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 خذهبت آهَسضی -بخص اٍل

 اًتخبة ٍاحذفزایٌذ 

 

 

کبرشٌبص هسئْل رشتَ عٌبّیي، کذ ّ 

بزًبهَ کالسی ّ اهتحبًی درّص ارائَ 

شذٍ در ُز ًیوسبل را در ًزم افشار 

 سوب تعزیف هی کٌذ.

داًشجْ در سهبى هقزر کَ در تقْین داًشگبُی قیذ شذٍ است اس 

طزیق شبکَ ایٌتزًت ّ بب استفبدٍ اس رهش عبْر ّ شٌبسَ کبربزی 

یق آهْسش در اختیبر آًِب قزار دادٍ شذٍ است اًتخبة کَ اس طز

 ّاحذ هی کٌذ

آیب داًشجْ هی 

تْاًذ ّ یب حق 

دارد توبم ّاحذُبی 

ارائَ شذٍ را 

ًوبیذ؟اًتخبة  

داًشجْ بب هزاجعَ بَ 

ادارٍ آهْسش ّ هشْرت بب 

کبرشٌبص هسئْل رشتَ ّ 

استبد راٌُوب درّص 

دیگزی را بجبی درّص 

 هیارائَ شذٍ اًتخبة 

.ًوبیذ  

داًشجْ درّص هْرد ًظز را کَ حق اًتخبة ّاحذ دارد در بزًبهَ سوب 

 درج ّ تبییذ هی ًوبیذ.

 خیز

 بلی

کبرشٌبص هزبْطَ اس ّاحذُبی اًتخببی داًشجْ تْسط بزًبهَ 

سوب تبییذیَ اًتخبة ّاحذ ًیوسبل را اخذ ّ بَ اهضبی داًشجْ 

.رسبًذ  
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  (1-1اًتخبة ٍاحذ ًحَُ عولکزد در خصَظ 

 تعذاد مًارد اوجبم یبفتٍ عىبيیه فعبلیت

 هَرد 42 ثجت ػٌبٍیي درٍط ٍوذ درط درعوب -

 هَرد 193 ثجت درٍط ثِ ًبم اعبتیذ هزثَعِ -

 هَرد 193 ثجت ثزًبهِ والعی در عوب -

 هَرد 193 ثجت ثزًبهِ اهتحبًی در عوب -

 هَرد 700 وٌتزل اًتخبة ٍاحذ داًؾدَیبى -

 هَرد 193 ٍغیبة والعی ٍتحَیل آى ثِ هذرعیي هزثَعِتْیِ لیغت حضَر  -

 

  (1- 2حذف ٍاضبفِ ًحَُ عولکزد پیزاهَى 

 مًرد 6  :راٌّوبیی داًؾدَیبى در هَرد حذف ٍاضبفِ درٍط ٍوٌتزل آًْب -

  (1-2-1  فزآیٌذ حذف اضطزاریًحَُ عولکزد پیزاهَى 

ًجبؽذ ٍ راٌّوبیی ًٍظبرت  اخذ ًبهِ اس هذرعیي هجٌی ثزایٌىِ غیجت داًؾدَ ثیؼ اس حذ هدبس -

 مًرد 01:ثز حذف اضغزاری

  (1-3 اهتحبًبت  ًحَُ عولکزد پیزاهَى 

 مًرد 092: تٌظین ثزًبهِ اهتحبًی -
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  (1-4بزگشاری آسهًَْب  ًحَُ عولکزد پیزاهَى 

  هَرد 193 :تْیِ اثالؽ ثزًبهِ اهتحبًی اعبتیذ -

  هَرد 193: تْیِ ٍتىویل فَرتدلغِ ّبی اهتحبًی -    

  (1-5 اهتحبى هیبى تزم ًحَُ عولکزد در خصَظ 

 هَرد 20 :ثزگشاری اهتحبًبت هیبى تزم -

  (1-6 اهتحبى پبیبى تزمًحَُ عولکزد در خصَظ 

  هَرد 193 :ثزگشاری اهتحبًبت پبیبى تزم عجك فزآیٌذ  -           
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 پشضکیفزآیٌذ بزگشاری اهتحبًبت پبیبى تزم داًطکذُ هذیزیت ٍاطالع رسبًی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زدد.گتمَین داًؾگبّی عبل تحقیلی اس ٍسارتخبًِ ثِ داًؾگبُ ٍاس داًؾگبُ ثِ داًؾىذُ ارعبل هی   

