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 به نام خدا

 

با طبق دستور معاون محترم آموزشی و هاي ارزشیابی مبتنی بر استانداردهاي مصوب،  ها، به منظور تعیین سنجه پس از تصویب معیارهاي ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان: مقدمه
کارگروهی متشکل از کارشناسان آشنا به مباحث ارزشیابی و مدیریت ها،  دبیرخانه شوراي گسترش دانشگاه در ،ایشان در دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی تخصصیمحترم قائم مقام همراهی 

هاي علوم پزشکی، تشکیل گردید. هدف  ها نیز تجربه داشتند، در دبیرخانه شوراي گسترش دانشگاه بیمارستانی که در زمینه اعتباربخشی و اجرایی ساختن استانداردهاي معاونت درمان در بیمارستان
باشد.  سازي قضاوت ارزیابان می گیري به منظور تسهیل اجراي استانداردها و همچنین ایجاد زبان مشترك ارزیابی براي یکسان هاي ارزیابی، تعیین ابزار شفاف و قابل اندازه ین سنجهکارگروه فوق ازتدو

هاي آموزشی را آماده نمود. در  نویس اولیه راهنماي ارزیابی بیمارستان ماه، پیشدو دت کمتر از نفرساعت کار کارشناسی در م  600 بیش از تیم فوق از هفته دوم تیر ماه کار خود را آغاز نمود و طی 
بیمارستانها  هاي آموزشی کشور ، به قابلیت اجرایی آنها ، و حذف تضادهاي احتمالی بین استانداردهاي درمانی ها با توجه به شرایط کنونی بیمارستان  راهنماي تدوین شده، در انتخاب هر یک از سنجه

، سطحی از استاندارد است که بیمارستان آموزشی کامال ضروريمنظور از  .اند اي ،تعیین شده و توسعه ،ضروريهاي ارزیابی در سه سطح کامال ضروري با استانداردهاي آموزشی توجه گردید. سنجه
، سطحی از استاندارد است که بیمارستان اي توسعهو سطح  ها باید اجرا نماید خ ابالغ سنجهبیمارستان تا دو سال پس از تاری، سطحی از استاندارد است که ضروريهمواره باید آن را اجرا نماید. سنجه 

د. یکی میزان ه دو مولفه انجام شدهی با توجه ب ها وزن سپس براي هر یک از سنجهدهی براي هر سنجه لحاظ گردیده است. همچنین نمره ها باید به آن دست یابند.  تا چهار سال پس از ابالغ سنجه
و دیگري تاثیر و اهمیت آن در بیشترین سختی دستیابی را دارد  3کمترین سختی و ضریب  1تقسیم شده است به نحوي که ضریب  3تا  1تحت عنوان ضریب دستیابی و از ن دشواري دستیابی به آ

. و میانگین این دو ضریب، وزن هر سنجه بیشترین تاثیر در آموزش را دارد 5کمترین تاثیر و ضریب  1م شده است و ضریب تقسی 5تا  1تحت عنوان ضریب اهمیت آموزشی و از  آموزش فراگیران
سازي  التی که در پیادهها، سعی بر آن گردید مشک ها بود تا مستند سازي . در تدوین این شاخص ها و اجرایی بودن سنجه ، بیشتر بر ارزیابی اجراي فعالیتمجري طرح تاکید کارگروه باشد می

ها، به تسهیل اجراي کار براي ارزیابان به  ها وجود داشت تا حد امکان ، تکرار نگردد و با توجه به تجربیات ارزنده افراد کارگروه در اعتباربخشی درمانی بیمارستان استانداردهاي درمانی در بیمارستان
البته این امر مستلزم صرف زمان بیشتري بود که با توجه به اتمام مهلت تعیین شده از طرف معاون محترم آموزشی، طی جلسات فشرده، در  همراه کیفیت مطلوب فرآیند ارزیابی توجه بیشتري شود.

یا ) و 6-13ها ( مانند  عتباربخشی درمانی بیمارستاناردهاي احال حاضر راهنما، تدوین گردیده است. الزم به توضیح است که براي تعداد محدودي از استانداردها با توجه به مشترك بودن آنها با استاند
با جابجایی استانداردها تدوین هاي ارزیابی  در فرآیند آموزش، سنجه تدوین نشد. همچنین در قسمت بخش اورژانس و واحدهاي پاراکلینیک به منظور توالی ارزیابی ، سنجهقابل مالحظه عدم تاثیر 
  شده است.

الزم به . استاي  سنجه توسعه 13و  ضروريسنجه  27سنجه کامال ضروري، و  100 ها، از این سنجهباشد که  استاندارد مصوب می 95سنجه براي  140گردیده شامل، در حال حاضر متن تدوین 
 دارند. ها، میتواند الکترونیک و یا غیر الکترونیک باشد و مستندات الکترونیک ارجحیت توضیح است که تمام مستندات ذکر شده در سنجه
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سازي  ، ولی تالش خود را در آمادهها و پایلوت نشدن معیارها مواجه بودند هایی از قبیل فرصت زمانی کم و ناکافی براي بازنگري شاخص در تدوین متن راهنما با محدودیتبا اینکه اعضاء کارگروه 
 نمایند. این مجموعه استقبال می هاي آینده بازنگريدر زمینه  هاي آموزشی و بیمارستان ي علوم پزشکیها هاي همکاران دانشگاه ها نموده و از راهنمایی اولیه این سنجه

 

 :هاي آموزشی تدوین راهنماي ارزیابی بیمارستان مجریان طرح

  دکتر مرتضی جبارزاده-    امامی رضوي سید حسن دکتر-    نژاد طبري دکتر احمد خالق- 

  سمیه حسامدکتر -     امینیمهیار مهندس -     دکتر مسعود یاوري- 

   مقدم دکتر ژیال منوچهري-    الهام قدردوست نخچیدکتر -    عبدالرضا دالوريمهندس -

 مهندس جواد نواحی-     پور غالمرضا نعمانی-

 

 ارائه نظرات خود ما را در ویرایش این راهنما کمک نمودند، قدردانی گردد. انجام شده  و پاسخ به نظرسنجی باهاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیل که   جا دارد از دانشگاه/دانشکده

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-   دانشگاه علوم پزشکی اراك-  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -  دانشکده علوم پزشکی  آبادان-

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز-    پزشکی البرزدانشگاه علوم -  دانشکده علوم پزشکی اسفراین-  ندانشگاه علوم پزشکی اصفها-

           هردانشگاه علوم پزشکی بوش-    دانشگاه علوم پزشکی بم-   دانشگاه علوم پزشکی بابل-   دانشگاه آزاد اسالمی -

 خراسان شمالی انشگاه علوم پزشکید-   دانشگاه علوم پزشکی تهران-  دانشگاه علوم پزشکی تبریز-  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-   اندانشگاه علوم پزشکی زنج-   دانشگاه علوم پزشکی زابل-  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-

  دانشگاه علوم پزشکی فسا-   هروددانشگاه علوم پزشکی شا-  دانشگاه علوم پزشکی شیراز-  دانشگاه علوم پزشکی سمنان-

  پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم-   دانشگاه علوم پزشکی کرمان-  دانشگاه علوم پزشکی کاشان-  یندانشگاه علوم پزشکی قزو-
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  دانشگاه علوم پزشکی لرستان-   ندانشگاه علوم پزشکی گیال-  دانشگاه علوم پزشکی گناباد-  دانشگاه علوم پزشکی گلستان-

  دانشگاه علوم پزشکی همدان-   دانشگاه علوم پزشکی مشهد-  مازندراندانشگاه علوم پزشکی -  دانشکده علوم پزشکی الرستان-

 

   هاي آموزشی یاري دادند. یمارستانهاي ارزیابی ب با ارائه نظرات خود ما را در نهایی نمودن سنجه  EXPERT GROUPسپاس از اساتید ذیل که با شرکت در جلسه با همچنین 

 دکتر سلیمان احمدي-  دکتر سید امیر حسین امامی-   اصالن آباديدکتر -    بابی نودکتر هادي رضا ار-

 طاهره چنگیزدکتر -    دکتر بهروز پورآقا-    دکتر زهرا پویان-    اي دکتر سیدخلیل پسته-

 دکترسید سجاد رضوي-   دکتر مصطفی داستانی-   دکتر قاسمعلی خراسانی-    دکتر مهدي خسروي-

 دکتر علی سروش-   دکتر محمد زاینده-   دکتر مجید رضوي-    زاده دکتر ناهید رحیم-

   دکتر شهرزاد عصاره-   فرهاد سرابندي دکتر -  دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی-    دکتراحمدرضا سروش-

   دکتر نادر ممتازمنش-   زازادهدکتر عظیم میر-  دکتر سید محمد جواد مرتضوي-     دکتر فرهاد لطفی-

   دکتر مسعود محمدپور-   راد محمد مصدق  دکتر علی-   دکتر بیتا مسگرپور-    مظفريدکتر علی -

  زاده چابک دکتر شاهرخ یوسف-

 گردد. قدردانی میهاي مجري، نیز  اله، مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مرکز قلب تهران و دانشگاه آزاد اسالمی براي همکاري در برگزاري جلسات کارگروه هاي بقیه از بیمارستان
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 در راستاي رسیدن به اهداف برنامه هاي عملیاتیتدوین و  چشم انداز ،بیانیه رسالتدر  اهداف آموزشیوجود ) 1-1
 بیمارستان، به آموزشی بودن بیمارستان اشاره شده است. **انداز چشمو  *رسالتدر بیانیه : )1( سنجه 

          
 کند. مشخص می)، فلسفه وجودي سازمان را MISSION*بیانیه رسالت (

 بینی نموده است. هدف غائی و آرمانی که بیمارستان در مدت زمان اجراي برنامه استراتژیک براي خود پیش) VISIONانداز ( ** چشم

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

در بیانیه رسالت و 
انداز به آموزشی  چشم

بودن بیمارستان اشاره 
 شده است

لمینت رسالت و مشاهده 
هاي  بخشانداز در  چشم

  آموزشی

در بیانیه رسالت و 
انداز به آموزشی  چشم

بودن بیمارستان اشاره 
 نشده است.

 
انداز  چشمدر بیانیه رسالت و 

به آموزشی بودن بیمارستان 
 اشاره شده است.

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب 

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5(اهمیت آموزشی  )1-3دستیابی (

 1 3 2 
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 در راستاي رسیدن به اهداف برنامه هاي عملیاتیتدوین ، چشم انداز و اهداف آموزشی در بیانیه رسالتوجود  ) 1-1
 ، اهداف آموزشی خود را مشخص کرده است.*برنامه استراتژیکبیمارستان در ): 2سنجه ( 

  
 

 

 

 

 

 باشد. هاي مشخص براي دستیابی به اهداف می ها و اهداف کالن و استراتژي انداز و ارزش شود و شامل رسالت، چشم ساله تدوین می 5تا  3برنامه کالن بیمارستان است که در یک بازه زمانی  ،برنامه استراتژیک*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
داف آموزشی در وجود اه

بیمارستان  آگاهی معاون آموزشی  برنامه استراتژیک
 بیمارستان از اهداف آموزشی

اهداف آموزشی در برنامه 
بیمارستان  استراتژیک

 تدوین نشده است
 

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

 باشد. مطلع می
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 در راستاي رسیدن به اهداف برنامه هاي عملیاتیتدوین و  ز، چشم اندارسالتدر بیانیه اهداف آموزشی وجود  ) 1-1
 خود را در راستاي دستیابی به اهداف آموزشی تدوین نموده و به آن عمل می کند. *بیمارستان برنامه عملیاتی): 3سنجه ( 

 

چه اقداماتی باید انجام شود، بایست اطالعات زیر را در برگیرد:  شده برسد. هر برنامه عملیاتی می تعیین به اهداف از پیشبیمارستان گیرد تا  اي از گامهایی است که انجام می مجموعه ، )OPERATIONAL PLANبرنامه عملیاتی (*
اطالعات حاصل  هاي مربوطه انجام پذیرد، ی نیاز است تا اقدامات و فعالیتانجامد، چه منابع ها باید انجام شود و هر فعالیت تا چه زمانی بطول می مات و فعالیتکسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده است، چه زمانی هر یک از اقدا چه

 به چه کسانی منتقل شود.

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود برنامه عملیاتی 

 بیمارستان آموزشی
اقدامات اجرایی مشاهده 

  مرتبط با برنامه عملیاتی
تدوین  برنامه عملیاتی

 نشده است.

 برنامه عملیاتی تدوین
شده ولی شواهد 

اقدامات اجرایی وجود 
 ندارد

تدوین برنامه عملیاتی 
شده و شواهد اقدامات 

 اجرایی موجود است.
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 یفیت آموزش بالینیریزي براي ارتقاء ک ظارت و برنامهبه منظور ن وجود واحد توسعه آموزش بالینی )  2-1
 دیده شده است.بیمارستان در زیر مجموعه معاونت آموزشی ن در چارت سازمانی بیمارستا **بالینی واحد توسعه آموزش: ) 1(سنجه 

 

 
 

 امضاي ریاست بیمارستان قابل قبول است (درون سازمانی)*. چارت سازمانی با 

 )، در بیمارستان برعهده دارد.EDCها ( واحدي است که وظایف آموزشی را مانند مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، ) بیمارستان EDO**واحد توسعه آموزش بالینی (

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 2 5/1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

واحد (*وجود چارت سازمانی مصوب
توسعه آموزش بالینی در زیر 

قرار  مجموعه معاونت آموزشی
 دارد).

  
 چارت سازمانی مصوب

واحد توسعه آموزش 
 بالینی وجود ندارد

 
 چارت سازمانی مصوب

واحد توسعه آموزش 
 بالینی وجود دارد
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 آموزش بالینی کیفیتریزي براي ارتقاء  ) وجود واحد توسعه آموزش بالینی به منظور نظارت و برنامه 2-1
 ، مسئولیت واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان را بر عهده دارد.*: فردي واجد شرایط2سنجه

 

 تواند مسئول واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان باشد آموزشی میباشد. معاون  *منظور از فرد واجد شرایط، عضو هیات علمی بالینی با دو سال سابقه آموزشی و یا کارشناس ارشد آموزش پزشکی با دو سال سابقه می

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

حکم انتصاب مسئول واحد 
توسعه آموزش بالینی با امضاي 

رئیس یا معاون آموزشی 
 بیمارستان

  
مسئول واحد توسعه 
آموزش بالینی واجد 

 باشد شرایط نمی
 

مسئول واحد توسعه آموزش 
بالینی عضو هیئت علمی 

 یابالینی با دو سال سابقه 
کارشناس ارشد آموزش 

پزشکی با دو سال سابقه 
 باشد. می

 

 آموزشیهاي تیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
 

9 
 



 

 

 ریزي براي ارتقاء کیفیت آموزش بالینی ) وجود واحد توسعه آموزش بالینی به منظور نظارت و برنامه 2-1
 بر اجراي آن نظارت می کند.ریزي نموده و معاون آموزشی  برنامه، ارتقاي کیفیت آموزش بالینیجهت به منظور نظارت ، ) : واحد توسعه آموزش بالینی3سنجه(

 

 باشد. ها براي ارتقاء آموزش بالینی می ها و راهکار اي از اهداف، فعالیت بالینی، مجموعهآموزش *منظور از برنامه ارتقاي کیفیت 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 3 3 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0( صفر

1 
برنامه ارتقاي کیفیت آموزش 

 *بالینی

اقدامات مرتبط با اجراي 
 برنامه

و  مصاحبه با معاون آموزشی
مسئول واحد توسعه آموزش 
بالینی در مورد نحوه اجراي 

 برنامه 

برنامه ارتقاي کیفیت  
 وجود ندارد. 

برنامه ارتقاء کیفیت وجود 
پایش نظارت و دارد ولی 

یا معاون  شود انجام نمی
آموزشی از نتایج پایش 

 برنامه آگاهی ندارد.

برنامه ارتقاء کیفیت وجود 
نظارت و پایش  دارد و
شود و معاون  می انجام

آموزشی از نتایج پایش 
 .برنامه آگاهی دارد

 

2 

پایش  نظارت و  مستندات
برنامه ارتقاي کیفیت آموزش 

و مستندات اقدام بالینی 
 اصالحی

 

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
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 بیمارستان یتیم مدیریت آموزش وجود)  3-1
(که *آموزشی(کیلینیک و پاراکلینیک) هاي ، رؤساي بخشو یا نمایندگان آنها شامل: رئیس بیمارستان، معاون آموزشی، مدیران گروه هاي آموزشیحداقل آموزشی مدیریت تیم : سنجه 

 .باشند می سوپروایزر آموزشیمسئول واحد توسعه آموزش بالینی و باشند) و  عضو هیئت علمی می

 تواند مدیر گروه باشد. رئیس بخش می*

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 2 5/1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ابالغ یا صورتجلسات تیم 

   مدیریت آموزشی
افراد ذکر شده در سنجه، 

عضو تیم مدیریت آموزشی 
 باشند بیمارستان نمی

 

کلیه افراد ذکر شده در سنجه، 
عضو تیم مدیریت آموزشی 

باشند و  بیمارستان می
 صورتجلسات وجود دارد.

 

 

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
 

11 
 



 

 

 مربوطهو دانشکده هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی آموزشی بیمارستان بین مشترك قرارداد (تفاهم نامه) همکاریهاي وجود )  5-1
 با دانشکده هاي مربوطه وجود دارد.بین بیمارستان جهت انجام فعالیتهاي آموزشی  *هاي همکاري هم نامهاتفقراردادها یا سنجه:  

 
 

 می باشد. موارد فسخقرارداد و و اعتبار مدت اجرا  ،ن تعهدات طرفی ، موضوع ،اقل شامل مشخصات طرفین حد ،قراردادیا تفاهم نامه * 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5آموزشی (اهمیت  )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
لیست رشته هاي آموزشی 

داراي دانشجو در بیمارستان 
 به تفکیک دانشکده ها 

  
قرارداد یا   تفاهم نامه
وجود ها  با دانشکده

 ندارد.

هاي  رشتهلیست 
وجود دارد و آموزشی 

حداقل دو تفاهم نامه با 
 ها از دانشکدهسوم 

 .است منعقد گردیده

لیست تفکیک رشته ها 
و دانشکده ها و تفاهم 

قرارداد با کلیه /نامه
 دانشکده ها وجود دارد.

 

2 
وجود قرارداد یا تفاهم نامه 
بین بیمارستان و دانشکده 

 .هاي مربوطه
  

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
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 و پاسخگویی به معاون آموزشی بیمارستاني آموزشی بخشها مسئولیتهاي آموزشی رؤساي)  6-1
 .شده استمشخص آنها مسئولیت آموزشی ،ي آموزشیشرح وظایف رؤساي بخشهایا  بالغدر ا: )1(سنجه 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود بند مسئولیت آموزشی 
گویی به  بخش و پاسخرئیس 

معاون آموزشی بیمارستان در 
ابالغ یا شرح وظایف رئیس 

 .بخش

هاي  روساي بخش  
آموزشی شرح وظایف 

  مشخص ندارند. 

هاي  روساي بخش
آموزشی شرح وظایف 
 مشخص دارند و به آن

کنند و پاسخگو  عمل می
 هستند.

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
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 ي آموزشی و پاسخگویی به معاون آموزشی بیمارستانمسئولیتهاي آموزشی رؤساي بخشها)  6-1
 *می دهند. ارائه به معاون آموزشی بیمارستان هر شش ماهحداکثر  راگزارش عملکرد بخش برنامه ها و  ،رؤساي بخشهاي آموزشی): 2سنجه( 

 

 دهد.  ریزي آموزشی، گزارش عملکرد را هر شش ماه یکبار به مدیر گروه و معاون آموزشی ارائه می بیش از یک بخش از یک گروه آموزشی دارند، مسئول برنامههایی که  *در بیمارستان

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 2 5/1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
برنامه ها و گزارش  

گزارش  یابرنامه  مصاحبه با معاون آموزشی  عملکرد آموزشی بخشها 
 وجود ندارد. عملکرد

در  گزارش عملکرد یابرنامه 
هاي  تعدادي از بخش

 لیو آموزشی وجود دارد
معاون آموزشی از آن 

 اطالع است. بی

 گزارش عملکرد وبرنامه 
هاي  در تمام بخش

آموزشی وجود دارد و 
معاون آموزشی از آن 

 اطالع دارد.

 

 هاي آموزشیآموزش در بیمارستانتیم مدیریت  1 
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 معاون آموزشی بیمارستاني آموزشی و پاسخگویی به مسئولیتهاي آموزشی رؤساي بخشها)  6-1
 .کند بیمارستان هماهنگ می آموزشیاف را درجهت اهد آموزشی هاي مختلف عملکرد بخشمعاون آموزشی بیمارستان ): 3سنجه( 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
  *اقدامات اصالحیمستندات 

در راستاي بهبود عملکرد 
 ها آموزشی بخش

 
معاون آموزشی و رؤساي 
 بخشهاي آموزشی مربوطه

مستندات اقدامات 
در راستاي اصالحی 

بهبود عملکرد آموزشی 
 وجود ندارد.

