
شگاه علوم پزشکی تهراندر دانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزشیبسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان

:محور
پزشکیعلومدانشکده هايوهادانشگاهموسسه اياعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

:اهداف مندرج در سند

پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاهارزیابیونظارتفرآیندنمودنمندنظام
پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاههايهموسساعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی
پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاهدرکیفیتمستمرارتقاءوتضمین

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اي دریافت کـرده اسـت امـا    اعتباربخشی موسسهASICدانشگاه علوم پزشکی تهران از طرف موسسه اعتباربخشی ندهر چ

رود بـه  انتظار مـی . صورت نگرفته استیدانشگاهسطح ملی و در سطح اي در اعتباربخشی موسسهکنونتادر بعد داخلی 
و راه اي از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی،  دنبال تدوین و نهایی شدن استانداردهاي اعتباربخشی موسسه

. اي در دانشگاه فعال شودفرایند خودارزیابی و اعتباربخشی موسسهون ملی اعتباربخشی، اندازي قریب الوقوع کمیسی
:براي این منظور الزم است اقدامات زیر صورت گیرد

تابعههايدانشکدهیادانشگاهکل(ارزشیابیموردموسسهتعریفمورددرگیريتصمیم (
دانشگاهتابعههايدانشکدهدانشگاهیدرونارزشیابیوخودارزیابیابزارهايونامهشیوهتدوین
اي هاي تابعه دانشگاه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام خودارزیابی دانشکده
ايهاي تابعه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکده

:پایشهايشاخص

 خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی دانشـکده  هاي مربوط به ساختار و فرآینددستورالعملتعداد آیین نامه و
هاي تابعه دانشگاه 

هاي تابعه دانشگاه در فواصل زمانی مشخصاز دانشکدهتعداد بازدیدهاي انجام شده
هاي موردارزشیابی توسط دانشگاه در فواصل زمانی مشخص شدهتعداد دانشکده
 هااجراي نرم افزار شناسنامه دانشکدهاستقرار و

:اقدامات پیشنهادي
 هاي تابعهکل دانشگاه یا دانشکده(تصمیم گیري در مورد تعریف موسسه مورد ارزشیابی (
هاي تابعه دانشگاه تدوین شیوه نامه و ابزارهاي خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکده
اي تابعه دانشگاه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسههاي انجام خودارزیابی دانشکده
ايهاي تابعه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکده
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:محور
)آموزشیخدماتارائهمراکز(درمانی آموزشیمراکزايموسسهاعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی

:متولی
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهمرکز 

:اهداف مندرج در سند

اعتباربخشیوارزشیابیمعیارهاياساسبردرمانیآموزشیمراکزبرايآموزشیمجوزصدورساماندهی
آموزشیايهبیمارستان

آنهاآموزشیمجوزاعطاءودرمانیآموزشیمراکزازارزیابیونظارتفرآیندنمودنمندنظام
کشوردرمانیآموزشیمراکزايموسسهاعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
هر چند اعتباربخشی ذاتا فرایندي کشوري و مرکزي است و در واقع یـک دانشـگاه نمـی توانـد بـراي خـود یـک سـاختار         

می تواند در جهت هـدف غـایی و نهـایی اعتباربخشـی کـه همـان تضـمین و        اعتباربخشی مستقر نماید اما هر دانشگاهی 
بـه ایـن منظـور بـه دنبـال تـدوین و ابـالغ اسـتانداردهاي         . ارتقاي مستمر کیفیت است اقدامات گسترده اي را انجام دهد

:اقدامات زیر به اجرا در آمده است94اعتباربخشی آموزشی بیمارستان هاي آموزشی در تابستان سال 
گزاري نشست مشترك با معاونان آموزشی بیمارستان ها به منظور تبیین اهداف و مراحل خودارزیابی در قالب بر

استانداردهاي اعتباربخشی 
 تهیه ابزار خودارزیابی بر اساس استانداردها و فرمت گزارش خودارزیابی
     ربخشـی بـراي دسـت انـدرکاران     برگزاري کارگاه آشنایی با مراحـل خودارزیـابی بـر اسـاس اسـتانداردهاي اعتبا

