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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 ورود به سامانه: .1

نام پس از مشاهده صفحه ورود به سامانه و مطالعه پیام هایی که توسط مدیر سامانه در این صفحه قرار داده شده است با وارد کردن 

 .که قبال توسط سازمان ایجاد شده است وارد صفحه نخست می شویم رمز عبورو  کاربری

 

در آن اداره قرار دارد درست و مربوط ی که کاربر ادارهو  کاربرینام پس از وارد شدن در صفحه نخست، حتما بررسی می گردد که 

می باشد درصورتیکه مغایرتی وجود داشت به مدیر سامانه اطالع داده می شود تا پس از اصالح خود ارزیابی توسط  خود کاربر ادارهبه 

 .کاربر انجام گیرد 
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 خود ارزیابی ها: .2

زیر منو خود ارزیابی بر واحد های تابعه و از منو های باالی صااافحه، منوی  ساااامانهپس از ورود به  انجام عملیات خود ارزیابیبرای 

 .می گرددانتخاب  سنجهاساس 

 

و برای اداره مربوطه تعریف شده است و دارای یکی از  سازمانپس از وارد شدن به صفحه خود ارزیابی لیست سواالتی که توسط 

 کلیک نمایید. جزییاتزیر می باشد مشاهده می گردد. برای خود ارزیابی سئوال بر روی دکمه  ارزیابیوضعیت های خود ارزیابی و 

 

 پس از باز شدن، جزییات سئوال دارای قسمت های زیر می باشد:

 سئوال: .1
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 که جزییات سئوال در این قسمت توضیح داده می شود.

 ارسال مستندات مورد نیاز برای مشاهده توسط ارزیاب: .2

ستاره در این قسمت لیست مدارک الزم که توسط ارزیاب مورد بررسی قرار می گیرد مشخص می گردد. مدارکی که در سمت چپ 

الزم  توضیحاتو  نوع فایلوجود دارد ارسال آن ها اجباری می باشد. الزم به ذکر است که برای فایل های ارسالی حتما بایستی  قرمز

 مایید.را که اجباری هم می باشد مشخص ن

 
 

 وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابی: .3

در این قسمت لیست اقدامات خود ارزیابی و ارزیابی هایی که بر روی سئوال اتفاق افتاده است با ذکر توضیحات و تاریخ و زمان 

 توضیح داده شده است( 1.2مشخص می گردد. )لیست وضعیت ها در بخش 

 

 انتخاب امتیاز: .4

مربوطه را انتخاب  وضعیتمناسب و امتیاز در این قسمت بر اساس مستندات و مدارکی که در مرحله قبل ارسال گردیده است 

 کلیک نمایید تا خود ارزیابی شما برای سازمان جهت ارزیابی ارسال گردد. ذخیرهنمایید و سپس بر روی دکمه 
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 توضیح وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابی: .2.1

 ارزیابی:عدم خود  .2.1.1

سئواالتی که توسط سازمان تعریف شده است و هنوز هیچ خود ارزیابی انجام نگرفته است که به صورت پیش فرض گزینه فوق جهت 

 نمایش سئواالت انتخاب شده است.

 خود ارزیابی و منتظر ارزیابی توسط سازمان: .2.1.2

می باشد برای دیدن این سئواالت بایستی گزینه فوق  مربوطهدانشگاه ت و منتظر ارزیابی توسط سئواالتی که خود ارزیابی شده اس

 در قسمت جستجو مشخص شود و سپس مجددا جستجو انجام گیرد.

 :سازمان توسط خود ارزیابی واحد ارزیابی .2.1.3

ی گزینه ارزیابی آن هم انجام گرفته است برای دیدن این سئواالت بایستدانشگاه مربوطه ی که خود ارزیابی شده است و توسط سئواالت

 فوق در قسمت جستجو مشخص شود و سپس مجددا جستجو انجام گیرد.

