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پردیس خودگردان رامسر
اقدامات انجام گرفته

افزایش رشد وبالندگی (مبتنی
بر دستورالعمل توانمندسازی )
اعضای هیئت علمی در امر
آموزش

آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه ( روشهای تدریس و
ارزشیابی  ،طرح درس و طرح دوره  ،قوانین و مقررات
آموزشی  ،آموزش مجازی مقدماتی و پیشرفته و ...
نیازسنجی از اعضای هیئت علمی ،اعالم کارگاههای مورد
نیاز ،اعزام اعضای هیئت علمی به کارگاههای مذکور ،
تشکیل کارگاههای آموزشی موردنیاز

ارتقای کمی و توانمندسازی
کیفی دانشجویان برتر

تشویق دانشجویان جهت کسب شرایط عضویت در
استعداددرخشان
قراردادن آیین نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی ویژه
استعدادهای درخشان در سایت
تشکیل جلسات توجیهی جهت معرفی استعداد درخشان به
دانشجویان جدیدالورود و جلسات آشنایی بیشتر مسئولین و
کارشناسان با استعداددرخشان جهت هرنیمسال
تشویق دانشجویان جهت شرکت در حیطه های المپیاد علمی
دانشجویی و تالش در جهت کسب موفقیت
اعزام دانشجویان در کالس های آمادگی المپیاد
اختصاص فضای مناسب فیزیکی و تجهیز مرکز به وسایل
مورد نیاز با رعایت استاندارد ها
تجهیزکامل  Skill Labدر مرکز آموزشی و درمانی
تشکیل کمیته ارزیابی درونی
انجام ارزیابی درونی در نیمسال اول و باز نگری مجدد آن
در نیمسال بعد
استخراج نقاط ضعف و قوت از ارزیابی درونی
ارجاع نقاط ضعف به افراد دست اندرکار  ،تالش و پیگیری
در جهت حل و رفع نقاط ضعف استخراج شده از ارزیابی
درونی

توسعه Skill Labدر مراکز
آموزشی ودرمانی تا پایان
سال(یک مورد ساالنه )
ارتقای کمی و کیفی ارزیابی
درونی

فعالیت کلی

ارتقای کمی و کیفی ارزشیابی
هیئت علمی توسط فراگیر

بهبود رعایت استاندارد
درطراحی سواالت آزمونها
همراه با ارائه فایل WORD
سواالت و شناسنامه سواالت

بهبود رعایت استاندارد در
الگ بوک ها
بهبود رعایت استاندارد در
طرح درس و دوره توسط
اساتید

افزایش مشارکت اعضای
هیئت علمی در زمینه فعالیت
هاو طرح های پژوهش
درآموزش

اقدامات انجام گرفته

معرفی فرایند ارزشیابی به دانشجویان از طریق قراردادن
اطالعات مربوط به فرایند ارزشیابی در سایت و توزیع
پمفلت ارزشیابی در بین دانشجویان
مشاوره به دانشجویان با تشکیل جلسه توجیهی جهت شرح
فرایند ارزشیابی اساتید و اهمیت آن به دانشجویان
جدیدالورود و یک جلسه آشنایی بیشتر مسئولین و کارشناسان
جهت هرنیمسال
جلب مشارکت و انجام مکاتبه با اعضای هیات علمی نسبت
به ارائه فایل  WORDسواالت و شناسنامه سواالت
با رعایت استانداردها و تاکید بر حسن اجرا
آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه طراحی سواالت
استاندارد از طریق تشکیل کارگاههای مربوطه و توزیع
پمفلت ها و فرم های مربوطه در بین آنها
تشکیل کمیته استانداردسازی آزمون ها ،بررسی سواالت،
ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی  ،ارسال نتایج بررسی
به مرکز مطالعات
جلب مشارکت  ،مشاوره و آموزش به اعضای هیئت علمی
در زمینه طراحی الگ بوک استاندارد
تشکیل کمیته برنامه ریزی آموزشی و و نظارت بر تنظیم و
حسن اجرا
جلب مشارکت  ،آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه
تدوین طرح درس و دوره استاندارد از طریق تشکیل
کارگاههای مربوطه
تشکیل کمیته دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی،بررسی
طرح درس و دوره  ،ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی
 ،ارسال نتایج بررسی به مرکز مطالعات
جلب مشارکت  ،مشاوره  ،همکاری با اعضای هیات علمی
در زمینه فعالیتها و طرح های پژوهش در آموزش

فعالیت کلی
افزایش مشارکت اعضای
هیئت علمی در زمینه فرایند
آموزشی مربوط به جشنواره
شهید مطهری

اقدامات انجام گرفته
جلب مشارکت و مشاوره  ،همکاری با اعضای هیات علمی
در زمینه طراحی و اجرای فرایندهای آموزشی جشنواره
شهید مطهری

