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 مقدمه :

و هوشمند در جهت  نینو هاییاز فناور مندیبه منظور فراهم کردن امکان بهره ان،یدانشگاه فرهنگ یمرکز هوشمندساز

اعم از دانشجو آن  نفعانیذ برایرا  (میمعلّمان )شم یریادگی یجازم یشبکه اجتماع ،یاسالم تیو ترب میتحقق اهداف تعل

 نموده است. اندازیهرادانشگاه کشور و کارکنان  انیو مراکز دانشگاه فرهنگ هاسیپرد هیکل دیمعلمان سراسر کشور، اسات

 اهداف دستورالعمل :

 کرد:توان به موارد زیر اشاره اندازی شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان )شمیم( میاز جمله اهداف راه

 با تمرکز بر خدمات و  اتیارتباط و تعامالت و انتقال تجرب جادیا یمناسب برا یفضاو  یمساع کیبستر تشر جادیا

 یاجتماع هفراهم شده در شبک یرساختیز هایتیقابل

 یشبکه اجتماع نفعانیذ نمابییارتباطات ف یچگال شیحس مشارکت و افزا یارتقا 

 تجارب و محتوا گذاریاشتراک 

 کاربران دانشگاه نینظر در بتبادل 

 : هاهزینهو میزان برگزاری جلسات و پرداخت اجرا شیوه 

های سراسر کشور برای استانساعت  1.5به مدت  هجلس 34برگزاری ، 1398بر اساس دستورالعمل تنظیم شده در سال 

اقدام اساسی بر اساس و حاضر دستورالعمل ( 1با جدول شماره )هزینه جلسات برگزار شده مطابق و بینی شده است پیش

مرکز هوشمندسازی  1398برنامه عملیاتی مصوب سال  "یتعامل یمجازی هاطیدر مح یریادگی یاثربخش شیافزا "

مسئول شبکه اجتماعی دانشگاه توسط گزارش عملکرد ارائه پس از و همچنین های مالی دانشگاه نامهشیوهبرداری از بهرهو 

  بینی شده توسط سازمان مرکزی پرداخت خواهد شد.از محل بودجه پیش ،هوشمندسازی و تأیید مرکز

 نام اداره مجری عنوان فعالیت
سه ماهه 

 نخست

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

تعداد کل 

 جلسات

نشست  31تمهید 

 استانی

 -هوشمندسازیمرکز 

مدیریت یادگیری 

 الکترونیک

5 5 11 10 31 

 (: شیوه پرداخت هزینه برگزاری جلسات 1جدول شماره )

 

 یبه صورت سراسر مجازی جلسه سه ها،استاندر توانمند بهره گیری از ظرفیت افراد افکار و  افزاییبه منظور هم نیهمچن

و بر اساس ترتیب ذکر شده  هایختاری دردانشگاه  ذینفعان هیو با حضور کل دئوکنفرانسیو بر بستر ودر سطح کشور 

  .برگزار خواهد شد (2طبق جدول شماره )جلسه استانی،  31مشخص و به صورت اختصاصی و عالوه بر 
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 اعضای جلسه تاریخ منطقه کشوری نام استان ردیف

