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  برنامه کارگاه 
  گروه هاي اموزشیدر برنامه بهبود کیفیت ارزیابی درونی و تدوین 

  1396ماه  اردیبهشت 20الی    19
  شهید مدنی آذربایجان دانشگاه

  1396ماه  اردیبهشت 19: برنامه روز اول
  صبح 

  ساعت  محل برگزاري  کنندگان مجریان و مشارکت   اجزاي برنامه ردیف

سمینار ساختمان سالن     قران کریمتالوت آیاتی از   1
  8:20الی  8:10  شهدا

  معرفی برنامه  2
  ،یارمحمدزادهدکتر 
نظارت و  گروه رئیس

  ارزیابی دانشگاه
  8:30الی  8:20  //

بهبود کیفیت و ضرورت آن در   3
  دانشگاه ها

  دکتر حسن ولی زاده
  8:40الی  8:30  //  رئیس دانشگاه

3  

هبود آشنایی با فرایند برنامه ریزي ب
با توجه به برنامۀ روز (کیفیت گروه 

یح نحوة تکمیل کاربرگ نخست، تشر
  )1شمارة 

 دکتر محمدرضا نیستانی
  9:40الی 8:40  //  و همکاران

پرسش و پاسخ در خصوص فرایند   4
  10:10الی  9:40  //  دکتر محمدرضا نیستانی  کار

  انجام فعالیت گروهی  5
  ) 1تکمیل کاربرگ شماره (

نیستانی  دکتر محمدرضا
  سمیناردر کالسها یا سالن   و همکاران

  13الی  10:10
پذیرایی در حین (

برگزاري جلسات 
  )گروهی

  
  

  1396اردیبهشت ماه  19: برنامه روز اول
  بعد از ظهر 

  ساعت  محل برگزاري  کنندگان مجریان و مشارکت   اجزاي برنامه   ردیف
1  
  

  ادامه فعالیت گروهی
گزارش ارائه  و )1تکمیل کاربرگ (

کارگروه ها توسط یکی از نمایندگان و 
  جمع بندي روز نخست

دکتر محمدرضا نیستانی و 
  همکاران

 15:30الی  14  //
پذیرایی در حین (

برگزاري جلسات 
  )گروهی
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  1396اردیبهشت ماه  20: دومبرنامه روز 
  صبح 

  ساعت  محل برگزاري  کنندگان مجریان و مشارکت   اجزاي برنامه   ردیف

  8:20الی  8:10  سمینارسالن     تالوت آیاتی از قران کریم  1

2  
آشنایی با ادامۀ فرایند برنامه ریزي بهبود 

دوم، با توجه به برنامۀ روز (کیفیت گروه 
  )2شمارة  تشریح نحوة تکمیل کاربرگ

دکتر محمدرضا 
  9:20الی  8:20  //  نیستانی

  انجام فعالیت گروهی  3
  )2تکمیل کاربرگ هاي شماره (

دکتر محمدرضا 
  نیستانی و همکاران

در کالسها یا 
  سمینارسالن 

  13الی  9:20
پذیرایی در حین (

برگزاري جلسات 
  )گروهی

  
  
  

  1396اردیبهشت ماه  20: دومبرنامه روز 
  بعد از ظهر 

مجریان و    اجزاي برنامه   ردیف
  کنندگان مشارکت

  ساعت  محل برگزاري

ارائه گزارش کارگروه ها توسط   1
  نمایندگان از یکی

  15 الی 14  سمینارسالن   یکی از نمایندگان

جمع بندي  و پرسش و پاسخ  2
  نهایی کارگاه

و  دکتر محمدرضا نیستانی
  //  همکاران

 15:30الی  15
پذیرایی در حین (

  )برگزاري جلسه
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  شرح برنامه   اجزاي برنامه 

  عملیاتی  هدف برنامه
  

  :هدف کلی برنامه
دانش و مهارت شرکت کنندگان در خصوص ارزیابی درونی و نحوة تدوین برنامه هاي بهبود کیفیت گروه افزایش  

  آموزشی
  :اهداف جزیی برنامه

 آشنایی با فرایند برنامه ریزي بهبود کیفیت گروه آموزشی -
 کسب مهارت الزم در انجام ارزیابی درونی در گروه هاي آموزشی -
 یارهاي مطلوب ارزیابی گروه آموزشیکسب مهارت الزم در نحوه تدوین مع -
 کسب مهارت الزم در نحوة شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهاي تدوین شده -
کسب مهارت الزم در خصوص تدوین اهداف و سیاست هاي اجرایی بهبود کیفیت گروه بر اساس شناسایی نقاط  -

 قوت و ضعف
  ی بهبود کیفیت گروهکسب مهارت الزم در خصوص تدوین برنامه هاي عملیات -

  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرکز  منابع کسب بودجه

  دکتر محمدرضا نیستانی و همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت متبوع   مجریان برنامه
شرکت کنندگان در 

   برنامه
شجوئی، اداري و مالی، فرهنگی و اجتماعی، رؤساي محترم دانشکده ها و معاونین محترم آموزشی، پژوهشی، دان

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانگروه هاي آموزشی محترم مدیران 
  دفترچه ارزیابی درونی  محتواي برنامه

امکان  گیري بهتروشوند و سپس براي بهره  شرکت کنندگان نخست در یک جلسۀ عمومی با کلیات بحث آشنا می  ها نحوه اجراي برنامه
گروه  4در  ، فنی و کشاورزيبر اساس علوم پایه، علوم انسانی آموزشی مدیران گروه هاي ،مشارکت در موضوعات

نماینده هر گروه نیز نتایج گفتگوها را در سالن عمومی . پردازند تقسیم می شوند و به صورت گروهی به فعالیت می
ر نهایت مجریان کارگاه به سواالت و مسائل اساسی شرکت کنندگان رساند و د کنندگان می به اطالع همه شرکت

  . دهند پاسخ می
منابع و تجهیزات مورد 

  نیاز برنامه
  یک سالن با امکانات تشکیل سمینار  -
 )با توجه به تعداد شرکت کنندگان(ها  تعدادي سالن یا کالس آموزشی براي تشکیل گروه -
  ها کاري هر کدام از گروهتایپیست و رایانه به منظور تایپ گزارش  -

زمان مورد نظر براي 
  ها اجراي برنامه

  1396اردیبهشت ماه  20الی  19
  

  تهیه یک فرم ارزیابی در خصوص نحوه اجراي کارگاه آموزشی -   نحوه ارزیابی برنامه

  


