
 
 

 " وامرهم شوري بينهم"
 راهنماي بازديد از دانشگاهها وموسسات آموزش عالي

 ويژه هيات هاي استاني
 

 "توجـه بـه مفـاد منـدرج در     بـا  موسسات آموزش عـالي در اسـتان هـا و     ها و  ضرورت بازديدهاي نظارتي از كليه دانشگاه      نظر به اهميت و   
ــشكيل و شــيوه ــاتف نامــه ت ــابي اســتاني هــاي نظــارت و عاليــت هي    بدينوســيله 25/2/87مــورخ  3081/17/23 بخــشنامه شــماره "ارزي

 :گردد به شرح ذيل ارائه مي"ماي بازديدن راه"
 موردي يا موسسات آموزش عالي مورد نظر طبق برنامه زمانبندي بازديدهاي هيات استاني و انتخاب دانشگاه و -1
 هاي دائر در موسسه توسط هيات استاني توجه به رشته ننده باانتخاب اعضاي گروه بازديد ك -2
 .يك نفر از اعضاي گروه بازديد كننده به عنوان مسئول گروه تعيين گردد -3
 موسسه مورد نظر و هاي مربوط قبل از اعزام گروه بازديد كننده به دانشگاه آوري اطالعات طبق كاربرگ هاي جمعارسال فرم -4
حـضور قطعـي مـسئولين       رساني به مسئولين محل مورد بازديد به منظور آگـاهي و           اطالع زديد كننده و  صدور احكام براي گروه با     -5

تواند بـدون اطـالع قبلـي موسـسه يـا            دي مي وربنا به تشخيص هيات استاني بازديدهاي م       در صورت لزوم و   ( موسسه يا دانشگاه  
 )دانشگاه صورت پذيرد

 :يد به موارد ذيل توجه نمايدگروه بازديد كننده در بازديد ميداني خود با -6
آيـا    آيا موسسه جابجايي مكان داشته و      -تائيد قرار گرفته است    آيا فضاي فيزيكي از جانب وزارت مورد بازديد و        (  فضاي كالبدي  -1-6

نظارت عمومي    پاكيزگي و  - استحكام ظاهري بنا   - آگاهي از زمان ساخت بنا     -اين موضوع با هماهنگي با وزارت علوم صورت پذيرفته        
 ) خوابگاه هاي دانشجويي- نمازخانه- سالن غذاخوري- كتابخانه- آزمايشگاهها-ها كارگاه-هاي درس كالس-مكان

مكاتبـات   پرسنل آن، برنامه هفتگي كالسها، پرونده دانشجويان شامل كارت سـنجش و            ت آموزش و  موجود قس (  امور آموزشي  -2-6
 )مدرك تحصيلي دبيرستانه يارزش تائيد مربوط به نظام وظيفه و

 - مشاهده ليـست بيمـه تـامين اجتمـاعي         - پرونده پرسنلي كاركنان   – ترازنامه   - دفتر روزانه  -وجود دفتر كل  (   امور اداري مالي   -3-6
 )مشاهده پرونده اعضاي هيات علمي شامل مدرك تحصيلي و وضعيت نظام وظيفه

 شنيداري، امكانات ورزشي، امكانـات سرمايـشي و   امكانات ديداري و هها وآزمايشگا امكانات كالس ها و (  تجهيزات  امكانات و  -4-6
 )گرمايشي

 اساتيد  مصاحبه با دانشجويان و-5-6
 .ارائه به دبيرخانه هيات استاني  تهيه گزارش توسط تيم بازديد كننده با توجه به مشاهدات به عمل آمده و-7
ارزيـابي   پيشنهادات بـه دبيرخانـه شـوراي نظـارت و          بوط شامل نظرات و   هاي مر هاي مربوط خالصه گزارش    ارسال طبق كاربرگ   -8

 موسسات آموزش عالي استان  آموزش عالي توسط رئيس هيات استاني به منظور ارتقاي كيفي دانشگاهها و
ي موسـسات آمـوزش عـال    هاي تخصصي كه اعضاي آن متشكل از روساي واحدهاي دانـشگاهها و هاي استاني با تشكيل كميته  هيات

 ر/30/2 .ارزيابي اهتمام نمايند توانند نسبت به ارتقاء امر نظارت و باشند مي بزرگ استان مي



 ي استانيات هايژه هي ويد دانشگاهها وموسسات آموزش عالي مراحل بازديراهنما
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ات يد كننده وارائه آن به هيم بازديه گزارش توسط تيته
  طبق كاربرگ مربوطياستان

به شنهادات ي همراه با نظرات وپييارسال گزارش نها
ات يس هيتوسط رئ يابي نظارت وارزيرخانه شورايدب

  كاربرگ مربوططبقياستان


