
 

 کرمانشاه ح درس اساتید دانشگاه علوم پسشکیشیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طر

 

 ضیَُ ًبهِ ارسبل ٍ اهتیبس دّی ثِ طزح درس اسبتیذ داًطگبُ علَم پشضکی کزهبًطبُ هػَةثبسالم ٍاحتزام ، خَاّطوٌذ است 

 هقتضی اطالع رسبًی ضَد: ثِ ًحَ کذُ داًطت علوی آى بّی ءثِ اعضب کویتِ ثزًبهِ ریشی درسی هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ

 

 شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پسشکی کرمانشاه 

 

سبس )ثز اضزٍع تزماس ثعذ ّفتِ 2 حذاکثز ٍ ّز تزمرسوی قجل اس ضزٍع تزجیحب  ّز داًطکذُ  EDOهسَل هحتزم  ست ضزٍری -1

کست اهتیبس در کبرًبهِ  ٍ جْت اًجبم داٍریرا  اسبتیذطزح درس ّبی  ثبرگذاری در سبیت داًطکذُپس اس  (داًطگبُ آهَسضیتقَین 

 ارسبل ًوبیٌذ. EDCآهَسضی ثِ 

)ایي اهز داًطکذُ EDO ثِ هسئَل اس طزف هذیز گزٍُ ایویل هزثَطِ ارسبل ، زٍُگثِ ایویل هذیز  طزح درس اس طزف استبد ارسبل

)ایي اهز ثِ هٌشلِ هزکش هطبلعبتایویل کبرضٌبس ثِ  داًطکذُ EDO ایویل اس هسئَل ارسبل  ،ثبضذ(ثِ هٌشلِ تبییذ هذیز گزٍُ هی 

 .هی ثبضذ(EDO هسئَلتبییذ 

 ضزٍریست اعضبی ّیت علوی حذاقل تب ضزٍع رسوی تزم طزح درسْبی خَد را ثِ هذیزاى گزٍُ تحَیل دٌّذ.تبصره:

ضزٍری است هذیزاى گزٍُ ایویل خَد را در اختیبر اسبتیذ گزٍُ قزار دادُ ، هسئَلیي دفبتز تَسعِ داًطکذ ّب ایویل خَد  :یادآوری

 ایویل خَد را در اختیبرهسئَلیي دفبتز تَسعِ داًطکذ ّب قزار دٌّذ. ٍ تَسعِ را در اختیبر هذیزاى گزٍُ ٍ کبرضٌبس هزکش هطبلعبت

ثِ تبییذ کٌٌذُ قجلی  ٍ یب عضَ ّیت علوی ثب  درس تَسط ّز کذام اس هسئَلیي تبییذ کٌٌذُ در غَرت عذم تبییذ طزح نکته:

 تَضیحبت کبهل عَدت دادُ ضَد .

ٍ  هَارد رفع اضکبالت طزح درس ثِ غَرت  ًوزُ ،فزم اهتیبس دّی  ٍ ثَدثِ غَرت الکتزًٍیک خَاّذ  ًیش  ّب داٍری اًجبم نکته:

 .خَاّذ ضذارسبل  جْت استحضبر عضَ ّیبت علوی ثزای ًسخِ چبپی

اهتیبسی در کبرًبهِ آهَسضی  )دٍ ّفتِ پس اس آغبس تزم(پس اس تبریخ هقزرثِ هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ  ثِ  طزح درس ّبی ارسبلی -2

 . تعلق ًخَاّذ گزفت
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ًوبیٌذ در غَرت  هی تذریستزم جبری هجذدا ّوبى درس را در اسبتیذی کِ در تزم قجل طزح درس را تذٍیي ًوَدُ اًذ ٍ  -3

 .ارسبل ًوبییذ ٍ تَسعِ ٍ ثِ هزکش هطبلعبت کزدُکبفیست طزح درس قجلی را اس لحبظ سهبًی ثبسًگزی  ،هحتَا درزیعذم تغی

درس ّبی قجلی ثز رٍی سبیت ، آى طزح درس جبیگشیي طزح  سبل ّز ضذُ در جذیذ ٍثبسًگزی ارسبل طزح درس ّبی پس اس -4

داًطکذُ قجلی استبد اس رٍی سبیت   سبلثِ عجبرت دیگز جْت استفبدُ راحت تز داًطجَیبى طزح درسْبی  .هی ضَدداًطکذُ 

 ثزداضتِ هی ضَد.

