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  ریزی و توسعه آموزشیبرنامه مدیریتمعرفی 

 8/11/1321 تاریخکه از  حوزه معاونت آموزشی ترین و جدیدترین گروه مدیریتیریزی و توسعه آموزشی جوانگروه برنامه
ریزی و توسعه آموزشی ارتقاء یافته است. به مدیریت برنامه 11/13/1311تاریخ این گروه، از  است.های خود را آغاز کرده فعالیت

موزشی یزی و توسعه آراین حوزه مدیریتی با توجه به نوپا بودن در راستای سند راهبردی دانشگاه در اولین جلسه شورای برنامه
 کند:میزیر را تصویب و پیگیری  اندازچشم

 

های درسی های تحصیلی، برنامهتوسعه کیفی آموزش، ایجاد، بازنگری و هدایت رشته در دانشگاه شرق کشور پیشروترین"

عهد تربیت نیروی انسانی مت منظوربههای آموزشی های بومی و نوآوریهای آموزشی مبتنی بر اسناد باالدستی، مزیتو روش

 " جامعه مسائلدر حل  و کارآمد

 قرار ذیل است: و مأموریت اصلی حوزه به
 باالدستی اسناد مبنای بر دانشگاه هایرشته هدایت و بازنگری .1
 دانشجویان ریپذیاشتغال توان افزایش رویکرد با علمی تحوالت آخرین بر مبتنی درسی هایبرنامه روزرسانیبه و تغییر .2

 تکمیلی تحصیالت مقاطع در علم کاربرد و تولید کارشناسی،
 دانشگاه هایآموزش کیفی ارتقاء باهدف ارزشیابی و آموزش هایروش در نوآوری ایجاد .3

 ریزی و توسعه آموزشیبرنامه چارت مدیریت

 
 کند:های ذیل فعالیت میریزی و توسعه آموزشی در حوزهبرنامهمدیریت به طور خالصه 

 ریزی و توسعه آموزشیبرگزاری جلسات شورای برنامه .1

 هانامهها و شیوهنامهتدوین آیین .2

 عالی آموزش سامانه در هارشته اطالعات روزرسانیبه و تثب .3

 کشور آموزش و سنجش سازمان سامانه در هارشته اطالعات روزرسانیبه و ثبت .3

 (هاالتدریسحق تأیید و بررسی) آموزانه سامانه امور مربوط به .5

 امور مربوط به سامانه آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی .3

 امور مربوط به طرح درسها .1

 پژوهشی-امور مربوط به دستیاران آموزشی .8

جناب آقای دکتر محمدعلی رستمی نژاد

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

سرکارخانم آسیه شنیده

ریزی آموزشیکارشناس مسئول برنامه

سرکارخانم زهرا ماسنانی

ریزی آموزشیکارشناس برنامه
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 امور مربوط به گرنت آموزشی .2

 علمی امور مربوط به بازدیدهای .11

 دروس به مربوط امور .11

 هاسایر فعالیت .12

 ریزی و توسعه آموزشیهای راهبردی گروه برنامهبرنامه 
 د:نمایهای ذیل را پیگیری می، این حوزه برنامه1313بر اساس سند راهبردی دانشگاه در 

 مدتکوتاههای راهبردی برنامه 

 پژوهش معاونت همکاری با پژوهشی و همیاران آموزشی یریکارگبه و جذب هاینامهآیین تصویب و تدوین .1
 یانانشجود یریپذتوان اشتغالهای افزایش جرای برنامهادانشجویان و  پذیریاشتغال توان افزایش اجرایی دستورالعمل تدوین .2
 التدریسحق اختپرد نامهآیین اصالح .3
 هادرس زیر نامهآیین تدوین .3
 مجازی دروس ارائه نامهآیین تنظیم .5
 آموزشی گرنت نامهآیین تدوین .3
 اینترنت در دروس سرفصل ارائۀ زیرساخت ایجاد .1

 برنامه درسی تدوین و طراحی نامهآیین تدوین .8

 آموزش ترکیبی گسترش برای تشویقی هایسیاست نامهآیین تدوین .2

 آموزشی هایروش عملکرد ارزیابی و بهبود تشکیل کمیته و آموزشی هایروش ارتقاء اجرایی امهنشیوه تدوین .11

 ذینفعان تعلق در حس افزایش راهبردهای شناسایی مطالعاتی طرح انجام .11

 مدتانیمی راهبردی هابرنامه 

 اداره به آموزش توسعه و ریزیبرنامه گروه ارتقاء .1

 آموزش حوزه در نیروی انسانی وانمندسازیت و آموزش جامع نظام تدوین و طراحی .2

 آموزشی نیازسنجی طرح اجرای .3

 مرتبط نامهآیین و تدوین هاایبین رشته برای ساختاری ساماندهی مطالعاتی طرح .3

 زمانی جدول ارائه و هاکمیته جایگاه دروس، تعیین سرفصل اصالح و بازنگری تعریف، هایکارگروه تشکیل .5

 گذشته است هاآنسال از ابالغ  5درسی که بیش از های بازبینی تمام برنامه .3

 خارجی دانشجویان ویژه درسی هایبرنامه اصالح و بازنگری .1

 ی آموزشیهاگروهارزیابی درونی و بیرونی  .8

 بلندمدتی راهبردی هابرنامه 

 عملکرد ارزیابی هایشاخص تدوین .1

 هایشتهر کردن جایگزین و دانشکده( هر در ایرشتهبین دورۀ و)حداقل د ایرشتهبین هایدوره بر تأکید با جدید هایدوره ایجاد .2
 سال( 5 در طی دوره 35درمجموع تقاضا )کم هایرشته بجای جدید

 آموزشی هایگروه درسی هایبرنامه بازبینی .3

 3.1از  کمتر شوندگاننامثبت نسبت با هایرشته برای جایگزین هایکدرشته بررسی .3

از دروس هر گروه آموزشی % 15از طریق ارائه دروس ترکیبی حداقل معادل  های نوین آموزشیتوسعه روش .5
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 شورای ربانهم رزیی و توسعه آموزشی
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 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهشورای برنامه 

 5 حضوربا  23/11/1321ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه با اخذ مجوز از ریاست محترم دانشگاه از تاریخ شورای برنامه
 .شروع به فعالیت نموده است یقیعضو حق 5و  وقیعضو حق

 

 گردد:ریزی و توسعه آموزشی به شرح ذیل اعالم میاهم مصوبات شورای برنامه

  ریزی و توسعه آموزشیرشته در شورای برنامه 26بررسی 

  درخواست ایجاد رشته دانشگاه بیرجند از سایر دانشگاه ها در قالب طرح تعاون 62بررسی 

  همکاری سایر دانشگاه ها از دانشگاه بیرجند در قالب طرح تعاون رخواستد 32بررسی  

 نامهو شیوه نامهآیین 36 بررسی و تصویب 

ارتقاء  ازجملههای مختلف نامه در زمینهنامه و شیوهآیین 12 ی و توسعه آموزشی از ابتدای تأسیس تاکنونزیربرنامهشورای 
تصویب  تدوین وی آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزش بخشنظم، مایش آموزش عالی، آپذیریکیفیت و افزایش توان اشتغال

 گردد:به شرح ذیل اعالم می که ؛کرده است

 (بخشی آموزشینامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند )نظمشیوه 

 (یپذیرهای فرعی دانشگاه بیرجند )ارتقاء کیفیت و افزایش توان اشتغالنامه تحصیل در دورهآیین 

 (ای )آمایش آموزش عالیرشتههای تحصیلی میاننامه ایجاد و مدیریت دورهآیین 

 پذیری()ارتقاء کیفیت و افزایش توان اشتغالی دانشگاه بیرجند زیربرنامهنامه طراحی و تدوین شیوه 

 پذیری()افزایش توان اشتغالپژوهشی و فناوری -نامه دستیار آموزشیشیوه 

 پذیری()ارتقاء کیفیت و افزایش توان اشتغال هادرس زیروین نامه طراحی و تدآیین 
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 یش توان )ارتقاء کیفیت و افزای دانشگاه بیرجند علمئتیههای کیفیت بخش آموزشی اعضای نامه حمایت از فعالیتآیین
 پذیری(اشتغال

 ارتقاء کیفیت آموزش(های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجند نامه آموزشآیین( 

  نظم بخشی آموزشی( وه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزش، پژوهشی دانشگاه بیرجندشی( 

  نظم بخشی آموزشی( های آموزشینامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروهشیوه( 

 تصویب شیوه نامه دوره های توانمندسازی ویژه اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و حق التدریسی 

 ب عضو هیأت علمی نمونه دانشگاه بیرجندتصویب شیوه نامه انتخا 

 گردد.ارائه می 1های مذکور در پیوست نامهها وشیوهنامهآیین
 ری و روزآمدکردنگت بازنهاین گروه با هدف تحقق و نهادینه کردن اهداف مصوب در سند راهبردی دانشگاه در جهمچنین 

 "نامه طراحی و تدوین برنامه درسیشیوه" ایی نمودندر جهت اجرلی و آتی جامعه های درسی با نیازهای فعبرنامه
 ی نمود.ها را تعیین و معرفریزی درسی در دانشکده را تشکیل و نمایندگان برنامه ریزی درسی دانشکدههای برنامهکارگروه
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ساماهن آموزش عالی  رد اهاطالعات رشته یروزرسان ثبت و هب

(hes) 
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  ها در سامانه آموزش عالیرشتهی اطالعات روزرسانبهثبت و 
ریزی و توسعه آموزشی مورد بررسی و در صورت تصویب به شورای ها در شورای برنامهها و دانشکدههای درخواستی پردیسرشته

گردد. جهت بررسی و اخذ مجوز ثبت، ارسال و پیگیری میشود و در صورت تأیید نهایی در سامانه آموزش عالی دانشگاه ارسال می
ارشد، رشته در مقطع کارشناسی 13 شاملرشته  21 پیگیری شده که از این تعدادثبت، ارسال و  رشته 33تعداد  ه در حال حاضر بهک
 شده است.مجوز از وزرات عتف موفق به اخذ  1322رشته مجازی برای اولین بار در سال  2رشته در مقطع کارشناسی و  3
 

 مقطع کارشناسی ارشد
سال اخذ 

 مجوز
 کارشناسیع مقط

سال اخذ 
 مجوز

 رشته مجازی
سال اخذ 

 مجوز

صنایع دستی )یکبار پذیرش طرح  .1
 تعاون(

1311 
مدیریت آموزشی)با  .1

رویکرد آموزشی 
 سازمانی(

1311 
ریاضی کاربردی  .1

 گرایش آنالیز عددی
1322 

علوم و مهندسی باغبانی گرایش  .2
 درختان میوه

1311 
مجوز قطعی آمار و  .2

 سنجش آموزشی 
1311 

ی کاربردی ریاض .2
 گرایش بهینه سازی

1322 

گوهر شناسی کاربردی و کانی  .3
 های صنعتی

1311 
طراحی و چاپ  .3

 پارچه
1311   

 گرایش آب ومهندسی علوم .4

 هیدروانفورماتیک
1322 

مهندسی ساخت و  .4
 تولید

1322   

زیست فناوری گرایش صنعت و  .5
 محیط زیست

1322 
آمار و سنجش  .5

 آموزشی
1328   

   1328 مدیریت دولتی .6 1322 کنترلمهندسی برق گرایش  .6

   1328 مهندسی پزشکی .7 1322 ورزشی بیومکانیک .7

     1322 اولیه و رنگرزیفرش گرایش مواد  .8

هنر اسالمی گرایش مطالعات  .9
 هنر اسالمی تاریخی

1322     

رشته ریاضی گرایش ریاضی  .11
 مالی

1322     

     1322 هاآمار گرایش علم داده .11

     1322 دنمهندسی معدن ـ مع .12

     1322 آموزش زبان انگلیسی .13

 یطمعدن مح-معدن  یمهندس .14
 یستز

1328     
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اه رد تهاطالعات رش  یروزرسان ثبت و هب

 ساماهن سازمان سنجش و آموزش کشور
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  ها در سامانه سازمان سنجش و آموزش کشوری اطالعات رشتهروزرسانبهثبت و 
 

ریزی و ها در سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور به گروه برنامهروزرسانی اطالعات رشتهثبت و به 1328از سال 
هر ساله پس از اعالم سازمان سنجش و آموزش کشور، مبنی بر اعالم ظرفیت توسعه آموزشی واگذار شده است که 

آموزشی بررسی و در  توسعهو ریزی ها در شورای برنامههای اعالم شده دانشکدههای مقطع کارشناسی، ظرفیترشته
ال های ثبت شده از سدر ذیل گزارشی از تعداد رشته شود.روزسانی میسامانه سازمان سنجش و آموزش کشور ثبت و به

 گردد:ارائه می 1311الی  1328

 کد رشته 85به تعداد  1328های کارشناسی سال بررسی و اعالم ظرفیت رشته 

 کد رشته 85به تعداد  1328های کارشناسی سال بررسی و اعالم تکمیل ظرفیت رشته 

 کد رشته 81به تعداد  1322های کارشناسی سال بررسی و اعالم ظرفیت رشته 

 کد رشته 12به تعداد  1322های کارشناسی سال بررسی و اعالم تکمیل ظرفیت رشته 

 کد رشته 85به تعداد  1311های کارشناسی سال بررسی و اعالم ظرفیت رشته 

  کد رشته 12 به تعداد 1311 های کارشناسی سالو اعالم تکمیل ظرفیت رشتهبررسی  

 کد رشته 12به تعداد  1311های کارشناسی سال بررسی و اعالم ظرفیت رشته 

  کد رشته 133به تعداد  1311بررسی و اعالم ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد سال 

  کد رشته 35عداد به ت 1311بررسی و اعالم ظرفیت رشته های دکتری سال 
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 ساماهن آموزاهن

  



                

 
13 

 

 امور مربوط به سامانه آموزانه 
 

حدود  ( تاکنون18/18/1328) اندازی و جایگزین سامانه گلستان گردید، از ابتدای ایجاد سامانهراه 1328سامانه آموزانه از سال 
های عمال واحدهای موظفی، اعمال فرمولهای آموزانه، اپردازان معاصر در خصوص ایجاد فرمتیکت به شرکت داده 151
ها، مشکالت اطالعات فردی اعضای محترم هیئت علمی و مدعوین و اشکاالت کلی و التدریس، مشکالت ثبت درسحق

 با توجه به جدید بودن سامانه آموزانهاندازی شده است. ارسال  و در حال حاضر سامانه به طور کامل راهجزئی در سیستم ... 
 سازی سامانه آموزانه بر عهده این حوزه بوده است.آماده 111از صفر تا  اه بیرحنددر دانشگ

 
 های مرتبط با سامانه آموزانه به شرح ذیل است:فعالیت

  های کارشناسان و اعضای های مدیریتی و پستپست سازمانی در خصوص واحدهای موظفی پست 133ثبت تعداد
 علمیهیئت

  علمی و کارشناساندر خصوص کسر موظفی اعضای هیئتپست سازمانی  82ثبت تعداد 

 ای هها، فرصتها، کسر موظفیهای مدیریتی، موظفیدر زمینه پست بررسی اعمال تغییرات مصوب شوراهای مختلف
 مطالعاتی

 بعد به 22-28سال دوم نامه کارشناسان آموزشی دانشگاه برای نیمالتدریس و شیوهنامه مصوب شده جدید حقاعمال آیین 

 ها در طول ترمو بروزرسانی فرم فرم 111ابتدای هر ترم به تعداد  های آموزانه درایجاد فرم 
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 علمی، کارشناسان و مدعوین در ارتباط با سامانه آموزانهالتدریس اعضای هیئتراهنمایی و پاسخگویی به مشکالت حق 
 در طول ترم

 رسال به معاونت اداری و مالی دانشگاههای آموزانه در پایان هر ترم و ابررسی و تأیید فرم 

 بار جهت انعکاس به وزارت عتفماه یک 3علمی و کارشناسان و مدعوین هر تهیه گزارشات آماری مربوط به اعضاء هیئت 

 (3 های آموزشی و معاونین دانشگاه )پیوستسازی راهنمای سامانه آموزانه برای اعضای هیئت علمی، مدیران گروهآماده 

 3043الی  3232از سال ها های دانشکدهز وضعیت آموزانهگزارشی ا 

 گردد:به شرح ذیل ارائه می 1323الی  1322از سال ها های دانشکدهگزارشی از وضعیت آموزانه

  علمی دانشگاه به تعداد عضای هیئتا 1311-1311 دومتعداد واحدهای آموزانه نیمسال : 3043-3044 دومنیمسال

واحد مورد  3132.138واحد مجموعاً  1581.311 د واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاهواحد و تعدا 2182.321
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

329.286350.974680.26ادبیات1

264.4731.134295.604کشاورزی2

302.292171.589473.881برق و کامپیوتر3

223.68292.594316.276مهندسی4

255.328295.853551.181علوم5

147.13940.92188.059آمار و ریاضی 6

211.70987.928299.637علوم تربیتی7

112.75271.714384.464هنر8

170.28519.024189.309منابع طبیعی9

91.67152.854244.524تربیت بدنی10

71.52463.184134.708فردوس11

9.2862.54911.835سرایان12

2189.4211580.3173769.738جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 1401-1400
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  علمی دانشگاه به ئتعضای هیا 1311-1311تعداد واحدهای آموزانه نیمسال اول : 3043-3044نیمسال اول

 5531.318واحد مجموعاً  1222.333 کارشناسان و مدعوین دانشگاهواحد و تعداد واحدهای آموزانه  3313.335تعداد 
 واحد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 
 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

745.489475.311220.799ادبیات1

510.77568.549579.324کشاورزی2

433.486177.77611.256برق و کامپیوتر3

419.24477.858497.102مهندسی4

469.423267.803737.226علوم5

199.47977.745277.224آمار و ریاضی 6

289.142126.047415.189علوم تربیتی7

136.629323.639460.268هنر8

165.90742.788208.695منابع طبیعی9

179.463163.42342.883تربیت بدنی10

57.04989.64146.689فردوس11

8.55932.09440.653سرایان12

3614.6451922.6635537.308جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال اول 1401-1400

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1311-1311وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 
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  علمی دانشگاه عضای هیئتا 1311-1322 تابستانتعداد واحدهای آموزانه نیمسال : 3044-3233 تابستاننیمسال

واحد 1323.312واحد مجموعاً  223.318و مدعوین دانشگاه  وزانه کارشناسانواحد و تعداد واحدهای آم 1211.111به تعداد 
 مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 
 

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

194.36468.601262.965ادبیات1

169.97611.643181.619کشاورزی2

178.50828.317206.825برق و کامپیوتر3

197.83934.91232.749مهندسی4

148.65567.478216.133علوم5

47.49328.83276.325آمار و ریاضی 6

77.7267.88785.613علوم تربیتی7

34.8487.69442.542هنر8

63.2645.51468.778منابع طبیعی9

57.01420.94577.959تربیت بدنی10

29.2478.12537.372فردوس11

2.1673.3625.529سرایان12

1201.101293.3081494.409جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال تابستان 00-1399
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  علمی دانشگاه به تعداد عضای هیئتا 1311-1322 دومتعداد واحدهای آموزانه نیمسال : 3044-3233 دومنیمسال

واحد مورد  3313.312واحد مجموعاً  1332.111 واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه 2833.532
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 
 

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

403.679356.669760.348ادبیات1

380.77955.929436.708کشاورزی2

273.723148.195421.918برق و کامپیوتر3

224.21476.539300.753مهندسی4

259.583158.581418.164علوم5

15589.807244.807آمار و ریاضی 6

170.57996.459267.038علوم تربیتی7

136.878329.447466.325هنر8

136.59417.973154.567منابع طبیعی9

133.315125.116258.431تربیت بدنی10

67.77988.445156.224فردوس11

17.9435.67153.611سرایان12

2360.0631578.8313938.894جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 00-99
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  علمی دانشگاه به تعداد عضای هیئتا 1311-1322تعداد واحدهای آموزانه نیمسال اول : 3044-3233نیمسال اول

واحد مورد  3313.312موعاً واحد مج 1332.111 واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه 2833.532
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

603.724428.7041032.428ادبیات1

403.19933.727436.926کشاورزی2

340.951100.058441.009برق و کامپیوتر3

313.21856.681369.899مهندسی4

293.86128.827422.687علوم5

231.87492.853324.727آمار و ریاضی 6

167.75107.755275.505علوم تربیتی7

151.202272.35423.552هنر8

150.831.057181.857منابع طبیعی9

109.26236.216145.478تربیت بدنی10

58.874102.708161.582فردوس11

18.82871.84190.669سرایان12

2843.5421462.7774306.319جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال اول 00-99
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واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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  علمی دانشگاه به عضای هیئتا 22-28تعداد واحدهای آموزانه نیمسال تابستان  :3233-3239نیمسال تابستان

احد مورد و  353.323واحد مجموعاً  533.22 واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه 112.513تعداد 
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

128.1064.7132.806برق و کامپیوتر1

102.19728.29130.487مهندسی2

77.722.12879.848کشاورزی3

56.682056.682منابع طبیعی4

49.88835.05584.943ادبیات5

36.59715.35551.952علوم6

23.90.2524.15فردوس7

20.53.13623.636تربیت بدنی8

18.4311.08319.514علوم تربیتی9

13.10214.98528.087آمار و ریاضی 10

9.6727.9617.632هنر11

0.1256.5626.687سرایان12

536.92119.504656.424جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال تابستان 99-98
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1311-1322وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال اول 

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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  علمی دانشگاه به تعداد تعضای هیئا 22-28تعداد واحدهای آموزانه نیمسال دوم : 3233-3239نیمسال دوم

واحد مورد  3211.123واحد مجموعاً  1333.511 واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه 2323.511
 د قرار گرفته است.بررسی و تأیی

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

383.64149.55433.191کشاورزی1

351.61362.523414.136مهندسی2

329.065186.126515.191علوم3

306.41305.277611.687ادبیات4

286.963145.137432.1برق و کامپیوتر5

151.79928.438180.237منابع طبیعی6

114.04966.135180.184علوم تربیتی7

105.532363.784469.316هنر8

99.36236.861336.221تربیت بدنی9

96.36727.132123.499آمار و ریاضی 10

76.8894.877171.757فردوس11

24.83877.667102.505سرایان12

2326.5171643.5073970.024جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 99-98
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22-28وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال تابستان 

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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 علمی دانشگاه به تعدادعضای هیئتا 22-28اول تعداد واحدهای آموزانه نیمسال  :3233-3239 اول نیمسال 

واحد مورد  5333.21واحد مجموعاً  1833.115 واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه 3328.125
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

625.188483.1271108.315ادبیات1

511.806223.123734.929علوم5

467.97261.749529.721مهندسی4

452.9348.233501.163کشاورزی2

423.854128.943552.797برق و کامپیوتر3

329.58338.06367.643آمار و ریاضی 6

196.091114.118310.209علوم تربیتی7

161.026163.386324.412تربیت بدنی10

124.97216.772141.744منابع طبیعی9

117.692381.217498.909هنر8

58.616122.085180.701فردوس11

29.06585.362114.427سرایان12

3498.7951866.1755364.97جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال اول 99-98
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22-28وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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 علمی دانشگاه به اعضای هیئت 28-21تعداد واحدهای آموزانه نیمسال تابستان : 3239-3231 تابستان نیمسال

 1551.1533واحد مجموعاً  123.332واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه  1333.3133تعداد 
 واحد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

215.365.53220.89برق و کامپیوتر1

211.7950.72262.51علوم2

184.7747.82232.59مهندسی3

179.980179.98کشاورزی4

160.6437.4198.04ادبیات5

122.9629.21152.17آمار و ریاضی 6

100.746.79107.53علوم تربیتی7

65.99772.99تربیت بدنی8

62.971.2564.22منابع طبیعی9

32.77.1139.81فردوس10

23.462.7626.22هنر11

0.561.111.67سرایان12

1361.92196.71558.62جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال تابستان 98-97
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آمار و ریاضی  یعلوم تربیت یتربیت بدن یمنابع طبیع هنر فردوس سرایان

22-28وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال اول 

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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 علمی دانشگاه به تعداد اعضای هیئت 28-21تعداد واحدهای آموزانه نیمسال دوم : 3239-3231 دوم نیمسال

واحد مورد  5118.288واحد مجموعاً  1332.218واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه  3315.31
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

734.329379.0491113.378ادبیات1

486.88644.481531.367کشاورزی2

446.951159.518606.469علوم3

391.812135.607527.419مهندسی4

389.518131.329520.847برق و کامپیوتر5

275.03624.655299.691آمار و ریاضی 6

177.82362.298240.121علوم تربیتی7

134.758181.869316.627تربیت بدنی8

123.75145.634169.385منابع طبیعی9

115.086302.507417.593هنر10

83.11121.31204.42فردوس11

16.2554.72170.971سرایان12

3375.311642.9785018.288جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم 97-98
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واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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 علمی دانشگاه به تعداد اعضای هیئت 28-21ی آموزانه نیمسال اول تعداد واحدها: 3239-3231 اول نیمسال

واحد مورد  5818.333واحد مجموعاً  2311.138واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه  3311.523
 بررسی و تأیید قرار گرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

605.997166.382772.379کشاورزی1

500.317520.7521021.069ادبیات2

493.315150.766644.081مهندسی3

461.647321.812783.459علوم4

398.108163.128561.236برق و کامپیوتر5

241.51852.615294.133آمار و ریاضی 6

182.783122.695305.478علوم تربیتی7

168.571203.068371.639تربیت بدنی8

153.52970.953224.482منابع طبیعی9

106.165489.147595.312هنر10

72.739131.22203.959فردوس11

16.83784.6101.437سرایان12

3401.5262477.1385878.664جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه  دانشگاه در نیمسال اول 97-98
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  علمی دانشگاه به اعضای هیئت 21-23ابستان تعداد واحدهای آموزانه نیمسال ت :3231-3232 تابستاننیمسال

واحد  1118.281واحد مجموعاً  135.333واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه  233.315تعداد 
 موردبررسی و تأیید قرارگرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

227.68729.439257.126مهندسی1

192.1749.071201.245برق و کامپیوتر2

137.78111.373149.154کشاورزی3

114.51918.405132.924علوم4

103.96319.36123.323آمار و ریاضی 5

91.76627.927119.693ادبیات6

52.71214.79967.511تربیت بدنی7

23.013326.013هنر8

01.9921.992سرایان9

000علوم تربیتی10

000فردوس11

000منابع طبیعی12

943.615135.3661078.981جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال تابستان 97-96
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28-21وضعیت واحدهای آموزانه  دانشگاه در نیمسال اول 

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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  می دانشگاه به تعداد علاعضای هیئت 21-23تعداد واحدهای آموزانه نیمسال دوم  :3231-3232نیمسال دوم

واحد  5313.111واحد مجموعاً  1223.813واحد و تعداد واحدهای آموزانه کارشناسان و مدعوین دانشگاه  3551.311
  موردبررسی و تأیید قرارگرفته است.

