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 :مقدمه 
های اصلی کیفیت در نظاا  مماوزع لاالیی کیفیات ندای ا        یکی از مولفه

کیفیت این مؤلفه نیز بستگی به کیفیت یااددهی  . یادگیدی است -ت ریس

های روانش اسی یادگیدی از  تحول دی گاه. فیت لملکدد یادگیدی داردو کی

رنتارگدائی به ش اخت گدائای و ساازاگدائی زیدب اای نظادی رز  را بادای      

 -مگاهی م رس نسبت به انتخاب راهبددهای م اسا  در ندای ا  یااددهی   

اماا در  . یادگیدی و دستیابی به سطح مطلوب یادگیدی نداهم کادده اسات  

م است اعضای هیأت علمی خود نیز با اصوو  اوادری ی و   الزلملی 

 -شناسی اادری ی و راهب دهوای اواددهی   مفاهیم م بوط به روان

هاای رز  بادای همفکادی و     لالوه بد منی ندصت. اادری ی آشنا باشند

هاای موناد در تا ریس     تعامل الضاء هیأت للمی با یک یگد درباره تجدبه

رز  بادای همیااری دانشاجویان در    همچ این شادای    . نداهم ش ه باشا  

تاوان از مونییات دانشاجویان     از ایان راه مای  . پذید گاددد  یادگیدی امکان

اطمی ااان صاصاال کاادد و اصتمااال شکساات تحگاایلیی  ماا  گدیاازی و  

 .گیدی را در بین دانشجویان کاهش داد گوشه
های گساتدده للام یاادگیدی و کااربدد      با تو ه به پیشدنت از طدف دیگد

هااای  ی اسااتفاده از روعدر ممااوزع لااالیاللااات و ارتباطااات ن اااوری اط

در ندای اا   تااالع بیشااتد مموزشاای نعااال و باادانگیختن یادگیدناا ه باادای

تیویات   اماا ایان اماد مساتلز     . تساییل شا ه اسات    یاادگیدی  -یاددهی

در ایان  . زمی اه اسات  ایان  ای الضای هیأت للمی در  های صدنه توانم  ی

ک ا    امکاان پاذید   ناو  را  بی به ه ف هایدستیاراستای ایجاد نیادی که 

یاادگیدی از  ملاه    -کیفیات تا ریس   شبکه تاسیس. ضدورت یانته است

باا  اق اماتی است که مدکز ارزیابی کیفیت دانشاگاه تیادان اساتیدار من را    

 .قدار داده است موارد نو  در اولویت نعالیتیای خودتو ه به 

 شبكه تع اف  -6ماده 

کاه در ایان    ی"ته ان دانشگاه در ادری یا -تدراس كیفیت شبكه"

 للمی نیاد یك شودی می نامی ه "شبكه" اختگار به پس این میین نامهی از

تیادانی باه وسایله     دانشاگاه  میدرات و کشور قوانین چارچوب در که است

 نامیا ه  "م كز"ه نام مئین این در کهمدکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تیدانی 

  .گددد شودی تاسیس می می

 

 شبكه استق ار محل -2ماده 

به صورت یك نیااد   "تیدان دانشگاه در یادگیدی -ت ریس کیفیت شبکه"

 دانشوگاه  كیفیت ارزاابی م كز" به وابستهشود و  الکتدونیکی ایجاد می
 قادار  "مدکاز " در اسات و  تیدان در "شبکه" استیدار محل. است "ته ان

 . دارد

 

 شبكه های هدف -3ماده
با تو ه به رساالت دانشاگاه تیادان بادای بیباود       را زیدهای  فه  شبكه

 :کدد خواه  دنبال خود های نعالیت یادگیدی در-کیفیت ندای   ت ریس

ای الضاای   های صدنه یاری دادن به رش  و توسعه شایستگی -3-6 

 هیات للمی دانشگاه تیدان

 در یاادگیدی  -تا ریس  هاای  و ارتیاء کیفیت نعالیت تیویت -3-2

 نتیدا دانشگاه

 ندای ا های رشا    استمدار و گیدی شکل از صمایت و تدغی  -3-3

ای  های صدناه  شایستگی توسعه ان رکاران دست تخگگی و ای صدنه

 های دانشگاه تیدان ها و دانشک ه پددیس در للمی الضای هیات

ای الضاای   های صدنه توانم  ی توسعه و رش ل در لم ابتکار -3-5

  للمی هیات

هاای   توساعه توانم ا ی   و معیارهای رش  تعیین و تشخیص -3-1

 للمی هیات ای الضای صدنه

توانم ا ی هاای    توساعه  زمی اه  ها در یاری دادن به پژوهش -3-1

 المللی بین و ملیاشاله منیا در سطح  للمی و ای الضای هیات صدنه

 در للمی هیات الضایع م او  مموز ریزی در راستای بدنامه -3-7

 دییادگی-ت ریسه کیفیت زمی 
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ضادورت تو اه باه     دربااره  لماومی  مگااهی  انزایش به کمك-3-8

