دستًرالعمل اجزایی آییهوامٍ ارتقای تـًان
اشتغالپذیزی داوشجًیان ديرٌ کارشىاسی پیًستٍ

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
گروه برنامهریسی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه

ثٍ وبم خذا
 -1مقدمه
آهبرّبی هَجَز زر ذػَظ اضتغبل زاًص آهَذتگبى ٍ تؼساز زاًطجَیبى کطَر ثیبًگز ًبکبفی ثَزى ًزخ اضتغبل
فبرؽ التحػیالى زاًطگبّی هی ثبضس .ػَاهل هتؼسزی زر ایي سهیٌِ زذبلت زارًس کِ اس آى جولِ هی تَاى ثِ کیفیت
ًیزٍی کبر زاًص آهَذتگبى زاًطگبّی اضبرُ ًوَز.
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثْجَز کیفیت یبزگیزی ٍ ثکبرگیزی آهَذتِّبی زاًص آهَذتگبى اس ٍظبیف ًظبم آهَسضی کطَر
است ،چبلصّبی هَجَز زر راستبی هْبرت افشایی ٍ اضتغبل فبرؽ التحػیالى را هی تَاى ًبضی اس ًبّورَاًی ثزًبهِّب ٍ
هتَى زرسی ثب ًیبسّبی ٍالؼی ثبسار کبر ،ػسم ٍجَز هْبرتّبی ػوَهی ٍ ضغلی ،کوجَز فزغتّبی تجزثِ ػولی ،ػسم
ٍجَز آهبر اضتغبل فبرؽ التحػیالى زاًطگبّی ٍ ًجَز سهیٌِ ّبی کبری زر جبهؼِ ثزضوزز .ثسیي هٌظَرٍ ،سارت ػلَم،
تحمیمبت ٍ فٌبٍری اجزای ثزًبهِّبی هْبرتافشایی زر زاًطگبُّب ٍ هزاکش آهَسش ػبلی ،تَسؼِ زٍرُّبی کبرآهَسی،
ّوکبری زر تسٍیي چبرچَة ًظبم غالحیت حزفِای ٍ رغس اضتغبل فبرؽ التحػیالى زاًطگبّی را زر اٍلَیت ثزًبهِ-
ّبی ذَز لزار زازُ است.
ایي زستَرالؼول ثِ هٌظَر اجزای آییيًبهِ ارتمبی تَاى اضتغبلپذیزی زاًطجَیبى زٍرُ کبرضٌبسی پیَستِ (هػَة
ٍ اثالغی هَرخ ٍ 1397/9/21سارت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری) ٍ زر راستبی کبرآهسسبسی ثزًبهِّبی زرسی ٍ ًیش
هْبرتافشایی زاًطجَیبى همغغ کبرضٌبسی ،تسٍیي ٍ ثِ اجزا گذاضتِ هیضَز.
 -2تعریف اصطالحبت
زاًطجَ :هٌظَر اس زاًطجَ زر ایي زستَرالؼول ،زاًطجَی همغغ تحػیلی کبرضٌبسی هیثبضس.
تَاى اضتغبلپذیزی :ثِ هؼٌبی آهَسش ٍ ثْجَز هْبرتّبی اضتغبلپذیزی حزفِای هزتجظ ثب رضتِ تحػیلی زاًطجَ ٍ
هْبرتّبی ػوَهی هزثَط ثِ اضتغبلپذیزی است.
ػضَ ّیأت ػلوی هسئَل :فززی کِ هسئَل عزاحی ثزًبهِ زرسی جسیس یب هسئَل ثبسًگزی ثزًبهِ زرسی جبری یب
هسئَل تسٍیي اّساف ٍ ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی ثزًبهِ زرسی جبری ٍ یب هسئَل عزاحی یب پیطٌْبز
ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی زر گزٍُ آهَسضی هزثَعِ است.1
تسٍیي ثزًبهِ زرسی جسیس :هٌظَر اس تسٍیي ثزًبهِ زرسی جسیس ،عزاحی ٍ تسٍیي ثزًبهِ زرسی ثزای رضتِ جسیس
زر گزٍُّبی آهَسضی است.

