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 چکیده

 خبهؼهِ زا شطهصیع دادُ ٍ  ى زا ثهِ داًطهگبُ ههٌؼى       "هطگالت"ٍ  "ًیبشّب"هفَْم ثبشازیبثی ایي است وِ 

ًوبید.هتمبثال داًطگبُ ًیص هَظف است شَلیدات خَد اػن اش وتبة، همبلِ،فبزؽ التحػیل ٍ غیهسُ زاثهساپ سبسه     

گَیی ثِ  ى ًیبشّب ٍ هطگالت، شٌظین وٌد.الشهِ شحمك ایي اهس، داضتي چبثىی ٍ اًؼغبف سهریسپ دز داًطهگبُ   

ثِ زٍشزسبًی زضتِ ّب، دزس ّهب، سسفػهل   هی ثبضدشب هتٌبست ثب ًیبشّبپ دز حبل شغییس خبهؼِ، ثساپ شغییس ٍ 

ّب،فسایٌدّب،سبختبز،شطىیالت،ازشضیبثی استبداى، ییي ًبهِ ّب ٍ غیسٍ الدام ًوبیهد. داضهتي چهبثىی ٍ اًؼغهبف     

سریسپ،هستلصم اػتوبد وسدى ثِ داًطگبُ ّب،اػغبپ استمالل ػلوی ٍ ػولی ثِ  ى ّب ٍ افصایص اختیبزات ّیبت 

   .ضدّبپ اهٌبپ داًطگبُ ّب هی ثب

 

 کلیدياژگان

 ثبشازیبثی،اًؼغبف سریسپ،اػتوبد ثِ داًطگبُ،استمالل داًطگبُ ،افصایص اختیبزات ّیبت ّبپ اهٌب
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 مقدمه

شسدیدپ ًیست وِ شَسؼِ ٍ سیطسفت ػوَهی وطَز دز گسٍ سیطسفت ػلوی  ى است ٍ سیطسفت ػلوهی ثبػها التهداز،    

گبُ اغلی شَسؼِ ٍ سیطسفت ثساسهبس الگهَپ اسهالهی ایساًهی، خبهؼهِ      سسثلٌدپ، ػصت ٍ وست احتسام ٍ  ثسٍ هی گسدد. شىیِ 

ػلوی ٍ داًطگبّی وطَزهی ثبضد. اًتظبز هی زٍد وِ داًطگبُ ّب سسچوداز سیطسفت ػلوی ٍ شَاًوٌد دز سبسصگَیی ثِ ًیبشّب ٍ 

)شؼبههل   داضهتِ ثبضهد. اش    هطگالت خبهؼِ ثبضٌد ٍ هبًٌد یه سیستن ثبش ثساپ ثمب ٍ اداهِ حیبت خَد ثب هحیظ زاثغِ هتمبثل 

هٌبثغ هَخَد دز هحیظ استفبدُ وٌد ٍ هحػَالشی زا ّن ثِ هحیظ غبدز ًوبید. دز ثساثس شغییسات هحیظ ٍاوٌص ثسیبز سهسیغ  

ٍ هٌبست ًطبى دادُ ٍ وبهال اًؼغبف سریس ثبضد. اهب هَاًغ هتؼددپ ثس سس زاُ ایي اًدبم ٍظیفِ ٍخَد دازد وِ ثؼضهی اش  ى ّهب   

 :ػجبزشٌد اش

 ػدم اختیبزات وبفی ّیبت ّبپ اهٌب  

 ػدم شَخِ وبفی ثِ استمالل ػلوی ٍ ػولی داًطگبُ  

 سْن اًدن داًطگبُ ّب اش شَلید ًبخبلع هلی

 ػدم شَخِ ثِ شَاًوٌد سبشپ اػضبپ ّیبت ػلوی ثِ دلیل ضؼف ازشجبط ثب هساوص هؼتجس ثیي الوللی

ثب خبهؼِ وِ ثبػا ػدم دزن ًیبشّبپ هسدم ٍ ثِ دًجبل  ى ػدم ػدم ازشجبط هٌسدن، سبشهبى یبفتِ ٍ ّدفوٌد داًطگبُ 

شَاًبیی وبفی فبزؽ التحػیالى ثساپ حل  ى ًیبشّب ٍ ػدم شَخِ وبفی ثِ ّدایت عسح ّبپ سژٍّطی اسبشید ٍ سبیبى ًبههِ ّهب ٍ   

