر بخشی رشتِ هقبطع  بیرًٍییببی شارز تینالزم بِ یبدآٍری است کِ هسئَالى ٍ اعضبی هحترم 

، ضوي شرکت در کبرگبُ ّب ٍ یب جلسبت بیرًٍییببی شقبل از شرٍع ارز ، بْذاشت ٍ تخصصیعلَم پبیِ

ًسبت بِ برگسار هی گردد ، پسشکی، بْذاشت ٍ تخصصی علَم پبیِ شَرای تَسط دبیرخبًِ کِآهَزشی 

ِ ٍ آییي ًبهِ ّبی جذیذ آهَزشی هطبلعِ دقیق آییي ًبهِ اعتببربخشی، استبًذاردّبی هصَة، برًبه

رشتِ هقبطع، فرآیٌذ اعتببربخشی ٍ راٌّوبی سبهبًِ اعتببربخشی علَم پبیِ اقذام ًوبیٌذ تب بب اِشراف 

 کبهل ًسبت بِ اجرای فرایٌذ اعتببر بخشی هَفق گردًذ.
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ٍ زض ضاستبی ثْجَز هساٍم زٍضُ آهَظضی  اضظضیبثی کوی ٍ کیفی کِ ثِ هٌظَض فطایٌسی است :ارزشیببی بیرًٍی

. اضظضیبثی ثیطًٍی ثِ عَض هؼوَل زضثطگیطًسُ اًجبم هی ضَز اّساف زٍضُ آهَظضی ثِکیفیت زض آهَظش ٍ زستیبثی 

  ّب ٍ تسٍیي گعاضش اضظضیبثی ثیطًٍی است. گطٍُ (ذَزاضظیبثیاضظیبثی زضًٍی )ثطضسی گعاضش 

 

 علَم پبیِ رشتِ هقبطعبیرًٍی اعتببربخشی  ارزشیببیفعبلیت ّبی 

 ایي فؼبلیتْب زض سِ فبظ شیل غَضت هی گیطز: 

 آهَظضیگطٍُ لجل اظ ثبظزیس اظ  -

 آهَظضی گطٍُ اظثبظزیس  حیي -

 آهَظضی گطٍُ ثؼس اظ ثبظزیس اظ -

 گرٍُ آهَزشیقبل از ببزدیذ از  فعبلیتْبی-9

 اظ ثیي آًْب سطپطست تین اًتربةٍ  (هػَة )ثط اسبس آئیي ًبهِ اػتجبض ثرطی ثیطًٍی اضظضیبثی تیناػضبی تؼییي -1-1

 کویتِ ترػػی اػتجبضثرطی تَسظ 

لجل کویتِ ترػػی ضضتِ  )حضَضی/غیطحضَضی( زض لبلت کبضگبُ تَسظ یب آهَظضی جلسبت تَجیْی ٍ ثطگعاضی-1-2

ّب تططیح ٍ اعالع ضسبًی زض ذػَظ اّساف ٍ ًحَُ ضػبیت زستَضالؼول  ثِ هٌظَضاظ ضطٍع فطآیٌس اضظضیبثی ثیطًٍی 

 ٍ اجطای ضٍش ّبی اضظضیبثی ثیطًٍی ٍ تمسین ٍظبیف ثیي اػضبء تین

 تین اضظضیبثی بءاػض ثیي ٍظبیف تمسین ٍ ّوبٌّگی اًجبم ثیطًٍی، اضظضیبثی تین تطکیل-1-3
. ضوَز  هوی  هٌػوَة  توین  سطپطسوت  ثِ ػٌوَاى  ًفط یک ،عضو  3-5هتطکل اظ  کٌٌسُ اضظضیبثی تین ّط زض :9تبصرُ 

تسلظ کوبفی ثوِ فطآیٌوس اػتجبضثرطوی      ٍ ضًَس اًتربة اػضبی ثَضز ترػػی ضضتِ هطثَعِ ثیي  اظ ثبیس اضظیبثبى ثیطًٍی

