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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
در ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ  -ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
8689395

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام،
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  15/114055ﻣﻮرخ  97/05/23ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻼغ" راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزﯾﺮ
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮز ش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ  -ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ" ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰار ش از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮگ ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮي
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰﻫﯿﺌﺖﻫﺎي اﻣﻨﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰه

روﻧﻮﺷﺖ :
 -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر

كاربرگ نظارت نمايندگان وزير در هيئت امناي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي
ارزيابي
رديف

توضيحات

عنوان فعاليت
بلي
هيئت امنا و مديريت مؤسسه

جلسات ساليانه هيئت امنا به صورت منظم تشكيل شده است؟
1

(حداقل  2بار در سال)
2

حضور رئيس مؤسسه در محل كار كافي و مؤثر ارزيابي ميشود؟

3

آيا رئيس مؤسسه ،در شهر يا استان محل استقرار مؤسسه سكونت دارد؟

4

5

6

آييننامههاي مصوب داخلي هيئت امنا و ساير آييننامههاي مورد نياز
براي اداره مؤسسه تنظيم شده است؟
برنامه راهبردي مؤسسه براي حداقل افق  5ساله تدوين شده است؟
تطبيق عملكرد مؤسسه با درصد تحقق اهداف برنامه راهبردي انجام شده
است؟
تشكيالت سازماني

درج صحيح اركان تشكيالتي و حوزههاي مختلف شامل هيئت مؤسس،
7

هيئت امنا ،رئيس مؤسسه ،معاونان ،مديران گروهها در تشكيالت تفضيلي
و رعايت سلسله مراتب و حدود اختيارات آنها انجام شده است؟

8

ثبت مؤسسه در اداره ثبت شركتها و يا اعمال تغييرات در صورت نياز
انجام شده است؟

خير

انتظام امور مالي
9

10

11

12

13

تدوين بودجه ساالنه و تصويب آن در هيئت امنا انجام شده است؟
تنظيم صورتهاي مالي مؤسسه از جمله گزارش نحوه هزينهكرد
درآمدهاي مؤسسه به تأييد هيئت امنا رسيده است؟
آيا گزارش حسابرسي ساليانه به حسابرس مورد تأييد هيئت امنا ارائه
شده است؟
جهتگيري مؤسسه به سمت دستيابي به استانداردهاي الزم از نظر
فضاهاي كالبدي و زيربنائي مشاهده ميشود؟
آيا مؤسسه در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري وارد شده است؟
رعايت استانداردهاي آموزش عالي

14

15

16

17

18

شرط استفاده از فارغالتحصيالن با كيفيت علمي مناسب در استخدام
اعضاي هيئت علمي رعايت شده است؟
تناسب مدرك و رشته تحصيلي اعضاي هيئت علمي با گروهها ،رشته-
ها و مقاطع تحصيلي مؤسسه رعايت شده است؟
نسبت اعضاي هيئت علمي و مدرسان واجد شرايط به دانشجويان رعايت
شده است؟
سامانه ثبت الكترونيك نمرات دانشجويان به درستي در حال استفاده
است؟
آيا فضاهاي اختصاصيافته براي آزمايشگاهها ،كارگاهها ،كتابخانه،
نمازخانه ،انجمنهاي علمي دانشجويي و  ...مناسب است؟

19

آيا فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه دانشجويي انجام شده در آن مؤسسه
مناسب ميباشد؟

