
 کد:
AC/P/000/00  

 

Quality Management System 

 سيستم مديريت كيفيت

 
 دانص آموختگانروش اجرائی ارائه خدمات آموزضی به   4 از 1  صفحه :

 

 مهر تضمين كيفيت

 

 تاريخ :

 

 

 هذف:  .1

 تحصیل اتوبم اس پظ خذهبت هَقع بِ ٍ صحیح ارائِ ًحَُ ٍ فعبلیتْب تؾزیح اس اطویٌبى حصَل اجزائی رٍػ ایي تذٍیي اس ّذف

 .ببؽذ هی داًؾجَیبى

 دامنه کاربرد: .2

 ایي  رٍػ اجزائی در ٍاحذ آهَسػ در هقبطع کبرداًی ٍ کبرؽٌبعی کبربزد دارد.

 مسولیت ها: .3

 جزایی بب هذیز اهَر آهَسػ ٍ داًؼ آهَختگبى تحت ًظبرت هعبًٍت آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی هی ببؽذ.هغئَلیت اجزایی ایي رٍػ ا

 تعاریف: .4

فزدی اعت کِ یکی اس دٍرُ ّبی تحصیلی را بب هَفقیت بِ پبیبى بزعبًذ ٍ بزابز ضَابط هعیي، گَاّی یب هذرک  دانش آموخته: 4-1

 تحصیلی هزبَط را دریبفت کٌذ.

مدت زمای است کو دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشتو خاص تحصل ، ر اس دٍرُ در ًظبم آهَسػ عبلیهٌظَ دوره: 4-2

 .رشتو فارغ التحصیل میشود. مانند د.ره کاردانی و کارشناسی میکند و در آن

ل و نحوه فعالیت " تشکیآییي ًبهِ 4: هَعغِ ای دٍلتی کِ بِ عٌَاى ًوبیٌذُ ٍسارت )طبق بٌذ ة هبدُ دانشگاه منتخب 3 -4

شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی"( امور مربوط بو صدور تاییدیو ىای تحصیلی و دانشنامو ىا را برای موسسو ىای 

 غیر انتفاعی یک استان انجام میدىد. -غر دولتی

َصی ٍ یب دریبفت کِ بَدجِ آى اس هحل عزهبیِ گذاری ّبی بخؼ خص ایهَعغِ : غیر انتفاعی -ر دولتییموسسه های غ 4 -4

 ؽْزیِ تبهیي هیؾَد.

 

 

 شرح فعالیت: -5
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Quality Management System 

 سيستم مديريت كيفيت

 
 دانص آموختگانروش اجرائی ارائه خدمات آموزضی به   4 از 2  صفحه :

 

 مهر تضمين كيفيت

 

 تاريخ :

 

 

    

 ٍُزگ زّ رد ةَصه یعرد ِهبًزب بب ىآ قیب ت ٍ َجؾًاد یعرد یبّذحاٍ یعرزب-
 ُذًارذگ طٍرد تازوً شیر ُازوّ ِب )ىبتغلگ نتغیع 272 ػراشگ(یؽسَهآ
 تْج ٍُزگ زیذه ذییبت مزف ِب تازوً شیر ٍ َجؾًاد ِب طَبزه ىبتغلگ 272 ػراشگ  بصلا
لیصحت سا ت ازف
          ِطَبزه  ٍُزگ زیذه ِب  کراذه  بجرا

  ومآ  ان راک

 1 تؽاددبی

   

                    

             

     

AC/F/017/01

          ه وبرم  هور  ریذم
ةَصه یعرد ِهبًزب بب قبب ه مس  ُذًارذگ یبّذحاٍ ذییبت ٍ قیب ت
ػسَهآ طبٌؽربک ِب لیَحت

  ومآ  ان راک
 طعَت ُذؽ ذییبت یبْهزف ِب یلیصحتلا  ربف تْج ػسَهآ زیذه ذییبت مزف  بصلا ٍ       -
 ٍُزگ زیذه
ػسَهآ زیذه ِب  بجرا-

               

                

        

AC/F/018/01

          

-                                                                   

-                                      

                            

-                                                                        

-                    

          

-                       

             

-                                    

                                   

                          

2تؽادبی

-                                                                 

-                                                        

-                                                                         
-                                                 

-                                                                            

                                                         

                                                          

4 ٍ 3 تؽاددبی

 ىالیصحتلا  ربف ةبغح ِیَغت مزف
                            

AC/F/016/01 

یلیصحت ِیذیئبت ِجٍ تخادزپ مزف
 AC/F/020/01

 ِیذییبت ٌِیشّ شیراٍ تعاَخرد مزف
-AC/F/021/01 یلیصحت

 ىبگتخَهآ ؼًاد ُضیٍ مزف
 AC/F/029/01

RE/F/001/21   ُصٍزپ لیَحت مزف

          

-                                                             

                                                                          
-                       

                            

-                   

-                     

          

-                                          

-                                                    

                          

-                                      

-                                                                                       

     

                       

                

AC/F/019/01
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Quality Management System 

 سيستم مديريت كيفيت

 
 دانص آموختگانروش اجرائی ارائه خدمات آموزضی به   4 از 3  صفحه :

 

 مهر تضمين كيفيت

 

 تاريخ :

 

 

 

