ضٌبسٌبهِ ارائِ خذهت ٍاحذ اهَر ثَْرسی
الف – پذیزش ثَْرس
اس عزیق تطنیل مویتِ پذیزش ثَْرس ضْزستبى ٍ ثب حضَر  :هذیز هزمش آهَسش ثَْرسی –مبرضٌبس هسئَل گستزش
هزمش ثْذاضت ضْزستبى – رئیس هزمش ثْذاضت ضْزستبى – هسئَل مبرگشیٌی هزمش ثْذاضت ضْزستبى ثِ هٌظَر:
-1تؼییي رٍستبّبی دارای اٍلَیت اس ًظز جذة ٍ پذیزش ثَْرس
 -2ثزرسی پستْبی ثالتصذی ثَْرسی
-3اػالم ًیبس ٍتؼییي اٍلَیت ّب ثِ هزمش ثْذاضت استبى ٍ پیگیزی مست هجَس ثب ّونبری حَسُ هؼبًٍت ثْذاضتی
-4تَجیِ ثزًبهِ در رٍستبّبی اصلی ٍ قوز خب ًِ ّبی ثْذاضت ٍ جلت ّونبری هزدم  ،ضَرای اسالهی  ،هؼتوذاى هحلی
ٍ غیزُ اس عزیق هزاجؼِ هستقین هذیز ،هزثیبى ٍ مبرضٌبسبى ٍاحذ گستزش هزمش ثْذاضت ضْزستبى
-5ثز قزاری ارتجبط ثب خبًَادُ ّب ٍ جستجَی ًفزات ٍاجذ ضزایظ ثزای ارائِ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ٍ تَجیِ ارسش ایي
خذهبت
-6اعالع رسبًی در خصَظ پذیزش ثَْرس ثَهی در رٍستبّبی هَرد ًظز اس عزیق ًطز آگْی در هسبجذ ،خبًِ ثْذاضت
،هزامش ثْذاضتی درهبًی  ،اهبمي ػوَهی ٍ غیزُ
-7جوغ آٍری ٍ ثزرسی هذارك هَرد ًیبس جْت ثجت ًبم داٍعلجبى ،تٌظین پزًٍذُ ٍ صذٍر مبرت ضزمت در جلسِ آسهَى
-8تبئیذ ثَهی ثَدى ٍ هحل سنًَت داٍعلجبى
-9ثزگشاری آسهَى متجی ٍ هصبحجِ ثزای اًتخبة ًفزات ثزتز اس ثیي داٍعلجبى ثَهی ّز هحل ٍ هؼزفی آًبى ثِ ّستِ
گشیٌص
-10اػالم اسبهی پذیزفتِ ضذگبى ثزای ثجت ًبم ٍ تنویل پزًٍذُ در هزمش آهَسش ثَْرسی
-11فزاّن ًوَدى تسْیالت السم ثزای سٌجص سالهت داًص آهَساى در ثذٍ ٍرٍد ثِ هزمش صَرت هی گیزد.