 .1قبثل رکر است کٍ اعضبی مسئًل در عراحی ثروبمٍ درسی جذیذ ،ثبزوگری ثروبمٍ درسی جبری ،تذيیه اَذاف ي شبخصَبی ارزشیبثی ياحذَبی
درسی ثروبمٍ درسی جبری ي عراحی ثروبمٍ آمًزشی فرا درسی عی دستًرالعملی کٍ متعبقجب ثٍ تصًیت َیبت رئیسٍ خًاَذ رسیذ ،حق السحمٍ دریبفت
خًاَىذ کردَ .مچىیه ثرای اوجبم مغلًة مراحل مختلف در عراحی ثروبمٍ درسی جذیذ ،ثبزوگری ثروبمٍ درسی جبری ،تذيیه اَذاف ي شبخصَبی
ارزشیبثی ياحذَبی درسی ثروبمٍ درسی جبری ي عراحی ثروبمٍ آمًزشی فرا درسی َمٍ اعضبی َیبت علمی گريٌ آمًزشی متىبست ثب ياحذَبی درسی
درگیر ،مًظفىذ ثب عضً َیبت علمی مسئًل َمکبری کبفی داشتٍ ثبشىذ.
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 -3هدف
ّسف ایي زستَرالؼول اغالح ثزًبهِ زرسی همغغ کبرضٌبسی زر گزٍُّبی آهَسضی ثِ هٌظَر آهَسش ٍ ثْجَز
هْبرتّبی ضغلی ٍ ػوَهی هزتجظ ثب رضتِ تحػیلی زر راستبی ارتمبی تَاى اضتغبلپذیزی زاًطجَیبى ثؼس اس فبرؽ-
التحػیلی اس زاًطگبُ است .ثزای تحمك ّسف کلی آییيًبهِ ،اّساف اذتػبغی سیز زر ًظز گزفتِ ضسُ است:


تسٍیي ثزًبهِ زرسی جسیس ،ثبسًگزی ثزًبهِ زرسی ٍ تسٍیي زرس اذتیبری هْبرتی



ارسیبثی کیفیت تسریس ٍ عزاحی ٍ اجزای رٍش ًَیي تسریس ثِ هٌظَر تمَیت فزایٌس یبززّی-یبزگیزی



تسٍیي ضبذعّبی ارسضیبثی ّسف هحَر ثزای ثزًبهِ زرسی ٍ زرسّبی هتٌبظز ثب آى



ثزًبهِریشی آهَسضی فزازرسی زر اثؼبز هرتلف هْبرتّبی فززی ٍ گزٍّی اس عزیك سبسٍکبرّبی هَجَز زر
زاًطگبُ.

 -4شورای نظبرت بر اجرای آییننبمه
ضَرای ًظبرت ثز اجزای آییيًبهِ ّوبى اػضبی ضَرای ثزًبهِ ریشی زاًطگبُ ّستٌس.
 -5واحد نظبرت بر حسن اجرای برنبمه درسی
ثز اسبس هبزُ  3آییيًبهٍِ ،احس ًظبرت ثز حسي اجزای ثزًبهِّبی زرسی تحت هسیزیت گزٍُ ثزًبهِریشی زرسی
ٍ گستزش آهَسضی فؼبلیت هی ًوبیس.
 -1-5شرح وظبیف

