
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري                                                                           

  

   راهبري يكپارچه سازي كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشورصورتجلسه كميته 
  

دفتر (دكتر حسني،)مؤسسه(، دكتر منيعي)مؤسسه(دكتر هاديان: آقايان:حاضرين
وزارت (دكتـر طاهرخـاني  ، )دانشگاه پيام نـور (، دكتر حسامي)آموزش عالي گسترش
، )وزارت آمـوزش و پـرورش  (عليـين ، )صندوق رفـاه دانشـجويان  (مراديان، )بهداشت
 -دانشگاه جامع علمـي (نژادگل، )دانشگاه پيام نور(فرمانبر، )وزارت بهداشت(منجمي
  )كاربردي

، )دانشگاه آزاد اسالمي(زادهجاللي، )سازمان سنجش آموزش كشور(زادهنقي: ها خانم
 )مؤسسه(خدابخش ،)صندوق رفاه دانشجويان(خدام

  1 :شماره جلسه
  29/9/89: تاريخ

  7:30: ساعت شروع
  9:15:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

 )دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت(بهرامي:آقايان:غايبين
 -:هاخانم

  :موضوعات مورد بررسي
  كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشور سيستم سازييكپارچه  - 

 :نكات عمده
 .در ابتدا آقاي دكتر هاديان توضيحاتي در خصوص داليل تشكيل كميته راهبري ارائه فرمودند −
سابقه ايجاد كدينگ در خصوص لزوم استفاده از كدينگ پويا،  مشكالت عدم استفاده از كدينگ پويا،  ي  power pointآقاي دكتر منيعي  −

 .در آموزش عالي و غيره ارائه كردند
 .نظرات و پيشنهادات خود را درباره اين موضوع بيان كردندهاي مختلف سپس نمايندگان حوزه −

  :مصوبات رديف
دهه جمع آوري، پردازش و انتشـار آمـار    4نظام آمار آموزش عالي كشور كه سابقه مقرر گرديد مؤسسه به عنوان متولي1

و با پيشگام باشد سازي كدينگ اطالعات آموزش عالي كشور آموزش عالي را به عهده دارد همچنان در خصوص يكپارچه
  .  عالي اقدام نمايد اطالعات آموزشها نسبت به راه اندازي يك نظام پوياي كدينگ استفاده از نظرات ساير حوزه

به عنوان مبناي كار به دفتر  باشدمستقر مي ها كه در مؤسسهمقرر گرديد بانك اطالعات مؤسسات آموزش عالي و رشته2
گسترش آموزش عالي ارائه شود تا آن دفتر آنها را بررسي، تصحيح و در نهايت تأييـد نمايـد تـا مبنـاي مناسـبي بـراي       

 .قرار گيردعالياطالعات موجود نظام آموزش
هـا و موسسـات آمـوزش    مقرر گرديد با توجه به اهميت مصوبات دفتر گسترش آموزش عالي در خصوص تصويب رشـته 3

  .  هاي جديد ايجاد شودبراي مؤسسات و رشتهباشدميعالي، يك بانك اطالعاتي كامل و به روز كه داراي كد يونيك
مقرر گرديد با توجه به جايگاه سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان ورودي اصلي اطالعات دانشجويان، پياده سـازي  4

  .  سازي مورد توجه قرار گيرددر اين حوزه به عنوان اولين گام يكپارچهاطالعات آموزش عاليكدينگ  يپويانظام
بـراي بررسـي    "سازي سيسـتم كـدينگ اطالعـات   يكپارچهكارگروه تخصصي"مقرر گرديد جلسات كارشناسي با عنوان5

  .موضوع به صورت هفتگي تشكيل شود و نتايج جمع بندي شده به كميته راهبري براي اعالم نظر ارسال شود
آقـاي  جنـاب  تحويل  براي طرح در شوراي معاونانكارگروه،دربررسي موضوعاوليهتا دو هفته آينده نتايج مقرر گرديد6

  .هاديان گردددكتر



 
       

  كتر حساميدكتر هاديان                             دكتر منيعي                               دكتر حسني                                  د
       

              منجمي                                          مراديان                                      عليين                           دكتر طاهرخاني
         

  جاللي زاده       فرمانبر                                   گل نژاد                                     نقي زاده                                   
                                                                

