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1

 و اجرا زمان فعالیتها، ذکر با جدید سمستر برای سمستروار کاری پالن تهیۀ

 کار، اجرای عدم صورت در و کار پیشرفت ،(دستاورد) تطبیق چگونگی

(فارمت همین) آن دالیل و موانع

 از پیش هفته

سمستر شروع

2
 و رهنمود مطابق جدید سمستر های (لکچرنوت) درسنامه یا کتاب تهیۀ

مضامین مفردات و موجود معیارهای

 شروع از پیش

سمستر

3

 مطابق جدید سمستر مضامین (پالیسی کورس) درسی های برنامه تهیۀ

 های مکلفیت و ارزیابی و تدریس روش تعیین و وار هفته برنامه و مفردات

دانشجویان

 از پیش هفته

سمستر شروع

1
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

2
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

3
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

4
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

5
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

۶
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

۷
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

خسرو ناصر عالی تحصیالت موسسه

(                                    ) دانشکده

(                                            ) دیپارتمنت

۱۳۹۹ خزانی سمستر (                                   ) استاد سمستروار پالن          

(سمستر شروع از پیش) سازماندهی و ریزی برنامه

تدریسی های مکلفیت

22فرم شماره 



۸
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

۹
 ساعت........  در کریدیت -  ... (.............................) مضمون تدریس

هفته در ی دقیقه ۹۰  درسی
سمستر جریان

۱۰

 کردیت دو صفحه، ۸۰ باالی کردیت یک برای (لکچرنت) درسنامه تهیۀ

 از باالتر کردیت چهار و صفحه ۲۲۰ باالی کردیت سه صفحه، ۱۶۰ باالی

.باشد باید صفحه ۳۰۰

سمستر جریان

مضامین همۀ از (سمستر وسط) صنفی امتحان اخذ۱
 هشتم هفتۀ

...یا سمستر

سمستر نهم هفتۀتدریس روش و چگونگی مورد در محصالن از نظرخواهی۲

شانزدهم هفتهدیتابیس در آنالین صورت به خودی ارزیابی۳

۴
 نتیجۀ و فیبدبک گرفتن و مربوطه دانشکده آمریت و ریاست با صحبت

.است شده اجرا دیتابیس توسط که تدریس کیفیت از ارزیابی
شانزدهم هفته

۱

 که موسسه برای علمی مقاله یک تهیه دارند کریدت ده از تر باال که استادان

 کریدیت نه الی شش بین که استادان  و باشد شان  تحصیلی رشته به مرتبط

  موضوعات از یکی به مرتبط علمی کنفرانس یک ارایه دارند درسی مکلفیت

سمستر جریان در.است ضروری و حتمی هستند تدریس حال در که

 موضوع در موسسه مجله برای علمی تحقیق مقاله تهیه۲

(................................ ) نام زیر (................................... )

دوازدهم هفته

( ....................................... ) نام زیر علمی کنفرانس ارایۀ۳
  نوبت به نظر

سمستر جریان در

۴
 عنوان ۱۵  از باالتر راهنمای سال یک طول در تواند نمی استاد یک

.است ذکرشده نیز داد قرار در مورد این. باشد داشته  را منوگراف

 یک جریان در

سال

سمستر جریان در.......................... دانشکده ( ..................... ) کمیته در عضویت۱

تدریس کیفیت و تدریس از ارزیابی

تألیف-  تحقیق        

(...و ها کمیته در عضویت) اکادمیک مسایل در گسترده سهم



سمستر جریان در.......................... دانشکده ( ..................... ) کمیته در عضویت۲

سمستر جریان در.......................... دانشکده ( ..................... ) کمیته در عضویت۳

سمستر جریان در.......................... دانشکده ( ..................... ) کمیته در عضویت۴

سمستر جریان درموسسه ( ..................... )اصلی کمیته در عضویت۵

سمستر جریان درموسسه ( ..................... )اصلی کمیته در عضویت۶

سمستر جریان درموسسه ( ..................... )اصلی کمیته در عضویت۷

سمستر جریان درموسسه ( ..................... )اصلی کمیته در عضویت۸

دانشکده ریاست امضای و اسم                                                                                                                            استاد امضای و اسم

.است تطبیق قابل بوده (      ) شماره پروتوکول ثبت و شده تهیه ۱۳۹۹/     /       مؤرخ  دهی اعتبار و کیفیت ارتقای کمیته جلسه در فوق پالن
 محصالن، فیدبک تحصیلی، نصاب توسعه استراتیژی اکادمیک، تقویم آموزش، و تدریس مشی خط دانشکده، استراتیژیک پالن: است گردیده تهیه زیر اسناد از استفاده با پالن این

...و محصالن سمستر نتایج بررسی

 که شده پری خانه نقل سمستر، شانزدهم هفتۀ در. میگردد تحویل دیپارتمنت آمر به سمستر اول در آن نقل و شده پری خانه سمستروار صورت به استاد انفرادی سمستروار پالن این

 طریق آن از تا میگردد تحویل دیپارتمنت به دوباره (مالحظات ستون در) ها فعالیت بعض نشدن تطبیق دالیل و موانع نیز و کار پیشرفت و پالن تطبیق چگونگی و دستاوردها دهندۀ نشان

.شود تحویل کیفیت ارتقای کمیتۀ به

 هر از معمول گونۀ به که کارهایی فقط فعالیتها ستون. نماید پری خانه دهد انجام رو پیش سمستر جریان در است قرار که فعالیتهایی اساس بر را فارمت این استاد هر که میرود انتظار

.نماید پری خانه موجود واقعیت اساس بر را فارمت خود میتواند استاد هر. آورده (ها کمیته در عضویت و تحقیق تدریس،-  اکادمی مکلفیتهای) دهد انجام که میرود انتظار استاد


