دستًرالعمل اجزایی آییهوبمٍ ارتقبی تـًان
اشتغبلپذیزی داوشجًیبن ديرٌ کبرشىبسی پیًستٍ

معبووت آموسشی و تحصیالت تکمیلی داوشگبه
گزوه بزوبمهریشی درسی و گستزش آموسشی داوشگبه

ثِ ًبم خذا
 -1مقدمٍ
آهبسّبی هَجَد دس خػَظ اضتغبل داًص آهَختگبى ٍ تؼذاد داًطجَیبى کطَس ثیبًگش ًبکبفی ثَدى
ًشخ اضتغبل فبسؽ التحػیالى داًطگبّی هی ثبضذ .ػَاهل هتؼذدی دس ایي صهیٌِ دخبلت داسًذ کِ اص آى جولِ
هی تَاى ثِ کیفیت ًیشٍی کبس داًص آهَختگبى داًطگبّی اضبسُ ًوَد.
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثْجَد کیفیت یبدگیشی ٍ ثکبسگیشی آهَختِّبی داًص آهَختگبى اص ٍظبیف ًظبم
آهَصضی کطَس است ،چبلصّبی هَجَد دس ساستبی هْبست افضایی ٍ اضتغبل فبسؽ التحػیالى سا هی تَاى
ًبضی اص ًبّوخَاًی ثشًبهِّب ٍ هتَى دسسی ثب ًیبصّبی ٍالؼی ثبصاس کبس ،ػذم ٍجَد هْبستّبی ػوَهی ٍ
ضغلی ،کوجَد فشغتّبی تجشثِ ػولی ،ػذم ٍجَد آهبس اضتغبل فبسؽ التحػیالى داًطگبّی ٍ ًجَد صهیٌِ ّبی
کبسی دس جبهؼِ ثشضوشد .ثذیي هٌظَسٍ ،صاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اجشای ثشًبهِّبی هْبستافضایی دس
داًطگبُّب ٍ هشاکض آهَصش ػبلی ،تَسؼِ دٍسُّبی کبسآهَصیّ ،وکبسی دس تذٍیي چبسچَة ًظبم غالحیت
حشفِای ٍ سغذ اضتغبل فبسؽ التحػیالى داًطگبّی سا دس اٍلَیت ثشًبهِّبی خَد لشاس دادُ است.
ایي دستَسالؼول ثِ هٌظَس اجشای آییيًبهِ استمبی تَاى اضتغبلپزیشی داًطجَیبى دٍسُ کبسضٌبسی پیَستِ
(هػَة ٍ اثالغی هَسخ ٍ 2997/9/12صاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی) ٍ دس ساستبی کبسآهذسبصی ثشًبهِّبی
دسسی ٍ ًیض هْبستافضایی داًطجَیبى همغغ کبسضٌبسی ،تذٍیي ٍ ثِ اجشا گزاضتِ هیضَد.
 -2تعزیف اصطالحبت
داوشجو :هٌظَس اص داًطجَ دس ایي دستَسالؼول ،داًطجَی همغغ تحػیلی کبسضٌبسی هیثبضذ.
توان اشتغبلپذیزی :ثِ هؼٌبی آهَصش ٍ ثْجَد هْبستّبی اضتغبلپزیشی حشفِای هشتجظ ثب سضتِ
تحػیلی داًطجَ ٍ هْبستّبی ػوَهی هشثَط ثِ اضتغبلپزیشی است.
عضو هیأت علمی مسئول :فشدی کِ هسئَل عشاحی ثشًبهِ دسسی جذیذ یب هسئَل ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی
جبسی یب هسئَل تذٍیي اّذاف ٍ ضبخعّبی اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی ثشًبهِ دسسی جبسی ٍ یب هسئَل عشاحی
یب پیطٌْبد ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی دس گشٍُ آهَصضی هشثَعِ است.2

