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�ت ، �مان و آ�وزش ع�وم �ش�ی  وزارت �ھدا

 �عاونت آ�وز�ی

 

 

گاهھا   ی �ما�   ی��ا�� آ�وز�  یا�تبار���   ��ور    یع�وم �ش�  ی دا��

 
 رانیا   یدانشگاه علوم پزشک  ژهیو  تیمأمور

 یدر آموزش علوم پزشک  ي طرح تحول و نوآور
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رد�ی  ا�تبار���ی آ�وز�ی  باز ن��ی �ده  ا�تا�دا

 ��ا�� آ�وز�ی �ما�ی 
 رانیا   یدانشگاه علوم پزشک  ژهیو  تیمأمور

 یدر آموزش علوم پزشک  ي طرح تحول و نوآور
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 استاندارد هاي باز بینی شده اعتباربخشی بیمارستان هاي آموزشی 
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 �عاونت آ�وز�ی
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 حیطه ها (محورها) 
 هاي آموزشی) مدیریت آموزش در بیمارستان 1محور
 )  پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی2 محور
 ) اعضاء هیات علمی3 محور

 ) فراگیران4محور 
ی و  5محور انی آموزـش ا ، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انـس هیالت ، فـض ) مدیریت تـس

 پژوهشی
 هاي اورژانس و پاراکلینیکآموزش فراگیران در بخش)  6محور 
 ها و فرآیندهاي آموزشی برنامه)  7محور 
 رعایت حقوق بیمار در فرآیندهاي آموزشی) 8محور 
 هاي بالینیهاي آموزشی به عنوان عرصه پژوهشبیمارستان)  9محور 
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 1حورم

 هاي آموزشی مدیریت آموزش در بیمارستان
 

 

 

 

  سنجه
 بیمارستان در سند استراتژیک، اهداف آموزشی خود را مشخص کرده است. 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
1 5 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی
 مستندات  برنامه استراتژیک بیمارستانوجود اهداف آموزشی در  1
 مصاحبه با معاون آموزشی  آگاهی معاون آموزشی بیمارستان از اهداف آموزشی  2

 امتیاز
 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

برنامه   در  آموزشی  اهداف 
تدوین  بیمارستان  استراتژیک 

 نشده است 

اهداف آموزشی در برنامه  
بیمارستان وجود استراتژیک 

 دارد

استراتژیک  برنامه  در  آموزشی  اهداف 
بیمارستان وجود دارد و معاون آموزشی از 

 .باشدآن مطلع می 

 

 

  

  1 1 استاندارد 

را براي رسیدن به این  بیمارستان در سند استراتژیک، اهداف آموزشی  خود را مشخص کرده و برنامه هاي عملیاتی خود 
 نماید.اهداف ارائه می
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  2 1 استاندارد 

هاي ابالغ شده توسط معاونت آموزشی وزارت بیمارستان داراي واحد توسعه آموزش بالینی است که بر اساس دستورالعمل
بالینی را زیر نظر مستقیم معاون  هاي ذیربط، برنامهمتبوع و همچنین دانشگاه ریزي و نظارت جهت ارتقاء کیفیت آموزش 

 آموزشی بیمارستان بر عهده دارد.  
 

  1 سنجه
 واحد توسعه آموزش بالینی در چارت بیمارستان دیده شده است. 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
1 2 5/1 
 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  مجموعه معاونت آموزشی وجود واحد توسعه آموزش بالینی در چارت بیمارستان در زیر  1

2 
ریزي و نظارت جهت ارتقاء کیفیت  ابالغ فرد مسئول حاوي شرح وظایف ( با ذکر برنامه 

 ) آموزش بالینی در شرح وظایف ابالغی
 مستندات 

 امتیاز
 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

در   بالینی  آموزش  توسعه  واحد 
 بیمارستان وجود ندارد. 

واحد توسعه آموزش بالینی در  
بیمارستان با فرد مسئول و شرح  

 وظایف وجود دارد، 

مستندات فعالیت و تشکیل جلسات واحد  
توسعه آموزش بالینی در بیمارستان وجود 

 دارد

 

 

  2 سنجه
 . کنداجراي آن نظارت می واحد توسعه آموزش بالینی داراي برنامه ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بوده و معاون آموزشی بر  

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 
 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  تدوین برنامه ارتقاء کیفیت آموزش بالینی 1

 اجراي برنامه ارتقاي کیفیت آموزش بالینی در بیمارستان   2
مستندات ارائه گزارش عملکرد به  

معاون آموزشی و مصاحبه با مسئول  
 واحد توسعه آموزش بالینی 

 امتیاز
 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

آموزش   کیفیت  ارتقاء  برنامه 
 بالینی تدوین نشده است. 

کیفیت آموزش بالینی برنامه ارتقاء 
 تدوین شده است. 

بالینی   آموزش  کیفیت  ارتقاي  برنامه 
 اجرا می شود.  
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  3 1 استاندارد 

روساي   آموزشی،  گروه  مدیر  آموزشی،  معاون  بیمارستان،  رئیس  شامل  درمانی  آموزشی  مراکز  در  آموزش  مدیریت  تیم 

آموزش،  ،  آموزشیهاي  بخش بیمارستانمسئول مرکز توسعه  آموزشی می  مترون  که به جز سوپروایزر    باشد،و سوپروایزر 

 ز هستند. آموزشی، سایر اعضاء تیم مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی نی

 

  سنجه

بیمارستان، معاون آموزشی، مدیران گروه  بیمارستان شامل رئیس  آنهاتیم مدیریت آموزش در  یا نمایندگان  ، روساي *هاي آموزشی و 

 باشند.هاي آموزشی (که همه عضو هیات علمی هستند) و مترون یا سوپروایزر می هاي کلینیکی و پاراکلینیکی و روساي بخشبخش

 ضریب  سنجهسطح  
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 2 5/1 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  ابالغ یا صورتجلسات تیم مدیریت آموزش  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

آموزش   مدیریت  بیمارستان، تیم 

 . مطابق سنجه تشکیل نشده است

تیم مدیریت آموزش تشکیل شده  

وظایف  شرح  با  اعضا  ابالغ  و 

 مشخص وجود دارد. 

بیمارستان  آموزش  مدیریت  تیم 

و   است  شده  تشکیل  سنجه  مطابق 

 صورتجلسات تیم وجود دارد. 

 

 . تواند رئیس بخش باشدنماینده مدیر گروه می * توضیحات 
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  4 1 استاندارد 

با دانشکده قرارداد مشخصی  بیمارستان  آموزشی  با مسئولیت معاونت  تابعه دانشگاه در رابطه  هاي طرفین منعقد کرده  هاي 

 است.  

 

 

  سنجه

 هاي مربوطه وجود دارد.  هاي آموزشی بین بیمارستان با دانشکده همکاري جهت انجام فعالیت  *هاينامهقرارداد یا تفاهم 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  هادانشجو در بیمارستان به تفکیک دانشکده هاي آموزشی داراي لیست رشته  1

 مستندات  هاي مربوطه نامه بین بیمارستان و دانشکدهوجود قرارداد یا تفاهم  2

3 
مستندات و مصاحبه با معاون   نامهاجراي مفاد قرارداد یا تفاهم 

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

بیمارستان و تفاهم  بین  نامه همکاري 

 .ها وجود ندارددانشکده 

و تفاهم  بیمارستان  بین  همکاري  نامه 

 هاي مربوطه وجود دارد. دانشکده 

بین  تفاهم  همکاري  نامه 

دانشکده و  اجرا  بیمارستان  ها 

 شود.  می

 

 توضیحات 
تعهدات طرفین، مدت اجرا و  نامه یا قرارداد حداقل شامل مشخصات طرفین، موضوع، تفاهم *

 باشد. اعتبار قرارداد و موارد فسخ می 
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  5 1 استاندارد 

ها توسط معاونت آموزشی ارزیابی  هاي آموزشی مسئولیت آموزش را بر عهده دارند و عملکرد آموزشی بخشروساي بخش

 شود.  می

 

  سنجه

هاي آموزشی مسئولیت آموزشی آنها مشخص گردیده و عملکرد آموزشی توسط معاون آموزشی  در ابالغ یا شرح وظایف روساي بخش

   شود.میبیمارستان ارزیابی 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
وجود بند مسئولیت آموزشی رئیس بخش در ابالغ یا شرح وظایف و لزوم ارائه گزارش  

 بیمارستانعملکرد به معاون آموزشی 
 مستندات 

2 
به  ماه  6ها توسط معاون آموزشی بیمارستان هر  گزارش ارزیابی عملکرد آموزشی بخش

 دانشکده پزشکی 

 مستندات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

روساي  آموزشی  وظایف  شرح 

ابالغ  بخش در  آموزشی  هاي 

 .  مشخص نشده است 

روساي  آموزشی  وظایف  شرح 

ابالغ  بخش در  آموزشی  هاي 

 مشخص شده است.  

هاي شرح وظایف آموزشی روساي بخش 

آموزشی در ابالغ مشخص شده،  ارزیابی 

عملکرد آموزشی انجام شده و گزارش آن  

 . موجود است 
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  6 1 استاندارد 

درصورتیکه در بیمارستان چند بخش از یک گروه آموزشی وجود داشته باشد، با حکم مدیر گروه یک نفر به عنوان مسئول 

گردد. فرد انتخاب شده به مدیر گروه مربوطه و معاون آموزشی بیمارستان پاسخگو  ها انتخاب میریزي آموزش در بخشبرنامه

 باشد.  می

 

  سنجه

هاي مربوطه، انتخاب و  توسط مدیر گروه  و با هماهنگی روساي بخش*ها ریزي آموزشی بخش هیات علمی براي برنامه فردي از اعضاء 

   باشد. ایشان مسئول پاسخگوي معاون آموزشی بیمارستان و مدیر گروه می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی  

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هایی که چند بحش از یک  ریزي آموزش بخش ها در بیمارستان تعیین فرد مسئول برنامه 

 گروه  دارند. 
 مستندات 

2 
ماه یکبار و  6ها به معاون آموزشی بیمارستان هر گزارش ارزیابی عملکرد آموزشی بخش

 بیمارستان  بازخورد به مدیر گروه و رئیس دانشکده توسط معاون آموزشیارائه  
 مستندات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

برنامه  مسئول  آموزشی  فرد  ریزي 

 . بخش مشخص نشده است

برنامه مسئول  آموزشی  فرد  ریزي 

 بخش مشخص شده است.  

برنامه  مسئول  بخش فرد  آموزشی  ریزي 

به  عملکرد  گزارش  و  شده  مشخص 

 . معاون آموزشی موجود است

هایی که بیمارستان

چند بخش از یک  

گروه ندارند امتیاز  

2   

 هایی که چند بخش از یک گروه وجود دارد. در بیمارستان* توضیحات 
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  7 1 استاندارد 

هاي بیمارستانی مرتبط با آموزش و عملکرد فراگیران فعال بوده و مستندات برگزاري مستمر آنها موجود و نحوه تاثیر  کمیته

 آنها در تصمیمات بیمارستان مشخص است.  

 

 

  سنجه

ریزي هاي مرگ و میر، کنترل عفونت، و اخالق پزشکی و..) در تصمیمات برنامه هاي مرتبط ( مانند کمیته در بیمارستان از مصوبات کمیته 

 شود. آموزشی (هیات علمی و فراگیران) استفاده می

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5آموزشی (اهمیت   )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  ریزي آموزشی هاي مرتبط در برنامه استفاده از مصوبات کمیته 1

2 
ریزي آگاهی معاون آموزشی در خصوص چگونگی استفاده از مصوبات در برنامه 

 آموزشی 

مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2(دو   ) 1یک ( ) 0صفر (

کمیته مرتبط در از مصوبات  هاي 

استفاده برنامه آموزشی  ریزي 

 .  شودنمی

کمیته  مصوبات  در  از  مرتبط  هاي 

شده  برنامه استفاده  آموزشی  ریزي 

 است. 

