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 سرآغاز

سالمت اساسی ترین ماموریت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران  خدمات فناوري، و ارائه و علم آموزش، تولید
است و این نهاد آموزش عالی کشور خود را متعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات می داند. اعتباربخشی بعنوان مهم 
ترین ابزار تضمین کیفیت در حوزه هاي مختلف مانند آموزش عالی و خدمات درمانی مطرح است که به منظور 

ول اطمینان از احراز حداقل استانداردهاي قابل پذیرش انجام می شود. هر چند مدل هاي ارزیابی متعددي براي حص
سنجش کیفیت آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است، از میان این مدل ها مدل اعتباربخشی از پذیرش جهانی 

یاري از کشورها و دانشگاه ها مورد استفاده قرار برخوردار است و به عنوان مدل ارزیابی اختصاصی آموزش عالی در بس
می گیرد. بنابراین دانشگاه موظف است به تناسب ماموریت خود نسبت به استانداردسازي خدمات و کسب 
اعتباربخشی بین المللی متناسب با آن اقدام نماید. از میان برنامه هاي متنوع اعتباربخشی در بخش آموزش عالی، با 

ولویت، اعتباربخشی موسسه اي بین المللی دانشگاه بعنوان اولین برنامه اعتباربخشی بین المللی در در نظر گرفتن ا
 دستور کار قرار گرفته است. 

در این سند، معاونت بین الملل دانشگاه به تشریح ساز و کار اعتباربخشی موسسه اي بین المللی و تشکیل شبکه 
 در بخش آموزش عالی پرداخته است. بین المللی اعتباربخشی
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 الف) سند اعتباربخشی موسسه اي بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مقدمه
ماموریت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه خدمات آموزشی، تولید علم و فناوري و ارائه خدمات سالمت 

به عنوان نهاد آموزش عالی متعهد به بهبود مستمر کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و درمانی است.  است. دانشگاه
 دانشگاه تشکیل شده است. بین المللی به منظور تحقق این اهداف، شبکه اعتباربخشی

  ماموریت
تباربخشی جهت دانشگاه بهره گیري از ابزارهاي تضمین کیفیت مانند اع بین المللی ماموریت شبکه اعتباربخشی

 پاسخگویی به کیفیت خدمات است.

 چشم انداز
 ارتقاء خدمات آموزشی و پژوهشی مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی است.

 دانشگاه بین المللی شبکه اعتباربخشی
بخشی بین به منظور استاندارد سازي و تحول در فرایندها و فعالیت هاي مرتبط با برنامه هاي تضمین کیفیت و اعتبار

دانشگاه تشکیل می شود. شبکه داراي سه سطح اصلی است. سطح نخست،  بین المللی المللی، شبکه اعتباربخشی
اعتباربخشی است و سطح  در ها معاونت تخصصی است. سطح دوم کمیته دانشگاه بین المللی اعتباربخشی ستاد

در دانشگاه  بین المللی سطوح شبکه اعتباربخشی 1ها است. در شکل  دانشکده در اعتباربخشی هاي سوم، کارگروه
 علوم پزشکی تهران نشان داده شده است.
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 در دانشگاه علوم پزشکی تهران بین المللی شبکه اعتباربخشی -1شکل 

 دانشگاه  بین المللی اعتباربخشی ستادسطح نخست شبکه: 
 دانشگاه است. بین المللی اعتباربخشی ستادنخستین سطح شبکه، 

 اعضاء
 به شرح زیر است: ستاداعضاي 

 )ستادرییس دانشگاه (رییس  _
 )ستادمعاون بین الملل دانشگاه (دبیر  _
 دانشگاه  فناوري و تحقیقات معاون _

  دانشگاه آموزشی معاون _
  دانشگاه منابع ریزي برنامه و مدیریت توسعه معاون _
  دانشگاه دانشجویی معاون _
 دانشگاه بندي بخشی، و رتبه الملل، اعتبار بین روابط مدیر _
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 و با حکم رئیس دانشگاهدانشگاه به پیشنهاد معاون بین الملل هیئت علمی  سه نفر عضو _

 وظایف
هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیت هاي مربوط به پیاده سازي استانداردها، سیاستگذاري، شامل  ستاداهم وظایف 

، برنامه ریزي و ستادتدوین فهرست اولویت ها و شاخص هاي بهبود کیفیت، نظارت مستمر بر اجراي مصوبات 
ود، و ئه شده، بررسی برنامه هاي بهباهماهنگی بین معاونت هاي دانشگاه براي اجراي برنامه هاي اعتباربخشی ار

 پیگیري و پایش و ارزیابی میزان پیشرفت عملکرد سایر سطوح شبکه در اجراي برنامه هاي بهبود است.

