
 رحیم لبسم اهلل الرحمن ا

  1399-1400برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 نشست ساالنه اساتید  برنامه اول : 

 1درجهت نیل به هدف کلی  و بررسی نقاط ضعف و قوت گروه معارف اسالمی تبادل نظر ودریافت دیدگاهها برای  ساالنه با اساتید گروه شست نبرگزاری  :1-1 هدف اختصاصی                             حیطه مدیریت        ارتقاء    : 1هدف کلی 

 

 ،لیست حضورو غیاب و...(  )گزارشاتمستندات نشست ها  نحوه جمع آوری داده ها:                       تعدادصورتجلسات تدوین شده  -گزارشدهبرنشستهای همفکری   تعدادشاخص تحقق هدف:  

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

 مسئول پایش  مسئول اجرا  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)

 زمان اجرای فعالیت 
پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت  

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت  

 1400سال 

 زمان شروع 

 زمان پایان

 زمان شروع 

 زمان پایان

1 
برگزاری نشست اساتید گروه اعم از  مکان    برنامه ریزی و هماهنگی   

 نفر(   60هیأت علمی و اساتید مدعو )حدود  
قدرت اهلل  دکتر  معاون گروه 

 مومنی

 مدیر گروه 

 علی غالمی  دکتر 

  آذر 15تا 1

1399 

آذر   15تا 1

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

 اطالع رسانی و دعوت از اساتید  2
قدرت اهلل  دکتر  معاون گروه 

 مومنی

 مدیر گروه 

 دکتر علی غالمی 

 درصد  100 درصد  50 1400آذر 30تا  15 99 آذر30تا  15
    

2 

 برگزاری نشست)سخنرانی ریاست نهاد، دانشگاه و دانشکده پزشکی 

و سخنرانی و ارائه گزارش فعالیتهای دو ساالنه( و تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادها و 

 محترم در خصوص مباحث مدیریتی گروهانتقادات از سوی اساتید 
به  1400به صورت مجازی)وبینار( و سال  99سال  -

 - صورت حضوری  

 ( علی غالمیمدیر گروه)  دکتر 

با مشارکت  اساتید حاضر در  

 نشست 

 معاون گروه:

قدرت اهلل  دکتر 

  مومنی

رگزاری در طی ب

نشست)یکی از  

روزهای دوهفته 

 (99 دیپایانی 

در طی برنامه 

نشست)یکی از  

روزهای دوهفته 

 (1400دیپایانی 

 درصد  100 درصد  50

    

 مدیر گروه  دکتر قدرت اهلل مومنی نتیجه گیری و جمع بندی؛ تهیه گزارش و ارائه بازخورد نشست  3

 دکتر علی غالمی 

نیمه دوم  

 1399 بهمن

نیمه دوم  

 1400 بهمن
 درصد  100 درصد  50

    



 

  1399-1400برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 
  دانشگاه اسالمی  مرتبط با گروه معارف  گروه های آموزشیمدیران نشست مشترک با :   دومبرنامه 

 1درجهت نیل به هدف کلی نشست مشترک با مدیران گروه های آموزشی مرتبط با گروه معارف اسالمی  2برگزاری    2-1: هدف اختصاصی حیطه مدیریت        ارتقاء : 1هدف کلی 

                                                       

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

 مسئول پایش  مسئول اجرا  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)

 زمان اجرای فعالیت 
پیش بینی میزان  

پیشرفت فعالیت  

 1399سال 

یش بینی میزان  پ

پیشرفت فعالیت  

 1400سال
 زمان شروع 

 زمان پایان
 زمان شروع 

 زمان پایان

1 

و  مدیران تبادل نظر با  جهتجلسه مشترک  هماهنگی تشکیل برنامه ریزی و

مرتبط )ازجمله گروه اخالق پزشکی ، گروه   آموزشیگروه های معاونان 

جهت تبادل تجارب  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و....( پزشکی اجتماعی 

 تبین شاخصه های مدیریت موفق و کارآمد گروهی  مدیرتی 

 موسوی زاده دکتر  آقای  
 مدیر گروه معارف  

 علی غالمی دکتر 

  آذر  30تا  15

1399 

   ذر آ 30تا  15

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

 آقای دکتر موسوی زاده هماهنگی زمان و دعوت مدیران مدعو  2
 مدیر گروه معارف  

 دکتر علی غالمی 

 درصد  100 درصد  50 1400 دی  15تا  1 1399دی 15تا  1

    

