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 مقاله پژوهشی 

 

 یهادانشگاه یآموزش یهابرنامه اعتباربخشی  ندیساختار و فرا یطراح

 کشور یعلوم پزشک

 

 یمانی کوین ز،یطاهره چنگ ژگان،یآو میجوکار، مر بایفر

 

 

 چكيده

محور  4در  یعتباربخشاموضوع  1394از سال  زیسالمت ن یاست. در نظام آموزش عال تیفیک نیتضم یابزار قو کی یاعتباربخشمقدمه: 

ساختار و  یطراحاضر با هدف حراستا مطالعه  نیآموزش مداوم مورد توجه قرار گرفت. در ا یهاو برنامه یمارستانیب ای،برنامه ای،مؤسسه
 شد. انجامالمت س ینظام آموزش عالای برنامه یاعتباربخش ندیفرا

 ندیساختار و فرا لیو تحل هیجزت. مراحل شامل، دیانجام گرد یفیک کردیمرحله با رو 5و درای قالب طرح توسعهمطالعه در  نیاها: روش

 سینو شیپ نیتدو ران،یادر  یآموزش علوم پزشک یهاهبرنام تیفیک نیتضم تیوضع لیو تحل هیکشورها، تجز ریبرنامه در سا یاعتباربخش
 .دیو اجرا گرد یریزبرنامه یزسا ییو نها یبازنگربه منظور پانل متخصصان  لیتشک ران،یبرنامه در ا یعتباربخشا ندیساختار و فرا هیاول

موجود در وزارت  یندهایر و فرآآن با ساختا سهیمنتخب و مقا یبرنامه در کشورها یاعتباربخش ندیساختار و فرآ یمرحله بررس جینتانتايج: 

نامه، ساختار،  نییدرقالب آ یمراحل بعد جینشان دهنده نبود استاندارد و مراحل مشخص و مدون است. نتا ،یبهداشت و درمان و آموزش عال
 شکل گرفت.ای برنامه یاعتباربخش یاخالق یاستاندارد و راهنما نیتدو ،یرونیب یابیارز ،یابیخودارز یراهنما

شده و با توجه  نیتندات تدووزارت بهداشت کمک کند که براساس مس یآموزش یهارخانهیتواند به دبمی طرح نیاحاصل گيري: نتيجه

 .ندینما یاتیو عمل نیرا تدو رخانهیهر دب یهامناسب رشته یو ساختار اعتباربخش ندیفرا رخانه،یموجود در هر دب یندهایبه ساختار و فرا
 

 یرونیب یابیارز ،یابیخودارز ت،یفیک نیبرنامه، تضم یاعتباربخشهای کلیدی: واژه
 239تا  231 (:33)22؛ 1401 آبان /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
مقدمه 

در  ییبه سزا تیآموزش از اهم یهادر تمام حوزه تیفیک

 یمهم برا طیاز شرا یکیکشورها برخوردار است و  انیم

(. آموزش علوم 1شود)می قلمداد شرفتیتوسعه و پ

                                                 
قیقات مرکز تح ،یآموزش پزشک وهگر ،)استاد( یمانی کویدکتر ننویسنده مسؤول:  *

کی دانشگاه علوم پزش مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،  آموزش پزشکی،

  nikooyamani@gmail.comاصفهان، اصفهان، ایران. 

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی،  ،یآموزش پزشک وهگر ،(اریجوکار )استاد بایفردکتر 

اصفهان، اصفهان،  کیمدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزش

مرکز  ،(اری)استاد ژگانیآو می(؛ دکتر مرfaribajowkar@yahoo.com) ایران.

 اتیاست که با ح یاز نظام آموزش عال یبخش یپزشک

 تیفیسرو کار دارد و سالمت جامعه در گرو ک هاانسان

 یجهان ازین گر،ید یی(. از سو2)ها استدانشگاه نیآموزش ا

نفر دانشجو تا سال  ونیلیم 263به حدود  یبه آموزش عال

تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم 

(؛ دکتر maryamavizhgan@gmail.com، ایران. )پزشکی اصفهان، اصفهان

مدیریت  ،یآموزش پزشک قاتیمرکز تحق ،یآموزش پزشک وهگر ،)استاد( زیطاهره چنگ

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشکمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 

(tahereh.changiz@gmail.com) 

 8/6/1401 ، تاریخ پذیرش:3/5/1401اصالحیه: ، تاریخ 12/4/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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 2000با سال  سهیرشد در مقا زانیم نی. ارسدمی 2025