کمیته در مصوبات  مرتبط  هاي 

و برنامه شده  استفاده  آموزشی  ریزي 

 معاون آموزشی ازآن اطالع دارد
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  8 1 استاندارد 

تیم مدیریت آموزش با هدف ارتقاء کمی و کیفی فرآیندهاي آموزشی و تسهیالت ارائه   یا نمایندهمعاون آموزشی / پژوهشی  

 باشد.   هاي بیمارستانی مرتبط میخدمات، عضو کمیته

 

 

  سنجه

 باشد.   عضو می*هاي بیمارستانی مرتبط معاون آموزشی بیمارستان یا نماینده تیم مدیریت آموزش، در کمیته 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 4 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  هاي مرتبطآموزشی (یا نماینده تیم مدیریت آموزش) در کمیتهعضویت معاون   1

 مستندات  لحاظ نظرات معاون آموزشی در صورتجلسات کمیته ها 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

معاون آموزشی بیمارستان یا نماینده تیم 

کمیته  در  آموزش  هاي مدیریت 

 .   باشدعضو نمیبیمارستانی مرتبط 

معاون آموزشی بیمارستان یا  

نماینده تیم مدیریت آموزش  

هاي بیمارستانی  در کمیته

 باشدمرتبط عضو می

معاون آموزشی بیمارستان یا نماینده  

کمیته  در  آموزش  مدیریت  هاي تیم 

و در   باشدبیمارستانی مرتبط عضو می 

ها  مصوبات نظرات                        ،کمیته 

 آموزشی لحاظ گردیده است معاون 

 

 توضیحات 
پایش و سنجش  هاي مرتبط حداقل شامل: کمیته مرگ و میر و عوارض، کمیتهکمیته *

  .باشندکمیته پایش و سنجش کیفیت می ، کمیته اخالق پزشکی، کیفیت
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  9 1 استاندارد 

رسد و معاون ها میفراگیران و اعضاء هیات علمی بخشدر بیمارستان به اطالع  حرفه اي  پوشش  رفتار  و  مقررات نحوه  

 آن نظارت دارد.  آموزشی، معاون درمان یا رئیس بیمارستان حسب مورد بر اجراي

 
 

  سنجه

 کنند.  نحوه پوشش در بیمارستان وجود دارد و تمامی فراگیران و اعضاء هیات علمی از آن مطلع بوده و به آن عمل می *نامه آیین

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 2 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  نامه نحوه پوششآئین وجود  1

 مستندات  رسانی به کلیه فراگیران و اعضاء هیات علمی اطالع  2

 مشاهده  نامه نحوه پوششاجراي آیین 3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

نحوه  آیین پوشش نامه  و  رفتار  

اي  وجود   حرفه  بیمارستان  در 

 .   ندارد

رفتار  و پوشش حرفه نامه نحوه آیین

در بیمارستان وجود دارد ولی کمتر  اي

فراگیران و اعضاء هیات علمی  %50از 

 . کنندبه آن عمل می 

پوشش نامه نحوه  آیین رفتار  و 

اي وجود   حرفه  بیمارستان  در 

اعضاء   و  فراگیران  کلیه  و  دارد 

 . کنندهیات علمی به آن عمل می 

 

 نامه داخلی منطبق با اسناد باالدستی و با ذکر سطوح نظارتیبخشنامه یا آیین* توضیحات 
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 2 محور

 پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
 

  1 2 استاندارد 

 باشد. می زیر نظر دانشکده پزشکی  بیمارستان داراي نظام مدون جهت ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی

 
 

  1 سنجه

 باشد.  می ***به منظور ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی **و مصوب *بیمارستان داراي برنامه جامع مدون 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  تدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی  1

 مستندات  تصویب برنامه توسط تیم مدیریت آموزشی 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

جامع   عملکرد  برنامه  ارزیابی 

سیستم آموزشی تدوین نشده  

 . است

سیستم   عملکرد  ارزیابی  جامع  برنامه 

 آموزشی تدوین و مصوب شده است. 

برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم  

ذکر   اجزاي  تمامی  (شامل  آموزشی 

شده در توضیحات)، تدوین و اجرا  

   می شود

 

 توضیحات 

(شامل اعضاء هیات علمی، فراگیران، تکنولوژي آموزشی و  برنامه جامع، اجزاي سیستم آموزشی *

ریزي، اجرا و سنجش اثربخشی)  تسهیالت مربوطه ) را در چرخه مراحل آموزشی (نیازسنجی، برنامه

 شود.شامل می 

 اي است که به تصویب تیم مدیریت آموزش بیمارستان رسیده است. منظور از برنامه مصوب، برنامه **

نظام مدون ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی وجود هر گونه برنامه تعریف شده  منظور از  ***

عملیاتی براي ارزشیابی اعضاء هیات علمی، فراگیران، تکنولوژي آموزشی و تسهیالت مربوطه در  

 .سطح بیمارستان که توسط دانشگاه/دانشکده  به بیمارستان ابالغ شده است 

 شد که در بیمارستان اجرا می شود. **** می تواند برنامه مصوب دانشگاه با 
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  2 سنجه

 کند.  بیمارستان برنامه مصوب ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی را پایش می 

 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 

- 5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1( 

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 برنامه جامع مصوب ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی پایش  1
مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

عملکرد   ارزیابی  جامع  برنامه 

نشده  پایش  آموزشی  سیستم 

 است. 

برنامه جامع ارزیابی عملکرد   

 . سیستم آموزشی پایش شده است
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  2 2 استاندارد 

هاي مرتبط با ارائه مراقبت بیماران تواما مورد  هاي آموزشی با شاخصدر پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی، شاخص

 گیرد. بررسی قرار می

 
  سنجه

هاي آموزشی استفاده در پایش و توسعه برنامه * ستانی  عملکردي بالینی و غیر بالینی بیمار  هايبیمارستان از نتایج ارزیابی شاخص

 کند.  می

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 5 5/3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

مستندات و مصاحبه با معاون   به معاون آموزشی  ستانی  عملکردي بالینی و غیر بالینی بیمارهاي رسانی شاخصاطالع  1

 آموزشی 

در عملکردي بالینی و غیر بالینی بیمارستانی    هاي کلیاستفاده از نتایج شاخص 2

 **ریزي آموزشی فراگیران برنامه

مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

شاخص و    هاياز  بالینی  عملکردي 

بیمارستانی بالینی  در    غیر 

استفاده برنامه آموزشی  ریزي 

   شود.نمی

عملکردي  هاي رسانی شاخصاطالع 

به معاون  بالینی و غیر بالینی بیمارستانی

   %50و کمتر از   آموزشی صورت گرفته

آنها در برنامه ریزي آموزشی استفاده می 

 شوند

از    از  هاي ص شاخ  % 50بیش 

بالینی   غیر  و  بالینی  عملکردي 
برنامه   بیمارستانی  ریزي در 

 شود.آموزشی استفاده می 

 

 توضیحات 

درمان مانند مرگ و میر، خطاهاي پزشکی و ایمنی   ملکردي بالینی و غیر بالینیعهاي  شاخص*

 باشد.  هاي بیمارستانی، نتایج درمان و .. می بیمار، عفونت

را   بیمارستانیملکردي بالینی و غیر بالینی  عهاي  بطور روتین نتایج شاخص  معاون آموزشی**

 . کندتفاده میریزي آموزشی (کمی، کیفی و سطوح مختلف فراگیران) اسبررسی نموده و در برنامه 
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  3 2 استاندارد 

 مدارك و مستندات الزم در رابطه با وضعیت آموزشی فراگیران موجود است. 

 
  سنجه

 باشند. می *کلیه فراگیران در بیمارستان داراي پرونده یا سوابق آموزشی 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی  

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات و مشاهده   هاي تعریف شده در پرونده کلیه فراگیران  وجود حداقل  1

 مشاهده و مصاحبه  دسترسی معاونت آموزشی به پرونده یا سوابق آموزشی فراگیران  2

 امتیاز

 ارزیابی غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

وجود   فراگیران  آموزشی  پرونده 

   .ندارد

دارد وجود  فراگیران  آموزشی      پرونده 

دسترسی معاون آموزشی بیمارستان   ولی

وجود  فراگیران  آموزشی  پرونده  به 

 دارد  ن

پرونده آموزشی فراگیران وجود دارد  

آموزشی  و   معاون  دسترسی 

آموزشی   پرونده  به  بیمارستان 

 دارد. اگیران وجود فر

 

 توضیحات 

(تاریخ شروع و پایان دوره یا تعداد  نامه،پرونده (سوابق آموزشی) فراگیران پیراپزشکی حداقل شامل معرفی*

 باشد.هاي معرفی شده) و گواهی پایان دوره میروزها و ساعات آموزشی و بخش

معرفی شده، تاریخ شروع و پایان  نامه (بخش  پرونده (سوابق آموزشی ) فراگیران پزشکی حداقل شامل معرفی

هاي ارتقاء ، آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق  ها، نتایج آزمونهاي داخلی بخشدوره) نتایج آزمون

با دسترسی  باشد. در ضمن مستندات میتخصصی می الکترونیک  یا پورتفولیوي  تواند بصورت یک پرونده 

   ود باشد.تعریف شده معاونت آموزشی بیمارستان موج
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 3 محور

 اعضاء هیات علمی 
  1 3 استاندارد 

 باشند.کادر اصلی آموزش بیمارستان، اعضاء هیات علمی دانشگاه می

 
 

  سنجه

 باشند.بیمارستان، اعضاء هیات علمی می *کادر اصلی آموزش 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  هیات علمی بیمارستان متبوع احکام اعضاي  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

از   آموزشی   % 70کمتر  اصلی  کادر 

علمی  هیات  عضو  بیمارستان 

 باشند. می

اصلی آموزشی  کادر    %84تا    70بین  

علمی  هیات  عضو  بیمارستان 

 باشند. می

از   آموزشی    %85بیش  اصلی  کادر 

علمی   هیات  عضو  بیمارستان 

 باشندمی

 

هاي موظف (صبح و عصر)  باشند که نسبت به اجراي کوریکولومهاي آموزشی در شیفت کادر اصلی آموزش افرادي می * توضیحات 

   نقش اصلی را دارند.
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  2 3 استاندارد 

ها و تعداد فراگیران (پزشکی عمومی)  تعداد و تنوع اعضاء هیات علمی موجود در مرکز باید متناسب با وظایف آموزشی بخش

 و مطابق با مقررات جاري دانشگاه /وزارت متبوع باشد. 

 
 

  1 سنجه

ها بر اساس استانداردهاي  هاي درمانی بخش تعداد اعضاء هیات علمی حاضر در بیمارستان با وظایف آموزشی و پژوهشی و فعالیت 

 باشد.   متناسب می*هاي آموزشی) آموزشی وزارت متبوع (کوریکولوم 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   **وجود تناسب بین تعداد اعضاء هیات علمی با وظایف آموزشی، مطابق با کوریکولوم 1

2 
ها بر اساس  هاي آموزشی  بخش وجود تناسب بین تعداد اعضاء هیات علمی با فعالیت 

 هاي عملکردي شاخص
 مستندات  

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

تناسب کوریکولوم   %70کمتر از  

 رعایت شده است. 

در   %84تا    70 شده  ذکر  تناسب 

 کوریکولوم رعایت شده است. 

از   در     % 85بیش  شده  ذکر  تناسب 

 کوریکولوم رعایت شده است.  

 

 پیراپزشکیهاي باالتر) و پزشکی (عمومی و دوره * توضیحات 

 هاي آموزشی پیوست راهنماي ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستان **
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  2 سنجه

هاي آموزشی)  تعداد اعضاء هیات علمی حاضر در بیمارستان با تعداد فراگیران بر اساس استانداردهاي آموزشی وزارت متبوع (کوریکولوم 
 باشد.   متناسب می*

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  ارزیابیمالك  

 مستندات   **وجود تناسب بین تعداد اعضاء هیات علمی با تعداد فراگیران 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

تناسب کوریکولوم   %70کمتر از  

 رعایت شده است. 