ٌوبی اذاللی اػتجبض ثرطی،. ّوچٌیي زاضتِ ثبضٌس طوکسُ     ثطاسبس هفبز هٌسضج زض ضّا تؼبضؼ هٌبفغ ثب گوطٍُ آهَظضوی / زًا

 .ًساضتِ ثبضٌس هَضز اػتجبضثرطی
 ثِ ثیطًٍی یضیبثاضظ تین اػضبی اظ یک ّط هتمبضی اػتجبض ثرطی زاًطکسُ/زاًطگبُ ثطضسی اسبس ثط چٌبًچِ :2تبصرُ

 ٍ عطفی ثی هطاػبت ثطای ثبضٌس، یبثیضاضظ هَضز زاًطکسُ ٍ گطٍُ آهَظضی ثِ ًسجت هٌبفغ تؼبضؼ زاضای ضکلی ّط

ضَضای آهَظش ػلَم پبیِ  زثیطذبًِ ثِ کتجی غَضت ثِ ثالفبغلِ ضا هَضَع است هکلف زاًطکسُ/زاًطگبُ ػسالت،

 ٍجَز هٌبفغ تؼبضؼ کِ ضَز هطرع ثبظزیس اظ ثؼس یب حیي زضچٌبًچِ  .زّس اعالع پعضکی، ثْساضت ٍ ترػػی

 هغطح هصکَض زثیطذبًِ اػتجبضثرطی کویتِ زض همتضی تػوین ٍ ثطضسی ثطای ثبیس هَضَع است، ًطسُ گعاضش ٍ زاضتِ

 .گطزز
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 ثیطًٍی زض سبهبًِ اػتجبضثرطی زثیطذبًِ ػلَم پبیِ.ثجت ًبم اػضبی تین اضظضیبثی  1-4

تؼطیف اػضب ٍ سطپطست تین اضظیبثی ّط گطٍُ آهَظضی/زاًطکسُ زض سبهبًِ اػتجبضثرطی تَسظ زثیطذبًِ  ػلَم  -1-5

 پبیِ.

یبثی ثیطًٍی ٍ تمسین کبض هجٌی ثط ثطضسی هتَى ٍ هستٌسات گعاضش اضظیبثی ضّوبٌّگی ثیي اػضبی تین اضظ -1-6

 زضًٍی گطٍُ آهَظضی تَسظ سطپطست تین اظ عطیك سبهبًِ اػتجبضثرطی.
  اظ عطیك کویتِ ترػػی هطثَعِ ثیطًٍی اضظضیبثی تین تَسظ ذَزاضظیبثی گعاضش زضیبفتزضذَاست -1-7

ًٍی اًجبم  -1-8  ثطای ّطثطضسی هتَى ٍ هستٌسات گعاضش اضظیبثی زضًٍی گطٍُ آهَظضی تَسظ اػضبی تین اضظضیبثی ثیط

جبم ثبظزی  )حضَضی/غیطحضَضی(  ساستبًساضز  لجل اظ ًا

ًٍی  اظ ثبظزیس )حضَضی/غیطحضَضی(الظم ثصکط است چٌبًچِ لجل  :9 تبصرُ  ًمع زضگعاضش ٍ هستٌسات اضظیبثی زض

َاًس زثیطذبًِ اػتجبض ثرطی کویتِ ترػػیتَسظ سطپطست تین گعاضش گطزز،  َالع ٍ  اظ گطٍُ آهَظضی هی ت ضفغ ً

َاست  هستٌسات ضا  .ًوبیسزضذ

ٍ ثب ّوبٌّگی ضضتِ ٍ تٌظین ثطًبهِ ثبظزیس اظ گطٍُ آهَظضی، تَسظ کویتِ ترػػی  زلیك تؼییي ظهبى ثٌسی -1-9

