
 http://journals.mui.ac.ir  1191/      )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  امه توسعهن ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

ي علوم پزشكي ها دانشگاهدر اي  تدوين سيستم اعتباربخشي مؤسسه
  جمهوري اسالمي ايران

  
  يپور، روشنك حسن زهراي ، سهيال احساني، طاهره چنگيز، نيكو يمانيعليرضا يوسف

  
 

  چكيده
قابل  ياست كه به منظور حصول از احراز حداقل استانداردها يدر آموزش عال نانيو اطم تيفيكنترل ك نديفرا ياعتباربخش: مقدمه

هاي علوم پزشكي جمهوري اسالمي بر حسب ضرورت و با  اي در دانشگاه پژوهش سيستم اعتباربخشي مؤسسه نيدر ا. است رشيپذ
  .خدمات طراحي شدبا هدف حفظ و بهبود مستمر كيفيت آموزش و پژوهش و ارائه  زشكيدرمان و آموزش پ تشخيص وزارت بهداشت،

در اجراي مرحله اول . اي كه هر مرحله دربرگيرنده چندين گام بود انجام گرفت تدوين اين سيستم طي يك پروژه سه مرحله: ها شرو
در مرحله دوم استانداردها و . ها و استانداردهاي اعتباربخشي در كشورهاي مختلف پرداختند چند گروه عملياتي به مرور تاريخچه، روش

نظرات  دنيو به اجماع رس يكار گروه تخصص ليها بر اساس نظريات كارشناسان و استادان و افراد ذينفع در هر حوزه با تشك شاخص
دانشگاه  40نفر از اساتيد و متخصصين در  1171استانداردهاي تدوين شده براي  ،يساز در مرحله سوم به منظور توافق. آنان، تعيين شدند

  ..كشور ارسال گرديد
فرهنگي  –هاي مورد قبول اجتماعي  با مراعات ارزش هاي علوم پزشكي كشور و نظران دانشگاه پس از كسب نظر موافق صاحب: نتايج

 95اي در قالب ده حوزه،  الزامات قانوني جمهوري اسالمي ايران استانداردهاي اعتباربخشي مؤسسه كشور و در تناسب با نظام اجرايي و
دهندگان موافق قرار گرفتن آن تحت استانداردهاي  پاسخ درصد 70كه بيشتر از  يهاياستاندارد. تدوين شد شاخص 504استاندارد و 

  .مابقي استانداردها به عنوان استانداردهاي ترجيحي قلمداد گرديدند. ضروري بودند، به عنوان استانداردهاي ضروري در نظر گرفته شدند
سيستم بهداشتي  يهاي علوم پزشكي نقش مهمي در ارتقا اي ملي اعتباربخشي، دانشگاهتوجه و پيروي از استاندارده: گيري نتيجه

تواند موجبات پذيرش  همچنين استقرار سيستم اعتباربخشي در سطح ملي بر اساس نتايج اين پروژه مي. درماني كشور ايفا خواهند نمود
  .المللي را فراهم نمايد هاي كشور در مجامع بين بيشتر دانشگاه

  
  هاي علوم پزشكي، آموزش پزشكي اي، استاندارد، ارزشيابي، دانشگاه اعتباربخشي، اعتباربخشي مؤسسه: ي كليديها هواژ
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  مقدمه
بهداشت درمان و آموزش پزشكي پس از تشكيل وزارت 
ي علوم ها دانشگاههم در تعداد اي  شاهد رشد شتابنده

ي ايجاد شده ها هپزشكي تأسيس شده و هم تنوع رشت
حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش و  نيبنابرا. ايم بوده

                                                                              
اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار ،يي، گروه ماما)يمرب(
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  1/11/90: ، تاريخ پذيرش22/10/90: ، تاريخ اصالحيه19/9/90: تاريخ دريافت مقاله
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ي اصلي ها هارائه خدمات در طول سالهاي گذشته از دغدغ
و آموزش پزشكي بوده  بهداشت درمان ارتو وز ها دانشگاه

ي ها هعالوه بر اين تقاضاي عمومي كه در قالب برنام. است
توسعه كشور و به خصوص برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبلور يافته است اقتضاي اين 

ي علوم پزشكي در قبال استفاده از ها دانشگاهرا دارد كه 
منابع عمومي كشور، نظام ارزشيابي را مستقر كنند كه نشان 

. باشد ها دانشگاهيي گو پاسخدهنده رشد كيفيت همه جانبه و 
طبيعتاً مهم ترين مسأله در ايجاد و توسعه چنين سيستمي، 

يي است كه قادر باشد كيفيت ها شاخصتدوين معيارها و 
زشكي را معرفي كند و نمايان علوم پ آموزش عالي در

رسد كه بررسي كيفيت در سيستم  مي به نظر). 1(سازد
آموزش عالي علوم پزشكي بايستي در برگيرنده تمام 

اعم از وروديها، فرآيند و ) ها دانشگاه(ي مؤسسه ها هبرنام
البته در رويكرد سنتي، قضاوت در مورد . برون دادها باشد

از آنكه بر اساس شواهد عيني از كيفيت آموزش عالي بيش 
بر ادراكات ضمني و   الباًي آنان انجام شود غها تموفقي

