
 بسمه تعالی 

 

 

 1400در سال   برنامه محوری حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 های درسی آموزی، بازنگری برنامهپذیری و مهارتاشتغال

 

 1400دهه سرآمدی آموزش سال  های مدیران حوزه معاونت آموزشی در ویژه برنامه

 

 برنامه عنوان   مجری  لینک ساعت  تاریخ  -روز  ردیف 

1 
 شنبه

  4/2/1400 

10-8 
 سامانه آموزش کارکنان 

https://tms.usb.ac.ir/ 

  تحصیالت تکمیلی  مدیر

 دانشگاه 

مرور و بازآموزی قوانین و  

 مقررات آموزشی  

ویژه کارشناسان محترم  

آموزشی دانشکده ها و گروه  

 های آموزشی 

20-22 
/https://webinar.usb.ac.ir/meet   

 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

  تحصیالت تکمیلی  مدیر

 دانشگاه 

مرور قوانین و مقررات  

 آموزشی  

ویژه دانشجویان محترم  

 مقطع دکتری 

2 
 یکشنبه

  5/2/1400 

8-10 
 سامانه آموزش کارکنان 

https://tms.usb.ac.ir/ 

  آموزش  امور  مدیر

 دانشگاه 

و   نیقوان ی مرور و بازآموز

   یمقررات آموزش

کارشناسان محترم    ژهیو

دانشکده ها و گروه    یآموزش

 ی آموزش  یها

20-22 
https://webinar.usb.ac.ir/meet1/   

 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

  آموزش  امور  مدیر

 دانشگاه 

و مقررات   نیمرور قوان

   ی آموزش

محترم    انیدانشجو  ژهیو

 کارشناسی مقطع  

3 
 دوشنبه

  6/2/1400 

8-10 
 سامانه آموزش کارکنان 

https://tms.usb.ac.ir/ 

دانشجویان    امور  مدیر

 دانشگاه   ایثارگر  و  شاهد

 و مقررات   نیقوان نییتب

کارشناسان محترم    ژهیو

دانشکده ها و گروه    یآموزش

 ی آموزش  یها

10-12 
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/   

 کانال ارتباطی اساتید   lmsسامانه  

مرکز آموزشهای  رئیس  

 ی الکترونیک

  گزارشگیری درآموزش  

   LMSسامانه  

ویژه معاونین محترم آموزشی  

مدیران محترم    ،دانشکده ها 

  ،گروه های آموزشی

کارشناسان محترم آموزش  

دانشکده ها و گروه های  

 آموزشی 

https://webinar.usb.ac.ir/meet
https://webinar.usb.ac.ir/meet1/
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/


20-22 
https://webinar.usb.ac.ir/meet2/   

 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

  تحصیالت تکمیلی  مدیر

 دانشگاه 

مرور قوانین و مقررات  

 آموزشی  

ویژه دانشجویان محترم  

 مقطع کارشناسی ارشد 

4 
 سه شنبه

  7/2/1400 

8-10 
 سامانه آموزش کارکنان 

https://tms.usb.ac.ir/ / 

  هایاستعداد  دفتر  مدیر

 دانشگاه   درخشان

 و مقررات   نیقوان نییتب

کارشناسان محترم    ژهیو

آموزشی دانشکده ها و گروه  

 های محترم آموزشی 

20-22 
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/   

 کانال ارتباطی اساتید   lmsسامانه  

مرکز آموزشهای  رئیس  

 ی الکترونیک

  ی برا LMSامکانات سامانه 

   مستمر  یابیارز

 ه اساتید ژیو

20-22 
/https://webinar.usb.ac.ir/meet   

 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

معاون آموزشی و  

تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه 

  نشست هم اندیشی معاون

آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه با اساتید مشاور  

المپیادهای علمی و مدیران  

محترم گروه های آموزشی  

 منتخب المپیاد 

5 
 شنبه  رچها 

   8/2/1400 
22-20 

/https://webinar.usb.ac.ir/meet   
 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

دانشجویان    امور  مدیر

 دانشگاه   ایثارگر  و  شاهد

 مقررات  تبیین قوانین و 

ویژه دانشجویان محترم شاهد  

 و ایثارگر 

6 
 پنجشنبه

9/2/1400 

9-11 
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/   

 کانال ارتباطی اساتید   lmsسامانه  

آموزشهای  مرکز    مدیر

 الکترونیکی 

استفاده از دفتر   ی راهنما

اعالم به موقع   ینمره برا

و    LMSنمرات در سامانه 

  شی افزا ی زشیانگ   یروشها

   انیدانشجو نی رقابت ب

 ویژه اساتید محترم 

11-12 
/https://webinar.usb.ac.ir/meet   

 کانال ارتباطی دانشجویان  lmsسامانه  

  هایاستعداد  دفتر  مدیر

 دانشگاه   درخشان

 و مقررات   نیقوان نییتب

محترم    انیدانشجو  ژهیو

 تمامی مقاطع تحصیلی 

7 

 

 شنبهیک

  12/2/1400 

 

20-22 
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/   

 کانال ارتباطی اساتید   lmsسامانه  

معاون آموزشی و  

تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه 

مقام  بزرگداشت  مراسم 

 شامخ معلم  

و اختتامیه دهه سرآمدی  

   آموزش

 

 دبیرخانه دهه سرآمدی آموزش  

 بلوچستان معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان وحوزه 

https://webinar.usb.ac.ir/meet2/
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/
https://webinar.usb.ac.ir/meet
https://webinar.usb.ac.ir/meet
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/
https://webinar.usb.ac.ir/meet
https://webinar.usb.ac.ir/workshop/

