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 کِ ايشاى کيفيت هذيشيت اًجوي فعاليت ّاي هاّيت ... ٍ التصادي دسکطَس،فضاي کشًٍا ضيَع تِ تَجِ تا

  هجاصي ّواى يا غيشحميمي فضاي تِ ٍ داد ضکل تغييش تَد، حضَسي ٍ جوعي کاسّاي تش هثتٌي ايي اص پيص

 ٍ داد لشاس تحت الطعاع سا تطکلي فعاليت ،اتتذا ّواى اص ،دسکطَس کشًٍا غيشهٌتظشُ اپيذهي .ضذ هٌتمل

 گستشش ٍ خذهات اسائِ ساستاي دس هٌاسة فشصت تعٌَاى هحذٍديت ايي اص ايشاى کيفيت هذيشيت اًجوي

 ّاي ،ضثکِ هجاصي فضاي تستش اص استفادُ تا پژٍّص ٍ آهَصش هحَسيت تا کيفيت هذيشيت فشٌّگ

  تِ 1399 سال دس گشفتِ صَست الذهات ٍ ّا فعاليت ضشح کِ ًوَد استفادُ هحَس هذيا تصَست اجتواعي،

 :سساًذ هي اعالع

2 



ثؼشش عشيك اص ٍ هجبصي ثلَسر اًجوي ّبي وبسگشٍُ جلؼبر وشًٍب ؿيَع ثِ سَجِ ثب جبسي ػبل دس LMS گشديذ ديگيشي : 

 سْيِ، 773 ضبثغِ ثشسػي حبل دس ٍ ؿذُ دادُ كَسر هٌظوي جلؼبر وِ ػبخز ّبي دشٍطُ دس ويفيز هذيشيز وبسگشٍُ *
 . ّؼشٌذ دظٍّـي عشح ٍ ٍثيٌبس ،ثيبًيِ

   آهَصؽ ّذف ثب ويفيز هذيشيز ّبي ػيؼشن سَػؼِ وبسگشٍُ جلؼبر ثشگضاسي *

 ػبصاى لغؼِ كٌؼز دس ويفيز سحَل عشح ثشسػي ّذف ثب خَدسٍ كٌؼز دس ويفيز سَػؼِ وبسگشٍُ ثشگضاسي *
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ّبي سـىل ّوىبسي ثب هذيشُ ّيبر ػيبػز ثِ ثٌب گشفشِ كَسر ّبي سايضًي ثب جبسي ػبل اثشذاي دس ساػشب ّويي دس 
 :اػز گشديذُ الذام ويفيز سَػؼِ جْز دس ّبيي وبسگشٍُ اًذاصي ساُ ثِ ًؼجز اسبق ػضَ سخللي

 ػجض ويفيز هلي ًْضز سَػؼِ ّذف ثب ػجض هذيشيز اًجوي ّوىبسي ثب ػجض ويفيز وبسگشٍُ *  

 ايشاى ًفز كٌؼز فذساػيَى ّوىبسي ثب دششٍؿويوي ٍ ًفز،گبص كٌؼز دس ويفيز سَػؼِ وبسگشٍُ*  
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فللي ثلَسر اًجوي اػضبي حضَس ثب ويفيز هٌْذػي هَضَػبر ثب ػلوي گشدّوبيي اػضبء ويفيز داًؾ افضايؾ دسجْز 
 ٍ گشدّوبيي دٍ 98 اػفٌذ ٍ ثْوي دس وِ ؿذ هي ثشگضاس حضَسي ثلَسر وشًٍب دبًذهي اص لجل اًجوي دثيشخبًِ سَػظ

 :ؿذ ثشگضاس صيش هَضَػبر ثب اًجوي اػضبي حضَس ثب ًـؼز

ثبصسايبثي اػششاسظيه هذيشيز  

وبس ٍ وؼت ّبي ثٌگبُ سًٍك دس ًَآٍسي اػشبًذاسدّبي ٍ ًَآٍسي ضشٍسر 

سّجشي ٍ ،ػبصهبًذّي وشدى هذيشيز 
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دليمِ 180 سْيِ ٍ آًاليي ثلَسر وشًٍب دبًذهي ٍ هَجَد ؿشايظ ثِ سَجِ ثب1399 آثبى 18 دس ويفيز هلي سٍص هشفبٍر ثشگضاسي 
  ٍ ويفيز هشخللبى ٍ ًظشاى كبحت دٍلشي، ثخؾ گيش سلوين هذيشاى حضَس ثب ويفيز ٍ هذيشيز هحَسيز ثب ؿذُ ضجظ فيلن