اين رويكرد شايد ارتقاي ). 2(استوار است ها دانشگاهشهرت 
ي نوپا را ناديده بگيرد و به دليل عدم ها دانشگاهكيفي برخي 

اتكا به شواهد عيني نتواند معيار قاطعي براي قضاوت تعيين 
  .چنداني ندارداينكه اين رويكرد سنتي پويايي  ضمن. كند

با اهميت ديگري كه در سالهاي اخير به ويژه با  موضوع
ي گوناگون به موضوعي محوري بدل ها هگسترش رسان

بودن  گو پاسخالزمه . است» ييگو پاسخ«شده است، موضوع 
يت در قبال عملكرد، خدمات و مسؤولپذيرش  ها دانشگاه

يي گو پاسخموضوع . كند مي ضهمحصوالتي است كه عر
 را به پذيرش نوعي از ارزشيابي بيروني، ملزم ها دانشگاه

با استناد به اينكه ارزشيابي  ها دانشگاهالبته . سازد مي
بيروني براي استقالل دانشگاه و آزاديهاي آكادميكي 
مخاطره آميز است، مقاومت در برابر اين نوع ارزشيابي 

انتظارات اجتماعي تبلور يافته در قالب اما . ودارنداند  داشته
به كسب منابع مادي بيشتر، به  ها دانشگاهو نياز  قوانين
را به اين سمت سوق داده است كه بايستي  ها دانشگاهتدريج 

ي مؤثري را براي اطمينان دادن به نهادهاي اجتماعي ها هشيو
  .در مورد كيفيت خود بيابند

ه دشواري است، كيفيت يك مؤسسه آموزشي وظيف سنجش
هم به لحاظ ابعادي كه بايستي مورد ارزشيابي قرار گيرند و 

ي ارزشيابي متعددي ها مدل. هم چگونگي انجام ارزشيابي
براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته 

از پذيرش نسبتا  ، مدل اعتباربخشيها مدلاز ميان اين . است
اً به عنوان مدل برخوردار شده است و تقريب هانيج

كشورها  ارزشيابي اختصاصي آموزش عالي در بسياري از
. مورد استفاده قرار گرفته است ها دانشگاهو تعداد كثيري از 

 از منظر آموزش پزشكي، اعتباربخشي الگويي محسوب
تواند مقوم ارتقاي مستمر كيفيت در نظام  مي شود كه مي

ه الگو اين ضمن اينك). 1(آموزش عالي علوم پزشكي باشد
ي ها شبه صورت همزمان هم بر حفظ ارز قابليت را دارد كه

تربيتي و ارتقاي مستمر كيفيت تأكيد داشته باشد و هم 
يي در قبال نيازهاي گو پاسخمؤسسه آموزشي را در موضع 

  ).3(اجتماعي قرار دهد
و هم به صورت اي  هم به شكل برنامه اعتباربخشي

در اعتباربخشي . گيرد مي مورد استفاده قراراي  مؤسسه
ه آموزش عالي تحت مؤسسبرنامه خاص در يك اي،  برنامه

گيرد و تأكيد اصلي روي تك تك عوامل و  مي بررسي قرار
 عناصري است كه كيفيت يك برنامه آموزشي را تضمين

ي ورودي سيستم ها مؤلفهاين عوامل هم در مورد . كند مي
 موزشي بررسيآموزشي و هم در فرآيند و خروجي نظام آ

براي مثال ممكن است برنامه دستياري دوره . گردد مي
بنابراين اعتباربخشي . داخلي مورد اعتباربخشي واقع شود

اي  برنامه به عنوان تضمين كننده آمادگي شغلي و حرفه
 شده توسط مؤسسه توجه عرضهاست و نه تنها به آموزش 

كند بلكه به ساير خصوصيات مؤسسه نظير خدمات  مي
انشجويي، امور مالي و قدرت اداري آن نيز توجه خاص د

كليت يك مؤسسه اي  اعتباربخشي مؤسسه. دارد مي مبذول
ي مديريتي و ها تيا دانشگاه را به لحاظ امكانات و قابلي

مورد  ،وديكپارچگي سازماني براي تحقق ماموريت خ
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  ).10و4(دهد مي بررسي قرار
ها اهميت محوري اعتباربخشي، تدوين استاندارد يالگو در

چرا كه در واقع اين استانداردها دستورالعمل و خطوط . دارد
كه بايستي خود را بر آنها  استها  دانشگاهراهنما براي 
اين استانداردها بايستي در انطباق با نظام ). 5(منطبق سازند

و وظايف قانوني مؤسسات  ساختار اجرايي ،سياسي
بتوانند قابليت اجرايي آموزش عالي در هر كشور باشند تا 

اي  به اين جهت استانداردهاي اعتباربخشي مؤسسه. پيدا كنند
استانداردهاي كشورهاي ديگر تواند ترجمه  نمي به هيچ وجه

  .باشد
ي علوم پزشكي در ايران در مقايسه با ساير ها دانشگاه

رشد : ي خاصي برخوردارند از قبيلها ويژگيكشورها از 
ي علوم پزشكي به نحوي ها انشگاهدبسيار سريع در تعداد 

 48اكنون به  58دانشكده پزشكي در سال  13كه تعداد 
كه عمده اين ) 6(دانشگاه علوم پزشكي افزايش يافته است

