
 تفکر و نوآوری: منظر

العزا  و تویزعه   مطتایزس  مرززی   از بزدو   ریزیی رریز    واحد برنامهاجرای وظایف  :تاریخچه

رییی رری   رر ابتدا وظایف، تویط رو زمسته برنامه .مدنظر قرار گرفت آموزش پیشک  رانشگاه

 نظار  بر تدوین طزر  رر   و با های رری  برنامهاجرای هدف بهبور و زمسته آموزش بالسن  با 

با ابزغ    .صور  م  پذیرفت های مختلف رانشگاه علوم پیشک  رشتههای  و بازنگری زوریکولوم

 "ریدی  ررید    واحد  رراامده   "بزا عنزوا      این زمسته به واحزد متزت ل   ،چار  یازمان  جدید

 بزرای اتر تویزعه  زمک به رف از طریقاین واحد وظایف ابغ  طر  تحول آموزش، با  .تغسسرنام رار

بزه  های جدیزد،   اندازی رشته راهمشارزت رر  ،هاآنهای رری  و پایخگو نمور   نظار  بر برنامه

هزای   زارشنایز  برنامزه   و بزا شسوه نامزه موزو    ر ایا  این مهم ب .رهد فعالست خور ارامه م 

 .پوشد عمل م  مذزور، جامههای  رری ، ارائه بازخورر، مشاوره و پایش فرایند

 

 بهبور و پایخگو نمور  برنامه های رری  رانشگاه به نسازهای جامعه:  ه ف کل 

 :اه اف اختصاص 

 توانمندیازی اعضاء واحد و زمسته های برنامه رییی رری  رفاتر تویعه رانشکده ها  .1

  موجور رانشگاه رری های  برنامهبهبور اجرای  .2

 موجور رانشگاه رری برنامه های  محتوی بازنگری .3

   های آموزش   زم  برنامهتویعه  .4

 ها رییی رری  رانشکده های واحد برنامه تویعه فعالست .5

 تواامن یاز  اعضاء واح  و کمیته ها  رراامه ریی  رری  رفاتر تویعه رااشک ه ها  .1

  رییی رری  برنامههای آموزش   روره برگیاری: ایتراتژی

   های برنامه  ی زمسنهرر شنایائ  نسازهای اعضاء زمسته و اعضاء هسئت علم

 رییی رری 

 رییی رری  برنامههای آموزش   اجرای روره 

 برنامه رییی رری های آموزش   ارزشساب  اجرای روره 

 

  موجور رانشگاه رری های  برنامهاجرای بهبور  .2

 موجور رانشگاه رری های  برنامهنظار  و اعتباربخش  : ایتراتژی

 رری برنامه های مشارزت رر پایش فرآیند اجرای  -

 رری  برنامه های بازخورر به  -

 رری  برنامه های مشاوره برای اصغ   -



 موجور رانشگاه رری های  برنامهمحتوی بازنگری  .3

 موجور رانشگاه رری های  برنامه محتوی مشارزت و هدایت بازنگری: ایتراتژی

  رری برنامه های ارزشساب  مشارزت رر 

 نتایج بازخورر 

  طراح مشارزت رر نسازینج  و  

 نظار  و ارزشساب  بر اجراء 

   های آموزش   برنامهتویعه زم   .4

 های جدید رر رانشگاه های آموزش  رشته تدوین برنامهمشارزت رر : ایتراتژی

 نسازینج  آموزش    -

 طراح  -

 نظار  و ارزشساب  بر اجراء  -

 بازخورر  -

 ها رانشکدهرییی رری   های واحد برنامه تویعه فعالست .5

 رییی رری  رفاتر تویعه های برنامه زمسته ایت رار: ایتراتژی

 رانشکده ها  زمسته های برنامه رییی رری تشکسل  -

رانشکده ها رر  زمک و نظار  بر زمسته های برنامه رییی رری  -

 رایتای تعریف عرصه های آموزش  

 فعالست های آنا ارزشساب   -

  



 (واح  و کمیته ها  رراامه ریی  رری  رفاتر تویعه رااشک ه هاتواامن یاز  اعضاء )ه ف اول 

 ریی  رری  رراامهها  آموزش   ررگیار  روره: ایتراتژ 

معیار  فعالیت رراامه

 ارزشیار 

 زمان مسئول پیگیر  فعالیت ها

شنایائ  نسازهای اعضاء 

زمسته و اعضاء هسئت 

های  ی رر زمسنهعلم  

 رییی رری  برنامه

تدوین برنامه -

متنایب برای 

 نسازینج  

 انجام نسازینج -

ایتخراج و گیارش -

 نتایج 

وجور برنامه  -

چند منبع ، 

وجور نتایج و 

 گیارشا 

 متتمر یرپریت واحد

های  اجرای روره-

رییی  برنامهآموزش  

 رری 

برنامززه ریززیی بززرای -

 اجرا

 اجرای برنامه -

 وجور برنامه 

 صورتجلتا 

 متتمر یرپریت واحد

ارزشساب  اجرای -

برنامه های آموزش   روره

 رییی رری 

انتخززا  روش هززای  -

 منایب ارزشساب 

 ارزشساب  روره -

 متتمر یرپریت واحد گیارش نتایج 

 

