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  دستورالعمل متمم بر الزامات  توانمند سازی اساتيد

  در سطح وزارتخانه

  

های مربوط به تربيت نيروی انسانی گروه  ريزی برای فعاليت ها و برنامه ها، تعيين خط مشی تدوين و ارائٔه سياست

نيز همسو در اين راستا تعهد بر موارد ذيل . پزشکی يکی از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

  :در سند توسعه ی کيفی خواهد بودتدوين سياست های برنامه های توانمند سازی استادان با 

  :وري و شكوفايي علمي بهينه سازي ساختار نظام آموزشي توانمند سازی اساتيد با هدف ارتقاي بهره -١

  تاکيد بر نقش های آموزشی آنانتدوين شرح شغلی اعضای هيات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با * 

( تعيين نقش های اصلی و فرعی اعضای هيات علمی دانشگاه ها بصورت ادواری در همه مراتب علمی* 

  )مربی، استاديار، دانشيار، استاد

و دستياران  PhDپيشنهاد گنجاندن برنامه های  توانمندسازی اساتيد در برنامه های آموزشی کليه رشته های *

 تخصصی

  ها و حمايت قانون مدار از فعاليت های بخش خصوصي ويت منابع مالي پايدار و متنوع در دانشگاهتق* 

  تخصيص منابع مالی نشاندار به دانشگاه ها برای برنامه های توانمندسازی* 

  از طريق تبيين قوانين و مقررات حمايت کننده حمايت از تجاری سازی نوآوری های آموزشی* 

  از نظام مالكيت مادی و معنوي محصوالت آموزشی در دانشگاهااستقرار و حمايت * 

  برای توليد محصوالت آموزشی ) محتوايی / ساختاری ( تبيين و انتشار استانداردهای الزم * 

  پيشرفته در نظام آموزش توانمند سازی اساتيدمناسب و از فناوريهاي  ترويج و توسعه استفاده * 

  ها  دانشگاهارزشيابی برنامه های توانمند سازی در سطح ر اعتماد سازی و تشريک تجارب د *

 

   :توسعه متوازن آمي و آيفي برنامه های توانمند سازی اساتيد -٢

  )Workforce planning(متخصص در آموزش جهت توانمند سازی تربيت نيروي انساني * 

  توسعه نوآوري و خالقيت در روشهای نوين و علمی توانمند سازی اساتيد* 

 ايجاد بسترهاي مناسب جهت دستيابي آسان و با صرفه به کسب توانمندی های آموزشی* 

 

  : ها در جهت افزايش خالقيت و روزآمد کردن برنامه های توانمند سازی خود هدايت دانشگاه -٣

  تعيين اولويت ها در آموزش توانمندی براي تامين نيازهاي آموزشياساتيد* 

 هاي بين دانشگاهی توسعه مناسبات ملی و همكاري* * 

  اعمال سياست های توانمند سازی در دانش پژوهی آموزشی* 

  اعمال سياست ها ی توانمند سازی در مصوبات کميته سياست های جاری وزارت متبوع* 

  اعمال سياست ها ی توانمند سازی در مصوبات کميته همايش ها و جلسات ساالنه وزارت متبوع* 

  شبکه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در فضای مجازیحمايت از تشکيل و تقويت * 
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تشويق و حمايت از طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی اساتيد با بکارگيری فن آوری های نوين * 

  آموزشی

  زمينه سازی برای نقد محصوالت آموزشی توليدی  ساير دانشگاهها*

 

معيار توليد علم و محصوالت آموزشی، فعاليت هاي آاربردي  ساماندهي نظام جذب و ارتقاي هيات علمي با -۴

 :و مشكالت علمي و فني دانشگاه ها و توسعه اي، رفع نيازها

  اعمال در ايين نامه جذب و ارتقاء اساتيد و بازنگری ادواری اين آيين نامه ها* 

داعطای جوايز و نشان مانن(شناسايی، معرفی و تشويق اساتيد برجسته دانشگاهها براساس کيفيت اموزش* 

  )های آموزشی ملی و اعطای تسهيالت ويژه رفاهی

 جذب اعضاء هيات علمی با تاکيد بر نقش های جديد آموزشی تبيين شده از سوی وزات متبوع*

 



  دستورالعمل متمم بر الزامات  توانمند سازی اساتيد

The complementary protocol of Faculty development requirements  

  

  

کميته توانمند سازی اساتيد نيز، با اتکاء بر رسالت خود و با موشکافی دقيق چـالش هـای موجـود در    

برنامه های توانمند سازی اساتيد در سطح دانشگاه هـا، بـا سـرلوحه قـرار دادن مفـاد سـند توسـعه        

ام به کيفی آموزش مصوب وزارت متبوع، به منظور متحول نمودن شيوه های توانمند سازی اساتيد اقد

تدوین دستوالعملی متمم بر سياسـت هـای توانمنـد سـازی اعـالم شـده از سـوی وزارتخانـه نمـوده          

  . است

به منظور ساری و جاری نمودن این سياست ها، تالش شده است این دسـتوالعمل متناسـب بـا هـر     

کارشناسان آموزشی که گروه هدف این سياست هـا  / از سطح دانشگاه ها تا سطح اساتيد -سطح 

لذا شایسته است هر یک از عزیزان دانشگاهی با سـرلوحه  . بصورت جداگانه تدوین گردد –ی باشد م

قرار دادن دستوالعمل مرتبط با حيطه سازمانی و فعاليتی خود، در مسير تعـالی و کيفيـت آمـوزش در    

  .بخش توانمند سازی اساتيد گام بردارد
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  توانمند سازی اساتيد الزامات دستورالعمل متمم بر 

  

  :توانمند سازی اساتيدبرنامه های لزوم ایجاد تحول در 

. برنامه های توانمند سـازی اسـاتيد دانشـگاه هـا نيازمنـد تحـول اسـت       

رهـایی بخشـد و    ،محوری  تحولی که آموزش را از اتکاء افراطی به حفظ

به آموزش موثر و کارآمد بيش از گذشته توجه داشته باشد و اسـاتيد را  

سوی تفکر، تحقيق، خالقيـت و نـوآوری هـا در عرصـه آمـوزش سـوق        به

نقــد و بررســی، ارتقــاء  و شــکوفایی اســتعدادها، تعميــق روحيــه دهــد 

هـای آموزشـی در اسـاتيد،     باوری و اعتماد به نفس و کسب مهارت خود

تحــولی کــه نظــام . ناســان آموزشــی و دانشــجویان نهادینــه کنــد کارش

هـای   دانشـگاه هـا را در پيشـبرد اهـداف و مأموریـت      اساتيد در  آموزش

  .خود کارآمد تر نماید

بـه معنـای   شدن برنامه هـای توانمنـد سـازی اسـاتيد دانشـگاه       متحول 

در منـاطق  اعتالی سطح آيفي منابع انسانی و ایجاد عدالت آموزشی 

هـا و روش   دانشگاه ها بـه ابـزار  است که الزمة آن تجهيز ف کشور مختل

کارایی آن آموزش ها  و ، کيفيتاست که به موازات آموزشها ی نوینی 

  .را در محيطی خالق و با نشاط علمی تضمين نماید

 

