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اعالم ، به شرح ذیل 9911 سال دانشگاه تهران در پردیس علوم شناسیزمیندانشكده  عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمی

 

 

  و مدیریتی اجراییحوزه 

 شناسی بازسازی فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده شامل آزمایشگاه سیاالت درگیر و آزمایشگاه زمین

 ؛مکانیزه()حفاری  2مهندسی 

 شناسی که از حدود دو سال قبل آغاز شده بود در رسانی و ساماندهی موزه دانشکده زمینبازبینی و به روز

 ؛اخیر به اتمام رسید هایماه

  ؛گیری کرونادر دوران همه هاکالسپایش و کنترل بیشتر برای برگزاری با کیفیت 

 ؛برگزاری جلسات سخنرانی علمی بصورت آنالین در سامانه اسکای روم 

  طی  222به  222جدید ارائه شده توسط دانشگاه ملی تایوان )ارتقاء از رتبه  بندیرتبهدر  222کسب رتبه

 ؛پنج سال(

 ؛های دانشکده و پیگیری امور مربوطه برگزاری مستمر شورا 

  ؛سامانه شاعا ی دانشکده درهاآزمایشگاهثبت کلیه 

  ؛اژئوپرشی مجله عملکرد گزارش تهیه وپیگیری امور مربوط به مجله ژئوپرشیا  

 و معادن مختلف کشور( برای ارائه  هادانشگاه، هاسازمانها، دائمی با مراکز مختلف )وزارتخانه هایرایزنی

 ؛خدمات علمی و آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید

  جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی و  هاسازمان ،هاوزارتخانهپژوهشی با  –علمی  هاینامهتفاهمپیگیری عقد

 .همچنین ارائه خدمات برای مطالعات صحرایی اساتید و دانشجویان

 

 

  آموزشیحوزه 

 ینه تنظیم برنامه دووجهی طی جلسات متعدد شورای آموزش برای حذف برخی دروس و فراهم کردن زم

 ؛اجرای آن در دانشکده

  گسترش و نظارت آموزشیریزیبرنامهشورای اصالح برنامه درسی دوره کارشناسی و تصویب آن در ، 

 ؛دانشگاه متعاقب تنظیم برنامه دووجهی

  ؛در سایر دانشکده ها بگذرانند توانندمیکه دانشجویان متقاضی دووجهی  هاییبرنامهتصویب لیست 
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 )؛ ارسال گزارش وضعیت رشته به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه )تکمیل فرم ها 

  ؛زمین شناسی برای دانشجویان نوورود هایگرایشبرگزاری جلسات آنالین معرفی دانشکده و 

  طی سه 22، به صورت حضوری در پایان تابستان 29-22ی عملی نیمسال دوم هاکالسبرگزاری فشرده ،

 ؛بهداشتی هایپروتکلهفته، با رعایت 

  برای اجرای با کیفیت  گیریتصمیمعلوم و کمک به مشارکت در کارگروه یادگیری الکترونیکی پردیس

 .آموزش الکترونیکی

 

 

 معاونت پژوهشی 

 ؛عضو در حال فعالیت است 222اکنون با حدود تشکیل کانال تحصیالت تکمیلی دانشکده که هم 

 ؛وری طرح نوع ششم دانشجویان دکتریتغییر فرم دا 

 ر نیمسال جهت ارائه در ارشناسی ارشد در هتصویب ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان ک

 ؛شورای بخش

 ؛نامه کارشناسی ارشدپایان 22از  بررسی و تصویب هیأت داوران بیش 

 دانشجوی کارشناسی ارشد 02یش از بررسی و تصویب طرح نوع ششم ب 

  گیری در خصوص گرایش هریک در دوره کارشناسی درخشان و تصمیمبررسی پرونده دانشجویان استعداد

 ؛های درخواستی ایشانوجه به گرایشارشد با ت

 ؛در دو گرایش به صورت الکترونیکی مصاحبه دکتری برگزاری 

 دانشکده هایگرایشدر کلیه  22-22 تحصیلینیمسال دوم سال  درسیبرنامه  تصویب. 

 