 -1تؼییي راّجززّبی ًظبرت ثز حسي اجزای ثزًبهِ زرسی
 -2تؼییي سیبستّبی اجزایی ًظبرت ثز حسي اجزای ثزًبهِ زرسی
 -3ارسضیبثی کیفیت ٍ اثزثرطی ٍاحسّبی زرسی زر پبیبى ّز ًینسبل تحػیلی
 -1-3ارسضیبثی ّسف هحَر ضبهل ثزرسی ترػع ،سَاثك آهَسضی ،پژٍّطی ٍ اجزایی ػضَ ّیبت ػلوی ،عزح زرس
ٍ ًیش ثزرسی اثزثرطی زرس زر اثؼبز ًگزش ،زاًص ٍ ػولکزز
 -2-3ارسضیبثی فزایٌس هحَر ضبهل تجشیِ ٍ تحلیل اعالػبت ارسضیبثی کالس زرس ،زریبفتی اس زفتز ًظبرت ٍ ارسضیبثی
 -3-3ارائِ ًتبیج ارسضیبثی ثِ ثرصّبی هزتجظ اس عزیك گزٍُ ثزًبهِ ریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی
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 -1ارسضیبثی کیفیت ٍ اثزثرطی ثزًبهِ زرسی ّز پٌج سبل یکجبر کِ ضبهل ارسضیبثی اثؼبز ًگزش ،زاًص ٍ ػولکزز،
ثزرسی کوی ٍ کیفی ضبذعّب ٍ هؼیبرّبی اّساف زٍرُ تحػیلی است .ایي ارسضیبثی ثب ًظزسٌجی اس اػضبی
گزٍُ آهَسضی ،زاًطجَیبى رضتِ هزثَعِ ٍ پٌل ًمس ٍ ثزرسی اًجبم ذَاّس ضس.
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 -2ثزرسی ٍضؼیت اضتغبل فبرؽ التحػیالى ثب کست اعالػبت جوغ ثٌسی ضسُ اس زفتز ارتجبط ثب زاًص آهَذتگبى ثِ
هٌظَر ّسایت ٍ تسْیل الساهبت گزٍُ آهَسضی زر ضٌبسبیی ٍ ثزٍسرسبًی هَارز السم زر ثبسًگزی ثزًبهِ زرسی یب
تسٍیي ثزًبهِ زرسی جسیس
 -3هستٌسسبسی الساهبت اًجبم ضسُ ٍ فزایٌسّب ثِ هٌظَر تجسیسًظز احتوبلی زر ثبسًگزی ثزًبهِ زرسی ثزای زٍرُ
تحػیلی ثؼسی
 -4سبیز اهَر هحَلِ
 -6عضو هیبت علمی مسئول تدوین/ببزنگری
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل تسٍیي ثزًبهِ زرسی ثزای رضتِ جسیس ٍ یب ثبسًگزی ثزًبهِ زرسی جبری تَسظ گزٍُ
آهَسضی هزثَعِ تؼییي ٍ پس اس تبییس ضَرای ثزًبهِریشی زاًطکسُ ثِ گزٍُ ثزًبهِریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی
زاًطگبُ هؼزفی هیضَز.
 -1-6شرح وظبیف

