
ٍ آهریت  هعاًٍیت اهَر علوی 9911ربع اٍل سال گسارش فعالیت ّای اًجام شدُ فشردُ 

 ّای تحت اثر 

لؿویىِ ضیبؾت هحتطم پٌَّتَى هؿتحضط اًس، ثِ اؾبؼ تصوین وبثیٌِ جوَْضی اؾالهی افغبًؿتبى ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ قیَع 

 1399ٍیطٍؼ وطًٍب، توبم ازاضات زٍلتی ثِ قوَل پٌَّتَى ّب ٍ ًْبزّبی اوبزهیه ضذصت ٍ تمطیجب اظ ّوبى اٍایل هبُ حول ؾبل 

اػن اظ  تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی ثب آغبظ زٍضُ لطًغیٌیِ توبهی ثرف ّبی پٌَّتَىزیس. زٍضُ لطًغیٌیِ زض توبم وكَض آغبظ گط

 ٍیطٍؼ وطًٍب زضوكَض، ثلٌس تْسیسات ثب ٍجَز ٍلی. وبهال ضذصت ٍ زض تؼغیالت ثِ ؾط هیجطزًسثرف ّبی ازاضی ٍ اوبزهیه 

ی ٍ اوبزهیه ایي ازاضُ زض جطیبى ضٍظّبی لطًغیٌیِ ثِ قىل هؼبًٍیت اهَض ػلوی پٌَّتَى ثب توبم لَت تالـ ًوَز تب وبضّبی ازاض

ل ٍ ثسٍى وسام ؾىتگی ازاهِ یبثس ٍ تالـ ثطآى قس تب اهَض آهطیت ّبی تحت اهط ذَیف ضا ثب ضػبیت لَاًیي حفظ الصحِ ثِ ًَضهب

ایٌجب ثِ قىل ذیلی جلَگیطی صَضت گیطز وِ زض زض جطیبى ضٍظّبی لطًغیٌِ قىل قیفت ٍاض تٌظین ٍ اظ ؾىتگی فؼبلیت ّب 

 تحت اهط هؼبًٍیت اهَض ػلوی هیپطزاظین.آهطیت ّبی اظعطف  1399زض ضثغ اٍل ؾبل اًجبم قسُ فؼبلیت ّبی زض هَضز فكطزُ 

  ُپٌَّتَى: آهریت اًسجام اهَر استاداىفشردُ فعالیت ّای اًجام شد 

اهَض هطتجظ  اجطای اهَض ػلوی اؾتبزاى ٍ تٌظینآهطیت اًؿجبم اهَض اؾتبزاى یىی اظ آهطیت ولیسی هؼبًٍیت اهَض ػلوی هیجبقس وِ 

تمطض، اًفىبن، تطفیؼبت ٍ تثجیت ضتت ػلوی اؾتبزاى هطوع ٍ ٍالیبت ضا ثِ ػْسُ زاضز. ػالٍُ ثط ایي آهطیت اًؿجبم اهَض اؾتبزاى 

قطح هرتصط فؼبلیت ّبی  حیثیت پل اضتجبعی هیبى هؼبًٍیت اهَض ػلوی ٍ زیگط آهطیت ّبی تحت اهط ایي هؼبًٍیت ضا زاضا هیجبقس.

 آهطیت اًؿجبم اهَض اؾتبزاى هغبثك الیحِ ٍظبیف لطاض شیل هیجبقس: طفاًجبم قسُ اظع

  .تسٍیط جلؿِ قَضای ػلوی یه ثبض 

 تطتیت اجٌسای قَضای ػلوی 

 تىثیط فیصلِ ّبی قَضای ػلوی 

  ،بی ضتجِ ػلوی ، جسیس التمطض ٍ اًفىبن اؾتبزاى اضتمعی ٍ هطاحل ّفت جلس زٍؾیِ تطفیغ ػلوی ، تثجیت ضتجِ ػلوی

  ٍ ٍالیبت هطوع

  ثبض  ؾِتسٍیط وویتِ تمطض ٍ اًفىبن 

 ثْجَز ؾیؿتن ثجت ٍ ضاجؿتط اؾٌبز ػلوی پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی ثصَضت زٍاهساض 



  جوغ آٍضی زیتبی اؾبتیس ثطًبهِ ّبی هرتلف پٌَّتَى هغبثك فبضهت اضؾبلی همبم هحتطم ٍظاضت تحصیالت ػبلی ٍ اضؾبل

 َظضًین ثطای اؾبتیس هحتطمثِ ٍظاضت جْت تؼیي ی

 تىثیط یَظضًین اؾبتیس هحتطم پٌَّتَى ثِ قىل زیپبضتوٌت ٍاض 

  ِهؼطفی یه تي اظ اؾبتیس پٌَّحی ووپیَتط ؾبیٌؽ ثِ ػٌَاى هؿئَل ػوَهی ثطًبهHelms 

 َض اًؿجبم اؾتبزاى ثصَضت زٍاهساضهَض هطثَعِ آهطیت اهضّجطی، وٌتطٍل ٍ ًظبضت اظ ا 

 ضیبؾت اًؿجبم اهَض اوبزهیه جْت عی هطاحل  اػضبی وبزض جسیس عجك لبًَى، لَایح ٍ همطضاتیطـ ضٌّوبیی اؾٌبز پص

 ثؼسی آى ثصَضت زٍاهساض 

 ػضبی وویتِ تطفیؼبت اػالى وٌفطاًؿْبی ػلوی اؾتبزاى ثِ ائت غٍضی ٍ اؾتؼالم ّی اذجبض هَضَػبت ػلوی ٍ تطتیت

  ثصَضت زٍاهساض

 ( تطتیت ٍ تىثیط هیٌَت جلؿِ  فتّاقتطان زض جلؿِ قَضای ازاضی پٌَّتَى )ثبض 

 ییي اؾتبز ضٌّوب هطوع ٍ ٍالیبتعی ٍ هطاحل هىبتیت تؼییي هَضَع ٍ تؼ 

 ( 127اضؾبل ٍ هطؾَل ؾبیطهىبتیت ثِ پٌَّحی ّب، هطاجغ هطثَعِ ٍ ٍظاضت تحصیالت ػبلی  .)لغؼِ هىتَة 

 تثجیت ٍ اضتمبتَظیغ فَضهِ ّبی تمطض، تطفیغ ، 

 َضَػبت ػلوی جْت تطفیغ تَظیغ فَضهِ ّبی تؼییي ه 

  تَظیغ فَضهِ ّبی قوَلیت زض وبزض ػلوی 

  اػضبی آهطیت اؾتبزاى پٌَّتَى زض ایبم لطًغیي ثِ قىل زٍاهساض ثِ زفتط وبضی ذَیف حبضط ثَزُ ٍ ّوِ ضٍظ وبض ثِ قىل

 ًبضهل پیف ضفتِ اؾت.