 هؼبٍى آهَسؽی تمَین داًؾگبّی را ثِ ادارُ آهَسػ ارعبل هی وٌذ

 رئیظ آهَسػ لجل اس ؽزٍع تزم تحقیلی ثزًبهِ اهتحبًی پبیبى تزم را تٌظین هی وٌذ

 وبرؽٌبعبى هغئَل ّز دٍرُ ثزًبهِ اهتحبًی تٌظین ؽذُ را لجل اس ایبم اًتخبة ٍاحذ در ثَرد اػالًبت ًقت ٍ در عوب ثجت هی ًوبیٌذ

تؼییي ٍ ثزای تْیِ اثالؽ ثِ وبرؽٌبط ارعبل هی وٌذرئیظ آهَسػ ًبظزیي اهتحبًبت را   

 وبرؽٌبعبى آهَسػ یه هبُ هبًذُ ثِ ؽزٍع اهتحبًبت اثالؽ اهتحبًی اعبتیذ را تٌظین هی ًوبیٌذ ٍ ثِ رئیظ آهَسػ ارعبل هی ًوبیٌذ

 رئیظ آهَسػ ثؼذ اس ثزرعی ثِ هؼبٍى آهَسؽی ارعبل هی وٌذ هؼبٍى آهَسؽی پیؼ ًَیظ را اهضبء ًوَدُ ٍ ثِ دثیز خبًِ ارعبل هی وٌذ 

وٌذدثیز خبًِ اس عزیك اتَهبعیَى ًبهِ را ثِ هذرط ارعبل هی   

 وبرؽٌبط آهَسػ همزرات ثزگشاری اهتحبًبت را در تبثلَ اػالًبت ًقت هی وٌذ

 وبرؽٌبط آهَسػ فَرتدلغِ اهتحبًبت را لجل اس ؽزٍع اهتحبًبت آهبدُ هی وٌذ
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 خیز              

 

 بلی   

 

 

 

 

 

ثؼذ اس اتوبم والعْب وبدر خذهبتی داًؾىذُ ثب ًظبرت هغئَل اهتحبًبت در ولیِ فضبّبی هٌبعت ثزای ثزگشاری اهتحبى 

 فٌذلی ؽوبرُ دار چیذُ ٍ درة والعْب ٍ عبلٌْب تَعظ اهتحبًبت لفل هی ؽَد

تعذاد داوشجًیبن تکثیر ومًدٌ ي ثٍ مذرس تحًیل می دَذمسئًل تکثیرسًاالت امتحبوی را ثر اسبس   

 معبين آمًزشی مسئًل امتحبوبت را تعییه می ومبیذ

رثغ لجل اس ؽزٍع خلغِ اهتحبًی لیغت ؽوبرُ فٌذلی داًؾدَیبى را ثز عز درة والط ًقت هی وٌذوبرؽٌبط آهَسػ یه   

در سهبى ثزگشاری وبرت ٍرٍد ثِ خلغِ آسهَى داًؾدَیبى را ثزرعی ٍ وٌتزل هی وٌذوبرؽٌبط آهَسػ   

آیب داوشجً کبرت يريد ثٍ 

 جلسٍ دارد؟

رئیس آمىسش پس اس اخذ تعهد 

اس دانشجىبزای بار اول اجاسه 

میدهد حضىر درامتحان را  

 وبرؽٌبط آهَسػ فَرتدلغِ اهتحبى را ثِ اهضبی داًؾدَیبى حبضز هی رعبًذ

 ًبظز اهتحبًبت ٍ اعتبد هزثَعِ فَرتدلغِ اهتحبى را تبییذ هی وٌٌذ

تَسیغ وزدُ ٍ ٍلت خلغِ را تؼییي ٍ اػالم هی وٌٌذوبرؽٌبط آهَسػ ٍ اعتبد هزثَعِ عَاالت را   
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 خیز         

