
 

 

 

 جمهوري اسالمي اريان 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري   تضمينو  ارزيابي  ،  مركز نظارت
 
 

 شيوه انمه بازديد 
گاه اه و    آموزش عالي   مراكزاز دانش

 

 

 سوم  ویراست

02/09/1399 

 
 1399 زمستان

 

 

 



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
نظارت تحقيقات و فناوري مبني بر  قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم    2ه  بخش ب ماد  5و    4براساس بندهاي  

ارزيابي مستمر فعاليت هرر وونرو وا رد آمروزش عرالي و يرا و    ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشورهاي دانشگاهبر فعاليت

يرا انحراله هرر ير  از آنررا در  رورت   تعليق فعاليت وادامو فعاليت،  موسسو تحقيقاتي )اعم از دولتي و غيردولتي( و جلوويري از  

براساس نظام نظرارت، ارزيرابي و و همچنين    هاي مصوبتخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامو فعاليت بر اساس اساسنامو

ان مترولي ا رلي عنروبو  ت و فناوري  مرکز نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت علوم، تحقيقاتضمين کيفيت علوم، تحقيقات و فناوري  

دانشرگاه  30اسرتاني )علوم، تحقيقات و فنراوري هيأت هاي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت و نظارت و ارزيابي نظام علم و فناوري 

 در راستاي کم  برو ارتقرا و بربرود کيفيرت نظراماستان کشور بو جز استان ترران(    30استاني در    30هيأت    30منتخب در قالب  

براي تبيرين فرآينرد بازديرد تردوين   «عالي آموزش مراكز و هانامه بازديد از دانشگاهشيوه»ر   و بو همين منظوآموزش عالي، ب

 شود.  مي

 

 : تعاريف مفاهيم  -  1

 نظارت 

  از  يکي   ابزار  اين  «. آيد  مي   شمار  به   آن   كننده تصحيح  و   دهنده  تداوم  و   ريزی برنامه  يندافر  تكميلي   حلقه  نظارت»  امروزه

  آن  بدون  ش بي  و  ويردمي  قرار  استفاده  مورد  سازماني  هر   در  امور   اداره   سن  براي  کو  است  امروز  مديريت  ا لي   و  عمده   وظايف

  در  شده   اتخاذ  تصميمات  و  شود  نمي  ايجاد   سازواري  و   هماهنگي   ، مدت  کوتاه   و   مدت   ميان  هايسياست  و   راهبردي  تصميمات  بين

 . ورددنمي حققم  برنامو هايهدف بو رسيدن جرت

  شکل  خاص  شرايطدر     ا بنظران،  هاي ديدواه   اساس  بر  تعاريف  از  ي    هر.  وجود دارد  نظارت  از  متفاوتي   و  متعدد   تعاريف  تاکنون

  التين  کلمو  دو  از  نظارت  ا طالح» .بافت  دست  آن  ا لي  مفروم  و  جامع  تعريف  بو  تواننمي  آنرا  بو  توجو  بدون  کو  است  ورفتو

(super  )و   باال   در  ،سر  باالي   االي، ب  معناي   بو  (videre  )و   کردن  نظارت  کسي   بر   کردن،  مراقبت  کردن،  نگاه  بودن،  موظف  معني   بو  

  بو   تلويحا    supervision  و   شد  تبديل   vision  بو  videre  کلمو  انگليسي  زبان  در   تدريج  بو  بعدها   يافتو،   ترکيب  کردن  مشاهده

 . «باشند آواهي و دانش  بينش،  با  تواما   کو ورديد  اطالق شاهداني 

  از   عبارتي  نظارت  ديگر  در تعريفي  است  شده  تعريف«  انتظارات  مطابق  هافعاليت  جريان  از  اطمينان»  عامل  نظارت  ديگر  جاي  در

  هدفراي   از  نظام   انحرافات  کو  اين  از  است  عبارت  نظارت  ديگر  عبارت  بو  .شودمي  برنامو  با   عمليات  تطبيق  باعث  کو  است  فعاليتي