مستندات تحلیل عملکرد 
ها وجود دارد ولی  بخش

اقدامات اصالحی در 
راستاي بهبود عملکرد 

و در  آموزشی وجود ندارد.
 شود. مصاحبه تایید نمی

مستندات اقدامات 
در راستاي اصالحی 

بهبود عملکرد آموزشی 
و در مصاحبه  وجود دارد
 شود.  تایید می

 

 

 شود. کمبود یا نقص یک برنامه یا فعالیت انجام میدر راستاي رفع داماتی است که منظور از اقدامات اصالحی، اق*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
 

15 
 



 
 

به مدیر گروه فرد مسئول ) و پاسخگویی باشدیگ گروه آموزشی  زیر نظریی که چند بخش آموزشی در بخشها( برنامه ریزي آموزشی مسئول جهت انتصابمدیر گروه  ابالغ)  7-1
 مربوطه و معاون آموزشی بیمارستان

 *انتخاب می نماید.بخشها اعضاي هیئت علمی مرتبط به عنوان مسئول برنامه ریزي آموزشی از فردي را  ، آموزشی مدیر گروه:  سنجه 

 

 

 تعیین نماید.  مختلف فراگیران سطوح ریزي آموزشی مجزا به عنوان مسئول برنامه توانند فرد یا افرادي هاي آموزشی که چندین بخش آموزشی در یک بیمارستان دارند، می مدیران گروه* 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ابالغ انتصاب مسئول برنامه 

با  ریزي آموزش در بخشها
 امضاي مدیر گروه آموزشی

  

حکم انتصاب مسئول 
برنامه آموزشی وجود 

 ندارد
 

حکم انتصاب مسئول 
برنامه آموزشی و شرح 

وظایف مسئول 
آموزشی  ریزي برنامه

 وجود دارد

در بیمارستانهایی که 
هیچ یک از گروه هاي 

آموزشی بیش از یک 
 2 بخش نداشته باشند.

شرح وظایف ابالغ شده 
 ریزي آموزشی مسئول برنامه

 

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
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 )Dress Codeمقررات نحوه پوشش (اطالع رسانی و نظارت در )  8-1
 از آن مطلع بوده و به آن عمل می کنند. و اعضاي هیئت علمی آئین نامه نحوه پوشش در بیمارستان وجود دارد و تمامی فراگیرانسنجه:  

 

 
 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
پوشش و آئین نامه نحوه 

 پوستر مربوطه
اجراي آئین نامه توسط 

فراگیران و اعضاي هیئت 
علمی در فضاي آموزشی 

 درمانی

مصاحبه با فراگیران و اعضاي 
 نفر) 5هیئت علمی (حداقل 

نامه نحوه پوشش و  آیین
رسانی به  مستندات اطالع

فراگیران و اعضاء هیات 
علمی وجود ندارد یا 

قوانین و مقررات پوشش 
 ی شودرعایت نم

نامه نحوه پوشش و  آیین
رسانی به  مستندات اطالع

فراگیران و اعضاء هیات 
علمی وجود دارد ولی 
 شود بطور کامل اجرا نمی

نامه نحوه پوشش و  آیین
رسانی به  مستندات اطالع

فراگیران و اعضاء هیات 
علمی وجود دارد و در 

مشاهدات، نحوه پوشش 
رعایت می گردد و 
هیات فراگیران و اعضاء 

علمی از مقررات کلی 
 پوشش آگاهی دارند.

 

2 
مستندات اطالع رسانی به 
فراگیران و اعضاي هیئت 

 علمی

 هاي آموزشیتیم مدیریت آموزش در بیمارستان 1 
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 )وضعیت آموزشی، درمانی و پژوهشی اعضاي هیئت علمیوجود سازو کار مشخص براي سنجش عملکرد سیستم آموزشی (جهت پایش و نظارت )  1-2
 تدوین نموده است. در هر سه شیفت ، آموزشی و کنترل وضعیت آموزش، پژوهش و درمانی اعضاي هیئت علمیسیستم خود را در زمینه عملکرد  *خط مشی و روش اجراییبیمارستان سنجه: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 باشد. فرد مسئول حسن اجرا و پایش آن می  نماید و شامل هدف، روش اجرا، خط مشی و روش اجرایی مستندي است که سیاست بیمارستان در موضوع تعیین شده و روش اجرایی آن را تعیین می*

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 2 2 2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

 خط مشی و روش اجرایی 1
مات مرتبط با اجراي خط ااقد

 مشی

 10اعضاي هیئت علمی (
در خصوص آگاهی  نفر)

از نقش خود در نظارت 
براي عملکرد فراگیران 
 در تمام ساعات آموزشی

و روش اجرایی خط مشی 
در زمینه عملکرد سیستم 

آموزشی و کنترل وضعیت 
آموزشی، پژوهشی و 
درمانی اعضاء هیات 

 وجود نداردعلمی 

و روش اجرایی  خط مشی
در زمینه عملکرد سیستم 

آموزشی و کنترل وضعیت 
آموزشی، پژوهشی و 
درمانی اعضاء هیات 

وجود دارد و تا  علمی
حدودي اجرا می شود یا 

اعضاي هیئت علمی از آن 
 .آگاهی ندارند

خط مشی و روش اجرایی 
در زمینه عملکرد سیستم 

آموزشی و کنترل وضعیت 
آموزشی، پژوهشی و 

اعضاء هیات علمی درمانی 
وجود دارد و اجرا می شود 
و اعضاي هیئت علمی از 

 آن آگاهی دارند.
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 ) نتایج درمانیوبیمارستانی  هاي عفونت ، خطاهاي پزشکی ،میر مرگ و  ( نظیرشاخصهاي کلیدي  باکیفیت عملکرد سیستم آموزشی، عالوه بر شاخصهاي آموزشی  ارتقاء)  2-2
 کند.  هاي آموزشی استفاده می ) در توسعه برنامهو نتایج درمان هاي بیمارستانی  عفونت ،هاي کلیدي (نظیر مرگ و میر، خطاهاي پزشکی  معاون آموزشی از نتایج ارزیابی شاخص: سنجه

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
مستندات استفاده از گزارش 

هاي کلیدي  پایش شاخص
 ریزي آموزشی در برنامه

کلیدي  شاخص هاي  معاون آموزشی 
 تعیین نشده است.

شاخص ها تعیین شده 
ولی معاون آموزشی است 

 ندارد.از آن اطالع 

کلیدي  شاخص هاي 
و معاون تعیین شده است 

در آموزشی از آن 
ریزي آموزشی  برنامه

 نماید. استفاده می
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 آن و بهبود مداوم *فرایندهاي آموزشیاثربخشی )  3-2
 را تدوین نموده است.، فرایندهاي آموزشی تیم مدیریت آموزش: )1(سنجه 

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
جدول یا برنامه یا 

فرایند هاي  راهنماي
 آموزشی

 نفر) 5( حداقل فراگیران  
جدول یا برنامه یا 

فرایند هاي راهنماي 
 .وجود ندارد آموزشی

راهنماي جدول یا برنامه یا 
تدوین  فرایند هاي آموزشی

ن شده ولی فراگیران از آ
 اطالع ندارند

راهنماي جدول یا برنامه یا 
تدوین  فرایند هاي آموزشی

ن فراگیران از آ شده و
 .دارنداطالع 

 

 باشد. )، میزان دستیابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده میEDUCATIONAL EFFECTIVENESS*اثربخشی آموزشی (

 

 

 

 
 
 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 

 پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی 2 
 

21 
 



 
 

 

 آن و بهبود مداوم اثربخشی فرایندهاي آموزشی)  3-2
 کند. آموزش را تدوین نموده و پایش می ، برنامه بهبود کیفیتمعاون آموزشی بیمارستان): 2سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

 آموزشبرنامه بهبود کیفیت  1
مرتبط با اجراي فعالیتهاي 

 آموزشیبهبود کیفیت 

 
برنامه بهبود کیفیت وجود 

 ندارد

برنامه بهبود کیفیت 
تدوین شده ولی آموزش 

 شود. پایش نمی

برنامه بهبود کیفیت 
تدوین شده و  آموزش

 شود. پایش می
 

2 
اثربخشی مستندات پایش 

 برنامه بهبود کیفیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 4 5/3 
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ء ، آزمون هاي بالینی و نتایج موفقیت آنها در آزمونهاي علمی ( امتحان ارتقا آموزشی حداقل شامل معرفی نامه، تعداد روزها و ساعات آموزشی، بخشها و واحدهاي معرفی شده و نتایج کسب مهارت پرونده یا سوابق *
باشد.عالوه براین مستندات می تواند در شکل یک پرونده یا پورتفولیوي الکترونیک با دسترسی تعریف شده  ) می و ... ها انترنی، نتایج امتحانات داخلی بخش گواهینامه تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی، آزمون پره

 معاونت آموزش بیمارستان موجود باشد.

 
 

 

 وجود مستندات الزم در رابطه با وضعیت آموزشی فراگیران و میزان موفقیت آنها در آزمونهاي علمی)  4-2
 می باشند.  *آموزشی یا سوابق  کلیه فراگیران در بیمارستان داراي پرونده: )1(سنجه 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 2 2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
 سوابق آموزشیپرونده یا 
 فراگیران

پرونده یا سوابق آموزشی   
 فراگیران وجود ندارد

پرونده یا سوابق آموزشی 
از فراگیران براي برخی 

 وجود دارد

 فراگیران داراي پرونده یا
 باشند سوابق آموزشی می

 

 ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشیپایش و  2 
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 و میزان موفقیت آنها در آزمونهاي علمی وجود مستندات الزم در رابطه با وضعیت آموزشی فراگیران)  4-2
 میزان موفقیت و پیشرفت علمی فراگیران در آزمونهاي علمی مستند می گردد.): 2سنجه( 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات  ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات آزمونهاي وجود 
مستندات پذیرفته علمی/

در شدن در مقاطع باالتر 
 پرونده یا سوابق آموزشی

  
مستندات آزمونهاي 

 علمی وجود ندارد

مستندات آزمونهاي 
علمی براي یک یا چند 
گروه از فراگیران وجود 

 .دارد

مستندات آزمونهاي 
علمی براي کلیه 

 فراگیران وجود دارد

هایی که  بیمارستان
فراگیر رشته پزشکی 

 ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 2 2 

 ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی پایش و 2 
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و کارهاي بازخورد دو  وجود روشهاي ارزیابی عملکرد مناسب یادگیري و یاد دهی؛ در عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز)  5-2
 فراگیر) –طرفه (ارائه دهنده دانش 

عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، فراگیران در ته ها و مقاطع مختلف رشرا براي ارزیابی عملکرد یادگیري  خط مشی و روش اجرایی خود): بیمارستان 1سنجه( 
 تعیین نموده و اجرا می کند. رفتار حرفه اي

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ایی در خط مشی و روش اجر
زمینه ارزیابی عملکرد 

 یادگیري

مات مرتبط با اجراي خط ااقد
  مشی

 و روش اجرایی خط مشی
در زمینه ارزیابی عملکرد 

 .وجود ندارد یادگیري

 و روش اجرایی خط مشی
در زمینه ارزیابی عملکرد 

وجود دارد و تا  یادگیري
 .دشو حدودي اجرا می

 و روش اجرایی  خط مشی
در زمینه ارزیابی عملکرد 

یادگیري وجود دارد و 
 .کامل اجرا می شود

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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و کارهاي بازخورد دو  وجود روشهاي ارزیابی عملکرد مناسب یادگیري و یاد دهی؛ در عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز)  5-2
 فراگیر) –طرفه (ارائه دهنده دانش 

تعیین نموده و اجرا  اي رفتار حرفهعرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، ت علمی در هیاارزیابی عملکرد یاد دهی اعضاي ): بیمارستان روشی را براي ارائه بازخورد 2سنجه(
 می کند.

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات ارائه نتایج 
ارزیابی عملکرد یاد دهی 

ر سنجی از (مانند نتایج نظ
ت فراگیران) به اعضاي هیا

 علمی

 
ت مصاحبه با اعضاي هیا

 علمی

مستند ارائه نتایج ارزیابی 
وجود  عملکرد یاددهی

 ندارد

مستندات ارائه نتایج 
ارزیابی عملکرد یاد دهی 
به اعضاي هیات علمی 

اعضاي هیات ارائه شده و 
علمی از آن مطلع هستند 

از نتایج استفاده ولی 
 گردد. نمی

مستندات ارائه نتایج 
یابی عملکرد یاد دهی ارز

می ت علبه اعضاي هیا
ت ارائه شده و اعضاي هیا

و علمی از آن مطلع هستند.
 گردد. استفاده میاز نتایج 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 
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و کارهاي بازخورد دو  وجود روشهاي ارزیابی عملکرد مناسب یادگیري و یاد دهی؛ در عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز)  5-2
 فراگیر) –طرفه (ارائه دهنده دانش 

 عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، رفتار حرفه ايدر  ،): بیمارستان روشی را براي ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد یادگیري فراگیران رشته ها و مقاطع مختلف3سنجه(
 تعیین نموده و اجرا می کند.

 

 
 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات ارائه نتایج ارزیابی 
عملکرد یادگیري (مانند 
کارنامه یا نمرات آزمونها) به 

 فراگیران

 مصاحبه با فراگیران 
مستند ارائه نتایج 
ارزیابی عملکرد 

 یادگیري وجود ندارد
 

مستندات ارائه نتایج 
ارزیابی عملکرد یاد 

گیري به فراگیران ارائه 
شده و فراگیران از آن 

 مطلع هستند.
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دهی؛ در عرصه هاي دانش و توانمندیهاي بالینی، مهارتهاي فردي، رفتار حرفه اي و ساز و کارهاي بازخورد دو طرفه یابی عملکرد مناسب یادگیري و یادوجود روشهاي ارز)  5-2
 فراگیر) –(ارائه دهنده دانش 

 از آن استفاده می کند.جمع آوري نموده و را (آموزش) ت علمی و فراگیران در زمینه بهبود کیفیت یاد دهی و یادگیري ): بیمارستان پیشنهادات اعضاي هیا4سنجه( 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات پیشنهادات اعضاي 
ت علمی و فراگیران در هیا

زمینه بهبود کیفیت یاد دهی 
 (آموزش) و یادگیري

مستند پیشنهادات   
اعضاي هیات علمی و 
فراگیران در زمینه بهبود 
کیفیت یاددهی و 

وجود (آموزش)  یادگیري
 ندارد

 

پیشنهادات مستندات 
اعضاي هیات علمی و 

فراگیران در زمینه بهبود 
کیفیت یاددهی و 

وجود (آموزش) یادگیري 
 دارد.

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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 مامایی، پیراپزشکی و توانبخشی با همکاري بیمارستان و دانشکده هاي مربوطه ارزیابی دانشجویان پرستاري)  6-2

 مشارکت دارد.مامایی، پیراپزشکی و توانبخشی دانشجویان پرستاري، عملکرد آموزشی ارزیابی  دربیمارستان : سنجه

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

زیابی عملکرد مستندات ار
مامایی، دانشجویان پرستاري، 

با پیراپزشکی و توانبخشی 
مارستان بی همکاري

لیست، فرم نظرسنجی  (چک
 )از پرستاران و ..

 

نفر از  5مصاحبه با 
سرپرستاران و مسئولین 

بخشهایی که دانشجو (ذکر 
 شده در سنجه) دارند

 مستندات ارزیابی عملکرد
مامایی، دانشجویان پرستاري، 

با پیراپزشکی و توانبخشی 
بیمارستان وجود  همکاري

 ندارد

 

ارزیابی عملکرد مستندات 
 ویان پرستاري،دانشج

مامایی، پیراپزشکی و 
 با همکاريتوانبخشی 

 بیمارستان وجود دارد

هیچ یک از گروه هاي 
آموزشی ذکر شده در 
سنجه در بیمارستان 

 وجود ندارد

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 2 5/2 
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 اعضاء هیات علمی - 3
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  بیمارستان آموزش کادراصلیعضو هیات علمی بودن )  1-3
 .باشند میت علمی اصلی آموزش بیمارستان، اعضاي هیا کادرسنجه:  

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ی بیمارستان فهرست کادر اصلی آموزش

ت علمی و آخرین عضویت هیابا ذکر 
 رتبه علمی

% کادر اصلی 50کمتر از   
آموزشی بیمارستان عضو 
هیات علمی بوده و کپی 

آخرین حکم یا قرارداد ایشان 
 در دسترس است.

% کادر 75تا   50بین 
بیمارستان اصلی آموزشی 

عضو هیات علمی بوده و 
کپی آخرین حکم یا 

قرارداد ایشان در 
 دسترس است.

% کادر 75از بیش 
اصلی آموزشی 

بیمارستان عضو هیات 
علمی بوده و کپی 

آخرین حکم یا قرارداد 
ایشان در دسترس 

 است.

 

2 

کپی آخرین حکم یا قرارداد اعضاي 
 ت علمیهیا

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 

4 
 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 ؛ تعداد فراگیران و برنامه هاي آموزشی در حال اجراو فعالیتهاي درمانی بخشها پژوهشی-وظایف آموزشیت علمی؛ با تعداد و تنوع هیابین  تناسبوجود ) 2-3
 باشد متناسب می بر اساس استانداردهاي آموزشی وزارت متبوعپژوهشی و فعالیتهاي درمانی بخشها ر در بیمارستان با وظایف آموزشی و ت علمی حاضتعداد و تنوع اعضاي هیا: )1( سنجه

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

فهرست اعضاي هیات علمی 
با ذکر تخصص و نوع 

فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی 
 و درمانی 

حجم مراجعه به بیمارستان 
بخصوص در بخش اورژانس 

 و درمانگاه هاي تخصصی

معاونین آموزش، درمان و 
پژوهش، رؤساي بخشها و 

 مدیر پرستاري

فقط فهرست اعضاي 
 هیات علمی موجود است.

فهرست اعضاي هیات 
موجود بوده و  علمی

وظایف براي آنها تعیین 
شده ولی برنامه پایش 

 شده وجود ندارد.

فهرست اعضاي هیات 
علمی موجود بوده و 

وظایف براي آنها تعیین 
شده و برنامه پایش شده 

 موجود است.

 

2 

برنامه آموزشی،  مستندات
پژوهشی و درمانی بر اساس 

و * آمار عملکردي بیمارستان
ها و  دانشکدهاساسنامه 
هاي آموزشی براي  کوریکولوم

اعضاي هیات علمی توسط 
رئیس بخش و تأیید آن 
توسط معاونین و ریاست 

 بیمارستان حداقل سه ماهه

 علمی اعضاي هیات 3 
 

 آمار عملکردي بیمارستان (ضریب اشغال تخت، گردش تخت و متوسط روزهاي بستري) به تفکیک بخشها *
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 پژوهشی و فعالیتهاي درمانی بخشها؛ تعداد فراگیران و برنامه هاي آموزشی در حال اجرات علمی؛ با وظایف آموزشی و تعداد و تنوع هیاوجود تناسب بین ) 2-3

 است. *متناسبو برنامه هاي آموزشی در حال اجرا ت علمی با تعداد فراگیران تعداد و تنوع هیا):2سنجه( 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود فهرست برنامه هاي 
 در آموزشی در حال اجرا

کر تعداد بیمارستان با ذ
تعداد ت علمی و اعضاي هیا

 فراگیران جاري

برنامه آموزشی مشاهده 
بخشها یا واحد هایی که 

برنامه آموزشی در آن اجرا 
می شود (در پنج بخش  یا 
واحد: درمانگاه، اورژانس و 
بخش ویژه، بستري و اتاق 

 عمل )

مستندات مربوطه وجود  هیچ مستندي وجود ندارد معاون آموزشی بیمارستان
ولی در مصاحبه و  دارد

ده، تناسب دیده مشاه
 شود. نمی

مستندات مربوطه وجود 
ر مصاحبه و دارد و د

مشاهده، تناسب دیده 
  شود.  می

 اعضاي هیات علمی 3 
 

الیتهاي آموزشی  اعضاي هیات علمی ت علمی و بخشهاي آموزشی می باشد بطوري که در بخشها و درمانگاه ازدحامی از فراگیران مشاهده نشود و فعزیع منطقی فراگیران بین اعضاي هیامنظور از تناسب، تو *
 شود. به درستی انجام 
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 حضور و مشارکت فعاالنه در ارائه خدمات و نظرات کارشناسیو  بالینی در بیمارستان داروسازيوجود جایگاه سازمانی متخصص )  3-3
 بالینی با جایگاه سازمانی مشخص فعالیت می نماید. داروسازيمتخصص  در بیمارستان: )1(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ابالغ یا حکم متخصص 

 بالینی داروسازي

  

ابالغ یا حکم متخصص 
داروساز بالینی وجود ندارد 
یا برنامه حضور مشخص 
ندارد یا جایگاه سازمانی 
وي در بیمارستان تعیین 

 نشده است.

 

ابالغ یا حکم متخصص 
داروساز بالینی با برنامه 

حضور مشخص وجود دارد 
و جایگاه سازمانی وي در 

بیمارستان تعیین شده 
 است.

