


 

 

ت آموزشيفيارتقاء کجامع طرح   

نهایی()نسخه   

 

  1399زمستان 



 مقدمه

 یر شدن و گسترش نظام آموزش عاليکه فراگينحوها شده است، بهت در دانشگاهيفيبه مسئله ک یتوجهساز کمنهير زمياخ يهادر سال ینظام آموزش عال یمّرشد ک

تحت  يو نوآور یی، پاسخگويور، بهرهی، اثربخشییکارامانند  ییاز پارامترها یبيهر چند سالهاست که ترک .کرده استت آن دوچندان يفينفعان را نسبت به کیت ذيحساس

انجام نشده است و به  ينه اقدامات جدين زمیداخل کشور عمدتاً در ا يهامطرح است، اما در دانشگاه یا به عنوان دغدغه اصليمعتبر دن يهادر دانشگاه "تيفيک"عنوان 

ازها و يبه برآورده کردن ن يادیتا حد ز یموزش عالآ يرگذاريزان تاثياست که م ین در حالیمغفول مانده است. ا ییگراجهينت و ییگراکرد مشتريیگر دو رویعبارت د

کرده  یکشور همواره سع یآموزش عال ياعتال ريشرو در مسيپ يهااز دانشگاه یکیزد به عنوان ین، دانشگاه ين بیدارد. در ا یبستگ ینفعان مختلف اجتماعیانتظارات ذ

ش ي، بو جذب نخبگان جوان ییگراجوانمجرب خود در کنار  یئت علميه ياعضا ياحرفه و نیاديبن يهاارزش از تجربه و يريگها، با بهرهتیاست تا با وجود تمام محدود

 ريمتغ و ایهدف پو کی ست بلکهين ثابت صهيخص کی تيفيک حال، هر ت بردارد. دريفيک ارتقاء يراستارا در  يموثر يهاگرا و پاسخگو به جامعه شود و گامش برونياز پ

رش یپذ يجامعه برا یو فرهنگ ی، اجتماعيموجود و توان اقتصاد يهاتيظرفن رو با توجه به یابد. از ای اعتال دیبا زين تيفيک ش انتظارات، سطحیافزا موازات به و است

در دستور کار  1399از خردادماه ت آموزش يفيک ارتقاء يک طرح جامع در راستای يزیربرنامه، جامعه يو فشار از سو ی، کاهش منابع مالیدانشگاهآموختگان دانش

 زد قرار گرفت. یدانشگاه  یليالت تکميو تحص یمعاونت آموزش

مرتبط با  يهاک طرح جامع، که تا حد ممکن تمام حوزهین یقرار داشت. با هدف تدو يمورد توجه جد "بودن یاتيعمل"و  "جامع بودن" یژگین طرح، دو ویدر تدو

 یشناسبيظر و باتجربه دانشگاه، آسند صاحبياز اسات یحوزه آموزش و تعداد قابل توجه یو قبل یران فعلیجلسات متعدد با مد یشد ط یآموزش در آن لحاظ شده باشد، سع

 ياد و تعدد محورهایز یمنجر به گستردگ جامع بودن طرح،البته واضح است که . گردد ییاشکاالت موجود در حوزه آموزش شناسا وضع موجود انجام شده و يرو یکامل



 يبرااشکاالت موجود،  ییشد که به موازات شناسا یطرح، سع "بودن یاتيعمل"ن با هدف يهمچن کند. یم يدر فاز اجرا را ضرورآنها مناسب  يبندتیده که اولویآن گرد

 ز مطرح گردد.ين يشنهاديراهکار پا چند یک یرفع هرکدام از آنها، 

ان، یدانشجو یزه و نشاط علميکاهش انگ: مانند يموارد، زدی دانشگاه یستم آموزشيفراوان و نقاط قوت موجود در س يهاليد بر پتانسيرغم تاکيعلها، بيآس یبررس در بخش

 يدانشگاه، ضعف در مهارت ها يهاشیگرا-ش و گسترش رشتهیپا يک برنامه جامع برای، عدم وجود یآموزش يکردهاینبودن رو روزس و بهیت تدريفيضعف در نظم و ک

 يهايتوانمند ارتقاءسنجش و  يمدون برا يهاروال فقداننبودن آنها،  يو کاربرد یليالت تکميتحص يهاها و رسالهنامهانیت پايفيآموختگان، ضعف در کدانش یعمل

ن یتر، مهمیش تخلفات آموزشیدر حوزه آموزش و افزا یبه مالحظات اخالق یتوجهمرتبط با حوزه آموزش و کم يافزارو نرم يافزارد، ضعف در امکانات سختياسات

از کنترل  يادیو مداخله در آنها تا حد ز رييوجود دارند که تغز ين يادیبخش، عوامل زن یااست که در  ين نکته ضروریکر اذ. دشده در جلسات بودنمطرح يهابيآس

بر عملکرد  یهمگ یو محل ی، ملیالمللنيدر سطوح ب یاسي، سی، اجتماعيط اقتصادیشان غافل بود. شرافيک و د نسبت به وجود آنها و کمیاما نبا ،دانشگاه خارج است

به  ياريبس ی، وابستگیست و ضمن استقالل نسبيموجود در جامعه ن يهار نهادها و سازمانی، مستقل از سایک نهاد اجتماعیگذارند. دانشگاه به عنوان یر ميدانشگاه تأث

، کاهش سطح رفاه و قدرت آن آموزان بااستعداد سمتافتن دانشیو سوق  یپزشک يهات رشتهيش جذابیمانند افزا یشک عواملیگر دارد. بید يتحوالت و کارکرد نهادها

ستند که هن عوامل یاز ا ییهانمونه یگاه علم و دانش در افکار عمومیارزش شدن جاو کم یاسيو س یاجتماع ینانياالستخدام، نااطمدید جديد بخصوص اساتيد اساتیخر

 ده گرفت.یعملکرد دانشگاه را ناد ير آنها رويتوان تاثینم

بود.  ین باالدستياز قوان یا در تعارض با برخیارات دانشگاه و يبود که خارج از حوزه اخت يدر جلسات، موارد يشنهاديپ يهااز روال یبرخز ين ییاجرا يراهکارهادر بخش 

ت اجرا يقابل یمشخص یبازه زمان یدر طارات دانشگاه باشد و يطه اختيباشد که در ح ییشنهادهايبر پ یز تمرکز اصلين بخش نیشد در ا یبودن طرح، سعیاتيبا هدف عمل



 یبرخ گردد. یاتيط الزم عملیجاد شرایو ان منابع الزم ياند که در صورت تامز در طرح گنجانده شدهيمدت نبلند ياجرا با دوره يهاشنهادياز پ یداشته باشند، اگرچه برخ

