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  : کمیته اعضای

 ردیف خانوادگی ونام نام فعلی سمت کمیته در سمت
 1 صبا فخرالدیه علمی هیات عضو مسئول
 2 سهرابی نصرهللا آزمایشگاهی علوم گروه مدیر عضو
 3 عزتی ابراهیم علمی هیات عضو عضو
 4 فتاحی سمیرا علمی هیات عضو عضو
 5 ملکی علی علمی هیات عضو عضو
 6 پور نادری ارسالن (ع) علی امام بیمارستان مدیر عضو
 7  وندی ریزه پریسا علمی هیات عضو عضو
 8 خالدیان ندا علمی هیات عضو عضو
 9 شیانی امیر علمی هیات عضو عضو

 

 :درسی ریزی برنامه کمیتهشرح وظایف 

 :ّدف

 ّای رٍش کردى ًْادیٌِ ٍ داًشکدُ آهَزشی ّای گرٍُ در درسی ّای برًاهِ کیفیت ارتمای

 آهَزشی در فرآیٌدّای علوی ًَیي

 :اًتظار هَرد ّای فعالیت

 آیٌدُ در داًشجَیاى ٍظایف ٍ جاهعِ ًیاز با درسی ّای برًاهِ هحتَی اًطباق. 1
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 هَجَد آهَزشی ّای برًاهِ بازًگری ٍ بررسی. 2

 در هشارکت طریك از داًشگاُ علوی ّیأت اعضای هیاى در درسی ریسی برًاهِ داًش ارتمای. 3

 آهَزشی اّداف ًگارش ، درس طرح تدٍیي چگًَگی آهَزشی ّای برگساری کارگاُ

 رٍزاًِ ٍ ترهی ّای درس طرح آٍری جوع. 4

 اجرا از لبل درسی ّای برًاهِ اصالحات بررسی ٍ درس طرح اصالح جْت پیشٌْاد ارائِ. 5

 آًْا ارزشیابی ٍ آهَزشی ّای برًاهِ اجرای بر ًظارت. 6

 ( plan course) دٍرُ طرح ٍ( plan Lessonدرس) طرح ارائِ پیگیری ٍ ّوکاری. 7

 گرٍُ ّوکاری با جدید ّای برًاهِ پیشٌْاد ٍ آهَزشی جاری ّای برًاهِ هشکالت بررسی. 8

 آهَزشی ّای

 ( بالیٌی ٍ )ًظری درس طرح ٍ آهَزشی ّای برًاهِ اجرای بر ًظارت ٍ تدٍیي پیگیری. 9

 تدریس ّای شیَُ ، آهَزشی هحتَای از )اعن آهَزشی اصالحات ّدایت ٍ حوایت ، تبییي. 11

ٍ  ....) 

 تدریس ٍ آهَزشی ًَیي ّای رٍش اجرای در علوی ّیأت اعضای ّدایت ٍ هشاٍرُ. 11

 تحصیلی ترم ّر پایاى در شدُ اًجام الداهات ارزیابی ٍ عولکرد گسارش ارائِ. 12

 


