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ارسضیابی دريوی گزيٌ َای آمًسضی
ػًامل ،مالکُا ،وطاوگزَا ي مؼیارَا (استاوذاردَا):
ػًامل:
 -1سسبلز ،اّذاف ٍ خبیگبُ سبصهبًی
 -2ثشًبهِ ّبی آهَصضی
ّ -3یبر ػلوی
 -4داًطدَ
 -5ساّجشدّبی یبدگیشی /ثبصدّی
 -6اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی
 -7دبیبًٌبهِ ّب ،فشغشْبی هغبلؼبسی ٍ سویٌبسّب
 -8داًص آهَخشگبى

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالکُا:
 -1-1سسبلز ٍ اّذاف گشٍُ
 -1-2هذیشیز گشٍُ
 -1-3ثشًبهِ سَسؼِ ٍ گسششش سضشِ ّب ٍ همبعغ دس گشٍُ
 -1-4سًٍذ سَسؼِ هٌبثغ گشٍُ
 -1-5آئیي ًبهِ ّب ٍ هػَثبر گشٍُ
 -1-6هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی
 -1-7اهىبًبر هبلی هَسد ًیبص گشٍُ
 -1-8فؼبلیشْبی ثشٍى داًطگبّی
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ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی
مالکُا:
 -2-1دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ اّذاف آى
 -2-2سٌبست سضشِ ّب ی سحػیلی ثب سخػع اػضبی ّیبر ػلوی
 -2-3ضشٍسر ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ٍ دٍسُ ّبی آهَصضی

ػامل َ :3یات ػلمی
مالکُا:
 -3-1سشویت اػضبی ّیبر ػلوی
 -3-2فؼبلیشْبی آهَصضی ّیبر ػلوی
 -3-3فؼبلیشْبی دژٍّطی ّیبر ػلوی
 -3-4فؼبلیشْبی اخشائی ّیبر ػلوی
ٍ -3-5یژگی ّبی ػضَ ّیبر ػلوی ٍ سًٍذ اسسمبء

ػامل  : 4داوطجً
مالکُا:
 -4-1دزیشش ٍدیطشفز سحػیلی داًطدَیبى
 -4-2سشویت ٍ سَصیغ داًطدَیبى
 -4-3هطبسوز داًطدَ دس ثشًبهِ ّبی آهَصضی گشٍُ
 -4-4سؼبهل داًطدَیبى ثب اػضبی ّیبر ػلوی
 -4-5ػاللِ ٍ آگبّی داًطدَیبى ثِ سضشِ سحػیلی ٍ ثبصاس وبس
ً -4-6ظش داًطدَیبى دس ثبسُ گشٍُ
 -4-7فؼبلیشْبی دژٍّطی داًطدَیبى
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ػامل  : 5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالکُا:
 -5-1الگَّب ٍ سٍش سذسیس
 -5-2اسشفبدُ اص هٌبثغ ٍ ٍسبیل آهَصضی
 -5-3چگًَگی اسصضیبثی دیطشفز سحػیلی
 -5-4اسشفبدُ اص ثبصخَسد ًشبیح اسصضیبثی

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالکُا:
 -6-1فضبّبی آهَصضی ٍ اداسی گشٍُ ثب دٍسُ ٍ سضشِ
 -6-2وشبثخبًِ ٍ سیسشن اعالع سسبًی
 -6-3اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای
 -6-4وبسگبُ ّب ٍ آصهبیطگبّْب
 -6-5اهىبًبر سوؼی ٍ ثػشی

ػامل  : 7پایاوىامٍ َا ،فزصتُای مطالؼاتی ي سمیىارَا
مالکُا:
 -7-1ویفیز دبیبًٌبهِ ّب
 -7-2سویٌبسّب ٍ ّوبیطْبی ثشگضاس ضذُ سَسظ گشٍُ
 -7-3لشاسدادّبی دژٍّطی
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ػامل  : 8داوص آمًختگان
مالکُا:
 -8-1اداهِ سحػیل داًص آهَخشگبى
 -8-2اسسجبط گشٍُ ثب داًص آهَخشگبى دس اص فبسالشحػیلی
 -8-3همبلِ ٍ آثبس ػلوی داًص آهَخشگبى
 -8-4سشًَضز ضغلی داًص آهَخشگبى
ً -8-5ظش هذیشاى دس ثبسُ سَاًبیی ّبی داًص آهَخشگبى
ً -8-6ظش داًص آهَخشگبى دس ثبسُ ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ دسسی

ػًامل َطتگاوٍ( :تؼذاد مالکُا ي وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

ػامل

1

سسبلز ،اّذاف ٍ خبیگبُ سبصهبًی

2

ثشًبهِ ّبی آهَصضی

3

ّیبر ػلوی

4

داًطدَ

5

ساّجشدّبی یبدگیشی /ثبصدّی

6

اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی

7

دبیبًٌبهِ ّب ،فشغشْبی هغبلؼبسی ٍ سویٌبسّب

8

داًص آهَخشگبى

9

جمغ

تؼذاد مالک

5

تؼذاد وطاوگز

حذاکثز امتیاس

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
تؼذاد وطاوگز امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ردیف مالک
1

سسبلز ٍ اّذاف گشٍُ

2

هذیشیز گشٍُ

3

ثشًبهِ سَسؼِ ٍ گسششش سضشِ ّب ٍ همبعغ دس گشٍُ

4

سًٍذ سَسؼِ هٌبثغ گشٍُ

5

آئیي ًبهِ ّب ٍ هػَثبر گشٍُ

6

هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی

7

اهىبًبر هبلی هَسد ًیبص گشٍُ

8

فؼبلیشْبی ثشٍى داًطگبّی

9

خوغ ول

ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

تؼذاد وطاوگز امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

مالک

1

دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ اّذاف آى

2

سٌبست سضشِ ّب ی سحػیلی ثب سخػع اػضبی ّیبر ػلوی

3

ضشٍسر ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ٍ دٍسُ ّبی آهَصضی

4

خوغ ول

6

ػامل َ :3یات ػلمی ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

تؼذاد وطاوگز

مالک

1

سشویت اػضبی ّیبر ػلوی

2

فؼبلیشْبی آهَصضی ّیبر ػلوی

3

فؼبلیشْبی دژٍّطی ّیبر ػلوی

4

فؼبلیشْبی اخشائی ّیبر ػلوی

5

ٍیژگی ّبی ػضَ ّیبر ػلوی ٍ سًٍذ اسسمبء

6

خوغ ول

امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  : 4داوطجً ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

تؼذاد وطاوگز

مالک

1

دزیشش ٍدیطشفز سحػیلی داًطدَیبى

2

سشویت ٍ سَصیغ داًطدَیبى

3

هطبسوز داًطدَ دس ثشًبهِ ّبی آهَصضی گشٍُ

4

سؼبهل داًطدَیبى ثب اػضبی ّیبر ػلوی

5

ػاللِ ٍ آگبّی داًطدَیبى ثِ سضشِ سحػیلی ٍ ثبصاس وبس

6

ًظش داًطدَیبى دس ثبسُ گشٍُ

7

فؼبلیشْبی دژٍّطی داًطدَیبى

8

خوغ ول

7

امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

مالک

1

الگَّب ٍ سٍش سذسیس

2

اسشفبدُ اص هٌبثغ ٍ ٍسبیل آهَصضی

3

چگًَگی اسصیبثی دیطشفز سحػیلی

4

اسشفبدُ اص ثبصخَسد ًشبیح اسصضیبثی

5

خوغ ول

تؼذاد وطاوگز

امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

مالک

1

فضبّبی آهَصضی ٍ اداسی گشٍُ ثب دٍسُ ٍ سضشِ

2

وشبثخبًِ ٍ سیسشن اعالع سسبًی

3

اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای

4

وبسگبُ ّب ٍ آصهبیطگبّْب

5

اهىبًبر سوؼی ٍ ثػشی

6

خوغ ول

تؼذاد وطاوگز

8

امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  : 7پایاوىامٍ َا ،فزصتُای مطالؼاتی ي سمیىارَا ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

تؼذاد وطاوگز

مالک

1

ویفیز دبیبًٌبهِ ّب

2

خوغ ول

امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  : 8داوص آمًختگان ( تؼذاد وطاوگزَا ي امتیاس َز یک اس آوُا)
ردیف

