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 62/2/79 تاریخ :

 /ن/الف9977 شماره :

 دارد پیوست :

 گزارش شرکت در هشتمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات

 علوم، تحقیقات و فناوری

, ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف)ناتک( جهت شرکت در هشتمین نشست هیات های استانی نظارت مرکز  نامهدعوت پیرو    

هیأت  مت شمس به عنوان دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ع، اینجانب ن(1نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت)پیوست 

معاونت محترم پژوهش و  ،دکتر فیضیان استانیرئیس هیات  ریاست محترم دانشگاه و  ت جناب آقای دکتر عزیزیدر معی یاستان

نشست شهریور ماه در  11و  11در تاریخ رتضی قربانی کارشناس دفتر هیات استانی مآقای و استانی  عضو هیات فناوری دانشگاه و

در این خصوص گزارش نشست به  برگزار گردید شرکت نمودم . در تهران که در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران مذکور

 تفکیک روزهای برگزاری جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم میگردد.

 گزارش روز نخست نشست -الف

ود جمهوری با تالوت آیاتی از قرآن مجید و اجرای سر(2طبق برنامه )پیوست   11/6/79صبح مورخ  8گردهمایی راس ساعت      

خیر مقدم رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و در ادامه  گردید . سپس مراسم با آغاز  در سالن همایش پژوهشگاه شیمی اسالمی ایران

ت، رئیس مرکز نظارسخنرانی جناب آقای دکتر زکائی رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف ادامه پیدا کرد . 

ها را بر اساس باید برنامه ،وزارت علوم با بیان اینکه در شرایط کنونی و تخصیص بودجه به صورت انقباضی ارزیابی و تضمین کیفیت

های آموزشی تخصصی برای همکاران ای جهت برگزاری دورههای مورد نظر تنظیم کنیم، اظهار داشت: در سال گذشته برنامهاولویت

 ادامه آقایان دکتر در  .شوندها از نیمه دوم امسال برگزار میهای انجام شده، این دورهحوزه نظارت و ارزیابی اعالم شد که با هماهنگی

فرآیندهای نظارت و ارزیابی بر سند برنامه جامع  پیرامون  و دکتر نیستانی  پیرامون ارزیابی نظام علم و فناوری منتظرغالمعلی 

 راهبردی به ایراد سخن پرداختند . 

و نقد درباره روش ها و برنامه های نظارت و ارزیابی ارائه شده از سوی دبیران و  نشست  به تشکیل کارگروه ها  بعد از آن در ادامه    

)محور اصلی نشست: ارائه روشها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی در زیرنظامهای آموزش کارشناسان هیات های استانی 

اختصاص داشت که دانشگاه لرستان با توجه به ارائه راهکار در خصوص  ی و اجتماعی (عالی در حوزه های آموزشی, پژوهشی, فرهنگ

الکترونیکی کردن فرآیند نظارت و ارزیابی، به همراه استان های مازندران، خوزستان، زنجان، یزد و کرمان در کارگروه نظارت 

و دقت  افزایش سرعت ان مراکز به ایراد سخن در خصوص . در کارگاه نظارت الکترونیکی دبیران و کارشناس شرکت نمودالکترونیکی 

نظارت, فراهم نمودن امکانات نظارت عمیق تر و افزایش سطح دسترسی به اسناد و مدارک مورد نیاز بصورت مداوم, از جمله مزایای 

 پرداختند.  بکارگیری این ابزار در امر نظارت

نقطه نظرات ,    روهها به نمایندگی از هرکدام از کارگروهها به ارائه جمع بندیدر ساعات بعدازظهر روز اول  نشست,  رییس کارگ     

راهکارها , پیشنهادات و نیز پرسش و پاسخ در خصوص روشها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی 

در ادامه کلیه دبیران و کارشناس به همراه همکاران مرکز هیات نظارت از باغ گیاه  پرداختند.  در صحن اصلی و همگانی نشست,

 شناسی بازدید به عمل آوردند . 
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نقطه نظرات ,    در ساعات بعدازظهر روز اول  نشست,  رییس کارگروهها به نمایندگی از هرکدام از کارگروهها به ارائه جمع بندی     

راهکارها , پیشنهادات و نیز پرسش و پاسخ در خصوص روشها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی 

در ادامه کلیه دبیران و کارشناس به همراه همکاران مرکز هیات نظارت از باغ گیاه  پرداختند.  در صحن اصلی و همگانی نشست,

 به عمل آوردند .  شناسی بازدید

  گزارش روز دوم نشست -ب    

صبح در سالن همایش پژوهشگاه شروع  8نیز با تالوتی از آیات قرآن مجید در ساعت ( 3( )پیوست11/6/79)مورخ برنامه روز دوم 

ساماندهی آموزش و سپس جناب آقای دکتر غالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به ایراد سخن پرداختند . دکتر غالمی 

دکتر غالمی افزود: در می گردد . اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز تاکید نمودند که  و دانستندیک تکلیف قانونی را عالی 

شاخص های کیفی دانشگاه ها باید به جذب دانشجویان خارجی بیشتر پرداخته شود، البته در شاخص های پژوهشی و ثبت مقاالت 

بندی های جهانی وضعیت خوبی داریم ولی هیچکدام از این شاخص ها جذابیتی برای پذیرش دانشجویان خارجی  و اختراعات و رتبه

وزیر علوم با تاکید بر توجه بیشتر به موسسات آموزش عالی کوچک و سعی در ارتقای کیفی آنها گفت: دکتر  .ایجاد نکرده است

زیابی استانی دارند و از آنها حمایت های زیادی می کنند. مطمئن باشید که زکایی تاکید فراوانی بر عملکرد هیات های نظارت و ار

به طور مثال در تصمیم گیری   .مشاهده می کنید و نیز دراز مدت زحمات شما تاثیر گذار است و تاثیرات آن را به صورت مقطعی

از سوی هیأتهای  عات ارائه شده عالی اطالهای شورای گسترش آموزش عالی و یا در رتبه بندی های دانشگاه ها و مراکز آموزش 

میزگرد مدیران دفاتر حوزه های مختلف وزارت عتف تشکیل و هرکدام  به  ارائه سیاستهای   در ادامه,   است. بسیار موثراستانی 

.  در این پرداختند معاونت آموزشی وزرات عتفحوزه های معاونت آموزشی, پژوهش و فناوری و نیز معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 هر حوزه  بصورت مسائل و مشکالت  به طرح  تانی با شرکت فعاالنه و کارامد نسبتاسهیأت های  دبیران و کارشناسان  میزگردها

 . پرسش و پاسخ پرداختند
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