   بخش توانمندسازی اساتيدهاي  اهم چالش

  

هـر دسـته    بـرای و تقسـيم بنـدی   کلـی  این چالش ها را در سه دسته 

  :را بيان نموده ایم مصادیقی

  

ضــعف برنامــه ریــزی آموزشــی در برنامــه هــای توانمنــد   ) الــف

  سازی استاد

در روش آموزشی برنامه محتوایی و ساختاری و کاستی های   وجود ضعف )١

  توانمند سازی های

 )مبتنـی بـر سـخنرانی    و در واقع(  کارگاهی" حاکميت شيوه تدریس صرفا )٢

 در برنامه های توانمند سازی 

  آنها عمده روزآمد نبودن وی آموزشی دوره ها هامحتوامناسب بودن نا )٣

 توانمند سازی برنامه های آموزشینيازسنجی یا عدم ضعف  )۴

  ضعف در سيستم ارزشيابی برنامه های آموزشی توانمند سازی )۵

محتوایی برای توانمندی هـای ضـروری    و تنوع و جامع کامل فقدان پوشش )۶

  اساتيد و کارشناسان آموزشی

مبتنـی بـر    آموزشی توانمند سازی اسـاتيد های  ها و برنامه ضعف در  روش )٧

  اصول نوین یادگيری

اثربخشـی   عدم پاسخگویی برنامه های توانمند سـازی فعلـی نسـبت بـه     )٨

 برنامه های خود

های آموزشی مرتبط بـا توانمنـد سـازی     عدم تناسب زمانی و مکانی روش )٩

 اساتيد

ریـزی   در برنامه)اعضای هيات علمی(نظر گرفتن مقتضيات مخاطب عدم در  )١٠

 برای توانمندسازی

عدم تحول روش های آموزشی توانمند سازی اساتيد با توسعه فنـاوری و   )١١

 تحوالت و شرایط جهانی
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بی توجهی به جایگاه و اهميت توانمندی اسـتاد در رویـه   ) ب

  های آکادميک

  نوآوری آموزشیعدم ارزشگذاری الزم برای خالقيت و  )١

   راهبردی آموزشی کارآمد برای توانمندسازی  فقدان برنامه )٢

ضعف و یا عدم ارتباط و هماهنگی ميان بخش های متولی آموزش اساتيد  )٣

  )مراکز توسعه و مرکز امور هيات علمی(در دانشگاهها

اســتفاده از برنامــه هــای / ضــعف انگيــزه الزم  در اســاتيد بــرای حضــور در   )۴

  سازی آموزشی توانمند

اسـتفاده از برنامـه هـای آموزشـی     / فقدان فرصـت کـافی بـرای حضـور در      )۵

  توانمند سازی

ــرد و ســنجش صــالحيت اســاتيد و       )۶ ــابی عملک ــام مناســب ارزی ــدان نظ فق

  های آموزشی  کارشناسان آموزشی متناسب با شاخص

ضعف  ساز و کارهای پذیرش و ارتقاء اساتيد در دانشـگاه هـا متناسـب بـا      )٧

 مند سازی اساتيدسياست های توان

مصون نبودن برنامه های توانمند سـازی از اعمـال نفـوذ سـالیق فـردی بـا        )٨

 تغييرات مدیریتی

عدم وجود تناسب مطلوب ميان رشد کيفی  و کمی برنامـه هـای توانمنـد     )٩

 سازی در کشور

  

  ضعف در تامين منابع و پشتيبانی) ج

هـای   بخـش فقدان ساز و کارهای موثر اقتصادی که زمينـه سـاز مشـارکت     )١

  های توانمندسازی باشد خصوصی  در راستای ارایه مناسب برنامه

ــاتيد،    )٢ ــدیران، اسـ ــایی مـ ــرای شناسـ ــد بـ ــاتی کارآمـ ــدان بانـــک اطالعـ فقـ

  الیق و توانمند... کارشناسان و 

کمبود منابع انسانی متخصص و مورد اعتماد برای تـدریس دربرنامـه هـای     )٣

  توانمند سازی

هــای آموزشــی  دســتيابی بــه روش هــای فنــاوری بـرای  ضـعف زیــر ســاخت  )۴

  های عصر کنونی  کارآمد، متناسب با نياز

لـزوم  (هـا   عدم توزیع عادالنه امکانـاتو متخصصـان آموزشـی در بـين اسـتان      )۵

  )رعایت عدالت آموزشی

سـازی، بازسـازی و    های الزم در اساتيد برای برنامه ریزی، نو فقدان مهارت )۶

  ارتقاء کيفيت آموزشی دانشگاه ها

هـای اسـاتيد    ص اعتبارات کافی و مستقل برای توسعه آمـوزش عدم تخصي )٧

 در راستای ارتقای کيفی آموزش دانشگاه ها

عدم تحول روش های آموزشی توانمند سازی اساتيد با توسعه فنـاوری و   )٨

 تحوالت و شرایط جهانی

  

انتشار سند راهبـردی توسـعه کيفـی آمـوزش علـوم پزشـکی توسـط        

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبـوع، نشـان دهنـده    

توجه و اهتمام مسـئولين بـرای غلبـه بـر چـالش هـا و کاسـتی هـای         

در ایـن سـند بـه    . پيش رو در برنامه های توانمند سازی اساتيد است

ی اساتيد اشاره شده است که استانداردهایی در بخش توانمند ساز

  . همگان موظفيم برای ارتقاء کيفيت آموزش به آن عمل نمایيم

 

در بخش توانمند سازی اشاره شده در سند کيفی آموزش  استانداردهای
 اساتيد

 ادواري بطور بايد دانشگاه علمي هيات فرعي و اصلي ي ها نقش )١

 .گردد مشخص درمان و وزارت بهداشت توسط) يكبار سال١٠حداآثرهر(
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 اصلي نقشهاي حوزه در يكبار سال ۵ هر حداقل بايد دانشگاهها توسعه مرآز )٢

