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 مروريمقاله 

   یدوره کارشناس يدارا يپرستار يهادانشکده یاعتباربخش ين الگویتدو
  کپارچهیک مطالعه مرور یکشور:  پزشکی علوم يهادانشگاه وسته پرستاريیپ

  
  ،٣فام ياکرم رضاقل ،٢*يآران يمحمدرضا منصور ،١زادهد زمانيوح

 
  04/07/1397تاریخ پذیرش  13/04/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 در سپس و اکيآمر در شيپ قرن کي حدود ياعتباربخش ستميس. باشديم ياعتباربخش يالگو ،يآموزش يهانظام در يابيارز يالگو نيترجيرا :هدف و زمينهپيش
 يداردهااستان اساس بر سنجش ،ياعتباربخش يهاستميس تمام مشترک وجه. است تکامل و رييتغ حال در چنان هم و شده آزموده گريد يکشورها يبرخ و سيانگل

 تياهم و تيحساس از ،ندينمايم فيتعر هادانشکده يبرا را يديجد چارچوب و گرفته قرار قضاوت مالک ازآنجاکه استانداردها نيا و باشديم شده يطراح شيپ از
 پرستاري رشته وستهيپ يکارشناس دوره يدارا يپرستار يهادانشکده اعتباربخشي الگوي ارائه و تدوين ،يمطالعه گردآور اين هستند. هدف برخوردار يخاص

  .كشور بود پزشكي علوم يهادانشگاه
 هــدف يراســتا در کــه يمطالعاتــ راســتا ــنيا در. گرفــت انجــام بــروم روش از اســتفاده بــا کپارچــهي يمــرور مطالعــه ــنيا کار: روش و مواد

ـد، يپژوهشــ ـان بــه بودـن  هاآن چــاپ ســال و وجود داشت هاآن کامــل متــن بــه يدسترســ و امکان شــده نــگارش يفارســ ــاي و يســيانگل زـب
، accreditation of health care organizationsهمچــون  هادواژهيکل از يعيوســ دامنــه از. شــدند مطالعــه وارد بـود ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۰ ســال بــه مربــوط

baccalaurate nursıng educatıon ،school of nırsıng، evaluation education مطالعــات افتــني يبــرا. ــديگرد اســتفاده يبيمجزا و ترک صورتبه 
، SID ،Magiran، Iranmedex، Google Scholar، Pubmed يالمللنيب و يفارســ معتبــر ياطالعاتــ يهاگاهيپا از ياکتابخانه مطالعــه کنــار در مرتبــط

Science direct ،ProQuest, Ovid،EBSCO ،Scopus يراهنما ۸ن عالوه بر مقاالت از يشــدند، همچن مطالعــه وارد مقالــه ۱۴ تيدرنها. شــد اســتفاده 
 گرفتنــد. قــرار تحليلوتجزيه مــورد بــروم روش اســاس بــر هاداده استفاده شد.ک کتاب يو  يو داخل يخارج

 يياجرا تيظرف و تيمأمور: که شامل ياستاندارد کل ۷ پرستاري رشته پيوسته كارشناسي يدارا يپرستار يهادانشکده اعتباربخشي جهت اول مرحله در :هاافتهي
 يهاانسازم ياز برنامه اعتباربخش آموزش در پژوهش انتظار، مورد يندهاي، برآيکيزيف يفضا و منابع کولوم،يکور ان،يدانشجو کارکنان، و دانشکده ،يتيريمد/

 د.يها استخراج گرد نيداليگا نيهمچن و منتشرشده يهاکتاب و مقاالت ،يجهان ياعتباربخش دهندهارائه

ت در يفياز ک يبه سطح باالتر تواننديمنه شود ينهاد هاآن يسازمانفرهنگو  يدر بدنه آموزش، آگاه يند اعتباربخشيکه فرا ييهاسازمان :گيرينتيجه و بحث
 يگام يپرستار گذاراناستيسزان و يبه برنامه ر يکل يک راهنماي ارائهن پژوهش بتواند با يج ايد است نتايابند، لذا اميدست  يو درمان يارائه خدمات بهداشت

  رد.يجهت استفاده قرار بگ نظرانصاحب موردتوجه تيدرنهابردارد و  يپرستار يهادانشکده يت و توسعه اعتباربخشيهرچند کوچک در جهت تقو
 يآموزش يابي، ارزشيپرستار يهادانشکده، يپرستار ي، آموزش کارشناسيبهداشت يهاسازمان ياعتباربخش کليدي: کلمات

  
 ۵۴۴-۵۶۳ ، ص۱۳۹۷ آبان، ۱۰۹درپي ، پيهفتم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۱ - ٣٤٧٩٦٧٧  تلفن:مامايي،  و پرستاري دانشکده تبريز، پزشکي علوم دانشگاه تبريز،: آدرس مکاتبه

Email: arezagolifam@gmail.com 

  
  مقدمه

بخشي از نظام آموزش علوم  عنوانبهپرستاري  يهادانشکده
حفظ و تقويت تماميت آموزشي و  منظوربهپزشكي كشور, بايد 

                                                             
  رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکيجراح – يداخل ياستاد گروه پرستار ١
  جراحي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران  –گروه پرستاري داخلي  دکتریانشجوی د ٢
  (نويسنده مسئول) رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار ،گروه پرستاري دکتریانشجوی د ٣

اين مؤسسات، بايد  چراکهتوسعه مداوم مورد ارزشيابي قرار بگيرند 
و با كيفيت مطلوب را براي ارائه  کارآزمودهنيروهاي انساني 

زش ، كيفيت آموروازاينبهداشتي و درماني تربيت كنند.  يهامراقبت
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 هاسانانسالمتي  مستقيم با طوربهدر اين نظام كه  ژهيوبهو پژوهش، 
مستمر بهبود  طوربهسروكار دارد، بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و 

الگوهاي ارزشيابي متعددي براي ارزيابي كيفيت آموزش  )۱يابد (
قرار گرفته است. از ميان اين الگوها، الگوي  موردتوجهعالي 

جهاني برخوردار شده است و تقريباً  نسبتاًاعتباربخشي از پذيرش 
مدل ارزشيابي اختصاصي آموزش عالي در بسياري از  عنوانبه

 قرار گرفته است مورداستفاده هادانشگاهكشورها و تعداد كثيري از 
)۲(.  

و انواع  يالت عاليتحص مؤسساتر، تعداد ياخ يهاسالدر 
ن يا کهدرحالي ش است.يدر سراسر جهان در حال افزا هارشته

 ۲۰۰۶سال در  ۴۸به  ۱۹۷۹دانشکده در سال  ۱۳از ران يش در ايافزا
ه يو بق يدانشکده دولت ۳۸دانشکده  ۴۸که از مجموع  باشديم
ت و بهبود و يفين کي، تضمحالدرعين. )۳،۴( باشديم يردولتيغ

سان مدر يرو به رشد برا يت در ابعاد مختلف، نگرانيفين کيحفظ ا
و انتظارات در  هانگرشر در يين، تغيبوده است. عالوه بر ا هادولتو 

که قادر  يابيارز يهاستميسجاد يرا به سمت ا يجامعه، آموزش عال
ج هستند، مجبور يندها و نتاي، فراهارساختيزت يفيبه گزارش ک

  .)۵( کرده است
يكي از ضروريات پويايي نظام آموزشي ارزيابي است. 

