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تدر س و فعا های آ ىز ی استاد

پردازظ "تدريس و فعاليتهاي
آمىزشي اساتيد" از ايي هطير
قابل دضترضي اضت.

در ايي پردازظ هيتْاى  ،توام فعاليتهاي آمىزشي و پژوهشي اضتاد در ترم هْرد ًظر را رّيت ّ تاييذ ًوْد.

پص از اًتخاب اضتاد ّ ترم هْردًظر ،بر رّي دکوَ

کليک غْد.

در قطوت "هػخصات اضتاد " هي تْاى هػخصات اضتاد هْرد ًظر را هػاُذٍ ًوْد ّ در صْرت هغايرت اطالعات با اضتاد هْرد
ًظر ايي اطالعات را در پردازظ "" "01001اطالعات اضتاد" اصالح ًوْد.

الف_فعاليتِاي آهْزغي :
در قطوت فعاليتِاي آهْزغي هي تْاى " درّش ارائَ غذٍ اضتاد " در ترم هْرد ًظر را هػاُذٍ ًوْد.
تْجَ ًواييذ در ايي قطوت فقط درّضي از اضتاد ًوايع دادٍ هي غًْذ کَ در پردازظ ارائَ درش در قطوت" اضاتيذ " براي
اضتاد تعريف غذٍ باغٌذ ّ درّضي کَ در پردازظ تعريف پرّژٍ ،پاياى ًاهَ ،ضويٌار ،کارآهْزي داًػجْ تعريف غذٍ باغٌذ در
قطوت پرّژٍ ُاي داًػجْيي ًوايع دادٍ هي غًْذ

ًکات:
-0اگر اضتاد درضي داغتَ باغذ کَ در آى داًػجْيي ثبت ًام ًکردٍ باغذ در ليطت فعاليتِاي آهْزغي اضتاد ًػاى دادٍ ًوي
غْد.
 -0در صْرت هػاُذٍ عذم هغايرت اطالعات ُر درش اضتاد با اطالعات هْجْد در ضتْى تاييذ ُر درش کليک ًوْدٍ تا
اطالعات هْجْد تاييذ غْ د " تْجَ ًواييذ با ايي کار اطالعاتي کَ هرتبط با حق التذريص ايي درش در ضيطتن اضت قفل غذٍ
ّ قابل تغيير ًيطتٌذ (براي عذم ايجاد هغايرت در ضٌذ هْجْد)
ب_ فعاليت ُای آهْزغی ّ پژُّػی
در ايي قطوت درّضي کَ حالت پرّژٍ اي دارًذ ًػاى دادٍ هي غًْذ .

در صْرت هػاُذٍ هغايرت اطالعات ايي قطوت يا عذم ّجْد پرّژٍ اي از اضتاد هْرد ًظر در ايي قطوت بايذ اطالعات هْجْد
در " پردازش  - 51251تعريف فعاليت هاي آمىزشي _ پژوهشي دانشجىيان " اصالح غْد ّ در صْرت عذم
ّجْدپرّژٍ در ُويي " پردازش  - 51251تعريف فعاليت هاي آمىزشي _ پژوهشي دانشجىيان " پرّژٍ هْرد ًظر
تعريف گردد.
در ايي قطوت بوٌظْرهحاضبَ ّاحذهعادل پرّژٍ ُای داًػجْيي رّی ليٌک «اًتخاب» درجلْی ُرپرّژٍ کليک ًواييذ.در
صْرت اهکاى ّرّد درصذ پيػرفت (برطبق قْاًيي اًتخاب پرّژٍ) درکادر« درصذپيػرفت »  ،درصذپيػرفت پرّژٍ هْرد ًظر
ّارد غْد ّ در غير ايي صْرت با کليک بر رّی ليٌک «اًتخاب» پرّژٍ هْرد ًظر اًتخاب هي گردد .

ازطريق قطوت «ج» هي تْاى ّاحذ هعادل خذهات اجرايي اضتاد را هػاُذٍ ًوْد ّ درصْرت هغايرت ازطريق پردازظ
 " 02011همکاري اساتيددرامىراجرايي " اصالحات الزم رااًجام داد.

ازطريق جذّل « ّضعيت ًِايي» هي تْاى خالصَ هحاضبات حق التذريص اًجام غذٍ برای اضتاد را هػاُذٍ ًوْد ّدرصْرت
صحت اطالعات با کليک بررّی دکوَ «تاييذ» آًِا راتاييذ ًوْد .دراًتِا براي تِيَ ًطخَ چاپي هي تْاى از«گسارظ »110
«گسارظ تذريص ّفعاليت ُاي گرُّبٌذي غذٍ اضتاد» اضتفادٍ ًوْد.