 

 

 بلی    

 

 

 

 

 

 

هزثَعِ در پبیبى عبػت همزر اهتحبًی پبعخٌبهِ ّب را خوغ آٍری هی وٌٌذ وبرؽٌبط آهَسػ ٍ اعتبد  

 وبرؽٌبط آهَسػ اٍراق خوغ آٍری ؽذُ را ثب حضَر اعتبد ؽوبرػ ثِ ایؾبى تحَیل هی دّذ

 هغئَل اهتحبًبت عزرعیذ سهبى ارائِ ًتیدِ ارسؽیبثی داًؾدَ را ثِ اعتبد هزثَعِ یبد آٍری هی وٌذ

آیب اعتبد ظزف یه ّفتِ پظ اس 

 اخذ اهتحبى ًوزات را تحَیل

هی دّذ؟   

وبرؽٌبط هغئَل ّز دٍرُ ًوزات را 

 اس اعتبد هزثَعِ پیگیزی هی وٌذ

ریش ًوزات را ثِ ثزًبهِ عوب اًتمبل هی دّذاعتبد هزثَعِ   



11 
 

 

  (1-7 عذم تطکیل کالس –کالسْبی جبزاًی 

ثِ فَرت هزتت ٍرٍساًِ در عَل تزم ٍتىویل فزم هخقَؿ  کىترل کالسُبی تشکیل شذٌ -

 ٍثجت والعْبی تؾىیل ؽذُ 

ػذم حضَر اعتبد  –ثزاعبط ػلت آًْب )ػذم حضَر داًؾدَ  تشکیل وشذٌکىترل کالسُبی  -

 ٍتؼغیلی رعوی( تَعظ وبرؽٌبط آهَسػ

خوغ ثٌذی تؼذاد خلغبت تؾىیل ؽذُ ٍدرخَاعت تؾىیل والعْبی خجزاًی درعَل تزم ثاب   -

 ّوبٌّگی اعتبد ٍ داًؾدَیبى

 هَرد 3000 :تؼذاد خلغبت تؾىیل ؽذُ-

 هَرد 230 :تؼذاد والعْبی خجزاًی ثزگشار ؽذُ-

  (1-8تقَین آهَسضی 

آهَسؽی اس آهَسػ ول داًؾگبُ تَعظ هؼبًٍت آهَسؽی داًؾىذُ ٍارعابل ثاِ    دریبفت تمَین -

 ادارُ آهَسػ

 اػالم تمَین آهَسؽی اس عزیك ًبهِ دراتَهبعیَى ثِ اعبتیذ  -

اػالم تمَین آهَسؽی ثِ داًؾدَیبى اس عزیك عبیت داًؾىذُ ًٍقات در تابثلَ اػالًابت ّاز      -

 رؽتِ

 مًرد 092 :تمَین داًؾگبّیتٌظین ثزًبهِ ّبی والعی ّز رؽتِ ثزاعبط  -

 مًرد 092 :ین ثزًبهِ اهتحبًی ّز رؽتِ ثزاعبط تمَین داًؾگبّیظتٌ -

 مًرد 41: درخَاعت هذرط اس گزٍّْبی آهَسؽی -
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  (1-9 اهتحبًبت عولیًحَُ عولکزد در خصَظ 

اػالم تٌظین ٍثزگشاری ثزًبهِ ّبی اهتحبًبت ػولی ثِ گزٍّْبی آهَسؽی لجل اس ثزگشاری اهتحبًبت  -

 ًظزی

  (1-10ثبت ًبم الکتزًٍیکی 

داًؾدَیبى پظ اس اػالم ًتبیح وٌىَر عزاعزی ثِ ٍة عبیتی وِ اس عزف داًؾگبُ در رعبًِ ّبی  -

ػوَهی اػالم هی ؽَد هزاخؼِ ًوَدُ ٍهؾخقبت ٍهذارن درخَاعتی داًؾگبُ را ثِ رٍػ 

 الىتزًٍیىی ثجت هی ًوبیٌذ.