: پظ اس آًکِ توبهی ًوزات داًؾجَ حتی پزٍصُ ٍ کبر آهَسی در عیغتن گلغتبى ثبت ٍ تبییذ گزدیذ کبرؽٌبط آهَسػ کلیِ 1یاددا ت 

 ببقت هی دّذ. ٍ فبر  التحصیلی داًؾجَ را تبییذ هیکٌذ. ٍاحذّبی گذراًذُ داًؾجَ را بب بزًبهِ درعی هصَة رؽتِ ه 

 تکویل عَابق تحصیلی داًؾجَ. -بزًبهِ درعی هصَة -فزم ّب ؽبهل ریش ًوزات گذراًذُ داًؾجَ طی دٍرُ تحصیلی : 2یاددا ت

ّز عبل ٍ  30/11لتحصیلی ثبت در عیغتن: چٌبًچِ داًؾجَ در ًیوغبل اٍل عبل تحصیلی فبر  التحصیل گزدد، تبریخ فبر  ا :3یاددا ت

 ، تبریخ فزا ت اس تحصیل در عیغتن ثبت هی گزدد. 31/6ٍ در تببغتبى در تبریخ  31/4چٌبًچِ در ًیوغبل دٍم فبر  التحصیل گزدد، در تبریخ 

لی، صٌذٍ  رفبُ، صذٍر هذرک: چٌبًچِ داًؾجَ دختز ببؽذ پظ اس تغَیِ حغبة بب توبهی ٍاحذ ّبی داًؾگبُ اس جولِ ٍاحذّبی هب :4یاددا ت 

خَابگبُ ٍ  یزُ در ًَبت صذٍر هذرک قزار هی گیزد کِ حذٍدا عِ ّفتِ پظ اس تغَیِ حغبة هی ببؽذ. ٍ چٌبًچِ داًؾجَ پغز ببؽذ دٍ حبلت 

ب هعبفیت اس خذهت هی ببؽذ کِ در ایي حبلت ًیش عِ ّفتِ بعذ اس تغَیِ هذرک گَاّیٌبهِ هَقت بزای آًْب دارد یب دارای کبرت پبیبى خذهت ٍ ی

صبدر هی گزدد ٍ یب هعبفیت تحصیلی دارد کِ در ایي صَرت هذرک اب بل هعبفیت تحصیلی بِ آًْب ارایِ هی گزدد  کِ هعبدل هذرک دٍرُ هی 

      یل در هق ع بب تز بب ؽوبرُ هعبفیت تحصیلی جذیذ اهکبى صذٍر گَاّیٌبهِ هَقت فزاّن هی گزدد.ببؽذ ٍ درصَرت ارایِ گَاّی اؽتغبل بِ تحص

توبهی اهَری کِ بزای یک داًؾجَی فبر  التحصیل اًجبم در فزم ٍیضُ داًؼ آهَختگبى : بِ پزًٍذُ داًؾجَ الصب  فزم ٍیضُ داًؼ آهَختگبى

ّوچٌیي داًؾجَیبًی کِ در  .تگبى، ارعبل تبییذیِ تحصیلی ٍ ریشًوزات ٍ .... هؾخص هیگزددهیپذیزد ًظیز تکویل ٍ ارعبل لیغت داًؼ آهَخ

فزم  "کِ فزم  خَاعت صذٍر داًؾٌبهِ داؽتِ ببؽٌذ ببتحَیل گَاّی هَقت ٍ عذم بذّی بِ صٌذٍ  رفبُ در ًَبت صذٍر داًؾٌبهِ قزار هی گیزًذ.

 تکویل هیگزدد. "AC/F/01/031  "طبق ؽوبرُ "تغَیِ حغبة صذٍر داًؾٌبهِ

یکی اس هزاحل تغَیِ حغبة داًؾجَ، تحَیل پبیبى ًبهِ یب پزٍصُ  بِ ٍاحذ کتببخبًِ هیببؽذ کِ کتببخبًِ ایي اهزرا بب ارائِ فزم  :تحَیل پزٍصُ

 تحَیل پزٍصُ بِ داًؾجَ تبییذ هیٌوبیذ. ایي فزم ّوزاُ فزهْبی دیگز تغَیِ حغبة در پزًٍذُ داًؾجَ ببیگبًی هیگزدد.

 مرتبط: مذارک -6

 AC/F/016/01فبر  التحصیالى فزم تغَیِ حغبة  6-1

 AC/F/017/01فزم تبئیذ هذیز گزٍُ جْت فبر  التحصیلی  6-2

 AC/F/018/01فزم تبییذ هذیز اهَسػ جْت فبر  التحصیلی  6-3

  AC/ F/ 019/01 فزم تبییذ هعبًٍت آهَسػ ٍ تحصیالت تکویلی 6-4

 AC/F/020/01 تحصیلیپزداخت ٍجِ تبئیذیِ فزم  6-5

 AC/F/021/01 یلیتحص ِیذییتب ٌِیّش شیفزم درخَاعت ٍار  6-6

 AC/F/029/01  فزم ٍیضُ داًؼ آهَختگبى 6-7

 LM/F/004/01   فزم تحَیل پزٍصُ 6-8

 AC/F/01/031فزم تغَیِ حغبة صذٍر داًؾٌبهِ   6-9

 بزًبهِ درعی 6-10

 AC/F/032/01فزم درخَاعت تزجوِ ریش ًوزات    6-11


