
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمهوری  سالمی  یر ن

 وز رت علو ،  حقیق ت و فن وری

 مرکز    رت،  رزی بی و  ضمین کیفیت

 ضمین  رزی بی و   رت،   معرفی     

(     یفیت)ک  

 علو ،  حقیق ت و فن وری

 

خصصیای و تحرفه ماهیت   

 حمایتی و مداخله  ممیّزی

 هامثبت در مؤسسه

برای بهبود کیفیت ارزیابی   

پذیری  و انعطاف جامعیت

   فرآیندها

 بر تمرکز زداییتأکید 

 های تضمینبر عاملتأکید-

 کننده کیفیت
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 مق مه:

آموزش عالی در  راستا با توسعه در چهار دهه اخیر، هم

های نظارت و ارزیابی با هدف ارتقاء کیفیت  ایران فعالیت

توسعه یافته است. هم اکنون نظارت، ارزیابی  عالیآموزش

ك  فناوری در قالب یو تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و 

های اصلی این وزارت، نظام به عنوان یكی از مأموریت

رت می  ومرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ص توسط

 پذیرد.

ر  د تضمین کیفیت این نظام منتج به شكل گیری شبكۀ ملی

ها و مؤسسه های  سطح وزارتخانه، مناطق، استان و دانشگاه 

 آموزش عالی، پژوهشی و فناوری شده است

 در  تصمیمگیری و سیاستگذاری ارتقای کیفیت نظام

 وزرات عتف سطح

 بهبود کیفیت مؤلفههای دروندادی، فرآیندی و 

 آموزش عالی  بروندادی در

  اشاعه و نهادینهسازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و

  تضمین کیفیت



 

هيات هاي استاني 

، ارزيابي و تضمين نظارت

 كيفيت

مركز نظارت، ارزيابي و تضمين  

 كيفيت

علوم تحقيقات و فناوري   

 

شوراي نظارت، ارزيابي 

 و تضمين كيفيت

علوم، تحقيقات و  

 فناوري

 كارگروه هاي تخصصي
زير نظام هاي آموزش 

 عالي

وزير علوم، تحقيقات و  

 فناوري

هاي تخصصي كميسيون 

نظارت، ارزيابي و تضمين 

 كيفت

نظارت ، ارزيابي و  يترمدي

تضمين كيفيت دانشگاه ها 

آموزش عالي و موسسات  

ضمین کیفیت عتف:       عالی ترین رکن نظامشور ی    رت،  رزی بی و  

ضویت معاونین      ست وزیر علوم و با ع شد که به ریا و  یر وزناتک می با

روساااب بر ی نشناااهای باب بورم و مین اا ااین روزی نظار  و   

ی و ت ااوی  تااالیم می شااون و ویایمی ب بور بررساا  شرزیابی 

و   نظار  و شرزیابی و برنامه باب کلیساایاساات با   ی مااای با   

 ت وی  شا ص با و شسیاندشرنبا رش بر عهدی نشرن.

ضمین کیفیت:  نظام   یباالترین ساا ا شارشی مرکز    رت،  رزی بی و  

ست          سیا ساس  سیقی اً تحت نظر وزیر و بر ش ست که م باب مذکور ش

 فعالیت می ن اید. ب ناتکشارشیی شورش

  ی  ست  ی    رت،  رزی بی و  ضمین کیفیت: هیأتهای استانی  یأت

ناتک، در دانشگاه منتخب هر استان، تشکیل شده و با همکاری 

نمایندگان سایر دانشگاه ها، متولی اصلی نظارت، ارزیابی و تضمین 

 کیفیت موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان می باشد.

م یریت   ی    رت،  رزی بی و  ضمین کیفیت موسس ت آموزش شور  و 

های آموزشی، مؤسسهدانشگاه ها و  در ع لی، پژو شی و فن وری:

پژوهشی و فناوری، تشکیل شده و متولی نظارت، ارزیابی و تضمین 

 کیفیت موسسه می باشند.

سیون  ص ی: نقش مش  ورتی و تحقیقاتی برای ش  ورای کمی ص    ی  خ

ناتک دارند و در حوزههای تخص  ص  ی آموزش  ی، پژوهش و فناوری، 

 فرهنگی، اجرایی و ... به شورا مشورت می دهند.
 