 .«شود  فظ مجاز  د دو در نظر مورد

 ارزيابي  

 تفسير   و  تحليل  آوري،  جمع  معناي  بو  ارزيابي   است،   «معيارها  راساس ب   كردن  قضاوت »  معناي  بو  ارزيابي   وويد مي   ا بنظران

 باشد. عملکردي مي هدفراي و  سازماني هدفراي  بو دسترسي ميزان بررسي جرت ها،داده

تفسير  آوری  جمع  فرآيند»  را  ارزيابي  آنرا   .دنانموده   مطرح  يارزياب  از  کامل   نسبتا   تعريفيهمچنين  ا بنظران    نظامدار  و 

 . دندان« مي انجامدمعين مي  اقدامي به  داشتچشم  با  ارزشي  قضاوت  به  نهايت  در  كه  شواهدی

 جرت   يريز  برنامو  و  دقت  از  اي درجو  از   اکي  کو  است  بودن  نظامدار  اوه  عنصر  ،ويردبرمي  در  را   کليدي  عنصر  چرار  تعريف  اين

 برد،  مي  فراتر  تو يف   د  از  را   ارزيابي کو  است  ارزشي  قضاوت  سوم   عنصر  و  است  شواهد  تفسير  دوم  است، عنصر  اطالعات  وردآوري

  آينده   در  اقدامي  انجام  بو منظور  و  آواهانو  ارزيابي  کو  است  امر  اين  از  «  اکيمعين  اقدامي   به  داشتبا چشمعنصر »  چرارمين

  ويرد.مي  ورت

 

 



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 فيتتضمين كي 

کي آتضمين  در  فرايندفيت  عالي  ميموزش  اطمينان  بو  ا بنظران  کو  است  از ي  را  آنرا  و  شود  برآورده  انتظارتشان  کو  دهد، 

ملزومات مطمئن   اشکاه  ميدستيابي بو  داقل  تمام  بو  تبديل شده و  عالي  بو ي  واژه عمومي در آموزش  اين واژه  امروزه  کند. 

 شود. طالق ميکيفيت انظارت بيروني و ارزشيابي 

تمام فعاليت ها، خط مشي ها و فرايندهايي کو هدف ا لي آنرا نگرداري ارتقاء کيفيت است و بر  تضمين کيفيت عبارت است از  

 مسئوليت پذيري همو دست اندرکاران دانشگاهي تأکيد دارند. 

 علوم، تحقيقات و فناوریو تضمين كيفيت  ارزيابي  مركز نظارت،  
ارزيابي و  ارزيابي و تضمين کيفيت است کو بو  علوم، تحقيق  تضمين کيفيت  مرکز نظارت،  ات و فناوري، متولي ا لي امر نظارت، 

 موجب قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل شده است. 

 علوم، تحقيقات و فناورینظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  ی شورا

 ارت ترين رکن نظام نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت وزاوري کو عاليتحقيقات و فنکيفيت علوم، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين 

 علوم، تحقيقات و فناوري است.

 

 علوم، تحقيقات و فناوری  ياستان تيفيك  نيو تضم  يابينظارت، ارز  هایأتيه
و ا کام آنان نيز توسط رئيس  ي ک هاير دانشگاههيأت استاني در هر استان در دانشگاه منتخب تشکيل و با همکاري نمايندوان ساي

فعاليت ميمرکز  ادر مي فناوري  شود،  پژوهشي و  عالي،  ارزيابي و تضمين کيفيت مؤسسات آموزش  نظارت،  ا لي  کند و متولي 

 استان است. 

