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 مقدمه : 

 آموزش فرآيند موفقيت بررسي مكانيسم ترين اصلي عنوان به تحصيلي، مختلف مقاطع در ، دانشجو ارزشيابي

 دانشجويان ارزشيابي نتايج كمك با بتوانند بايد آموزشي نظام هاي و دانشگاه ها .مي شود گرفته نظر در

 عبارتي به .نمايند كسب آموزشي اهداف حصول موفقيت در كسب ميزان تعيين براي را كافي و الزم شواهد

 به .باشد آنها به دستيابي فراگيران ميزان كنندهي منعكس و آموزشي اهداف بر منطبق بتواند بايد ارزشيابي

مي تواند  ارزشيابي فرآيند در انصاف و عدالت رعايت و اطمينان قابليت اعتبار، كيفيت، تضمين دليل، همين

 .گردد معرفي دانشگاه آموزشي هاي برنامه موفقيت تضمين كليد عنوان به

 از بهره گيري با آموزشي، معاونت فكر اتاق عنوان به پزشكي، دانشكده ي آموزش توسعه ي دفتر اساس اين بر

 .است نموده اقدام دانشكده، ساختار بر منطبق نامه ي، شيوه ي اين تدوين به علمي استانداردهاي

 : آموزشي گروه  دانشكده اين در

 -روانپزشكي  -بيني و حلق و گوش -چشم  -راديولوژي  -بيهوشي  -زنان  -كودكان  -داخلي -جراحي

 -فارماكولوژي  -بيوتكنولوژي -وهماتولوژي بيوشيمي -فيزيولوژي -تشريح علوم -پزشكي اخالق  -قلب

 و شناسي باكتري  -شناسي ايمني  -پاتولوژي  -معارف -انگليسي زبان -اجتماعي پزشكي -پزشكي فيزيك

 .شناسي قارچ و شناسي انگل -شناسي ويروس

 دانشكده، آموزش توسعه ي دفتر و هستند متخصص انساني نيروي تربيت و دانشجويان آموزش عهده دار

 ي نامه شيوه داخلي استانداردهاي بر منطبق ارزشيابي، غايي اهداف جهت تامين در تا نموده است تالش

 سه در را جامعي

 :سطح

 تشكيالت و ساختار 

 اجرا و طراحي 

 كيفيت تضمين 

 .نمايد ابالغ زير شرح به و تهيه

 ارتقاء راستاي در نامه شيوه اين مندرجات كه شود مي يادآور پزشكي ي دانشكده آموزش ي توسعه دفتر

 اجراي ي كننده محدود يا مانع تنها نه آن در مندرج مطالب و شده ارزشيابي تدوين فرآيند كيفي سطح

 نوين رويكردهاي اجراي و ارائه از همواره دانشكده بلكه نبوده، علمي اصول بر منطبق ابتكاري هاي شيوه

 اين در آموزش فرآيند به كه عزيزاني تمامي و علمي هيأت محترم اعضاء همچنين، .نمايد مي استقبال علمي

 و اعتبار اساسي اصل سه بر نامه شيوه اين محتواي كه باشند داشته نظر در بايد دارند، اشتغال دانشكده
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 برنامه مراحل تمام در است الزم كه است؛ استوار عدالت حاكميت و اجرا و مديريت قابليت اطمينان، قابليت

 .گيرد قرار نظر مد نظارت و بررسي اجرا، طراحي، و ريزي

 تعاريف :

 در يا و باشد تحصيلي ترم يك قالب در آموزشي مدت كوتاه هاي دوره شامل تواند مي :آموزشي ي دوره

 و ارشد كارشناسي كارشناسي، كارداني،) تحصيلي مختلف مقاطع در آموزشي مدت طوالني هاي دوره قالب

 در كوچكتر، هاي دوره به توانند مي تحصيلي هاي ترم يا مدت كوتاه آموزشي هاي دوره. گردد تعريف( دكترا

 و پروژه سمينار، كارورزي، عرصه، در كارآموزي عملي، واحدهاي تئوري، واحدهاي آموزشي هاي دوره قالب

 و ساختار ماهيت، با منطبق بايد ها دوره و سطوح اين از هركدام در ارزشيابي. گردند تقسيم نامه، پايان