 . دهد انجام آموزشي نيازسنجي اساتيد

 آه گردد اجراء و طراحي نوعي به بايد اساتيد توانمندسازي اجباري بخش )٣

 در را دانشگاه در آنها اصلي هاي نقش ايفاي براي ايشان نياز مورد توانمنديهاي

 .نمايد ايجاد ايشان

 گيرد صورت ايي گونه به بايد علمي هيات توانمندسازي اجباري بخش ريزي برنامه )۴

 الويت واجد هاي حيطه و موضوعات با ارتباط در زمان طول در و دفعات به اساتيد آه

 .ببينند آموزش

 خدمت طول در و خدمت از پيش بخش دو شامل بايد اساتيد توانمندسازي برنامه )۵

  .باشد

 آموزشي برنامه دوره پايان هاي  توانمندي و اهداف بايد دانشگاهها توسعه مراآز )۶

 به و تعيين (اي هفته دو حداقل دوره يك براي را توانمندسازي اساتيد خدمت از پيش

 .وزارتي برسانند ذيصالح مراجع و علمي هيات اعضاء اطالع

 ي توانمندساز خدمت پيشاز آموزشي برنامه دوره ضروري هاي حوزه حداقل )٧

 . باشد دانشجو ارزشيابي و تدريس روش درس، طرح مباحث شامل اساتيد،بايد

 روشهاي بر عالوه بايد توانمندسازي هاي برنامه در اساتيد آموزشي روش )٨

 .باشد تجربه بر بازخورد و شده نظارت تجربه شامل آارگاهي

 اساتيد در آموزشي توانمنديهاي به دستيابي منظور به دانشگاهها توسعه مراآز )٩

 گري مربي و تدريس ريزهای برنامه تجربي،اجراي يادگيري جوامع ايجاد به بايد

  .نمايند اقدام همتايان

 خودمحور آموزش طريق از اساتيد توانمندسازي هاي برنامه از بخشي بهتراست )١٠

 ..شود انجام) مجازيغير و مجازي(

 آموزش در برجسته اساتيد ميان از يكسال تا ، وارد تازه اساتيد براي بهتراست )١١

 هم و نموده نظارت فرد آموزشي عملكرد بر هم تا شود منتور تعيين عنوان به فردي

 .نمايد ارائه واقعي را درمحيط تدريس هاي مهارت ارتقاء براي الزم هاي راهنمائي

 هيات آه گردد اجراء و طراحي نوعي به بايد اساتيد سازي توانمند هاي برنامه )١٢

 هاي آموزه عملي اجراي از مناسب بازخوردهاي آن از پس و  آموزش حين در علمي

 . نمايند دريافت خود

 آموزشي دوره پايان از پس اساتيد تدريس توانمنديهاي ارزشيابي ميشود توصيه )١٣

 عملكرد ارزشيابي روشهاي علمي،با ارتقاء نوبت از هر قبل و خدمت از پيش

 (OSTE) .قرارگيرد تدريس موردارزيابي ساختارمند عيني ارزشيابي جمله از آموزشي

 مراآز در دانشگاهها اساتيد توانمندسازي برنامه از هايي بخش ميشود توصيه )١۴

 تا شود داده ترتيب آموزشي پيشرفته مضامين با انتخابي  هاي دوره بصورت توسعه

 و دانش آموزش، مختلف هاي  حيطه در خود شخصي عالئق به بنا بتوانند اساتيد

  .ارتقاءدهند را خود تجربه

، با اتکاء بر رسالت خود و با موشـکافی  نيز کميته توانمند سازی اساتيد

موجــود در برنامــه هــای توانمنــد ســازی اســاتيد در دقيــق چــالش هــای 

سطح دانشگاه هـا، بـا سـرلوحه قـرار دادن مفـاد سـند توسـعه کيفـی         

ای توانمند وزارت متبوع، به منظور متحول نمودن شيوه ه مصوبآموزش 

سياسـت هـای   بـر  مـتمم   یدسـتوالعمل دوین سازی اساتيد اقدام به تـ 

بـه منظـور   . نمـوده اسـت   زی اعالم شده از سوی وزارتخانـه توانمند سا

ــن سياســت هــا    ــن    ،ســاری و جــاری نمــودن ای ــالش شــده اســت ای ت

تـا سـطح    دانشـگاه هـا  از سـطح   -متناسب بـا هـر سـطح     دستوالعمل

کـه گـروه هـدف ایـن سياسـت هـا مـی         کارشناسان آموزشی/ اساتيد

لـذا شایسـته اسـت هـر یـک از      . بصـورت جداگانـه تـدوین گـردد     –باشد 

مـرتبط بـا حيطـه     دسـتوالعمل با سرلوحه قـرار دادن   دانشگاهی عزیزان

در مسـير تعـالی و کيفيـت آمـوزش در بخـش       ،سازمانی و فعاليتی خود

  .توانمند سازی اساتيد گام بردارد

  :سطح تدوین گردیده است ۴در به تفکيک بخش این 

 پزشکی در سطح دانشگاه ها و مراکز مطالعات و توسعه آموزش -١



۴ 
 

در سطح دفـاتر توسـعه مسـتقر در دانشـکده هـا و بيمارسـتان هـای         -٢

 آموزشی

 در سطح گروه های آموزشی -٣

  يد، کارشناسان آموزشیدر سطح اسات -۴

نظـرات تکميلـی همـه    " قطعـا . می پردازیم  ملعاین دستورالدر ادامه به شرح 

  . اساتيد بر غنای آن خواهد افزود

  

  

  

  

  

و توسعه آموزش  در سطح دانشگاه ها و مراکز مطالعات

  :(EDCs)پزشکی

دانشگاه ها با توجه به استراتژي هاي مطالعاتي پيرامون موضوعات متنوع و متعدد، 

از همه آساني آه در جامعه علمي و آآادميك دانشگاه، نقش و شرآت داشته 

مراآز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي نيز . باشند حمايت و پشتيباني می آند

مي آند ميتواند با که بعنوان يك مرآز آموزشي تخصصي در دانشگاه عمل 

فعاليت های مطالعاتی و اجرای سرلوحه قرار دادن بندهای ذیل نقش فعالتری را در 

  :داشته باشدبرنامه های توانمند سازی اساتيد 

  مراحل مطالعاتی -١

و پياده سازی سياست های نوین توانمند سازی اساتيد اعالم شده  پایشمرور، *

 از سوی وزارت متبوع

واحد ها و بخش های متولی توانمند سازی اساتيد و یکپارچه سازی ساماندهی *

  در سطح دانشگاه خود

  دانشکده ها و بيمارستان های آموزشیهمه ها در  EDOتشکيل اهتمام بر *

  ها در قالب شبکه ای در سطح دانشگاه  EDOبرقراری ارتباط  * 

ملی و بين المللی در جهت توسعه در سطح سایر دانشگاهها ایجاد ارتباط با *

  برنامه های توانمندسازی 

مبتنی برنامه های توانمند سازی و معرفی روش های نوین آموزشی  شناسایی*

  بر شواهد 

شناخت و استفاده از منابع مالی داخل و خارج دانشگاه برای اجرای برنامه های *

  توانمند سازی اساتيد

اری سازی محصوالت آموزشی شناسایی منابع مالی جدید برای تج*

  دانشجویان/ کارشناسان آموزشی /اساتيد

  زمينه سازی -٢

اختصاص دست کم دو جلسه در سال برای گزارش و هم اندیشی فعاليت های *

  ها EDOتوانمند سازی اساتيد در سطح دانشگاه با حضور مسولين  کليه 

  اطالع رسانی برنامه های جدید توانمندسازی  در سطح کشور*

توليد محصوالت اموزشی  برنامه های   حمایت از پيشنهادات برای افزایش*

  توانمندسازی



۵ 
 

غنی سازی برنامه های توانمندسازی با توجه به الزامات آیين نامه های جدید *

  ارتقاء

  ها EDCایجاد سازوکارهای الزم برای پيوستن به شبکه *

  کارشناسان آموزشیمنابع آموزشی مختص توانمند سازی اساتيد و تامين *

  دانشجویی -٣

و  PhDبرای دانشجویان با تاکيد بر موضوعات آموزشی حمایت از تشکيل کالس ها*

  دستياران

  ارزشيابی -۴

اعمال مشوق برای اساتيدی که روش های نوین آموزشی و ارزشيابی را زودتر *

  بکار می گيرند و گزارش پيامدهای آن

  علمی اساتيد در ارزشيابی و ارتقاءاعمال معادل سازی آموزشی فعاليت های *

، نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت در نظام آموزشی استقرار نظام جامع پایش*