  ٍالیبت ًیاؾتبزاى پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبهطتجظ ثِ  اجطای ؾبیط اهَض ٍ  

 

  ُپٌَّتَى: کیفیت ارتقایآهریت فشردُ فعالیت ّای اًجام شد 

  زضهغبثمت ثِ اّساف ذَیف؛ زض ًرؿتیي ضٍظّبی ؾبل پالى ّبی اظیبثی اصالحی، اضظیبثی اظ  1398ایي آهطیت عی ؾبل

 یف ضا زض هغبثمت ثِ آى هٌغجك ثؿبظز.ی ذَزی ضا ؾبذت وِ فؼبلیت ّبی ذَویفیت تسضیؽ ٍ اضظیبث

  ّفتِ اٍل الی ّفتِ پبًعزّن ضا قبهل قس، ثٌب پٌَّتَى زض هغبثمت آى هَضز اضظیبثی چٌبًىِ اضظیبثی اصالحی پٌَّتَى اظ

 قس وِ ًتبیج آى ثِ ثرف ّبی هطتجظ اضؾبل قس.



  زض هطحلِ زٍم هغبثك پالى اضظیبثی اظ ویفیت تسضیؽ، ایي پٌَّتَى عی ؾوؿتط ذعاًی هَضز اضظیبثی اظ ویفیت تسضیؽ

لجال تْیِ گطزیسُ ثَز، ضا قبهل هیكَز وِ ًتبیج ایي اضظیبثی غطض ثْجَز  اٍاضق وِ 1500لطاض گطفت وِ زض حسٍز، 

 ٍضؼیت ویفیت ایي پٌَّتَى ثِ هطاجغ هطثَط ّوطاُ ثب تحلیل، ًیبظؾٌجی ٍ پیكٌْبز ّب اظ عطف ایي وویتِ اضؾبل قس.

  پٌَّتَى عجی پالى اظ لجل تسٍیي زض هطحلِ ؾَم  ًظبضت ؾبالًِ ثِ هٌظَض ًظبضت اظ توبهی فؼبلیت ّبی اوبزهیه ٍ ازاضی

قسُ، ایي پٌَّتَى  هَضز ًظبضت ؾبالًِ لطاض گطفت وِ ًتبیج آى ثِ ٍظاضت تحصیالت ػبلی غطض آگبّی ٍ اجطاآت همتضی 

 اضؾبل قس.

  ٍتطثیِ تؼلین پٌَّتَى ویفیت اضتمبء ضًٍس زّی آگبّی)  ٍضگكبح چْبض تؼساز ثِ ضٌّوبیی –ایي وویتِ ثِ هٌظَض اگأّی 

گبًِ اضتمأ ویفیت، هؼطفی 11اؾتبز ضثبًی، ضًٍس ًظبضت ؾبالًِ، ضًٍس هطٍضُ زٍضُ یی ،  قطح هرتصط هؼیبض ّبی  قْیس

پبلیؿی آظازی ػلوی زض پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی،( ضا پیطاهَى اّساف؛ هبهَضیت ٍ فؼبلیت ّبی ایي وویتِ 

 ًیع تسٍیط زاقت.

 جبًجِ ٍ هؿتمین هحتطم پٌََّال قطیفی یوب؛ ػضَ ایي وویتِ، پبلیؿی ّبی اذاللی، ّوچٌبى ایي وویتِ ثب ّوىبضی ّو ِ

اًصبف ٍػسالت، آظازی اوبزهیه ٍ ضؾیسُ گی ثِ قىبیبت زض زض هطحلِ اٍل تطتیت ٍ زض هطحلِ زٍم عی هبُ حَت 

ثِ ثرف ّبی هطتجظ قطیه پطؾكٌبهِ هَضز اضظیبثی ٍ تحلیل لطاض زاز. وِ ًتبیج آى  200ثب اؾتفبزُ اظ حسٍز  1398ؾبل

 ؾبذتِ قس.

  ُزض هطحلِ چْبضم؛ چٌبًىِ ایي پٌَّتَى زض هطحلِ ؾَم اػتجبضزّی ًْبز زض ؾغح پٌَّتَى لطاض زاضز ثِ هٌظَض ّطچِ آهبز

 ٍازاضی ػلوی ّبی ثرف تحصیلی –ؾبظی ایي پٌَّتَى غطض ؾپطی ًوَزى هطحلِ ؾَم اػتجبضزّی ایي ًْبز آهَظقی 

طفت ٍ زض هغبثمت ثِ اّساف ٍهؼیبض ّبی آى، ثِ هٌظَض هؿتٌس ؾبظی ّبی فؼبلیت ّب، چٌبًىِ الظم گ لطاض اضظیبثی هَضز

 پٌساقتِ هیكَز، تالـ ّوِ جبًجِ اظ ؾَی ایي وویتِ صَضت گطفت. 

  زض هطحلِ پٌجن؛ زض هغبثمت ثِ پالى اضظیبثی ذَزی وِ لجال تْیِ ٍتطتیت گطزیسُ ثَز،  ایي پٌَّتَى هَضز تسٍیي اضظیبثی

 ( هَضز هؿتٌس ؾبظی گطزیس. 110ذَزی، لطاض گطفت وِ عجك آى زض حسٍز )

 31ایجبز گطزیس، وِ ایي وویتِ عی چْبض ؾبل  1399حؿت اّساف ٍ هؼیبضّبی؛ وویتِ هطٍض زٍضُ یی، عی ؾبل 

ًْبز ضا ثِ  زیپبضتوٌت ضا چٌبًىِ زض هطحلِ زٍم اػتجبضزّی وِ ثِ ؾغح ثطًبهِ اؾت، هىلف ذَاّس ثَز، زیپبضتوٌت ّبی ایي

 هطحلِ اػتجبضزّی آهبزُ ؾبظز.



  4تسٍیط قس وِ پالى چْبض ؾبلِ اػالى،  15/2/1399ضٍی ایي اهط اٍلیي ًكؿت وویتِ هطٍض زٍضُ یی  هَضخ ثِ تبضید 

قبهل ایي  1399زض ؾبل   IT   ٍISزیپبضتوٌت اظ جولِ؛ ظثبى ٍازثیبت تطوی، ظثبى ٍازثیبت اًگلیؿی، زیپبضتوٌت ّبی 

 طاض گطفت.ثطًبهِ ل

 ( ؛ اظ ثسٍ ایجبز الی اوٌَى؛ ثِ تؼساز چْبض ًكؿت)؛ 15/2/1399وویتِ هطٍض زٍضُ یی ایي هطوع )هطوع اضتمأ ویفیت

( ضا ثِ وویتِ ّبی زیپبضتوٌت ّبی فَق الصوط تسٍیط زاقتِ اؾت وِ ضٍی اّساف، 17/4/1399، 12/3/1399، 27/2/1399

لجل تسٍیي قسُ ثحث، فؼبلیت ٍ وبض وطزًس. وِ هَضخ ثِ تبضید  هؿتٌس ؾبظی، ٍ ًْبیی ؾبظی ٍ تغجیك پالى اظ

آذطیي ًكؿت ایي وویتِ ّب ذَاٌّس ثَز وِ زض هغبثمت ثِ چبضچَة وویتِ هطٍض زٍضُ یی ثِ هطحلِ پٌل  21/4/1399

 ذَاٌّس ضفت.

