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با سالم و احترام
به پبوست مصوبات نهمین جلسه کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی به شرح زیر جهت استحضار و رعایت در
اجرای برنامههای آموزش مداوم ابالغ میگردد:
 -1آئیننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم
 -2آییننامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 -3شیوهنامه همکاری در اجرای برنامههای آموزش مداوم
 -4دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی در حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی
 -5دستورالعمل اجرای تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامههای آموزش مداوم
 -6دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 -7بازنگری دستورالعمل عناوین و سرفصل های آموزش مداوم
امیداست با اجرای مفاد مصوبات فوق شاهد تعالی در آموزش مداوم کشور باشیم.

 شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران  ،بين فالمك و زرافشان  ،ستاد مركزي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

 تلفن 8 :و88363986

 نمابر 88363986 :

 صفحه الكترونيكي اداره كل آموزش مداوم :

http://cehp.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي:

http://dme.behdasht.gov.ir

بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

آییننامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم

در را ستای تحقق اعتباربخ شی مراکز و برنامههای آموزش مداوم جامعه پز شکی م صوب سیو سومین جل سه شورای عالی
آموزش مداوم ،این آییننامه تو سط کمی سیون آموزش مداوم جامعه پز شکی ت صویب و به کلیه مراکز برگزارکننده آموزش مداوم
ابالغ میشووود و مداد آن مبنای ووودور ا کام اعتباربخشووی این مراکز و تعیین دود فعالیت واختیارات ایشووان در اعتباربخشووی
برنامههای آموزش مداوم میباشد.

 -1بخش تعاریف:
در این آییننامه واژگان زیر در مفاهیم عملیاتی به شرح ذیل بهکار رفتهاند:
 1-1مراکز همتا :منظور مجموعه مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم هسوووتند که دارای رسوووالت ،شووورظ وفای و
ساختار مشابه و قابل قیاس میباشند .مراکز همتا به گروههای زیر تقسیم میشوند:
 1-1-1دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی
 1-1-2انجمنهای علمی مصوب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت و قطبهای علمی
 1-1-3مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدههای مصوب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
 1-1-4سازمانها و سایر مراکز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم مصوب شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 1-2اداره کل :منظور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی است.
 1-3سامانه :منظور سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی است.
 1-4مرکز :منظور مرکز مجاز برگزارکننده برنامههای آموزش مداوم است.
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 1-5همکار برنامه :منظور تعداد برنامههایی است که مرکز مورد نظر بهعنوان مرکز همکار در اجرای برنامه توسط مرکز دیگر
مشارکت کرده است.
 1-6برنامههای مرکز :تمام برنامههایی اسووت که بهوووورت مسووتقل و یا در فرآیند همکاری با سووایر مراکز توسووط هر مرکز
برگزارکننده برنامه آموزش مداوم در بازه زمانی معین اجرا شده است.
 1-7برنامههای م ستقل مرکز :تمام برنامههایی ا ست که به وورت م ستقل توسط هر مرکز برگزارکننده برنامه آموزش مداوم
در بازه زمانی معین اجرا شده است.

 -2بخش منابع و مستندات صدور احکام ارزشیابی
منابع و مستندات ودور ا کام شامل موارد زیر است:
 1-2اطالعات چک لیست ارزشیابی که اول ارزشیابی درونی مراکز و اطالعات جمعآوری شده در ارزشیابی بیرونی است.
 2-2اطالعات عملکردی مراکز بر مبنای دادههای سامانه
 3-2مکاتبات اداره کل با مراکز پیرامون وضعیت عملکردی ایشان در فرآیند اجرایی برنامهها