 دانشگاه منتخب

استان،   دانشگاه  يکيدر هر  بو  هدا  يدولت  هاياز  است کو  بو »وزارت«  اجرا  تيوابستو  ارز  يو  تضم  يابينظارت،  بر   تيفيک  نيو 

شورا انتخاب   بيصوتمرکز و    س يرئ  شنراديبو پ   ت،ي. دانشگاه منتخب، با توجو بو قدمت و جامعپردازديآن استان م  ي»مؤسسو«ها

 . شوديم

 

 بازديد:    ضرورت  –  4

 کند:بازديد از مراکز آموزش عالي با توجو بو موارد زير ضرورت پيدا مي

 مديريت در دانشگاه ها يا موسساتجرت  تيا  ال منسجم و ب يتالياستقرار تشک −

 زمينو هاي قابل بربودنقاط قوت ، ضعف و استخراج  −

 ارتقاء بخشي و بربود کيفيت −

 ي در دانشگاه ها يا موسساتو انسان ياز اتالف منابع مال  يريجلوو −

 جلوويري از انحراف برنامو ها  −

 

 اصول بازديد:  -  5

 جامعيت و يکپارچگي •

 سيستمي  يکردرو •

 بودن قانوني  و تندسم •

 اي تمرکز بر علل ا لي و ريشو •



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 تعاده و توازن  •

 تالش براي بربود •

 

 :بازديد ابزار –  6

 ( ساعا) آموزش عالي سامانو •
 مشاهدات  •
 هامصا بو •

 

 بازديد كنندگان:  یهاويژگي  –  7

 ويژگي های شخصيتي –  1  –  7

 افرادرعايت منزلت و شخصيت  -

 امانت داريو   داقت -

  عو  در -

   يد وسيعبينش و د  -

 توانايي برقراري ارتباط  -

 ويژگي های علمي   –  2  –  7
  وزه آموزش عالي هاي ها و بخشناموآيين نامو، ينقوان اطالع از -

  وزه مورد بازديد در    تجربو کافيتخصص و و  دانش  -

 و سيستم هاي آموزشي   آشنايي با فرايندهاي سازمان -

   ،دها استاندار ها، شاخصو با توجو بو موسستوانايي بررسي  -

  تحليلوزارش نويسي و  توانايي  -
 

 مراحل و فرايندهای بازديد توسط هيأت بازديد كننده  -  8
کو    يو مشخص نمودن مواردموجود  وضعيت  و ارتقاء و بربود  بو موقع    يبو منظور پيگير  دانشگاه و مراکز آموزش عاليبازديد از  

 برخوردار است.تأمين و  فظ  قوق ذينفعان   رداز اهميت زيادي  باشدميين نامو ها قوانين و آيمغاير با  

دانش و اطالعات  هر مر لو نيازمند    است.مر لو اساسي شامل قبل از بازديد،  ين بازديد و پس از بازديد    3داراي    فرايند بازديد

ر  دن و يا بي اثامکان ناقص ش   ،دوديت اطالع از هر وامدر  ورت عدم اشراف يا مح  کوباشد  مي  خودعلمي، رفتاري و نگرشي خاص  

و تالش شدن کل   را  ز مات  وروه  ادامو بحث،  هاي  در  لذا  پي خواهد داشت،    از  نظارتي  بازديدهاي  ضرورت  و   اهميت  بو  نظر در 

 د:شومي ارائو ذيل شرح بو «بازديد راهنمای» ، بازديد فرايند  بو کامل اشراف همچنين  و عرالي آموزش موسسات و  هادانشگاه

 دقبل از بازدي  –  1  –  8

از دانشگاه و موسسو مورد و نسبي  ه مي شود، ي  شناخت اوليو  ناميدنيز    «نظارت الكترونيكي»مر لو  کو  قبل از بازديد  مر لو  

  اطالعات  تخراجاسو    مستنداتي چون پرونده موسسو، سامانو ها و ... با وردآوري و جمع بندي  دهد. در اين مر لو  را بو ما ميبازديد  

 خواهيم شد.  در موقع بازديد (با توجو محدوديت زمانان زياد ) رف زم مانع ازاوليو و موجود 

دانشگاه و موسسو اساسي  عيب و مشکالت    مند و کالننگاه نظامين  نهمچو    توجو و دقت کافيدر  ورت  قبل از بازديد  در مر لو  

