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 مقدمه

هایبنصالی به بسسالمی باالوا ت باال  بن بنولاک وبهمچوینبترکنبحقاقبتردمبنسالاسال  تهمترکنبنیا هابو سالمت به بنوان بکی بن 

یب  ت ،بن بنظربکیفی بنسنئ بدستان وببهه ناالالت وبننتباسسالالو  ب  تا ببهرسسالال نی،بنظامبسالالمت بدسبهربمات  بنهمی نظربه ببنسالال  

س  سوشبکابفرنکو بکاسبوبحت بن بنظربت هیزن بوب   بن بنهمی بوکژ  سالبن یربنکنبتهمب19-ایاعبهیماسیبکاوک بنیبهر اسدنسبن دسبدوب

تاننو بنیا هایبتردمبسنبه باالالیا بنیبتا ربهرروسد بکو ک ب  ت به برنا به بتان بت هایبسالالمت ب سنبهیشالالتربتشالالموبنمادبک بترن ب 

حفظبحقاقبهیماس(بنسنئ ب دسالالترسالال بت یاببوبها ها ح ن لبهزکو ، ها کیفی بتواسالال)، ها وبهاب الب بتواسالال)بهه بتا  ، صالالاس بنسالالتان نسد

یبنس کاه بنظامبتو بتبتو بهربکیفی بوبنکمو بترنکزبنسنئ بهاوشننتباسهمشالال به بنوان بکی بن بت تبرترکنبوباالالوا ت باالال  بترکنبسب گردد

نن امبنس کاه بنیا تو ب،بننتباسبهربترکزبدهو  ب  تا بسالالالمت ،بدسبسنسالالالتایبدسالالالتیاه به بنه نخبتت ال ب ادبوبدسبنهاک بت یینبدسم 

ترتبطبت کرکت بوبهالیو بوبسوکیردهایببهاسیستمنستفاد بن بنس کاهان بنس بک بدننشبوبت ره بکاف بدسبتاسدبفررکو ها،بصحیحبوبد یقبهاب

هابتام به بت اسببه سالال برت  بن بدسبهمینبسنسالالتابوبهابننگیز بوبت ه بکاسیبهاال،بوظاکفبتحال بسنبه بنن امبسسالالانو  بدناالالت بسنبهابکیفی ب

دور  یاعتباربخش یی فراینددستورالعمل اجرااننینبوبتقرسن بوبحفظبوح  بسوک ،بوبه بتوظاسبسناک ب بننتباسهمش بندونسبگذات 

ببنهمغبت بگردد مه بهرگان برتادگ بال مبهرنیبترنکزبببه بارحبذکل،ب1401در سال  کشور یهامارستانیپنجم ب

 ها استانداردها و سطح بندی سنجه

تاسخببب2930/400پیروبهمشالالوات بباالالماس ببنکرن بهایهیماسسالالتا بنهمغبکتاببسنهومایبمات بنسالالتان نسدبننتباسهمشالال تام به بهاب

ت  دنًبتتنبب،وبسالالالتادیبوبنمرنیبککبدوس بننتباسهمشالالال بتبتو بهربنکنبترم ،بوبکسالالال)بها  اسدهابوبنظرن بتحی  ب1398ب/18/02

پسبن بتصاک)بدسبکمیت بهایبتمصص بب،نستان نسدهایبننتباسهمش بدوس بپو مبپسبن بننمالبها  اسدهابوبنظرن بااتلبتانسدبذکل

تا بو ماسسالالال باسهمشالالال بتی بهی ن بننت تا ه بههر بهردنسیبوبنمرنبنهمغبوبن بطرکقبسالالالالا هابردسسبنکوترنت نمرنک بنکنبحا  ،بم ب  ها

https://accreditation.behdasht.gov.ir/ بنطمعبسسان ب انه با  ب

 1هبهست بسو  بهایبغیرب اهلبنس کاه افاخبنماد ببه بسو بسسان بوبNA)هاهیماسستا ب 

 حذخبت  ندبت  ودیبن بسو  بهایبتشاه بوبتان ی 

 ت وکنبهست بن تصاص بسو  بهایبهیماسستا بهایبتکبتمصص بهابگرنکشبسون بپزای بب 

o بگیردهایبتکبتمصص بسون بپزای بتاسدبنستفاد ب رنسبت بنس بنکنبهست بفقطبهرنیبهیماسستا ال مبه بذکرب