نفر دانشجو بود، قابل توجه است. به  ونیلیم 100که 

 شیافزا ون،یلیم 163سال حدود  25 یکه در طای گونه

 یاتینقش ح یزش عالکه آمو راداشت. چ میدانشجو خواه

 ،یاقتصاد ،یدر رشد و توسعه کشورها در ابعاد اجتماع

گردد می (. آموزش باعث3دارد) یاسیو س یعلم ،یفرهنگ

 شود. یبه منابع انسان لیکه انسان تبد

 یبرا تیفیبا ک یشدن، آموزش عال یجهان دهیدر بستر پد 

 یپژوهش تیو ذهن یاستعداد، سازگار ت،یخالق یارتقا

 ،یراستا با رشد کمکه هم ستا نجایاست. نکته ا ازیمورد ن

 یآموزش عال تیفیاز ک نانیاطم یبرا یرو به رشد ازین

 یابزار قو کی ،یاعتباربخش انیم نیوجود دارد. در ا

 یعال یآموزش ستمیس یابیارز یاست و برا تیفیک نیتضم

 (.4رود)می به کار یمل

 نیتضم یهاستمیس یکشورها به اجرا ت،یفیاز ک نانیاطم یبرا

هدف وجود دارد،  نیا یبرا کردیدهند. سه رومی ادامه تیفیک

(. inspection) یو بازرس یابیارزش ،یاعتباربخش

 تیفیاز ک نانیاطم یاست برا یابزار ،یاعتباربخش

منظم. در  کردیرو کیشده با  هیو خدمات ارا هابرنامه

 :شودمی باسه هدف مشخص انجام یاعتباربخش یعالآموزش 

از  نانیاطم -2آموزش و توسعه مداوم آن،  تیفیبهبود ک -1

(. 1از استانداردها) یرویاز پ نانیکسب اطم -3آموزش و تیفیک

 European)یاعتباربخش ییاروپا ومیکنسرس فیتعر هیبر پا

Consortium Of Accreditation،) عبارت  یاعتباربخش

 یرویو مستقل که داللت بر پ یرسم میتصم کیاست از 

(. به 5شده دارد) نییتع یو برنامه از استانداردها مؤسسه

و  تیاز شفاف نانیاطم یبرا دیبا یاعتباربخش ،یطور کل

 زمیمکان رایانجام شود، ز کیدر حوزه آکادم ییگوپاسخ

به منظور شده  هیآموزش ارا تیفیاز ک نانیاطم یبرا یدیکل

 یاست. عملکرد اصلای حرفه هرآماده شدن در 

موضوع است که  نیاز ا نانیکسب اطم یاعتباربخش

و  طیواجد شراای برنامه از نظر حرفه کی نالتحصیالفارغ

حرفه  تیفیتواند کمی یاعتباربخش نیباشند. بنابرا ستهیشا

 یارتقا یمثبت و قدرتمند برا یبهبود بخشد و ابزار زیرا ن

 (. 1حرفه است) گاهیجا

، به ایو برنامهای مؤسسه کردیبا دو رو یاعتباربخش

نفعان یبه ذ یآموزش عال ییگوپاسخاز اشکال  یکیعنوان 

 نیآموختگان اکه از دانشای خصوص به جامعهه خود، ب

(. 5)است کنند،می استفاده یآموزش یهاات و برنامهمؤسس

 طیمح کی لیتسه یبرا یریبرنامه، مس یاعتباربخش

 ترعای استانداردها مناسب است که در آن حداقل یریادگی

الزم در آن  یهاتیبرنامه، صالح نالتحصیالفارغشده و 

موضوع نقطه تمرکز و توجه  نی. اندینمامی حرفه را کسب

که ای مؤسسه ای(. برنامه 6است) یعلوم پزشک یهارشته

 ندهیکند، آ ارا احص یاعتباربخش ینتواند استانداردها

اندازد. می ه خطرخود را ب انیدانشجو کیو آکادمای حرفه

دارند که  نیبه ا لیتما نانیزکارآفرین یدر سطح جهان

شده را به کار  یاعتباربخش یهابرنامه نالتحصیالفارغ

در قالب طرح تحول و  ی(. ارائه بسته اعتباربخش7)رندیگ

 ظامن یبرا ینقطه عطف ،یدر آموزش پزشک ینوآور

 ماتیاقدا ،گذشته انیلسا یسالمت است. در ط یآموزش عال

در  یــبخشرعتباا یهاراختاـس ارتقرـسا تـجهدر  زـنی

انجام  روــکش کیــپزش زشوــماز آ اییــهشــبخ