 

جمع کلواحد آموزانه کارشناسان و مدعوین واحد آموزانه اعضای هیئت علمیدانشکدهردیف

757.948319.0711077.019ادبیات1

557.698146.428704.126کشاورزی2

488.476231.2719.676علوم3

454.682135.434590.116برق و کامپیوتر4

376.211108.025484.236مهندسی5

245.64639.927285.573آمار و ریاضی 6

242.40936.93279.339علوم تربیتی7

119.56565.965185.53منابع طبیعی8

118.754172.48291.234تربیت بدنی9

91.718113.941205.659فردوس10

82.019499.475581.494هنر11

15.17554.9470.115سرایان12

3550.3011923.8165474.117جمع کل

وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم  97-96
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21-23وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم  

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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21-23وضعیت واحدهای آموزانه دانشگاه در نیمسال دوم  

واحد آموزانه اعضای هیئت علمی واحد آموزانه کارشناسان و مدعوین 
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 اعضای هیئت علمی آموزش ساماهن 
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 اعضای هیئت علمی و بهسازی امور مربوط به سامانه آموزش 
 

افزایی و توانمندی اعضای محترم هیئت علمی به معاونت های دانشریزی جهت برگزاری کارگاهجه به واگذاری برنامهبا تو
 های الزم را جهتریزی و توسعه آموزشی پیگیریبرنامه مدیریت 1328از آذر ماه  دانشگاه و تحصیالت تکمیلی آموزشی

های صورت گرفته فعالیت این سامانه ایجاد گردید. 1322در سال  انجام واندازی سامانه آموزش اعضای هیئت علمی راه
 گردد:در این زمینه به شرح ذیل اعالم می

 1322و پویا در اردیبهشت ماه  اندازی سامانه آموزش اعضای هیئت علمی در سامانه سدفراه 

 

  در سامانه حضور و غیاب به صورت سیستمی ها وکارگاهثبت نام در 
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 به صورت الکترونیکی در سامانه صدور گواهینامه 

  راه اندازی ثبت نام و صدور گواهی دوره های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه

 در دست اقدام( افزایی مصوب دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاههای دانشنامه برگزاری کارگاهبازنگری در شیوه( 

 های بدو خدمت ویژه اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و مدعوینت برگزاری دورهریزی جهبرنامه 

 های مدرسیهای صالحیتریزی جهت برگزاری دورهبرنامه 

 های آموزشی به شرح ذیل:ها و دورهبرگزاری کارگاه 

 نام استاد نام دوره ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(
 تاریخ شروع

 18/12/1311 2 دکتر هما مالکی ه منظور جذب گرنت بین المللیشیوه نگارش پیشنهاده طرح پژوهشی ب 1

 15/12/1311 2 دکتر حمید یعقوبی پیشگیری از خودکشی و مداخله در بحران 2

 روشهای تدوین طرح درس 3
دکتر فاطمه طاهرپور و دکتر 

 حسین شکوهی فرد
2 13/12/1311 

 21/11/1311 2 ین خسرویدکتر محمدحس آشنایی با مقررات آموزشی دانشگاه بیرجند 3

 13/11/1311 3 دکتر زهرا دانایی چگونه از تنظیم هیجان به تنظیم خود برسیم 5

 13/11/1311 2 دکتر لیلی سیفی web of scienceآشنایی با پایگاه اطالعاتی استنادی  3

 12/11/1311 3 دکتر لیلی سیفی scopusآشنایی با پایگاه اطالعاتی استنادی  1

 کار و خانوادهتعادل  8
دکتر رضوان صالحی نجف 

 آبادی
2 11/11/1311 

 28/11/1311 3 دکتر محمد ربیعی فرسودگی شغلی 2

 22/11/1311 2 دکتر زهره عباسی انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقاالت علمی 11

 15/11/1311 2 دکتر خیرالنساء رمضان زاده چگونه یک جلسه ژورنال کالب موفق را برگزار کنیم؟ 11

 18/11/1311 2 دکتر شعله ارسطوپور اصول مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی با تأکید بر علوم انسانی 12

 22/11/1311 3 سیدمحسن اصغری نکاح روان شناختی دانشجویان-آسیب شناسی و مداخله در مشکالت تحصیلی 13

 21/11/1311 2 مسعودی حمید هفت استراتژی و تکنیک های برتر ارائه و سخنرانی 13

 31/13/1311 2 محمدعلی رستمی نژاد نحوه ایجاد طرح درس در سامانه آموزشی دانشگاه 15

 18/13/1311 2 مجید قشونی و کاربردهای آن در تحقیقات مختلف (QEEGالکتروانسفالوگرام کمی ) 13

11 
آشنایی با رشته های دانشگاهی و معرفی فرصت های شغلی به صورت 

 وی زنده در صفحه اینستاگرامی دانشگاه بیرجندگفنگ
 12/15/1311 2 فاطمه طاهرپور

 11/15/1311 31 محمدعلی رستمی نژاد نقد نظام آموزش عالی 18

 12/13/1311 3 محمدرضا نیستانی سیر و سلوک معلّمی؛ روایت معلّمان الهام بخش 12

 28/12/1311 3 لی داناع چگونه یک تدریس آنالین اثربخش و جذاب داشته باشیم 21

21 
: قوانین ابالغی وزارت، مصوبات دانشگاه  12بازخوانی قوانین دوران کووید 

 بیرجند
 21/12/1311 2 محمدحسین خسروی

 18/12/1311 2 حمیدرضا ناصری روشهای موثر در آموزش مجازی رشته های مهندسی 22

 12/12/1311 2 سعیده تقی زاده سازیبررسی نظامنامه اخالق آموزشی: معرفی، نقد و اجرائی  23

 13/12/1311 3 محمدحسن امامی دانشگاه سبز 23

 18/11/1311 5 حسین شکوهی فرد اشتراک تجارب و راهکارهای آموزش الکترونیکی 25

 25/12/1322 2 حسین خزیمه نژاد تبیین آیین نامه های جدید اعطای پایه ترفیع سالیانه و تشویقی 23

 ثبت طرح تحقیق و آموزانه پژوهشی در سامانه جامعآشنایی با  21
زینت احراری مقدم درمیان.زهرا 

 اخالقی راد
2 21/11/1322 

 13/11/1322 2 آسیه شنیده آشنایی با فرایندکار در سامانه آموزانه 28

 13/11/1322 3 اعظم خیرآبادی دوره آموزشی روش کار با سامانه اتوماسیون اداری 22

 بصری و تحلیل اکتشافی در داده کاوینمایش های  31
حمیدرضا نیلی ثانی.حمید 
 سعادت فر.مجید چهکندی

3 12/12/1322 



                

 
31 

 

 13/18/1322 2 محمد قاسمی گل آشنایی با مفاهیم امنیت سایبری 31

 12/11/1322 2 محمدحسین ساالری فر نقش تفکر در سالمت روان 32

 مقدمه ای بر داده کاوی: پیش پردازش داده ها 33
حمیدرضا نیلی ثانی.حمید 
 سعادت فر.مجید چهکندی

3 13/13/1322 

33 
تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوری الین 

Articulate Storyline 
 11/15/1322 3 یوسف مهدوی نسب

 21/13/1322 2 محمدعلی رستمی نژاد آشنایی با امتحانات غیرحضوری و طراحی آزمون الکترونیکی 35

 25/13/1322 2 صادق پاسبان طراحی آزمون الکترونیکی 33

 13/12/1322 2 سیدعلی اکبر صفوی چشم انداز نظام آموزش عالی در دوران پسا کرونا 31

 31/11/1322 1 حمیدرضا ناصری اشتراک تجربه الکترونیکی: گروه بندی دانشجویان در کالس 38

 21/11/1322 2 محمدعلی رستمی نژاد ن سازیآشنایی با آموزش الکترونیکی و آزمو 32

 21/11/1322 1 حمیدرضا ناصری اشتراک تجربه الکترونیکی: بررسی دروس فرمولی 31

 13/11/1322 3 ناصر مزینی مدیریت آموزش الکترونیکی 31

32 
گزارش گیری و کار با فضای محتوا و آموزش دروس فرمولی در سامانه 

 آموزش الکترونیکی
 11/11/1322 3 ستمی نژادمحمدعلی ر

 18/12/1328 3 محمدعلی رستمی نژاد آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی 33

 
 به شرح ذیل: همکاری در برگزاری دوره های فرهنگی 

 نام استاد نام دوره ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(
 تاریخ شروع

 18/11/1311 2 تر محمـدجواد نوروزیدک دستاوردهای انقالب اسالمی ایران با تأکید بر جوانان و بانوان 1

 12/11/1311 2 لیال طالب زاده شوشتری تاب آوری زنان 2

3 
 افق های نوین آموزش عالی و دارالفنون

دکتر الهام ملک زاده.زهرا علیزاده 
 بیرجندی

2 21/11/1311 

 18/11/1311 2 دکتر احمد رضا مفتاح ادیان در آیندۀ جهان 4

 13/12/1311 2 قنبری نقالب اسالمیبسیج و پاسداری از ا 5

 22/18/1311 2 غالمرضا غفاری فرهنگ و جایگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه 6

 12/18/1311 2 علی زنگوئی بررسی و نقد کتاب جنگ سرد فرهنگی، سیا در عرصۀ فرهنگ و هنر 7

 18/18/1311 2 نعمت اهلل فاضلی مصرفی شدن فرهنگ دانشگاهی در ایران 8

 13/18/1311 3 غالمعلی افروز خانواده و فرهنگ 9

 11/12/1311 2 دنژامحسن آیتی، محمدعلی رستمی آموزش ترکیبی: چالش ها و الزامات پیش رو 10

 13/18/1311 2 احمد بخشی طالبان و تحوالت منطقه 11

 15/18/1311 2 محمدرضا راشد محصل ریشه های فرهنگ و بررسی گونه ها و تغییرات آن 12

13 
 پیامبر رحمت، منادی وحدت

محمدهادی شهاب.محمد علی 
 طاهری بجد(کدغیر فعال)

2 28/11/1311 

 15/13/1311 2 مفید شاطری آسیب شناسی تعزیه موسیقی، رنگ، زمینه و نسخ 14

 18/13/1311 2   مقتل نگاری از تاریخ تا ادبیات 15

 11/13/1311 2 محمد بهنام فر عارفانعاشورا در ادبیات کالسیک فارسی و نگاه  16

 12/15/1311 2 دکتر بخشعلی قنبری روانشناسی وفای به عهد در نهج البالغه 17

 12/15/1311 2 دکتر بخشعلی قنبری روانشناسی عدالت در نهج البالغه 18

 13/15/1311 2 محمدهادی شهاب خرد غدیر و طهارت نفس 19

 31/12/1311 2 ابراهیم تقی زاده نتخابات شوراهای شهری: با نگاهی به ا1311انتخابات  20

 28/12/1311 2 سلمان ساکت موزه های دانشگاهی؛ پیوند دانشگاه و جامعه 21

 21/12/1311 2 روح اهلل ایزدخواه : رویکرد ضروری دولت آینده1311انتخابات  22

 31/11/1311 3 مجید معارف ارتباط نهج ابالغه با قرآن کریم 23
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 های ضیافتو همچنین دوره مکاری با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در برگزاری دوره هایی به شرح ذیله 

 :1311اندیش ه اساتید در سال 

 نام استاد نام دوره ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(
 تاریخ شروع

 23/12/1311 ساعت 3 مریم نواب زاده اصول تغذیه در طب ایرانی و سالمتی 1

 13/12/1311 ساعت 2 مریم نواب زاده ر فصل ها و آب و هوا برای سالمتیتدابی 2

 12/12/1311 ساعت 2 مریم نواب زاده اصول ورزش و سالمتی از نگاه طب ایرانی 3

 21/11/1311 ساعت 8 محمد جوانی تبیین علوم شناختی در جنگ شناختی  
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تخصیص دستیار آموزشی
ژپوهشی -کارگروه 

  دااگشنه
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 ارگروه تخصیص دستیاران آموزشی و پژوهشیک 
موفق به اجرایی  1322-1328نامه دستیار آموزشی و پژوهشی دانشگاه از نیمسال دوم معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با توجه به شیوه

ین یئت علمی در اهای اعضای هجهت بررسی درخواستو تشکیل کارگروه تخصیص دستیاران آموزشی و پژوهشی نامه نمودن این شیوه

 زمینه شده است.

 پژوهشی به شرح ذیل می باشد:-اعضای کارگروه تخصیص دستیار آموزشی 

 معاون آموزشی دانشگاه .1

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه )دبیر(رئیس گروه برنامه .2

 و بودجه دانشگاهمدیر برنامه  .3

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه .4

 مدیر امور دانشجویی .5

 ی پژوهشی دانشگاهیک نماینده از شورا .6

 یک نماینده از شورای آموزشی دانشگاه .7

 تعداد دستیاران آموزشی و پژوهشی مورد تقاضا 

 در جدول ذیل تعداد اعضای هیئت علمی متقاضی دستیار آموزشی و پژوهشی و تعداد ساعت تأیید شده در هر زمینه ارائه شده است.

 جمع کل ساعت یپژوهش تعداد ساعت یآموزش تعداد ساعت لییتحص یمسالن یلیسال تحص یفرد

 1588 331 1138 دوم 1328-1322 3

 5113 2133 2212 اول 1322-1311 6

 3213 1813 2312 دوم 1322-1311 2

 5235 2313 2312 اول 1311-1311 0
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 امور مربوط هب ردوس
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 امور مربوط دروس 
 

 های درسی و ... است که به شرح ذیل اعالم می گردد:، برنامههای این حوزه بررسی امور مربوط به دروساز دیگر فعالیت

 تصویب بازنگری برنامه درسی کارشناسی آمار و سنجش آموزش در دفتر گسترش آموزش عالی 

  رشته در مقاطع تحصیلی مختلف با آخرین تغییرات برنامه درسی در سامانه آموزش  225بررسی و مطابقت برنامه درسی
 عالی

 کد درس 311و ثبت تعداد بیش از  1311ایجاد کد درس مطابق سرفصل ها از دی ماه  واگذاری ثبت و 

  هاهای درسی در سایت دانشکدهی و بارگذاری برنامهروزرسانبهپیگیری جهت 

 ها با مصوبات و سازمان گسترشبندی شده دانشکدهتطبیق و بررسی برنامه ترم 

 های بازنگری شدهاستخراج سرفصل باهدفعلوم، تحقیقات و فناوری  های مصوب از سایت وزارتای برنامهبررسی دوره 
 یا جدید

  تغییرات در سرفصل دروس هرگونهبررسی 

 ی خدمات آموزش در سامانه شدهثبتهای از قبل های دایر در دانشگاه با برنامههای بازنگری شده رشتهبررسی سرفصل
 :شودتغییرات که بررسی موارد ذیل را شامل میاجرای دقیق برنامه با اعمال کمترین  باهدفدانشگاه 

 مقایسه و مطابقت نام رشته با مجوز دانشگاه و پذیرش دانشجو 

 بررسی کد رشته و بررسی درخواست تغییر نام رشته یا اخذ مجوز رشته جدید 

 بررسی مقایسه نام دروس بر اساس سرفصل 

 بررسی تعداد واحد هر درس بر اساس سرفصل 

 ری بودن و تعداد واحد عملی یا نظری هر درس بر اساس سرفصلبررسی عملی یا نظ 

 نیاز با توجه به مصوبات هر سرفصل(نیاز و همتشابه دروس، تنظیم پیش در صورتنیازها )نیازها و همبررسی پیش 

 و  نهای درسی و پیگیری آپلود فایل سرفصل در سایت دانشگاه بیرجند و مطابقت آن در سامانه گلستابررسی برنامه
 پرتال دانشگاه.

 ها، حذف، ادغام و جایگزینی های درسی و محتوای دروس، اصالح سرفصلبررسی و ارائه پیشنهاد در مورد بازنگری برنامه
 ویبجهت تص صالحیهای علمی، جهت ارائه به مراجع ذدروس، تغییر منابع در کلیه مقاطع، با توجه به آخرین پیشرفت

 :ازجمله

  رشته پژوهش علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشدبررسی تغییر سرفصل 

  یدستعیصنابررسی سرفصل رشته 

 بررسی سرفصل رشته روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 

  در خصوص  ربطیارائه به مراجع ذو ها ها، گرایشهای درسی، رشتههای آماری مربوط به برنامهتهیه گزارشپیگیری
 موضوعات ذیل:

 سیبررسی دروس سروی 

 بررسی دروس زیرکف 
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 بررسی دروس آزمایشگاهی 

 بررسی دروس مشترک 

 هابررسی نوع درس 

 های مورد تأیید در سامانه خدمات آموزشیسازی و اعمال درخواستها برای معادلبررسی درخواست دانشکده 

 ه گلستان و پرتالی مورد تأیید در سامانهادرخواستها برای اضافه نمودن درس و اعمال بررسی درخواست دانشکده 
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 بازدیداهی علمی

 
 
 
 
 
 

  به بازدیدهای علمیامور مربوط 
ی از های درسهای این حوزه اصالح فرایند بازدیدهای علمی بوده است. بازدیدهای علمی مصوب سرفصلاز دیگر فعالیت

اداری و مالی ارسال می  طریق دانشکده درخواست و بعد از بررسی توسط کارشناس حوزه جهت اقدامات بعدی به معاونت
 گردد. که در ادامه گزارشی از تعداد بازدیدهای علمی شرح داده شده است.
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  الی  1321از سال  های درسی و سایر شرایط اجراییمطابقت با سرفصل ازلحاظبررسی و تأیید بازدیدهای علمی
-1321های لریال در سا 321151111دانشجو و هزینه  2322روز با تعداد  232بازدید در  115به تعداد  1311
 به شرح جدول ذیل: 1311
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 یگزارش عملکرد ساماهن آموزش عال 

 وزارت علوم 
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  گزارش عملکرد سامانه آموزش عالی وزارت علوم(HES) 
این  ستعنوان اولین دانشگاهی بود که اطالعات خود را در این سامانه بارگذاری کرد. الزم به ذکر ادانشگاه بیرجند به

تأیید نهایی  1325بانک اطالعاتی تشکیل شده است. با عنایت به اینکه ریاست محترم وقت دانشگاه در سال  5سامانه از 
وسیله اطالعات ثبت و تأییدشده در این سامانه به شده در سامانه را به این حوزه محول نموده است بدیناطالعات ثبت

 گردد:شرح ذیل اعالم می

 رکورد در سامانه آموزش عالی 285ها و اراضی دانشگاه به تعداد تأیید اطالعات ساختار سازمانی، ساختمان پیگیری ثبت و 

  رکورد 11ثبت و تأیید اطالعات مؤسسه 

 رکورد غیر  1188علمی و رکورد عضو هیئت 111روزرسانی اطالعات نیروی انسانی دانشگاه به تعداد پیگیری ثبت و به
 آموزش عالی علمی در سامانههیئت

  رکورد در سامانه آموزش عالی 1318پیگیری ثبت اطالعات تشکیالت تفصیلی سازمانی دانشگاه به تعداد 

 رکورد در سامانه آموزش عالی 333های درسی و رشته محل به تعداد پیگیری ثبت اطالعات برنامه 

 1321ریزی آموزش عالی در آذرماه امههای تخصصی شورای برنپیگیری درخواست وزارت علوم مبنی بر تشکیل کارگروه 

 کارگروه تخصصی 31گیری برای علمی دانشگاه در فرایند رأیجانبه اعضای هیئتپیگیری مشارکت همه 

 نفر از  33ها با مرتبه علمی دانشیاری به باال و رسمی آزمایشی در نهایت تعداد پیگیری ارسال اسامی داوطلبان از دانشکده
نفر شامل آقایان دکتر محمدمهدی خطیب، دکتر  5شده تعداد گیری انجامکه در نهایت پس از رأی دانشگاه داوطلب شدند

های تخصصی حمیدرضا نیلی ثانی و دکتر سیدناصر رئیس سادات، دکتر محمدعلی ناصری و دکتر علی شهیدی به کارگروه
 عالی منصوب شدند. ریزی آموزشهای تخصصی شورای برنامهعنوان عضو کارگروهسال به 2به مدت 
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 هاسایر فعالیت 

 تهیه و تدوین شرح وظایف و انتظارات 
های شرح وظایف و انتظارات رؤسای دانشکده، معاونین آموزشی، مدیران گروه با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه

)شرح وظایف و انتظارات در پیوست  در حال اجرا است تهیه و مصوب و هم اکنون علمی دانشگاهآموزش و اعضای هیئت
 .ارائه شده است(. 2

 ها یا ایجاد گروه آموزشیامور مربوط به بررسی تفکیک دانشکده 

  های جدید، ها و گرایشپیشنهادهای مربوط به ایجاد یا تفکیک دانشکده، ایجاد گروه آموزشی، ایجاد و اجرای رشتهپیگیری
های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی و انجام اقدامات الزم ها و گرایشآموزشی، تغییر عنوان رشتههای تغییر عنوان گروه

 :ازجمله ها و واحدهای مربوطهجهت اخذ مجوز از مراجع ذیصالح، با همکاری دانشکده

 تفکیک گروه زبان و ادبیات عرب از زبان و ادبیات فارسی 

 تفکیک گروه فرش از هنراسالمی 

 راعت و اصالح نباتات به دو گروه زراعت و اصالح نباتات و گروه خاکتفکیک گروه ز 

 تفکیک گروه علوم و مهندسی خاک 

 تفکیک گروه مهندسی مکانیک به دو گروه تبدیل انرژی و طراحی کاربردی ساخت و تولید 

 ایجاد گروه برق کنترل و تفکیک گروه آموزشی برق قدرت 

 زشی محیط زیستایجاد گروه فناوری های نوین درگروه آمو 

 ایجاد گروه مدیریت دولتی از محل گروه جامعه شناسی 

 پروریایجاد واحد آموزشی و پژوهشی دام 

 جمله های پژوهشی مرتبط با حوزه آموزش ازحمایت و نظارت بر طرح: 

  آثار و پیامدهای بومی گزینی در آموزش عالی"حمایت و نظارت بر طرح ملی" 

 شدهپذیرفته دانشجویان شدگاننامثبت عدم علل " یحمایت و نظارت بر طرح دانشجوی" 

 ای استادانرونمایی از منشور اخالق حرفه 

با حضوردکتر مصطفی معین، رئیس انجمن  1328آبان  18 درمراسم رونمایی از منشور اخالقی اساتید دانشگاه بیرجند 
 .برگزار شد اخالق در علم و فناوری



                

 
33 

 

 

.  
 های آموزشی دانشگاه بیرجندن گروهبرگزاری دو نشست ویژه مدیرا 



                

 
35 

 

ها در سند با هدف بررسی نقش گروه 1328پنجشنبه اول اسفند ای آموزشی دانشگاه بیرجند، هاولین نشست مدیران گروه
و  پذیریتغالاشبندی دانشگاه، فرایندهای آموزشی و تحصیالت تکمیلی و ارتقاء کیفیت آموزشی و توان چشم انداز و رتبه

ارتقاء کیفیت آموزش الکترونیکی با هدف  1322 خرداد ماههای آموزشی به صورت مجازی در ست مدیران گروهدومین نش
 دانشگاه برگزار گردید.

 
 هاها و دانشکدههای اداری از پردیسپیگیری امور مربوط به نامه 

 به حوزه معاونت هاآنات اصالحی در تدوین های آموزشی و اعالم نظرنامهها و شیوهنامهبررسی و اعالم نظر در زمینه آیین 
 آموزشی دانشگاه و وزارت عتف ازجمله:

 لمی عهای آموزشی و اعضای هیئتپیگیری نظرات در خصوص شرح وظایف و انتظارات رؤسا، معاونین، مدیران گروه
 بندی نظرات و ارائه به معاونت محترم آموزشیها و جمعاز دانشکده

  های مدرسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نامه دوره فرعی تحصیل صالحیتآیینپیگیری نظرات در خصوص
 بندی نظراتجمع

 بندی نظراتترکیبی دانشگاه و جمع-نامه آموزش الکترونیکیپیگیری نظرات در خصوص آیین 

 م ت محتربندی نظرات و ارائه به معاونها و جمعنامه گرنت آموزشی از دانشکدهپیگیری نظرات در خصوص آیین
 آموزشی

 های مبتنی بر حسن اجرای آن جهت گزارش به وزارت عتفپیگیری نظرات در خصوص برنامه 

 آوری اطالعات و گزارش به شورای آموزشی ها و جمعها در نیمسال اول از دانشکدهپیگیری علت عدم تشکیل کالس
 دانشگاه

 روژ، نژاد بورسیه در کشور نجمله خانم سمیه حسینازهای خارج از کشور های پیشرفت تحصیلی بورسیهبررسی گزارش
 نسب بورسیه در کشور سوئیسسیدحامد حسینی

  اجرایی جذب در خصوص ارائه اطالعات موردنیاز در زمینه ارزیابی عملکرد اعضای  هیئتممیزه و  هیئتهمکاری با
 علمیهیئت

 اجرای مصوبات آن حسن رریزی دانشگاه و نظارت بانجام امور مربوط به جلسات شورای برنامه. 

 1322-1328از سال  انجام امور مربوط به جلسات شورای مدیران و نظارت بر مصوبات آن 

 محاسبات دیوان برای دانشگاه هایرشته ظرفیت و هارشته به مربوط اطالعات آماده کردن 



                

 
33 

 

  هابا حضور کارشناسان دانشکده 1328تشکیل جلسه بررسی مشکالت ارائه دروس در آذرماه 

 های سامانهتشکیل چندین جلسه بررسی مشکالت سامانه آموزانه و برقراری ویدئو کنفرانس با پشتیبان 

  و بررسی  13/12/1328تشکیل جلسه مشورتی در خصوص بررسی وضعیت دروس دانشجویان اتباع خارجی مورخ
 پیشنهادات برای جذب بیشتر دانشجویان اتباع خارجی

 1328در سال  در سامانه آموزش الکترونیکیهای طرح درس بررسی درخواست 

 ها در خصوص توجه به موضوعات مرتبط با حوزه معاونت آموزشیهای راهبردی دانشکدهبررسی برنامه 

  



                

 
31 

 

 1ویپست 

رزیی هماناهی گروه ربانهماه و آنییانهمشیوه

و توسعه آموزش
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ت علمی دانشگاه بیرجندهای کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأنامه حمایت از فعالیتآیین 

 نوع سند: آیین نامه
 01/10/99تاریخ تصویب: 

 01/10/99تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهشورای برنامه کننده:مراجع بررسی

 هیأت رئیسه دانشگاه تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 مقدمه  .3 ماده

فیت و ارتقاء کی در حل مسائل جامعه انداز دانشگاه بیرجند برای تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمددر راستای حرکت به سمت چشم

های آموزشی، افزایش فعالیت  علمی که منجر به ارتقاء کیفیتهای اعضاء هیأتمایت از مجموعه فعالیتهای دانشگاه و بر اساس حآموزش

 گردد. نامه تدوین میشود، این آیینپذیری و کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه بیرجند میتوان اشتغال

 اهداف  .6 ماده

 در سند راهبردی دانشگاه "(WO1-A9نامه گرنت آموزشی )تدوین آیین"اقدام در جهت برنامه عملیاتی  (1

 های کشور بندی دانشگاههای رتبهفراهم آوردن زمینه ارتقاء رتبه در دانشگاه بیرجند در شاخص (2

 گردد. ای و اخالقی دانشجویانهای حرفهای که منجر به توانمندسازی و ارتقاء شایستگیگونههای دانشگاه بهارتقاء کیفیت آموزش (3

 های پژوهش محوراز حرکت به سمت آموزشسازی و حمایت زمینه (3

 پذیری دانشجویان دوره کارشناسینامه ارتقاء توان اشتغالفراهم آوردن زمینه حمایتی و اجرایی مناسب برای آیین (5

 ایهروش ردعملک ارزیابی و بهبود تشکیل کمیته و آموزشی هایارتقاء روش اجرایی نامهشیوه تدوین"اقدام در جهت برنامه عملیاتی  (3

 (.WT1-A5) "آموزشی

نوین تدریس و  های های درسی جدید، روشعلمی دانشگاه در راستای طراحی، تدوین و اجرای برنامه حمایت از اعضاء هیأت (1

 های آموزشینوآوری

بع بخشی به مناتوانمندسازی دانشجویان و  تنوع  های مربوط به توسعه آموزش الکترونیکی باهدفحمایت از مجموعه فعالیت (8

 مقام عالی وزارت عتف( 28323به شماره،  11/12/1328بخشی به منابع آموزش عالی نامه تنوع  3آموزش عالی )موضوع راهبرد 

 تعاریف .2 ماده

علمی که منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی اعتبار مالی آموزشی است که در قبال خدماتی از اعضای هیأت  اعتبار ویژه آموزشی: (1

 یابد.می ها اختصاصشود؛ به آنمی

 عنوان استاد نمونه واحد دانشگاهی انتخاببندی دانشگاه بهشود که بر اساس رتبهبه فردی گفته می استاد نمونه آموزشی: (2

 شود.می
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موقع در کالس و جلسه امتحان، پاسخگویی به وقت، شرکت در جلسات گروه و دانشکده، حضور بهتمام حضور حضور مؤثر: (3

 ضور و مشاوره در دفتر کار و سایت دانشگاه.دانشجویان، اعالم زمان ح

شود که به مسائل آموزشی رشته تخصصی عضو های پژوهشی عضو اطالق میبه مجموعه فعالیت آموزشی: پژوهیدانش (3

 گردد.مربوط است و منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی می

های متداول رفته ه درس خود فراتر از روششود که عضو در ارائی از آموزش اطالق مییهابه روش های نوین آموزش:روش (5

 شود.که باعث جذابیت و اثربخشی بیشتر تدریس می ایگونهبه

شود و در آن برای تمام جلسات یک درس در یک نیمسال سندی است که توسط مدرس تدوین می نامه(:طرح درس )درس (3

 کند.های آموزش و ارزشیابی را مشخص میآموزشی، اهداف، محتوا، روش

شود تا با موفقیت به اهداف یک دروس یا هایی که به دانشجویان میسندی است شامل مجموعه راهنمایی راهنمای مطالعه: (1

 دوره دست یابند.

