فهرست شاخص های اعتباربخشی -در حوزه معاونت پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهید بهشتی
معاونت بین الملل
مدیریت روابط بین الملل ،اعتباربخشی ،و رتبه بندی

در فرایند خود ارزیابی و اعتبار بخشی موسسه ASICشاخص ها به زبان انگلیسی مورد استناد و مرجع کاراست.
ترجمه فارسی صرفاً به منظور تسهیل درک کلی از شاخص ها می باشد لذا دربردارنده ترجمه لغت به لغت
نیست .خواهشمنداست هرگونه پیشنهاد و نظرات اصالحی خود را جهت ارتقای سطح کیفی این ترجمه ،به
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه از طریق ایمیل intl.accreditation@sbmu.ac.irمنعکس
فرمایید .تقسیم بندی شاخص های اعتباربخشی  ASICبه سه دسته کلی زیر می باشد:
 شماره گذاری یک قسمتی نظیر  3 ،2 ،1که شاخص های سرگروه را نشان می دهد.
 شماره گذاری دو قسمتی نظیر  ،1.3 ،1.2 ،1.1شاخص های زیر گروه در هر گروه را نشان می دهد.
 شماره گذاری ستاره دار نظیر * 1نشان دهنده سطح عالی آن شاخص است.
باتشکر
معاونت بین الملل
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه
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B Management and Staff Resources
مدیریت و منابع انسانی

B.9: Copyright regulations are observed
رعایت قوانین کپی رایت
B.9.1: CLA Licence and/or suitable copyright notices at photocopiers and printers
گواهی  CLAو یا معادل آن در کشور ایران و یا اعالن های کپی رایتی مناسب در دستگاهای کپی (در بریتانیا قوانین کپی رایت
توسط مقامات گواهی کپی رایت (  ) CLAبررسی می شوند ).نصب شده اند
B.10: Data protection requirements are observed
مالحظات مربوط به حفظ داده ها صورت می گیرد.
)B.10.1: Registration with the Information Commissioner’s Office (ICO
عضویت در اداره کمیسیون اطالعات ) (ICOو یا معادل آن سازمان در ایران (در بریتانیا این سازمان حفاظت داده ها را کنترل می
کند).
C Learning and Teaching: Course Delivery
یادگیری و تدریس :ارائه دروس (دوره های آموزشی)
C.5: The College library provides copies of set texts and supporting texts. Guidance is provided
on the use of public and electronic libraries, including inter -library loan scheme. Guidance on
further study and careers guidance is available in the College
کتابخانه ی دانشگاه /مدرسه ی عالی کپی هایی از متون و متون تاییدی ،ژورنالها و مقاالت وکتب چاپ شده ی مرتبط ارائه می
دهد .در خصوص استفاده از کتابخانه های عمومی و الکترونیکی از جمله ساختار وامی درون کتابخانه ای اطالعاتی موجود است.
اطالعاتی نیز در خصوص تحصیل در مقاطع باالتر و مشاغل مربوطه در دانشگاه/مدرسه ی عالی وجود دارد.
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C.5*: In addition to an appropriate range of supporting texts, the library has study spaces, IT
provision and, where appropriate, a licence for students to access electronic libraries.
Commendable is also allowed where a College has no library or minimal library provision but all
students have borrowing rights and access to the on-line resources of a university library
عالوه بر مجموعه ی مناسبی از متون پشتیبان هر یک از دوره های آموزشی ،کتابخانه فضاهای مطالعه ،کامپیوتر و در صورت نیاز
اجازه دسترسی دانشجویان به کتابخانه های الکترونیک وجود دارد .دانشگاهی که کتابخانه ای ندارد و یا کتابخانه ی کوچکی دارد
ولی در آن همه ی دانشجویان می توانند کتابب ه امانت بگیرند و از منابع آنالین کتابخانه ی دانشگاهی استفاده کنند نیز می تواند
مورد تایید قرار گیرد.
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