  ػٌَاى چبضت؛  تبضیرچِ، هطام، اّساف، زیسگبُ، ضؾبلت پٌَّحی ّب ٍ لَایح ٍ ٍظبیف هؿَلیي پٌَّحی ّب زض  134ًصت

 ٍیتطیي ّب ٍ هىبى ّبی هٌبؾت هغبثك هؼیبض ّبی یبظزُ گبًِ.

 :ِتسٍیط ٍضوكبپْب اظ جول 

 آگبّی زّی اظ پالى اؾتطاتیػیه. .1

 گبًِ. 11تفؿیط هؼیبض ّبی  .2

 ًظبضت ؾبالًِ ٍ هطٍض زٍضُ یی.آگبّی زّی اظ ضًٍس  .3

  اضؾبل پالى ؾتطاتیػیه پٌَّتَى ثِ پٌَّحی ّبی ًُِ گبًِ تب هغبثك آى پالى ؾتطاتیػیه پٌَّحی ٍ زیپبضتوٌت ّبی قبًطا

 تْیِ ًوبیٌس.

  ًِاضؾبل فَضم ّبی اضظیبثی اظ ویفیت تسیؽ تَؾظ هحصالى ٍ اضظیبثی پٌَّتَى تَؾظ اؾتبزاى ثِ پٌَّحی ّبی ًُِ گب

 ٌتَى ٍ ّوچٌبى تصوین اتربش گطزیس وِ اضظیبثی ّبی هصوَض ّوعهبى صَضت گیطز.پَّ

  هبُ جَظا اظ  22ٍ  20-17-15-13هغبثك تمؿین اٍلبت اظ لجل تْیِ قسُ اػضبء هطوع اضتمبء ویفیت پٌَّتَى ثِ تبضید ّبی

تیبض پٌَّحی ّب لطاض زازُ قسُ ثَز پٌَّحی ّبی ًُِ گبًِ پٌَّتَى حضَضاً ثبظ زیس ًوَزُ هغبثك چه لؿت وِ اظ لجل زض اذ

 اضظیبثی ًوَزًس.

  هَضز ًىبت ضؼف پٌَّتَى وِ عی اضظیبثی لجلی تكریص گطزیسُ ثَز ثِ پٌَّحی ّبی ًُِ گبًِ پٌَّتَى جْت  17اضؾبل

 اصالح ٍ ضفغ ًىبت هصوَض.



  بزُ توبم اؾٌبز ّب اػن ه "42"حؿت هالحظِ وِ زض جطیبى هبُ جَظا حضَضاً اظ پٌَّحی ّب صَضت گطفت هغبثك چه لؿت

 اظ هطام، اّساف، زیسگبُ، ضؾبلت پالى ّبی ػولیبتی، پالى وبضی، پالى ؾتطاتیػیه... زض پٌَّحی ّب هَجَز هیجبقس.

  ًِگعاضـ ّبی اضظیبثی وِ تَؾظ اػضبء هطوع اضتمبء ویفیت پٌَّتَى وِ زض جطیبى هبُ جَظا حضَضاً اظ پٌَّحی ّبی ًُِ گب

ز ضؾوبً ثب زض ًظط زاقت ًىبت لَت ٍ ًىبت ضؼف ثِ پٌَّحی ّبی هطثَ جْت ضفغ وبؾتی ّب پٌَّتَى صَضت گطفتِ ثَ

 اضؾبل گطزیس.

  اضؾبل اؾبهی اؾتبزاى هوتبظ وِ اظ جبًت پٌَّحی ّبی هطثَعِ گعیٌف گطزیسُ ثَز ثِ ضیبؾت اضتمبء ویفیت ٍظاضت هحتطم

 تحصیالت ػبلی جْت تمسیط ٍ هىبفبت.

 هطحلِ ؾَم اػتجبضزّی. 1398-1397ذَزی ؾبل  تْیِ ٍتسٍیي گعاضـ اضظیبثی 

 دستآٍرد ّا

  ػضَیت پٌَّتَى تؼلین ٍ تطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی زض قجىِ ویفیت آؾیب پؿیفیه(Asia – Pacific Quality 

Network-APQN) . 

  ذَضقیسی ایجبز قس. 1398پٌجویي ثطًبهِ فَق لیؿبًؽ زض ضقتِ ظثبى ٍ ازثیبت فبضؾی  زضی زضؾبل 

  ذَضقیسی ایجبز قس. 1398ثطًبهِ فَق لیؿبًؽ زض ضقتِ ظثبى ٍ ازثیبت پكتَ زضؾبل قكویي 

 تْیِ گعاضـ ؾبالًِ پٌَّتَى اظ اضظیبثی ذَزی 

  زضیبفت ًمبت ضؼف پٌَّتَى ٍاعالع آى ثِ ضیبؾت پٌَّتَى جْت ضؾیسگی ثِ آًْب 

  تغجیك پالى ّب ػولیبتی ، اًفطازی زض ؾغح پٌَّحًی ّب 80زض حسٍز % 

 80پالى ّبی ثْجَز ویفیت  %عجك 

  ثبظًگطی ًصبة پٌَّحًی ّب 

  ثبظًگطی ٍهكَضُ زّی پٌَّحًی ّب زض ؾغح پٌَّتَى 

  تغجیكOBESL ٍقیَُ ّبی ًَیي تسضیؽ 

  ایجبز زفتط هكبٍضُ ثطای هحصالى 

  ثطًبهِ ضیعی ایجبز وویتِ فبضغبى پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی 

 بًَی پٌَّحًی ّبی تؼییي اٍلبت جلؿبت ٍ الیحِ ٍظبیف آًْب.ثطضؾی فؼبلیت ّبی وویتِ ّبی ث 



  ِضٍی ثؼضی هلحَظبت زض اػضبی وویتِ تغیطات ثَجَز آهس ٍ تؼییي اػضبی جسیس صَضت گطفتِ زض جلؿِ هَضذ

12/04/1397. 