 (. 8)ه استدیگرد

بر  یاعتباربخش تأثیر یدر خصوص بررس یاندک مقاالت

و  (bedoll) دولیوجود دارد. ب ییدانشجو یامدهایپ

و نمرات  یاعتباربخش نیارتباط ب جادیا قیهمکاران از طر

و امارات متحده  نیپیلیدر کشور ف یپزشک انیدانشجو

محققان  نی(. همچن9موضوع را نشان دادند) نیا ،یعرب

 یشده پزشک یدر برنامه اعتباربخش لیتحص که افتندیدر

 نامهیدر بار اول آزمون گواه یهمراه با قبول یعموم

 هیدر ترکای مطالعه جیاست. نتا کای( امرUSMLE) یپزشک

 انینشان داد که دانشجو یو امارات متحده عرب

 تیفیمثبت بر ک مؤثرعامل  کیرا به عنوان  یاعتباربخش

 نی(. در هم10و5)ردندخود گزارش ک یبرنامه آموزش

 یاریدست یاعتباربخش یشورا یبررس یهاتهیراستا کم
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داشتند که بهبود  تأکیدنکته  نی(، بر اACGME)یپزشک

 ،یاهداف آموزش کولوم،یکور مانند ییهادر بخش تیفیک

تمرکز  لیتسه ،یریادگیفرصت  شیآموزش و نظارت، افزا

 دنبالب ریچند سال اخ یدر ط مار،یب یمنیو ا تیفیبر ک

 (.11رخ داده است) یاعتباربخش

در کشور  یآموزش یهابرنامه یاعتباربخش یبررس جینتا

 یمورد اعتباربخش یهابرنامه شترینشان داد که ب نیاوکرا

برنامه  یمربوط به ساختار، محتوا یدر استانداردها

 جینتا نیداشتند. همچن یادیز صینقا س،یو تدر یآموزش

 %70 ،ینشان داد که در روند اعتباربخش یبررس نیا

، اعتبارمشروط هابرنامه %30ساله و 5 اعتبار، هابرنامه

در  یاعتباربخش ی(. الگو12کردند) افتیدر کسالهی

هر کشور  یا توجه به نظام آموزش عالمختلف ب یکشورها

از اشکال  یدر حوزه آموزش عال یو نقش دولت مرکز

جهان شمول  یالگو کی نی. بنابراکندمی یرویپ یگوناگون

 ستمیوجود ندارد. س یاربخشاعتب یاجرا یبرا

از کشورها اجرا شده، تحت  یاریکه در بس یاعتباربخش

 (. 1است) کایامر یاعتباربخش ستمیس تأثیر

معموال در پاسخ به  یآموزش یهادر برنامه راتییتغ

 قیاست که از طر یاصالحات نظام مند ایجامعه  یازهاین

 ی. آنچه که منجر به روند دائمدهدمی مراجع باال رخ

شده است،  یآموزش علوم پزشک یهااصالحات در برنامه

است که بتوانند از دانش  آموختگانی دانش تیبه ترب ازین

فراهم نمودن مراقبت  یمناسب برا ینیبال داللو است یعلم

سالمت جامعه استفاده  یازهایبه ن گوییپاسخو  کپارچهی

 نیبه ا یابدستی در کننده کمک یکردهایاز رو یکی. ندینما

سالمت  یاست. در نظام آموزش عال یمهم، اعتباربخش

درچهار  ی، موضوع اعتباربخش1394از سال  زیکشور ن

 یهاو برنامه یمارستانیب ای،مهبرنا ای،مؤسسهمحور 

به دنبال  نیآموزش مداوم مورد توجه قرار گرفت. همچن

وزارت بهداشت،  یحوزه معاونت آموزش یهااستیابالغ س

در قالب طرح موضوع  یدرمان و آموزش پزشک

 نهیها، به منظور استفاده بهبه دانشگاه ژهیو یهاتیمأمور

مختلف  یهاحوزه درها و تجارب دانشگاه هالیاز پتانس

نظام آموزش ای برنامه یاعتباربخش یالگو نیآموزش، تدو

. دیو اجرا گرد یمطالعه طراح کیسالمت، در قالب  یعال

 یاعتباربخش ندیساختار و فرا نی، تدوبا هدف مطالعه نیا

انجام  یالمللبینو  ملیاز تجارب  یریبا بهره گای برنامه

 شد.