 دانشگاه بین المللی اعتباربخشی دبیرخانه
، مستقر در حوزه معاونت بین الملل دانشگاه، مدیریت اجرایی برنامه هاي بین المللی دانشگاه اعتباربخشیدبیرخانه 

 دانشگاه را بر عهده دارد و وظایف زیر را انجام می دهد: لمللیبین ا اعتباربخشی

 مطالعه و تحقیق تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی در راستاي ماموریت هاي دانشگاه •

 ارائه راهکارهاي ارتقاي مستمر دانشگاه در تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی •

 اعتباربخشی بین المللی دانشگاهطراحی برنامه هاي عملیاتی تضمین کیفیت و  •

 شناسایی سیستم هاي تضمین کیفیت و اعتباربخشی در جهان •

 شناسایی شبکه ها و سازمان هاي اعتباربخش در جهان •

 طراحی و پیاده سازي برنامه هاي تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی •

 در فرایندهاي تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی دانشگاه  دانش مدیریت •

 ستاد به آن ارائه و دانشگاه اعتباربخشی و کیفیت تضمین شبکه عملکرد گزارش تهیه و پایش، نظارت •

 ) در زمینه تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللیStakeholdersتوانمندسازي کارکنان ( •

 بین المللی اونت ها در اعتباربخشیتخصصی مع سطح دوم شبکه: کمیته
در معاونت ها است  بین المللی دانشگاه، کمیته هاي تخصصی اعتباربخشی بین المللی سطح دوم شبکه اعتباربخشی

 در دانشگاه دارند. بین المللی که نقش فعال در اجراي برنامه هاي اعتباربخشی

 اعضاء
 دبیر عنوان به مدیران از نفر یک به شرح زیر است و بین المللی اعضاي کمیته تخصصی معاونت ها در اعتباربخشی

 . می شود منصوب آن

 معاون مربوطه (رئیس کمیته) _

 مدیران واحدهاي ستادي معاونت _

١٠ 
 



 مربوطه حوزه در مسئول کارشناس _

 اعضاي هیئت علمی  _

 صالحدید صورت مرتبط در کارشناسان سایر _

 وظایف
 به شرح زیر است: بین المللی اعتباربخشیاهم وظایف کمیته تخصصی معاونت ها در 

 دانشگاه بین المللی اعتباربخشی کاري و هماهنگی دو جانبه با ستادهم •

در  دانشگاه بین المللی اعتباربخشی دبیرخانهشناسایی استانداردهاي اعتباربخشی بین المللی ابالغی از  •
 واحد متولی

 وزه ذیربطدر ح بین المللی پیاده سازي فرایند هاي اعتباربخشی •

o خودارزیابی 

 جمع آوري داده ها 

  تحلیل کمی و کیفی 

 آنالیز داده ها 

 تفسیر اطالعات و استخراج نقاط قوت و ضعف 

o تدوین برنامه هاي بهبود مستمر و استانداردسازي 

o  پایش اجراي برنامه هاي بهبود تدوین شده 

  ها در دانشکده بین المللی ارتباط موثر و مداوم با کارگروه هاي اعتباربخشی •
 دانشگاه  بین المللی اعتباربخشی ستاد به بین المللی هاي اعتباربخشی فرایند از فصلی گزارش ارسال •

 در دانشکده ها  بین المللی هماهنگی، مشاوره و نظارت بر کارگروه هاي اعتباربخشی •

 المللی * کمیته تخصصی حوزه ریاست در اعتباربخشی بین
یکی از اجزاي سطح دوم شبکه، کمیته تخصصی حوزه ریاست در اعتباربخشی بین المللی است که نقش موثري در 

 اجراي آن دسته از شاخص هاي اعتباربخشی دارد که قابل پیگیري در سایر معاونت هاي پنجگانه نیست. 

و شرح وظایف سطح دوم شبکه اعضا و شرح وظایف اعضاء کمیته تخصصی حوزه ریاست مطابق و متناظر با اعضاء 

است. این کمیته تحت نظر مستقیم رئیس دانشگاه یا شخص مجاز از طرف ایشان (مشاور عالی یا قائم مقام) به عنوان 

 شود.رئیس کمیته اداره می
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 در دانشکده ها بین المللی سطح سوم شبکه: کارگروه هاي اعتباربخشی
کده ها به ریاست رئیس دانشکده شامل معاونان و کارشناسان مرتبط با در دانش بین المللی کارگروه هاي اعتباربخشی

هر حوزه است که در ارتباط تنگاتنگ با معاونت هاي ستادي مربوطه قرار دارند و در اجرا و عملیاتی نمودن برنامه 
 دانشکده اهتمام می ورزند.  بین المللی هاي اعتباربخشی
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