                                       خدابخشخدام                                         
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  صورتجلسه كميته راهبري يكپارچه سازي كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشور 
، )وزارت بهداشــت(، دكتــر طاهرخــاني)مؤسســه(دكتــر منيعــي: آقايــان:حاضــرين

دانشـگاه جـامع   (نـژاد ، گـل )دانشگاه پيام نـور (فتحي زاده، )وزارت بهداشت(منجمي
  )كاربردي -علمي
، )صندوق رفـاه دانشـجويان  (، خدام)زش كشورسازمان سنجش آمو(زادهنقي: ها خانم

  )مؤسسه(خدابخشاميني، 

  2 :شماره جلسه
  6/10/89: تاريخ

  7:30: ساعت شروع
  9:15:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

 )ريزي آموزش عاليگسترش و برنامهدفتر (حجازي:آقايان:غايبين
 )دانشگاه آزاد اسالمي(زادهجاللي:هاخانم

  :مورد بررسيموضوعات
  كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشور سيستم سازييكپارچه  - 

 :نكات عمده
تعداد اقالمي و  در طراحي سامانه هاي آموزش عالي كدينگ  روش پياده سازيدر خصوص  ي  power pointآقاي دكتر منيعي در ابتدا  −

 .رائه كردنداكه براي آنها كد مشخصي تعيين شده است، توضيحاتي 
بيـان   و سابقه پياده سـازي كـدينگ در حـوزه خـود را     هاي مختلف نظرات و پيشنهادات خود را درباره اين موضوع سپس نمايندگان حوزه −

 .كردند
  :مصوبات رديف
 هاي خود از يك نظام واحد كدينگ ملي و بـين المللـي  آموزش عالي در داخل سيستمسازمانها و مؤسسات مقرر گرديد1

برداري از آن ر حال بهرهدو  اندسازي نمودههداما چنانچه نظام كدينگ خاصي را پيا ،براي اقالم اطالعاتي استفاده نمايند
توانند در داخل سـازمان و يـا مؤسسـه    مي ،مينمايدتغيير آن فعاليت سازمان و موسسه را با مشكالتي مواجه  كههستند 

استفاده نمايند اما براي ارسال و تبادل اطالعات با ساير سازمانها و مؤسسات از نظـام واحـد   كدينگ داخلي خود از نظام 
 .بهره گيرندكدينگ كه مورد توافق قرار ميگيرد

  .  ارائه شود اقالم اطالعاتيروشني از تمام دقيق و تعاريفدر ابتداكد به اقالم اطالعاتي،قبل از اختصاص مقرر گرديد2
  .قرار گيردسسات آموزش عالي مد نظرؤها و مروال پويايي رشتهمقرر گرديد 3
ارد موجـود در دنيـا، از   با اسـتفاده از مكانيزمهـاي اسـتاند   تم كدينگ جامع و علميسبراي ارائه يك سي گرديد پيشنهاد4

 . نظرات افراد صاحب نظر در اين مورد استفاده شود
  .باشد راكمترين ميزان تغييرات را داثبات الزم را داشته و اقالم اطالعاتي تا حد امكانپيشنهاد گرديد كدينگ 5
  .تا جاي ممكن كوتاه و نشان دهنده اقالم خاص مورد نياز باشداقالم اطالعاتيپيشنهاد گرديد كدينگ 6

  فتحي زاده                                  منجمي                                  دكتر طاهرخاني       دكتر منيعي                        
       

  خدابخشخدام                                           نقي زاده                                       گل نژاد                                       
                                                                



  

 اميني 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري                                                                           

  يكپارچه سازي كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشور  كارگروه تخصصيصورتجلسه 
، )وزارت بهداشــت(، دكتــر طاهرخــاني)مؤسســه(دكتــر منيعــي: آقايــان:حاضــرين

دفتـر گسـترش و   (، حجـازي )دانشگاه پيام نور(، فتحي زاده)وزارت بهداشت(منجمي
  )ريزي آموزش عاليبرنامه
دانشـگاه آزاد  (نـژاد  ، ميرحسـيني موسـوي  )صندوق رفـاه دانشـجويان  (خدام: ها خانم