هایب،بهست بسو  نمو بهربهست بنستان نسدبهایبننتباسبهمش بتی بهیماسستا بهانکنباه بنس کاها بتحترمبدسبنس کوب

 تمصص بسون بپزای بسنبنیزبنس کاه بت بنماکو  

                                                           
1 Not Applicable 
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   سو سلبچهاسمبننتباسهمش ،بهابس حبهو یب شاه بن سو  ت س حبککااتلب سی بوبنتیا بتحققببهابهایب نهمی ،بحسا

نتیا بتحققبتتاسالالطبوبدسبح ودببیبسالال حبدوبهاها،بسالالو  هاالبوبدسبح ودبننتظاسن بنولی بوبپاک بف الی بهربهیماسسالالتا 

فرنتربن بح ودبننتظاسن بنسب به بنتیا بتحققبپاکینبتربوببیبس حبس بهاهاهابوبسو  ننتظاسن بوض ی بف ی بهیماسستا 

 هاا  هابت تا وض ی بف ی بهیماسس

 

 روش ارزیابی اعتباربخشی 

بنهادکو بسنستایبدسبهانس کاه بننتباسهمش بهیماسستا ب،هاهیماسستا بس حبدسبننتباسهمش بتستمربنظامبنستقرنسبنهمی به بتام بها

بهاا :ت ااتلبس بترحی به بارحبذکلببهاهیماسستا بنمییردبنستقاءبوبنهمغ بنستان نسدهایبپاک نسبنستقرنسبوبسا ی

  اعتباربخشی سرزده و ادواری هایارزیابی -الف

  شامل مراحل: ارزیابی جامع و ممیزی نهایی -ب

 ها و بارگذاری مستنداتخود ارزیابی بیمارستان 1-ب

 ، صدور کارنامه و گواهینامهارزیابی جامع طبق برنامه زمان بندی ستاد 2-ب

 ارزیابی مجدد تایید دانشگاه مربوطه و کمیته اجرایی رسیدگی به اعتراضات و در صورت  3-ب

 

  اعتباربخشی سرزده و ادواری هایارزیابی -الف

سلبناکنبنهمغبپیرو ستان نسدهایبن ستا بننتباسهمش بن ستقرنسبوبهاهیماس ستانهایبدسبر بنمرنیبوبن بنهمغبهمچوینبوبکشاسبهیماس

بدسب01/10/1396بتاسخبد23765/400بنات باماس وبهمچوینبب03/10/1399بتاسخب1556/100باماس بهمشوات و نس بپیروببنال بتقام

صاص ش بنمرنیب  ستا بمات بننتباسهم ستقرنس سون  هر نظاس  توظاس ه ،بسال بدوب تان بها  بدسبهاهیماس ستان نسدها ن س) ن  وبک

 سکزی سال ،بهرنات  دو سون  دس مات  ننتباسهمش  مه  هاهیماسستا  رتادگ  حفظ نیز و   تا  کیفی  تستمر ههباد ن  نطمیوا 

 کسالال) ه خ تسالالتمربها ها دک های هر تبتو  ننتباسهمشالال  فرنکو  ن  همش نکن هااالال  ت ندونسیبتاسدبتاکی ب ها دک های نمرن و

شاسک ب ها   تا ، ههبادبکیفی  ن  نطمیوا  سا نس کاها برتا شبدک  ،ت اوا شگا  ستادی کاس  ت وکنبوبدستتباعب و نس  و هادنن

یبنس کاه بهایبندونسیبت اهقبهابچکبلیس هانتاکجبها دک بهاا  ت  مرننال ال م (بسالبدسبح ن لبکیباسهبپزای  نیام هایدننشگا 