بازديد   بازديدمورد  زمان  در  قابل طرح  و  بود.    استخراج  د خواهد  تناسب  بو  مر لو  اين  آدر  بدست  اطالعات  و  ها  هدف،    ،مده اده 

 الت ما مشخص تر و شفاف تر خواهد بود.  امأموريت و سو
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اين وام  باالدستيمطالبات  بايد    ،همچنين در  نامواسناد  آيين  و درخواستو همچنين    ها ،  عالي  شکوائيو ها  هاي ذينفعان آموزش 

  مورد توجو قرار ويرد.  در  ين بازديدپيگيري  جرت

 از: است رتز بازديد عبافرايند قبل ا

   عرالي   آموزش موسسو و  دانشگاه انتخاب •

 بازديدها   زمانبندي برنامو طبق •

 وا لو شکايات و  هاوزارش  براساس موردي  ورت بو •

  عالي  آموزش  سامانه  در  اطالعات  روزرساني  به  و ورود بر  مبني   موسسه به  اعالم  •

 )ساعا(  عالي  آموزش سامانه  در  اطالعات  بررسي •

 كننده  بازديد  روهگ   ضایاع ابانتخ •

  دانشگاه  در   دائر  هاي   رشتو  بو  توجو  با   وروه  مسئوه  عنوان  بو  کننده   بازديد   وروه  اعضاي  از  نفر  ي   تعيين •

 موسسو يا

 كننده بازديد  گروه   برای   احكام  صدور •

 يا  موسسه  مـسئولين  قطعـي  حـضور  و  آگـاهي  منظور  به  بازديد  مورد  محل  مسئولين  به  رساني  اطالع •

  يرا  موسرسو  قبلري  اطرالع  بردون   تواندمي   موردي  بازديدهاي  وروه   تشخيص  بو  بنا   و   لزوم   ورت  )در  شگاهدان

 پذيرد(   ورت دانشگاه

 

 بازديد  حين   –  2  –  8

هاي اين مر لو تشکيل جلسو با مرمترين بخشمرمترين مر لو از فرايند سو وانو بازديد قلمداد مي شود.    » ين بازديد«مر لو  

 از  وزه هاي مختلف دانشگاه و موسسو مورد بازديد خواهد بود. ديد ميداني و بازوسسو مسئولين م

و همچنين   نظارت و ارزيابي مبا ث  وضعيت موجود موسسو،  از ويژوي هاي برجستو و مرم اين مر لو اشراف کامل اطالعاتي بو  

 مي باشد. مباني  قوقي و آيين نامو اي آموزش عالي 

بسيار   رفتارهاي  از  و يکي  مچ ويريي  ضرور  مرم  بازديد  است کو هدف  نکتو  اين  عملي  و  نظري  القاء  بلکو    بازديد کننده  نيست 

 است. با ارائو راهکارهاي مناسب بربود و ارتقاء موسسو   ،مرمترين هدف بازديد 

 ين مر لو نيز بو شرح ذيل مي باشد: فرايند ا

 تشكيل جلسه با هيأت رئيسه  •
o  گروه   مسئول   توسط  بازديد  گروه   اعضای   معرفي 

o بازديد  برنامه   ارائه   و   بازديد  از هدف  تشريح 

o بازديد  فرايند  تشريح 

o بازديد  مورد هایمحل تشريح 

o عالي   آموزش مركز  و   دانشگاه  رئيسه  هيأت  گزارش  استماع 

 بررسي مستندات  •
 ساختار و تشكيالت  •

 امناء  هيأت •

 ساه  در بار 2 جلسو تشکيل •

  وتجلسو(  2 ) داقل سات ورتجل روئت •
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 پرداز(  شرريو هايدوره )براي مصوب شرريو •