از  ها دانشگاهشود، همه اين  مي توسط دولت اداره ها دانشگاه
برنامه درسي ملي كه توسط وزارت بهداشت درمان و 

و با توجه به  كنند مي تبعيتشود  مي آموزش پزشكي تدوين
يت آموزش و پژوهش و ارائه مسؤولهمزمان  ،قانون ادغام

خدمات بهداشتي درماني را در هر استان را به عهده 
  .است ، كه اين ويژگي آخر نمونه منحصر در دنيا)7(دارند
نهادينه در  به صورتاعتباربخشي در كشور ما هنوز  فرآيند

ي انجام شده تا مداوم و نيامده و بيشتر به صورت مقطع
با اين وجود به صورت مقطعي در آموزش عالي . مند قانون

 1371اقداماتي صورت گرفته است كه از آن جمله در سال 
تدوين شد اما با مخالفت  ها دانشگاهبندي  طرحي درباره رتبه

  .روبرو شد ها دانشگاهشوراي سرپرستان  شديد
توسط دبيرخانه شوراي نظارت، ارزشيابي و  1374سال  در

ي علوم پزشكي، اولين گام علمي و ها دانشگاهگسترش 
سيستماتيك ارزشيابي در قالب طرح ارزيابي دروني با 

در ابتدا به صورت . رويكرد مبتني بر هدف پي ريزي شد
گروه  150گروه آموزشي و سپس در بيش از  6پايلوت در 

طرح  1379در سال . دروني انجام گرفتآموزشي ارزيابي 

ي علوم پزشكي توسط شوراي ها هدانشكدبندي  رتبه
آموزش پزشكي و تخصصي انجام شد كه در جهت ايجاد 

اص ي پزشكي نتايج خها هدانشكدبندي  بانك اطالعاتي و رتبه
  ).9و8(خود را به همراه داشت 

 يها دانشگاهتوجه به اينكه برنامه درسي ملي در همه  با
گيرد، اعتبار بخشي  مي علوم پزشكي مورد تبعيت قرار

ي تحصيالت تكميلي و ها هبه ويژه در دوراي  برنامه
ي ممتحنه و ارزشيابي ها تسوي هيأ ي تخصصي ازها هدور

اما با . شود مي به نحو نسبتاً قابل قبولي اجرا) هيأت بورد(
 ييت حفظ و ارتقامسؤولبه وظيفه نظارتي دولت و  هتوج

يي كه به سرعت به تعداد آنها افزوده شده ها دانشگاهكيفيت 
است، معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 رااي  پزشكي تصميم گرفت تا سيستم اعتباربخشي مؤسسه
اين . در دانشگاه علوم پزشكي تدوين و مورد اجرا قرار دهد

پروژه با حمايت معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي به مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي 

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سپرده شد
  
  ها شرو

به منظور طراحي پروژه اعتباربخشي اصول اوليه تشكيل 
يك سيستم اعتباربخشي در نظر گرفته شد كه عبارت بود 

تدوين استانداردهاي ملي، پيشنهاد ساختار اجرايي : از
سه ). 10(انجام و تداوم كاركرد سيستماعتباربخشي و نحوه 

ي اين پروژه در نظر گرفته شد كه هر مرحله براي اجرا
 .ي خاصي بودها گاممرحله مشتمل بر 

  
  :اصول تدوين استانداردها: له اولمرح

  : شد مي سه گام را شامل مرحله اول
ارائه تعريف روشن و عملياتي از اعتباربخشي : الف

  اي مؤسسه
راهنماي تهيه و گزينش استانداردها  وضع اصولي كه: ب

  باشد
  ي اعتباربخشيها همشخص شدن حوز: ج
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در اجراي گام اول چند گروه عملياتي به مرور تاريخچه، 
و استانداردهاي اعتباربخشي در كشورهاي مختلف  ها شرو

از اي  كه متعاقباً اعتباربخشي برنامه) 18تا10(پرداختند 
يك شد و اين پروژه به دقت تفكاي  اعتباربخشي مؤسسه

متمركز شدوسپس در اي  منحصراً بر اعتباربخشي مؤسسه
مرحله با استفاده از مطالعات غني صورت گرفته و  نيادامه ا

ي در زمينه الملل بينمشاوره با كارشناسان ملي و 
 نظران گروه متخصصان و صاحب لياعتباربخشي و تشك

)EXPERT GROUP (نظرات گروه  دنيوبه اجماع رس
  .ديگرد نياستانداردها تدو هيته يراهنما
يي بود كه ها هدر اين مرحله مشخص كردن حوز يبعد گام

مجريان پروژه . گرفت مي اعتباربخشي بايستي در آنها انجام
ي گوناگون ها هبر اساس مطالعات انجام شده و مشاور

انتخاب اي  نهايتاً ده حوزه را براي اعتباربخشي مؤسسه
  .كردند

  
  تدوين استانداردها: دوم مرحله

تدوين و تنظيم : الف: مرحله طي دو گام اصلي انجام گرفت اين
تعريف و مشخص كردن روش : ب ها شاخصاستانداردها و 

  .ستاندارد براي ارزشيابان بيرونيهر ا بررسي ميزان تحقق
بر اساس نظريات  ها شاخصاين مرحله استانداردها و  در

 ليبا تشك كارشناسان و استادان و افراد ذينفع در هر حوزه
تعيين  ،نظرات آنان دنيو به اجماع رس يكار گروه تخصص