 -1تْیِ ثزًبهِ زرسی تسٍیي /ثبسًگزی ضسُ پیطٌْبزی ثب ثزرسی ثزًبهِ زرسی زاًطگبّْبی هؼتجز زاذلی ٍ
ذبرجی ٍ لحبػ ًوَزى جسیستزیي ًسرِ عزح زرس ارائِ ضسُ اس عزف ٍسارت ػلَم ثب زر ًظز گزفتي ًیبس
ثبسار کبر ٍ هزاکش غٌؼتی -ذسهبتی
 -2تَجیِ ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی رضتِ آهَسضی هزثَعِ ثز هجٌبی زٍ هَلفِی هٌبثغ ثزًبهِ زرسی زر ثٌس ٍ 1
لبثلیت اضتغبل ٍ هْبرتّبی کبرثززی زر ٍاحسّبی زرسی رضتِ تحػیلی هزثَعِ
 -3رػبیت سبذتبر ثزًبهِ زرسی اػالم ضسُ اس عزف زفتز ثزًبهِریشی زرسی زاًطگبُ ضبهل اّساف ٍاحس زرسی،
سزفػلّبی ٍاحس زرسی ،هٌبثغ ٍاحس زرسی ،رٍشّبی یبززّی-یبزگیزیًَ ،ع فؼبلیت ػولی ٍ کبرثززی،
ضیَُ ارسضیبثی ٍاحس زرسی زر کالس زرس ٍ تؼییي اثزثرطی ٍاحس زرسی اس عزیك تسٍیي هؼیبرّبی
سٌجصپذیز ٍ فزم ارسضیبثی آى
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 .1پىل وقذ ي ثررسی شبمل اعضبی َیبت علمی گريٌ ،داوشجًیبن ثرگسیذٌ ي حذاقل یک عضً متخصص مذعً خبرج از داوشگبٌ یب افراد مجرة در
ثبزار ي فضبی کبری مرتجظ ثب رشتٍ مرثًط است.
 .2سبختبر ثروبمٍ درسی ي ومًوٍ فرم ارزشیبثی َذف محًر در سبیت داوشگبٌ ،معبيوت آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی ،ياحذ ثروبمٍریسی درسی ي
گسترش آمًزشی قبثل دسترسی است.
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 -4ارائِ ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی ثِ غَرت الکتزًٍیکی ثِ اػضبی ضَرای ثزًبهِریشی زرسی گزٍُ آهَسضی ٍ
ّوبٌّگی ثزای ثزگشاری جلسبت ثزرسی آى
 -5تَضیح اّساف زر جلسبت ٍ تَجیِ اػضبی گزٍُ ضَرای ثزًبهِریشی زرسی گزٍُ آهَسضی ٍ تبکیس ثز لبثلیت
اضتغبلپذیزی ٍ آهَسش هْبرتّبی کبرثززی هزتجظ ثب رضتِ تحػیلی
 -6اغالح ،ثبسًَیسی ٍ تػَیت ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی
گزٍُ آهَسضی
 -7زفبع ٍ تػَیت ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی زاًطکسُ
 -8ارسبل هستٌسات ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی ثِ ّوزاُ گشارضبت السم اس عزیك هؼبًٍت آهَسضی زاًطکسُ ثِ گزٍُ
ثزًبهِریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی زاًطگبُ ٍ زرذَاست تػَیت آى
 -9حضَر زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی زاًطگبُ ،ارائِ گشارش ٍ زفبع اس عزح ثزًبهِ زرسی پیطٌْبزی
 -7عضو هیبت علمی مسئول تعیین شبخصهبی ارزشیببی
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل تؼییي ضبذعّب ٍ فزم ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی ثزًبهِ زرسی جبری ،تَسظ گزٍُ
آهَسضی هزثَعِ تؼییي ٍ پس اس تبییس زاًطکسُ ثِ گزٍُ ثزًبهِریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی زاًطگبُ هؼزفی هی ضَز.
 -1-7شرح وظبیف