مالک

1

ًظش هذیشاى دس ثبسُ سَاًبیی ّبی داًص آهَخشگبى

2

خوغ ول

تؼذاد وطاوگز
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امتیاس َز وطاوگز مجمًع امتیاس

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-1رسالت ي اَذاف گزيٌ
وطاوگزَا :
ٍ -1-1-1خَد سٌذ سسبلز ٍ اّذاف دس گشٍُ
 -1-1-2ضشوز ًوبیٌذُ داًطدَیبى دس خلسِ ضَسای آهَصضی گشٍُ
 -1-1-3دسشَسالؼول ّبی سذٍیي ضذُ دس گشٍُ ثوٌظَس ثشسسی هیضاى سحمك اّذاف گشٍُ
 -1-1-4خلسبر سطىیل ضذُ ثب حضَس اػضبی ّیبر ػلوی ٍ داًطدَیبى دس خػَظ آضٌبیی ثب اّذاف گشٍُ
 -1-1-5سْیِ ساٌّوبی آهَصش ثشای ّشیه اص همبعغ ٍ سضشِ سحػیلی دس گشٍُ
 -1-1-6سػشیح لبثلیشْب ٍ غالحیشْبی هَسد اًشظبس اص داًص آهَخشگبى
ٍ -1-1-7خَد ًظبهوذٍى ثشای دبیص ثشًبهِ ّبی آهَصضی هجشٌی ثش اّذاف ٍ سسبلز

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-2مذیزیت گزيٌ
وطاوگزَا :
 -1-2-1هشسجِ ػلوی هذیش گشٍُ
 -1-2-2حضَس هذیش گشٍُ
 -1-2-3سػبیز همشسار ٍ آئیي ًبهِ ّبی آهَصضی
 -1-2-4سطىیل ثوَلغ والسْبی دسسی ثش اسبس ثشًبهِ دسسی هذٍى ٍ سمَین داًطگبّی
 -1-2-5سػبیز آئیي ًبهِ دس خػَظ اسائِ دسٍس اػضبی ّیبر ػلوی
 -1-2-6ثشلشاسی ًظن ٍ ّوبٌّگی دسگشٍُ ثشای حضَس ثوَلغ ٍ وبهل ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى دس هحل
 -1-2-7سطىیل هٌظن خلسبر ضَسای آهَصضی گشٍُ
ً -1-2-8ظبسر ثش سیسشن هذیشیز اعالػبر
 -1-2-9هیضاى سضبیز ّیبر ػلوی اص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیشْبی هذیشیز گشٍُ
 -1-2-10هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیشْبی هذیشیز گشٍُ
 -1-2-11هسشٌذار ضشح ٍظبیف ّیبر ػلوی
 -1-2-12اًدبم هسشوش اسصیبثی دسًٍی گشٍُ
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 -1-2-13گضاسش ػولىشد ٍ فؼبلیشْبی آهَصضی دس گشٍُ
 -1-2-14داساثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هطبسوز ّیبر ػلوی دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی
 -1-2-15داساثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هطبسوز داًطدَ دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-3بزوامٍ تًسؼٍ ي گستزش رضتٍ َا ي مقاطغ در گزيٌ
وطاوگزَا :
 -1-3-1سبسیس سضشِ ّبی هجشٌی ثش ًیبصّبی هٌغمِ دس  5سبل اخیش

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-4ريوذ تًسؼٍ مىابغ گزيٌ
وطاوگزَا :
 -1-4-1سًٍذ سَسؼِ سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی
 -1-4-2سًٍذ سجذیل ٍضؼیز اػضبی ّیبر ػلوی دس  5سبل اخیش
 -1-4-3سذٍیي ثشًبهِ سَسؼِ ًیشٍی اًسبًی هشخػع هَسد ًیبص گشٍُ دس  5سبل اخیش
 -1-4-4سذٍیي ثشًبهِ هذٍى ثشای سَسؼِ فؼبلیشْبی آهَصضی ٍ دژٍّطی گشٍُ
 -1-4-5سًٍذ سَسؼِ هٌبثغ فیضیىی ،اهىبًبر ٍ سدْیضار دس  5سبل اخیش

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-5آئیه وامٍ َا ي مصًبات گزيٌ
وطاوگزَا :
ٍ -1-5-1خَد آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هذٍى دس گشٍُ ثشای دسٍس ٍ دبیبى ًبهِ ّب
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 -1-5-2اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى سَسظ هذیش گشٍُ
ٍ -1-5-3خَد دسشَسالؼول ًحَُ ًگبسش دبیبى ًبهِ ّبی داًطدَیبى
 -1-5-4سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-6مطارکت اػضای َیات ػلمی در بزوامٍ ریشی آمًسضی
وطاوگزَا :
ً -1-6-1حَُ هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس سٌظین ثشًبهِ ّبی آهَصضی
 -1-6-2هیضاى هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس سٌظین ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ سشفػل دسٍس
ً -1-6-3ظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی سشم خبسی
 -1-6-4هؼیبسّبی ویفیز دبیبى ًبهِ ّب ٍ عشحْبی دژٍّطی

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-7امکاوات مالی مًرد ویاس گزيٌ
وطاوگزَا :
ٍ -1-7-1خَد ثشًبهِ هبلی گشٍُ دس خْز ّضیٌِ وشدى ثَدخِ گشٍُ
 -1-7-2وفبیز ثَدخِ گشٍُ ثشای سبهیي اهىبًبر ٍ سدْیضار هَسد ًیبص
 -1-7-3سشاًِ ّضیٌِ ّبی آهَصضی ثِ سفىیه داًطدَ ،دٍسُ ّب ٍ سضشِ ّب

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-8فؼالیتُای بزين داوطگاَی
وطاوگزَا :
 -1-8-1سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی وِ دس هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ ّب ثب سبیش گشٍُ ّبی داًطىذُ ٍ داًطگبُ ّوىبسی داسًذ.
 -1-8-2سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی وِ دس اسائِ دسٍس ثب سبیش داًطىذُ ّب ٍ داًطگبُ ٍ سبصهبًْبی ریشثظ ّوىبسی داسًذ.
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 -1-8-3هیضاى ّوسَیی فؼبلیشْبی ثشٍى گشٍّی اػضبء ثب سسبلز ٍ اّذاف گشٍُ ٍ سخػع آًْب
 -1-8-4سؼذاد اػضبی گشٍُ وِ دس خلسبر هطبٍسُ ای سبصهبى ّبی ریشثظ ٍ اًدوي ّب ضشوز هی ًوبیٌذ.
 -1-8-5هیضاى اػشجبس خزة ضذُ سَسظ دسشگبُ ّبی ریشثظ اص عشیك ّوىبسی اػضبی ّیبر ػلوی
 -1-8-6سؼذادسبػبسی وِ اػضبی گشٍُ دس خلسبر سبیش سبصهبًْب ٍ اًدوي ّب ثوٌظَس خذهبر هطبٍسُ ای ضشوز هی وٌٌذ.

