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اهمیت اعتبار بخشی
طع حداقل در مق)پزشكي رويه آموزشگسترش بي•

ايمبوده( پزشكي عمومي
. تغير انتفاعي اسافزايش تعداد واحدهاي آموزشي•

فيت عالوه بر تأثيري كه اين واحدهاي آموزشي بر كي
آموزش پزشكي دارند باعث اختالل در امر برنامه

. وندشريزي صحيح نيروي انساني پزشكي نيز مي
هي  افزايش سطح آگااين در حالي است كه به دليل •

يش  رو به افزاجامعه، سطح انتظارات مردم از پزشكان
است



 گزارش فلكسنر كه توسط 1910در سال ،
ر به بود، منجده مجمع پزشكي آمريكا تهيه ش

ر استانداردهاي جديد دپذيرش و تأكيد بر 
آموزش پزشكي و تعطيلي تعدادي از 

اين  كه قادر به تأميندانشكده هاي پزشكي 
بود در اين شرايط. استانداردها نبودند گرديد

د  اعتباربخشي منطقه اي رشكه آژانس هاي 
 American Medical Associationكردند

)AMA

 . 4



در كشورهاي آمريكاي شمالي سال هاست كه•
اعتباربخشي آموزش پزشكي عمومي  

(Undergraduate Medical Education-
UME )در واقع قدمت . در حال انجام است

در اين كشورها به UMEساختار اعتباربخشي 
اوايل قرن بيستم برمي گردد



 Liaison Committee onدر حال حاضر نيز •
Medical Education به 1942كه از سال

همين عنوان مشغول فعاليت است وظيفه  
را در اياالت متحده  UMEاعتباربخشي در حوزه 

انشكده  با همكاري كميته اعتبار بخشي د)و كانادا 
بر عهده دارد( هاي پزشكي كانادا



ن، هلند،  برخي از كشورهاي اروپايي نظير انگلستا•
راليا و كشورهاي اسكانديناوي و نيز كشورهاي است
زالندنو نيز ساختارهايي را به اين منظور راه  

در سال هاي اخير تالش هايي  . اندازي نموده اند
درساختارهاي اعتباربخشي براي استقرار 

مكزيك، آمريكاي التين و مالزي انجام شده
است



وق عالوه بر ساختارهاي اعتباربخشي ف•
سال هاي آخر قرن بيستم الذكر، در 
WFMEر نيز فعاليت گسترده اي را د

خشي زمينه استقرار يك ساختار اعتبارب
بين المللي براي دوره هاي آموزشي 

.پزشكي عمومي آغاز نموده است



الت  اعتباربخشي آموزش پزشكي تخصصي در ايا•
اي  برميگردد، يعني زماني كه بر1914متحده به سال 

راي اولين بار صدور مجوز بيمارستان هاي آموزشي ب
پس از آن در دهه پنجاه. آموزش تخصصي آغاز شد

صي در دو قرن بيستم ميالدي بود كه كميته هاي تخص
از آن پس. رشته جراحي و داخلي تشكيل گرديد

كميته هاي رشته هاي ديگر به تدريج راه اندازي 
.شدند



سال پيش تمامي اين كميته ها تحت  20ازحدود •
حمايت و نظارت واحدي بنام شوراي اعتبار بخشي

 Accreditation)آموزش پزشكي تخصصي 
Council for Graduate Medical Education  )

اعتباربخشي  ACGMEدر حال حاضر . شونداداره مي
رشته 74رشته تخصصي و 26آموزش تخصصي در 

.فوق تخصصي باليني را بر عهده دارد



كي  اعتباربخشي آموزش پزشكانادا كشور در •
آغاز گرديد و در حال 1945تخصصي از سال 

55حاضر اعتباربخشي آموزش تخصصي در 
ر كانادا رشته تخصصي و فوق تخصصي در سراس
انادا توسط كالج سلطنتي پزشكان و جراحان ك

(Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada)صورت مي گيرد.



ي  در حال حاضر ساختارهاي اعتباربخش•
در زمينه هايي نظير آموزش مستقل

مداوم، دندانپزشكي و تخصص هاي 
 Alliedوابسته، داروسازي، و رشته هاي 

Health Medicine در حال فعاليت
 .هستند



این موارد از جمله اعتبار بخشی های •

.تخصصی محسوب می گردند

مواردی نیز از اعتبار بخشی های موسسه ای •

.را بیان می نماییم



نظارت بر کلیه دانشگاه هاونظامهای آموزشی امریکادر 
ارزشیابی عملکرد و اعتبار موسسه ای از طریق 

صورت می پذیردو تقریبا تمام دانشگاه ها برای تعالی و
ارتقا کیفیت خود  داوطلبانه به این موضوع تن در می 

چرا که کمکهای مالی دولت و بورسهای دولتی فقط دهند 
به دانشجویانی تعلق می گیرد که در دانشگاه های معتبر

و این نظارت بر حداقل استانداردها ی .تحصیل می کنند
در مواردی مانند خود ارزیابیدانشگاه توسط فرایند 