 

 هاروش

ای با رویکرد کیفی این مطالعه در قالب یک طرح توسعه

ای اغلب در قالب مراحل، انجام گردید. مطالعات توسعه

 بر مشتمل دهیشود. یکی از انواع سازماندهی میساختار

 آن، آزمودن و اولیه نمونه توسعه تحلیل،-تجزیه مراحل

 همین بر .(13و12)است بازآزمودن و اولیه نمونه بازنگری

 تحلیل و درپنج مرحله، تجزیه حاضر مطالعه اساس

 کشورها، سایر در برنامه اعتباربخشی فرایند و ساختار

 آموزش هایبرنامه کیفیت تضمین وضعیت تحلیل و تجزیه

 و ساختار اولیه نویس پیش تدوین ایران، در پزشکی علوم

 پانل تشکیل ایران، در برنامه اعتباربخشی فرایند

 ساختار، سازی نهایی و بازنگریبه منظور  متخصصان

 تدوین و بیرونی، ارزیابی و خودارزیابی راهنمای فرایند،

 گردید اجرا و ریزیبرنامه استانداردها تدوین چارچوب

 (. 1 جدول)

 

 ی مطالعههامراحل و گام: 1جدول 

 مختلف جهانهای مرور متون: بررسی ساختار و فرایند اعتباربخشی در دانشگاه

 یریزبرنامه یعالشورای و هادبیرخانه با مکاتبه: کشور در اعتباربخشی موجود وضعیت بررسی

 یریزبرنامه یعالشورای و گسترش شورای ،هادبیرخانه سایت در شده تعریف فرایند و مستندات بررسی

 هادانشگاه و بهداشت وزارت در تجربه با افراد ان،نظرصاحب با مصاحبه: کیفی مطالعه انجام
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 مقایسه و تحلیل: کشورها و هادانشگاه سایر تجارب و کشوری تجارب بندیجمع

 دانشگاهی هایکارگروه در بررسی و..... راهنماها نامه، آیین فرایند، ساختار،: اولیه یهانویس پیش تهیه

 پیشنهادی نویس پیش تهیه و مقطع رشته برحسب استانداردها حوزه درخصوص کشورها تجارب بررسی

 کشوری تخصصی گروه کار تشکیل

 هادبیرخانه و وزارت به ارسال و نهایی نسخه تهیه

 

کارگروه متشکل از افراد  به منظور اجرای مطالعه چهار

با تجربه در آموزش و اعتباربخشی تشکیل  نظرصاحب

مرور متون و بررسی تجارب  گردید. وظیفه کار گروه اول،

ها و نهادهای کشورهای خارجی به منظور بررسی سازمان

اعتباربخشی در کشورهای مختلف بود، که در این راستا 

تالش گردید هرپنج قاره مورد بررسی قرار گیرد. کارگروه 

دوم به بررسی تجارب داخلی، بررسی مستندات موجود 

ان پرداخت. نظربصاحو انجام مصاحبه با  هادر دبیرخانه

به ای کار گروه سوم، چارچوب استانداردهای برنامه

تفکیک رشته مقاطع مختلف مرتبط با علوم پزشکی با 

تدوین  استفاده از مستندات سایر کشورها را بررسی نمود.

پیش نویس ساختار، فرایند، راهنماهای خودارزیابی و 

نیز در ی مورد نیاز اعتباربخشی هاارزیابی بیرونی، و فرم

کارگروه تخصصی که از اعضای سه کارگروه قبلی تشکیل 

 شده بود، انجام شد. 

