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 مقدمه

عملكرد صحیح ارتقاي قاعدتاً . دهندمينظام دانشگاهي را تشكیل  ارکانيكي از مؤثرترين هیأت علمي اعضاي 

. در همین راستا گرددميمنجر به ارتقاي کیفي نظام آموزش عالي  هاهبه عنوان ارکان اساسي دانشگا علمي هیأتاعضاي 

هايي براي آموزشي بسیار مهم است. بنابراين، تدوين برنامهو  علمي هايدر محیط هاي انسانياين سرمايهتوانمندسازي 

نامه در سال شیوهاين  .ستا هااز جمله وظايف دانشگاه هادانشگاهت علمي ئعلمي اعضاي هی هايحفظ و ارتقاي توانايي

علمي دانشگاه علوم  هیأت يبراي توانمندسازي اعضاتوسط مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه  1398

 .مصوب گرديد 1399-04-04و در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ ماده تدوين  سیزدهپزشكي لرستان در 

 کلیات

که مديريت  استدر برگیرنده دوره مهارتي )عمومي( و معرفتي  يوزارت دسازينافزايي و توانمنامه دانشآيین

ذکر اين نكته . معرفي شده استمهارتي )عمومي(  هايهبرگزاري بخش دور اصلي مطالعات و توسعه آموزش پزشكي متولي

علمي حسب رشته يا  هیأت و هریست رشته ن تخصصي هر هايتوانمنديي شامل ارتقانامه آيینالزم است که اين 

نامه آيینتخصصي جداگانه است که شامل بندهاي اين  هايجديد در حیطه تخصصي خود ملزم به آموزش هايفعالیت

 گردد.نمي
 

 :هاهتعاریف واژ -1ماده 

هشي که براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، علمي آموزشي يا پژو هیأتهر يک از اعضاي علمی:  هیأتعضو 

 .ندهستدرمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان مشغول خدمت 

ي است که به کمک آن بتوان دانش، نگرش و مهارت هايمجموعه تدابیر و روشعلمی:  هیأتتوانمندسازی اعضای 

 .مورد انتظار ارتقا داد هايعلمي را در راستاي ايفاي نقش هیأت ياعضا

که شامل مديريت و مقررات دانشگاهي،  استافزايي مهارتي )عمومي( دانش هايهپنجگانه دور هايهمنظور حیطحیطه: 

ها حیطه، ارزشیابي آموزشي، مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونیک است. اين آوريفنيادگیري، پژوهش و  –ياددهي 

 .است يوزارت آموزشي و پژوهشي مؤسساتعلمي  هیأتو توانمندسازي اعضاي افزايي دانشطرح نامه آيینبر اساس 

 آنالين به صورتعلمي  هیأتهايي هستند که عضو برنامه هاي غیرحضوري،برنامه غیرحضوری: حضوری/ هایبرنامه

شرکت  در آنها مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي تأيیدا استفاده از محتواي الكترونیک مورد يو  يا آفالين يا خودآموز

 .گرددميحضوري براساس اعالم همگاني و ثبت نام در سايت توانمندسازي و در زمان و مكان مشخص برگزار  هايهبرنام. کندمي

علمي جديد پايه و بالیني )ضريب کا، تعهد خدمت، سربازي،  هیأتتمام اعضاي شامل : الورودعلمی جدید هیأتاعضای 

  .هستنددر دو سال اول استخدام  پیماني( و قراردادي

 آموزشي هايفعالیت پزشكيبالیني مربوط به رشته  هايهعلمي که در عرص هیأت: اعضاي علمی بالینی هیأتاعضای 

 .دارند
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 اهداف  -2 ماده

 اهداف کلی دوره (1

 علمي براي ايفاي نقش خود به عنوان معلم دانشگاه در بدو ورود هیأتآماده سازي اعضاي  (1

 علمي دانشگاه  هیأتهاي بیشتر در طول مدت فعالیت به عنوان عضو آمادگي براي کسب توانمندي (2

 جزئی دوره اهداف( 2

 علمي هیأتالعمر در اعضاي ترغیب يادگیري مادام (1

 علمي هیأتاي اعضاي ايجاد زمینه رشد مداوم حرفه (2

 هاي مورد نیازنامهعلمي با قوانین و آيین هیأتآشنا نمودن اعضاي  (3

 ي:هاهعلمي در حوز هیأتاي اعضاي حرفه هايارتقاي دانش، نگرش و مهارت (4

 و برنامه آموزشي  ت علميأ، هیدانشجوارزيابي  •

 ايحرفهاخالق  •

 يادگیري -ياددهي  •

 آوريپژوهش و فن •

  کارآفريني •

 ريزي آموزشي برنامه •

 دانشجويان با مشاوره و مهارت برقراري ارتباط  •

 تدريس نظري، عملي، کارآموزي و کارورزي  هايمهارت •

 های پایان دوره توانمندی -3ماده 

 هاي زير دست يابند:به توانمندي هادوره اين رود شرکت کنندگان در پايانانتظار مي     

 ها توانمندی هانقش

 ایحرفه

 خود را به عنوان يک معلم دانشگاه بشناسد. 

 هاي خود در حیطه آموزش بازانديشي کند. بتواند بر اعتقادات و ارزش

 نسبت به نقش الگو بودن خود آگاه باشد. 

 رويكرد علمي به آموزش داشته باشد. 

تسهیل کننده/ 

 سخنران

يادگیري درگیر کند، به آنها انگیزه بدهد و مشارکت آنها را جلب  -بتواند دانشجويان را در فرايند ياددهي

 کند. 

 هاي يادگیري طراحي کند. بتواند جلسات آموزشي را بر اساس اصول و نظريه طراح

 مدیر کالس
دار کوچک يا دانشجويان مشكلهاي بزرگ و بتواند جلسات آموزشي را در شرايط مختلف مانند کالس

 مديريت کند.  

 بتواند دانشجويان را بر اساس اصول صحیح ارزيابي کند.  ارزیاب

 بتواند با دانشجويان و همكاران ارتباط صحیح برقرار کند.  گرتعامل
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  های آموزشی:روش -4ماده 

 خواهند بود:هیأت علمي به شكل ذيل هاي توانمندسازي اعضاي انواع برنامه

 کارگاه (1

 سمینار (2

 وبینار (3

 خودآموز  (4

 آموزش مجازي (5

 هاي کوتاه مدت دوره (6

شود و است که با حضور گروه کوچكي از افراد تشكیل مينوعي برنامه آموزشي معموالً فشرده : (Workshop) کارگاه (1

ي تخصصي است. کارگاه آموزشي عبارت است از ها در يک زمینهها، اصول و مهارتمتمرکز بر آموزش تكنیک

در خصوص موضوعات و  گردهمايي تعدادي از افراد با يک يا تعدادي از کارشناسان به منظور بحث و تبادل نظر

اي و مشكالت مورد نظر خود اي و پیدا کردن راهكار منطقي و اصولي در زمینه مسايل حرفهمشكالت خاص کار حرفه

هاي شخصي آنان. کارگاه آموزشي روشي است مبتني بر حل مسأله و براي جلب مشارکت افراد از و افزايش مهارت

 . شودميانواع فنون بحث گروهي استفاده 

ي اصلي دهندهشود که در آن يک يا چند نفر سخنران و ارائه: سمینار به نوع خاصي از رويدادها گفته ميسمینار (2

کنندگان نیز در کنند. معموال، در سمینارهاي موفق، ساير شرکتوجود دارند و در مورد يک موضوع خاص صحبت مي

 .کنندها را ايفا ميي بحثکنندهگر و هدايتش تسهیلدهندگان اصلي بیشتر نقکنند و ارائهبحث اصلي مشارکت مي

که  ودشگرفته شده و به کالس، دوره، سمینار يا هر رويداد آناليني گفته مي Web-based seminarاز عبارت : وبینار (3

در محیط وب و با استفاده از اينترنت به صورت کامال آنالين، زنده، تعاملي و دو طرفه در يک زمان مشخص برگزار 

 شود.مي

خودآموزي نوعي فرايند يادگیري است که يادگیرنده و ياددهنده در آن يكي هستند. اين روش آموزشي، : خودآموز (4

هر آن آزادي تام در انتخاب زمان و فضاي آموزشي دارد. و در اينجا  شود و يادگیرنده درمقرون به صرفه شناخته مي

و تأيید مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به عنوان منبع  پس از کارشناسيگونه محتواي آموزشي است که 

 گردد. شود و پس از مطالعه و گذراندن آزمون، گواهي صادر ميخودآموز معرفي مي

آموزش پزشكي و يا  هاي آموزشي مبتني بر وب است که توسط مديريت مطالعات و توسعه: برنامهمجازی آموزش (5

  گردد و بر اساس گواهي ارائه شده، قابل محاسبه است.ميمراکز مورد تأيید آن تهیه و ارائه 

علمي  هیأتشود که هدف آن ارتقاي دانش، نگرش و مهارت اعضاي هايي اطالق ميبه آموزشهای کوتاه مدت: دوره (6

ها پس هاي شغلي مرتبط در ايشان است. فراگیران اين دورههاي آموزشي و پژوهشي مرتبط و ايجاد مهارتدر حوزه

ها به صورت مجازي، گردند. اين دورهاز طي دوره و موفقیت در آزمون مربوط، به اخذ گواهي پايان دوره نائل مي

نامه، طول مدت آن از پنجاه ساعت تا شش ماه است. گواهي حضوري و يا ترکیبي قابل ارائه است و بر اساس آيین

 آموزش پزشكي دانشگاه برسد. ساير مراکز بايد به تأيید مديريت مطالعات و توسعه
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 مدرسان دوره -5ماده 

 افراد متخصص و شناخته شده کشوري و استاني در زمینه موضوع مورد نظر. (1

 ع کارگاه يا دوره هستند.ومرتبط با موضاساتیدي که داراي مدرک معتبر در زمینه  (2

 آموزش پزشكي. بخصوصدارندگان مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري در زمینه آموزش و  (3

 بار سابقه موفق برگزاري کارگاه يا دوره خاصي را داشته باشند. يکاساتیدي که دست کم  (4

 توسعه آموزش پزشكي رسیده باشد.افرادي که توانايي و صالحیت آنها به تأيید مديريت مطالعات و  (5

 هاي عمومي و اختصاصي الزم براي برگزاري دوره آموزشي برخوردار باشند. تبصره: الزم است مدرسان از توانمندي

 

 ارزیابی شرکت کنندگان، مدرسان و دوره آموزشی -6ماده 

هاي ويژه ارزيابي توسط واحد توانمندسازي اساتید شرکت کنندگان، مدرسان و دوره آموزشي بر اساس فرم ارزيابي

 گیرد.مي)مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه( يا ساير واحدهاي مجري انجام 

 

 های توانمندسازی نحوه محاسبه امتیاز برنامه -7ماده 

ارزشیابي ساالنه اساتید  داخلي نامهطبق آيینهاي توانمندسازي ها و و ساير برنامهمیزان امتیاز شرکت در کارگاه (1

 .گرددمحاسبه ميدانشگاه 

هاي حضوري معادل ساعت حضور و براي سمینار يا کلینیک، هنگام صدور گواهي و محاسبه امتیاز، براي کارگاه (2

 .شوددر گواهي درج مي ،نصف ساعت حضور

اي توانمندسازي مجازي بر اساس حجم محتواي مجازي و اهداف درس با کارشناسي اين هساعت حضور در برنامه (3

 .گرددمديريت تعیین و در سايت اعالم و بر همان اساس گواهي صادر مي

براي خودآموز، بر اساس حجم محتوا و دشواري موضوع، توسط مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي يا  (4

 .گرددساعت محاسبه شده در گواهي درج مي شگاه، کارشناسي ومعاونت تحقیقات و فناوري دان

شده و بر  ساعات دوره رسمي کارشناسي ارشد اعم از مجازي و حضوري معادل ساعت واحدهاي درسي گذرانده (5

 .شوداساس گواهي و مدرک صادر شده در نظر گرفته مي

 .سازي ساعات با واحد درسي استمعادلهاي کوتاه مدت بر اساس ساعات گذرانده شده و امتیاز دوره (6
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 :ساختار -8ماده 
واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از طريق  مديريتامورات مربوط به توانمندسازي اساتید توسط  (1

 توانمندسازي و واحد آموزش مجازي صورت خواهد گرفت.

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه است که متولي  مديريتواحد توانمندسازي اساتید يكي از واحدهاي  (2

 هیأت علمي است.هاي فردي اعضاي هاي توانمندسازي و توسعه مهارتريزي، اجرا و ارزشیابي برنامهطراحي، برنامه

هاي مختلف ت مجازي و با استفاده از رسانههاي توانمندسازي به صورمرکز آموزش مجازي مسئول تهیه برنامه (3

 است.

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، مدير امور  مديريت مديراي متشكل از کمیته توانمندسازي اساتید: کمیته (4

هیأت علمي، مسئول و کارشناس واحد توانمندسازي اساتید، نماينده معاونت پژوهشي و يک نفر از اساتید رشته آموزش 

را توانمندسازي  نامهو شیوه نامهاست که مسئولیت تدوين، بررسي، تصويب و بازنگري آيین ورت وجود()در ص پزشكي

 بر عهده دارد.

ريزي اساس الگوي کلي برنامه هاي توانمندسازي در واحد توانمندسازي اساتید و برريزي براي اجراي برنامهبرنامه (5

 .گیردشامل طراحي، اجرا و ارزشیابي انجام مي

ها )دو هاي توانمندسازي اساتید بر اساس سابقه کار اساتید و مرتبه علمي آنها در سه سطح جديدالوروديبرنامه (6

 استادياران و دانشیاران برگزار خواهند شد.، مربیانسال اول استخدام(، 

ده از ابزارهاي ريزي بر اساس نیازهاي واقعي اساتید، هر پنج سال يک نیازسنجي جامع با استفابه منظور برنامه (7

 .گیردمعتبر انجام مي

 و هم هاها و دورهدر کارگاهدوره و مدرس از نتايج ارزشیابي  ،هاي توانمندسازيبه منظور طراحي درست برنامه (8

 .گرددها استفاده ميچنین از بازخوردهاي دريافتي از دانشكده

ها که زير سامانه کارگاه از طريقهاي توانمندسازي و پیگیري برنامه)ثبت نام و صدور گواهي( رساني، اجرا اطالع (9

 .گیردصورت ميو نیز سامانه پیامكي مطالعات و توسعه آموزش پزشكي طراحي و هدايت مي شود، مديريت نظر 

 بر ،هاي توانمندسازي دارندبرنامهگیري در خصوص انتخاب اساتیدي که شايستگي کافي براي تدريس در تصمیم (10

آوري با هاي پژوهشي و فناين مهم براي کارگاه .بودخواهد  مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاهعهده 

 همكاري معاونت تحقیقات صورت خواهد گرفت.

ه مدت موضوعي در هاي کوتادورهممكن است هاي توانمندسازي، کارايي دورهارتقاي به منظور هدفمند کردن و  (11

طراحي گردد که بنا به تقاضا و میزان مشارکت  کارآفرينيپژوهش و  ،آموزشهاي مختلف توانمندسازي شامل حوزه

نهايي  توسعه مرکز توسط ،ها پس از طراحياعضاي هیأت علمي و نحوه حمايت دانشگاه قابل ارائه خواهد بود. اين دوره

 .گردداجرا مي واحد توانمندسازي اساتیدشود و زير نظر مي

کند و حسب نیاز از گیري ميتوانمندسازي تصمیمنامه، کمیته بیني نشده در اين آيیندر خصوص موارد پیش (12

 .نمايدنفعان استفاده ميذي رها و سايهاي آموزشي، دانشكدهنظرات گروه

سال بر اساس نیازسنجي و با  پنجهر  ممكن استنامه شیوههاي ذکر شده در جداول اين کارگاهنامه و شیوه (13

 تصمیم کمیته توانمندسازي تغییر کند.



7 
 

 :)شرکت کنندگان( هدف هایهگرو-9ماده 

 (و رسمي )ضريب کا، تعهد خدمت، سربازي، قراردادي، پیماني علمي دانشگاه هیأت يکلیه اعضا

 

 راهبردها -10ماده 
و  هاهعلمي جديداالستخدام دانشگا هیأتتوانمندسازي آموزشي اعضاي  هايهنامه اجرايي دورشیوه»بر اساس   (1

علمي موظف به گذراندن  هیأت، اعضاي 3/4/1398 مورخد /1792/500شماره « علوم پزشكي کشور هايهدانشكد

 ليمهارتي و معرفتي و کسب امتیاز الزم هستند. مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه متو هايهکارگا

و  استخدامي )براي مثال از تعهدات به پیماني( تمديد قرارداد، تبديل وضعیت مهارتي است. هايهبرگزاري دور اصلي

 است.و کسب امتیازات الزم  هاهارتقاي مرتبه اساتید مشروط به شرکت در اين دور

انديشي و کار گروهي، ها، همشرايط دريافت گواهي: شرکت و حضور فعال در تمام جلسات، مشارکت در بحث  (2

 آموزشي دانشگاه براي دريافت گواهي الزامي است.  هايهارائه تكالیف و ثبت نام در سامانه کارگا

واحد آموزش مجازي  (LMS)در سامانه يادگیري الكترونیكي  هاي برگزار شدهکارگاهاز  برخيتكالیف مربوط به  (3

 .همین سامانه انجام گیردتوسط شرکت کنندگان بايد در شود و بارگذاري مي

ها و بازخورد متناسب با موضوعات با هدف ارائه تكلیف، بیان تجربیات و چالش)کارگاه پیگیري  ،در صورت لزوم  (4

 گردد.ارائه مي اضافه ساعت ذکرگواهي شرکت در کارگاه با  ،. در اين مواردبرگزار خواهد شد (،کارگاه

برنامه  توانمندسازي اساتید، وزارتي نامهآيین علمي بر اساس هیأتاجباري اعضاي  هايهفهرست کارگا  (5

مديريت مطالعات و توسعه آموزش  هايارتقاي مرتبه اساتید، سیاستشیابي و زارنامه آيین، ايمؤسسه اعتباربخشي

 .گرددميتدوين  ،پزشكي و نیازسنجي آموزشي

 ؛يعلمي شامل: آموزش هیأتحیطه اصلي رسالت اعضاي  چهارتوانمندسازي اساتید بر اساس  هايهتعیین برنام  (6

هاي تخصصي ارائه خدمات درماني و ارتقاي سالمت و فعالیتاجتماعي و فرهنگي ) آوري و کارآفريني؛، فنيپژوهش

 .گیردميرفتاري( صورت  ، اخالقي وايحرفهآموزش به عنوان الگوي  و آموزشي و پژوهشي در خارج از دانشگاه

پیماني(  و پايه و بالیني )ضريب کا، تعهد خدمت، سربازي، قراردادي، طرحي جديدالورودعلمي  هیأتتمام اعضاي   (7

 ، گروههاهآموزشي پايه تا دو سال اول استخدام هستند. در مدت برگزاري اين کارگا هايهموظف به گذراندن دور

علمي  هیأتعلمي فراهم نمايد. تمام اعضاي  هیأتشرايط حضور تمام وقت را براي اعضاي بايد  ،مربوط آموزشي

 را بگذرانند. مرتبط هايهمتقاضي ارتقاي مرتبه در هر مرتبه بايد کارگا

در اولین فرصت نسبت  دباشند، باي هاي الزامي ذکر شده در جداول مربوط را نگذراندهاساتیدي که کارگاهتمامي  (8

 هاي ضروري بر عهده خود اساتید است.در کارگاهنكردن ها اقدام نمايند. مسئولیت شرکت به شرکت در اين کارگاه

 .محاسبه نیست قابل فعلي مرتبه ازهاي مربوط به قبل از دوره استادياري و دانشیاري، براي ارتقا گواهي  (9

 تدريس ندارند. هاينیازي به گذراندن دوره مهارت ،دارندگان مدرک تحصیلي آموزش پزشكي (10
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 ذکرجديدالورود و نیز متقاضیان ارتقا اساتید هاي الزامي کارگاه فهرستهاي مهم و ضروري در برخي از کارگاه  (11

 ها وجود ندارد.کند و الزامي براي شرکت مجدد در اين کارگاهها کفايت مياند، يک بار شرکت در اين کارگاهشده

آوري و مديريت اطالعات علمي و فن تحقیقحیطه ي هاهعلمي پژوهشي فقط موظف به گذراندن دور هیأتاعضاي   (12

 ي آموزشي ندارند.هاهدورساير هستند و نیازي به و منابع الكترونیک 

هاي توانمندسازي در حوزه مديريت روش تحقیق و منابع الكترونیک، معاونت پژوهشي متولي اصلي برگزاري کارگاه (13

 دانشگاه است.

 يا پژوهشي در چارچوب مصوبات شوراي آموزشي هاهاي کارگادر مورد دريافت هزينه و میزان آن برگیري تصمیم  (14

 .دانشگاه خواهد بود مربوطمعاون  تأيیددانشگاه به پیشنهاد مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و 

، مراکز آموزشي و درماني و معاونت پژوهشي دانشگاه بايد در هاهتوانمندسازي توسط دانشكد هايهبرگزاري کارگا  (15

مربوط با هماهنگي مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي صورت گیرد.  هايهنامشده در آيین تعیینچارچوب 

خود را  هايه، مراکز آموزشي و درماني و معاونت پژوهشي دانشگاه برنامه کارگاهاهالزم است در هر نیم سال، دانشكد

 اعالم نمايند.  EDCقبل از اجرا به 

هفته قبل از اجراي  دووانمندسازي هستند بايد حداقل ت هايهو مراکزي که متقاضي برگزاري کارگا هاهدانشكد  (16

کارگاه را به مديريت مطالعات و اهداف  برنامهبرنامه، تقاضاي خود مبني بر برگزاري کارگاه به همراه رزومه مدرسان و 

قابل قبول و به شرط انجام ارزشیابي کارگاه، گواهي صادر شده،  تأيیدو توسعه آموزش پزشكي ارسال کنند که پس از 

 .خواهد بود

عهده  برو نیز اجراي آنها ، مراکز آموزشي درماني و مراکز تحقیقاتي هاهتوسط دانشكد ي برگزار شدههاههزينه کارگا  (17

 .دانشكده يا مرکز خواهد بود
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 الورودعلمی جدید هیأت یاعضا ویژه آموزشی هایهکارگا -11ماده 
 

هاي الزامي در ساعت از کارگاه 65و  50ملزم به گذراندن پايه و بالیني به ترتیب اعضاي هیأت علمي جديدالورود 

 دو ، در طول2جدول هاي اعضاي هیأت علمي جديدالورود در کارگاه برنامهو بر اساس  1شده در جدول  هاي ذکرحیطه
 هستند.سال اول خدمت خود 

 

 

 الورودهای اعضای هیأت علمی جدیدکارگاه و زمان عناوین کلی: 1جدول 

 
 

 آموزشی ساعتحداقل  حیطه ردیف
 بالینی پایه

 8 8 ضوابط و مقررات دانشگاهي 1

 20 10 ها و فنون تدريسروش 2

 14 14 روش و مديريت تحقیق و کارآفريني 3

 11 6 هاي آموزشي و پژوهشيفعالیتروش ارزيابي  4

 12 12 چگونگي استفاده از اطالعات علمي و منابع الكترونیک 5

 65 50 جمع کل
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 دسازی ویژه اعضا هیات علمی جدیدالورودنبرنامه توانم: 2جدول 

 گروه هدف اختیاری الزامی عنوان کارگاه عنوان حیطه
حداقل ساعت  )ساعت(و زمان شیوه ارائه 

 غیرحضوری حضوری آموزشی

ضوابط  و مقررات 

 دانشگاهی

 2    + نامه توانمندسازي اساتیدآشنايي با شیوه

8 

افزار نامه ارزشیابي اساتید و نرمآشنايي با آيین

 مربوط
+   2  

  2   + افزار سماء، اتوماسیون اداري آشنايي با نرم

صفحات شخصي آشنايي با سامانه پژوهشیار و 

 اساتید
+   2  

  6  +  یدتاسا ينامه ارتقاآشنايي با آيین

ها و فنون روش

 تدریس

  5   + هاي تدريس ها و مهارتروش

 پايه  10

 بالیني 20

  5   + ريزي درسي، تهیه طرح درس ترمي و روزانهبرنامه

  4  +  ياددهي - اصول يادگیري

  4 بالیني  + بالیناي در اخالق حرفه

  5  +  هاي ارتباطي و مشاوره با دانشجومهارت

آموزش بالیني )آموزش درمانگاهي، گزارش صبحگاهي، 

 گراند راند(، استدالل بالیني، ژورنال کالب
  6 بالیني  +

روش و مدیریت 

 تحقیق و کارآفرینی

  6   + روش تحقیق کمي مقدماتي

 پايه    14

 بالیني 14

 

  6  +  روش تحقیق کیفي 

  SPSS  +  5افزار آمار مقدماتي و نرم

  10  +  علمي مكاتبات و اصول نگارش علمي

  4  +  اصول داوري مقاالت

  4   + و انتشار نتايج تحقیقات انتقال و ترجمان دانش

  4  +  آشنايي با ابزارهاي پژوهش

  4   + کار با حیوانات آزمايشگاهياخالق در پژوهش و 

روش ارزیابی 

های آموزشی فعالیت

 و پژوهشی

  4   + ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو 

 پايه    6

 بالیني 11

اي و هاي چند گزينهآزمون و تحلیل طراحي

 آشنايي با نرم افزار مربوط
+   2  

  2  +  هاي تشريحي و کوتاه پاسخآزمون

  2 بالیني و پرستاري +  بوک الكترونیکالگآشنايي با  

  4  +  هاي آموزشيابي دورهيارزهاي روش

 ,OSCEهاي بالیني شامل: ارزشیابي و آزمون

PMP, KF  
+  

بالیني و 

  5 پرستاري
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چگونگی استفاده از 

اطالعات علمی و 

 منابع الکترونیک

  4  +  مباني مرور متون در علوم سالمت 

12 

شامل آشنايي با منابع دانش در علوم سالمت: 

، و بانكهاي اطالعاتي هاموتورهاي جستجوي علمي، پايگاه

 مجالت الكترونیک
+   8  

  4  +  افزارهاي مديريت منابع )رفرنس نويسي( نرم

  4   + سنجي علم

 

هاي صورت مطابقت با محتواي کارگاه ت علمي، درأگذرانده شده در دوره تعهد هیأت علمي يا غیر هیهاي کارگاه (1

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، به عنوان  مديريتالزامي اعضاي هیأت علمي جديدالورود و تأيید گواهي توسط 

 .شودميها در نظر گرفته جايگزين اين کارگاه

يا به در طول سال  کارگاه موردي هاي اعضاي هیأت علمي جديدالورود ممكن است به شكلنحوه برگزاري کارگاه (2

 .باشد روزهصورت يک دوره فشرده چند 

 .قابل قبول نخواهند بودباشند، شده ل گذرانده که در طول تحصی 2کارگاه هاي ذکر شده در جدول  (3

برنامه تصويب که بیش از دو سال قبل از زمان  جديد علمي هیأت يآن دسته از اعضا براي فوق هايگذراندن کارگاه (4

  .الزامي است،  قبل از ارتقاي مرتبه به دانشیاري انددر دانشگاه شروع به کار نموده جديدالورود توانمندسازي اساتید

 ،انددرآمدهاستاديار يا علمي پیماني  هیأتعلمي که پیش از ابالغ اين مصوبه به عنوان عضو  هیأتآن دسته از اعضاي  (5

را نیز  الورودعلمي جديد هیأتي توانمندسازي آموزشي اعضاي هاهالزم است قبل از اولین ارتقاي مرتبه خود دور

 بگذرانند.
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به  مربیاز مرتبه  یعلمی متقاضی ارتقا هیأت یاعضا ویژه آموزشی هایهکارگا :12ماده 

 استادیاری به دانشیاریاستادیاری و 
 

مرتبه از مربي به استادياري و استادياري به دانشیاري ملزم به  يمتقاضي ارتقاپايه و بالیني اعضاي هیأت علمي 

هاي و بر اساس برنامه کارگاه 3شده در جدول  هاي ذکرهاي الزامي در حیطهساعت از کارگاه 91و  72گذراندن حداقل 

 هستند. 4جدول 

  

 

 دانشیاریاستادیاری و مرتبه به  یهیأت علمی متقاضی ارتقا ویژه اعضای هایعناوین کلی و زمان کارگاه: 3جدول 

 

 

 حیطه ردیف
 آموزشی ساعتحداقل 
 بالینی پایه

 10 10 ضوابط و مقررات دانشگاهي 1

 26 16 ها و فنون تدريسروش 2

 24 20 روش و مديريت تحقیق و کارآفريني 3

 15 10 هاي آموزشي و پژوهشيروش ارزيابي فعالیت 4

 16 16 چگونگي استفاده از اطالعات علمي و منابع الكترونیک 5

 91 72 جمع کل
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 دانشیاریاستادیاری و مرتبه به  یمتقاضی ارتقا ت علمیأهی ی: برنامه توانمندسازی ویژه اعضا4جدول 

 گروه هدف اختیاری الزامی عنوان کارگاه عنوان حیطه
شیوه ارائه و زمان 

 )ساعت(
حداقل ساعت 

 آموزشی
 غیرحضوری حضوری

ضوابط و مقررات 

 دانشگاهی

هاي استخدامي و شرح وظايف نامهآشنايي با آيین

 2    + ت علميأهی ياعضا

10 
  4   + نامه ارتقاآشنايي با آيین

 2   +  نامه استاد مشاورآشنايي با آيین

  2   + افزار مربوطنرمنامه ارزشیابي اساتید و آشنايي با آيین

   2   + اي مؤسسه آشنايي با اعتباربخشي

ها و فنون روش

 تدریس

  2  +  نیازسنجي آموزشي

 بالیني 26

 پايه   16

)آموزش درمانگاهي، گزارش بالیني هاي آموزش روش

 و گراند راند(، صبحگاهي، استدالل بالیني، ژورنال کالب
  6 بالیني  +

  4 بالیني  + اي در بالینحرفهاخالق 

  6   + و فرآيندهاي جشنواره مطهري پژوهي آموزشيدانش

  2  +  کالس درس وارونه

  2  +  مديريت کالس درس

  2  +  اصول يادگیري 

  5   + روش تدريس پیشرفته

  2  +  آموزش تفكر انتقادي

  4   + آموزش مجازي

  2   + )نويد( مديريت يادگیري الكترونیکسامانه 

  4  +  شه مفهوميقن

  4  +  پژوهي در آموزشآشنايي با اقدام

روش و مدیریت 

تحقیق و 

 کارآفرینی

  6   + نويسيمقاله يااصول نگارش علمي 

 بالیني 24

 پايه    20

  SPSS  +  8آمار پیشرفته و 

  4 بالیني  + اخالق در پژوهش

  4 بالیني +  مطالعات کارآزمايي

  4  +  نامهطراحي پرسش

  4  +  مطالعات پیمايشي

  4 بالیني  + پزشكي مبتني بر شواهد

  4  +  ژورنالیسم پزشكي

  4 بالیني +  هاي ثبتها و نظامثبت بیماري

  6   + پیشرفتهروش تحقیق کمي 
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  Mixed method  +  6مطالعات ترکیبي 

  6  +  پردازي تا اجرا در حوزه سالمتاز ايده

  6  +  هاي محصول محورنگارش پروپوزال طرح

  3  +  معرفي برنامه پزشک پژوهشگر

  4  +  و دانشگاه کارآفرين اصول کارآفريني

  4   + پژوهش هاي آموزشي

روش ارزیابی 

های فعالیت

آموزشی و 

 پژوهشی

  4   + ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو

 بالیني  15

 پايه    10

 ,OSCEهاي بالیني شامل: ارزشیابي و آزمون

PMP, KF  
+  

بالیني و 

 پرستاري
5  

  2  +  ابزارهاي ارزيابي در حوزه نگرش

  2   + الكترونیکهاي افزارهاي برگزاري آزمونآشنايي با نرم

  2  +  مدل ارزشیابي کرک پاتريک

  2 هاي مرتبطرشته +  آشنايي با الگ بوک الكترونیک 

  4   + هاي آموزشيیابي دورهشروش ارز

  4  +  بازنگري و تدوين کوريكولوم

چگونگی استفاده 

از اطالعات علمی 

 و منابع الکترونیک

  4   + افزارهاي مديريت مراجع نرم

16 

  4  +  ارزيابي نقادانه مقاالت

  2  +  مقاالتانتخاب مجله براي انتشار 

  4   + علم سنجي 
موتورهاي شامل آشنايي با منابع دانش در علوم سالمت: 

  8   + ، مجالت الكترونیکهاي اطالعاتيو بانک هاجستجوي علمي، پايگاه

  4  +  هاي نوپاسامانه

 

 براي ارتقا 4 و ساعات ذکر شده در هر حیطه در جدول هاهساعت کارگاه بر اساس حیط 91و  72حداقل  گذراندن (1

 است.الزامي  به ترتیب براي اساتید پايه و بالیني به دانشیاري و استادياري استادياريمربي به از مرتبه 

مورد نیاز  هايهکارگا، 4جدول  ارائه شده در هايهکارگاتوانند از بین علمي در مرحله استادياري مي هیأتاعضاي  (2

 .طوري که ساعت ذکر شده در هر حیطه پوشش داده شودبه خود را انتخاب نمايند، 

علمي جديد را گذرانده  هیأت الزامي اعضاي هايهعلمي با مرتبه استادياري جذب شده و کارگا هیأتچنانچه عضو  (3

 .مرتبه از استادياري به دانشیاري قابل محاسبه خواهد بود يبراي ارتقا هاهباشد، اين کارگا

 گذرانده در کارگاه  ساعت شرکت 15در هر سال حداقل  دمرتبه، باي يبراي ارتقا هاهبه منظور استفاده از امتیاز کارگا (4

 سال آخر قابل احتساب خواهد بود. دومرتبه در  يدرصد کل امتیاز مورد نیاز ارتقا پنجاهشده باشد و فقط 
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دانشیاری به  مرتبه از یهیأت علمی متقاضی ارتقاهای آموزشی ویژه اعضای : کارگاه13ماده 

 استادی
       

 43ملزم به گذراندن حداقل به ترتیب مرتبه از دانشیاري به استادي  يمتقاضي ارتقا پايه و بالیني اعضاي هیأت علمي  

 هستند. 6هاي جدول و بر اساس برنامه کارگاه 5شده در جدول  هاي ذکرهاي الزامي در حیطهساعت از کارگاه 53 و 

 

 

 مرتبه به استادیی ویژه اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا هایعناوین کلی و زمان کارگاه: 5جدول 

 

 

 حیطه ردیف
 آموزشی ساعتحداقل 
 بالینی پایه

 4 4 ضوابط و مقررات دانشگاهي 1

 25 15 ها و فنون تدريسروش 2

 12 12 روش و مديريت تحقیق و کارآفريني 3

 8 8 هاي آموزشي و پژوهشيفعالیتروش ارزيابي  4

 4 4 چگونگي استفاده از اطالعات علمي و منابع الكترونیک 5

 53 43 جمع کل
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 مرتبه به استادی یمتقاضی ارتقا هیات علمی ی: برنامه توانمندسازی ویژه اعضا6جدول 

 گروه هدف اختیاری الزامی عنوان کارگاه عنوان حیطه
شیوه ارائه و زمان 

 )ساعت(
حداقل ساعت 

 آموزشی
 غیرحضوری حضوری

 

ضوابط و مقررات 

  دانشگاهی

مديران  +  سسات آموزش عاليؤها و ممديريت دانشگاه

  3 آموزشي

4 
  3  +  هاي کیفیت نظام آموزش عاليالگو

  4   + آموزشي مديريت و رهبري

  4  +  مديريت تغییر

ها و فنون روش

 تدریس

  4   + پیشرفته تدريس يهاروش

 بالیني 25

 پايه   15

  4  +  ها و فنون تدريس مشارکتيروش

  4  +  تدريس مبتني بر هوش هیجاني

  4  +  الگوي تدريس پیش سازمان دهنده

  5   + ريزي درسيبرنامه

  4 بالیني  + در بالین ايهاي آموزش اخالق حرفهروش

)آموزش درمانگاهي، بالیني  هاي آموزشروش

 گراند راند(، گزارش صبحگاهي، استدالل بالیني، ژورنال کالب
  6 بالیني  +

  2   + آشنايي با سامانه نويد

  4   + آموزش مجازي

روش و مدیریت 

  تحقیق و کارآفرینی

  8   + و مرور سیستماتیک متا آنالیز

12 

  8 بالیني +  ها()گايدالين تدوين راهكارهاي طبابت بالیني

  4   + و انتشار نتايج پژوهش انتقال و ترجمان دانش

  6  +  نگاريآينده

  4  +  ثبت اختراع داخلي و خارجي

  4  +  چگونگي داوري ادعاي اختراع

  4  +  بنیانهاي نوپا و دانشثبت شرکت

  4  +  اندازي کسب و کار جديدراه

  4  +  و دانشگاه کارآفرين اصول کارآفريني

  4  +  فلسفه علم

روش ارزیابی 

های آموزشی فعالیت

 و پژوهشی 

  4  +  فرا ارزشیابي

  4   + اعتباربخشي آموزشي 8

  4   + بازنگري و تدوين کوريكولوم

 4  4   + هاي نوپاآشنايي با سامانه
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چگونگی استفاده از 

اطالعات علمی و 

  منابع الکترونیک

شامل : آشنايي با منابع دانش در علوم سالمت

هاي و بانک هاموتورهاي جستجوي علمي، پايگاه

 ، مجالت الكترونیکاطالعاتي
 +  8  

 

براي ارتقا از  6 و ساعات ذکر شده در هر حیطه در جدول هاهساعت کارگاه بر اساس حیط 53و  43حداقل  گذراندن (1

 الزامي است. براي اساتید پايه و بالیني مرتبه دانشیاري به استادي

هاي مورد نیاز خود را ، کارگاه6جدول  هاي ارائه شده درتوانند از بین کارگاهعلمي در مرتبه دانشیاري مي هیأتاعضاي  (2

 .نتخاب نمايند، طوري که ساعت ذکر شده در هر حیطه پوشش داده شودا

شده  گذراندهدر کارگاه  ساعت شرکت دهبراي ارتقاي مرتبه، بايد در هر سال حداقل  هاهبه منظور استفاده از امتیاز کارگا (3

 سال آخر قابل احتساب خواهد بود. دودرصد کل امتیاز موررد نیاز ارتقاي مرتبه در  پنجاهباشد و فقط 

ها هیأت علمي را گذرانده باشد، اين کارگاه هاي الزامي اعضايمرتبه استادياري کارگاه درهیأت علمي چنانچه عضو   (4

 براي ارتقاي مرتبه از دانشیاري به استادي قابل محاسبه خواهد بود.

اين  گذراندن گذرانده باشدنهیأت علمي را  هاي الزامي اعضايمرتبه استادياري کارگاه درهیأت علمي چنانچه عضو  (5

 الزامي است. ها براي ارتقاي مرتبه از دانشیاري به استاديکارگاه

 