رسالت و اهداف دانشگاه ،برنامه های آموزشی،هیات 
علمی و کارکنان ،کتابخانه و سایر منابع 

آموزشی،خدمات دانشجویی،منابع فیزیکی و مالی و 
.برنامه های خاص صورت می پذیرد



به 1990نظریه کیفیت در دانشگاه ها در سال انگلستاندر
د کار گرفته شد و روسا و معاونان دانشگاه ها یک واح

ش مدیریت بر رسی کیفی آموزبر رسی علمی به نام 
در تا راهبرد برقراری کیفیت راعالی تشکیل دادند 

.دانشگاه ها به دقت زیر نظر بگیرد

بازنگری دوره ها،روند یاد گیری،شیوه تدریس،سنجش
وه دانشجویان،روشهای افزایش کارایی هییت علمی،نح

ارایه خدمات دانشجویی از جمله موارد مورد بر رسی 
ی دانشگاه های که مدع. کیفیت در این کشور می باشد

ه شایستگی هستند مورد سنجش قرار می گیرند و س
درجه عالی ،رضایت بخش،و غیردرجه کیفیت شامل 

.به آنها تعلق میگیردقابل قبول 



طرح تازه ای پایه گذار ی شده هلند در کشور 

ه ازای پاسخگویی باست که به دانشگاه ها در 

انون ک. کیفیت استقالل بیشتری داده می شود

ملی دانشگاه ها پس از انجام مذاکراتی بادولت

یت مسئولیت ایجاد نظامی برای اطمینان از کیف

ن و روند کار کانو.عملکرد ها را برعهده گرفت

خود سنجی و باز دید هایی از طرف شامل یک 

در مدت همکاران می باش و اعتبار ارائه شده 

.سال مجددا مورد سنجش قرار خواهد گرفت5



بخش در آسیا شاهد توسعه و گسترش 

خصوصی بوده که اقدامات گستر ده ای برای 

توسعه آموزش عالی به عمل آورده است 

از این (چین،هندوستان،پاکستان و ویتنام .)

.دست هستند 

کشورهایی که در امركیفیت  آموزش عالی 

سرمایه گذاری کرده اند اکنون نتایج انرا می 
کره جنوبی ،مالزی و تایلندبینند مانند 



Accreditation

Certification

Licensure

-National
Professional 

or

Specialized 

accreditation

Regional or

Institutional 

accreditation



licensureصدور پروانه

ک فرد  فرآيندي است كه طي آن يک نهاد دولتي براي اشتغال ي•
،  يا يک سازمان بهداشتي درماني در حرفه يا تخصص خاصي

مقررات صدور مجوز معموال به منظور  . مجوز صادر مي نمايد
تامين  كه يک فرد يا سازمان برايحداقل استانداردهاييتضمين 

صدور  . وندبهداشت و ايمني بايد رعايت نمايند بكار گرفته مي ش
ي  مجوز براي اشخاص معموال بعد از انجام آزمايشات خاص، سپر

كردن دوره هاي آموزشي، به صورت دوره اي در قبال پرداخت  
ي وجه و يا حفظ شايستگي حرفه اي از نظر آموزش، تجديد م

.شود



Certificationتایید صالحیت
ازمان  فرآیندی است که طی آن، یک نهاد قانونی، که می تواند یک س•

ن  از قبل تعییمعیارهایو یا الزاماتباشد، رعایت NGOدولتی و یا 
.  مایدشده را در یک سازمان و یا توسط یک فرد خاص ارزشیابی می ن

بجای هم  با وجود آن که اصطالح اعتباربخشی و تایید صالحیت اغلب
سازمان ها  بکار گرفته می شوند، ولی اعتباربخشی معموال فقط برای

ای بکارگرفته می شود، و تایید صالحیت هم برای افراد و هم بر
تفاده  تایید صالحیت زمانی که برای افراد اس. سازمان ها کاربرد دارد

داقل  حمی شود، بیانگر این مفهوم است که آن فرد عالوه بر کسب 
را برای اثبات  اضافه ای، آموزش های اخذ مجوزالزم برای الزامات

.شایستگی در یک حوزه خاص، دریافت نموده است



Accreditationاعتباربخشی
موال شده، که معنهاد شناختهفرایندی رسمی است که طی آن یک •

تی  است، ارزیابی می نماید که آیا یک سازمان بهداش (NGO)یک 
منتشر  قابل اجرا، که از قبل تعیین واستاندارددرمانی در سطح یک 

خشی،  استانداردهای اعتبارب. شده است، فعالیت می نماید یا خیر
ازمان های  یا بهینه هستند که معموال توسط ساستانداردهای مطلوبی

طراحی می  بهبود کیفیتاعتباربخشی به منظور تشویق تالش های 
قاطع اعتباربخشی یک سازمان بهداشتی درمانی خاص، در م. شوند

با ارزیابان هم سطحاز محل، توسط بازدیدساله، پس از دو تا سه
.آن سازمان صورت می پذیرد



