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 و داد برون ،فرآیند داد، درون از اعم نظام این عناصر تمام ارزشیابی طریق از آموزشی نظام ارتقای

 جامعه به تخصصی خدمات عرضه و پژوهشی ، آموزشی های برنامه اجرای کیفیت و کمیت ارتقای

 

 : انتظار مورد های فعالیت

برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سؤاالت آزمون ها در دانشکده ها )هماهنگی  EDCهمکاری با   .1
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ت ارزشیابی )سیستم آموزشی و اطالعات مربوط به فضا، امکانات، تجهیزات، تهیه بانک اطالعا     .3

تسهیالت و فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، 
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