در   %84تا    70 شده  ذکر  تناسب 

 کوریکولوم رعایت شده است. 

از   در     % 85بیش  شده  ذکر  تناسب 

 کوریکولوم رعایت شده است.  

 

 هاي باالتر) و پیراپزشکی، مطابق با ضوابط و استانداردهاي وزارت متبوع پزشکی (عمومی و دوره * توضیحات 

 هاي آموزشی پیوست راهنماي ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستان **
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  3 3 استاندارد 

اعضاء هیات علمی بالینی در بیمارستان مطابق با ضوابط و مقررات جاري دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع حضور  

 نمایند. داشته و فعالیت می

 
 

  سنجه

ء هیات علمی بیمارستان ساعات موظف حضور در بیمارستان را بر اساس مقررات جاري دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رعایت اعضا

 نمایند.  می

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 ارزیابی روش   مالك ارزیابی

 مستندات  در بیمارستان*وجود سیستم پایش حضور اعضاء هیات علمی  1

اطمینان از حضور اعضاء هیات علمی مطابق با مقررات جاري دانشگاه که توسط رئیس   2

 بخش، معاون آموزشی یا ریاست بیمارستان تایید شده است.  
 مستندات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

سیستم پایش حضور اعضاء  

بیمارستان در  علمی    هیات 

 وجود ندارد.  

پایش حضور اعضاء هیات  سیستم 

دارد یا بر   علمی در بیمارستان وجود

اساس سامانه یکپارچه دانشگاه انجام 

 می شود

سیستم پایش حضور اعضاي هیئت علمی 

وجود دارد و بر اساس ضوابط آن اعضاي 

هیپت علمی فعالیت  داشته و مستندات آن  

 وجود دارد 

 

ات آنکالی و سایر مستندات حضور (منتج از سیستم ارزیابی عملکرد  شامل ساعت حضور، ماموریت آموزشی، ساع* توضیحات 

   یکپارچه اساتید)
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  4 3 استاندارد 

(یا تیم مدیریت آموزش)  موزشی آبهتر است مترون بیمارستان عضو هیات علمی دانشکده پرستاري بوده و عضو شوراي 

 باشد.  بیمارستان

 
 

  سنجه

 باشد.    مترون بیمارستان عضو هیات علمی بوده و داراي ابالغ/حکم می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  .  وجود حکم/ابالغ هیات علمی مدیر پرستاري بیمارستان 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

عضو   بیمارستان  مترون 

 .   باشدهیات علمی نمی 

مترون بیمارستان عضو هیات  

ولی عضو شوراي   نیست  علمی

یا تیم  آموزشی بیمارستان

 است  مدیریت آموزش

عضو   و  علمی  هیات  عضو  بیمارستان  مترون 

    باشد.بیمارستان می شوراي آموزشی 
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  5 3 استاندارد 

هاي مختلف  موزشی و درمانی خود داراي فرآیند تعریف شده همکاري با گروهآبیمارستان متناسب با ماموریت و وظایف  

 باشد.پزشکی اجتماعی می وپزشکی، پرستاري، پیراپزشکی و توانبخشی، داروسازي بالینی، تغذیه، اپیدمیولوژیست  

 
 

  سنجه

پزشکی اجتماعی   وهاي مختلف پزشکی، پرستاري، پیراپزشکی و توانبخشی، داروسازي بالینی، تغذیه، اپیدمیولوژي  فرآیند همکاري گروه 

 . هاي آموزشی و درمانی تدوین شده استهاي آموزشی متناسب با فعالیتدر برنامه 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هاي مختلف پزشکی، پرستاري، پیراپزشکی و توانبخشی، داروسازي بالینی،  تدوین فرآیند همکاري گروه 

 *هاي آموزشیپزشکی اجتماعی در برنامه  وتغذیه، اپیدمیولوژي 
 مستندات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

گروه  همکاري  در فرآیند  شده  ذکر  هاي 

موزشی تدوین نشده  آهاي  سنجه در برنامه

 است.   

فرآیند همکاري  

در   هاي ذکر شدهگروه

هاي  سنجه در برنامه

موزشی تدوین شده  آ

    است.

گروه  همکاري  شده فرآیند  ذکر  هاي 

برنامه  در  سنجه  آموزشی در  هاي 

و بر اساس آن همکاري تدوین شده  

    ودانجام  می ش

 

 هاي آموزشی ها و کنفرانسها، کمیتهمانند گزارش صبحگاهی، راندهاي آموزشی، ژورنال کالب * توضیحات 
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  6 3 استاندارد 

 توانمندسازي اعضاء هیات علمی وجود دارد   نیاز سنجی و سازوکارهاي مناسب براي

 
 

  سنجه

   نماید.دانشکده مربوطه برنامه توانمندسازي اعضاء هیات علمی را تدوین و اجرا می دانشگاه و مرکز مطالعات  بیمارستان با همکاري 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
بر   علمی  هیات  اعضاء  توانمندسازي  برنامه  اولویت تدوین  آموزشی اساس  نیاز  و  ها 

 *بیمارستان
 مستندات 

 مصاحبه و مستندات  اجراي برنامه تدوین شده  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

و   سنجی  توانمندسازي نیاز  برنامه 

بیمارستان  در  علمی  هیات  اعضاء 

 وجود ندارد 

نیاز سنجی توانمند سازي اعضاي 

هیئت علمی صورت گرفته و تا 

) برنامه توانمند  %50حدودي (کمتر از 

 سازي اجرا می شود.  

برنامه توانمندسازي اعضاء هیات  

علمی در بیمارستان وجود دارد و  

 گردد. کامل اجرا می 

 

 ایات و .... ها، شکها، نظرسنجیهاي بیمارستانی مصوبات کمیته مانند چالش * توضیحات
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  7 3 استاندارد 

را بخوبی      خود و رفتار حرفه اي  آموزشی و پژوهشیفعالیت هاي  هیات علمی که  سازوکارهاي مدون براي تشویق اعضاء  

 اند، وجود دارد. انجام داده

 
 

  سنجه

هاي غیرمالی) در خصوص  نامه داخلی براي تشویق اعضاء هیات علمی (با تاکید بر مشوق تیم مدیریت آموزش بیمارستان آیین

 کند.   هاي مطلوب آموزشی و پژوهشی را تدوین نموده و توسط معاون آموزشی اجرا می فعالیت

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  نامه داخلی تشویق اعضاء هیات علمی تدوین آیین 1

 مصاحبه و مستندات  اجراي برنامه تدوین شده  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

تشویق آیین داخلی  نامه 

تدوین   علمی  هیات  اعضاء 

 نشده است. 

هیات آیین اعضاء  تشویق  داخلی  نامه 

علمی تدوین شده است ولی بر اساس آن 

از عمل نمی  اعضاء هیات علمی  یا  شود 

 آن اطالع ندارند.  

هیات  آیین اعضاء  تشویق  داخلی  نامه 

اطالع  به  و  است  شده  تدوین  علمی 

اعضاء هیات علمی رسیده و مستندات  

 دارد.  تشویق وجود
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  8 3 استاندارد 

تغذیه  امکانات  آنها  در  و  شده  گرفته  درنظر  علمی  هیات  اعضاء  براي  مناسبی  منابع  اقامتگاه  به  دسترسی  و  استراحت  اي، 

 بینی شده است.   الکترونیکی پیش

 
 

  سنجه

 .    *در بیمارستان فضایی جهت استراحت، تغذیه و دسترسی به منابع الکترونیک براي اعضاء هیات علمی فراهم شده است

 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

- 5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1( 

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 وجود فضایی براي استراحت  اعضاء هیات علمی  1
مشاهده و مصاحبه با اعضاء هیات  

 علمی و معاون آموزشی 

 مشاهده  ملزومات مورد نیازتامین امکانات و  2

 امتیاز

غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

 ارزیابی

استراحت،   براي  مناسب  فضاي 

منابع  به  دسترسی  و  تغذیه 

هیات   اعضاء  براي  الکترونیک 

 علمی تامین نشده است. 

فضاي براي استراحت، تغذیه و دسترسی 

هیات  اعضاء  براي  الکترونیک  منابع  به 

با   تامین   %50علمی  شده  ذکر  امکانات 

 شده است 

استراحت،   براي  مناسب  فضاي 

منابع   به  دسترسی  و  تغذیه 

هیات   اعضاء  براي  الکترونیک 

کامل  علمی   طور  شده به  تامین 

 است 

 

منظور از فضاي مناسب، وجود اتاق ترجیحا یک نفره، تخت استراحت، تلفن، میز کار، کمد لباس، اینترنت و رایانه  * توضیحات

 باشدمی
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  9 3 استاندارد 

بیمارستان سازوکار مناسب براي سنجش رضایت اعضاء هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهی را دارد و اقدامات اصالحی 

 گیرد.   مندي اعضاء هیات علمی صورت میمورد نیاز جهت افزایش رضایت 

 
 

  سنجه

مندي اعضاء هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهی  رضایتبیمارستان در فواصل زمانی مشخص (حداقل سالیانه) نسبت به سنجش 

 نماید.اقدام می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هیات علمی از امکانات سنجی اعضاء وجود فرم، برنامه، روش و چگونگی رضایت

 آموزشی و رفاهی 
 مستندات 

 مستندات  سنجی هیات علمی ازامکانات آموزشی و رفاهی انجام رضایت 2

 مصاحبه و مستندات  اجراي اقدام اصالحی  3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

رضایت اعضاء  سنجش  مندي 

امکانات   از  علمی  هیات 

رفاهی   نشده  آموزشی  انجام 

 است. 

رضایت هیات  سنجش  اعضاء  مندي 

رفاهی  آموزشی  امکانات  از  علمی 

 . است انجام شده 

مندي اعضاء هیات علمی  سنجش رضایت

اقدامات  و  رفاهی  آموزشی  امکانات  از 

اصالحی بر اساس نتایج نظرسنجی، انجام 

تایید  را  آن  علمی  هیات  اعضاء  و  شده 

 کنند. می
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 4محور 

 فراگیران 
  1 4 استاندارد 

هاي مختلف با محیط آموزشی،  معاون آموزشی بیمارستان سازوکار و برنامه مکتوب و مشخصی براي آشنایی فراگیران در رده

اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوري، ایمنی و بهداشت،  

ون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاري  رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و بر

شناخت استانداردهاي زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان وپرستاران دارد و آنها را    فراگیران در آموزش،

 کند. بطور مرتب و در فواصل مشخص اجرا می

 
 

  سنجه

 نماید.هاي مختلف فراگیران را اجرا می بدو ورود براي رده *بیمارستان برنامه توجیهی 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  هاي مختلف فراگیران رده وجود برنامه توجیهی مدون بدو ورود براي  1

 مصاحبه با فراگیران  هاي مختلف فراگیران اجراي برنامه توجیهی مدون بدو ورود براي رده  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

بیمارستان برنامه توجیهی بدو  

 ورود براي فراگیران ندارد. 

ورود  بدو  توجیهی  برنامه  بیمارستان 

 براي فراگیران دارد.  

بیمارستان برنامه توجیهی بدو ورود براي  

و   دارد  اطالع  فراگیران  آن  از  فراگیران 

   دارند.

