ماده  -1اهداف مرکز
هدف مرکز برنامه ریزی و پیگیری انجام ارزیابی کیفیت
فعالیت های دانشگاه تهران از طریق سنجش این فعالیت ها و
همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب و کمک به برنامه
ریزی برای بهبود آنها می باشد.

ماده  -2وظایف مرکز

University of Tehran
Quality Assessment Center

-1-6

ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی
کیفیت در بین اعضاء هیأت علمی ،دانشجویان و
مدیران و کارکنان

-1-1

دریافت و استفاده از آمار و داده های مورد نیاز در
زمینه های مختلف از مراجع ذیربط دانشگاه

-1-3

تدوین برنامه ساالنه و میان مدت مربوط به ارزیابی
درونی و برونی در دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت
علمی دانشگاه

-1-1

تعیین دستورالعمل مناسب برای ارزیابی درونی و
برونی واحدهای دانشگاه

-1-8

تسهیل ارزیابی برونی واحدهای دانشگاه

-1-1

یاری دادن به واحدهای مختلف دانشگاه برای ارزیابی
درونی از طریق فراهم آوردن تسهیالت اجرائی از جمله
برگزاری کارگاه های آموزشی و امثال آن

-1-5

نظارت بر فرایند و عملکرد گروه های مجری ارزیابی
درونی

-1-5

بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی و برونی واحدهای
مختلف و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت

-1-6

ارائه نتایج و پیشنهادات ارزیابی های انجام شده به
ریاست دانشگاه جهت ابالغ به مراجع ذیربط

-1-61

اخذ گزارش عملکرد ساالنه از واحدها و تدوین گزارش
ساالنه ارزیابی کیفیت در دانشگاه

-1-66

پیشنهاد و انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی
دانشگاه

-1-61

همکاری با مراکز بین المللی ذیربط در امر ارزیابی و
تضمین کیفیت آموزش عالی
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مقدمه
با استناد به مصوبه هشتمین جلسه مورخ
 6351/11/11هیئت رئیسه و تصویب هیأت امنا ،مرکز
ارزیابی کیفیت دانشگاه ،که در این آئین نامه مرکز
نامیده می شود ،با هدف ارزیابی کیفیت فعالیت های
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و مدیریتی دانشگاه تشکیل
می گردد .به منظور تعیین حدود اختیارات و وظایف این
مرکز و نحوه ارتباط آن با کلیه واحدهای دانشگاه تهران
این آئین نامه تدوین می شود.
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ماده  -3ساختار سازمانی مرکز
این مرکز به عنوان یک واحد سازمانی زیر نظر رئیس دانشگاه
تهران وظایف محوله را به انجام خواهد رساند.
ارکان مرکز عبارتند از:
الف رئیس مرکز
ب شورای مرکز
ج کمیته های تخصصی در زمینه ارزیابی برنامه ها و
واحدهای دانشگاه

رئیس مرکز از میان اعضاء هیأت علمی با مرتبه استاد یا
دانشیار تمام وقت دانشگاه تهران و با حکم رئیس دانشگاه به مدت
سه سال منصوب می شود.

ماده  -5وظایف رئیس مرکز
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ماده  -7وظایف شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

ماده  -4رئیس مرکز

-8-6
-8-1

-

معاون برنامه ریزی و فناوری ارتباطات دانشگاه
معاون بین الملل دانشگاه
مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی
مدیر کل برنامه ریزی آموزشی
هشت نفر از اعضاء هیأت علمی تمام وقت صاحب نظر
دانشگاه با مرتبه علمی دانشیار و باالتر و در صورت لزوم از
استادیاران به انتخاب رئیس دانشگاه

اداره مرکز براساس ضوابط و آئین نامه های مصوب
نظارت بر حسن اجرای فعالیت های مرکز و پیگیری
اشکاالت موجود و ارجاع آنها به مقاالت ذیصالح
دانشگاه
اجراء و پیگیری مصوبات شورای مرکز
پیشنهاد اعضاء شورای مرکز به رئیس دانشگاه جهت
صدور حکم
تنظیم دستور جلسات شورای مرکز
تهیه و ارائه گزارش عملکرد ساالنه مرکز
پیشنهاد معاون مرکز از میان اعضاء هیأت علمی تمام
وقت با مرتبه حداقل استادیاری دانشگاه تهران به رئیس
دانشگاه جهت صدور حکم و انتصاب به مدت سه سال

ماده  -6شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
اعضای شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه با رعایت بند  1ماده 8
این آئین نامه انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه به مدت  1سال
منصوب می گردند .ترکیب اعضای شورا به شرح ذیل می باشد:
 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا معاون آموزشی دانشگاه به عنوان نایب رئیس رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه به عنوان دبیر معاون پژوهشی دانشگاه معاون اداری و مالی دانشگاه معاون دانشجویی دانشگاه معاون فرهنگی دانشگاه3

-

تعیین مبانی ،سیاست ها و خط مشی های مربوط به
ارزیابی کیفیت فعالیت های واحدهای دانشگاه
تصویب برنامه ساالنه و میان مدت مربوط به ارزیابی با
هدف ارتقاء کیفیت دانشگاه در همه زمینه ها
بررسی نتایج گزارش های ارزیابی درونی ،برونی و
پیشنهادات کمیته های تخصصی و اتخاذ تصمیمات الزم
بررسی پیشنهادات و رسیدگی به اعتراضات دریافت شده از
واحدهای مختلف دانشگاه در مورد ارزیابی های انجام شده
تصویب آئین نامه های مورد نیاز به منظور تحقق اهداف
مرکز
بررسی و تصویب برنامه های پیشنهاد شده از طرف کمیته
های تخصصی

ماده  -8کمیته های تخصصی
کمیتههای تخصصی با تصویب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
ایجاد و مسئول آن با حکم رئیس دانشگاه برای مدت یک سال
منصوب می شود .انتصاب مجدد مسئول کمیته های تخصصی
بالمانع است .هریک از کمیته های تخصصی متشکل از  8تا 5
نفر می باشد .اعضاء کمیته های تخصصی از میان مدیران
دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشگاه با تائید شورای ارزیابی
کیفیت دانشگاه ،معرفی رئیس مرکز و با حکم رئیس دانشگاه و
به مدت یک سال منصوب می گردند.

ماده  -9وظایف کمیته های تخصصی
کمیته های تخصصی برحسب مورد و با تصویب شورای مرکز
به منظور تدوین ،نظارت یا اجراء فرایند ارزیابی فعالیت های
آموزشی و پژوهشی دانشگاه و همچنین تحلیل نتایج حاصل و
ارائه راهبردهای الزم جهت ارتقاء کیفیت تشکیل می شود.
این آئین نامه در نه ماده در تاریخ  6358/11/11در سومین
شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه به تصویب رسید و در تاریخ
 6368/11/11مورد بازنگری قرار گرفت.
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