پیوست شماره سه چهلمین شورای دانشگاه مورخ 71/5/71

م

ممی
ییییی

آیین نامه توانمندسازي اعضاي هیأتعلمي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
در دوره هاي مهارتي (عمومي)

تهیه:
معاونت آموزشی
مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
واحد توانمند سازی اساتید
تابستان 9317

1

پیوست شماره سه چهلمین شورای دانشگاه مورخ 71/5/71

مقدمه
يكي از مؤثرترين و كارسازترين مؤلفههاي نظام دانشگاهي را اعضاي هيأتعلمي تشكيل ميدهند .عملكرد
صحيح آنان ميتواند منجر به ارتقاي كيفي نظام آموزش عاالي راردد .در هماين راسا ا توانمناد ساازي
سرمايه هاي انساني در محيط هاي علمي ،آموزشي بسيار مهم است .بنابراين از جمله وظايف دانشگاههاا،
تدوين برنامههايي براي حفظ و ارتقا توانايي هاي علمي آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها مايباشاد.
آيين نامه پيش رو براي توانمندسازي اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در ...فصل و ...مااده
تدوين ررديده است.

فصل اول :کلیات
بر اساس ماده يک آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي موسساههااي آماوزش عاالي ،پشوهشاي و
فناوري دول ي و غير دول ي مصوب جلسه  777مورخ  8931/81/81شوراي عالي انقالب فرهنگي و آياين
نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي و پشوهشاي مصاوب جلساه
 198مورخ  8931/88/12شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي و شيوه نامه اجرايي آن اباال
شده در نامه شماره /211/8319د مورخ  31/1/91اعضا هيات علمي موظف به رذراندن دوره هاي عمومي
و معرف ي در طول خدمت و كسب ام ياز الزم براي ارتقاا مرتباه ماي باشاند .آياين ناماه داناشافزاياي و
توانمندسازي در برريرنده دو دوره مهارتي (عمومي) و معرف ي ميباشد كاه ماديريت ملالعاات و توساعه
آموزش پزشكي م ولي بررزاري بخش دوره هاي مهارتي (عمومي) مي باشد .الزم به ذكار اسات كاه ايان
آيين نامه شامل ارتقاء توانمنديهاي تخصصي هر رش ه ن ماي باشاد و هار هياأت علماي حساب رشا ه ياا
فعالي هاي جديد در حيله تخصصي خود ملزم به آموزشهاي تخصصي جدارانه است كه شامل بندهاي اين
آيين نامه نمي رردد.
ماده یک :تعاریف واژهها:
عضو هیات علمی :هر يک از اعضاي هيات علمي آموزشي يا پشوهشي كه بار اسااس ااوابط و مقاررات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مشغول خدمت مي باشند.
توانمندسازی اعضای هیأت علمی :مجموعه تدابير و روش هايي است كه به كماک آن ب اوان داناش،
نگرش و مهارت اعضا هيات علمي را در راس اي ايفاي نقشهاي مورد ان ظار ارتقا داد.
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حیطه :منظور حيلههاي پنجگانه دوره هاي مهارتي(عمومي) دانش افزايي مي باشد كه شامل مديريت و
مقررات دانشگاهي ،ياددهي-يادريري ،پشوهش و فن آوري ،ارزشيابي آموزشي ،مديريت اطالعاات علماي و
منابع الك رونيكي است .اين حيلهها بر اساس آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضااي هياأت
علمي موسسات آموزشي و پشوهشي ميباشد.
حضوری/غیرحضوری :برنامههاي غيرحضوري منظور برنامههايي هس ند كه عضو هيات علمي از طريا
آنالين و با اس فاده از مح واي الك رونيک مورد تأييد مركاز ملالعاات و توساعه آماوزش پزشاكي شاركت
مينمايد و رواهي دريافت ميكند .برنامه هاي حضو ري بار اسااس اعاالم همگااني و ثبات ناام در ساايت
توانمندسازي و در زمان و مكان مشخص بررزار مي رردد.
اعضای هیات علمی جدید الورود :منظور آن دس ه از اعضا هيات علمي مي باشند كه به صاورت تعهاد
هيات علمي يا هيات علمي پيماني در يكسال قبل از زمان ارائه برنامه توانمندسازي اساتيد جديد الورود در
دانشگاه شروع به كار نموده اند.
اعضای هیأت علمی بالینی :اعضاي هيأت علمي كه در عرصه هاي باليني مربوط به رش ه هاي مخ لاف
دررير فعالي هاي ياددهي يادريري و ارزشيابي هس ند.