 يهانظام، عدم وجود فرآيند ارزيابي مستمر در ديگرعبارتبه
ار ابز عنوانبه ي. روند اعتباربخشگردديم هاآنآموزشي، موجب ركود 

 يپزشک يهادانشکدهق و کمک به يتشو يت و بهبود برايفين کيتضم
 .)۶شده است ( يمعرف هاآن يآموزش يهابرنامه يابيارز يبرا

و  هايژگيو ييشناسا هاستميسن يا يابيارز يمسئله برا نيترمهم
 يت در آموزش عاليفياست. ک يت در آموزش عاليفيک يهاشاخص

ه موسس يهايژگيواز شهرت و  يتوسط ادراکات ضمن يسنت طوربه
 ن شده استييج و دستاوردها برنامه تعياز نتا يحيکه از شواهد صر

  .)۵( شوديممشخص 
ف شده است مانند يتعر يمختلف يهاروشت به يفيامروزه ک

ت يا "رضاي" کنندهمصرف"متناسب با هدف"، "برآورده کردن انتظارات 
 يت خارجيفيک يند بررسي"فرا عنوانبه ي) اعتباربخش۷". (يمشتر

 هااهدانشگ، هادانشکده يبررس يبرا يمورد استفاده توسط آموزش عال
ف يعرت" تيفيت و بهبود کيفين کيتضم يبرا يآموزش يهابرنامهو 
  .)۵( شوديم

زش و ت آمويفين کيتضم يبرا يالهيوس، يدستاورد اعتبارسنج
 ند خود کنترل استيک فرآي ياست. اعتباربخش يبهبود آموزش عال

 يرا که استانداردها يآموزش يهابرنامه هاسازمانآن  موجببهکه 
، همتحداالتيا. در دهنديمص ي، تشخکننديمت يف شده را رعايتعر

سه يم انتخاب شدن جهت مقايتصم ياموسسها يبرنامه  ياعتباربخش
 يطبق قانون ضرور ياست که در آن اعتباربخش يير کشورهايبا سا

که  ييهابرنامهشتر از ياعتبار هستند ب يکه دارا ييهابرنامهاست. 
  .)۸( رنديگيمقرار  ياحرفهافراد  موردتوجهستند يمورد اعتبار ن

نهادي يا  يامؤسسه -دو نوع اعتباربخشي وجود دارد: الف
)Institutional accreditationبرنامه تخصصي يا  -) ب
)Specialized accreditation معموالً، يامؤسسه) اعتباربخشي 

و بيانگر عملكرد مؤثر هر بخشي  شوديمسطح كل مؤسسه انجام  در
است همه  از مؤسسه در حصول اهداف آن است. گاهي ممكن

در سطح يكساني از كيفيت نباشند، در اين صورت اعطاي  هابخش
يت آگاهي از كيف منظوربهمختلف، عمدتاً  در سطوح هابرنامهاعتبار به 

براي  معموالً يابرنامهاعتباربخشي  .شوديماركان برنامه انجام 
يا دانشكده كه يك بخشي از مؤسسه هستند، به  هاگروه، هابرنامه
ممكن است يك كالج يا دانشكده  يموردبررسواحد  .روديمكار 

 .درون يك دانشگاه و يا برنامه درسي درون يك رشته باشد
اعتباربخشي برنامه درسي در گروه اعتباربخشي تخصصي (برنامه) يا 

 چارچوب كلي هرچند. رديگيمقرار  ياحرفهبه عبارتي اعتباربخشي 
تفاوت چنداني ندارد اما در شيوه  يابرنامهو  يامؤسسهاعتباربخشي 

ي بين توجهقابل يهاتفاوتاجرا و معيارها و استانداردهاي قضاوت 
  .)۹،۱۰( شوديممشاهده  هاآن

 يهادانشکده ياعتباربخشستم يکا، سيآمر متحدهاالتيادر 
 يپرستار يهادانشکدهان يران دانشکده و مجريتوسط مد يپرستار

ج يتات و نيفيک يابيارز يبراار مختلف ين معيچند هاآنساخته شد. 
امل ش ييدانشجو يارهايمع که کننديمن ييبرنامه تعمورد انتظار 

. دباشيم يالتحصيلفارغو  يسينونام، يکاربرد يهابرنامهتعداد 
دولت و نرخ اشتغال  يهاگذرنامهن نمرات، نمرات آزمون، نمره يانگيم

، يعملکرد آموزش ،يلي. مدارک تحصشوديممات نظارت يو تنظ
. منابع دانشکده شامل شوديمنظارت  يو رهبر يعلم يوربهره
 يابيز ارزين ينيبال يهاتيساو  يسازهيشب يهاشگاهيآزما، يفنّاور

ل يتحو يو راهبردها يدهسازمان، يبرنامه درس ي. محتواشونديم
  .)۱۱( شوديمز نظارت ين

 ت ويفيبهبود ک مدتيطوالن يآموزش يهاارزش ياعتباربخش
 يجامعه برا يازهاين زمانهم کهدرحالي کنديمم را حفظ يخود تنظ
پولن و مولر  )۱۲. (کنديمت يت را رعايفين کيو تضم ييپاسخگو

 يپرستار يگ ملي، ل۱۹۹۸د کردند که قبل از سال ي) تأک۲۰۰۶(
تمام پرستاران خدمت کرده  يبرا اعتباردهندهتنها آژانس  عنوانبه

آژانس  (AACN) کايآمر يانجمن کالج پرستار )۱۳است. (
را  (CCNE) کالج يون آموزش پرستاريسيخود، کم ياعتباربخش

 شکل گرفت، ۱۹۹۸در سال  ين آژانس اعتباربخشيل داد. ايتشک
به اهداف  يابيدر دست تواننديم CCNEو  AACN) ۱۵و  ۱۴(

  ).۱۶برنامه کمک کنند ( يندهايدر برآ موردسنجش
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 آراني منصوري محمدرضا زاده،زمان وحيد فام، رضاقلي اکرم
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و  يک برنامه پرستاري يت را براين مزيچند ياعتباربخش
ت يزن مي. اولکنديممعتبر فراهم  ين برنامه پرستارالتحصيالفارغ

 يک برنامه پرستاريکه  دهديمنشان  ين است که اعتباربخشيا
ک گروه مستقل و يتوسط  يادوره صورتبهشده است و  يابيارز

ن است که يت دوم اي. مزرديگيممجدد قرار  يموردبررسداوطلبانه 
 ينامه است؛ در برخيا صدور گواهيمجوز  يبرا يادروازه ياعتباربخش

ند ستين کار مجوزافت يدرط ين واجد شراالتحصيالفارغ، هاالتيااز 
ن، يشوند. عالوه بر ا التحصيلفارغک برنامه معتبر ينکه از يا مگر
رفتن ط گيشرفته، واجد شرايپ يپرستار يهابرنامهن التحصيالفارغ
نامه ک برينکه از يستند، بدون اين ينامه ملينامه صدور گواهيگواه

 ز ارتقاءين يشوند. اعتباربخش التحصيلفارغمعتبر  يپرستار
 يهابرنامهن از التحصيالفارغ يرا برا يو آموزش ياحرفه يهامهارت

 نالتحصيالفارغ يمثال، اعتباربخش ي. برادهديمج يمعتبر ترو
ز ا يرا برخي، زکنديمرا فراهم  ياحرفهشرفت يمعتبر پ يهابرنامه

امه ک برنين از التحصيالفارغتنها  يبهداشت يهامراقبت يهاسازمان
 يتاررا در انتقال به برنامه پرس يليشرفت تحصيا پيمعتبر  يپرستار

استخدام  يليتکمالت يتحص يهابرنامها درخواست ي يگريد
 يرش عموميافت پذي: دريگر اعتباربخشيد يايمزا ) از۱۷(.کننديم

رال افت بودجه فديدر يط برايت برنامه، ارائه برنامه واجد شرايفياز ک
 ت اشتغاليش قابليبرنامه؛ افزا يهابرنامهت از يحما يا دولت براي

ن الالتحصيفارغان که تنها ياز کارفرما يبرخ ين براالتحصيالفارغ
؛ کاهش انتقال اعتبارات کننديممعتبر را استخدام  يهابرنامه
 يبرا يليشرفت تحصيل پيتسه و از موسسه به موسسه؛ يليتحص
 يارش بريار پذيمع توانديمک برنامه معتبر ين از التحصيالفارغ
  .)۱۸شتر باشد (يالت بيتحص

 يامتحان مجوز، استانداردها يشيهمانند توسعه طرح آزما
ن يلو با ينه آموزش پرستاريتوسط کارشناسان در زم ياعتباربخش

توسط  ACEN يارهايو مع يجاد شده است. استانداردهايا يپرستار
ه شده است. يته يان پرستاريو مرب يآموزش پرستار يهاگروه

 رنديگيمقرار  يسال مورد بررس ۵ارها حداقل هر ياستانداردها و مع
ن يحاضر و بال يد کنند که استانداردها امروزه، آموزش پرستارييتا تأ

  .)۱۷( دهنديمرا انعکاس  يپرستار
و  يسايد مطابق با ساختار سيبا يند اعتباربخشيچارچوب و فرآ

 ن عناصريترمهماز  يکيسازد.  يدولت باشد تا آن را عمل ياتيعمل
 يبرا يامرحلهاست که  يمل يرش استانداردهايروند اصالحات، پذ

ن ي) گر چه چند۱۹است. ( يمل يستم اعتباربخشيک سيجاد يا
 يهامهبرنا عمدتاًخاص ( يهابرنامه يمعتبر برا يستم اعتباربخشيس