 رد.يطرح، مورد توجه قرار گ لیذ ییاجرا يهان دستورالعملیطرح بود که قرار شد در تدو ییات قابل توجه در مراحل اجرایيمطرح شده هم مربوط به جز يشنهادهاياز پ

حوزه آموزش  یران قبلیاز مد يدانشگاه و سه جلسه با حضور تعداد یآموزش يشورا يدانشگاه، دو جلسه با اعضا یران آموزشیطرح در دو جلسه با مد یتا بعد از بررسینها

مستقل  يهاها و دانشکدهسیمحترم پرد يافت نظرات روسایدانشگاه مطرح و پس از در يدر شورا 1399در بهمن ماه دو جلسه  یطات طرح يکلد خبره، ياز اسات یو جمع

ن مرحله بر ین طرح است. در ایه تدويشتر از فاز اوليت آن بيشک، اهمیخود خواهد شد که ب یین مرحله، طرح وارد فاز اجرایبعد از ا ب قرار گرفت.یدانشگاه، مورد تصو

ان یت، توسط مجریاولو يدارا ياز راهکارها يتعداد يالزم برا یی، دستورالعمل اجرايشنهاديپ يراهکارها يندبتیطرح، پس از اولو ياجرا يشده براتنظيم نامهشيوهاساس 

ج حاصل یکار و نتا شرفتيزان پيسنجش م يمناسب برا يهاطرح و استفاده از شاخص يش مرتب اجراین مرحله، پایگردد. در ایطرح آغاز م ين شده و اجرایمربوطه تدو

 برخوردار است. يادیت زياز آن، از اهم

سته آن یم با اجراي مناسب این طرح، دانشگاه یزد ضمن انجام رسالت و مسئوليت اجتماعی خود، به جایگاه ممتازي که شایدر پایان از درگاه خداوند بزرگ مسالت دار

  است، دست یابد.



 طرح يساختار کل

 يشنهاديه موضوعات پيک ساختار منظم در طرح، کلیجاد یرفع آنها، به منظور ا يبرا يشنهاديپ يموجود و راهکارها يهابيشده به عنوان آسمطرحبا توجه به تعدد موارد 

مرتبط با آن به  يشنهاديپ يم شده و راهکارهايتقس یفرعور محچند به ، یهر محور اصلشده است.  يم بنديتقس یمحور اصل 12، در قالب ت آموزشيفيک ارتقاء يبرا

 م:یپردازین محورها میمختصر ا یاست. در ادامه به معرفارائه شده آن  يبرا يشنهاديپ يمجرو  ییمالحظات اجرا ياهمراه پاره

با مشکل  2سطح  يهادانشگاه، عمده یرپزشکيغ يهاان به رشتهیها و کاهش رغبت دانشجورش دانشجو در دانشگاهیت پذيش ظرفیل افزاير به دلياخ يهاسال ی( در ط1

زش، کاهش یش آمار ریها، افزااز رشته یدر برخ یخال يهایش تعداد صندلیمانند افزا یساز بروز مشکالتنهين موضوع زمیاند و امواجه شده يان ورودیت دانشجويفيک

ت يفيک ارتقاء يبرا يموثر يرمحور، راهکارهایز 7ن طرح، در قالب یور اول ان رو در محیه و ... شده است. از ایان، ضعف آنها در دروس پایدانشجو یزه و نشاط علميانگ

 شنهاد شده است.يپ انيدانشجو

 ارتقاءو  ياستانداردسازد بر ين طرح با تاکیس دروس است. لذا در محور دوم ایت تدريفيشتر به کيت آموزش، توجه بيفيک ارتقاءن عامل موثر در یترشک مهمی( ب2

استفاده موثر از امکانات ن محور بر ین در ايشنهاد شده است. همچنيس پیت تدريفيک ارتقاءجهت  ییکارهاراه يمناسب برنامه آموزش ياجراو  يآموزش يمحتوا

 د شده است. يز تاکين يکيآموزش الکترون

طرح با  نیاامر، در محور سوم  نیاه عمل برسانند. با توجه به است که بتوانند دانش خود را در صنعت/جامعه به مرحل یالنيالتحصت فارغيدانشگاه ترب ی( رسالت اصل3

 يعلم يهامهارت ارتقاءن محور به ین، در ایشنهاد شده است. عالوه بر ايپ ییکارهاراه آموختگاندانش ينيو کارافر يعمل يهامهارت ارتقاءد بر يتاک

 ز توجه شده است.ين آموختگاندانش



آموزش  يهان دغدغهیتراز مهم یکیها )پارساها( به عنوان ها/رسالهنامهانیت پايفيافت ک یو به طور کل یعلم يهایاخالقی، غفلت از علوم نافع، برياخ يهاسال ی( در ط4

ت يفيک، روند اجراپارساها، موضوعات  فيتعرحوزه، چهار مولفه  نیاطرح با هدف رفع معضالت مطرح در  نیان راستا در محور چهارم یمطرح شده است. در ا یعال

 اند. آنها مورد توجه قرار گرفته يينها يابيارزو و مشاوره  ييراهنما

 يهاتیگرفته است، اما محدودیها قرار داشته و به صورت محدود مورد استفاده قرار مها قبل در دستور کار دانشگاهاز سال یکيالکترون يها( اگر چه موضوع آموزش5

 یکيدانشگاه در حوزه آموزش الکترون يهايتوانمند ارتقاء ير شده است. مسلما برايک سال اخی ین حوزه در طیع ایباعث رشد سر 19د یکوو يماريب يريگاز همه یناش

، دروس يکيالکترون يد محتوايولت ين رو در محور پنجم طرح در سه راستاین حوزه وجود دارد. از ایدانشگاه در ا يهايتوانمند ارتقاءاز به يدر دوره پساکرونا( ن ی)حت

 شنهاد شده است.يپ ییکارهاراه يو سخت افزار ينرم افزار يهارساختيز ارتقاءو  انيد و دانشجوياسات يکيآموزش الکترون يهامهارت ارتقاء

به جامعه و صنعت  یو تخصص یارائه خدمات آموزش ،گرددیان ارائه میدانشجو يبرا یمصوب آموزش يهاها که در قالب سرفصلمعمول دانشگاه يها( در کنار آموزش6

ن حوزه داشته است، با توجه به یدر ا يموثر يهاتير فعالياخ يهاسال یزد در طیدانشگاه مورد توجه قرار دارد. هر چند دانشگاه  یجانب يهاتياز فعال یکیز به عنوان ين