 -3بخش شاخصها و مالکهای اعتباربخشی
 1-3شاخص استاندارد پایه :برگرفته از استانداردهای پایه و ضروری است که در آیوینناموه اعتباربخشوی مراکوز و برناموههوای
آموزش مداوم آمده است.
مالک استاندارد پایه :الزم است کلیه مراکزجهت دریافت مجوز قطعی تمامی شاخصهای پایه را تأمین نمایند.
 2-3شاخص استاندارد ارتقای کیفیت  :برگرفته از استانداردهای ارتقوای کیدیوت منودرر در آیوینناموه اعتباربخشوی مراکوز و
برنامههای آموزش مداوم میباشد.
مالک استاندارد ارتقای کیفیت :مراکز جهت اخذ رتبه ممتاز ضروری است ضمن برخورداری از سایر شرایط قیدشده در شویوه-
نامه اعتباربخشی ،داقل  %90از شاخصهای ارتقای کیدیت را تأمین نمایند.
 3-3شاخص فراوانی اجرای برنامه :منظور جایگاه مرکز در مقایسه با مراکز همتا براساس فراوانی برنامههای مرکز در بازه زموانی
تعیین شده است .این جایگاه به وورت ودک تنظیم میشود.
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مالک فراوانی اجرای برنامه :مراکز ممتاز الزم است در بین مراکز همتا در ودک باالتر از  25قرار گیرند.
 4-3شاخص درخواست اصالح برنامه :این شاخص از تقسیم تعداد موارد درخواست اوالظ برنامه پس از ودور مجوز به فراوانی
برنامههای مستقل مرکز بهدست میآید و به وورت درود بیان میشود.
مالک درخواست اصالح برنامه :محدوده قابل قبول برای این شاخص مقادیر کمتر از  %50است.
 5-3شاخص برنامههای تهی :منظور از برنامههایی تهی برنامههایی است که بهرغم دریافت مجوز و اتمام مهلت مقرر بورای ببوت
شرکت کنندگان در سامانه ،موردی از تأیید ضور و تخصیص امتیاز به مشولین در سوامانه وجوود نودارد .ایون شواخص از تقسویم
تعداد برنامههای تهی به مجموع برنامههای مستقل مرکز اول و به شکل درود بیان میشود.
مالک برنامههای تهی :محدوده قابل پذیرش برای این شاخص مقادیر کمتر از  %10است.
 6-3شاخص امتیازهای توزیع شده :این شاخص از تقسیم مجموع امتیازهای ببت شده برای مشمولین توسط مرکوز بوه تعوداد
برنامه های مستقل مرکز در بازه زمانی معین بهدست میآید.
مالک امتیازهای توزیع شده :محدوده قابل قبول برای این مالک مقادیر کمتر از  1000است .ایون محودوده بوا هودل نیول بوه
سیاستهای اداره کل در جهت مایت از اجرای برنامههای کوچک تعیین شده است.
 7-3شاخص اجرای برنامههای کوچک :منظور از برنامههای کوچک برنامههایی است که توسط مرکز بوا فرفیوت وداک ر 150
ندر به اجرا درآمده است .شاخص مربوطه از تقسیم تعداد برنامههای کوچک به برنامههای مستقل مرکز در بازه زمانی معین اوول
و بهوورت نسبت بیان میشود.
مالک اجرای برنامههای کوچک :نسبت قابل قبول برای این شاخص عدد  0/8و یا باالتر است.
 8-3شاخص گروههای هدف برنامه :انتظار میرود اعمال محدودیت در تنوع گروههوای هودل بوه ارتقوای هدفمنودی برناموه و
افزایش ابربخشی آن منجر شود .رعایت این امر در مواردی که جمعیت مخاطب پرتعداد باشد از اهمیت دوچندان برخووردار اسوت.
لذا شاخص گروههای هدل برنامه معرل میانگین تعداد گروههای هدل به ازای هر برنامه برای برنامههای مستقل مرکز بوا فرفیوت
بیش از  50ندر است .این شاخص بهوورت نسبت بیان میشود.
مالک شاخص گروههای هدف برنامه :محدوده قابل قبول برای شاخص فوق عدد  16و یا کمتر است.
 9-3شاخص لغو برنامه :موارد اعالم شده از لغو برنامه توسط مرکز در سامانه به برنامه های مستقل مرکز میباشود .الزم بوه رکور
است در وورت مکاتبه مرکز با اداره کل و ارائه دالیل موجه برای لغو برنامه ،آن مورد در محاسبه شاخص لحاظ نمیشود.
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مالک شاخص لغو برنامه :محدوده قابل قبول برای این شاخص مقادیرکمتر از  %10میباشد.
 10-3شاخص برگشت برنامه :منظور از برگشت برنامه مواردی است که برنامه جهت اوالظ از سوی اداره کول بوه مرکوز عوودت
داده میشود .شاخص مربوطه از تقسیم تعداد موارد برگشت داده شده به برنامههای مستقل مرکز بهدست میآید.
مالک برگشت برنامه :محدوده قابل قبول برای این شاخص مقادیر کمتراز یوک اسوت و بوه آن مدهووم اسوت کوه تعوداد مووارد
برگشت داده شده باید کمتر از تعداد برنامه های مستقل مرکز باشد.
 11-3شاخص اعالم مغایرت :منظور از اعالم مغایرت همان موارد اعالم کتبی ادراه کل به مرکز در خصوص عدم رعایوت ضووابط
و مقررات اجرای برنامههای آموزش مداوم است .شاخص مربوطه از تقسیم تعداد برنامههای مستقل که دارای تذکر اعوالم مغوایرت
هستند به برنامههای مرکز بهدست میآید .مقدار اول بهوورت درود بیان میشود.
مالک اعالم مغایرت :محدوده قابل قبول برای شاخص فوق داک ر  %5است .در هر ال مراکزی که برای  5برناموه و یوا بیشوتر
تذکر اعالم مغایرت در طی سال داشته باشند نمیتوانند مرکز دارای مجوز قطعی محسوب شوند.