ران وجود دارد، يا ياسالم ي) در جمهوريدنتيرز يليالت تکميتحص
در کشور ما  يپزشک يهادانشکده فردمنحصربه يهايژگيو
 يبرا يمل يرا مجبور به دنبال کردن استانداردها گذاراناستيس

ه به برنام توانيم هايژگيون ي. از اکنديمدانشکده  ياعتباربخش
مه از برنا يپزشک يهادانشکدهمتمرکز اشاره نمود که تمام  يآموزش

)، ۴( .کننديمران استفاده يا يوزارت بهداشت و آموزش پزشک يدرس
 ۱۹۸۵سالمت جامعه: از سال  يبرا فردمنحصربه يهاتيمسئول

 يران با وزارت بهداشت و آموزش پزشکيا يعلوم پزشک يهادانشگاه
 يهاتيفعالرا مسئول  ين ادغام، دانشگاه علوم پزشکيادغام شدند. ا

 يهااستان يدر تمام يو خدمات بهداشت ي، پژوهشيآموزش
  .)۲۰ران نمود (يا ياسالم يجمهور

مطالعات جهاني مويد اين است كه مراكز آموزش عالي نيازمند 
يك نظام ارزشيابي مدون، علمي و نهادينه شده براي ارزشيابي 

درسي هستند. در حال حاضر  يهابرنامهكيفيت و اعتباربخشي 
علوم پزشكي كشور، فاقد آن هستند. تاكنون در زمينه  يهادانشگاه

پيوسته رشته پرستاري در  اعتباربخشي برنامه درسي كارشناسي
عليرغم تالشهاي مستمر  .)۲۱كشور اقدامي صورت نگرفته است (

دفتر نظارت و ارزيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه 
الگويي  ،باشديمعلوم پزشكي كشور  يهادانشگاهنظام كنترل كننده 

ي موجود نيست. الگوها يپرستار يهادانشکدهبراي اعتباربخشي اين 
حاظ در سطح جهاني نيز به ل هادانشگاهكنترل كيفيت و اعتباربخشي 

 يهايژگيو ترمهمفرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و از همه  يهاتفاوت
 رسندينمعلوم پزشكي در ايران به نظر مناسب  يهادانشگاه

 ين الگوينه تدويز در زمين يمتعدد يهاپژوهشن يهمچن
ران انجام شده است که هر کدام ين ايدر جهان و همچن ياعتباربخش

 تواننديم رسديمکه به نظر  باشديم ييهاقوتو  هاضعف يدارا
و  يگردآور منظوربه, پژوهش حاضر بر اينگر باشند بنايکديمکمل 

فاده کامل با است ييالگو ارائهن شده و يتدو يالگوها يتمام بنديجمع
 يينکه بتواند الگويانجام شده است تا ا يو داخل يخارج يارهاياز مع

  اورديرا فراهم ب يپرستار يهادانشکده ياعتباربخش يکامل برا
  

  مواد و روش کار
ارتقــاء  يبــه هــدف مطالعــه و بــرا يابيدســت منظوربه
 يــن مطالعــه مــروريمطالعــه و درک جامــع از آن، ا دقــت

) انجــام گرفــت. Broome(بــر اســاس روش بــروم  کپارچــهي
متــون،  يدر قالــب ســه مرحلــه جســتجو روش بــروم

کــه  ي، بطوررديگيمانجــام  هادادهــل يو تحل هاداده يابيارزشــ
در  يابــيمتــون مطالعــات پــس از باز يجســتجو در مرحلــه

ورود بــه مطالعــه  يارهــاينظــر معمرحلــه از  چهــار يطــ
ط ورود يو پــس از اخــذ شــرا رنديگيمقــرار  يمــورد بررســ
قــرار  يابيمطالعــه مــورد ارزشــ يمحتــوا بــه مطالعــه

 reduction( هادادهــز بــا اعمــال کاهــش يآخــر ن و در رديگيم

Data)هادادهــش ي، نما )display Data) ،هادادهســه يمقا 
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)coparison Dataهادادهــن اعتبــار ييو تع ي)، جمــع بنــد 
)verification and drawing Conclusion (تحليلوتجزيه 

 يمطالعاتــ ــن منظــوريا ي) بــرا٢٣و  ٢٢. (رديگيمصــورت 
 بودنــد، بــه زبــان يهــدف پژوهشــ يکــه در راســتا

 بــه ينــگارش شــده بودنــد، دسترســ يفارســــا ي يســيانگل

ــر يتا به اخ ٢٠٠٠ممکــن بــود و در ســال  هاآنمتــن کامــل 
شــده بودنــد، وارد مطالعــه شــدند و مطالعــات بــدون  چــاپ

 يحــذف شــدند. بــرا يرعلمــيــخ و غينــام، بــدون تار
از  يعياز دامنــه وســمطالعــات مرتبــط  بــه يابيدســت

همچــون  هادواژهيکلاز  يعياز دامنــه وســ هادواژهيکل
accreditation of health care organizations ،baccalaurate 

nursıng educatıon ،school of nursıng، evaluationin 

education يجستجو يو با استراتژ يبيمجزا و ترک صورتبه 
)AND accreditation of health care organization school 

of nursıng ،()accreditation of health care organizations 
AND school of nursıng OR nursıng educatıon( ،

)evaluationin education AND accreditation of health 

care organization در (pubmed ه يو در بق ــديگرد جستجو
 افتــني يبــرا کامل استفاده شد. يجستجو ياستراتژ هاگاهيپا

 يهاگاهيپااز  ياکتابخانهمطالعــات مرتبــط در کنــار مطالعــه 
، SID ،Magiran يالمللنيبو  يمعتبــر فارســ ياطالعاتــ

Iranmedex ،Google Scholar ،Pubmed ،Science direct ،
ProQuest, Ovid،EBSCO ،Scopus  اســتفاده شــد. بدنبــال

ــده مقالــه بــه يمقالــه کامــل و چک ١٢٧٠ ــهياول يجســتجو

افت. يمقاله کاهش  ٩٠١به  يدســت آمــدکه با اعمال محدوده زمان
چهــار مرحلــه بــر اســاس  يشــده در طــ يابــيباز مقــاالت

 يورد بررســمــ و توسط سه نفر ــار ورودياز نظــر مع روش بــروم
 يسر فاريداشتن زبان غ دليلبهاز مقاالت  يتعدادقــرار گرفتنــد. 

ه ق عنوان، خالصيو مطالعه دق يجذف شدند. بعد از بررس يسيو انگا
عنوان و هدف متفاوت،  دليلبهاز مقاالت  ياديو متن کامل، تعداد ز

در نامناسب در مقاله کنار گذاشته شدند.  يا مجتويو خالصه 
 داشــتن دليلبهمطالعــه  ١٤ مطالعــه، ٩٠١اول از کل  مرحلــه

 حــذف شــدند. در مرحلــه يســيو انگل يــر از فارســيزبــان غ

 ــنيعنــوان و هــدف متفــاوت از ب دليلبهمقالــه  ٧٧٦دوم 

 مطالعــه بــا ٩٨ مطالعــات خــارج شــدند. در مرحلــه ســوم

خالصــه مطالعــه وکل مطالعه حــذف شــدند. ضمنــاً،  يبررســ
افتــن مقــاالت ي يانتخــاب شــده بــرا بخــش منابــع مقــاالت
ســت يمقالــه بــه ل ٤قــرار گرفــت و  يمرتبــط مــورد بررســ
 يبررســ يمطالعــه بــرا ١٤ تيدرنها .ــديمطالعــات اضافــه گرد
بــر اســاس  هادادهــل ي). تحل١دياگرام ( وارد مطالعــه شــدند

)، reduction Data( هادادهکاهــش  روش بــروم بــا اعمــال
 هادادهســه ي، مقا) Data display( هادادهــش ينما

)comparison Data)هادادهــن اعتبــار ييو تع يبنــد ، جمــع 
)drawing Conclusion and verification) انجــام شــد. روايي 

 مراحل طي در مستقل طوربهکه  محقق دو به وسيله هاليتحل

ل را به يآمده از تحل دستبهج يدو محقق نتا ،کردنديم کار تحقيق
گر در يو در صورت برخورد با مشکل با همد رساندنديمهم  دييتأ

  .دنديرسيممجدد به توافق  يمورد مسئله بحث و با بررس

  الگوريتم بازيابي و انتخاب مقاالت واجد شرايط ):۱دياگرام (
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  يافته ها
حاصل از بررسي متون نشان  يهاافتهيبا توجه به هدف مطالعه، 