فصل دوم :اهداف ،ساختار و عملکرد
ماده دو :اهداف
 آشنا نمودن اعضاي هيأتعلمي با قوانين و ايين نامههاي مورد نياز ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي حرفهاي اعضاي هيأتعلمي در حوزه ياددهي -يادريري ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي حرفهاي اعضاي هيأتعلمي در حوزه پشوهش و فن آوري ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي حرفهاي اعضاي هيأتعلمي در حوزه ارزشيابي ايجاد زمينه يادريري مادام العمر در اعضاي هيات علمي ايجاد زمينه رشد مداوم حرفهاي اعضاي هيأتعلمي3
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ماده سه :ساختار
 :8-9واحد توانمندسازي اساتيد يكي از واحدهاي مركز ملالعات و توسعه آماوزش پزشاگي دانشاگاه ماي
باشد كه م ولي طراحي و برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي برنامه هاي توانمندساازي و توساعه مهاارتهااي
فردي اعضا هيات علمي مي باشد.
 :1-9مركز آموزش مجازي مسوول تهيه برنامههاي توانمندسازي به صورت مجازي و با اسا فاده از ماول ي
مدياهاي مخ لف مي باشد.
 :9-9كمي ه توانمندسازي :كمي ه اي م شكل از مدير مركز ملالعات و توسعه آموزش پزشكي ،مدير اماور
هيأت علمي ،مسئول واحد توانمندسازي ،نماينده معاونت پشوهشي و يک نفر از اساتيد با تجربه به پيشنهاد
معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد كه مسئوليت رسيدري به مواردي كه در اين آياين ناماه باه آن اشااره
شده است را دارد.
ماده چهار :عملکرد
 :8-1برنامه ريزي براي برنامه هاي توانمندسازي در واحد توانمندسازي و براساس الگوي كلي برنامه ريزي
شامل طراحي ،اجرا و ارزشيابي توسط كمي ه توانمندسازي در فروردين ماه هر سال انجام مي رردد.
 :1-1به منظور برنامه ريزي بر اساس نيازهاي واقعي اساتيد ،نيازسنجي در خصوص كارراههاي هر سال در
اسفندماه هر سال از طري نظرخواهي از دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني و تحقيقااتي و همچناين از
طري سايت توانمندسازي انجام شده و عالوه بر آن هر  2سال يک نيازسنجي جامع با اس فاده از ابزارهاي
مع بر انجام مي ريرد.
 :9-1به منظور طراحي درست برنامه هاي توانمندسازي از ن ايج ارزشيابي اس اد بر حسب دانشكده هاا و
رروهها و همچنين از بازخوردهاي درياف ي از دانشكده ها اس فاده مي رردد.
 :1-1اطالع رساني ،اجرا و پيگيري برنامه هاي توانمندسازي توسط سامانه توانمندسازي كه زير نظر مركاز
ملالعات و توسعه آموزش پزشكي طراحي و هدايت مي شود ،صورت مي ريرد.
 :2-1اطالعات مربوط به شركت اعضاي هيأت علمي در برناماه هااي توانمندساازي از طريا فراينادهاي
مشخص به سيس م نگاه (نرم افزار رس رده اعضاي هيأت علمي) بازخورد داده مي شود.
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 :7-1تصميم ريري در مورد دريافت هزينه و ميزان آن ،باراي كارراههاا و سااير برناماه هاا در بااربوب
مصوبات هيأت مح رم امنا به پيشنهاد كمي ه توانمندسازي اساتيد و تاييد معاون آموزشي دانشگاه خواهاد
بود.
 :7-1پيگيري تأمين هزينه كارراههاي بررزار شده در  EDCو حا ال ادريا اسااتيد بار عهاده معاونات
آموزشي دانشگاه خواهد بود.