 -4بخش صدوراحکام اعتباربخشی
ا کام اعتباربخشی مراکز به یکی از وور ممتاز ،قطعی ،مشروط ،تعلیق ،عدم ودور مجوز و لغو مجوز وادر میشود .مالکهای
ودور نوع مجوز به شرظ زیر است:
 1-4مجوز قطعی :مراکز برای برخورداری از این مجوز باید دارای همه شرایط زیر باشند:
 1-1-4مالک اسووتاندارد پایه را تأمین نمایند و در میان سووایرمالکها (با ا تسوواب مالک اسووتاندارد ارتقای کیدیت) داک ر دو
نقصان داشته باشند.
تبصره :مالک استاندارد ارتقای کیدیت ویژه تعیین مراکز ممتاز است و تأمین آن برای دریافت مجوز قطعی الزامی نیست.
 2-1-4مطابق کم قبلی اعتباربخشی دارای مجوز قطعی و یا مشروط باشند.
 3-1-4فرآیند خودارزیابی را بر اساس درخواست اداره کل در زمان مقرر تکمیل و نتیجه را در سامانه بارگذاری کرده باشند.
 4-1-4کمتر از  5برنامه مرکز مشمول تذکر اعالم مغایرت با ضوابط و مقررات اداره کل در بازه یکساله باشد.
 -2-4مجوز مشروط :این مجوز به مراکزی تعلق میگیرد که یکی از شرایط زیر را تأمین نمایند:
 -1-2-4مراکز متقاضی مورد تأییدی که برای نخستین بار مجوز دریافت می کند.
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 -2-2-4مراکز فعالی که به رغم تأمین سایر مالکها ،مالک استاندارد پایه را دارا نباشند.
 -3-2-4مراکزی که دارای نقصووان در مالکهای اعتباربخشووی موضوووع بخش  3این شوویوهنامه باشووند ولی این موارد نقصووان (با
ا تساب مالک استاندارد ارتقای کیدیت) از  4مورد بیشتر نباشد.
 3-4تعلیق مجوز :هریک از موارد زیر منجر به ودور کم تعلیق مجوز میشود:
 1-3-4عدم اعالم آمادگی یا مشارکت در اعتباربخشی مرکز
 2-3-4عدم پاسخگوی به مکاتبات و اطالعات درخواست شده توسط اداره کل
 3-3-4عدم تأمین معیارهای اعتباربخشی مراکز قطعی یا مشروط
 -4-3-4عدم اجرای هر گونه برنامه آموزش مداوم توسط مرکز در طول یکسال قبل از ارزشیابی
 4-4عدم صدددور مجوز :کلیه مراکز متقاضوووی دریافت کد مسوووتقل مرکز برگزار کننده برنامه آموزش مداوم ،تحت فرآیند
اعتباربخ شی قرار میگیرند و در وورت عدم تأمین معیارهای مراکز م شروط مندرر در بند  ،2-4مجوز مرکز برای ای شان وادر
نمیشود.
 5-4لغو مجوز :مراکزی که مجوز آنها تعلیق شده است به مدت یکسال فروت دارند تا طی نوبت بعدی اعتباربخشی نسبت به
تأمین شرایط مندرر برای اخذ مجوز مشروط اقدام نمایند و در وورت عدم اقدام و یا عدم موفقیت در کسب مجوز مشروط ،مجوز
آنها لغو خواهد شد.
 6-4مرکز ممتاز :مرکزی ا ست که با توجه به تأمین معیارهای مورد نظر که تو ضیح آن در ادامه آمده ا ست میتوانند از اختیارات
ویژه در اعتباربخشی مستقل برنامهها برخوردار شوند .این مراکز باید شرایط زیر را بهطور کامل تأمین نمایند:
 1-6-4دارای مجوز قطعی باشند.
 2-6-4کلیه مالکهای اعتباربخشی موضوع بخش  3این آییننامه شامل مالک استاندارد ارتقای کیدیت را تأمین نمایند.
 3-6-4تذکر اعالم مغایرت با ضوابط و مقررات اداره کل دریافت نکرده باشند.
تبصوره :مراکز ممتاز جهت برخورداری از مزایای ویژه الزم اسوت تداهمنامه مربوطه را با اداره کل امضوا نمایند و به مداد آن و نیز
ضوابط مربوطه پایبند باشند.
 7-4درخواست تجدیدنظر :مراکزی که نسبت به نتایج اعتباربخشی معترض باشند میتوانند از طریق مکاتبه رسمی با اداره کل
داک ر تا  2ماه پس از ابالغ نتیجه اعتباربخشووی درخواسووت تجدیدنظر نمایند .اداره کل طی  6ماه از ووووول درخواسووت ضوومن
اعتباربخشی مجدد ،نتیجه را به مرکز اعالم خواهد نمود.
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 8-4ابرات اعتباربخشی مراکز بر مبنای نوع مجوز و تناوب اعتباربخشی ادواری مطابق آیین نامه مصوب سیوسومین جلسه شورای
عالی آموزش مداوم میباشد.
 9-4همه مراکز موف

به رعایت کلیه مقررات و ضوابط ابالغ شده از سوی اداره کل میبا شند و در وورت نقض آنها م شمول

آیین نامه انضوووباطی آموزش مداوم جامعه پزشوووکی خواهند بود .بدیهی اسوووت نوع مجوز مانعی برای اجرای مداد آییننامه مذکور
نمیباشد.

آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزار کننده برنامه های آموزش مداوم

صفحه 6

