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 فصل اول 

 عمومیات

 مبنی

  :ماده اول

های تحصیالت عالی تهیه خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری برای نهاد و بیست و دوم بند بیست و یکمبه تأسی از  ین خط مشی )پالیسی(ا

 .گردیده است

 اهداف

 : ماده دوم

 گردد:در راستای رسیدن به اهداف ذیل تهیه می این خط مشی

 ؛تطبیق پالیسی یاددهی و یادگیری تحصیالت عالی کشور .1

 ؛المللیشده ملی و بینبا کیفیت برابر با معیارات پذیرفته تضمین آموزش .2

  ؛نظارت و ارزیابی از کیفیت تدریس استاد .3

 ؛نظارت از روند یاددهی و یادگیری مؤثر در مؤسسه .4

 ؛در سطح مؤسسه بهبود یاددهی و یادگیری .5

 اصطالحات

 کنند: اصطالحات ذیل در این پالیسی، معانی ذیل را افاده میماده سوم: 

برای ایجاد تغییر در رفتار  ،استادر اساس طراحی منظم و هدفدار ، باستاد و محصلامل یا رفتار متقابل عبارت است از تع :تدریس .1

ییراتی که میخواهیم انواع تغ ،به طور کلیهای رفتار و ، باورها، عادتها و شیوه. تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرشها، گرایشهامحصل

 .در بر می گیرد ایجاد کنیم را محصلیندر 

با توسل به روشهای فراگیر نظری، عملی که در آن،  قال مهارت و دانش به محصلینانتفرایند عبارت است از : نوین تدریس .2

هنگام تدریس از وسایل و امکانات آموزشی  استاد .گرددتوجه قرار گرفته و تقویت میمحراق  های محصلینعالیق و توانمندی

زیادی استفاده میکند و یادگیری مؤثر را از طریق تمرین ها و فعالیت های متنوع به عهده ی فراگیران می گذارد و آنان را در تحقق 

 درس دخالت می دهد. اهداف و یادگیری مفاهیم

گیری در که براساس تجربه و از طریق سهم بالقوه فردعبارت است از فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار : فعال یادگیری .3

  شود.حاصل میو مشاهدوی،  های نظری، عملیفعالیت

ارزیابی خودی های باشد که بر مبنای یافتهریزی منظم و از قبل تدوین شده میبرنامه :استاد توسط پالن بهبود کیفیت تدریس .4

با توجه به و  پیشنهادات اصالحی مجلس دیپارتمنت ،محصلینها، پیشنهادات از کیفیت تدریس، ارزیابی توسط آمرین دیپارتمنت

برای سمستر استاد مضمون  یادگیری و یاددهی، از سوی بخشی کیفیتجهت بهبود ،قبلیعملیاتی  تطبیق پالنموفقیت در میزان 

 رسد.تصویب دیپارتمنت میو به طرح آینده 

های باشد که بر مبنای یافتهریزی منظم و از قبل تدوین شده میبرنامه :آمر دیپارتمنت توسط تدریسپالن بهبود کیفیت  .5

ستادان اپیشنهادات های فرعی ارتقای کیفیت، ارزیابی از کیفیت تدریس توسط دیپارتمنت، ارزیابی از کیفیت تدریس توسط کمیته



دانشکده و مؤسسه و با توجه  نیل به اهداف استراتیژیک بخشی پروسه آموزش وجهت بهبود های بازارکارنیازمندیو ، و محصلین

پس از تصویب در مجس دیپارتمنت، از سوی ریاست طرح و  آمر دیپارتمنت ز سویا به میزان موفقیت در تطبیق پالن عملیاتی قبلی،

 رسد.میدانشکده به تصویب 

 

 فصل دوم

 خط مشی مؤسسه در قبال بهبود یادگیری و یاددهی

 خط مشی مؤسسه در قبال بهبود یاددهی

های مناسب تدریس استفاده عامل انتقال دانش و تدریس هستند و برای یاددهی مؤثر و ارائه تدریس باکیفیت، از شیوه اناستاد :ماده چهارم