  ِاضتجبط وبضی ثب وویتAPR  تغجیك ثطضؾی ؾبالًِ ثطًبهِ ّب ٍ تسٍیط جلؿبت هكتطن ٍAPR .اضتمبی ویفیت ٍ 

 .ثطضؾی هؼیبض ّبی یبظزُ گبًِ ٍ اضؾبل هجسز آى ثِ پٌَّحًی ّب 

 ( اضایِ یه وٌفطاًؽ تَؾظ هحتطم ػعیعُ قیطظی اؾتبز اًگلیؿی تحت ػٌَاىObservation.آثعضٍقییي صٌَف زضؾی) 

  اضایِ وٌفطاًؽ ػلویAPR .ًِاظ عطف هؼبٍى اهَض ػلوی پٌَّتَى ثطای اػضبی وویتِ ٍ ضٍؾبی پٌَّحًی ّبی ًِ گب 

 .ٌِالسام ػلوی هطٍض ثطًبهِ ّبی ػلوی عجك تمؿین اٍلبت هؼی 

  ِقطٍع ثطًبهAPR  ِ03/07/1397زض جلؿ . 

 .تْیِ گعاضـ اضظیبثی ذَزی پٌَّحًی ّب ثِ اؾبؼ هؼیبض ّبی جسیس 

  تسٍیط ٍضوكبح یه ضٍظُ زض هَضز تَضیح ٍ تكطیح هؼیبض ّبی جسیس تَؾظ اؾتبز هحتطم لیلوب قطیفی یوب ثطای اػضبی

پٌَّحًی ّبی ػلَم  1397/ػمطة/09تِ،ضٍؾبی هؼبًٍیي پٌَّحًی ّب ٍ آهطیي زیپبضتوٌت ّب ثتبضید ووی

 عجیؼی،ضٍاًكٌبؾی ٍ تطثیت ثسًی .

 . ؾبذت پبلیؿی ّبی جسیس اظ جولِ پبلیؿی آظازی ّبی اوبزهیه، پبلیؿی اذاللــــی 

  تْیِ الیحِ ٍظبیف وویتِ ّب، تجسیس پالى ؾتطاتیػیه پٌَّتَى ٍ پٌَّحًی ّب ٍ زیپبضتوٌت ّب ٍ تبییس آى 

  .تْیِ پالى ّبی وویتِ ّب ،زیپبضتوٌت ّب ٍ پٌَّحًی ّب 

 .آهبزُ گی هطحلِ ؾَم اػتجبض زّی زض توبم پٌَّحًی ٍ هطوع اضتمبی ویفیت 

 ٌَّحًی ّب.ؾبحتي وتالن پٌَّتَى ثِ اؾبؼ وتالن ّبی پ 

 .ؾبذت وتالن آهطیت اضتمبء ویفیت 

 .ایجبز وویتِ ّبی اصلی ٍ ثبًَی اضتمأ ویفیت زضپٌَّحی ّب 

 .ایجبز وویتِ ّبی اصلی ٍ ثبًَی ًصبة تحصیلی زضپٌَّحی ّب 

 .ایجبز وویتِ ّبی اصلی ٍ ثبًَی تحمیك ًٍكطات زضپٌَّحی ّب 

 ی ّب.ایجبز وویتِ ّبی اصلی ٍ ثبًَی  آهَظـ الىتطًٍیه زضپٌَّح 

 .ایجبز وویتِ ّبی اصلی ٍ ثبًَی پالى زضپٌَّحی ّب 

 .ًِایجبز وویتِ ًظبضت ؾبال 



 .ایجبز وویتِ حفظ هحیظ ظیؿت 

 ثط پالى ؾتطاتیػیه. وویتِ ًظبضت 

  ُپٌَّتَى: آهریت اًکشاف هسلکی استاداىفشردُ گسارش فعالیت ّای اًجام شد 

ٍ تبویس  تسضیؽ ؾٌتی )اؾتبز هحَضی( ثَزُ ثحث اظ فطاتط اؾتبز یه اظ (21لطى ) اوبزهیه ٍ ػلوی هحیظ ّبی ذَاؾتِ ٍ تَلؼبت

هیساضز وِ هحصالى ضا زض پطٍؾِ آهَظـ فؼبل ؾْین ًوبیس. ًظطیبت ٍ ًَآٍضی هترصصبى، هحصالى ٍ هٌبثغ ػلن ٍ زاًف ضا هَضز 

 هتىی ٍ جسیس زیس عطظ یه ثب پٌَّتًَْب هحیظ زض الظهِ ّبی هْبضت زاًف ٍ ػلن اًتمبل پطٍؾِ ّبی قیَُ زض اؾتفبزُ لطاض زازُ ٍ

 تمسین الظم ّبی هْبضت ٍ وبفی زاًف ثب ثبظاض ثِ ضا وبض هَثط ًیطٍی زازُ تب ثتَاًس لطاض تَجِ هَضز ضا تىٌبلَغی هؼلَهبتی اظ اؾتفبزُ ثط

 ًوبیس.

 ووه پٌَّتَى ثِ هٌؿَثیي ّب هْبضت هؼبًٍیت هحتطم ػلوی فؼبلیت ًوَزُ وِ ضٍی اًتمبل زاًف ٍهطوع اًىكبف هؿلىی تحت اثط 

 یه هٌظن ثؿتِ یه لبلت هیكًَس، زض ٍاضز وبض اوبزهیه هحیظ ثِ تبظُ وِ ػلوی وبزض اػضبی ثِ هطوع ایي عطیك هیٌوبیس. اظ

ًوبیس.  صٌف زض تسضیؽ آهبزُ ػلوی وبزض هؿلىی ػضَ هٌحیث یه ضا ایكبى تب ًوَزُ اضایِ ضا الظم اظ ٍضوكبح ٍ ؾیویٌبضّب هجوَػِ

 هٌؿَثیي زیگط ٍ ػلوی وبزض اػضبی ثب ٍ گیطز صَضت اػظوی اؾتفبزُ ػلوی، وبزض ّبی اػضبی هْبضت ٍ تجبضة اظ تطتیت ّویي ثِ

 قَز. ؾبذتِ قطیه ؾغح ًْبز ثِ هطتجظ

 هؼبًٍیت پٌَّحی، ضیبؾت ّب، زیپبضتوٌت هبًٌس: آهطیت هسیطیتی ّبی ثؿت زض ػلوی وبزض اػضبی هَاضز اوثط زض زیگط جبًت اظ

 تؼییي اوبزهیه ّبی ثؿت زیگط ٍ اػتجبضزّی ٍ ویفیت ػلوی، تضویي تحمیمبت آهطیت اًؿجبم اؾتبزاى، آهطیت ّب، پٌَّحی

 ضٍثطٍ ّب چبلف ٍ هكىالت ؾلؿلِ یه ثؼساً ثب هیٌوبیٌس وِ آغبظ ضا ٍظیفِ (PDCّب اًىكبف ) هْبضت ثؼضی وؿت ثسٍى ٍ هیكًَس

 هیكًَس. 