 :بر گشت به واحد خود ارزیابی توسط ارزیاب سازمان .2.1.4

مربوطه  بیمارستاندارای نقص بوده است که با ذکر توضیحات به که خود ارزیابی شده اند ولی توسط دانشگاه مربوطه سئواالتی 

مجددا برگشت داده می شود تا اصالح و مجددا خود ارزیابی صورت گیرد که به صورت پیش فرض گزینه فوق جهت نمایش سئواالت 

 .انتخاب شده است

 ارزیابی: برای مجدد ارسال و خود ارزیابی اصالح .2.1.5

، اصالح و خود ارزیابی اساس توضیحات ارزیاببر توسط کاربر بیمارستان دا که مجد ارزیاب دانشگاهسئواالت برگشت داده شده توسط 

در پنجره جستجو انتخاب شود وضعیت های خودارزیابی و ارزیابی قسمت  ازبرای دیدن این سئواالت بایستی گزینه فوق شده است، 

 و سپس مجددا جستجو انجام گیرد.

 خود ارزیابی: عدم و موقت حذف .2.1.6

سئواالت را می توان به صورت موقت به وضعیت حذف تغییر داد که بایستی در انتها، خود ارزیابی سئوال مربوطه انجام گیرد برای 

از قسمت وضعیت های خودارزیابی و ارزیابی در پنجره جستجو انتخاب شود و سپس مجددا دیدن این سئواالت بایستی گزینه فوق 

 جستجو انجام گیرد.

به ذکر است که تنظیم اولیه تیک های وضعیت های فوق به گونه ای می باشد که سئوالی که می بایست خود ارزیابی بر الزم  نکته:

 روی آن صورت گیرد نمایش داده می شود.
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 خودارزیابی ها: اصالح .3

تغییر می کند و از توسط سازمان  خود ارزیابی و منتظر ارزیابی، وضعیت هر سئوال به وضعیت سواالت خود ارزیابیانجام بعد از  

آنها باید وضعیت فوق یا وضعیت هایی که  اصالحلیست نمایش سئواالت خارج می گردد. جهت نمایش سواالت پاسخ داده شده و 

 کلیک گردد. جستجوتوضیح داده می شود، انتخاب و مجددا کلید  1.2در بخش 

 

کلیک  جزییاتخود ارزیابی سئوال بر روی دکمه اصالح برای زیابی ها دکمه جستجو و مشاهده لیست خودارپس از کلیک بر روی 

 . نمایید

 پس از باز شدن، جزییات سئوال دارای قسمت های زیر می باشد:

 سئوال: .1

 که جزییات سئوال در این قسمت توضیح داده می شود.

 ارسال مستندات مورد نیاز برای مشاهده توسط ارزیاب: .2

ستاره در این قسمت لیست مدارک الزم که توسط ارزیاب مورد بررسی قرار می گیرد مشخص می گردد. مدارکی که در سمت چپ 

الزم  توضیحاتو  نوع فایلوجود دارد ارسال آن ها اجباری می باشد. الزم به ذکر است که برای فایل های ارسالی حتما بایستی  قرمز

 را که اجباری هم می باشد مشخص نمایید.
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 

 وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابی: .3

در این قسمت لیست اقدامات خود ارزیابی و ارزیابی هایی که بر روی سئوال اتفاق افتاده است با ذکر توضیحات و تاریخ و زمان 

 توضیح داده شده است( 1.2مشخص می گردد. )لیست وضعیت ها در بخش 

 

 انتخاب امتیاز: .4

مربوطه را انتخاب  وضعیتمناسب و امتیاز در این قسمت بر اساس مستندات و مدارکی که در مرحله قبل ارسال گردیده است 

 کلیک نمایید تا خود ارزیابی شما برای سازمان جهت ارزیابی ارسال گردد. ذخیرهنمایید و سپس بر روی دکمه 

 

 

 

ارزیابی واحد شما توسط ارزیاب های سازمان ارزیابی می گردد که به تمامی سئواالت در صورتی سئواالت خود  نکته:

 پاسخ داده شود .
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 (دانشگاه ها کاربرانارزیابی ها: )مربوط به  .4

را سنجه ارزیابی سئواالت خود ارزیابی شده بر اساس برای ارزیابی سئواالت، از منوهای باالی صفحه منوی مدیریت و زیر منوی 

 انتخاب نمایید.  

 
 

 زیر وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابیپس از وارد شدن به صفحه لیست سواالتی که خود ارزیابی شده است و دارای یکی از 

 کلیک نمایید. جزییاتارزیابی سئوال بر روی دکمه می باشد مشاهده می گردد. برای 

 

 زیر می باشد:پس از باز شدن، جزییات سئوال دارای قسمت های 

 سئوال: .1
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 که جزییات سئوال در این قسمت توضیح داده می شود.

