
 

 

 

 برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 در دوره های عمومی )مهارتی (

 تهیه وتدوین :

 مرکز  مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی 

 واحد توانمند سازی اساتید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :



یکی از  موثرترین وکارساز ترین مولفه های نظام دانشگاهی را 

علمی تشکیل می دهند )عملکرد صحیح آنان میتواند اعضای هیأت 

منجر به ارتقای کیفی نظام آموزش عالی گردد.توانمندسازی 

سرمایه های انسانی در محیط های علمی ،آموزشی بسیار مهم 

 وحائز اهمیت می باشد .

برنامه پیش رو بر اساس دستور العمل اجرایی آیین نامه طرح 

 ضای هیأت علمی تدوین شده است .دانش افزایی وتوانمند سازی اع

 گردیده است  سه سطح طراحیاین برنامه در 

 اهداف : 

  آشنا نمودن اعضای هیأت علمی با قوانین مورد نیاز آنان 

  ارتقای دانش ،نگرش ومهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی در

 حوزه یاد دهی ویادگیری 

  ارتقای دانش ،نگرش ومهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی در

 حوزه پژوهشی 

  ارتقای دانش ،نگرش ومهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی در

 حوزه ارزشیابی 

  ایجاد دید کلی وجامع نسبت به توانمند ی های اعضای هیأت

 علمی 

  ایجاد زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیأت علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرا نحوه



 علمي هيات اعضاي مخصوص يك سطح .است شده بندي دسته سطح سه در ها برنامه

بورسيه PHDوکليه مربيان هيأت علمی  ودانشجويان  جديداالستخدام

 مقررات، و قوانین هاي حوزه در ها برنامه كلیه گذراندن و باشد مي دانشگاه

 باشد. مي اجباري ارزشیابي و پژوهشي مهارت هاي یادگیري، -یاددهي

 به استادياري از مرتبه ارتقاء متقاضي علمي هيات اعضاي مخصوص دو سطح

پيمانی به از مربيان وتبديل وضعيت  ،مربی به استادياری دانشياري

 .باشد مي  رسمی آزمايشی

 به دانشياري از مرتبه ارتقاء متقاضي علمي هيات اعضاي مخصوص سه سطح

مربيان از رسمی آزمايشی به رسمی قطعی می بوده وتبديل وضعيت  استادي

 پیشنهادي، هاي برنامه بین از خود تخصص و عالقه با متناسب افرادو باشد

 گذرانند. مي را شده تعیین ساعات

 :تدريس روشهاي

 به مربوط هاي نظریه كار اساس آنان، توانمندسازي و اساتید آموزش براي

 روش از تلفیقي اساس همین بر و بود خواهد یادگیري تجربي و بزرگساالن آموزش

 كوتاه، سخنراني گروهي، آموزشي،بحث هاي كارگاه مانند تدریس و آموزش هاي

 خواهد بود . كوچك هاي گروه در كار پاسخ، و پرسش

 :ارزشيابي

 انجام كارگاه، در فعال مشاركت حضوري، هاي كارگاه در -

 محورارزشیابي شده، داده تكالیف انجام و گروهي كارهاي

 .بود خواهد

  :تیازاتام

طرح دانش  اجرایی  آیین نامه 2ماده 2-8بر اساس بند  -

افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی ، ارتقای 

 سطح هر اتمام گواهي ارائه به منوط علمي هیاتاعضا مرتبه 

 پرونده ارتقاء تحویل هنگام هستند موظف اساتید و باشد مي

 دهند. ارائه را ودوره سطح  هر گواهي

 

 

 

 

عمومي  ي دوره مذكور، دستورالعمل 5ماده  اساس بر    -

 مطابق جدول و طراحي سطح سه در توانمندسازي ()مهارتی 

 گردید خواهد اجرا ذیل

 ساعت سطح )دوره های مهارتی وضعیت )ویژه 



 ( مربیان(

 27 در سال اول (1سطح  جدید االستخدام 

پیمانی به رسمی 

 آزمایشی 

 54 2و1سطح 

رسمی آزمایشی به 

 رسمی قطعی 

 81 3و2و1سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادآوری :

وضعیت )سایر 

 استادیار اساتید( 

 به باال 

 ساعت  سطح دوره های مهارتی 

جدید االستخدام 

 ودانشجویان بورسیه 

 27 در سال اول 1سطح 

استاد یار به 

ومربی به دانشیار 

 استادیاری 

 54 2و1سطح 

 81 3و2و1سطح  دانشیار به استاد 



 عضاءا با شده اعالم مهارتهاي هاي دوره در نام ثبت اولویت -1

دانشگاه علوم  بورسیهPHDدانشجویان و علمي هیأت محترم

 پزشکی ارومیه میباشد ./

وبورسیه های محترم )دانشگاه علوم  علمي هیأت اعضاء -2

 معتبر گواهي ارائه صورت در توانند مي پزشکی ارومیه (

 در مهارتي هاي دوره عناوین از برخي گذراندن بر مبني

جهت  معادل سازی دوره ننمایند. ) شركت مزبور محورهاي

ها وصدور گواهی سطح مهارت به مرکز مطالعات وتوسعه 

 توانمندسازی اساتیدآموزش پزشکی دانشگاه واحد 

 .( مراجعه فرمایند

 اعضاء با شده اعالم مهارتهاي هاي دوره در نام ثبت اولویت -3

 علوم دانشگاه بورسیهدانشجویان  و علمي هیأت محترم

  .باشد مي پزشكي ارومیه  

 دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه  سایت طریق از فقط نام ثبت -4