الزم به ذكر است كه در اين قسمت استانداردهاي . شدند
يي ها سازمانو  )18تا10(تهيه شده توسط ديگر كشورها 

مورد توجه قرار گرفت و در نهايت مجموعه  WFMEنظير 
كه بيشترين تناسب را با ساختار، اختيارات،  يي ها استاندارد

پزشكي كشور داشته ي علوم ها دانشگاهامكانات و فرهنگ 
  .باشد تدوين شد

  
  :سوم مرحله
. ملي انجام گرفتسازي  سوم پروژه به منظور توافق مرحله

با توجه به اينكه استانداردهاي اعتباربخشي  در اين مرحله

و همچنين متخصصين آموزش  ها دانشگاهبايد مورد قبول 
 1171پزشكي قرار گيرد، استانداردهاي تدوين شده براي 

دانشگاه كشور ارسال  40نفر از اساتيد و متخصصين در 
قابل ذكر است كه هر حوزه با استانداردها و . يدگرد

راي افراد متخصص در همان حوزه ي تحت آن، بها شاخص
به منظور سهولت و اطمينان در ارسال و . فرستاده شد

مراكز توسعه هر دانشگاه اين  ها هپرسشنامآوري  جمع
پرسشنامه تكميل  445در كل، . يت را عهده دار شدندمسؤول

بدين ترتيب نظرات متخصصين از كل . دشده بازگردانده ش
ازنگري استانداردها مورد شد و در بآوري  جمع ها دانشگاه

اقدام در مورد  3در اين بازنگري . استفاده قرار گرفت
برخي استانداردها حذف شدند، . استانداردها انجام شد

 70كه بيشتر از  يبرخي بازنويسي شدند و استانداردهاي
گرفتن آن تحت  رارموافق قدهندگان  پاسخ درصد

استانداردهاي ضروري بودند، به عنوان استانداردهاي 
مابقي استانداردها به عنوان . ضروري در نظر گرفته شدند

تبعيت از ( .استانداردهاي ترجيحي قلمداد گرديدند
استانداردهاي ضروري براي كسب موقعيت اعتباربخشي 
 يشده، الزم و ضروري است اما عدم رعايت استانداردها

رجيحي در صورت وجود شرايطي كه مانع از تبعيت كامل ت
از استاندارد باشد، مانعي براي دريافت اعتباربخشي 

شاخص  504استاندارد و  95ده حوزه،  در نهايت.نيست
به غير سازي،  قابل ذكر است كه هدف از توافق .تدوين شد

 هافراد با فلسفسازي  از اصالح و بازنگري استانداردها، آشنا
ايند اعتباربخشي و همچنين جلب حمايت آنان از و فر

  .اعتباربخشي نيز بود
  

  نتايج
ي مرحله اول پژوهش در خصوص راهنماي تهيه ها هيافت

استانداردها بود كه با استفاده از مطالعات غني و مشاوره با 
ي در زمينه اعتباربخشي و با الملل بينكارشناسان ملي و 

صوبات قانوني و م ،فرهنگ ملي ها، شعنايت به ارز
ي ها دانشگاهي ها تساختارهاي تشكيالتي كشور و رسال
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اصول زير به عنوان راهنماي . علوم پزشكي تدوين گرديد
  :تهيه استانداردها مورد توافق قرار گرفت

و پرهيز از تجويز اهداف و  ها دانشگاهاحترام به استقالل  - 1
  ي خاصها شرو
  دانشگاهي با كيفيت ردهاي يك نظامتضمين حداقل استاندا - 2
  به تحرك بيشتر براي افزايش كيفيت ها دانشگاهتشويق  - 3
  يي اجتماعيگو پاسخنهادينه كردن  - 4
  ها تفعاليسازي  تشويق و نهادينه كردن مستند - 5
به صراحت، صداقت و شفافيت در  ها دانشگاهتشويق  - 6

  گزارش عملكرد
سطوح مشاركت واقعي در تمام سازي  تشويق و نهادينه - 7

  ي علوم پزشكيها دانشگاهعملكردي 
 يها هي علوم پزشكي به تدوين برنامها دانشگاهتشويق  - 8

  كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
  ي منطبق بر هر برنامهها تانجام فعاليسازي  نهادينه - 9

و فرايندهاي  ها شبه بهبود رو ها دانشگاهتشويق  - 10
  يه سطوح مديريتيتصميم گيري، اجرا و ارائه خدمات در كل

  احترام و التزام به اجراي قانون تضمين - 11
  يتمسؤولمند و توام با  تشويق تفويض اختيارات قاعده - 12
مند  ي توسعه آموزش هدفها تتشويق گسترش فرص - 13

  )و كاركنانعلمي  هيأت يبراي اعضا
يي ها هنتايج مرحله بعدي اين پژوهش مشخص كردن حوز

مجريان . گرفت مي بايستي در آنها انجامبود كه اعتباربخشي 
ي ها هپروژه بر اساس مطالعات انجام شده و مشاور

اي  گوناگون نهايتاً ده حوزه را براي اعتباربخشي مؤسسه
سعي شد اسامي انتخابي براي اين ده حوزه . انتخاب كردند