 2 
برنامه حضور متخصص 

بالینی در  داروسازي
 بیمارستان 

3 
مشخص بودن جایگاه 

بالینی در چارت  داروسازي
 سازمانی بیمارستان

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 بالینی در بیمارستان و حضور و مشارکت فعاالنه در ارائه خدمات و نظرات کارشناسی داروسازيوجود جایگاه سازمانی متخصص )  3-3
 بالینی در بیمارستان در ارائه نظرات کارشناسی به گروه هاي آموزش بالینی فعال می باشد. داروسازي): متخصص 2سنجه( 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود مستندات مبنی بر حضور 
صص مشارکت متخیا 

هاي  داروسازي بالینی در برنامه
 آموزشی بخشها

  
بالینی  داروسازيمتخصص 

در برنامه هاي آموزشی 
 بخشها مشارکت ندارد.

 

متخصص داروسازي 
بالینی در برنامه هاي 

آموزشی بخشها مشارکت 
 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 

 
 1 4 5/2 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 علمی بالینی در بیمارستان مطابق با ضوابط و مقررات جاري دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع تهیا حضور فیزیکی اعضاي)  4-3
 جاري دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رعایت می نمایند. بر اساس مقرراتستان را ت علمی بیمارستان ساعات موظف حضور در بیماراعضاي هیا :)1(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات  حضور اعضاي 
ت علمی متناسب با هیا

 کهمقررات جاري بیمارستان 
توسط رئیس بخش، معاونین 

تایید و ریاست بیمارستان 
 .شده است

  
اعضاي مستندات حضور 

 موجود نیستت علمی هیا
 

اعضاي مستندات حضور 
وجود دارد و ت علمی هیا

به تایید رئیس بخش ، 
رئیس بیمارستان معاونین و 

 رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 ت علمی بالینی در بیمارستان مطابق با ضوابط و مقررات جاري دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوعهیا حضور فیزیکی اعضاي)  4-3
معاون آموزش  اطالعرئیس بخش و ت علمی در خارج از بیمارستان طبق نظر ریاست دانشگاه نیاز است، مراتب با اخذ مجوز خدمات اعضاي هیابه ): در مواردي که 2سنجه(

 می پذیرد.بیمارستان انجام 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مجوز مورد تأیید رئیس 
 یبخش و معاون آموزش

در خصوص ارائه  بیمارستان
خدمات اعضاء هیات علمی 

 خارج از بیمارستاندر 

 یمصاحبه با معاون آموزش 
 بیمارستان

ارائه خدمات اعضاء هیات 
علمی در خارج از 

بیمارستان بدون اخذ 
مجوز رئیس بخش و 

معاون آموزشی صورت 
 گیرد. می

 

ارائه خدمات اعضاء هیات 
علمی در خارج از 

بیمارستان با اخذ مجوز 
رئیس بخش و معاون 

 گیرد آموزشی صورت می

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 دانشکده هاقرارداد پیش بینی شده بیمارستان با  ت علمی پرستاري و پیراپزشکی و توانبخشی مطابقپایش حضور فیزیکی اعضاي هیا)  6-3
 .قرارداد با دانشکده مربوطه در بیمارستان حضور دارندبر اساس ، پیراپزشکی و توانبخشی يت علمی پرستاراعضاي هیا: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ت گزارش حضور اعضاي هیا

پرستاري، پیراپزشکی علمی 
 و توانبخشی

 

مصاحبه با معاون آموزشی 
 بیمارستان

گزارش حضور و غیاب 
ت علمی اعضاي هیا

پرستاري، پیراپزشکی و 
 .وجود نداردتوانبخشی 

 

گزارش حضور و غیاب 
ت علمی اعضاي هیا

پرستاري، پیراپزشکی و 
توانبخشی و وجود دارد و 
به تایید معاون آموزشی 

 است.رسیده 

 

2 
با بیمارستان وجود قرارداد 

 دانشکده مربوطه

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 مامایی توسط بیمارستان هاي آموزشیي هیات علمی دانشکده هاي پرستاري تعیین وظایف درمانی براي اعضا)  9-3
 بینند. آموزش میهاي درمانی اعضاء هیات علمی  دانشجویان پرستاري مامایی در شیفت: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

برنامه شیفت درمانی 
براي اعضاي هیات 

علمی پرستاري و مامایی 
در زمان حضور دانشجو 

 وجود دارد.در بخش 

 

 مصاحبه با فراگیران

برنامه درمانی براي 
اعضاي هیات علمی 

پرستاري و مامایی وجود 
 ندارد

 

برنامه درمانی براي اعضاي هیات 
علمی پرستاري و مامایی وجود 

پرستاري و دارد و دانشجویان 
 هاي درمانی مامایی در شیفت

اعضاي هیات علمی آموزش 
بینند و در مصاحبه با فراگیران  می

 شود.  تایید می

هایی  در بیمارستان
دانشجوي که 

پرستاري و مامایی 
 وجود ندارد

 
 
 
 
 
 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 3 3 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 توانبخشی در آموزشهاي بالینی به صورت تیمیپرستاري و پیراپزشکی و تعامل گروه هاي مختلف پزشکی، )  10-3
 پرستاري و توانبخشی در برنامه ها و راندهاي آموزشی بصورت تیمی عمل می نمایند. گروه هاي مختلف پزشکی،: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
بندي  جدول زمان
 ها برنامه

و  نفر) 5(حداقل  ت علمیاعضاي هیا 
در خصوص نفر)  5( حداقل  فراگیران

فعالیتهاي تیمی مانند مشارکت در  نحوه
راندهاي بالینی، ژورنال کالب ، گزارش 

 روزانه و ....صبحگاهی و ویزیتهاي 

فعالیتهاي آموزشی بصورت 
هاي مختلف  تیمی با گروه

پزشکی، پرستاري و 
 نمی شود انجامتوانبخشی 

 

فعالیتهاي آموزشی بصورت 
هاي مختلف  تیمی با گروه

پزشکی، پرستاري و 
 می شود انجامنبخشی توا

هایی که  در بیمارستان
فقط یک گروه آموزشی 

 دارند.

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 2 2 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 بخش/دانشکدههاي الزم به ایشان و  ارائه بازخوردهاي آموزشی اعضاء هیات علمی در بیمارستان بر اساس برنامه منظم و  پایش میزان و کیفیت فعالیت)  11-3
 ت علمی تدوین نموده است.وزشی اعضاي هیافعالیتهاي آممیزان و کیفیت  ،بیمارستان خط مشی و روش اجرایی خود را درخصوص نحوه پایشمعاون آموزش  سنجه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود خط مشی و روش 
در خصوص نحوه  اجرایی

پایش میزان و کیفیت 
هاي آموزشی اعضاء  فعالیت

 هیات علمی

و فعالیتهاي مرتبط اقدامات 
 معاون آموزشمصاحبه با  با خط مشی

خط مشی و روش 
اجرایی در خصوص نحوه 

پایش میزان و کیفیت 
هاي آموزشی  فعالیت

اعضاء هیات علمی 
 تدوین نشده است.

خط مشی و روش 
نحوه اجرایی در خصوص 

پایش میزان و کیفیت 
هاي آموزشی  فعالیت

اعضاء هیات علمی وجود 
دارد ولی بر اساس آن 

 عمل نمی شود.

خط مشی و روش 
اجرایی در خصوص نحوه 

پایش میزان و کیفیت 
هاي آموزشی  فعالیت

اعضاء هیات علمی 
تدوین شده و بر اساس 

 آن عمل می شود

 

 هیات علمیاعضاي  3 
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 آناثربخشی  پایشو  ناسب براي توانمند سازي اعضاي هیات علمی بیمارستانوجود سازوکارهاي م)  12-3
تدوین نموده و اثربخشی آن را پایش  مربوط به ایشان آموزشی *هاي علمی با تاکید بر اجراي دوره بیمارستان، خط مشی و روش اجرایی براي توانمندسازي اعضاء هیات: سنجه

 .کند می

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود خط مشی و روش 

خصوص توانمند اجرایی در 
 اعضاء هیات علمی سازي

اقدامات و فعالیتهاي تعیین 
 شده در خط مشی

توسعه آموزش رئیس مرکز 
 بالینی و معاون آموزشی

و روش اجرایی خط مشی 
 در خصوص توانمند سازي

وجود اعضاء هیات علمی 
 .ندارد

و روش اجرایی خط مشی 
 در خصوص توانمند سازي
اعضاء هیات علمی تدوین 

ولی بر اساس آن  شده
 .عمل نمی شود

و روش اجرایی خط مشی 
 در خصوص توانمند سازي
اعضاء هیات علمی تدوین 
شده و بر اساس آن عمل 

 .می شود

 

 

 باشد. هاي بازآموزي مرتبط نیز قابل قبول می و کنترل عفونت و ...) و همچنین دوره CPRهاي آموزشی الزامی در اعتباربخشی درمانی ( مانند  دوره*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 علمیاعضاي هیات  3 
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 پژوهشی خود را به خوبی انجام می دهند.ت علمی که مأموریتهاي آموزشی و درمانی و سازوکارهاي تشویقی براي اعضاي هیاوجود )  13-3
 آموزشی و پژوهشی و درمانیمطلوب در خصوص فعالیتهاي  هاي غیرمالی) (با تاکید بر مشوق ت علمیاعضاي هیابراي تشویق  نامه داخلی آیینبیمارستان تیم مدیریت آموزش : سنجه

 اجرا می کند. توسط معاون آموزشی تدوین نموده و را

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
نامه داخلی تشویق  آیینوجود 

اعضاء هیات علمی و 
 رسانی به ایشان اطالع

 

نفر)  5با اعضاء هیات علمی (
در خصوص آگاهی از 

 نامه تشویق آیین

داخلی تشویق نامه  آیین
اعضاء هیات علمی تدوین 

 .نشده است

نامه داخلی تشویق  آیین
اعضاء هیات علمی تدوین 
شده است ولی بر اساس 

شود یا  آن عمل نمی
هیات علمی از آن   اعضاء

 .اطالع ندارند

نامه داخلی تشویق  آیین
اعضاء هیات علمی تدوین 

شده است و به اطالع 
اعضاء هیات علمی رسیده 

تندات تشویق است و مس
 .وجود دارد

 

2 
اعضاء مستندات تشویق 

 هیات علمی واجد شرایط

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 

 
 2 3 5/2 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 ممتاز یا بازنشسته توسط بیمارستاناي مناسب براي حفظ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید برجسته یا وجود سازوکاره)  15-3
 .گردد وجود دارد و در بیمارستان اجرا میاساتید برجسته و بازنشسته با ارتباط آموزشی و پژوهشی ایجاد و حفظ در خصوص  *آئین نامه داخلی: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0(صفر 

1 

داخلی در وجود آئین نامه 
خصوص ایجاد و حفظ ارتباط 
آموزشی و پژوهشی با اساتید 
برجسته و بازنشسته با تایید 

معاون آموزشی و رئیس 
 بیمارستان

ایجاد مبنی بر  اقداماتی
ارتباط آموزشی و پژوهشی 
با اساتید برجسته، ممتاز یا 

 بازنشسته

 

داخلی در آئین نامه 
خصوص ایجاد و حفظ 

ارتباط آموزشی و 
پژوهشی با اساتید 

برجسته و بازنشسته 
 تدوین نشده است

داخلی در آئین نامه 
خصوص ایجاد و حفظ 

ارتباط آموزشی و 
پژوهشی با اساتید 

برجسته و بازنشسته 
تدوین شده است ولی 

 شود اجرا نمی

داخلی در آئین نامه 
خصوص ایجاد و حفظ 

ارتباط آموزشی و 
پژوهشی با اساتید 

سته و بازنشسته برج
اجرا  تدوین شده است و

 .شود می

 

 

 .مربوطه می باشدالزامات اجرایی و  نامه تدوین شده حد اقل شامل موضوع آیین*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 هاي آموزشی بالینی و ارائه نظرات کارشناسی به گروهبیمارستان با متخصص تغذیه  همکاري)  16-3
 در بیمارستان در ارائه نظرات کارشناسی به گروه هاي آموزش بالینی فعال می باشد. *متخصص تغذیه: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود قرارداد همکاري با 

 متخصص تغذیه

 

مصاحبه با معاونت آموزشی 
 بیمارستان

قرارداد همکاري با 
متخصص تغذیه 

 وجود ندارد

قرارداد همکاري با 
متخصص تغذیه وجود 
دارد ولی برنامه حضور 

 مشخصی ندارد

قرارداد همکاري با متخصص 
تغذیه و برنامه حضور متخصص 
تغذیه در برنامه هاي گروه هاي 

 آموزشی وجود دارد

 

2 
برنامه حضور متخصص تغذیه در 

هاي آموزشی طبق درخواست  گروه
 گروه ها

 

 کند. وجود حداقل یک کارشناس ارشد تغذیه با دو سال سابقه کار نیز کفایت می*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 اعضاي هیات علمی 3 
 

45 
 



 
 

 و رفاهیت علمی از امکانات آموزشی سنجش رضایت اعضاي هیا برنامه برايوجود )  17-3
 ت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی اقدام می نماید.سبت به سنجش رضایت مندي اعضاي هیان (حداقل سالیانه)بیمارستان در فواصل زمانی مشخص: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود فرم سنجش 
اعضاي هیئت  مندي رضایت

علمی از امکانات آموزشی و 
 رفاهی

اقداماتی مبنی بر بهبود 
رفاهی امکانات آموزشی یا 

حاصل از نتایج سنجش 
 رضایت مندي

نفر از اعضاي  5مصاحبه با 
هیئت علمی در خصوص 
سنجش رضایت مندي و 
 انجام اقدامات اصالحی 

مندي  سنجش رضایت
هیات علمی از  اعضاء

امکانات آموزشی 
رفاهی انجام نشده 

 است.

سنجش رضایت مندي 
هیات علمی از  اعضاء

امکانات آموزشی 
رفاهی انجام شده ولی 

اقدام اصالحی انجام 
 نشده است.

سنجش رضایت مندي 
هیات علمی از  اعضاء

امکانات آموزشی رفاهی 
و اقدامات اصالحی بر 

اساس نتایج نظر سنجی 
و اعضاي انجام شده 

را تأیید  ت علمی آنهیا
 کنند. می

 

2 
مندي  سوابق سنجش رضایت

 سالیانه)(حداقل 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 3 3 

 اعضاي هیات علمی 3 
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 فراگیران -4
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اعضاي هیئت علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات  رمانی بیمارستان،دران در تمام سطوح با محیط آموزشی براي توجیه فراگی *برنامه هاي مکتوب و مشخصوجود )  1-4

 داخلی آن به طور مرتب و برنامه ریزي شده
 اجرا می نماید. رده هاي مختلف فراگیران تنظیم و بیمارستان برنامه توجیهی بدو ورود براي: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مکتوب برنامه مدون توجیهی 
فراگیران در تمام یا الکترونیک 

سطوح با محیط آموزشی 
درمانی و اعضاء هیات علمی و 
مدیریت بیمارستان و مقررات 

 داخلی آن

 

نفر از رده  5مصاحبه با 
 هاي مختلف فراگیران

فراگیران توجیهی برنامه 
در تمام سطوح با محیط 

اعضاء آموزشی درمانی و 
هیات علمی و مدیریت 

بیمارستان و مقررات 
 داخلی آن وجود ندارد

برنامه توجیهی فراگیران 
در تمام سطوح با محیط 
آموزشی درمانی و اعضاء 

هیات علمی و مدیریت 
بیمارستان و مقررات 

داخلی آن وجود دارد ولی 
اجرا نمی شود یا در 

مصاحبه با فراگیران تأیید 
 شود. نمی

ی فراگیران برنامه توجیه
در تمام سطوح با محیط 
آموزشی درمانی و اعضاء 

هیات علمی و مدیریت 
بیمارستان و مقررات 

داخلی آن و سوابق مبنی 
بر اجراي آن وجود دارد و 

در مصاحبه با فراگیران 
 شود. تأیید می

 

2 
سوابقی مبنی بر اجراي برنامه 

 توجیهی

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

باال دستی، ضوابط  ها، قوانین و مقررات هاي مختلف بیمارستان، اهداف وبرنامه در خصوص برگزاري منظم دوره هاي توجیهی بدو ورود فراگیران شامل آشنایی با بخش الزم است بیمارستان برنامه مدونی* 
 یارات دانشجویان و دستیاران داشته باشد، و تعریف شرح وظایف و اختتکمیل پرونده بیماران امکانات مختلف، نحوه  نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی،  ،داخلی
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 اقدامات اصالحی مورد نیاز از خدمات آموزشی و رفاهی و انجاممشخص براي سنجش رضایت فراگیران  برنامهوجود )  2-4
ارزیابی نموده و اقدامات اصالحی را بر اساس نتایج رضایت مندي ران از خدمات آموزشی و رفاهی را رضایت مندي فراگی ماهه) 6(حداقل : بیمارستان در فواصل زمانی مشخص سنجه

 اجرا می نماید.

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ش وجود فرم سنج

مندي فراگیران از  رضایت
اقداماتی مبنی بر بهبود خدمات  آموزشی و رفاهیخدمات 

رفاهی حاصل از  آموزشی و
 مندي نتایج سنجش رضایت

 با فراگیرانمصاحبه 
 نفر) 5حداقل ( 

سنجش رضایت مندي 
فراگیران از خدمات 

انجام آموزشی و رفاهی 
 نشده است.

سنجش رضایت مندي 
فراگیران از خدمات 

آموزشی و رفاهی انجام 
شده ولی اقدام اصالحی 

 انجام نشده است.

سنجش رضایت مندي 
فراگیران از خدمات 
آموزشی و رفاهی و 

اقدامات اصالحی بر اساس 
نتایج رضایت مندي انجام 

 شده است

 

2 
سوابق سنجش 

 6مندي (حداقل  رضایت
 ماهه)

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 فراگیران 4 
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 براي ارتباط بی واسطه معاون آموزشی بیمارستان با فراگیران فرآیند مشخصوجود )  3-4
 : بیمارستان فرایندي براي ارتباط بی واسطه فراگیران با معاون آموزشی بیمارستان را تدوین نموده و بر اساس آن عمل می نماید.سنجه

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
واسطه  وجود فرایند ارتباط بی

 فراگیران با معاون آموزشی

اقدامات انجام شده در 
درخواستها گیري  خصوص پی

 و موضوعات مطرح شده

نفر از فراگیران  5مصاحبه با 
 در خصوص اطالع از فرایند

فرایند مدون ارتباط 
واسطه فراگیران با  بی

معاون آموزشی وجود 
 .ندارد

واسطه  فرایند ارتباط بی
فراگیران با معاون 

آموزشی وجود دارد ولی 
فراگیران از آن اطالع 

 .ندارند

سطه وا فرایند ارتباط بی
فراگیران با معاون 

و فراگیران از آن  آموزشی
 .اطالع دارند

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 2 2 

 فراگیران 4 
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 در بیمارستان براي آموزش فراگیران و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و تحصیالت تکمیلیدرمانگاه و کلینیکهاي ویژه آموزشی دایر بودن )  4-4
و فراگیران دوره تخصصی مربوطه در درمانگاه آموزشی تحت نظارت اعضاي هیئت علمی اختصاص داده است و درمانگاه مخصوصی براي آموزش فراگیران بیمارستان کلینیک : سنجه

 .دنآموزش می بین

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
کلینیکهاي ها یا  درمانگاه برنامه

با مشخص تخصصی آموزشی 
 بودن سطوح فراگیران در آن

 

و  مصاحبه با معاون آموزشی
 رئیس درمانگاه

 ها یا درمانگاهبرنامه 
کلینیک هاي تخصصی 

آموزشی براي سطوح 
مختلف فراگیران 
 تدوین نشده است.

