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:محور 
اعتباربخشی بین الملل دانشگاه و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور 

:اهداف - 1

المللی آموزشی، پژوهشی، درمانی ریزي در جهت اخذ استانداردهاي بینبرنامه
المللیها و استانداردهاي بینهاي آموزشی و پژوهشی براساس آخرین روشتوسعه فعالیت
المللی ساختن ساختار دانشگاهدانشگاه و بینهاي گسترش توانمندي
استقرار استانداردهاي حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی
تالش در راستاي تأمین رضایت خاطر ذینفعان

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
: نقاط قوت 
المللیکسب گواهی اعتباربخشی بین
موسسات آموزشی، متخصصان، دانشگاهیان و آموزش ، مسئوالن اجرائی اطمینان بخشی به دولت، جامعه

در مورد کیفیت آموزش ارائه شدهگیرندگان
بهبود کیفیت آموزشی از طریق تدوین شاخص ها و دستورالعمل هاي الزم براي ارزشیابی
تشویق دانشگاه براي بهبود دایمی از طریق ارزشیابی هاي مداوم
وري سیستماتیک اطالعات در مورد واحدهاي مورد ارزشیابیفراهم کردن امکان جمع آ
 جامعیت فرآیند ارزشیابی که مانع از ساده انگاري در زمینه درك پیچیدگی فرآیند هاي آموزشی

.می گردد
 حمایت از دانشگاه در برابر فشارهایی که ممکن است کارایی آموزشی آن را مورد تهدید قرار دهد.
المللیرانی به تحصیل در پردیس بینتمایل دانشجویان غیرا

:نقاط ضعف 
  عدم توجه به عوامل مختلف محیطی و روندها در اثربخشی آموزش
ناکافی بودن انگیزه کارکنان جهت شرکت در دوره ها
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:شاخص هاي پایش -3
هایی که وارد فرآیند اعتباربخشی بین المللی می شوندتعداد دانشگاه.
اعتباربخشی بین المللی آنها مورد تأیید قرار می گیردهایی که تعداد دانشگاه.
هاي علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندي استاندارد بین المللی اجراي رتبه بندي دانشگاه
تعداد برنامه هاي آموزشی که مورد اعتباربخشی و ارزشیابی بین المللی قرار می گیرند.

:اقدامات پیشنهادي -4
پزشکیعلومآموزشنمودنالمللیبینجهتعلمیهیأتاعضايتوانمنديارتقاي

افزایی و ارتقاء وجهه علمی دانشگاهبسترسازي در راستاي شهرت
سازي دانشگاهالمللیهاي مناسب جهت بینتوسعه زیرساخت
هاي خارجی جهت برگزاري دوره هاي مشترك آموزش انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه
هاي علوم پزشکی و غیر هاي بین المللی اعتباربخشی جهت اعتباربخشی سایر دانشگاهسازمانهمکاري با

پزشکی 
هاي آموزشی براي بین المللی شدن و برگزاري کالس ها براي جذب اعتباربخشی بین امللی گروه

دانشجویان بین المللی