 در جذٍل سهبى ثٌذی ضذُ طزح درس هطخع گزدد . جلسبتاست ایي  السم، درس جلسبتِ هجبسی ضذى ثزخی اس ثب تَجِ ث -5

طزح درس ّب هالک ًوزُ دّی در  ًوزُ داٍر ثِهقزر ضذ هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ  درسی ثز اسبس هػَثِ کویتِ ثزًبهِ ریشی -6

 .ثبضذالکتزًٍیک اسبتیذ   یکبرًبهِ آهَسض

ایي ثزگِ  در غیز ایي غَرت هْز هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ را داضتِ ثبضذ ثبیذ ٍ اهتیبس دّی ثِ آى  توبهی ثزگِ ّبی طزح درس -7

اس طزیق آى استبد اسبتیذ ّز داًطکذُ ثب ثجت ًبم استبد ٍ عٌبٍیي طزح درس ارائِ ضذُ ًوزات طزح درس  .ذٌفبقذ اعتجبر هی ثبض ّب

  ًتبیج داٍری را ثِ اسبتیذ ارسبل هی ًوبیذ . داًطکذEDOُداًطکذُ ارسبل هی ضَد ٍ EDOاتَهبسیَى ثِ 

ثِ اساء ّز ٍاحذ( در  57/0ثِ طزح درس ّبی کِ ثزای اٍلیي ثبر )اس لحبظ درس ٍ رضتِ( در داًطگبُ ًَضتِ ضَد اهتیبس ثیطتزی ) -8

 کبرًبهِ آهَسضی اختػبظ دادُ هی ضَد.

ضی تبییذ اس لحبظ هحتَا ثب تَجِ ثِ سزفػل ًگبرهی ضَد ثبیذ تَسط هذیز گزٍُ تذٍیي  طزح درس ّبی کِ ثزای اٍلیي ثبر :1نکته

 گزدد .

جشء  اعضبء ّیبت علوی پبیِ ٍ دًذاًپشضکی الکتزًٍیک در حبل حبضز تذٍیي ٍ ثبسًگزی طزح درس در کبرًبهِ آهَسضی :2نکته

 کست اطالعبت ثیطتز در ایي ثخص ثِ کبرًبهِ آهَسضی)جْت هحبسجِ هی ضَدضزطی  است کِ اهتیبس آى ثِ غَرت یهَارد

 جعِ ضَد(ااعضبء ّیبت علوی پبیِ ٍ دًذاًپشضکی  هز الکتزًٍیک

 7اهتیبس تب سقف  7/0 طزح درس ، ثِ ّز ٍاحذداٍرکست ضذُ اس ثز اسبس ًوزُ  ٍ ثِ اساء ّز ٍاحذ درسی در حبل حبضز یاداوری:

 تعلق هی گیزد. ٍ پژٍّطی دًذاًپشضکی ،در کبرًبهِ آهَسضی الکتزًٍیک اعضبء ّیبت علوی پبیِ  اهتیبس

ّوبًٌذ درس ّبی درٍسی کِ سز فػل کوتز اس یک ٍاحذ ثز اسبس هػَثِ کویتِ ثزًبهِ ریشی هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ هقزر ضذ  -9

 .تعلق گیزدیک ٍاحذی 



  

در سبیت  ثزای استفبدُ اعضبء هحتزم ّیبت علوی داًطگبُ ًحَُ ًگبرش ٍ تذٍیي طزح درس ٍ قَاًیي داًطگبُ در ایي خػَظ -10

 اری ضذُ ٍ قبثل داًلَد هی ثبضذ.در قسوت ثزًبهِ ریشی آهَسضی ثبرگذ َسعِهزکش هطبلعبت ٍ ت

تذٍیي کٌٌذ ٍ اهتیبس طزح درس ثِ لیست یک طزح درس ثِ غَرت هطتزک  ثِ طزح درس ّبی کِ هذرسیي هیتَاًٌذ تزجحب-11

در غَرتی کِ ّز استبد سْن خَد را اس ٍاحذ داضتِ ثبضذ در یک طزح درس هستقل  سْن ّز استبد ثیي آًْب تقسین هی ضَد ٍ

 .ثِ اسای ّز ٍاحذ ضزة ضَد  7/0ٍاحذ ًین  تذٍیي هی ًوبیذ هیتَاًذ ٍاحذ سْن استبد در

  