ًٍی.ضسطپطست تین اضظ   یبثی ثیطًٍی ٍ زثیط کویتِ اضظیبثی زض

طگبُ/زاًطکسُ زضذػَظ اػالم ّسف، ظهبى ٍ ثطًبهِ ثبظزیس، هؼطفی اضظیبثب -1-10 ى ٍ زضذَاست اًجبم  هکبتجِ ثب زًا

ّوبٌّگی ّبی الظم تَسظ زاًطکسُ ٍ گطٍُ )اعالع ضسبًی، تطکیل جلسبت هػبحجِ، ّوبٌّگی ثبظزیس اظ هٌبثغ ٍ ػطغِ ّبی 

 )...ٍ  آهَظضی، ًمل ٍ اًتمبل ٍ اسکبى اضظیبثبى 

زاًطگبُ/زاًطکسُ ٍ استمطاض زض هحل ثب ّوبٌّگی  گطٍُاػعام اػضبی تین اضظیبثی ثیطًٍی ثِ  زض ضطایظ ػبزی، -1-11

 زثیط کویتِ اضظیبثی ثیطًٍی.

ًٍی زض غَضت ثبظزیس حضَضی :4 تبصرُ ثِ هَظف است هطرػبت ٍ ضوبضُ توبس ذَز ضا  زثیط کویتِ اضظیبثی زض

ًٍی اػالم ٍ ّوبٌّگی الظم زض ذػَظ ایبة ٍ شّبة، اسکبى هٌبست، ضفغ ًیبظّبی ضطٍضی ٍ  سطپطست تین اضظیبثی ثیط

تبهیي هحل اسکبى هٌبست ٍ  ٍسیلِ ایبة ٍ شّبة هغوئي  ثطای اضظیبثبى  ضػبیت هحسٍزیت ّبی اضظیبثبى ضا ثؼول آٍضز.

ًٍی ثِ هٌظَض ثبظزیس، ٍ ًیع پصیطایی زض حس هتؼبضف ثِ ػْ طکسُ  زاًطگبُ/ سُثیط زُ ٍ ثِ جع هَضز ثبظزیس گطٍُ آهَظضی زًا َث

ًَِ پصیطایی هبظاز ثط حس هتؼبضف، هوٌَع است جبم ّط گ ًَِ ّسیِ، ٍ ًیع ًا َاضز هصکَض، پطزاذت ٍجِ، زازى ّط گ  .ه

 بِ شرح ریل است: ٍظبیف سرپرست تین ارزیبببى بیرًٍی -1-12

ِ.اضتجبط ثیي تین  ٍ کویتِ ترػػی اػتجبض  -  ثرطی زثیطذبًِ ػلَم پبی

ًٍیهسیطیت ٍ ّسایت فؼبلیت -  )لجل، حیي ٍ ثؼس اظ ثبظزیس(. ّبی اضظیبثی ثیط

ًٍی ثیي اػضب. -  ّوبٌّگی ثیي اػضبی تین ٍ تمسین ٍظبیف اضظیبثی ثیط

طکسُ زض ذػَظ تؼییي ظهبى ٍ تٌظین ثطًبهِ ثبظزیس. ضضتِهطبضکت ثب  کویتِ ترػػی  -  ٍ گطٍُ آهَظضی/ زًا
ًٍی.   -  ًظبضت ٍ اعویٌبى اظ حسي اجطای فطآیٌس اضظضیبثی ثیط
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ًٍی. - بیی اضظضیبثی ثیط سی ٍ تٌظین گعاضش ًْ  جوغ ٌث

ًٍی ثِ کویتِ ترػػی اػتجبضثرطی - بیی اضظضیبثی ثیط    اضائِ گعاضش ًْ

 

 گرٍُ آهَزشیببزدیذ از  فعبلیتْبی حیي -2

 ٍ هطرع کطزى ٍ تمسین ٍظبیف تَسظ سطپطست تین ثیطًٍیاضظضیبثی ی اػضبی تین ثطگعاضی جلسِ ّوبٌّگ -2-1