  )مؤسسه(، اميني )اسالمي

  3 :شماره جلسه
  13/10/89: تاريخ

  9:50: ساعت شروع
  11:15:ساعت پايان
  سالن اجتماعات :محل تشكيل

 )كاربردي-دانشگاه جامع علمي(نژادگل:آقايان:غايبين
 )سازمان سنجش(نقي زاده :هاخانم

  :موضوعات مورد بررسي
  كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عالي كشور سيستم سازييكپارچه  - 

 :نكات عمده
 .اي از موضوعات جلسات گذشته را مطرح نمودند ابتدا آقاي دكتر منيعي خالصهدر  −
و سـابقه پيـاده سـازي     سازي سيستم كدينگ اطالعات مؤسسات آموزش عـالي كشـور  يكپارچه هاي مختلف درباره سپس نمايندگان حوزه −

 .را بيان كردند، نظرات و پيشنهادات خودحوزههر كدينگ در 
  :مصوبات رديف
  . شود يرساناطالع  ،ها به مؤسسه ها و يا دانشكده، رشتهمؤسساتمقرر گرديد هر گونه تغيير و تعريف جديد در نام 1
و تاييد يا عدم تاييد آن به مؤسسه  گردد بررسي ه،شداعضا ارسالهايي كه براي هر يك ازمقرر گرديد نام مراكز و رشته 2

  .  اده شوداطالع د
  .انجام گيرد ريزي آموزش عاليو برنامهتوسط دفتر گسترش،هاي تحصيلي موجودرشته مقرر گرديد بررسي 3
را بـه  حـوزه خـود   هـاي تحصـيلي    آموزش عـالي و رشـته  مؤسساتنماينده وزارت بهداشت آخرين اطالعاتمقرر گرديد  4

  .مؤسسه ارسال نمايند
آن بـه سـايت   مؤسسـه  سترسي دجهتكاربري و رمز عبور كلمهريزي آموزش عاليدفتر گسترش و برنامهمقرر گرديد  5

  .نمايند اعالم،دفتر



 
 

  فتحي زاده                                  منجميدكتر منيعي                                دكتر طاهرخاني                                  
       

  اميني          خدام                                                 نژاد           حجازي                              ميرحسيني موسوي   
  

 
  



 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  كارگروه يكپارچه سازي اقالم آماريصورتجلسه 
 

، )دفتر گسترش آموزش عـالي  نماينده(دكتر منيعي، حجازي: آقايان: حاضرين
  )نماينده سازمان سنجش آموزش كشور(جعفري

 اميني و خدابخش : هاخانم 
  

  1:شماره جلسه
  30/4/89 :تاريخ

  9:00: ساعت شروع
  11:00: ساعت پايان
  سالن كنفرانس :محل تشكيل

  خانم خدام:غايبين

ها، نام مؤسسات، كد آنها، نام رشته(يكپارچه سازي اقالم آماريارائه شيوه براي در خصوص  بحث و بررسي: موضوعات مورد بررسي

  )هاكد رشته

    : نكات عمده

 :در ابتدا آقاي دكتر منيعي دالئل تشكيل كارگروه را به شرح ذيل، تشريح كردند -
سازي ايجاد تعامل بين دفتر گسترش آموزش عالي، سازمان سنجش آموزش كشور و مؤسسه در خصوص يكپارچه -

 آماري جهت بهبود نظام آماري آموزش عالي كشوراقالم 
 هاسازي بانكهاي اطالعاتي در خصوص نام مؤسسات آموزش عالي و رشتهيكپارچه -
 داشتن بانكهاي مذكورارائه پيشنهاد براي برنامه ريزي در زمينه به روزنگه -

دور مجوز براي مؤسسات و اي از فرآيند فعاليت دفتر گسترش آموزش عالي، در خصوص صسپس آقاي حجازي خالصه -
 .ها بيان كردندرشته

 ها و فيلدهاي موجود در بانكهاي اطالعاتي آقاي جعفري نيز در خصوص فرآيند فعاليت سازمان سنجش بر روي كد رشته -
 .توضيحاتي ارائه كردند

  :تصميمات رديف
شهر  – اساس نوع آزمون و به تفكيك استانمقرر گرديد نماينده سازمان سنجش ليست اسامي مؤسسات آموزش عالي را بر  1

  .مقطع براي گروه آمار ارسال نمايند - رشته  –دانشگاه  –
طي يك نامه رسمي، تخصيص كد كاربري براي دسترسي به اطالعات پورتال آموزش عاليمقرر گرديد از دفتر گسترش 2