بند باالی   www.umsu.ac.irمیباشد:))سایت   زیر آدرس به

اعضای توانمند سازی لینک ثبت نام کارگاههای صفحه ،

 ((EDCهیأت علمی 

اعضای هیأت علمی که داوطلب 1392سال از اول مهرماه  -5

شان تحویل کمیته منتخب  وپرونده بودهارتقای علمی 

دانشکده میگرددمشمول شرکت در برنامه های توانمند 

 . سازی اساتید را دارا میباشند

جهت   محترم هیات علمیدانشجویان بورسیه واعضای  -6

در سطوح مختلف میتوانند همزمان ،شرکت در دوره ها 

 نمایند ./ثبت نام  3و 1،2جهت اخذ گواهی سطوح 

 

 شماره با میتوانید بیشتر اطالعات به نیاز صورت در))

واحد مسئول کارشناس 09144463937یا /04412937209تلفن

 .((حاصل فرمایند / تماس توانمند سازی اساتید 

http://www.umsu.ac.ir/


 برنامه توانمند سازی اساتید ،دوره مهارتی سطح یک

 زمان ومکان برگزاری ساعت دوره نوع دوره سرفصل های محتوا سطوح عنوان برنامه

آشنایی با ضوابط ومقررات 

 دانشگاهی یک
الف :آشنایی با ساختار ووظایف دانشگاه ،دانشکده ، وگروههای  یک

 آموزشی 

ب: آشنایی با منتخب آیین نامه ها ،استخدام وشرح وظایف 

هیات علمی ،خدمات آموزشی دانشجویان ، ارتقای هیات علمی ، 

 مقررات انظباطی هیات علمی ودانشجویان 

  6 اجباری 

 مفاهیم یادگیری،آموزش وتدریس  - یک روشها وفنون تدریس یک

 عوامل موثر بر تدریس ویادگیری  -

 برنامه ریزی برای تدریس ، طرح دوره وطرح درس  -

 اصول یادگیری بزرگساالن–روش تدریس سخنرانی  -

  6 اجباری 

روش ومدیریت تحقیق 

 یک
  6 اجباری  اخالق در پژوهش –مقدماتی SPSS–روش تحقیق مقدماتی  یک

ارزیابی فعالیتهای آموزشی 

 وپژوهشی یک
کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی  یک

 آزمون های چند گزینه ایی 
  6 اجباری 

مدیریت اطالعات علمی 

 ومنابع الکترونیک یک
جستجوی منابع  -Scholarآشنایی با موتورهای جستجو، یک

 اینترنتی ، امنیت اطالعات 

 

  6 اجباری 

 

 

 

 



 مهارتی سطح دوبرنامه توانمند سازی اساتید ،دوره 

 زمان ومکان برگزاری ساعت دوره نوع دوره سرفصل های محتوا سطوح عنوان برنامه

آشنایی با ضوابط ومقررات 

 دانشگاهی دو

دستورالعملهاوآیین نامه های اعزام های علمی )کنگره ها ، فرصتهای  دو

 –راهنمایی پایان نامه ها  –مشاوره تحصیلی دانشجویان  -مطالعاتی ( 

بودجه وامور  –مدیریت وتوسعه منابع انسانی  –اصول مدیریت آموزشی 

 مالی دانشگاه 

  6 اجباری 

برنامه ریزی درسی –روش تدریس نمایشی –روش تدریس پرسش وپاسخ  دو روشها وفنون تدریس دو

روش هددای  –آمددوزش مهارتهددای عملددی –روش تدددریس ایفددای نقددش –

 آموزش درمانگاهی  –آموزش در بخش 

  6 اجباری 

کارآزمایی بالینی –مطالعات پیمایشی –پیشرفته SPSS–تحقیقات کیفی  دو روش ومدیریت تحقیق دو

 پیشرفته 
  6 اجباری 

ارزیابی فعالیتهای آموزشی 

 وپژوهشی دو

  6 اجباری  و....OSCEآزمون های –اصول ارزشیابی مهارتهای بالینی  دو

مدیریت اطالعات علمی 

 دو ومنابع الکترونیک

-ارزیابی نقادانه مقاالت –مقاله نویسی انگلیسی –مقاله نویسی فارسی  دو
EBM 

  6 اجباری 

 

 

 

 برنامه توانمند سازی اساتید ،دوره مهارتی سطح سه



ساعت  نوع دوره سرفصل های محتوا سطوح عنوان برنامه

 دوره

 زمان ومکان برگزاری

آشنایی با ضوابط ومقررات 

 دانشگاهی سه

روند تحول مدیریت  –مدیریت دانشگاهها وموسسات  سه

مدل های کیفیت نظام –نقش های رهبری –دانشگاهها 

 آموزش عالی 

  6 اجباری 

–آموزش تفکر وخالقیت –روشها وفنون تدریس مشارکتی  سه روشها وفنون تدریس سه

آموزش استدالل –آموزش حرفه ای گری –گزارش صبحگاهی 

 بالینی 

  6 اجباری 

–آزمون های تشخیصی وخطاهای رایج در مطالعات پزشکی  سه ومدیریت تحقیق سهروش 

 تحلیل عاملی –تحلیل بقا –متاآنالیز 

  6 اجباری 

ارزیابی فعالیتهای آموزشی 

 وپژوهشی سه

الگوی ارزشیابی –کلیات ارزشیابی برنامه  سه

CIPP،AcCridition 
  6 اجباری 

مدیریت اطالعات علمی 

 الکترونیک سهومنابع 

  6 اجباری  مرور سیستماتیک  سه

 

 

 

 


