
 

 

 

  94زاًؽىسُ پرظتبری ٍ هبهبیی زر ظبل  EDOػولىرز 

 کمیته امتحانات  .1
 ٍ هحتَایی آزهَى ّبی هیبى ترم ٍ پبیبى ترم یـَر ییرٍاثررظی  .1

 زارًس ثِ اظبتیس هرثَعِاـالح آزهَى ّبیی وِ ًیبز ثِ ػَزت  .2

 هرثَعِاظترراج آًبلیس آزهَى ّب از ًرم افسار یگبًِ ٍ ارظبل فبیل ّبی آى ثِ اظبتیس  .3

 زر پبیبى ّر ًین ظبلی گسارغ تَـیفی ٍ تحلیلی آزهًَْبی زاًؽىسُ پرظتبری ٍ هبهبیی تْیِ  .4

 

 ها و ارزشیابی اساتید و ارزشیابی درونی  کمیته آزمون .2

 تْیِ گسارغ آًبلیس آزهَى ّب زر پبیبى ّر ًین ظبل .1

 ّر ًین ظبلتْیِ گسارغ هرثَط ثِ ارزؼیبثی اظبتیس زر پبیبى  .2

 

 کمیته هدایت استعدادهای درخشان  .3

ًفر 2ٍ زاًؽجَیبى اظتؼساز ّبی زرذؽبى لجَلی  اعالع رظبًی ٍ پیگیری زر ذفَؾ زاًؽجَیبى ًوًَِ ٍ الوپیبز ّبی زاًؽجَیی .1

زّرا هْسیربًی ظرٍ جْبًی زر رؼتِ هؽبٍرُ زر ذبًن ّب )از زاًؽجَیبى اظتؼسازّبی زرذؽبى زاًؽىسُ زر همغغ وبرؼٌبظی ارؼس

ٍ وعت رتجِ ظَم تَظظ ذبًن  ثسٍى آزهَىثب ظْویِ  (هبهبیی لسٍیي ٍ ذبًن هیترا حجیت الِ پَر رؼتِ پرظتبری ظبلوٌساى لسٍیي

 آًبّیتب احوسی زاًؽجَی وبرؼٌبظی هبهبیی زر رؼتِ فلعفِ پسؼىی الوپیبز زاًؽجَیی زر هرحلِ زرٍى زاًؽگبّی

 زّبی زرذؽبىعراحی تبثلَ اػالًبت هرثَط ثِ زاًؽجَیبى اظتؼسا .2

ثرتر والض ّب زر ذفَؾ تعْیالت اظتؼسازّبی زرذؽبى ثِ ـَرت چْرُ % 10آهَزغ، هؽبٍرُ ٍ راٌّوبیی توبم زاًؽجَیبى  .3

 ثِ چْرُ ٍ فرزی

 کمیته برنامه ریسی درسی .4

 . زر ظبیت زاًؽىسُ لرار گرفتِ اظتٍ عرح زرض ّب ثِ رٍز ؼسُ ٍ ظپط ولیِ عرح زرض ّبی زاًؽىسُ هَرز ثررظی لرار گرفت، 

 تِیهغرح ؼس ٍ ون ییٍجَز زاؼت وِ زر جلعبت ثَرز هبهب یاؼىبالت ییهبهب ٍظتِیٍ ًبح ٍظتِیح یگرٍُ وبرؼٌبض یّب وَلَمیزرذفَؾ وَر

لعبت ج یؼسوِ ط ىییثِ ػٌَاى هعئَل اـالحبت ظرففل تغ ذبًن فبعوِ رًجىػ ؼس وِ لیتؽه ییجْت اـالح ظرففل گرٍُ هبهب یا

 .ارظبل ؼس ییهبهب رزهتؼسز اـالحبت اًجبم ٍ ثِ ثَ



 

 کمیته دانشجویی .5

آهَزغ، ذبًن  ری، ذبًن زّمبًىبر هسEDO هعئَل یهفغفبئ یثب حضَر آلب EDO ییزاًؽجَ تِیجلعِ ون 2 یثرگسار .1
ثرگسار  12/8/92ٍ  22/2/94 خیثرتر والض ّب زر تبر اىیٍ زاًؽجَ ًسگبىیٍ ًوب EDO ییزاًؽجَ تِیهعئَل ون یًظر
 ًسیًوب اىیذَز را ة یزازُ ؼس تب هؽىالت آهَزغ اىیثِ زاًؽجَ ییجلعِ ثرگِ ّب ىیزر ا. زیگرز

 ،یًبهِ ثِ هؼبًٍت آهَزغ نی یط اىیزاًؽجَ یؼسُ آهَزغ نیارجبع هؽىالت تفه ىیـَرتجلعِ ٍ ّوچي یاعالع رظبى .2
 آهَزغ زاًؽىسُ ریگرٍُ ّب ٍ هس راىیهس