 :1-1كارراههاي خاص اعضاي هيأت علمي جديدالورود رايگان خواهد بود.
 : 3-1تصميم ريري در خصوص ان خااب اسااتيدي كاه شايسا گي كاافي باراي تادريا در برناماه هااي
توانمندسازي دارند به عهده كمي ه توانمندسازي بوده و بر اساس ارزشيابي انجام شده در خصاوص تاداوم
همكاري تصميم ريري خواهد شد.
 :81-1دانشكده ها و مراكزي كه م قااي بررزاري كارراههاي توانمندساازي هسا ند بايسا ي حاداقل 1
هف ه قبل از اجراي برنامه تقاااي خود مبني بر بررزاري كارراه به همراه رزومه مدرسين و سرفصل كارراه
را به مركز ملالعات و توسعه آموزش پزشكي ارسال كنند كه پا از تأييد كمي ه توانمندسازي و به شارط
انجام ارزشيابي كارراه ،رواهي صادر رردد.
 :88-1هزينه كارراههايي كه توسط دانشكده ها ،مراكز آموزشي درماني و مراكز تحقيقاتي بررزار مي رردد
به عهده آن دانشكده يا مركز خواهد بود و تصميم ريري در خصوص دريافت ح ثبت نام از اعضاي هيأت
علمي به عهده آن دانشكده يا مركز خواهد بود.
 :81-1به منظور هدفمند كردن و كارايي باالتر دوره هاي توانمندسازي ،دوره هاي كوتاه مدت مواوعي در
حوزه هاي مخ لف توانمندسازي شامل پشوهش و آموزش مي تواند طراحي رردد كه بنا به تقااا و ميازان
مشاركت اعضاي هيأت علمي و نحوه حمايت دانشگاه قابل ارائه خواهد بود .ايان دوره هاا پاا از طراحاي
توسط كمي ه توانمند سازي نهايي مي شود و زير نظر آن كمي ه اجرا مي رردد.
89-1در خصوص موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه ،كمي ه توانمندسازي تصميم ريري مي كناد و
حسب نياز از نظرات رروههاي آموزشي ،دانشكده ها و سايز ذينفعان اس فاده مي نمايد.
تبصره :كارراههاي ذكر شده در جداول اين آيين نامه مي تواند هر  1سال بر اساس نيازسنجي و با تصميم
كمي ه توانمندسازي تغيير كند.
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فصل سوم :برنامه های توانمندسازی
ماده پنج  :انواع برنامههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی
كارراه
سمينار
كلينيک
خودآموز ()self-learning
برنامههاي مجازي
 دوره هاي كوتاه مدت
 دورههاي من هي به مدرک (مثال :كارشناسي ارشد حضوري يا مجازي آموزش پزشكي)
 :8-2کارگاه :منظور برنامه آموزشي است كه به صورت حضوري توسط مراكز ملالعات و توساعه آماوزش
پزشكي يا ساير مراكز مع بر با روش كارراهي و به منظور يادريري مهارت مشخصي اجرا ميرردد.
 :1-2سمینار :منظور جلسه آموزشي است كه در حيلههااي تادوين و باازنگري برناماههااي آموزشاي،
ياددهي و يادريري ،ارزشيابي آموزشي دانشجو ،هيات علمي و برنامه ،مديريت و رهبري آموزشي ،يادريري
الك رونيكي و طراحي و توليد محصوالت آموزشي ،به صورت حضوري درمركز ملالعات و توسعه آماوزش
پزشكي بررزار ميرردد.
 :9-2کلینیک :منظورجلسه آموزشي است كه در حيلههااي تادوين و باازنگري برناماههااي آموزشاي،
ياددهي و يادريري ،ارزشيابي آموزشي دانشجو ،هيات علمي و برنامه ،مديريت و رهبري آموزشي ،يادريري
الك رونيكي و طراحي و توليد محصوالت آموزشي به صورت حضوري به منظاور طارح مشاكالت و ارائاه
راهكار در اين حوزهها با محوريت مركز ملالعات و توسعه آموزش پزشكي بررزار ميرردد.
 :1-2خودآموز :منظور هررونه مح واي آموزشي است كه از طري ك اب CD /پا از كارشناسي و تايياد