 ها یا درمانگاهبرنامه 
کلینیک هاي تخصصی 

وزش آموزشی براي آم
تدوین فراگیران در آن، 
شده ولی سطوح 

مختلف فراگیران در 
 برنامه مشخص نیست

 ها یا درمانگاهبرنامه 
کلینیک هاي تخصصی 
آموزشی براي آموزش 

ختلف سطوح م
فراگیران در آن، تدوین 

 است.شده 

هایی که  در بیمارستان
فراگیر مقاطع مختلف 

 ندارند پزشکی

2 

ر فراگیران و برنامه مدون حضو
کلینیک ها یا  درمانگاهدر دستیاران 

هاي تخصصی آموزشی که به 
اطالع معاون آموزشی و رئیس 

 درمانگاه رسیده باشد

 .باشند ، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ رشته پزشکی می، کارآموزان، کارورزاندر این سنجه منظور از فراگیر*

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 5 5/3 

 فراگیران 4 
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درمانی اقدامات انجام به ازاي دستیاران(تخصصی و فوق تخصصی، تحصیالت تکمیلی) به رئیس و معاون آموزشی بیمارستان پاسخگویی  مشخصوجود ساز و کارهاي )  5-4
 )، تحصیالت تکمیلیدستیاران(تخصصی و فوق تخصصی

 کند. ده و اجرا میبیمارستان خط مشی و روش اجرایی خود را در خصوص چگونگی پاسخگویی دستیاران به رئیس و معاون آموزشی در ازاي اقدامات درمانی تدوین نمو: سنجه

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

خط مشی و روش اجرایی در 
خصوص چگونگی 

در پاسخگویی دستیاران 
 فعالیتهاي درمانی آنان  مقابل

 

مصاحبه با رئیس و معاون 
 آموزشی بیمارستان

دستیاران در مصاحبه با 
 خصوص آشنایی با حدود

پاسخگویی به رئیس و معاون 
 5آموزشی بیمارستان (حداقل 

 نفر از دستیاران)

خط مشی و روش 
اجرایی در خصوص 

چگونگی پاسخگویی 
 مقابل رددستیاران 

فعالیتهاي درمانی آنان 
 تدوین نشده است

خط مشی و روش 
اجرایی در خصوص 

چگونگی پاسخگویی 
 در مقابلیاران دست

فعالیتهاي درمانی آنان 
تدوین شده است ولی 

 گردد اجرا نمی

خط مشی و روش 
اجرایی در خصوص 

چگونگی پاسخگویی 
 در مقابلدستیاران 

فعالیتهاي درمانی آنان 
تدوین شده است و 

مستندات مبنی بر اجراي 
 خط مشی وجود دارد

در بیمارستانهایی که 
دستیار یا دانشجوي 

میلی تحصیالت تک
 ندارند

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 فراگیران 4 
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  با امکانات استراحت، تغذیه و دسترسی به منابع الکترونیک اقامتگاه مناسب براي فراگیران تامین)  6-4
 فراهم نموده است.دسترسی به منابع الکترونیک براي فراگیران  امکانات تغذیه و استراحت و ، : بیمارستان پاویونسنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 

رده هاي مختلف  وجود پاویون به تفکیک
 فراگیران 

 
پاویون با شرایط ذکر 

 نداردشده وجود 

با بخشی  نوپاوی
از شرایط ذکر شده 

 وجود دارد

پاویون با شرایط ذکر 
 شده وجود دارد

 

2 
وجود فضا و امکانات تغذیه اي براي 

 فراگیران

3 
دسترسی به اینترنت و منابع الکترونیک و 

 تجهیزات الزم 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري ضروريکامال  سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 4 5/3 

 فراگیران 4 
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  فراگیرانبه تفکیک آقا و خانم براي مناسب کن و کمد رخت تامین)  7-4
 به تفکیک آقا و خانم فراهم نموده است. فراگیران  براي کمد سالم دسترسی به رختکن یا: بیمارستان سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1  
یا کمد براي محل رختکن 

 آقا و خانم به تفکیکفراگیران 

 
کن و کمد طبق  رخت

 سنجه وجود ندارد

کن یا کمد وجود دارد  رخت
ولی شرایط مناسبی وجود 

 ندارد

کن یاکمد طبق  رخت
 سنجه وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 فراگیران 4 
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  الزامات نظام درمانی و بیمه ايبا  فراگیرانوجود برنامه هاي مدون براي آشنایی )  8-4
 ذکر شده است. *الزامات نظام درمانی و بیمه اي، فراگیراندر برنامه مدون توجیهی  :سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
 و اي بیمه ذکر الزامات نظام

درمانی در برنامه مدون 
 فراگیرانتوجیهی 

 
نفر از رده هاي  5مصاحبه با 

 فراگیرانمختلف 

در برنامه مدون توجیهی، الزامات 
اي براي  درمانی و بیمهنظام 

 .فراگیران ذکر نشده است
 

در برنامه مدون توجیهی، 
اي  الزامات نظام درمانی و بیمه

 .براي فراگیران ذکر شده است

 

 

 باشد. ملزم به رعایت آنها می ،که ارائه دهنده خدمت، به عنوان خریداران عمده سالمت است گر هاي بیمه توسط سازمان از الزامات تعیین شدهاي  اي مجموعه الزامات بیمه*

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 فراگیران 4 
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  مناسب براي یاد دهی و پایش ایمنی فراگیران در برخورد با بیماران برنامهوجود )  9-4

الزم براي رعایت الزامات فوق را فراهم نموده فراگیران آموزش داده و امکانات کلیه هنگام ارائه خدمات درمانی را به  مات بهداشت، کنترل عفونت و ایمنیبیمارستان الزا: سنجه
 *است.

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 )2دو ( )1یک ( )0صفر (
غ.ق.ارزیاب

 ي

1 
الزامات مستندات آموزش فراگیران درخصوص 

وجود امکانات و  بهداشت ، کنترل عفونت و ایمنی
تجهیزات ایمنی و 

 حفاظت فردي

نفر از  5مصاحبه با 
فراگیران آموزش 

 دیده

مستندات آموزش فراگیران 
وجود ندارد یا امکانات ایمنی 

 کافی نیست.

مستندات آموزش فراگیران 
وجود دارد ولی امکانات 

ایمنی کافی نیست یا پایش 
 نمی شود

مستندات آموزش 
فراگیران وجود دارد و 
امکانات ایمنی کافی 

 شود. و پایش می است

 

2 
روشها و وسایل  استفاده از مستندات پایش

بر اساس چک لیستهاي توسط فراگیران ایمن 
 بهداشت، کنترل عفونت و ایمنی فردي

 

 دانشگاه انجام شده باشد با ارائه مستندات قابل قبول است. در مواردي که آموزش فوق در سطح*

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 امنیت براي فراگیران هنگام ارائه خدمات درمانی  تامین)  10-4
 : بیمارستان امنیت فراگیران را هنگام ارائه خدمات درمانی تأمین می نماید.سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

هاي داخلی تیم حفاظت ،  دستورالعمل
امنیت بیمارستان ( مانند شرح وظایف 

هاي تعیین شده  مات، مکاناتیم انتظ
دوربین هاي   نگهبانان،براي 

برنامه فراخوان اعضاء تیم   مداربسته،
برنامه حضور و ..) براي  انتظامات،

ایجاد امنیت کلیه افراد از جمله 
 فراگیران در کلیه فضاهاي درمانی

 

مصاحبه با مسئول انتظامات 
و سه نفر از کارکنان در 
خصوص آگاهی از شرح 

 وظایف، برنامه فراخوان و ...

دستورالعمل داخلی تیم 
حفاظت وامنیت بیمارستان 

 تدوین نشده است.

دستورالعمل داخلی تیم 
حفاظت وامنیت بیمارستان 

تدوین شده است اما 
کارکنان انتظامات از آن 

 اطالع ندارند.

دستورالعمل داخلی تیم 
حفاظت وامنیت بیمارستان 

و تدوین شده است 
کارکنان انتظامات از آن 

 دارنداطالع 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 

 فراگیران 4 
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،تجهیزات و منابع  مدیریت تسهیالت، فضا، امکانات -5
 مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

 

 

 

 

58 
 



 

 

 هاي آموزشی در حال اجرا و تعداد فراگیران هاي عمل با برنامه اورژانس، درمانگاهها و اتاقها، اتاق بیماران،  اعم از بخشدرمانی بیمارستان  فضاهايمتناسب بودن )  1-5
 بیشتر است. %25یافته به امور آموزشی نسبت به فضاهاي درمانی  اي درمانی، متراژ فضاهاي اختصاصه بخشاتاقهاي ها و واحدها و  : در تمامی قسمتسنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

فضاهاي آموزشی   هاي آموزشی  بخش 
بالینی نسبت به 
حداقل فضاهاي درمانی 

 باشد. نمی% بیشتر 25

 ها در بعضی از بخش
% فضا به 25حداقل 

فضاهاي آموزشی 
 اختصاص یافته است.

فضاهاي آموزشی تمام 
بالینی نسبت به 

فضاهاي درمانی بیشتر 
 باشد. % می25از حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي درمانی هاي آموزشی و اعضاء هیات علمی در بخش بخش سايموزشی و پژوهشی معاون آموزشی و رؤهاي آ دفتر کار براي فعالیت) اختصاص فضاي کافی به عنوان 2-5
 . وجود داردهاي آموزشی، پژوهشی براي معاون آموزشی  بیمارستان یک دفتر کار براي فعالیتدر :  )1(سنجه

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

  دفتر کار معاون آموزشی  1
دفتر کار به معاون 

آموزشی اختصاص نیافته 
 است

 
دفتر کار به معاون 

آموزشی اختصاص یافته 
 است

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي درمانی هاي آموزشی و اعضاء هیات علمی در بخش بخش سايموزشی و پژوهشی معاون آموزشی و رؤهاي آ ) اختصاص فضاي کافی به عنوان دفتر کار براي فعالیت2-5
 است. شده هاي آموزشی اختصاص داده  ساي بخشکار براي هر یک از رؤ بیمارستان یک دفتردر : )2(سنجه 

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 
هاي  دفتر کار رؤساي بخش

  آموزشی 
دفتر کار به رؤساي 

هاي آموزشی  بخش
 اختصاص نیافته است

 
دفتر کار به رؤساي 

هاي آموزشی  بخش
 اختصاص یافته است

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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  هاي درمانی هاي آموزشی و اعضاء هیات علمی در بخش بخش سايموزشی و پژوهشی معاون آموزشی و رؤهاي آ اختصاص فضاي کافی به عنوان دفتر کار براي فعالیت) 2-5

 است. شده اختصاص داده  ،ت علمیهیأ  براي کلیه اعضاء آموزشی یک اتاقحداقل تان بیمارسدر : )3(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 

  اعضاي هیأت  آموزشی اتاق
براي اعضاء آموزشی اتاق 

هیأت علمی اختصاص 
 .نیافته است

 
براي اعضاء آموزشی اتاق 

 .وجود داردهیأت علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 مدیریت تسهیالت، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی 5 
 

62 
 



 

 

  ت علمی با امکانات استراحت، تغذیه و دسترسی به منابع الکترونیکاقامتگاه مناسب براي اعضاء هیأ تامین)  3-5
 .جهت استراحت، تغذیه و دسترسی به منابع الکترونیک براي اعضاء هیات علمی فراهم شده است فضاییبیمارستان در :سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
 
 
 

اي  ود فضا و امکانات تغذیهوج
 براي اعضاي هیات علمی

مناسب براي فضاي  
استراحت، تغذیه و 
دسترسی به منابع 

الکترونیک براي اعضاء 
امین نشده هیات علمی ت

 است. 

فضاي مناسب براي 
استراحت، تغذیه و 
دسترسی به منابع 

الکترونیک براي اعضاء 
امین شده هیات علمی ت

است ولی شرایط آن 
 باشد مطلوب نمی

فضاي مناسب براي 
استراحت، تغذیه و 
دسترسی به منابع 
اعضاء الکترونیک براي 

هیات علمی با شرایط 
 امین شده است مطلوب ت

 

2 
دسترسی به اینترنت و منابع 
 الکترونیک و تجهیزات الزم 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي آموزشی در حال اجرا و تعداد فراگیران با برنامهمتناسب هاي گروهی کوچک و سالن کنفرانس  هایی براي بحث هاي درس، اتاق تعداد کالس تامین) 4-5

 درس با امکانات آموزشی اختصاص داده است.هاي ) و تعداد فراگیران، کالس و ... گزارش صبحگاهیها ( هاي آموزشی بخش ب با برنامهبیمارستان متناس: )1(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 

با  آموزشیکالس هاي 
 امکانات مناسب

نفر از  3مصاحبه حداقل با 
 هاي آموزشی رؤساي بخش

هاي آموزشی وجود  کالس
 ندارد

کالس آموزشی وجود دارد 
هاي آموزشی  ولی با برنامه

ها و تعداد فراگیران  بخش
 باشد متناسب  نمی

کالس آموزشی وجود دارد 
هاي آموزشی  و با برنامه

ها و تعداد فراگیران  بخش
 باشد متناسب  می

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشیمدیریت تسهیالت، فضا، امکانات،  5 
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 و تعداد فراگیرانهاي آموزشی در حال اجرا  هاي گروهی کوچک و سالن کنفرانس با برنامه هایی براي بحث هاي درس، اتاق ) متناسب بودن تعداد کالس4-5

 .هاي گروهی کوچک اختصاص داده است براي بحثبا تجهیزات آموزشی سالم  نفر 20: بیمارستان یک فضاي کارگاهی با گنجایش حداقل )2(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
براي حداقل  سالن کارگاه 

 سالن کارگاه وجود ندارد  نفر 20
سالن کارگاهی وجود دارد 

ولی تجهیزات آموزشی 
 ندارد

با تجهیزات سالن کارگاه 
 وجود داردآموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي آموزشی در حال اجرا و تعداد فراگیران هاي گروهی کوچک و سالن کنفرانس با برنامه هایی براي بحث هاي درس، اتاق ) متناسب بودن تعداد کالس4-5
 .است شده با امکانات آموزشی براي امور آموزشی اختصاص دادهیا سالن اجتماعات تئاتر  بیمارستان حداقل یک سالن آمفیدر : )3(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
یا سالن  سالن آمفی تئاتر 

یا سالن آمفی تئاتر   اجتماعات
یا سالن آمفی تئاتر   وجود ندارداجتماعات 

 وجود دارداجتماعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 3 5/2 

 امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشیمدیریت تسهیالت، فضا،  5 
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 مناسب جهت استفاده آموزشی، آموزش مجازي و مشاوره از راه دورباند ها و فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي  ) اختصاص زیرساخت5-5

 .باشد می و پژوهشی هاي آموزشی براي فعالیت : بیمارستان داراي امکانات اینترنت)1(سنجه 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (
امکانات دسترسی به اینترنت   1

فراگیران و اعضاء هیات 
هاي  علمی براي فعالیت
 آموزشی و پژوهشی

دسترسی به اینترنت  
 وجود ندارد. 

امکان دسترسی به 
اینترنت وجود دارد اما 

 باشد محدود  می

دسترسی به اینترنت براي 
هاي آموزشی و  فعالیت

 پژوهشی کامل است.

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 
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 ها و فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي مناسب جهت استفاده آموزشی، آموزش مجازي و مشاوره از راه دور زیرساخت) اختصاص 5-5
نحوه  و هو تمامی خدمات قابل ارائ باشد و آموزشهاي بیماران مبتنی بر وب می سایت اینترنتی فعال و روزآمد جهت اطالع رسانی به بیماران، کارکنان: بیمارستان داراي )2(سنجه 

 مشخص است. ،دسترسی به خدمات و پزشکان

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 

و مشاهده سایت بیمارستان 
مالحظه موارد ذکر شده در 

 سنجه فوق
 

بیمارستان سایت 
 اینترنتی ندارد

بیمارستان سایت 
اینترنتی دارد ولی موارد 

 ،ذکر شده در سنجه
نقصان وجود دارد یا به 
 روز رسانی شده نیست

بیمارستان سایت 
اینترنتی دارد و موارد 

ذکر شده در سنجه وجود 
داشته و برنامه و مسئول 

روز  مشخص براي به
 رسانی وجود دارد

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ها و فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي مناسب جهت استفاده آموزشی، آموزش مجازي و مشاوره از راه دور ) اختصاص زیرساخت5-5
 باشد.  هاي مجازي می ): بیمارستان داراي زیرساخت، فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي مناسب براي آموزش3سنجه (

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1( یک )0صفر (

1 
مستندات و نتایج ارزیابی 

 آموزش مجازي

مشاهده برنامه آموزشی 
 فراگیرانمجازي 

(وجود آموزشهاي آفالین و 
موارد آنالین نظیر انواع 

Webinar  برنامه هاي و
 ارتباط دو سویه)

مسئول واحد مصاحبه با 
 فناوري اطالعات

برنامه آموزشی مجازي 
وجود براي فراگیران 

 ندارد.

برنامه آموزش مجازي 
فراگیران وجود دارد ولی 
مستندات نتایج ارزیابی 

 باشد موجود نمی

ازي برنامه آموزشی مج
فراگیران وجود دارد 

آفالین) و یا (آنالین 
مستندات نتایج ارزیابی 

 موجود است

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ها و فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي مناسب جهت استفاده آموزشی، آموزش مجازي و مشاوره از راه دور ) اختصاص زیرساخت5-5
پزشکان و یا پزشکان و بالعکس و نیز بیماران به بیمارستان(بیمارستان به : بیمارستان داراي زیرساخت، فناوري روزآمد و اینترنت با پهناي مناسب براي مشاوره از راه دور )4(سنجه 

 باشد. میبالعکس) 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1  

مشاوره از راه  مشاهده زیر ساختهاي
دور فعال (با امکانات تعاملی دو سویه 

ذکر شده در سنجه فوق) و نیز 
دسترسی هاي ایمن دو طرفه مبتنی 

بر وب به سیستم هاي مدیریت 
 PACSتصاویر دیجیتال پزشکی مانند 

و نیز  تسهیالت مورد نیاز در حوزه  
Telemedicine 

مصاحبه با مسئول فن آوري 
 اطالعات

زیر ساخت ها و خدمات 
مبتنی بر مشاوره از راه دور 

 وجود ندارد

ها وجود دارد اما  زیرساخت
خدمات مشاوره از راه دور 

 باشد. فعال نمی

زیر ساخت ها و خدمات 
مبتنی بر مشاوره از راه دور 

منطبق با موارد ذکر شده در 
سنجه و مشاهدات وجود 
داشته و فعال بودن این 

 مالحظه می گردد.خدمات 

 

 

 .شدفراهم بودن امکان الزم براي استقرار فعال سرویس مشاوره از راه دور پزشک (بسته به تکنولوژیهاي مورد استفاده) از طریق اینترنت می بااین سنجه، * مفهوم مناسب در 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 3 3 

 انسانی آموزشی و پژوهشیمدیریت تسهیالت، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و  5 
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 آوري تجهیزات و تکنولوژي آموزشی براي تامین و اجراي روشهاي نوین تدریس ) فرآهم6-5
 .مین نموده استتأ *زشی، تجهیزات و تکنولوژي مناسب: بیمارستان در فضاهاي آموسنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

حداقل شامل تجهیزات آموزشی سالم  
دیتا پروژکتور و سیستم روزآمد 

کامپیوتري مربوطه، تخته وایت بورد (در 
صورت نیاز بورد هوشمند) پرینتر (یا 

گذاري در سیستم کپی) قابل به اشتراك 
 فضاي آموزشی

نفر شامل  5مصاحبه با 
 اساتید و دانشجویان

و تجهیزات امکانات 
آموزشی وجود ندارد یا 

 باشد ناقص می

فضاهاي آموزشی داراي 
حداقل یکی از امکانات و 

تجهیزات آموزشی 
 باشند  می

و حداقل امکانات 
آموزشی وجود تجهیزات 

 دارد.

 

 باشد. .میبورد، پرینتر  یوتري ، تخته وایتدیتا پروژکتور، سیستم روزآمد کامپمنظور از تجهیزات آموزشی شامل *

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5(اهمیت آموزشی  )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 پژوهشیمدیریت تسهیالت، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و  5 
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 ) اختصاص مکانهاي کافی و در دسترس براي مطالعه کتابها و سایر منابع نوشتاري موجود7-5
 .داردوجود متناسب با تعداد فراگیران اي  و کتابخانهفضاي مطالعه  ،بیمارستان در :سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
کننده  آمار فراگیران مراجعه

 به کتابخانه
مشاهده فضاي کتابخانه و 

سالن مطالعه براي   خانه) مطالعه ( قرائت
 فراگیران موجود نیست

سالن مطالعه وجود دارد 
ولی دسترسی به آن 

 محدود است

سالن مطالعه بدون 
محدودیت زمانی 

 دسترسی موجود است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 4 5/3 
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 هاي مختلف و اداره کتابخانه به روش مطلوب ها در رشته آوري کتب مرجع، مجالت مورد نیاز و منابع به روز آموزشی براي تمام بخش ) فراهم8-5
 .هاي مختلف درمانی فراهم نموده است و رشته ي آموزشیها و مجالت علمی به روز و منابع آموزشی براي تمام بخش *کتب مرجع تخصصی: بیمارستان، )1(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0(صفر 

1 
لیست عناوین و تعداد کتب 

لیست مجالت معتبر و  مرجع
 علمی در دسترس

ب مرجع در مشاهده کت
 ،کتابخانه بر اساس لیست

 10(حداقل   بصورت تصادفی 
 کتاب مرجع)

ها،  مصاحبه با روساي بخش
اعضاء هیات علمی،فراگیران 

در خصوص  نفر) 5حداقل (
دسترسی به کتب مرجع و 

 مجالت معتبر علمی

و مجالت کتب مرجع 
 وجود نداردعلمی معتبر 

مجالت و کتب مرجع 
براي بعضی از علمی معتبر 

هاي آموزشی فراهم  بخش
 است.

کتب مرجع و مجالت علمی 
هاي  معتبر براي تمام بخش
 آموزشی فراهم است.

 

 باشد. الکترونیک از طریق پورتال دانشگاه هم مورد قبول میدسترسی به کتب مرجع تخصصی به صورت *

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 کتابخانه به روش مطلوبهاي مختلف و اداره  ها در رشته آوري کتب مرجع، مجالت مورد نیاز و منابع به روز آموزشی براي تمام بخش ) فراهم8-5

 نماید. و استفاده از کتب مرجع و مجالت علمی رضایت فراگیران را تامین میبیمارستان  *خانه یا قرائت کتابخانه: اداره )2(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
کتابخانه در  برنامه فعالیت

روزهاي تعطیل و ساعات 
 غیر اداري

مشاهده فعال بودن کتابخانه 
در روزهاي تعطیل یا 

 ساعات غیر اداري

 مصاحبه با فراگیران و اعضاء
 هیات علمی 

کتابخانه در روزهاي 
ساعات غیر تعطیل و 

 باشد اداري فعال نمی

ي کتابخانه در روزها
تعطیل و ساعات غیر 

ولی  باشد میاداري فعال 
فراگیران از نحوه اداره آن 

 رضایت ندارند.

