
ت الهی با تو هیچ راهی دشوار نیسالهی با تو هیچ راهی دشوار نیست



اشد به موقع ، ایمن  و اثر بخش می بماموریت اصلی بیمارستان ارائه مراقبت و درمان •

تحقق این مهم نیازمند رهبری و مدیریت کارآمد ، رعایت اصول اخالق حرفه ای و •
بیمار محوری است 

ین تدوین و استفاده از خط مشی ها ،روش های اجرایی و دستورالعمل ها به منظور تبی•
سیاست ها و تعهد به روش های اجرایی تدوین شده در هر یک از بیمارستان ها به 

منظور تحقق نتایج مطلوب و متوازن مورد تاکید قرار گرفته است 

ابی در بر اساس تقویم خود ارزیبار گذاری مستندات بدیهی است طبق روال دوره قبل، •
سامانه اعتبار بخشی انجام خواهد شد 
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مدیریت رهبری و -1

درمانمراقبت و -2

خدمتحمایت از گیرنده -3
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ت در صورت اف)کسب شده در ارزیابی ادواری بر ارزیابی جامع تاثیر گذارامتیاز

دوره می باشد و گواهی صادر شده مشمول( کیفیت خدمات و ایمنی تاثیر کاهنده 

.دو ساله خواهد بود

ن و به منظور اجماع نظر و یکسان سازی دیدگاه ها  و برداشت یکسان مسئولی

سنجه کارکنان مرکز  ازسنجه ها و استاندارد های اعتبار بخشی  ،بر ضرورت  

.تأکید می گردد خوانی تیمی 



:ارزیابیخود

اینرب،شدخواهداجراقبلدورهروالطبقبیمارستانمدیریتورهبریتیمتهدایباارزیابیخودرآیندف

مستمربهبودوبازنگریرویکردبارامکررهایارزیابیخودهابیمارستانازهریکشودمیتوصیهاساس

.دهندانجاموریزیبرنامه،کیفیت

شودیماعالمبخشیاعتبارسامانهدربیمارستانتوسطارزیابیخودمرحلهدرارزیابیقابلغیرهایسنجه

استبدیهی.شدخواهدانجامکشوریمستقلارزیابانتوسطونهاییارزیابیحیندرآننهاییتاییداما

لحاظینبدونشدهبینیپیشبیمارستانهایمأموریتدرکههستندمواردیارزیابیقابلغیرهایسنجه

ختیارادروگردیدهاعالمبخشیاعتبارسامانهدرمتبوعوزارتابالغیفایلدروشوندنمیارزیابیمشمول

باشدمیمراکز



کهشدهتعیینزمانیبازهدربخشیاعتبارسامانهدرارزیابیخودنتایجارسالعدمصورتدر

واهدخفعالغیرارزیابیخودسامانه.شدخواهداعالممتعاقباًبیمارستانهربرایآندقیقتقویم

بودخواهدنهاییارزیابیصرفاًبیمارستانبخشیاعتبارمالکوشد

باآنهااردمعنیاختالفوبیمارستانتوسطارزیابیخودمرحلهدرنتایجمتورموواقعیغیرثبت

ایینهنتیجهبرمنفیتأثیروشدهاعمالکاهندهضریبعنوانبهنهاییارزیابینتایج

مارستانبیواقعیوضعیتاظهارودقیقارزیابیکهگرددمیتأکیدلذا.داشتخواهدبیمارستان

.پذیردصورتبخشیاعتبارسامانهدر



نتایج،ادواریارزیابینتایجباآنتطابقو(جامع)نهاییارزیابیانجامازپس:نهایینتایجاعالم

.بوددخواهبیمارستانعاملمدیریارئیسدسترسیدرسامانهدرسنجهسطحباارزیابینهایی

نتایجهبارستانمبیاعتراضصورتدر.نیستبازنگریقابلماهسهتاحداقلشدهاعالمنتایج

ازدیدب،بیمارستاندرخواستتاییدصورتدروانجامدانشگاهتوسطادواریارزیابیمرحله،یک

.شدخواهدانجاموریزیبرنامهمجددجامع

صادردجدیگواهییاکارنامهمجددارزیابیدربیمارستانرتبهتغییرعدمصورتدراستبدیهی

مانجاتاریخازکاهشیاوافزایشازاعمبندیرتبهدرتغییرهرگونهصورتدروشدنخواهد

ربمجددبازدیدموردهرانجامهزینه.شدخواهدصادربیمارستانجدیدنامهگواهی،مجددبازدید

.شودمیاقداموریزیبرنامهدانشگاههماهنگیباکهبودخواهدبیمارستانعهده



: بازنگری رتبه اعتبار بخشی و بازدید جامع پیش از موعد 

ونظارتردفتتشخیصبه،شهروندانحقوقازصیانتوبیمارانایمنیجایگاهاهمیتبهعنایتبا

قرارگریبازنموردهابیمارستانبخشیاعتبارنتایجذیلموارددربهداشتوزارتدرمانمعاونتبخشیاعتبار