اعتباربخشی بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه 
   انجام خودارزیابی بیمارستان ها بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی آموزشی و ارایه مشاوره هـاي الزم از طـرف

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 
 به جز یک بیمارستان(پیگیري و دریافت گزارش خودارزیابی کلیه بیمارستان هاي آموزشی (
تهیه شیوه نامه ارزشیابی درون دانشگاهی بیمارستان هاي آموزشی بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی

:برنامه هاي در دست اقدام
نهایی کردن شیوه نامه ارزشیابی درون دانشگاهی
 تشکیل تیم هاي ارزشیابی درون دانشگاهی و انجام این ارزشیابی در مورد کلیه بیمارستان هاي تابعه دانشگاه
 پیگیري از بیمارستان هاي آموزشی جهت ارایه برنامه عملیاتی رفع مشکالت مشخص شده در فرایند خودارزیابی

و ارزشیابی درون دانشگاهی
:پایشهايشاخص

 ها و دستورالعمل هاي مربوط به ساختار و فرایندها اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاهتعداد آیین نامه
 تدوین آیین نامه اجرایی خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
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تعداد خودارزیابی انجام شده از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
 انجام شده از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه) ی هاي درون دانشگاهیارزشیاب(تعداد بازدیدهاي

:اقدامات پیشنهادي
       استقرار کامل نظام خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی براسـاس مـوارد منـدرج در بخـش تحلیـل وضـعیت

موجود
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:محور
کشورپزشکیعلومهايدانشگاهدرآموزشیهايبرنامهاعتباربخشی

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند

ربطذيمسئولینبهبازخوردارائهمنظوربه) اهکوریکولوم(آموزشی ايهبرنامهدرضعفوقوتنقاطشناسایی
کیفیتمستمرارتقاءجهتهادانشگاهوکشورسطحدرکوریکولومبازنگريهايگروهو

آموزشیايهبرنامهارزیابیونظارتفرایندنمودنمندنظام
ادواريصورته بآموزشیهايبرنامهاعتباربخشیفراینداجرايوطراحی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
کاملی براي انجام ارزشیابی مبتنی بر استانداردها در دانشگاه مستقر نشده است اما به ساختارحاضرحالدرچندهر

دنبال تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی دوره هاي آموزشی در دانشگاه و الزام کلیه دانشکده هاي تابعه براي استقرار 
گسترده اي در این خصوص در دانشکده ها ساختار مدون ارزشیابی دوره هاي آموزشی دانشکده هاي خود، فعالیت هاي

از آنجا که بر اساس نقشه علمی دانشگاه دانشکده ها موظف شده اند در صورتی که . به مرحله اجرا در آمده است
استانداردهاي آموزشی کشوري در رشته اي موجود باشد ارزشیابی درونی مبتنی بر آن صورت گیرد استقرار این سیستم 

. هاي مبتنی بر استانداردهاي گردیده استمنجر به ارزشیابی
خودارزیابی کلیه دوره هاي دستیاري بر اساس استانداردها صورت گرفته پزشکیدانشکدهدرحاضرحالدر

. است و مراحل تکمیلی این پروژه در دست اقدام است
 ی دوره پزشکی عمومی ارزشیابی درونی دوره پزشکی عمومی دانشگاه بر اساس استانداردهاي مل1384از سال

مورد ارزشیابی قرار گرفته است که در کنار پروژه هاي ارزشیابی دیگر، منجر به تدوین سند چشم انداز دوره و 
. در نهایت بازنگري این دوره شده است

:پایشهايشاخص

آموزشیهايبرنامهاعتباربخشیمعیارهايتدوین
ايبرنامهاعتباربخشیانجاماجرایینامهآئینتدوین
شدهابالغوتصویبايبرنامهاعتباربخشیاستانداردهايتعداد
هابرنامهکلبهکشوردرشدهاعتباربخشیآموزشیهايبرنامهنسبت

:اقدامات پیشنهادي
استقرار کامل نظام ارزشیابی دوره هاي آموزشی براساس شیوه نامه ارزشیابی دوره در دانشکده
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:محور
پزشکیعلومآموزشفرایندهاياستانداردسازي