3 
  جهت تدوین )برگزاری نشست(تشکیل کارگروه مشترک 

 مرتبط موفق گروه های شاخصه های مدیریت منشور 

با  آقای دکتر موسوی زاده 

آموزشی و  معاونان مشارکت 

 ی  مرتبط پژوهشی گروه ها

 مدیر گروه معارف  

با    علی غالمیدکتر 

مشارکت مدیران گروه  

 های مرتبط 

ماه  دی  30تا  16

1399 

  ماهدی  30تا  16

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

4 
طرح  در قالب   منشور تدوین شدهانتشار و یا کار بست 

 نشست علمی  مقاله یا یا  تحقیقاتی

با آقای دکتر موسوی زاده 

مشارکت معاونان آموزشی و  

 پژوهشی گروه های  مرتبط 

 مدیر گروه معارف 

با   علی غالمیدکتر 

مشارکت مدیران گروه  

 های مرتبط 

نیمه دوم  

 1399بهمن

  بهمننیمه دوم 

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

 
 و مقاالت و.. مستندات برگزاری نشست ها نحوه جمع آوری داده ها:      مرتبط با گروه معارف اسالمی با مدیران گروه های آموزشی برگزارشده  مشترک هاینشست تعدادشاخص تحقق هدف:  

 
 شته باشند یا وجوه اشتراک تئوری ویا عملکردی با گروه معارف اسالمی دامنظور از گروه های آموزشی مرتبط با گروه معارف اسالمی ، گروه های آموزشی می باشد که وجه و  -*

 



 

   1399-1400برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 تحول ساختار نرم افزاری گروه معارف اسالمی برنامه سوم :  

 گروه معارف اسالمی در چهار چوب اختیارات و امکانات  ) چهارچوب تشکیالتی و اداری( و سخت افزاری  ) متون و روش تدریس(ساختار نرم افزاری   )تحول(ارتقاع سطح کیفی کاربردی جهت را هکارتدوین     3هدف اختصاصیارتقاء حیطه مدیریت                   :  1هدف کلی 
 

 ردیف 
 فهرست فعالیت ها 

 مسئول پایش مسئول اجرا  فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(  )حجم

 زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت  

 1399فعالیت سال 

پیش بینی میزان پیشرفت  

 1400فعالیت سال 

 زمان پایان  زمان شروع 

 آقای دکتر علی غالمی  آقای دکتر امینی  نشست هاتشکیل کار گروه تهیه نقشه راه طرح تحول و برنامه ریزی  1

 درصد  50 99آذر31 99آذر1
 

   
 

 آقای دکتر علی غالمی  آقای دکتر امینی  هماهنگی و دعوت کارشناسان جهت نشست  2
  درصد  50 99 دی 15 99دیا 

    

 دکترعلی غالمی آقای  آقای دکتر امینی  برگزاری نشست کارشناسی طرح تحول ساختار گروه 3

 درصد  50 99دی  30 99دی  16
 

 
 

 
 

 

 آقای دکترعلی غالمی  آقای دکتر امینی  هماهنگی و دعوت مدیران جهت نشست  4
  درصد  50 99 بهمن15 99 بهمن 1

    

5 
 –برگزاری نشست مدیران گروه های معارف اسالمی دانشگاه های علوم پزشکی

 پیام نور و آزاد اسالمی -هنر -صنعتی –اصفهان 
 آقای دکتر علی غالمی  آقای دکتر امینی 

 درصد  50 99اسفند 15 99بهمن 20
 

   
 

 آقای دکتر علی غالمی  آقای دکتر امینی  جمع بندی و پردازش مصوبات و راهکارهای پیشنهادی دو نشست باال  6

15 /1/1400 30 /3/1400 - 
 درصد 100

   
 

 آقای دکتر علی غالمی  آقای دکتر امینی  انتشار نتایج طرح تحول در قالب گزارش نامه یا مقاله 7
 درصد100 - 1400/ 6/ 31 1400/ 4/ 1

    