 

هاي مختلف با محیط آموزشی ، اعضاء هیات علمی، برنامه توجیهی بدو ورود فراگیران شامل آشنایی فراگیران در رده* توضیحات 

یت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوري، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق مدیر

بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاري فراگیران 

 باشد. اختیارات دانشجویان وپرستاران می شناخت استانداردهاي زیست محیطی، شرح وظایف و  در آموزش،
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  2 4 استاندارد 

بیمارستان سازوکار مشخص براي سنجش رضایت فراگیران دارد و اقدامات اصالحی مورد نیاز براي افزایش رضایت فراگیران 

 گیرد.  صورت می

 
 

  سنجه

نماید و در خصوص  مندي فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی اقدام می بیمارستان در فواصل زمانی مشخص نسبت به سنجش رضایت 

 دهد. اقدامات اصالحی، مداخالت الزم را انجام می اجراي 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
سنجی فراگیران از امکانات آموزشی و وجود فرم، برنامه، روش و چگونگی رضایت

 رفاهی
 مستندات 

 مصاحبه با فراگیران  ازا مکانات آموزشی و رفاهی  فراگیرسنجی اجراي رضایت  2

 مصاحبه اجراي اقدام اصالحی  3

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

مندي فراگیران  سنجش رضایت

رفاهی   آموزشی  امکانات  از 

 انجام نشده است. 

رضایت از سنجش  فراگیران  مندي 

رفاهیآامکانات    انجام    و..  موزشی 

 می شود. 

رضایت از سنجش  فراگیران  مندي 

اقدامات  و  رفاهی  آموزشی  امکانات 

اصالحی بر اساس نتایج نظرسنجی، انجام 

 کنند. ن را تایید می آ شده و فراگیران 
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  3 4 استاندارد 

 نماید.   اطمینان حاصل میبیمارستان واسطه فراگیران به مسئولین آموزشی از جمله معاون آموزشی بیمارستان از دسترسی بی

 
  سنجه

 نماید.  را تدوین نموده و بر اساس آن عمل می بیمارستان واسطه فراگیران با معاون آموزشی بیمارستان فرآیندي براي ارتباط بی

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 2 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  بیمارستان  واسطه فراگیران با معاون آموزشیوجود فرآیند ارتباط بی  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

واسطه  فرآیند مدون ارتباط بی 

معاون   با  موزشی  آفراگیران 

 وجود ندارد. 

واسطه فراگیران با  فرآیند مدون ارتباط بی 

 است. معاون آموزشی تدوین شده 

واسطه فراگیران فرآیند مدون ارتباط بی 

و  دارد  وجود  آموزشی  معاون  با 

 ن اطالع دارند. آ فراگیران از 
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  4 4 استاندارد 

در بیمارستان آموزشی سازوکاري طراحی شده که دستیاران تخصصی و تحصیالت تکمیلی به ازاي اقدامات درمانی خود  

 باشند.   عالوه بر استاد مربوطه و رئیس بخش مربوطه در مقابل معاون آموزشی و رئیس بیمارستان نیز پاسخگو می

 
 

  سنجه

 نماید.  اي دستیاران ) را اجرا می بیمارستان دستورالعمل کشوري (ابزارهاي ارزشیابی و پایبندي به اصول حرفه

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات و مصاحبه  اي دستیاران دستورالعمل کشوري ارزشیابی و پایبندي به اصول حرفه اجراي  1

 پاسخگویی دستیاران به رئیس بخش و معاون آموزشی  2
مستندات و مصاحبه بامعاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

دستورالعمل کشوري ارزشیابی  

اصول   به  پایبندي  اي  حرفه و 

 شود.دستیاران اجرا نمی 

و  ارزشیابی  کشوري  دستورالعمل 

کمتر  اي دستیاران  پایبندي به اصول حرفه 

 شود.اجرا می   ٪50از  

دستورالعمل کشوري ارزشیابی و  

دستیاران  ايپایبندي به اصول حرفه 

  دستیارانشود و بطور کامل اجرا می 

  آموزشی  معاون  و  بخش  رئیس  به
 . هستند  پاسخگو

هایی که مارستانبی

  2 دستیار ندارند
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  5 4 استاندارد 

 گیري از بازخوردها و تجارب فراگیران دارد.   بیمارستان سازوکار مدون براي مستندسازي و بهره

 
 

  سنجه

 گردد.    گذاري تجارب فراگیران در بیمارستان تدوین شده و اجرا می  اشتراك دستورالعمل به 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   اشتراك گذاري تجارب فراگیران تدوین و اجراي دستورالعمل به  1

 موزشی آریزي استفاده از تجارب فراگیران در برنامه  2
مصاحبه با فراگیران و مسئولین  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

به   اشتراك   دستورالعمل 

فراگیران   تجارب  گذاري 

 تدوین نشده است. 

به  تجارب    اشتراك   دستورالعمل  گذاري 

 .  استفراگیران تدوین شده 

گذاري تجارب    اشتراك   دستورالعمل به 

فراگیران تدوین شده و از تجارب آنها 

برنامه استفاده در  آموزشی  ریزي 

 شود. می
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  6 4 استاندارد 

 و درمانی جاري دارد.    اي با الزامات نظام بیمه دستیاران و سایر فراگیرانآشنایی هاي مشخص و مدونی براي بیمارستان برنامه

 
 

  سنجه

 اي و درمانی وجود دارد.    اي براي آشنایی دستیاران با الزامات نظام بیمه در برنامه توجیهی بیمارستان برنامه 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 2 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   اي و درمانی در برنامه توجیهی دستیاران الزامات نظام بیمه تاکید بر  1

 مصاحبه با دستیاران اي و درمانیآگاهی دستیاران از الزامات نظام بیمه  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

و در برنامه توجیهی دـستیاران، 

ایر فراگیران   به الزامات نظام  ـس

اي و درمانی اشـاره نشـده بیمه

 است.

اران ــتـی ه توجیهی دسـ اـم وس ایر   در برـن

بیمـه  فراگیران الزامـات نظـام  و بـه  اي 

 درمانی اشاره شده است. 

ــتیاران  ــایر در برنامه توجیهی دس و س

هفراگیران   ام بیـم ات نـظ الزاـم ه  اي و ـب

درمانی اشــاره شــده و دســتیاران از  

 الزامات آن آگاهی دارند.

هایی که بیمارستان

 2  دستیار ندارند
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  7 4 استاندارد 

 امنیت فراگیران در زمان ارائه خدمات تضمین شده است.    

 
 

  سنجه

 نماید.     بیمارستان امنیت فراگیران را در زمان ارائه خدمات تامین می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی  

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 

، امنیت بیمارستان (مانند شرح وظایف تیم انتظامات،  هاي داخلی تیم حفاظتدستورالعمل 

دوربینمکان نگهبانان،  براي  شده  تعیین  تیم  هاي  اعضاء  فراخوان  برنامه  مداربسته،  هاي 

 و امنیت فراگیران برنامه حضور و...)انتظامات، 

 مستندات 

 و مستندات  مصاحبه با انتظامات اجراي دستورالعمل فوق  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1(یک   ) 0صفر (

تیم   داخلی  دستورالعمل 

و  حفاظت و امنیت بیمارستان  

 تدوین نشده است. فراگیران 

دستورالعمل داخلی تیم حفاظت و امنیت 

 . تدوین شده است  و فراگیران بیمارستان

و  حفاظت  تیم  داخلی  دستورالعمل 

بیمارستان   فراگیران  امنیت  تدوین و 

انتظامات از آن اطالع   شده و کارکنان 

 داشته و مستندات آن موجود است 
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  8 4 استاندارد 

 محل مناسبی براي رختکن دانشجویان و کمد به تفکیک آقا و خانم در بیمارستان موجود است.    

 
 

  سنجه

 براي رختکن فراگیران به تفکیک آقا و خانم تامین نموده است.     *بیمارستان محل مناسب 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مشاهده  وجود رختکن مناسب به تفکیک فراگیران آقا و خانم  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

رختکن به تفکیک فراگیران آقا  

 و خانم وجود ندارد. 

رختکن به تفکیک فراگیران آقا و خانم 

 دارد. وجود 

رختکن به تفکیک فراگیران آقا و خانم  

وجود دارد و از نظر فضاي فیزیکی و 

 شرایط بهداشتی مناسب است. 

 

با نور و تهویه مناسب است.  رختکن خانمها داراي   منظور از مناسب، دارا بودن حداقل شرایط بهداشتی و امنیتی ا* توضیحات 

 فضاي ایمن با قفل درب از داخل می باشد. 
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  9 4 استاندارد 

و در آنها امکانات تغذیه و استراحت و دسترسی به منابع   براي فراگیران در نظر گرفته شده به تفکیک جنس، اقامتگاه مناسبی  

 بینی شده است.  الکترونیک پیش

 
 

  سنجه

 بیمارستان پاویون، امکانات تغذیه و استراحت و دسترسی به منابع الکترونیک براي فراگیران فراهم نموده است.    

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مشاهده  امکانات تغذیه واستراحت ودسترسی به منابع الکترونیک براي فراگیران وجود پاویون با  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

وجود    پاویون فراگیران  براي 

 ندارد. 

فراگیران   براي  امکانات    ٪50با  پاویون 

 . وجود دارد ذکر شده در سنجه

تغذیه پاویون براي فراگیران با امکانات  

منابع  به  دسترسی  و  استراحت  و 

 الکترونیک وجود دارد. 
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 5محور

 آموزشی و پژوهشی و منابع مالی و انسانی  مدیریت تسهیالت ، فضا ، امکانات، تجهیزات
 

  1 5 ستاندارد ا

بیمارستان فضا و تجهیزات مناسب براي ارائه خدمات آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه هاي آموزشی  

 و نوع خدمات ، در فضاهاي مختلف مراقبتی فراهم کرده است.      

 
  سنجه

فضا   برنامه*بیمارستان حداقل  و  فراگیران  تعداد  با  متناسب  فراگیران  به  آموزشی  ارائه خدمات  براي  تجهیزات  ونوع  و  آموزشی  هاي 

 خدمات، در فضاهاي مختلف مراقبتی فراهم کرده است.  

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مشاهده  تامین حداقل فضا براي ارائه خدمات آموزشی  1

مشاهده و مصاحبه با رئیس بخش و   مناسب براي ارائه خدمات آموزشی **تامین تجهیزات تشخیصی درمانی  2

 فراگیر

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

و   فضا  حداقل  بیمارستان 

آموزش   براي  تجهیزات 

 فراگیران فراهم نکرده است. 

براي ارائه خدمات  و تجهیزات  حداقل فضا  

 دارد. آموزشی به فراگیران وجود 

و   فضا  حداقل  بیمارستان  در 

آموزشی الزم متناسب با تجهیزات  

 وجود دارد. تعداد فراگیر 

 

هاي  بیمارستان ، بخش و درمانگاه، اتاق عمل، و سایر محیطهاي آموزشی داراي فراگیر در براي تمام گروه * توضیحات 

هاي ( پیوست راهنماي ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستانآموزشی مرتبط وجود داشته باشد.

 آموزشی) 

 .  باشدمنظور، دسترسی فراگیران به تجهیزات تشخیصی و درمانی می **
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  2 5 استاندارد 

  هاي ویژه براي آموزش فراگیران و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و تحصیالت تکمیلی در بیمارستاندرمانگاه و کلینیک

 باشد. فعال می

 
  سنجه

بیمارستان درمانگاه جنرال و تخصصی براي آموزش فراگیران اختصاص داده است و فراگیران مربوطه در درمانگاه آموزشی تحت نظارت  

 بینند.  اعضاء هیات علمی آموزش می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 5 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مشاهده  براي آموزش فراگیران و کلینیک ویژه آموزشی وجود درمانگاه  1

 حضور و نظارت هیات علمی بر آموزش فراگیران در درمانگاه 2
مستندات حضور هیات علمی در  

 درمانگاه

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

ویژه درمانگاه   کلینیک  و 

 آموزشی وجود ندارد 

ویژه  درمانگاه   آموزشی وجود دارد   و کلینیک ویژه  درمانگاه کلینیک  آموزشی  و 

و   دارد  توسط  وجود  اعضاء  کامال 

 پوشش داده می شود هیات علمی 
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  3 5 استاندارد 

هاي آموزشی و اعضاء  هاي آموزشی و پژوهشی معاون آموزشی و روساي بخشفضاهاي کافی به عنوان دفتر کار براي فعالیت 

ها با توجه به شرایط بیمارستان و به شرط عدم تغییر کاربري و کاهش فضاهاي درمانی درنظر گرفته هیات علمی در بخش

 شده است.   