 يبرگزار، جاد مرکز زبانيان طرح، یرد. در ايش مورد توجه قرار گيش از پين موضوع بیه که اشد ین طرح سعیفراوان موجود در آن، در محور ششم ا يهاتيظرف

 شنهاد شده است.ين حوزه پیا ارتقاء يبرا ییکارهابه عنوان راه يکيالکترون يهاتوسعه رشتهو  از صنعت و جامعهيمرتبط با ن يهادوره

 یآموزش يهامهارت یروزرسانشان و بهیا يهايسطح توانمند ارتقاءشوند و لذا توجه به یحوزه آموزش شناخته م یاز ارکان اصل یکیبه عنوان  یئت علميه ي( اعضا7

ت پارساها و تعامالت یس، هدایتدر يهانهيدر زم دياسات يهايتوانمند ارتقاء، به ديند جذب اساتيبهبود فراد بر ياست. در محور هفتم در کنار تاک يضرور يآنها امر



ن محور مورد توجه قرار یز در ايت آموزش نيفيک پارامتر موثر در کید جوان( به عنوان يژه اساتی)بو دياسات يت رفاهيوضع ارتقاءن يتوجه شده است. همچن یاجتماع

 گرفته است.

در  ياحرفهاخالق  باید از اصولستم، ين سیموثر در ا افرادعنوان  بهران و کارکنان( یان، مدید، دانشجويان )اساتيه دانشگاهيکلاي است و نظامی حرفه ،آموزش عالی( 8

دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی  یادگيري در -کننده سالمت فرایند یاددهیآگاهی داشته و به آن پایبند باشند. رعایت اخالق آموزشی تضمينن حوزه، یا

بهبود سطح اخالق  يتا در راستا شده یت آموزش سعيفيک ارتقاءاز طرح جامع  8ن رو در محور یاز ا شود.می دانشگاه یش سالمت روانیستم و افزاين سیمختلف ا ياجزا

 شنهاد گردد.يپ يموثر يکارهاراه يآموزش

ر، ياخ يهاسال ی. در طباشدیت آموزش مطرح ميفيو موثر در ک یاصل يهااز مولفه یکیبه عنوان  حوزه آموزش از دريموردن يو نرم افزار يامکانات سخت افزار( 9

دانشگاه ها، سبب  یعمران يهابودجه یو کاهش نسب یالمللنيب يهامیاز تحر یگر مشکالت ناشید ياز آن و از سو یناش يکردهانهیان و هزیه تعداد دانشجویرو یش بیافزا

شده تا با  یدر محور نهم طرح مورد توجه قرار گرفته است و سعن موضوع در یل نشده باشد. ايدانشگاه، تکم یفيو ک ین بخش متناسب با گسترش کمّیشده که ا

 آن اقدام گردد. ارتقاءدر جهت  یو کمک آموزش یمناسب آموزش ياحداث فضاها ،ها و عالوه بر آنشگاهیها و آزماز کارگاهيت بودجه، تجهیریمانند مد ییراهکارها

ز ين باشد.در حوزه آموزش یمعملکرد بهبود  نهيو انجام اقدامات الزم در زم آنها ليو تحل هیجزت ،مناسب و مداوم يهایابیارز ازمندينهر سازمان  داریرشد و توسعه پا( 10

ن یبا توجه به ا .بوده استمطرح ت آموزش يفيک ارتقاءبه  یابير دستيمسگر تیبه عنوان چراغ راه و هدا ت آنها هموارهيفيک یابیو ارز یآموزش يهاتينظارت مداوم برفعال

 يبازنگر ،یسازمان یساختار و اثربخش ،یبرنامه درس ،يريادگی س،یتدر تيفيک ها و اطالعات دربارهداده يگردآور يدر راستا منظم و مستمرند یک فرای یموضوع، طراح

آن را مورد  یش اثر بخشیو افزا يآموزش تيفيک نيو تضم يابيحوزه نظارت، ارز يهاتيفعال ارتقاءمحور دهم طرح،  .است يضرور تيفيو سازوکار کنترل ک یدرون



، به صورت مستمر حوزه آموزش یت آموزشيفين کيو تضم یابیحوزه نظارت و ارز يندهایها و فرافرم ینيشنهاد بازبيشده تا با پ ین راستا سعیتوجه قرار داده است. در ا

 وسته دنبال گردد.ين طرح به صورت پیبلندمدت امناسب، اهداف  يهايگذاراستيرد و با سيقرار گ یابیمورد ارز یفياز نظر ک

، یجهان يهاشرفتياز است تا متناسب با پين رو نیباشند. از ایاز بازار ميمتناسب با ن یانسان يرويت نيدانشگاه، ترب یاصل يهااز رسالت یکید ی( همانگونه که اشاره گرد11

 ين موضوع، مواردیف گردد. با توجه به ایاز روز تعريمتناسب با ن یآموزش يشود و محتوا یز بروزرسانينشگاه ندا یآموزش يهادر حوزه بازار کار، برنامه ياو منطقه یمل

 يها، رشتهيانارشتهيب يهاژه به رشتهی)با نگاه و هاي دانشگاهگرايش-رشتههدفمند گسترش  ،موجود يهارشته يدرس يمحتوا بازنگري و پايشمانند 

 است. ن طرح مدنظر قرار گرفتهیازدهم ایها( در محور ر دانشگاهیمشترک با سا يهاو دوره یکيالکترون

آن،  يمناسب روال اجرا يزیرازمند برنامهيمناسب و موثر آن ن يآن، اجرا يدانشگاه در اجرا يهار شدن اغلب معاونتيطرح و درگ يمحورها ی( با توجه به گستردگ12

مناسب  ياجرا يبان برايمحور پشتطرح به عنوان  نیان رو، محور دوازدهم یآن است. از ا يهایمختلف و نظارت مستمر بر خروج ییاجرا يهان دستورالعملیتدو

 در نظر گرفته شده است. هاآن ييرفع موانع اجرار محورها و يشده در سامطرح يراهکارها

  



 

 ت آموزشيفيارتقاء ک جامع طرح ياصل يمحورها

 ارتقاء کيفيت دانشجويان 1

 کيفيت تدريس دروسارتقاء  2

 شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و دانش آموختگانارتقاء  3

 ارتقاء کيفيت پايان نامه ها و رساله ها 4

 ارتقاء آموزش هاي الکترونيکي  5

 هاي آزادگسترش آموزش 6

 هاي اساتيدو ارتقاء توانمندي  بهسازي 7

 ارتقاء سطح اخالق آموزشي 8

 ارتقاء امکانات سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاه در حوزه آموزش 9