، پس از بررسي و مقايسه مکرر مفاهيم در مرحله اول جهت دهديم
ه كارشناسي پيوسته رشت يدارا يپرستار يهادانشکدهاعتباربخشي 

دنظر د ميبا هادانشکده يکه در اعتباربخش ياستاندارد کل ۷پرستاري 
 يهاکتابشاخص از مقاالت و  ۲۹۴مالك و  ۳۴سپس  رنديقرار گ

و  يپرستار يهادانشکده يراه انداز ينه راهنمايدر زم منتشر شده
: ۱استاندارد  د که عبارتند از:يگرد ين ها گردآوريدالين گايهمچن
شاخص  ۳۸مالك و  ۶با  ،يتيري/مد ييت اجرايت و ظرفيمأمور

شاخص  ۲۷مالك و  ۸با  استاندارد:: دانشکده و کارکنان، ۲استاندارد 

با  کولوم،ي. کور۴استاندارد  شاخص، ۱۱مالك و  ۲ان، با ي: دانشجو۳
 ۸با  ،يکيزيف ي: منابع و فضا۵استاندارد شاخص  ۲۱مالك و  ۴

مالك  ۲مورد انتظار، با  يندهاي: برآ۶شاخص استاندارد  ۱۶۸مالك و 
 ۱۵مالك و  ۴با  : پژوهش در آموزش۷شاخص استاندارد  ۱۴و 

اعتباربخشي برنامه درسي كارشناسي  يهامالکعوامل و  شاخص.
  ل ارائه شده است.يپيوسته رشته پرستاري در جداول ذ

در مقاله  هاآنش يو عدم گنجا هاشاخصاد يبا توجه به تعداد ز
 گيرينتيجهدر قسمت بحث و  هاآنو جداول ضمن بحث در خصوص 

  ار قرار دهند.يرا در اخت هاآن تواننديمن ياز محققيدر صورت ن

  
 ييت اجرايت و ظرفي: مأمور۱استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):١جدول (

  .)باشديمشاخص  ۳۸مالک و  ۶ يدارا يتيري/مد

 استاندارد مالک منابع
  فيرد

 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-PEGGY E, et al. 2012; 

- Kim. M.J, et al.2006; 

- Karle H.2006; 

ت و ي، مأمورياصل يهاارزشبا  يو فلسفه واحد آموزش پرستار تيمأمورالف. 

 اهداف سازمان حاکم مطابقت دارد.

ت و يمأمور

 يياجرات يظرف

 يتيري/مد

  

١  

 

ACEN 2017 STANDARDS AND 

CRITERIA BACCALAUREATE 

- MASTER’S and POST-

MASTER’S 

و  يران پرستاريت مديري، مديواحد آموزش پرستار ب. سازمان مورد نظرو

 ي. فرصت براکنديمن يرا تضم هاتيفعالدر  يپرستار علميهيئت ياعضا

 وجود دارد. يتيريمد يهاتيفعالان در يدانشجو يندگينما

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

- Accreditation Standards of 

Medical Education and 

Development Centers of Medical 

Sciences Universities and 

Faculties of the Islamic Republic 

 ج برنامه با جوامعيان برنامه و نتايان در پايدانشجو يريادگيج ينتا يابيج. ارز

برنامه و  يندهايو جوامع مرتبط در فرا شوديممرتبط به اشتراک گذاشته 

 .شونديموارد  گيريتصميم
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of Iran ،the Second turn of 

accreditation. 2012 

-Naseri N, et al. ٢٠١٠; 

-Botma Y, 2014 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-PEGGY E, et al, 2012; 

-Naseri N, et al.2010; 

- Karle H.2006; 

 د. واحد آموزش.

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

 يت بودجه برنامه با وروديريه و مديته ياستقالل برا يذ. سرپرست پرستار دارا

 دانشکده است.

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

- Standards of Accreditation of 

Virtual Education Centers and 

Virtual Faculties of Medical 

Sciences Universities of Iran 2016 

سازمان  تيمأمور، با رديگيمکه مورد استفاده قرار  يس. آموزش راه دور زمان

 مطابقت دارد. يت / فلسفه واحد آموزش پرستاريحاکم و مأمور

  
: دانشکده و کارکنان ۲استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۲جدول (

  .)باشديمشاخص  ۲۷مالک و  ۸ يدارا
-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

- Pazargadi M, et al. 2002; 

-PEGGY E, et al. 2012; 

ر را د يليو تجربه تحص يليمه وقت مدارک تحصيتمام وقت / ن علميهيئت .١

 ايو آ دهديمسازمان قرار  ياعتباربخش يهاآژانسار سازمان، دولت و ياخت

 دارد؟ يت و مربوط به رشته پرستاريفيس با کيتدر

دانشکده و 

 کارکنان

  

٢  
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- Kim. M.J, et al. 2006; 

-Naseri N, et al.2010; 

- Karle H.2006; 

- Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

- Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-PEGGY E, et al. 2012; 

-Naseri N, et al. 2010; 

- Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

هستند که در  يليمهارت و تجربه تحص يدارا ير پرستاريغ علميهيئت .٢

 هاآنبر  يهاسازمان ياز توسط سازمان، دولت و آژنس اعتباربخشيصورت ن

ه افتياختصاص  يپرستار يهادورهس يتدر يط برايو واجد شرا شوديمس يتدر

 هستند؟

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-PEGGY E, et al. 2012; 

-Naseri N, et al. 2010; 

دارند و  يآگاه ينسبت به نقش مرب يک و نجربيآکادم صورتبه رابطين .٣

 .اندکرده يمستند ساز يرا به روشن هاتيمسئولو  هانقش

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-Naseri N, et al. 2010; 

- Karle H.2006; 

--Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

ان يآموزش پا يجهينتن که ينان از اياطم ي. تعداد استادان تمام وقت برا٤

 است. يدکافيآ يج مورد نظر به دست ميبرنامه و نتا

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

ت خود حفظ يمه وقت) تخصص خود را در حوزه مسئوليتمام و ن( علميهيئت .٥

بر شواهد و  يس مبتنيالت و تدريتحص دهندهنشان هاآنو عملکرد  کنديم

 است. ينيبال يهاوهيش
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MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

- Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

- Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-Approved Standards of the 

Institute of Medical Sciences 

Universities approved by the 

National Accreditation 

Commission in 2016 

-Yousefy .A et al, 2009; 

- Karle H.2006; 

- Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

- Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

ت از برنامه يحما يبرا يت کارکنان در واحد آموزش پرستاريو صالح تعداد .٦

 است. يکاف يپرستار

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-CRITERIA FOR 

EVALUATION of NURSE 

PRACTITIONER PROGRAMS 

5th Edition, 2016; 

-PEGGY E, et al. 2012 

-Approved Standards of the 

Institute of Medical Sciences 

Universities approved by the 

National Accreditation 

Commission in 2016 

 است /يمنظم مطابق با س طورهبمه از وقت) يکامل و ن( علميهيئت عملکرد .٧

در حوزه  يو اثربخش شوديم يابيحاکم ارزش يهاسازمان يهاروش

 .دهديمن شده را نشان ييتع يهاتيمسئول
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-Naseri N, et al. 2009; 

- Standards of Accreditation of 

Virtual Education Centers and 

Virtual Faculties of Medical 

Sciences Universities of Iran 2016 

- Khodaveisi M, et al. 2010 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

-Yousefy. A et al, 2009; 

-Naseri N, et al. 2010; 

و  کنديممه وقت) در توسعه مداوم شرکت يتمام و ن( علميهيئت .٨

 .کنديمافت ياز راه دور را در يهايآموزش

  
 ۲ ي: دانشکده و کارکنان دارا۳استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۳جدول (

  .)باشديمشاخص  ۱۱مالک و 
  

-Khodaveisi M, et al. 2010 

Naseri N, et al. 2010 

   انيدانشجو هايمشالف. خط و 

٣  

  

 

-Botma Y, 2014 

-PEGGY E, et al. 2012; 

- Karle H.2006; 

 :ييالت دانشجويب. تسه

  
مالک و  ۴ يکولوم داراي: کور۴استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۴جدول (

  .)باشديمشاخص  ۲۱
  

-PEGGY E, et al. 2012;  .کولوميکور آموزشي يهاگروهالف   

٤  

  

  

- Pazargadi,M; 2002; 

- Karle H.2006; 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S 

 يب. برنامه آموزش

- Pazargadi,M et al. 2002; 

-Naseri N, et al. 2010; 

- Aliyari SH, et al. 2012 

-Yousefy. A et al, 2009; 

 يج. برنامه درس
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- Karle H.2006; 

