
  آمار و سنجش نظارت، ریزي، برنامه اداره وظایف شرح

  دانشجو پذیرش هايظرفیت اعالم و تصویب بندي،جمع نظرات، آوريجمع زمینه در هماهنگی -1

  ظرفیتها اعالم خصوص در سنجش سازمان با ارتباط -2

 ابالغ و نهایی تائید جهت دانشگاه آموزشی شوراي به ارجاع و دانشکده مسئولین باحضور سالیانه آموزشی تقویم پیشنهاد -3
  اجرا جهت ها دانشکده به

  آنها جاري مشکالت رفع در همکاري و هادانشکده آموزشی امور کار گزارش دریافت -4

  تحصیلی افت نظر از خطر پر دانشجویان علمی بنیه تقویت جهت راهکارهایی اتخاذ - 5

 و شورا جلسه دستور تدوین قبیل از دانشگاه خاص موارد کمیسیون و دانشگاه آموزشی شوراي به مربوط امور انجام -6
  جلسه تشکیل هماهنگی

  هادرخواست به پاسخگویی و مصوبات ابالغ و صورتجلسه تهیه و آموزشی شوراي جلسه در حضور -7

  آموزشی مقررات با تطبیق نظر از ها¬دانشکده آموزشی شوراهاي مصوبات بررسی -8

  تابعه هايدانشکده و آموزش کل اداره آموزشی امور کارشناسان توسط آموزشی هاينامهآیین اجراي حسن بر نظارت -9

 هاينامهآیین زمینه در الزم هايبررسی انجام( آموزشی هاينامهآئین بازنگري خصوص در پیشنهادات و نظرات ارائه -10
  )ربطذي مقامات به اصالحی نظرات تسلیم و دانشجویی و آموزشی

  دانشگاه سطح در شده انجام آموزشی هايفعالیت بر نظارت اعمال -11

  درمانی آموزشی مراکز و هادانشکده به جدید آموزشی هاينامهآیین ارسال -12

  دانشگاه ریاست دفتر به آموزشی معاونت عملکرد گزارش ارائه -13

  منفی عوامل رفع و مثبت عوامل تقویت جهت ریزي برنامه و دانشجویان تحصیلی وضعیت بر موثر عوامل شناسایی -14

  آنان عملی و علمی هايپیشرفت لحاظ از دانشجویان آموزشی مسائل درباره تصمیم اتخاذ و مطالعه -15

 دانشگاه تشویق شوراي جهت آن نمودن وآماده هادانشکده از دانشجویان تشویق شوراي هايگزارش آوريجمع و تهیه -16
  تشویق شوراي برگزاري مقدمات نمودن مهیا و

  نیاز مورد آموزشی هايدوره برگزاري پیشنهاد و نیازسنجی -17



  آموزشی نوین العملهاي دستور و ها نامه آئین خصوص در آموزشی کارشناسان مهارت و دانش توسعه -18

  ها نامه آئین و مقررات کامل اجراي چگونگی خصوص در الزم ریزي برنامه -19

  ...و دانشجویان اساتید، به آموزشی هاي¬نامه¬آیین و مقررات آموزش و ترویج جهت در اقدام -20

  فرآیندها مستمر ارتقاء و روشها و ها برنامه بهبود -21

  آموزشی کارشناسان گروه با جلسات تشکیل -22

  آموزشی هماهنگی و ریزيبرنامه به مربوط امور انجام -23

  تابع هايودانشکده آموزشی معاونت درحوزه شاغل پرسنل و کارشناسان جهت آموزشی هايوکالس هاکارگاه برگزاري -24

  آنها استانداردسازي و تحصیلی مختلف هايفرم سازيوپیاده طراحی -25

  شده تعریف نیازهاي براساس آموزشی خدمات اداره نیاز مورد افزارهاي نرم تهیه -26

  دانشگاه سطح در آموزشی بنديرتبه هايطرح انجام -27

  اسالمی آزاد دانشگاه با دانشگاه این قراردادهاي به مربوط امور انجام -28

 وزارت ارزیابی و گسترش و نظارت شوراي دبیرخانه به ارسال و هادانشکده رشته تأسیس شده تکمیل هايفرم بررسی -29
  )دانشگاه شوراي و دانشگاه آموزشی شوراي از مراحل طی از پس(

  آموزش کیفی ارتقاي هايبرنامه اجراي جهت در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز با همکاري -30

  مصوب جدید آموزش هايگروه و هارشته اندازيراه خصوص در نظر اظهار و بررسی -31

  دانشگاه در دایر تحصیلی مقاطع و هارشته در دانشجویان ساالنه پذیرش ظرفیت تدوین و بررسی -32

  التدریس¬حق هاي¬گواهی تأیید و بررسی -33

 عالی شوراي به الزم پیشنهادات ارائه و مصوب غیر جدید هايرشته اندازيراه خصوص در نظر اظهار و بررسی -34
  ریزيبرنامه

 هیأت اعضاي آموزشی سوابق و اطالعات خصوص در الزم هاي¬گزارش ارائه زمینه در علمی هیأت امور اداره با همکاري -35
  مربوطه واحدهاي به علمی

  کننده درخواست هايسازمان سایر و متبوع وزارت از ارسالی آماري هايلیست تکمیل -36



  تحصیلی نیمسال هر در تحصیل به شاغل دانشجویان آمار تهیه -37

  مدیران جهت آماري هايگزارش تهیه -38

  نیاز مورد وتحلیلی آماري هايگزارش تهیه -39

  دانشگاه از خارج و داخل مصارف براي روز به و دقیق آمارهاي تهیه -40

 علمی هیات اعضاء و دانشجویان آمار تهیه -41