  ثشاي گزؿشِ اص دشثبسسش سا ويفيز ّفشِ اجشوبػي ّبي ؿجىِ ٍ ّب سػبًِ دس ويفيز ّبي ديبم دخؾ ثب داًـگبّي اػبسيذ
 : وٌين ثشگضاس سَاًؼشين حَصُ ايي ػاللوٌذاى

وِ هشمبضي 112 حضَس ثب 18 الي 14 ػبػز اص آثبى 18 سبسيخ دس ايشاى ويفيز هلي سٍص هٌبػجز ثِ ٍثيٌبس اخشلبكي ثشگضاسي 
 .ؿذ اجشا ػاللوٌذاى ٍ هخبعجبى ثشاي آًاليي ثلَسر صًذُ ػخٌشاًي 3 حذٍد ٍ ؿذُ ضجظ فيلن 4 دخؾ ثب

ِ(سشويجي هَؿي، لَگَ گشافي، هَؿي )سلَيشي سيشّبي دخؾ ٍ سْي 
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ثب (چيؼز وـَس دس ويفيز فشٌّگ سَػؼِ ثشاي ؿوب ديبم هْوششيي)هَضَع ثب اي دليمِ دٍ وَسبُ ّبي وليخ دخؾ ٍ اًشـبس 
   (هَسد5 )ثَدًذ هغشح هـبٍساى ٍ اسصيبثبى وِ ويفيز حَصُ هشخللبى ٍ وبسؿٌبػبى حضَس

ِويفيز هلي سٍص هٌبػجز ثِ هجلذ ًبهِ ٍيظُ سْي 

ثبؿذ هي دػششع لبثل ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي دسگبُ ٍ آدبسار كفحِ دس سيضسّب ٍ ّب وليخ ّب، فيلن سوبم. 

حضَس ثب هَسد 14 سؼذاد ثِ اي دليمِ 18 الي 8 ؿذُ ضجظ ّبي فيلن دخؾ : 

ػبصهبى ويفيز اسصيبثي هؼبٍى)ثيبر هؼلن دوشش آلبي*،(ايشاى اػشبًذاسد هلي ػبصهبى سئيغ)ديشٍصثخز هٌْذع ػشوبسخبًن 
 آلبي*،(داسٍ ٍ غزا ػبصهبى داسٍيي ٍ غزايي ّبي فشاٍسدُ هذيشول)ػضيضي هحوذحؼيي دوشش آلبي*،(ايشاى اػشبًذاسد هلي

 ػلي دوشش*،(ايشاى ثشي اًجوي سييغ)سذيي هحؼي دوشش آلبي*،(سْشاى اسبق اًشطي وويؼيَى سئيغ)دذيذاس سضب دوشش
 هذسع ،دوشش سيوَسي هٌْذع ػمبيي، دوششػجبع ٍ صادُ سمي دوششػلي* ،(دادگؼششي ٍويل ٍ حمَلذاى)كبثشي
 (اًجوي سييؼِ ّيبر)ؿىشخذايي دثيشيبى،دوشش ،دوشش فشد فشٍصاى ،دوشش(ويفيز هشخللبى ٍ داًـگبّي اػبسيذ)كبدلي

 

 

7 



 :اسائِ ضذُعٌاٍيي 
 غزاٍ ػالهز ويفيز 

 حمَق هلشف وٌٌذُويفيز ٍ                

 حىوشاًي  ٍ ويفيز 

  ػبخز ّبي دس دشٍطُ ويفيز 

 اًشطيٍ ويفيز 

 ٍ صًذگيويفيز 

ٍ ػيؼشن ّبي هذيشيشي، سيؼه ، ٍاوبٍاي اػشبًذاسدّب ،هويضي ٍ اسصيبثي... 
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 اسسمبء ساػشبي دس وـَس ٌّشي جبهؼِ زخاللِ اص ثشداسي ثْشُ هٌظَس ثِ زيفيو هَضَع ثب ىبسَسيوبس ٍ ،ػىغ لنيف جـٌَاسُ ييدٍه

  ّوشاّي ثب ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي سَػظ ويفيز هلي سٍص دس ؛ّوضهبى ٌّش ثب زيفيو ديًَذ ٍػيلِ ثِ ،ويفيز فشٌّگ

 .ؿذ ثشگضاس 99 آثبى ، سْشاى ثبصسگبًي اسبق ٍ ايشاى ثبصسگبًي ايشاى،اسبق اػشبًذاسد هلي ػبصهبى
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         ّبي ػىغ ٍ وَسبُ ّبي فيلن اسائِ ضوي جـٌَاسُ اص دٍسُ ايي هٌشخجيي هؼشفي ثب ويفيز هلي سٍص ٍثيٌبس ثشگضاسي حبؿيِ دس
 .ؿذ سمذيش  ػبصي لَلِ ٍ سبيش يضد ؿشوز اص جـٌَاسُ يبدثَد سٌذيغ اسػبل ثب ، اسػبلي
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 ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي ًيؼز، هيؼش حضَسي آهَصؿي ّبي دٍسُ ثشگضاسي اهىبى وِ حبضش حبل ؿشايظ دس