 زسبلِ ّبپ داًطدَیی ثِ سوت  ى ًیبش ّب ضدُ است

 یسٍخَد لَاًیي ٍ همسزات ادازپ ٍ هبلی دست ٍ سب گ

 ًبوبز هدپ ًظبم ازشضیبثی اػضبپ ّیبت ػلوی 

 گستسش ًبهتَاشى ووی ٍ ویفی داًطگبُ ّب ٍ دٍزُ ّبپ شحػیالت شىویلی

 

 ضزيرت ایجاد ياحد باساریابی

ایدبد ٍاحد ثبشازیبثی دز داًطگبُ هی شَاًد ووه هَثسپ ثِ زفغ هَاًغ ذوس ضدُ ًوبید. ػدُ اپ ثبشازیبثی زا هؼبدل 

دز ًظس هی گیسًد. ثِ ػٌَاى هثبل ثبشازیبثی عسح ّبپ سژٍّطی زا ثِ هفَْم سیدا وسدى هطتسپ ثساپ هَزد شالش ثساپ فسٍش 

استفبدُ لساز گسفتي ًتبیح  ى عسح ّب هی داًٌد ٍ ثصص ثبشازیبثی زا ثصطی هی داًٌد وِ شالش هی وٌد ثساپ هحػَلی وِ 

بلی وِ هفَْم ثبشازیبثی ثب هفَْم فسٍش هتفبٍت است. هفَْم شَلید ضدُ، هطتسپ سیدا وسدُ ٍ  ى زا ثِ فسٍش ثسسبًد. دز ح

هسدم زا شطصیع دادُ ٍ   ى زا ثِ داًطگبُ هٌؼى   "خَاستِ ّبپ  "ٍ  "ًیبشّب  "،  "خال ّب  "ثبشازیبثی ایي است وِ ثتَاًد 

طگبُ ٍ ًگبّی اش ًوبید. ٍظیفِ ثصص ثبشازیبثی شطصیع ًیبشّبپ هسدم ٍ زغد هطگالت  ى ّب ٍ سپ  اًؼىبس  ى ثِ داً

 است. "ًیبش هطتسپ  "ثیسٍى ثِ دزٍى است. وبًَى شَخِ ثبشازیبثی 

 شطصیع ًیبشّبپ هسدم ثِ دٍ غَزت اًدبم هی گیسد:



 

http://qaus.sharif.ir 
 

 های داوشگاهیايلیه کىفزاوس ملی ارسیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -داوشگاه صىعتی شزیف  -تهزان 

 شماره مقاله

1127 – QAUS 

 ًچِ هسدم هی گَیٌد ٍ ثیبى هی وٌٌد وِ هی خَاٌّد ٍ ثِ سِ زٍش، فسم ّبپ ًظسسٌدی، غحجت شلفٌی ٍ  -1

لغ  ًچِ زا وِ هی خَاٌّد ٍ ثیبى هی وٌٌد ّوبى چیصپ هػبحجِ حضَزپ ثِ دست هی  ید. هطتسیبى ثیطتس هَا

است وِ ٍخَد دازد ٍلی  ى زا ثْتس، سسیغ شس ٍ ثب ویفیت شس هی خَاٌّد. ًیبش ثِ شلفي ّوساُ ًِ اش عسیك ایي زٍش 

 ثلىِ اش زٍش دٍم ثِ دست  هد.

د ٍ یب چگًَِ خدهتی شَخِ ثِ هطگالت هطتسپ شَسظ ثبشازیبة ٍ شطصیع ایي وِ چگًَِ هحػَلی اگس شَلید ضَ -2

اگس ازائِ ضَد، زفغ وٌٌدُ  ى هطگل ثَدُ ٍ دز غَزت ازائِ ثِ خبهؼِ چَى سس وٌٌدُ یه خال ٍ دز سبس  ثِ یه 

ًیبش است، هَزد استمجبل هسدم لساز هی گیسد. ایي زٍش وِ ثس شطصیع َّضیبزاًِ ٍ شیسوبًِ ثبشازیبة هتىی است، 

 ٍ ثِ ّویي دلیل ثبشازیبة ثبید فسدپ هسدهی، ثبَّش ٍ خالق ثبضد. هٌدس ثِ اثتىبز، ًَ ٍزپ ٍخاللیت هی ضَد

 ثِ ایي شسشیت ٍ ثب استفبدُ اشثبشازیبثی، داًطگبُ لبدز خَاّد ثَد خالّب ٍ ًیبشّب ٍهطگالت خبهؼِ زا شطصیع دّد.

