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 رياست محترم دانشكده دندانپزشكي جناب آقاي دكترشريفي

  رياست محترم دانشكده داروسازي جناب آقاي دكترمجرب

  كده بهداشت جناب آقاي دكتر پاسداررياست محترم دانش

  رياست محترم دانشكده پرستاري ومامايي سركار خانم دكتر كبودي

  رياست محترم دانشكده پيراپزشكي سركار خانم دكتررضوان مدني

  رياست محترم دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر زبيري

  

  :موضوع

  طرح درس اساتيد 1395كرمانشاه در سال  ح درس اساتيد دانشگاه علوم پزشكيشيوه نامه ارسال و امتياز دهي به طر 

  

مصوب كميته برنامه  1395باسالم واحترام ، خواهشمند است شيوه نامه ارسال و امتياز دهي به طرح درس اساتيد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

  :ني شودمقتضي اطالع رسا به نحو هيات علمي آن دانشكده  ءريزي درسي مركز مطالعات و توسعه به اعضا

  

  1395شيوه نامه ارسال و امتياز دهي به طرح درس اساتيد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

  

به يكي از ) دانشگاه آموزشيبر اساس تقويم ( آنهفته بعداز  2 قبل از شروع رسمي هر ترم و حداكثرهر دانشكده ترجيحا   EDO محترم مسولضروري  -1

و توسعه جهت استفاده  كسب امتياز در كارنامه آموزشي و قرار گيري در سايت مركز مطالعاتجهت انجام داوري، هاي خود را  طرح درس ،زير روشدو 

  .ارسال نمايند EDCبه  دانشجويان

يد مدير و نمونه چاپي طرح درس هاي خود را  پس از تاي  CD)الب قدر (فايل الكترونيكي عضو محترم هيات علمي،  ):سنتي(روش معمول -الف

الزم به ذكر است . به مركز مطالعات و توسعه ارسال نمايند EDOاز طريق )  امضاءمهر و (و يا بيمارستان  دانشكده EDOو مسئول ) امضاءمهر و(گروه

جهت بررسي ،امتياز دهي  و قرار گيري بر روي سايت مركز مطالعات  طرح درس ارسالي فاقد اعتبار الزم ،  EDOامضاء مدير گروه و مسئول  مهر و بدون

  .مي باشدو توسعه و دانشكده مربوطه 

 ايميل مربوطه از طرف مدير گروه به مسئول ارسال ، ارسال طرح درس از طرف استاد به ايميل مدير گروه ):روش جديد(روش الكترونيك  -ب

EDO گروه مي باشد اين امر به منزله تاييد مدير(دانشكده(،  ايميل از مسئول ارسال EDO به ايميل كارشناس مركز مطالعات دانشكده) اين امر به منزله

  ).مي باشدEDO تاييد مسئول
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، مديران گروه ايميل خود را در اختيار اساتيد گروه قرار داده ، مسئولين دفاتر توسعه دانشكد ها )الكترونيك(ضروري است جهت روش دوم  :يادآوري

  .ايميل خود را در اختيارمسئولين دفاتر توسعه دانشكد ها قرار دهند و توسعه ايميل خود را در اختيار مديران گروه و كارشناس مركز مطالعات

ت در روش الكترونيك و در صورت عدم تاييد طرح درس توسط هر كدام از مسئولين تاييد كننده، ايميل ارسالي به نفر مسئول قبلي و يا عضو هيا :تهنك

  .علمي جهت بر طرف نمودن ايرادات با توضيح در ايميل مربوطه عودت داده خواهد شد

 و  موارد رفع اشكاالت طرح درس به صورت نمره ،فرم امتياز دهي  و بودت الكترونيك خواهد به صور نيز  ها داوري ، انجامدر روش الكترونيك :نكته

  .خواهد شدعضو هيات علمي جهت استحضار ارسال  براي نسخه چاپي

امتيازي در كارنامه آموزشي ) دو هفته پس از آغاز ترم(پس از تاريخ مقرر به مركز مطالعات و توسعه به  طرح درس هاي ارسالي -2

  . تعلق نخواهد گرفت

  .جهت استفاده دانشجويان بر روي سايت قرار خواهد گرفت) ارسال پس از موعد تعيين شده(ارسالي بدون امتياز هاي  طرح درس :تبصره

 ها جهت اطالع رساني به دانشجويان  نام هر استاد در دانشگاه قسمتي طراحي شده كه طرح درس به ) پايينآدرس در (در سايت مركز مطالعات و توسعه  -3

ضروري است اساتيد ضمن مراجعه به اين صفحه و بررسي طرح درس ارسالي، جهت بهره  در آن قرار داده مي شود،توسط كارشناس كميته برنامه ريزي 