 (LMS) الىششًٍيه يبدگيشي ػبهبًِ عشيك اص هجبصي ٍ غيشحضَسي آهَصؿي ّبي دٍسُ ثشگضاسي ثشاي الصم سوْيذار

 ّش والع عَل دس سَاًيذ هي ؿوب يؼٌي .ؿَد هي ثشگضاس صًذُ كَسر ثِ ّب آهَصؽ ايي .اػز وشدُ فشاّن هشمبضيبى ثشاي

  ًذاؿشي هضيز ثِ سَجِ ثب هجبصي آهَصؽ .ثذشػيذ سا خَد ػَاالر ٍ ثبؿيذ داؿشِ سؼبهل اػشبد ثب داؿشيذ ًيبص وِ صهبى

 .ًذاسًذ سا ّب والع دس حضَس ثشاي الصم صهبى وِ اػز افشادي هٌبػت هىبًي، ٍ صهبًي هحذٍديز

  ًـبى لجل ػٌَار اص ثبالسش سا اًجوي آهَصؿي سَاى ؿذ ػؼي گشفز كَسر وِ ّبيي سيضي ثشًبهِ ثشاػبع جبسي ػبل دس

 .ًوبيين ثشگضاس99 اسفٌذ پاياى تا سا ٍتيٌاس17 تعذاد سَاًؼشين ٍ دّين
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ِسشٍس ٍ ّوضهاى ًفش 250 حذٍد ظشفيت تا ّا ًطست ، جلسات ، آهَصضي ّاي ٍتيٌاس تشگضاسي ساهاًِ استمشاس ٍ تْي  

   LMS ايشاى کيفيت هذيشيت اًجوي سايت ٍب دس هستمل

ِتا حضَسي دٍسُ يک ٍ ٍتيٌاس 17 تشگضاسي تا اعضا ساصي تَاًوٌذ جْت دس آهَصضي تمَين تٌظين ٍ سيضي تشًاه  

 99 سال دس ساصهاى دسٍى ٍ تْذاضتي ّاي پشٍتَکل سعايت ٍ توْيذات

ِاًجوي آهَصضي تمَين ٍ آهَصضي تشًاهِ اسائِ تمَيت جْت دس1400 سال تشاي هٌسجن سيضي تشًاه  
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ػغح گَاّيٌبهِ سؼييي  ٍ ثشسػي هي وٌذ ّبي سخللي آصهَى كالحيز حشفِ اي هشمبضيبى سا ثَػيلِ   اًجوي هذيشيز ويفيز ايشاى

  .اسصؿيبثي ثِ آًْب اّذا هي وٌذوبسًبهِ آًْب سا ثب اسائِ 

 .ووه هي وٌذ هذيشاى ويفيز هؼشجشٍ  هٌْذػبى  ييثػغح هْبسر دس  ٍحفظ حذالل داًؾ  ٍفشآيٌذ ثِ ايجبد  ييا

 .هجبحث آهَصؿي ثش اػبع ثِ سٍص سشيي هجبحث فٌي سخللي سَػظ اػبسيذ هؼلظ ثِ فٌَى ٍ اثضاسّبي ويفيز عشاحي هي ؿَد

ثِ كَسر ػبالًِ  هذيشيز ويفيز ايشاى ؿذُ دس اًجوي سؼييي هشخلق  وويشِ ّبي سَػظ ٍ داًؾ هَسد آصهَى ، جضئيبر آصهَى ّب 

 .ؿَدهي هَسد ثبصًگشي لشاس گشفشِ ٍ ثِ سٍص 

ٍ هلبحجِ ثب آًْب ثب ّذف سؼييي ػغح هْبسر ٍ داًؾ ٍ هـخق وشدى هؼيش  ّبي سخللي فشايٌذ آصهَى، دغ اص آصهَى هشمبضي ثشاي 

 .هي گشددآًْب وبسًبهِ كبدس ػبصي ساُ سَاًوذ 
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 :ايي تعييي سغح دس چْاس سشفصل کلي ضاهل

