
 

 

 

 

 

 

 فرایندهای ارزیابی عملکرد 

 

 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

 

 

 

 
 



 سندتحلیل فرایند

 دانشگاه صنعتی شیراز کارکنان، دانشجویاناعضای هیات علمی ، گروه هدف :   کدفرایند :     

 

  ریاست ،دفتر نظارت و ارزیابی حوزه :

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیاستانی  ارزیابی عملکرد نام فرایند : 

 ترکیبی   ترکیب هر دو–دستی  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

  دفاتر نظارت استانیارسال اطالعات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه به خروجی اصلی فرایند : 

رت صو استانی نظارت و ارزیابی  دفاتر ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط در دوره های زمانی چهار ساله  :شرح فرایند 

 .می پذیرد

 نحوه اجرا :

 گاه ارزیابی دانشفتر به د دفاتر نظارت و ارزیابی عملکرد استانی ارسال نامه زمان آغاز و پایان ارزیابی عملکرد توسط  -1

 ارجاع نامه به کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی  -2

شاخص ها و پیگیری دریافت اطالعات از واح -3 شدهطبقه بندی  شاخص های ارائه  شگاه مطابق  در  دهای مختلف دان

 (   نمونه فرم ها در دفتر نظارت و ارزیابی موجود می باشد) فرم های الف ، ب ، ج 

 نظارت و ارزیابی  مرکزو تایید مدیر توسط کارشناس مرکز  جمع آوری اطالعات پیگیری و  -4

ستانی د -5 سان دفاتر نظارت و ارزیابی عملکرد ا شنا ضور کار شگاه و دریافت فرم های تکمیل ح شگاه و بازید از دان ر دان

 شده الف، ب و ج 
 

 صاحب فرایند : 

 دفتر نظارت و ارزیابی  –حوزه ریاست 

 

 دفتر نظارت و ارزیابی 

 

 

 دفتر نظارت و ارزیابی –فرایندها 

 

 



 سندتحلیل فرایند

 دانشجویان دانشگاه صنعتی شیرازاعضای هیات علمی ، گروه هدف :   کدفرایند :     

 ریاست ،دفتر نظارت و ارزیابی  حوزه :

 )سامانه تسما( ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالینام فرایند : 

 ترکیبی   ترکیب هر دو–دستی  -نرم افزار  :انجام فرایند به وسیله 

 ارسال اطالعات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه به وزارت علوم خروجی اصلی فرایند : 

 

 وزارت علوم، تحقیقات وهر ساله ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور توسط دفتر نظارت و ارزیابی  :شرح فرایند 

 .فناوری صورت می پذیرد

 نحوه اجرا :

شگاه ها و  -1 سط دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم به دفاتر ارزیابی دان سال نامه زمان آغاز و پایان ارزیابی عملکرد تو ار

 موسسات آموزش عالی 

 ارجاع نامه به کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی  -2

 پیگیری دریافت نام کاربری و رمز عبور توسط کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی  -3

 ورود به سامانه تسما و دریافت شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی -4

طبقه بندی شاااخص ها و پیگیری دریافت اطالعات از واحدهای مختلف دانشااگاه مطابق شاااخص های ارائه شااده  -5

 معاونت آموزشی ، معاونت پژوهشی ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، دفتر همکاری های علمی و بین المللی  ( )

 جمع آوری اطالعات و تایید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی  -6

 ثبت اطالعات در سامانه تسما قبل از زمان پایان انجام ارزیابی  -7

 

 صاحب فرایند : 

 دفتر نظارت و ارزیابی  –حوزه ریاست 

 

 

 دفتر نظارت و ارزیابی 

 

دفتر نظارت و ارزیابی –فرایندها   

 

 



 سندتحلیل فرایند

 دانشجویان دانشگاه صنعتی شیرازاعضای هیات علمی ، گروه هدف :   کدفرایند :     

  ریاست  حوزه :

  ISCرتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور توسط :  نام فرایند

 ترکیبی   ترکیب هر دو–دستی  -نرم افزار  : انجام فرایند به وسیله

  پایگاه استنادی علوم جهان اسالمارسال اطالعات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه به :  خروجی اصلی فرایند

ساله : شرح فرایند سط  رتبه بندی  هر  شور تو سر ک سرا سات آموزش عالی  س شگاه ها و مو سالم پایگاهعملکرد دان ستنادی علوم جهان ا ه ب ا

شگاه در کشور و در جهان  شگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی رتبه هر دان صورت زیر صورت می گیرد و پس از بررسی داده های دان

 اسالم مشخص می شود. 

