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 بندر ازنلی  -یالن گ لوم زپشکی  گاه ع انش لل درپدیس بین الم   اعتبار بخشی صورتجلسه
 د/2148     شماره:

 1/7/1397:اتریخ 

 مصوبات و موارد مطرح شده

 

 دفتربا نام و یاد خداوند متعال در 1/7/1397 همورخ شنبهیکروز  صبح 11.30الی  10.30ساعت  اعتبار بخشی جلسه

 .گردیدبرگزار  همکاران محترم اعتبار بخشیوباحضور  بین الملل دانشگاه پردیسریاست   

 

 :شده به شرح ذیل می باشد موارد بررسی  

 

 بررسی وباز نگری شرح وظایف  وحدود اختیارات افراد شاغل در موسسه براساس حوزه مدیریت 

 )اختیارات افراد شاغل در موسسهروشن ومکتوب بودن وظایف وحدود (: S3A2  متن استاندارد 

 گانه اعتبار بخشی 8حوزه های  ونحوه مشارکت همکاران در بازنگری بررسی و  

 باز نگری وتعیین مشارکت همکاران در کمیته های اجرایی ذکر شده در حوزه های اعتبار بخشی 

  وظایفدریافت شرح وظایف حوزه آموزش از معاون محترم آموزشی جهت ثبت در کتابچه شرح 

 

 

 

 :براساس الویت پیشنهادات مطرح شده      

 

  پردیس بین المللکتابچه شرح وظایف وتکمیل تدوین 

 تصحیح تابلو شرح وظایف همکاران شاغل در پردیس بر اساس کتابچه جدید 

  گانه  اعتبار بخشی 8تشکیل فلوچارت کمیته های اجرایی  براساس حوزه های 

 اعتبار بخشی  یحوزه ها وکمیته ها استمرار در برگزاری جلسات 

 پیشنهاد تشکیل کالس تئوری وعملی اطفاء حریق در پردیس دانشگاه بر اساس 

 در حوزه منابع وامکانات )رعایت استانداردهای ایمنی در دانشکده(   S7A3سنجه 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 گانه اعتبار بخشی موسسه ای 8دبیران حوزه های 

 پردیس بین الملل انزلی

 

 دبیر حوزه سنجه حوزه های اعتبار بخشی ردیف

 آقای خباز SA1 حوزه رسالت 1

 خانم صبایی SA2 حوزه مدیریت 2

 آقای فرزانگان–خانم صداقت کیش  SA3 حوزه منابع وامکانات 3

 خانم امیدی SA4 حوزه آموزش کارکنان 4

 خانم امانی SA5 حوزه هیات علمی 5

 شادخانم  SA6 حوزه خدمات دانشجو 6

 قای رحمتیآ -خانم شبانکاره SA7 حوزه پژوهش 7

 خانم محمودی–خانم قربان فالح  SA8 حوزه آموزش دانشجو 8

 

 

 

 



 

 دبیران واعضاء کمیته های اعتبار بخشی موسسه ای

 پردیس بین الملل انزلی

 اعضاء دبیر کمیته سنجه کمیته های  اعتبار بخشی ردیف

کمیته تدوین ورسالت  1

 واهداف

S4A1 دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  آقای خباز-

 کتر آقاجانی نسبد-دکتر فغانی

کمیته پایش واصالح  2

 ساختار

S1A2 دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  آقای جمشیدی-

 ر جاویددکت-دکتر فغانی

کمیته تدوین آیین نامه  3

 های داخلی

S4A2 دکتر تبری-مسعوددکتر فرد –دکتر رهبر  خانم اسالمی-

 دکتر فغانی

کمیته پایش واصالح فرایند  4

 ها

S2A2 دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  خانم علیزاده-

 ر جاویددکت-دکتر فغانی

 -کترفغانید -دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  خانم فرحناک S12A2 کمیته رسیدگی به شکایات 5

 م شادخان-آقای پیل علی

-دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  خانم شبانکاره S12A2 کمیته پیشنهادات 6

 کتر آقاجانی نسبد-دکتر فغانی

آقای پیل -دکتر فغانی -دکتر فرد مسعود خانم محمودی S4A8 کمیته برگزاری آزمونها 7

انم خ-قای فرزانگانآ -قای خبازآ-علی

 امانی

-دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر  خانم امیدی S3A4 کمیته آموزش کارکنان 8

 انم محمودیخ-دکتر فغانی

دکتر آقاجانی  S7A2 کمیته بهبود کیفیت 9

 نسب

-دکتر تبری-دکتر فرد مسعود–دکتر رهبر 

 کتر آقاجانی نسبد-دکتر فغانی

 

 



 

   



 

 

 

 

 