  (1-11اًتخبة ٍاحذ اسطزیق ٍة سبیت 

د اعالػبت درٍط ٍ هذرعیي هزثَعِ در عوب ٍهؾخـ ًوَدى تبریخ ثزگشاری اهتحبًبت پظ اس ٍرٍ -

 اعالػبت ثِ ٍة عبیت خْت اًتخبة ٍاحذ تَعظ داًؾدَیبى ارعبل هی ؽَد.

 داًؾدَ ثب اعتفبدُ اس وذوبرثز ؽخقی ٍارد ٍة عبیت ؽذُ ٍاًتخبة ٍاحذ هی ًوبیذ.  -

 (1-12آهَسش داًطجَیبى 

 ثزگشاری وبرگبّْبی آهَسؽی هْبرتْبی سًذگی ثزای داًؾدَیبى خذیذالَرٍد  -

 تْیِ راٌّوبی آهَسؽی چبح ٍ اًتؾبر آى ثِ داًؾدَیبى ٍرٍدی خذیذ -

  (1-13بزگشاری جلسِ هعبرفِ، هزاسن تجلیل اس داًطجَیبى بزتز 

داًؾىذُ ثزگشاری خلغِ هؼبرفِ ثزای داًؾدَیبى خذیذالَرٍد دراٍلیي رٍسّبی ٍرٍدؽبى ثِ  -

 ٍهؼزفی هغئَلیي داًؾىذُ

 تؾىیل خلغِ ثب هذیز گزٍُ ّزرؽتِ ٍهؼزفی هذرعیي گزٍُ ٍرؽتِ هزثَعِ -
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 ثزگشاری هزاعن تدلیل اسداًؾدَیبى ثزتز ّز ٍرٍدی ) عِ ًفز اٍل ّزرؽتِ( -

 ثزگشاری هزاعن فبرؽ التحقیلی داًؾدَیبى -

 (1-14ارائِ آییي ًبهِ ّب در بذٍ ٍرٍد 

تْیِ راٌّوبی آهَسؽی ثزای داًؾدَیبى خذیذالَرٍد تَعظ رئیظ آهَسػ ٍارائِ آییي ًبهِ  -

 ّبی آهَسؽی در راٌّوبی آهَسؽی ٍّوچٌیي اس عزیك عبیت داًؾىذُ 

  (1-15استبد راٌّوب 

اًتخبة اعتبد راٌّوب ثزای داًؾدَیبى خذیذالَرٍد تَعظ عزپزعت اعبتیذ راٌّوب ٍاثالؽ ثِ  -

 ٌوب تَعظ آهَسػداًؾدَ ٍاعتبد راّ

  (1-16رعبیت قَاًیي پیص ًیبس 

رػبیت لَاًیي پیؼ ًیبس در ٍاحذّبی ارائِ ؽذُ ثزای داًؾدَیبى ٍ ّوچٌیي وٌتزل ثب تؼزیف  -

 درٍط در عوب

 هَرد 700ًیبس: وٌتزل اًتخبة ٍاحذ داًؾدَیبى خْت رػبیت لَاًیي پیؼ  -

  (1-17رعبیت قَاًیي حذًصبة هعذل 

هجٌی ثز پیؾگیزی اس اًتخبة ٍاحذ ثبالتز اس عمف  داوشجًیبن مشريطکىترل اوتخبة ياحذ  -

 ٍاحذ 14حذاوثز  -هدبس

 20هجٌی ثز پیؾگیزی اس اًتخبة ٍاحذ ثیؼ اس کىترل اوتخبة داوشجًیبن )ثذين مشريطی( -

 ٍ ثبالتز ( 17غیز اس داًؾدَیبى دارای هؼذل ِ ٍاحذ ) ث
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  (1-18رعبیت قَاًیي حذ ًصبة ًوزُ قبَلی 

ي ثرای  01ومرات داوشجًیبن مجىی ثر کست حذ وصبة ومرٌ قجًلی در کبر آمًزی حذاقل  کىترل -