 
 مستندات برگزاری نشست ها و گزارش نامه طرحنحوه جمع آوری داده ها:  گزارش نامه یا مقاله طرح تحول ساختار گروه معارف اسالمی ) راه کارهای تحول (      تعداد شاخص تحقق هدف:



 

 1400-1399ه گروه معارف اسالمی در سال های برنامه عملیاتی دو ساالن

 کارگاه های آموزشی توانمند سازی اساتید  برنامه اول: 

   جهت نیل به هدف کلی ذکر شده، استادی برتروشاخصه های   تدریس روش  برگزاری کارگاه های آموزشی :2 -1هدف اختصاصیگروه آموزشی  ارتقاء سطح کیفی حوزه  :  2هدف کلی  

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)
 مسئول پایش  مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت  

فعالیت سال  

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت  

فعالیت سال  

1400 

 زمان شروع 

 زمان پایان
 زمان شروع 

 زمان پایان

 دکتر علی غالمی  ایوبی دکتر محمود   مورد نیاز و اساتید   شناسایی موضوعات  1
99آبان  15تا  1  درصد  100 درصد  50 1400آبان15تا    1 

    

2 

توانمدسازی   کارگاه  2 جهت برگزاری برنامه ریزی

 آموزشی اساتید گروه 

 

دکتر محمود ایوبی با مشارکت  

همکاری نهاد مقام و شورای گروه 

 دانشگاه  معظم رهبری

 

 علی غالمی دکتر 

 

99آبان 30تا 16  
  آبان30تا  16

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

 هماهنگی و دعوت از اساتید جهت شرکت در کارگاه  3
آقای سید محسن 

 ابطحی
 دکتر محمود ایوبی 

 99آذر  30تا  15
آذر   30تا  15

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

4 
به صورت مجازی و در سال    99)درسال برگزاری کارگاه

 حضوری( ؛ ورت حصول شرایط صدر 1400

دکتر محمود ایوبی با  

  شورای گروهمشارکت  

وهمکاری نهاد مقام معظم  

 رهبری دانشگاه 

 دکتر علی غالمی 

 هفته اول بهمن

 99 
هفته اول بهمن 

1400 
 درصد  100 درصد  50

    

5 
جمع بندی و تهیه خالصه مباحث طرح شده در کارگاه  

 و انعکاس در صفحه سایت گروه و... انتشارجهت 

آقای سید محسن 

 ابطحی
 دکتر محمود ایوبی

هفته چهارم بهمن 

99 
هفته چهارم  

 1400بهمن 
 درصد  100 درصد  50

    

 تعدادکار گاه های برگزار شده شاخص تحقق هدف:  

  مستندات برگزاری کارگاه ها) گزارشات،لیست حضورو غیاب اساتید و..(نحوه جمع آوری داده ها:          



 

   1400-1399برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 کرسی های آزاد اندیشی:  دومبرنامه 

 گروه آموزشی ارتقاء سطح کیفی فعالیت های   : 2هدف کلی 

 

 نیل به هدف کلی ذکر شده                    در جهتو سیاسی روز ؛ فرهنگی درموضوعات چالشی اعتقادی ،  درس در قالب کالس برگزاری جلسات گفتگوی آزاد : 2-2 ختصاصیهدف ا

 مستندات برگزاری کرسی های آزاد اندیشی  نحوه جمع آوری داده ها: طی دوسال برنامه عملیاتی در  های برگزارشده کرسی آزاد اندیشی تعدادشاخص تحقق هدف:   

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

  بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)

 مشخص شود(
 مسئول پایش  مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت
میزان  

پیشرفت  
فعالیت 

 99سال 

پیش بینی 
میزان  

پیشرفت  
فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 تصویب موضوعات کرسی های آزاد اندیشی 

 

دکتر محمود ایوبی 

با مشارکت اعضای 

 شورای گروه

با   علی غالمیدکتر 

شورای مشارکت 

 گروه

 درصد  100 درصد  50 1400هفته سوم مهرماه  99 آبان  چهارمهفته 

    

2 
جیه نحوه و توانتخاب اساتید برگزار کننده 

 منتخب برای اساتید برنامهاجرای 
 علی غالمی  دکتر  دکتر محمود ایوبی

 درصد  100 درصد  50 1400هفته چهارم مهرماه  99هفته اول آذر

    