 فعالیت ّا: 

  : ثطای آهطیي  1399/حول/  05ایي ؾیویٌبض یه ضٍظُ یی وِ ثتبضید ؾیویٌبض ثطضؾی همبالت ثیي الولی ٍ عطظ ًَقتي آى

هحتطم زیپبضتوٌت پٌَّحی ّبی ًِ گبًِ، اػضبی هحتطم وویتِ ّبی )تحمیك، ًكطاتی ٍ اًىكبف هؿلىی( تَؾظ زوتط 

 تَفیك اهلل ایَثی اضایِ گطزیس. پٌَّیبض

 هؼطفی ؾبیت ّبی ًبقط همبالت ثیي الولل 

 هؼطفی همبالت تحمیمی 

 ( هؼطفی ؾبیت ّبی همبالت ثیي الوللISSN, ISBN)  



    ِآقٌبیی ثOA  ،Impact Factor  ٍScopas 

 ( ٍضوكبح تحمیك ویفیQualitative Research ایي ٍضوكبح : )وویتِ ّبی )تحمیك ضٍظُ یی ثطای اػضبی هحتطم  6

 ( اضایِ گطزیس.JRSٍ اػضبی هطوع اًىكبف هؿلىی( ثِ ظثبى اًگلیؿی تَؾظ ذبًن ؾلَیب وپیلی هؼبٍى وكَضی وویتِ )

 .ضٍـ جوغ آٍضی زازُ ّبی ویفی 

 .اًَاع ٍ الؿبم زیتب ٍ هؼلَهبت 

 .ضٍـ تحلیل ٍ تجعیِ زازُ ّبی ویفی ٍ هؼیبضّب آى 

  ٍ ضٍقْبی هطزم ًگبضی.ضٍایت تحلیل، پسیساض قٌبؾی 

 .)َآهَظـ ًحَُ اؾتفبزُ اظ گَگل والؼ ثطای اؾتبزاى ثِ صَضت اًالیي )ثجت ٍیسی 

 ( ضٌّوبیی آهَظـ ؾیؿتن ٍظاضت تحصیالت ػبلیHELMS)  .ثطای اؾتبزاى 

 .فَضم جوغ آٍضی هؼلَهبت اؾتبزاى ٍ تحلیل ًیبظ ؾٌجی ثصَضت اًالیي 

 ی پٌَّتَى.تطتیت هؿَزُ پالى تغجیمی هطوع اًىكبف هؿلى 

 .زیعایي ثطٍقَض ثطای هطوع اًىكبف هؿلىی پٌَّتَى 

 

  ُپٌَّتَى: آهریت اًسجام تحقیقات علویفشردُ گسارش فعالیت ّای اًجام شد 

 ثَز ضزیسُګچٌبًچِ توبم زٍایط زٍلتی زض لطًغیي ثِ ؾطهیجطز ٍ فؼبلیت ّبی ایكبى هتبثط اظ قیَع وَضًب  1399ؾِ هبُ اٍل ؾبل 

قىل  اظ زٍض ٍ ثِثؼضی فؼبلیت ّبی وِ  ٍلی. ثَز ضزیسُګهتبثط  لتیهبًٌس ؾبیط زٍایط زٍ ًیع هطوع اًؿجبم اهَض تحمیمبت ػلوی

پصیط ثَز پیف ثطزُ قس. لبثل یبزاٍضیؿت وِ هطوع تحمیك پٌَّتَى ثِ قىل اًالیي هَضَػبت هطثَط ثِ تحمیك ضا اًالیي اهىبى 

 ّوطای اػضبی قطیه ٍ زض هَضز اى فیصلِ هی ًوَز وِ ثِ قىل ذالصِ شیل ثِ اقبضُ هیٌوبین:

 گطزیسُ ثَز.تْیِ  1398فَضم ثجت هَضَػبت وٌفطاًؽ وِ زض ؾبل  ظیًْبیی ؾب 

  ضٍظُ یه ٍضوكبح ثطای  ضا زیپبضتوٌت اهطیي ٍ ّب یځپَّيلطًغیي توبم ضٍؾبی زٍضُ فیصلِ گطزیس وِ ثؼساظ ذتن 

 .قَز زازُ اهَظـ ثطایكبى ضا فَضم ایي اظ اؾتفبزُ عطظ تب ًوَزُ زػَت

  طزیس.گهطوع تجسیس ٍ ثب اػضب قطیه  هطآك تَؾظ پالى ػولیبتی هطوع تحمی 



  ضظیبثی ٍ تْیِ فیسثه ثطای هَضَػبت پطٍثَظل اؾتبزاى وِ لجال ثِ هطوع هَاصلت ٍضظیسُ ثَزًس ثطای  اوثطیت ایكبى ثب ا

 .ضزیسګّوىبضی اػضب فیسثه اًالى تْیِ 

 طزیسُ ثَز فیصلِ ثِ ػول گفطاًؽ ّبی ػلوی زضهبُ جَظا زایط وٌ ظاضیګزض جلؿِ اذیط وِ ثِ ّسف تؼیي تبضید ٍ ًحَُ ثط

 طزًس.گعاض گثط تبالض هبًٌس قبزُګهحیظ  اهس وِ وٌفطاًؽ ّبی ػلوی ثِ  زض اذیط هبُ ؾطعبى ثِ قىل حَظزُ یی زض

  ضزیسګهطوع تْیِ  1398عاضـ فؼبلیت ّبی ؾبل گ. 

 

  ُپٌَّتَى: آهریت تکٌالَشی هعلَهاتیفشردُ گسارش فعالیت ّای اًجام شد 

طی اظ قیَع ٍیطٍیؽ وطًٍب جلَگی ، اظ اٍایل هبُ حول الی اوٌَى ثِ هٌظَضپٌَّتَى هؿتحضط اًس طم اهَض ػلویلؿویىِ هؼبًٍیت هحت

، پیگیطی ٍ تغجیك ًوبیس ي ٍ تؼغیلی ضا ثِ گًَِ جسی تؼمیتلطًظی ،ت تصبهین اتربش گطزیس تـب زض وكَض، اظ ازضؼ حىَهزض وكَض

تؼغیل ثِ ؾط هیجطزًس ٍلی ثِ ًؿجت لعٍم زیس ازاضُ ٍ ّسایت همبم ذسهبت هلىی ًیع زض  وِ زض اى جولِ وبضهٌساى یب وبضوٌبى

