
 

  

 مدیریت نظارت و ارزیابی رشح وظایف
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 گروه تشكيالت ، تحول اداري و بهره وريتهيه و تنظيم: 
 ٩٦ پاییز 
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 نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  مدیریت ۵-۱-۱

  
 و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسههدایت و راهربی فعالیتهای نظارت، ارزیابی  •
  های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسهبررسی و تصویب طرح •
 ارائه پيشنهادات الزم در زمينه فراهم آوردن منابع و امكانات مناسب براي انجام بهينه نظارت، ارزياO و تضمN كيفيت به رئيس مؤسسه •
 تصویب دستورالعملهای داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسهتنظیم و  •
تنظیم گزارشهای نظارت و ارزیابی معاونتها، دانشکده ها، واحدها  و گروههای كاري مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به  •

 منظور تغییر، اصالح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
ها و سیاستهای راهربدی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، رحبررسی و ارزیابی ط •

 ایجاد و گسرتش گروههای آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه 
  
  
 دانشگاهارزيا� و  نظارت اداره : ۱-۵-۱-۱ 

•  Oميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزيش، پژوهيش، فناوري، فرهنگي و نظارت و ارزيا Nمستمر بر کیفیت مؤسسه و تعي
  اجتwعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

  هدایت و مشارکت فعاالنه در ارزیابی راهربدی و تدوین سند جامع  مؤسسه  •
  ها مند میزان پیرشفت و تحقق برنامهستمر و نظامهای راهربدی و عملیاتی مؤسسه و پایش منظارت و ارزیابی برنامه •
  تشكيل كارگروههای تخصيص نظارت، ارزياO و تضمN كيفيت با هwهنگي رئيس مؤسسه •
  ها در }ام حوزه های فعاليت مؤسسهها و دستوالعملنظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئN نامه •
  موزيش و پژوهيش مؤسسههاي آ مدیریت امور ارزياO درو| واحدها و گروه •
• Oهاي درو| و ب~و| مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد پيگ~ي و تحقق اقدامات نايش از ارزيا

  معاونتها، واحدها و گروههای كاري موسسه
  فراهم �ودن بسرت مناسب برای ارزياO ب~و| توسط نهادهاي تخصيص دولتي و غ~دولتي  •
ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی "مؤسسه":شامل معاونتها، دفرت ارتباط با صنعت، دانشکدهها، گروههای  ارزیابی و •

های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتwعی، دانشجویی، آموزشی و پژوهيش، شوراها و کمیته
  )زیرساختی و اداری و مالی

  علمی) و واحدهاي فناورمؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیات ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای •
مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین اسناد و  و دسرتسی به کلیهدریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات  •

  کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
الزم براي انجام ارزياO توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  همکاری و هwهنگي •

  و هيأتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
  گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروههای مؤسسه بر اساس گزارشهای نظارت و ارزیابیپی •
يل آمار و اطالعات مؤسسه به منظور سنجش ميزان دستياO به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش دريافت و تجزيه و تحل •

  عملكرد در پايان هر نيمسال تحصييل به دب~خانه شوراي نظارت و ارزياO وزارت.
 تهیه پیوست ارزیابی برای }امی طرحها و برنامه های مؤسسه •
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توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین  ها و سیاست های راهربدی،تحلیل و ارزیابی طرح •
ظرفیت دانشجو، تعيN ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسرتش گروههای 

 آموزشی و پژوهيش و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائۀ آن به شورا
•  Nو تضم Oتوا�ندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، }امی همکاران مؤسسه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيا

 كيفيت 
(رعایت نظم و انضباط ۱-۲انجام امور مربوط به ارتقا و تبدیل وضع اعضای هیأت علمی دانشگاه در چارچوب فرم های  •

  (کیفیت تدریس) ۲-۲درسی و شئونات آموزشی) و فرم شwره 
  ارتباط با دانشگاه های معترب جهان و کسب اطالع از نحوه تالش و  دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی  •