سبیز ٍظبیف هزمش آهَ سش ثَْرسی:
تبهیي اهنبًبت رفبّی داًص آهَساى ( عجق آییي ًبهِ) 
٩
اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسش ًظزی – ػولی ٍ مبر آهَسی ٍ تزتیت حضَر فؼبل ٍ هستوز هزثیبى در ملیِ هزاحل آهَسضی
ثزگشاری آسهًَْبی پبیبى ّز پبیِ ٍ هطبرمت در آسهَى ًْبیی 
تدٍیي عزح درس رٍساًِ ٍ ملی ٍ چل لیست ّبی آهَسضی 
ثزگشاری اهتحبًبت ّز پبیِ در عَل دٍرُ آهَسش 
تبهیي هحیظ سبلن اجتوبػی ثزای داًص آهَساى در حبل تحصیل ٍ ًظبرت ثز رفتبر ٍ اًضجبط آًبى 
ثز پبیی اردٍّبی ػلوی  ،فزٌّگی  ،تفزیحی داًص آهَساى ثَْرسی در هؼیت هزثیبى 
اجزای آهَسش ػولی ٍ مبرآهَسی مونْبی اٍلیِ ٍ ......در ثیوبرستبى 
ّونبری ثب فصلٌبهِ ثَْرس  ,جوغ آٍری ٍ استخزاج ًیبسّبی آهَسضی ثَْرساى ضبغل اس عزیق فزم ّبی ًیبس سٌجی
مبرمٌبى جْت ارسبل ثِ دفتز فصلٌبهِ
تْیِ ٍ جوغ آٍری هغبلت آهَسضی هٌبست اس پزسٌل جْت ارسبل ثِ دفتز فصلٌبهِ 

عزاحی ٍ ثزًبهِ ریشی ٍ اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی غیز حضَری ( اس راُ دٍر ) ثَْرساى ٍ ثزگشاری آسهَى فصلٌبهِ ثَْرس
تطنیل مویتِ آهَسش ضْزستبى ( هتطنل اس رئیس هزمش ثْذاضت ضْزستبى  ,هسئَلیي ستبدی ثز حست هَرد  ،هذیز
هزمش آهَسش ثَْرسی )مِ ثِ هٌظَر اجزای ٍظبیف سیز صَرت هی گیزد.
ً-1یبسسٌجی آهَسضی ثِ صَرت هتوزمش ٍ ثزرسی اعالػب ت هبًذگبر اس دٍرُ ّبی ثزگشار ضذُ پس اس ضص هبُ جْت

ثَْرساى ٍ ثب ّونبری ٍاحذّبی ستبدی
-2اػالم ًتبیج ًیبس سٌجی ّب ثِ ٍاحذ ّبی ستبدی
-3دریبفت ًیبسّبی آهَسضی مبرمٌبى اس ٍاحذّبی هختلف هزمش ثْذاضت ضْزستبى
-4تغجیق ًیبسّبی ٍاحذّب ثب ًیبس ٍاقؼی ثَْرساى ٍ ضزایظ هَجَد
-5ثزًبهِ ریشی جْت اجزای دٍرُ ّبی آهَسضی ثب ّونبری ٍاحذّبی ستبدی
ً-6ظبرت ٍ ارسضیبثی مالسْب ٍ مبرگبّْبی ثزگشار ضذُ ثز اسبس چل لیست( تْیِ عزح درس  ،پیص آسهَى ٍ پس
آسهَى ً,حَُ تْیِ سئَاالت ,اًتخبة هزثی ٍ ) ...
-7ارسضیبثی دٍرُ ّبی آهَسش در حیي اجزا ٍ ثؼذ اس پبیبى دٍرُ ثِ هٌظَر ثزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل پیطٌْبد ّب ٍ تؼییي
ًبرسبییْب ٍ ارائِ فزهْبی السم جْت رفغ ًبرسبئیْب ٍ ثْجَد آهَسش
-8تذٍیي هٌبثغ آهَسضی اس عزیق تبلیف ,تزجوِ متت ,هجالت ٍ هقبالت ػلوی
-9هطبرمت در ثزًبهِ ریشی ٍ ثزگشاری سویٌبرّبی آهَسضی ,ارسضیبثی آًْب ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ًظزات ٍ پیطٌْبدات ضزمت
مٌٌذگبى ٍ اًؼنبس آى ثِ هسئَلیي اجزایی
-10ثزرسی سیبستْب ٍ خظ هطی ّبی ًظبم اداری مطَر در سهیٌِ آهَسش مبرمٌبى دٍلت
-11ضٌبسبیی استزاتژیْب ٍ جْت گیزیْب ی آهَسضی
-12ثزرسی ٍ اظْبر ًظز ًسجت ثِ هسبئل ٍ هطنالت آهَسضی ٍ ارائِ عزحْبی اجزایی هٌبست
-13اًجبم هغبلؼبت ٍ پژٍّص در سهیٌِ ثزًبهِ ّبی آهَسضی اجزا ضذُ در سغح آهَسش ٍ اجزا
-14ثزرسی ٍ ضٌبخت ًیبسّبی آهَسضی تخصصی هذیزیت ٍ ارائِ عزحْب ٍ ثزًبهِ ّبی هٌبست ثب ّونبری ٍاحذّبی
هزتجظ هزمش ثْذاضت
-15تؼییي رٍش ٍ ضیَُ آهَسش ثب ّوبٌّگی ٍاحذّبی ستبدی
- 16تبهیي ٍ پیگیزی ایجبد فضب ٍ ٍسبیل مول آهَسضی هٌبست

تذمز :دثیز مویتِ آهَسش هذیز هزمش آهَسش ثَْرسی هی ثبضذ . 