 -1-8-7سؼذاد سبػبسی وِ اػضبی گشٍُ دس سبیش دسشگبُ ّب ٍ سبصهبًْب ثِ فؼبلیشْبی خبسج اص سخػع خَد هی دشداصًذ.
ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی ي بزوامٍ َای درسی ي غیزدرسی
مالک  -2-1ديرٌ َای آمًسضی ي اَذاف آن
وطاوگزَا :
ٍ -2-1-1خَد ثشًبهِ ّب ٍ دٍسُ ّبی خذیذ آهَصضی ٍ ثبصآهَصی ثشاسبس ًیبصّب
 -2-1-2اًغجبق دٍسُ ّب ثب اّذاف ٍ سسبلز گشٍُ
 -2-1-3وفبیز ثشًبهِ دسسی دس ایدبد دبیِ ػلوی لبثل لجَل (اسسمبء داًص) دس داًطدَیبى
 -2-1-4وفبیز ثشًبهِ دسسی دس اسسمبء هْبسسْب (اًدبم لبثلیشْبی وبس)
 -2-1-5وفبیز ثشًبهِ دس ایدبد سؼْذ ،اخالق حشفِ ای ٍ هسئَلیز دزیشی

ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی ي بزوامٍ َای درسی ي غیزدرسی
مالک  -2-2تىاسب رضتٍ َا ی تحصیلی با تخصص اػضای َیات ػلمی
وطاوگزَا :
 -2-2-1سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی گشٍُ ثب سخػع اػضبی ّیبر ػلوی
 -2-2-2سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی ثب سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی
 -2-2-3سٌبست سضشِ ّبی گشٍُ ثب سؼذاد وبسوٌبى ٍ وبسضٌبسبى
 -2-2-4سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی ثب اهىبًبر آصهبیطگبّی
ٍ -2-2-5خَد دسٍس غیشهشسجظ ثب سضشِ (  ، ITصثبى اًگلیسی ،سٍش سحمیك)
ٍ -2-2-6خَد ٍ اسائِ ٍاحذّبی اًشخبثی یب غیشهحَس ( ) NON CORE

عامل  : 2برنامه های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی
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مالک -2-3
وطاوگزَا :

ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی

 -2-3-1سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش ّیبر ػلوی
 -2-3-2سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش داًطدَ
 -2-3-3سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش داًص آهَخشگبى
 -2-3-4اًغجبق دسٍس ثب آخشیي دسشبٍسدّبی سضشِ
 -2-3-5سَخِ اػضبی ّیبر ػلوی ثِ سشفػلْبی هػَة دسٍس

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-1تزکیب اػضای َیات ػلمی
وطاوگزَا :
 -3-1-1سشویت اػضبی ّیبر ػلوی گشٍُ اص ًظش هشسجِ ػلوی
ً -3-1-2سجز اػضبی ّیبر ػلوی ثِ داًطدَیبى ثِ سفىیه همبعغ
ً -3-1-3سجز اػضبی ّیبر ػلوی سوبم ٍلز ثِ دبسُ ٍلز
 -3-1-4سٌبست ّیبر ػلوی ثب سضشِ ّبی سحػیلی ٍ دٍسُ ّبی سحػیلی
 -3-1-5هیضاى اسشفبدُ گشٍُ اص اػضبی ّیبر ػلوی هذػَ (ثشسش ٍ )...

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-2فؼالیتُای آمًسضی َیات ػلمی
وطاوگزَا :
 -3-2-1سؼذاد ٍاحذّبی سذسیس ضذُ اػضبی ّیبر ػلوی دس ّش سشم ثغَس هشَسظ
 -3-2-2سٌبست ٍاحذّبی سذسیس ضذُ اػضبی ّیبر ػلوی ثش اسبس سخػع
 -3-2-3دبیبى ًبهِ ّبی اسبسیذ ساٌّوب اص ًظش سؼذاد آًْب
ً -3-2-4شَسظ سؼذاد وبسگبُ ّبی گزساًذُ ضذُ ّیبر ػلوی دس  2سبل اخیش
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ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-3فؼبلیشْبی دژٍّطی ّیبر ػلوی

وطاوگزَا :
 -3-3-1سشاًِ سؼذاد عشحْبی دژٍّطی دبیبى یبفشِ دس  2سبل گزضشِ
 -3-3-2هشَسظ سؼذاد وشبة هٌشطش ضذُ سَسظ اػضبی ّیبر ػلوی ( سبلیف ٍ سشخوِ) دس  3سبل گزضشِ
 -3-3-3سؼذاد همبالر چبح ضذُ اػضبء دس هدالر هؼشجش ػلوی /دژٍّطی (داخلی ٍ خبسخی) دس  3سبل گزضشِ
 -3-3-4سؼذاد همبالر اسائِ ضذُ دس هدبهغ ػلوی داخلی ٍ خبسخی دس  2سبل گزضشِ
 -3-3-5سشاًِ سؼذاد داٍسی همبالر ٍ وشبة سَسظ اػضبی ّیبر ػلوی
 -3-3-6ػضَیز دس ّیبسْبی اخشایی ٍ ػلوی سویٌبسّب ٍ وٌفشاًسْب دس  3سبل گزضشِ

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-4فؼالیتُای اجزائی َیات ػلمی
وطاوگزَا :
 -3-4-1هیضاى ػضَیز دس اًدوي ّبی ػلوی (داخلی ٍ خبسخی)
 -3-4-2هیضاى ػضَیز دس ّیبسْبی هوشحٌِ ٍ اسصضیبثی
 -3-4-3هیضاى ػضَیز دس ضَساّبی خبسج اص گشٍُ دس سغح داًطىذُ ٍ داًطگبُ
ّ -3-4-4وىبسی دس فؼبلیشْبی اخشایی دس خبسج اص داًطگبُ

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-5يیژگی َای ػضً َیات ػلمی ي ريوذ ارتقاء
وطاوگزَا :
 -3-5-1سي اػضبی ّیبر ػلوی
ٍ -3-5-2ضؼیز اسشخذاهی اػضبی ّیبر ػلوی
 -3-5-3سسجِ ػلوی اػضبی ّیبر ػلوی
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 -3-5-4اسسمبء اػضبی ّیبر ػلوی
 -3-5-5سشفیغ اػضبی ّیبر ػلوی

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-1پذیزش يپیطزفت تحصیلی داوطجًیان
وطاوگزَا :
 -4-1-1سٌبست داًطدَیبى دزیشفشِ ضذُ سحػیالر سىویلی ثِ سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی
 -4-1-2هیضاى داًطدَیبى اسشؼذادّبی دسخطبى گشٍُ ثِ ًسجز ول داًطدَیبى
 -4-1-3سٌبست سؼذاد دزیشفشِ ضذگبى ثب اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی
 -4-1-4هیبًگیي هؼذل داًطدَیبى گشٍُ ثش حست همبعغ سحػیلی
ً -4-1-5سجز داًطدَیبى هطشٍعی  ،اًػشافی ،اخشاخی ثِ ول داًطدَیبى دس ّش همغغ سحػیلی

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-2سشویت ٍ سَصیغ داًطدَیبى

وطاوگزَا :
 -4-2-1سَصیغ داًطدَیبى دزیشفشِ ضذُ دس همبعغ سحػیلی هخشلف ( ثش اسبس هبّیز سضشِ ٍ سؼذاد ّیبر ػلوی سٌظین هی ضَد)
ً -4-2-2سجز داًطدَیبى دسش ٍ دخشش دس ّش سضشِ سحػیلی ( ثش اسبس هبّیز سضشِ سٌظین هی ضَد)
 -4-2-3سؼذاد فبسغبلشحػیالى دس ّش همغغ ٍ سضشِ

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-3مطارکت داوطجً در بزوامٍ َای آمًسضی گزيٌ
وطاوگزَا :
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 -4-3-1دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس اسصضیبثی اسشبد
 -4-3-2ضشوز داًطدَیبى دس خلسبر ثشًبهِ سیضی آهَصضی
 -4-3-3دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس فؼبلیشْبی فَق ثشًبهِ ( الوذیبدّبی ػلویٍ ،سصضی ،اسدٍّبی فشٌّگی -سفشیحی -صیبسسی ٍ
اًدوٌْبی ػلوی) ثِ ًسجز ول داًطدَیبى
 -4-3-4دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس والسْبی هْبسسْبی فَق ثشًبهِ)  ٍ ICDLٍ ITصثبى)

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-4تؼامل داوطجًیان با اػضای َیات ػلمی
وطاوگزَا :
 -4-4-1اخشػبظ ثشًبهِ صهبى ثٌذی هطخع ثشای هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ سَسظ اسشبد ٍ اػالم لجلی آى
 -4-4-2اهىبى دسششسی داًطدَیبى ثِ اسبسیذ دس صهبى ّبی اػالم ضذُ
 -4-4-3سضبیز داًطدَیبى اص هیضاى ٍ ًحَُ ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ اػضبی ّیبر ػلوی
 -4-4-4سَخِ ّیبر ػلوی ثِ سبػبر هاللبر ثب داًطدَیبى دس دفشش وبس
 -4-4-5هیضاى هطبسوز داًطدَیبى دس عشحْبی دژٍّطی
 -4-4-6سؼذاد همبالر ػلوی هطششن داًطدَیبى ثب اػضبی ّیبر ػلوی

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-5ػالقٍ ي آگاَی داوطجًیان بٍ رضتٍ تحصیلی اختصاصی گزيٌ ي باسار کار
وطاوگزَا :
 -4-5-1هؼشفی هطخػبر سضشِ سحػیلی ثِ داًطدَیبى خذیذالَسٍد اخشػبغی گشٍُ
 -4-5-2ثشسسی ػاللِ داًطدَیبى اخشػبغی گشٍُ ثِ سضشِ سحػیلی
 -4-5-3آگبّی داًطدَیبى اخشػبغی گشٍُ اص سضشِ سحػیلی ٍ ثبصاس وبس

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-6وظز داوطجًیان در بارٌ گزيٌ
وطاوگزَا :
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 -4-6-1هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص هذیشیز گشٍُ
 -4-6-2هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ثشًبهِ سیضی دسسی گشٍُ
 -4-6-3هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ساّجشدّبی یبددّی /یبدگیشیچ
 -4-6-4هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی
 -4-6-5هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص اهىبًبر سفبّی داًطدَیبى
 -4-6-6هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص وویشِ دبیبى ًبهِ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-7فؼالیتُای پژيَطی داوطجًیان
وطاوگزَا :
 -4-7-1داًطدَیبى هطغَل دس عشحْبی دژٍّطی
 -4-7-2همبالر ػلوی داًطدَیبى
 -4-7-3هیضاى ضشوز داًطدَیبى دس اًدوي ّبی ػلوی
 -4-7-4اسشفبدُ اص هٌبثغ وشبثخبًِ

ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-1الگًَا ي ريش تذریس
وطاوگزَا :
 -5-1-1سٌبست سٍش سذسیس ثب هحشَای دسس
 -5-1-2اسشفبدُ اص عشح دسس
 -5-1-3سػشیح لبثلیشْبی هَسد اًشظبس دس عشح دسس
 -5-1-4ضفبف ثَدى اّذاف آهَصضی دس  3حیغِ یبدگیشی ( ضٌبخشی ،ػبعفی ٍ سٍاًی  -حشوشی)
ً -5-1-5سجز اسشفبدُ اػضبی ّیبر ػلوی اص سٍضْبی سٌشی ٍ سٍضْبی ًَیي ( هطبسوشی ،سؼبهلی)... ٍ ،
 -5-1-6هیضاى ضشوز اػضبی ّیبر ػلوی دس وبسگبُ ّبی سٍش سذسیس
 -5-1-7هیضاى سَخِ اسشبد ثِ سفبٍسْبی فشدی داًطدَیبى
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ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-2استفادٌ اس مىابغ ي يسایل آمًسضی
وطاوگزَا :
 -5-2-1اسشفبدُ ّیبر ػلوی اص هٌبثغ ٍ ٍسبیل ووه آهَصضی
 -5-2-2اسشفبدُ هغلَة ّیبر ػلوی اص ٍسبیل ووه آهَصضی هشٌبست ثب هحشَای دسس
 -5-2-3اسشفبدُ اص اهىبًبر ایٌششًز ،وبهذیَسش ٍ سی دی ّبی آهَصضی
 -5-2-4اسشفبدُ اص وشبثخبًِ
 -5-2-5سضبیز داًطدَیبى دس اسشفبدُ اص ٍسبیل ووه آهَصضی

ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-3چگًوگی ارسیابی پیطزفت تحصیلی
وطاوگزَا :
 -5-3-1داساثَدى ثشًبهِ هطخع ثشای فشایٌذ اسصیبثی داًطدَیبى
 -5-3-2اًدبم اسصیبثی سطخیػی (اٍلیِ) دس ضشٍع دسس
 -5-3-3اًدبم اسصیبثی سىَیٌی ثب ّذف ضٌبسبیی هطىالر دسسی داًطدَیبى
 -5-3-4اًدبم اسصیبثی دبیبًی ثش اسبس آصهًَْبی اسشبًذاسد
 -5-3-5گزساًذى وبسگبُ اسصیبثی اػضبی ّیبر ػلوی

ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-4استفادٌ اس باسخًرد وتایج ارسضیابی
وطاوگزَا :
ٍ -5-4-1خَد هسشٌذار اسصضیبثی والسْبی دسسی اػضبی ّیبر ػلوی
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 -5-4-2سبصٍوبس ثشسسی ًشبیح اسصضیبثی ّیبر ػلوی ٍ سٌظین گضاسش
 -5-4-3سبصٍوبس ثشسسی ًشبیح اسصیبثی داًطدَیبى
 -5-4-4سبصٍوبس ثشسسی سحلیل آصهَى ّبی دبیبًی
ٍ -5-4-5خَد سبصٍوبس سطَیك ٍ ّ ...یبر ػلوی ثش اسبس ًشبیح اسصضیبثی آًبى

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-1فضاَای آمًسضی ي اداری گزيٌ با ديرٌ ي رضتٍ
وطاوگزَا :
 -6-1-1اسشفبدُ ثْیٌِ اص فضبّبی آهَصضی هَخَد سَسظ گشٍُ
 -6-1-2سٌبست فضبی اداسی ثب ًیبصّب ٍ فؼبلیشْبی گشٍُ
 -6-1-3اسشفبدُ ثْیٌِ اص فضبّبی اداسی هَخَد دس گشٍُ
 -6-1-4فضبّبی اخشػبغی ثشای داًطدَیبى سحػیالر سىویلی
 -6-1-5سٌبست فضبی آهَصضی (سبلي وٌفشاًس  ،سبلي اهشحبًبر)

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-2کتابخاوٍ ي سیستم اطالع رساوی
وطاوگزَا :
 -6-2-1سٌبست فضبی وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ثب سؼذاد داًطدَیبى
 -6-2-2سٌبست وشبثْبی وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ثب ًیبصّبی داًطدَیبى ( وشبثْبی هشخغ ٍ سٍصآهذ)
 -6-2-3سٌبست هدالر ػلوی داخلی ٍ خبسخی ثب ًیبص گشٍُ
 -6-2-4اسشفبدُ اص سیسشن ّبی سایبًِ ای
 -6-2-5سبػبر وبس وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ٍ هشوض اعالع سسبًی
 -6-2-6اسائِ اهىبًبر دطشیجبًی وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ( سبیخ ٍ سىثیش)
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ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-3امکاوات ي خذمات رایاوٍ ای
وطاوگزَا :
 -6-3-1سٌبست اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای ثب ًیبصّبی گشٍُ
 -6-3-2اسشفبدُ اػضبی ّیبسؼلوی ٍ داًطدَیبى اص اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای
 -6-3-3سٌبست هدالر ػلوی داخلی ٍ خبسخی ثب ًیبص گشٍُ
ٍ -6-3-4خَد هشخػع ٍ هسئَل وبهذیَسش دس سبیز
 -6-3-5دسششسی ثِ ایٌششًز ٍ ضیىِ ّبی اعالع سسبًی
 -6-3-6سٌبست فضبی سبیز وبهذیَسشی ثب سؼذاد داًطدَیبى

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-4کارگاٌ َا ي آسمایطگاَُا
وطاوگزَا :
 -6-4-1فضبی آصهبیطگبُ هشٌبست ثب سضشِ ّبی سحػیلی گشٍُ
 -6-4-2سٌبست اهىبًبر وبسگبُ ّب ٍ آصهبیطگبُ ثب دسٍس ػولی
 -6-4-3سبصٍوبس سدْیض ثوَلغ ٍسبیل آصهبیطگبّی
 -6-4-4دسششسی داًطدَیبى ثِ آصهبیطگبُ ٍ وبسگبُ
 -6-4-5حضَس هسئَل یب وبسضٌبس ثِ هٌظَس اسشفبدُ ثْیٌِ داًطدَیبى اص آصهبیطگبُ ٍ وبسگبُ

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-5امکاوات سمؼی ي بصزی
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وطاوگزَا :
 -6-5-1فشاّن سبصی ثوَلغ ٍسبیل ووه آهَصضی
 -6-5-2سٌبست ٍسبیل آهَصضی ثب ًیبصّبی گشٍُ
 -6-5-3ثِ سٍص ثَدى ٍسبیل آهَصضی گشٍُ
ٍ -6-5-4خَد ثشًبهِ هذٍى ثشای اسشفبدُ اص ٍسبیل آهَصضی

