عل م
ی
كارانمك ي و ارجا ي
الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :محمد کریمي
تاریخ تولد6531 :
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کارشناسي ارشد

رشته :مدیریت

تخصص :مدیریت آموزش عالي
حوزه کاری در مرکز نظارت :نظارت و ارزیابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي
واحد سازماني :گروه نظارت و ارزیابي دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالي غيردولتي

ب -سوابق شغلی


کارشناس فرهنگی( ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد کشور ) ()9731 – 9731



کارشناس ارشد امور اداري ()9735 – 9731



کارشناس ارشد امور آموزشی (مسئول مطالعه فرآیندها و بهبود روش هاي آموزشی) ()9715 – 9731



کارشناس و عضو کمیته جذب دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ()9715 -9731



کارشناس توسعه ساختار ها و فرآیند هاي آموزشی دانشگاه (مدیریت مطالعات و برنامه ریزیي آموزشزی ) (-9731
)9715



کارشناس مرکی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف ()9711 – 9715



مسئول دبیرخانه شوراي نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوري ()9711 - 9711



رئیس گروه آمایش آموزش عالی ()9713 – 9713



رئیس گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ( - 9713تا کنون)

ج -اهم شرح وظایف
 .9نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی (مشتمل بر مؤسسه هاي آمزوزش عزالی غیردولتزی غیرانتفزاعی،
دانشگاه جامع علمی و کاربردي و دانشگاه آزاد اسالمی) از طرق زیر و انعكاس به مراجع مربوط
o

دریافت ،بررسی و تحلیل گیارش هاي هیئتهاي نظارت استانی از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

o

بررسی گیارش هاي هیئت هاي نظارت استانی و بازدید هاي دوره اي و موردي مرکزی و هیئزت هزاي اسزتانی
بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مطابق راهبرد هاي مرکی یا حسب مورد

o
.1

نظارت الكترونیكی و پایش تعدادي از عوامل کلیدي کیفیت در سامانه آموزش عالی
بررسی و نظارت بر تأیید اعضاي هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

 .7نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات در حوزۀ آموزش عالی غیردولتی

د -سوابق اجرایی

.1

کارشناس ارشد امور اداري و کارشناس هیئت ممییه کارمندان دانشگاه هاي اصفهان ،هنر  ،شهرک علمی
وتحقیقاتی اصفهان و دانشگاه کاشان

.2

مسؤول مطالعه فرآیند ها و بهبود روش هاي آموزشی دانشگاه

.3

کارشناس طرح آمایش آموزش عالی استان اصفهان

.4

عضو کارگروه تدوین آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیئت علمی دانشگاه اصفهان

.5

عضو کمیته راهبري اتوماسیون اداري دانشگاه و مشارکت مؤثر در استقرار بخش آموزشی

.6

عضو کمیته توسعه ساختار دانشگاه

.7

کارشناس معین شوراي سیاست گذاري برنامه هاي آموزشی دانشگاه

.8

عضو کمیته علم سنجی دانشگاه

.9
 .11عضو کمیته جذب دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان
 .11کارشناس شوراي سیاست گذاري آموزشی و درسی دانشگاه اصفهان
 .12کارشناس شوراي آمایش آموزش عالی استان
 .13دبیر کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی آزاد
 .14دبیر کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی آزاد در نشست هیئت هاي استانی یید
 .15دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی در نشست هیئت هاي استانی یید
 .16دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاههاي دولتی و وابسته به دستگاههاي اجرائی
 .17دبیر کارگروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی
 .18عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی و کاربردي
 .19کارشناس کمیسیون تخصصی نظارت و ارزیابی فعالیت هاي فرهنگی
 .21کارشناس کمیسیون تخصصی نظارت و ارزیابی آموزشی
 .21مسئول دبیرخانه شوراي نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف
 .22عضو کمیته ارزیابی هیئت هاي نظارت استانی ناتک عتف
 .23دبیر کارگروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش هاي الكترونیكی
 .24عضو کمیته مستند سازي ،تولید محتوا و اطالع رسانی مرکی نظارت
 .25عضو کارگروه هیئت هاي نظارت استانی ناتک عتف
 .26عضو کمیته نظام پیشنهادات مرکی نظارت
عضو کمیته تدوین برنامه جامع دانشگاه (حوزه آموزشی)

ه -افتخارات اداري
 برگییده شده به عنوان کارمند نمونه استانی در سییدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان
 برگییده شدن به عنوان کارمند نمونه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