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند

آموزشیفرایندهاياستانداردهايتدوین
آموزشیهايگروهتوانمندسازي
شدهتدویناستانداردهاياساسبرآموزشیفرایندهايداخلیارزشیابی

:وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل 
ت که الزم است از طرف معاونت آموزشی وزارت متبوع قابل در خصوص بند اول، ماهیت مرکزي بند به گونه اي اس.1

در عین حال بر اساس نقشه علمی دانشگاه و تاکید چهارساله دانشگاه، در هر رشته اي که استانداردهاي . انجام است
. آموزشی وجود دارد دانشگاه متعهد شده است که ارزشیابی هاي درونی بر اساس آن انجام گیرد

هران فعالیت هاي بسیار در خصوص بند دوم از زمان تاسیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ت.2
گسترده اي در زمنیه توان مندسازي اعضاي هیات علمی به عمل آمده است که از جمله آنها در ده سال گذشته این 

:برنامه ها به مرحله اجرا در آمده است
 برگزاري بیست و هشت دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی براي اعضاي هیات علمی جدیدالورود دانشگاه
ست دوره شش روزه تدبیر براي اعضاي هیات علمی با بیش از ده سال سابقه در دانشگاه برگزاري بی
 1393پنج دوره مهارت هاي پایه آموزشی به عنوان جایگزین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی از سال برگزاري
 ،زي آموزشی، ارزشیابی برنامه ریتعهد حرفه اي، برگزاري کارگاه هاي متعدد پیشرفته در حوزه هاي لیدرشیپ تغییر

یادگیري، پژوهش هاي آموزشی–دوره هاي آموزشی، ارزیابی فراگیران، روش هاي یاددهی 
 برگزاري کارگاه هاي آموزشی متعدد به درخواست گروه هاي آموزشی
 راه اندازي دوره آموزشی دانشوري آموزش پزشکی(Medical Education Scholar Program) براي تربیت افراد

در بدنه اعضاي هیات علمی دانشگاهدانش پژوه در حوزه آموزش پزشکی و تقویت توان لیدرشیپ 
 برگزاري دوره توانمندسازي مدرسان دوره لیدرشیپ آموزشی براي تقویت توان مدرسان دوره هاي لیدرشیپ

آموزشی در دانشکده هاي تابعه
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازي شرکت اعضاي هیات علمی دانشگاه در دوره

در عین حال با تدوین برنامه جامع توانمندسازي آموزشی اعضاي هیات علمی در شوراي دانشگاه، جهت گیري مشخصی 
.ترسیم و در حال پیگیري است1404- 1394در دانشگاه براي توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه در بازه زمانی 

هاي آموزشی در دانشگاه به دنبال تدوین و تصویب آیین نامه جامع ارزشیابی ارزشیابی دورهبند سوم،خصوصدر .3
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هاي آموزشی دانشکده ها در شوراي آموزشی هاي ارزشیابی دورهو تدوین و تصویب شیوه نامههاي آموزشیدوره
دانشگاه، در حال حاضر در کلیه دانشکده ها اقدامات گسترده اي براي پیاده سازي ارزشیابی دوره هاي آموزشی در 

دوره هاي دستیاري و ارزیابی مستمر بخش قابل خودارزیابی کلیه این موارد می توان به از جمله . حال انجام است
. وره پزشکی عمومی اشاره کردمالحظه اي از د

:پایشهايشاخص
اندشدهتوانمندسازيفرایندياستانداردهايتحققجهتکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد
اندشدهارزشیابیفرایندياستانداردهاياساسبرکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد
باشندمیفرایندياستانداردهايواجدکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد

:اقدامات پیشنهادي
 و تعمیق فعالیت هاي توانمندسازيبرنامه جامع توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه اجراي کامل
 استقرار کامل نظام ارزشیابی دوره هاي آموزشی در کلیه دانشکده ها از طریق پیاده سازي کامل شیوه نامه هاي

ارزشیابی دوره هاي آموزشی 