 .باشد آنها ي شده تعيين اهداف

 دانش، ميزان دادن نشان جهت را الزم و كافي فرصت فراگيران براي بتواند بايد ارزشيابي نظام :عدالت

 تنوع ي كننده منعكس بتواند بايد همچنين. كند فراهم تحصيلي ي رشته با مرتبط هاي شايستگي و مهارتها

 .باشد فراگيران در يادگيري هاي سبك در

 مديريت و منطقي بايد گيرد، مي صورت ارزشيابي فرآيند در كه اقداماتي و كارها ي مجموعه: اجرا قابليت

 تا گيرد؛ قرار او اختيار در و شده تبيين فراگير براي دوره شروع در بايد ارزشيابي فرآيند همچنين. باشد پذير

 و وظايف ساير كنار در) خصوص اين در ريزي برنامه براي را الزم و كافي فرصت فراگير وسيله اين به

 مستمر طور به آموزشي ي دوره طول در ارزشيابي فرآيند كه است الزم همچنين. باشد داشته( تعهداتش

 .پذيرد انجام

 قرار استفاده مورد تحصيلي، ترم يك طول در ارزشيابي، فرآيند طي در كه اقداماتي تمامي: سازي متعادل

 به توان مي مثال عنوان به. باشند برخوردار مناسب ي رويه وحدت و هماهنگي يك از بايد گيرند مي

 اشاره...  و استفاده مورد اصطالحات و جمالت در هماهنگي دوره، طول در ارزشيابي معيارهاي در هماهنگي

 ارزياب تعدد كه يابد مي دست ارزشيابي فرآيند در اهميت ي درجه بيشترين به زماني سازي متعادل. كرد

 .دارد وجود خاص آموزشي ي دوره يك براي

 درستي به كه است ارزشيابي از شيوهاي اطمينان، قابل و معتبر ارزشيابي يك :اطمينان قابليت و  اعتبار

 اهداف به نيل راستاي در را الزم هاي قابليت و مهارت دانش، است توانسته اندازه چه تا فراگير كه دهد نشان

 .كند كسب دوره آموزشي
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 كلي اهداف

 و جايگاه ارتقاء و( آموزشي اهداف به نيل راستاي در) آموزشي هاي برنامه كيفي و كمي ساختن متحول. 1

 دانشكده؛ آموزشي ي رتبه

 تربيت و آموزش ي عرصه در آنها عملكرد ارتقاء و علمي هيأت اعضاي  آموزشي رهبري قابليت تقويت. 2

 متخصص؛ نيروي

 .متخصص نيروهاي آموزش كيفيت ارتقاء هدف با دانشجويان ارزشيابي روند بهبود و سازي استاندارد. 3

 اختصاصي اهداف

  ساخت زير تقويت سطح در اختصاصي اهداف

 ها؛ آزمون كيفي سطح ارتقاء و بهينه اجراي جهت علمي تيم تشكيل. 1

 علمي؛ تيم تصميمات اجراي نيز و آزمونها صحيح و بهينه اجراي جهت اجرايي تيم تشكيل. 2

 آنها؛ تحليل و آزمونها اجراي فرآيند بر نظارت تيم تشكيل. 3

 ؛(بازخورد تا اجرا از) آزمون تحليل فرآيند تقويت. 4

 مدرسان؛ ي زمينه دانش رساني روز به و علمي هيأت اعضاء به استاندارد ارزشيابي علمي اصول آموزش. 5

 ؛پزشكي ي دانشكده ارزيابان و اجرايي تيم به الزم هاي مشاوره ي ارائه. 6

 ؛(آموزشي هاي گروه كمك با) دانشجويان ي عرصه در كارآموزي ي نظامنامه تدوين. 7

  مجازي ي شيوه به ها آزمون برگزاري به علمي هيأت اعضاء تشويق. 8

 مدت طول در ها آزمون ارزشيابي فرآيند نوين و متنوع هاي شيوه از استفاده به علمي هيأت اعضاء تشويق. 9

 ...( Logbook ،Mini-CEX3 ،DOPSدوره آموزشي  نظير ) برگزاري زمان

 آزمون؛ تحليل ابزارهاي از استفاده به علمي هيأت اعضاء تشويق.  10

 صالحيت؛ تعيين آزمونهاي برگزاري اجراي ي شيوه تقويت.  11

 آزمون؛ سواالت بانك تشكيل.  12
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 و علمي هاي تيم در درگير افراد وظايف شرح شامل) دانشكده آزمون ي دفترچه تكثير و تنظيم تهيه،.  13