 مصوب مالي وزارش •

 مصوب  علمي هيأت  اعضاي  استخدامي نامو آيين •

 شده   ا ل نتايج  و  شده اجرا و  شده اخذ تصميمات ساير •

 غيردولتي( هايموسسو )براي موسس هيأت •

 رئيسو هيأت •

 موسسو  ياستر •

 علمي  هيأت •

 هفتو(  در تساع  40) وقت تمام  ضور •

 هامعاونت •

 آموزشي معاونت  •

 دانشجويي معاونت  •

 اوريفن  و پژوهشي  معاونت  •

 مالي  و اداري معاونت  •

 ها دانشکده •

 آموزشي هاي وروه •

 تاسيس   مجوز •

 اساسنامو تصويب •

 غيردولتي(  هايموسسو )براي ها  شرکت در ثبت •

 مصوب آرم با سردرب تابلوي •

   رساني  اطالع سايت وجود •

o  امه های عملياتي برنامه راهبردی و برن 

 وجود برنامو راهبردي  •

 وجود تفکر برنامو ريزي راهيردي  •

 لياتيتدوين  و اجراي برنامو هاي عم •

 ارزيابي و پايش برنامو راهبردي و برنامو هاي عملياتي  •

 وجود مشارکت در تدوين و اجراي برنامو ها  •

o بازديد ميداني 
o كالبدی  ی هافضا 

 تاييد فضاي کالبدي از جانب وزارت •

 وزارت يي با هماهنگي  جابجا •

 (يا استيجاري بنام موسسو  –مالکيت فضاي کالبدي )ملکي  •

 عر و و عيان  مسا ت  •

 اخت و برره برداريس ساه •

 (امي ظتاييديو اداره نظارت بر امکان نيروي انتتشنشاني، آ، تاييديو وواهي ايمني ساختمان) استحکام بنا •
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o  آموزشي  كمك   و   آموزشي  فضاهای 

 هاكالس •

 مسا ت •

 ظرفيت •

 روشنايي  و نور •

 سرمايشي  و  ورمايشي سيستم •

 ..  ،تختو پروژکتور،  ويدئو  آموزشي: امکانات •

  ندلي  و ميز •

 ها آزمايشگاه   •

 مسا ت •

 ظرفيت •

 روشنايي  و نور •

 تجريزات  و  امکانات •

   ترويو سيستم •

 ق ري اعالم سيستم •

 ...(  و  نشاني آتش کپسوه)  ريق اطفاء سيستم •

 کار محيط برداشت و  ايمني رعايت •

 ها هكارگا  •

 مسا ت •

 ظرفيت •

 روشنايي  و نور •

 تجريزات و   امکانات •

   ترويو سيستم •

  ريق اعالم سيستم •

 ...(  و  نشاني آتش )کپسوه  ريق اطفاء سيستم •

 کار محيط برداشت و  ايمني رعايت •

 رايانه   سايت   •

 مسا ت •

 ظرفيت •

 روشنايي  و ورن •

   ترويو سيستم •

  ريق اعالم سيستم •

 ...(  و  نشاني آتش )کپسوه  ريق اطفاء سيستم •

 کامپيوتر تعداد •

 کامپيوترها  بودن بروز •



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 اينترنت بو اتصاه •

  ندلي  و ميز •

 كتابخانه    •

 مخزن  مسا ت •

 ها خانم و آقايان تفکي  بو مطالعو سالن مسا ت •

 ا هخانم  و  آقايان تفکي  بو مطالعو سالن ظرفيت •

   بودن( بروز – )تعداد  تخصصي کتب •

 بودن( بروز – -  )تعداد عمومي کتب •

 ديجيتاه کتابخانو و الکترونيکي کتب •

 کتب بندي طبقو سيستم •

 ها ناموپايان بو سترسيد •

 فررست( و  )تعداد اطالعاتي  هايپايگاه  •

  ريق اعالم سيستم •

 ...(  و  نشاني آتش )کپسوه  ريق اطفاء سيستم •

 رفاهي   و  رهنگيف  –  دانشجويي   فضاهای  •

 فرهنگي  و  دانشجويي امکانات •

 سيستم  –  ترويو  سيستم  –  روشنايي  و  نور  –  ظرفيت   –  ت مسا   –  هاخانم   و   آقايان   )تفکي   نمازخانو •