 اعتباربخشی فرایند و ساختار تحلیل و ، تجزیهاول مرحله

کشورها بود. برای این منظور به  سایر در برنامه

ی رسمی چاپ شده در هاو گزارش هاجستجوی مقاله

 ،Scopuse اطالعـــاتی انگلیســـی هــایپایگــاه

Proquest، Pubmed،Medline، Sciencedirect  و

Google scholar ات مؤسسشد. تارنمای  پرداخته

ی های آموزشی با کلید واژههاخانهاعتباربخشی و وزارت

ات خصوصی، مؤسسنظام آموزش عالی، نقش دولت، نقش 

ساختار اعتباربخشی برنامه و فرایند درچهار قاره بررسی 

اروپا؛ کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس،  گردید. در قاره

دانمارک، در قاره آمریکا؛ آمریکای شمالی در قاره آسیا؛ 

کشورهای کره جنوبی و مالزی، در قاره اقیانوسیه؛ 

استرالیا بررسی شد. حاصل جستجوها، با جلسات متمرکز 

 اول مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  در کارگروه

 کیفیت تضمین وضعیت تحلیل و ، تجزیهدوم مرحله

ایران بود. برای این  در پزشکی علوم آموزش هایبرنامه

منظور تمامی مستندات موجود در تارنمای وزارت متبوع 

در ارتباط با ارزشیابی برنامه و یا اعتباربخشی، بررسی 

 )شامل دبیرنظر صاحبشد. همچنین با هشت فرد 

 اعتباربخشی مسئول کارشناس ی،ریزبرنامه یعالشورای

 پایه، علوم آموزش شورای دبیر تخصصی، دبیرخانه در

 عمومی، و سه پزشکی دبیر گسترش، شورای کارشناس

در حوزه اعتباربخشی( با  نظرصاحب متخصصین از نفر

رضایت اخالقی و حفظ محرمانگی، مصاحبه نیمه 

 هارودررو انجام گردید. مصاحبه به صورتساختاریافته 

 نیمضامضبط، پیاده، کدگذاری و با تعیین کدباز، کداصلی، 

( 2016کالرک ) با روش تحلیل محتوای یفرع و یاصل

 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج با جلسات متمرکز در کارگروه

 دوم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 فرایند و ساختار اولیه نویس ، پیشسوم مرحله

توسط کارگروه سوم تدوین ایران  در برنامه اعتباربخشی

گردید. برای این منظور نتایج مطالعات داخلی و خارجی با 

 اعتباربخشی فرایند و الگوی ژنریک ساختار و هم مطابقت

برنامه طراحی شد. نتایج این مرحله در کارگروه تخصصی 

حوزه آموزش و اعتباربخشی  نظرصاحبنفر  6شامل 

مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تا نسخه چهارم ویرایش 

 شد.

متشکل از دبیر و  متخصصان ، پانلچهارم مرحله در

کارشناسان شوراهای آموزشی وزارت متبوع شامل 

دبیرخانه علوم پایه، تخصصی، فوق تخصصی، پزشکی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5487-en.html


 یعلوم پزشک یآموزش یهابرنامه یاعتباربخش ندیساختار و فرآ و همکارانجوکار  بایفر
 

mui.ac.irijme.http://   235/  (33) 22: 1401پزشكي / آبان مجله ايراني آموزش در علوم 

عمومی، داروسازی، مدیران وقت حوزه آموزش و اعضای 

ی علوم پزشکی اصفهان، هادانشگاهنظرصاحب علمیهیأت

نفر تشکیل گردید. بعد  30شهید بهشتی و تهران با حضور 

متوسط  به طورافراد در چهارگروه  از توضیحات اولیه،

مورد  ارائه و هابه گروه هانفر تقسیم شدند. پیش نویس7

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. گزارش هر گروه در جلسه 

انل متخصصان، توسط نماینده هر گروه بحث شد. کلی پ

بعد از توافق کلی، تغییرات الزم در پیش نویس لحاظ و 

این نسخه مجددا به  نسخه نیمه نهایی تدوین گردید.

ارسال و نظرخواهی شد و باالخره نسخه نهایی  هادبیرخانه

تنظیم گردید. برای بررسی قابلیت اجرایی، نسخه نهایی 

ی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم اعتباربخش برای

شکل موفقیت ه آزمایشی ب به صورتپزشکی اصفهان 

 آمیزی اجرا شد. 

 

 نتايج

 ندیفرآ و ساختار یبررسکه  دوم و اول مرحله هاییافته

 با آن سهیمقا و منتخب یکشورها در برنامه یاعتباربخش

 درمان و بهداشت وزارت در موجود یندهایفرآ و ساختار

 یبررس. است شده هئارا 2 جدول در ی بود،عال آموزش و

 وجود عدم دهنده نشان کشور در یاعتباربخش تیوضع

 . است مدون و مشخص مراحل، استاندارد

 

 در ایران و سایر کشورها برنامه یاعتباربخش ندیفرا و ساختارای سهیمقا جدول :2 جدول

 قاره4ی دربررس مورد کشور8 ایران سالمت یعال آموزش نظام سهیمقا مورد موارد

 یاعتباربخش اتمؤسس یآموزش یشورا یهارخانهیدب ساختار

 مدون یاستانداردها وجود ینیبازب فهرست ای و وجود عدم استاندارد

 مدون نامه نییآ -------- نامهنییآ

 مکتوب ندیفرآ وجود ------- مدون و مشخص مراحل

 دهیدآموزش یرونیب ابانیارز بورد یهااتیه توسط اغلب یرونیب دیبازد

 