ك تواند در مورد كلیت یاعتباربخشي مي

انجام گیرد (سازمان)مؤسسه
(institutional accreditation)

یا فقط در برگیرنده یكي از سه حوزه

آموزش ،خدمات و پژوهش 
(.  specialized accreditation)باشد



Programme accreditation

• Program accreditation evaluates the 
quality of teaching and the support of 
learning, design and planning of 
programs of study, assessment and 
feedback to learners, learning 
environments and learner support 
systems and programme evaluation

23



Institutional accreditation

 Institutional accreditation considers the characteristics of 
the institution as a whole

 Evaluates the organizational capacity to deliver quality 
educational programs 

 Does not seek to deal with any particular programme in 
detail although programs are reviewed as a part of the 
consideration of the entire institution. 

 It examines such institutional characteristics as 
governance, administrative strength, academic policies 
and procedures, quality of faculty, physical facilities and 
financial stability. 
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Elements of Institutional 
Accreditation

Governance and 
Administration

Financial 
Stability

Admission and 
Student Services

Institutional 
Resources

Student learning

Institutional 
effectiveness

Relationships 
with internal and 

external 
constituencies
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Cycles for programme and 
institutional accreditation

Programme

 Range 3 years to 8 years

 Relatively new university systems -3 years; well 
established systems= 5 years

Institutional

 5 to 10 years

 Relatively new system=8 years; well established=10 years



Programme

Programme

Programme

Programme

Programme

COMBINED



Programme accreditation: 

The Process

• Setting minimum standards

• Self study

• Selection and training of accreditors

• Site visit

• Decision making

• Disclosure



Decision Spectrum
Programme Accreditation

•Not accredited
•Denied

•Interim accreditation
•Partial accreditation
•Provisional accreditation

•Accredited
•Full Accreditation
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• Setting minimum 
standards

• Self study

• Selection and training of 
accreditors

• Site visit

• Decision making

• Disclosure



• Decision on a 9-point scale

31

A+ Excellent

A

B+ Good

B

C+ Fair

C

D Poor

E

F fail



اهمیت اعتبار بخشی
شي،  به دولت، جامعه، مسؤوالن اجرايي مؤسسات آموزبخشي اطمينان•

آموزش گيرندگان در مورد كيفيتمتخصصان، دانشگاهيان و اموزش
ارايه شده 

هاي  عملها و دستورالآموزشي از طريق تدوين شاخصبهبود كيفيت •
الزم براي ارزشيابي  

هاي  از طريق ارزشيابيبهبود دايمي تشويق مراكز آموزشي براي •
مداوم 

ك انگاري در زمينه درجامعيت فرايند ارزشيابي كه مانع از ساده•
پيچيدگي فرايندهاي آموزشي ميگردد 

در مورد آوري سيستماتيک اطالعات جمعفراهم كردن امكان •
واحدهاي مورد ارزشيابي  



• Shows commitment to quality

• Improves communication and collaboration within 
the organisation

• Promotes team building

• Increases credibility

• Demonstrates accountability

• Improves productivity

• Obtaining advice from surveyors (mentoring)

Benefits of Accreditation



 Improvement in the quality of the 
institution/program through the process

 Establish goals and benchmarks in relation to 
peer institutions

 Marketing/competitive advantage

 Financial Aid Opportunities



• Provides an independent external survey, by peers,
of an organizations level of performance in relation
to Provincial standards

• Guides healthcare organizations to identify their
strengths and also the limitations of the services they
are providing



• Strong motivational lever for organizations to review
their operations and improve in areas where deficits
exist

• Articulate levels of expected performance through
the establishment of standards and monitoring of
compliance

• Demonstrates an organizations commitment to
achieving high quality and safe care for patients
residents



• Provides an award of accreditation which is intended
to be an assurance that at a particular point in time a
health care organization had instituted structure and
was adhering to process designed to indentify,
mitigate, and appropriately respond to risks, and
achieving acceptable outcomes

• Neither accreditation or any quality system can
assure that an adverse event will not occur in a
health care organization



مراحل اعتباربخشي
اين مرحله . در مورد واحد مورد ارزشيابيآوري اطالعات جمع-الف•

منظور هاي مخصوصي كه به همينتواند با استفاده از پرسشنامهمي
اند، انجام شودتهيه شده

لمي، توسط مسؤول آموزشي، اعضاي هيأت عانجام ارزيابي دروني -ب
گيرندگان  مسؤوالن اجرايي مؤسسه و آموزش

-كه از خارج از مؤسسه اعزام ميانجام بازديد توسط خبرگاني -پ
شوند

كننده تهيه گزارش توسط هيأت ارزشيابي-ت
اساس كليه  توسط نهاد مسؤول اعتباربخشي برگيري نهايي تصميم-ث

ري  گيشده، كه در بسياري از موارد اين تصميمآورياطالعات جمع
-صورت مي( multidisciplinary)اي توسط يك كميته چند رشته

.گيرد



از توجه شما سپاسگزارم•