ي ها سازمانتا حد ممكن مشابه ساير كشورها و 
ا احياناً گزارش نتايج در سطح ي باشد تالملل بيناعتباربخشي 

الزم به ذكر است كه تشابه . ي بامفهوم تر باشدالملل بين
به معناي تشابه استانداردها با هيچ كشور و  ها هعناوين حوز

به اي  ده حوزه اعتبار بخشي مؤسسه. نيستاي  مؤسسه
  : است شرح زير

آموزش كاركنان،  رسالت و اهداف، مديريت، منابع و امكانات،
، خدمات علمي هيأتن، التحصيال فارغوزش مداوم آم

  وزش دانشجو، پژوهش، آموزش بالينيدانشجويي، آم
ي اصلي اين پژوهش تدوين و تنظيم ها هاز ديگر يافت

به اين ترتيب كه در ذيل هر . بود ها شاخصاستانداردها و 
تعيين شد كه استانداردها را  استاندارد يك يا چند شاخص

و سپس . و نيز قابل اندازه گيري كند قابل فهم، كاربردي
روش بررسي ميزان تحقق هر استاندارد براي ارزشيابان 

ا ين اقدام با  .مشخص وپيشنهاد گرديد ،بيروني تعريف
بدانند براي  ها دانشگاهاين هدف انجام گرفت كه اوالً 

انطباق با هر استاندارد چه وظايف روشني بر عهده دارند 
ستي تهيه كنند، و ثانياً ابزاري عيني و چه مستنداتي را باي

بيشتري  براي ارزشيابان بيروني تهيه شود كه با دقت
  .وظايفشان را انجام دهند

ي ها ديگراين پژوهش در خصوص استاندارد يها هيافت
نهايي مورد توافق صاحب نظران در كل كشور است كه 

شاخص تدوين  504استاندارد و  95ده حوزه،  در نهايت
 درصد 70كه بيشتر از  استانداردهايي هستند ها اين شد،

دهندگان موافق قرار گرفتن آن تحت استانداردهاي  پاسخ
ضروري بودند و به عنوان استانداردهاي ضروري در 

مابقي استانداردها به عنوان . نظر گرفته شدند
تبعيت از . استانداردهاي ترجيحي قلمداد گرديدند

قعيت اعتباربخشي استانداردهاي ضروري براي كسب مو
شده، الزم و ضروري است اما عدم رعايت استانداردهاي 
ترجيحي در صورت وجود شرايطي كه مانع از تبعيت 
كامل از استاندارد باشد، مانعي براي دريافت اعتباربخشي 

ي آن در ها شاخصاز اين استانداردها و اي  نمونه. نيست
ز قابل ذكر است كه هدف ا. آورده شده است 1جدول 
به غير از اصالح و بازنگري استانداردها، سازي،  توافق
افراد با فلسفه و فرايند اعتباربخشي و سازي  آشنا

  .ايت آنان از اعتباربخشي نيز بودهمچنين جلب حم

  
  نمونه استانداردهادر حوزه رسالت و اهداف :1جدول 
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S1A1- مشخص بودن رسالت)Mission(و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش 
I1S1A1-  الزامي(وجود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مكتوب براي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش(  
I2S1A1-  الزامي(و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش  ها تو كاركنان ارشد از رسالعلمي  هيأتآگاهي اعضا (  
I3S1A1-  ترجيحي(ي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش ها تاعمال تغييرات ضروري در اهداف و رسالمشخص بودن فرايند(  

 S2A1- جامعيت و صراحت رسالت و اهداف تدوين شده  
I1S2A1- الزامي(ارائه خدمات  - پژوهش  - ي آموزش ها هتدوين اهداف به تفكيك در حوز(  
I2S2A1-  الزامي(پوشش در قبال جامعه ي دانشگاه و واحدهاي تحت ها تيمسؤولمشخص بودن(  
I3S2A1- الزامي(ي توسعه كشور و منابع در اختيار مؤسسه ها هتناسب اهداف مؤسسه با برنام(  

 S3A1- وجود ساز و كار مشخص براي بررسي ميزان تحقق اهداف مؤسسه و واحدهاي تحت پوشش  
I1S3A1-  الزامي(مشخص بودن فرآيندهاي سنجش ميزان تحقق اهداف(  
I2S3A1- ترجيحي(ي ادواري مبني بر ميزان دستيابي به اهداف ها شوجود گزار(  
I3S3A1-الزامي(ي مستند از ميزان پيشرفت و يا تجديد نظر و اصالح اهدافها شوجود گزار(  

  
ي ريز برنامهاستانداردها، شوراي عالي سازي  بعد از نهايي
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت  علوم پزشكي

ي مربوط به تشكيل كميسيون عالي ها هنام آيين
 ها تيمسؤولاعتباربخشي شامل اعضا، موقعيت، وظايف و 

، مقرر ها هنام بر اساس اين آيين. را به تصويب رسانيد
گرديد كه دبيرخانه كميسيون در معاونت آموزشي 

 10: د ازاعضاي كميسيون عبارتن. خانه مستقر گردد وزارت
عضو شامل معاونين وزير بهداشت درمان و اموزش 

خانه و دبيران شوراهاي تخصصي  پزشكي، مديران وزارت
ي علوم پزشكي ها دانشگاهعضو از رؤساي  3و علوم پايه؛ 