 01يدريس ججراوی ومرٌ 03داوشجًیبن کبرشىبسی ارشذ ي دکتری در دريس اختصبصی ومرٌ قجًلی 

 

  (1-19رعبیت قَاًیي هطزٍطی 

از طسیق مکبتجبت  ي اعالم مشريطی داوشجً 01کىترل معذل داوشجًیبن در مًرد کست معذل کمتر از  -

 ثب داوشجً ، خبوًادٌ ، استبد راَىمب ي مرکس مشبيرٌ داوشجًیی 

  (1-20هیشاى فزاغت اس تحصیل 

 تعذاد مًارد اوجبم یبفتٍ عىبيیه فعبلیت

 مًرد 91  کىترل ي تکمیل ومرات داوشجًیبن در سمبء -

 مًرد 91 تحًیل فرم تسًیٍ حسبة ثٍ داوشجًیبن -

 مًرد 91 داوشجً ي مذارک الزم تحًیل فرم تسًیٍ حسبة از -

 مًرد 91 چبح کبروبمٍ َبی کلی داوشجًیبن فبرغ التحصیل -

 مًرد 91 تکمیل فرمُبی فراغت از تحصیل -

 مًرد 91 تکمیل مذارک ي ارسبل ثٍ آمًزش کل -

 مًرد 04 تُیٍ لیست ي آمبر داوشجًیبن ممتبز ي اعالم ثٍ آمًزش کل -

 مًرد 5 ي ثجت در دفتر داوشىبمٍکىترل داوشىبمٍ َبی فبرغ التحصیالن  -

 

 (1-21 داًطجَیبى پبسخگَیی ٍ راٌّوبیی 

 هَرد 300 راٌّوبیی ٍ پبعخگَیی ثِ داًؾدَیبى  -

 هَرد 1000 پبعخگَیی ٍ راٌّوبیی تلفٌی داًؾدَیبى  -

 هَرد 20 درخَاعت افشایؼ هذت تحقیل داًؾدَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ  -
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 (1-22 جلسبت ضَرای آهَسضی 

تؾىیل خلغبت ؽَرای آهَسؽی ٍ تحقیالت تىویلی داًؾىذُ ٍ تْیِ فَرتدلغبت هزثَعِ  -

 هَرد 20 

 (1-23 سبیز هَارد 

 ًبهِ دریبفتی 2400رؤیت حذٍد  -

 هَرد 90 خوغ آٍری ٍ ثزرعی حك التذریظ ّبی اعبتیذ هذػَ  -

 ثزٍس رعبًی ٍة عبیت داًؾىذُ -

 

 ّیبت علوی -بخص دٍم

 (2-1 در گزٍّْبی آهَسضیتعذاد اعضب ّیئت علوی 

 وفر 01 عبل آیٌذُ   5در گزٍّْبی آهَسؽی در تؼذاد ّیئت ػلوی هَردًیبس -

 وفر 1 عبل آیٌذُ  5ّیبت ػلوی درؽزف ثبسًؾغتگی در گزٍّْبی آهَسؽی در اػضب  تؼذاد-

 

 

 (2-2بزگشاری کبرگبّْبی هزبَط بِ ارتقبءّیبت علوی 

 یبفتٍمیسان سبعبت آمًزشی اختصبص  عىًان کبرگبٌ

ارسیبثی ٍ ارتمبی ویفیت پضٍّؼ ،راّىبرّب ٍ 

 - ثزًبهِ ّب)ؽزوت وٌٌذُ(

ساعت5 خغتدَی هٌبثغ الىتزًٍیىی)هذرط(  
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دٍرُ آهَسػ هذرط هدوَػِ 

ساعت 61 )ؽزوت وٌٌذُ(ISI،Proquestّبی  

هذیزیت رفزًظ ٍ هذیزیت پزٍصُ 

Mendely)ساعت61 )هذرط  

ساعت1 اعتزاتضی ّبی خغتدَی)هذرط(  

 