مركز ملالعات و توسعه آموزش پزشكي به عنوان منبع خودآموز معرفي شده و پا از ملالعه و رذرانادن
آزمون ،رواهي دريافت مي نمايند.
 :2-2برنامه مجازی :منظور برنامههاي آموزشي مب ني بر وب مي باشدكه توسط مركز ملالعات و توساعه
آموزش پزشكي و يا مراكز مورد تاييد آن تهيه و ارائه مي راردد و بار اسااس راواهي ارائاه شاده ،قابال
محاسبه ميباشد.
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 :7-2دورههای منتهی به مدرک (کارشناسی ارشد حضوری یا مجازی آموزش پزشککی ::منظاور
شركت در دوره حضوري يا مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي است كاه توساط دانشاگاههاي علاوم
پزشكي يا دانشگاه مجازي ارائه ميرردد.
 :7-2دوره های کوتاه مدت :دوره هاي كوتاه مدت به آموزشهايي اطالق مي شود كه هاد آن ارتقااي
دانش ،نگرش و مهارت اعضاي هيات علمي در حوزه هاي آموزشي و پشوهشي مارتبط و ايجااد مهارتهااي
شغلي در ايشان است .فراريران اين دوره ها پا از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه ،به اخذ راواهي
پايان دوره نائل مي رردند .اين دوره ها به صورت مجازي ،حضوري و يا تركيبي قابل ارائه است و بر اساس
آيين نامه دوره هاي مهارتي طول مدت آن از  21ساعت تا  7ماه مي تواند باشد.
ماده شش  :نحوه محاسبه امتیاز برنامههای توانمندسازی برای تبدیل وضعیت/ارتقا
 :8-7بر اساس بند  3ماده يک فعالي هاي فرهنگي ،تربي ي و اج مااعي اعضااي هياات علماي ،شاركت در
كارراههاي توانمندسازي به ازاي هر  1ساعت يک ام ياز محاسبه ميشود.
 :1-7با توجه به مصوبه پانصد و بهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه ،در صورت تامين ام ياز بناد3
ماده يک فعالي هاي فرهنگي ،تربي ي و اج ماعي از دورههاي مهارتي(عمومي) حاداقل %11ام يااز باياد از
دوره هاي معرف ي كسب شود و حداقل ام ياز مورد نياز اعضا هيات علماي  1ام يااز و معاادل  91سااعت
كارراه توانمندسازي مي باشد.
 :9-7هنگام صدور رواهي و محاسبه ام ياز ،براي كارراههاي حضوري معادل ساعت حضور و براي سامينار
و كلينيک نصف ساعت حضور در رواهي درج ميشود.
 :1-7ساعت حضور در برنامه هاي توانمندسازي مجازي بر اساس حجم مح واي مجازي و اهدا درس باا
كارشناسي كمي ه توانمندسازي تعيين و در سايت اعالم و بر همان اساس رواهي صادر مي رردد.
 :2-7براي خودآموز ،بر اساس حجم مح وا و دشواري مواوع ،توسط كمي اه توانمندساازي كارشناساي و
ساعت محاسبه شده در رواهي درج مي رردد.
 :7-7ساعات دوره رسمي كارشناسي ارشد اعم از مجازي و حضوري معادل ساعت واحاد درساي رذراناده
شده ،و بر اساس رواهي و مدرک صادر شده در نظر ررف ه مي شود.
 : 7-7ام ياز دوره هاي كوتاه مدت بر اساس ساعات رذرانده شده و معادل سازي ساعات با واحد درسي مي
باشد.
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ماده هفت  :کارگاههای مورد نیاز اعضا هیات علمی جدیدالورود
 :8-7اعضاي هيأت علمي جديدالورود ملزم به رذراندن  12ساعت از كارراههاي الزامي در حيله هاي ذكر
شده در جدول  8و بر اساس جدول كارراههاي اعضاي هيأت علمي جديادالورد در پيوسات  ، 8در طاول
سال اول خدمت خود مي باشند.