 98اردیبهشت  28 1منطقه  تهران 1

 رئیس مرکز هوشمندسازی

 قائم مقام مرکز هوشمندسازی

 مسئول شبکه اجتماعی دانشگاه

 کارشناسان هوشمندسازی استان مربوطه

 نماینده منطقه کشوری

 98خرداد  11 2منطقه  گلستان 2

 98خرداد  25 3منطقه  آذربایجان شرقی 3

 98تیر  15 4منطقه  همدان 4

 98تیر  29 5منطقه  کردستان 5

 98مرداد  12 6منطقه  اصفهان 6

 98مرداد  26 7منطقه  فارس 7

 98شهریور  2 8منطقه  بلوچستانسیستان و  8

 98شهریور  9 9منطقه  خراسان رضوی 9

 98شهریور  23 10منطقه  خوزستان 10

 ذینفعان دانشگاه در سراسر کشور 98مهر  6 جلسه ویدئوکنفرانس سراسر کشور 11

 98مهر  13 1منطقه  البرز 12

 رئیس مرکز هوشمندسازی

 قائم مقام مرکز هوشمندسازی

 شبکه اجتماعی دانشگاهمسئول 

 کارشناسان هوشمندسازی استان مربوطه

 نماینده منطقه کشوری

 98مهر  20 2منطقه  مازندران 13

 98آبان  4 3منطقه  اردبیل 14

 98آبان  11 4منطقه  قم 15

 98آبان  18 5منطقه  لرستان 16

 98آبان  25 6منطقه  یزد 17

 98آذر  30 7منطقه  کهکیلویه و بویراحمد 18

 ذینفعان دانشگاه در سراسر کشور 98آذر  2 جلسه ویدئوکنفرانس سراسر کشور 19

 98آذر  9 8منطقه  هرمزگان 20

 رئیس مرکز هوشمندسازی

 قائم مقام مرکز هوشمندسازی

 مسئول شبکه اجتماعی دانشگاه

 کارشناسان هوشمندسازی استان مربوطه

 نماینده منطقه کشوری

 98آذر  16 9منطقه  خراسان جنوبی 21

 98آذر  23 10منطقه  بوشهر 22

 98دی  7 2منطقه  گیالن 23

 98دی  14 3منطقه  آذربایجان غربی 24

 98دی  21 4منطقه  قزوین 25

 98دی  28 5منطقه  کرمانشاه 26

 ذینفعان دانشگاه در سراسر کشور 98بهمن  5 جلسه ویدئوکنفرانس سراسر کشور 27

 98بهمن  12 6منطقه  چهارمحال و بختیاری 28

 رئیس مرکز هوشمندسازی

 قائم مقام مرکز هوشمندسازی

 مسئول شبکه اجتماعی دانشگاه

 کارشناسان هوشمندسازی استان مربوطه

 نماینده منطقه کشوری

 98بهمن  19 8منطقه  کرمان 29

 98بهمن  26 9منطقه  خراسان شمالی 30

 98اسفند  3 3منطقه  زنجان 31

 98اسفند  10 4منطقه  مرکزی 32

 98اسفند  17 5منطقه  ایالم 33

 98اسفند  24 9منطقه  سمنان 34

 1398برنامه زمانبندی برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس شبکه اجتماعی در سال (: 2جدول شماره )
 

 است. 14ساعت آغاز برگزاری جلسات  زمان (:1تبصره )

با جلسه هفته بعد از آن به صورت مشترک  همراه ای لغو شود، جلسه استانی مذکورجلسه که به هر دلیل یدر صورت (:2تبصره )

 برگزار خواهد شد.
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 زمان ممکن نیترکوتاهموجود در  راداتیو رفع اپشتیبانی از شبکه اجتماعی دانشگاه و مشاوره و به منظور  ضمن اینکه،

( برگزار خواهد 3هفته یک بار، طبق جدول شماره ) 2جلسات مجازی با شرکت پشتیبان این شبکه به صورت منظم و هر 

 شد:

 
 

 تاریخ ردیف  تاریخ ردیف  تاریخ ردیف

 98آذر  23 17  98شهریور  2 9  98اردیبهشت  21 1

 98دی  7 18  98شهریور  16 10  98خرداد  4 2

 98دی  21 19  98شهریور  30 11  98خرداد  18 3

 98بهمن  12 20  98مهر  13 12  98تیر  1 4

 98بهمن  26 21  98مهر  20 13  98تیر  15 5

 98اسفند  10 22  98آبان  4 14  98 تیر 29 6

    98آبان  18 15  98مرداد  5 7

    98 آذر 9 16  98مرداد  19 8

 1398در سال  مجازی با شرکت پشتیبانبرنامه زمانبندی برگزاری جلسات (: 3جدول شماره )
 

 

 : شرح وظایف کارشناسان هوشمندسازی

 به صورت مطلوب برگزاری جلسات استانی جهتتمهیدات الزم فراهم نمودن . 1

عضویت ارائه مشخصات کامل تمامی کاربران پردیس/مرکز جهت اعضای پردیس/مرکز و حصول اطمینان از اضافه شدن . 2

 در شبکه اجتماعی 

های آموزشی برای دانشجومعلمان، اساتید و کارکنان پردیس/مرکز بعد از برگزاری جلسه و آشنایی با . برگزاری دوره3

 اجتماعی دانشگاه شبکه

از شبکه اجتماعی دانشگاه جهت  گیریبهرههای آماری و تحلیلی و میزان مشارکت، پیشرفت و گسترش . ارائه گزارش4

مرکز پایش عملکرد استان به رئیس پردیس/مرکز، رئیس استان، رابط مرکز هوشمندسازی در منطقه کشوری مربوطه و 

 هوشمندسازی سازمان مرکزی

 اجتماعی دانشگاه در پردیس/مرکز استان مربوطهسازی استفاده از شبکه رسانی و فرهنگ. اطالع5

 . پیگیری پرداخت مبلغ غیرمتمرکز درنظر گرفته شده پس از تأیید مرکز هوشمندسازی سازمان مرکزی6

 . سایر امور ارجاعی مرتبط با شبکه اجتماعی دانشگاه از جانب مرکز هوشمندسازی سازمان مرکزی7

اعضای شبکه در ورود به شبکه )سطح دسترسی کاربری پیشرفته در  الت. معرفی نماینده هر استان جهت رفع مشک8

 به نماینده ارائه خواهد شد(  شبکه از سوی مرکز هوشمندسازی
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 :رابط مرکز هوشمندسازی در منطقه کشوری مربوطه شرح وظایف 

 های منطقه مربوطههای آموزشی شبکه اجتماعی برای دانشجومعلمان، اساتید و کارکنان استان. برگزاری دوره1

 های کمی و کیفیهای انجام شده در هر استان از جنبهگذاری فعالیتنظارت و ممیزی و ارزش. 2

 . دریافت گزارش از کارشناسان هوشمندسازی پردیس/مراکز هر استان و تحلیل نتایج جهت پایش عملکرد هر استان3

استفاده از شبکه اجتماعی دانشگاه در منطقه مربوطه به . ارائه گزارش آماری و تحلیلی و میزان پیشرفت و گسترش 4

 مرکز هوشمندسازی سازمان مرکزی

 

هایی که میزان عملکرد آنها به لحاظ آماری و کیفی با الزم به ذکر است برای کارشناسان هوشمندسازی استان :3تبصره 

 هایی در نظر گرفته شده است.تشویقای راهکارهبهبود یافته باشد،  ،های تدوین شدهتوجه به گزارشات شبکه و شاخص

 