 لیست مستندات ارسالی توسط واحد خود ارزیابی برای ارزیابی: .2

در این قسمت لیست مدارک ارسالی از واحد های خود ارزیابی مشخص می گردد فایل هایی که از نوع عکس می باشند دارای پیش 

 باز شدن سایر فایل ها باید بروی فایل مورد نظر کلیک نمایید. نمایش می باشند ولی برای

 

 وضعیت های خود ارزیابی و ارزیابی: .3

در این قسمت لیست اقدامات خود ارزیابی و ارزیابی هایی که بر روی سئوال اتفاق افتاده است با ذکر توضیحات و تاریخ و زمان 

 توضیح داده شده است( 1.2مشخص می گردد. )لیست وضعیت ها در بخش 

 

 خود ارزیابی واحد: .4

 در این قسمت مشخص گردیده است.واحد خود ارزیابی  امتیاز

 

 

 



 

9 
 

 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 برای ارزیابی مجدد: امتیازانتخاب  .5

مناسب  امتیازکه در مراحل قبل ارسال و مشخص گردیده است  )بیمارستان( در این قسمت بر اساس مستندات و خود ارزیابی واحد

 را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید تا ارزیابی شما برای واحد مربوطه مشخص گردد.مربوطه  وضعیتو 

  

برگشت به واحد خود ارزیابی توسط  و یاارزیابی واحد خود ارزیابی توسط سازمان بعد از ارزیابی، وضعیت هر سئوال به وضعیت  نکته:

تغییر می کند و از لیست نمایش سئواالت خود ارزیابی شده خارج می گردد. جهت نمایش باید وضعیت فوق یا وضعیت هایی  ارزیاب

 کلیک گردد. جستجوانتخاب و مجددا کلید  شد،توضیح داده  1.2بخش که در 
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 گزارشات: .5

صفحه، منوی  سامانه از منو های باالی  سنجه پس از ورود به  ساس  شده خود ارزیابی بر ا سخ داده  سواالت پا شاهده  برای م

 انتخاب می گردد.گزارش بر اساس سنجه برای واحدها گزارشات و زیر منوی 

 
 

داده شده بر روی دکمه پس از ورود به صفحه گزارش بر اساس سنجه برای واحدها جهت مشاهده لیست سنجه های پاسخ 

 .کلیک نمایید مشاهده

 

ها می توانید  رکورد جزییاترا مشاهده می نمایید. با کلیک بر روی دکمه لیست سئوال ها بر روی دکمه مشاهده پس از کلیک 

 مشاهده نمایید.هر سئوال و مستندات ارسالی همراه با امتیاز انتخاب شده توسط کاربر بیمارستان را جزئیات 
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 دریافت و مشاهده نمایید. Excelرا در قالب یک فایل  حیطه هاتوانید لیست کلیه سواالت در تمام می گزارش با کلیک بر روی دکمه 

 

پاسخ داده شده، امتیاز خودارزیابی، تعداد سوال ارزیابی سواالت  تعداد سواالت، تعدادمی توانید گزارش تفکیکی با کلیک بر روی دکمه 

 دریافت و مشاهده نمایید. Excelدر قالب یک فایل را به تفکیک  حیطهشده و امتیاز ارزیابی در هر 

 

می توانید تعداد کل سواالت، تعداد سواالت پاسخ داده شده، امتیاز کل خودارزیابی سواالت پاسخ گزارش نهایی با کلیک بر روی دکمه 

را در  واحد دانشگاهی دربیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی داده شده، تعداد سوال ارزیابی شده و امتیاز کل سواالت ارزیابی شده 

 دریافت و مشاهده نمایید. Excelقالب یک فایل 
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 حیطهمربوط به دانشگاه را بر اساس هر بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی می توانید لیست جمع بندی با کلیک بر روی دکمه 

 مشاهده نمایید. Pdfدر قالب یک فایل 

 

در ستون سمت چپ لیست بیمارستان یا بیمارستانهای آموزشی و درمانی مربوط به دانشگاه و در ردیف باال لیست حیطه ها همراه 