 

 

 

مرکز ناتک، به عنوان دبیرخانه شورا و یکی از ارکان نظام 

 وظایفی به شرح زیر می باشد:ناتک، عهده دار 

 های آموزش عالی، نظارت بر دانشگاه ها و مؤسسه

 پژوهشی و فناوری 

 های آموزش ارائۀ راهكارهای بهبود کیفیت به مؤسسه

 عالی، پژوهشی و فناوری 

  طراحی و اجرای الگوی مناسب برای تضمین کیفیت

محصول و بروندادهای نظام دروندادها، فرایندها، 

 عالی با بهره گیری از استانداردها وآموزش 

 های بین المللی، منطقه ای و ملیشاخص

 بندی طراحی نظام اعتباربخشی و تضمین کیفیت و رتبه

 در آموزش عالی

 منطقهای و بین المللی در حوزه نظارت، همكاری 

 ارزیابی و تضمین کیفیت
 

 تماس با ما:

 nezarat@msrt.irپست الکترونیک: 

 nezarat.msrt.irنشانی اینترنتی مرکز: 

وزارت علوم، تحقیقات و  -تهراننشانی پستی: 

 مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -فناوری

 عتف

ساختار نظام ناتکارکان و   وظ یف مرکز    رت،  رزی بی و  ضمین کیفیت  

mailto:nezarat@msrt.ir


                                   

 

  

 

Introduction 

During the past four decades, and in line with 

development of higher education in Iran, 

various activities on supervision and 

evaluation were developed with the goal of 

improving the quality of Higher education in 

Iran.  

Currently, the Center for SEQA of the MSRT, 

undertakes the supervision, evaluation and 

quality assurance of science, research and 

technology in a systematic approach.  

The recent activities of SEQA, has resulted in 

formation of the ‘National Network of 

Quality Assurance’ at various National 

regional, and provincial levels, and local 

higher education institutions. 

 

The Main Elements of National SEQA in 

Science, Research and Technology 

system:  

The Council for Supervision, Evaluation 

and Quality Assurance in Science, 

Research and Technology; 

Centre for supervision, evaluation and 

quality assurance in Science, Research 

and Technology; 

The provincial supervision , evaluation 

and quality assurance in Science, 

Research and Technology Boards; 

The offices of supervision, evaluation and 

quality assurance of Science, Research and 

Technology (University 

Islamic Republic of Iran 

Ministry of Science, Research and Technology 
(MSRT)  

Center for monitoring, Evaluation 

and Quality Assurance (SEQA) 

 

 

 

The Council for supervision, evaluation and 

quality assurance in Science, Research and 

Technology: the highest point of reference for 

policymaking and decision making in supervision, 

evaluation and quality assurance of higher education. 

 

Provincial SEQA in 
Science, Research and 

Technology Boards 
 

Center for SEQA in Science, 
Research and Technology 

 

The Council for 
Supervision, 

Evaluation and 
Quality Assurance  

 

 The Committees of 
higher education’s Sub-

sections   

Ministry of Science, Research 
and Technology 

 

The Organization Chart of the National 

Supervision, Evaluation and Quality Assurance 

system 

SEQA Technical 
Commission  

 

 The offices of Supervision, 
Evaluation and Quality 
Assurance (University) 

 



 

 
 

Center for SEQA: the highest executing 

level of the system that is based on the 

executive policies of the Council, and 

operates directly under the supervision of 

the Minister of Science, Research and 

Technology. 

Technical Commissions: play the 

consulting and research role for the council 

that has been formed on various higher 

education, research and technology, 

cultural, etc.  fields. 

Provincial Boards: were established as the 

regional cores and in line with the 

formation of quality assurance in science, 

research and technology national network. 

Decentralization and the delegation of 

authority were two of this network’s main 

objectives in the country. 

The SEQA Offices: SEQA offices have 

been formed at all higher education, 

research and technology institutions, for 

implementation of National Network for 

Quality Assurance of science, research and 

technology. 

The Goals of the SEQA system: 

 Enhancing the quality of policymaking 

and decision making at the MSRT; 

 Improving the quality of input, 

processing and output components of 

higher education; 
 Expansion and Institutionalization of 

SEQA Culture 

 

 

Major Principles 

Technical and professional character 

Supportive Audit and positive Intervention 

in institutions  

Evaluation for quality improvement 

Comprehensiveness and flexibility of 

processes 

Concentration on Decentralization  

Concentration on Quality Assurance Factors  

 

The Missions of the Center for (SEQA)  

The supervision of universities, higher 

education, research and technology 

institutions; 

Providing quality improvement solutions to 

universities and higher education, research 

and technology institutions; 

Designing and implementing a good sample 

for inputs, processes, products and outputs of 

higher education system Quality Assurance 

by using national standards and  criterias; 

Designing and validation of the system, for 

quality assurance, and ranking in higher 

education; 

Regional and international cooperation in the 

fields of supervision, evaluation and quality 

assurance of higher education; 

 

Ministry of Science, Research and 

Technology, I.R. of Iran 

Info: Nezarat.msrt.ir 

 