امتیازییرتغصورتدرواقداماعتباربخشیدورهپایانازپیشجامعارزیابیتکراربهنسبتوگرفتخواهد

.شدخواهدرساندهگربیمههایسازماناطالعبهوصادرجدیدگواهینامهبیمارستانبخشیاعتباررتبهو



(ادامه)

بهداشتوزارتسویازشدهابالغاالجرایالزموضوابطقوانینرعایتعدم

بهداشتوزارتابالغیدستورالعملبرابردرمانناخواستهوقایعگزارشعدم

وندیشهرحقوقنقضومصوبهایتعرفهرعایتعدم

ازارستانبیمجامعبخشیاعتبارنتایجباادوارینتایجبیندارمعنیتفاوتوجود
پزشکیعلومدانشگاهسوی



400-98سال 95سال 94سال

و 81یک عالی 
بیشتر منوط به
احراز شرایط 

*درجه  یک 

و 81یک عالی 
بیشتر

تخت 100کمتریا مساوی 
یک عالی بیشتر یا 

80مساوی 

تخت یک عالی  100بیشتر از  
80بیشتر یا مساوی 

--------
---

61-80یک 
یک مثبت

79-57
65-79یک مثبت 

تا کمتر 61یک از 
81از 

41-60دو 48-56یک  51-64یک 

تا کمتر 41دو از 
61از 

21-40سه  26-47دو  28-50دو  

تا کمتر 31سه از 
41از 

20زیر استاندارد 
و کمتر

20-25سه  20-27سه 

ر تا کمت21چهار از 
41از 

زیر استاندارد 
20کمتر از 

ز زیر استاندارد کمتر ا
20

20زیر استاندارد کمتر از 

زیر استاندارد 
21کمتر از 

------- -------- -------

نحوه کسب امتیاز تأثیر گذار می باشددر ( تک تخصصی) وکل بیمارستان به جز استثناهای ذکر شده درصد کمترین اورژانس 



تحقق ) عالی 
(حداقل 

تحقق) یک برتر 
(حداقل 

تحقق ) یک
(حداقل 

تحقق ) دو
(حداقل 

تحقق ) سه 
(حداقل 

تحقق ) چهار
(حداقل 

سطح از سنجه های 
در استاندارد یک  

19های محور های 
گانه

96%86%71%61%56%51%

ازمجموع سنجه های 
از استانداردسطح دو 

19های محور های 
گانه

91%81%61%41%31%21%

ازمجموع سنجه های 
رد از استانداسطح سه  

19های محور های 
گانه

81%71%51%---

از استاندارد های 
در ایمنی  بیمار  

استاندارد های محور 
گانه19های 

86%76%61%51%51%51%

از استاندارد های 
محور مراقبت های 

حاد و اورژانس  
86%76%61%51%51%51%

از سنجه های سطح 
دو از استانداردها در 
هر یک از بخش های 

، رهبری و مدیریت 
و مراقبت و درمان

حمایت از گیرنده 
خدمت

81%71%61%41%31%21%



-3-2-1متمم دوم ، معیار رتبه بندی رتبه–شیوه نامه اجرایی اعتبار بخشی دوره چهارم پیرو
:اشد بر اساس حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز رتبه در سطوح مختلف به شرح ذیل می ب-4

استاندارد درصد تحقق 

مراقبتهای حاد های محور 
واورژانس

درصد تحقق 

استاندارد

ایمنی های 
بیمار

درصد تحقق 

سنجه های 

در دوسطح 

سه بخش های 
گانه

درصد تحقق 

سنجه های 
سه سطح

درصد تحقق 

سنجه های 
دوسطح 

درصد تحقق 

سنجه های 
یکسطح 

درصد 

تحقق 
کل

رتبه

ف
ردی

56 56 50 41 50 65 63 یک 1

50 50 41 0 41 55 0 دو 2

50 50 31 0 31 51 0 سه 3

50 50 21 0 21 51 0 چهار 4



1401شرایط احراز رتبه اعتبار بخشی بیمارستان ها طبق مصوبه کمیته اجرایی وزارت سال

اورژانس رایمنی بیما سطح سه سطح دو سطح یک درصد کل رتبه

61 60 41 55 68 65 یک

55 54 0 45 58 0 دو

52 50 0 35 54 0 سه

50 50 0 21 51 0 چهار

کسب حداقل هر یک از شرایط برای احراز رتبه الزامی است 





:  پیش نیاز های اخذ گواهینامه اعتبار بخشی شامل موارد ذیل می باشد

 (  پروانه بهره برداری شرایط بیمارستان و –مجوز ها ) قوانین و مقررات رعایت...