ای است که قابلیت ارائه در بستر وب یا سامانه آموزش مجموعه محتوای تعاملی و چندرسانه محتوای الکترونیکی آموزشی: (8

 رد.الکترونیکی دانشگاه را دا

ای و سایر انواع آزمون است که برای یک درس های تشریحی، چندگزینهی در قالبیهامجموعه آزمون آزمون الکترونیکی: (2

 گیرد.شود و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه قرار میطراحی می

یک یا چند نفر طراحی و در شود که توسط های کوتاه یا مجموعه دروسی را شامل میدوره دروس آزاد برخط انبوه )موک(: (11

 شود و برای تعداد انبوهی از افراد در دسترس است. بستر وب ارائه می

عنوان مکمل برنامه درسی برای افزایش کشد و بهمجموعه دروس کوتاهی هستند که کمتر از یک نیمسال طول می ها:ریزدرس (11

 کند.های برنامه درسی رسمی را جبران میو کاستی شودای و توان اشتغال پذیری دانشجویان ارائه میشایستگی حرفه

 است. های ملی کسب افتخار داشته شود که در المپیادها، کنکورها و جشنوارهبه دانشجویی اطالق می دانشجوی برجسته: (12

 تخصیص امتیاز .0 ماده

 پذیری های افزایش توان اشتغالفعالیت .0.3
 یحاتتوض حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

 برای هرروز 5 1.5 انجام بازدیدهای علمی داخل استان  .1

 برای هرروز 11 2 انجام بازدیدهای علمی خارج از استان  .2

 5 1.5 های واقعیبرگزاری کالس در محیط  .3

مانند مزرعه و یا برگزاری کالس در 
ها مرتبط با حرفه دانشجو برای سازمان

دروسی که برگزاری کالس خارج از کالس 
 سرفصل درس نیست.جزء 

 امتیاز برای هر رویداد 21 5 هاآپبرگزاری استارت  .3

 امتیاز هر مسابقه 11 3 طراحی و برگزاری مسابقات علمی  .5

3.  
های( تدوین استانداردهای )صالحیت

 های دایر و جدیدبرای رشته ایحرفه
3 11  
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 یحاتتوض حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  
طراحی  و تدوین دستور کار آزمایشگاه 

 و کارگاه آموزشی
3 11  

8.  
اندازی آزمایشگاه یا کارگاه هیز و راهتج

 آموزشی
5 8  

  21 2 هاطراحی و اجرای ریزدرس  .2

 برای هر نیمسال 11 3 های علمیهمکاری با انجمن  .11

 برنامه درسی، فناوری آموزشی و روش آموزش و ارزشیابی .0.6

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  
با رویکرد رفع نیازهای اساسی  ایرشتهیاند و مجدی یهاایجاد رشته

 کشور و ترویج کارآفرینی

11 31  

  13 1 در دانشگاه یدجد رشتهیکآوردن  یگیریو پ نوشتن  .2

  21 1 دوره یک یبرنامه درس طراحی  .3

  15 5 دوره یک یبرنامه درس بازنگری  .4

  11 2 درس یک یبرنامه درس طراحی  .5

  11 1 درس یک یبرنامه درس  بازنگری  .6

  11 1 نامه در سامانه دانشگاهو  ارائه درس تدوین  .7

8.  
همکاران  یابه همراه خبرگان خارج از دانشگاه و  یمشارکت تدریس

 یلیتکم یالتتحص یانخارج از گروه، دانشجو

 هر واحد یبه ازا 5 1.5

  21 3 یستدر ینروش نو یک یو اجرا طراحی  .9

  21 3 از دانشجو یابیارزش یننو یهاروش یو اجرا طراحی  .01

  28 1 یدرس هایبرنامه ها،¬دوره ارزشیابی  .00

  51 2 ییدانشجو یادالمپ یآمادگ های¬کالس تدریس  .01

  11 2 یکنکور سراسر یی،دانشجو یادهایسؤاالت المپ طراحی  .01

  11 2 هاجشنواره داوری  .04

  21 1 یآموزشمحصوالت کمک  یدو تول طراحی  .05

06.  
-یاددهی هاییهو نظر یاصول علم یتابا رع یفشرده آموزش لوح

 یادگیری

1 21  

  3 2 مطالعه درس یراهنما تدوین  .07

 هرسال 5 5 یشخص یآموزش یتساوب  ایجاد  .08

09.  
و  هانامهییناستانداردها، آ یندها،فرا یندر تدو مشارکت

 دآموزش باش یفیتارتقاء ک یکه در راستا یآموزش یهادستورالعمل

5 21  

11.  
حوزه  یاتیو عمل یراهبرد یهابرنامه ینو تدو یدر طراح مشارکت

 آموزش دانشگاه

5 21  

10.  
 ی( برایتعامل-یا یااستاندارد )چندرسانه یکیالکترون یمحتوا تولید

 دروس

 هر ساعت یبه ازا 51 11

  25 5 دروس یاستاندارد برا یکیآزمون الکترون طراحی  .11

 تهر ساع یبه ازا 31 2 دروس یبرا یکالس مجاز برگزاری  .11

 هر ساعت یبه ازا 5 50 (MOOC) دروس آزاد برخط انبوه سازییادهو پ طراحی  .14
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 های آموزشی و تدریسطراحی و اجرای دوره .0.2

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  
 یهامجوز از آموزش یمدت داراکوتاه یآموزش های¬دوره یبرگزار

 آزاد

 هر ساعت یبرا 11 2

2.  
با موضوع  یآموزش های¬کارگاه ی،علم یهادر نشست تشرک

 مرتبط با آموزش

 هر ساعت یبرا یازامت 21 1.5

3.  
 یبرا یو سخنران ینارسم ی،آموزش یهاها و کارگاهدوره اجرای

 هاسازمان یرکارکنان دانشگاه و سا

 هر ساعت یبرا یازامت 11 3

3.  
ه با موضوعات مربوط به آموزش، رشت ینشست علم برگزاری

 عضو یتخصص

 هر ساعت یبرا یازامت 11 3

5.  
 یحوزه معاونت آموزش هاییشیاندها و هم در نشست شرکت

 دانشگاه

 هر نشست یبرا یازامت 3 1.5

3.  
هر کالس در  یبه ازا 20 3 (یسی/انگلی)فارس یرانیا یرغ یانبه دانشجو تدریس

 یمسالهر ن

 هر ساعت یبه ازا 51 5 در خارج از کشور تدریس  .1

8.  
ساعت در هر  13از  یشاضافه ب ی)جبران یکالس اضاف گزاریبر

 هر واحد( یبرا یمسالن

 هر ساعت یبه ازا 2 0.5

 نظم آموزشی .0.0

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

 یمسالدر هر  ن 21 11 حضور مؤثر  .1

 یمسالهر ندر  3 3 یلیتحص یمسالن یکدر  یمهلت اعالم نمرات امتحان رعایت  .2

 کسب افتخارات آموزشی .0.4

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

  111 51 ینمونه کشور یعلم یأتعضو ه  .1

  21 11 دانشگاه ینمونه آموزش یعلم یأته عضو  .2

  11 5 دانشکده ینمونه آموزش یعلم یأته عضو  .1

  5 2.5 گروه ینمونه آموزش یعلم یأته عضو  .4

  51 21 شده در حوزه آموزشثبت  اختراع  .5

6.  
 یبند به تمام اعضاء گروه علم ینا یازامت 111 21 برجسته آموخته¬دانش داشتن

 یابد¬یمربوطه اختصاص م

 پژوهی آموزشیدانش .0.2

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  
  یداخل یپژوهش-یچاپ مقاله در مجالت علم

 با موضوع آموزش المللیینو ب

 یمثال فصلنامه آموزش مهندسعنوان به 35 1
 یرانا

2.  
ا ب یداخل یجیترو یمقاله در مجالت علم چاپ

 موضوع آموزش

 یمثال نامه آموزش عالعنوانبه 11 5
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 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  

آموزش  های¬یششده در هماارائه  مقاله
با موضوع آموزش در  یامربوط به رشته و 

 المللیینب و یمعتبر داخل هاییشهما

3 3  

4.  
با موضوع  یدرون دانشگاه یپژوهش طرح

 مرتبط به تخصص فرد یآموزش

1 21  

5.  
از دانشگاه با موضوع  یرونب یپژوهش طرح

 مرتبط به تخصص فرد یآموزش

11 31  

6.  
با  یمقاالت در مجالت معتبر داخل داوری

 موضوع آموزش مرتبط با تخصص فرد

1.5 5  

7.  
 یینهرزمد پردازی¬یهنظر های¬کرسی

 آموزش

11 31  

  31 11 یترجمه کتاب درس یا تألیف  .8

  11 5 یدرس پژوه انجام  .9

 محاسبه خواهد شد. 1.15علمی گروه علوم تربیتی با ضریب برای اعضاء هیأت "پژوهشی آموزشیدانش"امتیازات موضوع . 1 تبصره

 سایر .0.1

 توضیحات حداکثر امتیاز دوره حداکثر امتیاز مورد موضوع ردیف

1.  
 یآموزش یمربوط به استاد راهنما یفاانجام وظ

 یکارشناس یاندانشجو

نفر در هر  11هر  یبه ازا 12 2
 یمسالن

 هر ساعت 11 1 به همکاران یادگیریو  یسخدمات مشاوره تدر ارائه  .2

 هر ساعت 11 1 یادگیریو  یسخدمات مشاوره تدر دریافت  .1

 درصد آزمون11 ینمره باال 31 11 یبر زبان خارج تسلط  .4

 تعداد 21 5 یجمع های¬در رسانه ورحض  .5

6.  
 یا هاروزنامه مانند ها¬در رسانه یمقاله آموزش ارائه

 معتبر هاییخبرگزار

2 11  

 ... حضور در مدارس و 21 5 جذب دانشجو یهابرنامه اجرای  .7

 گیرد. علمی تا سه نفر امتیاز کامل تعلق می های مشترک اعضای محترم هیأتبه فعالیت . 2 تبصره

 ص اعتبار ویژه آموزشیمیزان تخصی .4 ماده

 بینی و تخصیص خواهد یافت.ای همان سال پیشعلمی از محل اعتبارات هزینهاعتبار ویژه آموزشی برای اعضای هیأت  .1

بار شده عضو بر ارزش ریالی هر امتیاز؛ اعتضرب امتیاز کسب شود و حاصلارزش ریالی هر امتیاز بر اساس بودجه تخصیصی معین می .2

 دهد.و را شکل میویژه آموزشی عض

 شود.طور ساالنه محاسبه می دوره زمانی اختصاص اعتبار ویژه آموزشی به .3

 کننده اعتبار ویژه آموزشیمراجع بررسی .2 ماده

 است. "کارگروه منتخب شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی"کننده در واحد دانشگاهی )دانشکده، آموزشکده و ...(، مرجع رسیدگی .1

 با ترکیب اعضاء زیراست: "کارگروه  منتخب اعتبار ویژه آموزشی"ید در دانشگاه، مرجع نهایی بررسی و تأی .2
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 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه )رئیس کارگروه( .2.1

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه )دبیر کارگروه(رئیس گروه برنامه .2.2

 مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه .2.3

 مدیر امور آموزشی دانشگاه .2.3

 ت تکمیلیمدیر تحصیال .2.5

 رئیس گروه استعدادهای درخشان .2.3

 های آزادرئیس اداره آموزش .2.1

 معاون آموزشی پردیس/ دانشکده مرتبط .2.8

 هزینه کرد اعتبار ویژه آموزشی .1 ماده

 51گیرد تا در راستای ارتقاء کیفیت آموزش هزینه کند و علمی در اختیار فرد قرار میشده توسط عضو هیأت درصد از اعتبار ویژه کسب  51

 د مابقی برابر جدول زیر هزینه خواهد شد.درص

 مرجع تأیید واحد موضوع ردیف

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  های آموزشی با موضوع مرتبط با آموزشهای علمی، کارگاهشرکت در نشست  .1

 خرید برگ  خرید یا ارتقاء تجهیزات آموزشی  .2

 تأیید دستیار و قرارداد گزارش استاد، نفر ساعت در اختیار گرفتن دستیار آموزشی  .3

 گزارش استاد و تأیید حوزه معاونت آموزشی طور موردی به تواند منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه گرددسایر مواردی که می  .3

 

رئیسه دانشگاه بیرجند به تصویب رسید و از هیأت 34/42/33تبصره در جلسه مورخ  6ماده و  1نامه در این آیین

 اجرا است.یب قابلتاریخ تصو
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 های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجندنامه آموزشآیین 

 نامهنوع سند: آیین
 01/00/0091تاریخ تصویب: 

 01/11/0011تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهشورای برنامه ده:کننمراجع بررسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

 مقدمه .1 ماده

های آموزشی، وری فعالیتکیفیت و بهره"بر ارزش محوری  و مبتنی 1313در راستای تحقق اهداف دانشگاه در سند راهبردی 
 های تشویقی برای گسترش آموزش ترکیبینامه سیاستتدوین آیین"و عملیاتی سازی  "پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دانشگاه

(WT1-A3)" شده استننامه تدوی( این آیین15/11/1322نامه آموزش الکترونیکی )مورخ و همچنین در راستای اجرای نظام.  

  هدف .2 ماده

نظران المللی دانشگاه بیرجند با اساتید و صاحبسازی بستری برای افزایش ارتباطات بیننامه فراهمهدف از تدوین این آیین
های آموزشی و پژوهشی با نامه همکاریتدوین و اجرای آیین"خارجی است که در برنامه عملیاتی سند راهبردی تحت عنوان 

های سازی استفاده از فناورینامه زمینهاز آن یادشده است. از دیگر اهداف این آیین "(WO2-R11لمللی )ااساتید مطرح بین
ا در ههای تحصیلی مختلف با تأکید بر افزایش اثربخشی آموزشهای آموزشی حضوری در دورهنوین آموزشی در ترکیب با روش

 دانشگاه بیرجند است.

 تعاریف .3 ماده

 .هفته آموزشی است 13شامل نیمسال آموزشی:  .1

 آموزشی محیط در حضوری صورتبه دانشجو و استاد که است دانشگاه جاری آموزش روشحضوری(: (متداول  آموزش .2

 .دارند حضور

ی برای ها و امکانات الکترونیکای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتشیوه آموزش الکترونیکی: .3

 گیرد.ره میکمک به یادگیری به

های حضوری و چهره به چهره نوعی از آموزش است که در آن زمینه یادگیری دانشجویان عالوه بر کالس آموزش ترکیبی: .3

 شود.های الکترونیکی فراهم میاز طریق فناوری

ف وزارت عت شود که تمام دروس یک دوره، پس از اخذ مجوز از شورای گسترشای گفته میبه دورهدوره تمام الکترونیکی:  .5

 گردد.به روش الکترونیکی برگزار می
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 :باشد زیر هایقالب از یکی شامل توانددروس میروش الکترونیکی و ترکیبی:  به درس ارائه قالب انواع .3

 گردد. می برگزار الکترونیکی صورتجلسه( آن به 12درصد ) 15درسی است که بیش از  کامالً الکترونیکی: درس 

 :شود جلسه( از آن به روش الکترونیکی ارائه می 12درصد ) 15جلسه( تا  1درصد ) 3.25ست که از درسی ا درس ترکیبی

 گردد.صورت حضوری برگزار میو سایر جلسات به

  :گردد اما از سامانه و بستر الکترونیکی دانشگاه جهت ارائه صورت معمول برگزار میجلسه درس به 13 الکترونیکی مکمل

 .شودهای کیفیت بخش آموزش، استفاده میارسال و دریافت تکلیف، وبینار و سایر فعالیتمحتوا، جلسات بحث، 

 شود.افزاری تحت شبکه است که محتوا و تعامالت آموزشی از طریق آن فراهم میزیرساختی نرم سامانه مدیریت یادگیری: .1

تهیه و از  اییر، پویانمایی و یا چندرسانهنوعی از محتوای آموزشی است که در قالب متن، صدا، تصو محتوای الکترونیکی: .8

 قرار زیر است:محتواهای الکترونیکی به طریق سامانه مدیریت یادگیری قابل اشتراک است. انواع متداول

 متنی محتوای (1

 صوتی محتوای (2
 اسالیدی محتوای (3
 صوتی اسالیدی محتوای (3
 ویدیویی درسی محتوای (5
شده ست که عناصر مختلف متن، صدا، تصویر، پویانمایی و تعامل در آن گنجانده)محتوایی اای تعاملی درسی چندرسانه محتوای (3

 است(.

زمان با حضور دانشجویان در بستر شبکه در زمان معین شروع و صورت همشود که بهبه کالسی اطالق میکالس برخط:  .2

 یابد.می خاتمه

س و دانشجو در راستای یادگیری ترکیبی از آن شود که مدربه مجموعه خدماتی اطالق میخدمات آموزش الکترونیکی:  .11

 قرار زیر است:کنند که اهم آن بهاستفاده می

 های کشور و دنیا؛برقراری ارتباطات برخط مدرسین دانشگاه با مدرسین سایر دانشگاه 

 بین مدرس و دانشجو؛ های درسی، کتاب الکترونیکی )محتوای الکترونیکی(فایل گذاری منابع،به اشتراک 

 نامه از طریق سیستم آموزش الکترونیکی؛های درسی و پایانبادل تمرینات، تکالیف و گزارشت 

 صورت الکترونیکی؛ها بهبرگزاری آزمون 

 نظر بین مدرس و دانشجو؛استفاده از تاالرهای گفتگو و بحث و تبادل  

 گفتگوی برخط بین مدرس و دانشجویان 

 یکی و ترکیبیالکترونهای مقررات آموزشی برگزاری آموزش .4 ماده
ها قرار بندیهای دسته اول یا دوم یا سایر دستهکه دانشگاه جزء دانشگاهبسته به سطح دانشگاه در زمان اجرای دوره، درصورتی .1

 تواند به روش ترکیبی اجرا کند.های دارای مجوز را میدرصد از کل دروس در همه رشته 21و  31، 51گیرد، به ترتیب تا 
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 تمام الکترونیکی برای مقطع کاردانی و دکتری مجاز نیست.اجرای دوره آموزش  .2

 های دسته اول باشد در مقطع کارشناسیکه جزء دانشگاهاجرای دوره آموزش تمام الکترونیکی بسته به سطح دانشگاه درصورتی .3
ط دسته دوم باشد فقهای که جزء دانشگاهو کارشناسی ارشد پس از اخذ مجوز از دفتر گسترش وزارت عتف مجاز است. درصورتی

 در مقطع کارشناسی ارشد مجاز خواهد بود.

 اجرا است.های تحصیلی و تابستان قابلآموزش ترکیبی در تمام مقاطع، در تمام نیمسال .3

صرفاً دروس نظری یا آن بخش از دروسی که ماهیت عملی، کارگاهی یا آموزشی در عرصه کارآموزی و کارورزی را ندارند،   .5
وری، صورت حضصورت الکترونیکی، تنها در صورت برگزاری دوره عملی درس بهش بخش نظری دروس عملی بهشامل شود. آموز

 مجاز است.

 روش به توانمی را دارند الکترونیکی روش به ارائه قابلیت که اطالعات فناوری و کامپیوتری دروس از برخی عملی بخش .3

 .کرد ارائه ترکیبی

 روش الکترونیکی ممنوع است.ها در سطح دانشگاه به می کالسبرگزاری اولین و آخرین جلسه تما .1

تواند صرفاً با مصوبه ها میدرصد از کل ساعات آموزشی هر درس نظری پایه یا تخصصی دارای شرایط الزم در دوره 15حداکثر  .8
ری از ارائه حجم بیشتصورت الکترونیکی ارائه شود. چنانچه مدرس مسئول درس، متقاضی ربط بهشورای آموزشی دانشکده ذی

صورت الکترونیکی باشد، بایستی موضوع برای اجرا در هر نیمسال تحصیلی پس از تأیید در شورای آموزشی دانشکده به درس به
 تصویب شورای آموزشی دانشگاه برسد.

ونیکی موزش الکترنیاز به تأیید هیچ شورایی ندارد و فقط بر اساس درخواست مدرس بستر آ "الکترونیکی مکمل"ارائه درس  .2
 گیرد.توسط مدیر سامانه آموزش الکترونیکی در اختیار او قرار می

 پایان نیمسال تحصیلی دروس ترکیبی دهنده به سؤاالت با هویت دانشجو الزم است آزمونبرای اطمینان از انطباق هویت پاسخ .11
 صورت حضوری انجام گیرد.به

امانه های حضوری، فعالیت در سترکیبی بر اساس میزان مشارکت در کالس ارزیابی نهایی پیشرفت تحصیلی دانشجو در درس .11
های درسی و نتایج امتحانات طول درس و پایانی درس خواهد بود و مدرس هر درس آموزش الکترونیکی، انجام تکالیف و پروژه

 مرجع اصلی ارزیابی دانشجو خواهد بود.

 های تحصیلی در آموزش دروس الکترونیکی و ترکیبی جاری خواهد بود.ای دورههنامه و دستورالعملسایر مقررات مربوط به آیین .12

 استانداردهای آموزشی ارائه دروس الکترونیکی و ترکیبی  .5 ماده
 های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه، رعایت استانداردهای ذیل ضروری است:در راستای نظارت بر سطح کیفی آموزش

ال شده مدیریت آموزشی، برای مدرس در طول نیمسان، برابر برنامه زمانی از پیش تعیینزمبرگزاری کالس الکترونیکی برخط هم .1
 الزامی است.

های های مرتبط با آموزش الکترونیکی و ترکیبی، شایستگیدهنده دروس ضروری است ترکیبی با شرکت در کارگاهمدرسین ارائه .2
 ها را کسب نمایند.ای مناسب اجرای این نوع آموزشحرفه

ز بسترهای فراهم در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی مانند آزمون الکترونیکی، تاالرهای گفتگو )فروم(، امکان تعامل ا .3
 ها به نحو مقتضی استفاده شود.زمان دانشجویان با مدرس و سایر همکالسیناهم
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های ت آموزش الکترونیکی مبتنی بر سرفصلهر ساعازای ای به چندرسانه دقیقه محتوای الکترونیکی 31تهیه یا تولید حداقل  .3
 های سطح یک و دو مشروط به رعایت حق تألیف استفاده نماید.تواند از محتوای الکترونیکی سایر دانشگاهدرس. مدرس می

بع اهای ترکیبی. )در مواردی که منهای یادگیری جهت ارتقاء کیفیت آموزشبارگذاری سایر منابع و محتواهای آموزشی و فعالیت .5
 حق تألیف محتوا را رعایت نماید(.آموزشی توسط مدرس تولید نشده است ضروری است مدرس مالحظات مربوط به

 های دنیاالملل و همکاری با اساتید سایر دانشگاهبرای توسعه ارتباطات بینهای برخط استفاده از ظرفیت کالس .3

 سامانه در دانشجو فعالیت گزارش طریق از الکترونیکی آموزش هایهفته در دانشجویان فعالیت و حضور وضعیت پیگیری .1

 یادگیری مدیریت

 مسئول دانشجو، و درس به مربوط درس )شامل: مقررات برگزاری از قبل گروه شورای در درس طرح یا شناسنامه تصویب .8

 و تحصیلی پیشرفت ارزیابی روش تکالیف، مطالعه، راهنمای درس، عناوین و ساعات سرفصل، ها،، هدف)مدرسین و طراح(
 ها(.آزمون

 حضوری، هایکالس برخط، جلسات الکترونیکی )مانند: زمان یادگیری مدیریت سامانه در الزم هایرسانیاطالع ارائه .2

 تکلیف( ارسال هایبندیزمان حضوری و و برخط هایآزمون

 مدرس به و داده انجام را آن تحصیلی نیمسال طول در دانشجویان که ترکیبی درس هر در دارزمان تکلیف یک حداقل ارائه .11

 دهند. تحویل مربوطه

ول های مستمر در طمنظور سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، مدرس موظف است نسبت به اجرای ارزشیابیبه .11
 نیمسال و برگزاری آزمون پایان دوره اقدام نماید.

 .الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه در ترکیبی دروس در دانشجویان تگیری فعالیره .12

 از: اندعبارت ارزیابی هایشاخص ترینمهم از دانشکده )برخی و گروه توسط تحصیلی نیمسال هر پایان در درس ارزیابی .13

 .بود خواهد مذکور زشیابیار از حاصل نتایج ترکیبی روش به دروس ادامه آزمون(. معیار چگونگی دستیابی، محتوا، قابلیت

 .آموزشی گروه توسط آن تأیید و درس )مدرس( مجری توسط ساله 3 دوره طی ترکیبی دروس روزرسانیبه .13

 علمیها برای اعضای هیئتامتیازات استفاده از این آموزش .6 ماده

 )حضوری(متداول  سدرو همانند مدرس، موظف یا و آموزانه در اعمال جهت ترکیبی و الکترونیکی دروس معادل واحد میزان .1
 .بود خواهد

 حق مؤلف/مؤلفان محتوا از محل فروش محتوای الکترونیکی آموزشی در چهارچوب ضوابط مالی دانشگاه محفوظ است. .2

تدوین "ای تعاملی و ارائه آن در قالب درس ترکیبی با تأیید هیئت ممیزه امتیاز معادل به تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه .3
 اختصاص خواهد گرفت. "گردآوریکتاب به شیوه 

به ارائه دروس الکترونیکی، ترکیبی و مکمل و تولید محتوای الکترونیکی در اعتبار ویژه آموزشی پس از طی مراحل قانونی امتیاز  .3
 تعلق خواهد گرفت.

