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 هقدهِ

ّایداًطگاّیتاّذفجلةتَجِداًطگاّیاى،الوللیٍهلیاسصیاتیکیفیتدسًظامّایتیيّوایص

سیاست هذیشاى، آهَصضگشاىآهَصشػالیکطَس، اّویتاستقایکیفیتآهَصشًسثتگزاساىٍ تِ

سٍیکشدّایاسصیاتیتاسُدسّایاسصیاتیٍاستقاءکیفیت،تثادلًظشسساًیدسخػَظضیَُػالی،اعالع

هی تشگضاس کیفیتآهَصشػالی تْثَد ٍ اسصیاتی صهیٌِ گستششپژٍّصدس کوکتِ ایيٍ ضًَذ.

آئیي ًقغًِاهِ تجاسبقثلیٍ اص استفادُ تؼییيضَاتغییکپاسچِتا هٌظَس ًظشّایغاحثٌظشاىتِ

ّوایص ایي تشگضاسی آییيتشای ّذف است. ضذُ تٌظین کلیّا ساختاس ٍ چاسچَب تؼییي ًاهِ،

صًاهِااست.دسایيآییيٍتأکیذتشسػایتٍاًجامتشخیهَاسدضشٍسیتشگضاسیّوایصّاییادضذُ

اختػاساتصیشاستفادُضذُاست:

 ِسیضیآهَصشػالیهٌظَسهإسسِپژٍّصٍتشًاهِ:هإسس

 ِسیضیآهَصشػالیسئیسهإسسِپژٍّصٍتشًاهِ:سئیسهإسس

 الوللیٍّایتیيسیضیکالىّوایصهٌظَسکویتِدائویسیاستگزاسیٍتشًاهِ:کویتِدائوی

داًطگاّیّایهلیاسصیاتیکیفیتدسًظام

 دائویّوایص:دتیش کویتِ دتیش ًظامّایتیيهٌظَس هلیاسصیاتیکیفیتدس ّایالوللیٍ

داًطگاّی

 الوللیٍهلیاسصیاتیکیفیتدسًظامّایداًطگاّیّایتیيّوایص:ّوایص

 داًطگاُتشگضاسکٌٌذُّوایص:هجشی 

 ِدتیشخاًِ:دتیشخاًِکویتِدائویّوایصهستقشدسهإسس

تٌذیّا،جذاٍلصهاىّاٍتَغیِّایاجشاییدسهَاسدیًظیشتؼذادٍضشحٍظایفکویتِدستَسالؼول

تجشتیاتّوایص تش تکیِ تا ٍ کاسّا اختیاساًجام دس دستشس، اعالػاتهفیذدس سایش ّایقثلیٍ

تَاًذدستشگضاسیّوایصهَسداستفادُقشاسگیشد.دتیشخاًِتَدٍُهی

 یات. کل1هادُ 

ّا،هشاکضآهَصضییاپژٍّطیهشتثظٍتاّوکاسیًٍظاستّشّوایصتَسظیکیاصداًطگاُ.1-1

هی تشگضاس سئیسیاهإسسِ تَسظ ّوایصتایذ تشگضاسی تشای داًطگاُ آهادگی اػالم ضَد.

 اییآىغَستپزیشد؛تاالتشیيهقاماجش



1-2 . تؼییيدائویکویتِ تشگضاسیّوایصسا هحل ًَتت، ّش دس تشاساسپیطٌْادّایسسیذُ

 ؛کٌذهی

تاتَجِتِهٌاسثتّوایص.1-3 ّایهلیٍهزّثیدسصهاىهٌاسثیتیيّفتِّاساالًِتَدٍُ

 ضًَذ؛خشدادهاُتشگضاسهیپایاىاٍلاسدیثْطتتا

تٌظینضذٍُتِتأییذکویتِدائویسسیذُّایّشّوایصکِتایذتشایحذاقلدٍسٍصتشًاهِ.1-4

تِ هقالِتاضٌذ، جلساتاسائِ هیضگشد، سخٌشاًی، افتتاحیِ، کلیضاهلهشاسن هؼشفیٍعَس ،

ّایٍهشاسناختتاهیِاست.تشگضاسیهساتقاتیاکاسگاُپیگیشیظشفیتّایًَیيایجادضذُ

 زیشاست؛پیتِدائویاهکاىتاتأییذکوآهَصضی

ّادػَتاصغاحثٌظشاىخاسجاصکطَسدسّشّوایصالضاهیتَدٍُتِّویيدلیلّوایص.1-5

 الوللیّستٌذ؛تیي

 .استَدُتّاتِفاسسیٍاًگلیسیتِغَستصیشًاهگزاسیّوایص.1-6

"Nth Iran International and Mth National Conference on Quality Assessment in University 

Systems" 

 ارکاى ّوایص .2هادُ 

:اسکاىّوایصػثاستٌذاص.2-1

؛کویتِدائویّوایص-1

؛سئیسّوایص-2

؛دتیشػلویّوایص-3

ص؛ّوایدتیشاجشایی-4

؛)دسغَستلضٍم(ّایّوایصدتیشاىکویتِ-5

اًذ؛ستظهطخعضذُاػضایکویتِدائویّوایصدسآییيًاهِری.2-2

،سئیسافتخاسیّوایصخَاّذتَد؛تشگضاسکٌٌذُداًطگاُتاالتشیيهقاماجشایی.2-3

2-4 حکندتیشػلویّوایص،تِػٌَاىتاالتشیيهقاماجشاییدستشگضاسیّوایص،پساصتأییذ.