 یهابرنامه یاعتباربخش تیوضع ینما لیتکم منظور به

 در خبرگان از یتعداد با کشور در یپزشک علوم آموزش

در  بودند، ییاجرا سوابق یدارا که یافراد و حوزه نیا

 جمعا ،مصاحبه مورد افراد. شد انجام مصاحبهمرحله دوم 

 ،یاصلمضمون 3 که بودند بهداشت وزارت سطح در نفر 8

 استخراج باز یهااز کد یکد اصل 15مضمون و  ریز 4

 و ساختار ضرورت انگریب زین بخش نیا جینتا .دیگرد

 مقابل در یسد عنوان به مقاومت مهم موضوع و ندیفرآ

 شده ارائه 3 جدول در هامصاحبه جنتای .بود یاعتباربخش

 .است

 

 اننظرصاحببا  مصاحبه یمحتو لیتحل جینتا جدول :3 جدول

 یاصل مضمون رمضمونیز یاصل کد

 یمحور شخص

 دیتهد حس

 قدرت حفظ

 یعلم یهاانجمن

 یاعتباربخش سد مقاومت، رییتغ به مقاومت
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 یاعتباربخش – یابیارزش

 یضرور جزء تینیع

 میمفاه یسازشفاف

 یرونیب- نیدرو یابیارز

 یاعتباربخش ینظر انیبن یاعتباربخش مفهوم

 قدرت و تخصص

 یلیتکم التیتحص

 سالمت ثقل تخصص

 یاعتباربخش موضوع تخصص

 آموزش یدولت تیماه

 نقش ابهام

 ابزار تنوع

 یمتول تعدد

 یاعتباربخش مشخص ندیفرآ و ساختار یاعتباربخش ندیفرآ و ساختار

 

اسناد مورد  اولیه سینوشیپتهیه  ،سوم مرحله جینتا

نامه مشتمل بر تعاریف، شامل یک آیین مطالعه کهانتظار 

ساختار اعتباربخشی برنامه آموزشی در دوسطح وزارتی 

و دانشگاهی، شرح وظایف، فرایند اعتباربخشی، انواع رای، 

ماده تنظیم شد.  8تجدیدنظر خواهی بود که در نحوه 

راهنماهای خودارزیابی )شامل مراحل انجام خودارزیابی، 

نحوه تهیه گزارش خودارزیابی و نحوه ارسال گزارش 

ی ها)شامل فعالیت خودارزیابی(، راهنمای ارزیابان بیرونی

پیش، حین و پس از بازدید، نکات الزم برای انجام بازدید 

نحوه تنظیم گزارش ارزیابان بیرونی(، راهنمای بیرونی، 

ی آموزشی علوم پزشکی هاتدوین استانداردهای برنامه

)شامل متدولوژی، شرایط تدوین، چارچوب استانداردها 

یی برای هاو رشته مقاطع با ارائه مثال هامبتنی بر حوزه

رشته داروسازی، مقاطع تخصصی و فوق تخصصی، علوم 

کارگروه تخصصی دانشگاهی دد جلسات متعپایه( در 

 تدوین گردید. 

تهیه یک پیش نویس نیمه نهایی در  ،چهارم مرحله جینتا

ان مربوطه بود. نظرصاحببا حضور  یجلسه کشور کی

و  دهایوقوع تعارض منافع در بازد همچنین به دلیل احتمال

در  تدوین شد. یاخالق یراهنما ی،اعتباربخش یصدور رأ

کشورها و  ریاز تجارب سا یاخالق یراهنما نیتدو

 .دیاستفاده گرد یان کشورنظرصاحبنظرات  نطوریهم

آنچه  باالخره نسخه نهایی تمام محصوالت تدوین گردید و

 کیژنر ندیساختار و فرآ نیتدو یکه محور اصل

مورد توجه قرار گرفت، استفاده از  یاعتباربخش

 ندیموجود و هماهنگ نمودن ساختار و فرآ یساختارها

 یآموزش یهایشورا یهارخانهیدب تیبا وضع ینهادشیپ

 بود.

 

 بحث

 ندیساختار و فرا نی، تدوبا هدف حاضر مطالعه

و  ملیاز تجارب  یریبا بهره گای برنامه یاعتباربخش

ای با رویکرد کیفی انجام ، در قالب طرح توسعهیالمللبین

گردید. بررسی وضعیت اعتباربخشی در کشور نشان 

دهنده عدم وجود استاندارد و مراحل مشخص و مدون بود. 

 یاساس ارکان از استاندارد که است مهم نکته نیا به توجه

همچنین نتایج  .(15و14)است یاعتباربخش در یضرور و

و موضوع  اعتباربخشی بیانگر ضرورت ساختار و فرآیند

مهم مقاومت به عنوان سدی در مقابل اعتباربخشی بود. 