 هاشرح وظایف دانشکده .7 ماده

 علمی و دانشجویانهای ترکیبی برای اعضای هیئتسازی آموزشفرهنگ .1
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 ."کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی دانشکده"نفری تحت عنوان  1نفری و حداکثر هی حداقل سهتشکیل کارگرو .2
احبعلمی صشود، ترکیب شورا شامل معاون آموزشی دانشکده/پردیس، یک مدیر گروه و حداقل یک همکار هیئتپیشنهاد می

 مند در حوزه آموزش الکترونیکی باشد.تجربه و عالقه
های الکترونیکی و ترکیبی و در علمی در راستای توسعه آموزشهای اعضاء هیئتهای آموزشی از فعالیتحمایت مدیران گروه .3

 ها.لحاظ نمودن فعالیت اعضاء در ارزشیابی آن

ری و هرگونه بازنگ شده استریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند بازنگری و تصویبدر شورای برنامه 18/18/1311ماده و در تاریخ 7 نامه در این آیین

 اجرا است.نامه از زمان تصویب قابلکننده خواهد بود. این آیینو تفسیر بر عهده شورای تصویب
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 نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزشی، پژوهشی دانشگاه بیرجندشیوه 

 نامهنوع سند: شیوه
 09/00/0091تاریخ تصویب: 

 09/00/0091تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:هیهت

 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند مراجع بررسی کننده:

 دکتر احمد خامسان)رئیس دانشگاه( تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

علمی و اقدام در جهت اجرایی نمودن برنامه عملیاتی نامه استخدامی اعضاء هیأتآیین 62و  32جهت اجرایی نمودن مواد  مه:مقد . 0 ماده

ی این دستورالعمل اجرای 1414در سند راهبردی دانشگاه در  "(WO1-A11نامه پرداخت حق التدریس )اصالح آیین"

 شود.تدوین و به اجرا گذاشته می

های التدریس و حمایت از فعالیتالحقیق و حقبرای پرداخت حق مند، عادالنه و با رویکرد اقتصاد مقاومتیتدوین روشی نظام هدف: . 0 ماده

 بخش آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه بیرجند. کیفی

 
 ضوابط کلی

، دانشیار 11، استادیار آموزشی 12، مربی آموزشی 13آموزشیار  مربیعلمی، موظف تدریس اعضاء هیأتنامه استخدامی آیین 23مطابق ماده   . 0 ماده

 واحد است. 8و استاد آموزشی  9آموزشی 

سقف  15/1396/ 11مطابق دستور یازدهم از هشتمین نشست عادی هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ   . 0 ماده

 دول زیر است.ها به قرار جآموزانه

 جمع یپژوهش آموزانه یآموزش آموزانه مسالین

 واحد 25 واحد 15 واحد 11 اول

 واحد 25 واحد 15 واحد 11 دوم

 واحد 8 جمعاً تابستان

 های جدول فوق براساس آخرین مصوبه هیأت امناء دانشگاه قابل تغییر است.سقف آموزانه . 1 تبصره

در هر نیسمال  ساعت 18شود برابر التحقیق در این دستورالعمل استفاده میهت پرداخت حقهر واحد نظری که برای معادل واحد پژوهشی ج  . 5 ماده

 تحصیلی است.

  . 6 ماده
ساعت تدریس عملی و همچنین  1.5التدریس یک ساعت تدریس نظری و حقنامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، آیین 62مطابق ماده 

 گردد.العاده شغل )مخصوص( عضو تعیین میجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقالتحقیق یک ساعت تحقیق اعضاء بر اساس یک پنجاهم محق
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 های آموزشیسازی فعالیتالف( نحوه معادل

  . 7 ماده
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 ساعت است.18ساعت و با محاسبه زمان امتحان  1هر واحد نظری در هفته برابر 

 التدریس دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد شد.حق . 1 تبصره

ف
دی

ر
 

 تعداد واحد و تدریس در طول ترم

ساعات تدریس در طول 

 هفته

واحد معادل قابل 

 احتساب

تعداد واحد 

 عملی

تعداد ساعت 

س بر تدری

 اساس سرفصل

0 0 01 0 1666 

0 0 00 0 0600 

0 0 50 0 0699 

0 0 61 0 0666 

5 1 85 5 3.33 

مدرس تعریف شود، واحد معادل و حق التدریس بر اساس درصد  1در صورتیکه درس توسط بیش از  . 2 تبصره

 .شود مشارکت تقسیم می

  . 8 ماده
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واحد قابل  5، حداکثر تا شودمی محاسبه زیر طریق به کارشناسی کاردانی، دوره نامهپایان ،پروژه هر برای معادل واحد

 محاسبه است.

                     نامه يا رسالهواحد پروژه پايان   = واحد معادل 

     3     

 اد واحد معادل فوق بر تعداد مدرسيننامه توسط بيش از يك نفر سرپرستي شود تعداگر پروژه پايان . 1 تبصره

 شود.تقسيم مي

هاي كارداني، كارشناسي )پيوسته و ناپيوسته( بيشتر از يك واحد نامه دورهبراي يك پروژه پايان . 2 تبصره

 باشد.واحد معادل قابل احتساب نمي 4معادل و براي كارشناسي ارشد پيوسته بيشتر از 

مشمول اين ماده نيستند و واحد معادل آن همان  دروسي كه به عنوان درس پروژه تدريس مي شوند . 3 تبصره

 واحد مصوب درس است .

واحد و براي دوره كارشناسي  33/0واحد معادل دروس، جلسه بحث، مسئله مخصوص دوره كارشناسي  . 4 تبصره

 واحد به ازاء هر دانشجو قابل محاسبه است. 66/0ارشد 

 فرمول ذيل استفاده مي گردد: براي پروژه هايي كه توسط بيش از يك نفر دانشجو ارائه گردد از . 5 تبصره

 تعداد واحد×تعداد دانشجو                                                   

 

  واحدقابل محاسبه است . 5و حداكثر تا 
2تعداد دانشجو+  
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  . 9 ماده

ی، 
راع

، ز
ی

رز
شاو
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لیا

عم

ی
رز

رو
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 و 
ی

وز
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کا
 

ی
ماع

جت
ی ا

کار
دد

،م
 

واحد معادل دروس عملیات صحرایی، کشاورزی، زراعی، مهارت آموزی دانشکده کشاورزی، کارآموزی و کارورزی به طریق 

 واحد معادل قابل احتساب است. 4شود و در هر نیمسال حداکثر زیر محاسبه می

 

 5دانشجو( + )تعداد واحد درس * تعداد  

 

ت علمی بطور کامل و در طول أگردد که عضو هیدر صورتی منظور می و زراعی واحد معادل عملیات صحرایی . 1 تبصره

 ساعت در هر ترم در محل عملیات حضور داشته باشد. 51درس به ازای هر واحد 

 

  . 11 ماده

ت 
وری

مام
ق 

ح

ی
ید

زد
 با

س
رو

د
 

نـامه اسـتخدامی اعضـای آئین 34درسـی، مطابق ماده العـاده مـأموریت بازدیـدهای علمی مصوب در برنامهفوقپرداخت 

 .گرددمییافته به دانشکده تأمین های مربوطه از محل بودجه اختصاصو تمامی پرداخت خواهد بودهیـأت 

ها از محل پژوهانه اعضای هیأت ها و رسالهنامه های مربوط به پایانالعاده مأموریت بازدیدها و سایر هزینهفوق . 1 تبصره

 .علمی تأمین شود

  . 11 ماده

نار
می

س
 

شود. به ازاء هر دانشجو بر اساس جدول زیر محاسبه می  واحد معادل درس سیمنار

 احد معادلو مقطع

) کارشناسی
1

10
 1/1( یا 

) کارشناسی ارشد
1

5
 2/1( یا 

) دکتری
1

4
 25/1( یا 

 واحد برای هر مقطع تحصیلی در هر نیمسال قابل احتساب است. 2واحد معادل سمینار حداکثر تا  . 1 تبصره

  . 12 ماده

ن
ری

تم
ل 

ح
 

 واحد قابل محاسبه خواهد بود. 1.66به ازای هر ساعت حل تمرین 

 گیرد که مصوب سرفصل دروس باشد.های اختصاص میس به حل تمرینالتدریحق . 1 تبصره

  . 13 ماده

ه 
ی ب

رف
مع

اد
ست

ا
 

واحد و جمعاً تا  125/1نظر از واحد درس برای هر دانشجو به میزان واحد معادل دروس معرفی به استاد و تک درس صرف

 است. نفر( قابل پرداخت 8واحد ) 1سقف 

  . 14 ماده

ب 
رای

ض

د 
دا

 تع
ی

یش
فزا

ا

در 
و 

شج
دان

ع 
قط

م

ی
اس

شن
کار

 

 واحد معادل برای دروس نظری اصلی، تخصصی دوره کارشناسی بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد.

𝑈 = 𝑤 ∗ (1 +
𝑛 − 50

100
) 

  تعداد دانشجو در کالس درس  nواحد درس؛  wواحد معادل،   uتوضیح: 

  . 15 ماده

ب 
رای

ض

ی 
یش

فزا
ا

ن 
ویا

شج
دان

ت 
یال

ص
تح

ی
میل

تک
 

 . تکمیلی بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد. ضرایب افزایشی دانشجویان تحصیالت

𝑈 = 𝑤 ∗ (1 +
𝑛 − 15

30
) 

  . 16 ماده

ب 
رای

ض

ی 
یش

فزا
ا

س 
رو

د

ت 
یال

ص
تح

ی
میل

تک
 

محاسبه خواهد شد؛ در صورتیکه درس برای بار اول ارائه شود،  1.5کمیلی با ضریب ضریب افزایشی مقطع تحصیالت ت

 اعمال خواهد شد. 2ضریب افزایشی 

12 
 واحد معادل = 
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  . 17 ماده

ی، 
اس

شن
کار

ع 
قط

ر م
 د

جو
نش

 دا
داد

 تع
ی

هش
کا

ب 
رای

ض

ی
اس

شن
کار

ی
کیل

ت ت
یال

ص
تح

 و 
شد

ار
 

د بر اساس رابطه زیر محاسبه نفر کمتر باش 21که تعداد دانشجویان کالس از واحد معادل دروس کارشناسی در صورتی

 خواهد شد

𝑈 = 𝑤 ∗ (1 −
𝑥 − 𝑛

2𝑥
) 

 تعداد دانشجو در کالس درس؛  nواحد درس؛  wواحد معادل،   uتوضیح: 

 x  است.  3و دکتری  5، کارشناسی ارشد 21کف کالس است که برای مقطع کارشناسی 

 ارشد است.شجوی کارشناسیهای مشترک تحصیالت تکمیلی هر دانشجوی دکتری معادل دو داندر کالس . 1 تبصره

در مقطع  8در مقطع کارشناسی،  31هایی که به هردلیلی اعالم ظرفیت در دفترچه کمتر از در رشته . 2 تبصره

درصد ظرفیت مورد تأیید سازمان سنجش برای آن ورودی  75در مقطع دکتری است، کف کالس  5ارشد و کارشناسی

 باال انجام خواهد شد. است؛ الزم به توضیح است که رندسازی کف کالس، رو به

 ضرایب کاهشی این ماده بر واحدهای موظف عضو هیئت علمی، اعمال نخواهد شد. . 3 تبصره

  . 18 ماده

ی
دن

ت ب
ربی

ت
 

 است که این ضریب شامل مجموع درس )نظری و عملی( خواهد شد.  1.75بدنی و ورزش عمومی معادل واحدهای تربیت

رک دانشگاهی بر اساس جدول زیر محاسبه های تربیت بدنی فاقد مدپرداخت مدرسان حق التدریسی رشته . 1 تبصره

خواهد شد.  
 التدریس مربیان ورزشیحق

 مبنای محاسبه هر ساعت عنوان

 3التدریس مربی پایه یک ساعت حق المللیمربی بین

 2یس مربی پایه التدریک ساعت حق ملی 1مربی درجه 

 1التدریس مربی پایه یک ساعت حق ملی 2مربی درجه 

 3التدریس مربی آموزشیار پایه یک ساعت حق ملی 3مربی درجه 

 التدریسیک ساعت حق هابدنی دانشگاهعضو هیأت علمی تربیت

 التدریسیک ساعت حق علمیبدنی غیرهیأتدارندگان مدارک تحصیلی تربیت
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 های پژوهشیسازی فعالیتمعادلنحوه ب( 
  . 09 ماده

ره 
او

ش
و م

ی 
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هن
را

ته
وس
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شد
 ار

ی
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شن
ار
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( 1.166) ششمک( و مشاوره معادل ی1.75) چهارمسهارشد ناپیوسته معادل نامه دوره کارشناسیواحد معادل راهنمایی هر پایان

 )مطابق برنامه درسی مصوب( است. نامهانیپاواحد نظری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 % 31در طول مدت اجرا قابل پرداخت است.  % 51هد بود و از واحد معادل بعد از تصویب پیشنهاده خوا % 21 . 1 تبصره

 باقی مانده بعد از دفاع دانشجو پرداخت خواهد شد.

نامه پایان کهیدرصورت. گرددیمنظور م مشاور استادنفر  1 و راهنما استاد نفر 1 ارشدکارشناسی نامهپایانهر  برای . 2 تبصره

 شود.درصد مشارکت افراد تقسیم می بر اساسواحد معادل فوق نفر راهنمایی یا مشاوره شود، تعداد  1توسط بیش از 

  . 01 ماده

ه 
سال

ر 
 ه

ره
او

ش
و م

ی 
مای

هن
را

ی 
تر

دک
 

واحد نظری رساله )مطابق  ( 1.166) ششمکو مشاوره معادل ی (1.75)چهارمسهمعادل راهنمایی هر رساله دکتری معادل واحد 

 برنامه درسی مصوب( است. 

 % 31در طول مدت اجرا قابل پرداخت است.  % 51از واحد معادل بعد از تصویب پیشنهاده خواهد بود و  % 21 . 1 تبصره

 باقی مانده بعد از دفاع دانشجو پرداخت خواهد شد.

نامه توسط بیش پایان کهیدرصورت. گرددیمنظور م مشاور استادنفر  2 و راهنما استاد نفر 1دکتری  رسالههر  برای . 2 تبصره

 شود.درصد مشارکت افراد تقسیم می بر اساسنفر مشاور هدایت شود، تعداد واحد معادل فوق  2نفر راهنما یا  1از 

  . 00 ماده

 و 
ی

تر
دک

ه 
سال

ل ر
وام

ر ع
سای

یپا
ان

مه
نا

 
شد

 ار
ی

اس
شن

کار
 

 جدول زیر خواهد بود: قراربهارشد کارشناسی نامهانیپاری و سایر عوامل رساله دکت الزحمهحق

ساعت  نوع فعالیت ردیف

 آموزانه

واحد 

 معادل

 توضیحات

ارشد برای کارشناسی نامهانیپاداوری  0

 هر داور 

 نفر قابل پرداخت است. 2حداکثر به   1.389 ساعت 7

 داوری رساله دکتری برای هر داور  0

 

 نفر قابل پرداخت است 3به  حداکثر  1.778 ساعت 14

 5 داور طرح تحقیق دکتری تخصصی 0

 ساعت

1.278   حداکثر تعداد نفرات را ضوابط تحصیالت

 کندیمتکمیلی دانشگاه تعیین 

تکمیلی دفاع نماینده تحصیالت 4

 دکتری تخصصی نامهانیپا

3 

 ساعت

1.167   حداکثر تعداد نفرات را ضوابط تحصیالت

 کندیم تکمیلی دانشگاه تعیین

نماینده تحصیالت تکمیلی دفاع  5

 ارشدکارشناسی نامهانیپا

2  

 ساعت

1.111   حداکثر تعداد نفرات را ضوابط تحصیالت

 کندیمتکمیلی دانشگاه تعیین 

ارشد و رساله کارشناسی نامهانیپای داور )پیشنهاده طرح تحقیق، دفاع از علمئتیهی اعضاهر یک از  الزحمهحق . 1 تبصره

ی خراسان جنوبی برای هادانشگاههیئت امناء  18/16/1397از دانشگاه برابر دستور شانزدهم، مصوبه  دکتری( خارج

 محاسبه خواهد شد. 31و  25، 15استادیاران، دانشیاران و استادان به ترتیب بر اساس پایه 

  . 00 ماده

ون
زم

آ
 

مع
جا

 

 هد شد.جدول زیر محاسبه خوا قراربهسقف پرداخت برای خدمات مربوط به آزمون جامع 

 واحد معادل ساعت آموزانه فعالیت

 دانشجو -ی آزمون کتبی جامع برای هر درسهابرگهو تصحیح  سؤالطراحی 

 

 1.111 ساعت 2

 1.222 ساعت4  ی هر دانشجوازاداوری آزمون شفاهی جامع دکتری تخصصی برای همه گروه داوران به 
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  . 00 ماده

 .شودینم، مبلغی پرداخت سیالتدرحقناظر علمی، در قالب برای مصاحبه آزمون ورودی دکتری تخصصی و 

 ی قبل از شروع نیمسال تحصیلی مربوطه خواهد بود. علمئتیهنرخ آموزانه پرداختی بر اساس آخرین حکم صادره عضو   . 00 ماده

 

سیده و از نیمسال دوم دانشگاه بیرجند به تصویب ر سهیرئئتیه 09/00/0091در جلسه مورخ تبصره  00ماده و  00در  نامهوهیشاین 

اجرایی محاسبه معادل  دستورالعملدر   قیالتحقحقهای مربوط به  تبصرهو  هامادهاست. و تمام  اجراقابل 0099-0091سال تحصیلی 

 .جدید جایگزین خواهد شد دستورالعملبا  سهیرئئتیهو سایر مصوبات  00/00/0090آموزشی مصوب هیئت محترم رئیسه تاریخ 
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 هاریزدرس تدوین و طراحی امهنآیین 

 نوع سند: آیین نامه
 16/00/0091تاریخ تصویب: 

 16/00/0091تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه  مراجع بررسی کننده:

 دکتر محسن آیتی)معاون آموزشی و  تحصیالت تکمیلی دانشگاه( أیید کننده:ت

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

 مقدمه:.1 ماده

ای که در نهگونماید، بههای درسی دایر را ضروری میروزرسانی برنامههای مختلف دانش بشری، بهسرعت رشد علوم در حوزه

تری آشنا شوند که در های جدیدهای موجود ضروری است دانشجویان با یافتههای علوم عالوه بر سرفصلبسیاری از حوزه

 هاییهای درسی با کاستیهای برنامه درسی دایر گنجانده نشده است. عالوه بر این برخی از دروس موجود در برنامهسرفصل

ود. شانجامد، جبران میاز طریق برگزاری یک یا چند جلسه درسی که کمتر از یک نیمسال می هامواجه هستند که این کاستی

نیاز دانشجویان برای ورود به برخی از دروس است، این های موجود در نظام آموزش عالی کمبود دانش پیشاز دیگر چالش

 های درسی رسمی  برخیها در برنامهمدیریت این چالشهای کوتاه جبران شود. برای تواند از طریق برگزاری دورهکاستی نیز می

ن دوینامه طراحی و ت.  با توجه به این ضرورت، آیینشده استگنجانده هاریزدرسهای کوتاهی تحت عنوان درسهای دنیا، دانشگاه

 شده است.   ها تدوینریزدرس
 

 هاارائه ریزدرساهداف .2 ماده

 :کندمی دنبال را زیر اهداف بیرجند دانشگاه در هاریزدرس ارائه

  امعه،ج مسائل حل در  کارآمد و متعهد انسانی نیروی تربیت بر مبنی دانشگاه اندازچشم بیانیه تحققحرکت در جهت  .1

 (WO1-A12عملیاتی برنامه) هاریزدرس نامهآیین تدوین .2

 ( WO1-A10عملیاتی برنامه)دانشجویان پذیری اشتغال توان افزایش اجرایی دستورالعمل تدوین .3

 (SO1-A8آزاد) هایآموزش کالج گواهینامه در اعطای با همراه استان مدارس برای هاریزدرس ارائه .4

 (WT1-A5آموزشی) هایروش عملکرد رزیابیا و بهبود تشکیل کمیته و آموزشی هایروش ارتقاء اجرایی نامهشیوه تدوین .5

 علوم وزارت آموزشی محترم معاونت طرف از ابالغی دانشجویان پذیری اشتغال توان ارتقاء نامهآیین سازی عملیاتی .6

 .فناوری و تحقیقات

 .های موجود و افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاهاستفاده بهینه از منابع و ظرفیت .7

 تعاریف:.3 ماده

https://www.northwestern.edu/norris/arts-and-recreation/minicourses/index.html
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 دانشگاه بیرجند است. منظور دانشگاه: .1

 نام کرده و مشغول به تحصیلشده، ثبتهای آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفتهفردی است که دریکی از دوره دانشجو: .2

 است.

امه کند و برنای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال میمنظور مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  .2

  ریزی آموزشی وزارت به تصویب رسیده است.ه یا شورای عالی برنامهآن توسط دانشگا
ساعت در طول یک نیمسال  32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  13میزان درسی که مفاد آن برای هر واحد نظری واحد درسی:  .3

 شود.ی تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میتحصیلی یا دوره

 .گزیندبرمی اختیار به خود، تحصیلی رشته با مرتبط دروس میان از دانشجو هک است هاییدرس :اختیاری دروس .5

 ریضرو دانشجو، مهارت یا دانش کمبود رفع برای آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است هاییدرس :جبرانی دروس .3

 شود.می عیینت تحصیلی دوره هر برای عالی شورای مصوب آموزشی های¬نامه¬آیین در دروس این تعداد. است

 .است آموزشی هفته 13 شامل :آموزشی نیمسال .1

 شود که مدت اجرای آن کمتر از یک نیمسال تحصیلی است.به درس اطالق می ریزدرس: .8

های جدید افزون بر برنامه درسی دایر و ارائه یافته سازیشود که هدف آن غنی:  به ریزدرسی اطالق میریزدرس غنی ساز .2

 است.

برای ورود به یک   های دانشی و مهارتی دانشجویانشود که هدف آن جبران کاستی: به ریزدرسی اطالق مینیازریزدرس پیش .11

 یا چند درس در برنامه درسی دایر است.

ای در حوزه تخصص و یا های مهارتی، حرفهصالحیتشود که هدف آن افزایش : به ریزدرسی اطالق میریزدرس مهارتی .11

 های مرتبط به رشته دانشجو است.تخصص

 ها اصول و ضوابط  طراحی و اجرای ریزدرس.4 ماده

 ها دارای اهداف، محتوا، روش ارائه و ارزشیابی مشخص باشندضروری است ریزدرس .1

 ها مورد تأیید گروه آموزشی باشدضروری است مدرس ریزدرس .2

احی نیاز و یا مهارتی طرساز، پیش های ریزدرس، غنیها با برنامه درسی دایر مرتبط باشند و دریکی از قالبزدرسضروری است ری .3
 شود.

 ساعت باشد. 2تواند کمتر از ریزدرس نمی .3

 انجام ارزیابی و ثبت نمره برای ریزدرس ضروری است. .5
 

 نحوه ایجاد ریزدرس.5 ماده

به گروه آموزشی مربوطه ارائه شود و پس از تصویب به  1بر اساس چارچوب پیوست الزم است درخواست مدرس  "ریزدرس"برای ایجاد 
شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال شود. پس از تصویب ریزدرس در شورای مزبور، ریزدرس  جهت  اطالع به  حوزه 

های آزاد و مجازی زمان و مکان ریزدرس به مدیریت آموزششود و یک نسخه از آن همراه باریزی و توسعه آموزشی دانشگاه ارسال میبرنامه
 ها و اجرا  ارسال شود.رسانی به دانشجویان و  سایر دانشگاهدانشگاه جهت اطالع

https://www.merriam-webster.com/dictionary/minicourse
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 شرایط پذیرش دوره.6 ماده

 ها باشند.شرکت در ریزدرستوانند متقاضی میهمه مقاطع دانشجویان  .1

 ها وجود ندارد.زدرسها در ریمحدودیتی برای شرکت دانشجویان سایر دانشگاه .2

  هاریزدرس مقررات آموزشی .7 ماده

 کند .های آزاد  تبعیت میهای آموزشی آموزشها از مجموعه مقررات دورهقوانین آموزشی ریزدرس .1

 برگزار شود یتابستان نیمسال صورت الکترونیکی و یا در قالبتواند بهمی هاریزدرس .2

 شهریه.8 ماده

 .است بیرجند دانشگاههای آزاد، آموزش پرداخت شهریه طبق تعرفه مشمول هاکننده در ریزدرسشرکت دانشجوی .1

 ها معاف است. درصد باالی ورودی خود باشد از پرداخت شهریه  ریزدرس 5چنانچه دانشجویی جزء  .2

 دریافت گواهی دوره .9 ماده

 .کنندگان  پس از پایان دوره ریزدرس و کسب حدنصاب نمره قبولی صادر خواهد شدصدور گواهی برای شرکت .1

 .شوددانشگاه صادر می های آزاد و مجازی مسئول آموزشبا امضای ریزدرس گواهی  .2

 علمیها  برای اعضای هیئتامتیازات طراحی و اجرای ریزدرس.11 ماده

 علمی اختصاص خواهد گرفت.با تصویب مراجع ذیصالح برای اعضای هیئت 3از ماده 13امتیاز برگزاری کارگاه آموزشی بر اساس بند .1

 ها در اعتبار ویژه آموزشی پس از طی مراحل قانونی امتیاز تعلق خواهد گرفت.زدرسبه ارائه ری .2

ماده و یک پیوست پس از چندین جلسه بحث در شورای مدیران حوزه آموزش در نوزدهمین جلسه  34نامه در این آیین

ز نیمسال دوم سال تحصیلی بررسی  و تصویب شد و ا 3239/ 42/36ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه مورخ شورای برنامه

 اجرا است. قابل 3239-3233
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 : چارچوب طراحی ریزدرس 3 پیوست

 عنوان ریزدرس )انگلیسی(:  عنوان ریزدرس )فارسی(:

 شماره ریزدرس: 
 تلفیقی از شماره درس مربوطه و شماره جدید است.

 مهارتی نیازپیش ساز نوع  ریزدرس: غنی

 شده است:ها طراحیهایی که ریزدرس در راستای آنم درس یا درسنا

 عملی-نظری  عملی:    میزان ساعت:........      نوع ریزدرس:  نظری: 

 هدف کلی  ریزدرس:

 اهداف جزئی ریزدرس:

 

 ه مشکل موردتوجه قرار گیرد(نیاز یا کل به جزء و یا ساده بنیاز/پس)ترتیب و توالی جلسات بر اساس اصل پیشسرفصل ریزدرس: 

 

 

 کند راهای یادگیری که به تعمیق تجارب دانشجویان کمک می)در این قسمت روش تدریس پیشنهادی، ملزومات، تجهیزات و امکانات موردنیاز و فعالیتیادگیری:-روش یاددهی

 فهرست نمایید(:

.................................... 