 باشد:بهبود یاددهی قرار ذیل میخط مشی مؤسسه در قبال  نمایند.می

 تدریس نمایند. (OBE/ SCLبر اساس سیستم آموزشی محصل محور )روزند تا استادان تالش می .1

 سازد.نوین برای استادان را فراهم میزمینه آموزش تدریس  مؤسسه .2

 باشند.مکلف می هاروز سازی مواد درسی و منابع آموزشی از قبیل کتب و لکچرنوتبهاستادان جهت  .3

ظارت از بر نها مکلف بوده و آمرین دیپارتمنت  (OBE/ SCLپالیسی طبق سیستم جدید آموزشی )تهیه کورساستادان جهت  .4

 ورزند.تطببیق آن تأکید می

های از جمله ساختن سالید استادان ستدری عملی، تخنیکی و مسلکی هایارتقای ظرفیت و مهارتمرکز انکشاف مسلکی زمینه  .5

 را فراهم مینماید. زبان و کمپیوترمهارت  و پژوهشی، های تحقیقی، مهارتآموزشیمعیاری 

مطابق استادان  از کیفیت تدریس اصالحی طرزالعمل ارزیابیهای تضمین کیفیت، به تطبیق ستادان، آمرین دیپارتمنت و کمیتها .6

 باشند.مکلف میهای مربوط، رهنمود

 باشند.ریس ملزم میتدتهیه و تطبیق پالن بهبود کیفیت آمرین دیپارتمنتها و استادان به  .7

 باشد.مکلف می علمی استادانهای اندازی کنفرانسراهتحقیقات علمی مؤسسه به  آمریت .8

 باشد.ملزم می توسعه تحقیقات علمی استادان و نشر آثار علمی تحقیقات علمی بهآمریت  .9

 خط مشی مؤسسه در قبال بهبود یادگیری

 باشد:خط مشی مؤسسه در قبال بهبود یادگیری قرار ذیل می ماده پنجم:

 ؛های تخصصی و کارهای عملی محصلینبهبود مهارت .1

 ؛ها و کمپیوترمراکز خدمات دانشجویی از قبیل مرکز مشاوره روانی، صحی، دانشجویی و شغلی، ایجاد مرکز زبانانکشاف  .2

 های درسی، ستاژ، ...تقویت و تطبیق دروس عملی، سیرهای علمی، پروژه .3

 ؛های عملیاتی محصلینتأکید بر پالن .4

، مناظره و غیره برای از قبیل مهارتهای مطالعه، سی وی نویسی، زبان، کمپیوتر، روش مصاحبه های آموزشیاندازی ورکشاپراه .5

 ؛دانشجویان

 ؛های محصلیناندازی تحقیقات علمی و کنفرانسراه .6

 ؛محصلینهای علمی و گفتمانتقویت فرهنگ مطالعات ایجاد و  .7



 ؛در پروسه ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریس استادان قش محصلینتقویت ن .8

 ؛جهت رفع نیازهای محصلینآموزشی سازی تسهیالت و تجهیزات الزم فراهم .9

 ؛محصلین استادان از بر یادداشت برداری نکات عمده و برجسته لکچر تأکید .10

  ؛پاسخدهی در محصلین پرسشگری و و ایجاد انگیزه برای رشد جرئت تشویق .11

 ؛یادگیری آنان در خصوص پروسۀحل مشکالت و  رهنمایی محصلینهای استادان رهنما جهت نظارت جدی از فعالیت .12

 و پالن عملیاتی  پالیسیکورس

 ششمماده 

در اختیار  تهیه و قبل از آغاز سمستر های وزارت تحصیالت عالیدر مطابقت با رهنمودپالیسی خویش را کورس استادان مکلف اند .1

 محصلین قراردهد.در شروع دروس، در دسترس اداره مربوط و 

به اداره مربوط  روع سمسترو قبل از شترتیب های مربوط در مطابقت با رهنمود خویش راهای عملیاتی استادان مکلف اند پالن .2

 تحویل دهند.