ادثيبر هذيشيز ويفيز: هفبّين وليذي 

سٍؽ ّب ٍ اثضاسّبي سَػؼِ ويفيز: هْبسر ّب 

سٍؽ ّبي اًذاصُ گيشي ويفيز: اًذاصُ گيشي ٍ دسن 

ًمؾ فشد دس ػولىشد ثب ويفيز ػبصهبى: ٍظبيف وليذي 
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  ثِ آًبى ػولىشد ػغح وشدى ًضديه ٍ ويفيز هذيشاى ػغح سبئيذ ٍ ػٌجؾ آصهَى ايي ثشگضاسي اص ّذف

 دشهؼئَليز ٍ هْن حشفِ ثِ ًذيذُ آهَصؽ ٍ ًبوبسآهذ افشاد ٍسٍد اص هوبًؼز ٍ جْبًي، هؼيبسّبي ٍ اػشبًذاسدّب

 ػِ  دس ‹‹ ويفيز هذيشاى هْبسر داًؾ ٍ اسصيبثي وبسًبهِ ›› كذٍس  ًْبيز دس ٍ ثبؿذ هي ويفيز هذيشيز

 اػز ؿذُ گشفشِ دسًظش ويفيز هذيشاى  ٍ هشخللبى ثشاي "دبيِ ٍ هيبًي اي، حشفِ" ػغح

 ًوَد اػضب ػغح دس اي گؼششدُ سػبًي اعالع دَػشش ٍ فشاخَاى سْيِ ثِ ًؼجز اًجوي دثيشخبًِ ساػشب ايي دس

  فلل ًَثز دٍ دس ؛آصهَى افشاد ٍ ّب ػبصهبى ديگش ٍ سجبيي ؿْيذ هَػؼِ خَة هـبسوز ثب وِ سايضًي ثب وِ

 .ؿذ ثشگضاس هشمبضيبى ًبم ثجز ثب صهؼشبى ٍ دبييض

 آلبيبى حضَس ثب وِ آًاليي هلبحجِ ٍ  Open Book آًاليي وشجي آصهَى اي هشحلِ دٍ ثلَسر ّب آصهَى 

 .دزيشفز كَسر هؼشوش ػبػز 80 عي ٍفبيي هٌْذع ػشوبسخبًن ٍ فشد فشٍصاى دوشش ٍ ؿىشخذايي هٌْذع
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ِ(دليم5ِ) ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي ّبي فؼبليز گشافي هَؿي سْي 

ِويفيز هذيشيز ػبصي فشٌّگ جْز هفَْهي ّبي فيلن سْي 

ِاًجوي اجشوبػي هؼئَليز فؼبليز جْز ثِ (صًن هي هبػه هي) فيلن سْي   

ِهجبصي فضبي ٍ اجشوبػي ّبي ؿجىِ دس اًشـبس ٍ هٌبػجشي ّبي هَؿي سشويجي، ّبي هَؿي لَگَ سْي 

اخز ENAMAD ٍ اػضب ثِ خذهز جْز دس اًجوي ػبيز ٍة دس الىششًٍيه دسگبُ ثجز 

وِ آهَصؿي ّبي فيلن ٍ ّب اعالػيِ ٍ اخجبس لشاسدادى ّذف ثب اجشوبػي ّبي ؿجىِ ٍ ايٌؼشبگشام ، آدبسار كفحِ ًوَدى فؼبل 
 iranqms@   اػضب عشف اص آهذُ ثؼول ساػشب ايي دس خَثي اػشمجبل
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تشاي آى الکتشًٍيکي فايل دادى لشاس ٍ چاپي تصَست کيفيت هذيشيت فصلٌاهِ هٌظن اًتطاس  

 است ضذُ چاج ضواسُ سِ کٌَى تا 99 سال دس کِ عاللوٌذاى

ِآهَصضي ًام ثثت آًاليي ّاي فشم تْيِ ٍ ايشاى کيفيت هذيشيت اًجوي سايت ٍب تَدى سٍص ت ٍ  
 اًجوي دس عضَيت

ِکٌَى تا 1382 سال تا 1378 سال اص کِ فعال اعضاي تشاي کيفيت هلي ًْضت حاهياى يادهاى تْي 
 اًذ تَدُ اًجوي دس هتٌاٍب ٍ پيَستِ عضَ
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دَؿؾ خجشي ٍ اًؼىبع اخجبس هشاػن ثضسگذاؿز سٍص هلي ويفيز ايشاى دس خجشگضاسي ّب ٍ سػبًِ ّب 

دس دػشَس وبس ايي اًجوي لشاس داؿز ساديَ گفشگَ ،ساديَيي اص جولِ ساديَ الشلبد سلَيضيًَي ٍ حضَس دس ثشًبهِ ّبي. 

