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 مقدمه

نظام آموزش پزشکی کشور، متولی تربیت و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات سالمت در اقصی نقاط      

 و یآموزشنظام های علوم پزشکی نقش کلیدی در ها/ دانشکدهکشور است. در این بین اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

 هایدوره برگزاری از اینرودارد.  تاثیر مستقیم عالی آموزش عملکرد بر هاآن توانمندی ودارند تربیت نیروی انسانی 

 هایاولویت و هانیاز به پاسخگویی راستای در موثر راهکارهای از یکیمی تواند ها هدانشگا علمی هیات اعضای توانمندسازی

 و اقدامات از ایمجموعه مهم امر این تحقق برای که باشد، خودباوری یروحیه تقویت و کشور فرهنگی و پژوهشی آموزشی،

 االجراست. الزم متناسب هایگذاری سیاست

 دوره ها اجرای روش های

ریزی کمیته توانمندسازی اعضای برنامهبا  تناسب به ذیل هایروش طریق از علمی هیأت اعضای توانمندسازی فرَآیند     

 :پذیرفت خواهد انجام  آموزش عالی علوم پزشکی وارستگانهیات علمی مرکز 

 آفالین( -آموزشی حضوری و مجازی )آنالین هایکارگاه برگزاری -1

 (Hand Bookعملی ) راهنمای و آموزشی هایبسته و نرم افزار کتاب، تهیه -2

 توجیهی سمینار برگزاری -3

 هم اندیشی جلسات برگزاری -4

 :از در برگزاری دوره ها عبارتند کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی وظایف

 شده تدوین هایسرفصل با متناسب استاندارد آموزشی هایبرنامه طراحی -1

 مصوب هایسرفصل و هاسیاست ذیل در هادوره درسی منابع انتشار و تدوین طراحی، -2

 توانمند مدرسین صالحیت تأیید و شناسایی -3

  سالیانه بودجه تعیین -4

 هادوره ساالنه ارزیابی و نظارت و مصوب هایدوره برگزاری -5

 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه شدن اسالمی شورای به سالیانه ارزیابی و عملکرد گزارش ارائه -6

 کنندگانشرکت برای آموزشی هایدوره در شرکت گواهی صدور -7
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 پایان دوره هایتوانمندی

 های زیر دست پیدا کنند:کنندگان دوره در پایان آن به توانمندیمی رود شرکتنتظار ا

 هاتوانمندی نقش ها

Professional 

 خود را به عنوان یک معلم دانشگاه بشناسد.

 بتواند بر اعتقادات و ارزش های خود در حیطه آموزش بازاندیشی کند.

 .خود آگاه باشدنسبت به نقش الگو بودن 

 به آموزش داشته باشد. رویکرد علمی

Facilitator/Lecturer یادگیری درگیر کند، به آنها انگیزه بدهد و مشارکت شان را جلب کند-دهیبتواند دانشجویان را در فرایند یاد. 

Planner های یادگیری طراحی کندبتواند جلسات آموزشی را براساس اصول و نظریه. 

Class manager  مدیریت کند. چالشیهای بزرگ و کوچک با دانشجویان را در شرایط مختلف مانند کالسبتواند جلسات آموزشی 

Assessor .بتواند دانشجویان را براساس اصول صحیح ارزیابی کند 

Communicator .بتواند با دانشجویان و همکاران ارتباط صحیح برقرار کند 

Mentor به پیشرفت شغلی یا حرفه ای آنها را هدایت کند. بتواند با حمایت از دانشجویان در راستای رسیدن 

 اجرا:

کاری مرکز مطالعات با همهای توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان دوره ینامهآئین     

سه حوزه و  در های وزارتیبراساس آیین نامهفناوری و  وهشپژمدیریت فرهنگی و  دانشجویی و مدیریتو توسعه آموزش، 

 .گردید مصوب و ریزیبرنامه سطح

 و هادانشگاه علمیهیات اعضای توانمندسازی و افزایی دانش طرح " نامه آیین در شده تعریف بندی سطح به عنایت با    

 یاجرا لزوم و "آموزشی مراکز و هاهدانشگا شدن اسالمی شورای 20/02/90 مورخ 215 جلسه مصوبه عالی موسسات آموزش

 برای ریزیهبرنام 1399 ماهبهمن  درآموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  مرکز یتوانمندساز تهیکم ،هادانشگاه در آن کامل

 .تصویب رسانید به را علمی هیات اعضای توانمندسازی سه و دو یک، سطح اجرای

 :دنگردمی تعریف ذیل شرح به توانمندسازی سطح سه مشمولین ،هدف این به دستیابی جهت

استخدام بدو یعلم اتیه یاعضا ژهیو یک:  سطح 

 سال دو درساعت  184به مدت  توانمندسازی  1سطح گذراندن به لزمممرکز  به ورود بدو در علمی هیات اعضای کلیه    