از تطبیق ربوطه، های مطبق فورمپالیسی و پالنهای عملیاتی خویش تدریس نموده و در ختم سمستر طبق کورساستادان مکلف اند  .3

 اداره مربوط گزارش ارائه نمایند. آن به

 صل سومف

 خط مشی مؤسسه در قبال بهبود یادگیری و یاددهیتطبیق و نظارت از تطبیق 

 خط مشی تطبیق 

 گردد:تطبیق میخط مشی یاددهی و یادگیری در مؤسسه از طرق ذیل  :ماده هفتم

از تطبیق پالنهای بهبود کیفیت تدریس و  دایر گردیده و ، در ختم هر سمسترهای فرعی ارتقای کیفیت در سطح دانشکده هاکمیته .1

 مسوول اند. ها،ها و چالشاورد، بررسی دستهاپالنهای عملیاتی انفرادی استادان و آمرین دیپارتمنت

استادان مکلف اند در ختم سمستر، از تطبیق پالنهای عملیاتی انفرادی و پالنهای بهبود کیفیت به آمرین دیپارتمنت ها، گزارش  .2

 دهند.

آمرین دیپارتمنت ها مکلف اند قبل از شروع سمستر جدید از تطبیق پالن های بهبود تدریس و پالن های عملیاتی استادان،  .3

 .گزارش ارائه نمایدبه کمیته فرعی ارتقای کیفیت دانشکده ها دستآوردها و چالش

-عملیاتی و بهبود تدریس استادان و آمرین دیپارتمنتی از تطبیق پالنها ل اندگزارش توحیدیووفرعی ارتقای کیفیت مس هایکمیته .4

 ها با ذکر پیشنهادات اصالحی، ترتیب و به کمیته مؤسساتی ارتقای کیفیت رسماً ارسال نمایند.ها و چالشآوردها، دست

یاددهی و  کمیته مؤسساتی ارتقای کیفیت در تطبیق خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری وزارت تحصیالت عالی و خط مشی بهبود .5

 باشد.یادگیری در سطح مؤسسه، مسوول می

 پالیسی ظارت از تطبیقن

 گردد:خط مشی یاددهی و یادگیری در مؤسسه از طرق ذیل نظارت می :ماده هشتم



استادان  ها بصورت ماهوار تشکیل جلسه داده و  از چگونگی پیشرفت و تطبیق پالنهای عملیاتی و پالنهای بهبود تدریسدیپارتمنت .1

 نمایند.نظارت نموده و گزارش آنرا به ریاست دانشکده مربوطه ارسال می

از بصورت ماهوار تدویر جلسه نموده و ، تحت ریاست رئیس دانشکده های فرعی ارتقای کیفیت در سطح دانشکده هاکمیته .2

ها، نظارت نموده و گزارش آنرا دیپارتمنتچگونگی پیشرفت و تطبیق پالنهای عملیاتی و پالنهای بهبود تدریس استادان و آمرین 

 نمایند.به معاونیت امور علمی ارسال می

تشکیل ها های فرعی ارتقای کیفیت و آمرین دیپارتمنتدید، با رؤسای کمیتهو یا طبق لزومدر ختم هر سمستر معاونیت امور علمی،  .3

ها و دستآورد ها،تطبیق پالنهای بهبود کیفیت تدریس و پالنهای عملیاتی انفرادی استادان و آمرین دیپارتمنت جلسه نموده و از

  نمایند.به کمیته مؤسساتی ارتقای کیفیت، پیشنهاد مینظارت نموده و راهکارهای مناسب را  ها سمستر جدید،ها و پالنچالش

هی و شی بهبود یاددهی و یادگیری وزارت تحصیالت عالی و خط مشی بهبود یاددتطبیق خط م کمیته مؤسساتی ارتقای کیفیت از .4

 باشد.مسوول می تحصیالت عالی نزد وزارتیادگیری در سطح مؤسسه، 

 

 انفاذ

 ماده نهم

و با اکثریت آرای جلسه  مطرحمؤسسه شورای علمی  1400/  6/    30 جلسه تاریخیطی تهیه گردیده و  فصل و نه ماده در سه یاین پالیس

 باشد.از تاریخ تصویب، نافذ می ( کتاب جلسات گردید.  7)   ثبت پروتوکول شمارهتصویب و 

 

 