ي کتابخانه در روزها
تعطیل و ساعات غیر 

ولی  باشد میاداري فعال 
فراگیران از نحوه اداره آن 

 رضایت دارند.
 

2 
سنجی از  مستندات رضایت

فراگیران و اعضاء هیات 
 علمی

 .ت غیر اداري استفعالیت در روزهاي تعطیل و ساعا خانه، کتابخانه یا قرائتمنظور از اداره *

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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  منابع علمی و استفاده از کتابخانه الکترونیک و منابع ارائه دهنده متن کامل مقاالت يآوري امکان جستجو ) فراهم9-5

استفاده و نیاز با امکانات جستجوي پیشرفته ) روزآمد مورد Full Text: بیمارستان داراي یک کتابخانه دیجیتال با دسترسی هاي آنالین و آفالین جهت دستیابی به کتب و مقاالت (سنجه 
 فراگیران و کاربران می باشد.ت علمی، اعضاي هیادر سیستمهاي رایانه اي مورد نیاز و انتقال 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مشاهده کتابخانه دیجیتال و  
حداقل امکانات ذکر شده در 

 سنجه فوق الذکر

کتابخانه دیجیتال وجود  
 ندارد

نه دیجیتال وجود کتابخا
ها  دارد ولی دسترسی

 محدود یا روزآمد نیست

نه دیجیتال وجود کتابخا
ها  داشته و  دسترسی

، روزآمد و برطرف  کامل
 کننده نیاز فراگیران است

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 بندي شده براي اهداف آموزشی و پژوهشی با امکان دسترسی طبقه اطالعات بیمارستان ) فراهم نمودن سیستم10-5
 باشد.  ) حاوي اطالعات بالینی براي اهداف آموزشی و پژوهشی با امکان دسترسی براي اعضاء هیات علمی و فراگیران میHISداراي سیستم اطالعاتی (سنجه: بیمارستان 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 
 

قابل استفاده  HISمشاهده 
هاي آموزشی و  براي فعالیت

 پژوهشی
 

HIS  قابل استفاده براي
هاي آموزشی و  فعالیت

 پژوهشی وجود ندارد
 

HIS  قابل استفاده براي
هاي آموزشی و  فعالیت

 پژوهشی وجود دارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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هاي آموزشی براي محیط یادگیري مناسب همراه با  هاي عمل و سایر برنامه هاي طب، طب بستري، اتاق ) فراهم نمودن فضا و تجهیزات مناسب براي آموزش طب سرپایی ، اورژانس11-5
 بیماران حریمهاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ  کیفیت خوب مراقبت

 فراهم است.بیماران  حفظ حریمهاي سالمت، ایمنی بیماران و  براي یادگیري مناسب همراه با کیفیت خوب مراقبت اورژانستجهیزات آموزشی مناسب در  :)1(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 تجهیزات سالم و ایمن - 
امکانات حفظ حریم  -

 بیمار خصوصی

بیمار از نظر  3مصاحبه با 
رعایت شدن حقوق بیماران 
در بخشهاي آموزشی توسط 

 فراگیران

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  ووجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  یاوجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 .شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن  
وجود دارد و حریم 

خصوصی بیمار رعایت 
 .شود می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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هاي آموزشی براي محیط یادگیري مناسب همراه با  هاي عمل و سایر برنامه هاي طب، طب بستري، اتاق ) فراهم نمودن فضا و تجهیزات مناسب براي آموزش طب سرپایی ، اورژانس11-5
 بیماران حریمهاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ  کیفیت خوب مراقبت

 .فراهم استبیماران حریم هاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ  براي یادگیري مناسب همراه با کیفیت خوب مراقبت بستري بخش: تجهیزات آموزشی مناسب در )2(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

  
 ،تجهیزات سالم و ایمن -
امکانات حفظ حریم  -

 بیمار خصوصی

رعایت نظر بیمار از  3مصاحبه با 
شدن حقوق بیماران در بخشهاي 

 توسط فراگیران آموزشی

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  ووجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  یاوجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
وجود دارد و حریم 

خصوصی بیمار رعایت 
  شود می

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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هاي آموزشی براي محیط یادگیري مناسب همراه با  هاي عمل و سایر برنامه هاي طب، طب بستري، اتاق ) فراهم نمودن فضا و تجهیزات مناسب براي آموزش طب سرپایی ، اورژانس11-5
 بیماران حریمهاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ  کیفیت خوب مراقبت

 .فراهم استبیماران  هاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ حریم براي یادگیري مناسب همراه با کیفیت خوب مراقبتسرپایی  بخش: تجهیزات آموزشی مناسب در )3(سنجه 
 
 
 
 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 ،تجهیزات سالم و ایمن - 
امکانات حفظ حریم  -

 خصوصی

بیمار از نظر  3مصاحبه با 
رعایت شدن حقوق بیماران 
در بخشهاي آموزشی توسط 

 فراگیران

جهیزات سالم و ایمن ت
حریم  ووجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  یا وجود ندارد

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
وجود دارد و حریم 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
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هاي آموزشی براي محیط یادگیري مناسب همراه با  هاي عمل و سایر برنامه هاي طب، طب بستري، اتاق سرپایی ، اورژانس) فراهم نمودن فضا و تجهیزات مناسب براي آموزش طب 11-5
 بیماران هاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ حریم کیفیت خوب مراقبت

 .فراهم استهاي سالمت، ایمنی بیماران و حفظ پوشیدگی بیماران  براي یادگیري مناسب همراه با کیفیت خوب مراقبت هاي عمل اتاقدر  : تجهیزات آموزشی)4(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0(صفر 

1 

 ،تجهیزات سالم و ایمن - 
امکانات حفظ حریم  -

 خصوصی

نظر بیمار از  3مصاحبه با 
رعایت شدن حقوق بیماران در 

توسط  بخشهاي آموزشی
 فراگیران

تجهیزات سالم و ایمن 
حریم  ووجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
یا حریم وجود ندارد 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود نمی

تجهیزات سالم و ایمن 
وجود دارد و حریم 

خصوصی بیمار رعایت 
 شود می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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 ي دستیاران، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکیمهارت آموزمناسب براي یادگیري و فراهم نمودن فضاها و امکانات آموزشی ) 12-5
 .با برنامه آموزشی را فراهم شده است) مجهز به امکانات مهارت آموزي Skill Labهاي بالینی ( مرکز مهارتدسترسی به بیمارستان در  : سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
مرکز  لیست تجهیزات

 هاي بالینی مهارت
هاي  فضاي مرکز مهارت

 بالینی
مصاحبه با مسئول مرکز 

 هاي بالینی مهارت
دسترسی به مرکز 

مجهز هاي بالینی   مهارت
یا از آن  وجود ندارد

شود، برنامه  استفاده نمی
آموزشی وجود ندارد، 

لیست درخواست و  چک
کنترل تجهیزات وجود 

 ندارد.

مرکز دسترسی به 
هاي بالینی وجود  مهارت

دارد ولی مستندات فعالیت 
و برنامه نگهداري و 

اي آن وجود  کنترل دوره
 ندارد

مرکز دسترسی به 
مجهز  هاي بالینی  مهارت

 وجود داردلیت فعابرنامه  با
و تجهیزات آن بطور 

 2  .شود. ماهانه کنترل می
مرکز برنامه فعالیت 

 بالینی هاي مهارت
امکانات و تجهیزات سالم 

 قابل استفاده
مصاحبه با فراگیران (حداقل 

 نفر از هر رده) 3

3 
لیست کنترل سالم بودن  چک

   (حداقل ماهانه) تجهیزات

*skill lab .سانترال در دانشگاه علوم پزشکی با برنامه آموزشی مشخص مورد قبول است 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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 ها هاي آموزشی در بخش  ) فراهم نمودن امکانات اداري و آموزشی کافی براي پشتیبانی اجراي برنامه13-5
 .فراهم شده استهاي آموزشی  براي پشتیبانی برنامهآموزشی  و در دسترستسهیالت جایگزین بیمارستان، امکانات اداري و در سنجه: 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1  
و اداري وجود امکانات 

  آموزشی تسهیالت جایگزین 
پشتیبانی امکانات 

وجود هاي آموزشی  برنامه
 .ندارد

 
بانی امکانات پشتی

وجود  هاي آموزشی برنامه
 .دارد

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 2 2 
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 هاي آموزشی در حال اجرا ) وجود پرسنل کافی خدمات آموزشی ( کارشناسان آموزشی، منشی آموزشی ، کتابدار و ...) متناسب با برنامه14-5
 .استمین نموده نیروي انسانی خدمات آموزشی را تأ هاي آموزشی در حال اجرا، سنجه: بیمارستان متناسب با برنامه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
لیست پرسنل خدمات 

 مصاحبه با معاون آموزشی  آموزشی

 پرسنل خدمات آموزشی
هاي آموزشی  با برنامه

درحال اجرا متناسب 
 باشد. نمی

 

پرسنل خدمات آموزشی 
هاي آموزشی  با برنامه

درحال اجرا متناسب 
 باشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 3 3 

 مالی و انسانی آموزشی و پژوهشیمدیریت تسهیالت، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع  5 
 

83 
 



 

 

 هاي آموزشی و زیر نظر معاون آموزشی بیمارستان در فعالیتصرفا بودجه آموزشی بیمارستان  نمودن ) هزینه15-5
 گردد. هاي آموزشی بیمارستان هزینه می صرفا براي فعالیتدرنظر گرفته شده توسط دانشگاه زیر نظر معاون آموزشی هاي آموزشی  بودجهسنجه: 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات تخصیص 
 و  آموزشی بودجه

کرد  مستندات هزینه 
 بودجه آموزشی

مصاحبه با معاون آموزشی در خصوص  
 کرد بودجه آموزشی نحوه هزینه

آموزشی بخشی از بودجه 
هاي غیر  در فعالیت

 آموزشی هزینه شده است.
 

تمام بودجه آموزشی در 
هاي آموزشی  فعالیت

هزینه شده است و 
مستندات آن موجود 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 

 
 3 4 5/3 
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 بخش اورژانس و واحدهاي پاراکلینیک بیمارستان -6
 آموزشی
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 فراهم بودن امکان دسترسی فراگیران به فایلهاي آسیب شناسی در بخش آزمایشگاه آناتومیکال) 1-6
ه بودن محرمانبراي فراگیران با حفظ اناتومیکال (پاتولوژي) امکان دسترسی به فایلهاي آسیب شناسی در بخش آزمایشگاه  دستورالعمل اجرایی خود را در زمینهبیمارستان در : سنجه

 .شود و اجرا می شدهاسرار بیمار تدوین 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
دستورالعمل امکان دسترسی 

فراگیران به سطوح مختلف 
 شناسی هاي آسیب فایل

امکانات و الزامات اجراي 
 دستورالعمل 

مصاحبه با فراگیران (حداقل 
و سه رئیس بخش  نفر) 5

 و مدیر آزمایشگاه بالینی

دستورالعمل امکان 
سطوح دسترسی 
فراگیران به مختلف 

هاي  فایل
شناسی تدوین  آسیب

 نشده است.

دستورالعمل امکان 
سطوح دسترسی 
فراگیران به مختلف 

شناسی  هاي آسیب فایل
تدوین شده است ولی 

 گردد. اجرا نمی

دستورالعمل امکان 
سطوح دسترسی 
فراگیران به مختلف 

شناسی  هاي آسیب فایل
تدوین شده است و در 
مصاحبه این امر تایید 

 گردد. می

هایی که  در بیمارستان
ال آزمایشگاه آناتومیک
 (پاتولوژي) ندارند.

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 

 آموزشیبخش اورژانس و واحدهاي پاراکلینیک بیمارستان  6 
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 بیمارستان با خدمات بیمارستان و پاسخگویی در زمان تعیین شدهاورژانس تناسب لیست آزمایشات ) 2-6
 وجود دارد و فراگیران از آن اطالع دارند.بیمارستان در آزمایشگاه کلینیکال بیمارستان لیستی از آزمایشات اورژانس با زمان مشخص متناسب با خدمات ): 1سنجه(

 
 
 
 
 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
اورژانس با آزمایشات لیست 

 زمان جواب دهی مشخص

 

فراگیر و  5مصاحبه با حداقل 
 سوپروایزر آزمایشگاه مدیر یا 

لیست آزمایشات اورژانس 
 وجود ندارد 

اورژانس لیست آزمایشات 
ها  وجود دارد ولی به بخش

 واحدها ابالغ نشده استو 

ت اورژانس لیست آزمایشا
ها و  وجود دارد و به بخش

واحدها ابالغ گردیده است 
و  و فراگیران بخشها

 آن اطالع دارند  واحدها از

 

2 
لیست آزمایشات  ابالغیه

 واحدها اورژانس به بخشها و 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 تناسب آزمایشات بیمارستان با خدمات بیمارستان و پاسخگویی در زمان تعیین شده) 2-6
 دهد.با حفظ حقوق گیرندگان خدمت قرار می آزمایشات اورژانس را در زمان تعیین شده انجام داده و نتایج را در اختیار فراگیران  ،آزمایشگاه کلینیکال بیمارستان): 2سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
یا ثبت  آزمایشگاهتر ثبت ادف

 HISالکترونیک در
 

در نفر)  5مصاحبه با فراگیران (
خصوص اطالع از زمان 

 دهی آزمایشات اورژانس جواب

زمان جواب دهی متناسب 
با آزمایشات اورژانس 

 باشد نمی

زمان جواب دهی متناسب 
با آزمایشات اورژانس 

است ولی نتایج در 
دسترس فراگیران قرار 

 گیرد. نمی

دهی متناسب  زمان جواب
با آزمایشات اورژانس 

است و فراگیران در مواقع 
به آن دسترسی لزوم 
 دارند.

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 

 آموزشیبخش اورژانس و واحدهاي پاراکلینیک بیمارستان  6 
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 قابل قبولدهی آنها با دقت مناسب و در زمان  و جواببیمارستان  توسط آزمایشگاهانجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز تمامی بخشهاي بالینی ) 3-6

 .وجود داردواحدها و مورد نیاز بخشها تخصصی آزمایشات  تمام* امکان جواب دهی در آزمایشگاه بیمارستان: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

لیست کامل آزمایشات قابل 
انجام در آزمایشگاه 

به صورت  رستان ،بیما
و تفکیکی در تمامی بخشها 

 واحدهاي بیمارستان 

 

سه رئیس بخش اطالع 
ست آزمایشات از لی بالینی

تخصصی بخشهاي مرتبط و 
 مدیر آزمایشگاه

لیست آزمایشات قابل 
انجام در بیمارستان به 
تفکیک بخشها وجود 

 ندارد

لیست آزمایشات قابل 
انجام در بیمارستان وجود 
دارد ولی براي آزمایشاتی 

که در بیمارستان انجام 
شود، قرارداد یا تفاهم  نمی

 نامه وجود ندارد

لیست آزمایشات قابل 
انجام در بیمارستان وجود 

یشاتی که دارد و براي آزما
در بیمارستان انجام 

شود قرارداد یا تفاهم  نمی
 د.نامه وجود دار

 

2 

آزمایشاتی که در براي 
 ،بیمارستان انجام نمی شود 

قرارداد یا تفاهم نامه با 
  آزمایشگاه دیگر

 .منعقد نموده استدر صورتی که بیمارستان امکان انجام بعضی از آزمایشات را ندارد با آزمایشگاهی دیگري، قرارداد یا تفاهم نامه * 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 همکاري متخصصین علوم پایه در روند تربیت فراگیران در آزمایشگاه کلینیکال بیمارستانهاي آموزشی در صورت نیاز ) 4-6
متخصصین علوم پایه مرتبط (نظیر ایمونولوژیست، باکتریولوژیست، انگل شناس، بیوشیمی، یکی از از همکاري  ،بیمارستان به منظور تربیت فراگیران درآزمایشگاه کلینیکالدر : سنجه

 .شود ژنتیک، هماتولوژیست و ...) استفاده می 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود برنامه همکاري 

آموزشی متخصصین علوم 
 پایه با آزمایشگاه کلینیکال 

 

مصاحبه با معاون آموزشی 
درخصوص اطالع از برنامه 
همکاري متخصصین علوم 
 پایه در آزمایشگاه کلینیکال

برنامه همکاري آموزشی 
با متخصصین علوم پایه 

آزمایشگاه کلینیکال 
 بیمارستان وجود ندارد

برنامه همکاري آموزشی 
متخصصین علوم پایه با 

آزمایشگاه کلینیکال 
بیمارستان وجود دارد ولی 

معاون آموزشی از روند 
 اجراي برنامه آگاهی ندارد.

برنامه همکاري آموزشی 
متخصصین علوم پایه با 

آزمایشگاه کلینیکال 
ولی بیمارستان وجود دارد 

معاون آموزشی از روند 
 اجراي برنامه آگاهی دارد.

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 واحدهاي پاراکلینیک بیمارستان آموزشیبخش اورژانس و  6 
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 هاي آموزشی مصوب در حال اجرا در بخش تصویربرداري وجود تجهیزات و امکانات مناسب با برنامه) 5-6
در بخش تصویربرداري  ،)و..  ها الکترونیک و یا غیر الکترونیک گرافیمانند نگاتوسکوپ، آرشیو (هاي مختلف  امکانات و تجهیزات آموزشی مورد نیاز فراگیران بخش بیمارستاندر : سنجه
 است. شدهفراهم 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
لیست امکانات و تجهیزات 
 آموزشی مورد نیاز فراگیران

 در بخش رادیولوژي

وجود امکانات و تجهیزات 
آموزشی سالم مطابق با 

 لیست
 

امکانات و تجهیزات 
آموزشی مورد نیاز 
 فراگیران در بخش

 رادیولوژي وجود ندارد

 

امکانات و تجهیزات 
آموزشی سالم براي 
فراگیران در بخش 

 رادیولوژي وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي تصویربرداري آوري امکان دسترسی فراگیران به فایل ) فراهم6-6

 .گیرد  با رعایت حفظ حقوق گیرندگان خدمت، در دسترس فراگیران مرتبط قرار می ،هاي تصویربرداري  غیر الکترونیک فایلبیمارستان آرشیو الکترونیک یا در نجه: س

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
دستورالعمل نحوه دسترسی 

هاي  فراگیران به آرشیو فایل
 تصویربرداري

اجراي اقدامات مرتبط با 
 دستورالعمل

مصاحبه با فراگیران (حداقل 
و سه رئیس بخش  نفر) 5

 بالینی

دستورالعمل نحوه 
 دسترسی فراگیران به

آرشیوهاي تصویربرداري 
 وجود ندارد

دستورالعمل نحوه 
دسترسی فراگیران به 

آرشیوهاي تصویربرداري 
وجود دارد ولی فراگیران از 

 آن اطالع ندارد

دستورالعمل نحوه 
دسترسی فراگیران به 

آرشیوهاي تصویربرداري 
وجود دارد و فراگیران از 

هاي  آرشیو فایل
تصویربرداري استفاده 

 کنند. می

 

 
 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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هاي دارویی و تعیین گردش کار ارائه خدمات دارویی در تمام ساعات  هاي آموزشی در حال اجرا در بخش مراقبت وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز با خدمات ارائه شده و برنامه) 7-6
 .هاي دارویی و معاون آموزشی نظارت رئیس بخش مراقبتروز تحت  شبانه

 با برنامه آموزشی و پژوهشی براي فراگیران وجود دارد.متناسب فعال  *هاي دارویی : در بیمارستان بخش مراقبت)1سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
مشخص بودن جایگاه 

سازمانی بخش مراقبت 
 در ساختار بیمارستان دارویی

  

جایگاه سازمانی بخش 
هاي دارویی در  مراقبت

ساختار بیمارستان مشخص 
 نیست

هاي  جایگاه سازمانی بخش مراقبت
در ساختار بیمارستان  دارویی

مشخص است ولی برنامه آموزشی 
 پژوهشی فراگیران وجود ندارد.

جایگاه سازمانی بخش 
هاي دارویی در  مراقبت

ساختار بیمارستان مشخص 
است و برنامه آموزشی 

پژوهشی فراگیران وجود 
 دارد.

 

 

اي دارویی به  آموزش فراگیران و ارائه خدمات مشاوره  ریزي مصرف دارو در بیمارستان)، آوري دارو تا برنامه امور مربوط به خدمات دارویی (از فراهمکه به منظور انسجام بخشیدن به کلیه  بخشی است هاي دارویی *بخش مراقبت
 گردد. هاي پژوهشی در راستاي تجویز منطقی دارو و تجهیزات ایجاد می هاي آموزشی و انجام فعالیت گروه

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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هاي دارویی و تعیین گردش کار ارائه خدمات دارویی در تمام ساعات  هاي آموزشی در حال اجرا در بخش مراقبت ) وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز با خدمات ارائه شده و برنامه7-6
 یی و معاون آموزشیهاي دارو روز تحت نظارت رئیس بخش مراقبت شبانه

 نماید. بخش مراقبت دارویی فرآیند گردش کار ارائه خدمات دارویی و آموزشی در تمام ساعات شبانه روز را تدوین نموده و اجرا می ):2ه(سنج

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود فلوچارت ارائه 
ات دارویی در بخش مخد

هاي دارویی در  مراقبت
 روز تمام ساعات شبانه

 
روساي مصاحبه با 

 3(حداقل  هاي بالینی بخش
اطالع از درخصوص نفر) 

هاي آموزشی و  برنامه
خدمات پژوهشی مرتبط با 

 دارویی

فلوچارت ارائه خدمات 
آموزشی و  ودارویی 

پژوهشی براي فراگیران 
 وجود ندارد

فلوچارت ارائه خدمات 
فلوچارت  یادارویی 

پژوهشی وجود و شی آموز
 یک(وجود حداقل ندارد. 

