1395-1397
در راستای بهره گیری از ظرفیت های دانشجویی  ،همگرایی و هم اندیشی ،توانمندسازی دانشجویان ،ایجاد
شور و نشاط پژوهش و غنی سازی زندگی دانشجویی در زیست بوم دانشگاه آزاد تهرران غرر  ،انجمر
مدیریت آموزشی در سال  ،4931با پیشنهاد دانشجویان دکترای ورودی سال  4931قدم به عرصه فعالیرت
نهاد
 عنوان :انجم مدیریت آموزشی
 استادراهنما :دکتر هادی رزقی شیرسوار
 اعضای انجمن :سهیال گل شناس ،نیکا سالمی ،غزال فاتح راد ،نیلوفر اکبر زاده ،هاجر شیری ،مریم براقی،
شهربانو حبیبی ،پریا محمدی ها ،مریم رضایی ،فرشته حسینلو
 تاریخ تشکیل4931 :
 محدوده فعالیتها :براساس قوانی و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی و دستورالعمل نحروه تشرکیل و اداره
انجم های علمی
 اهم فعالیت های انجام شده:

 .1برگزاری «همایش اقتصاد خالق» با حضور بیش از  033نفر از دانشجویان و اساتید
 .2برگزاری کالسهای آموزشی -تخصصی (نرم افزارهای آماری و تجزیه و تحلیل آن( )AHPو فاازی
مقاله نویسی(0جلسه)  spssمقادماتی  spssپیشارفهه(2جلساه) کااربرد آماار پروپازا نویسای
مدیریت بدون زور و اجبار رهبری فردی با رویكرد تئوری انهخاب و)...
 .0برگزاری گردش علمی – آموزشی (شرکت شاتل )
 .4برگزاری مسابقه «مقاله نویسی» باا نواوان «رتباه بوادی شااص

هاای مادیریهی باا نارم افزارهاای

آماری»(آذر  )59و انطای جوایز
 .9راه اندازی «اتاق انجم مدیریت آموزشی» و تجهیز آن
 .6طراحی تایم تیبل «حضور روزانه اعضا» در اتاق انجمن برای ارتباط نزدیک و تسریع در امور انجمن
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 .7راهاندازی «مشاوره تحصیلی» برای حل مشكالت درسای و آموزشای دانشاجویان مادیریت آموزشای
(پوجشوبه)
 .8برگزاری منظم جلسه عمومی انجم مدیریت آموزشی برای ایجاد انگیزه و تعامل بیشهر و آگااهی از
نكهه و نظرات آنان برای ارتقای کیفیت صدمات انجمن
 .5ارایه گزارش های منظم به اسهاد راهوما و ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشی از روند اقدامات انجاام
شده در انجمن
 .13طراحی پوسهر مسابقه مقاله نویسی
 .11راه اندازی کانال اعضا در شبکه های اجتماعی پرمخاطب و مدیریت محهوایی آن
 .12عضوگیری برای انجمن از دانشجویان سایر رشهه های مدیریهی(63نفر)
 .10راه اندازی کمپین «کمک به زلزله زدگان کرمانشاه» و جمع آوری کمک های دانشجویان و ارسا باه
مواطق زلزله زده با همكاری هال احمر دانشگاه آزاد
 .14کمک به دانشکده در برگزاری جلسات معارفه پرسش و پاسخ فارغ الهحصیلی و مراسم مارتب باا
مواسبت ها و کالس های آموزشی
 .19طراحی فرم نظرسنجی از دانشجویان درباره برنامه های انجمن مدیریت آموزشی
 .16طراحی لوگو انجم و سایر طراحی فرم های ویژه برای شرکت کوودگان
 .17شرکت در جلسات استارت آپ با حضور معاون محترم پژوهشی در دانشکده مهندسی و فنی
 .18تهیه بانک نرم افزار جامع دانشجویان رشاهه مادیریت آموزشای از ساا  -1053یاا (1056اطالناات
فردی شغلی توانمودی ها و)...
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