3 
)در سال  برگزاریهماهنگی مکان و زمان 

بصورت مجازی در محیط تاالرگفتگوی   99
 سامانه نوید( 

 آقای ابطحی 
محمود  دکتر 

 ایوبی 

 درصد  100 درصد  50 1400هفته اول آبان  99آذر دومهفته 

    

4 
 برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 

 کرسی آزاد اندیشی(7برگزاری)درهر سال  
 اساتید تعیین شده

محمود  دکتر 

 ایوبی 

 درصد  100 درصد  50 1400هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 99آذر  چهارمو هفته  سوم آذرهفته 

    

 علی غالمی دکتر  دکتر محمود ایوبی نظارت براجرا کرسی هاوتهیه گزارش نهایی  5
 درصد  100 درصد  50 1400هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 99  دوم بهمنهفته  تا سوم آذرهفته 

    



 1400-1399برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 کمیته های تخصصی دروس گروه معارفاری زبرگ:  سومبرنامه 

   گروه  آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های : 2هدف کلی 

 در جهت نیل به هدف کلی ذکر شده تبادل نظر و هم اندیشی اساتید دروس تخصصی هم گرایش درسی برگزاری جلسات  :2-3ختصاصیهدف ا            

 مستندات برگزاری کمیته های تخصصی ) گزارشات و لیست های حضور و غیاب جلسات و ..(   ها:نحوه جمع آوری داده     تعداد کمیته های تخصصی برگزار شدهشاخص تحقق هدف:       

 گانه در سال های قبل تشکیل ، شرح وظایف مشخص و مسوالن آن ها معیّن شده است.پنج توضیح : کمیته های تخصصی           

 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

مشخص   بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)
 شود(

 مسئول پایش  مسئول اجرا

 زمان اجرای فعالیت
پیش بینی 

میزان پیشرفت  
فعالیت سال  

99 

پیش بینی 
میزان پیشرفت  

فعالیت سال  
1400 

 زمان شروع 
 زمان پایان 

 زمان شروع 
 زمان پایان 

1 
 تعیین موضوعات و مطالب مطروحه در کمیته ها

 

 مسئوالن کمیته ها

 

دکتر محمود ایوبی  
شورای با مشارکت  
 گروه 

 

 درصد100 درصد 50 1400ماه دی   15تا 1 99دی ماه  15تا 1

    

هماهنگی با مسئوالن کمیته ها و تعیین زمان و  2
 مکان برگزاری

 دکتر علی غالمی  دکتر محمود ایوبی 
 درصد100 درصد 50 1400 دی ماه  30تا  16 99دی ماه  30تا  16

    

دعوت از اساتید مربوطه جهت شرکت در کمیته  3
 ها

 محمود ایوبی دکتر  ابطحی آقای 
 درصد100 درصد 50 1400دی ماه  30تا  16 99دی ماه  30تا  16

    

4 
نسبت به شرایط  )برگزاری کمیته های تخصصی

همه گیری بیماری کرنا به صورت مجازی یا  
 (حضوری

 مسئولپنج 

 کمیته ها 
 دکتر محمود ایوبی 

 درصد100 درصد 50 1400بهمن ماه   30تا  1 99بهمن ماه   30تا  1

    

 زاری جلساتگارائه گزارش نهایی از بر 5
 مسئولپنج 

 کمیته ها 

با دکتر علی غالمی 
شورای  مشارکت 

 گروه 

 درصد100 درصد 50 1400اسفند ماه 7تا  1 99 ماه  اسفند7تا  1

    



 1400-1399برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 طرح تدریس نیاز محور : چهارمبرنامه 

 گروه آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های : 2هدف کلی 

 در جهت نیل به هدف کلی ذکر شده   نیاز محور تدریس برگزاری کالس به صورت  :2-4هدف اختصاصی  

 طی دوسال برنامه عملیاتی در  نیازمحور   بر اساس طرح برگزارشده  تعدادکالس شاخص تحقق هدف:

 مستندات برگزاری کالس های نیاز محور  نحوه جمع آوری داده ها: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)
 مسئول پایش  مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان  