ضزمت درجلسبت ادغبم ثزًبهِ ّبی جذیذ ٍ ّونبری ٍ هطبرمت در اجزای ثزًبهِ ّب ٍ اًتقبل آهَسضْب ثِ سبیز ردُ ّب
*تَجِ  :السم است جْت ثزگشاری ّز چِ ثْتز آهَسضْب ثب ّوبٌّگی هذیزهزمش اس هزثیبى تَاًوٌذ در اهز تذریس استفبدُ
گزدد.
ثزًبهِ ریشی جْت ارتقب هستوز آهَسضجَْرساى ثب استفبدُ اس ًظزات اصالحی ٍ تجشیِ ٍتحلیل مبر گبُ ّبی ثز گشار ضذُ
ثزگشاری مالسْبی ػولی ٍ هْبرت آهَسی جْت مبرمٌبًی مِ در ایي سهیٌِ ًیبس ثِ آهَسش دارًذ . 
هطبرمت در ثزگشاری دٍرُ ّبی مبرٍرسی ،مبرآهَسی داًطجَیبى پشضنی ٍ پیزاپشضنی در هزامش ثْذاضتی درهبًی ضْزی
ٍ رٍستبیی

ثزگشاری هزاسن ثشرگذاضت رٍس ثَْرس ثب ّونبری سبیز ٍاحذ ّبی ستبدی 
اًتخبة ثَْرس ٍ هزثی ًوًَِ 
تطنیل ضَرای ثَْرسی 
حضَر فؼبل در جلسبت آهَسضی ٍ ثبسآهَسی هزمش ثْذاضت ضْزستبى ٍ استبى 
هطبرمت در ًظبرت ثز ػولنزد مبرمٌبى هزامش ثْذاضتی درهبًی 
ًظبرت هستوز ثز فؼبلیت پزسٌل خبًِ ّبی ثْذاضت آهَسضی ٍ داًطأهَسی ٍ ثبس خَرد ثِ هذیز هزمش هزثَعِ
ارسبل ًتبیج ًظبرت ّب ٍ پیطٌْبد تطَیق ٍ تٌجیِ مبرمٌبى 
هطبرمت در مویتِ ّبی آهَسضی ٍ اجزایی هزمش ثْذاضت ضْزستبى 
ّونبری ثب هزمش ثْذاضت در راُ اًذاسی خبًِ ّبی ثْذاضت داًص آهَسی ٍ هزامش ثْذاضتی درهبًی جذیذ 
توْیذ هقذهبت دریبفت دیپلن مبر داًص ثَْرساى 
هطبرمت در اهَر اداری ثَْرساى ( ارسضیبثی سبلیبًِ  ،ارتقبء ضغلی ،تغییز ػٌَاى ٍ ) ...
پژٍّص در ػزصِ ّبی ثْذاضتی درهبًی 
تبهیي اهَر رفبّی ثَْرساى ٍ داًطأهَساى ثَْرسی ثب ّونبری اهَر اداری 
هطبرمت در مویتِ ًقل ٍ اًتقبالت (ثِ ٍیژُ ثَْرساى) 