هاای   ویژگای  توساعه  باه  مدباو   مسائل و یادگیدی-کیفیت ت ریس

  ملاه  از مختلف طد  از ملی سطح در للمی هیات ای الضای صدنه

 شبکه سایت

هاای   ه ویژگیتوسع بدای مشتدك چارچوبی توسعه و طداصی -3-6

 در دانشگاه تیدان للمی هیات لضایای ا صدنه

های مختلاف الضاای هیاات     نداهم کددن زمی ه تعامل گدوه -3-61

 للمی با یک یگد

 کیفیات در  ارزیاابی  ندای ا   کددن نیادی ه و توسعه به کمك-3-66

 بدای ب یادی گامی ل وان به تیدانی دانشگاهدر ویژه  به  لالیی مموزع

 ندای ا  کشاور از طدیاد بیباود     لاالی  نظاا  مماوزع   کیفیت بیبود

 ه تیداندانشگا در یادگیدی-ت ریس
 

 شبكه های فعالیت -5ماده

 صاورت  زیاد  هاای  نعالیات  شابکهی  هاای  ه ف به دستیابی م ظور به

 :گیدد می

بدقداری ارتبا  با الضای هیاات للمای از طدیاد نمای ا گان      -5-6

 ها  ها و دانشک ه پددیس

 باا  مادتب   هاای  نشسات  و هاا  همایش بدگزاری و سازمان هی -5-2

 شبکه های ه ف

 و طداصاان  بادای ی تخگگی ها شهمای و ها نشست بدگزاری -5-3

ای الضاای   هاای صدناه   توانم ا ی  توساعه  و رش  های هدورن م رسا

  للمی هیات

 هاای  میاارت  بدگزاری کارگاهیاای مموزشای  یات تیویات     -5-5

للمای در   توانم  ی الضای هیاات  توسعه و رش  زمی ه در تخگگی

 ادگیدیی -ندای   ت ریس 

 یی للمی دانشگاهیهیات ها با موثد و نزدیك ارتبا  بدقداری -5-1

 در گیادی  تگمیم و گذاری سیاست در نعال ملی نیادهای و ها کمیته

  دانشگاهی یادگیدی-کیفیت ت ریس زمی ه

 و ملای  موسساات  و نیادهاا  با موثد و نزدیك ارتبا  بدقداری -5-1

 -تا ریس کیفیات   باه  دبو م های پژوهش زمی ه در نعال المللی بین

  دانشگاهی یادگیدی

 بادای  من مطلاوب  صفظ مستمد کیفیت و شبکه سایت ایجاد -5-7

 .شبکه های ه ف  یت در الضا موثد استفاده

 

 شبكهاعضای  -1ماده
در  ربا   هاای يی  و موسساه  ها هدانشک ای ه سنمای  گان پددی -1-6

د یاك از  نیاز رئایس ها     ونی با معدنای واصا  مدباو     تیدا دانشگاه

 الضاای  ل اوان  باه ی های تخگگی هیأت ممیازه دانشاگاه   کمیسیون

 .با صکم رئیس مدکز شبکه اصلی

به ارزیابی  مدبو وظایف  یهد نمای  ه در پددیس یا دانشک ه: تبص ه

 .دانشک ه را لی ه دار خواه  ش /پددیس کیفیت مموزع 

 م اا  بااه ارتیاااء کیفیاات    لالقااه للماای هیااات الضااای -1-2

 .شبکهنامه داخلی  تیدان بد اساس میین گیدی در دانشگاهیاد-ت ریس

میین نامه داخلی شبکه به وسیله کمیته ا دایی شبکه تییه : تبص ه

 .و به تگوی  شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه خواه  رسی 

 

 شبكه مالی منابع و ساختار -1هماد
 یکمیتاااه ا دایااای  (الاااف: سااااختار شااابکه متشاااکل از  -1-6

 .است دبیدخانه (ه شبکه و جهماه گ ک   ( ب

و معااون  یس ئا ر: شود کمیته ا دایی از انداد يیل تشکیل می -1-2

دانشک ه ها با انتخاب و صکم /نمای  گان پددیس هاسه نفد از  مدکز و

 .مدکزرییس 

اماور و دبیاد کمیتاه     ک  ا ه  هماه گمعاون مدکز به ل وان  -1-3

 .ددار لی ه بد را شبکه امور ی شبکها دایی 

را  شبکهمدکز ارزیابی کیفیت دانشگاه ی امور دنتدی  دبیدخانه -1-5

  .بدلی ه خواه  داشت

نی هاد ساال در بود اه    تیادا  دانشگاه طدید از شبکه بود ه -1-1

 .مدکز گ جان ه خواه  ش 
 

 شبكهكمیته اج اای  وظااف -7هماد

 زماانی های  هبدنامی پیش یاد کمیته ا دایی شبکه کلی وظیفه -7-6

هاای شابکه و پیگیادی     ت بدای تحیاد ها ف  م  بل   و م ت کوتاه

 .تگوی  منیا در شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه است

 :وظایف ویژه کمیته ا دایی شبکه به شدح زید است -7-2

 های مگوب شورای ارزیابی کیفیت دانشاگاه در   ا دای سیاست

 های شبکه  یت تحید ه ف

 هاای   ی ا دای سیاسات ریزی و پیش یاد اق امات رز  بدا بدنامه

 مگوب شبکه

 هاای مگاوب    های رز  بدای ا دای سیاست سازمان هی نعالیت

 شبکه

 روز نگاه داشاتن    کیفیت محتوای سایت شابکه و باه   نظارت بد

 مطال  و محتوای من

 باا    یس مدکز در رابطهئا دای ساید امور ار اع ش ه از سوی ر

 های شبکه  ه ف

یس مدکز یا نمای ا ه وی  ئر ر لسات کمیته ا دایی با صضو :تبص ه

 .شود و ص اقل دو نفد از الضاء ص اقل یکبار در هد ماه تشکیل می
 

اوویآ نامووه در هشووت موواده در تووارا  ااووآ آ -8هموواد

بوه  داگو   سوا    به طور آزمااشی بو ای دو  8/62/6366

 .تصواب شورای ارزاابی كیفیت دانشگاه رسیده است