- Accreditation Standards of 

Medical Education and 

Development Centers of Medical 

Sciences Universities and 

Faculties of the Islamic Republic 

of Iran ،the Second turn of 

accreditation. 2012 

-PEGGY E, et al. 2012; 

-Yousefy A, et al, 2009; 

-Naseri N, et al. 2010; 

- Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 ينيد. برنامه بال

  
 يدارا يکيزيف ي: منابع و فضا۵استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۵جدول (

  .)باشديمشاخص  ۱۶۸مالک و  ۸

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

 يمنابع و فضا ساختمان دانشکده يطراح .١
 يکيزيف

  

٥  

  

  
- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S 

-Yousefy A, et al, 2009; 

PEGGY E, et al. 2012; 

Naseri N, et al. 2010; 

- Karle H.2006; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 يآموزش دروس نظر يفضاها يمعمار ياستانداردها .٢

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

 يقاتيو تحق يآموزش يشگاههايآزما يمعمار ياستانداردها .٣
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-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

Naseri N, et al. 2010; 

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

Naseri N, et al. 2010; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 ينيمهارت بال يهاکارگاه يمعمار ياستانداردها .٤

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

 هاخانهحيوان يمعمار ياستانداردها .٥

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

-Botma Y, 2014 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 کتابخانه يفضا يمعمار ياستانداردها .٦

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

Naseri N, et al. 2010; 

 تئاتر يآمف يفضاها يمعمار ياستانداردها .٧

- Standards for planning and 

design of Educational spaces. 

(2017) 

-Naseri N, et al. ٢٠٠٩; 

Naseri N, et al. 2010; 

 يادار يفضا يمعمار ياستانداردها .٨

 
 يدارا يکيزيف ي: منابع و فضا۶استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۶جدول (

  .)باشديمشاخص  ۱۴مالک و  ۲
  

-ACEN 2017 STANDARDS 

AND CRITERIA 

BACCALAUREATE - 

MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

 يبرنامه پرستار يندهايبه برآ يابيدست يابيوجود برنامه ارزش يابيالف. ارز
مورد  يندهايبرآ

 انتظار

  

٦  
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- STANDARDS FOR 

ACCREDITATION 

OF BACCALAUREATE AND 

GRADUATE NURSING 

PROGRAMS (CCNE), 2016; 

-LEWALLEN, LP. 2015; 

-Yousefy A, et al, 2009; 

PEGGY E, et al. 2012; 

-Khodaveisi M, et al. 2010; 

- Kumma SH, etal.2012; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007); 

- Karle H.2006 

- Pazargadi,M et al. 2002; 

- Criteria and Educational 

Ranking Indicators of Medical 

Universities of Iran (Rad). (2014) 

PEGGY E, et al. 2012; 

Khodaveisi M, et al. 2010; 

-Naseri N, et al. 2009; 

- Aliyari SH, et al. 2012; 

ACEN 2017 STANDARDS AND 

CRITERIA BACCALAUREATE 

- MASTER’S and POST-

MASTER’S; 

- Kumma SH, etal.2012 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

و آزمون  يآزمون استخدام ت درين در موفقالتحصيالفارغ يب. دستاوردها

 کسب مجوز

 
 يدارا يکيزيف ي: منابع و فضا۷استاندارد ( يدر مقطع کارشناس يپرستار يهادانشکده ياعتباربخششده  يگردآور ياستانداردها ):۷جدول (

  .)باشديمشاخص  ۱۵مالک و  ۴
  

- Pazargadi,M et al. 2002; 

-Khodaveisi M, et al. 2010; 

-Naseri N, et al. 2009; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 هاطرحالف. گردش كار 

پژوهش در 

 آموزش

  

٧  

  

  

-Khodaveisi M, et al. 2010; 

-Naseri N, et al. 2009; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 پژوهش درآموزش يهاطرحب. 

-Kim M.J, et al. 2006; ج. انتشار نتايج پژوهش در آموزش 
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-Khodaveisi M, et al. 2010; 

-Naseri N, et al. 2009; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

-Khodaveisi M, et al. 2010; 

-Naseri N, et al. 2009; 

-Mojtahedzadeh R, etal. (2007). 

 د. دانش پژوهي آموزشي

  
  گيرينتيجهبحث و 

 ياهدانشکده ياعتباربخش يالگو نيتدومطالعه حاضر با هدف 
 هارائپرستاري و رشته وسته يپ يدوره کارشناس يدارا يپرستار

دهنده خدمات  ارائه يهاسازمان ي، که از استانداردهاجامع ييالگو
که انجام شده است  يقات داخلين از تحقيو همچن ياعتباربخش
عه مطال يهاافتهيحاضر کمک گرفته شده است.  ين الگويجهت تدو

را در رابطه با  يمتعدد يهاشاخصو  هامالکحاضر استانداردها، 
که عبارتند از:  ياستاندارد کل ۷نشان داد که در  ياعتباربخش

، دانشکده و کارکنان، يتيري/مد ييت اجرايت و ظرفيمأمور
ورد م يندهاي، برآيکيزيف يمنابع و فضا کولوم،يان، کوريدانشجو

انتظار، پژوهش در آموزش طبقه بندي گرديد، که هرکدام شامل 
اشاره شده است و در کل  ۷تا  ۱که در جداول  باشديم ييهامالک

در قسمت بحث اشاره  يکه تا حدود باشديمشاخص  ۲۹۴ يدارا
  د.يخواهد گرد

در فرآيند اطمينان از  ياژهيوي، جايگاه اعتباربخشي دانشگاه
احراز حداقل استانداردها در ابعاد آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و ... 

گاه و دردانش هاتيفعالدر دانشگاه و نيز ارتقاي مستمر كيفيت اين 
وجود الگويي  ,بر اينمؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي دار د. بنا

نظام نظارت و  يهاتياولواز  هادانشگاهمناسب براي اعتباربخشي 
  .)۲۴( گردديمارزيابي محسوب 

آمد  دستبهن مطالعه يدر ا يابيجهت ارز يمختلف يهاطهيح
 يدارد ول خوانيهمو مستندات موجود  هاپژوهشت يکه با اکثر

 يهاشاخصآمد با  دستبه هاطهيحهر کدام از  يکه برا ييهاشاخص
که مکمل  ترکاملموجود متفاوت است البته به شکل  يابزارها

ان شده است. الزم به ذکر است که در هر يب باشديم يقبل يزارهايا
مهم اشاره شده است و شرح کامل  يهاشاخصاز  يطه به تعداديح

  .باشديمبه ضورت مکتوب جهت استفاده موجود  هاشاخص
  يتيري/مد ييت اجرايت و ظرفيمأمور -۱طه يح
ت و يد مأموريکه در مطالعه استخراج گرد ييهاطهيحاز  يکي
، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۱۹( بود. يتيري/مد ييت اجرايظرف
 دهندهنشانت واحد آموزش و پرورش ي) مأمور۳۳، ۳۲، ۳۱

/ اهداف آن  تيمأمورسازمان حاکم است و با  ياصل يهاارزش
 يت اداريظرف يحاکم و برنامه دارا يهاسازمانهماهنگ است. 
ج يبه نتا يابيو دست يبرنامه پرستار مؤثرجه تحقق يهستند که در نت

ن ياز ا يج مطالعات حاکي) نتا۲۱مشخص شده است. ( يهابرنامه
و فلسفه واحد آموزش  تيمأمورن استاندارد مالک اول ياست که در ا

؛ که پرسشنامه استانداردهاي اعتباربخشي مراكز مطالعات يپرستار
علوم  يهادانشکدهو توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و 

وجود برنامه استراتژيك  يکه بررس کنديمذکر  ۱۳۹۱پزشكي كشور 
نکه آيا برنامه در دانشگاه مصوب شده است؟ آيا اين برنامه يمرکز و ا

و  آيا سيستم پايش و دانشگاه است؟ هم راستا با برنامه استراتژيك
 يارزشيابي پيشرفت اجراي برنامه در مركز وجود دارد؟ ضرور

، هابرنامه) مالک دوم در مشاركت دانشجويان در ۳۴. (باشديم
 يفعال وجود دارد ضرور ييدانشجو يته مشورتينکه کميا يبررس

 ان دريدانشجو يريادگيج ينتا يابي)، مالک سوم ارز۲۵( باشديم
که  است يضرور که کنديمان يان برنامه، بوتما در مطالعه خود بيپا

برگزار شده در دانشگاه (كليه  يانهيگزچند  يهاآزمونمركز 
روتين تجزيه وتحليل نموده و بازخورد آن را  طوربه) را هادانشکده

ن مالک چهارم در ساختار ي). همچن۳۵در اختيار متوليان قرار دهد. (
 يکه واحدها کنديمذکر  ACEN 2017 ليستچکواحد آموزش، 

 برنامه ريزي آموزشي، ارزشيابي، رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي،
ک پرستار با تجربه اداره يپژوهش در آموزش، آموزش پاسخگو توسط 

که مرکز  کنديمذکر  ۲۰۱۴و همکاران  سيآلن ي)، همچن۲۵شود (
ن در خصوص هماهنگ يهمچن ) و۳۰ر مستقل باشد. (يمد يد دارايبا

نفر با مدرك تحصيلي مرتبط مانند  ٣، حداقل يکننده برنامه پرستار
يا گرافيك، يادگيري الكترونيكي، تكنولوژي آموزشي يا  افزارنرم

عضو هيات علمي دانشگاه حداقل  ١٠٠آموزش پزشكي و به ازاي هر 
ت در يمسئول ير پرستار دارايمدنکه يو ا )۲۵( يك نفر اضافه شود.

