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 مقدمه
 يریادگیآموزش و به اهداف  دنیرس يبرا دانشجویان و دیکه اسات ییهاتیفعال دهیو سازمان يزیربرنامه ابزاري است برايطرح درس 

ت ساختمان اسیک ضرورت طرح درس مشابه طرح و نقشه  اهمیت وشود. و به عنوان اساس و پایه آموزش معرفی می دهندیم انجام
موزش، روش آبه یک نقشه دقیق نیاز است، پیش از آغاز فرایند آموزش نیز به تعیین محتوا، یک ساختمان براي احداث  همانطور که و

 تیفیرا نسبت به ک انشجویاند دگاهیدتوان میدرس  طرحو نحوه ارزشیابی نیاز است. با کمک  کمک آموزشی ها و وسایلرسانه
 ساخت. در دانشگاه یزد نیز پیرورا هدفمند  دانشجویانو  اساتید يهاتیفعالی، نظم منطقیک  جادیضمن ا و دیآموزش بهبود بخش

طرح "و مورد توجه قرار گرفتن  28/11/1399مورخ شوراي دانشگاه  238جلسه در  "طرح جامع ارتقاي کیفیت آموزش"تصویب 
ه شرح آن ب اجراي بر حسن اجرا و نظارتنحوه  اهداف،جهت تعیین حاضر نامه شیوهبه عنوان یکی از راهکارهاي این طرح،  "درس

 گردد. ذیل تدوین می

 : اهداف1ماده 
 ارتقاي کیفیت آموزش -
 روزرسانی محتواي آموزشیبه -
 آموزشیبندي بهتر براي ارائه محتواي زمان -
 انیبه دانشجو یدهدرس و نمره یابیارزش روند يسازشفاف -
 ایجاد تعامل پویا بین اساتید و دانشجویان  -
 هاافزایش انگیزه دانشجویان براي حضور منظم در کالس -
 ارتقاي کیفیت ارزشیابی دانشجویان از نحوه ارائه دروس -

 گردش کار: 2ماده 
 1هر نیمسال تحصیلی، طرح دروس خود را طبق فرمت مشخص در پیوست  مدرس هر درس حداکثر تا سومین هفته -2-1

این دستورالعمل، آنها را در سامانه گلستان بارگذاري نماید. الزم  2این دستورالعمل تهیه و طبق راهنماي ارائه شده در پیوست 
انجام خواهد پذیرفت انه گلستان به صورت خودکار از سامهاي الزم گیريهاي زمانی مشخصی گزارشبه ذکر است که در دوره

 س در صفحات شخصی اساتید نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.وو محتواي طرح در
هاي آموزشی حداکثر تا هفته چهارم هر نیمسال تحصیلی گزارش عملکرد اساتید را (به ترتیبی که در ها/بخشگروه -2-2

نمایند. حدر هفته پنجم براي پردیس/دانشکده مستقل ارسال می این دستورالعمل ذکر شده است) تهیه و نتیجه را 4پیوست 
هر نیمسال تحصیلی گزارش طرح درس اساتید، به صورت تجمیعی از پردیس براي معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال 

 شود.می

 زمان اجرا: 3ماده 
 س هر عضو هیات علمی الزم االجرا است.براي تمام درو 01-02از ابتداي نیمسال اول سال تحصیلی  نامهاین شیوه

دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب الزم هیأت رئیسه  3/12/1400ماده در جلسه مورخ  3این شیوه نامه در 
 االجرا خواهد بود. 
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 تاریخ تنظیم:     : کاربرگ طرح درس1پیوست 

 عنوان درس (فارسی)

Lesson Title (English) 

 نوع واحد شماره درس
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازدروس هم نیازدروس پیش
 عملی نظري عملی کلی

 روز و ساعت رفع اشکال:  آموزشی: گروه  پردیس/دانشکده: مقطع: 

□ندارد            □کارگاه:                                دارد   سال تحصیلی:نیم  نام مدرس:

□ندارد            □سفر علمی:                          دارد     □ندارد            □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

□ندارد            □آزمایشگاه:                          دارد     □ندارد            □حل تمرین:                          دارد 

 روش تدریس:

  ...) یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش( نمایشیپرسش و پاسخ   سخنرانی 
مبتنی بر مسئله بحث  یادگیري مشارکتی   گروهی 

بازدید علمی آزمایشگاهی مبتنی بر پروژه 

  شیوه ارزشیابی:

 نوع ارزشیابی ترمپایان امتحان  ترممیان امتحان آزمون/کوییز تکالیف پروژه ارزیابی شفاهی*

 ارزشیابینمره هر نوع 
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 هدف درس:

 بندي ارائه درس:سرفصل مطالب و زمان

 مبحث هفته

 اول
 دوم
 سوم

 چهارم
 پنجم
 ششم
 هفتم
 هشتم
 نهم
 دهم

 یازدهم
 دوازدهم
 سیزدهم
 چهاردهم
 پانزدهم
 شانزدهم

 منابع:
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 : راهنماي وارد کردن طرح درس در سامانه گلستان2پیوست 
 در این راهنما، نحوه تکمیل فرم طرح درس و نیز نحوه کپی طرح درس موجود تشریح شده است.

 وارد کردن طرح درس
 مراحل زیر انجام شود:الزم است فرم طرح درس، تنها توسط استاد اصلی درس، تکمیل شود. براي این منظور باید 

 سامانه گلستان 27250ورود به پردازش شماره  .1

 انتخاب درسی که قصد وارد کردن طرح درس آن را داریم: .2

 »نمرات ارزیابی درس«و » هدف«وارد کردن اطالعات  .3
 باشد. 20مجموع نمرات ارزیابی، باید •
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 »منابع«وارد کردن منابع درس در زیرفرم  .4

 »سرفصل و زمانبندي«شده در هر جلسه در زیرفرم کردن سرفصل مطالب تدریسوارد  .5
 جلسه باید وارد شود. 16 •
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 »مشخصات ارائه«وارد کردن مشخصات درس در زیرفرم  .6

 »مشخصات ارائه درس«تأیید طرح درس در زیرفرم  .7
 امکان ویرایش طرح درس تأییدشده، وجود ندارد. •

امکان » بررسی نشده«به » تأیید استاد«باالتر (گروه و دانشکده) با تغییر وضعیت صرفاً تا قبل از تأیید سطح  •
 ویرایش طرح درس توسط استاد درس وجود خواهد داشت.
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 کپی طرح درس

هاي گذشته وارد شده یا در یک ترم، بیش از یک گروه درس، توسط استاد ارائه در صورتی که طرح درس توسط همین استاد در ترم
 ت، امکان کپی اطالعات درج شده در یک درس به درس دیگر وجود دارد. براي کپی طرح درس، مراحل زیر باید انجام شود:شده اس

 وارد شدن به زیرفرم مورد نظر .1

 قابل انجام است.» سرفصل و زمانبندي«و » منابع«، »نحوه ارزیابی«هاي عملیات کپی، فقط براي زیرفرم •

 طور جداگانه وارد زیرفرم مربوطه شد و عمل کپی را انجام داد.اید بهبراي کپی اطالعات هر زیرفرم، ب •

 با کلیک روي عالمت » عملیات کپی«گسترش بخش  .2

 »عملیات کپی«وارد کردن مشخصات درس مبدأ، در بخش  .3
 »محدوده جستجو«وارد کردن مشخصات درس مقصد، در بخش  .4

 »عملیات کپی«در بخش  دکمه کپی مشخصات درس از ترم مبدأ به ترم مقصد، با کلیک روي  .5


