
 اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهآیین نامه دانش افزایی و توانمندسازي آموزشی 

 ها در توسعه جایگاه علمی کشور و ضرورت تقویت ظرفیت ها و نقش اساسی اعضاء هیات علمی دانشگاه با توجه به جایگاه رفیع

مراجع سنجش علوم بین المللی، طرح دانش افزایی و توانمندسازي اعضاء هیات علمی  ، منطبق باعلمی ایشان هاي  و توانایی

کمیته ؛ نام اي با در کمیته مطالعات و آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، با اهتمام معاونت آموزشی و واحد 

 باشد. میریزي و اجرا  برنامهدر حال  ؛دانش افزایی و توانمندسازي اعضاء هیات علمی

  هدف : -1ماده 

 ءتوسعه و ارتقا ،نشگاه و به تبع از آنهاي اعضاء هیات علمی دا ها و تقویت توانمندي قابلیت هدف این برنامه ارتقاي -

خواهد بود.جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 دانش افزایی و توانمندسازي:– 2ماده 

 ءدر جهت آشنا کردن بیشتر اعضاء هیات علمی و ارتقا  و مدت دار ؛ اجرایی ،، آموزشیعلمی خواهد بود ؛ اي پروسه -

هاي تخصصی و مورد نیاز  و نوآوري تدریس هاي نوین روشدر رابطه با اصول پیشرفته آموزش، ایشان هاي  مهارت

ت، روش هاي تحقیق و فناوري، انواع مطالعا قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، زیرساخت هاي آموزشی گروه

(جشنواره شهید هاي پژوهش، جشنواره ها اولویت تحقیق ، اصول نقد و داوري مقاالت، اصول کارآزمایی بالینی،

ها و  این دانش افزاییاستفاده از  تا با  هاي آموزشی و پژوهشی موردنیاز کارآفرینی، اختراع و سایر دوره ، مطهري)

جایگاه  ءو در نهایت ارتقاباشیم علمی و پژوهشی  هاي هسطح تدریس، تحقیق و ارائه مقال ءارتقاها شاهد  توانمندسازي

 را داشته باشیم . علمی اساتید هیات علمی و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  گروه هدف دانش افزایی و توانمند سازي:– 3ماده 

و  انلویت اعضاء هیات علمی تازه استخدام، مربیبا اودانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تمام اعضاء هیات علمی  -

دانشجویان بورسیه 

مدرسان حق التدریس و پاره وقت در اولویت بعدي مخاطبان مشمول این طرح می باشند.   تبصره: 

تبصره: اعضاء هیئت علمی جدیداالستخدام و دانشجویان بورس موظفند در دوره هاي الزامی تعیین شده توسط 

EDC(کمیته توانمندسسازي اساتید)  شرکت نمایند.   

تبصره: در مورد اساتید بالینی و سایر اساتید علوم پزشکی که بنا به اقتضائات و مسئولیت هاي شغلی محدودیت دارند، 

نحوه اجراي دوره ها توسط شوراي آموزش دانشگاه تدبیر خواهد شد.

–

-

ماده 4  مدرسان دوره ها و کارگاه ها: 

در هر سر فصل از اساتید واجد شرایط تدریس همان موضوع استفاده خواهد شد.  

تبصره : مدرسان واجد شرایط توسط EDC(کمیته توانمندسازي اساتید) تعیین خواهد شد 

ماده 5 –  نحوه نیاز سنجی آموزشی   :

الف  -پیشنهاد حداقل هاي آموزشی در هر دوره در کمیته توانمندسازي اعضاء هیات علمی

 ب- نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی با توجه به پیشنهادات استعالم شده از طرف خود اعضاء هیات علمی  



: 

ج- تشکیل جلسه باEDC )کمیته توانمندسازي اساتید( ، مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی و مدیران گروه هاي آموزشی 

دانشگاه جهت انتخاب نهایی دوره هاي آموزشی  

د- تدوین دوره ها و یا بسته هاي خاص دانش افزایی و توانمندسازي از طرف EDC(کمیته توانمندسازي اساتید)

ماده 6 – شیوه اجرا  

 ارائه خدمات آموزشی و دانش افزایی به صورت برگزاري کارگاه و جلسات  آموزشی عمومی و تخصصی به دو صورت حضوري و -
غیر حضوري، در قالب دوره هاي دانش افزایی و توانمندسازي اعضاء هیات علمی خواهد بود 

. 

: 

-.

ماده 7 – زمان اجرا  

  در طی تمام سال  و با اعالم قبلی EDC(کمیته توانمندسازي اساتید)  اجرا خواهد بود 

 نیاز سنجی از اعضاي محترم هیات علمی تبصره :

ارزیابی : – 8ماده 

  هرکارگاه انجام خواهد شدهاي حضوري توسط مدرسان در پایان  ارزیابی کارگاه -

ارزیابی دوره هاي غیر حضوري به صورت پاسخگویی به آزمون آنالین خواهد بود. -

  : حضور گواهی – 9ماده 

 گواهی آن کارگاه صادر و به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.،در پایان هر دوره یا کارگاه، پس از کسب امتیاز الزم -

  امتیاز : – 10ماده  

( ارتقا، پایه و ترفیع افزایی بر اساس تصمیم شوراي آموزشی دانشگاه  هاي دانش حضور و تدریس در کارگاهامتیازهاي  -

 .خواهد بوداعضاي محترم هیات علمی) 

:   

.

ماده 11 – مسئول برگزاري

- EDC(کمیته توانمندسازي اساتید) وظیفه برگزاري دوره ها و محتواي دروس را بر عهده خواهد داشت 

:

-

ماده 12 -  هزینه و اعتبارسنجی مالی برگزاري دوره ها و کارگاه ها   

 توسط EDC(کمیته توانمندسازي اساتید) و واحدهاي مجري و همکار پیگیري خواهد شد.

.

این آیین نامه در تاریخ 1395/06/01 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تربت حیدریه تصویب 
گردید