 
 

  سنجه

هاي آموزشی و اعضاء  هاي آموزشی و پژوهشی معاون آموزشی و روساي بخشبیمارستان، فضاهاي کافی به عنوان دفتر کار براي فعالیت 

 ها با توجه به شرایط بیمارستان و به شرط عدم تغییر کاربري و کاهش فضاهاي درمانی اختصاص داده است.   هیات علمی در بخش 

 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

- 5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1( 

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هاي آموزشی و اعضاء وجود فضاهاي کافی براي دفتر کار معاون آموزشی و روساي بخش

 هیات علمی 
 مشاهده 

 امتیاز

غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

 ارزیابی

کار  دفتر  براي  کافی  فضاهاي 

روساي   و  آموزشی  معاون 

هاي آموزشی و اعضاء هیات  بخش

   علمی وجود ندارد.

بخش  از  بعضی  فضاي در  بیمارستان  هاي 

ها و اعضاء هیات کافی براي روساي بخش 

 . علمی وجود دارد

بخش  همه  کافی  در  فضاي  ها 

بخش روساي  اعضاء  براي  و  ها 

اختصاص داده شده  هیات علمی 

 .  است

 

 هاي آموزشی و اعضاء هیات علمی اختصاص دارد. حداقل یک اتاق به روساي هر یک بخش توضیحات 
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  4 5 استاندارد 

هاي در حال اجرا و  هاي کنفرانس به نسبت برنامههاي براي بحث گروهی کوچک و سالنهاي درس، اتاقتعداد کالس 

 تعداد فراگیران باید کافی بوده و حداقل از امکانات مناسب آموزشی برخوردار باشد.  

 
 

  سنجه

با امکانات آموزشی    **..) و تعداد فراگیران، فضاهاي مناسبها (گزارش صبحگاهی و  هاي آموزشی بخش با برنامه *بیمارستان متناسب  

 اختصاص داده است.    

 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

- 5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1( 

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مشاهده    وجود فضاهاي مناسب با امکانات آموزشی 1

 امتیاز

غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

 ارزیابی

متناسب  آموزشی  امکانات  و  فضا 

بخش  آموزشی  برنامه  وجود  با  ها 

   ندارد.

هاي بیمارستان، فضا و در بعضی از بخش 

برنامه با  متناسب  آموزشی  هاي  امکانات 

 آموزشی وجود دارد. 

ها، فضا و امکانات  در همه بخش 

برنامه آموزشی   با  هاي  متناسب 

 آموزشی وجود دارد. 

 

 توضیحات 

 تناسب فضا مطابق استانداردهاي وزارت متبوع *

هاي گروهی کوچک و سالن اجتماعات یا سالن  هاي درس، فضاي کارگاهی براي بحث منظور از فضاها، کالس **

 هاي آموزشی) راهنماي ارزشیابی و اعتباربخشی اختصاصی آموزشی بیمارستان پیوست(  .باشدتئاتر میآمفی 
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  5 5 استاندارد 

زیرساخت  داراي  آموزشی مجازيُبیمارستان  امکان  و  بوده  آموزشی  استفاده  فناوري روزآمد جهت  و  نوین ها   روش هاي 

 باشد.  می و مشاوره از راه دور فراهم  آموزشی 

 
 

  سنجه

 باشد.  هاي مجازي و مشاوره از راه دور می بیمارستان داراي زیرساخت و فناوري روزآمد و پهناي اینترنت مناسب براي آموزش 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
زیرساخت  نمودن  و  فراهم  مجازي  آموزش  و  دور  راه  از  مشاوره  براي  مناسب  هاي 

   telemedicineتسهیالت مورد نیاز حوزه 

و مصاحبه با مسئول فناوري   مشاهده 

 اطالعات 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

براي  زیرساخت مناسب  هاي 

دورُ راه  از  هاي  مشاوره  روش   

آموزشی   موزش  آو    نوین 

 باشد.  مجازي فراهم نمی 

هاي مناسب براي مشاوره از راه زیرساخت

آموزشدورُ نوین  هاي  روش  آموزش      و 

 . مجازي وجود دارد 

براي  زیرساخت مناسب  هاي 

آموزش   و  دور  راه  از  مشاوره 

نوین  مجازي   هاي  روش  و 

وجود دارد و فعال بودن  آموزشی  

 .  مشاهده می شود این خدمات  

 

 
 
 
 

  



42 
 

 
 
 

  6 5 استاندارد 

 کتابخانه و فضاي مطالعه متناسب با تعداد و نیاز اساتید و فراگیران در بیمارستان وجود دارد.  

 
 

  سنجه

 .در بیمارستان فضاي مطالعه وکتابخانه وجود دارد 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

   مشاهده خانه)وجود کتابخانه و فضاي مطالعه (قرائت 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

در    کتابخانه مطالعه  فضاي  و 

 بیمارستان وجود ندارد  

کتابخانه و فضاي مطالعه در بیمارستان 

دارد ولی مناسب با تعداد فراگیر و  وجود 

 هیئت علمی نیست  

در   مطالعه  فضاي  و  کتابخانه 

متناسب با تعداد فراگیر  بیمارستان  

 و هیئت علمی وجود دارد  
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  7 5 استاندارد 

نماید هاي مختلف تهیه میها و رشتهبیمارستان کتب مرجع و مجالت مورد نیاز و منابع به روز آموزشی را براي تمام بخش 

 باشد.    دهنده متن کامل مقاالت فراهم میو امکان جستجوي منابع واستفاده از کتابخانه الکترونیک و منابع ارائه

 
 

  سنجه

هاي مختلف هاي آموزشی و رشتهبیمارستان، دسترسی به کتب مرجع تخصصی و مجالت علمی به روز و منابع آموزشی براي تمام بخش 

 درمانی فراهم نموده است.  

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  ارزیابیمالك  

 دسترسی به کتب مرجع  1
و مصاحبه با فراگیران و    مشاهده 

 اعضاء هیات علمی 

 دسترسی به مجالت علمی مورد نیاز و به روز شده  2
و مصاحبه با فراگیران و    مشاهده 

 اعضاء هیات علمی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

مرجع   کتب  به    و دسترسی 

مجالت علمی به روز شده فراهم  

 باشد نمی

علمی مجالت  یا  مرجع  کتب  به   دسترسی 

 فراهم می باشد  

و   مرجع  کتب  به  دسترسی 

شده   روز  به  علمی  به  مجالت 

 فراهم است. شکل الکترونیک 
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  8 5 استاندارد 

موزشی و پژوهشی  بندي شده براي اهداف آباشد که امکان دسترسی طبقهمیبیمارستان مجهز به سیستم اطالعات بیمارستانی  

  به آن فراهم بوده و استفاده می شود.

 
 

  سنجه

) براي اهداف آموزشی  Clinical Dataهاي بالینی (هاي مختلف دادهبیمارستان، داراي سیستمی با امکانات استخراج ، پردازش و گزارش 

 باشد.و پژوهشی می 

 ضریب  سنجهسطح  
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 4 5/3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

   و مصاحبه  مشاهده  وجود سیستم اطالعات بیمارستانی با حداقل امکانات تعریف شده در سنجه 1

 امتیاز

 ارزیابی غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

استخراج،   امکانات  با  سیستمی 

گزارش  و  مختلف پردازش  هاي 

اهداف  داده براي  بالینی  هاي 

 آموزشی و پژوهشی وجود ندارد.  

و   پردازش  استخراج،  امکانات  با  سیستمی 

داده گزارش  مختلف  براي  هاي  بالینی  هاي 

 دارداهداف آموزشی و پژوهشی وجود 

استخراج،   امکانات  با  سیستمی 

هاي مختلف پردازش و گزارش 

اهداف  داده براي  بالینی  هاي 

وجود   پژوهشی  و  آموزشی 

اهداف آموزشی   داشته و جهت 

استفاده  ان  از  پژوهشی   و 

 شود.  می
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  9 5 استاندارد 

هاي آموزشی  منشی آموزشی، و ...) و امکانات اداري متناسب با برنامه  پرسنل کافی خدمات آموزشی (کارشناسان آموزشی،

 در حال اجرا و تعداد فراگیران توسط بیمارستان تامین شده است.    

 
 

  سنجه

اجراي برنامه هاي آموزشی در حال اجرا، نیروي انسانی خدمات آموزشی و امکانات اداري براي پشتیبانی  با برنامه*بیمارستان، متناسب  

 آموزشی را تامین نموده است. 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 تامین نیروي انسانی آموزشی و امکانات اداري  1
و مصاحبه با معاون    مشاهده 

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

و   آموزشی  انسانی  نیروي 

با  متناسب  اداري  امکانات 

 هاي آموزشی وجود ندارد.  برنامه

امکانات   و  آموزشی  انسانی  نیروي 

در هاي آموزشی  اداري متناسب با برنامه 

 وجود دارد  ٪50حدود 

امکانات  و  آموزشی  انسانی  نیروي 

برنامه کامال  اداري   با  هاي متناسب 

 آموزشی وجود دارد. 

 

 مطابق با ضوابط وزارت متبوع* توضیحات 
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 6محور 

 هاي اورژانس و پاراکلینیکآموزش فراگیران در بخش
 

  1 6 استاندارد 

       مرتبط وجود دارد.آموزشی هاي هاي پاراکلینیک امکان دسترسی فراگیران به فایلدر بخش

 
 

  سنجه

هاي پاراکلینیک براي فراگیران با حفظ محرمانه بودن اسرار  هاي بخشدر بیمارستان دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل

 شود. بیمار تدوین شده و اجرا می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 بررسی مستندات  هاي پاراکلینیک هاي بخشتدوین دستورالعمل اجرایی دسترسی فراگیران به فایل  1

 مصاحبه با فراگیران  هاي بخش هاي پاراکلینیکفایلدسترسی فراگیران به  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

دسترسی  اجرایی  دستورالعمل 

فایل به  بخشفراگیران  هاي هاي 

 . پاراکلینیک تدوین نشده است

دسترسی  اجرایی  دستورالعمل 

فایل به  بخشفراگیران  هاي هاي 

 است. پاراکلینیک تدوین شده 

دستورالعمل اجرایی دسترسی فراگیران 

فایل بخشبه  پاراکلینیک هاي  هاي 

 شود. تدوین شده و اجرا می 
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  2 6 استاندارد 

آزمایشگاه   فراگیرُ  بیمارستاندر  تربیت  نقش  ایمنولوژیست،   ،با  نظیر  مرتبط  پایه  علوم  متخصصین  با  همکاري  امکان 

متخصص ژنتیک پزشکی، متخصص بیوشیمی، هماتولوژي و بانک خون  علوم آزمایشگاهی،  شناسی،  باکتریولوژیست، انگل

       فراهم است.