 .باشند می کارگزینی حکم تاریخ از اولیه

 .است ضروری خدمت هایسال برای معتبر گواهینامه ارائه باالتر، مرتبه به ارتقاء و وضعیت تبدیل برای :1 تبصره
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 امتیاز کسب عدم صورت در و نیست سازیذخیره قابل بعد هایدوره برای و گرددمی محاسبه صفر از دوره هر امتیاز :2 تبصره

 .شد خواهد تجدید الزم دوره

 ساعت می باشد.  45و حداکثر  32: طول دوره آموزشی برای اعضای هیات علمی در بدو استخدام حداقل 3تبصره 

یاریدانش مرتبه به اءارتق از قبل یعلم اتیه یاعضا ژهیودو:   سطح 

 .باشند می توانمندسازی 2 سطح گذراندنبه  موظف دانشیاری به استادیاری مرتبه یارتقا از قبل علمی هیات اعضای کلیه    

یاریدانش مرتبه به ءارتقا از بعد یعلم اتیه یاعضا ژهیو :سه سطح 

 حکم تاریخ از و بوده توانمندسازی 3 سطح شروع به موظف دانشیاری مرتبه به ارتقا از بعد علمی هیات اعضای کلیه    

 .داشت خواهند توانمندسازی سوم سطح اتمام برای زمان سال دو  ،علمی مرتبه ارتقا کارگزینی

 استخدام بدو یعلم اتیه یاعضا ژهیو یک: سطح

 دوره کارگزینی،حکم تاریخ اساس بر خود کار به شروع اول سال دو در هستند لزمم مشمول سطح یک علمی هیات اعضای    

 معرفتی و پژوهشی آموزشی، حیطه سه به دوره این ی، افزایدانش نامهآیین اساس بر. بگذرانند را سطحاین توانمندسازی 

مدیریت  : پژوهشی حیطه آموزش، توسعه و مطالعات مرکز :آموزشی حیطه هایکارگاه محتوای دهندهارائه واحد شود.می تقسیم

 .باشد می نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریفرهنگی و دانشجویی و  مدیریت : معرفتی حیطه وپژوهش و فناوری 

هر مشمول یعلم اتیه یاعضا و بوده دانشگاه در خدمت آغاز از سال دو یتوانمندساز یک سطح دوره تکمیل مدت طول 

 اول سال پایان تا اینکه بر مشروط بگذرانند دوم سال پایان تا را خود دوره مصوب عناوین کل از % 70 سقف تا باید دوره

 بررسی از پس و سال پایان در قرارداد، تمدید جهت پایه توانمندی کسب گواهی  .باشند کرده تکمیل را آن % 35 حداقل

 .گردد می اعالم مدیریت مالی و پشتیبانی به علمی هیات امور توسط علمی، هیات عضو هر شده ارائه های گواهی

 در الزم نصاب حد به که توانمندسازی یک سطح مشمول علمی هیات اعضای ،مرکز توانمندسازی کمیته مصوبه اساس رب    

 برای موظفی سقف تکمیل عدم صورت در و گردندمی محروم ساالنه ترفیع دریافت از اول سال در نرسند، خود دوره پایان

 .شوندینم قرارداد تمدید دوم سال

 گردد. می رسانی اطالع سایت طریق از مرکز سطح در کارگاه هر مکان و زمان برگزاری، نحوه 
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 :باشد می زیر شرح به توانمندسازی یک سطح آموزشی ایههدور لیست

 عناوین مصوب دوره توانمندسازی سطح یک اعضای هیات علمی

 نحوه برگزاری تعداد ساعت متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

های عمومی  دوره مهارت 1

 تدریس
 *حضوری و مجازی ساعت 32 مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرکز

 *حضوری و مجازی ساعت 40 پژوهشی مرکز تمعاون (1دوره پژوهشی )سطح  2

 *مجازی و حضوری ساعت 96 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری معرفتی-دوره فرهنگی  3

 ضوابط و مقررات دانشگاهی 4
علمی با همکاری  هیات امور مدیریت

و مسئول اساتید  معاونت پژوهشی

 مشاور

 ساعت 16
ساعت حضوری +         8

 ساعت مجازی 8

  ساعت 184 ساعات شرکت در دوره عمومیجمع 

 تبصره *

ای هعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از شرکت در دورها -1

 باشند.های عمومی تدریس معاف میمهارت

اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره سطح یک آموزش پزشکی دانشگاه مجازی علوم پزشکی کشور، از  -2

 باشند.های عمومی تدریس معاف می های مهارتشرکت در دوره

 عناوین دوره معرفتی

 تعداد ساعات متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

1 
اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی 

 (1)سطح

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
16 

 16 رهبرینهاد نمایندگی مقام معظم  (1اخالق علمی و حرفه ای )سطح 2

 *32 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (1معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم )سطح 3

 16 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (1اصول تعلیم و تربیت اسالمی)سطح 4

تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ  5

 (1تمدن اسالمی )سطح

 16 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 96 ساعات شرکت در دوره معرفتیجمع 

 تبصره *

 گردد.می برگزار حضوری صورت به اساتید اندیشه ضیافت عنوان تحت معرفتی حیطه های کارگاه  -1

 در توانمندسازی 1 سطح برای تواندیم هاهدانشگا سایر در شده برگزار اندیشه ضیافت هایهکارگا در شرکت گواهی -2

 .گردد سازیمعادل معرفتی حیطه
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 توانمندسازی 1 سطح معرفتی هایکارگاه در ثبت امکان نهاد دفتر شده معرفی مجازی هایهدور در شرکت گواهی -3

 کرده شرکت حضوری هایدوره در را کارگاه عنوان آن از ساعت 8 حداقل علمی هیات اینکه عضو شرح به دارد را

 .باشد

 و مرکز فرهنگی برتر اساتید راهنمایی و هدایت با و علمی هیات اعضای توسط که معرفتی و اسالمی هایپژوهش -4

 تواندمی امتیاز ن. ایشود می امتیازبندی مرکز فرهنگی پژوهشی تخصصی کمیته در شود، انجام دفتر نهاد نظارت تحت

 فرهنگی امتیاز 4 سقف تا نیز و )ساعت 32 (علم فلسفه و اسالمی شناسی دوره معرفت جایگزین(ازیتوانمندس جهت

 تهیه نهاد دفتر توسط آن اجرایی العمل دستور .گیردیم قرار علمی هیات اعضای ادهفاست مورد ءارتقا امتیازات از

 .گیردمی قرار توانمندسازی واحد اختیار درها دوره مشمولین به رسانیاطالع جهت و شده

اند، در فاز اول مشمول این طرح نمودهاعضای هیات علمی که در یکی از زیرشاخه های رشته معارف اسالمی تحصیل  -5

 نخواهند بود.

 دانشیاری مرتبه به ءارتقا از قبل علمی هیات اعضای ویژه دو: سطح

 دو سطح، دانشیاری مرحله به ءارتقا برای است الزم ،وارستگانعلوم پزشکی مرکز آموزش عالی  علمیهیات اعضای    

 آموزشی محتوای .شودمی تقسیم معرفتی و پژوهشی آموزشی، حیطه سه به نیز این سطح. نمایند تکمیل را توانمندسازی

 مرکز :آموزشی حیطه هایکارگاه محتوای دهنده ارائه واحد باشد. می یک توانمندسازی سطح اطالعات نندهکلتکمی دو سطح

 .باشد میمرکز  رهبری نهاد ی: معاون فرهنگی ومعرفت حیطه و پژوهشی معاون :پژوهشی حیطه و آموزش توسعه و مطالعات

هر  مشمول علمی هیات ایاعض و باشدمی دانشیاری مرتبه به ءارتقا از قبل توانمندسازی 2 سطح در دوره تکمیل مدت طول

 از قبل تا معرفتی، و پژوهشی و آموزشی حیطه سه تفکیک به را خود دوره مصوب ساعات از کل  %70  سقف تا باید دوره

 مرتبه دانشیاری تکمیل کنند. ءارتقا

توسط  توانمندسازی، به واحد علمی هیات عضو هر شده ارائه های گواهی بررسی از پس توانمندسازی، دو سطح کسب گواهی 

کارگزینی و اداری مالی امور به علمی هیات اعضای پرسنلی پرونده در ثبت برای نسخه یک و صادر علمی هیات امور مدیریت

 .گرددمی تحویل دانشیاری به ارتقاء پرونده در درج جهت علمیهیات عضو به گواهی دوم نسخه و مرکز

 دانشیاری مرتبه به انتساب از نرسند، خود دوره الزم نصاب حد به که توانمندسازی دو سطح مشمول علمی هیات اعضای

 .گردندمی محروم

 .گرددمی اعالم سایت طریق از دانشگاه سطح در کارگاه هر برگزاری مکان و زمان برگزاری، نحوه رسانی اطالع
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 :گرددمی برگزار زیر شرح به دو سطح آموزشی هایدوره لیست

 عناوین مصوب دوره توانمندسازی سطح دو اعضای هیات علمی

 نحوه برگزاری تعداد ساعت متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

های تخصصی تدریس دوره مهارت 1 توسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعات و   *حضوری و مجازی ساعت 32   

(2دوره پژوهشی )سطح  2 ساعت 73 معاونت پژوهشی دانشگاه  *حضوری و مجازی   

معرفتی-دوره فرهنگی  3 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  ساعت 96  *مجازی و حضوری   

ساعت 16 مدیریت امور هیات علمی دوره های مدیریتی پایه 4 *حضوری و مجازی   

ساعت118 جمع ساعات شرکت در دوره عمومی  

 :تبصره

 هایدوره در شرکت از پزشکی آموزشی ارشد کارشناسی هایهدور در کنندهشرکت علمی هیات اعضای -1

 .باشندمی معاف تدریس تخصصی هایمهارت

 از کشور، پزشکی علوم مجازی دانشگاه پزشکی آموزش دو سطح دوره در کنندهتشرک علمی هیات اعضای -2

 .شوندمی معاف تدریس های تخصصیتمهار  هایدوره در شرکت
 عناوین دوره معرفتی

 تعداد ساعت متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

 16 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ) 2 سطح(اسالمی انقالب مبانی و اسالمی سیاسی اندیشه 1

 16 رهبرینهاد نمایندگی مقام معظم  ) 2 سطح(ای حرفه و علمی اخالق 2

 32 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ) 2 سطح(علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت 3

 16 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ) 2 سطح(اسالمی تربیت و تعلیم اصول 4

 تمدن تاریخ و تحصیلی رشته با متناسب علم تاریخ 5

 ) 2 سطح(اسالمی
 16 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ساعات شرکت در دوره عمومیجمع   96 

 :تبصره

 سطح عناوین در شرکت و بوده یک سطح عناوین کنندهتکمیل دو سطح معرفتی حیطه هایکارگاه محتوای  -1

 و هدایت با و علمیهیات اعضای توسط که معرفتی و اسالمی های پژوهش .رددگمی محسوب آنها پیش نیاز یک

 فرهنگی پژوهشی تخصصی کمیته در شود، انجام دفتر نهاد نظارت تحت و مرکز  فرهنگی برتر اساتید راهنمایی

 فلسفه و اسالمی شناسیدوره معرفت جایگزین(توانمندسازی  جهت تواند می امتیاز این .شود می امتیازبندی دانشگاه

 .گیردمی قرار علمی هیات اعضای ادهفاست مورد ءارتقا امتیازات از فرهنگی امتیاز 4 سقف تا نیز و )ساعت (32 علم

 واحد اختیار در هادوره مشمولین به رسانیاطالع جهت و شده تهیه نهاد دفتر توسط آن اجرایی رالعملدستو

 .گیرد می قرار توانمندسازی
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 دانشیاری مرتبه به ءارتقا از بعد علمی هیات اعضای ویژه سه: سطح

 ،وارستگانعلوم پزشکی مرکز آموزش عالی  در توانمندسازی هایدوره دو و یک سطح گذراندن از پس علمی هیات اعضای

 پژوهشی آموزشی، حیطه سه به نیز سطح این .کنند آغاز را توانمندسازی سه سطح دانشیاری مرحله به ءارتقا از بعد است الزم

 دهنده ارائه واحدهای. باشدمی توانمندسازی دو و یک سطوح کنندهتکمیل آن آموزشی محتوای و شودمی تقسیم معرفتی و

 فرهنگی مدیر  :معرفتی حیطه و پژوهشی معاون  :پژوهشی حیطه و آموزش توسعه و مطالعات مرکز  :آموزشی حیطه هایکارگاه

 .باشد می مرکز رهبری نهادو  و دانشجویی

 هر مشمول علمی هیات اعضای و بوده دانشیاری به ءارتقا آغاز از سال دو توانمندسازی سه سطح دوره تکمیل مدت طول

 اول سال پایان تا اینکه بر مشروط بگذرانند دوم سال پایان تا را خود دوره مصوب عناوین کل از % 70 سقف تا باید دوره

 .باشند کرده ثبت توانمندسازی سامانه در تکمیل را آن %  35 حداقل

 بررسی از پس و کارگزینی حکم تاریخ اساس بر دانشیاری به ءارتقا دوم سال پایان در توانمندی، سه سطح کسب گواهی

 آن نسخه یک و صادر علمی هیات امور مدیریت توسط توانمندسازی، واحد در علمی هیات عضو هر شده ثبت هایگواهی

 علمیهیات عضو به گواهی دوم نسخه کارگزینی و اداری مالی مرکز وامور به علمی هیات اعضای پرسنلی پرونده در ثبت برای

 نصاب حد به که توانمندسازی سه سطح مشمول علمی هیات اعضای  .گرددمی تحویل استادی به ارتقاء پرونده در درج جهت

 .گردند می محروم بعد علمی مرتبه به ارتقا و ساالنه ترفیع دریافت از نرسند، خود دوره پایان در الزم

 .گرددمی رسانی اطالع سایت طریق از دانشگاه سطح در کارگاه هر برگزاری مکان و زمان برگزاری، نحوه رسانی اطالع

  :گردد می برگزار زیر شرح به سه سطح آموزشی های دوره لیست

 عناوین مصوب دوره توانمندسازی سطح سه اعضای هیات علمی

 نحوه برگزاری تعداد ساعت متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

 تیریمد یمهارت ها دوره 1

یآموزش یو رهبر  

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز

یپزشک  
ساعت 32 *مجازی و حضوری   

(3)سطح  یپژوهش دوره 2 دانشگاه یپژوهش معاونت  ساعت 36  *مجازی و حضوری   

معرفتی-دوره فرهنگی  3 نهاد نمایندگی مقام معظم  

 رهبری
ساعت 96 *مجازی و حضوری   

 یتیریمد یها دوره 4

شرفتهیپ  
یعلم اتیه امور تیریمد ساعت 16  *مجازی و حضوری   

 ساعت 180 جمع ساعات شرکت در دوره عمومی
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 :تبصره

 های دوره در شرکت از پزشکی آموزشی ارشد کارشناسی های دوره در کننده شرکت علمی هیات اعضای -1

 .باشند معاف می تدریس تخصصی های مهارت

 پزشکی علوم مجازی دانشگاه پزشکی آموزش سه سطح دوره در کننده شرکت علمی هیات اعضای  -2

 .شوند می معاف تدریس های تخصصی مهارت های دوره در شرکت از،کشور

 عناوین دوره معرفتی

 تعداد ساعت متولی برگزاری عنوان دوره ردیف

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( 3 سطح(اسالمی انقالب مبانی و اسالمی سیاسی اندیشه 1  16 

نمایندگی مقام معظم رهبری نهاد (  3 سطح(ای  حرفه و علمی اخالق 2  16 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( 3 سطح(علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت 3  32 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( 3 سطح(اسالمی تربیت و تعلیم اصول 4  16 

 تمدن تاریخ و تحصیلی رشته با متناسب علم تاریخ 5

 ( 3 سطح(اسالمی

معظم رهبرینهاد نمایندگی مقام   16 

 96 جمع ساعات شرکت در دوره عمومی

 

 :تبصره

پیش  دو سطح عناوین در شرکت و بوده دو  سطح عناوین کننده تکمیل سطح سه معرفتی حیطه هایکارگاه محتوای -1

 .می گردد محسوب آنها نیاز

 و مرکز فرهنگی برتر اساتید راهنمایی و هدایت با و علمی هیات اعضای توسط که معرفتی و اسالمی های پژوهش -2

 می امتیاز این .شود می امتیازبندی دانشگاه فرهنگی پژوهشی تخصصی کمیته در شود، انجام دفتر نهاد نظارت تحت

 متیازا 4 سقف تا نیز و )ساعت (32 علم فلسفه و اسالمی شناسی دوره معرفت جایگزین(توانمندسازی  جهت تواند

 نهاد دفتر توسط آن اجرایی العمل دستور .می گیرد قرار علمی هیات اعضای استقاده مورد ارتقا امتیازات از فرهنگی

 .می گیرد قرار توانمندسازی واحد اختیار در ها دوره مشمولین به رسانی اطالع جهت و شده تهیه
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مرکز آموزش عالی علوم پزشکی  برای مشمولین دوره های توانمندسازی توانمندسازی اخذ گواهی فرایند

 وارستگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال لیست اعضای هیات علمی مشمول 
ی دوره های توانمندسازی از واحد پشتیبان

به واحد توانمندسازی

صدور گواهی دوره های آموزشی 
توانمندسازی توسط واحد های برگزار 

کننده و ارسال به شرکت کنندگان

ط بررسی اصل گواهی هر عنوان کارگاه توس
مسئول واحد توانمندسازی و تایید جهت

ثبت در کارنامه توانمند سازی

ده ارائه گزارش مشمولین به حد نصاب نرسی
ع یا به واحد پشتیبانی جهت اعمال عدم ترفی

عدم تمدید قرارداد

انتقال اطالعات  به واحد توانمند سازی جهت
ذخیره و ثبت 

:برگزاری کارگاه ها توسط واحدهای

معاونت پژوهشی.-1

مرکزمطالعات و توسعه آموزش.-2

نهاد رهبری.3

یب برگزاری کمیته توانمندسازی و تصو
بسته آموزشی هر دوره بر اساس 

گزارشات واحد های برگزارکننده دوره ها

ارسال بسته آموزشی مصوب کمیته 
توانمندسازی به مشمولین دوره ها توسط

واحد توانمندسازی

اطالع رسانی برگزاری دوره های آموزشی 
ن توانمندسازی واحد های مختلف به مشمولی

دوره ها توسط واحد توانمندسازی
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 شیوه نامه اجرایی :

 

 مقدمه
ی این دف از برگزارساز اسالمی، هبا توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضای هیات علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدن

 عالیتتا حداکثر انطباق با ف تالش شده است دستورالعملیک معلم دانشگاه است. در طراحی این  عنوان بهاعضای هیات علمی آشنایی اولیه  ها دوره

افزایی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم شد، دستورالعمل اجرایی طرح دانشهای یک عضو هیات علمی وجود داشته با

 د. پزشکی وارستگان به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می گرد

 : تعاریف1ماده 

 افزاییهای دانشهای تدوین شده جهت دورهسرفصل تدریساساتید واجد شرایط  مدرسان طرح:

 کلیه اعضای هیات علمی با اولویت اعضای هیات علمی واجد شرایط تبدیل وضعیت، اعضای هیات علمی جدیداالستخدام، مربی. مخاطبان طرح:

مندرج  1-18( و محورهای 2مندرج در جدول شماره ) 1-14(  ، محورهای 1مندرج در جدول شماره ) 1-22محورهای عبارت است از  دوره های مهارتی:

 افزایی.طرح دانش ( دوره های آموزشی3در جدول شماره )

 19-23و محورهای  (2مندرج در جدول شماره ) 15-19( ، محورهای 1مندرج در جدول شماره ) 23-27عبارت است از محورهای  دوره های معرفتی:

 ( دوره های آموزشی طرح دانش افزایی.3مندرج در جدول شماره )
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 : عناوین دوره های آموزشی2ماده 
 باشد:ها به شرح جداول ذیل در سه سطح  میعناوین و مجموع ساعات دوره

 علمی  در سطح یکعناوین و ساعات دوره های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات  -1جدول 
 زمان دوره )ساعت( عناوین دوره ها ردیف

1 

ی
ارت

مه
ی 

ها
ره 

دو
 

 16 ضوابط و مقررات دانشگاهی              

2 

ی
زش

مو
ی آ

ها
ره 

دو
 

 4 اصول و مبانی  یاد دهی و یادگیری 

 4 روش های تدریس دانشجو محورو  مبانی انتخابی روش تدریس و روش های تدریس استاد محور 3

 4 )انواع حیطه ها(دوره طرح  نیو تدو یدرس یزیبا برنامه ر ییآشنا 4

 4 فناوری های نوین در آموزشمقدماتی بر آموزش مجازی و  5

 4 ، تشریحی و... MCQهای  آزمون :آزمون  و تحلیل اصول طراحی 6

 4 دانش پژوهی و پژوهش در آموزش 7

 4 مهارت های ارتباطی 8

 4 در آموزشاخالق  9

10 

ی
ش

وه
پژ

ی 
ها

ره 
دو

 

 4  یو لزوم انجام پژوهش در پزشک قیتحق یولوژیزیف

 6 لزوم و اصول ارزیابی در پزشکی : روش های کمی و کیفی؛ عوامل مخدوش کننده 11

 5 یجستجو در آنها و علم سنج یچگونگ ،یمنابع اطالعات پزشک 12

 4 یپزشک در یابیو لزوم و اصول ارز یقاتیپروپوزال تحق کیا زاج 13

 2 یمقدمات -یانواع مطالعات پزشک 14

15 Cross sectional studies 2 

16 Cohort studies 2 

17 Case-control studies 2 

18 Quasi experiments 2 

19 Controlled trial & randomization 4 

 4 تونم یو بررس یپزشک سمیو ژورنال یسیاصول مقاله نو ،اجزا و انواع مقاالت 20

 Publication ethics & plagiarism 3 اخالق انتشار  21

 5  گاهبه صورت کار Endnoteرینظ متداول یافزارها نرم و یسیاصول رفرنس نو 22

23 

ی
فت

عر
ی م

ها
ره 

دو
 

 16 (1اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی )سطح

 16 (1اخالق علمی و حرفه ای )سطح 24

 32 (1معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم )سطح 25

 16 (1اصول تعلیم و تربیت اسالمی)سطح 26

 16 (1تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسالمی )سطح 27

 ساعت 184 مجموع ساعات
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 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی  در سطح دوعناوین و ساعات دوره های طرح  -2جدول 
 زمان دوره )ساعت( عناوین دوره ها ردیف

1 

ی
ارت

مه
ی 

ها
ره 

دو
 

 16 ضوابط و مقررات دانشگاهی              

2 

ی
زش

مو
ی آ

ها
ره 

دو
 

 4 فنون و روش های تدریس پیشرفته 

 4 اصول برگزاری ژورنال کالب مبتنی بر شواهد 3

 4 نگارش پروپوزال دانش پژوهی آموزشی 4

 4 برنامه درسی پنهان  5

 4 الگوهای یاد دهی و یادگیری  6

 4 اقتصاد آموزش 7

 4 آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا  8

 4 دستیابی و به کارگیری بهترین شواهد در آموزش پزشکی 9

10 

ی
ش

وه
پژ

ی 
ها

ره 
دو

 

 2 کاربردها و فیتعار یرینمونه گ یروش ها

 4 ای بر آمار کاربردی با رویکرد غیر ریاضیاتیمقدمه 11

ا و هتست ،تست نظریه و حجم نمونهاطمینان، تئوری فاصله  ،انواع داده ها :آمار کاربردی با رویکرد غیر ریاضیاتی 12

 آماری نتایج گزارش و نمودارها ترسیم نحوه مختلف، افزارهای نرم در مثال همراه به آماری معمول لیزهایآنا

22 

 4 روایی و پایایی ،یطراح مصاحبه: و پرسشنامه کمک با ارزیابی 13

 5 تست های تشخیصی 14

15 

ی
فت

عر
ی م

ها
ره 

دو
 

 16 (2اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی )سطح

 16 (2اخالق علمی و حرفه ای )سطح 16

 32 (2فلسفه علم )سطحمعرفت شناسی اسالمی و  17

 16 (2اصول تعلیم و تربیت اسالمی)سطح 18

 16 (2تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسالمی )سطح 19

 ساعت 184 مجموع ساعات
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 سهعناوین و ساعات دوره های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی  در سطح  -3جدول 
 زمان دوره )ساعت( عناوین دوره ها ردیف

1 

ی
ارت

مه
ی 

ها
ره 

دو
 

 16 ضوابط و مقررات دانشگاهی              

2 

ی
زش

مو
ی آ

ها
ره 

دو
 

 4 مدیریت تغییر در آموزش پزشکی 

 4 اصول طراحی و بازنگری کوریکولوم  3

 4 کارآفرینی و خلق ثروت در علوم پزشکی 4

 4 آموزش پاسخگو 5

 4 اعتباربخشی آموزش در سیستم آموزش پزشکی 6

 4 آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی  7

 4 فنون و روش های تدریس پیشرفته 8

 4 طراحی پرسشنامه و اجرای پژوهش در آموزش 9

10 

ی
ش

وه
پژ

ی 
ها

ره 
دو

 

 5 آنالیزامرور نظام مند و مت

 5 مصوب و مراکز رشد دانشگاه و کشورتحقیقاتی مراکز  ،هامعرفی و بازدید از آزمایشگاه 11

 5 مقدمه ای بر روش های کیفی 12

معاونت بهداشت و  ،معاونت درمان ،هادرمانی نظیر بیمارستان -آشنایی با داده ها و مراکز تولید داده های بهداشتی 13

 داروو معاونت غذا 

2 

 2 پتنت ثبت اختراع و 14

 5 آنالیز بقا 15

 5 و آنالیز هزینه یاثربخش 16

 3 ارائه نتایج تحقیق سمینار و معرفی سخنرانی و اسالید خوب  17

 3 به داده کاوی ه ایمقدم 18

19 

ی
فت

عر
ی م

ها
ره 

دو
 

 16 (3اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی )سطح 

 16 (3اخالق علمی و حرفه ای )سطح 20

 32 (3فلسفه علم )سطحمعرفت شناسی اسالمی و  21

 16 (3اصول تعلیم و تربیت اسالمی)سطح 22

 16 (3تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسالمی )سطح 23

 ساعت 184 مجموع ساعات
 

 

 : متولی برگزاری3ماده 

شی مرکز میهای مهارتی و معرفتی طرح دانشمتولی برگزاری دوره سازی، معاون آموز شد که دوره های مهارتی را  با همکاری افزایی و توانمند با

تأمین "دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مرکز در خصوووو  مدیر فرهنگی و و دوره های معرفتی با همکاری  مدیر پژوهش وفناوری مرکز

 نماید.برگزار می، "مدرسان دوره ها"و  "محتوا

 : مدرسان طرح4ماده 
 مدرسان محورهای معرفتی توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مرکز معرفی می شوند.  -4-1

 گردند.پژوهش مرکز تعیین میمدیریت مدرسان محورهای مهارتی توسط معاون آموزشی و  -4-2

 حوزه باشند. 4ت حداقل دارای مرتبه استادیاری بوده و مدرسان حوزوی طرح دارای حداقل مدرک سطح مدرسان دانشگاهی طرح می بایس -4-3

 :  فرایند اجرا5ماده 



  

 

 معاونت آموزشی
  دانش افزایی و توانمند سازی  آئین نامه طرح

 علمی هیات )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی( اعضای

WI 03/02 

05 

02 

24/10/1399 

که امکان برگزاری دوره ها توسط  مرکز به صورت مستقل مقدور نباشد،دوره ها با همکاری سایر دانشگاه های مرتبط با هماهنگی در صورتی -5-1

 شد. قبلی برگزار خواهد 

با توجه به محدودیت زمانی اجرای طرح به لحاظ بهره گیری از فرصت تابستان و تعطیالت بین دو ترم تحصیلی، کثرت متقاضیان شرکت  -5-2

 گردد.ارائه  مجازیتواند به صورت می هادورهدر دوره ها و تعدد عناوین آموزشی دوره ها، 

و ترجیحًا در قالب جلسات کارگاهی و هم اندیشی با تعداد محدود و  حضوری، برگزاری آنها به صورت دوره های معرفتیتأکید اصلی در  -5-3

 مناسب که امکان تعامل علمی مدرسان و استادان را فراهم آورد، می باشد.    

 باشد. اجرا می: برگزاری دوره های معرفتی به صورت مجازی و غیر حضوری، صرفاً در موارد خا  و استثنایی قابل 1تبصره 

 ها و مؤسسات آموزشیآیین نامه ارتقای مرتبه اعضاء هیات علمی دانشگاه»شرط احتساب امتیاز دوره های توانمندسازی و دانش افزایی مذکور در  -5-4

 شورای عالی انقالب فرهنگی، ارائه گواهی اتمام دوره می باشد.  14/10/1389مورخ  679، مصوب جلسه «و پژوهشی

 شرایط ارائه گواهی  پایان دوره به شرح ذیل می باشد:  تبصره :

  دوره هادر فعال شرکت 

 ها تمرینات کارگاه کارگروهی و ها، بحث در ومشارکت حضورفعال 

  تکالیف مربوط به دوره های برگذار شده در سامانه آموزش مجازی  ثبت 

سامانه آموزش مجازی مرکز ارائه می شود که شامل طرح دوره،  قبل از هر کارگاه مطالب آموزشی مرتبط جهت کمک به یادگیری در -5-5

  اسالیدها، منابع برای مطالعه بیشتر

 وظایف معاون آموزشی  :6ماده 
 ریزی جهت شرکت اساتید مرکز در طرح و صدور گواهی نامه معتبر برنامه -1

 کز معرفی مدرسان پیشنهادی طرح به کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی مر -2

 فرهنگ سازی در خصو  اهمیت و لزوم گذراندن دوره ها توسط اعضای هیات علمی مرکز -3

 بازخوردگیری و جمع آوری سؤاالت، ابهامات و نواقص طرح و ارائه گزارش به ریاست مرکز -4

 : نظارت وارزیابی 7ماده 

ابی میزان موفقیت شرکت کنندگان در کسب توانمندسازی الزم است ارزیابی شرکت کنندگان به صورت ارزی ارزیابی شرکت کنندگان: -7-1

شده و یا  فهای تعریف شده و ارائه بازخورد به ایشان انجام شود. این کار می تواند از طریق ارایه تکلیف فردی یا ارزیابی عملی توانمندی های تعری

 روش های مناسب دیگر انجام شود.. 

درسان دوره های آموزشی انجام و بازخورد مناسب براساس نتایج این ارزشیابی توسط کمیته توانمند الزم است ارزیابی م ارزیابی مدرسان: -7-2

 سازی مرکز  به معاون آموزشی و مدرسان داده شود.  

ان از گالزم است ارزشیابی دوره آموزشی حداقل از نظر میزان اجرای برنامه تعیین شده و نیز میزان رضایت شرکت کنند ارزشیابی دوره: -7-3

ام نجدوره برگزار شده، انجام شود و همچنین الزم است براساس بازخوردهای حاصل از ارزشیابی دوره، اقدامات اصالحی برای ارتقای کیفیت دوره ا

 و مستند گردد. 



  

 

 معاونت آموزشی
  دانش افزایی و توانمند سازی  آئین نامه طرح

 علمی هیات )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی( اعضای

WI 03/02 

05 

02 

24/10/1399 

ر ای مهارتی را زیر نظکمیته توانمند سازی مرکز براساس نیازسنجی ساالنه می تواند عناوین دوره هتغییر عناوین دوره های مهارتی:  -7-4

 معاون آموزشی تغییر دهد. 

 : هزینه های اجرای طرح8ماده 
 معاون آموزشی  مرکز موظف به برآورد و تأمین هزینه و امکانات مورد نیاز دوره ها از محل اعتبارات مرکز می باشد.

 معاون آموزشی جهت هماهنگی، گزارشی از اقدامات خود را در راستای تأمین بودجه و اعتبارات دوره به ریاست مرکز  ارسال نماید. :1تبصره 

 

 

 