 )هسئَالى، ّیئت ػلوی ٍ یب زاًطجَیبى(، سَاالت هػبحجِ ٍ هکبى ّبی آهَظضی هَضز ثبظزیس افطاز هػبحجِ ضًَسُ

 زض هحل. ضت لجل اظ ثبظزیس "یب ًْبیتب ٍ ثبظزیس ضطٍعلجل اظ حسالل ضٍظ 

ًٍی ٍ تْیِ گعاضش هیعاى ضػبیت استبًساضزّب، الظم است سطپطست  :9 تبصرُ جْت ثطضسی هتَى ٍ هستٌسات اضظیبثی زض

َاى هسئَل جوغ  کًِفط اظ اػضبی تین ضا  2ثطای اضظیبثی ّط حَظُ، تین اظ عطیك سبهبًِ اػتجبضثرطی  اظ ثیي آًْب یک ًفط ثؼٌ

ًٍیٍ تکویل کٌٌسُ فطم اضظضیبثی ًتیجِ اضظیبثی  ثٌسی تربة ًوبیس. است ضا ثیط   ًا

)ضئیس  زاًطکسُ ٍاػضبی کویتِ ذَزاضظیبثی گطٍُ آهَظضی ، گطٍُ آهَظضیهؼبضفِ ثب هسئَالى  ثطگعاضی جلسِ -2-2

هؼطفی ثوٌظَض   (هؼبٍى آهَظضی زاًطگبُ یب ًوبیٌسُ ٍی، هؼبًٍیي زاًطکسُ، هسیط زفتط تَسؼِ زاًطکسُ زاًطکسُ،

ٍ اػضبی تین ثبظزیس، اضائِ گعاضش هرتػطی اظ فطآیٌس ذَزاضظیبثی زٍضُ تَسظ  ٍ گطٍُ آهَظضی هسئَالى زاًطکسُ

یبثی ضتَسظ سطپطست تین اضظ اضظضیبثی ثیطًٍی تٌظین ضسُ ٍ هطٍض ثطًبهِ گطٍُ آهَظضیذَزاضظیبثی زثیط کویتِ 

 ثیطًٍی.

 ٍ هػَة ّبی استبًساضز اسبس ثط ثیطًٍی اضظیبثبى تَسظ هحل اظ اضظضیبثی ثیطًٍی )حضَضی/غیطحضَضی( اًجبم -2-3

   هطثَعِ ّبی فطم تکویل

، اػضبی هسیط گطٍُاػضبی کویتِ ذَزاضظیبثی، اضظیبثبى ثیطًٍی ثب  ٍ ّن اًسیطی هػبحجِثطگعاضی جلسبت  -2-4

 ٍ زضیبفت پبسد ٍ ًظطات آًْب. ثِ ضػبیت استبًساضزّبی زٍضُ ثب ّسف عطح سَاالت هطثَط ّیئت ػلوی ٍ زاًطجَیبى

جْت هطبّسُ  هطتجظػطغِ ّبی آهَظضی  گطٍُ ٍ  زضثیطًٍی  بىاضظیبث (onlineفیعیکی یب ثطذظ ) حضَض -2-5

ّب،  زفتط کبض اػضبی زاًطکسُ، گطٍُ آهَظضی، کالس) ٍ کوک آهَظضی آهَظضی ٍ اهکبًبت هٌبثغکویت ٍ کیفیت 

هبًٌس ایٌتطًت ٍ کبهپیَتط، تسْیالت فَق ثطًبهِ،  ITّبی ثبلیٌی، اهکبًبت ّب، هطکع هْبضتّیأت ػلوی، آظهبیطگبُ

 ٍ سبیط هَاضز.  (اهکبًبت ثبلیٌی ثیوبضستبى ّبکتبثربًِ، سبلي غصاذَضی، 

ز ٍ زاًطکسُ هَظف است ثحطاًی ٍ زض ضطایظ  :2 تبصرُ َاّس َث ّوِ گیطی ، ثبظزیس اظ گطٍُ آهَظضی ثػَضت هجبظی ذ

