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  فرایند برنامه ریزي درسی :
  سال تحصیلی)م(کلیه رشته ها و مقاطع در هر نی

 فرستادن نامه جهت ارسال برنامه نیمسال  به مدیران گروه از با امضاي معاون آموزشی در اردیبهشت و آبان -1

 آبان-اردیبهشتپیگیري نامه  فوق به صورت تلفنی و در صورت نیاز ارائه نامه مجدد جهت یاداوري ارسال برنامه  -2

 اخذ برنامه از گروهها توسط معاون آموزشی  -3

(نوشتن و یا کنترل کد دروس* مطابقت کد درس با نام درس، نوشتن گروه  اصالح و بررسی برنامه که شامل: -4

 آذر-)خرداددرس با توجه به  عمومی و تخصصی بودن و تعداد ارائه درس،درست کردن فرمت نامه

 آذر- اد می باشند. خرداداستخراج دروسی که فاقد است -5

 آذر-نوشتن برنامه دستی ساعتی براي کلیه دوره ها با ذکر روز وساعت جهت جلوگیري از تداخل روز و ساعت خرداد -6

 آذر-تماس با مدیران گروه جهت بررسی برنامه و رفع ایرادات برنامه خرداد -7

 آذر–اخرداد نوشتن برنامه دروسی عمومی(تربیت بدنی،زبان،معارف) براي کلیه رشته ه -8

 آذر- هماهنگی تلفنی با کارشناسان دروس عمومی براي اعالم برنامه وگرفتن تایید قبل از ارسال نامه خرداد -9

 آذر-دسته بندي دروس فاقد استاد جهت ارسال نامه(مشخص نمودن اینکه درس متعلق به کدام دانشکده می باشد)خرداد - 10

 آذر- عرفی استاد درس (عمومی وتخصصی) خردادارسال نامه به دانشکده هاي مختلف دانشگاه جهت م - 11

 دي-پیگیري نامه به صورت تلفنی  با کارشناسان آموزش دانشکده  هاي مذکورتیر - 12

 دي-ارسال نامه مجدد به دانشکده هایی که جواب نامه درخواست استاد را نداده اند.تیر - 13

 اخذ پاسخ  نامه از گروهاي مربوطه  توسط معاون آموزشی  - 14

 دي-هماهنگ کردن روز  وساعت با اساتید معرفی شده از طرف دانشکده ها تیر تماس تلفنی  و  - 15
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 دي- تماس  تلفنی با اساتیدي که خارج از دانشگاه بوده  ومعرفی درس به آنها  و هماهنگی روز  وساعت تیر - 16

 دي- اسکن و فاکس سر فصل دروس براي اساتید مدعو تیر  - 17

 دي- دانشکده  تیر ارسال نامه دروس پایه به گروه علوم پایه  - 18

 دي- پاسخ مدیر گروه علوم پایه و معرفی اساتید تیر - 19

 دي-هماهنگی حضوري با اساتید گروه  علوم پایه جهت  مشخص کردن روز و ساعت تیر  - 20

 دي-تایپ و تکمیل نهایی برنامه درسی(نام استاد ،روز و ساعت،کد استاد) تیر  - 21

  ارسال برنامه به واحد امتحانات جهت: - 22

 دي -تیر  تایپ تاریخ امتحان در برنامه کلی -2نمودن روز و ساعت امتحانی مشخص  -1

 دي-اخذ برنامه از واحد امتحانات تیر   - 23

 مرداد دي-ارسال برنامه آماده شده به معاونت آموزشی جهت تایید وامضا و ارجاع آن به گروهها و بخشهاي دانشکده - 24

 دي- شهریور ارائه  کلیه دروس  تمامی مقاطع و رشته ها در سماء - 25

 دي-ارائه  کلیه دروس  تمامی مقاطع و رشته ها در وب شهریور  - 26

ارائه واحد هاي درخواستی  دانشجویان  و گروهها در زمان انتخاب واحد در سما و وب (درخواستها پس از امضاي مدیر گروه  - 27

