کمسیًن تخصصی َیات ممیسٌ مًضًع مادٌ یک
جُت تررسی امتیازات فرَىگی  ،ترتیتی ي اجتماعی اعضای محترم َیات علمی تررسی تا ترکیة زیر تشکیل می گردد.

 -1رئیس ًْا د ًوایٌذگی همام هؼظن رّثزی در داًشگاُ ػٌَاى رئیس ووسیَى
 -2هؼاٍى داًشجَیی ٍ فزّيگی یا ػٌاٍیي هشاتِ ( هؼاٍى فزٌّگی ٍ )....تِ ػٌَاى دتیز ووسیَى
 -3هؼاٍى آهَسشی هَسسِ
 -4یه ًفز ػضَ ّیات ػلوی تا حذالل هزتثِ داًشیاری تِ اًتخاب ّیات اجزایی جذب هَسسِ
 -5دتیز شَرای ّن اًذیشی اساتیذ هَسسِ ٍ در صَرت ػذم ٍجَد شَرای هذوَر ًوایٌذُ شَرای فزٌّگی هَسسِ
تثصزُ  :آییي ًاهِ داخلی ووسیَى شاهل ًحَُ تشىیل جلسات  ،شیَُ رای گیزی  ،تؼییي حذ ًصاب اػضای حاضز
جْت تشىیل جلسات ٍرای گیزی ٍ  ...در چارچَب همزرات ٍضَاتط ولی ٍسا رتیي  ،در اٍلیي جلسِ اػضای
ووسیَى تؼییي هی شَد.
فزم تحمیك تِ سِ ًفز اس اػضای ّیات ػلوی ارایِ ٍدر ووسیَى جوغ تٌذی هی شَد.
مادٌ  -3آییه وامٍ طرح داوش افسایی ي تًاومىذ سازی اعضای َیات علمی مصًب جلسٍ  231مًرخ 90/11/25
شًرای اسالمی شذن داوشگا َُا ي مراکس آمًزشی

ػٌاٍیي دٍرُ ّا

سهاى دٍرُ (ساػت)

ردیف

ضَاتط ٍ همزرات داًشگاّی

16

رٍش ٍ فٌَى تذریس

16

رٍش ٍ هذیزیت تحمیك

16

4

رٍش ٍ ارسیاتی فؼالیت ّای آهَسشی ٍ پژٍّشی

16

5

چگًَگی استفادُ اس اطالػات ػلوی ٍهٌاتغ الىتزًٍیىی

16

6

اًذیشِ سیاسی اسالهی ٍهثاًی اًمالب اسالهی

16

اخالق حزفِ ای

16

هؼزفت شٌاسی اسالهی

16

اصَل تؼلین ٍ تزتیت اسالهی

16

تاریخ ٍ فلسفِ ػلن

16

1
2
3

7
8
9
10
هجم ٍع ساػات

دوره های
مهارتی

دوره های
معرفتی

160

هصَتِ صَرتجلسِ  93 / 6 / 9در خصَص ًحَُ هحاسثِ ا هتیاسات اػضای هحتزم ّیات ػلوی داًشگاُ
جْت استحضار اػالم هی گزدد
.-1هَضَع دستَرالؼول اتالغی شَرای ػالی اًمالب فزٌّگی در خصَص تفسیز اس تٌذ  ( 9شزوت در فؼالیت ّای
فزٌّگی  ،تزتیتی ٍ اجتواػی تِ هٌظَر تَا ىهٌذی ساسی اػضای هحتزم ّیات ػلوی ) طزح ٍهمزرگزدیذ در صَرتی
وِ وسة  5اهتیاس (اس تٌذّای  1-9تجش تٌذ  ) 6اس تٌذ  9تاشذ  ،وسة حذالل  2/5اهتیاس  ،اس وارگاُ هؼزفتی الشاهی
هی تاشذ .تذیْی است وِ  2/5اهتیاس دیگز هی تَاًذ هْارتی یا هؼزفتی تاشذ.
 -2تِ هٌظَر تسزیغ در اهز رسیذگی تِ هَلغ اهتیاسات فؼالیت ّای فزٌّگی  ،تزتیتی ٍاجتواػی اػضای هحتزم ّیات
ػلوی داًشگاُ همزرگزدیذ هذارن هزتَطِ  ،چِار هادُ لثل اس تحَیل هذارن ارتماء تِ وویتِ هٌتخة داًشىذُ تِ
ّوزاُ یه لطؼِ ػىس پزسٌلی تَسط دتیزخاًِ وویتِ هٌتخة داًشىذُ تا ًاهِ رسوی تِ دتیزخاًِ ووسیَى هادُ یه
جْت تزرسی ٍطزح در ووسیَى ارسال گزدد.