ها دک هایبهایبکیی یبن بنتاکجبگزنسشبها  اسدبهربنسالالاسباالالا وبگردن بوبهمچوینت تت ا باًبنهمغببپسبن بها نگریبندونسیبک 

وبهابتحاسک بترکزبنظاس بوبننتباسهمش بت اون بدستا بهرنات بسکزیبوبنمرنءبنس کاه ببتیمبسرپرس سر د بننتباسهمش بک بتاسطب
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ستا گردد،بت  ساتان بننتباسهمش بهیماس صاس بتاکی بر بتاسطبدسب ستا ب ب بوبدسب سانهقبهیماس ستادهابه بنوان ب دسببکمیت بنمرنک ب

بلحاظب انه با  ببهاسستا نتاکجبنهاک بهیما

ب

 ارزیابی جامع و ممیزی نهایی -ب

 مستندات بارگذاری و هابیمارستان ارزیابی خود 1-ب

بهیماسسالالتا بت کرک بوبسهبریبتیمبه نک بنکنبترحی بن بفرنکو بنس کاه بهاب هااالالو ت تشالالمالب ادبنس کاه ببهاتمات بهیماسسالالتا 

هرنات بیردبها نگریبوبههبادبتسالالتمربکیفی بیبتیرسبسنبهابسوکهاهاب ادبنس کاه هیماسسالالتا االالادبهرککبن بت تاصالالی باالالاد بت نن امب

ن  نمبت اهقبتقاکمب تان بننممباالال  ،ببسکزیبوبنن امبدند بوبنسالالب به ب ب بنتاکجبر رکنب ادبنس کاه بدسبسالالاتان بتی بننتباسهمشالال 

،بدسالالتاسبهاذنسیبتسالالتو ن باالالاتلبتمات بسوشگسبسالالاتان بوببهاسنماکو  بنکنبترحی بن بنس کاه باالالاتلبتیمیلبهسالالت ب ادبنس کاه بد

اا وهانل مل سا ،ب صاست ی سپاسیهاوبنتاکجبر بها،ب سوی ،بنطمنا ب رنسدندهابوبهرو ب ن بت یینب  بدسبها  ب تاو بها،بنطمنا بپر

سئیس/بت کرناتلبهیماسستا ببهاا  بتسئالی بصح بوبتحرتانگ بنطمنا بوبتستو ن ب ب با  بهات با  بن بسایبو نس بتتباع

سانهقبنمییردیبهیماسستا هاد بوبپسبن ب ب بنهاک ب اهلبوکرنکشبنمانه بهاد ب شگا بنیامبپزای بترهاط بهابهرسس ب هایبتح بدنن

ساتان بنسسالبسنبنتاکجب ادبنس کاه بب،دسبصاس بتاکی پااشب ادب سب به بنصمحبوبتائی بت  دبن  نمبن بطرکقب وبدسبصاس بلزومبن

نس کاه بدسو بسالالالیسالالالتم بتاسالالالطبچکببطرکقبککن بهابهیماسسالالالتا ب ادبنس کاه ه بنکوی بفرنکو ببنواک هابه که بنسالالال ببنماک  ت 

س  ا  لی ستان نسدبهایبفرنهمب ش بپیشبنیا به بنوان هایبت و ،بتو بقبهابن س ،بفرنکو بننتباسهم سا هایبدسبف الی بهانثبتغییرن بن

بن  نمبوبنمرنب،بتاسالال  ،بطرنح ،سالالتمر،باالالواسالالاک کیفی بتبههبادگرددبوبتت ا )بر بسون بتا بت سالالا هه ناالالت ببت کرکت ،بدستان بو

ب گرددت 

صره  ض ب-1تب ستا یهب اهک ادبنس بجکنتاب فیکب یهرگان بسون بتو ربه بنستقاءبن بو سب به بنس بهاماس ومادببنیمات بوبهمچوب اهکن

تثب ،ببجکه بنوان بنتابهاماسستا یهبیمات بنن امبا  ،بدسبکاسنات بنمییردب اهکوبنس ب دن یب اهکنس بنیکمبهبیا یفاصی بنتت