 (2-3:اقذاهبت صَرت گزفتِ در خصَظ اخذ هجَس ٍ ایجبد رضتِ ّبی جذیذ 

 دریبفت هدَس ثزای رؽتِ ی دوتزی عیبعت گذاری عالهت -

 دریبفت هدَس وبرؽٌبعی ارؽذ التقبد ثْذاؽت -

 درخَاعت هدَس ثزای رؽتِ دوتزی عالهت در ثالیب -

 

 تَسعِ آهَسش  -بخص سَم 

 (3-1  پبسخگَعولکزد در راستبی آهَسش  

درتوبهی همبعغ ٍ رؽتِ ّبی داًؾىذُ، ارسیبثی وبرآهَسی ثِ فَرت اعتفبدُ اس پَرت فَلیَ ٍ الي ثَن  -

 اًدبم هی گیزد.

 ارتمبی ویفیت وبرآهَسی در ػزفِ رؽتِ فٌبٍری اعالػبت عالهت . -

ّبی تْیِ ٍ تذٍیي عزح درط وبرآهَسی وبرؽٌبعی ارؽذ التقبد ثْذاؽت ثزای ٍرٍدی ّبی رؽتِ  -

 غیزهزتجظ ػلَم پشؽىی.

 الذاهبت سیز ًیش در ایي راعتب اًدبم گزفتِ اعت:
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 ًیبس عٌدی آهَسؽی اس اعبتیذ.-

 تذٍیي، عزاحی ٍ تىثیز پوفلت ّبی آهَسؽی ثزای اعبتیذ ٍداًؾدَیبى ٍدرج درٍة عبیت داًؾىذُ.-

در خْت هؾبروت  "ثبؽن اگز هي رئیظ داًؾىذُ"ثزگشاری هغبثمِ ایذُ ّبی آهَسؽی داًؾدَیبى ثب ػٌَاى-

 .داًؾدَیبى در ثْجَد اهَر آهَسؽی ٍ رفغ هؾىالت

در خْت ثْزُ گیزی اس ًظزات   EDOاًدبم اهَرات هزثَط ثِ تؾىیل وویتِ هؾَرتی داًؾدَئی -

 داًؾدَیبى ثزای ارتمبی ویفی آهَسػ.

 ثزرعی ٍ هغتٌذعبسی فزایٌذّبی هَخَد در ٍاحذ آهَسػ ٍ اهَرات داًؾدَئی.  ؽزٍع -

ثز پبیی غزفِ دعتبٍردّبی آهَسؽی در ّؾتویي خؾٌَارُ ؽْیذ هغْزی ٍ وغت رتجِ اٍل غزفِ در ثیي -

 داًؾىذُ ّب.

 (3-2 ضیَُ ٍ تعذاد ارسضیببی اسبتیذ در دٍ تزم 

ارسؽیبثی اعبتیذ اس عزیك عیغتن عوب ثِ فَرت الىتزًٍیىی در دٍ ًیوغبل تحقیلی تَعظ داًؾدَیبى 

 هؼبٍى آهَسؽی ٍ رئیظ داًؾىذُ اًدبم هی ؽَد. ، ّوىبراى، هذیزاى گزٍُ،

 درفذ 7/88:   93-94درفذ هؾبروت داًؾدَیبى در ارسؽیبثی اعبتیذ ًیوغبل اٍل 

 درفذ 7/92:   93-94درفذ هؾبروت داًؾدَیبى در ارسؽیبثی اعبتیذ ًیوغبل دٍم 

 (3-2-1 :فزایٌذ ارسضیببی اسبتیذ 

اعتبد، خَدارسیبثی، ارسیبثی هذیز گزٍُ، ارسیبثی ّوتبیبى،  ارسؽیبثی خبهغ اعبتیذ )ارسؽیبثی داًؾدَ اس -1

ارسیبثی هؼبٍى آهَسؽی ٍ ارسیبثی رئیظ داًؾىذُ( در پبیبى ّز تزم تحقیلی ثز اعبط ثزًبهِ سهبًی 