 

 

 ترکیبی  الکترونیکی  وریروش ارائه ریزدرس: حض
 ای مدرسین برای ارائه ریزدرس مشخص کنید:به ترتیب اولویت شایستگی حرفه

 هاسایر شایستگی مرتبه رشته تخصصی ردیف

0    

0    

0     
 اعالم نمره........ روززمان نیاز برای / مدتندارد  / پروژه عملی دارد آزمون پایانی نوع آزمون:  در طول دوره روش ارزیابی:  

 )در صورت کمی بودن حداقل نمره قبولی(  توصیفی  نوع ارزشیابی کمی 

 عنوان منبع معرفی شود( عنوان منبع اصلی معرفی شود و چند مقاله تخصصی پایه نیز به)الزامی است یک منبع به مراجع ریزدرس:
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 آموزشی هاینامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروهشیوه 

 نامهنوع سند: شیوه
 09/00/0091تاریخ تصویب: 

 09/00/0091تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند کننده:مراجع بررسی

 شی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاون آموز دکتر محسن آیتی تأییدکننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:
 

شود که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده، در امور آموزشی شامل آموزشی به کارشناسی اطالق می گروه کارشناس .3 ماده

 .ل تمرین فعالیت نمایدتدریس دروس نظری، عملی )آزمایشگاه و کارگاه( و ح

های  آموزشی ضروری است بر اساس فرایندهای حوزه معاونت آموزشی مجوزهای صالحیت تدریس را گروه کارشناسان .6 ماده
 کسب نمایند.

 کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( در زمره کارشناسان آموزشی قرار نخواهند گرفت. .2 ماده

ساعت حضور در  31وظیفه نموده و موظف به ها انجامدانشکده آموزشی زیر نظر معاونین آموزشی گروه های کارشناسان .0 ماده
 محل کار جهت انجام تدریس موظف، پاسخگویی به دانشجویان و سایر وظایف محوله در شرح وظایف سازمانی هستند.

واحد معادل نظری، با مدرک کارشناسی  11های آموزشی با مدرک دکتری تعداد واحد موظف تدریس کارشناسان گروه .4 ماده
 واحد معادل نظری است. 13واحد معادل نظری و با مدرک کارشناسی 12شدار

شود و چنانچه درسی توسط استاد و کارشناس صورت  مستقل تعریف میهای آموزشی بهدروس برای کارشناسان گروه .2 ماده
نیز به همان نسبت  ها در برگزاری درس تعیین و واحد معادلبرگزار شود و هر دو در محل حضورداشته باشند، درصد مشارکت آن

 شود.ها تقسیم میبین آن

 ریزی شود.ضروری است واحدهای موظف آموزشی کارشناسان در ساعات موظف حضور ایشان برنامه .1 ماده

 شود.که کارشناس موظف خود را خارج از ساعت اداری داشته باشد، معادل ساعت تدریس از وقت اداری کاسته میدرصورتی . 1 تبصره

رشناسان موظف هستند در ساعات اداری خارج از ساعت تدریس در محل خدمت خود حضورداشته و برابر شرح وظایف کا .9 ماده
 رسانی کنند.ابالغی خدمت

های آموزشی در ساعات حضور )شامل مسئولیت تعیین وظایف آموزشی و غیر آموزشی و نظارت بر عملکرد کارشناسان گروه .3 ماده
 مدیریت دانشکده است.آزمایشگاه و کار اداری( بر عهده 

علمی دانشگاه اعضای هیئت« نحوه محاسبه واحدهای معادل»نامه سازی واحدهای آموزشی مطابق با آییننحوه معادل .34 ماده
 بیرجند است.

 شود.واحد به ازای واحدهای مازاد بر موظف، آموزانه پرداخت می 11در صورت تکمیل واحدهای موظف، تا سقف  .33 ماده

علمی در مرتبه مربی العاده شغل )مخصوص( عضو هیئتپنجاهم حقوق و فوقساس یکآموزانه یک ساعت نظری بر ا .36 ماده
 شود.آموزشیار، مربی و استادیار با توجه به مدرک تحصیلی وی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( پرداخت می

یل حصیلی دالنیم سال ت هرکه کارشناس آموزشی مشمول کسر موظف شد، الزم است مدیریت دانشکده دردرصورتی .32 ماده
 های آموزشی را کتباً به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید.توجیهی ساعات کسر از موظف آموزشی کارشناسان گروه
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متر شده کتعیین« نصف واحد موظف»که در دو نیمسال متوالی، وظایف آموزشی محوله به یک کارشناس از درصورتی .30 ماده
ن وضعیت پست سازمانی و محل خدمت، وی را به معاونت آموزشی دانشگاه معرفی باشد، معاون آموزشی دانشکده باید جهت تعیی

 کند. معاونت آموزشی دانشگاه پس از بررسی در صورت لزوم پرونده فرد به معاونت اداری و مالی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

تواند شود و هر کارشناس میسر میواحد معادل از موظف هر کارشناس ک 2 به ازای هر مسئولیت کارگاه یا آزمایشگاه .34 ماده
 آزمایشگاه یا کارگاه را بر عهده بگیرد.  3مسئولیت حداکثر 

 علمی دانشگاه خواهد بود.های آموزشی ،همانند اعضای هیئتکسر موظف سنوات کارشناسان گروه .32 ماده

 

صیلی تصویب و از نیمسال دوم سال تح 33/33/3239تبصره در تاریخ  3ماده و  32نامه در این شیوه

 االجرا است.الزم 3239-3233
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 پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند-نامه دستیار آموزشیشیوه 

 نامهنوع سند: شیوه
 19/19/0091تاریخ تصویب: 

 01/11/0099تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند -معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه راجع بررسی کننده:م

 رئیس دانشگاه بیرجند -دکتر احمد خامسان تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

 : اهداف1ماده 
ها و مراکز آموزش عالی پژوهشی و نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاهیوهسازی زمینه اجرایی شفراهم .1

 ؛2211-ش–و شماره عتف  25/17/1397شده از وزارت عتف به تاریخ فناوری ابالغ

سند راهبردی  WO1-A10دانشجویان )برنامه عملیاتی پذیریاشتغال توان افزایش اجرایی دستورالعمل تدوین .2

 دانشگاه(؛

 پذیری دانشجویان؛های عملی برنامه های درسی در راستای افزایش توان اشتغالبهبود کیفی و اجرای جنبه .3

 های پژوهشی؛های دانشجویان تحصیالت تکمیلی باهدف ارتقای کیفیت آموزش و فعالیتگیری از توانمندیبهره .4

 پژوهش؛توانمندسازی دانشجویان واجد شرایط تحصیالت تکمیلی در امر آموزش و  .5

 های پژوهش و فناوری.علمی در ارتقاء کیفیت آموزش و فعالیتایجاد انگیزه و کمک به توان اجرایی اعضاء هیئت .6

 : تعریف2ماده 

ارشد، دانشجوی مقطع دکتری و یا پژوهشگر دوره پسادکتری است که بر اساس ضوابط دانشجوی کارشناسی دستیار:

 نماید.علمی همکاری میپژوهش و فناوری با عضو هیئتنامه در انجام امور آموزشی، این شیوه

 : شرایط دستیاری3ماده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و یا پژوهشگر دوره پسادکتری دانشگاه بیرجند باشد. (1

 دانشجوی کارشناسی ارشد باید در سال دوم تحصیل خود باشد. (2

 سنوات تحصیلی مجاز آموزشی خود باشد. ارشد و دکتری( باید دردستیار )دانشجوی کارشناسی (3

ماه و قابل تمدید تا یک سال است. طول دوره نباید بیشتر از یک سال بامالحظه زمان  6طول هر دوره دستیاری  (4

 آموختگی دستیار باشد.دانش

 هر عضو هیئت علمی در هر نیمسال فقط یک دستیار آموزشی و یک دستیار پژوهشی می تواند داشته باشد (5

 : وظایف دستیار4ماده 
 نامه و بارگذاری آنروزرسانی برنامه درسی و تدوین درسکمک به استاد در به .1

 سازی مطالب و تهیه محتوای آموزشیآماده .2
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 های پژوهشی و فناوری طبق ضوابط دانشگاههمکاری در انجام طرح .3

 پژوهشی-های علمیها و نشستمشارکت در برگزاری همایش .4

 هاها و آزمایشگاهاههمکاری در برگزاری کارگ .5

 مشارکت با استاد در بازدیدهای علمی، صحرایی و میدانی .6

 های درسیهای عملی برنامههمکاری در برگزاری جنبه .7

 : تعهدات دستیار5ماده 

 مباالتی وی به دانشگاه وارد شود.های دانشگاه و خساراتی که ممکن است در اثر بیتعهد در قبال اموال و دارایی .1

 امور دفتری و اداری در دوران دستیاری.عدم انجام  .2

 کند.گونه تعهدی برای دانشگاه جهت استخدام دانشجو ایجاد نمیدستیاری هیچ .3

 علمی: تعهدات عضو هیئت6ماده 

های امتحانی تحت عنوان دستیاری به دانشجویان تحصیالت تکمیلی واگذاری تدریس دروس نظری و تصحیح برگه .0

 مجاز نیست.
های عملی یک درس مسئولیت رسمی دارند و یار نباید به انجام وظایف سایر افرادی که در اجرای جنبهاستفاده از دست .0

شوند )استاد درس، مسئول آزمایشگاه، کارشناس آموزشی و سایر مشاغل مرتبط( بابت آن از حقوق و مزایا برخوردار می

 لطمه وارد کند.

 : نحوه پرداخت7ماده 

التحقیق، آموزانه و یا سایر ظرفیت موجود در بودجه دانشگاه صورت خواهد انشجویی، حقنحوه پرداخت در قالب کار د .1

 گرفت.

 ساعت در ماه است. 41ساعت در هفته و  11حداکثر زمان دستیاری قابل پرداخت برای هر دانشجو  .2

ارشد برابر آموزانه و برای کارشناسی 1الزحمه دستیاران برای دانشجوی دکتری تخصصی برابر آموزانه مربی پایه حق .3

 است. 1مربی آموزشیار پایه 

 دانشگاه پژوهشی بر اساس ضوابط کنندمی همکاری فناوری و پژوهش هایطرح در که الزحمه دستیارانیحق پرداخت .4

 ضوابط رعایت با مربوطه درآمدهای سایر یا و و فناوری پژوهش مصوب طرح اعتبار گرنت، اعتبار التحقیق،حق محل از

 .بود خواهد داختپر قابل

 های تخصیص دستیار: شاخص8ماده 

ها هرساله توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، بر اساس معیارهای زیر سهمیه دستیار تعیین و به پردیس

 :شودها ابالغ میو دانشکده

 پژوهشی دانشکده-نیاز آموزشی 

  محاسبه  3.2و دانشجوی دکتری  1.6ی کارشناسی ارشد ، دانشجو1نسبت استاد به دانشجو، هر دانشجوی کارشناسی

 شود.می

 پذیری دانشجویانهای افزایش توان اشتغالمیزان فعال بودن گروه آموزشی در تدوین و اجرای برنامه 

 دهندهآموزش و پژوهشی استاد درخواست عملکرد 
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 : ساختار کارگروه تخصیص دستیار9ماده 

 یه دستیار را اختصاص خواهند داد:کارگروهی متشکل از اعضاء زیر، سهم

 معاون آموزشی دانشگاه .8

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه )دبیر(رئیس گروه برنامه .9

 و بودجه دانشگاهمدیر برنامه  .11

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه .11

 مدیر امور دانشجویی .12

 یک نماینده از شورای پژوهشی دانشگاه .13

 یک نماینده از شورای آموزشی دانشگاه .14

 نظارت :11ماده 

ماهه ضروری است گزارش  6در اولین سطح، استاد مربوطه تأییدکننده کیفیت خدمات دستیار خواهد بود. پس از دوره  (1

 حسن انجام کار را به شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال نماید.

 نمایند.ید میدر دومین سطح معاون آموزشی دانشکده و شورای تحصیالت تکمیلی خدمات دستیار را تأی (2

 های دستیار ومعاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری به ترتیب حسب مورد مسئول نهایی تأییدکننده فعالیت (3

 ربط خواهند بود.گزارش به مراجع ذی

 توسط هیأت رئیسه دانشگاه مورد اصالح قرار گرفت. 01/11/0099 ماده و در تاریخ 01نامه در این شیوه
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 درسی دانشگاه بیرجندبرنامه تدوین و ینامه طراحشیوه 

 نامهنوع سند: شیوه
 01/11/0091تاریخ تصویب: 

 10/01/0099تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 نشگاهریزی و توسعه آموزشی داشورای برنامه کننده:مراجع بررسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی تأییدکننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

 مقدمه .1 ماده
دی زیا پذیری دانشجویان و حرکت در مرزهای دانش تا حدپاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش توان اشتغال

های آموزشی است. سرعت تحوالت در جامعه، بازنگری و تغییر های درسی نظامروزرسانی برنامهوابسته به تغییر و به

ناپذیر تبدیل کرده است؛ در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ضرورتی اجتناب ازپیشبرنامه درسی را بیش

 288715/2های آموزش عالی )شماره ها و مؤسسهریزی درسی به دانشگاهرنامهنامه واگذاری اختیارات بآیین»موجب به

 7استفاده بهینه از این فرصت برابر ماده  ها داشته است کهتفویض اختیار مناسبی به دانشگاه «(16/2/1395مورخ 

بر ضرورت ذکرشده، بر  سازی ساختار سازمانی مناسب در دانشگاه است. عالوهنامه مذکور نیازمند طراحی و جاریآیین

نامه طراحی و شده است که شیوهبینیهای عملیاتی زیر پیشبرنامه 1414اساس سند راهبردی دانشگاه بیرجند در 

 نماید.تدوین برنامه درسی را ضروری می

 درسی  برنامه تدوین و طراحی نامهآیین تدوین(WO1-A8) 

 هایگروه درسی هایبرنامه بازبینی ( آموزشیWO1-A5) 

 تعاریف و اختصارات .2 ماده

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. وزارت: -1

 ریزی آموزشی وزارت عتف است.شورای عالی برنامه شورای عالی: -2

 های آموزش عالیها و مؤسسهریزی درسی به دانشگاهنامه واگذاری اختیارات برنامهآیین نامه واگذاری اختیارات:آیین -3

 (16/2/1395مورخ  288715/2)شماره 

 درسی برنامه تدوین و نامه طراحیشیوه نامه:شیوه -4

 دانشگاه بیرجند دانشگاه: -5

 ءگذاری دانشگاه بعد از هیئت امنادومین رکن سیاست شورای دانشگاه: -6

 فردی است که مسئولیت بازنگری و/یا تدوین برنامه درسی را بر عهده دارد. مجری طرح: -7

های گروهی و فردی است که یادگیرنده باهدف آموزشی ها، فعالیتها، تجارب، بحثارتتمامی مه برنامه درسی: -8

 کند.مشخص و تحت نظارت مؤسسه کسب می
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رسی د به حذف، ادغام، جایگزینی، تغییر عنوان و یا محتوای سرفصل هر یک از دروس برنامه بازنگری برنامه درسی: -9

 داللت دارد.

ائه برنامه درسی برای رشته تحصیلی جدید، بر اساس نیازهای جامعه یا تحوالت به ار تدوین برنامه درسی جدید: -11

 علمی اشاره دارد.

های تحصیلی کاردانی )پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی هر یک از دوره دوره تحصیلی: -11

 های آموزش عالی اجرادر هر یک از مؤسسه ای هستند کهارشد )پیوسته و ناپیوسته(، دکتری تخصصی و دکتری حرفه

 شود.می

های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در هایی است که برای تمامی دانشجویان دورهدرس دروس عمومی: -12

 ها توسط دانشجو الزامی است.شود و گذراندن آنصورت یکسان ارائه میها بهتمامی مؤسسه

ها است و باهدف افزایش بنیه علمی و آماده کردن دانشجو نشجو، ملزم به انتخاب آنهایی است که دادرس دروس پایه: -13

 شود.برای درک بهتر دروس تخصصی ارائه می

های نظری و ها است و فراتر از مبانی و چارچوبهایی است که دانشجو ملزم به انتخاب آندرس دروس تخصصی: -14

ه باهدف عمق بخشیدن به دانش یا مهارت و تغییر نگرش دانشجو عنوان جزئی از هسته اصلی برنامه درسی است کبه

 شود.ارائه می

 گزیند.اختیار برمی از میان دروس مرتبط با رشته تحصیلی خود، به های است که دانشجودرس دروس اختیاری: -15

ت دانشجو، دانش یا مهار هایی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبوددرس دروس جبرانی: -16

 شود.های آموزشی مصوب شورای عالی برای هر دوره تحصیلی تعیین مینامهضروری است. تعداد این دروس در آیین

 اهداف بازنگری و تدوین برنامه درسی .3 ماده

 ریزی درسی؛تحقق اهداف مصوب در سند راهبردی دانشگاه در حوزه برنامه -1

 ری و تدوین برنامه درسی؛های دانشگاه در فرایند بازنگاستفاده از توانمندی -2

 های درسی با نیازهای فعلی و آتی جامعه؛منطبق سازی برنامه -3

 نهادینه کردن تغییر و تحول برنامه درسی در دانشگاه؛ -4

 روزآمد شدن برنامه درسی با توجه به تحوالت دانش بشری؛ -5

 های دانشگاه؛های درسی با امکانات و تواناییسازی برنامهمتناسب -6

شور های تحصیلی با نقشه جامع علمی کسازی سطوح و رشتهرابطه متقابل تحصیل با اشتغال، متناسب کمک به تنظیم -7

 و اسناد باالدستی؛

 ای، نوآوری، کارآفرینی و کارگروهی متمرکز بر حل مسئله؛رشتههای بینحمایت از گرایش -8

 :گرددها مینامه مشمول آنمواردی که این شیوه .4 ماده

 .شودهای آن درس، تعداد واحد میبه تغییر در اهداف، سرفصلبازنگری یک درس که منجر  -1

ایجاد یک درس جدید در برنامه درسی مصوب )ممکن است درس جدید جایگزین یک درس موجود شود یا به برنامه  -2

 .درسی افزوده شود(

 رشته تحصیلی در مقاطع آموزشی دایر.بازنگری کامل برنامه درسی یک -3
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 ه جدید در هر یک از مقاطع تحصیلی.رشتدرسی یک تدوین برنامه -4

 های مورد تائید وزارت عتف.جایگزینی برنامه درسی با برنامه درسی دانشگاه -5

 اصول و ضوابط بازنگری و تدوین برنامه درسی دانشگاه .5 ماده
 های درسی؛ای در بازنگری و تدوین برنامهتوجه به اصول و مبانی اسالمی و اخالق حرفه -1

 های فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی؛ها و بخشنظران سایر دانشگاهبفکری صاحگیری از همبهره -2

 های درسی؛المللی در بازنگری و تدوین برنامهتوجه به استانداردها، تجارب ملی و بین -3

 التحصیلیهای درسی بر روند تحصیلی و فارغدر نظر گرفتن پیامدها و اثرات حاصل از ایجاد تغییرات در برنامه -4

 ان؛دانشجوی

 های درسی؛توجه به جایگاه دروس پایه در بازنگری یا تدوین برنامه -5

 ریزی درسی در تدوین و بازنگری برنامه درسی؛استفاده از ظرفیت مشاوره تخصصی کارشناسان برنامه -6

است. بازنگری و اصالح  های درسی منوط به یک دوره اجرا پس از اعمال تغییراتتدوین و بازنگری مجدد برنامه -7

ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه نامه مصوب بازنگری شده پیش از پایان موعد مقرر منوط به اخذ مجوز از شورای برنامهبر

 است.

نظر و دارای مدرک دکتری در رشته مربوطه باشد و با دانشگاه بیرجند بایست متخصص، صاحبمجری طرح، می -8

 وابستگی سازمانی داشته باشد.

ی اگونههای مرتبط صورت گیرد بهبایست با همکاری متخصصان رشتهمی ی، ارائه پیشنهادارشتهدر مورد دروس بین -9

 عنوان همکار معرفی گردند.عنوان مجری و نفر)ات( دیگر بهکه یک نفر به

 ؛"های درسیچارچوب تدوین و بازنگری برنامه"توجه به مفاد مندرج در  -11

 های درسی؛برنامهگیری از منابع روزآمد در تدوین و بازنگری بهره -11

 دهنده درس باشد.هرگونه تغییر در دروس پایه باید با هماهنگی گروه آموزشی سرویس -12

غیراز دروس نامه، بهنامه واگذاری اختیارات، دانشگاه با رعایت مفاد مندرج در این آیینآیین 4بر اساس ماده  -13

ای درسی جدید را در کلیه مقاطع تحصیلی دارد. ههای درسی موجود و تدوین برنامهعمومی، اختیار بازنگری برنامه

های واگذارشده به شورای تحول علوم انسانی، طبق روال جاری های درسی در رشتههمچنین بازنگری و تدوین برنامه

 وزارت انجام خواهد شد.

برنامه درسی نامه واگذاری اختیارت جهت تدوین برنامه درسی جدید، ابتدا باید طرح توجیهی آیین 6برابر ماده  -14

ریزی آموزشی وزارت عتف ارسال شود؛ پس از تائید جدید پس از تصویب در شورای دانشگاه به شورای عالی برنامه

 وزارت مجری یا مجریان اقدام به تدوین برنامه درسی جدید نمایند.

رسی جدید در هر رشته، های داندازی و اجرای هریک از برنامهنامه واگذاری اختیارات، راهآیین 8مطابق با ماده  -15

 منوط به کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است.

تغییر عنوان برنامه درسی مجاز نیست مگر آنکه برنامه درسی، جدید تلقی شود که در این صورت مشمول ضوابط  -16

 پیشنهاد دوره جدید خواهد شد.



                

 
11 

 

(از تاریخ 5)بهشتی: سال 5که حداقل های درسی در تمام مقاطع تحصیلی ها و برنامهالزم است کلیه سرفصل -17

ریزی آموزش عالی نیز بازنگری نشده باشند، موردبازنگری قرار گیرند )بنا بر ها گذشته و در دفتر برنامهبازنگری آن

 بررسی است(.سال به فراخور رشته گرایش، قابل 5ضرورت، بررسی زودتر از 

 مراحل بازنگری و تدوین برنامه درسی .6 ماده

: فردی است که بر اساس مصوبه گروه آموزشی مسئولیت بازنگری و یا تدوین ا تدوین برنامه درسیی مجری بازنگری -1

 برنامه درسی را بر عهده دارد.

( 3( مجری طرح بازنگری و/یا تدوین برنامه درسی؛ 2( مدیر گروه؛ 1متشکل از  ریزی درسی گروه:کارگروه برنامه -2

 ؛ریزی درسی دانشکده( نماینده برنامه4؛ علمی گروه با تخصص مرتبطعضو هیئت 2حداقل 

تواند ریزی درسی دانشکده مینفر شورای گروه با حضور نماینده برنامه 5های آموزشی کمتر از در گروه: 0تبصره 

ریزی درسی گروه، معاونت آموزشی ریزی درسی گروه شود. پس از تائید طرح در کارگروه برنامهجایگزین کارگروه برنامه

ریزی درسی دانشگاه ارسال خواهد کرد. طرح برنامه درسی جدید یا پیشنهاد طرح مذکور را به کارگروه برنامه دانشکده

 ماه قبل از شروع سال تحصیلی صورت پذیرد. 3جایگزینی برنامه درسی بایستی حداقل 

کارشناسان واحد  ریزی درسی دانشگاه ومتشکل از رئیس کارگروه برنامه ریزی درسی دانشگاه:کارگروه برنامه -3

های نامهها را بر اساس آیینهای درسی پیشنهادی از سوی دانشکدهریزی درسی است که وظیفه ارزیابی برنامهبرنامه

ریزی درسی دانشگاه از متخصصان به صالحدید کارگروه برنامه .ریزی درسی بر عهده داردباالدستی و اصول علمی برنامه

 ها برای ارزیابی برنامه درسی پیشنهادی استفاده خواهد کرد.داخل دانشگاه و سایر دانشگاه

شورای دانشگاه  25/12/1398بر اساس مصوبه جلسه مورخ  ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه:شورای برنامه -4

ریزی درسی دانشگاه به شورای نامه واگذاری اختیارات برنامههای درسی در راستای آییناختیارات تائید نهایی برنامه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه تفویض شده است.برنامه

 شده را بر عهده دارد.های درسی جدید تدوینمسئولیت تصویب نهایی برنامه شورای دانشگاه: -5

ریزی و توسعه آموزشی شورای برنامه 10/01/0099تبصره در جلسه مورخ  0ماده و  6نامه در این شیوه

 اجرا است.تصویب قابل دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ
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 ای دانشگاه بیرجندرشتههای تحصیلی میاننامه ایجاد و مدیریت دورهآیین 

 نامهنوع سند: آیین
 06/16/0091تاریخ تصویب: 

 06/16/0091تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهشورای برنامه کننده:مراجع بررسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 

 مقدمه.1 ماده
های دانش بشری و به هم ریختن مرزهای دانش در علوم رفته در حوزهعلمی و تغییرات صورت گ تحوالت به توجه با

پیش آمده است از طرف دیگر؛ نیازمند پرورش افرادی است  کار بازار در که افزونی روز مختلف از یک طرف و تغییرات

خود را به های آنکه آموزش عالی فعالیت مگر نیست میسر های مختلف دانش بشری توانمند باشند؛ اینکه در حوزه

 دارای ای،پایه مفاهیم دانستن ضمن آموختگان آنسمت سویی هدایت کند که پاسخگوی این تغییرات بوده و دانش

ر ای درشتههای میانرشته و همچنین تعریف رشتهباشند. توسعه تحقیقات میان مرتبط رشته چند در علمی هایقابلیت

نقشه  در ایرشتههای میانتوسعه رشتهل گرفته است. اهمیت پرداختن به ها برای پاسخ گویی به این نیازها شکدانشگاه

های عملیاتی برنامه 1414جامع علمی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در سند راهبردی دانشگاه بیرجند در افق 

 شده است:های عملیاتی تدوین نامه در راستای تحقق این برنامهبینی شده است که این آیینزیر پیش

 (WO1-A1) نامه مرتبطها و تدوین آیینایرشتهبین برای ساختاری ساماندهی مطالعاتی طرح

 کردن جایگزین دانشکده( و هر در ایرشتهدورۀ بین ای )حداقل دورشتهبین هایدوره بر تأکید با جدید هایدوره ایجاد"

 (WO1-A2) )سال 5 در طی هدور 45 مجموع در(تقاضا  کم هایرشته بجای جدید هایرشته

 تعاریف.2 ماده

و در  گیردیافته بشری( را در بر میشود که دو یا چند دیسیپلین )دانش سازمانای اطالقبه رشته ای:رشتهرشته میان

ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه ای مشخص شده است و یا شورای برنامهرشتهسامانه آموزش عالی تحت عنوان میان

 ای تشخیص داده است.رشتهماهیت میان رشته مذکور را با

شود که مسئولیت اصلی اجرای دوره را با همکاری به گروه/دانشکده/پردیسی اطالق می گروه/دانشکده/پردیس مجری:

گروه علمی همکار بر عهده دارد و دانشجویان رشته در دانشکده مربوطه ثبت نام کرده و امور اداری دانشجویان بر عهده 

 زشی است.آن واحد آمو

درسی اعضاء شود که در راستای اجرای برنامهبه گروه/دانشکده/پردیسی اطالق می گروه/دانشکده/پردیس همکار:

 گذارد.علمی و خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی خود را در اختیار گروه/دانشکده/پردیس مجری میهیئت

موجب حکم معاونت آموزشی دانشگاه جهت ارائه خدمات شود که بهعلمی گفته می: به عضو هیئتعلمی وابستهعضو هیئت

 شود.علمی موردنیاز رشته به گروه/دانشکده/پردیس مجری معرفی می
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 نحوه تصویب رشته.3 ماده
 نامه با گروه/دانشکده/پردیس مرتبط در محورهای ذیل:هماهنگی و امضاء تفاهم (1

 همکار و مجری ارائه خواهد شد.سازی دروسی که توسط اعضاء گروه/دانشکده/پردیس تقسیم دروس و مشخص 

 های پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلیها و فعالیتنامهتقسیم پایان 

 استفاده از امکانات و تجهیزات موردنیاز رشته 

 نامهبه انضمام تفاهم "کاربرگ پیشنهاد ایجاد رشته/گرایش جدید"تکمیل  (2

 طرح ع ازریزی و توسعه آموزشی دانشگاه و دفاطرح در شورای برنامه (3

 طرح در شورای دانشگاه و ارسال به دفتر گسترش وزارت عتف (4

در مواردی که به هر دلیلی تفاهم بین گروه/دانشکده/پردیس مجری و گروه/دانشکده/پردیس مرتبط قبل از ارسال  . 1 تبصره

رای ه شوتواند طرح توجیهی را بریزی و توسعه آموزشی دانشگاه حاصل نشد، دانشکده مجری میطرح به شورای برنامه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه ارسال نماید؛ شورا در مورد نحوه همکاری تصمیم گیری خواهد کرد.برنامه

در مواردی که رشته فاقد برنامه درسی مصوب در وزارتین است، ضروری است جهت پیگیری ایجاد رشته جدید،  . 2 تبصره

 ریزی و توسعهیجاد رشته جدید به شورای برنامهتدوین و تصویب برنامه درسی در وزارت عتف؛  ابتدا طرح توجیهی ا

 آموزشی دانشگاه ارسال شود.