 .2ثشای اًجبم هغلَة هشاحل هختلف دس عشاحی ثشًبهِ دسسی جذیذ ،ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی جبسی ،تذٍیي اّذاف ٍ ضبخعّبی اسصضیبثی
ٍاحذّبی دسسی ثشًبهِ دسسی جبسی ٍ عشاحی ثشًبهِ آهَصضی فشا دسسی ّوِ اػضبی ّیبت ػلوی گشٍُ آهَصضی هتٌبست ثب ٍاحذّبی دسسی دسگیش،
هَظفٌذ ثب ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل ّوکبسی کبفی داضتِ ثبضٌذ .لبثل رکش است کِ ًحَُ ججشاى صحوبت اػضبی ّیبت ػلوی کِ دس اجشای ایي دستَسالؼول
ّوکبسی هی ًوبیٌذ ،ثش اسبس ضیَُ ًبهِ ای کِ ثِ تبییذ ّیبت سئیسِ داًطگبُ هی سسذ اًجبم خَاّذ ضذ.
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تدویه بزوبمه درسی جدید :هٌظَس اص تذٍیي ثشًبهِ دسسی جذیذ ،عشاحی ٍ تذٍیي ثشًبهِ دسسی ثشای
سضتِ جذیذ دس گشٍُّبی آهَصضی است.
َ -3دف
ّذف ایي دستَسالؼول اغالح ثشًبهِ دسسی همغغ کبسضٌبسی دس گشٍُّبی آهَصضی ثِ هٌظَس آهَصش ٍ
ثْجَد هْبستّبی ضغلی ٍ ػوَهی هشتجظ ثب سضتِ تحػیلی دس ساستبی استمبی تَاى اضتغبلپزیشی داًطجَیبى ثؼذ
اص فبسؽالتحػیلی اص داًطگبُ است .ثشای تحمك ّذف کلی آییيًبهِ ،اّذاف اختػبغی صیش دس ًظش گشفتِ ضذُ
است:
 تذٍیي ثشًبهِ دسسی جذیذ ،ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ٍ تذٍیي دسس اختیبسی هْبستی

 اسصیبثی کیفیت تذسیس ٍ عشاحی ٍ اجشای سٍش ًَیي تذسیس ثِ هٌظَس تمَیت فشایٌذ یبددّی-
یبدگیشی
 تذٍیي ضبخعّبی اسصضیبثی ّذف هحَس ثشای ثشًبهِ دسسی ٍ دسسّبی هتٌبظش ثب آى

 ثشًبهِسیضی آهَصضی فشادسسی دس اثؼبد هختلف هْبستّبی فشدی ٍ گشٍّی اص عشیك سبصٍکبسّبی
هَجَد دس داًطگبُ.
 -4شًرای وظبرت بز اجزای آییهوبمٍ
ضَسای ًظبست ثش اجشای آییيًبهِ ّوبى اػضبی ضَسای ثشًبهِ سیضی داًطگبُ ّستٌذ.
 -5ياحد وظبرت بز حسه اجزای بزوبمٍ درسی
ثش اسبس هبدُ  9آییيًبهٍِ ،احذ ًظبست ثش حسي اجشای ثشًبهِّبی دسسی تحت هذیشیت گشٍُ ثشًبهِسیضی
دسسی ٍ گستشش آهَصضی فؼبلیت هی ًوبیذ.
 -1-5شزح يظبیف

 -2تؼییي ساّجشدّبی ًظبست ثش حسي اجشای ثشًبهِ دسسی
 -1تؼییي سیبستّبی اجشایی ًظبست ثش حسي اجشای ثشًبهِ دسسی
 -9اسصضیبثی کیفیت ٍ اثشثخطی ٍاحذّبی دسسی دس پبیبى ّش ًینسبل تحػیلی
 -2-9اسصضیبثی ّذف هحَس ضبهل ثشسسی تخػع ،سَاثك آهَصضی ،پژٍّطی ٍ اجشایی ػضَ ّیبت
ػلوی ،عشح دسس ٍ ًیض ثشسسی اثشثخطی دسس دس اثؼبد ًگشش ،داًص ٍ ػولکشد
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 -1-9اسصضیبثی فشایٌذ هحَس ضبهل تجضیِ ٍ تحلیل اعالػبت اسصضیبثی کالس دسس ،دسیبفتی اص دفتش
ًظبست ٍ اسصضیبثی
 -9-9اسائِ ًتبیج اسصضیبثی ثِ ثخصّبی هشتجظ اص عشیك گشٍُ ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی
 -4اسصضیبثی کیفیت ٍ اثشثخطی ثشًبهِ دسسی ّش پٌج سبل یکجبس کِ ضبهل اسصضیبثی اثؼبد ًگشش ،داًص ٍ
ػولکشد ،ثشسسی کوی ٍ کیفی ضبخعّب ٍ هؼیبسّبی اّذاف دٍسُ تحػیلی است .ایي اسصضیبثی ثب
ًظشسٌجی اص اػضبی گشٍُ آهَصضی ،داًطجَیبى سضتِ هشثَعِ ٍ پٌل ًمذ ٍ ثشسسی اًجبم خَاّذ ضذ.
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 -5ثشسسی ٍضؼیت اضتغبل فبسؽ التحػیالى ثب کست اعالػبت جوغ ثٌذی ضذُ اص دفتش استجبط ثب داًص
آهَختگبى ثِ هٌظَس ّذایت ٍ تسْیل الذاهبت گشٍُ آهَصضی دس ضٌبسبیی ٍ ثشٍصسسبًی هَاسد الصم دس
ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی یب تذٍیي ثشًبهِ دسسی جذیذ
 -6هستٌذسبصی الذاهبت اًجبم ضذُ ٍ فشایٌذّب ثِ هٌظَس تجذیذًظش احتوبلی دس ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ثشای
دٍسُ تحػیلی ثؼذی
 -7سبیش اهَس هحَلِ
 -6عضً َیبت علمی مسئًل تديیه/ببسوگزی
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل تذٍیي ثشًبهِ دسسی ثشای سضتِ جذیذ ٍ یب ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی جبسی تَسظ
گشٍُ آهَصضی هشثَعِ تؼییي ٍ پس اص تبییذ ضَسای ثشًبهِسیضی داًطکذُ ثِ گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ گستشش
آهَصضی داًطگبُ هؼشفی هیضَد.
 -1-6شزح يظبیف