 اػالم ؽذُ اس عزف داًؾگبُ

 اعالع رعبًی سهبى ٍ ًحَُ ارسؽیبثی ٍ هىبتجِ ثب اػضبی هحتزم ّیئت ػلوی، هذیزاى گزٍُ  -2
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رعبًی اس عزیك توبط ثب ًوبیٌذگبى داًؾدَیبى ٍ تأویذ ثز ضزٍرت ؽزوت توبهی داًؾدَیبى در  اعالع -3

 ارسؽیبثی اعبتیذ

اعالع رعبًی ٍ ثیبى ضزٍرت ارسؽیبثی اعبتیذ تَعظ داًؾدَیبى در ّز تزم تحقیلی ٍ ػذم دعتزعی  -4

 داًؾدَیبى ثِ وبرت ٍرٍدیِ اهتحبًبت در فَرت ػذم ارسؽیبثی اعبتیذ.

 پیگیزی ثزًبهِ ارسؽیبثی اعبتیذ پبیؼ ٍ  -5

ارائِ اعالػبت ٍ ًتبیح ٍ ثبسخَرد ثِ اػضبی هحتزم ّیئت ػلوی، هذیزاى گزٍُ، هؼبٍى آهَسؽی ٍ رئیظ  -6

 داًؾىذُ

 ارعبل ًتبیح ارسؽیبثی خْت تزفیغ عبالًِ اػضبء ّیئت ػلوی -7

 (3-3 ُطزح درسْبی تذٍیي ضذ 

عزح درط گزٍُ  فٌبٍری  32پشؽىی، تؼذاد عزح درط گزٍُ وتبثذاری ٍ اعالع رعبًی  11تؼذاد 

اعالػبت عالهت)ؽبهل رؽتِ ّبی: وبرؽٌبعی ًبپیَعتِ هذارن پشؽىی، وبرؽٌبعی فٌبٍری اعالػبت 

عزح درط گزٍُ وبرؽٌبعی هذیزیت  8عالهت، وبرؽٌبعی ارؽذ فٌبٍری اعالػبت عالهت( ، تؼذاد 

ت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی، خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی)ؽبهل رؽتِ ّبی : وبرؽٌبعی هذیزی

وبرؽٌبعی ارؽذ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی، وبرؽٌبعی ارؽذ التقبد ثْذاؽت( ثب فزهت خذیذ 

 هؼبًٍت آهَسؽی ثبسًگزی، تىویل ٍ ثبرگذاری ؽذُ اعت.

 (3-3-1 ِتعذاد طزح درس، بزًبهِ ٍ طزح دٍرُ ّبی ببسًگزی ضذُ بب قیذ ٍاحذ هزبَط 

وبرؽٌبعی رؽتِ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی اثالغی اس عزف ٍسارت  عزح درط دٍرُ آهَسؽی

 ثبسًگزی ؽذُ ٍ ثِ اتوبم رعیذُ اعت.

 (3-4 فعبلیتْبی صَرت گزفتِ در خصَظ استعذادّبی درخطبى 
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هؾبروت فؼبل داًؾدَیبى اعتؼذادّبی درخؾبى داًؾىذُ در فزایٌذّبی آهَسؽی خؾٌَارُ ؽْیذ -

 هغْزی 

اری خؾي فبرؽ التحقیلی ٍ تمذیز اس داًؾدَیبى ثزتز ٍ دارای فزایٌذ در خؾٌَارُ ّوىبری در ثزگش -

 ؽْیذ هغْزی.

 اًدبم همذهبت تؾىیل ّغتِ اعتؼذادّبی درخؾبى در داًؾىذُ .  -

 (3-5 عولکزد ًظبم استبد راٌّوب 

ثزرعی  -تْیِ ٍ تذٍیي چه لیغت ارسیبثی اعتبداى هؾبٍر اس عزیك: ثزرعی تَعظ هغإل اعبتیذ هؾبٍر -1

 ٍ ًظز خَاّی اس داًؾدَیبى

 اثالؽ ٍ هؼزفی داًؾدَیبى خذیذ الَرٍد ثِ اعبتیذ هؾبٍر هزثَعِ  ٍ ثجت آى در عبهبًِ عوب -2

تذٍیي ثزًبهِ تغییز ٍ اًتخبة اعتبد راٌّوب تَعظ خَد داًؾدَیبى ظزف هذت یىوبُ در راعتبی  -3