  دانشگاه

افزایش وزن دوره های آموزشی آموزش مداوم به موضوعات آموزشی در راستای *

  سياست آموزش حين خدمت اساتيد

توانمندی کيفيت تدریس اعضای هيات علمی با توجه به تدوین نظام ارزشيابی *

 )OSTEاز جمله ایجاد سازو کار الزم برای انجام ازمونهای  (های آموزشی اساتيد

 )آیين نامه ارزشيابی استاد ٢ماده (

به وزارت نتایج نياز سنجی آموزشی بر مبنای نقش های جدید آموزشی و اعالم *

  متبوع

  علوم پزشکی ایران و جهاناستادان  توانمندسازی  روند های موثر بر نظام  پایش*

اعطای گواهينامه معتبر به اساتيد بابت تکميل دوره های ویژه با محوریت *

 آموزشی

  برنامه ریزی -۵

تا ) اجباری(اساتيد بدو خدمت برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی *

  کسب مدارک یا گواهينامه معتبر 

تا ) اجباری(اساتيد برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی حين خدمت *

  گواهينامه معتبر/رککسب مد

کارشناسان ارشد توانمند سازی کارشناسان مراکز توسعه و جذب و شناسایی *

  این مراکزدر ) MSc of medical education(پزشکی آموزش

  برنامه های توانمندسازیتنوع حمایت از *

  اقدامبهايجادجوامعيادگيريتجربيومربيگريهمتايان*

  

 در سطحEDO مستقر در دانشکده ها و بيمارستان های آموزشی ها:  

 ،)EDOs( آموزشی بيمارستانهای و ها دانشکدهدر  آموزش وتوسعه دفاترمطالعات

 و ریزی طرح (EDC)پزشکی آموزش توسعهو  مرکزمطالعات اجراییی  بازو عنوان به



۶ 
 

کوچکتر  درقالب مرکز فعاليتهای تمامی که رود می انتظار و اند شده تشکيل

پيروی از بندهای ذیل می تواند بعنوان راهنمایی . یابد نمود آموزش توسعه دردفاتر

  :برای دفاتر توسعه عمل نماید

 برنامه ها و مشاورهبرای پيگيری EDCتعامل سازنده با  )١

و مقطع تحصيالت تکميلی رشته آموزش پزشکی  PhDجذب دانشجویان  )٢

  ها EDOبرای فعاليت در 

  هاگروه کيفيت آموزش برنامه های ارتقا  اولویت بندی اجرای  )٣

پشتيبان اموزشی برای اعضای هيات علمی  دسترسی به شبکهتمهيد  )۴

  دانشکده

و  برای ساخت) ر رشته ها و منابعاز سای(انسانی و مالی متنوع جذب منابع  )۵

  استاندارد بسته های آموزشی توليد

آموزشی  تسهيل دریافت ایده ها و بازخورد ایجاد سازوکار الزم برای  )۶

  دانشجویان

اتيد توانمند آموزشی و دعوت افتخاری اسایی و تهيه بانک اطالعاتی اسشن )٧

 EDOدر و اخذ مشاوره از آنان برای حضور 

موفق سایر مراکز روش های توانمند سازی اعضای هيات علمی بکارگيری  )٨

 EDOآموزشی دانشگاه در 

نظام ارزشيابی توانمندسازی اساتيد در موضوعات  اطالع رسانی  )٩

  )OSTEشرکت در آزمون های  از جمله تشریح امکان(آموزشی

بازخورد بر  ،اجرای برنامه های تجربه نظارت شدهزمينه سازی مناسب برای  )١٠

  در برنامه های توانمند سازی اساتيد ...و  تجربه

بهينه سازی فضا و زیر ساخت های آموزشی مورد نياز گروه های آموزشی  )١١

  برای رقابت سازنده آموزشی

ایجاد سازو کار اختصاصی برای تشکيل شبکه های اجتماعی تعاملی بين  )١٢

 موضوعات آموزشیخاص گروه های آموزشی 

، برای بهره برداری و دستاوردهای آموزشی آرشيو غنی از پيامدهاتهيه  )١٣

 مشتاق آموزشی اساتيد، کارشناسان آموزشی و دانشجویان

زمينه سازی برای اجرای خودارزیابی های گروهی در ميان اساتيد بر   )١۴

 موضوع خاص آموزشی

هماهنگی ميان گروه های اموزشی دانشکده  برای هم افزایی فعاليت های  )١۵

 توانمندسازی اساتيد

  

 سطح گروه های آموزشیدر:  

با لحاظ نمودن موارد ذیل گروه های آموزشی  ،در برنامه های توانمند سازی اساتيد

 بازخوردا آموزش، حمایت، ارزیابی و  برنامه ریزی برای ارتقنقش های می توانند 

نقش عالوه بر تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه،  را ایفا نموده وخود 

       .ارتقاء سطح علمي جامعه ايفا نمايند را درخود پيشگامي 



٧ 
 

ی حل مسایل آموزشی و ارتقا ارباساتيد گروه تشکيل جلسات ماهيانه .١

  آموزش

  و برنامه ریزی برای رفع آن از اساتيدآموزشی  نياز سنجی .٢

  پيشنهادات سازنده برای افزایش کيفيت آموزش و مدیریت جمع آوری .٣

  نمودن آن در گروه رویهاز کالس همتایان و  ارزیابیتشویق و زمينه سازی  .۴

  اساتيد برای توليد بسته های آموزشیرسانی به  اطالع .۵

 EDOبرنامه های آموزشی گروه به  و گزارشتنظيم  .۶

  های استادان)Portfolio(نما نظارت بر آموخت .٧

تشکيل دوره های توانمند سازیهای پایه آموزشی برای کليه تمهيد  .٨

  گروه دستياران آموزشی

و  تشویق دانشجویان جهت انجام پایان نامه های با موضوعات آموزشی .٩

بکارگيری نتایج از پایان نامه های دانشجویی آموزشی به منظور رفع 

  گروه معضالت آموزشی

از هر بر اساس قرارداد کاری اول سال انجام ارزشيابی عملکرد ساالنه  .١٠

 استاد 

  وهاعضای گرتدوین راهنمای ارتقاء حرفه ای برای   .١١

  آموزشی استادان بر اساس آموختنماعملکرد  ارایه بازخورد بر .١٢

نحوه شرکت در  نظير(هر استاد ارتقاء حرفه ای برنامهمشاوره برای ارایه  .١٣

  )OSTEهای  آزمون

آموزشی برنامه های توانمند سازی  اختصاص یافته بهزمان احتساب  .١۴

های کاری  برنامهبرای هر استاد در ردیف )خود آموزی ،حضوریمجازی، (

  موظف

با موضوع  المللی ملی و بينهای  اساتيد برای شرکت در برنامه حمایت از .١۵

  آموزش

اساتيد و برقراری  زمينه توانمند سازی های فعال در سایت منابع و معرفی .١۶

  امکان دسترسی ایشان 

 EDCو EDOثبت هر گونه ارتقاء عملکردی آموزشی اساتيد و گزارش آن به .١٧

  دانشگاه

کمک تمهيد تشویق اساتيد به تحقيق و پژوهش آموزشی و حمایت و  .١٨

  فنی به ایشان  برای انتشار نتایج

سال  ٣اتخاذ تدابير برای تکميل دوره های آموزشی سطح مبتدی پس از  .١٩

 از پذیرش بعنوان عضو هيات علمی 

انتخاب منتور برای استادان تازه وارد به گروه در راستای برنامه های مربی  .٢٠

  همتایان، بازخورد تجربه شدهگری 

حضور در کالس همتایان با هماهنگی با ایشان و گروه و ارائه پيشنهادات  .٢١

  کتبی سازنده

در سطح اساتيد:  



