
 

 بيانيه توافق سطح خدمت

یانشگاه هاي علوم پزشکد اريدست یبخش هاي آموزش یابيارزش  

 ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰  

 مقدمه

را در دو سطح  یدرمان یمرکز آموزش 6هر  یآموزش هايتی، فعالیآموزش مارستانهايیب یاعتبار بخش سامانه

 .دینمایم یابیوارز تیو کشوري هدا یدانشگاه

 هدف

ارائه دهندگان  ییپاسخگو شیو افزا ینیخدمات بال تیفیبه معناي ارتقاي ک یدر مفهوم کل ینیبال خدمات یتعال

ها، به مجموعه برنامه ینیخدمات بال یخدمات ارائه شده به مردم است. تعال تیفیک قبال امر سالمت در انیو متول

و  یاثربخش نیشتریبا ب ینیاستانداردسازي و ارائه خدمات بال آنها که هدف از شودیگفته م یها و اقداماتاستراتژي

 .باشدیممکن م و عوارض نهیهز نیکمتر

 یخدمت ارائه شده توسط مراکز آموزش تیفیاست که به منظور ارائه با ک نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیاز ا هدف

 رانیفراگ یتمامراي ب ” یهاي علوم پزشکدانشگاه اریدست یهاي آموزشبخش یابیارزش“ لیتحو تیفی، ک یدرمان

ها با دانشکده یدرمان یاز سوي مراکز آموزش یاي با نظارت معاونت آموزشنامه توافق نیهمچن .ردیمورد توافق قرار گ

 .ردیگیانجام م رانیبراي ارائه خدمات بهتر به فراگ

 تيمسئول

 استباشد که الزم یم یدرمان یمراکز آموزش یاعتبار بخش تهیسامانه به عهده کارشناس کم نیا نیادم تیمسئول

 بعد از بارگذاري نیرا انجام دهد و همچن یدرمان یمربوطه قبل از بارگذاري مستندات توسط مراکز آموزش یهماهنگ

 انجام دهد. زینوع بارگذاري را ن لیتحل هیو تجز یابیارز، مراکز مستندات

  



 هاو پرداخت هانهیهز

 اي براي مرکز مطالعات ندارد.نهیسامانه هز نیا

 دوره عملکرد

 قیاز طر یابیکسب شده در دو نوبت به صورت ارز ازیروزه انجام و نسبت به امت 15 یدوره زمان کیدر  بارگذاري

 شود.یمنتخت وزارت متبوع انجام م ابانیارز توسط یدانیم یابیسامانه و ارز

 خاتمه توافقنامه

و عملکرد  ندینماینسبت به حل مشکالت و رفع نواقص مربوط اقدام م یدرمان یمراکز آموزش ج،یاز کسب نتا پس

شود و  یم دهیسنج( EDC) یپزشک یتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش ماه( 3هر  بایمراکز )تقر یآموزش

 گردد. یارسال م تیفیجهت ارتقاي بهبود ک گزارش عملکرد مراکز به مقام باالتر و خود مراکز