پیشرفت  

فعالیت 

 99سال 

پیش بینی 

میزان  

پیشرفت  

فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

دکتر علی  ایوبی  محمود دکتر توانمند در ارائه طرح شناسایی اساتید 1
 غالمی

  هر قبل از شروع هفته دو
 درصد  100 درصد  100 در هر ترم تحصیلی  ی تحصیل نیمسال

    

2 

) در سال  تحصیلی  ترمدر هر  اجراء طرح  به منظورکالس  4تعیین  

 به صورت حضوری(   1400بصورت مجازی و در سال    99

 

 با  ایوبی  محمود دکتر

 اساتید مربوطهمشارکت 

 

علی دکتر
 غالمی

  هر قبل از شروع هفته 
 درصد  100 درصد  100 در هر ترم تحصیلی  تحصیلی  نیمسال

    

3 
)انجام نیازسنجی اولیه از اجراء طرح تدریس نیاز محور

 دانشجویان، جهت تدوین طرح درس و 

 

 شورای گروه استاد مربوطه

اول و دوم سال  در ترم 
 99 تحصیلی

اول و دوم سال  در ترم 
 درصد  100 درصد  50 1400تحصیلی

    

 یری و نظارت بر روند اجراء طرح گپی 4
 

 ایوبی محمود دکتر 

علی دکتر 
 غالمی

  دوم سالترم اول و در 
 99 تحصیلی

اول و دوم سال  در ترم 
 درصد  100 درصد  50 1400تحصیلی

    

 ارائه گزارش نهایی از کالس های برگزار شده 5
 

 ایوبی  محموددکتر
 شورای گروه

پایان هر نیمسال  
 99 تحصیلی

پایان هر نیمسال  
 1400 تحصیلی

 درصد  100 درصد  50

    



 توضیح:                                         

 آموزشی پژوهشی استادان محترم    از سوی معاونت 1393طرح نیاز محور در تدریس دروس معارف اسالمی در سال 

 ودروس معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، با هدف تعمیق معارف اسالمی، ایجاد نشاط

 وارتباط فعال آموزشی دانشجویان در کالس وبر طرف کردن نیازهای فکری وپاسخگویی به شبهات اعتقادی

 حوزه نیازهای معرفتی است. این طرح در بسیاری از دانشگاه ها آنان با روش نظر خواهی از دانشجو در 

 وباز خوردهای بسیار مثبتی داشته است.  از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اجرا گردیده

 گنجاندن آن در برنامه عملیاتی دوساالنه گروه به منظور توسعه کّمی وکیفی این طرح می باشد. ضمنا این طرح

 ها ودر تمامی جلسات درس و با رعایت سر فصل ها می باشد.در برخی از کالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400-1399برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 فرهنگی -بازدید های علمی:  پنجمبرنامه 

 گروه  آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های    : 2هدف کلی 

 به جهت نیل به هدف کلی ذکر شده  ، فرهنگی کالسیبازدیدهای علمی  : 2-5 ختصاصیهدف ا

 

 شده  در طول برنامه عملیاتی برگزارهای  بازدید تعدادشاخص تحقق هدف:  

 مستندات برگزاری بازدیدها ی انجام شده)گزارشات برگزاری ، لیست حضور و غیاب ها و ...( نحوه جمع آوری داده ها:         

 
 
 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

مشخص   بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)

 شود(
 مسئول پایش  مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان  

پیشرفت  

فعالیت 

 99سال 

پیش بینی 

میزان  

پیشرفت  

فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

  و بررسی تقاضاهای اساتید و دانشجویان  دریافت 1

 کالس در هر ترم 4 حداکثر انجام بازدیدجهت 
 محمود ایوبی دکتر

  دکتر علی غالمی  

با مشارکت مومنی 

 شورای گروه

هر نیمسال  هفته سوم 

 تحصیلی

 هر  هفته هشتم

 نیمسال تحصیلی 

 درصد  100 درصد  50

    

2 

محترم فرهنگی دانشجویی   هماهنگی با معاونت 

به   99) در سال بازدیدهادانشگاه جهت برگزاری 

صورت بازدید مجازی با هماهنگی مدیران اماکن 

محتوای و بارگذاری  مورد نظر توسط استاد

 (  در سامانه نویدبازدید های مجازی 

با   ابطحیآقای 

  گان نمایندمشارکت 

 ها  کالس

علی دکتر

 غالمی

هر نیمسال   هفته چهارم 

 تحصیلی
هفته دوازدهم هر  

 نیمسال تحصیلی 
 درصد  100 درصد  50

    