  
ریزی، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، "مؤسسه" باید سیستم در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیتهای برنامه) ۱تبرصه 

 مستقر �اید.  اطالعاتی مناسب و یکپارچه
کليه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارايه اسناد، مدارک و اطالعات درست و به موقع به مدیریت نظارت، ارزیابی و  )۲تبرصه 

 تضمین کیفیت، موظف و پاسخگو هستند. 
گرف� نتایج حاصل از تخصیص بودجه واحدها و فعالیتها و طي مراحل رشد و خروج واحدهاي فناور میبایست با درنظر  )۳تبرصه 

 های مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت صورت پذیرد.ارزیابی
ز تواند اکننده به مراجع ذیربط را دارد و    می ) مدیریت نظارت و ارزیابی در خصوص پاسخگویی به شکایات نقش ارجاع۴تبرصه

  نتایج آن در تحلیل و ارزیابی های خود استفاده کند.
  

  خصصیکارگروههای ت
 طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  •
 همکاری در فرایند ارزیابی راهربدی مؤسسه  •
 طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه  •
 همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن •
 تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت  •
 بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت •

  
   نظار ت و ار زیابی و احدهای استانیاداره : ۲-۵-۱-۱
  

  وظايف هيأت استا2
  
  ) تحليل زيرنظامها-۱
  ها و فر صتهای مؤ سسههای آ مو ز ش عالی استان و پیگیر ی ر اهکار های تضمین کیفیت  آ نهاشناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش ۱-۱
 تحلييل به طو ر ســاال نه به مر كز از و ضعیت آ مو ز شی، پژ و هشی، فناو ر ي، دانشجویی، فر هنگی، اجتwعی و ادار ي و ارائه گزارش  ۱-۲

  پشتيبا | مؤ سسه هاي و زیر نظامهای مستقر در استان 
  
  ) برنامه ريزي، نظارت و ارائه گزارش مستمر از مؤسسه هاي استان-۲
های آ مو ز شی، پژ و هشی، فناو ر ي، دانشجويي، فر هنگی و اجتwعي، و ادار ي و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیتنظارت و ۲-۱

  پشتيبا | و احدها و مؤ سسه هاي استان
  های ابال غی و ز ار تنظارت بر اجرای قوانین و  مقررات و دستورالعمل ۲-۲
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  ها و خط مشی مر کز نظارت و پیگیری اجرای سیاست ۲-۳
  ها و تشکیل پر و نده و بايگا | سو ابق نظار تی و ار زیابی بر ای هر يك از مؤ سسه هاي استانثبت و ضبط دقیق گزارش  ۲-۴
  تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز ۲-۵
 پی گیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز  ۲-۶
  
  ) ارزيا� و تدوين برنامه هاي بهبود كيفيت-۳
  ارزياO درو| و تضمN كيفيت در مؤسسه هاي استانتالش براي نهادينه سازي شبكه هاي ۳-۱
  ها و و احدهای استانینظارت بر روند ارزیابی درونی و برنامه هاي بهبود کیفیت در گروه ۳-۲
  هاي استانو گروه هاي مؤسسهپي گ~ي برنامه ها و اقدامات بهبود كيفيت بر اساس نتايج ارزياO درو| واحدها  ۳-۳
  حwيت از مؤسسه هاي، نهادها و انجمن هاي استان در ارتقاي كيفيت آموزش، پژوهش و فناوري ۳-۴
  
  
  
  
  ) فرهنگ سازي و تواEندسازي مؤسسه ها-۴
  های تو ا�ندساز ی مدیر ان، اعضای هیأ ت علمی و کار کنان مؤ سسه هاي استاننظارت بر برنامه ۴-۱
  آییها و سمینار ها در ر استای ار تقاء کیفی مؤ سسه هابرگزاری کارگاهها، گردهم ۴-۲
  عملكرد و برنامه هاي خودتالش براي فرهنگ سازي در مؤسسه هاي استان به منظور پاسخگو بودن نسبت به كيفيت  ۴-۳
  فرهنگ سازي به منظور بهره گ~ي از سامانه هاي الكرتوني¢ در نظارت و ارزياO مؤسسه هاي استان ۴-۵
ر شده از مشاركت فعاالنه اعضا و كارشناسان هيأت استا| در هwيش ها، نشست ها، كارگاه ها و دوره هاي توا�ندسازي برگزا ۴-۶