َیف حبضط ذ ٍ هؼبًٍیت هحتطم اهَضػلوی ، ثٌسُ هٌحیث هؿٍَل تىٌبلَغی هؼلَهبتی پٌَّتَى ّوِ ضٍظُ ثِ زفتط هحتطم پٌَّتَى

صِ تحت ػٌَاى گعاضـ عَض شیل گًَِ ذال وِ ثِ اجطا ؾپطزُ اؾت ، فؼبلیت ّب ٍ اهَض شیل ضا ثِ هٌصِثَزُ ٍ ثب ٍجَز تْسیسات

 .پیكىف هیگطزز

 هؼبًٍیت پٌَّتَى، هؼبًٍیت اهَض ػلوی ًالیي ثِ گًَِ هتساٍم ٍ هتَاتط ثطای ضئیؽ صبحتتسٍیط هجبلؽ ٍ ٍضوكبح ّبی آ ،

 ، ضیبؾتهحتطم تحصیالت ػبلی غطض اقتطان ایكبى زض هجبلؽ ضّجطی ٍظاضت اهَض هحصالى ٍ ؾبیط اؾتبزاى پٌَّتَى،

 Google Classظ ٍظاضت تحصیالت ػبلی، زض هَضز ؾیؿتن آهَظقی اًالیي ّبی شیطث

Room ٍؾبیط ثطًبهِ ّبی زگط. 

 زض ٍاتؿبح گطٍح ٍ گَگل والؼ ضٍم. ّوىبضی ثب اػضبی وبزض ػلوی پٌَّتَى زض ثرف ایجبز ٍ ایسیت وَضؼ ّبی اًالیي 

  اظ وكَض، تٌْب ثٌسُ ثِ ًوبیٌسُ گی  ذسهبت هلىی زضثِ ًؿجت لطًغیي ٍ تؼغیلی زض ازاضات ، ًْبزّبی زٍلتی ٍوبضوٌبى

چبلف ّب ٍ هكىالت ترٌیىی اظ زض زفتط حبضط ثَزم ٍ زض ثرف ضفغ  آهطیت تىٌبلَغی هؼلَهبتی ثِ صَضت ّوِ ضٍظُ

 ، ؾبفتَیط ٍ حل چبلف ّبی اضتجبعی اًتطًتی ثب اؾتبزاى ٍ وبضهٌساىؾیؿتن ّبی ػبهل ، اًؿتبلیكيلجیل

ػَاضض ترٌیىی آًْب ثیسٍى وسام ؾىتگی  زُ ٍ لبزض ثِ اضایِ ذسهبت ثْتط تىٌبلَغی هؼلَهبتی ٍ ضفغپٌَّتَى ّوىبضی ًوَ

  زض اهَض گطزیسُ ام



 زٍاهساض ٍ زض اٍلَیت وبضی  چه ٍ حل چبلف ّبی ترٌیىی قجىِ اًتطًتی ٍ تىٌبلَغی هؼلَهبتی پٌَّتَى ثِ صَضت

 .ذَیف

 صفحِ اجتوبػی فیؿجَن پٌَّتَى اظ  لبثل ًكط زض ٍیت ؾبیت ضؾوی ٍ، پرف ٍ ًكط هغبلت هَضز ًیبظ ٍ تطتیت، تحطیط

عجك ّسایت هؼبًٍیت اهَض ػلوی  یگطوبزضی پٌَّحی ّب ٍ ؾبیط هَاضز ز لجیل ، پرف ٍ ًكط اعالػیِ ّب ، ثؿت ّبی ذبلی

 .پٌَّتَى

 م تحصیالت ػبلی ٍ ٍظاضت هحتط ض ثرف اضقیف الىتطًٍیىی، زضیبفت هىبتیت ٍ اؾٌبز ضؾوی اظ ازضؼ ازاضات شیطثظز

 غطض اجطاات ّطچِ ثْتط اهَض یَهیِ اضؾبل اى ثِ ازاضات هطثَعِ پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ

  ثِ همبم هحتطم ٍظاضت تحصیالت  1399اضؾبل گعاضـ هبَّاض اؾتفبزُ اظ اًتطًت اظ ثبثت هبُ ّبی حول ، ثَض ٍ جَظای

 ...ػبلی

 فبضؽ قسُ اظ زیپبضتوٌت ضیبضی ثِ  صسیك اؾٌبز یه تي هحصلشضیؼِ ایویل ضؾوی پٌَّتَى ، تطتیت ٍ پطٍؾؽ ًوَزى ت

 . وكَض ثلغبضیب ... زض جطیبى لطًغیي

 تَؾظ ٍظاضت هحتطم هربثطات ٍ  تؼمیت ٍ پیگیطی هَضَع عطح ، ایجبز ٍ اًىكبف ٍیت ؾبیت جسیس ایي ًْبز تحصیلی

 .هؼلَهبتی تىٌبلَغی هؼلَهبتی ثب ضیبؾت هحتطم تىٌبلَغی

  ٍظاضت هحتطم تحصیالت ػبلی ٍ  ثبًسٍیس اًتطًت زض ایي ًْبز تحصیلی ثط اؾبؼ لطاض زاز جسیس هیبىام ثی 50افعایف

هَثط ٍ هثوط ثطای تطٍیج ٍ اًىكبف آهَظقی الىتطًٍیىی ٍ اؾتفبزُ اظ  قطوت هحتطم افغبى تیلیىبم . ثِ هٌظَض اضایِ ذسهبت

 .اؾتبزاى ، وبضهٌساى ٍ هحصالى پٌَّتَى اى تَؾظ

 

 ُپٌَّتَى: تحصیالت فَق لیساًسآهریت هرکس فعالیت ّای اًجام شدُ  گسارش  فشرد 

 تسٍیط جلؿِ ثَضز هبؾتطی ثِ هٌظَض تبییس ٍ پیكٌْبز اػضبی ثَضز هبؾتطی ثِ همبم هحتطم ٍظاضت تحصیالت ػبلی 

  ٍ تطتیت ٍ تٌظین اؾٌبز هبؾتطی ثربعط اضظیبثی ٍ اػتجبضزّی ثطًبهِ ّبی فَق لیؿبًؽ اظجبًت ضیبؾت ًظبضت ٍ اضظیبثی

 ضیبؾت تضویي ویفیت

  ًِؾوؿتط اٍل هبؾتطی زضی ٍ پكتَذتن هَفمب 

  ِهؼبضف ثِ  –جوغ آٍضی ػٌبٍیي پیكٌْبزی تیعیؽ ّبی زٍ  صٌف هبؾتطی ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظقی ٍ تؼلین ٍ تطثی

 صَضت آًالیي زض ایبم لطًغیي



 پیگیطی ضًٍس ًَقتي تیعیؽ ّبی هبؾتطی صٌف ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظقی ثِ صَضت آًالیي زض ایبم لطًغیي 