 -1تْیِ فزم پیطٌْبزی ارسضیبثی ّسف هحَر ٍاحسّبی زرسی هٌغجك ثز ثزًبهِ زرسی هػَة اػالم ضسُ ثب زر
ًظز گزفتي هؼیبرّبی سٌجص پذیز ثزای هجوَػِ ای اس ٍاحسّبی زرسی کِ تَأم ثب فؼبلیت ػولی ٍ کبرثززی
ّستٌس .ایي فزم ضبهل اّساف ٍاحس زرسی ،سزفػلّبی ٍاحس زرسی ،هٌبثغ ٍاحس زرسی ،رٍشّبی یبززّی-
یبزگیزیًَ ،ع فؼبلیت ػولی ٍ کبرثززی ،ضیَُ ارسضیبثی ٍاحس زرسی زر کالس زرس ٍ تؼییي اثزثرطی ٍاحس
زرسی هی ضَز.
 -2پیطٌْبز ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی ثِ اػضبی ضَرای ثزًبهِریشی زرسی گزٍُ آهَسضی ٍ
ّوبٌّگی ثزای ثزگشاری جلسبت ثزرسی آى
 -3اغالح ،ثبسًَیسی ٍ تػَیت ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای
ثزًبهِریشی زرسی گزٍُ آهَسضی
 -4زفبع ٍ تػَیت ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای ثزًبهِریشی
زاًطکسُ
 -5ارسبل هستٌسات ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی زرسی ثِ ّوزاُ گشارشّبی السم اس عزیك هؼبٍى آهَسضی
زاًطکسُ ثِ گزٍُ ثزًبهِریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی زاًطگبُ ٍ زرذَاست تػَیت آى
 -6حضَر زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی زاًطگبُ ثزای ارائِ گشارش ٍ زفبع اس ضبذعّبی ارسضیبثی ٍاحسّبی
زرسی
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 -8عضو هیأت علمی مسئول تهیه برنبمه آموزشی فرادرسی
ػضَ ّیبت ػلوی هسئَل ثزًبهِّبی آهَسضی کوکی ٍ فَق ثزًبهِ تَسظ گزٍُ آهَسضی هزثَعِ تؼییي ٍ پس اس
تبییس ضَرای ثزًبهِریشی زاًطکسُ ثِ گزٍُ ثزًبهِ ریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی زاًطگبُ هؼزفی هیضَز .ضوبًت
اجزایی ٍ الشاهبت السم ثزای اجزای ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی تَسظ ضَرای ثزًبهِ ریشی زاًطگبُ تؼییي ذَاّس ضس.
 -1-8شرح وظبیف

 -1تٌظین ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی پیطٌْبزی زر لبلت ثزگشاری کبرگبُ آهَسضی ،سفز ػلوی ،ثزگشاری سرٌزاًی،
ثبسزیس اس هزاکش هزتجظ ثب ٍاحسّبی زرسی ٍ رضتِ تحػیلی گزٍُ آهَسضی کِ السم است ثِ تفکیک ّز
ًیوسبل تحػیلی ٍ یب ّز سبل تحػیلی ثب زر ًظز گزفتي ثزًبهِ زرسی گزٍُ آهَسضی ٍ ٍاحسّبی زرسی
گذراًسُ ضسُ تَسظ زاًطجَیبى ،تٌظین ضَز.
 -2ارائِ ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی ثِ غَرت الکتزًٍیکی ثِ اػضبی ضَرای ثزًبهِریشی زرسی گزٍُ آهَسضی ٍ
ّوبٌّگی ثزای ثزگشاری جلسبت ثزرسی آى
 -3اغالح ،ثبسًَیسی ٍ پیگیزی تػَیت ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای ثزًبهِریشی
زرسی گزٍُ آهَسضی
 -4زفبع ٍ تػَیت ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی رضتِ تحػیلی هزثَعِ زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی زاًطکسُ
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 -5زرذَاست تػَیت ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی ٍ ارسبل گشارش آى اس عزیك هؼبٍى آهَسضی زاًطکسُ ثِ گزٍُ
ثزًبهِریشی زرسی ٍ گستزش آهَسضی زاًطگبُ
 -6حضَر زر ضَرای ثزًبهِریشی زرسی زاًطگبُ ثزای ارائِ گشارش ٍ زفبع اس ثزًبهِ آهَسضی فزازرسی

ایي زستَرالؼول زر  8ثٌس زر تبرید  98/08/20زر جلسِ ّیبت رئیسِ زاًطگبُ ثِ تػَیت رسیس ٍ اس تبرید تػَیت السم
االجزاست.

 . 1پس از تصًیت ثروبمٍ آمًزشی فرادرسی ،اجرای مفبد آن از عریق سبز ي کبرَبی مًجًد در َر داوشکذٌ عملیبتی میگردد .الزم است معبيوت
پژيَشی داوشکذٌ در شًرای ثروبمٍ ریسی درسی داوشکذٌ حضًر یبثذ تب ثروبمٍ َبی ارائٍ شذٌ را ثب سیبستُبی مذیریت کبرآفریىی ي ارتجبط ثب جبمعٍ مىغجق
ومبیذ.
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