جدول  :7کارگاههای اعضای هیأت علمی جدید
ردیف

حیطه

ساعت

8

مديريت ومقررات دانشگاهي

2

1

ياددهي -يادريري

11

9

پشوهش و فن آوري

81

1

ارزشيابي آموزشي

2

2

مديريت اطالعات علمي و منابع الك رونيكي

2
12

 :1-7كارراههاي رذرانده شده در دوره تعهد هيأت علمي يا غير هياات علماي اعضااي هياأت علماي ،در
صورت ملابقت با ليست كارراههاي الزامي اعضاي هيأت علمي جديد الورود و تأييد رواهي توساط مركاز
ملالعات و توسعه آموزش پزشكي مي تواند به عنوان جايگزين اين كارراهها در نظر ررف ه شود.
 :9-7نحوه بررزاري كارراههاي اعضاي هيأت علمي جديدالورود مي تواند در طول سال يا به صاورت ياک
دوره بند هف ه اي ،و بس ه به تصميم معاونت آموزشي دانشگاه باشد.
 :1-7رواهي كارراههاي ذكر شده در جدول يک كه در طول تحصيل رذرانده باشند ،جانشين رواهي ايان
دوره نمي باشد.
ماده هشت  :کارگاههای مورد نیاز اعضا هیات علمی متقاضی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشکیاری و
دانشیاری به استادی

8
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 :8-1رذراندن حداقل  91ساعت كارراه بر اساس حيله ها و ساعات ذكر شده براي هر حيله در جدول
 2براي ارتقا از مرتبه اس ادياري به دانشياري الزامي است (پيوست .)1

جدول  :2کارگاههای اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه به دانشیاری و استادی
ردیف

