
 
 

 دماتخ کننده ارائه و یا موسسات دنيا معتبر دانشگاههاي ارزشيابي در استفاده مورد ي شده شناخته ابزار عنوان به اعتباربخشي

 داردها،استان بر مبتنيفرآیند  " به واژه هاي اعتباربخشي فرآیند امروزه توصيف ماهيت. است کرده پيدا اهميت با جایگاهي سالمت

 انشگاهد اهداف اعتباربخشي شامل دستيابيیابد. گسترش مي "دانشگاهي همگنان گروه بر مبتنيو  قضاوت بر مبتني شواهد، بر مبتني

 عييندروس، ت کيفي بيروني، ارتقاي و دروني فشارهاي مقابل در موسسه یک کيفي، محافظت ءارتقا رسمي و استاندارد سطح به ها

 رمایهس براي مناسبتر موسسات شناسایي به کمک و تخصصي پروانه و گواهينامه صدور جهت ها دانشگاه شایستگي براي معيارها

 آموزش و مردم متخصصان، جامعه، دولت، به بخشي اعتباربخشي اطمينان قوت خصوصي هستند. بنابراین نقاط بخش گذاري

 موزشيآ واحدهاي کيفيت، تشویق هاي شاخص تدوین طریق از آموزشي کيفيت شده، بهبود ارایه آموزش کيفيت مورد در گيرندگان

 که فشارهایي برابر در آموزشي واحدهاي از آموزشي، حمایت مراکز به مشاوره مداوم، ارائه هاي ارزشيابي طریق از دایمي بهبود براي

 گيپيچيد درک زمينه در انگاري ساده از مانع که ارزشيابي فرایند دهد، جامعيت قرار تهدید مورد را آنها آموزشي کارآیي است ممكن

 "نسبتا ارزشيابي و هزینه مورد واحدهاي مورد در اطالعات سيستماتيک آوري جمع امكان کردن گردد، فراهم مي آموزشي فرایندهاي

 قبول مي باشد. قابل

 و مدون( ابزارهاي احتماال و) باشد، استانداردها ادواري هاي ارزشيابي انجام متولي که در اعتباربخشي شامل سازماني اصلي عناصر

 خبرگان ظراتن از ها، استفاده ارزشيابي انجام براي شده تعيين قبل از زماني روند، برنامه مي کار به ها ارزشيابي انجام براي که مكتوبي

 زا حاصل نتایج اساس بر ارزشيابي، مورد واحد وضعيت بر ارزشيابي و تأثير مورد واحد کيفيت مورد در قضاوت منظور به متعدد

 شده مي باشند.   انجام ارزشيابي

 اراستقر جهت در نيز اقداماتي و گرفته صورت اعتباربخشي مباني درباره ي قابل توجهي بحث هاي ایران نيز در اخير، سالهاي در

 و آموزشي مؤسسات و پزشكي علوم هايدانشكده و دانشگاهها اعتباربخشي منظور بهشده است.  انجام اعتباربخشي ساختارهاي

 و شكيپز علوم هاي دانشكده و دانشگاهها اعتباربخشي ملي کميسيون" پزشكي، وآموزش درمان بهداشت، وزارت به وابسته پژوهشي

 شكيلت پزشكي آموزش ارزیابي و گسترش دفتر در "پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته پژوهشي و آموزشي موسسات

وابسته،  تموسسا و پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاهها اعتباربخشي ملي آیين نامه تشكيل و شرح وظایف کميسيون .ه استشد

 علوم دانشگاههاي گسترش شوراي474 جلسه و مصوب 82/40/4820 مورخ پزشكي علوم ریزي برنامه عالي شوراي82 جلسه مصوب

 مي باشد. 82/40/4820 مورخ پزشكي

 هاي دوره کارآیي و عملكرد سازمان، زمينه در ملي استانداردهاي دانشكده، آیا که کندمي مشخص آموزشي هاي دوره اعتباربخشي

 خير؟ یا است کرده رعایت را تخصصي هاي رشته از هریک آموزشي دوره یا و عمومي آموزشي

علوم پزشكي مي باشد که زیر نظر شوراي آموزش علوم پزشكي و در دبيرخانه علوم پایه پزشكي آموزش پرستاري یكي از حوزه هاي 

 تعالي و کيفيت استانداردها براي پرستاري است که به تعيين آموزش در تعالي و کيفيت از عالمت اعتباربخشي یک اداره مي گردد.