ػامل  : 7پایاوىامٍ َا ،فزصتُای مطالؼاتی ي سمیىارَا
مالک  -7-1کیفیت پایاوىامٍ َا
وطاوگزَا :
ٍ -7-1-1خَد هسشٌذار هشثَط ثِ آئیي ًبهَْ همشسار دبیبى ًبهِ
 -7-1-2هیضاى سػبیز آئیي ًبهِ ٍ همشسار دبیبى ًبهِ سَسظ اػضبی گشٍُ
 -7-1-3ثشًبهِ سیضی هذٍى دس خػَظ اسصضیبثی سىَیٌی دبیبى ًبهِ
 -7-1-4اسشفبدُ اص اسبسیذ ّوسبى سبیش گشٍّْبی ّوسبى دس ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ دبیبى ًبهِ
 -7-1-5سٌبست ػٌبٍیي دبیبى ًبهِ ّب ثب سخػع اػضبی وویشِ
ٍ -7-1-6خَد سبصٍوبس دس خػَظ اسشفبدُ اص ًشبیح دبیبى ًبهِ ّب

ػامل  : 8داوص آمًختگان
مالک  -8-1وظز مذیزان در بارٌ تًاوایی َای داوص آمًختگان
وطاوگزَا :
 -8-1-1سضبیز هذیشاى اص سغح داًص فبسؽ الشحػیالى
 -8-1-2سضبیز هذیشاى اص هْبسسْبی سخػػی داًص آهَخشگبى
 -8-1-3سضبیز هذیشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ ٍ ٍخذاى وبس

22

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-1رسالت ي اَذاف گزيٌ
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



1-1-1

ٍخَد سٌذ سسبلز ٍ اّذاف دس گشٍُ

1-1-2

ضشوز ًوبیٌذُ داًطدَیبى دس خلسِ ضَسای آهَصضی گشٍُ

1-1-3

دسشَسالؼول ّبی سذٍیي ضذُ دس گشٍُ ثوٌظَس ثشسسی هیضاى سحمك اّذاف گشٍُ

1-1-4

خلسبر سطىیل ضذُ ثب حضَس اػضبی ّیبر ػلوی ٍ داًطدَیبى دس خػَظ

●



آضٌبیی ثب اّذاف گشٍُ

1-1-5

سْیِ ساٌّوبی آهَصش ثشای ّشیه اص همبعغ ٍ سضشِ سحػیلی دس گشٍُ

●

1-1-6

سػشیح لبثلیشْب ٍ غالحیشْبی هَسد اًشظبس اص داًص آهَخشگبى

●

1-1-7

ٍخَد ًظبهوذٍى ثشای دبیص ثشًبهِ ّبی آهَصضی هجشٌی ثش اّذاف ٍ سسبلز



● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-2مذیزیت گزيٌ
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1-2-1

هشسجِ ػلوی هذیش گشٍُ

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



1-2-2

حضَس هذیش گشٍُ

1-2-3

سػبیز همشسار ٍ آئیي ًبهِ ّبی آهَصضی




1-2-4

سطىیل ثوَلغ والسْبی دسسی ثش اسبس ثشًبهِ دسسی هذٍى ٍ سمَین داًطگبّی



1-2-5

سػبیز آئیي ًبهِ دس خػَظ اسائِ دسٍس اػضبی ّیبر ػلوی

1-2-6

ثشلشاسی ًظن ٍ ّوبٌّگی دسگشٍُ ثشای حضَس ثوَلغ ٍ وبهل ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى
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دس هحل

1-2-7

سطىیل هٌظن خلسبر ضَسای آهَصضی گشٍُ



1-2-8

ًظبسر ثش سیسشن هذیشیز اعالػبر

1-2-9

هیضاى سضبیز ّیبر ػلوی اص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیشْبی هذیشیز گشٍُ




1-2-10

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیشْبی هذیشیز گشٍُ

1-2-11

هسشٌذار ضشح ٍظبیف ّیبر ػلوی



1-2-12

اًدبم هسشوش اسصیبثی دسًٍی گشٍُ



1-2-13

گضاسش ػولىشد ٍ فؼبلیشْبی آهَصضی دس گشٍُ

1-2-14

داساثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هطبسوز ّیبر ػلوی دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی

1-2-15

داساثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هطبسوز داًطدَ دس ثشًبهِ سیضی آهَصضی

●



●

● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-3بزوامٍ تًسؼٍ ي گستزش رضتٍ َا ي مقاطغ در گزيٌ
ضمارٌ وطاوگز
1-3-1

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



سبسیس سضشِ ّبی هجشٌی ثش ًیبصّبی هٌغمِ دس  5سبل اخیش

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-4ريوذ تًسؼٍ مىابغ گزيٌ
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



1-4-1

سًٍذ سَسؼِ سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی

1-4-2

سًٍذ سجذیل ٍضؼیز اػضبی ّیبر ػلوی دس  5سبل اخیش
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1-4-3

سذٍیي ثشًبهِ سَسؼِ ًیشٍی اًسبًی هشخػع هَسد ًیبص گشٍُ دس  5سبل اخیش



1-4-4

سذٍیي ثشًبهِ هذٍى ثشای سَسؼِ فؼبلیشْبی آهَصضی ٍ دژٍّطی گشٍُ

1-4-5

سًٍذ سَسؼِ هٌبثغ فیضیىی ،اهىبًبر ٍ سدْیضار دس  5سبل اخیش




ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-5آئیه وامٍ َا ي مصًبات گزيٌ
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

1-5-1

ٍخَد آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هذٍى دس گشٍُ ثشای دسٍس ٍ دبیبى ًبهِ ّب



1-5-2

اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى دشسص اص هذیش گشٍُ



1-5-2

اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى دشسص اص اػضبی ّیبر ػلوی



1-5-2

اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى دشسص اص هؼبٍى آهَصضی داًطىذُ



1-5-2

اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى دشسص اص سئیس داًطىذُ

1-5-2

اخشای آئیي ًبهِ ّب ٍ هفبد آى دشسص اص سئیس اداسُ آهَصش داًطىذُ




1-5-3

ٍخَد دسشَسالؼول ًحَُ ًگبسش دبیبى ًبهِ ّبی داًطدَیبى

●

1-5-4

سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد
(سَسظ هذیش گشٍُ )

1-5-4

سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد
(دشسص اص اػضبی ّیبر ػلوی )

1-5-4

سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد
دشسص اص هؼبٍى آهَصضی داًطىذُ )

1-5-4

سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَ د
(دشسص اص سئیس اداسُ آهَصش )
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وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

1-5-4

سػبیز ٍ دبیجٌذی اػضبی ّیبر ػلوی ٍ وبسوٌبى ثِ آئیي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد



(دشسص اص سئیس داًطىذُ)

● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-6مطارکت اػضای َیات ػلمی در بزوامٍ ریشی آمًسضی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1-6-1

ًحَُ هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس سٌظین ثشًبهِ ّبی آهَصضی

1-6-2

هیضاى هطبسوز اػضبی ّیبر ػلوی دس سٌظین ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ سشفػل
دسٍس

1-6-3

مطلًب



ًظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی



ًظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی



سشم خبسی(دشسص اص اػضبی ّیبر ػلوی )

1-6-3

ًظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی
سشم خبسی(دشسص اص سئیس اداسُ آهَصش )

1-6-3

ًظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی
سشم خبسی(دشسص اص هؼبٍى آهَصضی )

1-6-3

ًظبسر ضَسای گشٍُ ثش ًحَُ اسائِ دسٍس ٍ سطىیل هٌظن والسْب ٍ هسبیل آهَصضی
سشم خبسی(دشسص اص سئیس داًطىذُ)

1-6-4





هؼیبسّبی ویفیز دبیبى ًبهِ ّب ٍ عشحْبی دژٍّطی

● تًضیح :گزيٌ فاقد تحصیالت تکمیلی بًدٌ ي متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
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مطلًب



سشم خبسی(دشسص اص هذیش گشٍُ)

1-6-3

وسبتآ



وامطلًب

ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-7امکاوات مالی مًرد ویاس گزيٌ
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

1-7-1

ٍخَد ثشًبهِ هبلی گشٍُ دس خْز ّضیٌِ وشدى ثَدخِ گشٍُ



1-7-2

وفبیز ثَدخِ گشٍُ ثشای سبهیي اهىبًبر ٍ سدْیضار هَسد ًیبص

1-7-3

سشاًِ ّضیٌِ ّبی آهَصضی ثِ سفىیه داًطدَ ،دٍسُ ّب ٍ سضشِ ّب




ػامل  : 1رسالت ،اَذاف ي جایگاٌ ساسماوی
مالک  -1-8فؼالیتُای بزين داوطگاَی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1-8-1

مطلًب

سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی وِ دس هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ ّب ثب سبیش گشٍُ

1-8-2

سبصهبًْبی ریشثظ ّوىبسی داسًذ.

