
 

                   اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهها
  و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي 

  

  :مقدمه

 آئين نامـه مـديريت دانـشگاهها و         6درجهت تحقق اهداف تعيين شده در مفاد بند الف ماده           
 شـوراي عـالي     11/4/70مؤسسات آموزش عالي مصوب دوست و چهـل و نهمـين جلـسه مـورخ                

كـه  (رهنگي، شوراي نظارت و ارزيابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي         انقالب ف 
  .شودتشكيل مي) شوداز اين پس در اين اساسنامه مؤسسه ناميده مي

  هدف : 1ماده 

هدف از تشكيل شوراي نظارت و ارزيابي ارتقاي كيفيت آموزشـي، پژوهـشي و فرهنگـي و                   
  .زارت فرهنگ و آموزش عالي استاجرائي مؤسسه در جهت تحقق اهداف و

  وظايف شورا : 2مادة 

هدايت، راهبري و هماهنگي فعاليت هاي نظارتي و ارزيابي و ارائه پيـشنهادهاي مناسـب بـه                  : 2-1
  رئيس مؤسسه 

ارزيابي كيفيت و كميت فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي، اجرائي و ميزان كـارآئي                 : 2-2
  .اس عوامل و شاخص هاي تعيين شدهبرنامه ها و مقررات براس

  .بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي مربوط به نظارت و ارزيابي مؤسسه: 2-3
  .ها و واحدهاي زير مجموعه مؤسسهارزيابي كاركرد گروهها، دانشكده : 2-4
  هاي داخلي شوراتنظيم و تصويب آئين نامه : 2-5



  تركيب شورا : 3ماده 

  )رئيس شورا(رئيس مؤسسه  : 3-1
در مؤسسات آموزشي ، معاونان آموزشي و در مؤسسات پژوهـشي معـاون             (معاونان مؤسسه    : 3-2

  )پژوهشي نايب رئيس شورا خواهد بود
  )دبير شورا(مدير دفتر نظارت و ارزيابي مؤسسه  : 3-3
  را و حكم رئيس مؤسسه  تن از اعضاي هيأت علمي صاحبنظر با پيشنهاد نايب رئيس شو5تا2 : 3-4

   :4ماده

مكاتبـات در   . شـود مصوبات شورا با امضاي رئيس شـورا بـه واحـدهاي ذيـربط ابـالغ مـي                  
  .گيردخصوص جمع آوري اطالعات با امضاي دبير شورا انجام مي

   :5مادة 

 دفتري تحت عنوان دفتر نظارت و ارزياي به عنوان دبيرخانـه شـورا تـشكيل            ،در هر مؤسسه    
هداف ، وظايف و تشكيالت آن دفتر در آئين نامه جداگانه اي تعيين و مجوزهاي مربـوط                 ا. شودمي

  .نيز از مراجع ذيربط اخذ خواهد شد 

   :6مادة 

در جلسه شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي         1/7/77 در تاريخ     ماده 6اين اساسنامه در      
خ تصويب در كليه دانـشگاهها  و        بررسي و به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاري            

 .ش عالي و پژوهشي الزم االجرا استمؤسسات آموز