 شئونات و اخالقي هاي شاخص و ضوابط تعريف و....  و مراقبان دانشجويان، ارزيابان، قبيل از اجرايي

 ؛(ها آزمون برگزاري در اداري -دانشجويي

 انتقادات و اعتراضات به رسيدگي و ارزيابان و فراگيران به ارزشيابي نتايج بازخورد ساختار تقويت.  14

 .احتمالي

 اهداف اختصاصي در سطح مديريتي 

 تا ساختار صحيح گيري شكل از دانشجويان ارزشيابي صحيح و كارآمد نظام استقرار بر نظارت .1

برنامه  در شده طراحي مشخص پيامدهاي به نيل جهت آزمون، مركز در درگير تيمهاي توانمندي

 آموزشي؛ هاي

 دانشجويان؛ ارزشيابي و ها آزمون اجراي صحت بر نظارت .2

 آزمون؛ تحليل فرآيند بر نظارت .3

 آموزشي؛ هاي گروه در دهي نمره جديد هاي روش بر نظارت .4

 ي ارائه و دانشجويان ارزشيابي هاي برنامه درمورد آموزشي هاي گروه از ساالنه گزارش دريافت .5

 .مناسب بازخورد
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  پزشکی دانشکده ي  دانشجو ارزشيابی و آزمون مركز تشکيالت و ساختار

 و اجراي  علمی تيم وظايف و يالتیتشک ساختار

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی

تیم اجرایی 

مرکز آزمون و ارزیابی دانشجو

رئیس اداره 
آموزش 

مسئول اداره 
امتحانات

کارشناسان اداره 
آموزش 

تیم ناظران و 
مراقبان آزمون

کارگروه آزمون و ارزیابی 
در گروه های آموزشی 

مدیر دفتر توسعه 
آموزش 

مسئول واحد 
ارزشیابی

مسئول واحد 
توانمند سازی

معاون آموزشی
مسئول  بسته  
آموزش پاسخگو

مسئول بسته  
آموزش مجازی

تیم علمی

مرکز آزمون و ارزیابی دانشجو

معاون آموزشی 

مدیر دفتر توسعه 
آموزش 

(edo)

نماینده کارگروه آزمون و 
ارزیابی در گروه های آموزشی

مسئول واحد ارزشیابی دفتر 
توسعه ی آموزش

کارشناس مرکز آزمون و 
ارزیابی دانشجو

ترجیحا با تحصیالت آموزش )
(پزشکی
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 علمی تيم وظايف و تشکيالتی ساختار

 ،(پزشكي آموزش دانش آموختهي ترجيحا) كارشناس نفر يك آموزش، توسعه ي دفتر مدير آموزشي، معاون

 آموزش توسعه ي دفتر ارزشيابي واحد مسئول و آموزشي گروه هاي در ارزشيابي آزمون و كارگروه نماينده ي

 و آزمون كارگروه بين، اين در. ميدهند تشكيل را ارزشيابي دانشجو و آزمون مركز علمي تيم اصلي ركن 5

 در. مي دهند تشكيل را گروه هاي دانشجو مديران نظارت تحت طبعا كه آموزشي، گروههاي در ارزشيابي

 گروه هاي آموزشي مديران نظارت تحت طبعا كه آموزشي، گروه هاي در ارزشيابي و آزمون كارگروه بين، اين

 توسعه ي دفتر در گروه نماينده ي و آموزشي گروه علمي هيأت اعضاء از نفر دو از خود مي كند، فعاليت

 .تشكيل مي گردد آموزش

 

 علمي تيم وظايف

 اجراي از بازخورد كسب نيز و علمي منابع ي مطالعه طريق از بايد دانشجو ارزشيابي و آزمون مركز علمي تيم

 :ورزد مبادرت زير وظايف انجام به در دانشكده ارزشيابي فرآيند

 

 آن رساني بهروز و آزمون سواالت سازي استاندارد جهت كار راه ارائه ي .1

 سازي نمره جديد روشهاي از استفاده جهت كار راه ارائه ي .2

 كيفيت بر موثر كه داوطلبان، شناختي غير خصوصيات سنجش امكان ايجاد جهت كار راه ارائه ي .3