 بهمن-دد.) شهریورومعاون آموزشی و تایید کارشناس مربوطه مبنی بر عدم تداخل بادروس دیگر ارائه می گر

ارسال اطالعیه در صورت تغیر درس ،تغیر استاد،تغیر روز وساعت، حذف درس،ارائه درس جدید به واحدهاي سرپرستی  - 28
 بهمن-گروه مربوطه. مهر-کارشناسان اداره آموزش-معاونت آموزشی- حق التدریس-امتحانات-دروس

 درصورت نیاز تغییر لینک کددرس به استاد مربوطه - 29
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د هاي درخواستی  دانشجویان وگروهها  در زمان حذف و اضافه در سما و وب (درخواستها پس از امضاي مدیر ارائه واح  - 30
 گروه ومعاون آموزشی و تایید کارشناس مربوطه مبنی بر عدم تداخل بادروس دیگر ارائه می گردد.) 

کالس ،تغییر استاد،تغییر روز وهماهنگی ارتباط مستقیم و مکرر با  مسول واحد سرپرستی دروس  جهت بررسی برنامه تغییر  - 31

 با واحد مربوطه

کنترل  روز و ساعت برنامه امتحانی  از طریق سمائ با مسئول امتحانات و مسول سرپرستی دروس جهت جلوگیري از  - 32
 آذر-خطاهاي احتمالی براي برنامه ریزي امتحانات خرداد

با سر فصل و تهیه فرم اکسل ،در خواست کددرس  انجام کارهاي محوله مقطعی (بررسی دروس در سمائ و تطبیق  - 33
 جدید،تفکیک دروس........)
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  نحوه انجام کار برنامه ریزي درسی

برنامه هاي مسئول برنامه ریزي درسی، متن پیشنویس نامه براي گروه هاي آموزشی دانشکده، جهت دریافت کارشناس  -1

کالسی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا براي نیمسال اول در نیمه اردیبهشت ماه هر سال و براي نیمسال نیمسال دوم 

 در نیمه آبان ماه هر سال با مهلت یک ماه، براي رئیس اداره آموزش ارسال می نماید.

 آموزشی ارسال می نماید.رئیس اداره آموزش با بررسی متن نامه و پس از تأیید براي معاون  -2

 معاون آموزشی، نامه را براي مدیران گروه هاي آموزشی ارسال می نماید. -3

مسئول برنامه ریزي درسی، با تماس تلفنی و در صورت نیاز، مکاتبات مجدد با مدیران گروه هاي آموزشی، کارشناس  -4

 دریافت بموقع برنامه را پی گیري می نماید.

ي درسی، برنامه هاي ارسال شده از گروه هاي آموزشی را بررسی نموده و دروسی را که براي مسئول برنامه ریزکارشناس  -5

 آنها استاد مشخص نشده است را براي نیمسال اول در اوایل تیرماه و براي نیمسال دوم در اواخر آذرماه،استخراج می نماید.

هاي پزشکی، تربیت بدنی، معارف اسالمی،  مسئول برنامه ریزي درسی، دروس فاقد استاد را براساس گروهکارشناس  - 6

 مدیریت و ...، براي نیمسال اول در اوایل تیرماه و براي نیمسال دوم در اواخر آذرماه، دسته بندي می نماید.

مسئول برنامه ریزي درسی، پیشنویس نامه به مدیران گروه هاي مختلف آموزشی خارج از دانشکده را براي کارشناس  - 7

 ي رئیس اداره آموزش ارسال می نماید.معرفی استاد، برا

 رئیس اداره آموزش با بررسی متن نامه و پس از تأیید براي معاون آموزشی ارسال می نماید. -8

 معاون آموزشی، نامه را براي مدیران گروه هاي آموزشی مربوطه در دانشکده هاي دیگر ارسال می نماید. -9

و در صورت نیاز، مکاتبات مجدد با مدیران گروه هاي آموزشی خارج  مسئول برنامه ریزي درسی، با تماس تلفنیکارشناس  -10

 از دانشکده، معرفی بموقع استاد را نیمسال اول تا اواخر تیرماه و براي نیمسال دوم تا هفته اول دي ماه پی گیري می نماید.
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از دانشکده، به منظور تدوین مسئول برنامه ریزي درسی، با اساتید معرفی شده از سوي گروه هاي آموزشی خارج کارشناس  -11

روز و ساعت درس مربوطه، براي نیمسال اول در هفته اول مردادماه و براي نیمسال دوم در هفته اول دي ماه، هماهنگی هاي 

 الزم را انجام می دهد.