 ارتقاء فعاليت هاي حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت آموزشي 10

 گرايش هاي دانشگاه-پايش، بازنگري و گسترش رشته 11

 پشتيبان جهت اجراي موثرتر طرح و رفع موانع اجرايي آناتخاذ راهکارهاي  12
 

  



 مجري مالحظات راهکارهاي پيشنهادي محورهاي فرعي محورهاي اصلي 

1 
ارتقاء کيفيت 

 دانشجويان

تالش براي جذب دانش آموزان 

 برتر

 عمومیروابط  در سطح استانی و ملی ارتقاء سطح اطالع رسانی رویدادهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه

و  صدا در تلویزیونی هاي برنامه ساخت طریق از معرفی دانشگاه یزد

  یزد سيماي
 از استفاده و کار و کسب حوزه در موفق التحصيالن فارغ معرفی بر تاکيد با

 خيرین هاي کمک
 روابط عمومی

تاکيد بر جوایز و تسهيالت استعدادهاي درخشان و اطالع رسانی 

 گسترده تر

ن، وقفيات اعطاي کمک هزینه و بورس تحصيلی با کمک خيریپيگيري 

و صنایع استان، ارائه مشوق هایی مانند: بن کتاب، اختصاص خوابگاه آموزشی 

 بهتر و ...

مرکز استعداد 

 درخشان

دانشگاه یزد در بازه رشته هاي دانشگاهی و معرفی برگزاري جلسات 

 برتر استان / ...هاي انتخاب رشته / سخنرانی اساتيد در دبيرستان هاي 

امکان استفاده از ظرفيت مناسبت هاي خاص )مثال: روز فيزیک، روز آمار،  -

کار و "روز مهندس، دهه ریاضيات و ...(  /  امکان استفاده از ظرفيت درس 

 دبيرستان براي این منظور "فناوري

مرکز استعداد درخشان و 

معاونت فرهنگی و روابط 

 عمومی

برگزاري جلسات توجيهی براي مشاوران انتخاب رشته و مدیران آموزش 

 و پرورش استان
 

مرکز استعداد درخشان و 

معاونت فرهنگی و روابط 

 عمومی

 برگزاري بازدیدهاي دانش آموزي از دانشگاه / روز درهاي باز / ...
هاي علمی دانشجویی، معرفی فارغ التحصيالن موفق ظرفيت انجمن استفاده از

 دانشگاه در حوزه شغلی و کارآفرینی

مرکز استعداد درخشان و 

معاونت فرهنگی و روابط 

 عمومی

هاي ها و دورهبرگزاري رویدادهاي دانش آموزي )مسابقات، کارگاه

 آموزشی، ...(
 دانشجوییهاي علمی استفاده از ظرفيت انجمن

معاونت فرهنگی/ مرکز 

 استعداد درخشان

 تقويت آموزش در دروس پايه

 معاونت آموزشی توجه شود که این مساله باعث تضعيف دروس تخصصی نشود. تقویت محتواي آموزشی دروس پایه

برگزاري دوره هاي کوتاه مدت تکميلی براي تقویت برخی از مباحث 

 )به صورت حضوري یا مجازي( -درسی )انتگرال و ...(
 معاونت آموزشی 

دقت در انتخاب اساتيد دروس پایه و لحاظ کردن امتيازاتی براي تدریس 

 این دروس
براي این دروس )طرح آموزش  (TA)مثال امکان استفاده از دستيار آموزشی 

 تجميعی دروس پایه(
 معاونت آموزشی

افزايش مشاوره هاي آموزشي و 

 دانشجويانتحصيلي به 

برگزاري دوره هاي مشاوره تحصيلی در ترم اول و اصالح مدل درس 

به حالت  "دانش آموزي"خواندن دانشجویان )اصطالحا از حالت 

( و تاکيد بر یادگيري مفهومی و حل مساله به جاي "دانشجویی"

 یادگيري حفظی

 مرکز مشاوره قبال مرکز مشاوره طرحی در این زمينه داشتند. -

برگزاري جلسات مشاوره براي دانشجویان مشروطی )حتی به صورت 

 نيمه اجباري(
کميته "موضوع تشکيل /  قبال مرکز مشاوره طرحی در این زمينه داشتند. -

 مورد بررسی قرار گيرد. "افت تحصيلی
 مرکز مشاوره

هاي الزم به اساتيد بررسی دالیل افت تحصيلی دانشجویان و ارائه مشاوره

 دانشجویانو 
 معاونت آموزشی  پيشنهاد تعریف یک طرح پژوهشی

 )دانشجویان کارشناسی( اساتيد مشاور تحصيلياحيا و تقویت نقش 
به جز اساتيد مشاور کلی دانشجویان، می توان براي دانشجویان برتر هر 

دانشکده هم، اساتيد مشاور ویژه گذاشت تا آنها را در زمينه هاي درسی و 

 غيردرسی راهنمایی کنند. 

 معاونت آموزشی

آزاد و  يهامرکز آموزش  )مثل مشاوره الکترونيکی با اساتيد(استفاده از راهکارهاي نوین مشاوره 

 معاونت آموزشی/يمجاز
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تقويت ارتباط بين دانشگاه و 

 هاخانواده

 "خانواده دانشگاه یزد"تشکيل انجمن 
ز باید جنبه هاي مختلف مساله مورد توجه قرار گيرد، استفاده ا

 تجربيات سایر دانشگاه ها و نظرات گروه دانشگاه پژوهی
معاونت دانشجویی و 

 مرکز مشاوره

هاي الزم پرتال ارتباطی با والدین دانشجویان و ارائه مشاوره راه اندازي

تر و موثرتر مشروطی )مثال: ارائه مشاوره در بازه امتحانات، اطالع مطمئن

 دانشجویان به والدین، ...(

 استفاده از تجربيات سایر دانشگاه ها و نظرات گروه دانشگاه پژوهی
معاونت دانشجویی و 

 مرکز مشاوره

نشاط علمي و انگيزه  افزايش

 دانشجويان

 برگزاري رویدادهاي دانشجویی

، مسابقه و Research Dayبرگزاري مسابقات علمی دانشجویی، 

هاي کارشناسی، نمایشگاه مقاالت دانشجویی و ... )توجه نمایشگاه پروژه

به امکان استفاده از ظرفيت انجمن هاي علمی دانشجویی و لزوم 

 دانشکده ها( نظارت علمی و تخصصی

 معاونت فرهنگی

زمينه سازي و حمایت از تشکيل هسته هاي دانشجویی با محوریت 

 ممتاز )در سطح دانشگاه و خوابگاه(دانشجویان 

ها و گيريها در تصميمامکان استفاده از نظرات مشورتی این هسته

همچنين در ارائه مشاوره به دانشجویان نوورود، امکان استفاده از 

ظرفيت انجمن هاي علمی دانشجویی، توجه به طرح هاي مشابه )طرح 

منتورهاي دانشجویی در شریف، طرح هدا در صنعتی اصفهان و ...(، 

توجه به جمع هاي دانشجویی در خوابگاه ها و مساله انتخاب هم اتاقی 

 و ...

