گزارش عملکرد واحذ برنامه ریزی درسی  -سال 5931
 اهذاف راهبردی:
 ارتقای سطح کیفی آمًسشی
 گستزش رشتٍ َای داوشگاَی متىاسة تا ویاسَای جامعٍ
اقذامات:
ازتماء کیفیت آمًشضی اش طسیك اجسای سسفصل َای جدید ي تاشوگسی ضدٌ زضتٍ َای دایس داوطگاٌ
ازتما کیفیت آمًشضی اش طسیك تٍ زيش زساوی سسفصل َا ي تطکیل جلسات ضًزای تسوامٍ زیصی
تالش دز زاستای جرب داوطجًیان تستس اش طسیك تالش تسای ایجاد زضتٍ َای پس طسفداز ي دازای آیىدٌ کازی تُتس
ساماودَی تسوامٍ َای دزسی دز ساماوٍ خدمات آمًشضی تٍ ضسح ذیل:
 تسزسی ي تؼسیف تسوامٍ دزسی تاشوگسی ضدٌ یا جدید کٍ دز پًزتال يشازت ػلًم تحمیمات ي فىايزی لاتل دستسسی است :
 6زضتٍ گسایص اش ممطغ دکتسی  91،زضتٍ اش ممطغ کازضىاسی ي  91زضتٍ گسایص کازضىاسی ازضد دز لالة دي وًع
تسوامٍ دزسی آمًشش محًز ي آمًشضی پژيَطی(تٍ ضسح جديل ضمازٌ )9
 دریافت درخواست بازنگری جزئی از دانشکده ها :

تؼداد  8جلسٍ ضًزای تسوامٍ زیصی تسگصاز ضدٌ کٍ اش  901دزخًاست مطسح ضدٌ  47مًزد مًزد تصًیة لساز گسفتٍ کٍ
 11مًزد تديیه دزس تًدٌ
 تزرسی درخًاست معادل ساسی دريس
-

دزیافت  116وامٍ مؼادل ساشی

-

َمگام ساشی حديد  100پیطىیاش دزس ي تیص اش 100دزس دز پیطىیاش

-

تسزسی حديد  100تسوامٍ دزسی

 تعزیف  065درس جدید
-

 760دزس مستًط تٍ سسفصل َای جدید

-

 11مطاتك مصًتات

-

 71مطاتك آییه وامٍ َای دفتس تسوامٍ زیصی يشازت ػلًم تحمیمات ي فىايزی (وظیس تؼسیف پایان وامٍ َای تًصیفی)

-

ثثت پیطىیاشَای دزسُای جدید یا َمگام ساشی تا پیطىیاشَای دزيس لثلی

-

غیس فؼال کسدن 60دزس

 تٍ ريس رساوی تزوامٍ َای درسی َمزاٌ تا آخزیه تغییزات شًرای تزوامٍ درسی
 اجزای درخًاستُای داوشکدٌ َا ي گزيَُای آمًسشی در چارچًب اختیارات دفتز تزوامٍ ریشی

 تزگشاری جلسات تا گزيَُای آمًسشی ي در اختیار قزاردادن آخزیه اطالعات رشتٍ َای درسی تٍ مىظًر
ایجاد رشتٍ َای تحصیلی کٍ میان رشتٍ ای َستىد تا سمیىٍ جذب داوشجًیان تزتز َز تیشتز فزاَم شًد.
جذول شماره 5
کارشناسی

-

ادیان ي ػسفان
پژيَطگسی اجتماػی
تازیخ ي تمدن ملل اسالمی
حمًق
شتان يادتیات اوگلیسی
شیست ضىاسی سلًلی مًلکًلی
شیست ضىاسی گیاَی
ضیمی کازتسدی
ضیمی محض
ػلًم التصادی
ػلًم تستیتی
ػلًم لسآن يحدیث
ػلًم يزشضی
فمٍ ي مثاوی حمًق اسالمی
فلسفٍ ي حکمت اسالمی
فیصیك
کتاتت ي وگازگسی
مُىدسی کامپیًتس
وماضی

کارشناسی ارشذ

-

آمًشش شتان فازسی تٍ غیسفازسی
شتاوان
آمًشش شتان فازسی تٍ غیسفازسی
شتاوان
تیًضیمی
پژيَص َىس
زفتاز حسکتی-آمًشش تستیت تدوی
زيان ضىاسی ػمًمی
شتان ضىاسی َمگاوی
شتان ضىاسی َمگاوی
شتان ي ادتیات اوگلیسی
شتان يادتیات ػستی
صىایغ دستی
فًتًویك
مدیسیت کسة ي کاز
مطايزٌ  -مطايزٌ خاوًادٌ
مُىدسی فىايزی اطالػات-فىايزی
اطالػات
وماضی

دکترای تخصصی

-

-

-

-

آمًشش شتان
اوگلیسی
پژيَص َىس
ػلًم
التصادی-
التصاد
سىجی
ػلًم
التصادی -
التصاد پًلی
ػلًم
التصادی -
تًسؼٍ
التصادی
مدیسیت
تاشزگاوی -
تاشازیاتی

