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تمامی واحدهای استانی ،موسسات آموزشی عالی علمی کاربردی و مراکس
آموزش علمی کاربردی
تا سالم ٍ زػای ذیط؛
احتطاهاً؛ زض ضاستای اتالؽ ضیاست هحتطم زاًطگاُ هثٌی تط اجطای فاظ ًرست عطح
اضظیاتی ٍ ضتثِتٌسی هطاکع آهَظش ػلوی کاضتطزی ،تا ػٌایت تِ اّساف ٍ کاضکطزّای
هَضز اًتظاض اظ اجطای عطح ،چاضچَبّای هػَب ضَضای ًظاضت ٍ اضظیاتی زاًطگاُ ٍ
ّوچٌیي هالحظات فٌی ٍ اجطایی زض هطحلِ "ذَز اضظیاتی" تسیيٍسیلِ اّساف،
هطاحل ٍ فطآیٌس اجطا ٍ العاهاتی ضا کِ الظم است تَسظ ٍاحسّای استاًی ،هَسسات
آهَظش ػالی ػلوی کاضتطزی ٍ هطاکع هجطی زٍضُّای ػلوی کاضتطزی هَضز ًظط قطاض
زٌّس ضا تِ استحضاض هیضساًس .الظم تِ شکط است هطاحل ٍ جٌثِّای هَضز اضاضُ زض ایي
ترصًاهِ هتوطکع تط هطحلِ ذَز اضظیاتی تَزُ ٍ العاهات اجطایی هطتثظ تا سایط هطاحل
هتؼاقثاً اػالم ذَاّس ضس.
تا تَجِ تِ ایٌکِ ذَز اضظیاتی هطاکع آهَظضی هثٌا ٍ ظیطتٌای عطح اضظیاتی ٍ ضتثِتٌسی
است اًتظاض هیضٍز هطاکع تا اجطای ایي ترطٌاهِ تِ ًحَ ضایستِ ًسثت تِ تطسین زقیق
ٍضؼیت ٍ ػولکطز هطکع ٍ اضظیاتی ٍ قضاٍت هسؤالًِ ٍ هثتٌی تط ٍاقؼیتّای هَجَز
اقسام ًوایٌس .تطریع غحیح قَتّا ،ضؼفّا ،تٌظین تطًاهِ اغالحی ،اغالح ذظ
هطیّا زض سغَح هرتلف ستازی ،استاًی ،هَسسات ٍ هطاکع هٌَط تِ اضائِ تػَیط
ضفاف ٍ ٍاقؼی اظ سَی هطاکع آهَظضی است.

زض ازاهِ کلیاتی اظ اتؼاز ٍ هطرػات عطح اضائِ ٍ سپس هطاحل اجطایی آى ضا تِ آگاّی
هیضساًس:
تا تَجِ تِ ٍجَز الگَّا ٍ ضٍیکطزّای هتٌَع زض حَظُ اضظیاتی آهَظضی ،عطح
هصکَض زض تؼس ّسف ٍ کاضکطز ،اقتثاسی اظ الگَی اػتثاضسٌجی تَزُ کِ تا هاّیت ٍ
ساذتاض هطاکع آهَظضی هجطی زٍضُّای ػلوی کاضتطزی هٌغثق ٍ تَهی ضسُ است تط
ایي اساس ذَز اضظیاتی ،ضاستی آظهایی هَسسات آهَظش ػالی ػلوی – کاضتطزی،
اضظیاتی ٍاحسّای استاًی ٍ اضظیاتی ًْایی تا احتساب ضطایة ٍ اٍظاى ًطاًگطّا ،هالکّا
ٍ ػَاهل ،هسل اجطایی عطح ضا تطکیل هیزّس ایي هطاحل تِ ضکل ًوَزاض زض پیَست 1
ًطاى زازُ ضسُ است.
 تطسین جاهغ ٍ زقیق ٍضؼیت ٍ ػولکطز هطاکع آهَظضی زض اتؼاز هسیطیتی ،هسضساى،زاًطجَیاى ،اجطای زٍضُّای آهَظضی ،پژٍّص ٍ فٌاٍضی ،فطٌّگی – اجتواػی ،ازاضی-
هالی ،تجْیعات ٍ اهکاًات ٍ زاًصآهَذتگاى اظ اٍلَیتّای هَضز ًظط تَزُ کِ هتٌاسة
تا آى  9ػاهل 66 ،هالک ٍ ً 542طاًگط اضظیاتی تؼییي ضسُ است .کِ ایي ػَاهل،
هالکّا ٍ ًطاًگطّا زض قالة فطم اضظیاتی تٌظین ٍ زض پیَست  5اضائِ ضسُ است.
 تطای ّط یک اظ ًطاًگطّا هؼیاضّای قضاٍت زض سِ سغح تثییي ضسُ است ضایاى شکطاست کِ زض ایي ذػَظ ،تالش ضسُ هتٌاسة تا ًَع ًطاًگطّا تِ لحاػ هاّیت ٍ هیعاى
کویت ٍ کیفیپصیطیّ ،وچٌیي العاهات هٌسضج زض ضَاتظ ٍ هقطضات ،آییيًاهِّا ٍ
ترصًاهِّا ،هؼیاضّا (استاًساضزّا) تؼییي گطزًس .اظ ایيضٍ هؼیاضّا تا زٍ ضٍیکطز
استاًساضزّای پایِ ٍ استاًساضزّای هتؼالی تٌظین ضسُاًس.