 

 (موجور رااشگاه رری ها   رراامهرهبور اجرا  )ه ف روم 

 موجور رااشگاه رری ها   رراامهاظارت و اعتباررخش  : ایتراتژ 

مسئول  معیار ارزشیار  فعالیت رراامه

پیگیر  

 فعالیت ها

 زمان

مشارزت رر پایش 

برنامه فرآیند اجرای 

 رری های 

پسگسززری تشززکسل زمستززه -

های خور ارزیاب  برنامه 

 رر رانشکده ها

مشززززاوره رر جهززززت  -

 ارزیاب   برنامه

ابغ  اعضاء زمسته  و 

 صورتجلتا 

 متتمر متئول واحد

برنامه های بازخورر به 

 رری 

تهسززززززه گیارشززززززا  -

 خورارزیاب 

تجییززه و تحلسززل نتززایج  -

 خورارزیاب 

 متتمر متئول واحد صورتجلتا 

مشاوره برای اصغ  

 رری برنامه های 

تشزززکسل جلتزززا  بزززا  -

متززززئولسن آموزشزززز   

رانشکده ها و مدیر گروه 

 ها

 متتمر متئول واحد صورتجلتا 



 (موجور رااشگاه رری رراامه ها  محتو  رازاگر  )ه ف یوم 

 موجور رااشگاه رری ها   رراامهمحتو  مشارکت و ه ایت رازاگر  : ایتراتژ 

معیار  فعالیت رراامه

 ارزشیار 

 زمان مسئول پیگیر  فعالیت ها

مشارزت رر ارزشساب  

برنامه های محتوی 

 رری 

پسگسززری تشززکسل زمستززه  -

های خور ارزیاب  برنامزه  

 رر رانشکده ها

جهزززززت مشزززززاوره رر -

 ارزیاب   برنامه

ابغ  اعضاء  -

زمسته و 

 صورتجلتا 

 متتمر متئول واحد

تهسزززززززه گیارشزززززززا    بازخورر نتایج

 خورارزیاب 

تجییززه و تحلسززل نتززایج  -

 خورارزیاب 

 گیارش نتایج -

 صورتجلتا   -

 متتمر متئول واحد

مشارزت رر نسازینج  

 و طراح 

تدوین برنامه متنایب -

 برای نسازینج  

 نسازینج انجام -

 ایتخراج و گیارش نتایج -

وجور برنامه  -

چند منبع ، 

وجور نتایج و 

 گیارشا 

 متتمر یرپریت واحد

نظار  و ارزشساب  بر 

 اجراء

انتخززززا  روش هززززای  -

 منایب ارزشساب 

 ارزشساب  روره -

 متتمر یرپریت واحد گیارش نتایج  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( آموزش ها    تویعه کم  رراامه)ه ف چهارم 

 ها  ج ی  رر رااشگاه ها  آموزش  رشته ت وین رراامهمشارکت رر : ایتراتژ 

معیار  فعالیت رراامه

 ارزشیار 

 زمان مسئول پیگیر  فعالیت ها

مشارزت رر شنایائ   - نسازینج  آموزش 

 امکانا  و منابع موجور

 

 متتمر یرپریت واحد صورتجلتا  -

 طراح مشارزت رر 

تدوین برنامه متنایب با 

امکانا  و منابع شنایائ  

 شده

وجور نتایج و  - رار  مشاوره  -

 گیارشا 

 متتمر یرپریت واحد

 

 (ها ریی  رری  رااشک ه ها  واح  رراامه تویعه فعالیت)ه ف پنجم 
 ریی  رری  رفاتر تویعه ها  رراامه کمیته ایتقرار: ایتراتژ          

معیار  فعالیت رراامه

 ارزشیار 

 زمان مسئول پیگیر  فعالیت ها

زمسته های تشکسل 

 رییی رری  برنامه

 رانشکده ها

انجام مکاتبا  الزم با 

 EDOمدیرا  

 پسگسری تشکسل زمسته

ابغ  ها و نامه 

 ها

 متتمر یرپریت واحد

زمک و نظار  بر زمسته 

های برنامه رییی 

رانشکده ها رر  رری 

رایتای تعریف عرصه 

 آموزش های 

مشززززاوره و تتززززهسل  -

 فرآیندهای مربوط

گیارش گسری از فعالست -

 های انجام شده 

مکاتبا  و 

 گیارشا 

 متتمر یرپریت واحد

فعالست های ارزشساب  

 آنا 

انتخززززا  روش هززززای -

 منایب ارزشساب 

 ارزشساب  روره -

 متتمر یرپریت واحد گیارش نتایج  -

 

 

 

 

 

 

 