ب انه با  بلی ب بوبتحی

صره  ستو بک بب(NA) ی غیر قابل ارزیابیهاسنجههابتام به بنکوی ب -2تب سیسبنات برکینبت اهقتانسدیبه ستا بندنس بوبتا بهاهیماس

 باادت دسبترحی ب ادبنس کاه بتاسطبهیماسستا بدسبساتان بننتباسهمش بننممبیشبهیو بنش  ،بپیبهیماسستا بهادسبتاتاسک 

صاصب ست بهایدسبنکنب  سو  به سو  بهابهرنیبکیی بذیبنف ا بنن امبت وکنببهایبغیرب اهلبنس کاه نس کاه ب وبرتا شبنکنب

ب کاه نسب اهلبغیربهایسالالو  وبنسسالالالبنهاک بی بکتابتسالالئالی ترتبط؛بدننشالالگا بنیامبپزاالالی بگرفت بنسالال  به که بنسالال ب

بباسهمش بسنبهرنه  بدنسد تهابن بطرکقبساتان بننهیماسستا 
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 ستاد، صدور کارنامه و گواهینامه ارزیابی جامع طبق برنامه زمان بندی 2-ب

ستا  شگاه بهابتحاسک بترکزبنظاس بوبننتباسهمش بت اون بننتباسهمش بهیماس شاسیبوبدنن ستفاد بن بنس کاها بک دستا بهابهابن

ش بهابو نس بتتباعبهرنات بسکزیبوبنمرنءبت  شاسیبننتباسهم ش ،بت اهقبتقاکمبک ستمربننتباسهم گردد بهابتام به بسوکیردبنس کاه بت

هابهابوب   به بت سکجبتمات بهیماسسالالتا لحاظباالالرنکطبمغرنفیاک بوبتو ق بنی،برببوبهانک ،بفصالالی ،بسالالانهقبنس کاه بوبننتباسبگانهیوات 

بگردد بهایبدوبسال بصادسبت نات گانه بن بص وسبکاسنات ،بپسبنس کاه بو

ببااد هرنات بسکزیبوبنمرنبت سو ببس ب نلط بککبب تمصصبتواعوببت  ندبتم هرنساسبهیماسستا ببک نهاب اهکنس ب-1تبصره 

 :ترکی)بتیمبنس کاه بااتل -2تبصره 

 (بتاسطبترکزبنظاس بوبننتباسهمش بنتاسبدستا رتا شبدک  بت کرکت بکابهالیو بننزنت بنس کاببنسا بهن بهینبنس کاها ب .1

 (تاسطبترکزبنظاس بوبننتباسهمش بنتاسبدستا نس کاببت کرکت بهننزنت ب .2

 (تاسطبترکزبنظاس بوبننتباسهمش بنتاسبدستا نس کاببهالیو بهننزنت ب .3

 نس کاببهه نات بهن بدننشگا بنس کاه باان  ( .4

صره ستانهایبهاالیبب-3 تب ستادبو نس بتتباع،بنس کاها بهالیو بوبت کرکت بن بهینبمتمتب300دسبهیماس ارنکط،بهابتاکی ب انببه بفرن اسب

بنس کاها بدننشگاه /  ب /کشاسیبنفزود ب انهو با  

صره   بسنبب بلبن بوسودبت ا هایب انان بترتبطبهابتاسالالیسبوبههر بهردنسیبن بهیماسسالالتابنس کاه بوظیف بنس کاه بتیمبسالالرپرسالال  -4تب

سو   س بنولی ب ساتان ،بهرس ا  بن بطرکقب ستو ن بهاسگذنسیب اانه بوبت س ب ستا به بفرنکو بنس کاه بمات ،بهرس هایبهیماس

سکزیبوبهماهوگ بوبطرنح بنقش بنس کاه بسنبهربنه  بهابوبهرنات ترتبطبهابتستو ن ،بهرسس بنتاکجب ادبنس کاه بهیماسستا 

نس کاها بوبمم بهو یبگزنسشبنهاک ببکاسبسالالالاکربکیفی بنظاس بوبنس کاه باه بهمچوینبوظیف نس کبتیمبدنسد بسالالالرپرسالالال 