 داًؾدَهحَری

داًؾدَیبى تحت پَؽؼ ٍ هغإل اعبتیذ درخَاعت اعالع رعبًی ٍ ّوبٌّگی عبػبت هؾبٍرُ ثب  -4

 هؾبٍر ٍ تحَیل ثزًبهِ تٌظیوی ثِ هغإل اعبتیذ هؾبٍر

 ارعبل فزهْبی اعتبدهؾبٍر خْت تؾىیل پزًٍذُ ثزای یىبیه داًؾدَیبى ثبرػبیت هحزهبًگی اعالػبت -5

 ًیبس عٌدی ٍ درخَاعت تؾىیل وبرگبّْبی آهَسؽی هزتجظ ثب ٍظبیف اعبتیذ هؾبٍر -6

رعبًی توبهی آئیي ًبهِ ّب ٍ دعتَالؼول ّبی آهَسؽی، رفبّی، اختوبػی، پضٍّؾی  خوغ آٍری ٍ اعالع -7

 ٍ هؾبٍرُ ای

 تؾىیل خلغبت ثِ هٌظَر ّن اًذیؾی ٍ ارتمبء ویفیت ٍ وویت راٌّوبیی ٍ هؾبٍرُ -8

 اعالع رعبًی ٍ ًظبرت ثز ؽزوت اعبتیذ در خلغبت هؼبٍى آهَسؽی داًؾىذُ -9
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 فؼبلیتْب ٍ الذاهبت اعبتیذ هؾبٍرًظبرت ٍ پیگیزی هغتوز  -10

ارسیبثی اعبتیذ هؾبٍردر پبیبى ّز ًیوغبل تحقیلی تَعظ هغإل اعبتیذ هؾبٍر ثب اعتفبدُ اس چه  -11

 لیغت تذٍیي ؽذُ

در خَاعت تذٍیي گشارػ ػولىزد اعبتیذ هؾبٍر ٍ تحَیل آى در پبیبى عبل ثِ هغإل اعبتیذ  -12

 هؾبٍر

 هؾبٍر تَعظ داًؾدَیبى تىویل فزم ارسؽیبثی اعبتیذ -13

 هؼزفی داًؾدَیبى هؾىل دار ثِ هزوش هؾبٍرُ داًؾگبُ خْت هؾبٍرُ تخققی.-14

در راعتبی ارتمبء ویفیت هؾبٍرُ ٍ  "ثْجَد ویفیت ًظبم اعتبد راٌّوب "تْیِ، تذٍیي ٍ اخزای فزایٌذ -15

 راٌّوبیی تحقیلی

 (3-6  ٍ ارسضیببیعولکزد در راستبی پیبدُ سبسی رٍش ّبی ًَیي آهَسش 

 ( ثزای اػضبء ّیئت ػلوی در داًؾىذُ .LMSّوىبری درثزگشاری وبرگبُ عبهبًِ هذیزیت یبدگیزی )-

تؾَیك اػضبء ّیئت ػلوی داًؾىذُ ثِ اعتفبدُ اس رٍػ ّبی ًَیي یبددّی ٍ یبدگیزی ٍ ؽزوت در  -

 وبرگبُ ّبی آهَسؽی هزثَعِ .

 ِ فَرت الىتزًٍیىی.ایدبد توْیذات السم خْت ثزگشاری ثزخی والط ّب ث -

ثزگشاری خلغبتی اس دٍ درط رؽتِ وبرؽٌبعی هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ٍ یه درط  -

 وبرؽٌبعی ارؽذ التقبد ثْذاؽت ثقَرت الىتزًٍیىی تَعظ عزوبر خبًن دوتز دؽوٌگیز .

 ارسیبثی ٍ ًظزعٌدی در خقَؿ والط ّبی الىتزًٍیىی تزویجی. -

 داًؾىذُ در خْت افشایؼ وتبة ّب ٍ هزاخغ الىتزًٍیىی وتبثخبًِّوىبری ثب هؼبًٍت پضٍّؾی -