  ِثب اؾتبزاى ضقتِ ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظقی ٍ اؾتبزاى ضقتِ تؼلین ٍ تطثیِ ثِ ّسف تبییس ػٌبٍیي پیكٌْبزی تسٍیط جلؿ

تیعیؽ ّبی صٌَف ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظقی ٍ صٌف تؼلین ٍ تطثیِ هؼبضف ٍ ّن چٌبى فطؾتبزى ػٌبٍیي تبییس قسُ اظ 

 ثِ صَضت آًالیي زض ایبم لطًغیي جبًت وویتِ پٌَّحی ثِ هحصالى ٍ هؼطفی اؾتبزاى ضٌّوب ثِ هحصالى

  تطتیت اؾٌبز هبؾتطی هغبثك ؾییتن فبیلیٌگ ٍ ّن چٌبى زیتبثیؽ ؾبظی اؾٌبز هبؾتطی ثِ ّسف ؾَْلت ٍ اًجبم ؾطیغ

 اهَض هطثَط ثِ ثطًبهِ ّب

 ضت تسٍیط جلؿِ اػضبی ثَضز هبؾتطی ثِ ّسف تَلف صٌَف ضقتِ تؼلین ٍ تطثیِ هؼبضف الی حل هكىالت هبلی اظجبًت ٍظا

 هحتطم هؼبضف

  ؾطتفىیت فبضغبى ثطًبهِ ّبی فَق لیؿبًؽ زض جطیبى ؾِ هبُ اذیط 20تطاًؿىطیپت ًوطات ٍ  30تْیِ ٍ تطتیت ثیكتطاظ 

  توبهی ثطًبهِ ّبی فَق لیؿبًؽ ٍ فطؾتبزى لیؿت ّب ثِ تْیِ ٍ تطتیت لیؿت هحصالى ثطحبل، هضبهیي ٍ اؾتبزاى

ٍ ّن چٌبى تَظیغ یَظضًین اؾتبزاى  Helmsآًالیي اظعطیك ثطًبهِ ؾیؿتن هؼبًٍیت اهَض ػلوی پٌَّتَى ثِ ّسف تسضیؽ 

 Helmsٍ هحصالى ثِ هٌظَض قطٍع زضٍؼ اظعطیك ؾیؿتن 

  ِهؼبضف ثب ٍظاضت هؼبضف ٍ  –فطؾتبزى چٌسیي هىتَة ثِ ّسف تؼمیت هكىالت هبلی هیبى ثطًبهِ هبؾتطی تؼلین ٍ تطثی

 یؿبًؽپیگیطی زٍاهساض اظجبًت هوطوع تحصیالت فَق ل

  ثطًبهِ هبؾتطی زض ؾِ زٍض ٍ  ّوىبضی ثب ثرف تَظیغ فَضم هبؾتطی 5ًكط اعالػیِ ّبی تَظیغ فَضم 

 تطتیت ٍ تٌظین تمؿین اٍلبت زضٍؼ صٌَف هبؾتطی 

  قطوت زضجلؿِ ضیبؾت اًىكبف ثطًبهِ ّبی ػلوی ٍظاضت تحصیالت ػبلی ٍ  ثحث ضٍی آجٌسای حل هكىالت هبلی ثب

 ٍظاضت هؼبضف

 

  ُپٌَّتَى آهَزش الکترًٍیککویتِ فشردُ گسارش فعالیت ّای اًجام شد 

اػضبی وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه، ثطًبهِ ّبی زضاظ هست قبى آهبزُ ؾبذتي ظیطثٌبّبی آهَظـ الىتطًٍیىی ٍ تطٍیج آى زض ؾغح 

ّبی وَتبُ هست قبى وِ ثِ قىل ػبزی جطیبى زاضز، تسٍیط ٍضوكبپْبی آهَظقی ثطای اؾتبزاى جْت  پٌَّتَى هیجبقس. ثطًبهِ

ٍ پیف آهسى  1399ثِ ازاهِ فؼبلیتْبی هؿتوط زض آغبظ ؾبل  .ثغ الىتطًٍیىی زض آهَظـ الىتطًٍیىی هیجبقساؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ٍ هٌب

افغبًؿتبى، فؼبلیتْب ٍ ثطًبهِ ّبی وبضی وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه ثط ضٍی ؾیؿتن  حبلت اضغطاض ٍ هرتل قسى پطٍؾِ آهَظقی زض



طزیس. فؼبلیتْب وبضی وویتِ آهَظـ الىتطًٍیىی ضا ثِ زٍ ثرف ( هتوطوع گHELMS)تحصیالت ػبلی  هسیطیت آهَظقی ٍظاضت

 .قطح هیسّن هكىالت اؾتبزاى، هكىالت هحصالىجساگبًِ 

 هؼطفی ؾیؿتن هسیطیت آهَظـ ٍظاضت تحصیالت ػبلی

 :هشکالت استاداى

 هكىالت یَظض اوًَتْبی اؾتبزاى 

 هكىالت اؾتبزاى زض هضبهیي زضؾی 

  ؾیؿتن هسیطیت آهَظقی ثطای اؾتبزاىضجظ ٍیسیَّبی ضاٌّوبی اؾتفبزُ اظ. 

 :هشکالت هحصالى

 تؼسازی اظ هحصالى یَظض اوًَت ًساقتٌس. 

 هكىالت یَظض اوًَت ّبی هحصالى 

 تٌظین هضبهیي زضؾی ثطای هحصالى 

 ضجظ ٍیسیَّبی ضاٌّوبیی اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هسیطیت آهَظقی ثطای هحصالى. 

 HELMS))سیستن هدیریت آهَزش ٍزارت تحصیالت عالی 

ٍ ثیىبضی ّن  ٍیطٍؼ وطًٍب ثبػث هرتل قسى پطٍؾِ آهَظـ زض افغبًؿتبى گطزیس، جْت اؾتفبزّی هحصالى اظ اٍلبت ضذصتی

 طای پٌَّتًَْب فؼبل ؾبذت.ضا ث چٌبى تجسیل وطزى چبلكْب ثِ فطصتْب، ٍظاضت تحصیالت ػبلی افغبًؿتبى ؾیؿتن هسیطیت آهَظقی

ٍ وبؾتی ّبی فطاٍاى ثَز. اػضبی وویتِ آهَظـ  ّبی تبظُ ٍ ًَپب، زچبض هكىالت ٍ ووی آغبظ وبض ثب ایي ؾیؿتن هبًٌس زیگط پسیسُ

ترصصی ایي ؾیؿتن زض پٌَّتَى تؼلین ٍ تطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی  الىتطًٍیه ثب تؼْس ٍ ترصص آهبزُ حل هكىالت ٍ هسیطیت