كه داراي تخصص و  ها علمي دانشگاه هيأتعضو از  5و 

معاون آموزشي . تجربه كافي در زمينه اعتباربخشي باشند
يس اين يبهداشت و درمان و آموزش پزشكي روزارت 

و رؤساي علمي  هيأتاعضاي . كميسيون خواهد بود
شوند و بقيه اعضاي  مي سال انتخاب 2به مدت  ها دانشگاه

ي اصلي ها تيمسؤولبرخي . ثابت كميسيون خواهند بود
تدوين استانداردهاي جديد، : اين كميسيون عبارتند از

ي ها هنام قبلي، تصويب آيينبازنگري مداوم استانداردهاي 
انتخاب اعضاي اي،  جديد براي اعتباربخشي مؤسسه

ارائه  ،هاي ارزشيابي بيروني براي تيمعلمي  هيأت
ي اعتباربخشي و كمك به ها ي الزم براي تيمها شآموز

  .اي در انجام خود ارزيابي مؤسسه ها دانشگاه
  

A3 نمونه استانداردهادر حوزه منابع و امكانات  
S1A3-مناسب بودن فضاي فيزيكي جهت انجام امور ستادي مؤسسه 

I1S1A3 -  ترجيحي(تناسب فضاي اداري با تعداد كاركنان(  
I2S1A3 - ترجيحي(هايي جهت تشكيل جلسات و شوراها  وجود اتاق(  
I3S1A3 - ترجيحي( وجود خط تلفن مستقل براي كليه اتاقهاي ستادي(  
I4S1A3 -  الزامي(و محوطه عمومي  ها ساختمانوجود تابلوهاي راهنما براي(  
I5S1A3 -  ترجيحي(ي بلندتر از چهار طبقه ها ساختمانوجود آسانسور در(  
I6S1A3 - الزامي(ي مختلف ساختمان ها تامكان دسترسي آسان معلولين به قسم(  

 I7S1A3 - ترجيحي) (در واحدهايي كه تعداد مراجعين زياد است( وجود فضاي مناسب براي انتظار مراجعين(  
I8S1A3 -  الزامي(رعايت نظافت و مناسب بودن تعداد سرويسهاي بهداشتي(  
I9S1A3 -  ترجيحي( ها ساختمانوجود نمازخانه در(  

I10S1A3 -  الزامي(مناسب بودن نور، تهويه، حرارت و برودت ساختمان(  
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A6علميهيأتنمونه استانداردهادر  
S1A6 - علمي هيأت ءوجود خط مشي مناسب براي استخدام اعضا  

I1S1A6 -  الزامي(علمي  هيأتروشن و مكتوب بودن نقش گروه، دانشكده و حوزه معاونت آموزشي و كميته گزينش استاد در فرايند جذب( 

I2S1A6 - الزامي(علمي  أتهيي تدريس متقاضيان عضويت در ها ييي علمي و تواناها تمشخص بودن نحوه تأييد صالحي(  
I3S1A6 - الزامي(علمي  هيأتي پژوهشي متقاضيان عضويت در ها ييمشخص بودن نحوه تأييد توانا( 

I4S1A6 -  الزامي(علمي  هيأتوجود مدارك روشن براي طي شدن صحيح فرايند جذب(  
  خدمات دانشجويي نمونه استانداردهادر حوزه

S1A7- ارائه خدمات ضروري به دانشجويان  
I1S1A7-  ترجيحي(تامين سه وعده غذاي مورد نياز دانشجويان خوابگاه و يك وعده جهت دانشجويان بومي(  
I2S1A7-  الزامي(وجود سيستم نظارت بر نگهداري و طبخ و توزيع مواد غذايي(  
I3S1A7-  الزامي(انجام به موقع ارائه خدمات بيمه دانشجويي(  
I4S1A7- ترجيحي(ي درماني براي دانشجويان ها تدر دسترس بودن خدمات سرپايي و فوري(  
I5S1A7- ترجيحي(براي دانشجويان اي  وجود پرونده بهداشتي و معاينات دوره(  

  
  بحث

در اجراي اين پروژه مقصود اصلي اين بود كه از طريق 
ي متناسب، سيستم ها شاخصتدوين استانداردها و 

ارائه شود  روشن و قابل فهميي ا اعتباربخشي مؤسسه
كيفيت و انسجام مؤسسات آموزش  يكه به حفظ و ارتقا

عالي پزشكي كمك كند و موجب جلب اعتماد بيشتر به 
  .آنها گردد

سنجش ميزان توجه هر مؤسسه آموزشي به كيفيت در 
آموزش عالي و پايبندي آن به تعالي افزونتر در گرو اين 
است كه تعيين شود مؤسسه آموزشي يا دانشگاه به چه 

ي خود را در فرايند اعتبار بخشي ها تيمسؤولميزان 
دهد و براي آن اقدامات  مي مورد شناسايي و پذيرش قرار

بررسي نظامهاي استقرار ). 15(دهد مي امموثر و مثبت انج
يافته اعتباربخشي در ساير كشورها نشان داده است كه 
كميسيون اعتباربخشي در آن كشورها استانداردهاي 

را براي كمك به اي  و مؤسسهاي  اعتباربخشي برنامه
مؤسسه در رسيدن به كيفيت و اثر بخشي آموزش و 

