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 سرآغاز

سالمت اساسي ترين ماموريت سازماني دانشگاه علوم پزشكي تهران  خدمات فناوري، و ارائه و علم توليدآموزش، 

است و اين نهاد آموزش عالي كشور خود را متعهد به بهبود مستمر كيفيت خدمات مي داند. اعتباربخشي بعنوان مهم 

ترين ابزار تضمين كيفيت در حوزه هاي مختلف مانند آموزش عالي و خدمات درماني مطرح است كه به منظور 

ول اطمينان از احراز حداقل استانداردهاي قابل پذيرش انجام مي شود. هر چند مدل هاي ارزيابي متعددي براي حص

سنجش كيفيت آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است، از ميان اين مدل ها مدل اعتباربخشي از پذيرش جهاني 

ياري از كشورها و دانشگاه ها مورد استفاده قرار برخوردار است و به عنوان مدل ارزيابي اختصاصي آموزش عالي در بس

مي گيرد. بنابراين دانشگاه موظف است به تناسب ماموريت خود نسبت به استانداردسازي خدمات و كسب 

اعتباربخشي بين المللي متناسب با آن اقدام نمايد. از ميان برنامه هاي متنوع اعتباربخشي در بخش آموزش عالي، با 

ولويت، اعتباربخشي موسسه اي بين المللي دانشگاه بعنوان اولين برنامه اعتباربخشي بين المللي در در نظر گرفتن ا

 دستور كار قرار گرفته است. 

در اين سند، معاونت بين الملل دانشگاه به تشريح ساز و كار اعتباربخشي موسسه اي بين المللي و تشكيل شبكه 

 ي پرداخته است.در بخش آموزش عال بين المللي اعتباربخشي

 

خردمنددكتر علي عرب  

 معاون بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

0031پاييز   
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 الف( سند اعتباربخشي موسسه اي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مقدمه

 ماموريت سازماني دانشگاه علوم پزشكي تهران ارائه خدمات آموزشي، توليد علم و فناوري و ارائه خدمات سالمت است. دانشگاه

به عنوان نهاد آموزش عالي متعهد به بهبود مستمر كيفيت و كميت خدمات آموزشي و درماني است. به منظور تحقق اين 

 دانشگاه تشكيل شده است. بين المللي اهداف، شبكه اعتباربخشي

  ماموريت

تباربخشي جهت پاسخگويي به دانشگاه بهره گيري از ابزارهاي تضمين كيفيت مانند اع بين المللي ماموريت شبكه اعتباربخشي

 كيفيت خدمات است.

 چشم انداز

 ارتقاء خدمات آموزشي و پژوهشي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي است.

 دانشگاه بين المللي شبكه اعتباربخشي

بخشي بين المللي، به منظور استاندارد سازي و تحول در فرايندها و فعاليت هاي مرتبط با برنامه هاي تضمين كيفيت و اعتبار

 اعتباربخشي ستاددانشگاه تشكيل مي شود. شبكه داراي سه سطح اصلي است. سطح نخست،  بين المللي شبكه اعتباربخشي

 اعتباربخشي هاي اعتباربخشي است و سطح سوم، كارگروه در ها معاونت تخصصي است. سطح دوم كميته دانشگاه بين المللي

 در دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داده شده است. بين المللي سطوح شبكه اعتباربخشي 0ها است. در شكل  دانشكده در

 

 در دانشگاه علوم پزشكي تهران بين المللي شبكه اعتباربخشي -1شكل 
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 دانشگاه  بين المللي اعتباربخشي ستادسطح نخست شبكه: 

 دانشگاه است. بين المللي اعتباربخشي ستادنخستين سطح شبكه، 

 اعضاء

 به شرح زير است: ستاداعضاي 

 (ستادرييس دانشگاه )رييس  _

 (ستادمعاون بين الملل دانشگاه )دبير  _

 دانشگاه  فناوري و تحقيقات معاون _

  دانشگاه آموزشي معاون _

  دانشگاه منابع ريزي برنامه و مديريت توسعه معاون _

  دانشگاه دانشجويي معاون _

 دانشگاه بندي بخشي، و رتبه الملل، اعتبار بين روابط مدير _

 و با حكم رئيس دانشگاهدانشگاه به پيشنهاد معاون بين الملل هيئت علمي  سه نفر عضو _

 وظايف

هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي مربوط به پياده سازي استانداردها، تدوين سياستگذاري، شامل  ستاداهم وظايف 

، برنامه ريزي و هماهنگي بين معاونت ستادر اجراي مصوبات فهرست اولويت ها و شاخص هاي بهبود كيفيت، نظارت مستمر ب

ئه شده، بررسي برنامه هاي بهبود، و پيگيري و پايش و ارزيابي ميزان اهاي دانشگاه براي اجراي برنامه هاي اعتباربخشي ار

 پيشرفت عملكرد ساير سطوح شبكه در اجراي برنامه هاي بهبود است.

