
 
 

 برگساری دوره دانش افسایی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان                                

 

ضیَُ ًاهِ داًص افسایی ٍ تَاًوٌد سازی اػضای ّیأت ػلوی ، دٍرُ ضَاتط ٍ هقررات داًطگاّی تا ػٌَاى تراساس 

ٍ ًیس کارگاُ آهَزضی تْثَد  20/2/77تاریخ در (IR)داًطگاُ پژٍّی ؛هَزضی آضٌایی تا کار ٍیژُ ّایآکارگاُ 

دکتر ساکتی جٌاب ی تا اجرا ،تاحضَر اػضای ّیأت ػلوی داًطگاُ 26/2/77کیفیت تحصیالت تکویلی در تاریخ 

 داًطگاُ ٌّر اصفْاى ترگسار گردید.در  ،ػالی آهَزش ریسی ترًاهِ ٍ پژٍّصاز هَسسِ 

 

 
 

 " پژوهی دانشگاه " کارگاه هذفهای

 داًطگاُ ٍ ایراى ،جْاى ػالی آهَزش درًظام پژٍّی داًطگاُ جایگاُ ٍ کارکردّا ، هفاّین تا آضٌائی .1

 .اصفْاى ٌّر

 ٍاحد فؼالیتْای ّدایت ٍ هدیریت سازهاًدّی، ، تاسیس ، طراحی فرایٌدّای درتارُ اًدیطی ّن .2

 .اصفْاى ٌّر داًطگاُ فکرهدیریت کاًَى تؼٌَاى پژٍّی داًطگاُ

 تؼضی یا ،ّوِ آًْا اصلی هَضَع کِ اصفْاى ٌّر درداًطگاُ پژٍّطْایی ترایفراّن ًوَدى زهیٌِ  .3

 ٍ هدیریتی گیریْای تصوین در رئیسِ ّیات تِ هٌظَرکوك تِ داًطگاُ ای ترًاهِ یا ٍ ػٌاصرسازهاًی

 .تاضد داًطگاُ استراتژیك ترًاهِ کردى ػولیاتی

                  
 

 

 

 
 



 
 

 : "تکمیلی تحصیالت های دوره کیفیت بهبود " کارگاه هذفهای
 

ُ  پاسخگگَئی  :پاسخگوئی .1 ِ  ّیخات  ٍ داًطخگا ِ  رئیسخ  ، دٍلخت  ، ػتخ   ٍزارت ( دسختی  تخا   هراجخغ  تخ

 .ٌّراصفْاى داًطگاُ داًطجَیاى  ٍ ) هجلس ػالی آهَزش ، کویسیَى فرٌّگی اًقالب ضَرایؼالی

 

 پژٍّطی ٍ آهَزضی الوللی تیي ٍ هلی ػلوی ّای استاًدارد رػایت: علمی استانذاردهای رعایت   .2

 .تحصیالت تکویلی ّای دٍرُ

 

 .دکتری ٍ ارضد پژٍّطی ٍ ای حرفِ ، تگصصی درٍس کیفیت سازی تْیٌِ : گرائی بهبود .3

 ّخای  رضتِ /دٍرُ در داًطگاُ ای رتثِ جایگاُ ٍ سٌجی اػتثار ٍضؼیت رساًی اطالع : رسانی اطالع .4

 .دکتری ٍ ارضد

 

 یخا  درٍس ًظخردر  ٍتجدیخد  دکتری ٍ ارضد ّای رضتِ /دٍرُ درسی ّای هستورترًاهِ ارزیاتی : پایش .5

 .جدید ّای رضتِ /دٍرُ تصَیة ٍ طراحی ٍ ّای ضؼی  دٍرُ تَق 

 

 هالک کِ جائی تا دکتری ٍ ارضد پژٍّطی ٍ آهَزضی ّای ترًاهِ کیفی ارتقای : سازی استانذارد .6

ِ  هلخی  اسختاًدارد  یا ػالی آهَزش  6 هٌطقِ ّای استاًدارد تؼٌَاى ٌّراصفْاى داًطگاُ کیفی ّای  ضخٌاتت

 .ضَد داًطگاّْا استفادُ دیگر در هرجغ ٍتؼٌَاى ضدُ

 