  سوي مركز 
  
  ) تعامل و همكاري در استان-۵
  مند و ر و شمند با و احد مدیریت نظار ت و ار زیابی در زیر نظامهای آ مو ز ش عالی استانتعامل نظام ۵-۱
  بندی در سطو ح منطقهای و ملی نهادهای اعتباربخشی، سطح بندی و رتبهتعامل با ۵-۲
  های علمی و تخصصی غیر دو لتی مو ر د تأ ييد و ز ار ت در ار زیابی بیر و نی و احدهای دانشگاهی در استانهمکاری و تعامل با انجمن ۵-۳
  همکاری و همراهی با گروه هاي اعزامی از سوي مركز  ۵-۴
  دولتي استان همکاری و تعامل با مركز در خصوص ارزياO عملكرد مؤسسه هاي  ۵-۵
  

  باید بر نامه ساال نه هیأ ت استانی ر ا به مر کز نظار ت، ار زیابی و تضمین کیفیت ار سال �اید.هیأت استانی  :۱تبرصه
هیأت استانی الزم است بازدیدهای موردی را بر اساس درخواست مرکز و رئيس هيأت استا| و بازدیدهاي ادواری را مطابق  :۲تبرصه

  با برنامه ساالنه تدوین شده از مؤسسه هاي به انجام رساند و گزارش آن را به مركز ارائه �ايند.
باید فر ایند باز دید از مؤ سسه هاي ر ا مطابق شیو ه نامهای که تو سط مر کز تدوین و ابال غ میگر دد به انجام هیأت استانی می :۳تبرصه

  ر ساند. 
هیأت استانی موظف است حداك¤ يك ماه پس از بازديد از مؤسسه ها، ضمن ارائه گزارش، نظر خود را در خصوص چگونگی  :۴تبرصه

   ادامۀ فعالیت آنها به مرکز اعالم �اید.
های استانی، ال ز م است گز ار ش هاي خو د ر ا رص فاً  به مر كز ار سال �ايند و در صو ر ت نياز ار ائه گز ار ش به ساز مانها و نهادها، هیأت :۵تبرصه

  بايد با مر كز هwهنگ كنند.
  

  :دبKخانه 
 فراهم آوردن زمینۀ تحقق اهداف و وظایف پیش بینی شده برای هیأت استانی  •
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 كنندهارسال فرمهای جمع آوري اطالعات به مؤسسه و ارائه اطالعات دریافتی به هيأت بازديد  •
  تهيه و تدارك مقدمات و مهيا �ودن امكانات بازديد براي هيأت بازديد كننده •
 صدور احكام مأموريت و انجام هwهنگي قبيل و ارسال رونوشت احكام به مؤسسه  •
های ال ز م جهت تكميل تو سط هيأ ت باز ديد كننده و دريافت کار بر گهای تکمیل شده جهت طر ح در آماده سازي کاربرگ •

 جلسات هیأ ت استانی
 هاي باز ديد ( فر م ج) به مر کز ارسال خالصه گزارش •
 گیر ی پیشنهادات و بر نامههای مؤ سسه هاي بر ای اصال ح و ار تقای کیفیت پی •
 نگهداري صورتجلسات، سوابق، اسناد و مدارك مربوط به جلسات هيأت و گزارش بازديدها و تهیۀ بانک اطالعات •
 سایر وظایف ارجاع شده از سوی هیأت استانی •

 
دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در خصوص پاسخگویی به شکایات نقش ارجاع کننده به مراجع ذیربط را  تبرصه:

  دارد و می تواند از نتایج آن در تحلیل و ارزیابی های خود استفاده کند.
  
 