يل به بهبود ارتقاء و توسعه مشاركت در عمل براي ن
عالوه بر اين، مطالعه ). 13تا11(كيفيت تعريف كرده است

و معيارهاي اعتباربخشي كه توسط ساير  ها هحوز
دهد كه  مي كشورها يا مؤسسات تنظيم يافته است نشان

ي مورد پذيرش در اين ها هسايرين نيز تقريباً همين حوز
به عنوان مثال انجمن پزشكي  .اند پروژه را پذيرفته

استاندارد براي اعتباربخشي آموزش پزشكي  10راليا است
مورد آن دقيقاً همانند استانداردهاي  6تدوين نموده كه 

استاندارد بيشتر  4اصلي پروژه حاضر بوده و مابقي 
انجمن ). 16(استاي  پيرامون اعتباربخشي برنامه

آمريكا نيز استانداردهاي  ي جنوبها هدانشكد
صلي شامل رسالت، مديريت، حوزه ا 8اعتباربخشي را در 

، منابع يادگيري، علمي هيأتي آموزشي مؤسسه، ها هبرنام
خدمات دانشجويي و منابع اثر بخشي در نظر گرفته 

رسد كه با تدوين  مي بنابر اين به نظر). 12(است
حوزه ذكر شده در اين پروژه، تمامي  10استانداردها در 

داده  ابعاد يك مؤسسه در فرايند اعتباربخشي پوشش
  .شود

از نكات قابل توجه و در عين حال بديع سيستم اعتبار 
ارائه  ،ي علوم پزشكي ايرانها دانشگاهبخشي پيشنهادي 

يي زير هر استاندارد و همچنين مشخص ها شاخص
نمودن روش ارزيابي و تعيين ميزان دستيابي به هر 

ارزيابي  در انجام ها دانشگاهاين امر به . شاخص بود
ي بازرسي در انجام ها ود ارزيابي و به تيمدروني يا خ

ي ها سازمانبرخي . ارزشيابي بيروني كمك خواهد كرد
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 و كالجهاي غرب ها هاعتباربخشي از قبيل انجمن دانشكد
در آمريكا، اصول راهنما براي ارزيابي استانداردهاي 

و  ها هاين اصول راهنما، را .اند اعتباربخشي تدوين نموده
 كند كه از هر دانشگاه انتظار مي يي را مشخصها شرو
رود براي نشان دادن دست يابي به هر استاندارد از  مي
رسد كه بيشتر  مي اما، به نظر). 13(نشان دهد خود

ي اعتباربخشي نه شاخص معيني براي ها سازمان
نه روشي براي نشان دادن اند  استانداردها تعريف كرده

مشخص عملكرد مؤسسه در قبال هر استاندارد 
دو ويژگي بارز سيستم اعتبار بخشي ). 14(اند نموده

و همچنين تعيين  ها شاخص ارائه يحاضر، يعن پيشنهادي
روش ارزيابي هر شاخص، به ميزان قابل توجهي 

ي متقاضي اعتبار بخشي را از درخواست مكرر ها دانشگاه
جهت تعريف و تفسير استانداردها، معاف خواهد كرد و 

 تا ارزشيابي دروني هر ختدر خواهد ساقا را ها دانشگاه
شايد الزم . دانشگاه را با دريافت حداقل كمك انجام دهند

به ذكر باشد كه ارزشيابي دروني يا به تعبيري ارزيابي 
 ها دانشگاهدروني كه از فرايندهاي ضروري اماده شدن 

در مدل اعتبار  ،براي ارزشيابي بيروني توسط همتايان
كه در سالهاي اخير  يبهمثمر و مبا كار كم ،است بخشي

ي كشور تحت عنوان ارزيابي دروني ها دانشگاهدر بعضي 
  .نسبتي ندارد انجام گرفت،

با تشويق و ترغيب وحتي  به سمت بهبود كيفيت حركت
اي  به انجام دوره ها دانشگاهدر صورت ضرورت الزام 

در اين خودارزيابي يا . گيرد مي ارزشيابي دروني صورت
ي ها ويژگي ي دروني، دانشگاه قادر خواهد شد كهارزشياب

 ييها هبارز و نقاط قوت خود را دقيقا شناسايي كند و جنب
را كه نياز به اصالح و بهبود دارد مشخص كند و برنامه 

اگرچه . را اعالم نمايد ها خود براي اين اصالحات و بهبود
اعتباربخشي سطح قابل قبولي از كيفيت كلي يك مؤسسه 

دهد، با اين حال هر مؤسسه، هر چقدر  مي را مالك قرار
تواند به سمت بهتر شدن حركت  مي هم عالي باشد باز

شدن در صورتي رخ خواهد داد كه مؤسسه  تراين به. كند

عالوه . به وضوح از نقاط قوت و ضعف خود آگاه باشد
مؤسسه از طريق دريافت مشاوره در طي  يبر اين، ارتقا

ارائه  بازديد و ارزيابي بيروني، كه توسط افراد با تجربه
در  ميشود و متون چاپي كه كميسيون اعتباربخشي

هدف از ). 11(شود مي دهد نيز ايجاد مي اختيار آنان قرار
در نظر گرفتن استانداردهاي ترجيحي در پروژه حاضر، 

به سمت بهتر شدن و ارتقاء كيفيت  ها دانشگاهشويق ت
   .آنان بوده است

 يآگاه ساز ملي در اين پروژهسازي  مرحله توافق در
بود كه در كنار اين  يهدف اصل ها دانشگاهصاحبنظران 

 مهم با كسب نظر از صاحبنظران استانداردهاي ضروري
)must( ها و ترجيحيshould(ها از هم تفكيك شدند .