 -2تْیِ ثشًبهِ دسسی تذٍیي /ثبصًگشی ضذُ پیطٌْبدی ثب ثشسسی ثشًبهِ دسسی داًطگبّْبی هؼتجش داخلی ٍ
خبسجی ٍ لحبػ ًوَدى جذیذتشیي ًسخِ عشح دسس اسائِ ضذُ اص عشف ٍصاست ػلَم ثب دس ًظش گشفتي
ًیبص ثبصاس کبس ٍ هشاکض غٌؼتی -خذهبتی
 -1تَجیِ ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی سضتِ آهَصضی هشثَعِ ثش هجٌبی دٍ هَلفِی هٌبثغ ثشًبهِ دسسی دس ثٌذ ٍ 2
لبثلیت اضتغبل ٍ هْبستّبی کبسثشدی دس ٍاحذّبی دسسی سضتِ تحػیلی هشثَعِ

 .2پٌل ًمذ ٍ ثشسسی ضبهل اػضبی ّیبت ػلوی گشٍُ ،داًطجَیبى ثشگضیذُ ٍ حذالل یک ػضَ هتخػع هذػَ خبسج اص داًطگبُ یب افشاد هجشة دس
ثبصاس ٍ فضبی کبسی هشتجظ ثب سضتِ هشثَط است.
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 -9سػبیت سبختبس ثشًبهِ دسسی اػالم ضذُ اص عشف دفتش ثشًبهِسیضی دسسی داًطگبُ ضبهل اّذاف ٍاحذ
دسسی ،سشفػلّبی ٍاحذ دسسی ،هٌبثغ ٍاحذ دسسی ،سٍشّبی یبددّی-یبدگیشیًَ ،ع فؼبلیت ػولی
ٍ کبسثشدی ،ضیَُ اسصضیبثی ٍاحذ دسسی دس کالس دسس ٍ تؼییي اثشثخطی ٍاحذ دسسی اص عشیك
تذٍیي هؼیبسّبی سٌجصپزیش ٍ فشم اسصضیبثی آى
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 -4اسائِ ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی ثِ غَست الکتشًٍیکی ثِ اػضبی ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ
آهَصضی ٍ ّوبٌّگی ثشای ثشگضاسی جلسبت ثشسسی آى
 -5تَضیح اّذاف دس جلسبت ٍ تَجیِ اػضبی گشٍُ ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ آهَصضی ٍ تبکیذ
ثش لبثلیت اضتغبلپزیشی ٍ آهَصش هْبستّبی کبسثشدی هشتجظ ثب سضتِ تحػیلی
 -6اغالح ،ثبصًَیسی ٍ تػَیت ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای ثشًبهِسیضی
دسسی گشٍُ آهَصضی
 -7دفبع ٍ تػَیت ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی داًطکذُ
 -8اسسبل هستٌذات ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی ثِ ّوشاُ گضاسضبت الصم اص عشیك هؼبًٍت آهَصضی داًطکذُ
ثِ گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ ٍ دسخَاست تػَیت آى
 -9حضَس دس ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی داًطگبُ ،اسائِ گضاسش ٍ دفبع اص عشح ثشًبهِ دسسی پیطٌْبدی
 -7عضً َیبت علمی مسئًل تعییه شبخصَبی ارسشیببی
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل تؼییي ضبخعّب ٍ فشم اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی ثشًبهِ دسسی جبسی ،تَسظ
گشٍُ آهَصضی هشثَعِ تؼییي ٍ پس اص تبییذ داًطکذُ ثِ گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ
هؼشفی هی ضَد.
 -1-7شزح يظبیف

 -2تْیِ فشم پیطٌْبدی اسصضیبثی ّذف هحَس ٍاحذّبی دسسی هٌغجك ثش ثشًبهِ دسسی هػَة اػالم ضذُ
ثب دس ًظش گشفتي هؼیبسّبی سٌجص پزیش ثشای هجوَػِ ای اص ٍاحذّبی دسسی کِ تَأم ثب فؼبلیت ػولی
ٍ کبسثشدی ّستٌذ .ایي فشم ضبهل اّذاف ٍاحذ دسسی ،سشفػلّبی ٍاحذ دسسی ،هٌبثغ ٍاحذ دسسی،
سٍشّبی یبددّی-یبدگیشیًَ ،ع فؼبلیت ػولی ٍ کبسثشدی ،ضیَُ اسصضیبثی ٍاحذ دسسی دس کالس
دسس ٍ تؼییي اثشثخطی ٍاحذ دسسی هی ضَد.