 
 

  سنجه

آزمایشگاه کلینیکال، از همکاري یکی از متخصصین علوم پایه مرتبط (نظیر ایمنولوژیست،  در بیمارستان به منظور تربیت فراگیران در  

 شود. شناس، بیوشیمی، ژنتیک، هماتولوژیست و ..) استفاده میباکتریولوژیست، انگل 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 بیمارستانحضور و همکاري متخصصین علوم پایه مرتبط در آزمایشگاه  1
مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

متخصصین علوم  جهت همکاري  

آزمایشگاه در  مرتبط   پایه 

فراگیران    براي  بیمارستان تربیت 

   برنامه اي وجود ندارد

متخصصین علوم پایه جهت همکاري  

آزمایشگاه در   براي  بیمارستان  مرتبط 

فراگیران   وجود تربیت  مدون  برنامه 

 دارد

در   مرتبط  پایه  علوم  متخصصین 

تربیت   بیمارستانآزمایشگاه   در 

مکاري  طبق برنامه مدون ه فراگیران  

 دارند. 
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  3 6 استاندارد 

 هاي دارویی امکانات و تجهیزات متناسب با فرآیندهاي آموزشی وجود دارد.      در بخش مراقبت 

 
 

  سنجه

تامین نموده  *هاي دارویی  هاي مرتبط با مراقبتبیمارستان فرآیندهاي آموزشی و امکانات و تجهیزات مربوط را براي اجراي آموزش 

 است.   

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 ارزیابی روش   مالك ارزیابی

 هاي دارویی وجود فرآیندهاي آموزشی و امکانات و تجهیزات مربوط به بخش مراقبت 1
مشاهده و مصاحبه با مسئول  

 هاي داروییبخش مراقبت 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

آموزشی   تجهیزات  و  امکانات 

مراقبت بخش  نیاز  هاي  مورد 

 دارویی وجود ندارد  

مورد  آموزشی  تجهیزات  و  امکانات 

مراقبت  بخش  دارویی  نیاز  تا هاي 

 دارد وجود  ٪50حدود 

مورد   آموزشی  تجهیزات  و  امکانات 

مراقبت بخش  دارویینیاز  به   هاي 

 وجود دارد  طور کامل 

 

 توضیحات 

رویی، بخشی است که به منظور انسجام بخشیدن به کلیه امور مربوط به خدمات دارویی (از  هاي دابخش مراقبت *

اي دارویی به  ریزي مصرف دارو در بیمارستان)، آموزش فراگیران و ارئه خدمات مشاوره آوري دارو تا برنامه فراهم 

 .  گرددجهیزات ایجاد می هاي پژوهشی در راستاي تجویز منطقی دارو و تگروه هاي آموزشی و انجام فعالیت 
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  4 6 استاندارد 

فرآیندهاي آموزشی و ارتباط آن با خدمات اورژانس (پذیرش، تحت نظر گرفتن، درمان و تعیین تکلیف بیماران) تعریف شده  

 گردد.       و توسط رئیس بخش و معاون آموزشی نظارت می

 
 

  سنجه

 .   *کندآموزشی بر اجراي آن نظارت می هاي اورژانس تدوین نموده و معاون بیمارستان فرآیندهاي آموزشی فراگیران را در بخش 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  تدوین فرآیندهاي آموزشی فراگیران در بخش اورژانس  1

 فرآیندها نظارت بر اجراي  2
مصاحبه با رئیس بخش  

 اورژانس

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

فرآیندهاي آموزشی فراگیران در  

نشده   تدوین  اورژانس  بخش 

 است 

فراگیران در    فرآیندهاي آموزشی

 شده است بخش اورژانس تدوین  

بخش  در  فراگیران  آموزشی  فرآیندهاي 

تحت   و  شده  تدوین  نظارت  اورژانس 

 شود. معاون آموزشی اجرا می 

 

 گیرد. فرآیندهاي آموزشی فراگیر توسط رئیس بخش اورژانس تدوین شده و در اختیار معاون آموزشی قرار می * توضیحات 
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  5 6 استاندارد 

اورژانس،  برنامه طب  که در صورت وجود  دارد  عهده  بر  را  بخش  هیات علمی سرپرستی  اورژانس یک عضو  در بخش 

 متخصص طب اورژانس خواهد بود.       

 
 

  سنجه

 باشد. سرپرست بخش اورژانس ، یکی از اعضاء هیات علمی بیمارستان می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  وجود ابالغ عضو هیات علمی سرپرست اورژانس  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

سرپرست اورژانس هیات علمی  

 باشد. نمی

 سرپرست اورژانس هیات علمی  

 می باشد 

علمی    هیات  اورژانس  سرپرست 

 باشد.می متخصص طب اورژانس 
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 7محور 

 ها و فرآیندهاي آموزشیبرنامه
 

  1 7 استاندارد 

 گردد.        هاي آموزشی برگزار میهاي علمی با مشارکت گروهکنفرانس

 
 

  سنجه

 هاي آموزشی در بیمارستان موجود است.  هاي علمی با همکاري گروه مستندات برگزاري کنفرانس 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی 

 مستندات  هاي آموزشی هاي علمی با مشارکت گروه کنفرانس اي تدوین تقویم دوره  1

 هاي آموزشی هاي علمی با همکاري گروه برگزاري کنفرانس 2
ها و  مصاحبه با روساي بخش

 معاونت آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

کنفرانس برگزاري  علمی برنامه  هاي 

 . موجود است  

کنفرانس  برگزاري  هاي برنامه 

ولی به طور    علمی موجود است

 منظم برگزار نمی شود 

کنفرانس برگزاري  هاي  برنامه 

منظم   بطور  و  است  موجود  علمی 

 گردد. برگزار می 
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  2 7 استاندارد 

گیرند و تعداد بیماران پذیرش شده  هاي درمانگاه و بستري مورد مراقبت قرار میتعداد بیمارانی که توسط هر فراگیر در عرصه

 بینی شده است.  در هر شیفت به تعداد دانشجو کافی بوده و سازوکارهاي الزم براي آموزش دانشجویان پیش

 
 

  سنجه

 شود.  هاي بستري انجام می ریزي براي آموزش فراگیران با توجه به تعداد بیماران پذیرش شده در درمانگاه و بخش برنامه

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

   هاي بستري آموزشی فراگیران با توجه به تعداد بیماران پذیرش شده در درمانگاه و بخش برنامه   1

مستندات و مصاحبه با روساي  

هاي بالینی و معاونت  بخش

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

آموزش   براي  برنامه  بیمارستان 

فراگیران متناسب با تعداد بیماران 

 بستري و درمانگاه ندارد 

فراگیران  آموزش  براي  بیمارستان 

 برنامه دارد 

فراگیران   بیمارستان آموزش  براي 

و  بستري  بیماران  تعداد  با  متناسب 

 داردبرنامه درمانگاه 
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  3 7 استاندارد 

خصوص آموزش استدالل بالینی، اصول  هاي آموزشی در  در راستاي اجراي برنامه آموزشی ضرورت دارد بیمارستان در بخش
 ریزي و اقدام نماید. برنامه اخالق پزشکی و رعایت ایمنی پزشک و بیمار

 
  1 سنجه

در محتواي برنامه آموزشی فراگیران، موضوعات در خصوص آموزش اصول اخالق پزشکی و رعایت ایمنی پزشک و بیمار گنجانده و 
 اجرا شده است.   

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
2 3 5/2 

 ارزیابی روش   مالك ارزیابی

1 
وجود محتواهاي آموزشی درخصوص آموزش اصول اخالق پزشکی و رعایت ایمنی پزشک و 

 بیمار در برنامه آموزشی فراگیران 
مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی و رئیس بخش 

 آموزش اصول اخالق پزشکی و رعایت ایمنی پزشک و بیمار  2
مصاحبه با هیات علمی و  

 فراگیر
 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0(صفر  
اخالق   اصول  آموزش  برنامه 
پزشکی و رعایت ایمنی پزشک  
برنامه   محتواي  در  بیمار  و 
 آموزشی فراگیران وجود ندارد.  

و  پزشکی  اخالق  اصول  آموزش  برنامه 
رعایت ایمنی پزشک و بیمار در محتواي  
برنامه آموزشی فراگیران وجود دارد ولی  

 گردد. کامل اجرا نمی بصورت  

اخالق   اصول  آموزش  برنامه 
پزشکی و رعایت ایمنی پزشک و  
آموزشی   برنامه  محتواي  در  بیمار 
فراگیران وجود دارد و کامل اجرا  

 گردد. می
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  2 سنجه
 .   گنجانده و اجرا شده استدر محتواي برنامه آموزشی فراگیران، موضوعات در خصوص آموزش استدالل بالینی 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 وجود محتواهاي آموزشی درخصوص آموزش استدالل بالینی در برنامه آموزشی فراگیران  1
معاون  مستندات و مصاحبه با 
 آموزشی و رئیس بخش 

 آموزش استدالل بالینی   2
مصاحبه با هیات علمی و  

 فراگیر
 امتیاز

غیر قابل   ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (
 ارزیابی

آموزشی   برنامه  محتواي  در 
فراگیران، آموزش استدالل بالینی  

 وجود ندارد.  

برنامه آموزش استدالل بالینی در محتواي  
برنامه آموزشی فراگیران وجود دارد ولی  

 گردد. بصورت کامل اجرا نمی 

در  بالینی  استدالل  آموزش  برنامه 
فراگیران   آموزشی  برنامه  محتواي 

 ردد. گوجود دارد و کامل اجرا می 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 7 استاندارد 

هاي  راندهاي آموزش بالینی و مواردي از جمله گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب، آموزش درمانگاهی و آموزش مهارت

 کنند.  بالینی بطور منظم اجرا شده و فراگیران و دستیاران در آن شرکت می
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  سنجه

بالینی، گزارش صبحگاهی،فعالیت آموزش  راندهاي  فراگیران، شامل  آموزشی  برنامه  هاي  طبق  بالینی  مهارت  آموزش   ، ژورنال کالب 

 گردد.  ها، بطور منظم برگزار می بندي بخش زمان

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5(اهمیت آموزشی   )1-3دستیابی (

2 5 5/3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   هاي مختلف آموزشی settingبندي شده آموزش در تدوین برنامه زمان  1

 بندي شده هاي مختلف آموزشی طبق برنامه زمان  settingاجراي برنامه آموزش فراگیران در  2
مصاحبه با هیات علمی و  

 فراگیر

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

آموزشی  فعالیتهاي  براي  مدون  برنامه 

براي   سنجه  در  شده  فراگیران ذکر 

 وجود ندارد  

فعالیتهاي   براي  مدون  برنامه 

ذکر شده در سنجه براي  آموزشی  

فراگیران وجود دارد ولی بصورت  

 شود. نامنظم اجرا می 

فعالیتهاي   براي  مدون  برنامه 

ذکر شده در سنجه براي  آموزشی  

بصورت   و  دارد  وجود  فراگیران 

 .شودمنظم اجرا می 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 7 استاندارد 

بیمارستان با محوریت اعضاء هیات علمی در خصوص آموزش مدارك پزشکی نوشتاري (شرح حال، سیر بیماري، خالصه  

پرونده  برنامهپرونده،  با اهداف  پیدا هاي درمانگاهی) مطابق  اطمینان  به فراگیران  ارائه خدمات  آموزشی و پژوهشی و  هاي 

 کند. می
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  سنجه

هاي درمانگاهی)  اي براي آموزش مدارك پزشکی نوشتاري (شرح حال، سیر بیماري، خالصه پرونده، پرونده هاي آموزشی، برنامه در بخش 

 هاي آموزشی و پژوهشی وجود دارد.   با محوریت اعضاء هیات علمی، مطابق با اهداف برنامه 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
برنامه  پرونده،  تدوین  خالصه  بیماري،  سیر  حال،  (شرح  نوشتاري  مدارك  آموزش  براي  اي 

 هاهاي درمانگاهی) با محوریت اعضاء هیات علمی در برنامه آموزشی بخشپرونده

روساي  مستندات و مصاحبه با 

 ها و معاونت آموزشی بخش

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

بیمارستان براي آموزش مدارك پزشکی 

بخش  آموزشی  برنامه  در   هانوشتاري 

 ندارد.  برنامه 

براي بیمارستان  

مدارك   آموزش 

در   نوشتاري  پزشکی 

آموزشی   برنامه 

 برنامه دارد  ها بخش

پزشکی  مدارك  آموزش  براي  بیمارستان  

بخش تمام  آموزشی  برنامه  در  ها نوشتاري 

 علمی بر آن نظارت دارد   برنامه دارد و هیات

که بیمارستان هایی 

فراگیران مجاز به تکمیل  

بیماران   پرونده 

 ؟؟ باشند. نمی

 
 
 
 
 
 
 

  6 7 استاندارد 

 باشد.  هاي داده شده میمدارك پزشکی نوشتاري تکمیل شده توسط فراگیران کامل و مطابق با آموزش

 
  1 سنجه

 شود.   توسط فراگیران انجام می  *مستندسازي پرونده بیماران ، بطور کامل
 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 

 ) 1-5آموزشی (اهمیت   )1-3دستیابی (
2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی
 مستندات  تکمیل پرونده بیماران (بستري و درمانگاهی) بصورت کامل توسط فراگیران 1
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 امتیاز
 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

از   بررسی  پرونده   % 70کمتر  هاي 
توسط   کامل  بصورت   ، شده 

 فراگیران تکمیل شده است.  