 مه بنسنئ به بهیماسستانهابهربنه  بدنسد ب

نس کاها بننزنت بتاظفبه بنن امبفررکو بنس کاه بطبقبرتا شبهابوبسنهوماهایببنسنئ با  بهرنساسبهست بتحال ،ب ب بنتاکجبب-5تبصره 

بساتان بننتباسهمش بظرخبت  بس بسو ببت بهااو  وببهاسگذنسیبدسب

هایبتسمتربسنبه بصاس بتاسدبتائی بت اون بدستا بک بپسبن بط بترنحلبگزکوشبوبننتماببنهاک ،برتا شبساکربنس کاها -6تبصره 

بهایبترتبطبهیاسگیریب انهو با  حضاسی/بت ا یبدک  بنن ،بمه بنس کاه بساکربحا  

 ن  ر  نتتیا  و نس  سو   هر ه  تحقق دسص  نساس هر نهاک  نس کاه  و نس کاه   اد ترنحل دس نتتیا ده  نحا ب-7تبصره 

ب هاا  ت ب 10 تا صفر

ب
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 رسیدگی به اعتراضات و در صورت تایید دانشگاه مربوطه و کمیته اجرایی ارزیابی مجدد  3-ب

تا بپسبح نکثربککگردد بت صادسببهاهیماسستا بنات وبگانه بکاسنات ،بوبنن امبفررکو هایبترتبطبنس کاه بمات پسبن بنن امب

 بک بتت ا بابتاسالالطبکمیت بنمرنک بت یینبوبههابتام به بت یاسهاکنتی  بنهاک بدسصالالاس بننترنببهیماسسالالتا به نات ،بن بصالال وسبگانه 

ککبن بتحاسهابوبهابذکربدالکلبتامیه ،بپسبن بتائی بدننشالالگا بنیامبپزاالالی ببفییکبهر،بتسالالتو ن بترهاببه بتنهمغب انه باالال (

بگردد بت نسسالبنظاس بوبننتباسهمش بت اون بدستا ببترکزه بب"کمیته اجرایی اعتبار بخشی"ترهاط ،بمه بهرسس بدسبب

سکزیبوبدسبنهاک بهرنات ط بسالال بتا بدسبصالالاس بتصالالاک)بدسبکمیت بنمرنک بننتباسهمشالال ،بها دک بت  دبال مبه بذکربنسالال ب

ا  بت  دبهرنیبنات بگانه  صادسب انه ب ستا ب ضهیماس س بننترن س بهرس ستیزمبپردن  ببا ه که بن ص وسبگانهیوات بت  دبت وب

ببزکو بطبقبت رف بنهمغ ب انه بهاد ه

ب

 رتبه بندی اعتباربخشی 

هاک بک بتافقبه بکسالال)ب بهیماسسالالتا گرف  انهو بب رنسچهاسببوبسالال بدو،بکک،بهرتر،بککبنال ،ستب ؛بدسبباالالشببهاهیماسسالالتا 

بح ن لبنتتیا بهرنیبکس)بستب بچهاسبنشان ب کربنستان نسدبتحساببا  بوبهرنهربتقرسن بوبضانهطبترهاببن  نمب انه با  ب

س ببیبس حبکک،بدوبوهاارنکطبکس)بهرککبن باشبناعبستب /بدسم بننتباسهمش بهابلحاظبدسص بتحققبدسبهربککبسو  ب-1تبصره 

ستان نسدهایبتحاسهایب ستان نسدهایبتحاسبترن ب ب19دسبن ستان نسدهایبنکمو بهیماس،بدسص بتحققبن یبهاگان ،بدسص بتحققبن

یبسهبریبوبت کرک ،بترن ب بوبهایبسالال حبدوبن بنسالالتان نسدهابدسبهربککبن بهمشهاحادبوبنوسژننسبوبدسصالال بتحققبسالالو  