  ريق( اطفاء

 سيستم   –  روشنايي  و  نور  –  ظرفيت  –  مسا ت  –  هاخانم  و  آقايان  )تفکي   آشپزخانو  و  غذاخوري  سالن •

 غذايي(   مواد برداشت ايترع  –  ريق اطفاء سيستم – ترويو

 سيستم   –   ريق  اطفاء  سيستم  –  يوترو  سيستم  –  روشنايي  و  نور  –  ظرفيت  –  )مسا ت  اجتماعات  سالن •

 بصري(  و  معي

 سيستم  –  ترويو  سيستم  –  روشنايي   و  نور  –  ظرفيت  –  مسا ت  –  هاخانم  و  آقايان   )تفکي   ورزشي  سالن •

  ريق( اطفاء

  اطفاء  سيستم  –  ترويو  سيستم  –  روشنايي   و  نور  –  ظرفيت  –  ا تمس  –  هاخانم   و  آقايان  )تفکي   بوفو •

 برداشت(  رعايت –  ريق

 اهای اداری فض •
 مسا ت •
 روشنايي  و نور •

   ترويو سيستم •

  ريق اعالم سيستم •

 ...(  و  نشاني آتش )کپسوه  ريق اطفاء سيستم •
  ندلي(  و ميز – )کامپيوتر تجريزات و  امکانات •
 کارکنان تعداد  با  مسا ت تناسب •

 



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 های عموميفضا •

  هاي برداشتيسرويس  –راه پلو  –راهروها  •
o بررسي امور آموزشي و دانشجويي 

 دانشجويي   –آموزشي   •
o ي آموزش سامانه 

 سامانو  خدمات و  امکانات •

 سامانو  پشتياني •

   پشتيبان نسخو تريو و سازي ذخيره شيوه •

 اطالعات  و ها  داده امنيت •

o  امتحانات  و  هاكالس   زمانبندی  و  ريزی   برنامه 

   دانشگاهي تقويم اساس بر  ها کالس  مناسب نديزمانب •

 امتحانات  مناسب زمانبندي •

 استاد توسط نمرات  بثت زمان رعايت •

o استفاده   مورد یها  سرفصل 

 دو  و ي  سطح هاي  دانشگاه هاي سرفصل از پيروي •

  عتف وزارت مصوب هاي سرفصل از پيروي •

 اساتيد توسط دروس سرفصل رعايت  بر نظارت •

o روسد  و  واحدها 

 نيازها  پيش  رعايت •

 جبراني  سورد •

  مورخ   866  جلسو  مصوب  نامو  آيين  9  ماده  قالب  در   رفا   جبراني  دروس  ارائو ✓

 باشد.  مي  مجاز آموزشي ريزي برنامو شوراي 04/07/1394

 معافند  جبراني روسد وذراندن از مرتبط کامال   هاي رشتو ✓

 وا د   12  تا  ومربوط  آموزشي  وروه  نظر  با  مرتبط   دودي  تا  يا  و  غيرمرتبط  هاي  رشتو ✓

 وذارنند.  مي جبراني

  وذارانده   کارشناسي  مقطع   در  را  جبراني   دروس  از  درسي  قبال    دانشجويي  اور   داکثر ✓

 باشد.  نمي  آن مجدد  وذراندن بو  الزامي باشد

 باشد.  کارشناسي  دروس هاي تعرفو براساس  بايد  جبراني دروس متغيير شرريو ✓

o موارد:  ساير 

 شود. نمي محسوب دانشجو باشد  نشده  انجام لکام طور بو اور نام  ثبت فرايند ▪

  کو ووييم  مي دوم دانشگاه بو  و تأييديو  اوه دانشگاه )براي شود  مي   ادر  يکبار تحصيلي  تأييديو ▪