طجَیبى ٍ کبضکٌبى( ٍ  ًسجت ثِ ثطگعاضی جلسبت هػبحجِ هجبظ ی ثب حفظ ضطایظ هحطهبًگی )ثب اػضبی ّیئت ػلوی ، زًا

جبم ثبظزیس ّبی ثطذظ  هطتجظ زض ثیوبضستبى ّب، اظ هٌبثغ ٍ ػطغِ ّبی آهَظضی)گطٍُ آهَظضی، گطٍّْبی  (online)ًا

هطاکع غٌؼتی ٍ .....( ّوبٌّگی ّبی الظم )آهبزُ سبظی  ثستط هٌبست جلسبت هجبظی، تؼییي ٍ اػالم آزضس لیٌک سبهبًِ 

ٍثیٌبض، تْیِ تجْیعات هٌبست ثطای ثبظزیس  ثطذظ  ، اػالم هطرػبت ٍ تلفي (online)هجبظی، هسیطیت جلسبت 

 ؼول آٍضز. ضا ث کبضضٌبس هسئَل اضتجبط هجبظی(
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ای اظ ذالغِ، اػضبی تین ثبظزیس  :جوغ ثٌسی تین اضظیبثبى لجل اظ ثطگعاضی جلسِ اذتتبهیِثطگعاضی جلسِ  -2-6

 .سٌکٌآهبزُ هی ضا ّبی تین ثبظزیس ٍ ثبظذَضزّبی اػضبی تینضا ثط اسبس گعاضش گطٍُ آهَظضیًمبط لَت ٍ ضؼف 

ٍ هؼبٍى آهَظضی زاًطگبُ ٍ هسئَالى آهَظضی زاًطکسُ ثب  )حضَضی /غیط حضَضی( ثطگعاضی جلسِ اذتتبهیِ -2-7

ثِ  حبغل اظ اضظضیبثی هػَةاستبًساضزّبی  هطتجظ ثب ًمبط لبثل ثْجَزًمبط لَت ٍ اضائِ جْت " گطٍُ آهَظضی غطفب

ٍ  زض ذػَظ ًتیجِ اػتجبض ثرطی تػوین ًْبییزض لبلت  اػالم اظْبض ًظط  ثسٍى ،تَسظ سطپطست تینػول آهسُ 

کویتِ  پس اظ زضیبفت گعاضضبت اضظیبثی زضًٍی ٍ اضظضیبثی ثیطًٍی تَسظ کِ ًتیجِ ًْبیی اضظضیبثی ِتکً تبکیس ایي

ثػَضت پیص ضای /گطٍُ آهَظضی زاًطکسُ زاًطگبُ/ثِ  ػلَم پبیِ پعضکی، ثْساضت ٍ ترػػی اػتجبضثرطی زثیطذبًِ

 اػالم ذَاّس ضس.

 گرٍُ آهَزشیاز ببزدیذ از  پس فعبلیتْبی -9 

ًٍی ضاضظ گعاضش تکویل فطم ّبی -3-1 اػضبی  ٍ اػالم هیعاى ضػبیت استبًساضزّب ثطاسبس فطم ّبی هطثَعِ تَسظیبثی ثیط

 ٍ اضسبل آى ثِ سطپطست تین اظ عطیك سبهبًِ اػتجبضثرطی تین اضظیبة

ًٍی عجك ضگعاضش اضظ ٍ تسٍیي جوغ ثٌسی -3-2 عِ ٍ اضسبل آى ثِ  ّبی فطمیبثی ثیط کویتِ ترػػی ضضتِ زض هطَث

 اظ عطیك سبهبًِ اػتجبضثرطی. زثیطذبًِ ػلَم پبیِ

ًٍی تَسظ سطپطست تین زض کویتِ ضاضائِ گعاضش اضظ -3-3  عجك ّوبٌّگی زثیطذبًِ. اػتجبض ثرطی ترػػییبثی ثیط
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