 آن حیطه را مشاهده می نمایید.حداکثر امتیاز در هر حیطه و تعداد سواالت با 

 جزئیات مربوط به هر سلول از جدول گزارش جمع بندی به شرح زیر می باشد:

 

 خودارزیابی ها: .1

 تعداد سواالت خودارزیابی پاسخ داده شده توسط بیمارستان یا مرکز آموزشی و درمانی مربوطه (1)

 جمع کل امتیازات داده شده به سواالت خودارزیابی پاسخ داده شده توسط بیمارستان (2)

 خودارزیابی انجام شده در حیطه مربوطه توسط بیمارستان که دارای وضعیت های زیر می باشد:نتیجه  (3)

 

(1)  

(4)  

(2)  
(3)  

 خودارزیابی ها:

(5)  

(6)  

 ارزیابی ها:
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 خودارزیابی کامل:

 به تمام سئواالت خودارزیابی سنجه ها در حیطه مربوطه پاسخ داده شده است.

 خودارزیابی ناقص:  

 است. به برخی از سئواالت خودارزیابی سنجه ها در حیطه مربوطه پاسخ داده نشده

 ارزیابی ها: .2

 تعداد سواالت ارزیابی شده توسط ارزیاب دانشگاه در حیطه مربوطه (4)

 جمع کل امتیازات داده شده به سواالت ارزیابی شده توسط دانشگاه در حیطه مربوطه (5)

 نتیجه ارزیابی انجام شده در حیطه مربوطه توسط کاربران دانشگاه که دارای وضعیت های زیر می باشد: (6)

 ل:ارزیابی کام

 ارزیابی تمام سئواالت خودارزیابی شده بر اساس سنجه در حیطه مربوطه انجام شده است.

 ارزیابی ناقص:

 ارزیابی تعدادی از سئواالت خودارزیابی شده بر اساس سنجه در حیطه مربوطه انجام نشده است.

 

خودارزیابی شده و امتیازات خودارزیابی های بیمارستانهای جمع بندی سواالت می توانید دانشگاه جمع بندی با کلیک بر روی دکمه 

 مشاهده نمایید. Pdfدر قالب یک فایل دانشگاه ها به تفکیک  حیطهر را بر اساس ه آموزشی
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

آن حیطه حداکثر امتیاز در هر حیطه و تعداد سواالت و در ردیف باال لیست حیطه ها همراه با  دانشگاه هادر ستون سمت چپ لیست 

 را مشاهده می نمایید.

 به شرح زیر می باشد:دانشگاه ها جزئیات مربوط به هر سلول از جدول گزارش جمع بندی 

 

 خودارزیابی ها: .3

 آموزشی و درمانی دانشگاه مربوطهاکز یا مر ها تعداد سواالت خودارزیابی پاسخ داده شده توسط بیمارستان (7)

 ها جمع کل امتیازات داده شده به سواالت خودارزیابی پاسخ داده شده توسط بیمارستان (8)

 که دارای وضعیت های زیر می باشد: ها نتیجه خودارزیابی انجام شده در حیطه مربوطه توسط بیمارستان (9)

 خودارزیابی کامل:

 .شده است انجامتوسط بیمارستان ها  در حیطه مربوطهتمام سئواالت خودارزیابی 

 خودارزیابی ناقص:  

 نشده است. ها انجام توسط بیمارستانبرخی از سئواالت در حیطه مربوطه خودارزیابی 

 ارزیابی ها: .4

 تعداد سواالت ارزیابی شده توسط ارزیاب دانشگاه در حیطه مربوطه (10)

 دانشگاه در حیطه مربوطهجمع کل امتیازات داده شده به سواالت ارزیابی شده توسط  (11)

 نتیجه ارزیابی انجام شده در حیطه مربوطه توسط کاربران دانشگاه که دارای وضعیت های زیر می باشد: (12)

 ارزیابی کامل:

 ارزیابی تمام سئواالت خودارزیابی شده بر اساس سنجه در حیطه مربوطه انجام شده است.

(1)  

(4)  

(2)  
(3)  

 خودارزیابی ها:

(5)  

(6)  

 ارزیابی ها:
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 زشیعتبار بخشی بیمارستانهای آموساماهن ا

 ارزیابی ناقص:

 خودارزیابی شده بر اساس سنجه در حیطه مربوطه انجام نشده است.ارزیابی تعدادی از سئواالت 

 

 