بررسی  پرونده   %70حداقل   هاي 
شده، بطور کامل توسط فراگیران  

 تکمیل شده است. 

هاي بررسی شده ، بطور تمام پرونده 
شده   تکمیل  فراگیران  توسط  کامل 

 است. 

که بیمارستان هایی 
به تکمیل   فراگیران مجاز 

بیماران  پ رونده 
 ؟؟ باشند.نمی

 . هاي بیماران استهاي استاندارد پروندهمنظور از کامل بودن، پر کردن تمام مواردذکر شده در برگه * توضیحات 

 
  2 سنجه

   برخوردار است. *مستندسازي پرونده بیماران توسط فراگیران از کیفیت کافی و قانونی
 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
2 4 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی
 مستندات  توسط فراگیران  کافی  تکمیل پرونده بیماران (بستري و درمانگاهی) با کیفیت 1

 امتیاز
 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

از   کمتر  هاي  پرونده   %60در 
بررسی شده ، مستندات پرونده  
قانونی  و  کافی  کیفیت  از  ها 

 برخوردار هستند. 

موارد بررسی شده،    %60حداقل در  
مستندات پرونده ها از کیفیت کافی 

 و قانونی برخوردار هستند. 

بررسی شده،      %70حدود  در موارد 
مستندات پرونده ها ازکیفیت کافی و  

 قانونی برخوردارهستند. 

که رستانبیما هایی 
به تکمیل   فراگیران مجاز 

 باشند.پرونده بیماران نمی 

خوردگی، با خودکار آبی یامشکی          بدون خط -2خوانا بودن   -1منظور از کیفیت کافی و قانونی عبارت است از:  * توضیحات 
لعمل ابالغ شده وزارت متبوع)     مهر و امضا فرد مجاز (طبق دستورا-5ذکر تاریخ/ساعت    -4رعایت الزامات اولیه    -3
 کامل بودن سربرگ  -6

 
 
 

  7 7 استاندارد 

 آموزي مبتنی بر شواهد را درنظر گرفته است.   بالینی، مهارت بیمارستان برنامه مشخصی براي استقرار مهارت

 
 

  سنجه

 انجام شده است.   *ریزي الزم براي ترویج و توسعه آموزش مبتنی بر شواهد در بیمارستان آموزشی، برنامه 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 4 5/3 
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 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 ترویج و توسعه آموزش مبتنی بر شواهد   وجود برنامه  1
مستندات و مصاحبه با روساي  

 ها و معاون آموزشی بخش

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

مهارت  بر  برنامه  مبتنی  آموزي 

در   فراگیران  جهت  شواهد 

 هاي آموزشی وجود ندارد.  بخش

مهارت  بر  برنامه  مبتنی  آموزي 

حداقل   در  فراگیران  جهت  شواهد 

از بخش  آموزشی وجود  نیمی  هاي 

 دارد. 

بخش  تمامی  آموزشی  در  هاي 

مهارت  بر  برنامه  مبتنی  آموزي 

اجرا   فراگیران  جهت  شواهد 

 شود. می

 

ها، هاي توانمندسازي اعضاء هیات علمی، راندهاي بخش ریزي آموزش مبتنی بر شواهد در کارگاه منظور، برنامه  * ضیحات تو

 باشد.هاي بیمارستانی، گزارش صبحگاهی می کنفرانس
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  8 7 استاندارد 

 مکتوب و آماده ارائه است.     ،هاي بیمارستان براي ارتقاء کیفی و کمی آموزشبرنامه

 
 

  سنجه

 نماید.   هاي آموزشی را پایش و نتایج آن را تحلیل میفعالیت  هاي ارتقاي کمی و کیفی  تیم مدیریت آموزش بیمارستان، برنامه

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 5 4 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هاي مربوط توسط  هاي آموزشی و شاخص هاي ارتقاي کمی و کیفی فعالیت تدوین برنامه 

 تیم مدیریت آموزش بیمارستان 
 مستندات 

 ها و انجام اقدامات اصالحی مربوط پایش شاخص 2
مستندات و مصاحبه با معاون  

 آموزشی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

برنامه پایش  هاي  مستندات 

کیفی   و  کمی  ارتقاي 

آموزشی  فعالیت هاي 

 موجود نیست.  

برنامه  ارتقاي کمی  مستندات پایش  هاي 

فعالیت کیفی  یا  و  آموزشی  هاي 

سوابق/صوتجلسات تحلیل تیم مدیریت 

 . آموزش وجود دارد  

برنامه  پایش  ارتقاي مستندات  هاي 

فعالیت  کیفی  و  و کمی  آموزشی  هاي 

تیم  تحلیل  سوابق/صوتجلسات 

مدیریت آموزش وجود دارد و سوابق 

صالحی ها یا اقدامات اپایش شاخص

 موجود است. 
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  9 7 استاندارد 

 بیمارستان روش اجرایی مدون براي مشارکت فراگیران در آموزش بیماران دارد.    

 
 

  سنجه

 شود.   هاي بالینی، روش اجرایی مشخص براي مشارکت فراگیران در آموزش بیماران وجود دارد و اجرا می هاي آموزشی بخش در برنامه 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
هاي آموزشی بالینی و تدوین روش اجرایی آموزش به بیمار توسط فراگیران در کلیه بخش

   اجراي آن
 مستندات و مصاحبه با بیمار 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

به   آموزش  اجرایی  روش 

وجود   فراگیر  توسط  بیمار 

 ندارد.  

توسط  بیمار  به  آموزش  اجرایی  روش 

از   بعضی  در  و  دارد  وجود  فراگیر 

 شود.ها اجرا می بخش

روش اجرایی آموزش به بیمار توسط 

ها فراگیر وجود دارد و در تمام بخش 

 شود. اجرا می 
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  10 7 استاندارد 

ها و اعضاء هیات علمی پایه و بالینی در  هاي مشخصی براي برگزاري جلسات مشترك آموزشی و پژوهشی بین گروهبرنامه

 بیمارستان وجود دارد. 

 
  سنجه

 گردد.  هاي بالینی و علوم پایه برگزار می هاي آموزشی و پژوهشی مشترك بین گروه در بیمارستان جلسه

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات     آموزشی پژوهشی بین اعضاء هیات علمی پایه و بالینیبرگزاري جلسات مشترك   1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

برگزاري   براي  مدون  جلسات  برنامه 

بین  پژوهشی  و  آموزشی  مشترك 

وجود اعضاي هیأت علمی پایه و بالینی  

 ندارد

برگزاري   براي  مدون  برنامه 

جلسات مشترك آموزشی و  

پژوهشی بین اعضاي هیأت  

بالینی   و  پایه  وجود علمی 

 دارد

برگزاري   براي  مدون  جلسات برنامه 

بین  پژوهشی  و  آموزشی  مشترك 

بالینی و  پایه  علمی  هیأت   اعضاي 

و سوابق یا صورتجلسات   وجود دارد

 . آن موجود است
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 8محور 

 رعایت حقوق بیمار در فرآیندهاي آموزشی
  1 8 استاندارد 

 گردد.تمام فرآیندهاي آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت تضمین میدر 

 
 

  سنجه

بیمارستان در خصوص رعایت حقوق گیرندگان خدمت به فراگیران، آموزش داده و در تمامی فرآیندهاي آموزشی بر این امر تأکید  

 شده است.  

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 ارزیابی روش   مالك ارزیابی

 مستندات و مصاحبه با فراگیران  هاي الزم به فراگیران در خصوص رعایت حقوق گیرندگان خدمت   ارائه آموزش  1

 مشاهده ومصاحبه با بیماران  رعایت حقوق گیرندگان خدمت در فرآیندهاي آموزشی بیمارستان 2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

رعایت  به   خصوص  در  فراگیران 

آموزش   خدمت  گیرندگان  حقوق 

 داده نشده است. 

رعایت   خصوص  در  فراگیران  به 

آموزش   خدمت  گیرندگان  حقوق 

   است.  داده شده

رعایت   خصوص  در  فراگیران  به 

آموزش   خدمت  گیرندگان  حقوق 

تیم  داده شده و   یا  آموزشی  معاون 

 مدیریت آموزش بر آن نظارت دارد. 
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  2 8 استاندارد 

شود و  اي و پزشکی فراگیران توسط برنامه مدون و مشخص انجام میبررسی خطاها و مسائل مربوط به اخالق حرفه

 بینی شده است. هاي مشخصی براي پیشگیري از تکرار آنها پیشروش

 
 

  سنجه

 .شوداند تدوین شده و اجرا می داشتهدهی و تحلیل خطاهایی که فراگیران در بروز آن نقش فرآیند ثبت، گزارش   

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   دهی و تحلیل خطاي فراگیران   تدوین فرآیند ثبت، گزارش  1

 مصاحبه با معاون آموزشی  اجراي فرآیند 2

 ریزي براي پیشگیري از خطاي فراگیرانبرنامه 3
مصاحبه با معاون آموزشی و  

 فراگیران

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

تحلیل  فرآیند ثبت، گزارش دهی و 

 خطاي فراگیران تدوین نشده است 

فرآیند ثبت، گزارش دهی و تحلیل  

خطاي فراگیران تدوین شده ولی  

 به صورت کامل اجرا نمی شود. 

فرآیند ثبت، گزارش دهی و تحلیل  

به   و  شده  تدوین  فراگیران  خطاي 

و   شود  می  اجرا  کامل  صورت 

تکرار  برنامه از  پیشگیري  براي  اي 

 خطاها وجود دارد 
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  3 8 استاندارد 

بر آموزشی بودن بیمارستان و حضور فراگیران در تمام مراحل تشخیصی درمانی به بیمار  بیمارستان از اطالع رسانی مبنی 

 نماید.  اطمینان حاصل می

 
 

  سنجه

به بیماران در بدو ورود، در خصوص آموزشی بودن بیمارستان و اینکه دانشجویان در تمام فرآیند تشخیص و درمان بیمار و مراجعات   

 گردد.  رسانی میبعدي نقش دارند، اطالع 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 1 1 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مصاحبه با بیماران    رسانی به بیماران در خصوص آموزشی بودن بیمارستان و حضور فراگیراناطالع  1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

به بیماران در خصوص آموزشی بودن 

 بیمارستان اطالع رسانی نمی شود. 

به بیماران در خصوص  

آموزشی بودن بیمارستان 

 می شود.  اطالع رسانی 

بودن   آموزشی  خصوص  در  بیماران  به 

بیمارستان اطالع رسانی می شود و بیماران  

و   تشخیص  فرآیند  در  دانشجویان  نقش  از 

 درمان بیمار و مراجعات بعدي آگاهی دارند. 
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  4 8 استاندارد 

 دهد. در بیمارستان آموزشی، فرآیندهاي آموزشی ارائه خدمات به بیماران بدحال را تحت تاثیر قرار نمی

 
 

  سنجه

بندي مراقبت از بیماران بدحال را در حداقل زمان ممکن توسط  تیم مدیریت آموزش بیمارستان دستورالعمل خود را در زمینه اولویت 

 نماید.   باالترین سطح علمی و مهارتی (حداقل دستیار ارشد) تدوین و اجرا می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   بندي مراقبت از بیماران بدحال   تدوین دستورالعمل مربوطه در خصوص اولویت  1

 مصاحبه با روساي بخش اجراي دستورالعمل  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

بندي مراقبت دستورالعمل اولویت 

از بیماران بدحال تدوین نشده  

 است.  