 

 ضزيرت چابکی ي اوعطاف پذیزی داوشگاه

وتبة، همبلِ، فبزؽ التحػیل ٍ غیسُ ) ػسضِ   زا دز خْت اوٌَى داًطگبُ هی شَاًد خدهبت ٍ هحػَالت خَد اػن اش 

سبسصگَیی ثِ ًیبشّب ٍ خَاستِ ّبپ هطتسیبى ٍثساپ سس وسدى خالّب ٍ زفغ هطگالت هسدم ) شمبضب  ، شٌظین ًوبید. ثِ ایي 

بپ وطَز لساز شسشیت یىی اش هؼیبزّب ٍ ضبخع ّب پ ازشیبثی ایي خَاّد ثَد وِ چِ همداز اش وبزّبپ ػلوی دز خدهت ًیبشّ

 گسفتِ ٍ خدهبت ٍ هحػَالت داًطگبُ ثب غٌؼت ٍ شدبزت ٍ وطبٍزشپ ٍسیبست ٍ غیسُ چمدز گسُ خَزدُ است.

داًطگبُ ثساپ شٌظین خدهبت ٍ هحػَالت خَد ثبید دازاپ چبثىی، چبالوی ٍ اًؼغبف سریسپ وبفی ثبضد. ثِ ػٌَاى هثبل 

داى، سبختبز، شطىیالت، فسایٌدّب، ضبخع ّبپ ثْسُ ٍزپ ٍ غیسُ زا ثس ثتَاًد زضتِ ّب، دزس ّب، سسفػل ّب، ازشضیبثی استب

سسیؼب شغییس، عسح زیصپ دٍثبزُ ٍ ثِ زٍش ًوبید. ػدم ایي ٍاوٌص سسیغ، چبثىی ٍ اًؼغبف سریسپ ٍ یب هبًغ  "ًیبشّب  "اسبس 

ًچِ شب اهسٍشثِ ػٌَاى فسایٌد یب شساضی ّبپ لبًًَی ٍ همسزاشی ٍ سلیمِ اپ، هبًغ زسیدى داًطگبُ ثِ ایي خبیگبُ هی ضَد.  

سسفػل ٍیب ... همجَلیت داضت اوٌَى ثِ ػٌَاى لَاػد سٌتی، وٌِْ، فسسَدُ ٍ خبزج اش زدُ شلمی ضدُ، الشم است شصسیت ٍ 

سسیؼب لَاػدپ شبشُ ، ًَ، اغالح ضدُ ٍ هتٌبست ثب ضسایظ خدید خبیگصیي  ى گسدد. ػبهل ثسیبز هْن ٍ ولیدپ دز وست 

ػول ٍ چبثىی داًطگبُ هی ثبضد وِ دز غَزت دازا ثَدى، دستیبثی ثِ ویفیت ثسشسٍ افصایص ثْسُ ٍزپ هیسس هَفمیت، سسػت 

 ٍ دز همبثل وٌد وبزپ ٍ ف  ف  وسدى ، ثبػا ضىست  ى خَاّد ثَد. 

 

 

 



 

http://qaus.sharif.ir 
 

 های داوشگاهیايلیه کىفزاوس ملی ارسیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -داوشگاه صىعتی شزیف  -تهزان 

 شماره مقاله

1127 – QAUS 

 ضزيرت استقالل علمی يعملی داوشگاه

یس ٍ شحَل ضسایظ ثیسًٍی ٍ هتٌبست شغییس ٍ شحَل دزًٍی داًطگبُ ثِ غَزت هستوس ٍ دیٌبهیه دز ٍاوٌص ثِ شغی

ثب ًیبشّبپ دز حبل شغییس خبهؼِ، هستلصم ثسخَزدازپ اش استمالل ػلوی ٍػولی داًطگبُ ، افصایص اختیبزات ّیبت ّبپ اهٌبء ٍ 

ّب سیبستی اغَلی ثساپ افصایص  اػغبپ استمالل ثِ داًطگبُسَیبیی  ى ّب ٍ ثغَز خالغِ اػتوبد وسدى ثِ داًطگبُ است. 

 گَیی ٍ سَیبیی  ى است.  سریسپ، سبس   لیتئَهس

اٍلیي هبًغ استمالل داًطگبُ، شوسوصثیص اش حد شػوین گیسپ ّب دز ٍشازت هتجَع است. هصبلفیي اػغبپ استمالل 

 ٍ داًطگبُ ّب اش هسیس شؼییي ضدُ سیبست ّبپ ولی ًظبمخسٍج  ،هحدٍد وسدى ًظبزت حبوویت ثس داًطگبُداًطگبُ ثِ 

اضبزُ هی وٌٌد. ثِ ػٌَاى ًوًَِ  گسٍُ فطبز لیجسال سسهبیِ دازپ ػلیِ خوَْزپ اسالهی ٍ اًمالة اسالهی ثِ یه ضدىشجدیل 