 دانشگاه بين المللي اعتباربخشي دبيرخانه

، مستقر در حوزه معاونت بين الملل دانشگاه، مديريت اجرايي برنامه هاي بين المللي دانشگاه اعتباربخشيدبيرخانه 

 دانشگاه را بر عهده دارد و وظايف زير را انجام مي دهد: بين المللي اعتباربخشي

 ت هاي دانشگاهمطالعه و تحقيق تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي در راستاي ماموري 

 ارائه راهكارهاي ارتقاي مستمر دانشگاه در تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي 

 طراحي برنامه هاي عملياتي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه 

 شناسايي سيستم هاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي در جهان 

 شناسايي شبكه ها و سازمان هاي اعتباربخش در جهان 

 طراحي و پياده سازي برنامه هاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي 

 در فرايندهاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه  دانش مديريت 

 ستاد به آن ارائه و دانشگاه اعتباربخشي و كيفيت تضمين شبكه عملكرد گزارش تهيه و پايش، نظارت 

 ( توانمندسازي كاركنانStakeholdersدر زمينه تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي ) 
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 بين المللي تخصصي معاونت ها در اعتباربخشي سطح دوم شبكه: کميته

در معاونت ها است كه نقش  بين المللي دانشگاه، كميته هاي تخصصي اعتباربخشي بين المللي سطح دوم شبكه اعتباربخشي

 در دانشگاه دارند. بين المللي فعال در اجراي برنامه هاي اعتباربخشي

 اعضاء

 منصوب آن دبير عنوان به مديران از نفر يك به شرح زير است و بين المللي اعضاي كميته تخصصي معاونت ها در اعتباربخشي

 . مي شود

 معاون مربوطه )رئيس كميته( _

 ستادي معاونتمديران واحدهاي  _

 مربوطه حوزه در مسئول كارشناس _

 اعضاي هيئت علمي  _

 صالحديد صورت مرتبط در كارشناسان ساير _

 وظايف

 به شرح زير است: بين المللي اهم وظايف كميته تخصصي معاونت ها در اعتباربخشي

 دانشگاه بين المللي اعتباربخشي كاري و هماهنگي دو جانبه با ستادهم 

  در واحد متولي دانشگاه بين المللي اعتباربخشي دبيرخانهشناسايي استانداردهاي اعتباربخشي بين المللي ابالغي از 

 در حوزه ذيربط بين المللي پياده سازي فرايند هاي اعتباربخشي 

o خودارزيابي 

 جمع آوري داده ها 

  تحليل كمي و كيفي 

 آناليز داده ها 

 ت و ضعفتفسير اطالعات و استخراج نقاط قو 

o تدوين برنامه هاي بهبود مستمر و استانداردسازي 

o  پايش اجراي برنامه هاي بهبود تدوين شده 

 ها در دانشكده بين المللي ارتباط موثر و مداوم با كارگروه هاي اعتباربخشي  

 دانشگاه  بين المللي اعتباربخشي ستاد به بين المللي هاي اعتباربخشي فرايند از فصلي گزارش ارسال 

 در دانشكده ها  بين المللي هماهنگي، مشاوره و نظارت بر كارگروه هاي اعتباربخشي 

 در دانشكده ها بين المللي سطح سوم شبكه: کارگروه هاي اعتباربخشي

در دانشكده ها به رياست رئيس دانشكده شامل معاونان و كارشناسان مرتبط با هر حوزه  بين المللي كارگروه هاي اعتباربخشي

بين  در ارتباط تنگاتنگ با معاونت هاي ستادي مربوطه قرار دارند و در اجرا و عملياتي نمودن برنامه هاي اعتباربخشي است كه

 دانشكده اهتمام مي ورزند.  المللي
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