 را به اهميت استفاده از طرح درس،آدرس زير  موردس و ابتداي هر جلسه ضمن توضيحاتي در بخصوص در جلسه ابتدايي كال برداري دانشجويان،

  . ارئه كننددانشجويان 

توسعه آموزش مركز مطالعات و  -يا معاونت آموزشي (kums.ac.ir)سايت اصلي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه : آدرس سايت

 -نام گروه   -نام دانشكده          -طرح درس و طرح دوره تكميل شده توسط اساتيد -واحد برنامه ريزي آموزشي -علوم پزشكي 

  .نام استاد

ان همچنين به همين منظور طرح درس اساتيد بر روي سايت دانشكده ها نيز قرار داده مي شود كه اساتيد مي توانند ادرس آن در اختيار دانشجوي: ياداوري

  .قرار دهند

 ،محتوا درنمايند در صورت عدم تغيير مي تدريسترم جاري مجددا همان درس را در قبل طرح درس را تدوين نموده اند و اساتيدي كه در ترم  -4

  .ارسال نماييد بر اساس يكي از دو روش فوق و توسعه كافيست طرح درس قبلي را از لحاظ زماني بازنگري كرده و به مركز مطالعات

به عبارت ديگر . پس ازارسال طرح درس هاي جديد وبازنگري شده در هر ترم ، آن طرح درس جايگزين طرح درس هاي قبلي بر روي سايت مي شود -5

  .جهت استفاده راحت تر دانشجويان طرح درسهاي ترم  قبلي استاد از روي سايت برداشته مي شود
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  .هشمند است اين كالسها در جدول زمان بندي شده طرح درس مشخص گردد با توجه به مجازي شدن برخي از كالسهاي درس، خوا -6

نمره داور به طرح درس ها مالك نمره دهي در  ،به بعد  26/5/95مقرر شد از تاريخ  مركز مطالعات و توسعه  درسي بر اساس مصوبه كميته برنامه ريزي -7

  .باشدالكترونيك اساتيد   يكارنامه آموزش

  .دنفاقد اعتبار مي باش اين برگه ها بايد مهر مركز مطالعات و توسعه را داشته باشد در غير اين صورت و امتياز دهي به آن  تمامي برگه هاي طرح درس -8

كارنامه آموزشي در ) به ازاء هر واحد 75/0(در دانشگاه نوشته شود امتياز بيشتري ) از لحاظ درس و رشته(به طرح درس هاي كه براي اولين بار  -9

  .اختصاص داده مي شود

الكترونيك اعضاء هيات علمي پايه و دندانپزشكي جزء مواردي است كه امتياز آن  در حال حاضر تدوين و بازنگري طرح درس در كارنامه آموزشي:نكته

ضاء هيات علمي پايه و دندانپزشكي  مراجعه الكترونيك اع كارنامه آموزشيجهت كسب اطالعات بيشتر در اين بخش به (محاسبه مي شودشرطي  به صورت

  )شود

در كارنامه  امتياز 5امتياز تا سقف  5/0 طرح درس ، به هر واحدداوركسب شده از بر اساس نمره  و به ازاء هر واحد درسي در حال حاضر :ياداوري

  .تعلق مي گيرد الكترونيك اعضاء هيات علمي پايه و دندانپزشكي آموزشي

امتياز طرح درس  به دروس زير يك واحد همانند درس هاي   26/5/95بر اساس مصوبه كميته برنامه ريزي مركز مطالعات و توسعه مقرر شد از تاريخ   -10

  .تعلق گيرديك واحدي 

ر سايت مركز مطالعات و د براي استفاده اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه نحوه نگارش و تدوين طرح درس و قوانين دانشگاه در اين خصوص -11

  .اري شده و قابل دانلود مي باشددر قسمت برنامه ريزي آموزشي بارگذ توسعه

  

  

 
   

       

 
 

                                                                                                                    

  دكتر محمدرضا سلحشور 

 رييس مركز مطالعات توسعه  آموزش  علوم پزشكي 
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  :رونوشت به

   3جناب آقاي دكتر حسين كريم رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و سرپرست كالن منطقه   

   دكتر فريد نجفي معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   

  كليه معاونين آموزشي دانشكده هاجهت استحضار و اطالع رساني به اساتيد دانشكده -

  دانشكده ها  جهت استحضار،اطالع رساني به اساتيد دانشكده و اقدام الزم EDO كليه مسئولين -

  جناب آقاي صياد كارشناس كميته برنامه ريزي درسي جهت استحضار و اقدام الزم -

  

  