 لَل هؼئَليي اًجوي دس سػبًِ ّب ٍ جشايذ هٌشـش گشديذُ اػزاص ػٌَاى خجشي 50لبثل روش اػز حذٍد. 
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اًجوي دس چِ ٍ ساصهاى هحل دس حضَسي تصَست چِ کيفيت هذيشاى عاهل، هذيشاى تا جلسات تطکيل 

 الصم ّاي ّوکاسي اًجام ٍ تعاهالت جْت تِ ضذ اًجام  دتيش ٍ هذيشُ ّيات اعضاي تَسظ کِ

 تاصسگاًي اتاق ّاي تطکل هعاٍى ، ايشاى استاًذاسد هلي ساصهاى هعاًٍيي ٍ سييس تا ضذُ تشگضاس جلسات *

 اًجوي عضَ ّاي ضشکت کيفيت هذيشاى ٍ عاهل هذيشاى ايشاى، اتاق عضَ ّاي اًجوي دتيشاى ، ايشاى

هذيشيت ،اًجوي تتي اًجوي) تخصصي ّاي اًجوي ٍ  عضَ ّاي ضشکت اص تعذادي تا ًاهِ تفاّن اًعماد 

 اعضا  تِ اعضا خذهات جْت دس (ٍکاس کسة

 

20 



 21 ادٍاسي هذيشُ ّيات ٍ هَسس اعضاي تا استثاط ٍ ايشاى کيفيت هذيشيت اًجوي هَسسيي ٍ هذيشُ ّيات تاسيخچِ تْيِ



 

ثشاػبع اػبػٌبهِ اًجوي ؛ػبصهبى ّب ٍ ؿشوز ّبي سَليذي ٍ خذهبسي وِ داساي ًظبم  هذيشيز ويفيز ثبؿٌذ ٍ هؤػؼبسي وِ دس 
صهيٌِ آهَصؽ، سشٍيج ٍ هـبٍسُ ٍ كذٍس گَاّيٌبهِ فؼبليز  وٌٌذ، هي سَاًٌذ ثب سػبيز آئيي ًبهِ هلَة ّيأر هذيشُ اًجوي ثِ 

اًجوي ٍ وليِ اػضبء ّيأر ػلوي هشاوض آهَصؽ ػبلي ٍ سحميمبسي ؿبغل يب داساي ػبثمِ هفيذ دساهش ًظبم ّبي  ” حمَلي“ػضَيز 
ويفيز ٍ وبسؿٌبػبًي وِ حذالل داساي دسجِ وبسؿٌبػي يب ػبثمِ وبس هفيذ ٍ هَثش دس صهيٌِ هذيشيز، عشاحي يب ثْؼبصي  

 .اًجوي دسآيٌذ” حميمي“ًظبم ّبي ويفيز ػبصهبًْبي سَليذي ٍ خذهبسي ثبؿٌذ، هي سَاًٌذ ثِ ػضَيز 

ػضَ 331  :اًجوي حمَلي ػضَ اػضبي سؼذاد 

98 ػبل ثِ ًؼجز ؿشوز 50 حذٍد وِ ؿشوز 173 : وشدًذ دشداخز ػضَيز حك 99 ػبل دس وِ ّبيي ؿشوز سؼذاد 
 اػز ؿذُ دشداخز ثيـشش

حمَلي ؿشوز 38 :99 ػبل دس جذيذ اػضبي سؼذاد   

ػضَ 398 :حميمي اػضبي سؼذاد 
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 ثب هشٌبٍة ثلَسر سبػيغ اثشذاي اص وِ ّبيي ؿشوز دبيؾ ثِ ًؼجز اػفٌذ دس اًجوي سبػيغ ػبلگشد ثِ سَجِ ثب ساػشب ايي دس
 اًجبم اًجوي اػضبي اص سمذيش ٍ ويفيز ًْضز حبهيبى ًبم ثِ يبدثَدي سْيِ ثب سا داؿشٌذ دشداخز ػضَيز حك ٍ ثَدًذ اًجوي
 .دادين

 ػبل 10 سب ػبل6 ثذّي داساي ؿشوز 17 سؼذاد ٍ ؿذًذ اضبفِ اًجوي ثِ جذيذ ػضَ ؿشوز38 سؼذاد وٌَى سب جبسي ػبل دس
 .ًوَدين هلحك اًجوي ثِ سخفيف احشؼبة ثب هجذد ّن ا س ثذّي

 وِ ّب سَسم ٍ ّب ّضيٌِ ثِ سَجِ ثب ًىشدُ سغييشي ّيچ اخيش ػبل 4 عي اًجوي دس ػضَيز حك دسيبفشي هجلغ اػز روش لبثل
   .ثَد ًـذُ اضبفِ ػضَ 16 يب 8 اص ثيـشش گزؿشِ ّبي ػبل دس وِ اػز وشدُ ديذا افضايؾ