معاونت فرهنگی، 

استعدادهاي 

 درخشان

  به ویژه در رویدادهاي علمی پژوهشی مثل برگزاري کنفرانس ها و ... دانشجویان در امور اجرایی  استفاده از پتانسيل

  دانشگاه در دانشجویان بيشتر حضور شرایط ایجاد
 هر در کامپيوتر سایت ایجاد جهت الزم امکانات و فضا اختصاص با مثال

 دانشکده
 

 لزوم توجه به مساله بودجه و سایر مسائل جانبی گسترش برگزاري بازدیدهاي علمی و اردوهاي فرهنگی و تفریحی 
معاونت فرهنگی، 

 معاونت دانشجویی

 معاونت دانشجویی  پایش سالمت جسمی و روانی دانشجویان و ارائه تسهيالت مربوطه

تالش براي جذب دانشجويان 

 بهتر در مقطع تحصيالت

 تکميلي

تاکيد بر جوایز و تسهيالت استعدادهاي درخشان و اطالع رسانی 

 گسترده تر
 

استعدادهاي 

 درخشان

مندي بيشتر از تسهيالت گسترش تعامل با بنيادملی نخبگان جهت بهره

 و جوایز دانشجویی بنياد
 

استعدادهاي 

 درخشان

تالش براي جذب دانشجويان 

 المللي باکيفيتبين

المللی و نحوه اعطاي تدوین/بازنگري دستورالعمل جذب دانشجویان بين

 بورس به دانشجویان خارجی

هاي ممکن براي دانشجویان خارجی در انتخاب دانشگاه بررسی انگيزه

یزد و تمرکز روي آنها، ایجاد امکان بورس بعد از شروع تحصيل و با 

دانشجو )در  توجه به کيفيت تحصيلی دانشجو، نظم دادن به پذیرش

 هاي خاص(زمان

مدیریت 

هاي علمی همکاري

 المللیو بين

رسانی بيشتر در مورد پذیرش دانشجوي بين الملل دانشگاه یزد و اطالع

 رشته ها، پروژه ها و گرنت هاي موجود 
 در سایت دانشگاه و سایت هاي مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی

مدیریت 

هاي علمی همکاري

 المللیبينو 

تشویق اساتيد براي تکميل صفحات شخصی آنها در سایت دانشگاه )به 

 زبان انگليسی(
 

معاونت پژوهشی و 

هاي مدیریت همکاري

 المللیعلمی و بين



 مجري مالحظات راهکارهاي پيشنهادي محورهاي فرعي محورهاي اصلي 

2 
کيفيت ارتقاء 

 تدريس دروس

استانداردسازي و ارتقاء محتواي 

 آموزشي

 کنترل مستمر سرفصل هاي آموزشی، اعالم و به روز رسانی آنها 
 -/  توجه به جنبه هاي عملی دروس در به روز رسانی سرفصل ها -

سازي و تر شدن، بانشاطتر شدن، مهارتیتالش براي کاربردي

 توجه به اهميت دروس عمومی و محتواي آنها-/  سازي دروسچابک

 توسعه و آمایش

 معاونت آموزشی  توسط اساتيد و اطالع رسانی به دانشجویان "درسطرح "تعریف 

هاي ارزیابی )خودارزیابی، ارزیابی درونی و ...( در حمایت از اجراي طرح

 هادانشکده
 معاونت آموزشی مشابه طرح در حال اجرا در دانشکده مهندسی برق

 حمایت از اساتيد در جهت استفاده از روش هاي نوین آموزشی 
توجه به شيوه هاي نوین آموزشی از جمله، آموزش مساله محور، 

 آموزش پرسش محور، آموزش معکوس و آموزش پروژه محور
 معاونت آموزشی

حمایت از اساتيد در جهت توليد محتواي درسی در قالب کتاب هاي 

 مرجع درسی
امکان، در پرونده ارتقاء هم امتياز خوبی براي آن در صورت 

 لحاظ شود.
 معاونت آموزشی

هاي اجراي مناسب برنامه

 آموزشي

 ارتقاء نظم در برگزاري کالس هاي آموزشی
تشکيل کامل کالس ها مطابق تقویم آموزشی / رعایت ساعت 

 تدریس دروس و ...
 یابینظارت، ارزدفتر 

 تيفيک نيو تضم

 تقسيم مناسب دروس بين اساتيد 

تقسيم مناسب دروس حق التدریسی بين اساتيد، توجه ویژه به دروس 

دوره کارشناسی )به خصوص دروس سال اول و به ویژه دروس پایه(، 

استفاده از تجربيات موفق دانشکده هاي مختلف در روال انتخاب اساتيد 

 دروس 

اداره 

آموزش/تحصيالت 

تکميلی، دفتر 

 نظارت

تدوین مناسب برنامه هفتگی ارائه دروس و توزیع مناسب دروس در طول 

 روز و هفته
اداره آموزش/تحصيالت  

 تکميلی، دفتر نظارت

اداره آموزش/تحصيالت   دقت در انتخاب اساتيد مدعو و نظارت بر عملکرد آنها

 تکميلی، دفتر نظارت

 هماهنگی بين دانشکده هاي مختلف جهت ارائه تخصصی دروس 
در مورد دروسی که تخصص آصلی آنها در سایر دانشکده ها 

 است.
 معاونت آموزشی

بررسی مجدد تعداد حدنصاب تشکيل کالس ها )با توجه به کاهش آمار 

 دانشجو در سال هاي اخير(
 معاونت آموزشی 

 ارزشيابي درسي کيفيتتوجه به 

به عنوان مکمل اجراي مناسب 

 هاي آموزشیبرنامه

آشنایی با اصول و شيوه هاي ارزشيابی "برگزاري دوره هاي آموزشی 

 براي اساتيد "درسی دانشجویان
استفاده از شيوه هاي نوین و متنوع راهنمایی اساتيد در جهت 