زض هطحلِ "ذَز اضظیاتی" ػَاهل ،هالکّا ٍ ًطاًگطّا فاقس ضطایة ٍظًی ٍ اهتیاظ
هیتاضٌس .سْن ّط یک اظ ػَاهل ،هالکّا ٍ ًطاًگطّا زض اهتیاظ ًْایی هطکع تَسظ
ضَضای ًظاضت ٍ اضظیاتی زاًطگاُ ٍ اظ عطیق ترػیع ضطایة ٍظًی تِ ًطاًگطّا ،تؼییي
اهتیاظ هالکّا ٍ سْن ػَاهل تا لحاػ ًوَزى سیاستّا ،ذظ هطیّا کالى ٍ
تطًاهِّای اٍلَیتزاض زاًطگاُ هحاسثِ هیضَز.

 اب توجه به امهیت مرحهل خود ارزاییب و رضورت ارائه تصویر حصیح و شفاف از وضعیت و معلکرد مراکز ،مزیانانطباق نتاجی خود ارزاییب اب راس یت آزمایی و ارزاییب هنایی بهعنوان مولفه تشویقی و حتت عنوان مهگرایی در نظر گرفته
شده است.که اب ختصیص امتیاز قابل مالحظه در ارزاییب هنایی احتساب خواهد شد.
اقساهات ٍ گامّایی کِ الظم است تَسظ هطاکع آهَظش زض هطحلِ ذَز اضظیاتی اًجام
پصیطز تِ ضطح شیل است.
 تطکیل کاض گطٍُ ذَز اضظیاتی زض سغح هطکع آهَظش تا هسؤلیت ضئیس هطکع هتطکلاظ تطکیة هؼاٍى /هسیط آهَظش ٍ پژٍّص ،زٍ ًفط اظ هسیطاى گطٍُ ،یک ًفط اظ هسیطاى یا
کاضضٌاساى هغلغ اظ سایط حَظُّای هطکع تَزُ کِ تَسظ ضئیس هطکع آهَظش تِ ٍاحس
استاًی ٍ هَسسِ آهَظش ػالی شیطتظ هؼطفی هیضًَس .حساکثط هْلت تطکیل کاض
گطٍُ ٍ هؼطفی اػضاء تاضید  94/6/4است.
 ضطکت زض کاضگاُ آهَظضی اضظیاتی ٍ ضتثِتٌسی کِ تَسظ ٍاحس استاًی تطگعاضهیضَز .ظهاى ٍ ًحَُ تطگعاضی کاضگاُ تا ّواٌّگی ٍ اػالم ٍاحس استاًی شیطتظ ذَاّس
تَز.
 تٌظین تطًاهِ ظهاى تٌسی اًجام عطح زض کاضگطٍُ هطکع آهَظش تِ گًَِای کِ حساکثطتا هَضخ  94/7/12گعاضش ًْایی تِ هطجغ هطتَط اضائِ ضَز( .هَسسات ٍ ٍاحسّای استاًی

