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 ًَِآٍری در آهَزش علَم پسشکیتحَل 10بست ٍ: 
 اعتباربخشی هَسسات ٍ بیوارستاًْای آهَزشی        
لسٍم اًجام اعتباربخشی ٍ ارزشیابی درًٍی در ادٍار هختلف 
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“What gets evaluated, gets done.” 

 



 واژه ها، تعاریف و مفاهیم

 Qualitas 1از ریطِ : هتٌبست ثَدى ثب اّذاف در ًظرگرفتِ ضذُ: کیفیت
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.کویتی کِ هرز هطلَة ٍ ًبهطلَة در یک هؼیبر را هطخص هی کٌذ: استبًذارد  

.جٌجِ ّبیی از پذیذُ هَرد ارزیبثی کِ قضبٍت در هَرد آًْب اًجبم هی ضَد: هؼیبر  

ّبکیفیت : چیسيقضبٍت در هَرد ارزش یب کیفیت : ارزضیبثی  
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الگَیی از ارزضیبثی جْت تبئیذ صالحیت ٍ هجَز ثراي هَسسبت آهَزضی: اػتجبرثخطی  



www.company.com 

ارزش، تعییي هٌظَر بِ ارزشیابی هَرد هَضَع هَرد در دفاع قابل ّای شاخص کارگیری بِ ٍ تعییي  

  (Scriven M)شذُ تعییي ّای شاخص با هقایسِ در آى … ٍ سَدهٌذی کارآیی، کیفیت،

چیسی کیفیت یا ارزش هَرد در قضاٍت(Scriven M)  

اًگلستاى:Review  (هَسسِ یا برًاهِ ارزشیابی): Peer Review………… Review System 

اًگلستاى:  Assessment(داًشجَ ارزیابی)..................................................... Peer Evaluation 

شوالی اهریکای: Evaluation 
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ارزشیابی                                                                                

Measurement + Judgment = Evaluation 



World Health Organization (WHO) 

Research 

Curriculum 
Development 2 

CME 3 4 
Teacher Training 
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Relevance 
to the 
objectives 

Multi-
dimensional 
(UNESCO) 

Expectations 
of 
stakeholders  

Value 
added as 
quality 

Different 
Definitions 
Concepts 

Quality Definition in Education: 

1 5 4 3 2 

 Scriven M)) چیسي کیفیتیب ارزش در هَرد قضبٍت : ارزضیبثی
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Relevance 
to the 
objectives 

Merit 

 

Worth 

Expectations 
of 
stakeholders  

Value 
added as 
quality 

Different 
Definitions 
Concepts 

Quality Definition in Education: 

1 5 4 ? 2 

 Scriven M)) چیسي کیفیتیب ارزش در هَرد قضبٍت : ارزضیبثی

 



 Urea…………..Criterion 

 mg/dl…………Indicator 

 10-50..……….Standard 

Standard, Indicator, Criterion 



 Score……….…..Criterion 

 Pass/Fail…..……Indicator 

 14..……………….Standard 

Standard, Indicator, Criterion 
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Evaluation 

 

Applications  

of 

 Evaluation  

Feedback 

Control 

Power game 
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Research 

Intervention 



ثِ کبرگیري   -3
استبًذاردّب ثِ 

هٌظَر تؼییي  
ارزش، کیفیت، 

کبرآیی، سَدهٌذي  
هَضَع هَرد  … ٍ 

 ارزضیبثی 

تؼییي   -1
در  استبًذاردّب 

هَرد کیفیت  
هَضَع هَرد  

 ارزضیبثی 

آٍري  جوغ  -2  
 اطالػبت هَرد ًیبز 
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Evaluation Subjects (6 P) 

6 P 

Program Product 

Personnel 

Policy 

Performance 

Project 





1 Pamela Catton 

Annals of 

RCPSC, 1999 

2 
American 

Heritage 

dictionary 
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 اسحاق مرادی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 14

 ثرًبهِ، یک آى جریبى در کِ است ارزضیبثی فرآیٌذ اػتجبرثخطی
 گیرًذ هی قرار ارزضیبثی هَرد ًظر هَرد ثرًبهِ از ثیرٍى افرادي تَسط

 است تٌجیْی یب هثجت پیبهذّبي داراي آًْب قضبٍت ٍ

 
اػطبي هجَز یب تأییذ صالحیت یک ٍاحذ آهَزضی کِ ثر اسبس ًظر 
 خجرگبى حَزُ هرثَطِ، ضَاثط هطخص ضذُ را رػبیت کردُ ثبضذ 

 
ارزضیبثی تخصصی، رسوی، هجتٌی ثر ًظر خجرگبى: اػتجبرثخطی  

Worthen B.R. 

