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آييه وامه داخلي شوراي وظارت و ارزيابي داوشگاه گلستان 

 اساسٌاهِ ضَراي ًظارت ٍ ارزياتي داًطگاّْا ٍ 2 هادُ 5در راستاي اجراي ٍظايف ٍ فعاليت ّاي ضَراي ًظارت ٍ ارزياتي ٍ تر اساس تٌذ 

علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍري، آييي ًاهِ داخلي ضَراي   ضَراي ًظارت ٍ ارزياتي ٍزارت1/7/77هَسسات آهَزش عالي ٍ پ ژٍّطي هصَب 

: ًظارت ٍ ارزياتي داًطگاُ گلستاى يِ ضرح زير تذٍيي گرديذ

ّذف - 1هادُ 

ارزياتي هستور عولکرد ٍاحذّاي هختلف داًطگاُ در  ارتقا كيفيت فعاليت ّاي آهَزضي، پژٍّطي، فرٌّگي، داًطجَيي ٍ اجرايي داًطگاُ ٍ

راستاي اّذاف ٍ ترًاهِ ّا 

: تركية اعضاي ضَرا- 2هادُ 

رياست داًطگاُ تِ عٌَاى رييس ضَرا ٍ در غيثت ايطاى ًوايٌذُ ٍي، رييس جلسِ خَاٌّذ تَد : رياست ضَرا (1-2

. هذير دفتر ًظارت ٍ ارزياتي داًطگاُ دتير ضَراي ًظارت خَاّذ تَد: دتير ضَرا (2-2

هعاًٍيي داًطگاُ، هذير عرح ٍ ترًاهِ ريسي، ٍ حذاقل دٍ ًفر از اعضاي ّيات علوي يا هذيراى ارضذ تِ : اعضاي حقيقي ٍ حقَقي (3-2

. تطخيص رياست داًطگاُ

.  سال هٌصَب هي گردًذ2اعضاي حقيقي ضَرا تا حکن رياست داًطگاُ تِ هذت : تثصرُ*

: ٍظايف ضَراي ًظارت-3هادُ 

ًظارت تر حسي اجراي آييي ًاهِ ّا ٍ ضيَُ ًاهِ ّاي هصَب داًطگاُ  (1-3

تذٍيي راّکار ّاي ًظارت تر عولکرد هعاًٍت ّا، داًطکذُ ّا ٍ ٍاحذ ّاي آهَزضي، پژٍّطي، داًطجَيي، فرٌّگي ٍ اداري ٍ هالي  (2-3

داًطگاُ 

. تا ّوکاري ٍاحذ ّاي ريرتظ. تذٍيي ضاخصْاي عوَهي ٍ اختصاصي ارزياتي عولکرد در حَزُ ّاي تاتعِ داًطگاُ (3-3

. اًجام هغالعات ٍ تحقيقات الزم در ارتثاط تا ترًاهِ ّاي ًظارت ٍ ارزياتي (4-3

داًطگاُ  عولکرد از گسارش تْيِ ٍ ّا دادُ تحليل ٍ تٌذي دستِ آٍري، جوع (5-4

. ًظارت تر چگًَگي اجرا ٍ پيطرفت اّذاف ٍ ترًاهِ ّاي تَسعِ داًطگاُ تَسظ هجرياى ريرتظ (5-5

تْيِ ٍ تٌظين ترًاهِ ّاي تازرسي هٌظن از ٍاحذ ّاي هختلف داًطگاُ  (5-6



: ٍظايف دتير ضَرا- 4هادُ 

تٌظين تقَين جلسات ضَرا  (1-4

پيگيري صذٍر احکام اعضاي ضَرا  (2-4

ارسال دعَتٌاهِ، تٌظين صَرتجلسِ ٍ اتالغ هصَتات  (3-4

تْيِ گسارش ساالًِ  (4-4

: ًحَُ تطکيل جلسات- 5

. جلسات عادي در پاياى ّر فصل ٍ تِ هذت دٍ ساعت ترگسار هي ضَد (1-5

 ًُفر از اعضا ٍ تاييذ رياست ضَرا ترگسار هي ضَد 3جلسات فَق العادُ تا پيطٌْاد  در هَارد ضرٍري: تثصر 

.اعضاي ضَرا ًثايذ تيص از سِ جلسِ هتَالي غيثت غير هَجِ داضتِ تاضٌذ (5 -2 

 .تِ تصَية ضَراي ًظارت رسيذُ ٍ از تاريخ تصَية قاتل اجرا هي تاضذ  27/10/1391   تثصرُ در تاريخ1 هادُ ٍ 6ايي آييي ًاهِ در - 7

 