هیتَاًٌس تِ هَاظات زضیافت اعالػات اظ هطاکع ،اقساهات الظم زض جْت تطضسی ٍ
ضاستیآظهایی گعاضشّای ٍاغلِ تِ ػول آٍضًس).
 زازُّای هَضز ًیاظ ّط ًطاًگط ،هساضک ٍ هستٌسات آى ٍ فطم اضظیاتی زض چاضچَب تطًاهِظهاىتٌسی ضسُ جوغآٍضی ٍ تکویل ضَز.
 اضسال فطم تکویل ضسُ اضظیاتی زض قالة فایل  EXCElتِ هَسسِ یا ٍاحس استاًی تِاًضوام هستٌسات ٍ هساضک هَضز ًیاظ ٍ تا تاییس اػضاء کاضگطٍُ ،تاکیس هیضَز فطمّای
اضظیاتی اضسالی تَسظ هطکع تایس هٌضن تِ هستٌسات ٍ هساضک هطتَط تاضس زض غیط
ایٌػَضت زض هطحلِ ضاستیآظهایی ٍ تطضسیّای تؼسی ،اهتیاظ ًطاًگطّای فاقس هستٌس،
هحاسثِ ًرَاّس ضس .الظم تِ شکط است زض فطم اضظیاتی ،هؼیاض قضاٍت ًطاًگطّایی کِ
ًیاظهٌس هستٌسات است هطرع ضسُ اًس؛ لصا تَغیِ هیضَز هطاکع آهَظضی تطای افعایص
زقت ٍ تسْیل زض فطآیٌس تطضسیّای تؼسی ،ضوي زستِتٌسی ٍ عثقِتٌسی هٌاسة ٍ
هٌظن هستٌسات زض قالة فایل الکتطًٍیکی اظ اضائِ هساضک فاقس اػتثاض جساً ذَززاضی
ًوایٌس .کیفیت ػولکطز هطکع زض ایي حَظُ تأثیط تسعایی زض غحت راستیآزمایی ٍ
تطضسیّای تؼسی ذَاّس زاضت.
 پس اظ اضسال فطم اضظیاتی ٍ هستٌسات ،هطکع آهَظش هتٌاسة تا قَتّا ٍ ضؼفّایضٌاسایی ٍ گعاضش ضسُ تطًاهِ اجطایی ٍ اغالحی تٌظین ٍ تِ هَسسِ ٍ ٍاحس استاًی
شیطتظ اضائِ ًوایٌس.

-

ٍاحسّای استاًی زض جْت تططیح زقیق هطاحل ذَز اضظیاتی ،تثیي العاهات فٌی

ٍ اجطایی ٍ اًجام سایط ّواٌّگیّا ،هلعم تِ تطگعاضی کاضگاُ آهَظضی ٍیژُ هطاکع آهَظش
استاى هیتاضٌس .حضَض کلیِ ضٍسای هطاکع زض کاضگاُ العاهی تَزُ ٍ حضَض سایط افطاز
تٌاتط غالحسیس ٍاحس استاًی است.
هجسزاً ذاعط ًطاى هیساظز اقساهاتی کِ زض سغح هَسسات آهَظش ػالی ػلوی
کاضتطزی ٍ ٍاحسّای استاًی زض عطح اضظیاتی ٍ ضتثِتٌسی الظم است اًجام پصیطز هتؼاقثاً
هتٌاسة تا تطًاهِ ظهاىتٌسی اجطای عطح اػالم هیضَز.
زض پایاى اظ ضٌّوَزّا ،هساػستّا ٍ تاکیسات اضظضوٌس ضئیس ٍ اػضاء ّیأت ضئیسِ
هحتطم زاًطگاُ زض اجطای ایي عطح تطکط ًوَزُ ٍ پیطاپیص اظ ّوکاضی تواهی
ٍاحسّای استاًی ،هَسسات ٍ هطاکع آهَظش ػلوی کاضتطزی سپاسگعاضی هی ًوایس.