 فلوچارت الزامی است)

فلوچارت ارائه خدمات 
دارویی و آموزشی و 

پژوهشی براي فراگیران 
قدامات وجود دارد و ا

مرتبط بطور کامل اجرا 
 گردد می

 

2 
 وجود فلوچارت آموزشی

دارویی براي  وپژوهشی
 نافراگیر

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 4 5/3 
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بستري (با مشخص بودن نقش فراگیران در تعیین تکلیف بیمار و درمان وي) در کوتاهترین هاي  ) تدوین فرآیندهاي پذیرش، تحت نظر قرار گرفتن بیمار، انتقال به بخش و مدیریت تخت9-6

 زمان ممکن در بخش اورژانس

 *گردد. اجرا می با مشخص بودن نقش فراگیران تدوین شده ودر کوتاهترین زمان ممکن  پذیرش بیماران در اورژانس : فرآیند)1(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
فرآیند پذیرش 

 بیماران

مشاهده امکانات و شرایط 
پذیرش بیماران  اجراي فرآیند

در اورژانس با مشخص بودن 
 نقش فراگیران در آن

 
پذیرش بیماران در   فرآیند

اورژانس با تعیین نقش 
 فراگیران وجود ندارد.

پذیرش بیماران در   فرآیند
اورژانس با تعیین نقش 

فراگیران وجود دارد ولی 
 .اجرا نمی شود

پذیرش بیماران در   فرآیند
اورژانس با تعیین نقش 

 فراگیران وجود دارد.
 

 طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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تکلیف بیمار و درمان وي) در کوتاهترین هاي بستري (با مشخص بودن نقش فراگیران در تعیین  ) تدوین فرآیندهاي پذیرش، تحت نظر قرار گرفتن بیمار، انتقال به بخش و مدیریت تخت9-6

 زمان ممکن در بخش اورژانس

 *گردد. نظر گرفتن بیماران در اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن با مشخص بودن نقش فراگیران تدوین شده و اجرا می فرآیند تحت ):2ه(سنج

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1  
هده امکانات و شرایط مشا

اجراي فرآیند با مشخص 
 بودن نقش فراگیران در آن

 

نظرگرفتن  تحت  فرآیند
بیماران در اورژانس با 
تعیین نقش فراگیران 

 وجود ندارد.

نظرگرفتن  تحت  فرآیند
بیماران در اورژانس با 

راگیران تعیین نقش ف
وجود دارد. ولی اجرا 

 شود نمی

نظرگرفتن  تحت  فرآیند
بیماران در اورژانس با 
تعیین نقش فراگیران 

 وجود دارد.

 

 طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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هاي بستري (با مشخص بودن نقش فراگیران در تعیین تکلیف بیمار و درمان وي) در کوتاهترین  ) تدوین فرآیندهاي پذیرش، تحت نظر قرار گرفتن بیمار، انتقال به بخش و مدیریت تخت9-6
 زمان ممکن در بخش اورژانس

 *گردد. در کوتاهترین زمان ممکن با مشخص بودن نقش فراگیران تدوین شده و اجرا میاز اورژانس به بخش فرآیند انتقال بیماران  ):3ه(سنج

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1(یک  )0صفر (

1 

 
مشاهده امکانات و شرایط  

با مشخص  اجراي فرآیند
 فراگیران  بودن نقش

 

انتقال بیماران به   فرآیند
بخش از اورژانس با تعیین 

نقش فراگیران وجود 
 ندارد.

انتقال بیماران به   فرآیند
بخش از اورژانس با تعیین 
نقش فراگیران وجود دارد 

 ولی اجرا نمی شود

انتقال بیماران به   فرآیند
بخش از اورژانس با تعیین 

 نقش فراگیران وجود دارد
 

 طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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هاي بستري (با مشخص بودن نقش فراگیران در تعیین تکلیف بیمار و درمان وي) در کوتاهترین  مدیریت تخت) تدوین فرآیندهاي پذیرش، تحت نظر قرار گرفتن بیمار، انتقال به بخش و 9-6
 زمان ممکن در بخش اورژانس

 **گردد. در اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن با مشخص بودن نقش فراگیران تدوین شده و اجرا می *هاي بستري فرآیند مدیریت تخت ):4سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 
 

مشاهده امکانات و شرایط اجراي 
با مشخص بودن نقش  فرآیند

 فراگیران

هاي بستري  تختمدیریت   فرآیند 
در اورژانس با تعیین نقش 

 فراگیران وجود ندارد.

هاي  مدیریت تخت  فرآیند
بستري در اورژانس با تعیین 

نقش فراگیران وجود دارد ولی 
 اجرا نمی شود

مدیریت   فرآیند
هاي بستري در  تخت

اورژانس با تعیین نقش 
 فراگیران وجود دارد

 

 

 هاي مرتبط) تا ترخیص بیمار است. ) فرآیند پذیرش و انتقال (جابجایی بیمار بین بخشBED MANAGEMENTمنظوراز مدیریت تخت بستري (*

 طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع**

 

 

 

 توسعه اي ضروري ضروريکامال  سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 نقش فراگیران)  گردش کار و نحوه اداره بیماران در بخش اورژانس (با مشخص شدن اورژانس و معاون آموزشی برهاي  ئیس بخش/روساي بخشرنظارت ) 10-6

هاي بستري (با مشخص شدن نقش  انتقال به بخش و مدیریت تخت نظر قرار گرفتن بیمار، بر اجراي فرآیندهاي پذیرش، تحتبیمارستان اورژانس و معاون آموزشی  رئیس بخش: سنجه
 کند.  فراگیران) نظارت می

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

صورتجلسات همکاري 
مشترك معاون آموزشی و 

ي انس براژ اور ئیس بخشر
 اجراي فرایندهانظارت بر 

 
اورژانس و  یس بخشمصاحبه با رئ

معاون آموزشی در خصوص نظارت 
 بر اجراي فرآیندها

اورژانس و  رئیس بخش
هاي  فرآیندمعاون آموزشی بر 

نظر گرفتن  پذیرش، تحت
انتقال به بخش و  بیمار،

هاي بستري در  مدیریت بخش
اورژانس با تعیین نقش 

 .کنند نظارت نمیفراگیران 

 

اورژانس و  بخش رئیس
هاي  معاون آموزشی بر فرآیند

نظر گرفتن  پذیرش، تحت
انتقال به بخش و  بیمار،

هاي بستري در  مدیریت بخش
نس با تعیین نقش اورژا

 کنند. میفراگیران نظارت 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري :سطح
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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 به عنوان سرپرست بخش اورژانس بیمارستانیا یکی از اعضاي هیات علمی بالینی ) وجود متخصص طب اورژانس 11-6

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

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
 

حکم یکی از اعضاء هیات 
علمی به عنوان سرپرست 

 بخش اورژانس
  

حکم یکی از اعضاء هیات 
علمی به عنوان سرپرست 

 وجود ندارد بخش اورژانس
 

حکم یکی از اعضاء هیات  
علمی به عنوان سرپرست 

 وجود دارد بخش اورژانس
 

 بخش اورژانس و واحدهاي پاراکلینیک بیمارستان آموزشی 6 
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 آموزشیهاي  کننده به اورژانس با برنامه تناسب تعداد و تنوع بیماران مراجعه) 14-6

 گردد.   کننده به اورژانس تدوین شده و اجرا می هاي آموزشی اورژانس بیمارستان متناسب با تعداد و تنوع بیماران مراجعه برنامه: سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
آمار مراجعین به اورژانس به 

عداد و تنوع بیماران کیک تتف
 کننده مراجعه

  

هاي آموزشی با آمار  برنامه
د و تنوع بیماران تعدا

اورژانس  کننده به مراجعه
 تناسب ندارد

 

هاي آموزشی با آمار  برنامه
د و تنوع بیماران تعدا

اورژانس  کننده به مراجعه
 تناسب دارد

 

2 
هاي آموزشی تدوین  برنامه

متناسب با  شده در اورژانس
 بیماران مراجعه کننده

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 بیمارستان) فعالیت اورژانس به عنوان یک بخش آموزشی در چرخه آموزشی 15-6

 : اورژانس به عنوان یک بخش آموزشی در آموزش فراگیران مشارکت دارد.هسنج 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
هاي آموزشی براي فراگیران  برنامه

 در بخش اورژانس
 

 5مصاحبه با فراگیران (حداقل 
هایی از  نفر) در خصوص دوره

 آموزش در اورژانس

اورژانس برنامه آموزشی در 
 شدهبراي فراگیران تعریف ن

 است.
امه آموزشی اورژانس برندر  

 وجود داردبراي فراگیران 
 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 5 5/3 
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 ها و فرآیندهاي آموزشی برنامه - 7
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 هاي بین بخشی در بیمارستان ) برگزاري کنفرانس1-7

 .هاي بین بخشی در بیمارستان موجود است : مستندات برگزاري کنفرانسسنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
هاي  تقویم ماهانه کنفرانس

 بخشی بین

 

هاي بین بخشی   کنفرانس معاون آموزشیمصاحبه با 
 شود برگزار نمی

هاي بین بخشی   کنفرانس
ولی  شود برگزار می

مطابق با تقویم ماهانه 
نبوده و گزارش کنفرانس 

 وجود ندارد.

بخشی  هاي بین کنفرانس
مطابق تقویم ماهانه 

شود و  برگزار می
و مستندات برگزاري 

گزارش به معاون آموزشی 
 موجود است

 2 
مستندات برگزاري 

 ها کنفرانس

3 
هاي برگزار  گزارش کنفرانس

 شده به معاون آموزشی

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 
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 هاي آموزشی در بیمارستان در فواصل زمانی مشخص توسط معاون آموزشی هاي عمومی با همکاري گروه ) برگزار نمودن کنفرانس2-7

 .هاي آموزشی در بیمارستان موجود است هاي عمومی با همکاري گروه مستندات برگزاري کنفرانسسنجه: 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
تقویم فصلی کنفرانس عمومی تمام گروه 

 و مستندات برگزاري  هاي آموزشی

هاي علمی  کنفرانس  
عمومی با همکاري 

برگزار هاي آموزشی  گروه
  گردد. نمی

 
هاي علمی  کنفرانس
و  گردد برگزار میعمومی 

 مستندات اجرا وجود دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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و ثبت کامل  الینی با کوریکولوم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیمطابقت محتواي برنامه آموزش بهاي بالینی فراگیران،  ) در دسترس بودن اهداف آموزشی در جهت کسب مهارت3-7
 یادگیري فراگیران

 گردد و فراگیران از آن اطالع دارند. برنامه آموزشی مطابق با کوریکولوم تدوین شده و اجرا می): 1سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 برنامه آموزشی تدوین شده

 
نفر از  2با فراگیران (حداقل 

 هر گروه یا مقطع)

% فراگیران از 50کمتر از 
اطالع برنامه آموزشی 

 دارند

% فراگیران از 90-50
برنامه آموزشی اطالع 

 دارند.

% فراگیران از 90بیش از 
برنامه آموزشی اطالع 

 دارند
 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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و ثبت کامل الینی با کوریکولوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي بالینی فراگیران، مطابقت محتواي برنامه آموزش ب ) در دسترس بودن اهداف آموزشی در جهت کسب مهارت3-7
 یادگیري فراگیران

 شود. هاي بالینی در پرونده فراگیران ثبت می : سوابق دستیابی به اهداف آموزشی و کسب مهارت)2(سنجه 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
 *فرم ثبت فعالیت یادگیري

در پرونده  logbookیا 
 آموزشی فراگیران

برنامه آموزشی تدوین شده و 
هاي  در حال اجرا در بخش

 آموزشی
 معاون آموزشیبا 

ثبت فعالیت یادگیري فرم 
ها  وجود دارد ولی فعالیت

 شود در آن ثبت نمی

ثبت فعالیت یادگیري فرم 
وجود دارد و حداقل براي 

% فراگیران ثبت شده 50
 است

براي تمامی فراگیران فرم 
ثبت فعالیت یادگیري 

تکمیل شده و به تایید 
رئیس بخش و معاون 
 آموزشی رسیده است.

 

 

 شد.با  ش و استاد مربوطه میامتیاز) با تایید رئیس بخا اهداف، میزان کسب مهارت ( نمره یا هاي مرتبط ب برنامه آموزشی، فعالیت فرم حداقل شامل اهداف *

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 مربوطه) متناسب بودن محتواي برنامه آموزشی با کوریکولوم 4-7

فراگیران ثبت  پروندهگنجانده و اجرا شده است و در آموزش استدالل بالینی، و  ها، موضوعات در خصوص طبابت مبتنی بر شواهد بخشفراگیران در در محتواي برنامه آموزشی ): 1سنجه(
 گردد. می

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات وجود محتواهاي 
آموزشی درخصوص طبابت 

آموزش  و مبتنی بر شواهد
استدالل بالینی در برنامه 

 ها  فراگیران در بخش آموزشی

 
رئیس و  با معاون آموزشی

نفر از  2حداقل  وبخش 
 فراگیران هر گروه پزشکی

 در برنامه آموزشی
 ،ها  فراگیران در بخش

موضوعات درخصوص 
 طبابت مبتنی بر شواهد

و آموزش استدالل 
 وجود ندارد بالینی

 در برنامه آموزشی
، ها فراگیران در بخش

ات درخصوص موضوع
طبابت مبتنی بر شواهد 

آموزش استدالل و 
بالینی، وجود دارد ولی 

 شود اجرا نمی

 در برنامه آموزشی
، ها  ان در بخشفراگیر

موضوعات درخصوص 
طبابت مبتنی بر شواهد، 
آموزش استدالل بالینی، 

وجود دارد و اجرا 
 شود می

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ) متناسب بودن محتواي برنامه آموزشی با کوریکولوم مربوطه4-7

 گردد. و در پرونده فراگیران ثبت میشده و اجرا هیات علمی) گنجانده   ، فراگیران،*موضوعات در خصوص رعایت ایمنی ( بیمارانها،  ): در محتواي برنامه آموزشی فراگیران در بخش2سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات وجود محتواهاي 
آموزشی درخصوص رعایت 
ایمنی (بیماران، فراگیران ، 

هیات علمی) در برنامه 
 ها  آموزشی فراگیران در بخش

 
با معاون آموزشی و رئیس 

نفر از  2حداقل بخش و 
 فراگیران هر گروه پزشکی

در برنامه آموزشی 
ها ،  فراگیران در بخش

موضوعات درخصوص 
رعایت ایمنی (بیماران، 

فراگیران ، هیات 
 علمی)وجود ندارد

در برنامه آموزشی 
ها ،  فراگیران در بخش

موضوعات درخصوص 
،رعایت ایمنی (بیماران، 

فراگیران ، هیات 
علمی)وجود دارد ولی 

 شود اجرا نمی

در برنامه آموزشی 
ها ،  فراگیران در بخش

عات درخصوص موضو
رعایت ایمنی (بیماران، 

فراگیران ، هیات 
علمی)وجود دارد و اجرا 

 شود می

 

 باشد. هاي پزشکی است، می هاي وارده به بیمار که ناشی از فرآیندهاي مراقبت پرهیز ، پیشگیري و کاهش نتایج ناگوار یا آسیب ،)PATIENT SAFETYایمنی بیمار (*

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ) متناسب بودن محتواي برنامه آموزشی با کوریکولوم مربوطه4-7

 .هاي ارتباطی گنجانده شده است ها، موضوعات اخالق پزشکی و مهارت بخشفراگیران در در محتواي برنامه آموزشی ): 3سنجه(

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 5 5/3 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مستندات وجود محتواهاي 
آموزشی ذکر شده در 

خصوص اخالق پزشکی و 
هاي ارتباطی در برنامه  مهارت

 ها فراگیران در بخش آموزشی

 
رئیس  و با معاون آموزشی

نفر از  5حداقل  وبخش 
 فراگیران 

در برنامه آموزشی 
ها ،  فراگیران در بخش

موضوعات در خصوص 
اخالق پزشکی و 

هاي ارتباطی وجود  مهارت
 ندارد

در برنامه آموزشی 
ها ،  فراگیران در بخش

موضوعات در خصوص 
اخالق پزشکی و 

هاي ارتباطی وجود  مهارت
 شود دارد ولی اجرا نمی

در برنامه آموزشی 
ها  فراگیران در بخش

موضوعات در خصوص ،
اخالق پزشکی و 

هاي ارتباطی وجود  مهارت
 شود دارد و اجرا می

 

 فرآیندهاي آموزشیها و برنامه 7 
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 ) متناسب بودن محتواي برنامه آموزشی با کوریکولوم مربوطه4-7

 شود. متناسب با کوریکولوم اجرا شده و در پرونده فراگیران ثبت می 2و  1در سنجه هاي کر شده ذهاي آموزشی  : برنامه)4(سنجه

 

 

 ردیف
 مصاحبه مشاهدات مستندات

 امتیاز
 غ.ق.ارزیابی )2(دو  )1یک ( )0صفر (

1 
 مستندات اجراي برنامه 

 آموزشی در پرونده فراگیران

 
رئیس و  با معاون آموزشی

نفر از  2حداقل  ش وبخ
 فراگیران هر گروه پزشکی

برنامه آموزشی متناسب 
با کوریکولوم اجرا 

 شود نمی

برنامه آموزشی متناسب 
شود  با کوریکولوم اجرا می

ولی در پرونده فراگیران 
 نشده استثبت 

برنامه آموزشی متناسب 
شود  با کوریکولوم اجرا می

و در پرونده فراگیران ثبت 
 شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 یرش شده در هر شیفت به نسبت تعداد دانشجوذبیماران پگیرند و  هاي بستري مورد مراقبت قرار می متناسب بودن تعداد بیمارانی که توسط هر فراگیر در اورژانس، درمانگاه و بخش) 5-7

  .دسترسی دارندبیماران پذیرش شده ، فراگیران به درمانگاه  : در اورژانس و)1(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
لیست تقسیم بیماران بین 

فراگیران و اطالع رسانی به 
 سرپرستار اورژانس

 
مصاحبه با رئیس بخش و 

فراگیران و اساتید بخش 
 نفر) 5(حداقل 

بیماران دستورالعمل توزیع 
 بین فراگیران وجود ندارد.

بیماران  دستورالعمل توزیع .
 ین فراگیران وجود دارد.ب

 

2 
لیست تقسیم بیماران بین 

فراگیران و اطالع رسانی به 
 در درمانگاه سرپرستار

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 بیماران پذیرش شده در هر شیفت به نسبت تعداد دانشجوگیرند و  هاي بستري مورد مراقبت قرار می )متناسب بودن تعداد بیمارانی که توسط هر فراگیر در بخش5-7

 کنند.  بیماران پذیرش شده را به روش منطقی بین فراگیران توزیع می، هاي بستري، اساتید ): در بخش2سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

لیست تقسیم بیماران بین 
فراگیران و اطالع رسانی به 

هاي  بخشسرپرستاران 
 بستري

مصاحبه با رئیس بخش و  
 اساتید بخش

لیست تقسیم بیماران بین 
 فراگیران وجود ندارد.

لیست تقسیم بیماران بین 
فراگیران وجود دارد ولی 

مطابق مصاحبه توزیع 
 منطقی نیست.

بیماران بصورت منطقی 
بین فراگیران توزیع 

 اند. شده
 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 با شرکت فراگیران و دستیاران) اجراي منظم راندهاي آموزش بالینی ، گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب، آموزش درمانگاهی و آموزش مهارت بالینی 6-7

  گردد. شامل راندهاي آموزش بالینی، گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب و آموزش مهارت بالینی، با رعایت حقوق بیماران بطور منظم برگزار می ،هاي آموزشی فراگیران سنجه:فعالیت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود برنامه تدوین شده 

 آموزشی

 

نفر  5مصاحبه با حداقل 
 از فراگیران

راندهاي آموزشی، گزارش 
،  صبحگاهی، ژورنال کالب،

آموزش درمانگاهی، آموزش 
هاي بالینی در تمام  مهارت
منظم  بطورهاي آموزشی  بخش

 شود.  اجرا نمی

 

راندهاي آموزشی بر اساس 
در برنامه آموزشی بطور منظم 

گردد و  اجرا میها  تمام بخش
مستندات حضور فراگیران 
 موجود است (براي ژورنال

 کالب و گزاش صبحگاهی)

 

 

 

 

 

 

 سطح:
کامال 

 ضروري
 توسعه اي ضروري

 ضریب  
 میانگین وزن سنجه 

 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3( دستیابی
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 هاي درماتگاهی) توسط فراگیران ) کامل و با کیفیت بودن مدارك پزشکی نوشتاري ( شرح حال، سیر بیماري، خالصه پرونده، پرونده7-7

 شود.  توسط فراگیران انجام می **و با کیفیت *: مستند سازي پرونده بیماران بطور کاملسنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
پرونده بیماران ( بستري و 

درمانگاهی) که توسط 
 فراگیران تکمیل شده باشد. 