٨ 
 

،بسيار نقش ایجابی وتاثير گذاری اساتيددر اجرای برنامه های توانمند سازی 

لذا . تعيين کننده و تضمين کننده ی کيفيت آموزش در سطح دانشگاه ها است

  :انتظار همياری و پيروی ایشان از موارد ذیل مطلوب است

 با مشورت راهنما و تایيد مدیر گروه خوداالنه تدوین و ارائه طرح ارتقاء س .١

برای مستندسازی تجارب اموزشی و فعاليت های طرح  تهيه اموخت نما  .٢

  ارتقا

پيگيری فعال ارتقا اموزشی خود با شرکت در کالس های اموزشی  .٣

نظيرحضور فعال در ( مجازی واستفاده از سایر منابع اموزشی حضوری و

 )ها EDOشبکه مجازی 

ماهانه در جلسات موزه های آموزشی با اساتيد گروه به اشتراک گذاری آ .۴

  گروه با موضوع اموزش

  در گروه سازنده برای افزایش کيفيت اموزشو نقد ارائه پيشنهادات  .۵

گروه و با هماهنگی و  پذیرش  دعوت همتایان برای حضور در کالس شان  .۶

  ارائه پيشنهادات کتبی سازنده

و دریافت پيشنهادات  ها کالساز دعوت از اساتيد گروه برای بازدید  .٧

  و اعمال آن ها سازنده

انجام خود ارزیابی با شيوه های متعدد به منظور حفظ صالحيت ها و  .٨

  در هر نيمسال  دمسئوليت های آموزشی خو

  قعی آموزشواکارگيری روش های نوین آموزشی و ارزشيابی در محيط ه ب .٩

  تالش جهت کسب خبرگی آموزشی .١٠

 پروژه های تحول آموزشی و یا مشارکت در اجرای انجام  .١١

 

  

  

  



 

  برای اعضاء هيات علمی ی انهاو زیر توانمندی هااصلی  یمعرفی توانمند ی ها: ١جدول 

Sub competencies Brief description of 

competency 

competenciesdomain Com.

Number 

 .افزار هاي بانك اطالعاتي، اينترنت و فرامين جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي را نشان مي دهدمهارت كار با كامپيوتر، نرم -

با مهارتي كه در زبان انگليسي دارد مي تواند از منابع آموزش پزشكي بهره برداري آموزشي كرده و در مورد موضوعات  -

 .دمي نويس مطلبآموزش پزشكي 

 نمايش به را...  . طالعاتي،ا يا بانكها و پايگاهها مجالت، ازكتب، اعم پزشكي آموزش منابع كليه به دسترسي هاي شيوه -

  .ميگذارد

ودانش پايه کامپيوتربا استفاده از

 مهارت کافی در زبان انگليسیو اينترنت 

استفاده  پزشکی اموزش منابع انواعاز 

  .کند

 

General academic  skills 

 

Competency 

1 

 

 .است) role model( الگو نقش ايفاگر دانشجويان براي و دهد مي نمايش درآموزش را اي رفتارحرفه -

) role model( الگو نقش ايفاگر همتايان براي و ميدهد درمحيط هاي آموزشي را با همتايان نمايش را حرفهاي رفتار -

  است

حرفه ایرفتار در محيط های آموزشی

از  همتايانو  دانشجويانرا در تعامل با 

 برای آنان الگوخود نشان می دهد و 

  .است

 

professionalism 

 

Competency 

2 

 

 .كند مي استفاده  ويادگيري ياددهي نمودن فراهم براي خود آموزشي سيستم از خارج و داخل آموزشي منابع از -

 سيستم آموزشي استفادهبهينه كردن ، نمودن فراهم براي خود آموزشي سيستم از خارج و داخل آموزشي منابع از فراگير -

  .كند مي

با شناخت کامل ساختار سيستم آموزشی

خارج از و  داخلمنابع آموزشی از خود 

بهبود  خود برایسيستم آموزشی 

تغيير در محيط ايجاد ،ياددهيويادگيری

تقويت سيستم های آموزشی  آموزشی، و

  .استفاده می کند

 

System based practice 

 

Competency 

3 



 

 نمايد مي تسهيل را دانشجويان فراگيري ارتباطي مناسب هاي ازشيوه استفاده با -

  .ار تباط مناسب برقرار مي كند كاركنان و همتايان با ارتباطي فراگيري مناسب هاي شيوه از استفاده با -

ارتباطی مهارتهایاصولازاستفادهبا

و  دانشجويان يادگيری) گروهی و فردی(

همتايان و کارکنان برقراری ارتباط با 

  نمايد می راتسهيل

 

Communication skills 

 

Competency 

4 

 .ميکند العمراقدام مادام يادگيری به خود آموزشی ظرفيت ارتقاء برای -

  .برنامه ها و روندهای آموزشی را پايش نموده و برای ارتقاء آن ها اقدام می کند -

د وارتقاء ظرفيت آموزشی خوبرای

فعاليت تعالی و  اشسيستم آموزشی 

به يادگيری مادام خود آموزشی های

  .داقدام می کنالعمر 

 

Practical based reflection 

& improvement 

 

Competency 

5 

هر  متناسب تدريس روش آموزشی نوين تکنولوژيهای کاربرد و آموزشی روانشناسی ازعلم گيریبا بهره : تدريس -

 نمايد می اجرا و انتخاب را...)  وبالين کالس( یآموزش جايگاه

 .ميکند طراحی را مناسب آموزشی برنامه ،آموزشیبرای هر موقعيت : طراحی -

 .ميکند اجرا و طراحی را دانشجو تحصيلی پيشرفت سنجش برای ارزيابی مناسب شيوه: ارزشيابی -

  .انجام می رساندرا  به  آکادميکهای  پژوهشو نظارت هدايت : تحقيق -

عضو هيات علمی همه وظايف آموزشی

بخوبی انجام می  دانشجو برابرخود در 

  .دهد

 

Education 

 

Competency 

6 

 ..دارد سازنده تمرکز فراگيران ای حرفه هويت و عملکرد ارتقاء بر همواره -

  .دارد سازنده تمرکز  همتايان و کارکنان ای حرفه وهويت عملکرد ارتقاء بر همواره -

تاثير مثبت و دائمی راهمواره نقش و

ايفاء ) کارکنانو  اساتيد(بر ارتقاء افراد 

  . می کند

 