 آن رساني روز به و باشد، آينده داوطلبان خدمات و يادگيري

 رساني به روز و استاندارد آزمون هاي در موفقيت براي داوطلبان آماده سازي جهت كار راه ارائه ي .4

 آن

 سنجش مركز ارتقاء براي جهاني، موجود تجربه هاي از استفاده جهت كار راه ارائه ي .5

 ارزشيابي و سنجش نوين شيوه هاي و تكنيك ها بومي سازي و كارگيري به جهت كار راه ارائه ي .6

 آن رساني روز به فراگيران و و داوطلبان

 فراگيران ارزشيابي ابزارهاي پايايي و روايي بررسي جهت كار راه ارائه ي .7

 فراگيران ارزشيابي ابزارهاي ارتقاء و ساخت جهت كار راه ارائه ي .8

 دانشجويان ويژه ي امتحاني جلسات مقرارت و قوانين جامع تدوين .9

 آموزشي هاي گروه و مدرسان ي امتحاني ويژه جلسات مقرارت و قوانين وظايف، شرح جامع تدوين .10

 رساني آنها  روز به و

 جلسات ناظرين و مراقبان ي ويژه امتحاني جلسات مقرارت و قوانين وظايف، شرح جامع تدوين .11

  آنها رساني روز به و امتحاني
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 فرايند دهندگان بازخورد ي ويژه امتحاني جلسات مقرارت و قوانين وظايف، شرح جامع تدوين .12

  آنها رساني روز به و ارزشيابي

 روز به و ها آزمون برگزاري در اداري- دانشجويي شئونات و اخالقي شاخصهاي و ضوابط جامع تدوين .13

  آنها رساني

 تيم هاي دستورالعمل اجراي براي علمي هيات اعضاء تشويق فرآيند رساني روز به و كار راه ارائه .14

 علمي؛

 آموزشي؛ هاي گروه به مناسب بازخورد ي ارائه و گزينهاي چند سواالت كيفيت بررسي در همكاري .15

 .دانشكده آموزش توسعه دفتر ارزشيابي واحد به عملكرد گزارش و بازخورد ي ارائه .16

 

 اجرايی تيم وظايف و تشکيالتی ساختار

 هاي گروه در آزمون كارگروه و آموزش ي اداره رئيس و آموزش ي توسعه دفتر مدير آموزشي، معاون

  .دهند مي تشكيل را دانشجو ارزشيابي و آزمون اجرايي مركز تيم اصلي ركن 4 آموزشي

 ارزشيابي واحد مسئول وظايف شرح

 و آزمون مركز علمي تيم نظر با مطابق ارزشيابي ابزارهاي ارتقاء و ساخت ارائه، زمينه ي در تالش .1

 دانشجو ارزشيابي

 روند با علمي تيم استانداردهاي انطباق جهت دانشكده  آزمون تحليل مسئول با كامل همراهي .2

 در دانشكده آزمون تحليل اجراي

 سنجش با مرتبط هاي آزمون برگزاري چگونگي بازخورد مكانيسم اجراي در مستقيم همكاري .3

 مدير و آموزشي هاي گروه به .... و عملي دروس يا و كارآموزي دوره هاي كارورزي، قبيل از مهارت

 توسعه دفتر

 دفتر مدير و آموزشي هاي گروه به ارزشيابي ي شيوه بازخورد مكانيسم اجراي در مستقيم همكاري .4

 توسعه

 دفتر مدير و آموزشي هاي گروه به ارزشيابي نتايج بازخورد مكانيسم اجراي در مستقيم همكاري .5

 توسعه؛

 ي ارائه جهت دانشجويان ارزشيابي هاي برنامه درمورد آموزشي هاي گروه از ساالنه گزارش اخذ .6

 مناسب بازخورد

 .توسعه دفتر مدير به شده انجام اقدامات نتايج ي ارائه .7

 

 

 

 علمی هيأت اعضاء سازي توانمند واحد مسئول وظايف شرح
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 علمي هيأت اعضاء به استاندارد ارزشيابي علمي اصول آموزش جهت الزم زمينه ي آوردن فراهم 