بخش  5پرونده در حداقل  5
آموزشی (اورژانس، 
بخش  3درمانگاه، و حداقل 

آموزشی)( پرونده اورژانس 
 ضروري است)

مصاحبه با مسئول مدارك 
هاي بخش  پزشکی و منشی

 آموزشی 

پرونده بیماران بصورت 
فیت ناقص و بدون کی

 شود  تکمیل می

پرونده بیماران کامل 
تکمیل شده ولی از 

کیفیت مناسب برخوردار 
 باشد نمی

پرونده بیماران بصورت 
کامل و با کیفیت 

 گردد.  تکمیل می

که  هایی بیمارستان
دانشجویان پزشکی یا 

 دستیاري ندارند.

 

(طبق دستورالعمل ابالغ مهر و امضا فرد مجاز -5 ذکر تاریخ/ساعت -4رعایت الزامات اولیه   -3 ی یا مشکیخط خوردگی، با خودکار آب بدون -2 خوانا بودن -1منظور از کیفیت کافی و قانونی شامل موارد: *
 کامل بودن سربرگ-6  شده وزارت متبوع

 هاي بیماران هاي استاندارد پرونده **منظور از کامل بودن، پر کردن تمام موارد ذکر شده در برگه
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 ) نظارت اعضاء هیات علمی بر مستندسازي پرونده بیماران توسط فراگیران و دستیاران و اصالح مستندات در صورت لزوم8-7

 .کنند شوند، نظارت می میبوسیله فراگیران تدوین که ها  : اعضاء هیات علمی بر مستندسازي پروندهسنجه

 

 

 ردیف
 مصاحبه مشاهدات مستندات

 امتیاز
 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

 پرونده بالینی بیمار
مشاهده اصالحات انجام شده 

در پرونده بیمار توسط استاد 
 مربوطه

با مسئول مدارك مصاحبه 
پزشکی در خصوص نواقص 

 پرونده بیماران

اعضاء هیات علمی بر 
نویسی فراگیران  پرونده

 کنند.  نظارت نمی
 

اعضاء هیات علمی بر 
نویسی فراگیران  پرونده

 کنند نظارت می
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 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 ها و فرآیندهاي آموزشیبرنامه 7 
 

116 
 



 

 

 آموزي مبتنی بر شواهد در بیمارستان مهارت) وجود برنامه مشخص براي استقرار 9-7
 شود.  و حداقل یک مورد اجرا می وجود داردهاي علوم پزشکی در طول سال  ریزي براي ترویج و توسعه آموزش مبتنی بر شواهد در تمام گروه برنامه ،آموزشی: در بیمارستان سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

هاي  مستندات اجراي برنامه
 مرتبط با توسعه آموزش

جهت  مبتنی بر شواهد
فراگیران در هر بخش 

 آموزشی

 

ریزي  مسئول برنامهمصاحبه با 
 بیمارستانآموزشی 

آموزي مبتنی  برنامه مهارت 
بر شواهدجهت فراگیران در 

وجود هاي آموزشی  بخش
 ندارد.

آموزي  برنامه مهارت
جهت  مبتنی بر شواهد

فراگیران در حداقل 
ها اجرا  نیمی از بخش

 شود می

هاي آموزشی  در تمامی بخش
آموزي مبتنی بر  برنامه مهارت

شواهدجهت فراگیران اجرا 
 شود  می
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 ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش (مکتوب و آماده ارائه) در بیمارستانهاي  ) وجود برنامه10-7

 گردد. پایش و نتایج آن توسط تیم مدیریت آموزش بیمارستان تحلیل می راهاي آموزشی  و کیفی فعالیت *هاي ارتقاي کمی برنامه دفتر توسعه آموزش بالینی،:سنجه 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
هاي ارتقاي  مستندات پایش برنامه
 هاي آموزشی کمی و کیفی فعالیت

 

مصاحبه با تیم مدیریت 
آموزش و مدیر دفتر توسعه 

 آموزش بالینی

هاي  مستندات پایش برنامه
ارتقاي کمی و کیفی 

هاي آموزشی  فعالیت
 موجود نیست

هاي  برنامهمستندات پایش 
ارتقاي کمی و کیفی 

یا هاي آموزشی  فعالیت
سوابق/صورتجلسات 
تحلیل تیم مدیریت 

آموزش وجود دارد ولی 
سوابق اقدامات اصالحی 

 .موجود نیست

هاي  برنامهمستندات پایش 
ارتقاي کمی و کیفی 

و هاي آموزشی  فعالیت
سوابق/صورتجلسات 
تحلیل تیم مدیریت 

آموزش و سوابق اقدامات 
 .اصالحی موجود است

 

2 
صورتجلسات تحلیل تیم سوابق یا 

 آموزش

 

 ها مانند افزایش تعداد سمینارها، راندهاي آموزشی و کالس*     
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 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 ها و فرآیندهاي آموزشیبرنامه 7 
 

118 
 



 

 

 ) مشارکت فراگیران در آموزش بیماران11-7

 شود. وجود دارد و اجرا میهاي بالینی، دستورالعمل مشخص براي مشارکت فراگیران در آموزش بیماران  هاي آموزشی بخش برنامهدر  سنجه:

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
دستورالعمل آموزش به بیمار 

کلیه توسط فراگیران در 
 هاي آموزش بالینی بخش

 

بیمار در کلیه  10مصاحبه با 
 دارايهاي آموزشی  بخش

ها  فراگیر (یکی از بخش
و معاون  اورژانس باشد) حتماً

 آموزشی

دستورالعمل آموزش به 
بیمار توسط فراگیر وجود 

 ندارد.

دستورالعمل آموزش به 
بیمار توسط فراگیر وجود 

دارد ولی در تمام 
 شود. یها اجرا نم بخش

دستورالعمل آموزش به 
بیمار توسط فراگیر وجود 

ها  دارد و در تمام بخش
 شود. اجرا می
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 بالینی در بیمارستانها و اعضاء هیات علمی پایه و  هاي مشترك و منظم و جلسات مشترك آموزشی و پژوهشی بین گروه وجود برنامه برگزاري کنفرانس) 12-7

 شود. ریزي و اجرا می ها برنامه با سایر بیمارستان *هاي آموزشی مشترك در بیمارستان کنفرانس ):1سنجه(

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
مستندات برگزاري 

با سایر  هاي مشترك کنفرانس
 ها بیمارستان

 معاون آموزشی 
مستندات برگزاري 

هاي مشترك  کنفرانس
 وجود ندارد

 
مستندات برگزاري 

هاي مشترك  کنفرانس
 وجود دارد 

 

 

 باشد هاي سایر ارگانها و مراکز آموزشی درمانی خارج از کشور می هاي خصوصی، بیمارستان ها، بیمارستان دانشگاه، سایر دانشگاه هاي همان منظور برگزاري کنفرانس با بیمارستان*
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 ها و اعضاء هیات علمی پایه و بالینی در بیمارستان گروههاي مشترك و منظم و جلسات مشترك آموزشی و پژوهشی بین  ) وجود برنامه برگزاري کنفرانس12-7

 گردد. هاي بالینی و پایه برگزار می هاي آموزشی و پژوهشی مشترك بین گروه در بیمارستان جلسه ):2سنجه(

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

صورتجلسات سوابق یا 
برگزاري جلسات مشترك 

آموزشی پژوهشی بین 
اعضاء هیات علمی پایه و 

 بالینی 

  

صورتجلسات  سوابق یا
برگزاري جلسات مشترك 

آموزشی پژوهشی بین 
اعضاء هیات علمی پایه و 

 بالینی وجود ندارد.

 

صورتجلسات  سوابق یا
برگزاري جلسات مشترك 

آموزشی پژوهشی بین 
اعضاء هیات علمی پایه و 

 بالینی وجود دارد.
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 هاي بیمارستانی کمیته -8
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 هاي بالینی، نظارت و ارزشیابی درونی، ممیزي بالینی و مدیریت خطا در بیمارستان هاي آموزش، ساماندهی پژوهش ) فعال بودن کمیته1-8

ریزي آموزش بیمارستان  تصمیمات و برنامهدر  خطاهاي بالینی، نظارت و ارزشیابی درونی، ممیزي بالینی و مدیریت  آموزش، ساماندهی پژوهشهاي  کمیتهاز مصوبات سنجه: در بیمارستان 
 *شود. استفاده می

 

 هاي بالینی، نظارت و ارزشیابی درونی، ممیزي بالینی و مدیریت خطا در بیمارستان ، الزامی است. هی پژوهشدآموزش، سامان  کمیته5 تشکیل*

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

3 
استفاده از مصوبات سوابق 
 هاي آموزشی ها در برنامه کمیته

 

رئیس بیمارستان و تیم 
 مدیریت آموزش بیمارستان 

هاي آموزش،  کمیته
هاي  ساماندهی پژوهش

بالینی، نظارت و 
ارزشیابی درونی، ممیزي 
بالینی و مدیریت خطا در 

بیمارستان تشکیل 
 شوند می

مستندات مرتبط وجود 
دارد ولی مصوبات یا 

امات اصالحی اقد
 گردد مربوطه اجرا نمی

مستندات مرتبط وجود 
دارد و مصوبات اجرا 

شود و اقدامات  می
اصالحی مربوطه انجام 

 گردد می

 

 بیمارستانیهاي کمیته 8 
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 خطاهاي پزشکیهاي مرگ و میر و  کمیتههاي آموزشی در  ) مشارکت معاون آموزشی و روساي بخش2-8

 کنند. شرکت میکمیته  در جلساتمرتبط  هاي آموزشی فعال بوده و معاون آموزشی و روساي بخش خطاهاي پزشکیو  در بیمارستان کمیته مرگ و میر :سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

صورتجلسات کمیته مرگ و 
 خطاهاي پزشکیو میر 

امضاي معاون آموزشی در 
 صورتجلسات

و کمیته مرگ و میردبیر 
 خطاهاي پزشکی

معاون آموزشی و روساي 
مرتبط هاي آموزشی  بخش

شرکت کمیته  در جلسات
 ندارند

معاون آموزشی و روساي 
مرتبط هاي آموزشی  بخش

  جلسات کمیته برخی ازدر 
 اند کردهنشرکت 

معاون آموزشی و روساي 
ی در هاي آموزش  بخش

تمام جلسات کمیته مرگ 
خطاهاي پزشکی و ر و می

در تمام بطور منظم 
 اند شرکت نموده جلسات

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري ضروريکامال  سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 اخالق در بیمارستان  )فعال بودن کمیته 3-8

 اخالق در تصمیمات بیمارستان تاثیرگذار است.  : مصوبات کمیتهسنجه

 
 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

  سوابق استفاده از مصوبات کمیته
اخالق در تصمیمات مدیریت 

 بیمارستان و معاون آموزشی

ها  اجراي مصوبات کمیته
یا اقدامات اصالحی 

 مرتبط

رئیس و تیم مدیریت 
معاون  آموزش بیمارستان و
 آموزشی وپژوهشی

اخالق در   از مصوبات کمیته
تصمیمات مدیریت بیمارستان و 

معاون آموزشی استفاده 
 شود نمی

اخالق   از مصوبات کمیته 
در تصمیمات مدیریت 

بیمارستان و معاون 
 شود آموزشی استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
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 ) فعال بودن کمیته آموزش علوم پزشکی4-8

 : کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان داراي شرح وظایف و تشکیال ت مشخص است. هسنج

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

  مشخصبا  *وجود چارت مشخص
هاي  روساي بخش نمودن جایگاه

آموزشی و معاونت آموزشی در 
 کمیته آموزش علوم پزشکی

ها یا  اجراي مصوبات کمیته
 اقدامات اصالحی مرتبط

معاون آموزشی، روساي 
 هاي آموزشی بخش

فعال بودن مستندات 
  کمیته وجود ندارد

مستندات فعال بودن 
کمیته وجود دارد و 

جلسات آن تشکیل شده 
با معاون و در مصاحبه 

آموزشی و روساي 
تایید هاي آموزشی  بخش

 شود. می

 

2 
نامه با شرح وظایف  وجود آیین

مشخص براي کمیته آموزش 
 علوم پزشکی

صورتجلسات کمیته آموزش علوم  3
 پزشکی

 چارت مذکور می تواند با امضاي رئیس بیمارستان باشد باشد.  هاي فعال بیمارستان در چارت سازمانی بیمارستان وجود داشته مانند سایر کمیته کمیته آموزش علوم پزشکی*

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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 حفظ حقوق و ایمنی بیماران -9
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 برقراري ارتباط کافی بیماران در طول بستري با پزشکان معالج) لزوم 1-9

 هاي بستري و سرپایی برقرار نموده است. در بخشرا  برقراري ارتباط بیماران با پزشکان معالج ، امکان: بیمارستان در طول فرآیند درمان بیمارانسنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

تدوین دستورالعمل یا 
نامه  بخشنامه داخلی یا  آیین

جهت حضور پزشکان معالج 
 بر بالین بیمار

بیماران  مصاحبه با ده نفر از 
 هاي مختلف آموزشی بخش

یا نامه  دستورالعمل یا آیین
نامه تدوین نشده و  بخش

امکان ارتباط حضوري 
بین بیماران و پزشک 

 وجود نداردمعالج 

نامه یا  عمل یا آییندستورال
شده و نامه تدوین  بخش

% بیماران 50کمتر از 
امکان ارتباط حضوري با 

 را دارندمعالج پزشک 

یا نامه  دستورالعمل یا آیین
نامه تدوین شده و  بخش

امکان ارتباط حضوري 
بین بیماران و پزشک 

 وجود داردمعالج 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 درمانی یا رئیس بیمارستان بر اجراي موارد ذکر شدهرسانی منشور حقوق بیمار به فراگیر، پایش رعایت حقوق بیماران در بیمارستان و نظارت معاون آموزشی/معاون  ) اطالع2-9

 شود. رسانی منشور حقوق بیمار انجام شده و حقوق گیرندگان خدمت رعایت می در بیمارستان، تابلوها و سایر مستندات اطالع  :سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
تابلوها و سایر مستندات 

رسانی حقوق گیرنده  اطالع
 خدمت به فراگیران

 

نفر از بیماران  10مصاحبه با 
هاي مختلف  در  بخش

 آموزشی

رسانی در خصوص  اطالع
انجام منشور حقوق بیمار 

 نشده است

در خصوص رسانی  اطالع
حقوق بیمار انجام شده ولی 

شود  حقوق بیمار رعایت نمی
یا در مصاحبه با بیماران تایید 

 شود  نمی

رسانی در خصوص  اطالع
حقوق بیمار انجام شده و 

رعایت حقوق پایش 
شود و در مصاحبه با  می

 شود. بیمار تایید می

 

2 

پایش میزان رعایت 
حقوق گیرنده  استانداردهاي

هیات از طرف اعضاء  خدمت
 roleعلمی ( با تاکید بر

modelingو فراگیران ( 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5(اهمیت آموزشی  )1-3دستیابی (
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 هاي مشخص براي پیشگیري از تکرار آنها در بیمارستان اي پزشکی فراگیران و روش براي بررسی خطا و مسائل مربوط به اخالق حرفه فرآیند مشخص) وجود 3-9

 شود. اند تدوین شده و اجرا می دهی و تحلیل خطاهایی که فراگیران در بروز آن نقش داشته : فرآیند ثبت، گزارش1سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
فلوچارت ثبت، گزارش و 

 تحلیل خطا

 

مصاحبه با فراگیران و 
ها و  سرپرستاران بخش

معاون آموزشی و کارشناس 
 3بیمار (حداقل ایمنی 

 نفر فراگیر) 3سرپرستار و 

دهی و  فرآیند ثبت، گزارش
مربوط به تحلیل خطا 

 تدوین نشده استفراگیران 

دهی و  فرآیند ثبت، گزارش
مربوط به تحلیل خطا 

تدوین شده ولی فراگیران 
مستندات تحلیل خطاها 

 وجود ندارد

دهی و  فرآیند ثبت، گزارش
مربوط به تحلیل خطا 

تدوین شده و فراگیران 
مستندات تحلیل خطاها 
وجود دارد و در مصاحبه 

 گردد. تایید می

 

2 
رسانی به  مستندات اطالع

 فراگیران 

3 
هاي تکمیل شده گزارش  فرم

خطاهایی که فراگیران در آن 
 نقش دارند.

4 
مستندات تحلیل خطاها 

 )RCA(صورتجلسه/

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 3 5 4 
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 هاي مشخص براي پیشگیري از تکرار آنها در بیمارستان اي پزشکی فراگیران و روش ) وجود فرآیند مشخص براي بررسی خطا و مسائل مربوط به اخالق حرفه3-9

 نماید. تعیین و اجرا می فراگیران در بروز آن نقش داشتند را بیمارستان روشهایی براي پیشگیري از تکرار خطاهایی که : 2سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
نتایج رسانی  سوابق اطالع

 تحلیل خطاها به فراگیران
 اجراي اقدام اصالحی

مصاحبه با فراگیران و 
ها و معاون  سرپرستاران بخش

آموزشی و کارشناس ایمنی 
 3سرپرستار و  3بیمار (حداقل 

 نفر فراگیر)

رسانی  مستندات اطالع
نتایج تحلیل خطاها به 

 فراگیران وجود ندارد

رسانی  مستندات اطالع
نتایج تحلیل خطاها به 

فراگیران وجود دارد ولی 
اقدام اصالحی انجام 

 نشده است

رسانی  مستندات اطالع
نتایج تحلیل خطاها به 
فراگیران وجود دارد و 

اقدام اصالحی انجام شده 
 است

 

2 
اقدام مستندات انجام 

 اصالحی

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي مشخص براي پیشگیري از تکرار آنها در بیمارستان اي پزشکی فراگیران و روش حرفه ) وجود فرآیند مشخص براي بررسی خطا و مسائل مربوط به اخالق3-9

 نماید. تدوین نموده و اجرا میتوسط فراگیران، اي و پزشکی حرفه  : بیمارستان خط مشی و روش اجرایی خود را به منظور رعایت اخالق3سنجه

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

وجود خط مشی و روش 
در خصوص رعایت  اجرایی

اي و پزشکی  اخالق حرفه
 توسط فراگیران

اجراي اقدامات مرتبط با 
 معاون آموزشی خط مشی

خط مشی و روش اجرایی 
در خصوص رعایت اخالق 

اي و پزشکی توسط  حرفه
 وجود نداردفراگیران 

در خصوص خط مشی 
اي و  رعایت اخالق حرفه

پزشکی توسط فراگیران 
وجود دارد ولی اجرا 

 شود نمی

در خصوص  خط مشی
اي و  رعایت اخالق حرفه

 پزشکی توسط فراگیران
 ودش وجود دارد و اجرا می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي مشخص براي پیشگیري از تکرار آنها در بیمارستان اي پزشکی فراگیران و روش ) وجود فرآیند مشخص براي بررسی خطا و مسائل مربوط به اخالق حرفه3-9

 شود. و پزشکی فراگیران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن توسط معاونت آموزشی به اطالع فراگیران رسانده می *اي ائل مربوط به اخالق حرفه: در کمیته اخالق پزشکی مس4سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0( صفر

1 
صورتجلسات کمیته اخالق 

در خصوص اخالق  پزشکی
 اي و پزشکی فراگیران حرفه

 

 دبیر کمیته اخالق پزشکی
 نفر) 5و فراگیران (حداقل 

در کمیته اخالق پزشکی 
مسائل مربوط به اخالق 

اي و پزشکی  حرفه
فراگیران مورد بررسی 

 گیرد قرار نمی

پزشکی  در کمیته اخالق
مسائل مربوط به اخالق 

اي و پزشکی  حرفه
فراگیران مورد بررسی 

گیرد ولی نتایج  قرار می
آن به اطالع فراگیران 

 نمی رسد.

در کمیته اخالق پزشکی 
مسائل مربوط به اخالق 

اي و پزشکی  حرفه
فراگیران بررسی شده و 
نتایج به اطالع فراگیران 

 رسیده است.

 

2 
رسانی  اطالعمستندات نحوه 

توسط معاونت آموزشی به 
 فراگیران

 باشد.  ) ، نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاري نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت میPROFESSIONALISMاي ( اخالق حرفه*

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 رسانی به بیمار در خصوص حضور دانشجویان در تمام مراحل تشخیصی درمانی و همچنین نحوه ادامه درمان و مراجعات بعدي بعد از ترخیص براي اطالع برنامه مشخص) وجود 4-9

 .گردد رسانی می اطالع عدي نقش دارند،اجعات بآموزشی بودن بیمارستان و اینکه دانشجویان در تمام فرآیند تشخیص و درمان بیمار و مردرخصوص ، بدو وروددر به بیماران، سنجه: 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1   

بیمار در مورد  5مصاحبه با 
آیا آموزشی بودن اینکه 

بیمارستان به اطالع آنها 
 رسیده است.

