
 1شماره وبینار  فراخوان

 دانشگاه کردستان علمی هیئتاعضای صنفی مسائل  اندیشیهم

ارتقای  منظور بههای صنفی، در نظر دارد طرح مسائل و چالش هدف بادانشگاه کردستان  استادانشورای صنفی 

و ارتقای کیفیت سازمان در ابعاد مختلف رفاهی، شغلی، حقوقی، آموزشی،  علمیهیئتشأن و منزلت اعضای 

 برگزار نماید. هایی راوبینار سلسلهاجتماعی از طریق فضای مجازی  –پژوهشی، و فرهنگی 

 :ی وبینارهامحورها

زمین  ،علمی صندوق رفاه هیئتهای سازمانی، خانهمانند امور رفاهی شامل )هر یک از مسائل صنفی از قبیل 

 امور شغلی و حقوقی؛ (و شهرسازی یا به طرق دیگر اداره راه زمین از  دریافت و تعاونی مسکن هیئت علمی، دگران

تدریس ی و راهبردها هاچالشاز جمله ) امور آموزشی؛ (و...   ارتقا، جذب و تغییر وضعیت، هاینامهآئیناز جمله  )

و فراوانی  فوریت ،با اولویت طرح از منظر اهمیت اجتماعی -فرهنگی امور ؛ و یامور پژوهش؛ فضای مجازی(در 

 (.استادان دانشگاه کردستان) متقاضیان

 شرایط شرکت:

  وبینار: حضور در (1

توانند در جلسات شرکت کرده و عالوه بر استماع مسائل و می دانشگاه کردستان علمی هیئتی اعضای کلیه

ائلی مباحث و مس نامثبتتوانند هنگام این دسته از افراد می بیانات مهمانان، طرح مسئله و یا پرسش نمایند.

 پیشنهاد دهند. نامثبترا که از دیدگاه آنان اهمیت دارد در فرم 

 سخنرانی در وبینار: (2

 ورمنظ بهتقاضای حضور  ،توانند با طرح مسئله و ارائه به شورای صنفیمی علمی هیئتی اعضای کلیه

یان( و فراوانی متقاض فوریت ،اهمیت)اولویت  یهاشاخصسخنرانی در وبینار نمایند. شورای صنفی با توجه به 

 نماید.استادان متقاضی را برای طرح مسئله به وبینار دعوت می

 دقیقه است. 09زمان هر وبینار  حداکثر -

 .است قهیدق 51 حداکثرهر عضو  یبرا ناریدر وب یمسئله و سخنران طرح یزمان برا حداکثر -

 دقیقه است. 3زمان برای پرسش و اعالم نظر در وبینار برای هر عضو  حداکثر -

 تعییناز زمان  تربیش است و در صورت امکان در فضای مجازی ممکنوبینار با نظر مساعد حاضران  -

 ادامه یابد. شده



 فرایند شرکت:

  در وب سایت دانشگاه کردستان صفحه شورای صنفیورود به 

 تکمیل فرم مشارکت در وبینار 

 شماره تماس، شماره کاربری نام و نام خانوادگی اطالعات ارتباط مانند:   به همراه( ارسال چکیده بحث

 ، ایمیل(LMSاستاد در سامانه 

 مهم: هایتاریخ

 6/2/5300: تاریخ ارسال خالصه بحث

 7/2/5300: تاریخ پاسخ نهایی برای تأیید بحث

 خواهد بود. 25ساعت  5300 ماهاردیبهشت 8: تاریخ اجرای وبینار

 الگوی پیشنهادی ساختار بحث

 دارای قالب زیر باشد: ترجیحاًساختار بحث پیشنهادی همکاران 

 طرح مسئله یا چالش اصلی .5

 مشکل یا مسئله در دانشگاه بیان سابقه .2

 نگرانه برای حل مسئلهارائه پیشنهاد عملی و واقع .3

 است: پذیرامکانو ارسال چکیده بحث از طریق سایت شورای صنفی به آدرس زیر  نامبتث
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