گسارش عملکرد مذیریت برنامه ریسی و توسعه آموزشی 5931

 هذف راهبردی:
 افشایص رضایت اعضای َیات علمی
 افشایص يفاداری ساسماوی
 ارتقای سطح کیفی آمًسضی
اقذامات:

اًجبم ولیِ هشاحل هشثَط ثِ تشفیؼبت سٌَاتی اػضبء ّیأت ػلوی ٍ ثشگضاسی  20جلسِ وویتِ هٌتخت داًطگبُ ٍ ثشسسی
 298پشًٍذُ تشفیغ ٍ حصَل ٍ اػالم ًتبیج
اًجبم ولیِ هشاحل احتسبة سبثمِ خذهت اػضبی ّیأت ػلوی ٍ تؼییي سًٍذ ٍ ًحَُ احتسبة سبثمِ خذهت ثش اسبس
هىبتجِ ٍ استؼالم اص ٍصاست ػلَم
ولیِ اهَس هشثَط ثِ توذیذ لشاس داد اػضبی ّیأت ػلوی پیوبًی ٍ ثشسسی جبهغ پشًٍذُ ٍ تجویغ اعالػبت هشثَط ثِ 112
ًفش ػضَ ّیأت ػلوی پیوبًی ٍ اسائِ جْت عشح دس ّیأت سئیسِ داًطگبُ
ثشسسی ٍ اػالم اتوبم تؼْذ خذهت اػضبی ّیأت ػلوی ٍ اًجبم ثشسسی ّبی الصم ٍ اػغبی پبیِ تطَیمی ثِ ً 25فش اص
اػضبی ّیأت ػلوی ٍاجذ ضشایظ
اًجبم اهَس هشثَط ثِ اًتخبة ثشتشیي ّبی آهَصضی داًطگبُ ٍ تؼییي ً 31فش اص اػضبی ّیأت ػلوی ثؼٌَاى ثشتشیي ّبی
آهَصضی ثش اسبس ضَاثظ ٍ تمذیش دس سٍص هؼلن.
تْیِ ثبًه اعالػبتی سَاثك پشًٍذُ آهَصضی ،پژٍّطی ،اجشایی ٍ  ...اػضبء ّیأت ػلوی ٍ ثجت ًىبت ولیذی ولیِ احىبم
ٍاصلِ ٍ پشًٍذُ ّبی تشفیغ اػضبی ّیأت ػلوی
ولیِ اهَس هشثَط ثِ وبس ثب سبهبًِ پژٍّطی گلستبى
 اهذاف راهبردی:
 افشایص رتثٍ علمی داوطگاٌ در مقایسٍ تا سایز داوطگاٌ َای داخلی ي خارجی
 جذب ي حمایت اعضای َیات علمی جذیذ ممتاس ي تزجستٍ
 افشایص تًاومىذی َای تخصصی اعضای َیات علمی
 ارتقای سطح کیفی آمًسضی
 افشایص رتثٍ علمی داوطگاٌ در مقایسٍ تا سایز داوطگاٌ َای داخلی ي خارجی
 افشایص تًاومىذی َای تخصصی اعضای َیات علمی

اقذامات:

ولیِ اهَس هشثَط ثِ هجَص ّبی صبدسُ اص سَی ّیأت اجشایی جزة داًطگبُ هشثَط ثِ اػضبی ّیأت ػلوی
اػالم صهبى ضشٍع ثِ وبس اػضبی ّیبتػلوی جذیذ االستخذام یب ثَسسیِ داًصآهَختِ
اهَس هشثَط ثِ ثَسس ٍ هأهَسیت تحصیلی هشثیبى داًطگبُ ٍ ثشسسی دسخَاست توذیذ هبهَسیت تحصیلی ایطبى
اًجبم اهَس هشثَط ثِ وویتِ ثشسسی هذاسن هذسسبى غیش ایشاًی

 هذف راهبردی :تًاومىذ ساسی اعضای َیات علمی
اقذامات:

اسصضیبثی اسبتیذ تَسظ داًطجَیبى دس ًیوسبل اٍل ٍ دٍم  1395-1396ثشای توبهی اسبتیذ توبم ٍلت ٍ هذػَ (لشیت ثِ
 800استبد توبم ٍلت)
اًجبم ًظش سٌجی اص سٍسبی داًطىذُ ّب دس هَسد هؼبًٍیي داًطىذُ ّب دس ى ًیوسبل اٍل ٍ دٍم 1395-1396
ًظش سٌجی اص هؼبًٍیي آهَصضی داًطىذُ ّب دس هَسد اػضبء ّیبت ػلوی توبم ٍلت داًطىذُ ّب دس ًیوسبل اٍل ٍ دٍم
( 1395-1396لشیت ثِ  400استبد توبم ٍلت)
ًظش سٌجی اص هذیشاى گشٍُ داًطىذُ ّب دس هَسد اػضبء ّیبت ػلوی توبم گشٍُ هشثَعِ دس ًیوسبل اٍل ٍ دٍم -1396
1395
هحبسجِ ٍ گضاسش دّی اهتیبص ّبی هشثَط ثِ ویفیت تذسیس ٍ ًظن ٍ ضئًَبت آهَصضی جْت استمبء ٍ تجذیل
ٍضؼیت(لشیت ثِ  80هَسد)
تْیِ ٍ اسائِ اهتیبص ّبی ویفیت تذسیس ٍ ًظن ٍ ضئًَبت آهَصضی ثش اسبس دس خَاست ٍاحذ اػضبی ّیبت ػلوی اص جولِ
 :اًتخبة ػضَ ّیبت ػلوی ًوًَِ ،پبیِ ّبی تطَیمی ،توذیذ لشاسداد پیوبًی ،تْیِ خالصِ پشًٍذُ اػضبء ّیبت ػلوی
استمبء -تذیل ٍضؼیت ٍ ...
تْیِ ٍ پشداصش ٍ اسایِ آهبس دس هَاسد ضشٍسی
ٍسٍد توبم اعالػبت هَسدی ٍ پیگیشی اعالػبت دس خَاستی اص هذیشاى گشٍُ ،هؼبًٍیي آهَصضی ٍ سیبست داًطىذُ ّب.
تْیِ ضیَُ ًبهِ اجشایی فؼبلیت ّبی آهَصضی -ویفیت تذسیس آییي ًبهِ استمبء هشتجِ جذیذ
تْیِ ضیَُ ًبهِ اجشایی فؼبلیت ّبی آهَصضیً -ظن ٍ اًضجبط ٍ ضئًَبت آهَصضی آییي ًبهِ استمبء هشتجِ جذیذ

وبسگبُ هؼشفت افضایی ثب ػٌَاى تؼلین ٍ تشثیت اسالهی دوتش ضبعشی دس تبسیخ  95/6/ 23ثوذت  16سبػت وِ
تؼذاد ضشوت وٌٌذُ ً 31فش ثَدًذ .
وبسگبُ داً ص افضایی ثب ػٌَاى اخالق ػلوی ٍ حشفِ ای دوتش صلفی گل دس تبسیخ  95/9/4ثوذت  4سبػت وِ تؼذاد
ضشوت وٌٌذُ ً 113فش ثَدًذ .
وبسگبُ داًص افضایی ثب ػٌَاى آضٌبیی ثبوشسی ّبی ًظشیِ پشداصی ٍ تشٍیجی دوتش هیثن چگیي دس تبسیخ
 95/10/9ثوذت  4سبػت وِ تؼذاد ضشوت وٌٌذُ ً 30فش ثَدًذ .
وبسگبُ داًص افضایی ثب ػٌَاى آهَصش اسصیبثی دسًٍی گشٍُ ّبی آهَصضی دوتش سضب هحوذی دس تبسیخ دی هبُ 95
ثوذت  16سبػت وِ تؼذاد ضشوت وٌٌذُ ً 101فش ثَدًذ .

 هذف راهبردی :تسزیع در اجزای تثذیل يضعیت استخذامی ي ارتقاء
اقذامات:

تْیِ ثبًه اعالػبتی هشثَط ثِ ًظن ٍ اًضجبط ٍ ضئًَبت آهَصضی
توبم اهَس هشثَط ثِ سیستن پژٍّص سبهبًِ گلستبى
توبم اهَس هشثَط ثِ پیطخَاى خذهت سبهبًِ گلستبى
 اهذاف راهبردی:
 ارتقای سطح کیفی آمًسضی
 گستزش رضتٍ َای داوطگاَی متىاسة تا ویاسَای جامعٍ
اقذامات:
استمبء ویفیت آهَصضی اص عشیك اجشای سشفصل ّبی جذیذ ٍ ثبصًگشی ضذُ سضتِ ّبی دایش داًطگبُ
استمب ویفیت آهَصضی اص عشیك ثِ سٍص سسبًی سشفصل ّب ٍ تطىیل جلسبت ضَسای ثشًبهِ سیضی
تالش دس ساستبی جزة داًطجَیبى ثشتش اص عشیك تالش ثشای ایجبد سضتِ ّبی پش عشفذاس ٍ داسای آیٌذُ وبسی ثْتش
سبهبًذّی ثشًبهِ ّبی دسسی دس سبهبًِ خذهبت آهَصضی ثِ ضشح ریل:
 ثشسسی ٍ تؼشیف ثشًبهِ دسسی ثبصًگشی ضذُ یب جذیذ وِ دس پَستبل ٍصاست ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی لبثل دستشسی است :
 6سضتِ گشایص اص همغغ دوتشی  19،سضتِ اص همغغ وبسضٌبسی ٍ  15سضتِ گشایص وبسضٌبسی اسضذ دس لبلت دٍ ًَع
ثشًبهِ دسسی آهَصش هحَس ٍ آهَصضی پژٍّطی(ثِ ضشح جذٍل ضوبسُ )1
 دریافت درخواست بازنگری جزئی از دانشکده ها :

