
 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

 شتي رشتدانشكده پرستاري و مامايي شهيد به
 (EDOدفتر توسعه آموزش علوم پزشكي)

   اعتبار بخشی  کمیته  صورتجلسه
91/5/11  

 .  122داخلي  5555555دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت. تلفن:       -خيابان دانشجو  -بزرگراه شهيد بهشتي  -آدرس: رشت 

 Email: edo_nmr@gums.ac.ir.    5555555نمابر   : 

در  ی های مختلفواحدها منتخب از و رابطین   EDOمدیر  ،دانشکده رئیسحضور  اعتبار بخشی بالسه کمیته ج

این جلسه متعاقب انتخاب رابطینی از هر یک برگزار شد.  کارگاه دانشکدهسالن محل ماه در مرداد  19ظهر  11ساعت 

ازی کارکنان نسبت به اهداف و شاخصهای اعتبار با هدف ارتقاء فرآیندهای کاری وآگاه س از واحد های دانشکده و

در خصوص اهمیت اعتبار رئیس دانشکده دکتر ادیب بخشی موسسه ای در دانشکده تشکیل گردید. در ابتدای جلسه 

دکتر جلسه . در ادامه توضیحاتی ارائه نمودند مورد سنجش در ارزیابی دانشکدهو اهمیت شاخصهای بخشی 

در خصوص استانداردها ی عه آموزش پزشکی  ضمن معرفی فعالیتهای کارشناسان این دفتر، مدیر دفتر توسپورعلیزاده 

 را و نحوه برقراری تعامل با واحدهای مختلف نکاتی  سنجه خوانیبرنامه ریزی آینده این دفتر در زمینه اعتبار بخشی و 

 بودند.رابطه  در این مختلف  یو هم چنین پاسخ گوی پرسش های رابطین واحد هامطرح نمودند 

 در این جلسه مقرر گردید: 
 

در برنامه سنجه  هر واحد به تفکیک از نیمه شهریور طبق زمانبندی مشخص شده توسط دفتر توسعه آموزش رابطین -

و همراه با کارشناسان این دفتربرنامه ای در جهت ارتقاء شاخصها بمدت یکسال آینده تنظیم  خوانی حضور یابند

 نمایند. 

استانداردهای طبق سنجه های چک لیست اعتبار بخشی موسسه ای، نماینده اجرای  ،رابطین واحد هامقرر گردید  -

 اعتبار بخشی و نیز ارتقاء آنها در واحد مربوطه باشند.

 مقرر گردید کلیه فرآیندهای جاری هر واحد نوشته شده و در قالب فلوچارت در آن واحد موجود باشد. -

صورت  EDOتقاء شاخصها مقرر گردید در صورت نیاز باز دیدی از واحد ها توسط کارشناسان در رابطه با ار-

 گیردو نتیجه آن جهت رفع مشکالت به مسئولین ارائه گردد. 

  
 

        