1-8-3

هیضاى ّوسَیی فؼبلیشْبی ثشٍى گشٍّی اػضبء ثب سسبلز ٍ اّذاف گشٍُ ٍ سخػع
آًْب

1-8-4




سؼذاد اػضبی گشٍُ وِ دس خلسبر هطبٍسُ ای سبصهبى ّبی ریشثظ ٍ اًدوي ّب



ضشوز هی ًوبیٌذ.

1-8-5

هیضاى اػشجبس خزة ضذُ سَسظ دسشگبُ ّبی ریشثظ اص عشیك ّوىبسی اػضبی ّیبر



ػلوی

1-8-6

سؼذادسبػبسی وِ اػضبی گشٍُ دس خلسبر سبیش سبصهبًْب ٍ اًدوي ّب ثوٌظَس



خذهبر هطبٍسُ ای ضشوز هی وٌٌذ.

1-8-7

سؼذاد سبػبسی وِ اػضبی گشٍُ دس سبیش دسشگبُ ّب ٍ سبصهبًْب ثِ فؼبلیشْبی خبسج اص
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مطلًب



ّبی داًطىذُ ٍ داًطگبُ ّوىبسی داسًذ.
سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی وِ دس اسائِ دسٍس ثب سبیش داًطىذُ ّب ٍ داًطگبُ ٍ

وسبتآ

وامطلًب



سخػع خَد هی دشداصًذ.
ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی ي بزوامٍ َای درسی ي غیزدرسی
مالک  -2-1ديرٌ َای آمًسضی ي اَذاف آن
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

2-1-1

ٍخَد ثشًبهِ ّب ٍ دٍسُ ّبی خذیذ آهَصضی ٍ ثبصآهَصی ثشاسبس ًیبصّب

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



2-1-2

اًغجبق دٍسُ ّب ثب اّذاف ٍ سسبلز گشٍُ

2-1-3

وفبیز ثشًبهِ دسسی دس ایدبد دبیِ ػلوی لبثل لجَل (اسسمبء داًص) دس داًطدَیبى




2-1-4

وفبیز ثشًبهِ دسسی دس اسسمبء هْبسسْب (اًدبم لبثلیشْبی وبس)



2-1-5

وفبیز ثشًبهِ دس ایدبد سؼْذ ،اخالق حشفِ ای ٍ هسئَلیز دزیشی



ػامل  : 2بزوامٍ َای آمًسضی ي بزوامٍ َای درسی ي غیزدرسی
مالک  -2-2تىاسب رضتٍ َا ی تحصیلی با تخصص اػضای َیات ػلمی
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

2-2-1

سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی گشٍُ ثب سخػع اػضبی ّیبر ػلوی

2-2-2

سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی ثب سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی

2-2-3

سٌبست سضشِ ّبی گشٍُ ثب سؼذاد وبسوٌبى ٍ وبسضٌبسبى

2-2-4

سٌبست سضشِ ّبی سحػیلی ثب اهىبًبر آصهبیطگبّی

2-2-5

ٍخَد دسٍس غیشهشسجظ ثب سضشِ (  ، ITصثبى اًگلیسی ،سٍش سحمیك)

2-2-6

ٍخَد ٍ اسائِ ٍاحذّبی اًشخبثی یب غیشهحَس ( ) NON CORE

● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
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مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



●

●

●

عامل  : 2برنامه های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی
مالک  -2-3ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی

ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

2-3-1

سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش ّیبر ػلوی

2-3-2

سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش داًطدَ




2-3-3

سٌبست ثشًبهِ ّبی دسسی ثب ًیبصّبی خبهؼِ اص ًظش داًص آهَخشگبى



2-3-4

اًغجبق دسٍس ثب آخشیي دسشبٍسدّبی سضشِ



2-3-5

سَخِ اػضبی ّیبر ػلوی ثِ سشفػلْبی هػَة دسٍس



ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-1تزکیب اػضای َیات ػلمی
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

مطلًب

مطلًب




3-1-1

سشویت اػضبی ّیبر ػلوی گشٍُ اص ًظش هشسجِ ػلوی

3-1-2

ًسجز اػضبی ّیبر ػلوی ثِ داًطدَیبى ثِ سفىیه همبعغ

3-1-3

ًسجز اػضبی ّیبر ػلوی سوبم ٍلز ثِ دبسُ ٍلز



3-1-4

سٌبست ّیبر ػلوی ثب سضشِ ّبی سحػیلی ٍ دٍسُ ّبی سحػیلی



3-1-5

هیضاى اسشفبدُ گشٍُ اص اػضبی ّیبر ػلوی هذػَ (ثشسش ٍ )...
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وسبتآ

وامطلًب



ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-2فؼالیتُای آمًسضی َیات ػلمی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 3-2-

مطلًب

3-2-2
3-2-3

دبیبى ًبهِ ّبی اسبسیذ ساٌّوب اص ًظش سؼذاد آًْب

3-2-4

هشَسظ سؼذاد وبسگبُ ّبی گزساًذُ ضذُ ّیبر ػلوی دس  2سبل اخیش

مطلًب




سؼذاد ٍاحذّبی سذسیس ضذُ اػضبی ّیبر ػلوی دس ّش سشم ثغَس هشَسظ
سٌبست ٍاحذّبی سذسیس ضذُ اػضبی ّیبر ػلوی ثش اسبس سخػع

وسبتآ

وامطلًب

●


● تًضیح :گزيٌ فاقد تحصیالت تکمیلی بًدٌ ي متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-3فؼبلیشْبی دژٍّطی ّیبر ػلوی

عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 3-33-3-2

مطلًب

وسبتآ
مطلًب



سشاًِ سؼذاد عشحْبی دژٍّطی دبیبى یبفشِ دس  2سبل گزضشِ
هشَسظ سؼذاد وشبة هٌشطش ضذُ سَسظ اػضبی ّیبر ػلوی ( سبلیف ٍ سشخوِ) دس 3



سبل گزضشِ

3-3-3

ػذاد همبالر چبح ضذُ اػضبء دس هدالر هؼشجش ػلوی /دژٍّطی (داخلی ٍ
خبسخی) دس  3سبل گزضشِ

3-3-4

سؼذاد همبالر اسائِ ضذُ دس هدبهغ ػلوی داخلی ٍ خبسخی دس  2سبل گزضشِ

3-3-5

سشاًِ سؼذاد داٍسی همبالر ٍ وشبة سَسظ اػضبی ّیبر ػلوی
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وامطلًب





3-3-6



ػضَیز دس ّیبسْبی اخشایی ٍ ػلوی سویٌبسّب ٍ وٌفشاًسْب دس  3سبل گزضشِ

ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-4فؼالیتُای اجزائی َیات ػلمی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 3-4-

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



هیضاى ػضَیز دس اًدوي ّبی ػلوی (داخلی ٍ خبسخی)



3-4-2

هیضاى ػضَیز دس ّیبسْبی هوشحٌِ ٍ اسصضیبثی

3-4-3

هیضاى ػضَیز دس ضَساّبی خبسج اص گشٍُ دس سغح داًطىذُ ٍ داًطگبُ

3-4-4

ّوىبسی دس فؼبلیشْبی اخشایی دس خبسج اص داًطگبُ




ػامل َ :3یات ػلمی
مالک  -3-5يیژگی َای ػضً َیات ػلمی ي ريوذ ارتقاء
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 3-5-