 رشته اجرای نحوه.4 ماده

که دانشگاه تصمیم به وجود درصورتیمحل استقرار و ارائه خدمات به دانشجویان در دانشکده مجری خواهد بود با این (1

های همکار ملزم به انتقال رشته جری و دانشکدهای داشته باشد؛ دانشکده مرشتههای میانایجاد  واحد مجزا برای رشته

 و دانشجویان به ساختار سازمانی جدید هستند.

صادر خواهد شد و فردی  "علمی وابستهعضو هیئت"علمی همکار توسط معاونت آموزشی ابالغ برای عضو یا اعضاء هیئت (2

 بود.که حکم مذکور را دریافت کرده موظف به ارائه خدمات به دانشجویان خواهد 

نامه ملزم به در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات موردنیاز به بر اساس تفاهم گروه/دانشکده/پردیس مرتبط (3

 مجری خواهند بود.گروه/دانشکده/پردیس 

ضروری است کلیه تصمیمات در مورد رشته توسط کارگروه تخصصی متشکل از اعضاء مرتبط از گروه مجری و اعضاء  (4

 گرفته شود. علمی وابستههیئت

 .یابدمی اعتبار مجری پردیس/دانشکده رئیس و دانشگاه رئیس امضای با صادره دانشنامه (5

ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه در شورای برنامه 1398/06/26تبصره در تاریخ  0ماده و  0نامه در این آیین

 اجرا است.تصویب و از زمان تصویب قابل
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 فرعی دانشگاه بیرجندهای نامه تحصیل در دورهآیین 

 نامهنوع سند: آیین
 00/16/0091تاریخ تصویب: 

 00/16/0091تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهشورای برنامه کننده:مراجع بررسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی ه:تأیید کنند

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده مسئول بروزرسانی:

 مقدمه .1 ماده
توانند در یک تخصص تکمیلی فرعی نیز تحصیل های اصلی، دانشجویان میهای دنیا در کنار دورهدر اغلب دانشگاه

های پذیری و شناسایی استعدادهای دانشجویان و حرکت به سمت کسب تخصصف آن افزایش توان اشتغالنمایند که هد

ای، این نیاز را برای رشتههای بینهای مختلف علوم و رشد پژوهشافزایی روزافزون زمینهپیوند و هم ای است.رشتهمیان

طالع های تحصیلی دیگر اخود، از مبانی، اصول و فنون رشته دانشجویان ایجاد کرده است که عالوه بر فراگیری رشته تحصیلی
ه فرعی عنوان دوررشته دیگر را بهدهند تا دروس تخصصی یکهای معتبر جهان، به دانشجویان اجازه میپیدا کنند.  اکثر دانشگاه

فرعی  هایهای معتبر ایران نیز دورهزمان با رشته اصلی مطالعه نمایند. در چند سال اخیر نیز در بسیاری از دانشگاهصورت همبه
 و هارشته گستردگی و با توجه به تنوع و دانشگاه بیرجند ظرفیت به اندازی شده است با عنایتافزایی دانشجویان راهجهت مهارت

 هایمحیط ایجاد رد دانشگاه بیرجند آموختگاندانش توانمندسازی در سزاییبه تأثیر تواندمی هادوره این اجرای ارائه،قابل دروس

انداز دانشگاه مبنی بر باشد. در راستای تحقق بیانیه چشم داشته جامعه تخصصی به نیازهای پاسخگویی و کارآفرینی وکار،کسب

پذیری توان اشتغال افزایش اجرایی دستورالعمل تدوین ونیروی انسانی متعهد و کارآمد  در حل مسائل جامعه،  تربیت

نامه ارتقاء و همچنین عملیاتی سازی آیین 1313( در سند راهبردی دانشگاه بیرجند در WO1-A10یاتیدانشجویان)برنامه عمل
ر نامه تحصیل دتوان اشتغال پذیری دانشجویان ابالغی از طرف معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ آیین

 شود.قرار زیر تصویب و ابالغ میهای فرعی را بهدوره

 های فرعیدوره اهداف .2 ماده
 کمک به تحقق هدف واالی دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد در حل مسائل جامعه .1

 های دایر در دانشگاهآشنایی دانشجویان با مباحث تخصصی یکی دیگر از دوره .2

 هایی که موردعالقه دانشجویانکسب مهارت و تخصص در رشته .3

 ایرشتههای میانتوسعه تخصص .4

 آموختگانتوان اشتغال پذیری دانش افزایش .5

 آموختگان در بازار کارافرایش احتمال جذب دانش .6

 عنوان رشته فرعیرشته دیگر بههای باالتر از طریق تحصیل در یکدر دوره سازی دانشجو جهت ادامه تحصیلآماده .7

 های موجود و افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه.استفاده بهینه از منابع و ظرفیت .8

 تعاریف: .3 ماده

 منظور دانشگاه بیرجند است. دانشگاه:
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ل نام کرده و مشغول به تحصیشده، ثبتهای آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفتهفردی است که دریکی از دوره دانشجو:

 است.

یا مدرک  اهیهای تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گوفردی است که یکی از دوره آموخته:دانش

 تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.

 شود که دانشجوی/ دانشجویان آن دورههای تحصیالت تکمیلی دایر دانشگاه اطالق میبه دوره کارشناسی یا دوره دوره اصلی:

 باشد. "دوره فرعی"متقاضی شرکت در دوره 

های برای آشنایی دانشجویان سایر ها/پردیسنشکدهمدتی است که توسط یکی از دامنظور دوره آموزشی کوتاه دوره فرعی:

 شود.نامه با آن رشته ارائه میهای مشمول این آیینرشته

دانشکده یا گروهی است که دانشجو مقطع کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی آن دانشکده محسوب  دانشکده/ گروه اصلی:

 شود.می

 نماید.را ارائه می "دوره فرعی"رهدانشکده یا گروهی است که دو دانشکده /گروه میزبان:

رنامه کند و بای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال میمنظور مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی: 

 ریزی آموزشی وزارت به تصویب رسیده است.آن توسط دانشگاه یا شورای عالی برنامه

ساعت در طول یک نیمسال  32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  13واحد نظری میزان درسی که مفاد آن برای هر واحد درسی: 

 شود.ی تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میتحصیلی یا دوره

 برنامه آموزشی دوره فرعی: .4 ماده
 از بین میزبان گروه یا دانشکده توسط که است واحد  24 حداکثر و 18 حداقل بر مشتمل دوره هر آموزشی برنامه

 تواندمی هر دوره پیشنهادی دروس واحد شود. تعدادمی انتخاب دایر در آن دانشکده یا واحد دانشگاهی هایورهد دروس

 به موظف دانشکده میزبان، آموزشی معاون تأیید با و خود اصلی رشته با متناسب دانشجو که باشد واحد 24 از بیش

 .است هدور طی گواهی دریافت برای مصوب واحدهای تعداد حداقل اخذ

 نحوه ایجاد دوره .5 ماده
های اصلی خود را که ماهیت الزم است گروه یا دانشکده میزبان پس از بررسی، واحدهایی از دوره "دوره فرعی"برای ایجاد دوره 

شود را در گروه آموزشی تصویب کند و سپس  به شورای آموزشی پذیری دانشجویان میعملی داشته و منجر به افزایش توان اشتغال
صیالت تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه نماید. پس از تصویب دوره در شورای مزبور، برنامه آموزشی دوره فرعی جهت بررسی و تح

ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه ارسال می شود. بعد از تأیید برنامه آموزشی دوره توسط این نهایی به مدیریت گروه برنامه تأییدو 

 یرش دوره، امکان شرکت در دوره را خواهند داشت.گروه، دانشجویان واجد شرایط پذ
لف های مختای نیز امکان تعریف دوره فرعی از دروس رشتهها در هر دانشکده یا به صورت بین دانشکدهعالوه بر گروه . 1 تبصره

 وجود دارد با این وجود یک گروه علمی ضرورت دارد مسئولیت گروه میزبان را برعهده گیرد.

 شرایط پذیرش دوره .6 ماده
د متقاضی تواننشده( مییان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند ) با شرایط تعییندانشجو .1

 دوره فرعی باشند.

پس از  تأیید استاد راهنمای گروه مبداء و مدیر گروه میزبان می توانند   های فرعیدانشجویان متقاضی دوره .2

 دروس دوره فرعی را انتخاب نمایند
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 .زمان با دوره اصلی دانشجو به پایان برسدکثر همدوره فرعی باید حدا .3

 های فرعیمقررات آموزشی دوره .7 ماده

 .واحد است 24و حداکثر   18رشته تحصیلی حداقل تعداد واحد فرعی برای یک .1

 24های اصلی و فرعی دانشجو در هر نیمسال برای دوره کارشناسی های انتخابی دورهحداکثر مجموع واحد .2

 .واحد است

های اصلی و فرعی دانشجو در هر نیمسال برای دوره تحصیالت های انتخابی دورهوع واحدحداکثر مجم .3

 .واحد است 18تکمیلی 

شود، نمرات دروس اخذشده دوره ای مستقل درج میارنامه دانشجو یا کارنامهکنمرات دروس دوره فرعی در  .4

 یری نخواهد داشت.در میانگین نیمسال اخذ دروس مزبور و همچنین میانگین کل دانشجو تأث

 .درس مجاز نیستاخذ دروس دوره فرعی با استفاده از مهمانی و تک .5

 .شده دوره را بگذراندهای مشخصبرای صدور گواهی کامل دوره فرعی الزم است دانشجو تمامی واحد .6

 .شوددروس این دوره جایگزین دروس اختیاری دوره اصلی نمی .7

ت، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاری دانشگاه در دوره دانشجویی که در دوره فرعی شرکت کرده اس .8

اصلی خود خواهد بود و تفاوتی در اجرای مقررات آموزشی اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غیبت، مشروطی، سنوات و 

 سایر موارد ایجاد نخواهد شد.

 اجرا هایشیوه .8 ماده

با دانشجویان آن درس )محصل در برگزاری دوره: کالس هر درس در محل دانشکده گروه میزبان همراه  .1

 .رشته اصلی( برگزار خواهد شد

 ترم تابستان برگزار شودصورت الکترونیکی و یا در قالبتواند بهدروس دوره فرعی می .2

 شهریه .9 ماده

های دوره فرعی طبق تعرفه دانشجویان دوره فرعی مشمول پرداخت شهریه متغیر واحد دانشجویان دوره .1

 .امنای دانشگاه بیرجند هستندتنوبت دوم)شبانه( مصوب هیئ

 "دوره فرعی"درصد باالی ورودی خود باشد از پرداخت شهریه دروس اخذشده  5چنانچه دانشجویی جزء  .2

 در نیمسال بعد معاف است.

 دوره گواهیدریافت  .11 ماده

های دوره فرعی را با موفقیت بگذراند، گواهی دوره فرعی صادر خواهد دانشجویی تمام واحدکه درصورتی .1

که دانشجو موفق به گذراندن تمام  واحدها نشود، فقط برای دروسی که گذرانده است گواهی صادر در صورتی .شد

 خواهد شد.

های آزاد و مجازی دانشگاه و با امضای ریاست های فرعی پس از تائید مسئول آموزشگواهی دوره .2

 .شوددانشکده/پردیس میزبان و معاون آموزشی دانشگاه صادر می
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ریزی و توسعه آموزشی  دانشگاه که در ماده در سیزدهمین جلسه شورای برنامه 11نامه در ییناین آ

 1399-1398برگزار شد، بررسی  و تصویب گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی  1398/ 12/16تاریخ 

 .قابل اجرا است
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 شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند 

 نامهنوع سند: شیوه
 00/01/0091یخ تصویب: تار

 10/19/0011تاریخ ویرایش )بروزرسانی(: 

 ریزی و توسعه آموزشی دانشگاهرئیس گروه برنامه نژاددکتر محمدعلی رستمی کننده:تهیه

 شورای آموزشی دانشگاه کننده:مراجع بررسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه دکتر محسن آیتی تأیید کننده:

 ریزی و توسعه آموزشیکارشناس مسئول برنامه سرکارخانم آسیه شنیده بروزرسانی: مسئول

نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و ایجاد وحدت آیین  3-23و  1-23،  21منظور اجرای صحیح مواد نامه بهاین شیوه هدف: .1 ماده

 های آموزشی دروس تدوین شده است.رویه در تنظیم برنامه

 نفر است. 3و دکتری  5؛ کارشناسی ارشد 21در دروس نظری مقاطع کارشناسی حداقل تعداد دانشجو  .2 ماده

 ست.ظرفیت ورودی فعال  بال مانع ا % 75های آموزشی نظری با برگزاری کالس .0 تبصره

 شود. های تعیین شده، در نظر گرفته میدانشجوی عادی برای حد نصاب 2هر دانشجوی نیمسال آخری معادل  .0 تبصره

شود محاسبه می 2ر دانشجوی دکتری معادل و ه 1های تحصیالت تکمیلی مشترک، هر دانشجوی ارشد معادل در کالس .0 تبصره

 دانشجو است. 5و کف دانشجویان هر کالس 

 خواهد بود.1حداقل و حداکثر تعداد دانشجو در دروس عملی مطابق با پیوست  .0 تبصره

ی زیر کف، مستلزم مصوبه گروه و شورای آموزشی دانشکده و ارائه دالیل توجیهی به شورای آموزشی هاتشکیل کالس .5 تبصره

 دانشگاه و کسب مجوز از این شورا است.

نفر در صورت تقاضای استاد و موافقت گروه، قابل  61های دروس نظری عمومی و پایه مقطع کارشناسی با تعداد باالی کالس .3 ماده

نفر در صورت تصویب  51بود. کالس های دروس نظری اصلی و تخصصی مقطع کارشناسی با تعداد باالی تفکیک به دو کالس خواهد 

 کالس خواهد بود.  2شورای آموزشی گروه و دانشکده قابل تفکیک به 

در صورتی که تعداد دانشجویان یک درس نظری کارشناسی بیش از سقف تعیین شده در این ماده باشد و تعداد  .0 تبصره

های حق التدریس درباره ضریب حق نفر باشد، مطابق آیین نامه15دانشجویان یک درس نظری کارشناسی ارشد بیش از 

 گیری خواهد شد.التدریس تصمیم

دروس پروژه محور که در سرفصل درس پروژه تعریف شده است و کار عملی دارد در صورتی که ظرفیت کالس بیش  در .0 تبصره

 نفر نشود.  21نفر باشد قابل تفکیک خواهد بود مشروط بر اینکه هر گروهی کمتر از  41از 

اسی ارشد که ملزم به گذراندن دروس جبرانی از مقطع های آموزشی مجاز نیستند برای دانشجویان دوره دکتری و کارشنگروه .4 ماده

 گیرد.تر هستند کالس جداگانه برگزار نمایند؛ در صورت برگزاری، واحد معادل به آن درس تعلق نمیپایین
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نیمسالی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را  3نیمسالی دانشجویان کارشناسی و  8یا  7های آموزشی برنامه ضروری است گروه .5 ماده

های زیر کف به حداقل های اول و دوم هرسال تحصیلی تکراری نباشد تا مشکل کالسوی تدوین کنند که دروس نیمسالبه نح

 ممکن برسد. 

نام کرده در آن درس ارائه یک کد درس در دو نیمسال متوالی در صورتی ممکن خواهد بود  که تعداد دانشجویان ثبت .0 تبصره

 سد.بر 2برابر کف مقرر در ماده  1.5به حداقل 

 ریزی نشود.های درسی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کمتر از دو روز برنامهکالس .6 ماده

صورت مساوی یا در کلیه مقاطع در صورت تدریس درس )نظری یا عملی( توسط بیش از یک مدرس، واحد معادل درس به .7 ماده

 طبق توافق مدرسان و تأیید گروه و دانشکده محاسبه و اعمال خواهد گردید

علمی حداقل یک درس از دروس مقطع کارشناسی لحاظ گردد و در الزامی است در ساعات موظف تدریس اعضای هیأت .8 ماده

ارشناسی برای هیأت علمی را موارد خاص با نظر شورای گروه آموزشی اقدام شود. ضروری است مدیر گروه علت عدم ارائه درس ک

 در صورتجلسه گروه آموزشی قید نماید.

قبول در واحدهای مشمول پرداخت حق التدریس برای تدریس دروس در هر نیمسال تحصیلی حداکثر واحد معادل قابل .9 ماده

 1و  2، 4ستاد به ترتیب عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی  و عمومی کارشناسی، توسط اعضاء هیأت علمی با مرتبه استادیار، دانشیار و ا

 است.

 اعضاء گروه معارف از این ماده مستثنی هستند. . 0 تبصره

 های آموزشی برنامه حضور اعضاء هیأت علمی را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.ضروری است گروه .11 ماده

 ساعت تدریس داشته باشند. 6توانند در هر روز بیش از علمی دانشگاه نمیاعضای هیأت .0 تبصره

 مهم مجاز نیست.ساعت پشت سر  6تدریس  .0 تبصره

 علمی برنامه تدریس و حضور خود را در وبگاه دانشگاه قرار دهند.ضروری است کلیه اعضای هیأت .11 ماده

ساعته و متفاوت در هر هفته برای راهنمایی دانشجویان در برنامه  2زمان مفید  2علمی حداقل ضروری است اعضای هیأت .12 ماده

 حضور خود اعالم نمایند.

 ریزی شود.اعضاء هیأت علمی در وقت غیر اداری برنامه ضروری است ساعات حق التدریس .13 ماده

وقت صبح تنظیم گردد و بیش از آن ضروری است  تواند در اولینبرنامه آموزشی مدیران اجرایی به میزان واحد موظف می .14 ماده

 در خارج از وقت اداری تنظیم شود. 

به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید و از  00/01/0091پیوست در تاریخ  0تبصره و  01ماده و  00این شیوه نامه در 

شورای آموزشی دانشگاه در  10/19/0011نامه در تاریخ الزم االجرا است. این شیوه 0091-0091نیمسال دوم 

 .االجرا استالزم 0011-0010بروزرسانی گردید و تغییرات ایجاد شده از نیمسال دوم سال تحصیلی 
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 های توانمندسازی ویژه اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و حق التدریسیعناوین دوره

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، انشگاههیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی د 21/11/1311جلسه مورخ  212مطابق مصوبه 

های توانمندسازی ویژه اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و حق التدریسی به شرح ذیل اعالم عناوین و شرایط برگزاری دوره

 گردد:می

 نحوه برگزاری 

 های ذیل برگزار خواهد شد:ها مطابق با تقویم آموزشی و به یکی از شیوهدوره

 گردد. ی: منظور برنامه آموزشی است که به صورت حضوری اجرا میهای حضوردوره -

های آموزشی مبتنی بر شبکه است و در قالب تمام الکترونیکی یا ترکیبی های الکترونیکی )مجازی(: منظور برنامهدوره -

 شود.اجرا می

شرکت  یکی مختلف ایجاد و تحویلهای الکترونتولید محتوای الکترونیکی: منظور انواع محتوایی است که از طریق رسانه -

 شود.داده می کنندگان

پس از بررسی کارشناسی و تأیید گروه  خودآموز: منظور هرگونه محتوای آموزشی است که از طریق کتاب/ محتوا -

ریزی و توسعه آموزشی به عنوان منبع خودآموز معرفی شده و پس از مطالعه و گذراندن آزمون، گواهی دریافت برنامه

 مایند.نمی

 ضوابط و الزامات اجرایی 

ها در و شرح دوره 1التدریس در جدول های توانمندسازی برای اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و مدرسان حقطول دوره .1
 ها ارائه شده است.پیوست

 های توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه: عناوین و ساعات دوره1جدول 

 وضعیت استخدام ردیف
 هاحیطه

 جمع کل ساعت مهارت های ارتباطی اخالق حرفه ای مدیریتی و اجرایی آموزشی

 21 3 3 5 8 جدیداالستخدام 1

 21 3 3 5 8 حق التدریسی 2

ه در جدول های ذکر شدساعت دوره در حیطه 21اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و مدرسان حق التدریس ملزم به گذراندن  .2
ماه بعد از شروع اولین نیمسال  2ها تا در بدو ورود و قبل از شروع اولین نیمسال تدریس خود و حداکثر زمان گذراندن دوره 1

 تدریس خود خواهند بود.
 شود.عدم حضور در بیش از یک دوم ساعت دوره منجر به عدم ثبت دوره و عدم صدور گواهی برای فرد می .3

، تکمیل فرم نظرسنجی، مشارکت در دوره، شرکت در آزمون دوره )در صورتی که برای دوره آموزشی، جهت صدور گواهینامه .3
 آزمون تعیین شده باشد( الزامی است.

 های توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام و مدرسان حق التدریس در بدو ورود: دوره1جدول 
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 حضوری/مجازی ترونیکیتولید محتوای الک خودآموز ساعت دوره ها محورها

 آموزشی

 * *  2 روشهای تهیه طرح درس

 * *  2 سخنرانی مؤثر و تعاملی

 * *  2 مدیریت کالس درس

 * *  2 تدریس مجازی مؤثر

مدیریتی و 
 اجرایی

   * 3 آشنایی با منتخب آیین نامه های آموزشی

   * 2 آشنایی با منتخب آیین نامه های پژوهشی

اخالق 
 یاحرفه

آشنایی با منشور اخالقی اساتید و نظام نامه اخالق 
 آموزشی

3   * 

مهارت های 
 ارتباطی

مهارت های برقراری ارتباط موثر با دانشجویان 
)همدلی، حل مساله، مرزبندی روابط انسانی، مدیریت 

 استرس(

3   * 

    11 جمع کل ساعت
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 2ویپست 

ت ای هیئ شرح وظایف و ااظتنرات اعض

علمی، مدریان گروه اهی آموزشی و معاونین 

آموزشی  و رؤسای دادکشنه
  



                

 
82 

 

 شرح وظایف و انتظارات از اعضای هیئت علمی 

 به نام پروردگار

 اساس علمی براعضای هیئت از انتظارات

 بیرجند دانشگاه اندازچشم سند و نظارت هیئت مصوبات سازمانی، وظایف شرح

 مقدمه:

(انتظارات پژوهشی 3( انتظارات آموزشی؛ 2سازمانی؛ –( انتظارات اداری 1علمی در چهار محور اعضای هیئتشرح انتظارات از 

 .شودبندی میآموزی، ارتباط با جامعه و کارآفرینی طبقه( انتظارات مهارت4و 

 محورها وظایف و انتظارات
 یرانیا-المیاس جامعه با متناسب و مطلوب دانشگاهی فرهنگ سطح ارتقاء برای تالش  .0

ی
ار

اد
- 

ی
مان

از
س

 

 التزام و توجه به مفاد منشور اخالقی استادان دانشگاه .0

 آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...() علمیاعضاء هیئت ای موردنیازهای حرفهریزی در جهت کسب صالحیتتالش و برنامه .0

 اهداف دانشگاه تحقق جهت در تیدانشکده و سایر واحدهای ستادی باالدس مسئولین با کامل هماهنگی و همکاری .0

 موقعبررسی روزانه کارتابل اداری و اقدام به .5

 آورآگاهی از اهداف و اسناد باالدستی دانشگاه مانند سند راهبردی و سایر اسناد الزام .6

 دانشگاه در هفته در ساعت 01 حداقل حضور .1

 هر  نیمسال ابتدای در هفته طول در حضور برنامه اعالم .1

 آن جلسات و های دانشکدهشوراها و کارگروه کت فعال درمشار .9

 سازمانی ابالغی از طرف وزارت عتف وظایف و تسلط شرح دقیق مطالعه .01

 دانشجویی و پژوهشی آموزشی، هاینامهآیین از دقیق اطالع و مطالعه .00

 دانشجویان مشکالت رفع و هدایت منظوربه دانشگاه فرایندهای و هانامهآیین سایر از اطالع .00

 های مدیریت سبز دانشگاهتالش در جهت اجرای برنامه .00

 ربطهای ذیحوزه با سازنده ارتباط طریق از دانشکده و دانشگاه وضعیت عالی، آموزش با مرتبط اطالعات بودن بروز برای مستمر تالش .00

 ثبت مرخصی در سامانه حضوروغیاب .05

 گروه تشخیص به هدانشگا از خارج و دانشگاه شوراهای در شرکت .06

 .شودنجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع میا .01

 در سایت دانشگاه (رزومه) روزرسانی اطالعات شخصیبه .01

 دانشجویان با علمی هایتازه خصوص در آموزشی( هایکارگاه میزگردها، )سمینارها، اندیشیبرگزاری جلسات هم .09

زش
مو

آ
ی

 

 

 علمی دیگرهای بین گروهی با اعضای هیئتانجام فعالیت .01

 های آموزشهای آموزشی مربوط به ارتقاء روششرکت در کارگاه .00

 تدوین و به روزرسانی و استفاده از طرح درس مناسب و بارگذاری آن در سامانه دانشگاه .00

 تولید محتوای الکترونیکی آموزشی .00

 ابالغی هایدستورالعمل و قوانین کامل رعایت با موقعبه ارتقاء و شدهتعیین زمانی چارچوب در سالیانه یعترف فرایند جهت  ریزیبرنامه .00

 آموزشی نوین هایروش سازی و ترویجپیاده برای تالش .05

 های درسیها با برنامهبرنامه و همسو بودن آنهای فوقتدوین و اجرای فعالیت .06

 هاهای کالن توسعه رشتهبا سیاستپیگیری ایجاد رشته جدید مطابق  .01

 دانشجویان با مستمر ارتباط برای ریزیبرنامه .01

 دانشجویان علمی ارتقاء جهت مناسب ریزیبرنامه .09

 معتبر هایدانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در قبولی تعداد بردن باال ریزی برایبرنامه .01

 اجتماعی دانشجویان -روانی و درسی مشکالت کاهش جهت موجود هایظرفیت از استفاده منظوربه دانشگاه مشاوره مرکز با مستمر ارتباط .00

 دانشجویان سؤاالت به گوئی پاسخ و راهنمایی .00

 تکمیلی برابر مقررات دانشگاه تحصیالت مقاطع و کارشناسی هایدوره هاینامهپایان راهنمایی، مشاوره و داوری .00

 ئه خدمات تدریس خارج از حد موظف برابر مقررات دانشگاهدر حد موظف و همکاری در اراتدریس  .00

 ها در طول دورهراهنمای تحصیلی دانشجویان ورودی و هدایت آن پذیرش .05

 دانشجویان کارورزی و کارآموزی به مربوط امور انجام و سرپرستی .06
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 دانشجویان یادگیری هدایت و ایجاد مسئولیت بودن دارعهده .01