 نحوه اجرا :

 دانشااگاه ها و موسااساااتبه اسااتنادی علوم جهان اسااالم  پایگاهتوسااط  رتبه بندی ارسااال نامه زمان آغاز و پایان  -1

 تحقیقاتی

 )نام کاربری و رمز عبور در نامه ارسالی مشخص است(  طرح و برنامهارجاع نامه به کارشناس  -2

 ارسالی و دریافت شاخص های استنادی علوم جهان اسالم  پایگاهورود به سامانه  -3

 ه طبقه بندی شاخص ها و پیگیری دریافت اطالعات از واحدهای مختلف دانشگاه مطابق شاخص های ارائه شد -4

 طرح و برنامه جمع آوری اطالعات و تایید مدیر  -5

 ثبت اطالعات در سامانه قبل از زمان پایان انجام ارزیابی  -6
 

 

 

 صاحب فرایند : 

 تحول اداری و امور سرمایه گذاری برنامه ریزی ،مدیریت  –حوزه ریاست 

 

   برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مدیریت 

 برنامه ریزی ، تحول اداری و امورسرمایه گذاری مدیریت  –فرایندها 

 

 



 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجویان دانشگاه صنعتی شیرازاعضای هیات علمی ، گروه هدف :   کدفرایند :     

  ریاست  حوزه :

 QSو  جهان توسط موسسه تایمزرتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی :  نام فرایند

 *   ترکیب هر دو–دستی  -نرم افزار  : انجام فرایند به وسیله

 QSو  موسسه بین المللی رتبه بندی تایمزارسال اطالعات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه به :  خروجی اصلی فرایند

ساله : شرح فرایند سر  رتبه بندی  هر  سرا شگاه ها و موسسات آموزش عالی  در ابتدای هر  QSو موسسه بین المللی تایمز توسط جهان ،دان

مشخص  جهانصورت می گیرد و پس از بررسی داده های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی رتبه هر دانشگاه در  سال میالدی ،

 می شود. 

 نحوه اجرا :

به دانشااگاهها ) از طریق پساات  QS یا  موسااسااه تایمزتوسااط  رتبه بندی زمان ارسااال نامه زمان آغاز و پایان  -1

 الکترونیکی ( 

توسااط مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی )نام کاربری و رمز عبور  طرح و برنامهارجاع نامه به کارشااناس  -2

  تعیین می شود( 

 رتبه بندی و دریافت شاخص های  QSیا   موسسه تایمزورود به سامانه  -3

اطالعات از واحدهای مختلف دانشااگاه مطابق شاااخص های ارائه شااده  طبقه بندی شاااخص ها و پیگیری دریافت -4

شامل : اطالع شکده )فنی یا ) شجویان به تفکیک مقطع و  نوع دان شی :تعداد به تفکیک رتبه علمی، تعداد دان ات آموز

 ارغ التحصیالن ، اطالعات بودجه (علوم پایه( ، تعداد ف

  گروه همکاری های علمی و بین المللی جمع آوری اطالعات و تایید مدیر  -5

 سامانه قبل از زمان پایان رتبه بندی  ثبت اطالعات در -6
از سامانه گلستان، اطالعات اعضای هیات علمی از سامانه کارگزینی، اطالعات مالی از دفتر بودجه یا مدیریت امور مالی  دانشجویی* اطالعات *

 بیان شده است. )اطالعات تکمیلی در فرم پیوست جمع آوری می شود. 

 صاحب فرایند : 

  گروه همکاری های علمی و بین المللی  –حوزه ریاست 

   گروه همکاری های علمی و بین المللی 

   گروه همکاری های علمی و بین المللی –فرایندها 

 

 



 