 آن امكان كه مواردي در مجازي شيوه ي به ها آزمون برگزاري جهت علمي هيأت اعضاء آموزش 

 دانشكده مجازي آموزش واحد همكاري با دارد وجود

 توسعه دفتر مدير به شده انجام اقدامات نتايج ارائه ي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 مدرسين و درس گروه، مشخصات :اول بخش

 :درس و گروه مشخصات -الف

آموزشي گروه عنوان 

درس نام 

عملي :درس نوع نظري دو هر 

واحد تعداد 

پايه علوم :عمومي پزشكي طول در درس ارائه زمان ، باليني مقدمات ، ،كارورزي كارآموزي  

 

 :مدرسين مشخصات -ب

 سابقه کار در گروه مرتبه علمی  باالترین مقطع تحصیلی  نام و نام خانوادگی مدرس ردیف

     
 

 

 بخش دوم : اهداف كلي و اختصاصي درس

 الف: هدف كلي درس: 

 ب:اهداف اختصاصي و نحوه ارزيابي متناسب با آن:
 

نوع روش ارزیابی انتخابی   *حیطه هدف اهداف اختصاصی ذکر شده در کورس پلن ردیف

 **متناسب با هدف 

  
 

  

  
 

  

 

 حيطه هدف : منظور از حيطه هدف بر اساس سطوح اهداف بلوم )شناختي ، نگرشي  ومهارتي ( *

 خالي جاي كردن پر جوركردني، ،حي تشري اي، گزينهارچه) نظري: فده اب متناسب انتخابي ارزيابي روش نوع**

 ثبت دفترچه ،( portfolio) پوشه كار ارزيابي درجه، 360 ارزيابي ،( OSCE,OSPE, DOPS)يعمل شفاهي، ،)

 غيره و( log book) باليني لكردمع
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 دروس اختصاصي بخش سوم: اطالعات

 :درسي جلسات كلي نماي -الف

 واحد تعداد ساعت ارائه محل ارائه نحوه

    نظري

کارگاهی -لیمع     

    کارآموزي

    کارورزي

   مجموع

 

 :واحد نوع و ارزيابي روش اساس بر نهايي نمره بندي بودجه-ب

 نهایی نمره درصد نظری واحد ارزیابی روش

  کوئيزها

ترم ميان نظري آزمون   

ترم پایان نظري آزمون   

غيره یا تحقيقاتی پروژه آموزشی، تكليف کالس، در فعال شرکت   

اي حرفه اخالق و مقررات رعایت   

  حد نصاب نمره قبولی 

 

 نهایی نمره درصد عملی واحد ارزیابی روش

هفتگی عملی هاي آزمون   

ترم پایان نظري آزمون   

ترم پایان عملی آزمون   

غيره و کار گزارش ارائه   

غيره یا تحقيقاتی پروژه آموزشی، تكليف کالس، در فعال شرکت   

اي حرفه اخالق و مقررات رعایت   

  حد نصاب نمره قبولی
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کارآموزی واحد ارزیابی روش نهایی نمره درصد   

هفتگی عملی هاي آزمون   

ترم پایان نظري آزمون   

ترم پایان عملی آزمون   

بوک الگ تكميل   

غيره یا تحقيقاتی پروژه آموزشی، تكليف کالس، در فعال شرکت   

اي حرفه اخالق و مقررات رعایت   

  حد نصاب نمره قبولی

 

 

 

کارورزی واحد ارزیابی روش نهایی نمره درصد   

هفتگی عملی هاي آزمون   

ترم پایان نظري آزمون   

ترم پایان عملی آزمون   

بوک الگ تكميل   

غيره یا تحقيقاتی پروژه آموزشی، تكليف کالس، در فعال شرکت   

اي حرفه اخالق و مقررات رعایت   

  حد نصاب نمره قبولی
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 ها آزمون مشخصات: چهارم بخش

 جدول زير را تكميل نمائيد. لطفا: نظري هاي آزمون خصوص در -الف

 پایان ترم میان ترم زمان آزمون

غلط،  –نوع سواالت آزمون) چند گزینه اي، جور کردنی، صحيح 

 تشریحی، کوتاه پاسخ ، کامل کردنی(

  