 .اػز ؿذُ اجشايي 1400 ػبل اثشذاي اص ػضَيز حك افضايؾ 99 ػبل هبُ هْش هجوغ هلَثِ ثشاػبع اػز روش لبثل
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 ثلَسر هحششم اػضب حذاوثشي حضَس ثب جلؼبر هٌظن ثشگضاسي ضوي هذيشُ ّيبر ّـشن دٍسُ ّبي ػيبػز ٍ اّذاف ثشاػبع
 :ثبؿذ هي ريل ؿشح ثِ وِ گشديذ هلَة ًيض سلويوبسي ػبصي سَاًوٌذ جْز دس ّبيي دشٍطُ ًوَدى ػوليبسي خلَف دس آًاليي

کيفيت هتخصصاى تاضگاُ ايجاد   

 ٍ ايجبد ثِ الذام وـَس ويفيز هذيشيز هشخلليي اص ثْيٌِ اػشفبدُ ٍ ؿٌبػبيي هٌظَس ثِ ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي :ّذف
 اي، حشفِ هشخلليي ثِ هشثَط اعالػبر عشح ايي دس .اػز ًوَدُ وـَس ويفيز هذيشيز هشخلليي اعالػبر ثبًه سىويل
 دس ٍ اػز ؿذُ هـخق  داسًذ سا هـبٍسُ ٍ آهَصؽ اسائِ سَاًبيي آى دس وِ  ّبيي سؿشِ ٍ ّب صهيٌِ ٍ وبسي سجشثيبر ، ػَاثك
 سبليف ، ّب دشٍطُ ، وبسي سجشثيبر ، آهَصؿي ؿغلي، سحليلي، ػَاثك :ًظش هَسد اعالػبر جولِ اص .هي گيشد لشاس ػاللوٌذاى اخشيبس

 .هي ثبؿذ ... ٍ وـَسّب ٍ صثبى ّب ثب آؿٌبيي همبلِ،  ٍ وشبة سشجوِ يب

 سْيِ ثب ّوچٌيي ٍ الذام اًجوي ػبيز ٍة دس وبسثشي دٌل ايجبد ٍ سْيِ ثِ ًؼجز اثشذا دس اًجوي دثيشخبًِ ساػشب ايي دس:ًتيجِ
  حذٍد وٌَى سب وِ گشديذ سػبًي اعالع سبثؼشبى فلل دس ًَثز دٍ عي ػاللوٌذ وبسؿٌبػبى ٍ هذيشاى ، اسصيبثبى اػضب، ثِ فشاخَاًي

 ًوَدى ًبم ثجز ًفش 140
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 تشسسي عشح تَسعِ ٍ استماء کيفيت دس صًجيشُ تاهيي خَدسٍساصي 

 ٍ اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى تا تذٍيي يک عشح سِ سالِ ٍ اسسال ًاهِ اي تِ هعاٍى اٍل سياست جوَْس ٍ هذيشاى

اًجوي ّاي تخصصي خَدسٍساص تِ دًثال اجشاي عشح هذل کالى تَسعِ هذيشيت کيفيت دس صٌعت لغعِ است تا تا 

ضٌاسايي گلَگاُ ّاي کيفي ًسثت تِ ضٌاسايي چالص ّاي کيفيت دس خغَط تَليذ لغعِ ساصاى الذام کٌذ کِ ايي اهش 

دس ايي خصَظ، جلسات هطتشکي دس هعاًٍت کيفيت ايشاى خَدسٍ ، هجلس  .هٌَط تِ هَافمت هذيشاى دٍلتي است

ضَساي اسالهي تا حضَس سشکاسخاًن هٌْذس ٍفايي، آلاياى هٌْذس ضکشخذايي ٍ هٌْذس ًجفي هٌص تشگضاس ٍ دس ايي 

جلسات چالطْاي دس ًظش گشفتِ ضذُ جْت اسائِ عشح هزکَس تَسظ اًجوي هذيشيت کيفيت هطتول تش سَاتك اسصياتي 

 .ّاي لثلي اًجوي ٍ اثشات آى تش کيفيت خَدسٍ تِ عٌَاى ًواد کيفيت دس صٌعت خَدسٍ تطشيح ضذ

لاتل رکش است اعالع سساًي ّاي خثشي دس جشايذ ّن اًجام ضذ. 
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کيفيت هذيشاى صالحيت تاييذ آصهَى   

اػشبًذاسدّب ثِ آًبى ػولىشد ػغح وشدى ًضديه ٍ ويفيز هذيشاى ػغح سبئيذ ٍ ػٌجؾ آصهَى ايي ثشگضاسي اص ّذف ٍ 
 ٍ ثبؿذ هي ويفيز هذيشيز دشهؼئَليز ٍ هْن حشفِ ثِ ًذيذُ آهَصؽ ٍ ًبوبسآهذ افشاد ٍسٍد اص هوبًؼز ٍ جْبًي، هؼيبسّبي