 طراحی سواالت استاندارد براي آزمون ها ارزشيابی درسی و
 دفتر نظارت

توجه ویژه اساتيد و مسئولين برگزاري امتحانات به سالمت برگزاري 

 ها و پيشگيري از تخلفات آموزشیآزمون
 معاونت آموزشی 

استفاده موثر از امکانات 

 يادگيري الکترونيکي

آزاد  يهامرکز آموزش 5مشترک با محور  توليد محتواي الکترونيکی دروس

 يو مجاز

به صورت مجازي با همکاري اساتيد مجرب سایر ارائه برخی از دروس 

 دانشگاه هاي داخلی و خارجی
 

اداره آموزش/تحصيالت 

مرکز تکميلی/

 آزاد يهاآموزش
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شايستگي ارتقاء 

هاي حرفه اي 

دانشجويان و 

 دانش آموختگان

 مهارت هاي عمليتقویت 

 دانشجویان

 گسترش کمّی و کيفی دوره هاي مهارت افزایی
ویژگی هاي هر رشته، شرایط زمانه و  لزوم توجه به -

 جغرافياي اثرگذاري دانش آموختگان

معاونت آموزشی و 

تحصيالت 

تکميلی/ ارتباط با 

 صنعت

 معاونت آموزشی استفاده مناسب از ظرفيت اساتيد و کارشناسان مجرب توجه بيشتر به کيفيت برگزاري آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 هاي کارشناسیارتقاء کيفيت پروژه 
 هاي پروژه نمایشگاه  یا "پروژه روز" مراسم برگزاري مثال

 کارشناسی دوره برتر هاي پروژه انتخاب/  کارشناسی
معاونت آموزشی، 

 معاونت پژوهشی

 ارتباط با صنعت  هاتوجه بيشتر به کيفيت کاراموزي

 تاکيد بر جنبه هاي عملی در دروس

افراد خبره حوزه کار در برنامه مثال: گنجاندن سخنرانی 

برخی از دروس، استفاده از مثال هاي کاربردي، تعریف 

 پروژه هاي کوچک درسی

معاونت آموزشی 

و تحصيالت 

 تکميلی

 استفاده از ظرفيت انجمن هاي علمی تسهيل در برگزاري بازدیدهاي دانشجویی
ارتباط با 

صنعت/معاونت 

 فرهنگی

آموزش مهارت هاي مربوط به 

 کارآفريني و بازار کار

 استفاده از ظرفيت انجمن هاي علمی تسهيل در برگزاري بازدیدهاي دانشجویی
ارتباط با 

صنعت/معاونت 

 فرهنگی

برگزاري سمينارها، کارگاه ها و سخنرانی هاي انگيزشی با حضور افراد 

 خبره و دانش آموختگان موفق
 انجمن هاي علمی و آموزش مجازياستفاده از ظرفيت 

ارتباط با 

صنعت/معاونت 

 فرهنگی

 ارتباط با صنعت   بازار دانشجوییبرگزاري فن

ارتباط دانشجويان با بازار تقویت 

 کار

  طرح بورسيه دانشجویان توسط صنایع و سایر مراکز استان

معاونت آموزشی 

و تحصيالت 

تکميلی/ ارتباط 

 با صنعت

 ارتباط با صنعت  هاآپمثال از طریق برگزاري استارت کردن زمينه آشنایی صنایع استان با دانشجویان توانمندفراهم 

 ارتباط با صنعت  استفاده بهتر از صنایع استان براي کارآموزي دانشجویان هاتوجه بيشتر به کيفيت کاراموزي

پایش وضعيت  براي دانشگاه التحصيالن فارغ کانون ظرفيت از استفاده

 اشتغال فارغ التحصيالن و گسترش کارآفرینی
 ارتباط با صنعت  

تقويت مهارت هاي علمي 

 دانشجويان

مسابقات علمي دستورالعمل هاي تشویقی براي شرکت دانشجویان در 

 و مهارتي
 

مرکز استعداد 

 درخشان
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ارتقاء کيفيت پايان 

 نامه ها و رساله ها

پایان  "موضوع"بهبود کيفيت 

 نامه ها و رساله ها

اله هاي تعيين محورهاي پژوهشی اساتيد و حمایت از پایان نامه ها و رس

 انجام شده در آن زمينه
 پرهيز از پراکنده کاري اساتيد

تحصيالت 

تکميلی و معاونت 

 پژوهشی

  حمایت از پایان نامه ها و رساله هاي کاربردي و تقاضامحور 
تحصيالت تکميلی و 

 معاونت پژوهشی

 "هسته هاي پژوهشی"یا  "دپارتمان هاي تخصصی"حمایت از تشکيل 

 با هدف جهت دهی مناسب به پروژه ها
 معاونت پژوهشی آیين نامه مربوط به هسته ها وجود دارد. 

 تحصيالت تکميلی در مرحله پيشنهادیه "همانندجو"مثال: اجراي سریعتر طرح  تاکيد بر تعریف موضوعات بدیع و غيرتکراري

 پروپوزال روش تحقيق، روش تعریف مساله، نحوه هاي کارگاه برگزاري

  ارشد کارشناسی دانشجویان و ... براي نویسی
 اول یا در قالب درس سمينار کارشناسی ارشد سال تابستان در

تحصيالت تکميلی و 

 معاونت پژوهشی

پایان نامه  "اجراي"بهبود کيفيت 

 ها و رساله ها

 براي نامه و ... پایان نگارش روش تحقيق، نحوه هاي کارگاه برگزاري

 ارشد کارشناسی دانشجویان

 اول یا در قالب درس سمينار کارشناسی ارشد سال تابستان در
تحصيالت تکميلی و 

 معاونت پژوهشی

و نظارت  تسهيل شرایط حضور تمام وقت دانشجویان تحصيالت تکميلی

 بر آن
 تحصيالت تکميلی 

توسعه و تقویت زیرساخت هاي موردنياز براي انجام رساله ها و پایان 

 نامه ها
 معاونت پژوهشی 

راهنمايي و "بهبود کيفيت 

 پایان نامه ها و رساله ها "مشاوره

در اصالح ظرفيت راهنمایی پایان نامه و رساله توسط اساتيد و 

مانند: ارزشيابی استاد توسط دانشجویان تحت  نظرگرفتن معيارهایی

راهنمایی، کميت و کيفيت مقاالت، طرح هاي پژوهشی، پروژه هاي 

 مشتري محور و ...