 است( شده  ادر دانشجو براي يکبار

o بايگاني 

 الکترونيکي( - )سنتي بايگاني  شيوه •

 پرسنل آشنايي ميزان •



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 اخراجي انتقالي، انصرافي، آموختو، دانش  شاغل،  اساس بر تفکي   :دانشجويي هاي پرونده  •

 پرونده:  محتويات ✓

 قبلي   مقطع تحصيلي مدرک  موقت وواهي  يا ا ل ✓

 عکس  ✓

 ملي  کارت و  شناسنامو  فحات کپي ✓

 پسر(  دانشجوي مخصوص خدمت پايان کارت  یا تحصيلي )معافيت وظيفو نظام  مدارک ✓

 دولت کارکنان براي تحصيل ادامو شرط و قيد  بدون موافقت نامو ✓

 سرنجش کارت ✓

   قبولي  تاييديو ✓

 خارجي  دانشجويان براي تحصيلي ويزاي ✓

o ويزا   اين  بايد  ترم  هر  و  باشد  داشتو    تحصيلي  ويزاي  بايد  رجيخا  دانشجوي  هر 

 باشد.  نگذشتو آن اعتبار تا شود چ 

  
o آموختگان  دانش   پرونده 

  ساب تسويو فرايند فرم •

 التحصيلي فارغ فرايند فرم •

 باشد.  جدا  ساب تسويو فرايند از بايد  ليالتحصي فارغ فرايند ✓

  اين   آموزش  کارشناس  بايد  بلکو  شود  نمي  انجام  دانشجو  توسط  التحصيلي  فارغ  فرايند ✓

 دهد.  انجام را فرايند

 وردد.   مي محسوب التحصيلي فارغ تاريخ نامو پايان از دفاع تاريخ و نمره آخرين ثبت تاريخ ✓

  کني  لم   کان  باالتر  مقطع  در   قبولي   نيافتد   اتفاق  هشرريورما  31  تا  التحصيلي  فارغ  تاريخ   اور ✓

 وردد.  مي محسوب

 وظيفو نظام وضعيت •

 آموختگي دانش  موقت نامووواهي •

 تحصيلي  معافيت ✓

 خدمت پايان کارت ✓

 شده  وذارنده  وا دهاي ✓

 باشد  مشخص موقت  ناموهياوو در بدهي  ✓

 باشد  مشخص موقت  ناموهياوو در تعرد ✓

 است.  وقتم نامووواهي   دور مانع سربازي خدمت ✓

 دانشنامو •

 دائم   معافيت يا سربازي خدمت انجام ✓

 بورس( و رايگان تحصيل )بابت خدمت تعردات شدن سپري ✓

 بدهي   وجود عدم ✓

o علمي  هيات  اعضای پرونده 

 تحصيلي رکامد •



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 شناسنامو  کپي •

 ملي  کارت کپي •

    خدمت، پايان کارت کپي •

  ال يت  تاييديو  –  ذبج  عمومي  فراخوان  در  شرکت   -  امناء  هيات  )مجوز  علمي  هيأت  مجوز •

 عمومي(  و  علمي

 رسمي(  و پيماني )قراردادي، کاروزيني ا کام •

 بيمو  تليس •

o مالي  امور 

 علمي(  غيرهيات  پرسنل و  علمي هيات )اعضاي کارکنان هايپرداخت ليست •

 رسمي(  سابرس تاييد  – امناء هيات تاييد – )وجود مالي  ورتراي •

  
o كاركنان   پرسنلي  پرونده 

 يتحصيل رکامد •

 شناسنامو  کپي •

 ملي  کارت کپي •

    خدمت، پايان کارت کپي •

 رسمي(  و يپيمان  )قراردادي، کاروزيني ا کام •

  بيمرو ليرست •
 

o دانشجويان  با  مصاحبه . 