 یطوالن سوابق با کشورها از یاریبس در تاس ذکر به الزم

 لیتما عدم شکل به مقاومت نیا یاعتباربخش موضوع در

 از یناش یفرسودگ و یاعتباربخش در علمیهیأت یاعضا

 .(16)است گرفته قرار ییشناسا مورد آن

 یالگومرور متون داخلی و خارجی نشان داد که 
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 یعال آموزش نظام ستمیس به توجه با یاعتباربخش

 هدف با یامطالعه جینتامتفاوت باشد.  تواند،یم کشورها

 کشور در یداروشناس دوره یاعتباربخش چارچوب نیتدو

چارچوب  نیا ط،یشرا به توجه با که داد نشان زین قطر

 مروردو مرحله  مطالعه در نی. اباشد متفاوت تواندیم

استانداردها انجام شد. آنان چارچوب را  یمتون و بررس

 و رسالت بر)مشتمل  برنامه یابیارز طهیحسه مشتمل بر 

و  کیآکادم طهیح ،(یاعتباربخش یاستانداردها انداز، چشم

عملکرد  ک،یآکادم طهیحدر  .در نظر گرفتند یمندرضایت

توسعه و بهبود برنامه  یو عوامل مهم برا انیدانشجو

نفعان  یبه موضوع درک ذ ی،مندرضایت طهیح دری؛ درس

 توجه کیآکادمریو غ کیدر خصوص ابعاد آکادم یدیکل

 به حرکت در کردیرو قزاقستان کشور در .(71)بود شده

 دنبال به. بود متمرکز اریبس ابتدا در یاعتباربخش یسو

 نیچارچوب نظام تضم ،یآموزش نظام در یاصالحات انجام

با  زیکشور ن نی. در اافتیکشور توسعه  نیدر ا یمل تیفیک

 توجه با را هاشاخص کا،یامر و اروپانگاه به تجارب موفق 

 نیبنابرا .(18)دادند توسعه کشور یعال آموزش طیشرا به

 و یطراح سطح در یاعتباربخش یهاستمیس نیب

 داشته وجود تواند،یم یتوجهقابل تفاوت یسازادهیپ

 . باشد

 آموزش یاعتباربخش یهاستمیس در هاوهیش نیبهتر

 بر یمبتن یاعتباربخش یجهان اجالس در، سالمت حرف

 یاثربخش کهنشان داده  و هگرفت قرار یبررس مورد ج،ینتا

به  ی،اعتباربخش یهاستمیس یبرا مختلف یکردهایرو

 گرید ییسو از. محدودی بررسی شده استطور 

 یاستانداردها در دنظریتجد و توسعه یندهایفرآ

. دهدمی نشان را یتوجه قابل راتییتغ ی،اعتباربخش

 خود یاستانداردها ی،اعتباربخش یهاستمیس از یاریبس

 بر یمبتن یکردهایرو زین و یمل کارشناسان روش دو با را

 از مطالعه نیز نیا در که نمایندمی یا بازنگری دوینت ،اجماع

 هاروش نیا یریکارگ به. است شده استفاده کردیرو دو هر

 متولیانی سو از بهتر رشیپذ و یصور اعتبار به

 کمک رند،یگ قرار یابیارز مورد است قرار که ییهابرنامه

 اساس بر یاعتباربخش یاستانداردها توسعه. کندیم

 بیترک و ییشناسا یایمزا از تواندمی یقاتیتحق شواهد

 برخوردار هابخش ای هاستمیس ریسا از هاینوآور

 مطالعه نیز نیا لیتحل گام در راستا نیهم در. (19)باشد

 یکشورها در یاعتباربخش یهاستمیس یبررس به اقدام

 .شد انجام جهان منتخب

 برنامه یاعتباربخش ستمیس یطراح هدف با یامطالعه در

 کی وسعهت که دندیرس هجینت نیا به ،افغانستان در ییماما

 به ازین ییماما آموزش یبرا یاعتباربخش یمل برنامه

 و یدرس برنامه، هیپا یاصل یمش خط مانند ییاجزا

 یآموزش یاستانداردها د،یاسات یسازتیظرف یکردهایرو

 یبانیپشت استانداردها، نیا به یابیدست یابیارز یابزارها و

 ستمیس کی و مشکالت حل، هاشکاف ییشناسا یبرا یفن

 از اجزا نیا. دارد یاعتباربخش برنامه پاداش عنوان به

 مراکز هیکل رندهیدربرگ کهه شد جادیا اجماع کردیرو ریمس

 در. (20)بوده است افغانستان دولت و ییماما آموزش

 دوره یبرا یاعتباربخش نظام توسعه هدف با یامطالعه

 ا واستاندارده یبررس با زین ایآس جنوب در یکتابدار

 نیتدو به اقدام ،(IFLA) فالیا و سیانگل در ندهایفرا

 حوزه نیا در الزم یراهنماها و ندهایفرا استانداردها،

ی بر اساس عال آموزش یهانظام آنجاکه، از. (21)نمودند

 داشته را خود خاص یهایژگیو توانندیم ،رشته تیماه

 کردیرو دو هیپا بر راهنماها و استانداردتدوین  باشند،

 محور توافق یهاکیتکن از استفاده و شواهد از استفاده

 بوده کردهایرو نیهم بر مبنا زین مطالعه نیا در که است

 .است

ی این مطالعه، تدوین فرایند و هااز نقاط قوت و فرصت

برای اولین بار در ایران با ای ساختار اعتباربخشی برنامه

ان دانشگاهی و کشوری بود. کمبود نظرصاحباجماع 

فرهنگ اعتباربخشی، نبود پیشینه و تاریخچه متقن در داخل 