حیطه

ساعت

8

مديريت ومقررات دانشگاهي

9

1

ياددهي و يادريري

81

9

روش تحقي

7

1

ارزشيابي آموزشي

7

2

مديريت اطالعات علمي و منابع الك رونيكي

9
91

 :1-1رذراندن حداقل  91ساعت كارراه بر اساس حيله ها و ساعات ذكر شده در هر حيله در جکدول
 2براي ارتقا از مرتبه دانشياري به اس ادي الزامي است (پيوست .)9
 :9-1اعضاي هيأت علمي در مرحله اس ادياري و دانشياري مي توانناد از باين كارراههااي ارائاه شاده در
جداول پيوس هاي  1و  ، 9كارراههاي مورد نياز خود را ان خاب نمايند ،طوري كه ساعت ذكر شده در هار
حيله پوشش داده شود.
 :1-1اعضاي هيأت علمي ،با رعايت پيش نياز مي توانند از كارراههاي ارائه شده در هر دو جدول ان خاب
كنند.
 :2-1كارراههاي الزامي ويشه اعضاي هيأت علمي باليني با در نظر ررف ن نوع فعاليت هر عضو هيات علمي
باليني طراحي شده و هر فرد ميتواند كارراه مورد نياز خود را ان خاب نمايد.
 :7-1در صورتي كه عضو هيات علمي م قااي ارتقا اس ادياري باه دانشاياري كاررااههااي روش تادريا
مقدماتي ،روش تحقي مقدماتي و ارزشيابي پيشرفت تحصايلي دانشاجو را در بادو ورود نگذراناده باشاد،
رذراندن اين كارراهها در ارتقا اس ادياري به دانشياري الزامي است.
9
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 :7-1بنانچه عضو هيأت علمي با مرتبه اس ادياري جذب شده و در بدو ورود كارراههااي الزاماي اعضااي
هيأت علمي جديدالورود را رذرانده باشد ،اين كارراهها براي ارتقاء مرتبه از اس ادياري به دانشاياري قابال
محاسبه خواهد بود.
 :1-1به منظور اس فاده از ام ياز كارراهها براي ارتقاء مرتبه ،بايس ي در هر سال حداقل  1سااعت شاركت
در كارراه منظور شده باشد و فقط  21درصد كل ام ياز ماورد نيااز ارتقااء مرتباه در  1ساال آخار قابال
اح ساب خواهد بود .
 :3-1كارراههاي اخ ياري اعالم شده در هر حيلاه و هار مرتباه ارتقاا ،حساب نيااز عضاو هياات علماي
پيش بيني شده و ساعات آن قابل محاسبه مي باشد ،ولي جايگزين ساعات كارراههاي الزامي نميرردد.
ماده نه:صدور گواهی نهایی
حسب تقاااي عضو هيات علمي ،هنگام تبديل واعيت/ارتقا ،رواهي نهايي بر اسااس راواهي هااي صاادر
شده از تاريخ آخرين تبديل واعيت /ارتقا جهت ارائه به هيأت مميازه توساط مركاز ملالعاات و توساعه
آموزش پزشكي صادر مي رردد.
 :8-3رواهي هاي مربوط به قبل از دوره اس ادياري ،براي تبديل واعيت اسا ادياري باه دانشاياري قابال
محاسبه نمي باشد.
 :1-3الزم است هر عضو هيأت علمي طوري برنامه ريزي نمايد كه هنگام دريافات راواهي نهاايي حاداقل
كارراه در هر مواوع را رذرانده باشد ،در غير اين صورت رواهي نهايي براي وي صادر نخواهد شد.
اين آيين نامه در سه فصل ،نه ماده ،بهل و پانج بناد و ساه پيوسات در جلساه شاوراي دانشاگاه ماورخ
 37/2/87به تصويب رسيد و از تاريخ تاريخ  37/7/8قابل اجراست.

11
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پیوست 1
برنامه توانمند سازي اعضاي هیأت علمي ،ویژه اعضا هیات علمي جدید الورود

عنکککوا
حیطه

ساعت
عنوا کارگاه

الزامی

آشنايي باا سااخ ار و وظاايف دانشاگاه،
دانشكده و رروههاي آموزشي



اختیاری



آشنايي با آيين نامه ارتقاي هيات علمي



9

آشنايي با نرم افزار سماء و نرم افزار نگاه 
روش تدريا مقدماتي



1

طرح درس و طرح دوره



1

اصول يادريري بزررساالن



9



2

روش تحقي مقدماتي (انواع ملالعات)




كليااات ارزشاايابي پيشاارفت تحصاايلي
دانشجو و طراحي آزمون هاي

بندرزينه اي

ارزشااايابي
(بااااراي
آموزشي
اعضاااي
آشنايي با نرم افزارهاي آزمون :نجما
هيااااأت
علمااااي
باليني)
11