اين كه در همين فرايند نظريات صاحبنظران  ضمن
 ،كشور درمورد واضح بودن يعلوم پزشك يها دانشگاه

 ها شاخصقابل فهم بودن و جامعيت استانداردها و 
ي علوم ها دانشگاهقابل ذكر است كه . شدآوري  گرد

پزشكي كشور از نظر اندازه، امكانات، تعداد دانشجو، 
بنابراين . اوت هستندمنابع، تعداد اساتيد و غيره متف

 دالنهارزشيابي تمام آنها با استانداردهاي يكسان عا
در سيستم اعتبار بخشي پيشنهادي با ارائه . نخواهد بود

استانداردهاي ضروري و ترجيحي در كنار هم سعي شده 
يكي از اهداف . است بر اين مشكل تا حدي غلبه شود

تيد هم اين بود كه با نظرخواهي از اساسازي  توافق
ي مختلف استانداردهاي ضروري و ترجيحي ها دانشگاه

بسته به نوع دانشگاه، بعضي قادر  ابراينبن. تعيين شوند
خواهند بود به استانداردهاي ترجيحي دست يابند و بقيه 
تالش خواهند نمود كه به سمت نيل به استانداردهاي 

  .تيجه به سمت بهتر شدن حركت كنندترجيحي و در ن
هر مؤسسه اي  انجام خود ارزيابي به صورت دوره با

براي دستيابي به استانداردها و حتي فراتر از حد 
بنابراين، استانداردهاي . استاندارد تالش خواهد نمود

مورد بازنگري قرار اي  اعتباربخشي بايد به صورت دوره
گيرد تا بتواند نسبت به تغييراتي كه به دنبال هر 
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ايجاد ميشود و همچنين  تسااعتباربخشي در مؤس
تغييراتي كه در طول زمان در هر مؤسسه ممكن رخ دهد 

ي اعتباربخشي، براي ها سازمانساير . باشد گو پاسخ
يي، يا استانداردها را به صورت گو پاسخايجاد چنين 

كنند تا طيف وسيعي از مؤسسات  مي بسيار كلي تعريف
اد دانشجو و ي، تعدده سازمانرا كه از نظر اندازه، اهداف، 

؛ يا كميته )11(ساير موارد متفاوت هستند در برگيرد
 استانداردها تشكيلاي  خاصي را براي بازنگري دوره

ي بعدي در استقرار ها گامبنابراين، يكي از ). 17(دهند مي
متشكل از افراد هاي  تنظام اعتباربخشي تعيين كمي

استانداردها اي  متخصص خواهد بود كه به صورت دوره
را بازنگري كرده و موارد جديدي را تدوين  ها شاخصو 

چنين امري براي استقرار كامل نظام اعتباربخشي . نمايند
  .حياتي است

  
  گيري نتيجه

كيفيت آموزش پزشكي در  يهدف اصلي اين پروژه ارتقا
سطح كشور بوده است و سعي گرديده گامي در جهت 

چنين . ام اعتباربخشي در كشور برداشته شوداستقرار نظ
اقدامي منجر به بهبود و تضمين كيفيت مؤسسات آموزش 

از طرف ديگر با پيروي از استانداردهاي . عالي خواهد شد
ي علوم پزشكي نقش مهمي ها دانشگاهملي اعتباربخشي، 

در ارتقاء سيستم بهداشتي درماني كشور ايفا خواهند 
سيستم اعتباربخشي در سطح ملي  همچنين استقرار. نمود

تواند موجبات پذيرش  مي بر اساس نتايج اين پروژه
ي را فراهم الملل بيني كشور در مجامع ها دانشگاهبيشتر 
.نمايد
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Abstract 
 
Introduction: Accreditation is a quality assurance system in higher education in order to make sure 
universities meet the minimum accepted standards.  In this study, the institutional accreditation system for 
Iran’s Medical Universities was designed as was ordered by Ministry of Health and Medical Education and 
with the goal of continuous improvement of quality of education, research and service provision. 
Methods: The accreditation system was developed through a three stage project, each stage consisting of 
several steps. In the first stage, several groups investigated the history, methods and standards of 
accreditation systems in different countries. In the second stage, the accreditation standards and criteria 
were written using the viewpoints of experts and stakeholders in each area and through consensus in each 
expert group. In the third stage, in order to achieve national consensus, the standards were sent for 1171 
experts and faculty members in 40 medical universities throughout the country.   
Results: Achieving the consensus of experts from different medical universities and respecting the accepted 
socio-cultural values as well as the rules and regulation of Islamic republic of Iran, the institutional 
accreditation standards were developed in 10 areas with 95 standards and 504 criteria. The standards with 
more than 70% agreement, were considered as “must” standards and the rest as “should” standards. 
Conclusion: Through compliance with national accreditation standards, the medical universities will play 
an important role in promoting the health system in the country. Also, the medical universities could have a 
better position among international societies by establishing the national accreditation system based on the 
results of this project. 
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