کشور و مشکالت تشکیل جلسات دانشگاهی و کشوری و 

ان از نقاط ضعف و تهدیدها بود که نظرصاحباخذ نظرات 
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ی تحول و هاسعی شد با حمایت مدیران و احیای بسته

تاحدود زیادی تعدیل شود. نوآوری آموزش علوم پزشکی، 

 به طورشود، محصوالت این مطالعه می پیشنهاد

ی کسب شده، هاتری اجرا شود تا براساس تجربهگسترده

 هاو برنامه هامورد بازنگری قرار گیرد و با شرایط دانشگاه

 بیشتر منطبق شود. 

 

 گيرينتيجه

 یشده امتحان یابیارزش روش و کردیرو یاعتباربخش

 یهابرنامه تیفیک بهبود و تیفیک نیتضم یبرا یمناسب

 و هاتالش رغمیعل رانیا در. شودمی قلمداد یعال آموزش

 در مختلف یهارخانهیدب در که یارزشمند یهاتیفعال

 ندیفرا ،است شده انجام هادوره یابیارزش یراستا

 قلمداد را آن یاعتباربخش عنوان به بتوان که یمنسجم

نامه، ساختار،  نییآدر این مطالعه . نداشت وجود نمود،

استاندارد و  نیتدو ،یرونیب یابیارز ،یابیخودارز یراهنما

 ،گردید ای تدوینبرنامه یاعتباربخش یاخالق یراهنما

 وزارت یهارخانهیدب به تواندمی مطالعه نیا حاصل

 با و شده نیتدو مستندات براساس که کند کمک بهداشت

 رخانه،یدب هر در موجود یندهایفرا و ساختار به توجه

 یاتیعمل و نیتدو را خود یاعتباربخش ساختار و ندیفرا

 .دنینما

 

 قدرداني

 مدیران و تمامی از که دانندمی الزم خود بر پژوهشگران

ما را در مراحل مختلف  که محترمی علمیهیأت یاعضا

 نیا" نمایند قدردانی صمیمانه اند،نموده یاریمطالعه 

 آموزش یراهبرد قاتیتحق یمل مرکز یمال تیحما با پروژه

 شده انجام 960159 طرح شماره با رانیا تهران، ،یپزشک

 ."است
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Designing the structure and accreditation process of educational 

programs of medical universities 
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Abstract 

 
Introduction: Accreditation is a powerful quality assurance instrument. In the higher health education system, 

since 2005, the issue of accreditation in four domains of institutions, programs, hospitals, and continuing 

education programs has been considered. In this regard, this study endeavors to develop a program 

accreditation model for the higher education system. Health was confirmed. 

Methods: This developmental study was conducted in 5 steps with a qualitative approach. These 5 steps were 

organized into 3 stages: analysis, prototype development and testing, prototype review, and retesting. 

Accordingly, the study in 5 phases of analyzing the structure and process of program accreditation in other 

countries, analyzing the quality assurance of medical education programs in Iran, compiling a preliminary 

draft of the structure and process of program accreditation in Iran, forming a panel of experts to the planning 

and implementation were reviewed and finalized. 

Results: The results of the phase of reviewing the structure and process of program accreditation in selected 

countries and comparing it with the structure and processes of the Ministry of Health and Higher Education 

indicate the lack of standards and specific and codified steps. Results the next two stages are self-assessment, 

external evaluation, standardization, and an ethical guide to program accreditation. 

Conclusion: The result of this study can help the educational secretariats of the Ministry of Health to compile 

and implement the appropriate accreditation process and structure of the disciplines of each secretariat 

according to the documents compiled and according to the structure and processes in each secretariat. 
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