 

ا، براي مسئول برنامه ریزي درسی، برنامه ساعتی (هفتگی) را براي هر ورودي در هر رشته تحصیلی بطور مجزکارشناس  -12

 نیمسال اول در نیمه مردادماه و براي نیمسال دوم در هفته اول دي ماه، می نویسد.

مسئول برنامه ریزي درسی، کد دروس را براي هر ورودي در هر رشته تحصیلی بطور مجزا، براي نیمسال اول کارشناس  -13

 نویسد. در نیمه مردادماه و براي نیمسال دوم در هفته اول دي ماه، کنترل کرده و می

 مسئول برنامه ریزي درسی، درصورت نیاز براي یکسان سازي فورمت برنامه، آن را اصالح می کند.کارشناس  -14

مسئول برنامه ریزي درسی، فورمت کامل برنامه درسی هفتگی را براي نیمسال اول در هفته سوم مردادماه و کارشناس  -15

 نماید. براي نیمسال دوم در هفته اول دي ماه، آماده و تایپ می

مسئول برنامه ریزي درسی، جهت هماهنگی هاي الزم با اساتید معرفی شده، براي نیمسال اول در هفته سوم کارشناس  -16

 مردادماه و براي نیمسال دوم در هفته اول دي ماه، ارتباط برقرار می کند.

ایی براي رئیس اداره آموزش مسئول برنامه ریزي درسی، کل برنامه هاي هفتگی تدوین شده را جهت تأیید نهکارشناس  - 17

 ارسال می نماید.

مسئول برنامه ریزي درسی، پس از دریافت تأیید از سوي رئیس اداره آموزش و معاون آموزشی، برنامه هاي کارشناس  - 18

هفتگی درسی را جهت برنامه ریزي کالسی، براي نیمسال اول در هفته اول شهریورماه و براي نیمسال دوم در هفته سوم 

 به واحدهاي سرپرستی دروس کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ارسال می نماید. دي ماه،
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مسئول برنامه ریزي درسی، پس از دریافت تأیید از سوي رئیس اداره آموزش و معاون آموزشی، برنامه هاي کارشناس  -19

مسال دوم در هفته هفتگی درسی را جهت برنامه ریزي امتحانات، براي نیمسال اول در هفته اول شهریورماه و براي نی

 سوم دي ماه، به واحدهاي سرپرستی دروس کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ارسال می نماید.

مسئول برنامه ریزي درسی، برنامه هاي درسی را براي نیمسال اول در هفته دوم شهریورماه و براي نیمسال کارشناس  -20

 دوم در هفته آخر دي ماه، در سیستم سما و وب وارد می نماید.

براي نیمسال اول در هفته دوم مسئول برنامه ریزي درسی درصورت نیاز، لینک کد درس به استاد را ارشناس ک -21

 ، تغییر می دهد.شهریورماه و براي نیمسال دوم در هفته آخر دي ماه

مسئول برنامه ریزي درسی، درخواست هاي فردي دانشجویان را مبنی بر ارائه درس در سیستم سما و وب، کارشناس  - 22

 پس از تأیید استاد مشاور دوره و مدیر گروه و رئیس اداره آموزش، اخذ می نماید.

مسئول برنامه ریزي درسی، دروس درخواستی تأیید شده دانشجویان را براي کلیه مقاطع تحصیلی، در کارشناس  -23

 زمان حذف و اضافه در سیستم سما و وب ارائه می نماید.

العیه هاي تایپی مربوط به تغییر استاد درس، حذف یا اضافه شدن درس را براي مسئول برنامه ریزي درسی، اطکارشناس  - 24

 اطالع رسانی به دانشجویان و گروه هاي آموزشی، تهیه می نماید.

 

  