 11سااااعت
الزامي

7
7



آمار مقدماتي
اخالق در پشوهش

7


 2ساااااعت
الزامي

9
9

ياااددهي و اخالق حرفهاي
يادريري
مهارتهاااي ارتباااطي  :8اصااول كلااي و

مقدمات
مهارتهاي ارتبااطي : 1ماديريت خشام،
مديريت اس رس ،مديريت تضاد

حضوری
1

مااديريت و
مقااااررات آشاانايي بااا من خااب آياايننامااه هاااي
دانشگاهي اس خدام و شرح وظايف هيات علمي

روش
تحقي

حضوری

غیککککر توضیحات

1
1

 81سااااعت
الزامي

2
 2ساااااعت
الزامي
7
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آزمونهاي تشريحي و كوتاه پاسخ



آزمون هاي ( OSCEطراحي ،اجرا و )...



آزمونهااااي مب ناااي بااار محااال كاااار:
DOPS-mini CEX
مااااديريت جس جوي منابع اين رن ي

اطالعااااات مديريت منابع (رفرنا نويسي)
علمااااااي
ومنااااااابع علم سنجي مقدماتي
الك رونيک

12



1
1
1
2



2
2



2ساااااعت
الزامي
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پیوست 2
برنامه توانمند سازي اعضاي هیأت علمي ،ویژه اعضا هیات علمي متقاضي ارتقا از استادیاري به دانشیاري

حیطه

عنوا کارگاه

اختیاری

الزامی





مااديريت و مقااررات آشنايي با آيين نامه ارتقا
دانشگاهي (9سااعت دانش پشوهي آموزشي
الزامي)
آشنايي با نقش اس اد مشاور


ساعت
حضوري غيرحضوري

9
9
9

طرح درس و طرح دوره
نيازسنجي آموزشي



9
1

روشهاي آموزش در بخش



1



1

آموزش درمانگاهي
اخالق حرفهاي 1



الزاماااي اعضااااي
هيااااأت علمااااي
باليني كه اماوزش
در بخش دارند
الزاماااي اعضااااي
هيااااأت علمااااي
باليني

9

بازخورد(فيدبک)
يااااااااااااددهي و كالس درس وارونه flipped
يادريري(81سااعت classroom
مديريت كالس درس
الزامي)
اصول يادريري بزررساالن

روش تدريا مقدماتي

توضیحات




1
1



1



1



1

روش تدريا پرسش و پاسخ
رزارش صبحگاهي




1
1

آماااوزش ساااامانه ماااديريت
يادريري الك رونيک



1

مهارتهاي ارتباطي



7

آموزش بين حرفه اي



7

13

الزاماااي اعضااااي
هيااااأت علمااااي
باليني
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آمااوزش در مركااز مهارتهاااي
باليني و شبيه سازي



1

 SPSSمقدماتي



7



9
1

 SPSSپيشرف ه
اخالق در پشوهش
ملالعات كارآزمايي



1

طراحي پرسشنامه
ملالعات پيمايشي
تحقيقات كيفي مقدماتي





1
1

پزشكي مب ني بر شواهد



1


1


روش تحقيااااا (Action Research 7
ساعت الزامي)
نااارم افااازار تحليااال دادههااااي
كيفي()MAXQD

روش تحقي مقدماتي




ملالعااات تركيبااي mixed
method

از ایده پردازی تا اجرا در حوزه



1
در صورتيكه قابال
نگذرانده باشند

7
7

سالمت

کارگاه شاام مااحا
پااردازا ایااده ل مااد
کسب ل کار می باشد



نگارا پرلپوزا طرح های

7

محصو محور

ارزشيابي آموزشي
( 7ساعت الزامي)

1

7


الزاماااي اعضااااي
هيااااأت علمااااي
باليني

آشاانايي بااا ناارم افاازار جااامع
مديريت آزمون ها (نجما)