 گانه19محور های استاندارد های کسب حداقل امتیاز از سنجه های سطح یک  در

 19در استاندارد های محور های ایمنی بیمار های ازاستاندارد های حداقل امتیاز کسب
گانه

 اورژانسمحور های مراقبت حاد و ازاستانداردهای حداقل امتیاز کسب

 های زیر مجموعه رهبری و مدیریت ، استانداردهای محور کسب حداقل امتیاز از
مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت 



مدیر عامل بیمارستان به سامانه اعتباربخشی / دسترسی رئیس •
accreditatitionapp.behdasht.gov.ir ، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر سامانه

برنامه ریزی و اطالع رسانی گردیده است 

امع حداقل یک هفته پیش از ارزیابی جفرایند خود ارزیابی و اعالم سنجه های غیر قابل ارزیابی •
توسط بیمارستان انجام شده و نتایج  در سامانه اعتبار بخشی ثبت می گردد 

ارزیابی و زمان انجام ارزیابی بیمارستان طبق تقویم اعالمی از جانب وزارت متبوع با ذکرتاریخ دقیق•
مشخصات ارزیابان اطالع رسانی خواهد شد  



ا تعویق بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، تقویم و زمان اعتبار بخشی قابل تمدید و ی•
نمی باشد 

زیاب ،یک اربالینی ، یک ارزیاب مدیریتی حداقل یک ارزیاب : ترکیب تیم ارزیابان •
( اعزامی از جانب وزارت )بهداشتی خواهد بود 

ایجاد و در صورتنمایندگان سازمان های بیمه گر به عنوان ناظر برگزاری ارزیابی بوده •
نوان سر ابهام ، می تواند با ارزیاب ارشد که به ع/ پرسش/ هر گونه گزارش سوابق کیفی 

پرست تیم مشخص شده و بدون دخالت در فرایند ارزیابی تعامل نماید

در پایان برای هر یک از بیمارستان ها صورتجلسه اعتبار بخشی ،با امضاء  رئیس•
ان های نماینده سازمارشد و سایرارزیابان و مدیر عامل بیمارستان ، ارزیاب / بیمارستان 

.  تنظیم و در دانشگاه علوم پزشکی ثبت و بایگانی می گردد بیمه گر 



شرعموازینبا،انطباقبیمارایمنیبرهابیمارستانبخشیاعتبارپنجمدورهتمرکز•

باشدمیمدیریتورهبریومنابعبهینهومدیریتوبالیاحوادثمقدس،مدیریت

ممفاهیبهتوجهباشدمیبخشیاعتبارازدورهایندرهابیمارستانموفقیتضامنآنچه•

نهایتردوشرعیموازینوانطباقوبالینیاخالق،محوریبیمار،ایمنی،منابعبهینهمدیریت

باشدمیبخشاثروموقعبه،ایمندرمانومراقبت

یادزیوزندارایایمنیمدیریتوبیمارانباارتباطوراهبردیمدیریتبامرتبطهایسنجه•

شبخاثرمدیریتورهبرینیازمندامانمایدنمیبیمارستانمتوجههمراایهزینهکهاست

است



یاجتماعمددکاریامربهایویژهتوجهوبیمارستاندراجتماعیکاریمددوارزشمندمهمبرجایگاهتأکید

متبوعوزارتابالغیبخشنامهطبقخیرینوجذب

ارایدافرادازمندیوبهرهبیمارستاندرشاغلنیروهایوداخلیازظرفیتبهینهاستفادهبرمجددکیدتأ

هایدرگروهتخصصینیروهاییبهینهگیریبکارصورتاینغیردروعلمیوایحرفهصالحیت

واکلینیکپارهای،گروهایحرفهبهداشت،،تغذیهاجتماعیکارمدد،بیمارستانیسازبالینیداروتوانبخشی،

گیردقرارمیتأکیدموردخدمتخریدقالبدرصالحدیدبه،نیازبیمارستانموردتخصصیهایحرفهسایر

ایجنتتحققدرمراقبتایناهمیتواسطهبهدرمانیرژیموتغذیهتخصصیخدماتازبیمارانمندیبهره

داردقراربخشیاعتباردورهاینتأکیدموردبسیاردرمان

وختهآمدانشوتخصصیهاینیروازاستفادهباکارکنانسالمتازصیانتوکارمحیطسالمتخصوصدر

درتخصصیغیرکارگیریبهگونههرونمودهمبذولراالزماقداماتبیمارستانباید،ایحرفهبهداشت

باشدنمیپذیرفتهرابیمارانسالمتدرموثرمشاغل



ید سالمت وبرفراز باش