اولویت مراقبت  دستورالعمل  بندي 

از بیماران بدحال تدوین شده و در  

از   بخش     ٪50کمتر  رعایت از  ها 

 شود. می

اولویت  مراقبت  دستورالعمل  بندي 

از بیماران بدحال تدوین شده و در 

 گردد. تمام بخش ها اجرا می 
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  5 8 استاندارد 

هاي عصر و شب، پزشکان مقیم هاي آموزشی در شیفت به منظور اطمینان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در بیمارستان

اي با بیمارستان  شده  تري دارند) که ارتباط آموزشی و درمانی تعریفهاي بیشتر و حساسهایی که اورژانس(بخصوص در رشته

برنامه تعیین شده توسط رئیس بخش مربوطه و یا سرپرستی وي فعالیت دارند. ارتباط آموزشی و درمانی دستیاران  دارند تحت  

 و کارورزان با آنها نیز شفاف و تعریف شده است. 

 
 

  سنجه

هاي  در بیمارستان دستورالعمل مشخصی جهت تعیین نحوه ارتباط متقابل آموزشی و درمانی دستیاران و کارورزان با پزشک مقیم شیفت

 گردد.  عصر و شب و ایام تعطیل (که عضو هیات علمی نیستند) به صورت شفاف تدوین شده و اجرا می 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 2 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

1 
تدوین دستورالعمل نحوه ارتباط آموزشی و درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی در  

 عصر و شب و ایام تعطیل   
 مستندات 

 اجراي دستورالعمل فوق  2
مصاحبه با فراگیران و پزشکان  

 مقیم

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

و  آموزشی  ارتباط  نحوه  دستورالعمل 

غیر  مقیم  پزشک  با  فراگیران  درمانی 

ایام  و  شب  و  عصر  در  علمی  هیات 

 تعطیل تدوین نشده است.  

ارتباط  نحوه  دستورالعمل 

با   فراگیران  درمانی  و  آموزشی 

پزشک مقیم غیر هیات علمی در 

عصر و شب و ایام تعطیل تدوین 

 است. شده 

و  آموزشی  ارتباط  نحوه  دستورالعمل 

غیر  مقیم  پزشک  با  فراگیران  درمانی 

ایام   و  و شب  عصر  در  علمی  هیات 

 می شود. تعطیل تدوین شده و اجرا 
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  6 8 استاندارد 

شود تحت نظر مستقیم اعضاء هیات علمی و  هاي آموزشی، فرآیند خدمات درمانی که توسط فراگیران ارائه میدر بیمارستان

هاي مورد نیازانجام گرفته و مستندات آن موجود  با واگذاري تدریجی مسئولیت به تناسب پیچیدگی خدمات و مهارت

 است.  

 
 

  سنجه

 دستورالعمل نحوه نظارت اعضاء هیات علمی بر فعالیت درمانی فراگیران تدوین شده است. در بیمارستان 

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 5 5/3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

   مستندات    علمی بر فعالیت درمانی فراگیرانتدوین دستورالعمل نحوه نظارت اعضاء هیات   1

 اجراي دستورالعمل فوق  2
مصاحبه با فراگیران و اعضاء  

 هیات علمی 

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

اعضاء   نظارت  نحوه  دستورالعمل 

درمانی  فعالیت  بر  علمی  هیات 

 فراگیران تدوین نشده است.  

دستورالعمل نحوه نظارت  

ر  اعضاء هیات علمی ب 

فعالیت درمانی فراگیران  

 شده است. تدوین 

دستورالعمل نحوه نظارت اعضاء هیات  

فراگیران  درمانی  فعالیت  بر  علمی 

 می شود. تدوین شده و اجرا 

که انبیمارست هایی 

کارورز  یا  دستیار 

 2  پزشکی ندارند
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 9محور 

 هاي بالینیهاي آموزشی به عنوان عرصه پژوهش بیمارستان
  1 9 استاندارد 

 بر فعالیت هاي پژوهشی بیمارستان نظارت دارددارد. معاون پژوهشی  آموزشی/ بیمارستان معاون پژوهشی

 
 

  سنجه

 باشد. در ساختار بیمارستان، معاون پژوهشی ، مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی نیز می

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 3 5/2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   ابالغ معاون پژوهشی    1

 مستندات  انتصاب معاون پژوهشی به عنوان مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

معاونت  بیمارستان  ساختار  در 

 وجود ندارد   /آموزشی پژوهشی

معاونت  بیمارستان  ساختار  در 

 وجود دارد.  آموزشی/پژوهشی

معاونت   بیمارستان  ساختار  در 

وجود دارد که بر    آموزشی/پژوهشی

بیمارستان  پژوهشی  هاي  فعالیت 

 نظارت دارد 

  200بیمارستان زیر 

 تخت
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  2 9 استاندارد 

براي    بیمارستانهاي پژوهشی در در سند استراتژیک بیمارستان اهداف پژوهشی بیمارستان تدوین شده است و برنامه

 فواصل زمانی مناسب استقرار یافته است. 

 
 

  سنجه

   گردد.هاي پژوهشی در فواصل زمانی مناسب اجرا می بینی شده و برنامه در برنامه استراتژیک بیمارستان ، اهداف پژوهشی پیش

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

1 3 2 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   تدوین اهداف پژوهشی در برنامه استراتژیک بیمارستان   1

 مصاحبه با معاون پژوهشی  هاي پژوهشی در بیمارستاناجراي برنامه  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

بیمارستان  استراتژیک  برنامه  در 

پیش  پژوهشی  نشده اهداف  بینی 

 است.  

بیمارستان  استراتژیک  برنامه  در 

 است. بینی شده  اهداف پژوهشی پیش 

بیمارستان  استراتژیک  برنامه  در 

پیش پژوهشی  و  اهداف  شده  بینی 

 شود.برنامه پژوهشی اجرا می 
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  3 9 استاندارد 

عهده    متخصص اپیدمیولوژي و یا پزشکی اجتماعی  سرپرستی آن رابیمارستان داراي واحد توسعه تحقیقات بالینی است که  

و کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران آموزش یافته زیر نظر مسئول واحد مربوطه بر اساس دستورالعمل ابالغ شده، هدایت   دارد

 پژوهش را بر عهده دارند.

 
 

  سنجه

در بیمارستان واحد توسعه تحقیقات بالینی طبق دستورالعمل ابالغ شده و با بکارگیري متخصص اپیدمیولوژي و یا پزشکی اجتماعی و  

 کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران ، هدایت پژوهش را بر عهده دارد.  

 ضریب  سطح سنجه
 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   وجود واحد توسعه تحقیقات بالینی و ابالغ یا قرار داد پرسنل واحد توسعه تحقیقات بالینی 1

 مصاحبه با معاون پژوهشی  هدایت پژوهش  2

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

توسعه   واحد  سازمانی  ساختار  در 

 تحقیقات بالینی وجود ندارد.  

در ساختار سازمانی واحد توسعه  

 دارد تحقیقات بالینی وجود 

توسعه در   واحد  سازمانی  ساختار 

با   بالینی  سرپرستی تحقیقات 

اجتماعی  پزشکی  یا  اپیدمیولوژیست 

به  را  پژوهش  هدایت  و  دارد  وجود 

   عهده دارد
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  4 9 استاندارد 

هاي بالینی و سیستم ارائه خدمات گیري در ارتقاء مراقبت هاي بالینی براي تصمیماز شواهد علمی و نتایج پژوهش

 گردد. ها استفاده میبیمارستان

 
  سنجه

  کند. را تعیین نموده و اجرا می **بندي و ارائه به معاون پژوهشی ، اولویت *بیمارستان فرآیند شناسایی مشکالت
 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات   بیمارستانبندي مشکالت تدوین فرآیند شناسایی و اولویت 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو (   ) 1یک ( ) 0صفر (

اولویت و  شناسایی  بندي فرآیند 

نشده   تعیین  بیمارستان  مشکالت 

 است.  

اولویت و  شناسایی  بندي فرآیند 

شده   تعیین  بیمارستان  مشکالت 

   .است

اولویت و  شناسایی  بندي فرآیند 

بر مشکالت بیمارستان تعیین شده و  

 اساس آن تحقیقات مرتبط انجام  

 می شود. 

 

 توضیحات 

 تواند کمک قابل توجهی در رفع آنها داشته باشد اعم از مشکالت سازمانی و بالینیمشکالتی که انجام پژوهش می *

هاي بیمارستانی در شوراي ، واحد بهبود کیفیت، کمیته هاي بالینی، دفتر پرستارياین مشکالت توسط بخش **

بندي جهت اجرا به واحد توسعه تحقیقات بالینی یا معاون پژوهشی  پژوهشی مطرح و پس از بررسی و اولویت 

 .شودارجاع می 
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  5 9 استاندارد 

معتبر داخلی و خارجی از اعضاء هیات علمی  بیمارستان سازوکار مناسب جهت ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت  

 و فراگیران در حال آموزش دارد. 

 
 

  سنجه

هایی جهت ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده درمجالت معتبر داخلی و خارجی از اعضاء  دفتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برنامه 

   نماید.می هیات علمی و فراگیران در حال آموزش دارد و اجرا 
 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه
کامال 

 ضروري 
 ايتوسعه  ضروري 

 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

3 3 3 

 روش ارزیابی  مالك ارزیابی

 مستندات  تدوین برنامه ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده اعضاء هیات علمی و فراگیران در بیمارستان 1

 اجراي برنامه تدوین شده براي ارتقاء مقاالت   2
مصاحبه با معاون پژوهشی و  

 اعضاء هیات علمی  

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

برنامه ارتقاء  بیمارستان  براي  اي 

اعضاء   شده  منتشر  مقاالت  تعداد 

 هیات علمی و فراگیران ندارد.  

بیمارستان  براي ارتقاء تعداد مقاالت  

و   علمی  هیات  اعضاء  شده  منتشر 

 فراگیران برنامه دارد 

توسط   شده  منتشر  مقاالت  تعداد 

اعضاي هیئت علمی و سایر پرسنل  

 د. بیمارستان رشد ساالنه دار
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  6 9 استاندارد 

هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  هاي تحقیقاتی در حال اجرا در بیمارستان، بر اساس دستورالعملتمام طرح 

 مصوبات الزم را از کمیته اخالق داراي صالحیت کسب نموده است. 

 
 

  سنجه

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیته اخالق بیمارستان هاي تحقیقاتی بیمارستان بر اساس دستورالعمل طرح

   گردد.مطرح و تایید می*
 ضریب  سطح سنجه

 میانگین وزن سنجه

 ايتوسعه  ضروري  کامال ضروري 
 ) 1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

2 4 3 

 روش ارزیابی  ارزیابیمالك  

 مستندات  بررسی طرح هاي تحقیقاتی در کمیته اخالق بیمارستان 1

 امتیاز

 غیر قابل ارزیابی  ) 2دو ( ) 1یک ( ) 0صفر (

مستندات تایید کمیته اخالق  

 وجود ندارد.   

مستندات تایید کمیته اخالق براي 

برخی طرح هاي واجد شرایط  

 وجود دارد 

براي  مستندات تایید کمیته اخالق 

    وجود دارد.همه طرح ها 

 

 . هاي تحقیقاتی مورد قبول است تایید کمیته اخالق در پژوهش بیمارستان یا دانشگاه براي طرح* توضیحات 
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