Mentorship 

 

Competency 

7 

 

  

  

  

  

  



  اعضاء هيات علمی نقش محوری مدرس معرفی زیر توانمندی های اصلی برای: ٢جدول 

Sub competencies Sc 

Code 

Brief description of competency C

Code

 .دهد مي انجام را اطالعاتارايهومديريتكسب،،اطالعاتفناوريازاستفادهبا

١ 

  

General academic skills (GAS) 

  

 زبان در كافي مهارت و اينترنت و كامپيوتر پايه دانش زا استفاده   با
  .كند استفاده پزشكي اموزش منابع انواع از انگليسي

 

 

C1 
GAS 

 

هاي علمي را تهيه  نمايد و مكاتبات و گزارشميو تخصصي را دركمنابع آموزش پزشكي
 2 .كند مي

  يابد مي دسترسي آن به و نموده جستجوراخودنيازموردتخصصيوآموزشيشواهدومنابع

3 

 

) role model(الگو نقش ايفاگر دانشجويان براي و ميدهد نمايش آموزش در را اي حرفه رفتار
  است

1  

  

 

Professionalism(PR) 

 و انشجوياند با تعامل در را اي حرفه رفتار آموزشي محيطهاي در
  .است حرفه اي الگو آنان براي و ميدهد نشان خود از همتايان

 

 

C2 

  

 و دهی ياد نمودن فراهم برای خود آموزشی سيستم از خارج و داخل آموزشی منابع از

 کند می استفاده بهينه يادگيری

1 

  

System based practice (SBP) 

  

 و داخل آموزشی منابع از خود آموزشی سيستم ساختار کامل شناخت با
 تقويت و مناسب آموزشی محيط ايجاد برای آموزشی سيستم از خارج
  .ميکند استفاده آموزشی های سيستم

 

 

C3 



  

 نمايد می اتسهيل ر دانشجويان فراگيری ارتباط مناسب های شيوه از استفاده با
1 

  

Communication skills (CS) 

يادگيری ) گروهی و فردی( ارتباطی مهارتهای اصول از استفاده با
  نمايد دانشجويان را تسهيل می

 

C4 

  

 .ميکند اقدام العمر مادام يادگيری به خود آموزشی ظرفيت ارتقاء برای
1 

 

Practical based reflection & improvement (PBI) 

  .ميکند اقدام العمر مادام يادگيری به خود آموزشی ظرفيت ارتقاء برای

 

C5 

گيری از علم روانشناسی آموزشی و کاربرد تکنولوژی های نوين آموزشی روش :تدريس

  1 نمايد انتخاب و اجرا میرا  ...) کالس و بالين( جايگاه آموزش در اسب تنمتدريس 

  

Education(EC)

 انجام دانشجو برابر در خود آموزشی وظايف همه علمی هيات عضو
  .ميدهد

 

 

C6 
2 .می کند طراحیرا برنامه آموزشی مناسب آموزشی  هر جايگاهدر :طراحی

 اجرا و طراحی را دانشجو تحصيلی پيشرفت سنجش برای ارزيابی مناسب شيوه:ارزشيابی

 .ميکند

3

  

 ..ای فراگيران تمرکز سازنده دارد عملکرد و هويت حرفههمواره بر ارتقاء 
1  

  

  

 

Mentorship (ME) 

دانشجويان، (  افراد ارتقاء يرابر دائم و مثبت تاثير و نقش همواره
  .ميکند ايفاء) کارکنان و اساتيد

 

 

C7 

  

  



 )chartsMilestone( ها توانمندی ینما روند

MC1 

GAS1 

  .دهد انجام میرا  با استفاده از فناوری اطالعات کسب، مديريت و ارايه اطالعات 

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

ل کار با داده ها، نقش کامپيوتر در تسهي
ه آموزشی و تسهيل مديريت ئتهيه مواد ارا

  .کالس و تدريس را باز می شناسد

و  Wordاز نرم افزارهای متنی مثل 
power point  برای ذخيره و نمايش

  .اطالعات در کالس استفاده می نمايد

برای حفظ و آرشيو منابع آموزشی، تهيه 
آموزشی بصری، از کامپيوتر، تبلت  مواد

  .يا گوشی هوشمند استفاده می کند

آرشيو در  ،با استفاده موثر از کامپيوتر
تدريس و به روز از منابع آموزشی 

  .ميکندتهيه

مواد آموزشی تدوين شده با نرم افزار 
متنی را ويرايش و ارتقاء می دهد های 

وب به مبتنی بر ز منابع آموزشی ا
ی تسهيل تجربه يادگيری طور موثر برا

  .فراگيران استفاده می کند

ابزارهای هوشمند را در مديريت 
 .کالس به طور موثر به کار می گيرد

  

الگوی استفاده مناسب از منابع و 
فناوریهای اطالعات را به نمایش 

  گذارد می

الگوی استفاده مناسب از منابع و 
فناوریهای اطالعات را به نمایش 

  گذارد می

  

 

 

  

  

  

  



MC2 

GAS2

  .کند های علمی را تهيه می نمايد و مکاتبات و گزارش و تخصصی را  درک مینابع آموزش پزشکی 

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

درک مطلب به زبان انگليسی در سطح 
 IELTS 4, low(اوليه و متوسط 

intermediate(دارد .  

متونی را که بدون پيچيدگی های ادبی در 
رشته تخصصی و حوزه آموزش نگاشته 

  . شده اند را با صرف وقت در می يابد

متون  دررک موارد عدم قطعيت برای د
  . به کمک نياز دارد

برای نگارش متن علمی يا نامه به کمک 
  .نياز دارد

درک مطلب به زبان انگليسی در سطح 
داردو اکثر متون ) IELTS 5(متوسط 

 آموزشعلمی رشته تخصصی خود و 
  . پزشکی را در می يابد

ايده های متفاوت و گاه متناقض متن را 
  . دسته بندی می نمايد

نگارش گزارش علمی به زبان ساده را 
  .انجام می دهد

  .نامه نگاری انجام می دهد

درک مطلب به زبان انگليسی در سطح 
ر متون داردو اکث) IELTS 7(پيشرفته 

علمی رشته تخصصی خود و اموزشی که 
در آن از صنايع ادبی هم استفاده شده يا 

      عبارات اصطالحی زياد دارد درک
  . می کند

ايده های مطرح شده در متن را به درستی 
  . دسته بندی می نمايد

گزارش علمی با زبان شيوا و با انتخاب 
  . واژه مناسب می نگارد

  .آسانی انجام می دهدمکاتبات رسمی را به 

الگوی مناسب در ک متون و نگارش علمی 
  گذارد  را به نمايش می

 

 

 

 

 

  

  

MC3 



GAS3 

  يابد مورد نياز خود را جستجو نموده و به آن دسترسی می ی و تخصصیآموزشو شواهد  منابع 

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

اهميت جستجو در منابع آموزشی و يا 
  .باز می شناسد پايگاه های داده ای را

با استفاده از موتورهای جستجو های  
و واژگان ...) گوگل، التا ويستا، (عمومی 

کليدی موضوع مورد نظر خود را 
  .جستجو می نمايد

با استفاده از موتورهای جستجوی 
عمومی، ساختن عبارات استعالم 

)Inquiry statement ( موضوع
  مورد نظر خود را جستجو می نمايد 

اه های تخصصی آموزشی مثل در پايگ 
Eric  به جستجو می پردازد.... و.  