 باشند(  تر قديمي  دانشجويان )ترجيحا کالس  دو  داقل انتخاب •

 موسسو   يا دانشگاه مسئولين و مدرس  ضور بدون کالس در  ضور •

 خصوص: در دانشجويان با مصا بو •

 مسئولين موسسو   ✓

 هيأت علمي  ✓

 کارکنان  ✓

 شرريو  ✓

 فضا  ✓

 آزمايشگاه  ✓

 کارواه  ✓

 سرفصل ها  ✓

 ه هاي تدريس شيو ✓

 

o علمي   هيأت  اعضای  با  مصاحبه 

 وضعيت استخدامي ✓

 از موسسو  منديميزان رضايت ✓



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 روش تدريس   ✓

 تدريس در  نحوه استفاده از فناوريميزان و  ✓

 دانشگاه  مشارکت در تصميماتميزان و نحوه  ✓

 امو ريزيبرن ✓

 اتاق اساتيد  ✓

 

o  برگزاری جلسه پاياني 

 وسسو تشکيل جلسو تيم بازديد کننده با مسئولين م •

 ارائو خال و بازديد توسط تيم بازديد کننده    •

 

 از بازديد  پس   –  3  –  8

مر لو قبل کو در دو    ي ورت  درکو مي توان آن را »مر لو تصميم سازي« ناميد.  مرا ل دووانو فوق مي باشد  اين مر لو دستاورد  

خواهد بود و دستگاه هاي اجرايي و تصميم ويرنده  تر  تأمل  و قابل  عمل کرده باشيم دستاورد ما نيز شفاف تر  با دقت، تيزبيني و ...  

اطالعات  ا ل از فرم    در اين مر لو ما   جمع بندي شده اقدامات مقتضي را بو عمل خواهد آورد. براساس اين دستاورد و وزارش  

تصر ارائو خواهيم داد و  در قالب ي  وزارش جامع و ي  وزارش مخبازديد ميداني، مصا بو ها و ... را آموزش عالي،   ها، سامانو هاي 

 ارائو شده قابل دفاع ياري خواهيم رساند.  بو تصميم ويرندوان با ارائو ي  تصميم 

 فرايند اين مر لو بو شرح ذيل مي باشد: 

o بازديد  گزارش  تدوين 

 )ساعا(  عالي شآموز سامانو با  اطالعات مطابقت •

 رئيسو هيأت  و رئيس با ورفتو  ورت هايمصا بو •

 آموزشي کارکنان و  علمي هيأت اعضاي با ورفتو  ورت هايمصا بو •

 دانشجويان  با ورفتو  ورت هايمصا بو •

 ميداني  مشاهدات •

 مستندات  بررسي •
 

o گزارش  ارسال  و  تهيه  

   کننده بازديد تيم توسط وزارش تريو •

 وردد.  تحويل  و تريو شده مشخص فرمت قالب  در  و مقرر زمان در ارزيابي وزارش ✓

 .شود نوشتو اهميت رتيببت بربود قابل  و قوت نقاط ✓

 شود.  اجتناب وزارش و  يابيارز نمودن يشخص از ✓

 شود. ارائو پيشنراد و راهکار بربود  قابل نقاط رفع براي ✓

 . شدبا دفاع قابل   و فرم  قابل   و ساده وزارش ✓
 

 تخصصي کاروروه در وزارش طرح •

 استاني  ارزيابي و نظارت هيئت در وزارش طرح •

   زيابيار و نظارت مرکز بو وزارش ارساه •



 ها و مراكز آموزش عالي شيوه نامه بازدید از دانشگاه
 ارزيابي  و نظارت يونکميس در بازديد وزارش طرح •

 مورد( ) سب مربوط مراجع و  شده بازديد موسسو  بو مصوبات اعالم •

 عالي آموزش وسترش دفتر ✓

  –  آزاد  عالي  آموزش  موسسات  –  غيرانتفاعي  غيردولتي  موسسات  مورد  )در  غيردولتي  عالي  آموزش  دفتر ✓

 ردي(کارب علمي  جامع

    وريفنا و  پژوهش معاونت  ✓

 

 پايان 