در مورد ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان، الزم است به 

 حواشی مساله هم توجه شود.
 تحصيالت تکميلی

 تحصيالت تکميلی اصالح فرمول حق التدریس اساتيد راهنما و مشاور مثال با استفاده مناسب از ظرفيت اساتيد مشاور 

  تقویت سازوکارهاي نظارت بر عملکرد اساتيد راهنما و مشاور
تحصيالت تکميلی، 

 دفتر نظارت

 "ارزيابي نهايي"بهبود کيفيت 

 پایان نامه ها و رساله ها

 جلسات دفاعيه بازنگري فرایند اخذ مجوز دفاع، تعيين داوران و برگزاري

تاکيد بر دقت و حساسيت بيشتر بخش ها و دانشکده ها در صدور 

مجوز دفاع و تعيين داور، بازنگري در شروط الزم براي دفاع از رساله 

دکتري )تعداد مقاله و ...(، اصالح در روال هماهنگی با داوران خارجی، 

... 

 تحصيالت تکميلی

 داوران ویدئوکنفرانسیاستفاده مناسب و حساب شده از 
استفاده مناسب از امکان داوري اساتيد خبره سایر دانشگاه ها به صورت 

مجازي و توجه به کيفيت داوري حضوري در مقایسه با داوري 

 غيرحضوري

 تحصيالت تکميلی

نظارت بيشتر بر کيفيت در پایان نامه ها و رساله ها و جلوگيري از وقوع 

 تخلفات پژوهشی
در مرحله دفاعيه یا  "همانندجو"اجراي سریعتر طرح مثال: 

 صدور مدرک

تحصيالت 

تکميلی/معاونت 

 پژوهشی
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هاي ارتقاء آموزش

 الکترونيکي 

   توليد محتواي الکترونيکی دروس
 يهامرکز آموزش

 يآزاد و مجاز

زيرساخت هاي سخت ارتقاء 

 افزاري و نرم افزاري
  

 يهامرکز آموزش

ي، آزاد و مجاز

مرکز فناوري 

اطالعات و 

 خدمات رایانه اي

مهارت هاي آموزش ارتقاء 

اساتيد، دانشجویان و  الکترونيکي

 کارکنان

  طراحی بسته هاي آموزشی / برگزاري دوره هاي آموزشی 
 يهامرکز آموزش

 يآزاد و مجاز

6 
گسترش 

 هاي آزادآموزش

   تاسيس مرکز زبان
مرکز 

آزاد  يهاآموزش

 يو مجاز

برگزاري دوره هاي مرتبط با نياز 

 صنعت براي صنعتگران
  

مرکز 

آزاد  يهاآموزش

ي/دفتر و مجاز

 ارتباط با صنعت

   توسعه رشته هاي الکترونيکي
مرکز 

آزاد  يهاآموزش

 يو مجاز

7 
بهسازي و ارتقاء 

هاي توانمندي

 اساتيد

با توجه  جذب اساتيدبهبود فرایند 

به توانمندي هاي آموزشی و 

 پژوهشی

  بررسی و در صورت نياز، بازنگري فرم ها و فرایندهاي جذب هيات علمی
مرکز جذب اعضاي 

 هيئت علمی

ارتقاء توانمندي هاي مرتبط با 

 تدريس
/  برگزاري جلسات همفکري بين اساتيد و انتقال تجربيات اساتيد موفق -

روش  کارگاه هاي آموزشی با موضوعاتی نظير:برگزاري دوره ها و  -

آشنایی با اصول و شيوه هاي ارزیابی /  تدریس / روانشناسی تدریس

اصول /  روش تحقيق / روش هدایت پروژه هاي دانشجویی/  دانشجویان

آشنایی با مصادیق تخلفات /  اخالق معلمی/  ارتباط گيري با نسل جوان

 ئوليت هاي اجتماعی دانشگاه مس/  شيوه هاي نوین آموزشی/  علمی

این دوره ها می تواند براي اساتيد جوان و اساتيد با ارزشيابی 

توجه به امکان استفاده از بستر آموزش /  پایين، اجباري شود

استفاده از جلسات همفکري به منظور /  مجازي براي این منظور

تضارب فکري بين اساتيد در مورد مسائل مرتبط با آموزش ) 

مصالحه بين کيفيت تدریس و سطح مطالب درس با  مثال:

 مباحث اجتماعی مرتبط با دانشجویان و جامعه(

و  یابینظارت، ارز

 نيتضم

معاونت /تيفيک

آموزشی و 

تحصيالت 

تکميلی/ معاونت 

 فرهنگی

ارتقاء توانمندي هاي مرتبط با 

 هدايت پايان نامه ها و رساله ها

ارتقاء توانمندي هاي مرتبط با 

 تعامالت اجتماعي اساتيد

 خصوصا اساتيد جوان توسعه امکانات رفاهی و تالش براي رفع مشکالت اساتيد ارتقاء وضعيت رفاهي اساتيد
معاونت مالی و 

 اداري
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ارتقاء سطح اخالق 

 آموزشي

در  مالحظات اخالقيتوجه به 

 فرایندهاي آموزش

يوه نامه شدر تدوین آیين نامه ها و  "نظام نامه اخالق آموزشی"توجه به 

 هاي آموزشی 
 

معاونت آموزشی، 

 معاونت فرهنگی

 اداره آموزش  پایش کيفيت ارائه خدمات آموزشی به مراجعه کنندگان

فرهنگ درستکاري و ترویج 

 در امور آموزشی امانتداري
  

معاونت 

فرهنگی/معاونت 

 آموزشی

 ارتباطات بين دانشگاهيانبهبود 
کارکنان و )دانشجویان، اساتيد، 

 (مدیران

 معاونت فرهنگی  طرح و اجراي برنامه هاي فرهنگی مرتبط با موضوع

پيگيري براي برگزاري بيشتر جلسات اخالق آموزشی )توسط دفتر 

 نظارت(
 

دفتر نظارت، 

معاونت آموزشی و 

 تحصيالت تکميلی

 برنامه هاي مشترک بين اساتيد و دانشجویانبرگزاري 
امکان بهره گيري از این راهکار براي استفاده از نظرات دانشجویان در 

ها، مثال برگزاري برخی از جلسات شوراي گروه/ دانشکده گيريتصميم

 با حضور نمایندگان دانشجویان، برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و ...