    ننممب انه با دستا بوبحماک بن بگیرن  ب  ت ب

ب30بنیهرتربن بهبککب ککان بیهاماسسالالتا یننتماببهوببنولبماسسالالتا یهب10بنیهبن ب نالبککب ککان بیهاماسسالالتا یهبننتماب-2تبصررره 

یبهابلحاظبدسصالال بتحققبکل،بدسصالال بتحققبدسبهربککبسالالو  بهایبسالال حبکک،بدوبوبسالال بدسبنسالالتان نسدهایبه  بماسسالالتا یه

ستان نسدهایبتحاسبترن ب بهایبحادبوبنوسژننسبوبب19تحاسهایب ص بتحققبن ستان نسدهایبنکمو بهیماس،بدس ص بتحققبن گان ،بدس

ریبوبت کرک ،بترن ب بوبدستا بوبحماک بن بدسصالال بتحققبسالالو  بهایبسالال حبدوبن بنسالالتان نسدهابدسبهربککبن بهمشبهایبسهب

هایبحائزبستب بنال بپسبن بنس کاه بتی نن بوبدسبپذکرد به که بنسالال بدسب صالالاصبتائی بهیماسسالالتا گیرن  ب  ت بصالالاس بت 

هایبحائزبستب بککبهرتربپسبن بهرسسالال بنتاکجبوبسالالانهقبدسبکمیت بنمرنک بننتباسهمشالال بت اهقبهابضالالانهطبوب صالالاصبهیماسسالالتا 

بسهاک بک بتت ا باًبننممبت بگردد،بتصمیمبگیریب انه با  بت یا
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صره   انا بنن باقبنتاسبهاببترتبطها،بتانسدبگردد؛بهرچو بدسبنسالالم بهایبپیشالالینبننتباسهمشالال بتی بهیماسسالالتا کادروسیبت ب -3تب

وضالاحبهیشالتربدسب،بتاسدبتمحظ بهاد بنسال ،بلیینبدسبدوس بم ک بهاباالرعبتق سبنکهابتان ب تؤسالسالا بپزاالیب وبفوبیندنس

سو  بهایبننتباسهمش بدک  ب انه با بوبدسبنس کاه بمات بوبستب بهو یبهیماسستا بهابنقشبپربسنگبتریب انه بکاف  به که ب

نس بدسبصاس بن مبکس)بح ن لبنتتیا بتاسدبنظربنکنبحا  ،بهیماسستا بونم بارنکطبکس)بستب بنال بوبککبهرتربنمانه ب

بهاد 

ب

 سخن آخر

ها،بنتی بنس بت کرن بنسا بهیماسستا بهیماسستا  س ح تحاسیبدس هیماس تسیربتحققبفرهوگ دس رس ویبتافقی  ضمن دسبپاکا 

هابنهتمامبم یبنماکو  به بنسالالتحضالالاسبت بسسالالان بدسبمه بنسالالتقرنسبکیفی ،بنکمو بهیماسبوبتاسالال  بسفتاسبحرف بنیبدسبسالال حبهیماسسالالتا 

هایبکشاسبننمبن بدننشگاه بوبتسئاال بتحترمبدفاتربههبادبکیفی بتمات بهیماسستا هایبتستمربرتا ا بمه بنس کاها ،بت کرن بهرنات 

هایبنیامبپزای بکشاسبدسبفاصی ب تان بهربدوس بن بننتباسهمش ،بدننشی  ب/وبغیربدننشگاه ،کاساواسا بتحترمبننتباسهمش بدننشگا 

گردد،بساکربضانهطبوبنءب انه با  بدسبپاکا ب اطربنشا بت هابتحاسک بترکزبنظاس بوبننتباسهمش بت اون بدستا بهرنات بسکزیبوبنمر

هایبنیامبپزای بوبنحا بتشاسک بدننشگا /بدننشی  ها،بهایبندونسیبوبمات ،بتقاکمبد یقبها دک ارنکطبنمرنک بوبفو بنحا بنس کاه 

بنطمعبسسان ب انه با  بتت ا باًبوبت وکنبدستا بت اون بننتباسهمش بوبنظاس بترکزبتاسطبگرهایبهیم سا تا 

 