ذکر  ACEN 2017 ليستچک ت برنامه استيرينه توسعه و مديمز
آيا مدير مركز عضو رسمي شوراي آموزشي دانشگاه است؟  کنديم

آيا مدير مركز عضو رسمي شوراي پژوهشي دانشگاه است؟ آيا دفتر 
) ۲۵مطابق با آئين نامه مربوطه ايجاد شده؟ () EDOآموزش (توسعه 
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 ACEN ليستچکثبت گردش مالي مشخص، که  مالک پنجم

که وجود تفاهم نامه مالي با معاونت توسعه و يا  کنديمذکر  2017
مكانيسمي براي  وجود آموزشي، مشخص بود سقف بودجه مركز،

دريافت تمام يا قسمتي از درآمد اختصاصي مركز وجود داشته باشد. 
هاي ) مالک ششم در آموزش راه دور مجموعه استاندارد۲۵(

مجازي  يهادانشکدهاعتباربخشي مراكز آموزش مجازي و 
که مركز آموزش  کنديمذکر  ۱۳۹۵علوم پزشكي كشور  يهادانشگاه

مجازي بايد حداقل مجهز به يك سامانه مديريت يادگيري 
الكترونيكي فعال باشد. منظور از فعال، سامانهاي است كه در حال 

يادگيري بوده و دانشجويان و اعضاي هيات -ارائه خدمات ياددهي
علمي در آن عضو بوده و مشغول فعاليت باشند. الزم است اين سامانه 

 )۳۶( آموزش مداوم مجازي مستقل باشد. يهابرنامهائه از سامانه ار
  .)۱(جدول  باشنديم يضرور يهامالک
  دانشکده و کارکنان -۲طه يح

ع بود که در مناب يگريا استاندارد ديطه يدانشکده و کارکنان ح
 و ۳۰ و ۲۹و  ۲۸و  ۲۷و  ۲۶و  ۲۵(مختلف به آن اشاره شده بود. 

 يکي ينيان باليو مرب علميهيئت ي) اعضا۳۳و  ۳۲و  ۳۸و  ۳۱ و ۳۷
؛ رونديمبه شمار  يآموزش يهانظام ياز درون دادها و ارکان اساس

 ميحذف کن ين عامل را از ساختار نظام آموزشيکه اگر ا يبگونه ا
 .)۳۹( شوديممواجه  يت آن با چالش اساسيت و مشروعيموجود

 يدر نظام آموزش ينيان بالين و مربيمدرس يهايتوانمندتوجه به 
و  هاهدفنسبت به  علميهيئت. تعهد عضو باشديمار مهم يبس

ت. هر اس يکل برنامه آموزش ين کننده اثربخشييمقاصد سازمان تع
 يتيسته و با کفايو کارکنان شا علميهيئت يد اعضايبا ياموسسه

  انجام مقاصد سازمان انتخاب و استخدام کند. يرا برا
د هستن يمه وقت شامل افراديتمام وقت و ن علميهيئت ياعضا 

 يني، باليآموزش يهاطيمحان را در يدانشجو يابيا ارزيس و / يکه تدر
 علميهيئت) تعداد ۳۸و  ۲۵( .دهنديمانجام  يشگاهيا آزمايو / 

 ۸دانشجو و  ۱۰۰ ياستاد برا ۲,۷ ياز در مقطع کارشناسيمورد ن
) ۲۵( .باشديم ياستاد در مقطع دکتر ۱۳,۳استاد در مقطع ارشد و 

 علميهيئت يس اعضايت تدريفيمانند ک ييهاشاخص روازاين
نسبت  يان پرستاريمرب ي، آگاهير پرستاريغ علميهيئتو  يپرستار
مشاوره و  يد برايت تعداد اساتي، کفاشانيهانقشف و يبه وظا
بر شواهد و  يس مبتني، تدرييدانشجو ياننامه هايپا ييراهنما

ت کارکنان دانشکده، يد، تعداد وصالحياسات ينيبال يهاوهيش
آيا  :يهاسنجه ين قسمت بررسيد که در ايعملکرد اسات يابيارزش

مركز سيستم ارزشيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دارد؟ انجام 
د نين و فرايعم يهاشاخصبر اساس  علميهيئتساالنه  يابيارزش

رم هر ت هايابيارزشران و مسئوالن كدام يك از يمشخص توسط فراگ
به  يابيج ارزشي؟ ارائه بازخورد مناسب در مورد نتاشوديمانجام 

 يهاريگيتصميمدر  يابيج ارزشيبر نتا يد، وجود مدارک مبتنياسات
د و ي(ارتقا، عزل و نصب)، جلب مشارکت مسئوالن و اسات يتيريمد

 يراد، وجود و اجياسات يابيند ارزشيبهبود مستمر فرا يران برايفراگ
ع ، اطالعلميهيئت ياز رکود اعضا يريشگيپ يبرنامه مشخص برا

 يندهايدر مورد مقررات و فرا علميهيئت يمناسب به اعضا يرسان
 ل جلساتيدر مورد منظم بودن تشک ي، ارتقا، وجود مدارکيابيارزش

مدنظر قرار  يکارشناس يهاتهيکمزه (درصورت وجود) و يئت مميه
 ياعضا يتوانمند يهادورهز وجود ي) و سپس در آخر ن۴۰( رديگيم

و  ۳۷و  ۳۰و  ۲۹و  ۲۴ و ۴۰ و ۴۱( را در نظر گرفت. علميهيئت
  .)۲) (جدول ۳۸و  ۳۱ و ۴۲

  انيدانشجو -۳طه يح
ان ين مطالعه دانشجوياستخراج شده در ا يهاطهيحگر ياز د

 يان هسته اصلي) دانشجو۳۳ و ۳۲و  ۳۱ و ۳۷ و ۲۹و  ۲۵( .باشديم
 يهانظامدرون داد  عنوانبهان ي. دانشجوباشنديم يهر نظام آموزش

) ۳۹( هستند. يتيممتاز و با اهم يهايژگيو يدارا يآموزش
 يادگيري يجهينتو خدمات دانشجويي از دستيابي به  هااستيس

پرستاري حمايت  يهابرنامهدانشجويان پايان برنامه و نتايج 
و  هايمشطه خط و ين حيدر ا ي) دو مالک اصل۲۵( .کننديم

) که در مالک خط و ۳۱ و ۳۵و  ۳۰( ؛باشديم ييالت دانشجويتسه
، انيان، انتقال دانشجويوضعيت پذيرش دانشجو يهاشاخص يمش

مه تحصيل دانشجويان، تغيير دانشجويان، ادا  يتحصيل يمرخص
ت و ايرشته دانشجويان، اخراج دانشجويان، انصراف دانشجويان، شکا

الت يمالک تسه ) در۳۸و  ۳۱وجود دارد. ( هاآن يهاحلراه
جامع،  ييوجود برنامه پرداخت وام دانشجو يهاشاخص ييدانشجو

، وجود يان از حقوق خود درمورد کمک مالياطالع دانشجو
  .)۳) (جدول ۳۵( وجود دارد. يمال يهاکمک يهاپرونده
  کولوميکور -۴طه يح
طه ين مطالعه حيآمده در ا دستبه يهاطهيحگر از يد يکي

 و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵( .باشديم يا برنامه درسيکولوم يکور
، اهداف تيمأمورمطابق با  ي) برنامه درس۳۳و  ۳۲و  ۳۱ و ۳۷ و ۳۰

و بازتاب استانداردها و  باشديمان يج مورد انتظار دانشجويو نتا
ازها و انتظارات جامعه است. يو ن يپرستار ياحرفه يرهنمودها

داشته  ان مطابقتيدانشجو يريادگيج يد با نتايبا يريادگي يهاوهيش
 ينظام آموزش يندياز عوامل فرا يکي عنوانبهن عامل ي) ا۳۰( باشد.