 معاونت فرهنگی

 تخلفات آموزشيکاهش ميزان 

اصالح آیين نامه هاي موجود و برخورد قاطعانه با تخلفات آموزشی 

 )باالبردن هزینه تقلب(
 لزوم توجه به رعایت عدالت و انصاف

 ،معاونت دانشجویی

معاونت آموزشی، 

 دفتر نظارت

  اطالع رسانی بهتر در خصوص آیين نامه هاي انضباطی
معاونت دانشجویی، 

 دفتر نظارت
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ارتقاء امکانات 

سخت افزاري و 

نرم افزاري 

دانشگاه در حوزه 

 آموزش

 کالس هاي آموزشي ارتقاء

گسترش فضاهاي آموزشی )پيگيري احداث مجموعه کالس هاي 

 آموزشی مشترک(

 به دانشگاه سازهاي و ساخت در اصولی نکات به لزوم توجه

 و کيفيت و فضایی آموزشی، توجه به آراستگی محيط یک عنوان

 تحصيل فضاي زیبایی

 هاي عمرانیطرح

  تجهيز کالس ها به امکانات پيشرفته آموزشی 

معاونت آموزشی و 

تحصيالت 

تکميلی/ 

 هاي عمرانیطرح

 هاي عمرانیطرح تحصيل فضاي زیبایی و کيفيت و فضایی توجه به آراستگی بهبود فضاي کالس هاي آموزشی از نظر سرمایش و گرمایش و ...

  تجهيز استودیوهاي توليد محتواي آموزشی
 يهامرکز آموزش

ي / آزاد و مجاز

 طرح هاي عمرانی

تجهيزات  روزرسانیتجهيز و به

 آزمايشگاهي و کارگاهي 

 توجه به امکانات استفاده از ظرفيت خيرین براي این منظور تجهيز آزمایشگاه ها و کارگاه ها به تجهيزات پيشرفته
معاونت پژوهشی، 

معاونت مالی و 

 اداري

  به روز رسانی و تعمير دستگاه ها و تجهيزات آموزشی موجود
معاونت پژوهشی، 

معاونت مالی و 

 اداري

 دانشگاه در دانشجویان بيشتر حضور شرایط با هدف ایجاد و خوابگاهمطالعه و سایت کامپيوتر در دانشگاه افزایش اتاق هاي  فضاهاي کمک آموزشيبهبود 
معاونت 

 دانشجویی
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ارتقاء فعاليت هاي 

حوزه نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت آموزشي

تدريس ارتقاء روش هاي ارزشيابی 

 اساتيد

 ها و معيارهاي ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویانبازنگري فرم
توجه به انواع مختلف دروس )تئوري/ عملی/ سرویسی/ 

 مناسب براي دروس تخصصی( در طراحی فرم ها ، تعيين ضرایب

 مختلف در محاسبه نمره نهایی ارزشيابی استاد

و  یابینظارت، ارز

 تيفيک نيتضم

 التحصيلفعال کردن امکان ارزشيابی از دانشجویان فارغ
مثال هر دانشجو در هنگام فارغ التحصيلی براي تعدادي از اساتيد دوره 

 تحصيل خود فرم ارزشيابی را تکميل کند
و  یابینظارت، ارز

 تيفيک نيتضم

 نظارت بر کيفيت تدریس اساتيد به وسيله دانشکده / گروه مستقل
باید با توجه به وضعيت هر دانشکده و مالحظات مربوطه، در مورد 

اجباري بودن یا نبودن آن و راهکار مناسب براي آن تصميم گيري 

 شود. )توجه به الگوي موجود در دانشکده معماري(

 

اساتيد هاي ارزشيابی ارتقاء روش

)تحصيالت  راهنما و مشاور

 تکميلی(

 ها و توجه به آمارهاي خروجی آنهابازنگري فرم
در مورد ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان، الزم است به حواشی 

 مساله هم توجه شود.
و  یابینظارت، ارز

 تيفيک نيتضم

گروه تدوین و اجراي برنامه ارزیابی 

 هاآموزشي و دانشکدههاي 

  ارزشيابی از طریق دانشجویان 
و  یابینظارت، ارز

 تيفيک نيتضم
  التحصيالنارزشيابی از طریق فارغ

  ارزشيابی از طریق مدیران باالدستی

تدوين کاربرگ سنجش عملکرد 

)مثال مشابه آموزشي اساتيد 

 کاربرگ امتيازدهی پژوهانه(

 
فعاليت هایی مثل: طراحی دروس جدید و یا اصالح لزوم توجه به  -

می توان برخی از  -/  هاي درسی موجود در این امتيازدهیسرفصل

 امتيازات داده شده به اساتيد را بر اساس این معيار انجام داد.

معاونت 

نظارت، آموزشی/

 نيو تضم یابیارز

 تيفيک
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پايش، بازنگري و 

-گسترش رشته

گرايش هاي 

 دانشگاه

گرایش -رشتهپايش و بازنگري 

 هاي موجود
 

هاي ها و محدود کردن رشتهسازي رشتهتوجه به کاربردي

 ناکارآمد

توسعه و 

آمایش/شوراي 

 گسترش

-رشته گسترش هدفمند

 هاي دانشگاهگرایش
  

توسعه و 

آمایش/شوراي 

 گسترش

هاي گرايش-رشتهتوسعه 

 ايبينارشته
  

توسعه و 

آمایش/شوراي 

 گسترش

هاي گرايش-رشتهتوسعه 

 الکترونيکي
  

توسعه و 

آمایش/شوراي 

مرکز گسترش/

آزاد و  يهاآموزش

 يمجاز

هاي بين گرايش-رشتهتوسعه 

 دانشگاهي
 

مشترک با دانشگاه هاي معتبر داخلی  الکترونيکی هايبا اولویت رشته -

و دانشگاهی هاي بيننامهاستفاده از ظرفيت انعقاد تفاهم -/  و خارجی

 هاروابط خواهرخواندگی با سایر دانشگاه

توسعه و 

آمایش/شوراي 

گسترش/ روابط بين 

 الملل
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اتخاذ راهکارهاي 

پشتيبان جهت 

اجراي موثرتر طرح 

و رفع موانع 

 اجرايي آن

 

 معاونت آموزشی کارکنانمثال دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و  جود نامه هاي موردنياز و بازنگري آیين نامه هاي موتدوین آیين

همفکري با مدیران اجرایی آموزش در سطوح مختلف و همچنين 

 اعضاي هيات علمی جهت پيشبرد اهداف طرح
 معاونت آموزشی 

 هاي کيفيت آموزش در دانشگاهتعریف و پایش مستمر شاخص
، استانیتوجه به اهداف ارتقاء کيفيت آموزش در سطوح 

 هادر تعریف شاخص ملیو  ايمنطقه
 معاونت آموزشی

استفاده از یک مشاور متخصص در حوزه مدیریت وبرنامه ریزي براي 

 تدوین و اجراي بهتر طرح
 معاونت آموزشی 

پيگيري موضوع تقویت نيروي انسانی الزم در حوزه آموزش )و اعتبارات 

 الزم(
 معاونت آموزشی 

 