تؼذاد  8جلسِ ضَسای ثشًبهِ سیضی ثشگضاس ضذُ وِ اص  102دسخَاست هغشح ضذُ  74هَسد هَسد تصَیت لشاس گشفتِ وِ
 55هَسد تذٍیي دسس ثَدُ
 تزرسی درخًاست معادل ساسی دريس
-

دسیبفت ً 256بهِ هؼبدل سبصی

-

ّوگبم سبصی حذٍد  500پیطٌیبص دسس ٍ ثیص اص 500دسس دس پیطٌیبص

-

ثشسسی حذٍد  500ثشًبهِ دسسی

 تعزیف  065درس جذیذ
-

 460دسس هشثَط ثِ سشفصل ّبی جذیذ

-

 55هغبثك هصَثبت

-

 45هغبثك آییي ًبهِ ّبی دفتش ثشًبهِ سیضی ٍصاست ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی (ًظیش تؼشیف پبیبى ًبهِ ّبی تَصیفی)

-

ثجت پیطٌیبصّبی دسسْبی جذیذ یب ّوگبم سبصی ثب پیطٌیبصّبی دسٍس لجلی

-

غیش فؼبل وشدى 60دسس

 تٍ ريس رساوی تزوامٍ َای درسی َمزاٌ تا آخزیه تغییزات ضًرای تزوامٍ درسی
 اجزای درخًاستُای داوطکذٌ َا ي گزيَُای آمًسضی در چارچًب اختیارات دفتز تزوامٍ ریشی
 تزگشاری جلسات تا گزيَُای آمًسضی ي در اختیار قزاردادن آخزیه اطالعات رضتٍ َای درسی تٍ مىظًر
ایجاد رضتٍ َای تحصیلی کٍ میان رضتٍ ای َستىذ تا سمیىٍ جذب داوطجًیان تزتز َز تیطتز فزاَم ضًد.
جذول شماره 5
کارشناسی

-

ادیبى ٍ ػشفبى
پژٍّطگشی اجتوبػی
تبسیخ ٍ توذى هلل اسالهی
حمَق
صثبى ٍادثیبت اًگلیسی
صیست ضٌبسی سلَلی هَلىَلی
صیست ضٌبسی گیبّی
ضیوی وبسثشدی
ضیوی هحض
ػلَم التصبدی
ػلَم تشثیتی
ػلَم لشآى ٍحذیث
ػلَم ٍسصضی
فمِ ٍ هجبًی حمَق اسالهی
فلسفِ ٍ حىوت اسالهی
فیضیه
وتبثت ٍ ًگبسگشی
هٌْذسی وبهپیَتش
ًمبضی

کارشناسی ارشذ

-

آهَصش صثبى فبسسی ثِ غیشفبسسی
صثبًبى
آهَصش صثبى فبسسی ثِ غیشفبسسی
صثبًبى
ثیَضیوی
پژٍّص ٌّش
سفتبس حشوتی-آهَصش تشثیت ثذًی
سٍاى ضٌبسی ػوَهی
صثبى ضٌبسی ّوگبًی
صثبى ضٌبسی ّوگبًی
صثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی
صثبى ٍادثیبت ػشثی
صٌبیغ دستی
فَتًَیه
هذیشیت وست ٍ وبس
هطبٍسُ  -هطبٍسُ خبًَادُ
هٌْذسی فٌبٍسی اعالػبت-فٌبٍسی
اعالػبت
ًمبضی

دکترای تخصصی

-

-

-

-

آهَصش صثبى
اًگلیسی
پژٍّص ٌّش
ػلَم
التصبدی-
التصبد
سٌجی
ػلَم
التصبدی -
التصبد پَلی
ػلَم
التصبدی -
تَسؼِ
التصبدی
هذیشیت
ثبصسگبًی -
ثبصاسیبثی

