
 

 

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

  : دبیرخانه شرح وظایف

  ها بخشی اعتبار در الزم امتیاز برکسب عالوه -1

  مستندات شدن انباشته و کاری موازی از جلوگیری  -2

  مستمر پایش -3

 مستندات به راحت دسترسی -4

  ضروری های پیگیری و اجرا ، مستندات تهیه در مشارکت -5

 از پرهیز با رو اطالعات و مستندات دریافت اجازه که : معتمد فرد عنوان به سیستم کل به مسئول معرفی -6

 . کرد خواهد پیدا آموزشی معاونت و edc نظارت با البته ضروری غیر و گیر وقت های نگاری نامه

 باشد. می بخشی اعتبار دایمی  دبیرخانه وظایف شرح از یکی جز ها شاخص  کردن رصد فرصت -7

 باشد می خانه دبیر وظایف شرح از یکی نیز ها شاخص تحقق میزان مکرر پایش -8

 جهت  ان از استفاده و بخشی اعتبار هر مسئول جهت انجام حال در اقدامات و مستندات رسانی اطالع -9

 . هست خانه دبیر وظایف شرح جمله از بخشی اعتبار های سامانه در گذاری بار

 باشد. می خانه دبیر دبیر برعهده  مستندات دریافت جهت تعامل مسئولیت :2 تبصره *

 باشد. می دبیرخانه شورای با گذاری سیاست مسئولیت :3تبصره *

 

 جایگاه دبیرخانه و تعامل با کمیته های اعتباربخشی سایر بخش های حوزه معاونت :

 دبیرخانه اعتباربخشی:کلی اهداف 

 یم شایانی کمک ها شاخص ساماندهی و هماهنگی و کلی رسانی اطالع به منجر خانه دبیر شدن متمرکز -1

 باشد.

 اعتباربخشی های شاخص به دستیابی راستای در کاری موازی از پیشگیری -2



 

 

 

 معاونت آموزشی

 دبیرخانه اعتباربخشی معاونت آموزشی

 و ها گروه مدیران علمی، هیات اعضای به بخشی اعتبار های شاخص شفاهی و کتبی ، شفاف ارائه -3

 مختلف طرق از آموزشی معاونت درون اندرکاران دست کلیه و ها دانشکده مدیران

  ارزشیابی های شاخص و انتظارات و اهداف از ذینفعان آگاهی -4

 مختلف های اعتباربخشی با مرتبط های بخش و مسئولین بین هماهنگی ایجاد -5

 راهبردی دبادی اعتباربخشی های شاخص به دستیابی منظور به دانشگاهی درون کالن سیاستهای تعیین -6

 لیهک بین مختلف های توانمندی از استفاده و مساعی تشریک افزایش و افزایی هم جهت فرصت ایجاد -7

 تولید جهش و سیستم اجزای

 فواید اعتبار بخشی:

  رفتار تغییرایجاد  

  تعهد به کیفیت افزایش 

 آموزشی درمحیط را ارتباطات تقویت  

 مشارکت یا تقویت collaboration  

 هماهنگی و انرژی ، وقت صرف به کاهش نیاز  

 کاهش موازی کاری 

 اطالع رسانی کلی 

 هماهنگی و سامان دهی شاخص ها 