 .مطرح است ينظام آموزشت يفيک يابيدر ارز ياز عوامل اصل يکيو 
 يهابرنامهکشور،  ي) اگر چه با ساختار متمرکز نظام آموزش عال۴۳(

و نقش  شوديم ارائهوه متمرکز يمختلف به ش يهارشته يدرس
 کنيکم رنگ است، ل هاآنن يدر تدو يآموزش يهاگروهو  هادانشکده

و  هادانشگاهشتر به ياستقالل ب ياعطا يهااستيست به يبا عنا
شتر به آن توجه شود. يد بيبا هابرنامهن يدر تدو يآموزش يهاگروه
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 يهامالکن استاندارد يج مطالعات مختلف در ايطبق نتا بر اينبنا
 يکه دارا ي)، برنامه آموزش۳۰دانشکده ( يآموزش يهاگروهتعداد 

، يپرستار ياحرفه ياستانداردها يبر مبنا يبرنامه درس يهاشاخص
 يدهابر اين، استفاده از يپرستار يهاتيصالحن ها و يداليگا
برنامه  يدهسازمان يبرنامه برا يان در انتهايدانشجو يريادگي

 طوربه يو بررس علميهيئتتوسط  ي، توسعه برنامه درسيدرس
م يشامل مفاه ي، برنامه درسيعموم يآموزش يهادورهمرتب، وجود 

منعکس  يدرس يهابرنامهمتنوع است،  يو اجتماع ي، قوميفرهنگ
 يق و استانداردهاي، تحقين فرديب ي، همکاريآموزش يکننده تئور

متنوع، تعداد کل واحد مورد  يابيارز يهاروشن باشند، يبال يفعل
 ينيات باليمشخص است، تجرب يل برنامه پرستاريتکم ياز براين

بر شواهد است، وجود  ين مبتنيبال يريادگيط يو مح ييدانشجو
و  ۲۴. (باشديم؛ ينيبال مؤسسات ينوشته شده برا يهاتوافقنامه

 يبررس يهاسنجه يکه دارا باشديم ي) مالک سوم برنامه درس۲۵
درسي  يهابرنامهدرسي بازنگري شده با هدايت مركز،  يهابرنامه

درسي ارزشيابي شده با  يهابرنامهتدوين شده با هدايت مركز، 
كه مركز در تدوين  ييهادرسو طرح  هادورههدايت مركز، طرح 

براي  هاگروهمشاركت داشته است، مكاتبات همكاري مركز با  هاآن
و در آخر مالک  )۴۲و  ۳۰و طرح درس هااست. ( هادورهتدوين طرح 

هر واحد  يبرگزار يبررس يهاسنجه يدارا ينيچهارم برنامه بال
و كارآموزي  ساعت؛ و هر واحد كارآموزي ۳۴عملي يا آزمايشگاهي، 

هفته)  ۱۷(ساعت؛ در طول يك نيمسال تحصيلي  ۵۱، عرصه ۸۷در 
هفته)، تعيين محتواي تئوري و باليني بر اساس  ۶(يا دوره تابستاني 

نيازهاي شغلي دانش آموختگان، اجراي واحدهاي مصوب برنامه 
واحد)، دروس كارآموزي  ۱۷(آموزش باليني شامل: دروس كارآموزي 

حد)، نزديكي و شباهت كافي بين مطالب تئوري و وا ۱۶(در عرصه 
در  هاآنهمزمان  يعملي مرتبط به هم در سراسر دوره و برگزار

ا ي ۷ن (حداکثر يدر بال علميهيئت، تناسب تعداد دانشجو و ترمطول
  .)۴) (جدول ۴۲و  ۱۹). (ينيبال علميهيئتک يدانشجو به  ۸

  يکيزيف يمنابع و فضا -۵طه يح
 و ۲۶ و ۲۵ و ۲۴( .باشديم يکيزيف يمنابع و فضاگر يطه ديح

 طوربهت برنامه يفيک )۳۳و  ۳۲و  ۳۱ و ۳۷ و ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷
 ي) و دارا۳۷. (شوديمن ييتع هادانشکدهت يفيعمده بر اساس ک

ق باشد اما يهرچند دق يآموزش يهابرنامه باشديم يت خاصياهم
در عمل اجرا نخواهد شد. مجتهد  يکيزيف يزات و فضايبدون تحه

طه يکه ح کننديمان يخود ب مطالعه) در ۱۳۸۳زاده و همکاران (
ن وزن را در يدرصد از وزن کل باالتر ۵/۲۷زات با يامکانات و تجه

 يهاسنجه يکه دارا دهنديممختلف به خود اختصاص  يهاطهيح
 شامل و مجالت؛ رايانه: هاکتابكتابخانه شامل تسهيالت موجود و 

 ياانهيرااطالعاتي، دسترسي به اينترنت و تجهيزات  يهابانک

درس و امكانات  يهاکالسموجود؛ امكانات فيزيكي دانشكده: شامل 
ني بالي يهابخش: شامل هامارستانيبآزمايشگاهي؛ امكانات آموزشي 

ن ي) در ا۴۴( .باشديمو پاراكلينيك  هاآنشامل تعداد و امكانات 
 يهاحوزه يساختمان دانشکده که دارا ي: طراحيهامالکاستاندارد 

 يهاشگاهيآزما، يو پژوهش يآموزش يهاگروهاست و معاونت، ير
 يهامهارت، يآموزش دروس نظر يهاکالس، يو پژوهش يآموزش

 يمعمار ياستانداردها ؛باشديموانخانه ها، کتابخانه ي، حينيبال
نوع کالس،  يهاحوزه يدارا يآموزش دروس نظر يفضاها
ا ياش، فضيدئو پروژکتور، پرده نمايا سخنران، وي، استاد هايصندل

 يمعمار يانبار داخل اتاق، ارتفاع سقف کالس هااست، استانداردها
 يمعمار ي، استانداردهايقاتيو تحق يآموزش يشگاههايآزما

، هاخانهحيوان يمعمار ي، استانداردهاينيمهارت بال يهاکارگاه
 يمعمار يکتابخانه، استانداردها يفضا يمعمار ياستانداردها

وجود دارد  يادار يفضا يمعمار يتئاتر، استانداردها يآمف يفضاها
  .)۵) (جدول ۴۴(

  مورد انتظار يندهايبرآ -۶طه يح
ار مورد انتظ يندهايطه برآيد حيکه استخراج گرد يگريطه ديح
برنامه  يابي) ارز۳۱و  ۴۵و  ۳۰و  ۲۹و  ۲۸و  ۱۹ و ۲۷ و ۲۵است. (
 يدهانبر ايج مورد انتظار برنامه و يان به نتايکه دانشجو دهديمنشان 

ج ين سطح انتظارات از نتايي) تع۳۰و  ۲۵( .اندآوردهبرنامه را به دست 
د ين سطح باين ايياست و تع يابيک جنبه مهم برنامه ارزيبرنامه، 

 استارها، بهتر ين معييدر تع برنامه واضح و مناسب باشند يبرا
 يهابرنامهنکه يشواهد جستجو کرده، در مورد ا يمطالعات را برا

مطالعه انجام شود. در مطالعات  دهنديمرا انجام  يابيگر چگونه ارزيد
ن استاندارد برشمرده شده است که مالک يا يمختلف دو مالک برا

امه برن يندهايبه برآ يابيدست يابيوجود برنامه ارزش يابياول ارز
 گيرياندازهقابل  يوجود دستاوردها يهاسنجه يکه دارا يپرستار

مناسب مطابق با اهداف برنامه،  يابي) ارزيو مشخص، روش (ها
ند يفرا يبرا يکاف يهادادهج، ينتا يابيارز يفواصل منظم برا

برنامه،  يو ارتقا ينگهدار يدر مورد برنامه برا گيريتصميم
ر در مورد برنامه د گيريتصميم يبرا يابيارز يهاداده تحليلوتجزيه

 يهادادهاستفاده از  يجهت حفظ و بهبود برنامه.، مستند ساز
ه و بهبود برنام ينگهدار يبرا هابرنامه يهاگيريتصميمدر  يابيارز
ن التحصيالفارغ ي) و مالک دوم دستاوردها۳۱و  ۳۰و  ۲۵(. باشديم

