
  دستورالعمل تشكيل كارگروههاي تخصصي هيات هاي نظارت وارزيابي استاني
  

  :مقدمه  
            ماده يك آيين نامـه تـشكيل ونحـوه فعاليـت شـوراي نظـارت وارزيـابي و جهـت                     "ج"بند   4به استناد جزء     

ظـارت  كارگروههاي هيات هاي ندربهره مندي از نقطه نظرات و مشاركت اعضاي هيات علمي صاحب نظـر           
 استفاده از توان كارشناسي كليـه دانـشگاهها وموسـسات آمـوزش عـالي دولتـي                 و به منظور    استاني وارزيابي

شـيوه نامـه فعاليـت هيـات          6-4به عنوان بخشي از وظايف هيات استاني بنـد          ( وغيردولتي مستقر در استان   
  : و به شرح زير ابالغ مي گرددتهيهاين دستورالعمل ) استاني

  .شده استرالعمل تعاريف مندرج در ماده يك شيوه نامه فعاليت هاي نظارت و ارزيابي عينًا لحاظ در اين دستو
  

  : اهداف1ماده 
  با هيات هاي نظارت وارزيابي استانيايجاد تعامل وهمكاري بين موسسات آموزش عالي استان -1-1
 بهبود فرآيندها وايجاد زيرساخت هاي مناسب-2-1
  ز آموزش عالي مستقر در استانهماهنگي الزم بين مراك  -3-1
  استانيكارآمد كردن برنامه هاي نظارت وارزيابيسرعت بخشيدن و  -4-1
 

  : وظايف-2ماده 
موسسات آموزش عالي اسـتان مـرتبط   نظارت وارزيابي بر    بازديدهاي   انجام   برنامه ريزي به منظور    -1-2

  با حوزه فعاليت كارگروه 
   مرتبط با حوزه فعاليت كارگروهعات بررسي وتجزيه تحليل آمار واطال-2-2
 به هيـات    در امور آموزشي،پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي واجرائي     الزم  ارائه راه كارهاي    بررسي و    -3-2

  . جهت اتخاذ تصميم نهايينظارت وارزيابي استان
  

، دولتـي وابـسته بـه وزارت علـوم        آمـوزش عـالي     موسسات  دانشگاهها و   كارگروه  اعضاي   -3ماده  
   وفناوريتحقيقات

   دبير هيات نظارت وارزيابي استاني-1-3
  يك نفر از اعضاي هيات نظارت وارزيابي به انتخاب رئيس هيات استاني-2-3
   معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب-3-3
      يك نفر از اعضاي هيات علمي هريك از دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئـيس                   -4-3

  ه با حكم رئيس هيات استانيربوطدانشگاه م
  



  كارگروه دانشگاه پيام نوراعضاي  – 4ماده 
   دبير هيات نظارت وارزيابي استاني-1-4
  دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيـشنهاد رئـيس دانـشگاه                     -2-4

  مربوطه  به هيات استاني
  ور رئيس واحد استاني دانشگاه پيام ن-3-4
 استان بـه هيـات      يك نفر از اعضاي هيات علمي پيام نور استان با معرفي رئيس دانشگاه پيام نور               -4-4

  استاني
  

دانـشگاه    و غيرانتفـاعي  –غيردولتـي   آموزش عالي   دانشگاه ها وموسسات    كارگروه  اعضاي   -5ماده  
  آزاد اسالمي 

   دبير هيات نظارت وارزيابي استان-1-5
  اوري دانشگاه منتخب معاون پژوهشي وفن-2-5
بـه پيـشنهاد رئـيس دانـشگاه     نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان    دو   -3-5

  مربوط و تائيد معاونت آموزشي وزارت متبوع
  مستقر در استان اسالمي مركز دانشگاه آزاد / رئيس بزرگترين واحد -4-5
 غيرانتفاعي يا دانشگاه آزاد اسالمي به انتخـاب     -ياز موسسات غيردولت   هيات علمي    و نفر عض  يك -5-5

  هيات نظارت وارزيابي استان 
   به انتخاب هيات استاني غيرانتفاعي بزرگ استان –يكي از موسسات غيردولتي  رئيس -6-5
  

    كارگروه دانشگاه جامع علمـي كـاربردي وموسـسات آمـوزش عـالي وابـسته بـه                 اعضاي   -6 ماده  
  دستگاه هاي اجرايي

   دبير هيات نظارت وارزيابي استان -1-6
   معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب – 2-6
پيـشنهاد رئـيس دانـشگاه       به   از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي مستقر در استان         نفر   سه– 3-6

  مربوط وتائيد معاونت آموزشي وزارت متبوع
  واحد استاني دانشگاه جامع علمي وكاربردي رئيس -4-6
 موسسه آموزش عـالي وابـسته بـه سـاير دسـتگاه هـاي               مركز علمي كاربردي يا   بزرگترين   رئيس   -5-6

  اجرايي در استان 
 استان به   دانشگاه جامع  مركز    يك نفر مدرس از دانشگاه جامع علمي وكاربردي به پيشنهاد رئيس           -6-6

  هيات استاني
  



 سمت،رت وارزيابي استاني با ذكر      توسط رئيس هيات نظا   ي تخصصي    احكام اعضاي كارگروهها   -7ماده  
  .خواهد شد صادر سال 2براي مدت 

در فعـال   آمـوزش عـالي     تعـداد موسـسات     متناسب با    6 تا   3 تعداد كارگروههاي موضوع مواد      :1تبصره  
  . خواهد بود4 وحداكثر 2استان حداقل 

دبير تعيين و ه عنوان را ببه عنوان رئيس ويك نفر      را   يك نفر    در اولين جلسه خود   هر كارگروه   : 2تبصره  
  .مي نمايدبه رئيس هيات استاني جهت صدور حكم معرفي 

دعوت براي تشكيل جلسه توسط     .  هر كارگروه حداقل در هر ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد           :3تبصره  
دبير هر كارگروه انجام مي گيرد وصورتجلسه كارگروهها جهت اطـالع واتخـاذ تـصميم الزم بـه هيـات                    

  .مي گردداستاني ارسال 
  

شـوراي نظـارت وارزيـابي     جلـسه  هـشتمين  در  تبـصره 3 و  بند27 ماده 8 اين دستور العمل در    -8ماده  
  . الزم االجرا استدانشگاههاي منتخب تصويب و پس از ابالغ به 21/10/87 آموزش عالي مورخ 

  
   

  