9

آزمون هااي ( OSCEطراحاي،
اجرا و )...
آزمونهاي مب ني بر محل كاار:
DOPS-mini CEX



2



9



1

آزمونهاااي اساا دالل باااليني:
PMP

14

اعضااااي هياااأت
علماااي بااااليني
الزامي

اعضااااي هياااأت
علماااي بااااليني
الزامي
اعضااااي هياااأت
علماااي بااااليني
الزامي
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آزمونهاااي اساا دالل باااليني:
CIP CRP- Puzzle
ابزارهاااي ارزيااابي در حااوزه
نگرش
ارزشيابي  971درجه
اشنايي با اع باربخشي
آشنايي با نرم افزار هاي بررزاري
آزمون هاي الك رونيک
كليااات ارزشاايابي پيشاارفت 
تحصاايلي دانشااجو و طراحااي
آزمون هاي بند رزينهاي
آزمونهاااي تشااريحي و كوتاااه
پاسخ
مدل ارزشيابي كرک پاتريک



9



1





1
1
1
7

Endnote
مندلي
مقاله نويسي فارسي
مااديريت اطالعااات
مقاله نويسي انگليسي
علمااااي ومنااااابع
ارزيابي نقادانه مقاالت
الك رونياااااااک( 9
ان خاب مجله براي ان شار
ساعت الزامي)
علم سنجي
جسا جوي مناابع الك رونياک
پيشرف ه
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1



1






9
9
1
9



9



1



9



1

در صورتيكه قابال
نگذرانده باشند
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پیوست3
برنامه توانمند سازي اعضاي هیأت علمي ،ویژه اعضا هیات علمي متقاضي ارتقا ازدانشیاري به استادي

عنکککککوا
حیطه

عنوا کارگاه

الزامی

مااديريت دانشااگاههااا و مؤسسااات
آموزش عالي



مااااديريت و
مقاااااااررات روند تحوالت مديريت دانشگاهها
دانشگاهي
( 9ساعت)
مدل هاي كيفيت نظاام آماوزش
عالي

يااااااددهي و
يادريري
( 81ساعت)

اختیاری





ساعت
حضوري غيرحضوري

9

9

نقش هاي رهبري



مديريت تغيير



9

روشها و فنون تدريا مشارك ي



1

خالقيت در تدريا



1

برنامه ريزي درسي



1

برنامه درسي پنهان



1

تدريا مب ني بر هوش هيجاني



1

تدريا خرد



1



1



1



1

الگااوي تاادريا پاايش سااازمان
دهنده
بازانديشي



1



1

رراند راند بين حرفه اي



9

ژورنال كالب

16

بااراي مااديران
رروهها الزامي

بااراي مااديران
رروهها الزامي

9
9

روش هاي آموزش اخالق حرفاه-
اي
رراند راند

توضیحات

اعضاااي هيااأت
علمااي باااليني
الزامي
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9



81

تحليل عاملي اك شافي



9

ملالعات تركيبي



7

مرور سيس ماتيک



7

آينده نگاري



7

ثات اختراع داخلی ل خارچی



1

چگونگی دالری ادعای اختراع



1

م ا آناليز
تاادوين راهكااار هاااي طباباات
باليني

روش تحقي
( 7سااااااعت
الزامي)

ثات شرکت های نوپا ل دانش


1

نرم افزار م ا آناليز )(CMA



7

تحلياال عاااملي تايياادي و تحلياال
مسير



7

مدل سازي



7

بنیان



1



1



1



1



1

سرقت ادبي



9

ان خاب مجله براي ان شار



9

ارزشاااااايابي الگوي ارزشيابي CIPP
آموزشي
الگوي ارزشيابيAccreditation
(7ساااااااعت آزمونهاي اس دالل بالينيKF :
الزامي)
آزمونهاي اس دالل بالينيPMP :
آزمونهاي اس دالل بالينيmini- :
DOPS /cex
مااااااديريت
اطالعااااااات
علمي ومناابع
الك رونيک
( 9سااااااعت
الزامي)

آشنايي با سامانه هاي نوپا


17

9