 د. باشمي سازماني و اي حرفه شخصي، تماميتبا حفظ  رسمي مجوز فرایند یک طریق از پرستاري آموزش در

. اردگذ مي احترام علمي هيئت اعضاي و دانشجویان درسي، کوریكولوم برنامه، ماموریت تنوع پرستاري به اعتباربخشي فرآیند

 هاينهزمي دانشگاهي آموزشي داراي بستر در و پرستاري، آموزش در کيفيت تضمين براي حمایت فرهنگ دهنده اعتباربخشي نشان

 و پرستاري ارائه کننده مراقبت کار نيروي سازي آماده کيفيت؛ مستمر بهبود فرهنگ اجرا مي گردد. تاکيد بر ذینفعان با مشترک

 دهد.قرارمي تاثير حائزصالحيت را تحت



 
 

 اطمينان براي برنامه و ضروري موسسه بنيادین عناصر بصورت جامعي ارائه شده است که در کنار هم، حوزه 7کلبسته حاضر در در 

 -پژوهش -آموزش -مدیریت -حوزه رسالت و اهدافدر بر گيرنده  حوزه  هفت این. دهدرا نشان مي آکادميک هاي کيفيت برنامه از

حداقل امتياز مورد نظر براي ، نظر گرفتن موارد الزامي و ترجيحيدر  باشد.مي هيات علمي و خدمات دانشجویي -منابع و امكانات 

جهت تأسيس و تأیيد رشته براي مقطع کارشناسي  .باشد امتياز مي 208و براي دوره تحصيالت تكميلي  4/028کارشناسي، دوره 

 24درصد حداقل امتياز ضروري است و  در ارتباط با مقطع تحصيالت تكميلي )کارشناسي ارشد(، کسب بيش از  74کسب بيش از 

  درصد حداقل امتياز ضروري است. 04)دکترا(، کسب بيش از درصد حداقل و در مورد مقطع تحصيالت تكميلي 

وزارت  رهنمودهاي و زینب کبري سالم اهلل عليها، با( عج)عصر ولي حضرت توجهات سایه در و متعال خداوند یاري به است اميد

 اعتباربخشي استانداردهاي اجراي هزمين در کشور سراسر موسسات وابسته در و پزشكي علوم دانشگاههايمحترم و همكاري جدي 

 در اسرع وقت فراهم گردد. کشور سطح پرستاري در آموزش ارتقاي موجبات پرستاري، آموزش

 اعضاي و حوزه هاي اعتبار بخشي دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد  

 سرکار خانم دکتر طوالبيحوزه مدیریت: مسئول 

 سرکار خانم بيرانوند :کارشناس حوزه مدیریت 

 سرکار خانم دکتر کردستانيحوزه هيئت علمي: مسئول 

 سالحورزي آقاي : حوزه هيئت علمي کارشناس

 سرکار خانم دکتر چنگایي موزش:آمسئول حوزه 

 سرکار خانم فالحت پور کارشناس حوزه آموزش:

 سرکار خانم دکتر کرمي مسئول حوزه منابع و امكانات:

 آقاي نادمي کارشناس حوزه منابع و امكانات:

 سرکار خانم دکتر ساالروند مسئول حوزه رسالت و اهداف:

 آقاي عزیزي کارشناس حوزه رسالت و اهداف:

 آقاي یاراحمديمسئول حوزه خدمات دانشجویي: 

 آقاي ظفري کارشاس حوزه خدمات دانشجویي:

 سرکار خانم دکتر محمدي پور مسئول حوزه پژوهش:

 خانم زماني  کارشناس حوزه پژوهش:


