بسم اهلل الرحمن الرحیم
مالحظاتی در مورد طراحی و تدوین درس مهارتی اختیاری
عشاحی دسس هْبستی اختیبسی دس ساستبی هحمك ًوَدى هبدُ  4آئیي ًبهِ استمبی تَاى اضتغبل پزیشی داًطجَیبى دٍسُ
کبسضٌبسی ثِ ضوبسُ عتف -آ  2202-هَسخ  97 /9 /21ثب ّذف تبکیذ ثش ًیبصّبی جبهعِ هجتٌی ثش ضبیستگی ّبی الضاهی پبیِ دس
ّش سضتِ  -گشایص ٍ ثب تَجِ ثِ افضایص تَاى هْبستی عولی ٍ کبسثشدی داًطجَیبى همغع کبسضٌبسی اًجبم هی گیشد.
هبدُ  4آییي ًبهِ :

تذٍیي دسس هْبستی اختیبسی هغبثك ثب ثٌذ  3ضشح ٍظبیف استبد هسئَل تذٍیي یب ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی جبسی دس ضیَُ
ًبهِ دستَسالعول اجشایی آئیي ًبهِ افضایص تَاى اضتغبل پزیشی داًطجَیبى کبسضٌبسی داًطگبُ گیالى ،هصَة ٍ 1398 8 /20
الحبلیِ آى اًجبم هی پزیشد کِ دس آى سعبیت سبختبس ٍاحذ دسسی هَسد تبکیذ لشاس گشفتِ است.
ثٌذ  3ضشح ٍظبیف استبد هسئَل تذٍیي یب ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی:

ًوًَِ فشم اسصضیبثی ّذف هحَس کِ ثِ عٌَاى ًوًَِ ثشای دسس "هجبًی ٍ اصَل ثشًبهِ سیضی آهَصضی" اص گشٍُ علَم تشثیتی
عشاحی ضذُ است ،دس سبیت داًطگبُ ،هعبًٍت آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلی دس هسیش صیش لبثل دستشسی است:
سبیت داًطگبُ ،هعبًٍت آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلیٍ ،احذ ثشً بهِ سیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی ،لَاًیي ،همشسات ٍ
فشهْب ،استمبی تَاى اضتغبل پزیشی ،فشم اسصضیبثی ّذف هحَس.

ّوکبس گشاهی؛
خَاّطوٌذ است ثِ هٌظَس استمبی کیفیت اسائِ دسٍس هْبستی اختیبسی  ،یکسبىسبصی لبلت ثشًبهِّب ٍ تسشیع دس فشآیٌذ
آهبدُسبصی ،اسایِ ٍ تصَیت ثشًبهًِ ،کتِّبی صیش سا هذًظش لشاس دّیذ:
 .1ثشًبهِ سا دس لبلت هطخص ضذُ «چبسچَة تذٍیي دسٍس هْبستی اختیبسی » (فبیل پیَست) تْیِ ٍ اسسبل ًوبییذ.
 .2تذٍیي دسٍس هْبستی اختیبسی ثب سٍیکشد افضایص هْبستافضایی داًطجَیبى ٍ استمبی تَاى اضتغبل پزیشی داًطجَیبى
صَست هی گیشد.
 .3دس تْیِ ثشًبهِ پیطٌْبد هی گشدد کِ اص هتخصصبًی (ثِ تطخیص خَد) اص داًطگبُ ،سبصهبًْبی فٌی حشفِای ،صٌبیع ٍ
اسگبًْبی اجشایی هختلف ،کبسضٌبسبى ضبخص دس صٌعت ٍ جبهعِ ،هشاکض کبسآفشیٌی ،هشکض سضذ ٍ ٍاحذّبی هْبست
ٍسصی ٍ هطبٍسُ ضغلی ریل هعبًٍت پژٍّطی ثِ عٌَاى ّوکبس استفبدُ ضَد.
 .4اٍلَیت تذسیس دسٍس هْبستی اختیبسی ثب اعضبی ّیئت علوی داسای سبثمِ ی استجبط ثب جبهعِ ،صٌعت ٍ ثخص
خصَصی استّ .وچٌیي هی تَاى اص کبسضٌبسبى خجشُ جبهعِ ٍ صٌعت ثِ عٌَاى هذسس هذعَ دعَت ثِ ّوکبسی
ًوَد.
 .5لغفب پس اص تکویل فشم تذٍیي دسس هْبستی اختیبسی دٍ صفحِ اٍل حزف ضَد.
 .6مدارک الزم برای ارسال به دفتر برنامه ریسی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه :خَاّطوٌذ است هعبٍى
هحتشم آهَصضی داًطکذًُ ،سخِ ًْبیی فبیل تذٍیي دسس هْبستی اختیبسی دس لبلت  ،pdf ٍ wordفشم اسصضیبثی
ّذف هحَس دس لبلت  ،pdf ٍ wordسا ّوشاُ صَستجلسِای ثب اهضبی ّوِ اعضبی تین تذٍیي دسس هْبستی اختیبسی
ٍ ثب تبییذ هذیش هحتشم گشٍُ ثِ دفتش ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ گستشش آهَصضی داًطگبُ اسسبل ًوبیٌذ.
 .7روند ارزیابی به منظور برگساری دوره و فرایند الزم جهت شمول تشویق :اسصیبثی دسس هْبستی اختیبسی ثِ
هٌظَس اجشای اٍلیي دٍسُ ،تَسظ ضَسای ثشًبهِ سیضی دسسی داًطگبُ صَست خَاّذ گشفت ٍ ثب تبییذ هعبٍى هحتشم
آهَصضی فشآیٌذ اجشای اٍلیي دٍسُ آى آغبص خَاّذ ضذ .اجشای دٍسُ ثب ّوبٌّگی عضَ ّیئت علوی هسئَل تذٍیي
دسس هْبستی ٍ ثب ّوکبسی گشٍُ ٍ داًطکذُ خَاّذ ثَد ٍ دس اًتْبی دٍسُ اسصضیبثی ّذف هحَس اًجبم هی ضَد.
عشاحی فشم اسصضیبثی ّذف هحَس تَسظ عضَ ّیئت علوی هسئَل ٍ دس صهبى عشاحی ٍ تذٍیي دسس هْبستی
اختیبسی اًجبم هیضَد  .عضَ هسئَل عشاحی دسس هْبستی اختیبسی ثش اسبس هصَثِ پٌجویي جلسِ ضَسای ثشًبهِ
سیضی دسسی ،دس صَست کست حذالل اهتیبص تشفیع اص اسصضیبثی ّذف هحَس دس ا یي دسس ٍ پس اص اتوبم دٍس اٍل
ثشگضاسی دسس ،ثش اسبس الحبلیِ ضیَُ ًبهِ اضتغبل پزیشی هطوَل تطَیك خَاّذ ضذ.
 .8ثشای کست اعالعبت ثیطتش هیتَاًیذ ثب ّوکبساى ّیئت علوی هسئَل سبهبًذّی اهَس هشثَط ثِ ًظبست ثش حسي
اجشای ثشًبهِ ّبی دسسی ٍ هْبست افضا یی دس دفتش گشٍُ ثشًبهِسیضی دسسی ٍگستشش داًطگبُ دس سٍصّب ٍ سبعبت
هطخص ضذُ توبس حبصل ًوبییذ.
دکتش اکشم ضوبسُ توبس:
سبدات ًعیوی 09112337934

داًطکذُ ّبی :علَم پبیِ ،علَم سیبضی ،علَم سٍصّبی ضٌجِ ٍ چْبسضٌجِ اص
سبعت  9 /30تب 12 /30
کطبٍسصی ،هٌْذسی هکبًیک ٍ هٌبثع عجیعی

دکتش هعصَهِ ضوبسُ توبس:

داًطکذُ ّبی :علَم اًسبًی ،فٌی ،هعوبسی ٍ سٍصّبی ضٌجِ ٍ چْبسضٌجِ اص

غیَسی

09112366954

ٌّش ،تشثیت ثذًی ٍ فٌی ضشق گیالى

سبعت  9 /30تب 12 /30

