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جایزه موسسه بینالمللی اعتباربخشی  ASICبه دانشگاه اهدا شد

مشارکت ممتاز دانشگاه در توسعه
کیفیت آموزش عالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل پیادهسازی استانداردهای

اعتباربخشی مطرح دنیاست که دانشگاهها را براساس رعایت

اعتباربخشی بینالمللی و انتقال تجربیات خود به سایر دانشگاههای

استانداردهای بینالمللی در حدود  380-370شاخص ارزیابی و

کشور ،بهعنوان نماینده موسسه اسیک در منطقه معرفی شد

اعتباربخشی میکند.

و جایزه مشارکت ممتاز در آموزش بینالمللی را دریافت کرد.

وی افزود :چهارسال پیش از بازرسان این موسسه دعوت کردیم

دکتر نکوفر ،مدیر روابط بینالملل ،اعتباربخشی و رتبهبندی

که دانشگاه را اعتباربخشی کنند و آنها در بازرسیهای خود در

دانشگاه ،در توضیح نمایندگی دانشگاه در موسسه اسیک و دریافت

بعضی شاخصها اشکاالتی از دانشگاه گرفتند که باید برای رفع

جایزه مشارکت ممتاز که در کنفرانس آموزش اعتباربخشی ،از

آنها اقدام میکردیم.

سوی موسسه اسیک اواخر شهریور در کواالالمپور به دانشگاه

دکتـر نکوفـر ادامـه داد ،بـه ایـن منظـور شـبکه اعتباربخشـی

اعطا شد ،گفت :موسسه بینالمللی اسیک یکی از موسسات

دانشـگاه در دو سـطح تشـکل شـد که ریاست سـطح اول آن را

30

رهم  1ر ه م

 159هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

رییـس دانشـگاه برعهده داشـت و مشـاور عالی رییس دانشـگاه

دو را بهعنوان بازرس این موسسه معرفی کرد .ازاینرو دانشگاه

و معاونان آموزشـی ،پژوهشـی ،بینالملل ،توسـعه و دانشـجویی

علوم پزشکی تهران نهتنها در کشور ،بلکه در منطقه نیز دارای

اعضای آن را تشـکیل میدادند و سـطح دوم آن در دانشـکدهها

اعتبار بازرسی و اعتباربخشی دانشگاههاست و نتیجه گزارشهای

به ریاسـت ،رییس دانشـکده و معاونان مربوطه ایجاد و دبیرخانه

خود را برای موسسه اسیک ارسال میکند.

آن در مدیریـت روابـط بینالملـل مسـتقر شـد کـه نتیجـه این

مدیر روابط بینالملل دانشگاه ،در توضیح جایزهای که خود در

فعالیتهـا منجـر شـد از فعالیتهـای آموزشـی ،پژوهشـی و

این کنفرانس دریافت کرده گفت :عالوه بر جایزهای که به دانشگاه

بینالمللی دانشـگاه قدردانی و جایزه مشارکت ممتاز در آموزش

اعطا شد به من نیز بهعنوان دبیر اعتباربخشی دانشگاه که پیگیری

بینالمللـی به دانشـگاه اعطا شـود.

و نظارت امور را برعهده داشتم جایزه راهبری ممتاز در گسترش

مدیـر روابـط بینالملـل ،اعتباربخشـی و رتبهبندی دانشـگاه ،با

و هدایت پژوهشهای پزشکی بینالمللی بهطور جداگانهای اهدا

اشـاره بـه نتایـج دیگـر ایـن اقـدام دانشـگاه گفـت :بـا توجه به

شد که البته این جایزه نیز متعلق به دانشگاه است چون درنتیجه

اقدامات گسـترده و تجربیاتی که به این منظور بدسـت آوردیم،

یک کار تیمی این موفقیتها حاصلشده است.

از سـوی وزارت بهداشـت ،دبیرخانـه اعتباربخشـی بینالمللـی

دکتر نکوفر در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه میزان

دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور به دانشـگاه محـول و دکتر

اهمیت اعتباربخشی و رتبهبندی پرداخت و گفت :اعتباربخشی

خردمنـد بهعنـوان مسـئول دبیرخانـه منصوب شـدند و ایشـان

بهمراتب مهمتر از رتبهبندی است چراکه در رتبهبندی شاخصهایی

ایـن مأموریـت را بـه من تفویـض کردند تا حمایتهـای الزم از

مطرح میشود که یک هدف واحد را دنبال نمیکند و بهنوعی

دانشـگاههایی که داوطلبانه وارد پروسـه اعتباربخشـی میشوند

یک معدلگیری تجاری و غیرعلمی از دانشگاهها صورت میگیرد

صـورت گیرد.

درحالیکه اعتباربخشی موضوع مهمی است که جنبه رقابتی

وی افزود :درنتیجه این حمایتها و راهنماییها ،دانشگاه علوم

ندارد و دانشگاهها برای اطمینان از رعایت استانداردهای جهانی

پزشکی شهید بهشتی موفق شد در این دوره ،مدرک اعتباربخشی

موردبررسی قرار میگیرند.

بینالمللی را از موسسه اسیک دریافت کند.

وی افزود :اعتباربخشی خود به دودسته اعتباربخشی برنامهای و

دکتر نکوفر با اشاره به نمایندگی دانشگاه در منطقه گفت :موسسه

موسسهای تقسیم میشود که در این دوره نیز مدرک اعتباربخشی

اسیک دو کارشناس عالیرتبه دانشگاه را بهعنوان کارشناسان جهانی

موسسهای دانشگاه با رتبه ممتازی  Premierبرای چهار سال

اعتباربخشی آموزش داد و در کنفرانس آموزش اعتباربخشی ،آن

دیگر از سوی موسسه اسیک تمدید شد.