 آن نتایج وتحلیلتجزیه و دانشجویان حصیلیت پیشرفت مداوم بررسی .01

 دانشجویان یادگیری میزان بهبود جهت در خود آموزش هایروش تطبیق .09

 گروه آموزشی هایکنفرانس در شرکت یا و تدریس .01

 هاآزمایشگاه و آموزشی و دستور کار درسی هایبرنامه طراحی و بازنگری و تدوین .00

 متحانات و حضور در جلسات امتحانا برگزاری و امتحانی سؤاالت طرح .00

 مربوطه درس شدهاعالم آموزشی اهداف به دانشجویان دستیابی از حاکی ارائه مستنداتی .00

 برگزاری کامل جلسات کالس .00

 انجام حضوروغیاب الکترونیکی دانشجویان .05

 موقع نمرات در پایان هر نیمسالارسال به .06

 یان نیمسال دانشجویان در سیستم الکترونیکیهای پابررسی و پاسخ به اعتراضات آزمون .01

 علمی نمونه در دانشگاه و کشورتالش در جهت کسب افتخاراتی از جمله عضو هیئت .01

 گروه و خارج از دانشگاه(گروه، غیر همهم همکار با)تدریس مشارکتی  .09

 ترکیبی ارائه دروس به روش الکترونیکی و .51

 نشجویی استعدادهای برترهای آمادگی المپیاد داستدریس کال .50

 ویژه کتب درسیعلمـی به کتب تالش در جهت تألیف، تدوین، ترجمه و گردآوری .50

 سازی دانشجویان جهت مسابقات معتبر دانشجویی داخلی و خارجی )تدریس نظری و عملی، مربیگری(آماده .50

 طراحی مسابقات معتبر علمی دانشجویی در راستای تخصص .50

 شجویان برجسته، توانمند و مستعدهدایت تحصیلی دان .55

 های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروهاجرای پروژه .56
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 دانشگاه طبق ارجاع گروه رئیسههیئتارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات  .51

 هگرو در علمی اندازی مجالتراه جهت در تالش .51

 انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه .59

 ها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروهشرکت در سمینارها و کنفرانس .61

 شوند(صورت ادواری برگزار میهایی که به)بخصوص همایش گروه تخصص مرتبط با هایهمایش شرکت و همکاری در برگزاری جهت ریزیبرنامه .60

 مجالت در پژوهشی هایطرح و تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از حاصل پژوهشی دستاوردهای و مقاالت ارائه خصوص در ریزیبرنامه و تالش .60

 رشته و گروه با متناسب برتر نمایه

 تالش در جهت عضویت و یا ایجاد انجمن علمی .60

 مختلف هایحیطه در نوین هایفعالیت ارائه و جدید ابتکار و اختراع .60

 علمی کتب و مجالت ویراستاری و پژوهشی هاینامهپایان و هاطرح مقاالت، داوری .65

 پژوهشی و اطالع به دانشجویان هایاولویت بررسی .66

 محورها و عالیق پژوهشی اعالم .61

 تحقیقاتی هایآزمایشگاه اندازیراه .61

 های پژوهشکده در هرسالعضویت در هیئت تحریریه و کمیته علمی همایش .69

 طول سال های پژوهشی درمشارکت در طراحی و برگزاری کارگاه .11

 علمیمشترک با سایر اعضای هیئت صورتبه پژوهشی هایفعالیت انجام ریزی در خصوصتالش و برنامه .10

 تحصیلی ترم هر )داخلی/خارجی( در دانشگاه از خارج مدعوین از دعوت با علمی سخنرانی یک حداقل مشارکت و همکاری در برگزاری .10

 های پژوهشیریزی در خصوص انجام طرحتالش و برنامه .10

 روهگ تخصص با مرتبط هایسازمان از دعوت با ترم هر در گروه توسط جامعه یا صنعت با ارتباط نشست یک حداقل مشارکت و همکاری در برگزاری .10

 هاآن در حضور یا دانشگاه از خارج

 دانشگاه از خارج هایسازمان در مرتبط آموزشی هایدوره و هاارگاهک برگزاری خصوص در ریزیبرنامه و تالش .15

 تخصصی و علمی خدمات ارائه جهت دانشکده یا دانشگاه به وابسته علمی مراکز دعوت قبول .16

 افزاییدانش هایبرنامه در مشارکت و خود تخصصی گرایش راستای در آزاد مطالعه .11
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 کار آن سازی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی و بازارهای آگاهاجرای برنامه .11

 المپیادهای علمی قبیل از ملی هایصحنه در حضور منظوربه برتر استعداد دارای دانشجویان مساعدت و هدایت شناسایی، برای ریزیبرنامه .19

 های موردنیاز جامعه و صنعتتالش در جهت کسب مهارت .11

 جامعه موردنیاز مسائل با تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان بیشتر چه هر پیوند اقدام در جهت .10

 آموزاندانش مدارس، با فعال ایجاد تعامالت طریق گروه از در دایر هایرشته انتخاب به دانشگاه به ورود داوطلبان اقبال افزایش اقدام در جهت .10

 گروه هایتوانمندی معرفی و ... و کنکور نمشاورا متوسطه، آخر هایسال
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 دانشگاه بیرون متقاضیان برای تخصصی هایدوره برگزاری جهت ریزیبرنامه .10

 ربطذی هایسازمان سایر با فعالیت .10

 مدت در سطوح مختلفمدت و میانهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با جامعه و صنعت گروه در درازمدت، کوتاهبرای توسعه فعالیت تدوین برنامه .15

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته مؤسسات یا دانشگاه پژوهشگاه، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به .16

 هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان برای انتفاع رساندن به جامعه و صنعت .11

 حضور در جامعه و صنعت برابر مقررات وزارت عتف .11

 آوریفن و نوآوری یتوسعه مرکز با ارتباط ایبر دانشجویان تشویق .19

 پذیری دانشجویانهای افزایش توان اشتغالهای فرعی و دورهطراحی دوره .91

 درآمدزای هایطرح اجرای در مشارکت .90

 صنعت و دانشگاه بهتر ارتباط جهت در ی، دانش بینان دانشگاه های شرکت اندازی راه .90
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 های آموزشیران گروهشرح وظایف و انتظاران از مدی 

 به نام پروردگار

 اساس بر آموزشی هایگروه مدیران از انتظارات

 بیرجند دانشگاه اندازچشم سند و نظارت هیئت مصوبات سازمانی، وظایف شرح

 مقدمه:

داز دانشگاه انهای دانشگاه برای رسیدن به چشمعنوان یک پست کلیدی در تحقق برنامهنظر به اهمیت مسئولیت مدیریت گروه به

( 3( انتظارات در ارتباط با اعضاء گروه؛ 2سازمانی؛  –( انتظارات اداری 1بیرجند شرح انتظارات از مدیران گروه در شش محور 

 ( انتظارات در ارتباط با جامعه،6( انتظارات پژوهشی و 5( انتظارات در ارتباط با دانشجویان؛ 4ریزی؛ انتظارات برنامه

 .شودبندی میفرینی طبقهآموزی و کارآمهارت

 محورها وظایف و انتظارات
 ایرانی -اسالمی جامعه با متناسب و مطلوب دانشگاهی فرهنگ سطح ارتقاء برای تالش .0
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 اهداف دانشگاه تحقق جهت در دانشکده و سایر واحدهای ستادی باالدستی ریاست با کامل هماهنگی و همکاری .0

 کار محل در وقتتمام و موقعبه حضور .0

 بررسی روزانه کارتابل اداری و اقدام به موقع .0

 اجرا و حضور آنان حسن بر نظارت و گروه علمیهیئت اعضای کاری انضباط و نظم نظارت بر رعایت .5

 پژوهشی و های آموزشیفعالیت سایر و جلسات گروه، علمیهیئت اعضاء و خود حضور بندیزمان برنامه و تقویم ارائه و تدوین .6

 گروه مدون اطالعات بانک طراحی و ساماندهی و گروه در سوابق و اسناد مستندسازی .1

 به دانشکده گروه جمعی نظریات و پیشنهادها مصوبات، کار، گزارش ارسال و گروه شورای جلسات اداره و تشکیل .1

 ها،نامهشیوه ها،بخشنامه و اخبار موقعانعکاس به همچنین و اداری ایهنامه و تقاضاها به موقعبه گروه )پاسخگویی رسمی مکاتبات کلیه دادن انجام .9

 نفعان(ذی به ابالغی هایدستورالعمل و هانامهآیین

 مدیریت پایان دوره در و تحصیلی هرسال پایان در گروه هایفعالیت عملکرد گزارش تهیه .01

 آن جلسات و های دانشکدهشوراها و کارگروه مشارکت فعال در .00

 های تحت سرپرستی به رئیس دانشکدهها و آزمایشگاهپیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه .00

 دانشجویان و علمیهیئت اعضای با علمی هایتازه خصوص در آموزشی( هایکارگاه میزگردها، سمینارها،) اندیشیبرگزاری جلسات هم .00

 در گروه دانشگاه هشیپژو و آموزشی مصوبات و هانامهآیین اجرای حسن بر نظارت .00

 کارشناسان گروه عملکرد نحوه بر کامل نظارت .05

 درس طرح و پژوهشی، آموزشی هایفعالیت همکاران، رزومه اخبار، گروه، اطالعات سایت دانشکده و دانشگاه )شامل در مندرج اطالعات نظارت بر .06

 ...( همکاران و

 کارکنان و علمیهیئت اءاعض مابینفی صمیمیت و انسجام افزایش جهت در تالش .01

 منابع از بهینه استفاده جهت در دانشگاه صالح و صرفه کامل رعایت .18
 هایبخش خاص طوربه امنا وهیئت مصوبات و اندازچشم سند مبنای بر وزارت و دانشگاه هایبرنامه و اهداف مورد در کامل آگاهی کسب و دقیق مطالعه .09

 دانشکده با مرتبط

 سازمانی ابالغی از طرف وزارت عتف وظایف تسلط بر شرحو  دقیق مطالعه .01

 دانشجویی و پژوهشی آموزشی، هاینامهآیین از دقیق اطالع و مطالعه .00

 دانشجویان مشکالت رفع و هدایت منظوربه دانشگاه فرایندهای و هانامهآیین سایر از اطالع .00

 (... و ایحرفه اخالق مدیریتی، عمومی هایمهارت تعارض، مدیریت ارتباطی، هایمهارت)مدیریت گروه ایحرفه هایصالحیت کسب جهت در تالش .00

 ربطهای ذیحوزه با سازنده ارتباط طریق از دانشکده و دانشگاه وضعیت عالی، آموزش با مرتبط اطالعات بودن بروز برای مستمر تالش .00

 و ...( گروه هاها، کارگاهروزسانی تجهیزات )آزمایشگاهپایش و درخواست به .05

 های گروهها و کارگاهنظارت به وضعیت سالمت، بهداشت و ایمنی آزمایشگاه .06

 گروه کارشناسان توانمندی سطح ارتقاء برای ریزیبرنامه .01

 سال 5 هر گروه درونی ارزیابی اجرای .01
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 همکاران تدریس کیفیت سطح قاءارت جهت در الزم تدابیر اخذ و بازخورد ارائه و علمیهیئت اعضاء مستمر و ارزیابی پایش .09
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 های بین گروهیعلمی به فعالیتتشویق اعضای هیئت .01

 ربطهای ذیعلمی به فعالیت با سایر سازمانتشویق اعضای هیئت .00

 علمی در گروهساماندهی تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیئت .00

 گروه التدریسحق میزان نمیانگی از بیش مدیران التدریسحق داشتن عدم بر مواظبت 

 گروه همکاران یکلیه مورد اداری در ساعت در موظف واحد از بیش تدریس عدم بر مواظبت 

 های آموزشهای آموزشی مربوط به ارتقاء روشعلمی برای شرکت در کارگاهتشویق اعضاء هیئت .00

 سامانه دانشگاه علمی به استفاده از طرح درس مناسب و بارگذاری آن درتشویق اعضاء هیئت .00

 تشویق و حمایت از تولید محتوای الکترونیکی آموزشی و ارائه الکترونیکی دروس، توسط اعضاء گروه .05

 کامل رعایت با و استادی دانشیاری به علمیهیئت اعضاء موقعبه ارتقاء و شدهتعیین زمانی چارچوب در سالیانه ترفیع فرایند ریزی جهت انجام برنامه .06

 ابالغی هایدستورالعمل و قوانین

 .درسی انتخاب منابع و سرفصل دروس رعایت بر نظارت .01

 گروه آموزشی هایفعالیت به مربوط پرونده در هاآن نگهداری و گروه مدرسین هایدرس طرح از آگاهی .01

 راهنما اساتید فعالیت بر کامل نظارت .09

 آموزشی نوین هایروش ترویج برای تالش .01

 علمی در بازه مشخصدروس توسط اعضاء هیئتپایش ثبت نمرات  .00

 های مدون و دقیق برای گروهرسالتو  تدوین اهداف .00
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 نیروی انسانی متخصص موردنیاز گروه تدوین برنامه جذب .00

 گذرد.می آن تصویب از سال پنج از بیش که هاییسرفصل روزرسانیبه .00

 های درسیها با برنامههمسو بودن آنبرنامه و های فوقتدوین و اجرای فعالیت .05

 هاهای کالن توسعه رشتهپیگیری ایجاد رشته جدید مطابق با سیاست .06

 0های موجود هر ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه جهت پایش وضعیت رشتهها و ارسال گزارش تفصیلی به گروه برنامهرصد وضعیت استقبال از رشته .01

 بارسال یک

 معاون آموزشی دانشکده به آن تسلیم و گروه اعضای همکاری با نیمسال هر دروس جدول تهیه .01

 های مدیریت سبز دانشگاهتالش در جهت اجرای برنامه .09

 انداز برای گروه در هرسال و ابالغ و پایش آنارائه برنامه عملیاتی بر اساس سند چشم .51

 های عملیاتی فراتر از سند به ریاست دانشکدهپیشنهاد برنامه .50

 است. شده تکلیف های آموزشیگروه به که تدریس کیفیت و آموزشی ساعات کردن بهینه .50

 المپیادهای علمی قبیل از ملی هایصحنه در حضور منظوربه برتر استعداد دارای دانشجویان مساعدت و هدایت شناسایی، برای ریزیبرنامه .50
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 آموختگیال بعد از دانشآموختگان هر ورودی دو سپیگیری  وضعیت دانش .50

 دانشجویان با مستمر ارتباط برای ریزیبرنامه .55

 دانشجویان علمی ارتقاء جهت مناسب ریزیبرنامه .56

 معتبر هایدانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در قبولی تعداد بردن باال ریزی برایبرنامه .51

 ی علمی مرتبط با گروههاهای فرهنگی و انجمنریزی جهت فعال نمودن کانونبرنامه .51

 تحصیلی هرسال ابتدای ورود در نو دانشجویان توجیهی جلسات برگزاری .59

 های دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان خاصبررسی پرونده .61

 آموزشی هایگروه در آزمون بدون رشته، پذیرش تغییر و انتقال میهمان، متقاضی دانشجویان به مربوط امور انجام .60

 ها و مصوبات به دانشجویاننامهرسانی مناسب آییناطالع .60

 گروهی برای انجام فرایندهای آموزشی دانشجویان و نظارت دقیق بر حسن اجرای آنتدوین تقویم تحصیلی درون .60

 ندانشجویا ایدوره سمینارهای و هاآزمون ها،رساله ها،نامهپایان موقعبه اجرای و تصویب بر نظارت و ریزیبرنامه .60

 اجتماعی دانشجویان -روانی و درسی مشکالت کاهش جهت موجود هایظرفیت از استفاده منظوربه دانشگاه مشاوره مرکز با مستمر ارتباط .65

 سازی برند و علمی قطب سمت به حرکت راستای در گروه هایفعالیت هدایت ریزی و تالش در جهتبرنامه .66
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 شوند(صورت ادواری برگزار میهایی که به)بخصوص همایش گروه تخصص مرتبط با ایههمایش برگزاری جهت ریزیبرنامه .61

 پژوهشی هایطرح و تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از حاصل پژوهشی دستاوردهای و علمیهیئت همکاران مقاالت ارائه خصوص در ریزیبرنامه و تالش .61

 رشته و گروه با متناسب برتر نمایه مجالت در

 مشترک صورتبه پژوهشی هایفعالیت انجام علمی در خصوصریزی برای ترغیب اعضای هیئتش و برنامهتال .69

 تحصیلی ترم هر )داخلی/خارجی( در دانشگاه از خارج مدعوین از دعوت با علمی سخنرانی برگزاری .11

 های پژوهشیعلمی در خصوص انجام طرحریزی برای ترغیب اعضای هیئتتالش و برنامه .10

 و ایجاد مجالت علمی پژوهشی هایگروه تشکیل یا فعالیت ادامه برای تالش .10
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 هاآن در حضور یا دانشگاه از خارج گروه تخصص با مرتبط هایسازمان از دعوت با ترم هر در گروه توسط جامعه یا صنعت با ارتباط نشست برگزاری .10

 دانشگاه از خارج هایسازمان در مرتبط آموزشی هایدوره و هاکارگاه برگزاری خصوص در علمیهیئت اعضای ترغیب برای ریزیبرنامه و تالش .10

 آموزاندانش مدارس، با فعال ایجاد تعامالت طریق گروه از در دایر هایرشته انتخاب به دانشگاه به ورود داوطلبان اقبال افزایش ریزی جهتبرنامه .15

 گروه هایتوانمندی یمعرف و ... و کنکور مشاوران متوسطه، آخر هایسال
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 جامعه موردنیاز مسائل با تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان بیشتر چه هر پیوند ریزی برایبرنامه .16

 مدت در سطوح مختلفمدت و میانکوتاههای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با جامعه و صنعت گروه در درازمدت، برای توسعه فعالیت تدوین برنامه .11

 روزرسانی آن هر دو سالهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با جامعه و بهتدوین فرایندهای داخلی مدون در ارتباط با فعالیت .11

 تانافغانس کشورهای همسایه مانند با ویژهبه المللبین ارتباط و مطالعاتی هایفرصت از استفاده برای همکاران ترغیب .19

 دانشگاه بیرون متقاضیان برای تخصصی هایدوره ریزی جهت برگزاریبرنامه .11

 ... و ایمشاوره آزمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی، خدمات دریافت متقاضیان و جامعه به دانشگاه و دانشکده مؤثر شناساندن برای تالش .10

 ی مرتبطهانامه و همکاری با سایر سازمانریزی برای ایجاد تفاهمبرنامه .10

 آوریفن و نوآوری یتوسعه مرکز با ارتباط برای دانشجویان تشویق .10

 پذیری دانشجویان اشتغال های افزایش توانهای فرعی و دورهطراحی دوره .10

 ریزی جهت ارائه خدمات تخصصی گروه در راستای درآمدزاییبرنامه .15

 کار آن یلی و بازارسازی دانشجویان از ماهیت رشته تحصهای آگاهاجرای برنامه .16

 گروه برای بازاریابی طرح تدوین .11
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 شرح وظایف و انتظارات از معاونین آموزشی دانشکده 
 به نام پروردگار

 هادانشکده معاونان آموزشی از انتظارات

 بیرجند دانشگاه اندازچشم سند و نظارت هیئت مصوبات سازمانی، وظایف بر اساس شرح

 مقدمه:

های علمی؛ ( انتظارات در ارتباط با اعضاء گروه2سازمانی؛ –( انتظارات اداری 1معاونان آموزشی در پنج محور شرح انتظارات از 

آموزی ( انتظارات در ارتباط با جامعه، کارآفرینی و مهارت5( انتظارات در ارتباط با دانشجویان و 4ریزی؛ ( انتظارات برنامه3

 شود.بندی میطبقه

 ورهامح وظایف و انتظارات
 ایرانی -اسالمی جامعه با متناسب و مطلوب دانشگاهی فرهنگ سطح ارتقاء برای تالش .0
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 هایبخش خاص طوربه امنا وهیئت مصوبات و اندازچشم سند مبنای بر وزارت و دانشگاه هایبرنامه و اهداف مورد در کامل آگاهی کسب و دقیق مطالعه .0

 دانشکده با مرتبط

 سازمانی وظایف شرح دقیق همطالع .0

 موقعبررسی روزانه کارتابل اداری و اقدام به .0

 دانشجویی و پژوهشی آموزشی، هاینامهآیین از دقیق اطالع و مطالعه .5

 دانشجویان مشکالت رفع و هدایت منظوربه دانشگاه فرایندهای و هانامهآیین سایر از اطالع .6

 ربطهای ذیحوزه با سازنده ارتباط طریق از دانشکده و دانشگاه وضعیت عالی، آموزش با مرتبط تاطالعا بودن بروز برای مستمر تالش .1

 اهداف تحقق جهت در مدیران باالدستی با کامل هماهنگی و همکاری .1

 توسعه برنامه در چارچوب دبیرجن دانشگاه کالن اهداف و اندازچشم تحقق جهت در باالدستی اسناد چارچوب در ساالنه عملیاتی هایبرنامه تدوین .9

 و اخبار موقعانعکاس به همچنین و اداری هاینامه و تقاضاها به موقعبه پاسخگویی دانشکده، شوراهای موقعبه تشکیل بر مواظبت و ریزیبرنامه .01

 ذینفعان به ابالغی هایدستورالعمل و هانامهآیین ها،نامهشیوه ها،بخشنامه

 های آموزشیآموزشی مبتنی بر شرح وظایف و انتظارات از مدیران گروه هایگروه عملکرد بر نظارت .00

 منابع از بهینه استفاده جهت در دانشگاه صالح و صرفه کامل رعایت .00

 کار محل در وقتتمام و موقعبه حضور .00

 کارکنان و علمیهیئت اعضاء مابینفی صمیمیت و انسجام افزایش جهت در تالش .00

 دانشکده همکاران یکلیه مورد در اداری ساعت در موظف واحد از بیش دریست عدم بر مواظبت .05

 دانشکده التدریسحق میزان میانگین از بیش مدیران التدریسحق داشتن عدم بر مواظبت .06

 نشگاهدا و دانشکده جاری مسائل مورد در نظرتبادل و بحث منظوربه دانشکده علمیهیئت اعضاء کلیه با منظم جلسات برگزاری .01

 دانشکده علمیهیئت اعضاء وقتتمام حضور بر کامل نظارت .01

 دانشکده آموزشی کارکنان عملکرد نحوه بر کامل نظارت .09

 :طریق از استانی و ملی سطح در دانشکده تخصصی هایحوزه در دانشگاه سطح ارتقاء .01

 قرار دانشکده کاری حوزه با ارتباط در نحوی به که جامعه ختلفم هایبخش در فعال هایشرکت و هاسازمان نهادها، با مؤثر و مستمر ارتباط 

 گیرند،می

 استانی سطح دانشگاه، ملی، در دانشکده اهداف با مرتبط هایمناسبت یکلیه برای مدون یبرنامه داشتن 

 طرح و پژوهشی، آموزشی هایفعالیت همکاران، رزومه اخبار، دانشکده، اطالعات: سایت دانشکده و دانشگاه در مندرج اطالعات روزرسانیبه بر مواظبت .00

 همکاران درس

 آموزشی هایگروه و دانشکده در دانشگاه پژوهشی و آموزشی مصوبات و هانامهآیین اجرای حسن بر نظارت .00

 آن جلسات در فعال شرکت و دانشکده راهبردی تخصصی کمیته در عضویت .00

 صورت در دانشکده ریاست از هااین زیرساخت بهسازی و پشتیبانی درخواست و...(  و هارده شامل) دهدانشک آموزشی هایزیرساخت بر ایدوره نظارت .00

 نیاز

 دانشگاه آموزشی معاون برای جلساتصورت ارسال و دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی شورای جلسات تشکیل .05

 آموزشی هایگروه دیرانم به باالدستی شوراهای مصوبات و هانامهآیین ها،بخشنامه ابالغ .06

 ابالغی وظایف شرح بر منطبق آموزشی هایگروه مدیران هایفعالیت اکمال و صحت بر نظارت .01
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 آموزشی دانشگاه امور مدیریت به هاآن ارسال و آموزشی هایگروه در آزمون بدون پذیرش هایدرخواست بررسی نتایج تجمیع .01

 دانشکده آموزشی کارکنان توانمندی سطح ارتقاء برای ریزیبرنامه .09

 دانشکده مرتبط در شوراهای آموزشی هایگروه مدیران توسط شدهارسال علمی،هیئت اعضای وضع تبدیل و ارتقاء ترفیع، هایپرونده بررسی .01

 (... و ایحرفه قاخال مدیریتی، عمومی هایمهارت تعارض، مدیریت ارتباطی، هایمهارت) ای مدیریتیحرفه هایصالحیت کسب جهت در تالش .00

 همکاران تدریس کیفیت سطح ارتقاء جهت در الزم تدابیر اخذ و بازخورد ارائه و علمیهیئت اعضاء ارزیابی مستمر پایش .00
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 آموزشی نوین و اثربخش هایروش ترویج برای تالش .00

 به توجه با هزینه و مدیریت سویک از آموزشی کیفیت کامل رعایت جهت در یسالتدرحق و علمیهیئت اعضاء آموزشی برنامه مناسب مدیریت بر نظارت .00

 دیگر سوی از مالی تنگناهای

 روندهای به توجه با پذیرش دانشجو منطقی ظرفیت برآورد ها،ایرشته بین و موردتقاضا هایرشته برآورد عالی، آموزش هدفمند گسترش برای ریزیبرنامه .05

 رو پیش شرایط و پیشین
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 گذرد،می آن تصویب از سال پنج از بیش های درسی کهروزرسانی برنامهبه و اصالح ها براینظارت بر عملکرد گروه .06

 برتر دانشجویان ویژهبه دانشجو جذب جهت در متنوع و خالقانه هایروش اجرای و ریزیبرنامه .01

 اول نیمسال شروع از قبل علمیهیئت اعضای و گروه مدیران به آن ابالغ و تحصیلی الهرس برای دانشکده آموزشی حوزه عملیاتی برنامه استخراج .01

 تحصیلی

 انشگاهد راهبردی پایش شورای به جهت ارسال دانشکده ریاست به دانشکده راهبردی سند در شدهتدوین هایبرنامه بر افزون عملیاتی هایبرنامه پیشنهاد .09

 هاآن اجرای و تصویب جهت پیگیری و

 دانشکده مصوب عملیاتی هایبرنامه دقیق اجرای بر نظارت .01

 مشترک هایدوره ایجاد امکان بررسی جهت هادانشکده سایر آموزشی معاونین با فعال تعامل .00

 راهبردی دانشکده سند و کالن هایسیاست های باالدستی،نامهآیین با هاآن مصوبات انطباق بررسی و آموزشی هایگروه شوراهای جلساتصورت پایش .00

 هتج مکاتبات پیگیری و( ایرشتههای میانگرایش و هارشته باألخص) پر متقاضی هایرشته پیشنهاد جهت در آموزشی هایگروه مدیران با فعال تعامل .00

 حوزه معاونت آموزشی پیشنهاد به ارسال

 علمیهیئت عضو استخدام به آموزشی هایگروه نیاز هایدرخواست گردآوری و ریزیبرنامه .00

 المپیادهای علمی قبیل از ملی هایدرصحنه حضور منظوربه برتر استعداد دارای دانشجویان مساعدت و هدایت شناسایی، برای تالش .05
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 دهش تکلیف زشیهای آموگروه به که تدریس کیفیت و آموزشی ساعات کردن بهینه منظوربه دانشجویان درسی هایبرنامه مناسب مدیریت بر نظارت .06

 است.