 ثشاي "دبيِ ٍ هيبًي اي، حشفِ" ػغح ػِ  دس ‹‹ ويفيز هذيشاى هْبسر داًؾ ٍ اسصيبثي وبسًبهِ ›› كذٍس  ًْبيز دس
 .اػز ؿذُ گشفشِ دسًظش ويفيز هذيشاى  ٍ هشخللبى
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  ايجاد هشکض پژٍّص دس اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى 

ثب ّذف  ػبهبًذّي ٍ ّذايز فؼبليز ّبي سحميمبسي  هَسد ًيبص اػضبي حمَلي اًجوي ٍ هشمبضيبى ديگش ثب اػشفبدُ اص سَاى ػلوي 

وِ دس ايي حَصُ عي فشاخَاًي اعالع سػبًي اًجبم ؿذ حذٍد ويفيز ٍ سجشثي اػضبي حميمي ٍ اسصيبثبى ، وبسؿٌبػبى ،هشخلليي 

عشح  2وِ سبوٌَى . عشح ثِ هشوض دظٍّؾ اسبق ايشاى ٍ اسبق سْشاى اسػبل گشديذ 7عشح دظٍّـي ٍاكل ٍ ثؼذ اص ثشسػي سؼذاد  30

 .وِ دس حَصُ ػبخز هي ثبؿذ دس دػز ثشسػي هي ثبؿذ
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 ّيبر هذيشُ اًجوي هذيشيز ويفيز ايشاى ثِ جْز ثشسػي ٍ سلوين گيشي ّبي هٌبػت دس جْز اّذاف ػبليِ اًجوي جلؼبر

ّيبر هذيشُ هغبثك ثشًبهِ سمَيوي ،هبّبًِ ثلَسر هٌظن ثب سَجِ ثِ ؿشايظ دبًذهي وشًٍب ثلَسر آًاليي ثب حضَس اػضب ّيبر 

 .وشدُ اػزثشگضاس هذيشُ 
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 اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى                                         1400تشًاهِ عولياتي سال  29
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 دٍسُ اهَصؿي ثلَسر ٍثيٌبسي، حضَسي ٍ ػويٌبس 12ثشگضاسي حذالل  آهَصؽ

 1399ًفش ػضَ حميمي ًؼجز ثِ ػبل 200دسكذي جزة ػضَ حمَلي ٍ حذالل  15افضايؾ  ػضَ گيشي 2

ثضسگذاؿز سٍص هلي   3
سثغ )ويفيز ثب هَضَع 

 (لشى فؼبليز اًجوي

ثشگضاسي حضَسي يب   -(ثب سَجِ ثِ دبًذهي وشًٍب) ثشًبهِ سيضي ثشگضاسي هشاػن سٍص هلي ويفيز ثؼٌَاى جبيگضيي جبيضُ هلي ويفيز ثب دٍ سٍؽ
 ثلَسر هجبصي

 ػخٌشاًي ػلوي -دٌل سخللي -جـٌَاسُ فيلن ٍ ػىغ ويفيز -اسائِ همبالر 4

 ػبل فؼبليز اًجوي 25ثب هَضَع  -ًَثز ثلَسر سخللي ٍ اًشـبس هلبحجِ ّبي اخشلبكي، يبدداؿز ّب 4چبح  ًـشيِ ويفيز ٍ هذيشيز 5

6 
سٍاثظ ػوَهي ٍ اعالع 

 سػبًي
 ....اًشـبس ٍ سْيِ فيلن ّبي ويفيز، هَؿي گشافي ّبي هفَْهي، ؿجىِ ّبي اجشوبػي،سؼبهل ثب سػبًِ ّب ٍ خجشًگبساى ٍ

7 
 دشٍطُ ّبي ّيبر هذيشُ

 آلبي ؿىشخذايي -عشاحي ٍ ساُ اًذاصي ًظبم سؼييي ػغح ٍ سَاًوٌذػبصي هذيشاى ويفيز

 خبًن ٍفبيي-عشح اسسمبءويفيز  كٌؼز لغؼِ ػبصاى خَدسٍ دس وـَس  8

9 
ثبصًگشي آييي ًبهِ ّبي  

 اًجوي
 ثبصًگشي ٍ سجذيذ ػبخشبس آييي ًبهِ ّبي اًجوي هذيشيز ويفيز ايشاى

10 
سَػؼِ صيشػبخز ّبي  

 دس اًجوي
 ثبصػبصي ٍ سؼويشٍ ًگْذاسي فضبي اداسي اًجوي، ثِ سٍص ًوَدى ػيؼشن ّبي اداسي، ؿجىِ ّب، ٍة ػبيز ٍ ّوچٌيي اسائِ خذهبر اداسي ثِ اػضبي