Program 

evaluation 

 تعاریف اعتباربخشی
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اّذاف بر هبتٌی ارزشیابی 

هذیریت بر هبتٌی ارزشیابی 

خبرگاى ًظر بر هبتٌی ارزشیابی 

ًظرات اختالف بر هبتٌی ارزشیابی 

کٌٌذگاى هصرف بر هبتٌی ارزشیابی 

کٌٌذگاى هشارکت بر هبتٌی ارزشیابی 
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 رويکردهاي مختلف به ارزشیابی برنامه

 ػیٌی گرایی

 رٌّی گرایی
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 اعتباربخشی
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 ارزشیابي

 مبتني بر خبرگان

سیستن ارزضیبثی 
 رسوی

 خجرگی

فرد ارزضیبثی کٌٌذُ 
 ٍیژُ

پبًل ارزضیبثی کٌٌذُ  
 ٍیژُ

سیستن ارزضیبثی غیر  
 رسوی

 اعتباربخشی

ارزضیبثی ٍزارتخبًِ ّب 
 در هَرد هؤسسبت

Accreditation 



(ادامه)اعتباربخشی   

 1 ثب سبثقِ تریي ٍ ثحث ثراًگیستریي الگَي ارزضیبثی

2 
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 ثِ هؼٌبي اختیبر دادى، هسئَل داًستي، هٌصَة کردىaccredit:  از کلوِ 

 فرایٌذ ثیرًٍی ارزضیبثی کیفیت: استفبدُ از الگَي کوی: ّذف: ارتقبء کیفیت

(.در اثتذا)هٌحصر ثَدى ثِ آهَزش، داٍطلجبًِ ٍ هستقل از ًظبرت دٍلتی   
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 انواع اعتباربخشي:

 (Program)برنامه اي ( 1

 Institutional) )موسسه اي ( 2

است پَضص تحت آهَزضی ّبي دٍرُ هَرد در. 

هَرد هطخص حَزُ دٍرُ یک در دٍرُ کیفیت  

 .گیرد هی قرار ارزضیبثی

پسضکی ػلَم در تخصصی ّبي رضتِ ثَرد :هثبل 

 .در هَرد کلیت یک هَسسِ اًجبم هی ضَد•
کیفیت سبزهبى ٍ فؼبلیتْبي آى هَسسِ ضبهل  •

اهَر اداري، ثَدجِ، سبیر هٌبثغ ٍ اهکبًبت، اهَر 
پژٍّطی، اهکبًبت آهَزضی ٍ هکبًیسن ّبي 

تضویي کیفیت در آى هَسسِ هَرد ارزیبثی قرار  
 .هی گیرد
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 مراحل انجام اعتباربخشي

استبًذاردّب ثبیذ از قجل تؼییي ضذُ ثبضذ. 
 ِارایِ گسارش ًْبیی درثبرُ کیفیت هَسس

 اػتجبرثخطی ضذُ
هحرهبًِ: گسارش ارزیبثی درًٍی 
قبثل اًتطبر: گسارش ًْبیی 



 نقاط قوت اعتباربخشي

1 

2 3 

4 

5 

کیفیتتضویي   
ٍاحذّبي هَرد ارزضیبثی    

 ارتقبي هستور کیفیت 
هَرد ارزضیبثی ٍاحذّبي   

 حوبیت از ٍاحذّبي آهَزضی 
ثراثر فطبرّبدر   

 جبهؼیت فرایٌذ ارزضیبثی

گردآٍري سیستوبتیک اطالػبت اهکبى   
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تورکس صرف رٍي  
اّذاف در ًظرگرفتِ 

 ضذُ

رٌّی ثَدى قضبٍت  
ٍ ًگراًی در هَرد  

پبیبیی ًتبیج ٍ ثرٍز  
 سَگیري

دفبع از هٌبفغ یک  
صٌف ثجبي دفبع از 
 هٌبفغ جبهؼِ

یکسبى ضذى ثرًبهِ 
ّبي آهَزضی در 
 هؤسسبت هختلف

 نقاط ضعف اعتباربخشی
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• Setting the Standard  Quality Improvement 

Accreditation? 

 Quality Assurance • The culture of evaluation 
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 با تشکر از تَجِ شوا بسرگَاراى
.................................................................. 
 ًَزدّویي جلسِ شٍرًال کالب آهَزش پسشکی
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