   تعداد سواالت آزمون

کالسی جلسه هر از شده مطرح سواالت تعداد    

   نحوه برگزاري آزمون ) الكترونيک یا غيرالكترونيک (

   زمان برگزاري آزمون )جلسه چندم ( 

نامه چه زمانی پس از آزمون به زمان ارائه بازخورد )نمره و پاسخ 

 اطالع دانشجو خواهد رسيد؟ (
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 جدول زير را تكميل نمائيد. لطفا :عملی هاي آزمون خصوص در  -ب

ابزارهای ارزیابی صالحیت بالینی  نوع آزمون

 )ایستگاهی (

به مربوط های داده تحلیل ابزارهای  

 عملکرد

 مستقیم مشاهده ابزارهای

 عملکرد

 دریافت ابزارهای

 منابع از بازخورد

 مختلف

 OSCE1 OSPE/OSLE2 (بوک الگ )دفترچه 3  

عملکرد ثبت  

 پورت

  4فولیو

5mini-CEX DOPS6 360  7درجه  

        مكان برگزاري

تعدادسئواالت ، ایستگاه ها، پرونده ها 

 و غيره 

       

 حيطه هاي مورد نظردرارزیابی 

)شامل مهارت، توانمندي، پروسيجر 

 وغيره (

 

       

تعدادومشخصات آزمون گيرندگان یا 

 ارزیاب ها 

       

                                                           
1 Objective Structured Clinical Examination 

2 Objective Structured Practical Examination/ Objective Structured Laboratory Examination 
3 Log Book  

4 Portfolio 
5 Mini- clinical Evaluation Exercise 

6 Direct Observation of Procedural Skills 

7 Multi- peer assessment tool/ Multi-source feedback 



 

15 
 

درطول دوره تعداد دفعات یرگزاري 

)درمورد الگ بوک ، پورت فوليو و 

منظورتعداد دفعات درجه ،  360

 یررسی درطول دوره است. (

       

        طول مدت آزمون

زمان برگزاري ) درموردالگ بوک 

وپورت فوليو، زمان تحویل آن مورد 

 نظر است . (

       

 ***چک ليست استاندارد نمره دهی 

ندارد( –دارد   

       

زمان ارائه بازخورد)زمان نمره دادن 

عملكرددانشجو (وارائه بازخورد   

       

 

 

 

 

الگ بوک ، وش به ذكر است بعضي از مشخصات جدول درموردبعضي ازروش هاي ارزيابي مي توانند مصداق نداشته باشند به عنوان مثال تعداد ايستگاه درمورد رالزم  .1

 لذا دراين موارد ازرنگ تيره استفاده شده است

 ضمينه نماييد. را دهي رهمن ليست چک لطفا .2

 ارائه خصوص آن در مختصري توضيح كنيه، مي استفاده دانشجويان، ارزيابي در را ليمع هاي آزمون از ديگري انواع كه صورتي در: جدول يليمتك بخش .3

 .................................................................................................................................................................................................................................................نمائيد.
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 :اي حرفه اخالق و دوره مقررات رعايت ارزيابي خصوص در -ج

 شود مرقوم غيره و شناسايي اتيكت از استفاده تميز، پزشكي روپوش پوشيدن آراستگي، انضباط، و نظم شامل دوره مقررات. 

 رابطه اين در اي حرفه رفتار آزمون برگزاري درصورت: 

o شود؟ مي برگزار سناريو طرح روش به يا بيمار بالين بر آزمون اين آيا شود مشخص 

o شود درج دهي رهمن ليست چک. 

 شود مي انجام دوره طول در دانشجو رفتار هدهمشا اساس بر اي حرفه رفتار ارزيابي كه صورتي در: 

o تخصص؟ دستياران ؟هيات علمي عضو درجه؟ 360 ارزيابي پذيرفت؟ خواهه صورت كسي چه توسط ارزيابي كه شود ذكر 

o شود درج دهي رهمن ليست چک. 

 :دانشجويان اعتراضات به رسيدگي فرايند: پنجم بخش

 :ذينفعان كليه به رو پيش نامه شيوه رساني اطالع: ششم بخش

 : گروه اعضاي نظر از نامه شيوه اين مقبوليت بررسي نحوه الف

 :دانشجويان به مذكور نامه شيوه رساني اطالع زمان و نحوه :ب

علوم پزشكي سمنان ارسال گرديده است .  جهت طرح و تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه 11/99در تاريخ ..../ صفحه به مركز توسعه آموزش  16اين شيوه نامه در   

 