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



سي اػضبی ّیبر ػلوی



3-5-2

ٍضؼیز اسشخذاهی اػضبی ّیبر ػلوی

3-5-3

سسجِ ػلوی اػضبی ّیبر ػلوی



3-5-4

اسسمبء اػضبی ّیبر ػلوی



3-5-5

سشفیغ اػضبی ّیبر ػلوی
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ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-1پذیزش يپیطزفت تحصیلی داوطجًیان
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

سٌبست داًطدَیبى دزیشفشِ ضذُ سحػیالر سىویلی ثِ سؼذاد اػضبی ّیبر ػلوی

4-1-2

هیضاى داًطدَیبى اسشؼذادّبی دسخطبى گشٍُ ثِ ًسجز ول داًطدَیبى

●
●

4-1-3

سٌبست سؼذاد دزیشفشِ ضذگبى ثب اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی

●

4-1-4

هیبًگیي هؼذل داًطدَیبى گشٍُ ثش حست همبعغ سحػیلی

●

4-1-5

ًسجز داًطدَیبى هطشٍعی  ،اًػشافی ،اخشاخی ثِ ول داًطدَیبى دس ّش همغغ

1 4-1-

سحػیلی

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

●

● تًضیح :گزيٌ فاقد تحصیالت تکمیلی بًدٌ ي متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-2سشویت ٍ سَصیغ داًطدَیبى

عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 4-2-

سَصیغ داًطدَیبى دزیشفشِ ضذُ دس همبعغ سحػیلی هخشلف ( ثش اسبس هبّیز سضشِ
ٍ سؼذاد ّیبر ػلوی سٌظین هی ضَد)

4-2-2

ًسجز داًطدَیبى دسش ٍ دخشش دس ّش سضشِ سحػیلی ( ثش اسبس هبّیز سضشِ سٌظین
هی ضَد)

4-2-3

مطلًب

●
●
●

سؼذاد فبسؽ الشحػیالى دس ّش همغغ ٍ سضشِ

● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

32

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-3مطارکت داوطجً در بزوامٍ َای آمًسضی گزيٌ
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 4-3-

دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس اسصضیبثی اسشبد

4-3-2

ضشوز داًطدَیبى دس خلسبر ثشًبهِ سیضی آهَصضی

4-3-3

دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس فؼبلیشْبی فَق ثشًبهِ ( الوذیبدّبی ػلوی،
ٍسصضی ،اسدٍّبی فشٌّگی -سفشیحی -صیبسسی ٍ اًدوٌْبی ػلوی) ثِ ًسجز ول

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

●
●
●

داًطدَیبى

4-3-4

دسغذ داًطدَیبى ضشوز وٌٌذُ دس والسْبی هْبسسْبی فَق ثشًبهِ) ٍ ICDLٍ IT
صثبى)

●

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-4تؼامل داوطجًیان با اػضای َیات ػلمی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 4-4-

اخشػبظ ثشًبهِ صهبى ثٌذی هطخع ثشای هطبٍسُ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ سَسظ
اسشبد ٍ اػالم لجلی آى

4-4-2

اهىبى دسششسی داًطدَیبى ثِ اسبسیذ دس صهبى ّبی اػالم ضذُ
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مطلًب




وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

4-4-3

سضبیز داًطدَیبى اص هیضاى ٍ ًحَُ ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ اػضبی ّیبر ػلوی



4-4-4

سَخِ ّیبر ػلوی ثِ سبػبر هاللبر ثب داًطدَیبى دس دفشش وبس



4-4-5

هیضاى هطبسوز داًطدَیبى دس عشحْبی دژٍّطی



4-4-6

سؼذاد همبالر ػلوی هطششن داًطدَیبى ثب اػضبی ّیبر ػلوی



ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-5ػالقٍ ي آگاَی داوطجًیان بٍ رضتٍ تحصیلی اختصاصی گزيٌ ي باسار کار
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

مطلًب

هؼشفی هطخػبر سضشِ سحػیلی ثِ داًطدَیبى خذیذالَسٍد اخشػبغی گشٍُ

●

4-5-2

ثشسسی ػاللِ داًطدَیبى اخشػبغی گشٍُ ثِ سضشِ سحػیلی

●

4-5-3

آگبّی داًطدَیبى اص سضشِ سحػیلی اخشػبغی گشٍُ ٍ ثبصاس وبس

●

1 4-5-

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-6وظز داوطجًیان در بارٌ گزيٌ
ضمارٌ وطاوگز

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص هذیشیز گشٍُ



4-6-2

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ثشًبهِ سیضی دسسی گشٍُ



4-6-3

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص ساّجشدّبی یبددّی /یبدگیشیچ

4-6-4

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص اهىبًبر ٍ سدْیضار آهَصضی




4-6-5

هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص اهىبًبر سفبّی داًطدَیبى



1 4-6-
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وامطلًب

4-6-6



هیضاى سضبیز داًطدَیبى اص وویشِ دبیبى ًبهِ ٍ ساٌّوبیی دبیبى ًبهِ

ػامل  :4داوطجً
مالک  -4-7فؼالیتُای پژيَطی داوطجًیان
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

داًطدَیبى هطغَل دس عشحْبی دژٍّطی

●

4-7-2

همبالر ػلوی داًطدَیبى

●

4-7-3

هیضاى ضشوز داًطدَیبى دس اًدوي ّبی ػلوی

4-7-4

اسشفبدُ اص هٌبثغ وشبثخبًِ

●
●

1 4-7-

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

● تًضیح :گزيٌ فاقد تحصیالت تکمیلی بًدٌ ي متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

ػامل  : 5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-1الگًَا ي ريش تذریس
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 5-1-

سٌبست سٍش سذسیس ثب هحشَای دسس



5-1-2
5-1-3

سػشیح لبثلیشْبی هَسد اًشظبس دس عشح دسس

5-1-4

ضفبف ثَدى اّذاف آهَصضی دس  3حیغِ یبدگیشی ( ضٌبخشی ،ػبعفی ٍ سٍاًی -



حشوشی)



ًسجز اسشفبدُ اػضبی ّیبر ػلوی اص سٍضْبی سٌشی ٍ سٍضْبی ًَیي ( هطبسوشی،



سؼبهلی)... ٍ ،

5-1-6

مطلًب



اسشفبدُ اص عشح دسس

5-1-5

مطلًب

وسبتآ

وامطلًب

هیضاى ضشوز اػضبی ّیبر ػلوی دس وبسگبُ ّبی سٍش سذسیس
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5-1-7



هیضاى سَخِ اسشبد ثِ سفبٍسْبی فشدی داًطدَیبى

ػامل  : 5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-2استفادٌ اس مىابغ ي يسایل آمًسضی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 5-2-

اسشفبدُ ّیبر ػلوی اص هٌبثغ ٍ ٍسبیل ووه آهَصضی

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب




5-2-2

اسشفبدُ هغلَة ّیبر ػلوی اص ٍسبیل ووه آهَصضی هشٌبست ثب هحشَای دسس

5-2-3

اسشفبدُ اص اهىبًبر ایٌششًز ،وبهذیَسش ٍ سی دی ّبی آهَصضی



5-2-4

اسشفبدُ اص وشبثخبًِ



5-2-5

سضبیز داًطدَیبى دس اسشفبدُ اص ٍسبیل ووه آهَصضی



ػامل  : 5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-3چگًوگی ارسیابی پیطزفت تحصیلی
ضمارٌ وطاوگز
1 5-3-

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب



داساثَدى ثشًبهِ هطخع ثشای فشایٌذ اسصیبثی داًطدَیبى

5-3-2

اًدبم اسصیبثی سطخیػی (اٍلیِ) دس ضشٍع دسس

5-3-3

اًدبم اسصیبثی سىَیٌی ثب ّذف ضٌبسبیی هطىالر دسسی داًطدَیبى

5-3-4

اًدبم اسصیبثی دبیبًی ثش اسبس آصهًَْبی اسشبًذاسد

5-3-5

گزساًذى وبسگبُ اسصیبثی اػضبی ّیبر ػلوی

وامطلًب
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ػامل  :5راَبزدَای یادگیزی /باسدَی
مالک  -5-4استفادٌ اس باسخًرد وتایج ارسضیابی
ضمارٌ وطاوگز
1 5-4-

عىًان وشاوگر

مطلًب

5-4-2
5-4-3

سبص ٍ وبس ثشسسی ًشبیح اسصیبثی داًطدَیبى

5-4-4

سبص ٍ وبس ثشسسی سحلیل آصهَى ّبی دبیبًی

5-4-5

ٍخَد سبص ٍ وبس سطَیك ٍ ّ ...یبر ػلوی ثش اسبس ًشبیح اسصضیبثی آًبى

مطلًب



ٍخَد هسشٌذار اسصضیبثی والسْبی دسسی اػضبی ّیبر ػلوی
سبص ٍ وبس ثشسسی ًشبیح اسصضیبثی ّیبر ػلوی ٍ سٌظین گضاسش

وسبتآ

وامطلًب


●



● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.

ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-1فضاَای آمًسضی ي اداری گزيٌ با ديرٌ ي رضتٍ
ضمارٌ وطاوگز
1 6-1-

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



اسشفبدُ ثْیٌِ اص فضبّبی آهَصضی هَخَد سَسظ گشٍُ




6-1-2

سٌبست فضبی اداسی ثب ًیبصّب ٍ فؼبلیشْبی گشٍُ

6-1-3

اسشفبدُ ثْیٌِ اص فضبّبی اداسی هَخَد دس گشٍُ

6-1-4

فضبّبی اخشػبغی ثشای داًطدَیبى سحػیالر سىویلی

6-1-5

سٌبست فضبی آهَصضی (سبلي وٌفشاًس ،سبلي اهشحبًبر)

● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
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●


ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-2کتابخاوٍ ي سیستم اطالع رساوی
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 6-26-2-2

سٌبست فضبی وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ثب سؼذاد داًطدَیبى

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

●

سٌبست وشبثْبی وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ثب ًیبصّبی داًطدَیبى ( وشبثْبی هشخغ ٍ



سٍصآهذ)

6-2-3

سٌبست هدالر ػلوی داخلی ٍ خبسخی ثب ًیبص گشٍُ

6-2-4

اسشفبدُ اص سیسشن ّبی سایبًِ ای

6-2-5

سبػبر وبس وشبثخبًِ اخشػبغی گشٍُ ٍ هشوض اعالع سسبًی

6-2-6

اسائِ اهىبًبر دطشیجبًی وشبثخبًِ ( سبیخ ٍ سىثیش)

وامطلًب




● تًضیح  :گريٌ متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی وبًدٌ ي َمچىیه فاقذ کتابخاوٍ اختصاصی است.
ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-3امکاوات ي خذمات رایاوٍ ای
ضمارٌ وطاوگز
1 6-3-

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



سٌبست اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای ثب ًیبصّبی گشٍُ



6-3-2

اسشفبدُ اػضبی ّیبسؼلوی ٍ داًطدَیبى اص اهىبًبر ٍ خذهبر سایبًِ ای

6-3-3

سٌبست هدالر ػلوی داخلی ٍ خبسخی ثب ًیبص گشٍُ

6-3-4

ٍخَد هشخػع ٍ هسئَل وبهذیَسش دس سبیز

6-3-5

دسششسی ثِ ایٌششًز ٍ ضیىِ ّبی اعالع سسبًی



6-3-6

سٌبست فضبی سبیز وبهذیَسشی ثب سؼذاد داًطدَیبى
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ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-4کارگاٌ َا ي آسمایطگاَُا
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 6-4-

فضبی آصهبیطگبُ هشٌبست ثب سضشِ ّبی سحػیلی گشٍُ

6-4-2

سٌبست اهىبًبر وبسگبُ ّب ٍ آصهبیطگبُ ثب دسٍس ػولی

6-4-3

سبص ٍ وبس سدْیض ثوَلغ ٍسبیل آصهبیطگبّی

6-4-4

دسششسی داًطدَیبى ثِ آصهبیطگبُ ٍ وبسگبُ

6-4-5

حضَس هسئَل یب وبسضٌبس ثِ هٌظَس اسشفبدُ ثْیٌِ داًطدَیبى اص آصهبیطگبُ ٍ

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

●
●
●
●

وبسگبُ

●

● :گزيٌ آسمایطگاٌ اختصاصی وذارد.
ػامل  : 6امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
مالک  -6-5امکاوات سمؼی ي بصزی
ضمارٌ وطاوگز
1 6-5-

عىًان وشاوگر

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب



فشاّن سبصی ثوَلغ ٍسبیل ووه آهَصضی

6-5-2

سٌبست ٍسبیل آهَصضی ثب ًیبصّبی گشٍُ



6-5-3

ثِ سٍص ثَدى ٍسبیل آهَصضی گشٍُ



6-5-4

ٍخَد ثشًبهِ هذٍى ثشای اسشفبدُ اص ٍسبیل آهَصضی
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ػامل  : 7پایاوىامٍ َا ،فزصتُای مطالؼاتی ي سمیىارَا
مالک  -7-1کیفیت پایاوىامٍ َا
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز
1 7-1-

مطلًب

وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

●
●

ٍخَد هسشٌذار هشثَط ثِ آئیي ًبهِ ٍ همشسار دبیبى ًبهِ

7-1-2

هیضاى سػبیز آئیي ًبهِ ٍ همشسار دبیبى ًبهِ( سَسظ اػضبی گشٍُ)

7-1-2

هیضاى سػبیز آئیي ًبهِ ٍ همشسار دبیبى ًبهِ سَسظ هؼبٍى دژٍّطی)

7-1-3

ثشًبهِ سیضی هذٍى دس خػَظ اسصضیبثی سىَیٌی دبیبى ًبهِ

●
●

7-1-4

اسشفبدُ اص اسبسیذ ّوسبى سبیش گشٍّْبی ّوسبى دس ساٌّوبیی ٍ هطبٍسُ دبیبى ًبهِ

●

7-1-5

سٌبست ػٌبٍیي دبیبى ًبهِ ّب ثب سخػع اػضبی وویشِ

7-1-6

ٍخَد سبص ٍ وبس دس خػَظ اسشفبدُ اص ًشبیح دبیبى ًبهِ ّب

●
●

● تًضیح :گزيٌ فاقد تحصیالت تکمیلی بًدٌ ي متًلی داوشجًیان ي رشتٍ اختصاصی ومی باشد.
ػامل  : 8داوص آمًختگان
مالک  -8-1وظز مذیزان در بارٌ تًاوایی َای داوص آمًختگان
عىًان وشاوگر

ضمارٌ وطاوگز

مطلًب

1 8-1-

سضبیز هذیشاى اص سغح داًص فبسؽ الشحػیالى (دشسص اص هذیش گشٍُ )



1 8-1-

سضبیز هذیشاى اص سغح داًص فبسؽ الشحػیالى (دشسص اص هؼبٍى آهَصضی گشٍُ)

1 8-1-

سضبیز هذیشاى اص سغح داًص فبسؽ الشحػیالى (دشسص اص آهَصضی داًطىذُ)




1 8-1-

سضبیز هذیشاى اص سغح داًص فبسؽ الشحػیالى (دشسص اص سئیس داًطىذُ )



8-1-2

سضبیز هذیشاى اص هْبسسْبی سخػػی داًص آهَخشگبى (دشسص اص هذیش گشٍُ )



8-1-2

سضبیز هذیشاى اص هْبسسْبی سخػػی داًص آهَخشگبى(دشسص اص هؼبٍى آهَصضی
گشٍُ)

8-1-2

سضبیز هذیشاى اص هْبسسْبی سخػػی داًص آهَخشگبى(دشسص اص هؼبٍى آهَصضی
داًطىذُ)
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وسبتآ
مطلًب

وامطلًب

8-1-2

سضبیز هذیشاى اص هْبسسْبی سخػػی داًص آهَخشگبى(دشسص اص سئیس داًطىذُ )



8-1-3

سضبیز هذیشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ ٍ ٍخذاى وبس(دشسص اص هذیش گشٍُ )



8-1-3

سضبیز هذیشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ ٍ ٍخذاى وبس(دشسص اص هؼبٍى آهَصضی
گشٍُ)

8-1-3

سضبیز هذیشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ ٍ ٍخذاى وبس( دشسص اص هؼبٍى آهَصضی
داًطىذُ)

8-1-3

سضبیز هذیشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ ٍ ٍخذاى وبس ( دشسص اص سئیس داًطىذُ)
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