 اًجوي 

11 
افضايؾ ػغغ سؼبهالر  
 ثب اًجوٌْبي سخللي 

 سفبّن ًبهِ ّوىبسي ثب اًجوٌْبٍ يب فذساػيًَْبي سخللي سبثيش گزاس دس ػغح وـَس  5اًؼمبد حذالل 
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 افضايؾ سضبيز اػضبء

 سَػؼِ اسسجبعبر اػضبء

 سْيِ دبيگبُ دادُ اعالػبسي فؼبالى ثخؾ ويفيز دس وـَس 13

 ؿٌبػبيي ، سمذيش ٍ هؼشفي حبهيبى ًْضز هلي ويفيز 14



 هماالتفشاخَاى اسائِ 
آثبى ) ويفيز ايشاى ثِ هٌبػجز ثضسگذاؿز سٍص هلي ويفيز ايشاىهذيشيز اًجوي 

، ثِ هٌظَس ػَْلز اسسجبط ثب وبسثشاى ٍ دظٍّـگشاى همبالر سا دس لبلت ( 1400هبُ 
ٍ دس يه هشحلِ داٍسي هي   Extended Abstract چىيذُ گؼششدُ

سا ( همبالر هَسدوبٍي/همبالر دظٍّـي)اسائِ دٌّذگبى هي سَاًٌذ همبالر خَد.وٌذ
اص عشيك ٍة ػبيز   Word دس حذاوثش دٍ كفحِ ثِ صثبى فبسػي ثب فشهز

ثلَسر آًاليي اص عشيك   www.iranqms.com وٌفشاًغ ثِ ًـبًي
ثِ دثيش خبًِ اًجوي  1400/006/31سب  1400/03/01سىويل فشم صيش اص سبسيخ 

 .هذيشيز ويفيز ايشاى اسػبل ًوبيٌذ

   
 :هماالت اسائِ ّاي هحَس

 ٍسٍي ثْشُ ٍ ويفيز-                    وٌٌذُ هلشف ٍ ويفيز-
 سَليذ ويفيز هذيشيز-               حبوويشي ًْبدّبي ٍ ويفيز-
 آهَصؿي ًظبم ويفيز-                    خذهبر ويفيز هذيشيز-
 ايوٌي ٍ ويفيز-                  دسهبى ٍ ثْذاؿز ويفيز-
 ويفيز ٍ اػشبًذاسدػبصي-      اجشوبػي هؼئَليز ٍ اخالق ويفيز-
  ػبخشوبى كٌؼز دس ويفيز-
 ًفز،گبص،دششٍؿيوي،خَدسٍػبصي،غزايي)كٌبيغ دس ويفيز-
 دزيشي سلبثز ٍ ويفيز-                ًَآٍسي ٍ خالليز،ويفيز-
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 ٍ فيلن جـٌَاسُ اكلي هحَس سا صًذگي ويفيز هَضَع ويفيز، هذيشيز فشٌّگ گؼششؽ ّذف ثب ايشاى ويفيز هذيشيز اًجوي
 اهشي سا ويفيز اػز سالؽ دس ”وٌين وبس ويفيز ثب ٍ صًذگي ويفيز ثب“ ؿؼبس ثب جـٌَاسُ ايي .اػز دادُ لشاس خَد ػىغ
 ؿًَذ اًجبم ثبال ويفيز ثب اگش سٍصهشُ، ٍ ػبدُ وبسّبي حشي وِ ثشػبًذ سا ديبم ايي ٍ وٌذ هؼشفي وبس هحيظ ٍ صًذگي دس جبسي

 ثْذاؿز خَسدى، غزا هثل اهَسي ويفيز هثبل ػٌَاى ثِ .ثبؿٌذ سبثيشگزاس وبس هحيظ ٍ صًذگي ويفيز افضايؾ دس هيشَاًٌذ
 وبسوٌبى ٍسي ثْشُ دس وبس هحيظ ويفيز سبثيش ٍ اجشوبػي ٍ فشدي ػالهز ثش هؼشمين اثش ٍسصؽ ٍ سحشن يب ٍ ػوَهي ٍ فشدي
 دٌّذ اسسمب وبسؿبى هحيظ ٍ صًذگي دس سا هَاسد ايي ويفيز ػبدُ سٍؽ ّبي وبسگيشي ثِ ثب هي سَاًٌذ ّوِ ٍ داسد
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