ضَد؛کویتِدائویتَسظسئیسهإسسِغادسهی

ّایهَسدًیاصدستشگضاسیّوایصاقذامٍاحکامکویتِدتیشػلویّوایصًسثتتِتطکیل.2-5

کٌذ.ّاساغادسهیسؤسایکویتِ



 ٍظایف دبیر علوی ّوایص -3هادُ 

تَاىدسسِدتیشػلویّوایصهْوتشیيًقصسادستشگضاسیّوایصتشػْذُداسد.ٍظایفٍیساهی

ى(تِضشحصیشتشضوشد:تاصُصهاًی)پیصاصتشگضاسیّوایص،صهاىتشگضاسیٍپساصآ

 . پیص از برگساری ّوایص3-1

 تذٍیيتشًاهِتشگضاسیّوایص؛ .1

سساًیتِاقذامتشایتْیِپَستشّوایصٍتاسًوایّوایصٍسایشاهَسیکِتایذتشایاعالع .2

 ػولآیذ؛

 ّوایصٍتشگضاسیاٍلیيجلسِآى؛پیگیشیتطکیلکویتِدائوی .3

سی .4 ٍ تشگضاسی دقیق صهاى تشًاهِپیطٌْاد اػضایض ٍ ػٌاٍیي کلیذی، سخٌشاًاى ّوایص،

 کویتِدائویّوایص؛تِّا،هساتقاتٍ...(ّایجاًثی)کاسگاُّا(ٍتشًاهِهیضگشدّا)پاًل

 کَضصدستأهیيهٌاتغهالیهَسدًیاصتشایتشگضاسیضایستِّوایص؛ .5

 تِکویتِدائویّوایصًامپیطٌْادهیضاىحقثثت .6

ٍپیگیشیّایّوایصٍاًجامًظاستتطکیلکویتِ .7 ّایالصمجْتحسياًجاماهَسدسّا

 الوللی(؛ّا)اجشائیٍاهَستیيکویتِ

 ّایالصمجْتدػَتاصهیْواًاىداخلیٍخاسجی؛تیٌیاًجاماقذاهاتٍپیص .8

تِ .9 تاضٌذ هإسسات سایش اص اػضایآى اص ًیوی تیصاص ػلویکِ اػضایکویتِ پیطٌْاد

 حکناػضایکویتِػلویتَسظٍیغادسخَاّذضذ؛.دائویجْتتأییذکویتِ

 ًظاستهستوشتشتاسًوایّوایص؛ .11

 سیضیتشایًحَُدسیافتٍداٍسیهقاالتتاّوکاسیًٍظاستکویتِدائویّوایص؛تشًاهِ .11

 .ّاییادتَدّوایصسیضیتشایاًتطاساتّوایصٍتْیِّذایاٍلَحتشًاهِ .12

 گساری ّوایص. در زهاى بر3-2

سضایتضشکت .1 هیضاى اص تکًظشخَاّی هَسد دس تشًاهِکٌٌذگاى کلیتّوایصٍتک ٍ ّا

 ّادسجشیاىتشگضاسیّوایص؛تَصیغٍگشدآٍسیایيفشم

 ّاٍهیضگشدّایّوایص؛ضثظغَتیٍتػَیشیسخٌشاًی .2



پیص .3 ًْاییتذٍیي جْت هذیشُ، ّیأت تِ اسائِ ّوایصجْت پایاًی ًٍَیستیاًیِ ضذى

 اًتطاس؛

 ّایهجاص.ّایتقذیشتااهضاءّایهَسدًیاصٍلَحتْیِگَاّی .4

 . پس از برگساری ّوایص3-3

ّایتکویلضذًُظشخَاّیتِدتیشخاًِّایالصماصجولِتحَیلفشمتٌظینٍاسائِگضاسش .1

سیضیآهَصشػالی(؛کویتِدائوی)هإسسِپژٍّصٍتشًاهِ

هاُپساصتشگضاسی.ایيگضاسشتایذ3اییتشگضاسیّوایصحذاکثشتٌظینٍاسائِگضاسشًْ .2

تیشخاًِکویتِدائویجْتاستفادٍُتایگاًیاسسالضَد.دتِ

فایل .3 سخٌشاًیغَتیّایتحَیل دتیشخاًِتػَیشیهشتَطتِ هیضگشدّایّوایصتِ ٍ ّا

کویتِدائوی؛

هزاکشٍُکسةًظشاصکویتِهَاسدپیص .4 تا گیشیٍدائویّوایصهَسدتػوینتیٌیًطذُ

گیشد.اقذامقشاسهی



الوللی ارزیابی  ّای بیي ًاهِ کِ ضاهل اصَل ٍ ضَابط کلی هربَط بِ برگساری ّوایص ایي آئیي

دٍر دٍم کویتِ جلسِ اٍلیي بٌد، در  14ٍ هادُ  3ّای داًطگاّی است. در  کیفیت در ًظام

ژٍّص ٍ برًاهِ ریسی کِ در هَسسِ پدائوی ّوایص ارزیابی کیفیت در ًظاهْای داًطگاّی 

 بِ تصَیب رسید.  تطکیل ضد 1331ًْن هرداد سال در تاریخ عالی  آهَزش