 يو آزمون کسب مجوز که دارا يت در آزمون استخداميدر موفق
در زمان اعالم  يبرنامه آموزش پرستار بخشرضايتسنجه اتمام 

و  تعيين پيشرفت يمكتوب برا يهايمش، وجود خط يالتحصيلفارغ
 بر موفقيت يمبن يفراغت از تحصيل دانشجويان، وجود مستندات

، وجود يپرستار يبالين يهامهارتدانش آموختگان در کسب 
ن در التحصيالفارغ يموفقيت تحصيل يبر پيگير ينمب يشواهد
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ن در التحصيالفارغدرصد  ۸۰ساالنه حداقل  يمقاطع باالتر، قبول
ت يانه موفقيمداوم و سال يابي، ارز)ياستخدام(آزمون کسب مجوز کار 

اد و اسن هاداده تحليلوتجزيهن در آزمون کسب مجوز، التحصيالفارغ
 حفظ و بهبود يبرنامه برا يهاگيريتصميمو استفاده در  يابيارز

.، وجود شوديمن در آزمون مجوز استفاده التحصيالفارغت يموفق
ت در آزمون مجوز يزان موفقيم يهادادهر از يسال اخ ۳ج يحداقل نتا

  .)۶) (جدول ۳۱و  ۳۰و  ۲۵( .باشديم يپرستار
  پژوهش در آموزش -۷طه يح

 ۳۱ و ۲۴آمده پژوهش در آموزش است ( دستبهطه ين حيآخر
 ارائهو  ي، پژوهشيدر سه سطح آموزش هادانشگاه) رسالت ۴۶و  ۳۸و 

در  يپژوهش يهامؤلفه ي. بعضشوديمف يتعر يخدمات تخصص
است  علميهيئت ياعضا يارتقا يبرا يدانشگاه جز الزم و ضرور

ر عملکرد نظام يناپذ ييپس پژوهش بعد از آموزش جزء جدا
د مد نظر قرار يبا يآموزش مؤسسات يابياست و در ارز يدانشگاه

  .)۳۱رد (يگ
مالک اول گردش كار  مالک است شامل ۴ يطه داراين حيا
در دريافت و تصويب طرحهاي  اختيار مركز يهاسنجه يدارا هاطرح

براي دريافت، تعيين اولويت،  ييهاتهيکمپژوهش در آموزش، وجود 
 يهاطرحبررسي متدلوژيك، ارزشيابي هزينه و تصويب نهايي 

 يدر مرکز؛ مالک دوم طرحهاي پژوهش درآموزش که دارا يپژوهش
 ، مالکباشديمسنجه تعيين اولويتهاي پژوهش در آموزش در مركز 

فهرست  يهاسنجه يسوم. انتشار نتايج پژوهش در آموزش دارا
منتشر شده در مجالت  ينتشر شده از طرحهاي پژوهشمقاالت م

داخلي، فهرست مقاالت منتشر شده از طرحهاي پژوهش در آموزش 
، و مالک الملليبينمنتشر شده در مجالت خارجي داراي اندكس 

وجود ساز و كار  يهاسنجه يدانش پژوهي آموزشي دارا چهارم
ي هافعاليتاز مناسب براي دريافت، بررسي، ارزيابي و تعيين امتي

دانش پژوهي اعضاي هيات علمي دانشگاه، وجود كميته ارزيابي 
 ۳۱( .باشديمي نوآورانه آموزشي (دانش پژوهي آموزشي) هافعاليت

 .)۷) (جدول ۴۶و  ۳۸و 

 ستميک سيجاد يا يدر راستا يگام مهم توانديمن مطالعه يا
ران يا ياسالم يجمهور يپرستار يهادانشکده يبرا ياعتباربخش

نجر م يآموزش عال مؤسساتت يفين کيباشد که به بهبود و تضم
 يهادانشگاه، يرفته شده مليپذ ياز استانداردها يرويخواهد شد. با پ

فا يا يبهداشت يهاستميسعملکرد  يدر ارتقا ينقش مهم يپرستار
و ابتکار  يت آموزش عاليفيبر ک الملليبين. با توجه به تمرکز کننديم

ت يم و تربياصالح تعل يبرا يسازمان بهداشت جهان يامنطقه
ستم يک سيجاد ي، ايق اعتباربخشيبهداشت از طر ياحرفه

اعتبار  توانديمن مطالعه يج اينتا يبر مبنا يمل ياعتباربخش
 هد.ش ديران را افزايا يپرستار يهادانشکده يامنطقهو  الملليبين

ي حلراه يا هاتيواقعبه سوي  ياچهيدر توانديمهر پژوهشي 
براي رفع مشكالت موجود در آينده باشد. با توجه به محصول اين 

 تدوين يهاپژوهشتجربيات جهاني و  پژوهش كه با بهره گيري از

دانش  ارتقاي علمي و عملي منظوربه گردديمشده است، پيشنهاد 
اثربخش به  آموختگان پرستاري جهت ارائه مراقبت كارآمد و

 يهاتياولوجزو  اربخشي برنامه درسي پرستاريمددجويان، اعتب
  نظام بهداشتي كشور قرار گيرد.

عدم وجود سازمان مستقل به  توانيممطالعه  يهاتيمحدوداز 
جهت  يپرستار يهادانشکده يو اجرا کننده اعتباربخش يمتول

بر اطالعات مربوط به داخل کشور اشاره نمود بنا ترجامع آوريجمع
 يدر سطح وزارت بهداشت و آموزش پزشک شوديمه يتوص اين
 يهادانشکدهکننده  ياعتباربخشجاد سازمان يدر جهت ا يريتداب

ده شود. يبهداشت که مطابق با فرهنگ کشورمان باشد سنج
ت و نحوه انجام يفينه کيدر زم يمطالعات شوديمه ين توصيهمچن

و  يت انجام اعتباربخشيانجام شود تا وضع يپرستار ياعتباربخش
  ده شود.يآن سنج ياثربخش

که با توجه به جامع و کامل بودن  باشديمالزم به ذکر  تيدرنها
فراوان که در هر  يهاسنجهن يمذکور در مقاله حاضر وهمچن يالگو

سر نبود؛ فلذا يدر مقاله م هاآن يمالک وجود دارد امکان ذکر تمام
 حاضر يدر صورت تماس الگو تواننديمدر صورت لزوم پژوهشگران 

 ن قرار دهند.يريار پژوهشگران و سايرا در اخت
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Abstract 
Background & Aim: The most common pattern of assessment in educational systems is the accreditation 
model. The accreditation system has been tested and evolving around a century ago in the United States, 
then in Britain and some other countries. The commonality of all accreditation systems is based on pre-
designed standards, and these standards are of particular sensitivity and importance, since they are the 
yardstick for judging and defining a new framework for colleges. The purpose of this study was to 
compile and provide a validation model for nursing faculty with continuous undergraduate nursing 
courses in Iran's medical sciences Universities. 
Materials & Methods: This integrated review study was conducted using the Broome method. In this 
regard, studies that were in line with the research goal were written in English or Persian, and access to 
their full text, and their year of publication, from 2000 to 2018, were included in the study. A wide range 
of keywords such as accreditation of health care organizations, baccalaurate nursing education, school 
of nursing, and evaluation of education were used separately and in combination. To find studies with 
the library of authentic Persian and international databases SID, Magiran, Iranmedex, Google Scholar, 
Pubmed, Science direct, ProQuest, Ovid, EBSCO, Scopus was used. Finally, 14 papers were included 
in the study, as well as articles from 8 external and internal references and one book were used. Data 
were analyzed using Broome's method. 
Results: In the first phase, 7 general standards of nursing undergraduate nursing faculties include: 
mission and management capacity, college and staff, students, curriculum, resources and physical space, 
expected outcomes, research in education from the accreditation program of organizations The publisher 
of global accreditation, articles, and published books as well as the guide lines were extracted. 
Conclusion: Organizations that have institutionalized the process of accreditation in the body of 
education, awareness and organizational culture can achieve a higher level of quality in providing health 
care services. Hence, it is hoped that the results of this research can be provided by providing a general 
guide to planners and policymakers. Nursing is a small step, in order to strengthen and develop the 
accreditation of nursing faculties, and ultimately attract the attention of experts. 
Keywords: Accreditation of Health Organizations, Nursing Baccalaureate, Nursing Schools, 
Educational Evaluation 
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