تسوِ تؼالی
صَرت جلسِ گزٍُ ادیاى ٍ ػزفاى رٍس چْارشٌثِ هَرخ  99/ 2/3ساػت  9الی10:30
 -1ضوي تشکز اس سحوات اساتیذ در تزگشاری کالسْای هجاسی ،در آغاس اطالع رساًی تخش ًاهِ ّا ی هْن
ٍ ًیش تَصیِ ّای ّیات رئیسِ هحتزم داًشگاُ ٍ داًشکذُ صَرت گزفت .سپس تا تَجِ تِ شزایط
تحزاًی دٍرٓ کزًٍا ٍ تا ًظز تِ تاسخَرد کالسْا تز ًکات سیز تأکیذ شذّ :وزاّی تا داًشجَیاى ٍ حوایت
رٍحی ٍ رٍاًی اس آًْا کِ تِ صَرت آفالیي ٍ آًالیي در حال یادگیزی درٍس ّستٌذّ .وچٌیي تٌا تز
هشَرت ّا هقزر شذ تا اساتیذ هحتزم تا درک شزایط کًٌَی ،در تارُ ی تکالیف آهَسشی ٍ پژٍّشی
داًشجَیاى رػایت حذ اػتذال را تکٌٌذ .در ػیي حال تز رػایت سز فصل ّا ،تاسدّی هطلَب ًیش
پافشاری شذ.
 -2در خصَص پایاى ًاهِ ّای ارشذ رایشًی شذ تا اساتیذ هحتزم پیگیز هَاردی تاشٌذ کِ آهادُ دفاع
ّستٌذ ،سپس در گزٍُ تزای دفاػیِ ّا تزًاهِ ریشی شَد .در ػیي حال اس ّیأت رئیسِ داًشکذُ تقاضا
هی شَد تا در ایي خصَص سٍدتز تصوین گیزی کٌذ تا چٌذ درصذ داًشجَیاى ارشذ ٍ تحت چِ
شزایطی ایي ًیوسال را تذٍى احتساب در سٌَات هی تَاًٌذ حذف کٌٌذ .تَجِ تِ ایي هْن در تزًاهِ
ریشی سْویِ تٌذی پایاى ًاهِ ّا ٍ دفاػیِ ّا در تزم ّای آتی هاًغ تزٍس هشکل شَد.
 -3در خصَص تزًاهِ ػولیاتی تصوین تز ایي شذ تا تز حسة چٌذ فاکتَر هْن ٍ اصلی ،فزم سٌجش
رضایت اس گزٍُ تا ّواٌّگی داًشکذُ الْیات تْیِ شَد .سپس در هیاى ردُ ّای هختلف داًشکذُ اس
داًشجَ ٍ کارهٌذ ٍ اساتیذ تزای اػالم ًظز قزار گیزد .قطؼا در طزاحی ٍ اجزای ایي تٌذ اس تزًاهِ
ػولیاتی تْزُ گیزی اس فزم رضایت سٌجی داًشگاُ تسیار السم ٍ هفیذ است.
 -4تا ًظز تِ اّتوام گزٍُ ادیاى ٍ ػزفاى در پیگیزی تزًاهِ ػولیاتی ٍ پیزٍ تٌذّای هْن ایي تزًاهِ در
خصَص ارتقا فؼالیت ّای آهَسشی  ،هْارت آفزیٌی ،تزتیت هتخصصاى کارآهذ ٍ در کل ایجاد گزایش

ّای جذیذی در هقاطغ تحصیالت تکویلی ًاظز تِ ایي اّذاف ،رایشًی درخصَص تاسیس رشتِ ای
جذیذ ٍ کارتزدی کِ در راستای ایي اّذاف تاشذ صَرت گزفت .الثتِ پیش اس ایي ًیش ،طی یکسال
گذشتِ ،ایي هْن در دست پیگیزی تَد .گزٍُ هَافقت کزدًذ تا تاسیس گزایش جذیذ ارشذ تا ػٌَاى "
هطالؼات ادیاى در ایزاى ٍ تَهگزدی" .با تعریف عٌاّیي درّش بَ تفکیک ّاحذُای عولی ّ ًظری
ّ دعْت از اساتیذ هتخصص ایي فعالیت پیگیری خْاُذ شذً .کتَ هِن در ایي گرایش تاکیذ ّیژٍ
بر بْهی سازش ًیس ُست.
 -5استاد هشاّر فرٌُگی اًجوي علوی -داًشجْیی گرٍّ ادیاى ،خاًن دکتر ُْشٌگی ،در پیشبرد
کارُای ایي اًجوي ّ تذارک برًاهَ ُای علوی ّ فرٌُگی چٌذیي برًاهَ را از بِوي هاٍ دردست
اقذام داشتٌذ کَ برای ترم جاری بَ سبب تغییر شرایط در حال ارزیابی هجذد ُستٌذ ،از جولَ
برگساری کارگاٍ ّ ًیس جلسات سخٌراًی.

