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 توضیحات زیر جهت کمک به تکمیل بخش های مختلف کاربرگ آمده است و می تواند بعد از تکمیل کاربرگ، حذف شود.

 گیرد.ای از راهکارها است که ذیل یکی از محورهای فرعی طرح قرار میاز فعالیت، یکی از راهکارهای پیشنهاد شده در طرح، یا مجموعهمنظور  1

تواند به عنوان یک فرصت در کرونا سبب شد تا توجهات نسبت به مقوله آموزش الکترونیک جلب شود و این موضوع میگیر تواند نقش مثبت و تسهیل کننده ایفا کنند. به عنوان مثال شیوع بیماری همههایی است که در هنگام انجام این فعالیت میمنظور فرصت 2

 اجرای راهکارهای مرتبط با حوزه آموزش الکترونیک مطرح باشد.

 شود. آناجرای آن یا حتی اجرای ناقص منظور مواردی است که در حین اجرای فعالیت ممکن است به عنوان یک مانع نقش ایفا کند و سبب کاهش سرعت  3

 شود.زند و عموماً بعد از زمان طرح در جلسه کمیته راهبری و نظارت و تصویب آن در نظر گرفته میمنظور تاریخی است که مجری برای آغاز فعالیت تخمین می 4

ای شود و با ارزیابی اولیههای آموزشی مرتبط با آن برگزار میجلسات و دورهاحیانا های اجرایی کار تدوین و ابالغ می شود، ز اجرایی اولیه که در آن، آیین نامه ها دستورالعملهای پیشنهادی، شامل دو فاز باشد: یک فابینی می شود روال اجرای اغلب فعالیتپیش 5

ای سنجیده شود و در طول آن، میزان تاثیرگذاری آن فعالیت، به صورت دورهفاز اجرای درازمدت آن فعالیت است که احتماال طی چندین سال در ادامه فاز اول اجرا میشود. فاز دوم، می و نهایی از میزان تاثیرگذاری این فعالیت، در صورت نیاز، روال کار اصالح

ای از تاثیرگذاری فعالیت انجام شده باشد و به عبارتی نهادینه ای تعیین شود که در آن زمان، ارزیابی اولیهبه گونهفعالیت تاریخ خاتمه نجام کار، با توجه به اهمیت حسن اباید توجه داشت که  .در این جدول، زمان خاتمه فاز اول است "زمان خاتمه"شود. منظور از می

داشته باشد.نیز الغ آنها نیست، بلکه مجری موظف است طی یک یا چند دوره به اجرای آن فعالیت نظارت ها و ابها، دستورالعملنامهتصویب آیینصرفا ، فعالیتخاتمه شدن آن در دانشگاه نیز حاصل شده باشد. به عبارت دیگر منظور از 
 

6
رگذاری آن فعالیت را بر ارتقای کیفیت آموزش مورد سنجش قرار دهد. به عنوان میزان تاثی این شاخص ها، با استفاده از شدههای زمانی مشخصو در دوره هایی ترجیحا کمّی است به نوعی که دانشگاه بتواند بعد از پایان اجرای فاز اول هر فعالیتمنظور شاخص 

بودن اجرای این راهکار را نشان دهد. البته شاخص  آمیزگیری، تا حدی میزان موفقیتتواند به عنوان یک شاخص قابل اندازههای خالی در هر ورودی میتعداد صندلیدرصد اشتغال فارغ التحصیالن آن رشته یا ها، مثال در تدوین سند پایش و توسعه رشته/گرایش

 تری نیز مطرح گردد.تر و جامعهای دقیقهای مربوطه، شاخصهای پیشنهادی اولیه هستند و این امکان وجود دارد که در طی تدوین دستورالعملشود، شاخص، ذکر می1هایی که در کاربرگ شماره 

7
آموزشی های دورهجلسات یا ارسال نماید )مثال پس از تدوین دستورالعمل ها، پس از برگزاری  این کارگروهداند جهت اطالع کمیته راهبری و نظارت گزارش پیشرفت کار را برای ی فاز اولیه فعالیت است که مجری الزم میهایی در بازه زمانی اجرامنظور تاریخ 

 شود.ارسال می کارگروهن گزارش پیشرفت کار برای دبیر تکمیل و به عنوا 2ها کاربرگ شماره مربوطه، ...(. در این تاریخ

8
عنوان مثال در خصوص راهکار های مشخص شده میزان تاثیرگذاری اجرای این فعالیت را بر ارتقای کیفیت آموزش مورد سنجش قرار دهد. به دهد تا بعد از خاتمه اجرای فعالیت، دانشگاه بتواند بواسطه شاخصهای زمانی است که مجری پیشنهاد میمنظور دوره 

 ها انجام پذیرد.گیریسال )شش ماهه( یا حتی به صورت سه ماهه گزارشتواند یکساله در نظرگرفته شود، ولی ممکن است در فعالیت دیگری الزم باشد تا در هر نیمها این دوره زمانی میتدوین سند جامع پایش و توسعه رشته/گرایش

 


