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 مقدمه 

  توسعه کشور اساسی  از ملزومات    یکیعنوان    آموزش به  تیفیک  بهبود  ها ورش دانشگاهتنقاط جهان، گس  ریسا   انندمدر کشور ما  

علمی، یک استراتژی کلیدی برای بهبود کیفیت  هیأتای اعضای توسعه حرفه ، . برای رسیدن به این مهمنظر گرفته شده است در

روند و توانمندی ایشان بر آموزشی کشور به شمار می  نظامهای  مؤلفه  تریناساسیاعضای هیأت علمی از  .  نظام آموزش عالی است

ه بیشتر در جهت حل مسائل کاری  آموزش تأثیر مستقیم داشته و باعث تقویت احساس مالکیت اندیشه و در نتیجه انگیز  عملکرد

و پژوهش تاثیر بسزایی دارد، بلکه  ، نه تنها در ارتقای کیفی فرآیند آموزش  علمی   تئهیهیأت  اعضای  عملکرد صحیح    شود.می

تحوالت نظام آموزش عالی با تغییرات بسیار زیادی در زمینه  عالوه بر این،  گردد.  سبب ایجاد تحول در سطح جامعه و کشور می 

و توسعه   ء بروزرسانی، ارتقاو    روبرو است  های سریع فناوریدانشجویان و پیشرفتتعداد  افزایش  سازمانی، تغییر مفاهیم آموزشی،  

مهارت و  محیطسرمایههای  اطالعات  در  انسانی  آموزشیهای  با  پژوهشی،  -های  همگامی  راستای  تحوالتدر  حائز    این  بسیار 

دسازی اعضای  نهای آموزشی در راستای توانملزوم طراحی دوره   ،در این خصوص به منظور افزایش کیفیت آموزش  .اهمیت است

برای رویارویی با اینگونه تغییرات ...  ، برنامه درسی وهای جدید آموزش، ارزشیابیقبیل روشی با موضوعات آموزشی از  علم  هیأت

  هیأتبا توجه به اینکه عدم استفاده از یک برنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای    باشد.  حیاتی میدر راستای بهبود کیفیت  

عالی نظام آموز اهداف  به  امکان رسیدن  تأ علمی  را  از یک رویکرد نظامین نخواشی  استفاده  برنامهمهد کرد،  ی  هامند و داشتن 

 است.  مؤثر ...و   ی، مدیریتی، پژوهشیهای آموزشعلمی در زمینه هیأتاعضای  علمی  مدت برای برگزاری و ارتقایبلند

-برنامه و  جامع، یکپارچه رویکردیبا   بتوان تا کندمی مطرح را  علمی تهیأ  اعضای  توانمندسازی نظام طراحی  لزوم فوق  مطالب

علمی توانمندسازی هایبرنامه ،شده ریزی ترفیع  عملکرد  در خصوص   و اجرا کرد تری مؤثر شکل به را اعضای هیأت  آموزشی، 

   مناسبی اتخاذ کرد.   هایگیریتصمیمعلمی،  هیأتاعضای  مرتبه  یسالیانه و ارتقا

توانمندساز پزشک  ی علم  أتی ه  یاعضا  یواحد  آموزش  توسعه  و  مطالعات  پزشک  یمرکز  علوم  منظور   رجانیس  یدانشکده  به 

توانمند  یبالندگ  ساو    خود  یعلم  أتیه  یاعضا  یآموزش  یسازو  پیاده  راستای  اعضای زدر  توانمندسازی  اجرایی  نامه  شیوه  ی 

  عضای هیأت علمی ا  یسازنامه توانمندنیی، آعمطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبو  علمی ابالغ شده توسط مرکزهیأت  

  ییروند اجرا یسازشفافنامه با هدف نییآ نیباشد. ایاالجرا مدانشکده الزم یآموزش یشورادر   بینموده که بعد از تصو تدوین را 

علمیکار هیأت  اعضای  ای  حرفه  های  مهارت  افزایش  تغ  ،  ارتقا  انهیسال  عی)ترف  یآموزش  تیوضع  رییو  اعضا  ءو    أتیه  یمرتبه 

اعضا  (یعلم که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  ا  دی با  یعلم  أتیه  یاستفاده  اساس  کس  نامه آیین  نیبر  به    ازات یامت  بنسبت 

نما  یآموزش  یتوانمندساز آندیاقدام  این  ارتقا  نیی.  شامل  نمیتوانمندی  ینامه  رشته  هر  تخصصی  ع های  هر  و  هیأت  باشد  ضو 
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های تخصصی جداگانه است که شامل بندهای  در حیطه تخصصی خود ملزم به آموزشهای جدید  فعالیتعلمی حسب رشته یا  

 ی اعضا  یآموزش  یو توانمندساز  ی به مقوله بالندگ  یبه عنوان چراغ راه  نامهاین آیینکه    است  دیام  گردد.این برنامه جامع نمی

 کمک کند.  ی علم أتیه

 

 توجه ویژه ای به اسناد باال دستی شده است که عبارتند از:  آیین نامه، در تدوین این 

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه  20/07/1400مورخ  279مصوبه جلسه  -1

دوره"  -2 کیفیت  جدیدالورودمعیارهای  علمی  هیأت  اعضای  آموزشی  توانمندسازی  الزامی  نا ابالغ    "های  طی  مه  شده 

بهداشت  29/7/1399د مورخ  /3589/500 وزارت  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  آموزش    از سوی مرکز مطالعات  و  و درمان 

 پزشکی

دورهشیوه  -3 اجرایی  جدیداالنامه  علمی  هیأت  اعضای  آموزشی  توانمندسازی  دانشگاهتسهای  ابخدام  نامه الغها،  طی  شده 

  3/4/1398د مورخ /1792/500

ی مصوب جلسه تی و غیردولتی و فناوری دولشوهژهای آموزش عالی، پ سسهؤعلمی مهیأت  نامه ارتقای مرتبه اعضای  آیین  -4

 ( 1)ماده  ب فرهنگیشورای عالی انقال 18/12/1394مورخ  776

 های علوم پزشکی کشور  علمی دانشگاه ها/دانشکده  هیأت نامه اجرایی توانمندسازی آموزشی اعضای شیوه -5
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 تعاریف، اهداف و کلیات فصل اول:  

 

 ها واژه تعریف : 1ماده 

پزشکی  - آموزش  توسعه  و  مطالعات  مدیریت  :مرکز  از  دانشیکی  آموزشی  معاونت  حوزه  میکدهای  هدف   باشده  با   که 

ریزی آموزشی، مستمر کیفیت آموزش علوم پزشکی با هدف غایی ارتقای سالمت جامعه؛ از طریق برنامه  یتوسعه، بهبود و ارتقا

های نوین تدریس و ارزشیابی، پژوهش در آموزش، بکارگیری بهترین علمی، توسعه و اجرای شیوههیأت  توانمندسازی اعضای  

 نماید. فعالیت می  وهیشواهد با استفاده از طرح های نوآورانه آموزشی و توسعه دانش پژ

از واحدهای مرکز    اعضای هیأت علمی:واحد توانمندسازی    - پزش  مطالعاتیکی  که  است  کده  ی دانشکو توسعه آموزش 

 . باشدعلمی میهیأت    یاعضا آموزشی ویژههای توانمندسازی ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامهبرنامه ،ولی طراحیتم

مهتکمی  :اعضای هیأت علمی  توانمندسازیعلمی  ه  تکمی  - مرکز  تای  مدیر  از  پزشکی،  مطالعاتشکل  آموزش  توسعه    و 

، یک عضو هیأت علمی از مقطع علوم پایه، یک عضو هیأت علمی از مقطع علوم  مسئول واحد توانمندسازی  مدیر امور آموزش،

،  هتکمیاین  ظایف  آید. واعضای هیأت علمی دعوت بعمل میو بر حسب ضرورت و بنا به تشخیص مدیر مرکز از سایر    بالینی

برنامه  نتایج  بندیجمع   و  بررسی تأیید  توانمندسازی  هایدوره   برای  ریزینیازسنجی،  علمی،  هیأت    هایبرنامه  اعضای 

وگروه  سوی  از   شده  درخواست  توانمندسازی آموزشی  بررسی  های    های دوره  از  شده  انجام  های ارزشیابی  نتایج  واحدها، 

-مناسب می  راهکار   اتخاذ  و   توانمندسازی  واحد   های چالش  بعدی، بررسی  هایریزیبرنامه  برای  آن  از  استفاده   و  توانمندسازی

 باشد.  

از روشمجموعه  :اعضای هیأت علمیآموزشی    توانمندسازی  - مهارتای  و  نگرش  دانش،  که  تدابیری  و  اعضای  ها  های 

 دهند.   ءها و وظایف موردانتظار ارتقامشخص، در جهت ایفای نقش های ت علمی را در حیطهأ هی

برنامهفعالیت  : اعضای هیأت علمیآموزشی  توانمندسازی  های  برنامه  -  به کمک یا و سازیآماده برای شده ریزیهای 

وری،  بهره به منجر که است مدیریت و رهبری آموزش، پژوهش، هایزمینه درخود   هاینقش ایفای اعضای هیأت علمی برای

دانشکده   هایو مأموریت اندازچشم اهداف، به رسیدن اعضای هیأت علمی برای ایحرفه و شخصی توسعه و کارایی سودمندی،

 شود. می

 اعضای استخدامی اداری نامهآیین  9ماده   طبق کهوهشی  ژعلمی آموزشی یا پ هیأت    یهر یک از اعضا  علمی:   هیأتعضو    -

 آموزشی، هایگانه )فعالیتهفت هایفعالیت امر  به  کشور  درمانی  بهداشتی خدمات و علوم پزشکی هایدانشگاه علمی تأ هی
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  هایفعالیت و  سالمت یارتقا و درمانی بهداشتی، خدمات ارائه مدیریتی، و  اجرایی هایفعالیت فردی، فرهنگی، توسعه پژوهشی،

 از منظورنامه  آیین  این شود. درمی گفته د،پردازنشود( می می محول وی به مؤسسه طریق از که مؤسسه از خارج در تخصصی

 مربی، علمی در مراتب رسمی  یا پیمانی بصورت که باشدیم بالینی و پایه علوم علمی تأ هی  اعضای کلیه علمی تأ هی عضو

 که است  ذکر به نمایند. الزممی خدمتسیرجان  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی دانشکده علوم در  استاد و دانشیار استادیار،

 شوند. می تعریف این شامل نیز ت علمیأ هی مینأ ت نحوه قانون مشمول  افراد و علمی تأ هی بصورت  تعهدات انجام متقاضیان

م  علمی جدیدالورود:هیأت  اعضای    - قراردادی،  پیمانی،  از  اعم  علمی جدیدالورود  و سرباز  تاعضای هیأت  عهدین خدمت 

 گذرد. می  به عنوان عضو هیأت علمی آنها  فعالیت از آغاز سال  2که کمتر از هیأت علمی 

ارزشیابی ، ریزی درسیبرنامه،  یادگیری-مدیریت و مقررات دانشگاهی، یاددهیهای  حیطه  منظور :های توانمندسازی حیطه -

 باشید کیهمییارزشیابی برنامه آموزشی و مدیریت و رهبری آموزشی ، ایتعهد حرفهپژوهی، دانش، در آموزشآموزشی، پژوهش 

 گیرد.با توجه به آنها صورت میبرنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی  

طرییق   از  علمیی  تهیأ   عضو  که  هستند  هاییبرنامه  منظور  ی(بیترک  ،یمجاز)غیرحضوری  هایبرنامه  حضوری/غیرحضوری:  -

در برنامیه   پزشیکی  آمیوزش  توسیعه  مطالعات و  مرکز  تأیید  مورد  الکترونیک  محتوای  از  استفاده  و با  ، آفالین و یا ترکیبیآنالین

-برگیزار میی مشخص مکان  و  زمان  در  و  اعالم همگانی  اساس  بر  حضوری  هایبرنامه.  کندمی  دریافت  گواهی  و  نمایدشرکت می

 گردد.  

   علمی  هیأتبرنامه جامع توانمندسازی آموزشی اعضای  اهداف :2ماده  

 سازی اعضای هیأت علمی برای ایفای نقش خود به عنوان یک معلم دانشگاه در بدو ورود آماده -

 دانشگاه های بیشتر در طول مدت فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی آمادگی برای کسب توانمندی -

مهارت  - و  نگرش  دانش،  اعضای  ارتقای  ای  حرفه  در  هیأتهای  یاددهیحیطه  علمی  دانشگاهی،  مقررات  و  مدیریت  -های 

ای، ارزشیابی برنامه آموزشی و پژوهی، تعهد حرفهریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، پژوهش در آموزش، دانشیادگیری، برنامه

 مدیریت و رهبری آموزشی 

های توانمندسازی آموزشی و تخصصی ویژه اعضای  در برگزاری کارگاهدفتر توسعه آموزش    و    آموزش بالینیهمکاری با واحد    -

 هیأت علمی بالینی 

 های توانمندسازی اعضای هیأت علمی تقویت مشارکت سایر واحدهای دانشکده در برنامه -

 اعضای هیأت علمی  برنامه های توانمندسازیریزی در برنامه توجه به سطوح مختلف مخاطبین -
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 علمی  هیأتالعمر در اعضای  ایجاد زمینه یادگیری مادام -

 : انواع برنامه های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی      3ماده 

 باشد که عبارتند از: ها میهای واحد توانمندسازی شامل طیف وسیعی از فعالیتبرنامه

نیاز گروههای  کارگاه  - با  مطابق  آموزشی  به صورت حضوری،   های هدف:توانمندسازی  که  است  آموزشی  برنامه  منظور 

یا سایر مراکز    مشترک  ا یمستقل  ی که به صورت  بیترکمجازی و یا   توسط واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده و 

 گردد.  معتبر به منظور یادگیری مهارت مشخصی اجرا می

مدرسه مدت  کوتاه هایدوره  - قالب  در  کوتاه  دوره  :های فصلیموضوعی  آموزشهای  به  میمدت  اطالق  که  هایی  شود 

های شغلی  های آموزشی و پژوهشی مرتبط و ایجاد مهارتیأت علمی در حوزههدف آن ارتقای دانش، نگرش و مهارت اعضای ه

ها به صورت مجازی، گردند. این دورهها پس از طی دوره، به اخذ گواهی پایان دوره نائل میدر ایشان است. فراگیران این دوره

 حضوری و یا ترکیبی قابل ارائه هستند. 

زبان  دوره  - بلند مدت آموزش  دوره  انگلیسی:های  تدریس،  این  برای  علمی  هیأت  اعضای  توانمندی  تقویت  منظور  به  ها 

می  انگلیسی  زبان  به  مقاالت  نوشتن  و  مکالمه  در  تحقیق،  ها  دوره  این  تقویت  2باشد.  منظور  به  مقدماتی  عمومی    سطح  زبان 

(General English)  های داخلی )آزمونهای بلند مدت مربوط به  دورهبرگزاری  در قالب    پیشرفتهسطح  وMHLE  ،MSRT 

های مذکور در صورت تخصیص گردد. الزم به ذکر است که دوره و ...( طراحی و اجرا می  IELTS  ،TOFELالمللی ) و ...( و بین

 گردد. اعتبار، تأمین نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن زیرساخت های ضروری برگزار می

پزشکیصبحانه  - آموزش  کاری  نشست:  های  آموزشی منظور  معاون  و  بالینی  اساتید  حضور  با  غیررسمی  آموزشی  های 

پردازند. موضوع مورد باشد که صاحب نظران به گفت و گو و تبادل تجربیات در رابطه با یک موضوع مشخص می بیمارستان می

-رو و راهکارهای آن بحث می  های پیش گیرد و در صورت امکان در مورد چالشهای مختلف مورد بحث قرار می بحث از جنبه

 شود.    

کالب  - پزشکیژورنال  آموزش  شرکت:  های  آن  در  که  است  آموزشی  جلسه  بامنظور    و  انتقادی  تفکر  مفاهیم   کنندگان 

آشنا می  متون  ارزشیابی افزایشتحقیقاتی  به  تواند منجر  این جلسات می    یادگیری  و  پژوهش  برای  انگیزه  ایجاد  دانش،  شوند. 

 شود.   جدید  دانش  با  آشنایی و  مقاالت نقد نحوه
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های اصلی آموزش پزشکی  منظور جلسه آموزشی است که در آن مقاالت آخرین شماره ژورنال :  ژورنال واچ آموزش پزشکی  -

 شوند.   و ... مرور می  Medical Teacher ،BMC Medical Education  ،Academic Medicineمانند 

سازی شده و در آن نکات کلیدی و  سازی و سادهمنظور محتوای آموزشی است که خالصه  :های آموزش پزشکیفکت شیت -

 گیرد.    مندان در حوزه آموزش پزشکی قرار میشود و در اختیار عالقههای آموزشی بر اساس متون علمی گردآوری میتوصیه

ال دانش در رابطه با موضوعات مختلف منظور محتوای آموزشی صوتی است که با هدف انتق:  های آموزش پزشکیپادکست  -

 گیرد.  مندان قرار میآموزش پزشکی در اختیار عالقه

منظور محتوای آموزشی تصویری است که با هدف ارتقای دانش، نگرش و مهارت اعضای    :های آموزش پزشکیاینفوگرافی  -

 شود.   هیأت علمی تهیه می

برنامه به ذکر است که مجموعه  به های در نظر گرفتهالزم  با توجه  اعضای هیأت علمی  توانمندسازی آموزشی  راستای  شده در 

مند به حوزه ها به صورت مشارکتی و با همکاری اعضای هیأت علمی عالقهنامهبر بود. این خواهد ارائه دانشکده قابل نحوه حمایت

 گردد. و ارزشیابی می  اجرا طراحی، نظر واحد توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آموزش پزشکی و زیر
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 های توانمندسازی برنامه یاجرای شیوهعملکرد و : دومفصل 

 

 های توانمندسازی اعضای هیأت علمیفرآیند برگزاری برنامه -4ماده  

های فردی  توانمندسازی و توسعه مهارتها(  ها و دوره )کارگاههای  برنامهعلمی متولی    هیأتواحد توانمندسازی اعضای   -4-1

ب  ایو مستقل    یبیترک  ،مجازی  ،به صورت حضوریعلمی    هیأتاعضای   دانشگاه  ایدو    نیمشترک  ریزی برنامهباشد.  می   چند 

-اساس نقش  های توانمندسازی در واحد توانمندسازی و بر اساس الگوی کلی شامل طراحی، اجرا و ارزشیابی و بربرای برنامه

،  کننده کالس، برقرارکننده ارتباط، ارزیابگر(، ادارهدهنده درس )سخنران، تسهیلت علمی شامل: ارائهأ های اصلی یک عضو هی

 گیرد. ای بودن انجام میکننده منابع آموزشی و الگوی حرفهریز، تامینبرنامه

عضیای هییأت علمیی االیف( نامیه شیامل های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی در ایین آییینمخاطبان برنامه  -4-2

اعضای هییأت ج(  متقاضی ارتقای رتبه از مربی به استادیاری یا از استادیاری به دانشیاری    اعضای هیأت علمیب(  ،  جدیدالورود

 باشد.  میعلمی  هیأت  مدرسین غیر عضو و د( ی رتبه از دانشیاری به استادی ارتقامتقاضی    علمی

در خصوص آموزشی و پژوهشی  نیازسنجی  ،  نیازها است  قتحلیل دقی  لزم شناخت وتاثربخشی هر برنامه مساز آنجا که    -4-3

هی  مورد  هایبرنامه اعضای  روشأنیاز  از  مداوم  صورت  به  توانمندسازی،  واحد  توسط  علمی  میت  صورت  زیر    گیرد: های 

اببا    نیازسنجی از  انجام می   پرسشنامهزار معتبر  استفاده  اسفندماه  اعضای هیأت گیرد  که هر سال در  پیشنهادات  و  نظرات  و 

های مقطعی با استفاده از نیازسنجییک بار  ماه    3هر    همچنین(.  1)پیوست شماره    گرددآوری میخصوص جمع  ینعلمی در ا

(،  2)پیوست شماره    سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیکارگاه موجود در  درخواست برگزاری  ابزارهایی از قبیل: فرم  

گروه مدیران  از  اساتیدنظرخواهی  و  و  ها  کیفی  صورت  دانشگاه  به  سایر  تجربیات  از  صاحب  استفاده  اساتید  نظرات  و  نظر ها 

 گیرد.صورت می

 عهده به دارندرا  توانمندسازی   هایهبرنام در تدریس برای  کافی شایستگی که اساتیدی انتخاب خصوص در  گیریتصمیم  -4-4

 گیری خواهدتصمیم همکاری تداوم خصوص در ،شده انجام ارزشیابی اساس بر باشد وواحد توانمندسازی و کمیته علمی آن می

 شد.  

االمکان شرایطی را فراهم آورد که تمامی امور مربوط واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده موظف است حتی  -4-5

آموزشی به صورت برخط و در قالب    های برنامهنام، حضور و غیاب، ارزشیابی و صدور گواهی شرکت در    رسانی، ثبت به اطالع
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های توانمندسازی در سامانه مدیریت رویدادها  یگیری برنامهرسانی، اجرا و پبدین منظور اطالع  ای انجام پذیرد.های رایانهبرنامه

-واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی هدایت می که زیر نظر    certificate.sirums.ac.ir/edcبه آدرس  ها  و گواهینامه

 گیرد.   شود، صورت می

-اطالع   ؛آموزشی  برنامه   برگزاری  از  پیش   روز   3حداقل    است  واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده موظف  -4-6

و    از طریق سایت مرکز مطالعاتبرگزاری    محلنحوه و  طول دوره،  ،  تاریخ  عنوان،آن از جمله    جزئیات   خصوص  در  دقیقی  رسانی

     .انجام دهدهای اجتماعی مجازی شبکهو ها  و گواهینامه، سامانه مدیریت رویدادها توسعه آموزش پزشکی

توسط یک پرسشنامه مورد سنجش و   ،پس از پایان دورهآموزشی و رضایت گروه هدف برنامه    برنامهکیفیت برگزاری    -4-7

ارزیابی در پیوست لیست . چکگیردو نتایج ارزیابی به منظور انجام اقدامات اصالحی مورد استفاده قرار می د گیرقرار می ارزیابی 

 .ارائه شده است 3شماره 

کنندگان  شرکت  ، توانمندسازی، در پایان دورهنظر مدرس دوره آموزشی و یا تشخیص کمیته  بر اساس  در صورت نیاز    -4-8

های حضوری، مشارکت فعال در کارگاه، انجام کارهای گروهی و انجام تکالیف داده  مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در دوره

 های غیرحضوری، آزمون کتبی از محتوای ارائه شده به عمل خواهد آمد. شده، محور ارزیابی خواهد بود. در دوره

هفته پس  سه  حداکثر تا را آموزشی  برنامهگواهی شرکت در  است  واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده ملزم  -4-9

 اند، صادر نماید. که مدت زمان قابل قبولی را در برنامه حضور داشته   نیکنندگا، برای شرکتاز برگزاری

آموزشی، به امضای ریاست دانشکده و معاون آموزشی دانشکده    برنامهگواهی )کاغذی/الکترونیک( شرکت/تدریس در    -4-10

تاریخ   و  با شماره  و  صادر می همراه  گواهی  5به مدت حداکثر  گردد  نمونه  بود.  اعتبار خواهد  دارای  در    سال  شرکت/تدریس 

 شود. مشاهده می 4در پیوست شماره   آموزشی کارگاه 

-ینیمشمول این آ  هایبرنامهمعاونت آموزشی دانشکده موظف به تأمین اعتبار الزم در هر سال تقویمی برای برگزاری    -4-11

بود.   خواهد  پزشکنامه  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  ابتداکده  دانش  یمرکز  در  است  تقو  یموظف  سال  برآورد    ،یمیهر 

   .د یه اعالم نماکددانش یبه معاونت آموزش را آموزشی اعضای هیأت علمی یتوانمندساز هایبرنامه یبرگزار  یاعتبارات الزم برا

حقب  -4-12 پرداخت  روند  در  تسریع  منظور  توسط    هایبرنامه  نیمدرس/مدرس  الزحمهه  شده  توانمندسازیبرگزار    ؛واحد 

در اختیار امور مالی معاونت آموزشی قرار گیرد تا بالفاصله پس از صدور گواهی  بایستی در اسرع وقت    ا هبرنامهاین  اطالعات  

   پرداخت گردد. مدرسین/مدرس حق الزحمه یک ماهمدت حداکثر ظرف  ،تدریس
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 اعضای هیأت علمی   یآموزش تیوضع  رییتغتوانمندسازی در استفاده از امتیاز آموزشی  -5ماده 

، گواهی نهایی بر اساس مرتبه(  ءو ارتقا  انهیسال  عی)ترف  یآموزش  تیوضع  رییتغحسب تقاضای عضو هیأت علمی هنگام    -5-1

هیأت ممیزه توسط مرکز مطالعات و  امور هیأت علمی و یا  صادر شده از تاریخ آخرین تبدیل وضعیت، جهت ارائه به    هایگواهی

می  صادر  پزشکی  آموزش  به  توسعه  الزم  برنامهگردد.  طوری  بایستی  علمی  هیأت  عضو  هر  است  هنگام  ذکر  که  نماید  ریزی 

 های توانمندسازی در هر موضوع را گذرانده باشد.  دریافت گواهی نهایی حداقل برنامه

می  -5-2 علمی  هیأت  سالیانهاعضای  ترفیع  زمان  در  شده  کسب  توانمندسازی  امتیازات  از  استفاده   ،توانند  نیز  ارتقاء  برای 

 ند.  نمای

استفاده  توانند از امتیازات استفاده شده در یک دوره ترفیع سالیانه و ارتقاء برای دوره بعد نیز  اعضای هیأت علمی نمی  تبصره:

 نمایند. 

ها به عنوان مدرس و یا  دانشگاهسایر  های توانمندسازی آموزشی  برنامهکه اعضای هیأت علمی دانشکده در  در صورتی  -5-3

و بررسی و    هابرنامههای فوق بعد از مطابقت با لیست  کننده، شرکت نمایند، امتیاز توانمندسازی صادره توسط دانشگاهشرکت

 تأیید مستندات؛ توسط واحد توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده اختصاص داده خواهد شد.  

 شود. های برگزاری مختلف( امتیازی در نظر گرفته نمییکسان )با تاریخهای تکراری با عناوین برای گواهی  تبصره:

را دریافت    ههای توانمندسازی آموزشی شرکت کرده و گواهی مربوطهبرناماعضای هیأت علمی که در طول تحصیل در    -5-4

 . نمایندهای توانمندسازی استفاده برنامهها، به عنوان جایگزین توانند از این گواهی ، نمیاندنموده

بند    -5-5 اساس  آیینفعالیت  1ماده    9بر  اجتماعی  و  تربیتی  فرهنگی،  خصوص های  در  علمی  هیأت  اعضای  ارتقای  نامه 

  ها ساعت شرکت در کارگاه  8های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی جهت ارتقای مرتبه علمی، هر  تخصیص امتیاز برنامه

 شود.  توانمندسازی آموزشی یک امتیاز محاسبه میی هادورهو 

های  حیطههایی در  برنامه  ، های دانشکدهو یا سایر واحد  بالینی  های آموزشی، دفتر توسعه آموزشدر صورتی که گروه  -5-6

اخذ تاییدیه از واحد  به    ها منوطبرنامهدسته از  برای این  امتیاز توانمندسازی  دریافت  مرتبط با آموزش پزشکی برگزار نمایند،  

دانشکده می آموزش  توسعه  و  راستا    باشد.توانمندسازی مرکز مطالعات  این  استدر  اخذ    با   برنامهبرگزاری    الزم  و  هماهنگی 

 : موارد ذیل قابل توجه استدر این خصوص  .انجام گیردمجوز از واحد توانمندسازی 

متقاضی    -5-6-1 مراکز  و  هفته    آموزشیتوانمندسازی    هایبرنامهبرگزاری  واحدها  دو  فرم بایستی  دوره  برگزاری  از  قبل 

 ایند.  ( را تکمیل نم2شماره  )پیوستآموزشی توانمندسازی  ارگاهبرگزاری ک درخواست
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ظرف    -5-6-2 را  ارسالی  فرم  است  موظف  توانمندسازی  )رد/  یکواحد  را  نتیجه  و  نموده  بررسی  پیشنهاد    قبول/  هفته 

 کارگاه ارائه نماید. برگزاری  کنندهدرخواستاصالحات( به 

برگزاری  -5-6-3 درخواست  می  فرم  بررسی  زیر  موارد  نظر  از  توانمندسازی کارگاه  موضوعات  با  موضوع  انطباق  الف(  شود: 

و صالحیت علمی    نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ب( سوابقآموزشی مندرج در آیین

 .مدرس/ مدرسین

 حق دریافت خصوص در گیریتصمیمو نیز   گرددمی برگزار توسط سایر واحدهای دانشکده که هاییهبرنام هزینه  -5-6-4

 بود.   واحد خواهد عهده آن به علمی هیأت اعضای از نام ثبت
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سایر واحدهاآموزشی به درخواست  : فرآیند برگزاری کارگاه توانمندسازی  1فلوچارت شماره    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر 

 بلی 

 شروع

تکمیل فرم الکترونیک درخواست برگزاری 

 (3کارگاه توانمندسازی آموزشی )پیوست

انطباق موضوع کارگاه با موضوعات توانمندسازی 

آموزشی اعضای هیأت علمی، مندرج در برنامه 

مندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده جامع توان

 علوم پزشکی سیرجان 

آیا برگزاری کارگاه 

 شود؟تأیید می

عودت فرم به دبیر اجرایی/ مدرس جهت انجام 

 اصالحات پیشنهادی

 رسانی و ثبت نام اطالع
دریافت فرم اصالح شده و بررسی و تأیید آن توسط 

 کارشناس واحد توانمندسازی

شرکت در کارگاه  صدور گواهی برنامه وبرگزاری 

 و یا دوره آموزشی

 پایان
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 علمی  هیأتتوانمندسازی آموزشی اعضای   هایبرنامهمحتوای : سومفصل 

 

،  یادگیری-یاددهیمدیریت و مقررات دانشگاهی،  های  حیطهعلمی شامل    هیأتبرنامه توانمندسازی آموزشی اعضای    هایحیطه

ارزشیابی برنامه آموزشی و مدیریت و  ،  ایتعهد حرفه،  پژوهیدانش ،  در آموزشپژوهش  ،  ارزشیابی آموزشی،  ریزی درسیبرنامه

 آورده شده است. های هدف در ادامه به تناسب گروهدر هر حیطه شده د. ساعات آموزشی در نظر گرفتهنباشمی رهبری آموزشی

 

 علمی    هیأتهای توانمندسازی آموزشی اعضای برنامههای هدف و ساعت  گروه:  1جدول شماره 

 ساعت آموزشی  های هدف گروه ردیف 

 ساعت  40 عضای هیأت علمی جدیدالورودا 1

 ساعت  30 یا از استادیاری به دانشیاری مرتبه از مربی به استادیاری متقاضی ارتقای  اعضای هیأت علمی 2

 ساعت  24 متقاضی ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی   اعضای هیأت علمی 3

 

 جدیدالورود های توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی برنامهمحتوای   - 6 هماد

های ذکر شده  انمندسازی آموزشی الزامی در حیطههای تواز برنامهساعت  40علمی جدیدالورود ملزم به گذراندن   هیأتاعضای 

   باشند. می ساعت(  20)هر سال  سال اول خدمت خوددو در   2در جدول شماره 

این دوره :  1  تبصره به گذراندن  آن  از  باالتر  و  و مجازی(  پزشکی )حضوری  آموزش  رشته  ارشد  دارندگان مدرک کارشناسی 

 آموزشی نیاز ندارند. 

 ن یا  یکه در شروع اجرا  ی علم  أتیخدمت و سرباز ه  نیمتعهد  ،یقرارداد  ،یمانیپ   یعلم  أتیه  یاز اعضاآن دسته  :  2تبصره  

از   ش یالزم است تا پ   اند،مذکور را نگذرانده  هایدوره   و   اندهمشغول به کار بود  ی علم  أتیاز دو سال به عنوان ه  شیمصوبه، ب

و گواهی الزم را اخذ نمایند. ارتقای    ساعت( شرکت کنند   40)  یتوانمندساز  یالزام  یآموزش  هایبرنامهدر    تیوضع  لیتبد  نیاول

 است. ده شده در برنامه توانمندسازی دانشکهای مشخصمنوط به گذراندن دوره  ،علمی هیأتمرتبه این دسته از اعضای 
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 علمی جدید الورود هیأت های توانمندسازی آموزشی اعضای : برنامه2ماره جدول ش

 ساعت حیطه  ردیف 

 4 مدیریت و مقررات دانشگاهی  1

 12 یادگیری-یاددهی 2

 4 ریزی درسیبرنامه 3

 8 ارزشیابی آموزشی 4

 6   پژوهش در آموزش 5

 3 دانش پژوهی 6

 3 ای حرفهتعهد   7

 40 مجموع ساعات                 

 

از مرتبه مربی به    ءمتقاضی ارتقاعضای هیأت علمی  اهای توانمندسازی آموزشی  محتوای برنامه  -7  ماده

   یا از استادیاری به دانشیاری  استادیاری

از استادیاری به دانشیاری ملزم به گذراندن    هیأتاعضای   یا  از مرتبه مربی به استادیاری  ارتقاء  از    30علمی متقاضی  ساعت 

 باشند. می 3های ذکر شده در جدول شماره انمندسازی آموزشی الزامی در حیطههای توبرنامه

ب   تبصره: و  مجازی(  و  )حضوری  پزشکی  آموزش  رشته  ارشد  کارشناسی  مدرک  دوره  دارندگان  این  گذراندن  به  آن  از  االتر 

 آموزشی نیاز ندارند.  

  علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از مربی به استادیاری و از هیأت های توانمندسازی آموزشی اعضای : برنامه3جدول شماره 

 استادیاری به دانشیاری

 ساعت حیطه  ردبف 

 2 مدیریت و مقررات دانشگاهی  1

 10 یادگیری-یاددهی 2

 2 ریزی درسیبرنامه 3

 6 ارزشیابی آموزشی 4

 4 پژوهش در آموزش   5

 3 دانش پژوهی 6

 3 ای تعهد حرفه 7

 30 مجموع ساعات                 
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متقاضی ارتقاء از مرتبه دانشیاری عضای هیأت علمی  های توانمندسازی آموزشی امحتوای برنامه  -8ماده  

 به استادی   

به گذراندن    هیأت اعضای   ملزم  استادی  به  از مرتبه دانشیاری  ارتقاء  از    24علمی متقاضی  برنامهساعت  توانمندسازی  از  های 

 باشند.  می  4شده در جدول شماره  های ذکرآموزشی الزامی در حیطه

 

 علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی هیأت های توانمندسازی آموزشی اعضای : برنامه4جدول شماره 

 ساعت حیطه  ردیف 

 8 یادگیری-یاددهی 1

 2 ریزی درسیبرنامه 2

 6 ارزشیابی آموزشی 3

 2 ارزشیابی برنامه آموزشی 4

 4 مدیریت و رهبری آموزشی 5

 2 ای تعهد حرفه 6

 24 مجموع ساعات              
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 ها: پیوست چهارمفصل 

 

 علمی   هیأتهای توانمندسازی آموزشی اعضای کارگاه فرم نیازسنجی  :1پیوست شماره 

 

 گرامی  استاد

 ؛احترام و  سالم با

اولین گام در   به نوبه خود  أ های توسعه اعضای هیبرنامه  طراحینیازسنجی آموزشی  ارتقای کیفیت موجت علمی است که  ب 

می پرورش  و  م  ،راستا  ایندر    شود.آموزش  شما  ارزشمند  و  عالمانه  اولویت  استخراج  جهت  تواند ینظرات    ی ازهاین  بندیو 

و دانش خود پرسشنامه   اتیاز تجرب  یریگو بهره  با صرف وقت   یمخواهشمنداز حضرتعالی  کننده باشد. لذا  کمک  اریبس  یآموزش

تکم  ریز است  .د یفرمائ  لیرا  ذکر  به  جهتطراحی  آموزشی  هایکارگاهفهرست    دربرگیرنده  پرسشنامهاین    الزم  ارتقای   شده 

  این   بندیاولویت  به  نسبت  که بایستی  علمی در حوزه آموزش پزشکی است  هیأتای اعضای  های حرفهدانش، نگرش و مهارت

نیازسنجی  نتایج   بدیهی است  .نمایید   اقدام  آموزشی  های کارگاه  از این  اولویت  حاصل  های پیشنهادی  منجر به در نظر گرفتن 

 است   شده  طراحی  صورت  این  به  پرسشنامهی خواهد شد.  علم   أتیه  یاعضا  یآموزش  یتوانمندساز  یهادوره  یطراحشما در  

بییا طیییف    لحاظ میزان اهمیتارگاه را از  ک  شودمی  واستهخ  شما  از  که  دارد  قرار  ستون  یک  آموزشی  کارگاه  هر  مقابل  در  که

  درشما    یکارگاه به ارتقا  این چقدر  است  این  اهمیت از  منظور.  بندی نماییداولویت  (کمو  متوسط  ،  ادیز)  اینییهیگز  3لیکییرت  

و    کارگاه رفع خواهد شد  این  ررکت دشا با  شم  رتیامه  و  نگرشی  دانشی،  خالء  از  میزان  هچ  وکند  می  مکک  نظر  مورد  هزمین

 .دارد اهمیت چقدر شما دیدگاه از کارگاهاین  بطور کلی

 

 

 

 با تشکر                                                                                                       

 علمی  هیأتاعضای واحد توانمندسازی 
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   -----:  مرتبه علمی                                        -----:  گروه آموزشی           

    با عالمت )*( مشخص نمایید. های زیر را لطفا میزان اهمیت برگزاری کارگاه          

 دوره/کارگاه آموزشی  ردیف 
 اهمیت

 زیاد متوسط  کم

    های تدریس انواع روش 1

    اصول و مبانی ارزیابی فراگیران 2

     های ارزیابی فراگیرانانواع روش 3

    ارزشیابیالگوهای  4

    بازخورد و بازاندیشی  5

    مکاتبات اداری 6

    خالقیت در تدریس  7

    های ارتباطی مهارت 8

    بازنگری برنامه درسی 9

    برنامه درسی پنهان 10

    فرآیندنویسی دانش پژوهی  11

    مدیریت و رهبری آموزشی  12

    گری حرفه ای 13

    وظایف اعضای هیأت علمی  ها وآشنایی با نقش  14

    انواع مطالعات کمی  15

    انواع مطالعات کیفی  16

    افزارهای تحلیل محتوا نرم 17

    نویسیمقاله 18

    ها تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده  19

 مورد استفاده قرار گرفته است. 1401*این پرسشنامه در نیازسنجی کارگاه های سال           

 نمایید. یادداشت ذیل  جدول در دانید،می الزم را فوق  موارد بجز دیگری  هایکارگاه  که صورتی در لطفا

 

 :های پیشنهادیدورهعنوان کارگاه یا  
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 برگزاری کارگاه توانمندسازی آموزشی  درخواست: فرم  2پیوست شماره 

 

 فرم درخواست کارگاه توانمندسازی آموزشی 

 پیشنهادی:عنوان کارگاه  

 

  

 پیشرفته  متوسط   مقدماتی  سطح کارگاه:  (1

 اهداف و اهمیت کارگاه: 

 

 

 گروه هدف کارگاه: 

 

 

 تاریخ برگزاری و مدت زمان کارگاه:

 

 

 بندی( کارگاه:  برنامه )جدول زمان

 

 

 یادگیری و ارزشیابی:  –های یاددهی روش

 

 

 اطالعات مدرس پیشنهادی: 

 نام و نام خانوادگی:  

 رشته و مقطع تحصیلی:                                       

 دانشگاه محل خدمت: 

 رتبه علمی:

 تلفن تماس:  

 های مشابه: سابقه برگزاری کارگاه
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 فرم ارزیابی کیفیت کارگاه آموزشی  : 3پیوست شماره 

، خواهشمند است جهت علمی  هیأتی ویژه توانمندسازی اعضای  آموزشهمکار ارجمند، ضمن تشکر از حضور شما در کارگاه  

 سپاسگزاریم. حضرتعالی  پیشاپیش از حسن توجه و همکاری، فرم زیر را تکمیل فرمایید. آتی های بهبود کیفیت دوره

 در موارد زیر امتیاز مورد نظر خود را در محل تعیین شده با عالمت )*( مشخص نمایید. 

 ضعیف متوسط  خوب  عالی ارزیابی مدرس ردیف  حیطه 
  خیلی

 ضعیف

 

 علمی 

      تسلط علمی مدرس بر موضوع تدریس  1

      های کاربردیبیان شواهد و مثال 2

      االت فراگیران ؤتوانایی پاسخگویی به س 3

 هایمهارت

 اداره

 کالس

      یت و توانایی مدرس در اداره جلسه مدیر 4

      از وقت و اجرای دقیق برنامه مؤثراستفاده  5

      نحوه برخورد مدرس و ایجاد احترام متقابل  6

های  مهارت

 ارائه

 مطالب

      توانایی جلب مشارکت فراگیران در بحث 7

      رضایت از شیوه تدریس 8

      قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی 9

      پیوستگی و توالی محتوای آموزشی 10

ارزشیابی  

ی امحتو

 دوره

      کارگاه ارائه اهداف و برنامه  11

      کارگاه  محتوای به روز و کارآمد 12

      ، محتوای الکترونیک و اسالیدها کیفیت مواد آموزشی 13

      کاربردی بودن محتوای کارگاه  14

رضایتمندی  

از برگزاری 

 کارگاه

      ثبت نام کارگاه رسانی و رضایت از نحوه اطالع 15

      رضایت از زمان برگزاری کارگاه  16

      ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی  17

 

 بفرمایید. این دوره آموزشی را ذکر  مثبت نکته 2 حداقل

 

 

 بفرمایید. این دوره آموزشی را ذکر  منفی نکته 2 حداقل

 

 

 .  مرقوم فرماییدرا دارید  های آتیکارگاهانتقاد، پیشنهاد یا توصیه برای هر چه بهتر شدن  گونهلطفاً هر
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    آموزشی  کارگاهدر تدریس /: گواهی شرکت4پیوست شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب شورای آموزشی دانشکده رسید و پس  به    1400تبصره در زمستان    5و    ماده  8،  فصل  4در یک مقدمه،  این آیین نامه  

 باشد. از ابالغ الزم االجرا می

 

 

 

 