 دانشجویان با مستمر ارتباط برای ریزیبرنامه .01

 دانشجویان علمی ارتقاء جهت مناسب ریزیبرنامه .01

 معتبر هایدانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در قبولی تعداد بردن باال برای تالش .09

 اجتماعی دانشجویان -روانی و درسی مشکالت کاهش جهت موجود هایظرفیت از استفاده منظوربه دانشگاه مشاوره مرکز با مستمر ارتباط .51

 تحصیلی هرسال ابتدای دانشجویان نوورود در توجیهی جلسات برگزاری خصوص در آموزشی هایگروه مدیران با الزم هماهنگی و ریزیبرنامه .50

 دانشکده آموزشی شورای رد طرح جهت آموزشی هایگروه در گیریتصمیم غیرقابل دانشجویی هایدرخواست دریافت .50

 رشته تغییر و انتقال میهمان، متقاضی دانشجویان به مربوط امور انجام .50

 دانشگاه آموزشی امور مدیریت آن به ارسال و گذرانده واحدهای صحت و کفایت اعالم جهت التحصیلفارغ دانشجویان تحصیلی پرونده نهایی بررسی .50

 کار بازار و جامعه با دانشجویان ارتباط گسترش و خصوصی و دولتی هایسازمان و نهادها در شجویاندان کارورزی انجام برای ریزیبرنامه .55
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ای هسال آموزاندانش مدارس، با فعال ایجاد تعامالت طریق از) دانشکده در دایر هایرشته انتخاب به دانشگاه به ورود داوطلبان اقبال جذب جهت در تالش .56

 (دانشکده هایتوانمندی معرفی و...  و کنکور مشاوران متوسطه، آخر

 جامعه موردنیاز مسائل با تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان بیشتر چه هر پیوند برای تالش .51

 آموزشی موردتقاضا هایدوره برگزاری رد مشارکت ازجمله جامعه، در همکاران فعال نقش ایفای و ارتباطات گسترش برای ریزیبرنامه .51

 ... ای ومشاوره آزمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی، خدمات دریافت متقاضیان و جامعه به دانشگاه و دانشکده مؤثر شناساندن برای تالش .59

 هایگروه مدیران هماهنگی با دانشگاه نبیرو متقاضیان برای تخصصی هایدوره برگزاری جهت در الکترونیکی و آزاد هایآموزش مدیریت با فعال تعامل .61

 آموزشی

 فناوری و نوآوری یتوسعه مرکز با ارتباط برای دانشجویان تشویق .60

 آموزشی هایگروه مدیران هماهنگی با دانشجویان پذیریاشتغال سطح ارتقاء هایبرنامه کامل اجرای ریزی برایو برنامه تالش .60

 تخصصی، هاینشست برگزاری آموزشی، هایکارگاه در شرکت و برگزاری طریق از دانشکده علمیهیئت اعضاء مندیتوان سطح ارتقاء برای ریزیبرنامه .60

 ممکن هایروش سایر و تجربیات تبادل
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  دانشکده رؤسایشرح وظایف و انتظارات از 
 به نام پروردگار

 ها بر اساسدانشکده رؤسای از انتظارات

 بیرجند دانشگاه اندازچشم سند و نظارت ئتهی مصوبات سازمانی، وظایف شرح

 مقدمه:

( انتظارات در 3ریزی و ( انتظارات برنامه2سازمانی؛ –( انتظارات اداری 1ها در پنج محور شرح انتظارات از رؤسای دانشکده

 .شودبندی مینی طبقهآموزی و کارآفری( انتظارات در ارتباط با جامعه، مهارت5( انتظارات پژوهشی و 4ارتباط با دانشجویان؛ 

 محورها وظایف و انتظارات
 ایرانی-اسالمی جامعه با متناسب و مطلوب دانشگاهی فرهنگ سطح ارتقاء برای تالش .0
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 هایبخش خاص رطوبه امنا وهیئت مصوبات و اندازچشم سند مبنای بر وزارت و دانشگاه هایبرنامه و اهداف مورد در کامل آگاهی کسب و دقیق مطالعه .0

 دانشکده با مرتبط

 سازمانی وظایف شرح دقیق مطالعه .0

 موقعبررسی روزانه کارتابل اداری و اقدام به .0

 دانشجویی و پژوهشی آموزشی، هاینامهآیین از دقیق اطالع و مطالعه .5

 یاندانشجو مشکالت رفع و هدایت منظوربه دانشگاه فرایندهای و هانامهآیین سایر از اطالع .6

 ربطهای ذیحوزه با سازنده ارتباط طریق از دانشکده و دانشگاه وضعیت عالی، آموزش با مرتبط اطالعات بودن بروز برای مستمر تالش .1

 اهداف تحقق جهت در مدیران باالدستی با کامل هماهنگی و همکاری .1

 توسعه برنامه در چارچوب بیرجند دانشگاه کالن اهداف و اندازچشم قتحق جهت در باالدستی اسناد چارچوب در ساالنه عملیاتی هایبرنامه تدوین .9

 و اخبار موقعانعکاس به همچنین و اداری هاینامه و تقاضاها به موقعبه پاسخگویی دانشکده، شوراهای موقعبه تشکیل بر مواظبت و ریزیبرنامه .01

 ذینفعان به غیابال هایدستورالعمل و هانامهآیین ها،نامهشیوه ها،بخشنامه

 منابع از بهینه استفاده جهت در دانشگاه صالح و صرفه کامل رعایت .00

 کار محل در وقتتمام و موقعبه حضور .00

 دانشکده علمیهیئت اعضاء وقتتمام حضور بر کامل نظارت .00

 تمشارک خود با سرپرستی تحت کارکنان موقعهب و عادالنه و صحیح ارزشیابی و دانشکده علمی غیرهیأت و حضور و غیاب کادر عملکرد بر نظارت .00

 تابعه واحدهای مدیران

 آموزشی هایگروه و دانشکده در دانشگاه پژوهشی و آموزشی مصوبات و هانامهآیین اجرای حسن بر نظارت .05

 آن جلسات در فعال شرکت و دانشکده راهبردی تخصصی کمیته در عضویت .06

 :طریق از استانی و ملی سطح در دانشکده صصیتخ هایحوزه در دانشگاه سطح ارتقاء .01

 قرار دانشکده کاری حوزه با ارتباط در نحوی به که جامعه مختلف هایبخش در فعال هایشرکت و هاسازمان نهادها، با مؤثر و مستمر ارتباط 

 گیرند.می

 استانی اه، ملی،سطح دانشگ در دانشکده اهداف با مرتبط هایمناسبت یکلیه برای مدون یبرنامه داشتن 

 و پژوهشی، آموزشی هایفعالیت همکاران، رزومه اخبار، دانشکده، سایت دانشکده و دانشگاه )اطالعات در مندرج اطالعات روزرسانیبه بر مواظبت .01

 (... و همکاران درس طرح

 آن درباره اظهارنظر و هاگروه معاونان یا و مدیران صالحیت بررسی .09

 دانشگاه رئیس به هاگروه مدیران و دانشکده نینمعاو انتصاب پیشنهاد .01

 دانشکده در مربوط ضوابط و مقررات اجرای جهت دانشگاه معاونین با هماهنگی و ارتباط ایجاد .00

 دانشگاه مرکزی سازمان مسئول مقامات به آن اعالم و دانشکده تحقیقاتی و تجهیزاتی استخدامی، مالی، نیازهای برآورد و بررسی .00

 مربوطه نیازهای دیگر تأمین استاد  آموزشی، هایدستگاه و وسایل مانند دانشکده نیازهای تأمین جهت الزم اقدامات انجام .00

 در دانشکده دانشجویان احیاناً و کارکنان و علمیهیئت اعضای به شوراها هایگزارش و نتایج انعکاس و دانشگاه ربطذی شوراهای در شرکت .00

 مربوط هایگردهمائی

 ریتیمدی منطقی و اصولی هایروش سایر و تنبیه تشویق، طریق از کارکنان کار راندمان کیفی و کمی ارتقاء و تابعه واحدهای بین الزم هماهنگی ادایج .05

 سرپرستی تحت واحد اعتبارات و هامسئولیت حدود و وظایف تعیین و کارتقسیم و مربوط هایفعالیت دهیسازمان .06

 الزم گزارشات درخواست و دانشکده غیرنقدی و نقدی هایموجودی و اموال بررسی و نظارت .01
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 مواقع ضروری در مناسب هایحلراه ارائه و دانشکده محوطه و هاساختمان داخل انتظامات برقراری بر نظارت .01

 علمی و کارکنان دانشکدهتأیید مرخصی اعضای هیئت .09

 دانشکده علمییئته اعضای پژوهشی آموزشی، وظایف اجرای حسن بر نظارت .01

 لزوم صورت در مالی و اداری سمینارهای و هاکمیسیون ها،اجالس ها،کمیته در شرکت .00

 به توجه با پذیرش دانشجو منطقی ظرفیت برآورد ها،ایرشته بین و موردتقاضا هایرشته برآورد عالی، آموزش هدفمند گسترش برای ریزیبرنامه .00

 رو پیش شرایط و پیشین روندهای

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 شود.آموزش می نوین هایروش هایی که منجر به افزایش کیفیت آموزش وها و برنامهریزی و حمایت از مجموعه طرحبرنامه .00

 تخصصی، هاینشست برگزاری آموزشی، هایکارگاه در شرکت و برگزاری طریق از دانشکده علمیهیئت اعضاء توانمندی سطح ارتقاء برای ریزیبرنامه .00

 ممکن هایروش سایر و تجربیات بادلت

 برتر دانشجویان ویژهبه دانشجو جذب جهت در متنوع و خالقانه هایروش اجرای و ریزیبرنامه .05

 راهبردی پایش شورای به جهت ارسال دانشگاه ریاست به دانشکده راهبردی سند در شدهتدوین هایبرنامه بر افزون عملیاتی هایبرنامه پیشنهاد .06

 هاآن اجرای و تصویب جهت پیگیری و اهدانشگ

 دانشکده مصوب عملیاتی هایبرنامه دقیق اجرای بر نظارت .01

 دانشگاه معاونین و ریاست از الزم هایمشیخط دریافت .01

 دی دانشکدهراهبر سند و کالن هایسیاست های باالدستی،نامهآیین با هاآن مصوبات انطباق بررسی و آموزشی شوراهای جلساتصورت پایش .09

 آموزشی هایگروه مدیران هماهنگی با دانشجویان اشتغال پذیری توان افزایش برای ریزیبرنامه .01

 علمیهیئت عضو استخدام به آموزشی هایگروه نیاز هایدرخواست گردآوری و ریزیبرنامه .00

 کدهآموزش یا دانشکده سالیانه بودجه و  ارائه پیشنهاد سایر و موزشیآ فنی، اداری، ملزومات ازنظر هاهزینه بر نظارت و دانشکده اعتبارات بینیپیش .00

 دانشگاه رئیس به

 هگزارش آن به رئیس دانشگا یا آموزشکده و ارائه دانشکده نهساال کارارزیابی  .00

 کارکنان رفاه و کار محیط مناسب شرایط ایجاد برای تالش .00

 واحد مرکز همکاری با دانشکده تأسیسات و تلفن برق، آب، لحاظ از جودمو هایساختمان از برداریبهره و مراقبت و نظارت .05

 های موردنظرهدف به ترسریع چه هر دستیابی منظوربه اصلی هایمسئولیت و وظایف با دانشگاه ستادی امور بین هماهنگی ایجاد .06

 دانشکده تعمیراتی و خدماتی مالی، اداری، امور انجام حسن بر نظارت .01

 دانشکده درآمدهای دریافت به مربوط هایفعالیت کلیه اجرای بر نظارت .01

 مقررات موضوعه و هانامهآئین رعایت با دانشگاه طرف از صادره هایدستورالعمل طبق دانشکده تدارکاتی امور انجام بر نظارت .09

 المپیادهای علمی قبیل از ملی هاینهدرصح حضور منظوربه برتر استعداد دارای دانشجویان مساعدت و هدایت شناسایی، برای تالش .51

ن
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 دانشجویان با مستمر ارتباط برای ریزیبرنامه .50

 دانشجویان علمی ارتقاء جهت مناسب ریزیبرنامه .50

 معتبر هایدانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در قبولی تعداد بردن باال برای تالش .50

 تحصیلی هرسال ابتدای ورود در نو دانشجویان توجیهی جلسات برگزاری خصوص در آموزشی هایوهگر مدیران با الزم هماهنگی و ریزیبرنامه .50

 دانشکده آموزشی شورای در طرح جهت آموزشی هایگروه در گیریتصمیم غیرقابل دانشجویی هایدرخواست دریافت .55

 طمربو هایاولویت و کشور نیازهای برحسب علمی هایپژوهش و حمایت از تحقیقات .56

ی
هش

ژو
پ

 

 (شوندمی برگزار ادواری صورتبه که هاییهمایش بخصوص) های آموزشیگروه تخصص با مرتبط هایهمایش برگزاری جهت ریزیبرنامه .51

 هایطرح و تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از حاصل پژوهشی دستاوردهای و علمیهیئت همکاران مقاالت ارائه خصوص در ریزیبرنامه و تالش .51

 رشته و های آموزشیگروه با متناسب برتر نمایه مجالت در ژوهشیپ

 مشترک صورتبه پژوهشی هایفعالیت انجام علمی در خصوصریزی برای ترغیب اعضای هیئتتالش و برنامه .59

 تحصیلی ترم هر )داخلی/خارجی( در دانشگاه از خارج مدعوین از دعوت با علمی سخنرانی یک حداقل برگزاری .61

 های آموزشیهای پژوهشی مرتبط با تخصص گروهعلمی در خصوص انجام طرحریزی برای ترغیب اعضای هیئتو برنامه تالش .60

 تقاضامحور پژوهشی هایگروه تشکیل یا فعالیت ادامه برای تالش .60

 تخصص با مرتبط هایسازمان از دعوت با ترم هر در های آموزشیگروه توسط جامعه یا صنعت با ارتباط نشست یک حداقل ریزی جهت برگزاریبرنامه .60

 هاآن در حضور یا دانشگاه از خارج هایگروه

 های خارج از دانشگاههای آموزشی مرتبط در سازمانها و دورهعلمی در خصوص برگزاری کارگاهریزی برای ترغیب اعضای هیئتتالش و برنامه .60

 افغانستان ویژهکشورهای همسایه به با ویژهبه المللبین ارتباط و مطالعاتی هایفرصت از استفاده برای همکاران ترغیب .65

 ... ای ومشاوره آزمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی، خدمات دریافت متقاضیان و جامعه به دانشگاه و دانشکده مؤثر شناساندن برای تالش .66
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 های مرتبطنامه و همکاری با سایر سازمانریزی برای ایجاد تفاهمبرنامه .61

 جامعه موردنیاز مسائل با تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان بیشتر چه هر پیوند برای تالش .61

 علمی مبادالت انجام منظوربه کشور از خارج یا داخلی آموزشی و علمی مراکز و مؤسسات نهادها، با ارتباط ایجاد .69

 آوریفن و نوآوری یتوسعه مرکز با ارتباط برای دانشجویان تشویق .11
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 دانشجویان پذیری اشتغال سطح ارتقاء هایبرنامه کامل اجرای برای تالش .10

 آموزشی موردتقاضا هایدوره برگزاری در مشارکت ازجمله جامعه، در همکاران فعال نقش ایفای و ارتباطات گسترش برای ریزیبرنامه .10

 ...( و ایحرفه اخالق مدیریتی، عمومی هایمهارت تعارض، مدیریت ارتباطی، هایمهارت) ایحرفه هاییتصالح کسب جهت در تالش .10
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 3ویپست 

راهنمای ساماهن آموزاهن وژیه اعضای هیئت 

 علمی و اساتید مدعو، مدریان گروه اهی آموزشی

و معاونین آموزشی دادکشنه
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 ویژه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو 

 موزانه توسط مدرسینتأیید آ

  وارد  شدن به سامانه پویا :3مرحله 

 
 : مشاهده فرم آموزانه6مرحله 

را انتخاب نمایید. همان طور که در تصویر  "سایر"گزینه  "آموزشی"بعد از وارد شدن به سامانه پویا از طریق منوی 

هایی با انتخاب آن جدولی شامل ردیفباشد که فعال می "آموزانه"نمایید در ذیل گزینه سایر، قسمت مشاهده می

شود که هر ردیف مربوط به یک نیمسال تحصیلی است، با انتخاب گزینه برای مدرسین محترم نمایش داده می

 باشد.سال قابل مشاهده میدر نیمسال مدنظر، اطالعات فردی، آموزشی و پژوهشی همان نیم "مشاهده"

 

1 
2 

3 
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 ها:: بررسی و تأیید آموزانه 2مرحله 

اعضای محترم هیئت علمی و مدعوین بعد از انتخاب فرم آموزانه نیمسال مدنظر، از طریق انتخاب 

گزینه مشاهده، قادر به بررسی و تأیید اطالعات فردی، درسی و پژوهشی می باشند. لذا توجه به 

 ها الزم است.موارد ذیل در بررسی و تأیید آموزانه

 بررسی اطالعات فردی 

 

 ی اعضای هیئت علمی توسط کارگزینی ثبت شده است، در صورت بروز مشکل در اطالعات پایه، سنوات، اطالعات فرد

 تاریخ حکم با کارگزینی تماس گرفته شود تا اصالحات انجام شود. 

  در صورت عدم ثبت شماره حساب، شماره تلفن و کدپستی، اطالعات مدنظر را وارد نمایید، جهت ثبت اطالعات وارد

 ( را تأیید نمایید 1گزینه ثبت اطالعات فردی )شماره  شده حتماً

  در خصوص احکام نیز، احکام قابل پذیرش برای معاونت اداری و مالی احکام مربوط به قبل از شروع نیمسال تحصیلی

 مورد نظر است.
 

 
 

 

 (، شماره تلفن، مدعوین محترم باید اطالعات فردی، شامل شماره حساب )حتماً شماره حساب بانک تجارت باشد

 های مشخص شده ثبت نمایند.کدپستی، شماره ملی را در قسمت

 ی ریزی و توسعه آموزشی بعد از بررسالزم به ذکر است مدرک تحصیلی مدرسین مدعو توسط کارشناسان گروه برنامه

 مدارک و احکام مدرسین مدعو بروزرسانی خواهد شد. 

  ( را تأیید نمایید.1ذکر شده حتماً گزینه ثبت اطالعات فردی )شماره بعد از بررسی اطالعات فردی و تکمیل موارد 

 نیز مدرک تحصیلی یا احکام آپلود گردد. )مدعوین محترم عضو هیئت علمی   در قسمت تصویر حکم

رای ب باشند حتماً باید احکام همان نیمسال را آپلود نمایند. )به طور نمونهها که دارای فعالیت پژوهشی میسایر دانشگاه

 ارسال گردد(. 22و  28نیمسال دوم حتماً باید حکم 

  

1 

 ویژه اعضای هیئت علمی

 

 مدعوینویژه 
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 بررسی اطالعات درسی 

 در قسمت اطالعات تدریس توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

 بررسی تعداد واحدهای موظفی، سقف واحدهای آموزانه و سقف واحد آموزانه و حق التحقیق  .1

احد نظری و عملی، درصد مشارکت، مرتبه اول بودن ارائه بررسی اطالعات درسی، از جمله لیست دروس، تعداد و  .2

درس، واحد حل التمرین، و واحد معادل دروس را بررسی و در صورت مغایرت، به کارشناس ثبت درس در دانشکده 

 اطالع دهند تا بررسی و نواقص رفع گردد.

 

 بررسی اطالعات پژوهشی 

توان اطالعات پژوهشی ، می"در نیمسال جاری 3ی شماره های پژوهشطرح"در قسمت اطالعات موظفی، با انتخاب 

 را مالحظه و بررسی کرد. 

 

 
 

رسانی تا در اسرع همچنین در صورت مشکل از منوی در خواست اصالح )انتهای صفحه(، مشکالت مربوط را اطالع

تاد گزینه تأیید اس وقت بررسی و رفع گردد، در صورتی که مشکلی در اطالعات آموزشی و پژوهشی مشاهده نشد از

 طبق تصویر ذیل اطالعات خود را تأیید نمایند.

 
  

 
در صورت مشکل از این 

 .گزینه استفاده نمایید

در صورت عدم مشکل از گزینه تأیید استاد نسبت به اطالعات آموزشی و  

 هشی خود اقدام نمایید.ژوپ
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 هاهای آموزشی دانشکدهتأیید آموزانه توسط مدیران گروه 

 وارد  شدن به سامانه پرتال )سدف( :3مرحله 

 
 "هاامور آموزشی دانشجویان و دانشکده ": انتخاب سیستم 6مرحله 

ها سیستم باشد. برای تأیید آموزانه)سدف( در صفحه اصلی سه سیستم قابل مشاهده میبعد از وارد شدن به سامانه پرتال 

 را انتخاب نمایید.  "هاامور آموزشی دانشجویان در دانشکده"
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 اعضای محترم هیئت علمی و مدعوین های آموزانهانتخاب فرم :2مرحله 

 هاآموزانه گزینه سیستم، راست سمت لیست در (،1دانشکده )شماره  در دانشجویان آموزشی امور سیستم به شدن وارد از بعد

 رایب شد، خواهد داده نمایش ذیل تصویر صورت به آن هایزیرسیستم آن انتخاب با که باشدمی مشاهده ( قابل2)شماره 

جدول ذیل در سمت چپ  (، جدولی مانند3آموزانه )شماره  هایفرم گزینه انتخاب با پژوهشی و آموزشی هایفعالیت تأیید

( را انتخاب 5سال مورد نظر )اول، دوم، تابستان( )شماره ( و نیم1321قابل مشاهده خواهد بود، سال تحصیلی )به طور نمونه 

( به بخش اطالعات آموزشی و پژوهشی و 3تا لیست آموزانه مدرسین قابل نمایش باشد، با انتخاب نام هر استاد )شماره 

 دسترسی خواهید داشت. بررسی و تأیید آن 

 

(، مرحله وضعیت تأیید فرم قابل مشاهده است، همانطور که در 4در قسمت وضعیت فرم )شماره 

 .شود، آموزانه توسط استاد تأیید شده استجدول فوق مشاهده می

 : بررسی و تأیید آموزانه اعضای هیئت علمی و مدعوین0مرحله 

های آموزشی و پژوهشی مطابق تصویر ذیل نشان داده خواهد شد. توجه به فعالیتبعد از انتخاب هر کدام از مدرسین، صفحه 

 نکات ذیل جهت بررسی و تأیید آموزانه الزم است.

  ،بررسی اطالعات فردی اساتید مدعو از جمله شماره ملی، شماره حساب )حتما شماره حساب تجارت باشد(، شماره تلفن

 ماً به مدرس اطالع داده شود تا نواقص را رفع نمایند.کد پستی ثبت شده باشد، در صورت نقص، حت

 .)آپلود مدرک تحصیلی یا حکم )اساتید مدعوی که فعالیت پژوهشی دارند حتماً باید دو حکم آپلود نمایند 
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 های پژوهشی، حتماً به کارشناسان های آموزشی و پژوهشی )در صورت اشکال در دروس و فعالیتبررسی فعالیت

 اده شود تا در اسرع وقت نواقص رفع گردد(.مربوطه اطالع د

 

 

 

های آموزشی و پژوهشی در صورت کامل بودن اطالعات و عدم نقص در ثبت بعد از بررسی فعالیت

(، نسبت به تأیید 3های پژوهشی، با انتخاب گزینه تأیید مدیر گروه آموزشی )شماره دروس و فعالیت

 ها اقدام شود.آموزانه
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 هاتوسط معاونین آموزشی دانشکده تأیید آموزانه 

 وارد  شدن به سامانه پرتال )سدف( :3مرحله 

 
 "هاامور آموزشی دانشجویان و دانشکده ": انتخاب سیستم 6مرحله 

ها سیستم باشد. برای تأیید آموزانهبعد از وارد شدن به سامانه پرتال )سدف( در صفحه اصلی سه سیستم قابل مشاهده می

 را انتخاب نمایید.  "هادانشجویان در دانشکده امور آموزشی"

 
 

 اعضای محترم هیئت علمی و مدعوین های آموزانهانتخاب فرم :2مرحله 
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)شماره  هاآموزانه گزینه سیستم، راست سمت لیست در (،1دانشکده )شماره  در دانشجویان آموزشی امور سیستم به شدن وارد از بعد

 هایالیتفع تأیید برای شد، خواهد داده نمایش ذیل تصویر صورت به آن هایزیرسیستم آن انتخاب با که باشدمی مشاهده ( قابل2

(، جدولی مانند جدول ذیل در سمت چپ قابل مشاهده خواهد بود، 3آموزانه )شماره  هایفرم گزینه انتخاب با پژوهشی و آموزشی

( را 5سال مورد نظر )اول، دوم، تابستان( )شماره ( و نیم1321ور نمونه معاونین محترم آموزشی، ابتدا دانشکده، سال تحصیلی )به ط

اب ها از قسمت انتخالزم به ذکر است معاونین محترم پردیسانتخاب تا لیست آموزانه مدرسین قابل نمایش باشد، )

ه بخش اطالعات آموزشی ( ب3. با انتخاب نام هر استاد )شماره ( نسبت به انتخاب دانشکده اقدام نمایند( 0سمت )شماره 

 و پژوهشی و بررسی و تأیید آن دسترسی خواهید داشت. 

ها از قسمت انتخاب سمت نسبت به انتخاب دانشکده الزم به ذکر است معاونین محترم پردیس

 اقدام نمایند.
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 قنکته: در قسمت وضعیت فرم، مرحله وضعیت تأیید فرم قابل مشاهده است، همانطور که در جدول فو

 .شود، آموزانه توسط مدیر گروه تأیید شده استمشاهده می

 

 : بررسی و تأیید آموزانه اعضای هیئت علمی و مدعوین0مرحله 

های آموزشی و پژوهشی مطابق تصویر ذیل نشان داده خواهد شد. توجه به نکات بعد از انتخاب هر کدام از مدرسین، صفحه فعالیت

 نه الزم است.ذیل جهت بررسی و تأیید آموزا

  بررسی اطالعات فردی اساتید مدعو از جمله شماره ملی، شماره حساب )حتما شماره حساب تجارت باشد(، شماره تلفن، کد پستی ثبت

 شده باشد، در صورت نقص، حتماً به مدرس اطالع داده شود تا نواقص را رفع نمایند.

 هشی دارند حتماً باید دو حکم آپلود نمایند(.آپلود مدرک تحصیلی یا حکم )اساتید مدعوی که فعالیت پژو 

 های پژوهشی، حتماً به کارشناسان مربوطه اطالع داده های آموزشی و پژوهشی )در صورت اشکال در دروس و فعالیتبررسی فعالیت

 شود تا در اسرع وقت نواقص رفع گردد(.
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اطالعات و عدم نقص در ثبت دروس و های آموزشی و پژوهشی در صورت کامل بودن بعد از بررسی فعالیت

ها (، نسبت به تأیید آموزانه3های پژوهشی، با انتخاب گزینه تأیید معاون آموزشی دانشکده )شماره فعالیت

 اقدام شود.
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 46501450615رزیی و توسعه آموزشی: کارشناس مسئول گروه ربانهم 

  :46501450610کارشناس ربانهم رزیی آموزشی 

 دااگشنه  خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دااگشنه ـ رپدیس شوکت آباد ـ سازمان مرکزی

 رزیی و توسعه آموزشیگروه ربانهم -طبقه اول-بیرجند

  

 

epd@birjand.ac.ir 