  .گسترش براي اطالع مؤسسه، درخواست شودآموزش عالي داده و ارسال يك رونوشت از مصوبات شوراي دفتر گسترش 
هاي الزم براي دريافت موافقت اصولي يك موسسه آموزش عالي در مقرر گرديد نماينده دفتر گسترش حداقل شاخص 3

  .ارتباط با تأسيس يا درخواست تصويب رشته را به گروه آمار ارسال نمايند تا براي كنترل آمارها مورد استفاده قرار گيرند



  .رر گرديد كدهايي كه توسط مؤسسه استاندارد شده است براي نمايندگان حاضر در جلسه ايميل شودمق 4

             
 جعفري                                                          حجازي                                                  منيعي دكتر            

     
   خدابخش                                                     اميني                 
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  كارگروه يكپارچه سازي اقالم آماريصورتجلسه 
 

نماينـده سـازمان سـنجش آمـوزش     (جعفـري  دكتر منيعي، ،: آقايان: حاضرين
  )كاربردي -جامع علمي(، حسيني)كشور

 طبيب زاده، خدام، اميني و خدابخش : هاخانم 
  

  2:شماره جلسه
  27/5/89 :تاريخ

  10:00: ساعت شروع
  12:00: ساعت پايان
  سالن كنفرانس :محل تشكيل

  )نماينده دفتر گسترش آموزش عالي(آقاي حجازي:غايبين

ها، نام مؤسسات، كد آنها، نام رشته(يكپارچه سازي اقالم آماريارائه شيوه براي در خصوص  بحث و بررسي: موضوعات مورد بررسي

  )هاكد رشته

    : نكات عمده

 :در ابتدا آقاي دكتر منيعي دالئل تشكيل كارگروه را براي اعضاي جديد به شرح ذيل، تشريح كردند -
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش (گسترش آموزش عاليايجاد تعامل بين دفتر  -

سازي اقالم آماري جهت بهبود نظام آماري ، سازمان سنجش آموزش كشور و مؤسسه در خصوص يكپارچه)پزشكي
 آموزش عالي كشور

 هاسازي بانكهاي اطالعاتي در خصوص نام مؤسسات آموزش عالي و رشتهيكپارچه -
 

اي از فعاليتهاي انجام شده در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بيان كردند و س از آن خانم طبيب زاده خالصهپ -
 .همچنين مطرح شد براي مشكالت موجود راهكار الزم ارائه شود. براي بهبود روند استاندارد سازي، اعالم آمادگي كردند

 .كاربردي توضيحاتي ارائه كردند -ك به مراكز جامع علميآقاي حسيني نيز در خصوص فرآيند اختصاص كد يوني -
 –سپس اسامي مراكزي كه در فرآيند استانداردسازي جاي بحث داشت مطرح شد و نمايندگان دانشگاه جامع علمي  -

 . نمايندكاربردي و سنجش آموزش كشور بيان كردند پس از بررسي، نتيجه را به دبيرخانه كميته ارسال مي

  :تصميمات رديف
در مكاتبات برون  علوم، تحقيقات و فناوريمقرر گرديد از اين پس با توجه به بانكهاي اطالعاتي موجود در هر حوزه وزارت  1

  .سازماني از كد استاندارد نهايي در كنار كدهاي درون سازماني خود استفاده نمايند
نام مركز، تاريخ تأسيس، شماره (با شاخصهاي مورد نياز مقرر گرديد فرمت شناسنامه آموزشي براي مراكز آموزش عالي 2

  .تهيه شود و براي اعالم نظر نمايندگان ارسال شود...) مصوبه شوراي گسترش، تاريخ مصوبه شوراي گسترش،



مقرر گرديد كدهايي كه توسط مؤسسه استاندارد شده است براي نمايندگان حاضر در جلسه ايميل شود تا نمايندگان  3
  .ادات خود را براي جلسه آينده اعالم نمايندپيشنه

پيشنهاد گرديد انتخاب نامشخص در دسته بنديهاي كد دكتر پارسيان به مرور حذف شود تا اطالعات ارسالي از سوي مراكز  4
  .در يك دسته بندي خاص قرار گيرد

             
 حسيني                                                        جعفري                                                   منيعي دكتر            

     
             

                       اميني  طبيب زاده                                                   خدام                                                                          
  

                                                             
   خدابخش                                                                              

 
  

 


