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نام بسته

آيٌذُ ًگبري ٍ هزجعيت علوي

شرح فعاليت


تؾىيل وبرگزٍُ آيٌذُ ًگبري ٍ هزجعيت علوي ٍ  6جلغِ وبرگزٍُ



تْيِ پزعؾٌبهِ آيٌذُ ًگبري ٍ هزجعيت علوي



هقبحجِ ثب اعبتيذ پيؾىغَت ثِ هٌظَر تىويل پزعؾٌبهِ



تعييي حيغِ ّبي عزآهذي داًؾگبُ ثب تَجِ ثِ SWOT



داًؾگبُ در  6حَسُ :تزٍهب ،هغبلعبت رفتبري،گيبّبى دارٍيي ٍ
گالة،عت عبلوٌذي،پزٍثيَتيه،لزاى پضٍّي ٍ عت
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ثغتِ حزوت ثِ عَي
داًؾگبّْبي ًغل عَم
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ثغتِ آهَسػ هجبسي



تْيِ عزح تحميمبتي اسديذگبُ وليِ اعبتيذ در خقَؿ  6حيغِ پيؾٌْبدي



تؾىيل وبرگزٍُ داًؾگبّْبي ًغل عَم در ارتجبط ثب ؽزوتْبي داًؼ ثٌيبى



ثزگشاري وبرگبُ داًؾگبُ ًغل عَم ثزاي داًؾجَيبى تحقيالت تىويلي



تؾىيل وويتِ داًؾجَيي داًؾگبُ ًغل عَم



ثزًبهِ ريشي ثزاي ثبسديذ اس هزاوش علوي ٍ تَليذي ثزاي داًؾجَيبى تحقيالت تىويلي



ًظز عٌجي اس اعضبي ّيئت علوي



(اس عزيك پزعؾٌبهِ) در هَرد آهَسػ هجبسي



ًظز عٌجي اس داًؾجَيبى (اس عزيك پزعؾٌبهِ) در هَرد آهَسػ هجبسي



ارسيبثي ٍضعيت هٌبثع فيشيىي ،اعالعبتي (ؽبهل سيز عبخت ّبي ًزم افشاري-عخت
افشاري) ٍ اًغبًي داًؾگبُ جْت راُ اًذاسي آهَسػ هجبسي



جلغبت حضَري ثب ؽزوت ّبي فعبل در حَسُ آهَسػ هجبسي جْت آؽٌبيي ثب LMS
ّبي هَجَد در وؾَر



ثبسديذ اس ٍاحذ آهَسػ هجبسي داًؾگبُ



ثبسديذ اس ٍاحذ آهَسػ هجبسي داًؾگبُ علَم پشؽىي ايزاى




جْت هؾبروت در فعبليت ّبي آهَسػ هجبسي



ثزگشاري وبرگبُ آؽٌبيي ثب آهَسػ هجبسي ٍيضُ اعضبي





ثغتِ ثيي الوللي عبسي
4

اهضبي تفبّن ًبهِ ّوىبري ثب داًؾگبُ علَم پشؽىي ايزاى

ّيئت علوي
عزاحي ٍ تذٍيي لبلت عزح درط ثزاي درٍط تزويجي
(حضَري-هجبسي)



اتقبل ثِ عبهبًِ ًوبد هجبسي



راُ اًذاسي عبهبًِ اختقبفي ٍة وٌفزاًظ داًؾگبُ



تْيِ تجْيشات عخت افشاري ٍ ًزم افشاري السم جْت تَليذ هحتَاي آهَسػ هجبسي



ايجبد ففحِ خبًگي داًؾگبُ در عبهبًِ Education Iran



لزار دادى ليٌه داًؾىذُ ّب ،هزاوش تحميمبتي ٍ ،هجالت داًؾگبُ در Education Iran



دعَت اس گزٍّْبي آهَسؽي ثزاي هعزفي ثزًبهِ ّبي آهَسؽي ثيي الوللي گزٍُ خَد در
( Education Iranعي عِ دٍرُ فزاخَاى)



ثبرگشاري ثزًبهِ ّبي آهَسؽي ارعبلي اس گزٍّْب در



ارعبل ًبهِ ثِ داًؾىذُ ّب ثزاي هعزفي عزفِ ّبي ّوىبري هؾتزن ثب عبيز داًؾگبّْب

)  23Education Iranثزًبهِ)

(تبوٌَى ثبسخَردي ًيبهذُ)


ثزگشاري دٍ ًؾغت ّن اًذيؾي در عغح اعضبء ّيئت رئيغِ داًؾگبُ ثوٌظَر ؽٌبعبيي
پيؼ ًيبسّب ٍ الشاهبت ثيي الوللي عبسي داًؾگبُ
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تْيِ پيؼ ًَيظ اعبعٌبهِ ؽَراي ثيي الولل داًؾگبُ