 .2سبختبس ثشًبهِ دسسی ٍ ًوًَِ فشم اسصضیبثی ّذف هحَس دس سبیت داًطگبُ ،هؼبًٍت آهَصضی ٍ تحػیالت تکویلیٍ ،احذ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ
گستشش آهَصضی لبثل دستشسی است.
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 -1پیطٌْبد ضبخعّبی اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی ثِ اػضبی ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ آهَصضی ٍ
ّوبٌّگی ثشای ثشگضاسی جلسبت ثشسسی آى
 -9اغالح ،ثبصًَیسی ٍ تػَیت ضبخعّبی اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای
ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ آهَصضی
 -4دفبع ٍ تػَیت ضبخعّبی اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای ثشًبهِسیضی
داًطکذُ
 -5اسسبل هستٌذات ضبخعّبی اسصضیبثی ٍاحذّبی دسسی ثِ ّوشاُ گضاسشّبی الصم اص عشیك هؼبٍى
آهَصضی داًطکذُ ثِ گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ ٍ دسخَاست تػَیت آى
 -6حضَس دس ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی داًطگبُ ثشای اسائِ گضاسش ٍ دفبع اص ضبخعّبی اسصضیبثی
ٍاحذّبی دسسی
 -8عضً َیأت علمی مسئًل تُیٍ بزوبمٍ آمًسشی فزادرسی
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل ثشًبهِّبی آهَصضی کوکی ٍ فَق ثشًبهِ تَسظ گشٍُ آهَصضی هشثَعِ تؼییي ٍ
پس اص تبییذ ضَسای ثشًبهِسیضی داًطکذُ ثِ گشٍُ ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ هؼشفی هی-
ضَد .ضوبًت اجشایی ٍ الضاهبت الصم ثشای اجشای ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی تَسظ ضَسای ثشًبهِ سیضی داًطگبُ
تؼییي خَاّذ ضذ.
 -1-8شزح يظبیف

 -2تٌظین ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی پیطٌْبدی دس لبلت ثشگضاسی کبسگبُ آهَصضی ،سفش ػلوی ،ثشگضاسی
سخٌشاًی ،ثبصدیذ اص هشاکض هشتجظ ثب ٍاحذّبی دسسی ٍ سضتِ تحػیلی گشٍُ آهَصضی کِ الصم است ثِ
تفکیک ّش ًیوسبل تحػیلی ٍ یب ّش سبل تحػیلی ثب دس ًظش گشفتي ثشًبهِ دسسی گشٍُ آهَصضی ٍ
ٍاحذّبی دسسی گزساًذُ ضذُ تَسظ داًطجَیبى ،تٌظین ضَد.
 -1اسائِ ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی ثِ غَست الکتشًٍیکی ثِ اػضبی ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ
آهَصضی ٍ ّوبٌّگی ثشای ثشگضاسی جلسبت ثشسسی آى
 -9اغالح ،ثبصًَیسی ٍ پیگیشی تػَیت ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای
ثشًبهِسیضی دسسی گشٍُ آهَصضی
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 -4دفبع ٍ تػَیت ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی سضتِ تحػیلی هشثَعِ دس ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی
داًطکذُ
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 -5دسخَاست تػَیت ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی ٍ اسسبل گضاسش آى اص عشیك هؼبٍى آهَصضی داًطکذُ ثِ
گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ
 -6حضَس دس ضَسای ثشًبهِسیضی دسسی داًطگبُ ثشای اسائِ گضاسش ٍ دفبع اص ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی

ایه دستًرالعمل در  8بىد در تبریخ  98/9/20در جلسٍ َیبت رئیسٍ داوشگبٌ بٍ تصًیب
رسید ي اس تبریخ تصًیب السم االجزاست.

 . 2پس اص تػَیت ثشًبهِ آهَصضی فشادسسی ،اجشای هفبد آى اص عشیك سبص ٍ کبسّبی هَجَد دس ّش داًطکذُ ػولیبتی هیگشدد .الصم است هؼبًٍت
پژٍّطی داًطکذُ دس ضَسای ثشًبهِ سیضی دسسی داًطکذُ حضَس یبثذ تب ثشًبهِ ّبی اسائِ ضذُ سا ثب سیبستْبی هذیشیت کبسآفشیٌی ٍ استجبط ثب جبهؼِ هٌغجك
ًوبیذ.
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