عل م
ی
كارانمك ي و ارجا ي
الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی بهجت السادات صبح گل
تاريخ تولد7431 :
آخرين مدرك تحصيلی:

کارشناسی ارشد

رشته :علوم تربيتی برنامه ريزی درسی

محل اخذ مدرك :دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
تخصص :جايابی بورسيه ها  .نظارت بر دانشگاهها و موسسات آموزشی
حوزه کاری در مرکز نظارت :نظارت بر مؤسسات عالی آزاد
واحد سازمانی :مرکز نظارت ،ارزيابی و تضمين کيفيت

ب -سوابق شغلی


کارشناس گروه آئين نامه های آموزشی ()7411 – 7417



کارشناس مسوول گروه تامين هيئت علمی جايابی بورسيه های وزارت عتف ()7431 – 7411



کارشناس مسوول گروه نظارت بر دانشگاههای دولتی ()7431 -7431



دبير گروه نظارت بر دانشگاههای دولتی ()7431 -7431



رئيس گروه نظارت بر مؤسسات عالی آزاد ( – 7431تاکنون)

ج -اهم شرح وظایف
 نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات در حوزۀ مؤسسات آموزش عالی آزاد
 نظارت و ارزيابی مؤسسات آموزش عالی آزاد از طرق زير و انعكاس به کارگروه تخصصی و ساير مراجع مربوط
 دريافت ،بررسی و تحليل گزارش های هياتهای استانی از مؤسسات آموزش عالی آزاد
 بررسی گزارش های هيأت های استانی و بازديد های دوره ای و موردی مرکز و هيأت های استانی بر اساس چارچوب و
شاخص های تعيين شده
 ازديد از مؤسسات آموزش عالی آزاد مطابق راهبرد های مرکز و يا حسب مورد
 تهيه کاربرگ های بازديد
 همكاری در حوزه های ذيربط ( تشكيل جلسات حضوری و مجازی دبيران هيئت های استانی)
 نظارت و ارزيابی بر عملكرد هيئت های استانی در خصوص مؤسسات آموزش عالی آزاد

 د -افتخارات علمی و اجرایی


عضو کميته جايابی دانش آموختگان بورسيه تا 31



عضو کميته ارزيابی عملكرد هيئت های نظارت استانی



تصويب پيشنهاد در نظام پيشنهادات سال  11درخصوص بورس



تقدير رئيس دانشگاه سمنان سال 13



تقدير رئيس مرکز (آقای دکتر عامری)



تقدير رئيس مرکز(آقای دکتر زکائی)



تقدير معاون اداری مالی و مديريت منابع 7431 – 7434



تقدير معاون فرهنگی سال 7437



تقدير مديرکل تحول اداری و فناوری اطالعات 33 -31 -31 -31 -39 -33



کارمند نمونه سال 7431



تدريس در کارگاه ارزيابی درونی

ه -سایر اطالعات


رابط آموزشی کارکنان مرکز با اداره آموزش کارکنان