ثر   ىیراّرٍ ٍ آهَزغ ٍ ثرز والض ّب ّوچي یثرز ّب یثر رٍ ُیًفت اػالم ت،یظب قیاز عر زیاظبت یاةیارزغ یثبزُ زهبى .3
 .ؼس یزظه تبح والض ّب ، اعالع رظبى یرٍ

 ثِ رٍز ًوَزى ًرم افسار جبهغ آهَزؼی ٍیصُ زاًؽجَیبى ٍ لرار زازى آى زر ظبیت زاًؽىسُ .4

ّوچٌیي جلعِ هؼبرفِ  94 /4/7ثب هعئَلیي زاًؽىسُ زر رٍز وبرؼٌبظی ثرگساری جلعِ هؼبرفِ زاًؽجَیبى جسیس الَرٍز  .5
 جْت زاًؽجَیبى ٍرٍزی هْر هبُ 13/7/94زاًؽجَیبى جسیس الَرٍز وبرؼٌبظی ارؼس ثب هعئَلیي زاًؽىسُ زر رٍز 

عِ زر ثرگساری تَر زاذل زاًؽىسُ جْت آؼٌبیی زاًؽجَیبى جسیسالَرٍز ثب فضبّب، وبروٌبى ٍ همررات ٍاحسّبی هرثَ .6
 4/7/94رٍز

جْت  10/12/94ثرگساری جلعِ هؼبرفِ زاًؽجَیبى جسیس الَرٍز ثب هعئَلیي ّوچٌیي تَر زاذل زاًؽىسُ زر رٍز  .7
 زاًؽجَیبى ٍرٍزی ثْوي هبُ

 کمیته آموزش مجازی  .6

 آمًزش وحًٌ کبر بب سبمبوٍ آمًزش مجبزی بٍ صًرت اوفرادی برای اعضبی َیئت علمی -

 7/2/94در تبرید جُت اعضبی َیبت علمی تًسط مُىدس قلعٍ وًیی برگساری کبرگبٌ وحًٌ کبر بب سبمبوٍ آمًزش مجبزی  -

 

 برنامه های آموزش مداوم .7

 :ثرگساری ثرًبهِ ّبی آهَزغ هساٍم شیل .1

 یفراَبن یآببد نیمحمد جًاد حس یتًسط آقب28/2/94خیدر تبر یقلب یايرشاوس َب یپرستبر یکىفراوس تبزٌ َب 

 یجًرابچ وتیتًسط ذبوم دکتر ز 94ذرداد  23-28 خیدر تبر کیيلًشیزیف مبنیي زا مبنیزا یآمبدگ یَب کالس 

  تًسط آقبی مرادی 5/3/94کبرگبٌ ایمىی بیمبر در تبرید 

 تًسط دکتر حسیه زادٌ 8/94/در تبرید  11فعبل یکىفراوس سبک زودگ 

                   سایر فعالیت ها

 .اثسار ارزؼیبثی ثبلیٌی اظبتیس زر ظبیت زاًؽىسُ لرار گرفت. هَجَز رٍغ ّبی تسریط ٍ ارزؼیبثی اظبتیسهؽرؿ ؼسٍضؼیت 

 .ثعتِ ّبی آهَزؼی هرثَط ثِ رٍغ ّبی ًَیي تسریط ٍ ارزؼیبثی تْیِ ؼس

 .اًجبم ؼس  30/2/94زر تبرید  EDCاظبتیس عجك فرم ارظبلی از  آهَزؼی ًیبز ظٌجی



ثِ تبظیط رؼتِ وبرؼٌبظی ارؼس پرظتبری اٍرشاًط ٍ آهَزغ هبهبیی تىویل ثِ هؼبًٍت آهَزؼی زاًؽگبُ ( پیَظت هرثَط) فرم ّب ٍ هعتٌسات

 . ّیبت ثرز ٍزارتربًِ جْت رؼتِ وبرؼٌبظی ارؼس پرظتبری اٍرشاًط زرذَاظت ثبززیس از زاًؽىسُ را زازُ اظت. ارظبل ؼس

ٍ زر  تْیِ ثررظی ًیبزّبی آهَزؼی پرظتبراى ؼبغل زرثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی زاًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْر لسٍیي پرٍپَزال عرح پصٍّؽی

EDC زاًؽگبُ تفَیت ؼسُ اظت 

 ارزیبثی ػولىرز وویتِ ّب ٍ اػضبء تحت هجوَػِ ثر اظبض فرم ٍ ضَاثظ هؽرؿ ٍ گسارغ آى هؼبًٍت هحترم آهَزؼی زاًؽىسُ

 

 


