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فرمھای فرآیند ارزشیابی درونی توسط 
بر اساس دستور العمل EDCیا EDOکارشناس 

ھای موجود طراحی، تنظیم و تھیھ می گردد

در شورای آموزشی و ھیات رئیسھ EDOموضوع توسط مسئول 
دانشکده مطرح و بھ مدیران و اساتید اطالع رسانی می گردد

جلساتی جداگانھ جھت ھماھنگی و برنامھ ریزی پیرامون این فرآیند 
و مسئولین ذیربط برگزار می شودEDOتوسط دفتر 

آیا جلسات مطابق برنامھ تشکیل می 
شود؟ و ھمھی اعضاء مربوطھ در 

جلسات حاضر می شوند؟

ھماھنگی و برنامھریزی مجدد و پیگیری و 
تماس با مسئولین مربوطھ توسط کارشناس 

EDOصورتمی گیرد

تعیین و تاریخ جدیدی جھت برگزاری جلسات 
بھ اطالع اعضاء رسانده می شود

جلسات با حضور اعضاء تشکیل و جدول زمانبندی و نحوه ی اجرا 
و اعضاء ھمکار در اجرای فرآیند تعیین ومصوب می گردد

فرمتھای ارزیابی درونی بر اساس جدول زمانبندی بانضمام نامھ و 
EDOتوضیحات الزم بھ ھر یک از گروھھای آموزشی توسط کارشناس 

ارجاع می شود

جداول و فرمھای ضمن طرح در شورای درون گروھی توسط مدیر 
عودت داده می شودEDOیا رابط گروه تکمیل و بھ دفتر 

آیا گروھھا در بازه ی زمانی تعیین 
شده فرمھا را بطور صحیح تکمیل 

عودت می دھند؟EDOو بھ دفتر 
پیگیری می شودEDOعلت عدم تکمیل توسط کارشناس 

توضیحات تکمیلی و اقدامات الزم در خصوص رفع 
صورتمی پذیردEDOمشکل از سوی دفتر 

ب

الف



بلی

خیر

خیر

بلی

:                                                            اقدامات وعملکردھای ارتقاء یافتھ در مرحلھ دوم
:اولقدامات وعملکردھای ارتقاءیافتھ در مرحلھ ا
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بازبینی و EDOفرمھای عودت داده شده توسط کارشناس 
بررسی می گردد

برطرف می گرددEDOنواقص ھا و ابھامات توسط کارشناس 

EDOنمودار ، گزارش و فرمھا توسط تایپیست وکارشناس 
تایپ و رسم  می شود

از نتایج و گزارشات ارزشیابی درونی یک نسخھ بھ مراجع 
ذیربط ارسال و یک نسخھ در آرشیو دانشکده بایگانی می شود

نقاط قوت و ضعف ھر یک از گروھھای آموزشی توسط 
ولین مافوق گزارش داده استخراج شده و بھ مسئEDOکارشناس 

می شود

نی و بھ منظور رفع نقاط ضعف و بر اساس نتایج ارزشیابی درو
ارتقاء نقاط قوت ھر یک از گروھھای آموزشی اھداف و برنامھ 

و سایر EDOھایی بصورت کوتاه مدت و بلند مدت توسط دفتر 
مسئولین برنامھ ریزی و تدوین می گردد

بطور مستمر اقدامات صورت گرفتھ توسط گروھھا توسط دفتر 
EDO مورد پایش قرار می گیرد و گزارشات مربوطھ بھ مسئولین

ذیربط ارائھ می گردد

ارتقاء ھر یک از گروھھای آموزشی بر 
اساس نتایج فرآیند ارزشیابی درونی و کسب 
آمادگی جھت ارزشیابی بیرونی و ارزشیابی 

آتی حاصل می گردد

آیا جداول بر اساس توضیحات و 
اقدامات تکمیلی ارائھ شده توسط 

گروه عودت داده می شود؟ 

پیگیری مجدد وگزارش بھ مسئولین ذیربط

EDOاقدامات الزم بر اساس دستور مسئول مافوق توسط کارشناس 
صورت میگیرد

نتایج ارزشیابی درونی و در آیا گروھھای آموزشی بر اساس
راستای اھداف برنامھ ریزی شده اقدام الزم انجام می دھند

پیگیری و تاکید بر اساس اولویتھا و برنامھ ھای استراتژیک دانشکده 
صورت می پذیردEDOمطابق دستور مسئولین ذیربط توسط دفتر 

و سایر دوایر مربوطھبایگانی مستندات در گروه 

تدوین رسالت و چشم انداز گروه–١

لزوم تدوین برنامھ استراتژیک گروه در حیطھ فعالیتھای –٢
پژوھشی

لزوم تدوین برنامھ ھا عملیاتی و توسعھ گروه–٣

لزوم آرشیو ومستند سازی برنامھ ھا و عملکردھای آموزشی –۴

ارسال دفترچھ ی راھنما بانضمام یک نمونھ انجام شده–١

آموزش فردی وحضوری در گروه بصورت اجرای گام بھ –٢
گام

درج میزان فعالیت ومشارکت اساتید در امتیازات دانش –٣
پژوھی آنان 