ٌّگبهی وِ استمالل هحدٍدپ ثِ استبداى داًطگبُ ّب ثساپ خرة داًطدَپ همغغ دوتسپ ثِ ایي هَضَع اضبزُ هی وٌٌد وِ 

ًطدَیبى هستؼدپ وِ ثِ ػلت ًداضتي زاًت، اش شحػیل دز دادُ ضد، ػوال فضب ثساپ اًحػبزگسایی هْیب ضد ٍ چِ ثسیبز دا

وِ ثیبى هی ضَد ٍ وبفی است ثداًین وِ دز ًگبُ  اهب زٍضي است وِ ایي ّب ، دالیلی ضؼیف ّستٌدایي همغغ هحسٍم ضدًد. 

 اهبم خویٌی )زُ  استمالل داًطگبُ ّب یه اغل خدضِ ًبسریس است. 

یي هػَثبت ٍ شؼداد ون خلسبت ّیبت ّبپ اهٌب است. ثْتسیي گَاُ، ثسزسی دٍهیي هبًغ، ضؼف، ػدم سَیبیی، ویفیت سبی

 سبل گرضتِ است. ثؼضی اش دالیل  ى ػجبزت است اش: 22غَزشدلسبت دز

 ثِ شىبلیفی وِ ثساپ  ى ّب دز ًظس گسفتِ ضدُ است یشَخْ کم -

 ػدم اهىبى ضسوت ٍشیسهسثَعِ دز شوبم خلسبت -

اهٌب اش ًظس اضسافیت ثِ داًطگبُ ، ازشجبط ًداضتي ثب ثدًِ  ى ٍ ػدم ٍلت ػدم اًتصبة غحیح اػضبپ حمیمی ّیبت  -

 گرازپ دز خبزج اشخلسبت

 شؼداد ون افساد دازاپ شفىس استساشژیه ٍ ثب ًگسش سیستوی -

 ػدم الگَثسدازپ اش داًطگبُ ّبپ هَفك دزسغح ثیي الوللی -

 ػدم استفبدُ اش اضصبظ خیس ٍ ًیىَوبز -

ٍ اختیبزات فؼلی ّیبت ّبپ اهٌب است وِ سیطٌْبد هی ضَد هَازد شیس ثِ  ى اضبفِ سَهیي هبًغ، هحدٍدیت ٍظبئف 

 ضَد:

 سیبدُ سبشپ حسبثدازپ شؼْدپ، لیوت شوبم ضدُ ٍ ثَدخِ زیصپ ػولیبشی سث ًظبزت -1

 شْیِ ثسًبهِ استساشژیه  ًظبزت ثس -2

 سیبدُ سبشپ سیستن ّبپ اعالػبت هدیسیت  ًظبزت ثس -3

ثس هبهَزیت ّبپ اغلی ٍ  شاد وسدى خَد اش اهَز غیس هبهَزیتی ٍ ٍاگرازپ  ى ّب  داًطگبُ شوسوص ًوَدى ًضبزت ثس  -4

 ثِ ثصص غیس دٍلتی
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 ثستس سبشپ ثساپ افصایص ٍ زضد هستوس شَلیدات ػلوی ٍ فٌبٍزپ  -5

 ثستس سبشپ ثساپ شَسؼِ غبدزات وبالّب ٍ خدهبت داًص ثٌیبى   -6

 وٌتسل زضد هتَاشى ووی ٍ ویفی خدهبت ٍهحػَالت -7

ػَیت  ییي ًبهِ ًحَُ خراثیت ثصطی ثِ داًطگبُ ثساپ خرة ٍ حفظ اػضبپ ّیبت ػلوی شَاًوٌد ٍ ًصجِ ٍ ش -8

 ًظبزت ثس حسي اخساپ  ى

 ًظبزت ٍ وٌتسل ثس ًحَُ اسالهی ضدى داًطگبُ خْت شحمك شودى اسالهی ایساًی -9

 

 وتیجه گیزی

ّب ٍ ثب افصایص اختیبزات ّیبت ّبپ اهٌب، هی ثباػتوبد وسدى ثِ داًطگبُ ّب ٍ اػغبپ استمالل ػلوی ٍ ػولی ثِ  ى 

شَاى اًتظبز چبثىی، چبالوی ،اًؼغبف سریسپ، ٍ هتؼبلت  ى هسئَلیت سریسپ، سبس  گَیی ٍ سس وسدى خالء ّب ٍ ًیبشّبپ 

 خبهؼِ زا اش داًطگبُ داضت.

 