  .قسًس

 :هشکالت یَزر اکًَتْای استاداى



اوًَت ایجبز قسُ ثَز.  ؾتبزاى هكىالت زاقت؛ ّن چٌبى ثطای ثؼضی اؾتبزاى چٌسیي یَظضتؼساز ظیبزی اظ یَظضّب اوًَت ّبی ا

هحیظ وبضی قبًطا جْت اضبفِ وطزى زضؾْب  ثؼضیْب پؿَضزّبی جسیس قبًطا فطاهَـ وطزُ ثَز؛ ثؼضی اؾتبزاى صالحیت ٍیطایف

  .ًساقتٌس

 وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه زض اؾطع ٍلتهكىالت یَظض اوًَت ّبی اؾتبزاى وِ یبز آٍضی گطزیس، تَؾظ  :حل

 .حل گطزیس

 :هشکالت استاداى در هضاهیي درسی شاى

زض اوًَت اؾتبز ٍاضز قسُ  تؼسازی ظیبزی اظ اؾتبزاى هضبهیي زضؾی قبى زض ؾیؿتن هسیطیت آهَظقی هكىالت زاقت؛ هضبهیٌی

 .زضؾی قبى زض ؾیؿتن ون ٍاضز قسُ ثَز ثَز، وِ تسضیؽ آى هطثَط آى اؾتبز ًویكس، ٍ یب اؾتبزاًی ثَزًس وِ هضبهیي

 .وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه توبم ایي هكىالت ضا ثِ قىل ترٌیىی حل ؾبذت: حل

 :ضبط ٍیدیَّای راٌّوایی برای استاداى

گصاقتِ قس؛ تب آًْب  ثطای حل هكىالت اؾتبزاى اظ ضاُ زٍض ٍیسیَیْبی ضاٌّوبی ضجظ ٍ زض وبًبل یَتیَة ثطای زؾتطؾی اؾتبزاى

وبضی، آپلَز ًوَزى زضؾْب ٍ تْیِ  ثتَاًٌس ثب توبقبوطزى ٍیسیَّبی ضاٌّوبیی، هكىالت ٍضٍز ثِ ؾیؿتن آهَظقی، تٌظیوبت صفحِ

 .وبضذبًگی ثطای هحصالى ضا حل ًوبیٌس

 :هشکالت هحصالى

 .تعدادی از هحصالى یَزر اکًَت ًداشت

ثَز. ّن چٌبى هحصالى وِ اظ  ز، ثطای آًْب یَظض اوًَت ایجبز ًكسُهحصالى وِ لیؿت قبى اظ زیپبضتوٌتْب ثطای ٍظاضت اضؾبل ًكسُ ثَ

 .ًساقت پٌَّتًَْبی ثبهیبى، وٌسٍظ، پٌجكیط ٍ غیطُ تجسیل وطزُ ثَزًس، یَظض اوًَت

ٍیسیَّبی ضاٌّوبی آًْب  وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه ثطای توبم آًْب یَظض اوًَت جسیس ایجبز وطزُ ٍ ثب ضاٌّوبیی اظ عطیك پیبم ٍ: حل

 .تَاًؿتٌس وِ ثِ اوًَت ّبی قبى ٍاضز ٍ اظ زضؾْب هؿتفیس قًَس



 :هشکالت یَزر اکًَت ّای هحصالى

 تؼسازی ظیبزی اظ یَظض اوًَتْبی هحصالى ثطای ٍاضز قسى ثِ ؾیؿتن هكىل زاقتٌس؛ ّن چٌبى تؼسازی ظیبزی

 .اظ هحصالى پؿَضز جسیس ذَز ضا فطاهَـ وطزُ ثَزًس

فطاهَـ وطزُ ثَزًس،  وبم هكىالت یَظض اوًَتْب ضا حل ؾبذتِ ٍ ثطای هحصالى وِ پؿَضز ذَز ضاوویتِ آهَظـ الىتطًٍیه ت :حل

 .پؿَضز جسیس ثطای آًْب ایجبز وطزًس

 :تٌظین هضاهیي درسی برای هحصالى

ػالٍُ قسُ هطثَط  تؼسازی ظیبزی اظ هحصالى هضبهیي زضؾی وِ زض اوًَت قبى ػالٍُ قسُ ثَز هكىل زاقتٌس. ثؼضی هضبهیي

 .هحصالى ّیچ هضوَى اضبفِ ًكسُ ثَز هحصل ًویكس ٍ یب تؼساز هضبهیي هحصالى ووجَز ثَزًس. ّن چٌبى زض ثؼضی اوًَتْبی

ّن چٌبى . وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه هضبهیي اضبفی ضا حصف ٍ هضبهیي ووجَز ضا زض اوًَت ّبی هحصالى اضبفِ وطزًس: حل

 .ضت ّبی هطثَعِ قبى ضاجؿتط ًوَزًسهحصالى وِ اوًَت قبى ذبلی ثَز آًْب ضا زض وَّب

 .ضبط ٍیدیَّای راٌّوایی استفادُ از سیستن هدیریت آهَزشی برای هحصالى

زًٍلَز وطزى آًْب هكىالت  ًظط ثِ اضظیبثیْبی اٍلیِ فیصسی ظیبزی هحصالى زض ٍاضز قسى ثِ ؾیؿتن ٍ ّن چٌبى اؾتفبزُ اظ زضؾْب ٍ

حل هكىالت جوؼی ٍیسیَّبی ضاٌّوبیی ثطای ٍاضز  وبضی ثؽ زقَاض اؾت، ثطای زاقتٌس، چَى پبؾد ٍ حل هكىالت ّعاضاى هحصل

 .ضجظ وطزُ ٍ اظ عطیك وبًبل یَتیَة ثِ زؾتطؼ هحصالى لطاض زازُ قس قسى ثِ ؾیؿتن ٍ اؾتفبزُ اظ زضؾْب ٍ زًٍلَز وطزى آًْب

حصالى هی ثبقس. زض ه بزاى، وبضهٌساى ٍفؼبلیتْبی وبضی وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه هؿتوط ٍ گؿتطزُ زض ؾغح پٌَّتَى ثطای اؾت

زاقت قسُ ٍ ذسهت هؼبًٍیت هحتطم اهَض  یبز 1399اظ فؼبلیتْبی وویتِ آهَظـ الىتطًٍیه زض ضثغ اٍل ؾبل  ایي جبُ ذالصِ

 .ػلوی پٌَّتَى تمسین اؾت

 لطاض قطح فَق گعاضـ ثبال تطتیت ٍ صحت اؾت. 

 ثباحتطام 

 پَّبًس جوكیس ذبى ضقیسی 

 هؼبٍى اهَض ػلوی پٌَّتَى تؼلین ٍتطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی


