
 تضمین کیفیت ۀمعرفی کمیت

قدتت  قدا ناسدای   ش عیین شدد  وزارت تصیدی ت عداو  وت یمراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها

کمیتده فرصتها وتهدیدها وکتشش برای بهبتد وضعیت متجتد و رسیدن به وضعیت مطلتب از جملده وادایف اساسد  ، وضعف

 .است

سیستماتیک برای  ظارت و ارزیاب  جنبده هدای ملتلدف اکادمیدک، خددمات، بر امده هدا و ست ا  ی: پروسه تضمین کیفیت

ول ا جدا  ایدن پروسده ؤمسدتضمین کیفیت در سطتح ملتلدف  ۀکمیت و ن تطبیق معیار های کیفیت م  باشدتسهی ت، که متضم

 د.میباش

هدای اکادمیدک و ریدر د بر امه و فعاویت  ظارت از رو  کامپیتترساینستضمین کیفیت در سطح پتهنص   ۀفعاویت عمد  کمیت

ر داکد کداری، ی هماهنگ  و پیش برد بر امه هاین رئیس پتهنص  بتد  و براآکمیته  ظر به طرزاوعمل  . مسؤول ایناستاکادمیک 

 د.دار این کمیته راعلم  و کارمندان عضتیت 
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