
 دانشگاه زنجان حسابداری و مدیریتبرنامه استراتژیک توسعه گروه 

 "گروه کیفیت سطح ارتقای » : روزه077 محوری ستراتژیا

 :گروه  استراتژی سه

 گروه آموزشی کیفیت سطح ارتقای .1

 گروه پژوهشی کیفیت سطح ارتقای  .2

 حسابداری رشته کارشناسی دوره تاسیس  .3

 یکم استراتژی اجرایی های طرح

  :لفا  طرح

 (گروه دانشیاران تعداد افزایش)دانشیاری  به گروه استادیاران ارتقای

 :ب طرح

 .سازمانی رفتار مدیریت گرایش بازرگانی مدیریت رشته تاسیس 

  :ج طرح

 شیوه تبدیل طریق از دانشکده میانگین سطح به گروه تدریس کیفیت میانگین سطح ارتقای)   اساتید تدریس کیفیت سطح افزایش

 (محور دانشجو به محور استاد تدریس

 :د طرح

 (باشد آموزشی مدیریت علم اصول مطابق ها آزمون کیفیت و کمیت) دروس های آزمون کیفیت سطح افزایش 

  :ه طرح

 .دانشجویان( گرایی کارآفرین و گرایی مهارت)  یادگیری سطح افزایش

 دکترا دوره تاسیس: و طرح

  :ز طرح



 خارجی های دانشگاه و ایران  های دانشگاه  دیگر و زنجان دانشگاه میان پژوهشی و آموزشی دانشگاهی بین و گروهی بین ارتباط ایجاد 

 (حسابداری و مدیریت پژوهشی گروه کیفیت سطح ارتقای ) دوم استراتژی اجرایی های طرح

 :ح  طرح

  علوم وزارت سیاست مطابق(  آمیخته)کیفی و کمی و کیفی  های نامه پایان انجام) ارشد کارشناسی های نامه پایان کیفیت سطح افزایش 

 :ط طرح

 (وین مدعو و علمی هیات اعضای) گروه مدرسین تمامی شده منتشر مقاالت کیفیت سطح ارتقای 

 : ی طرح

 .ارشد دانشجویان مقاالت کیفیت سطح و کمیت ارتقای 

 :ک طرح

 صنعتی و بازرگانی مدیریت کارشناسی دانشجویان مقاالت کمیت ارتقای 

 

 سوم استراتژی اجرایی های طرح

  : ل طرح

 جذب استاد در رشته حسابد اری

 :طرح م 

  (کارشناسی به کاردانی مقطع تبدیل)حسابداری رشته کارشناسی مقطع تاسیس

 

 

 مصطفی جعفری

 1331مهر 



 

 «ج»  طرح اجرایی  های برنامه

 دانشگاه در تدریس های شیوه انواع

 :از عبارتند تدریس جامع های شیوه نوع سه این. کرد بندی طبقه اصلی نوع سه به را آنها توان می که دارند وجود تدریس گوناگون های شیوه

 «یمشارکت/ تعاملی تدریس های شیوه نیز و  محور، محتوا تدریس های شیوه  ، محور دانشجو تدریس های شیوه  محور، استاد تدریس های شیوه »

 

 محور استاد تدریس های شیوه: لف ا

 متخصص یک عنوان به دانشجویان دیدگاه از مدرس. دهد می قرار درسی موضوع ی درباره مرشد یک نقش در را خود مدرس ها، شیوه این در

 و منفعل دانشجویان شود می فرض دریس،ت شیوه دیگر،دراین عبارت به. شود می نگریسته[ دانش]صالحیت وصاحب موثق و صحیح منبع یایک

 .هستند استاد از دانش کنندگان دریافت ، بوده پذیرا

 دادن ( دخالت) مشارکت به آنها در که است »سخنرانی» تدریس شیوه و ، »تفسیرکردن و دادن توضیح» تدریس شیوه ، تدریس های شیوه این نمونه

 می که آنچه با فراگیران[ ذهنی] شدن درگیر و تعامل ها شیوه این در همچنین. نیست نیاز اصال یا هست نیاز اندکی تدریس فرایند در دانشجویان

 .نامند می «بست بن  تدریس های شیوه»  را ها شیوه این رو این از است، ،اندک اندیشند

 

 «محور  دانشجو»  تدریس های شیوه: ب

 نقش یک مدرس استنهاوس، الورنس بیان به.  است  یادگیرنده هم و دهنده یاد هم ، همزمان مدرس محور،( یادگیرنده)دانشجو های شیوه در

 در همچنین. «دهد می تعمیم و توسعه کند منقبض اینکه جای به را خود ی روشنفکرانه های افق استاد»  ، درس کالس در لذا. کند می ایفا دوگانه

 مقام که آن جای به استاد. گیرد می یاد  -دانست نمی قبال که – تدریس فرایند باره در جدید های چیز  روز هر استاد ، تدریس های شیوه اینگونه

 :از عبارتند محور دانشجو تدریس ی ها شیوه  نمونه. بود خواهد«  منبع یک» باشد کالس مقتدر

 و بحث طریق از یادگیری»  تدریس شیوه اکتشاف، یا جو و پرس( رویکرد)تدریس شیوه ، (Discussion Method)بررسی و بحث تدریس شیوه

 .»هیل» مدل  (Leaarning Trough Discussion - LTD)«بررسی