برای جستجوی مورد نظر خود راهبرد 
و بر اساس آن . جستجو طراحی می کند

          موضوع مورد نظر خود را جستجو
  .می نمايد 

شواهد به دست آمده در مورد کيفيت 
  نمايد قضاوت می

 شواهد را بهالگوی جستجو و دستيابی به 
  گذارد نمايش می

  

MC4 

PR1 

  .است  (role model)الگوايفاگر نقش  دانشجويانرای می دهد و ب نمايش آموزشرا در  حرفه ای رفتار

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

اهميت عضويت به عنوان هيات علمی
دانشگاهی را در می يابد و کدهای اخالق 

  .حرفه ای آموزشی را باز می شناسد

  

بروز بودن و ارائهدر می يابد که
بهترين استاندارد در خدماتی که ارائه 

از ...) آموزش، درمان، (می دهد 
ناصر اصلی رعايت حرفه ای گری ع

  است

 برابر در خود وظايف درانجام
 کدهای و ارزشها رعايت دانشجويان

  .ميگذارد نمايش به را اخالقی

به عنوان يک الگوی حرفه ای گری رفتار
می نمايد تا فراگيران را به سمت الگوی 

  .حرفه ای رهنمون سازد 

  .در برابر اعمال خود پاسخگو است 

ارائه بهترين استاندارد در خدماتی  تعهد به
را  ...)آموزش، درمان، (که ارائه می دهد 

  گذارد به نمايش می

گری را همواره رفتار يک الگوی حرفه ای 
  .نمايش می دهد

  

 

MC5  



 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

MC6 

CS1 

  نمايد را تسهيل میدانشجويان فراگيری  های مناسب ارتباط استفاده از شيوهبا

  ۴سطح   ٣سطح   ٢سطح   ١سطح 

اهميت به کار گيری مهارت های ارتباطی
مناسب در ارتقاء عملکرد آموزشی را 

  . باز می شناسد

امکان ارتقاء مهارت ارتباطی را با 
  .شناسد میآموزش باز 

به طورتدريسمهارت ارتباطی را در 
  . موثر به کار می گيرد

بازخورد مناسب به دانشجويان 
محيطی امن برای تعامل با . دهد می

دانشجويان فراهم می آورد و شنيدار 
  .نظرات دانشجويان است

های گروهیتعارضات دانشجويان در کار
  . را حل می کند

مهارت های ارتباطی خود را برای ايجاد 
  .انگيزه در فراگيران به کار می گيرد

از مهارت های به عنوان الگوی استفاده 
دانشجويان و همکاران  در تعامل باارتباطی 

  .عمل می کند

 

MC7 

SBP1 

  .کند استفاده می بهينه ياددهی و يادگيریفراهم نمودن از منابع آموزشی داخل و خارج از سيستم آموزشی خود برای 

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

اهميت شناخت مقررات و ساختار های 
را درک  آموزشیرسمی و غير رسمی 

  .می نمايد

قوانين و آيين نامه های ناظر به عملکرد 
  . را درک می کند آموزشیهيات علمی 

ساختاری که در آن مشغول به کار است 
  .را به درستی باز می شناسد

در می يابد ساختار دانشگاهی، دانشکده 
ای، گروهی و ايين نامه های فرادست 

و دستورالعمل های دانشکده و گروه 
اهدافی  چه انتظارات، چارچوب ها و

را مد نظر دارند و بر اين اساس چه 
رفتار و عملکردی از وی مورد انتظار 

  .است

تعهد به رعايت مقررات و آيين نامه های 
  .به نمايش می گذارددر اموزش جديد را 

را آموزشی  ای ارتقاء فردی و گروهراهه
وب ها و ساختار ها و چبر اساس چار

اجرا  طراحی و... قوانين و ايين نامه ها و 
  .می نمايد

راههای ارتقاء عملکرد گروهی را بر اساس 
فرصت ها، منابع و امکانات و  شناخت 

محدوديت های سيستم بيرونی و اولويت های 
  .می کندسازمانی طراحی 

 و اجرای آن ها را سيستم را تشويق  
  .پيگيری می نمايد



PBI1 

  .به يادگيری مادام العمر اقدام می کندخود برای ارتقاء ظرفيت آموزشی  

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

اهميت توجه به ارتقاء عملکرد و
ارزيابی مستمر باز انديشی در مورد آن 

  .را در می يابد

  

طور مداوم عملکرد آموزشی خودبه
را مورد باز انديشی قرار داده و 

  .ارزيابی می کند

به طور فعال برای گرفتن بازخورد در 
مورد فعاليت های آموزشی خود اقدام 

  می کند

بر اساس نتايج ارزيابی و بازخوردها 
           روش آموزش خود را اصالح 

  .می نمايد

روش هایفرايند باز انديشی و اصالح
آموزشی را به عنوان بخشی از فرآيند 

  .معمول کاری خود انجام می دهد

        نقاط ضعف و قوت خود را شناسايی 
  .می نمايد

 مبتنی بر خوداهداف آموزشی خود برای 
  .می کندنياز سنجی تعيين 

رسيدن به اين اهداف  برنامه ريزی برای
برنامه خود را اجرا و و انجام داده

  .ارزشيابی می نمايد

در برنامه ريزی خود از منابع و فرصت 
           های توانمند سازی موجود استفاده

  .می کند

را به نمايش  يادگيری مادام العمرالگوی
  .گذارد می

 

  

  

  

 

 

 

MC8 



EDU1 

  نمايد انتخاب و اجرا میرا  ...) کالس و بالين( جايگاه آموزشدر اسب تنم تدريسبا بهره گيری از علم روانشناسی آموزشی و کاربرد تکنولوژی های نوين آموزشی روش :تدريس

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

عوامل تسهيل گر يادگيری دانشجويان.
و راهبردهای موثر آموزشی را باز 

  شناسد می
  

در فعاليت های آموزشی آنچه خود انجام 
می دهد وزن بيشتری از تاثير آن بر 

 .دارددانشجو 
(Teacher centerednessVs 
Learner centeredness) 

 
 و استفاده مورد آموزشی روشهای

  . محدوداست

نقش انگيزش در يادگيری دانشجويان را 
  کند درک می

 

 

 

بيشتریدر فعاليت های آموزشی وزن
انچه در برابر تاثيرآن بر دانشجو رایب

  يردگ خود انجام می دهد در نظر می

افزايش انگيزش  از رويکردهای
استفاده دانشجويان برای يادگيری 

  .نمايد می

 تنوع استفاده مورد آموزشی روشهای
و از روشهای فراگير  يابد می بيشتری

محور به طور موردی استفاده 
  . نمايد می

در تدريس خود از فناوری های 
  يادگيری الکترونيک بهره ميگيرد

  

