
 

 

 

 معاونت آموزشی

 اعتباربخشی معاونت آموزشیدبیرخانه 

 :کمیته اعتبار بخشی موسسه ای

 ي و حصولفعالیت هاي آموزش سیستماتیك و فرايندي موسسه با توجه به ضرورت بررسي  اعتباربخشيکمیته  

ر مرکز د ارتقاء مستمر کیفیتها جهت نیازمطابق با استانداردها و تعیین  اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده

هاي ريزي و ارائه نقشه راه جهت تعیین شاخصتوسعه راه اندازي شد. نقش کمیته اعتباربخشي موسسه، برنامه

 باشد.هر استاندارد و تعیین راهکار جهت حصول به آن مي

 حوزه های اعتباربخشی موسسه شامل :

 دانشجویی خدمات حوزه .1

 اهداف و رسالت حوزه .2

 دانشجو آموزش حوزه .3

 کارکنان آموزش حوزه .4

 امکانات و منابع حوزه .5

 پژوهش حوزه .6

 مدیریت حوزه .7

 علمی هیئت حوزه .8

د و باش( ميرونيارزيابي )ارزيابي د-. مرحله اول بصورت خودارزيابي انجام شدرحله فرايند دو ملذا طي اين   

به ارزيابي عملکرد  خارج از سازمان و يا موسسه مذکوري بیروني است که گروهي از افراد مرحله دوم، ارزياب

 براساس استانداردها پرداخته شد.

 اعضای کمیته اعتبار بخشی موسسه:

ب آقای عضو کمیته(/جنا-جناب آقای دکتر محمد رحمانیان)رئیس دانشگاهشامل نمایندگانی از معاونت های مختلف دانشگاه  

دبیر  -عضو کمیته(/سرکار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعات و توسعه -دکتر رعیت دوست )معاون آموزشی دانشگاه

عضو کمیته(/جناب آقای دکتر صلح جو )معاون -مصلی نژاد )معاون توسعهای(/جناب آقای دکتر بسته اعتباربخشی موسسه

https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81.pdf
https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20.pdf
https://edc.iums.ac.ir/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.pdf


 

 

 

 معاونت آموزشی

 اعتباربخشی معاونت آموزشیدبیرخانه 

عضو کمیته(/سرکار خانم دکتر دهقانپور )رئیس -عضو کمیته(/جناب آقای دکتر حجت )معاون دانشجویی فرهنگی-پژوهشی

وی تر موسعضو کمیته(/جناب آقای دکتر شریفی )عضو هیات علمی و عضو کمیته(/جناب آقای دک-اداره خدمات آموزشی

فرد)عضو هیات علمی و عضو کمیته(/سرکار خانم ممتاز )کارشناس معاون آموزشی و عضو کمیته(/سرکار خانم زاهدی نیا 

م عضو کمیته(/سرکار خان-)کارشناس معاون پژوهشی و عضو کمیته(/سرکار خانم زهرا کلوانی )کارشناس امور هیات علمی

 عضو کمیته(-توسعه حمیده احسانیان ) کارشناس مرکز مطالعات و

 :و اهم فعالیت های کمیتهاقدامات  

ه اقدام ب  تك واحد ها متعدد با واحدهاي مختلف دانشگاه، تك در اين راستا پس از تشکیل جلسات توجیهي

ا بنجام شد. فرايندها ا اصالح قوت نمودند. سپس همزمان ارايه راهکار و  شناسايي نقاط ضعف وو ود ارزيابي خ

وني از طرف وزارتخانه انجام شد، در ادامه مرکز توسعه در مهر ارزيابي بیر 52/11/52در تاريخ توجه به اينکه 

به منظور شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسي بودن توسط ذينفعان اقدام به طراحي و تدوين پرسشنامه 1951

راي خود ارزيابي مجدد و مقايسه آن با نتايج ارزيابي جهت هر کدام از استانداردها نمود تا بدين ترتیب فرصتي ب

لف برگزاري جلسات با حوزه هاي مخت ، واستاندارهاي خودارزيابي به پرسشنامه بیروني فراهم گردد. لذا با تبديل

ها در خصوص تبیین سواالت پرسشنامه، خود ارزيابي مجدد انجام شد. در مرحله بعد پس از جمع آوري پرسشنامه

لف های مختبررسی توانمندیهای حوزه"پروژه خود ارزيابي تحت عنوان و خانه ارسال شدتآن به وزارنتايج 

ن، کارشناسان و ذی نفعان در سال یدانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئول

 اجرا گرديد. "69

 

 

 



 

 

 

 معاونت آموزشی

 اعتباربخشی معاونت آموزشیدبیرخانه 

 : تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردید6931همچنین از سال 

 تعدادجلسه سال ردیف

1 51 2 

2 59 2 

3 59 1 

4 55 1 

5 044 1 

 مسئول کمیته : سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

 خانم حمیده احسانیان سرکار: کمیتهکار شناس 