ايجبد عبعت اعتزاحت ثب فزف چبي



( در آؽپشخبًِ ثيوبرعتبى در عبعت



21-22فجح ثزاي داًؾجَيبى پزعتبري -هبهبيي عجك تفبّن ًبهِ)



عمذ تفب ّن ًبهِ في هبثيي دا ًؾىذُ پزعتبري هبهبيي ٍ ثيوبرعتبًْب



ًظبرت ثز عولىزد اعضبي ّيبت علوي فزاگيزاى در ؽيفت عقز



جذة ًيزٍ ثزاي اًجبم فعبليتْبي اعتجبر ثخؾي آهَس ؽي ا ٍرصاًظ



حضَ ر وبرؽٌب عبى گز ٍّْبي آهَس ؽي در ؽيفت ّبي عقز ثزاي ًظبرت ثزٍضعيت حضَر
ٍغيبة فزاگيزاى ثز اعبط چه ليغت تْيِ ؽذُ ثز هجٌبي عٌجِ ّبي اعتجبر ثخؾي آهَسؽي

ثغتِ اعتجبر ثخؾي
ثيوبرعتبًْبي آهَسؽي
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ثغتِ پشؽىي پبعخگَ



ثزرعي ٍضعيت پبٍيَى ّب



تعييي هىبًي ثزاي دفتزتَععِ آهَسػ ثبليٌي



تؾىيل وويتِ هذيزيت آهَسػ در ثيوبرعتبًْب



تؾىيل وويتِ خَد ارسيبثي



تؾىيل وويتِ هويشي ثبليٌي



تؾىيل وويتِ اخالق پشؽىي



تؾىيل وويتِ ارسيبثي درًٍي



تؾىيل وويتِ عبهبًذّي پضٍّؾْبي ثبليٌي



تؾىيل وويتِ تَععِ آهَسػ ثبليٌي



ثزرعي راًذ ّبي دعتيبراى گزٍّْبي داخلي،جزاحي،اعفبل ٍ سًبى در ؽيفت ؽت



ثزرعي ٍضعيت رختىي جْت اعىبى داًؾجَيبى ٍ عبهبًذّي آى



تذٍيي ثزًبهِ داًؾگبُ ثزاي اعويٌبى اس پبعخگَ



ثَدى آهَسػ ثِ ًيبس ّبي جبهعِ



تقَيت ثزًبهِ در ؽَراي آهَسؽي داًؾگبُ



اعتعالم اس داًؾىذُ ّب در راثغِ ثب رؽتِ ّبيي
وِ وَريىَلَم آى ًيبس ثِ ثبسًگزي دارد
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ثغتِ تَععِ ٍ ارتمبء سيز
عبختْبي آهَسػ علَم پشؽىي



آغبس هغبلعبت ًيبس عٌجي ثب تقَيت پزٍپَسال ًيبس عٌجي پشؽىي عوَهي



تعييي ٍضعيت هَ جَد



اعتعالم اس گزٍّْبي آهَسؽي در راثغِ ثب
تجْيشات هَ رد ًيبس آهَسؽي



خزيذ تجْيشات آهَ سؽي



عزاحي پزٍپَ سال اعتبًذار عبسي فزايٌذ ّبي



آهَ سؽي ٍ اًجبم آى در لبلت يه پبيبى ًبهِ پشؽىي عوَهي



فعبليت عبختبري ٍ تؾىيالتي(تؾىيل وويتِ خَد ارسيبثي ثب عضَيت وليِ هعبًٍيي داًؾگبُ ٍ
عزپزعت داًؾىذُ ّب ٍ تعييي راثظ)

ثغتِ اعتجبر ثخؾي هَعغِ اي



ثزگشاري جلغبت تَجيْي ٍ آهَسؽي ثزاي وليِ



تىويل ٍ جوع آٍري اٍليِ فزم ّبي خَد ارسيبثي



تحليل ٍ اعتخزاج يبفتِ ّبي خَد ارسيبثي در چْبر حيغِ عذم اًغجبق ,اًغجبق ضعيف ،اًغجبق
ًغجي ٍ اًغجبق وبهل
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ثبسديذ اس داًؾىذُ ّب ٍ ثزرعي هغتٌذات ٍ ارائِ



ارعبل وليِ فزم ّبي خَد ارسيبثي ٍ هغتٌذات ثِ ٍسارت ثْذاؽت



فيذثه جْت تقحيح تىويل فزم ّبي خَد ارسيبثي



اًجبم ارسيبثي ثيزًٍي تَعظ داًؾگبُ علَم پشؽىي هؾْذ



فعبليت ؽبخـ :عزاحي عبهبًِ پبيؼ اعتبًذاردّبي اعتجبرثخؾي هَعغِ اي داًؾگبُ ّبي علَم
پشؽىي وؾَر

