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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 مقدمه

 توانمند استار همین در. گردد عالی آموزش نظام کیفی ارتقاي به منجر می تواند آنان صحیح عملکرد. دهند می تشکیل علمی هیأت اعضاي را دانشگاهی نظام هاي مؤلفه کارسازترین و مؤثرترین از یکی

 میعل هیأت آموزشی اعضاي و علمی هاي توانایی ارتقا و حفظ جهت هایی برنامه تدوین دانشگاه ها، وظایف جمله از بنابراین. است مهم بسیار علمی، آموزشی هاي محیط در انسانی هاي سرمایه سازي

 است. گردیده تدوین ده ماده درتربت حیدریه  پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضا توانمندسازي براي رو پیش نامه آیین. باشد می ها دانشگاه

 آیین و فرهنگی انقالب عالی شوراي18/12/1394 مورخ776  جلسه دولتی مصوب غیر و دولتی فناوري و پژوهشی عالی، آموزش موسسات علمی هیات اعضاي مرتبه ارتقاي نامه آیین یک ماده اساس بر

 اجرایی نامه شیوه آموزشی و مراکز و ها دانشگاه شدن اسالمی شوراي25/11/1390 مورخ231  جلسه مصوب پژوهشی و آموزشی موسسات هیأت علمی اعضاي توانمندسازي و افزایی دانش طرح نامه

 تبدیل یا مرتبه ارتقا براي الزم امتیاز کسب و خدمت طول در معرفتی و عمومی دوره هاي گذراندن به موظف علمی هیات اعضاي30/08/1390،  /د مورخ1903/500 شماره نامه در شده ابالغ آن،

 برگزاري متولی ( EDC)پزشکی  آموزش توسعه و مطالعات مرکز باشد که می معرفتی و )عمومی( مهارتی دوره دو برگیرنده در توانمندسازي و افزایی نامه دانش آیین. باشند می استخدامی وضعیت

 .باشد )عمومی( می مهارتی هاي دوره بخش

 تعاریف – یک ماده

 خدمت مشغول تربت حیدریه پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی و آموزش درمان بهداشت، وزارت مقررات و ضوابط اساس بر که پژوهشی یا آموزشی علمی هیات اعضاي از یک هر :علمی هیات عضو

 باشند. می

 .داد ارتقا انتظار مورد هاي نقش ایفاي راستاي در را علمی اعضا هیات مهارت و نگرش دانش، بتوان آن کمک به که است هایی روش و تدابیر مجموعه: علمی هیأت اعضاي توانمندسازي

 هب شروع دانشگاه در اخیر سال سه در پیمانی علمی هیات یا علمی سرباز هیات علمی، هیات تعهد صورت به که باشند می علمی هیات اعضا از دسته آن منظور: الورود جدید علمی هیات اعضاي

 اند. نموده کار

 .هستند ارزشیابی و یادگیري هاي یاددهی فعالیت درگیر مختلف هاي رشته به مربوط بالینی هاي عرصه در که علمی هیأت اعضاي: بالینی علمی هیأت اعضاي

 اهداف – دو ماده

 نیاز     مورد هاي نامه آیین و قوانین با علمی هیأت اعضاي نمودن آشنا 

 یادگیري -یاددهی حوزه در علمی هیأت اعضاي اي حرفه هاي مهارت و نگرش دانش، ارتقاي 

 ارزشیابی حوزه در علمی هیأت اعضاي اي حرفه هاي مهارت و نگرش دانش، ارتقاي 

 علمی هیأت اعضاي اي حرفه مداوم رشد زمینه ایجاد 

 ساختار – سه ماده
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 وانمندسازيت هاي برنامه پایش و ارزشیابی و اجرا ریزي، برنامه و نیازسنجی، طراحی متولی که باشد می دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز واحدهاي از یکی اساتید کمیته توانمندسازي -

 باشد. می علمی هیات اعضاي فردي هاي مهارت توسعه و

 

 عملکرد – چهار ماده

 همچنین و اساتید و ها دانشکده از نظرخواهی طریق از و مهرماه )هر شش ماه( اردیبهشت ماه در سال هر هاي کارگاه خصوص در نیازسنجی اساتید، واقعی نیازهاي اساس بر و ریزي برنامه به منظور -

 .می گردد انجام توانمندسازي سایت ازطریق

 گردد. می انجام سال هر توانمندسازي کمیته توسط ارزشیابی اجرا و طراحی، شامل -ریزي برنامه کلی الگوي براساس و توانمندسازي واحد در توانمندسازي هاي برنامه براي ریزي برنامه -

 گردد. می استفاده استاد ارزشیابی نتایج از توانمندسازي هاي برنامه صحیح  طراحی منظور به -

 شود. می هدایت و طراحی آموزش علوم پزشکی توسعه و مطالعات مرکز نظر زیر توانمندسازي کمیته توسط توانمندسازي هاي برنامه پیگیري و اجرا رسانی، اطالع -

 می شود. داده بازخورد مشخص فرآیندهاي طریق از توانمندسازي هاي برنامه در علمی هیأت اعضاي شرکت به مربوط اطالعات-

 خواهد بود. دانشگاه فناوري تحقیقات و آموزش، معاون موافق معادل با نظر و امنا هیأت مصوبه چارچوب در ها برنامه سایر و ها کارگاه براي آن، میزان و هزینه دریافت مورد در گیري تصمیم -

  الزحمه تدریس مدرسین بر اساس مرتبه علمی اساتید محاسبه و پرداخت می شود.پرداخت حق  -

اونت و در نهایت مع معاونت و مطالعات مرکز توانمندسازي، رییس عهده کمیته به دارند توانمندسازي هاي برنامه در تدریس براي کافی شایستگی که اساتیدي انتخاب خصوص در گیري تصمیم -

 شد. خواهد گیري تصمیم همکاري تداوم خصوص در انجام شده ارزشیابی اساس بر و بود خواهد دانشگاه ريفناو تحقیقات آموزش

 گردید. ارائه خواهد تدریس گواهی و مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز در محاسبه قابل آموزشی امتیاز مهارتی، هاي کارگاه ي کننده برگزار داخلی اساتید به -

 کارگاه سرفصل و رزومه همراه به را کارگاه برگزاري بر مبنی خود تقاضاي اجراي برنامه، از قبل هفته2  حداقل باید هستند اساتید براي توانمندسازي کارگاه برگزاري متقاضی که علمی هیات اعضاي -

 گردد. صادر اجازه تایید، از پس که نمایند توانمندسازي ارسال کمیته و دانشگاه مطالعات مرکز به

 نماید. یم استفاده ذینفعان سایر و ها دانشکده آموزشی، هاي گروه نظرات نیاز حسب و نماید می گیري تصمیم اساتید توانمندسازي کمیته نامه، آیین این در نشده بینی پیش موارد خصوص در -

 ضرورت با تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قابل محاسبه می باشد.امتیاز سایر عناوین کارگاههاي پیشنهادي که در جداول طراحی نشده اند برحسب نیاز و  -
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 ماده پنج : انواع برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی 

 یادگیري مهارت مشخصی اجرا می گردد.  منظور برنامه آموزشی است که به صورت حضوري توسط مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یا سایر مراکز معتبر با روش کارگاهی و به منظور کارگاه:

زشیابی آموزشی دانشجو، هیات علمی ، مدیریت و رهبري آموزشی، یادگیري الکترونیکی منظور جلسه آموزشی است که در حیطه هاي تدوین و بازنگري برنامه آموزشی، یاددهی یادگیري، ار سمینار:

 ، طراحی و تولید محصوالت آموزشی، به صورت حضوري در مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی برگزار می گردد. 

 ئه می گردد. برنامه هاي آموزشی که از طریق سامانه هاي آنالین و به صورت همزمان ارا وبینار:

پس از کارشناسی و تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی به عنوان منبع خود آموز معرفی شده و پس از مطالعه  CD: منظور هر گونه محتواي آموزشی است که از طریق کتاب /آموزخود 

 و گذراندن آزمون ، گواهی دریافت مینماید. 

ا مراکز کی و یرنامه هاي آموزشی مبتنی بر وب میباشد که به صورت محتواي الکترونیک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی و توسعه آموزش پزش: منظور بکارگاه یا دوره مجازي

 مورد تایید آن تهیه و ارائه می گردد. و بر اساس گواهی ارائه شده قابل محاسبه می باشد.

شود که هدف آن ارتقاي دانش نگرش و مهارت اعضاي هیات علمی در حوزه هاي آموزشی و پژوهشی مرتبط و ایجاد  ه مدت به آموزش هایی اطالق میدوره هاي کوتا :دوره هاي کوتاه مدت

دوره ها به صورت مجازي حضوري و یا ترکیبی . این مهارت هاي شغلی در ایشان است. فراگیران این دوره ها پس از طی دوره و موفقیت در آزمون مربوطه به اخذ گواهی پایان دوره نائل میگردند

  ماه می تواند باشد. 6ساعت تا  50قابل ارائه است و بر اساس آیین نامه دوره هاي مهارتی طول مدت آن از 

 ماده شش: نحوه محاسبه امتیاز برنامه هاي توانمندسازي براي تبدیل وضعیت / ارتقا

 ساعت یک امتیاز محاسبه می شود. 8ربیتی و اجتماعی اعضاي هیات علمی شرکت در کارگاه توانمندسازي به ازاي هر ماده یک فعالیت هاي فرهنگی، ت 9بر اساس بند 

 

  درصد امتیاز باید از دوره معرفتی کسب شود و حداقل امتیاز مورد  20ماده یک فعالیت هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعی از دوره مهارتی )عمومی ( حداقل  9در صورت تامین امتیاز بند

 ساعت کارگاه توانمندسازي می باشد.  32امتیاز معادل  4نیاز اعضاي هیات علمی 

  محاسبه امتیاز براي کارگاه هاي حضوري معادل ساعت حضور و براي سمینار نصف ساعت حضور در گواهی درج می شود. هنگام صدور گواهی و 

  در اعالم و بر همان اساس گواهی صاساعت حضور در برنامه هاي توانمندسازي مجازي بر اساس حجم محتواي مجازي و اهداف درس یا کارشناسی کمیته توانمندسازي تعیین و در سایت

 می گردد. 

  .براي خود آموز براساس حجم محتوا و دشواري موضوع توسط کمیته توانمندازي کارشناسی و ساعت محاسبه شده در گواهی درج می گردد 
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 .امتیاز دوره کوتاه مدت بر اساس ساعات گذرانده شده و معادل سازي ساعات با واحد درسی می باشد 

  هیات علمی جدیدالورود ندارند. دارندگان گواهینامه مهارتی سطح یک دوره پودمانی آموزش پزشکی )حضوري و مجازي( و باالتر نیاز به گذراندن دوره هاي ضروري براي اعضاي 

 ماده هفت : کارگاه هاي مورد نیاز اعضاي هیات علمی جدید الورود

 پیوست می باشند. 1شماره  شده در جدول  ه هاي ذکریطالزامی در حکارگاه هاي از ساعت  48ن ذراندگ اعضاي هیأت علمی جدیدالورود ملزم به 

  درصد دیگر در سال بعدي خدمت خود می باشند.    50ساعت( در سال اول و  24درصد این کارگاه ها )معادل  50تبصره: اعضاي هیات علمی موظف به گذراندن 

 
 جهت هیات علمی جدید الورودعناوین حیطه هاي کارگاه هاي الزامی 

 ردیف حیطه ساعت

 1 مدیریت و مقررات دانشگاهی 4

20 
 -ددهیبرنامه ریزي درسی یا

 یادگیري
2 

 3 تعهدات حرفه اي 6

 4 پژوهش و فناوري 10

 5 ارزشیابی آموزشی 4

4 
مدیریت اطالعات علمی و منابع 

 الکترونیکی
6 

 مجموع ساعات 48

 صورت مطابقت با لیست کارگاه هاي الزامی اعضاي هیات علمی جدیدالورود و تایید گواهی  در دوره تعهد هیأت علمی یا غیر هیات علمی اعضاي هیات علمی، درهاي گذرانده شده  کارگاه

 تواند به عنوان جایگزین این کارگاه ها در نظر گرفته شود.  توسط مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می

 زش ، تحقیقات و فناوري دانشگاه باشد. نحوه برگزاري کارگاه هاي اعضاي هیات علمی جدیدالورود می تواند در طول سال یا در صورت دوره چند هفته اي و بسته به تصمیم معاونت آمو 

 شد. با گواهی کارگاه هاي ذکر شده در جدول یک که در طول تحصیل گذرانده باشند جانشین گواهی این دوره نمی 
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  هاي مورد نیاز اعضاي هیات علمی متقاضی ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري و دانشیاري به استادي کارگاهماده هشت: 

  وصیه می شودتپیوست براي ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري  2ساعت کارگاه بر اساس حیطه ها و ساعات ذکر شده براي هر حیطه در جدول شماره  32گذراندن حداقل.  

 

 متقاضی ارتقاء مرتبه به دانشیاري و استاديعناوین حیطه هاي کارگاه هاي ضروري جهت هیات علمی                                                                                                   

 
  کارگاه هاي مورد نیاز خود را انتخاب نمایند. طوري که ساعت  3و 2اعضاي هیات علمی در مرحله استادیاري و دانشیاري میتوانند از بین کارگاههاي ارائه شده در جداول پیوست هاي

 ذکر شده در هر حیطه پوشش داده شود. 

 ائه شده در هر دو جدول انتخاب کنند.اعضاي هیات علمی با رعایت پیش نیاز می توانند از کارگاههاي ار 

  د.د را انتخاب نمایویژه اعضاي هیات علمی بالینی با در نظر گرفتن نوع فعالیت هر عضو هیات علمی بالینی طراحی شده و هر فرد میتواند کارگاه مورد نیاز خو ضروريکارگاههاي 

 ارگاه هاي روش تدریس مقدماتی و ازشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو را در بدو ورود نگذرانده باشد، درصورتی که عضو هیات علمی متقاضی ارتقا استادیاري به دانشیاري ک

 است. ضروريگذراندن این کارگاه ها در ارتقا استادیاري به دانشیاري 
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 ود را گذرانده باشد، این کارگاه ها براي ارتقا مرتبه از هاي الزامی اعضاي هیات علمی جدید الور چنانچه عضو هیات علمی با مرتبه استادیار جذب شده و در بدو ورود کارگاه

 استادیاري به دانشیاري قابل محاسبه خواهد بود.

  ،تقا درصد کل امتیاز مورد نیاز ار 50ساعت شرکت در کارگاه منظور شده باشد و فقط  4توصیه می شود در هر سال حداقل به منظور استفاده از امتیاز کارگاه ها براي ارتقا مرتبه

 سال آخر کسب نمایند. 2مرتبه  را در 

 هاي  جایگزین ساعات کارگاه کارگاههاي اختیاري اعالم شده در هر حیطه و هر مرتبه ارتقا حسب نیاز عضو هیات علمی پیش بینی شده و ساعات آن قابل محاسبه میباشد ولی

 نمی گردد.  ضروري

 توانمندسازي  دوره هاي توانمندسازي معرفتیماده نه:  

شوراي عالی انقالب 18/12/1394مورخ 776بر اساس ماده یک آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و غیر دولتی مصوب جلسه  

  فرهنگی عالوه بر دوره هاي عمومی اعضاي هیات علمی موظف به گذراندن دوره هاي معرفتی می باشند.

 کارگاه هاي معرفتیحیطه هاي 

 

 

 

 

 

 د در غالب ضیافت اندیشه می باشد.به عنوان متولی برگزاري دوره هاي معرفتی الزم جهت توانمندسازي اساتیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري دانشگاه تبصره : 

 ماده ده: صدور گواهی نهایی

از تاریخ آخرین تبدیل وضعیت ارتقا جهت ارائه به هیات ممیزه توسط مرکز مطالعات / ارتقا گواهی نهایی بر اساس گواهی هاي صادر شده حسب تقاضاي عضو هیات علمی هنگام تبدیل وضعیت

 و توسعه آموزش پزشکی صادر می گردد.

هنگام  ي نماید کههر عضو هیات علمی طوري برنامه ریز توصیه می شودگواهی هاي مربوط به قبل از دوره استادیاري براي تبدیل وضعیت استادیاري به دانشیاري قابل محاسبه نمی باشد. 

 دریافت گواهی نهایی حداقل کارگاه در هر موضوع را گذرانده باشد. 

 ساعت 16 اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی 1

 ساعت 16 اخالق علمی و حرفه اي 2

 ساعت 32 معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم 3

 ساعت 16 اصول تعلیم و تربیت اسالمی 4

تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ  5

 تمدن اسالمی

 ساعت 16
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 برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی ، ویژه اعضا جدید الورود                                                                       

 توضیحات ساعت اختیاری ضروری عنوان کارگاه عنوان حیطه

مدیریت و مقررات 

 دانشگاهی

آشنایی با ساختار و وظایف دانشگاه ، دانشکده و گروهاي 

    2 آموزشی

 ساعت ضروري 2
آشنایی با منتخب آیین نامه هاي استخدام و شرح وظایف 

 هیات علمی
 

  3 

  آشنایی با آیین نامه ارتقا هیات علمی
  3 

 افزار  نگاهآشنایی با نرم افزار  هم آوا و نرم 
   3 

برنامه ریزي درسی و 

 یاددهی یادگیري

 طرح درس طرح دوره
   3 

 ساعت  ضروري20

    3 اصول یادگیري بزرگساالن

 مقدماتی تدریس فنون و ها روش
   4 

 تدوین درسنامه
   2 

 1تدریس  در ارتباطی هاي مهارت
   6 

 : مدیریت خشم ، استرس 2مهارتهاي ارتباطی 

 

 
  

6 
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 هاي ارتباطی در کالس، طرح درس و طراحی سواالت چند گزینه اي براي تمامی اعضاء هیأت علمی جدید الورود در سال اول ضروري می باشد. کارگاه هاي آموزشی مانند مهارت 

 درسی کالسهاي رهبري و مدیریت
   4 

 اخالق حرفه اي
 اخالق حرفه اي در علوم پزشکی

   6 
 ساعت  ضروري 6

  روش هاي آموزش اخالق حرفه اي
  4 

 روش تحقیق

 روش تحقیق مقدماتی
   6 

  آمار مقدماتی ساعت  ضروري10
  4 

 اخالق در پژوهش
   4 

 ارزشیابی آموزشی

 طراحی سواالت چند گزینه  و دانشجوارزشیابی پیشرفت 
   5 

 ساعت  ضروري 5

 آشنایی با نرم افزارهاي آزمون
   6 

  آزمون تشریحی و کوتاه پاسخ
  2 

  OSCEآزمون 
  4 

   DOPS-آزمون هاي مبتنی بر محل کار
  2 

مدیریت اطالعات علمی و 

 منابع الکترونیک

 جستجوي منابع اینترنتی
   5 

  مدیریت منابع ساعت  ضروري 5
  5 

  علم سنجی مقدماتی
  5 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 علمی، ویژه اعضا هیات علمی متقاضی ارتقا از استادیاری به دانشیاریبرنامه توانمند سازی اعضای هیات 

 حیطه عنوان کارگاه ضروري اختیاري ساعت توضیحات

 3    مدیریت و مقررات  ارتقا نامه آیین با آشنایی

ساعت   3دانشگاهی )

 ضروري(

 3    دانش پژوهی آموزشی 

 3    مشاور استاد نقش با اشنایی 

 3    دوره طرح و درس طرح  

 

 

 

 

 

 

یاددهی و  یادگیري) 

 ساعت  ضروري ( 10

 2    آموزش سنجی نیاز 

 بخش در اموزش هاي روش    2 اعضاي هیات علمی بالینی که آموزش در بخش دارند

 درمانگاهی آموزش    4 اعضاي هیات علمی بالینی ضروري

 2    فیدبک() بازخورد 

 2    وارونه درس کالس 

 2    درس کالس مدیریت 

 2    بزرگساالن یادگیري اصول 

 4    مقدماتی تدریس روش 

 2    پاسخ و پرسش تدریس روش 

 صبحگاهی گزارش    2 اعضاي هیات علمی بالینی ضروري

 2    الکترونیک یادگیري مدیریت سامانه اموزش 

 6    ارتباطی مهارتهاي 

 6    اي حرفه بین اموزش 

 2    بالینی مهارتهاي مرکز در اموزش 

 2    4تعهد حرفه اي ) پزشکی درعلوم اي حرفه تعهد 

 روش هاي اموزش  تعهدحرفه اي    4  ساعت  ضروري (
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 4    روشهاي ارزشیابی تعهد حرفه اي 

 3     (نرم افزار آماريPrism  ،SPSS ، ،  ,STATA)..  

 

 

 

 

 

 

 

ساعت   6روش تحقیق )

 ضروري (

 2     درپژوهشاخالق 

 4    مطالعات کارازمایی 

 4    طراحی پرسشنامه 

 4    مطالعات پیمایشی 

 4    تحقیقات کیفی مقدماتی 

 پزشکی مبتنی برشواهد    4 اعضاي هیات علمی بالینی ضروري

 4    Action research 

 4    نرم افزارهاي تحلیل دادهاي کیفی  MaxQDA 

 روش تحقیق مقدماتی    6 باشند نگذرانده قبال که درصورتی

 6    مطالعات ترکیبی 

 6    از ایده پردازي تا اجرا در حوزه سالمت  

 6    نگارش پروپوزال طرح هاي محصول محور 

 5    ازمون هايOSCE 

-DOPSازمون هاي مبتنی بر محل کار     3 اعضاي هیات علمی بالینی ضروري

miniCEX 

 2     ازمونهاي استدالل بالینیPMP 

 3     ازمونهاي استدالل بالینیCIP CRP -Puzzle 

 2    ابزارهاي ارزیابی درحوزه نگرش 

 2     درجه 360ارزشیابی 

 2    اشنایی با اعتبار بخشی 

 2     اشنایی با نرم افزارهاي برگزاري ازمونهاي

 الکترونیک

کلیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو و     6 درصورتی که قبال نگذرانده باشند

 طراحی ازمونها ي چند گزینه اي

 2    ازمونهاي تشریحی و کوتاه پاسخ 
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 استادی به ازدانشیاری ارتقا متقاضی علمی هیات اعضا ویژه علمی، هیأت اعضای سازی توانمند برنامه

 حیطه عنوان کارگاه ضروري اختیاري ساعت توضیحات

  موزش عالیآها و موسسات  مدیریت دانشگاه    3 ها ضروري براي مدیران گروه

 

مدیریت و مقررات 

 ساعت(3دانشگاهی )

 ها روند تحوالت مدیریت دانشگاه    3 ها ضروري براي مدیران گروه

 3    مدل هاي کیفیت نظام اموزش عالی 

 3    نقش هاي رهبري 

 3    تغییر مدیریت 

 4    روش تدریس روش ها و فنون تدریس مشارکتی 

 4    خالقیت در تدریس 

 4    برنامه ریزي درسی  

 برنامه ریزي درسی

 

 

 

 4    برنامه درسی پنهان 

 4    تدریس مبتنی بر هوش هیجانی 

 2    تدریس خرد 

 4    روش هاي آموزش اخالق حرفه اي 

 2    مدل ارزشیابی کرک پاتریک 

 3    Endnote  

مدیریت اطالعات علمی 

و منابع الکترونیک 

 ساعت  ضروري (3)

 3    مندلی 

 2    مقاله نویسی فارسی 

 3    نویسی انگلیسی مقاله 

 2    ارزیابی نقادانه مقاالت 

 2    انتخاب مجله براي انتشار 

 3    علم سنجی 

 4    جستجوي منابع الکترونیک پیشرفته 
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 10یاددهی و یادگیري ) گراند راند    2 اعضاي هیات علمی بالینی ضروري

 ژورنال کالب    2  ساعت(

 4    الگوي تدریس پیش سازمان دهنده 

 2    باز اندیشی 

 3    گراند راند بین حرفه اي 

 4    تعهد حرفه اي در علوم پزشکی  

ساعت  4تعهد حرفه اي )

 ضروري(

 4    روش هاي آموزش تعهد حرفه اي 

 4    روشهاي ارزشیابی تعهد حرفه اي 

 3    تحلیل عملی اکتشافی  

 

 

 

 

ساعت  6روش تحقیق )

 ضروري(

 6    مطالعات ترکیبی 

 6    مرور سیستماتیک 

 6    آینده نگاري 

 4    ثبت اختراع داخلی و خارجی 

 4    چگونگی داوري ادعاي اختراع 

 4    ثبت شرکتهاي نوپا و دانش بنیان 

 6    نرم افزار متاآنالیز 

 6    تحلیل عاملی تاییدي و تحلیل مسیر 

 6    مدل سازي 

 2     الگوي ارزشیابیCIPP  

 6ارزشیابی آموزشی )

 ساعت ضروري(

 4     الگوي ارزشیابیAccreditation 

 2    هاي استدالل بالینی زمونآKF 

 2    ازمون استدالل بالینیPMP 

 2    زمون استدالل بالینی آDOPS/mini-CEX 

 3    مدیریت اطالعات علمی  سرقت ادبی

 3و منابع الکترونیک)

 ساعت ضروري(

 3    خاب مجله براي انتشارنتا 

 3    شنایی با سامانه هاي نوپاآ 
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 های توانمندسازی در کارگاه و تسهیل شرکت اعضا هیات علمی دستورالعمل تشویق

 
 یهاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه در حوزه هاي ها و تقویت توانمند هاي دانشگاهها، ایجاد و ارتقاء قابلیت رسالت هد. از جملاشی بسیار حائز اهمیت می بشهاي انسانی در محیط هاي علمی، آموز یهسرماتوانمند سازي 

رود اعضاي هیأت  ظار میتآیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی ان2 باشد. همچنین، بر اساس ماده ی ی آنان مشیی هاي علمی آموزها و فراهم کردن فرصتهایی براي حفظ و ارتقا توانا هبرنام ناز طریق تدوی گوناگون

اعضاي هیأت علمی و کمبود زمان براي مشارکت در عدد تلذا با توجه به وظایف م. مفاهیم اقدام کنند لوبطقال متعلمی در جهت آموزش وتربیت دانشجویان به نحوي روزآمد و موثر براي حفظ کیفیت آموزش و ان

ذ الزم است راهکارها و سیاستهاي زیر اتخا تاهاي توانمندسازي تدابیر الزم اندیشیده شود. در این راس هگاها/ کار و تسهیل حضور اعضاء هیات علمی در دوره قبرنامه ریزي شده، الزم است جهت تشوی گوناگونهاي تفعالی

 :گرددو عملیاتی 

 

 ها بر اساس نیازهاي اعضاي هیأت علمی دانشکده ها از کارگاه تنوعی برگزاري-1

ن من رعایت مفاد آییضتعیین شده و  گوناگونروشهاي  ق ورالعمل تدوین شده براي نیازسنجی دوره هاي توانمندسازي، به صورت منظم و دوره اي و از طریتالزم است نیازهاي آموزشی اعضاي هیأت علمی بر اساس دس

 .باشند داشتهها  اهگتا اساتید انگیزه باالتري براي مشارکت در کار گرددنامه توانمندسازي اعضاي هیأت علمی، برنامه ریزي الزم بر اساس نیازهاي مشخص شده انجام 

 هاي مجازي آفالین برگزاري کارگاه-2

به صورت مجازي  هاي اساتید می تواند هگادرصد از کار50ه توانمندسازي تمصوبه کمی قرونیک: طبالکتیري گري دارند و قرار دادن آن برروي سامانه یادتکمهایی که جنبه عملی  اهگرونیک براي کارلکتواي اتطراحی مح

 .خابی است، را طراحی و بر روي سامانه قرار دهدتاه انگکارمناسب که نشان دهنده مشارکت اساتید ثبت نام کننده در یی ها هاي مجازي آفالین باید آزمون اهگباشد. واحد توانمندسازي براي کار

 هاي مجازي آنالین برگزاري کارگاه-3

رین نیاز تشکه اساتید بیعاتی ضوه در موتگی یک ساعت. وبینارهاي هفگردده باشد برنامه ریزي و اجرا تهاي آموزش بالینی داشت رین تداخل با کالسهاي درس و فعالیتهاي آنالین در ساعاتی که کم هگاتالش شود، کار

 .ه می باشد توسط واحد توانمندسازي برنامه ریزي شده و با همکاري مرکز آموزش مجازي اجرا شودتساع عات را دارند و قابل ارائه در وبینار یکضوآموزشی به آن مو

 هاي آموزشی برگزاري کارگاه در محل دانشکده ها و بیمارستان-4

و EDOبا همکاري  ندتاه داوطلب هسگري دارند و تعداد کافی اساتید براي شرکت در کارتهاي آموزشی که از دانشگاه فاصله بیش انتهاي مورد نیاز اساتید در بیمارس اهگها، کار اهگدر کاربه منظور تسهیل مشارکت اساتید 

اد تاز تأیید شرایط اس سدر دانشکده ها نیز، بر اساس نیاز اساتید هر دانشکده و با اعالم قبلی آن دانشکده و پ .گرددصادر EDCواهی آن توسط واحد توانمندسازي گو  گرددان اجرا تبر اساس نیاز اساتید همان بیمارس

ی ارزشیابی شده و فرمهاي تکمیل تور بایسهاي مذک اهگ. الزم به ذکر است که کارگرددصادر EDCواهی آن توسط واحد توانمندسازي گزار و گاه در محل دانشکده برگاه توسط واحد توانمندسازي، کارگزار کننده کارگبر

 گردد. ارسالEDCشده به واحد توانمندسازي 
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 ها ها به مناسبتهاي مختلف مانند هفته آموزش و پژوهش، تشویق اساتید به شرکت در این کارگاه برگزاري کارگاه-5

 .دگرد زارگبرEDCاههاي اولویت دار در محل دانشکده ها یا گه آموزش کارتهر سال در هف

 هاي متنوع در توانمندسازي : مانند کلینیک آموزشی، فرصت مطالعاتی، مشاهده گري، شرکت در سمینارها استفاده از روش-6

 .ه توانمندسازي اعضاي هیأت علمی تأیید شوندتدرکمیدند. روشهایی که در آیین نامه توانمندسازي به آن اشاره نشده است الزم است گراي آیین نامه توانمندسازي طراحی و اجرا تالزم است این روشها در راس

 ها امتیاز دربرخی مناسبتها و تصمیم گیري ندر نظر گرفتن مشارکت در کارگاههاي توانمندسازي به عنوا-7

مرتبط  یریهايگها نیز در سایر مناسب ها و تصمیم ت ها و فعالی اهگمشارکت در سایر کار. میزان گرددزیده آموزشی لحاظ گاد برتخاب استیاز در انتاههاي آموزشی به صورت امگمیزان شرکت اعضاي هیأت علمی در کار

 ه شودتفگردر نظر 

 

 های توانمندسازی هیات علمی دستورالعمل نیازسنجی کارگاه

 هما3ر هاي توانمندسازي ه اهگ. از آنجا که کارگردد یري واقع بینانه میگد و منجر به تصمیم ذارگ ریزان میه یار برنامتنیازها است. نیازسنجی اطالعات مفید دراخ قلزم شناخت وتحلیل دقیتاثربخشی هر برنامه مس

 .فاده می شودتها اس آن در برنامه ریزي تایجسال( انجام و از ن5ماه( و بلند مدت )هر 6برنامه ریزي می شود نیازسنجی با دو نگاه کوتاه مدت )هر 

ه در نام ابالغ شدهی آن یاجرا هیوه نامشی و شدن دانشگاهها و مراکز آموزشاسالمی  شوراي 25/11/1390مورخ   231ه جلس وبهاي توانمندسازي آیین نامه دانش افزایی مص اهگکارالزم به ذکر است که در برنامه ریزي 

مطالعات وزارت بهداشت  زازمرک توانمندسازي ابالغیشیوه نامه  و16/09/1400 نشگاه مورخداآموزشی  ورايش 146جلسه  باعضاي هیات علمی مصوو آیین نامه توانمندسازي 30/08/90مورخ  /د1903/500ماره ش

  مد نظر قرار می گیرد. 29/7/99/د مورخ 3589/500و نیز شیوه نامه اجرایی شماره  3/4/98/د مورخ 1792/500شماره 

 نیاز سنجی کوتاه مدت -الف

 به صورت سوال باز در آخر پرسشنامه هاي ارزشیابی :کیفی و کمینظر سنجی در کارگاه هاي حضوري و مجازي به صورت  -1

 نظر سنجی از طریق سایت توانمند سازي -2

عاونین مدر شروع هر نیمسال تحصیلی در ابتداي هر نیم سال تحصیلی نیاز سنجی از کلیه دانشکده ها با ارسال نامه به روساي دانشکدهها و  :مکاتبه رسمی با دانشکده ها و بیمارستانها آموزشی -3

 اموزشی بیمارستانهاي آموزشی انجام گردد.

 مثل پرس الین ،گوگل فرم براي نیاز سنجی از اساتید هر شش ماه :استفاده از پرسشنامه هاي آنالین -4
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

داخلی و همچنین برقراري تعامل مناسب بین واحد ؛ از طریق بررسی سایت هاي دانشگاههاي ها در برگزاري دورههاي توانمند سازي اعضاي هیات علمی استفاده از تجربیات سایر دانشگاه -5

 هاي توانمند سازي با سایر واحد ها توامند سازي

 ، جشنواره شهید مطهري و سایر نشست ها.؛ تبادل اطالعات و تجارب در طی همایش هاي علمی نظیر آموزش پزشکیاستفاده از نظرات و تجربیات صاحب نظران آموزش پزشکی -6

 زشکی؛ مورد توجه قرار دادن موضوعاتی که در اسناد و آیین نامه هاي مورد تاکید قرار گرفته است مانند بسته هاي تحول و نو آوري در آموزش پشده در اسناد باال دستیتوجه به موارد ذکر  -7

 

 :نیازسنجی بلند مدت  -ب

 ، پروژه نیازسنجی از کلیه اساتید رشته هاي مختلف اجرا می شود.یهر سال با توجه به تجربیات بدست آمده و از طریق طرح پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


