
  یها و موسسات آموزش عال ك دانشگاهدستورالعمل نحوه تهیه لوح فشرده مدار
  جهت ارائه به گروه نظارت و ارزیابی بازدید کننده

  

نظر به اینکه در زمان ارائه گزارش در جلسات دفتر نظارت و ارزیابی نیاز به اطالعات درخواست شده از دانشگاهها و موسسات آموزش 
 با ، مطابق pdfدر قالب هاي  فایلو یا یین شده را در کوتاهترین زمان ممکن به صورت تصاویر اسکن شده باشد مدارك تع عالی می

دانشگاهها و موسسات . (به هیات نظارت و ارزیابی بازدید کننده ارائه فرمائیدفشرده ذخیره نموده و  لوح یک  دستورالعمل زیر درون
تواند به معرفی و شناخت بهتر از  گانه عنوان شده هرموردي را که می بر موارد هفدهتوانند عالوه  آموزش عالی در صورت تمایل می

  ).مجموعه آنان کمک کند به لوح فشرده مذکور اضافه نمایند
  

 هـاي نظیـر   ایجاد کنید و سپس مدارك زیر را درون پوشه  17تا  1هاي به ترتیب از  پوشه درون لوح فشرده با نام دهفهتعداد : دستورالعمل
  .ذخیره نمایید

 )يمه وقت در ترم جاریاعم از تمام وقت، ن( ثابت یات علمیه يه اعضاین موسسه و کلیمسئول ینیاحکام کارگز -1
س یس در موسسه مشغول به تدریبصورت پاره وقت، مدعو و حق التدر يکه در ترم جار یه کسانیکل یلیر مدرك تحصیتصو -2

  بوده اند
 پاره وقت ومدعو یات علمیه ياعضا ينمونه  قرارداد همکار -3
 شامل زمان، مکان کالسها و نام مدرس اعم از دروس نظري و عملی یلیمسال تحصیه وبرنامه نیه ثبت نام ،  جدول شهریاطالع -4
 ...و ی، ورزشیآموزش ينه هایر موسسات ومراکز در زمیبا سا يهرگونه قرارداد وهمکار -5
 موسسه یکیزیف يا اجاره نامه فضایت یسند مالک -6
 ده باشدیات امناء رسیا هیات موسس ید هیکه به تائ....) نه درآمد، ترازنامه ویحساب هز(یمال ير صورت هایتصو -7
 ن موسسهیران ومسئولیمد یداخل يابالغ ها -8
 يمجوز رشته ها، برگزار( ر مراکز وموسسات مرتبط یا سایو يقات وفناوریوزارت علوم تحق يصادره از سو يه مجوزهایکل -9

 ....)دوره هاو
 کارکنان ین اجتماعیمه تامیجهت ب یست ارسالین لیآخر -10
 د بانک عاملیتائ اران و کارکنان موسسه بیس موسسه، مدی، رئ)نیه مدرسیکل( یات علمیه يفهرست حقوق و دستمزد اعضا -11
 طرح جامع موسسه و گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با طرح مذکور -12
 ...و ی، ورزشیآموزش يز جنبه هاموسسه ا يت هایمدارك مثبته مربوط به موفق -13
ات امناء در صورت نداشتن اساسنامه مصوب یا هید اساسنامه ین مکاتبه انجام گرفته با وزارت علوم در ارتباط با تائیر آخریتصو -14
 د شدهیات امناء تائیا هی

 .د ه استید وزارت علوم که دراداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیاساسنامه مورد تائ -15
 ات امناءیات موسس وهیسه هن  صورتجلیآخر -16
 یات موسس مبنیر صورتجلسه هیات امناء تصویل هیات امناء ودرصورت عدم تشکیاست موسسه توسط هیصورتجلسه وحکم ر -17
 موسسه  یت به سرپرست فعلیمسئول يوافق بر واگذارت

  www.msrt.ir/sites/nezarat  
 

  82233921وزارت علوم  یابیشماره تماس دفتر نظارت وارز
  88575642وزارت علوم  یابیماره دورنگار دفترنظارت وارزش
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