دریافت گزارش برگزاری از اساتید و ارائه آن به   3

 مدیر گروه  
 ابطحی آقای 

علی دکتر 

 غالمی

هفته دوازدهم هر نیمسال 

 تحصیلی

 پایانی هر هفته 

 نیمسال تحصیلی 
 درصد  100 درصد  50

    



 

 

   1399-1400برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 انتشار کتاب برنامه اول: 

 به جهت نیل به هدف کلی ذکر شده توسط اعضای هیأت علمی گروه    علمی  کتاب7  حداقل  تهیه و انتشار :3- 1هدف اختصاصی حیطه پژوهشی                                      ارتقاء  :  3هدف کلی  

 

         1400گروه تا پایان سال عنوان کتاب توسط اعضاء 7و انتشار حداقل تالیفشاخص تحقق هدف:  

 ثبت کتاب در سامانه پژوهشیار  گزارش  نحوه جمع آوری داده ها: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)

مسئول  

 اجرا

مسئول  

 پایش 

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت  

فعالیت سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت  

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
تعیین موضوعات کتب و تصویب آنها در شورای گروه ) هر استاد یک  

 کتاب در یک سال تحصیلی ( 
 اعضاء گروه

دکتر سید حمید 

 رضا طالقانی 

آغاز سال  

 تحصیلی 
 - درصد  100 درصد  50 پایان سال تحصیلی 

    

 اعضاء گروه تدوین و تألیف متن کتاب توسط هر استاد  2
دکتر سید حمید 

 رضا طالقانی 

آغاز سال  

 تحصیلی 
 درصد  100 درصد  50 پایان فروردین هر سال 

    

 اعضاء گروه بررسی و تصویب متن کتب در شورای گروه 3
دکتر سید حمید 

 رضا طالقانی 

پایان  

فروردین هر  

 سال 

 درصد  100 درصد  50 پایان خرداد هر سال 

    

 اعضاء گروه پیگیری انتشار کتب  4
دکتر سید حمید 

 رضا طالقانی 

آغاز تیر ماه  

 هر سال 

پایان شهریور ماه هر  

 سال 
 درصد  100 درصد  50

    



 

 

 1399-1400برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 علمی پژوهشی  انتشار مقاله : دومبرنامه 

    ISI وISC پژوهشی در کنگره های بین المللی معتبر یا چاپ در مجالت معتبر    علمی  ه مقال  28حداقل  تدوین و انتشار   :3-2هدف اختصاصی                                  حیطه پژوهشیارتقاء  :  3هدف کلی             

 

             طی برنامه دوساالنه، در  معتبر  مجالت  کنگره ها یا  توسط اساتید گروه؛ در    چاپ شده    علمی پژوهشیمقاالت    تعدادشاخص تحقق هدف: 

 

 ه و ثبت مقاله در سامانه پژوهشیارمستندات انتشار مقال  : نحوه جمع آوری داده ها 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق  حجم)
 مسئول پایش  مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت  

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت  

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ارائه و تصویب موضوع مقاالت در شورای پژوهشی گروه ) هر  

 سال (  2مقاله در  4استاد 

هر یک از  

 اساتید 

سید  دکتر 

حمید رضا  

 طالقانی 

آغاز نیمسال  

 تحصیلی 

حداکثر یک  

 ماه بعد 
 درصد  100- درصد  50

    

 تدوین مقاله پیگیری  2
یک از  هر 

 اساتید 

دکتر سید  

حمید رضا  

 طالقانی 

 نیمه هر ترم 

پایان  

فروردین هر  

 سال 

 درصد  100 درصد  50

    

3 
یا   ISCکنگره های بین المللی یا مجالت معتبر اخذ پذیرش از  

ISI 

هر یک از  

 اساتید 

دکتر سید  

حمید رضا  

 طالقانی 

پایان  

فروردین هر  

 سال 

پایان تابستان  

 هر سال 
 درصد  100 درصد  50

    