رسانی به  مستندات اطالع
بیمار در خصوص آموزشی 

بودن بیمارستان وجود 
 ندارد

 

رسانی به  مستندات اطالع
بیمار در خصوص آموزشی 

بودن بیمارستان وجود 
دارد و بیماران از ان مطلع 

 باشند. می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 1 1 
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حداقل ط باالترین سطح علمی و مهارتی (ارجاعی، پیچیده و بدحال بخصوص در موارد اورژانس، در حداقل زمان ممکن توس) وجود سازوکار مشخصی براي اولویت مراقبت بیماران 5-9
 در بیمارستان سطح یک دستیار ارشد)

بندي مراقبت از بیماران ارجاعی ، پیچیده و بدحال بویژه در موارد اورژانس درحداقل زمان ممکن توسط باالترین سطح  اولویتبیمارستان خط مشی و روش اجرایی خود را در زمینه سنجه: 
 نماید. علمی و مهارتی (حداقل دستیار ارشد) تدوین و اجرا می

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

خط مشی و روش اجرایی 
در خصوص اولویت  مربوطه

بندي مراقبت از بیماران 
اجراي اقدامات مرتبط خط  ارجاعی

 مشی و روش اجرایی
مشاهده اولین ویزیت و  

 )2و ( )1بیماران سطح (

پرستار تریاژ و سرپرستاران 
 بخش هاي آموزشی

و روش  خط مشی
اجرایی در خصوص 

اولویت بندي مراقبت از 
تدوین  بیماران ارجاعی

 نشده است

در خصوص خط مشی 
اولویت بندي مراقبت از 

تدوین بیماران ارجاعی 
شده ولی در مشاهده یا 

مصاحبه ، اجراي آن 
 شود تایید نمی

و روش  خط مشی
یی مربوطه در اجرا

خصوص اولویت بندي 
مراقبت از بیماران 

تدوین شده و ارجاعی 
در مشاهده یا مصاحبه ، 

اجراي آن تایید 
 گردد می

) 2بیمارستان سطح (
 آموزشی

2 

فرم تریاژ مربوط به بیماران 
  از نظر 2و  1سطح 

فرد ویزیت کننده و مطابقت 
با الزامات  زمان ویزیت

 سنجه

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5آموزشی (اهمیت  )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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 اعضاء هیات علمی در بیمارستان سطح دواولویت مراقبت بیماران ارجاعی، پیچیده و بدحال بخصوص در موارد اورژانس، در حداقل زمان ممکن توسط وجود دستورالعمل مشخص براي ) 6-9

از بیماران ارجاعی ، پیچیده و بدحال بویژه در موارد اورژانس درحداقل زمان ممکن توسط اعضاء هیات علمی بندي مراقبت  اجرایی خود را در زمینه اولویت دستورالعملسنجه: بیمارستان 
 نماید. تدوین و اجرا می

 
 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
دستورالعمل اجرایی 

بندي بیماران  اولویت
اجراي اقدامات مرتبط  ارجاعی، پیچیده و بدحال 

 دستورالعمل و
مشاهده اولین ویزیت 

 2و  1بیماران سطح 

پرستار تریاژ و سرپرستاران بخش 
 هاي آموزشی

دستورالعمل اجرایی 
بندي بیماران  اولویت

ارجاعی، پیچیده و 
بدحال تدوین نشده 

 است

دستورالعمل اجرایی 
بندي بیماران  اولویت

ارجاعی، پیچیده و 
بدحال تدوین شده است 

 گردد ولی اجرا نمی

دستورالعمل اجرایی 
بندي بیماران  اولویت

ارجاعی، پیچیده و 
بدحال تدوین شده است 

گردد و در  و اجرا می
مشاهده مصاحبه یا 

 شود. تایید می

) 1بیمارستان سطح (
 آموزشی

2 

فرم تریاژ مربوط به 
از  2و  1بیماران سطح 

نظر ویزیت هیات علمی و 
 زمان ویزیت

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ه عضو هیات علمی نیستند) به صورت شفاف در بیمارستانکهاي عصر و شب و تعطیل (  ) تعیین ارتباط آموزشی و درمانی دستیاران و کارورزان با پزشکان مقیم شیفت7-9

هاي عصر و شب و ایام تعطیل ( که عضو هیات  قیم شیفتم پزشکبا زان سنجه: در بیمارستان دستورالعمل مشخصی جهت تعیین نحوه ارتباط متقابل آموزشی و درمانی دستیاران و کارور
 گردد. و اجرا میشده علمی نیستند) به صورت شفاف تدوین 

 

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0( صفر

1 

نحوه ارتباط آموزشی و  *دستورالعمل
درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر 

هیات علمی در عصر و شب و ایام 
 تعطیل 

 

مصاحبه با فراگیران 
نفر)، معاون  5(حداقل 

آموزشی و معاون درمان 
 ها و روساي بخش

دستورالعمل نحوه ارتباط 
فراگیران آموزشی و درمانی 

با پزشک مقیم غیر هیات 
 علمی تدوین نشده است

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

تدوین شده است ولی در 
 گردد مصاحبه تایید نمی

دستورالعمل نحوه 
ارتباط آموزشی و 

درمانی فراگیران با 
پزشک مقیم غیر هیات 

علمی تدوین شده 
ت و در مصاحبه اس

 گردد تایید می

هایی که   در بیمارستان
پزشک کقیم غیر هیات 

 علمی ندارند. 

 گردد. ابالغ می تایید شده و توسط رئیس بیمارستانتوسط معاون آموزشی و معاون درمان  تدوین وها  توسط روساي بخش*دستورالعمل 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 واگذاري تدریجی مسئولیت به تناسب پیچیدگی خدمات بر فعالیت درمانی فراگیران هیات علمی و با  مستقیم اعضاءارت ) نظ8-9

 .دستورالعمل نظارت اعضاء هیات علمی بر فعالیت درمانی فراگیران تدوین شده استسنجه: در بیمارستان 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
دستورالعمل نحوه نظارت بر 

  *فعالیت فراگیران 

رئیس  3مصاحبه با حداقل 
بخش  3بخش (حداقل 

مختلف آموزشی) و معاون 
 آموزشی  

دستورالعمل نحوه 
نظارت بر فعالیت 

 فراگیران وجود ندارد

دستورالعمل نحوه 
نظارت بر فعالیت 

فراگیران وجود دارد 
ولی در مصاحبه تایید 

 گردد نمی

دستورالعمل نحوه 
نظارت بر فعالیت 

فراگیران وجود دارد و 
در مصاحبه تایید 

 گردد می

 

 

 .گردد میتایید  بیمارستان و توسط معاون آموزشیتهیه شده توسط رئیس بخش دستورالعمل، این *

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 بیمارستان آموزشی به عنوان عرصه اصلی -10
 هاي بالینی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

139 
 



 

 

 

 بیمارستانوجود معاون پژوهشی و واحد توسعه تحقیقات بالینی با مسئولیت معاون پژوهشی در ساختار ) 1-10

 باشد. مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی نیز میوهشی ژمعاون پدر ساختار سازمانی بیمارستان ، معاونت پژوهشی وجود دارد و : سنجه

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

 ساختار سازمانی بیمارستان 1
  

در ساختار بیمارستان 
معاونت پژوهشی وجود 

 ندارد

در ساختار بیمارستان 
معاون پژوهشی وجود دارد 
ولی واحد توسعه تحقیقات 

 بالینی وجود ندارد.

در ساختار بیمارستان 
دارد که معاون پژوهشی 

مسئول واحد توسعه 
تحقیقات بالینی نیز 

 باشد. می

 

2 
ابالغ معاون پژوهشی 

 بیمارستان

3 
حکم انتصاب معاون 

پژوهش بعنوان مسئول واحد 
 توسعه تحقیقات بالینی

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 در فواصل زمانی مناسب پژوهشی استقرار یافته  و برنامه اهداف استراتژیک بیمارستان ) وجود اهداف پژوهش در2-10

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

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
اهداف پژوهشی در وجود 

 برنامه استراتژیک بیمارستان 

 

 مصاحبه با معاون پژوهشی
در برنامه استراتژیک 
بینی  اهداف پژوهشی پیش

 نشده است

در برنامه استراتژیک 
بینی  اهداف پژوهشی پیش

شده اما برنامه پژوهشی 
 شود اجرا نمی

در برنامه استراتژیک 
بینی  اهداف پژوهشی پیش

اجرا شده و برنامه پژوهشی 
 شود می

 

2 
هاي  سوابق اجراي برنامه

 پژوهشی

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 اندازي واحد توسعه تحقیقات بالینی بر اساس دستورالعمل ابالغ شده معاونت تحقیقات و فناوري و هدایت پژوهشی راه) 3-10

 اندازي شده است. راهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : در بیمارستان واحد توسعه تحقیقات بالینی بر اساس دستورالعمل ابالغ شده معاونت تحقیقات و فناوري 1سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود واحد توسعه تحقیقات 

 بالینی در ساختار سازمانی
 بیمارستان

  

در ساختار سازمانی، واحد 
توسعه تحقیقات بالینی 

 وجود ندارد

در ساختار سازمانی، واحد 
توسعه تحقیقات بالینی 

وجود دارد ولی شرح 
وظایف مشخص تدوین 

 نشده است.

واحد توسعه تحقیقات 
بالینی با شرح وظایف 

مشخص در ساختار 
 بیمارستان وجود دارد 

 

2 
مرکز شرح وظایف پرسنل 

 تحقیقات بالینی

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 اندازي واحد توسعه تحقیقات بالینی بر اساس دستورالعمل ابالغ شده معاونت تحقیقات و فناوري و هدایت پژوهشی ) راه3-10

 هدایت پژوهش را در بیمارستان برعهده دارد. ،بالینیواحد توسعه تحقیقات معاون پژوهشی یا : 2سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

راهنماي جدول یا برنامه یا 
هدایت  ژوهش هدایت پ

پژوهش توسط معاون 
واحد توسعه پژوهشی یا 

 تحقیقات بالینی

 مصاحبه با معاون پژوهشی 

جدول یا برنامه یا 
هدایت پژوهش  راهنماي

ژوهشی یا توسط معاون پ
واحد توسعه تحقیقات 

 بالینی وجود ندارد

جدول یا برنامه یا 
هدایت پژوهش  راهنماي

ژوهشی یا توسط معاون پ
واحد توسعه تحقیقات 

بالینی وجود دارد ولی اجرا 
 شود نمی

جدول یا برنامه یا 
هدایت پژوهش  راهنماي

وهشی یا ژتوسط معاون پ
واحد توسعه تحقیقات 

بالینی وجود دارد و اجرا 
 شود می

 

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 هاي بالینی براي حل مشکالت بیمارستان استفاده از شواهد علمی و نتایج پژوهش) 4-10

 کند.  را تعیین نموده و اجرا می**بندي وارائه به معاون پژوهشی  ، اولویت*بیمارستان فرآیند شناسایی مشکالت ): 1(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
فلوچارت شناسایی و 

بندي مشکالت  اولویت
 بیمارستان

  
براي شناسایی  يفرآیند

مشکالت تعیین نشده 
 است

براي شناسایی  يفرآیند
مشکالت تعیین شده است 

 گردد ولی اجرا نمی

براي شناسایی  يفرآیند
مشکالت تعیین شده است 

 گردد و اجرا می

 

 

 تواند کمک قابل توجهی در رفع آنها داشته باشد، اعم از مشکالت سازمانی و بالینی مشکالتی که انجام پژوهش می*
ارجاع  یا معاون پژوهشی بندي جهت اجرا به واحد توسعه تحقیقات بالینی هاي بیمارستانی در شوراي پژوهشی مطرح و پس از بررسی و اولویت کمیته پرستاري، واحد بهبود کیفیت،دفتر بخشهاي بالینی ،  **این مشکالت توسط

 شود. می
 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 
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 هاي بالینی براي حل مشکالت بیمارستان شواهد علمی و نتایج پژوهش) استفاده از 4-10

 نمایند.  طراحی و اجرا می *بخشهاي آموزشی، ساالنه حداقل یک پژوهش بر اساس مشکالت ( سازمانی و بالینی)  هر یک از بخش ): 2(سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
بندي  لیست مشکالت اولویت
شده و مستندات انجام 

 پژوهش براي حل مشکالت 

اهد اقدامات مرتبط با شو
استفاده از نتایج علمی یا 
 هاي انجام شده پژوهش

با معاون مصاحبه 
 پژوهشی

مشکالت (سازمانی و 
بالینی) بخش شناسایی 

 نشده است

مشکالت (سازمانی و 
بالینی) بخش شناسایی 
شده ولی از نتایج ان در 

 شود پژوهش استفاده نمی

مشکالت (سازمانی و 
بالینی) بخش شناسایی 

شده و از نتایج ان در 
 شود پژوهش استفاده می

 

 

 بندي و تحلیل شده باشند. اشاره شده در سنجه قبل، شناسایی ، اولویتمشکالتی که طبق فرآیند *

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 
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 پزشکی اجتماعی انی مشخص براي متخصص اپیدمیولوژي یا ) تعیین جایگاه سازم5-10

 نماید. پزشکی اجتماعی تعیین شده و در برنامه پژوهشی فعالیت مییک متخصص اپیدمیولوژي یا  ،: در چارت سازمانی پژوهشسنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
ارداد همکاري قرحکم یا 
اپیدمیولوژیست یا  متخصص

 پزشکی اجتماعی

 

 مصاحبه با معاون پژوهشی
متخصص اپیدمیولوژي یا 

پزشکی اجتماعی در فعالیت 
 پژوهشی همکاري ندارد

 

متخصص اپیدمیولوژي یا 
پزشکی اجتماعی در 

جایگاه مشخص   پژوهش
هاي  دارد و در برنامه

 کند. میپژوهش همکاري 

 

2 

متخصص  مشارکتمستندات 
پزشکی اپیدمیولوژي یا 

هاي  فعالیتاجتماعی در 
 بیمارستانپژوهشی 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 1 3 2 
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 تحقیقات بالینی و دسترسی به مشاوران پژوهشی مورد نیاز در بیمارستان) حضور کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران آموزش دیده در معاونت پژوهش یا واحد توسعه 6-10

 نمایند. فعالیت می، کارشناسان پژوهش یا پژوهشیاران آموزش دیده   در معاونت پژوهشی یا واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان،: ) 1( سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
لیست کارشناسان پژوهش 

 پژوهشیاران آموزش دیدهیا 
لیست کارشناسان پژوهش   

پژوهشیاران آموزش یا 
 وجود ندارد دیده

لیست کارشناسان پژوهش 
پژوهشیاران آموزش یا 

برنامه  لیدارد ووجود  دیده
حضور آنها مشخص 

 باشد نمی

لیست کارشناسان پژوهش 
پژوهشیاران آموزش یا 

دیده به همراه شرح 
وظایف و برنامه حضور 

 آنها وجود دارد

 

2 
شرح وظایف کارشناس 

پژوهشیار و برنامه پژوهش یا 
 حضور آنها

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 یاز در بیمارستان) حضور کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران آموزش دیده در معاونت پژوهش یا واحد توسعه تحقیقات بالینی و دسترسی به مشاوران پژوهشی مورد ن6-10

 باشد. اختصاصی و روزآمد فراهم میهاي آموزشی  در بیمارستان امکان شرکت کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران در برنامه: ) 2(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
وجود برنامه آموزشی 

و روزآمد براي  اختصاصی
 کارشناسان پژوهش

 

با کارشناس پژوهش مصاحبه 
 پژوهشیاریا یک 

کارشناسان پژوهش و 
پژوهشیاران در برنامه 
 اند. آموزشی شرکت نکرده

 
کارشناسان پژوهش و 
پژوهشیاران در برنامه 

 اند. کردهآموزشی شرکت 

 

2 
شرکت در مستندات 

هاي آموزشی اختصاصی  دوره
 و روزآمد کارشناسان پژوهش

 

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 دسترسی به مشاوران پژوهشی مورد نیاز در بیمارستان) حضور کارشناسان پژوهش و پژوهشیاران آموزش دیده در معاونت پژوهش یا واحد توسعه تحقیقات بالینی و 6-10

 ، از مرحله طراحی تا انتشار فراهم نموده است.**هاي پژوهشی  هاي مختلف براي اجراي برنامه به مشاورین تخصص *: معاونت پژوهشی دسترسی آسان)3(سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
قرارداد همکاري با مشاوران 

 تخصصی

 

مصاحبه با معاون پژوهش 
 نفر از پژوهشگران 3و 

برنامه حضور و دسترسی 
آسان به مشاورین وجود 

 ندارد
 

دسترسی برنامه حضور 
آسان به مشاورین وجود 

 دارد.
 

2 
لیست برنامه حضور مشاورین و 

رسانی در محل  نصب و اطالع
 مناسب

 

 .باشد میپرستاران و .....طرح براي همکاران پژوهش، سرپرست پژوهش، از مراحل طراحی تا انتشار نتایج منظور از دسترسی آسان ایجاد شرایط عادالنه براي دریافت مشاوره در ساعات مورد نیاز *

  هاي پژوهشی از امکانات دانشگاه هم استفاده نماید. تواند در ارائه برنامه بیمارستان می**

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3(دستیابی 

 
 1 3 2 
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 ر داخلی و خارجی و فراگیران در مجالت معتب ) انتشار تعداد مطلوب مقاالت توسط اعضاء هیات علمی7-10

صاحبان اثر در مجالت معتبر داخلی و ا با رعایت حقوق معنوي پژوهشگران یا ساالنه تعداد مقاالت الزام شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ر  بیمارستان،: سنجه
 نماید. خارجی منتشر می

 
 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

 لیست مقاالت چاپ شده 1

 

 مصاحبه با معاون پژوهش 

شده مقاالت چاپ تعداد 
بر اساس الزامات معاونت 

دانشگاه پژوهشی 
 باشد. نمی

 

الزامات مقاالت با رعایت 
معاونت پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی مربوطه 
 چاپ شده است

 

2 

سوابق مربوط به انجام 
پژوهش در بیمارستان به 

تایید معاون پژوهشی 
 بیمارستان

 

 

 ايتوسعه  ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (

 
 2 4 3 
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 هاي وزارت بهداشت از کمیته اخالق بیمارستان هاي تحقیقاتی بیمارستان مطابق دستورالعمل تایید صالحیت طرح) 8-10

 گردد. طرح و تایید میمدر کمیته اخالق بیمارستان مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت هاي تحقیقاتی بیمارستان  : طرحسنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

هاي  مستندات بررسی طرح
تحقیقاتی در کمیته اخالق 

 در پژوهش

مستندات تایید کمیته  مصاحبه با معاون پژوهش  
براي اخالق در پژوهش 

وجود هاي تحقیقاتی  طرح
 ندارد

مستندات تایید کمیته  
اخالق در پژوهش وجود 

 دارد

 

 * تایید کمیته اخالق در پژوهش بیمارستان یا دانشگاه، براي طرح هاي تحقیقاتی مورد قبول می باشد.

 

 

 

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 ن و مقررات پژوهش) تاسیس و فعالیت کمیته اخالق در پژوهش در بیمارستان و فعالیت آن زیر نظر کمیته اخالق دانشگاه به منظور توجیه و اجرایی کردن قوانی9-10

 نماید. اندازي شده و فعالیت می در بیمارستان راه ،: کمیته اخالق در پژوهش)1(سنجه

 

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 

مشخص شدن جایگاه 
کمیته اخالق در پژوهش در 

هاي  ساختار کمیته
 بیمارستان

 

 مصاحبه با معاون پژوهشی
کمیته اخالق در پژوهش 

ها وجود  در ساختار کمیته
 ندارد 

 
کمیته اخالق در پژوهش 
فعال بوده و صورتجلسات 

 (فصلی)موجود است

 

2 
مستندات فعالیت کمیته 

(حداقل اخالق در پژوهش 
 فصلی)

 صورتجلسات کمیته 3

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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 دن قوانین و مقررات پژوهش) تاسیس و فعالیت کمیته سازمانی اخالق در پژوهش در بیمارستان و فعالیت آن زیر نظر کمیته اخالق دانشگاه به منظور توجیه و اجرایی کر9-10

 توجیه و اجراي قوانین و مقررات اخالق در پژوهش را بر عهده دارد. ،: معاونت پژوهش بیمارستان)2(سنجه

 

 مصاحبه مشاهدات مستندات ردیف
 امتیاز

 غ.ق.ارزیابی )2دو ( )1یک ( )0صفر (

1 
مستندات آموزش فراگیران 
و پژوهشگران در خصوص 

 قوانین اخالق در پژوهش

 

بیمار در  5مصاحبه با 
خصوص اخذ رضایت آگاهانه 

 قبل از اجراي پژوهش

مستندات آموزش فراگیران 
و پژوهشگران در خصوص 
قوانین اخالق در پژوهش 

 وجود ندارد

مستندات آموزش فراگیران 
و پژوهشگران در خصوص 

خالق در پژوهش قوانین ا
وجود دارد ولی پایش 

اجراي قوانین اخالق در 
 شود پژوهش انجام نمی

مستندات آموزش فراگیران 
و پژوهشگران در خصوص 
قوانین اخالق در پژوهش 

وجود دارد و معاون 
پژوهشی بر قوانین اخالق 

 کند. در پژوهش نظارت می

 

2 

مستندات پایش اجراي 
قوانین اخالق در پژوهش 

معاونت پژوهشی توسط 
بیمارستان ( مانند وجود فرم 

رضایت آگاهانه بیماران 
براي مشارکت در 

هاي مرتبط با  پژوهش
 )بیمار

 

 توسعه اي ضروري کامال ضروري سطح:
 ضریب  

 میانگین وزن سنجه 
 )1-5اهمیت آموزشی ( )1-3دستیابی (
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