ازبازخوردکردنفراهموبازانديشی
 خود تدريسهای اکثر در را خود تدريس
 روش و کيفيت آن براساس و ميدهد انجام

  .ميدهد ارتقا را خود تدريس

 افزايش با که مينمايد ايجاد يادگيری محيط
 تسهيل را آنها يادگيری دانشجويان انگيزه
  .نمايد

فراگير محور بخش  آموزشی روشهای
ای از فعاليتهای تدريس وی را  عمده

  دهد تشکيل می

روشهای يادگيری الکترونيک در تعميق از 
و تسهيل يادگيری فراگيران استفاده 

  نمايد می

  

الگوی آموزش اثر بخش رابه نمايش 
  .گذارد  می

  

  

  

  

  

  



MC9 

EDU2 

  .می کند طراحیرا  مناسب برنامه آموزشیآموزشی  هر جايگاهدر : طراحی

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

های کارآمد آموزش را تشخيصطرح
  .می دهد 

مواد درسی مشخص را با سازماندهی از 
  هدد می طبيقپيش موجود ت

  

مواد درسی خود را سازماندهی می
  کند و براساس آن تدريس می کند 

برخی مواد آموزشی را به شکل 
  .الکترونيک طراحی می نمايد

  

خود را مداوم ارزيابی یهای آموزش طرح
  .و ارتقا می دهد 

دوره آموزشی  را سازماندهی و طراحی 
خود انجام می دهد و بر اساس  آن تدريس 

  .می کنند 

در طراحی آموزشی دوره ها حداکثر 
استفاده را از محيط و امکانات يادگيری 

الکترونيک برای تسهيل يادگيری 
 .دانشجويان بعمل می آورد

به تفاوت های يادگيری دانشجويان 
حساسيت نشان می دهد و در طراحی 

تجارب  يادگيری متنوعی را آموزشی خود 
       طراحی برای پاسخ به اين تفاوت ها  

  .می آورد 

الگوی طراحی آموزشی اثر بخش را به 
  .نمايش می گذارد

  

  

  

  

  

 

MC10  



EDU3 

  .می کند طراحی و اجرابرای سنجش پيشرفت تحصيلی دانشجو را ارزيابی  مناسب شيوه: ارزشيابی

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

اهميت  و ارزشيابی برای  افزايش کيفيت
  .فارغ التحصيالن را در می يابد 

ارزشيابی برای اطمينان از يادگيری 
دانشجويان را تنها به شکل ارزشيابی  
های نهايی در طراحی آموزشی استفاده 

  .می نمايد 

روش های مورد استفاده در ارزشيابی 
روش های سنتی دانشجو تنها از 

  .مورد استفاده گروه استفاده می کند 

 آزمونهای و پرسشهاتنها بخشی از 
  .است استاندارد مينمايد طراحی که

از ارزشيابی  تکوينی و بازخورد به شکل
 موثر در کنار ارزشيابی نهايی استفاده  

  . می نمايد 

اکثر پرسشها و آزمون هايی که طراحی 
  می نمايد استاندارد است

ی طراحی استاندارد آزمون را به والگ
  .نمايش می گذارد

 

MC11 

ME1 

  .ای فراگيران تمرکز سازنده دارد عملکرد و هويت حرفههمواره بر ارتقاء 

  ۴سطح  ٣سطح  ٢سطح  ١سطح

  .از فراگير حمايت می کند 

  .وی را تشويق می نمايد 

  .به او انگيزه می دهد 

منتورانتظارات از فرآيند منتوری رابطه
  .فراگير را به روشنی بيان می کند

به فراگير در ارزيابی عملکرد و طراحی 
  .راههای ارتقا کمک و راهنمايی می کند

مراحل شکل گيری هويت حرفه ای را 
تشخيص می دهد و براساس وضع دانشجو 
برای تقويت هويت حرفه ای  دانشجو وی 

  .  را راهنمايی می کند 

ه نمايش می الگوی يک منتور کامل را ب
  .گذارد

  



  

  

  



  

  

 
  روش ارزشيابی هر مقطع

  

  آموزشی) پورتفوليو(آموختنما .١

  یازخورد چندمنبعی.٢

  گر بيرونی مشاهده ٣



  فرآيند در خواست توليد محصول آموزشي توانمند سازي اساتيد                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

توافق شدهشروع توليد محصول بر اساس جدول زمانبندي
 در پروپوزال

برگشت به درخواست كننده 
 و رفع اشكال

 مغايرت با اهداف و رد پروپوزال

مطالعه دستورالعمل مربوطه

 معرفي ناظر توليد به متقاضي توسط كميته

تكميل فرم پروپوزال و ارسال به كميته توانمند سازي

آيا كميته داوري پروپوزال
 را تاييد   مي كند؟

پذيرش و اعالم به متقاضي براي عقد قرار داد

ارائه گزارش مرحله به مرحله به ناظر و رفع نقص احتمالي

  توسط   يا  مراحل توليدآ
مي شود؟ تاييد  ناظر كميته  

 نهاييتوليد 

 اصالح و بازبيني توسط متقاضي

 بلي

رخي پذيرش مشروط

خير

 بلی

مراجعه به سايت كميته توانمند سازي وزارت متبوع

توزيع محصول در دانشگاهها

 EDCجلسه عقد قرار داد حضوري با رئيس 



  

 

 

 

  درخواست توليد محصول پيشنهادیهدستورالعمل تکميل فرم  

  

 

 .اسامی تمام مشارکت کنندگان در توليد که واجد حقوق معنوی اثر هستند) بند الف -١

 .يد محصول نهایی ذکر شوددر تول....) علمی دانشگاه یا انجمن (وابستگی موسسه ای ) بند ب -٢

 .محصول پيشنهادی در مقایسه با منابع آموزشی موجود ذکر شوددر این قسمت برجسته ترین مزایای ) بند پ -٣

مشخص گردد که محصول نهایی به صورت متنی، چند رسانه ای، بسته کارگاه یا دیگر فرصت های ) بند ت -۴

 .خواهد بود.... آموزشی 

 .تاریخ ارسال پيشنهادیه تکميل شده به کميته توانمند سازی قيد گردد) بند ث -۵

بخش حيطه ای که محصول نهایی به عنوان هدف توانمند سازی اعضای هيات علمی مد نظر در این : ١شماره  -۶

قرار داده است شرح داده شده  و ضرورت آن با ذکر نقایص موجود، اهميت توانمندی منتج در ایفای نقش هيات 

 .علمی و نقص منابع موجود در رساندن اعضای هيات علمی به توانمندی مربوطه ذکر می گردد

 .اهداف و مختصری از شرح محصول نهایی قيد گردد: ٢اره شم -٧

. تمامی مراحل توليد محصول از مرور متون تا توليد محصول نهایی به طور مشروح توضيح داده شود: ٣شماره  -٨

گام های ساخت . بررسی متون شامل محصوالت مشابه آموزشی و سایر تجربيات در ایران و جهان می گردد

 .شی تا توليد محصول نهایی با جزیيات کافی شرح داده شودمحصول از طراحی آموز

هر گونه توضيح که الزم به ذکر می دانيد و در بخش های قبلی پيشنهادیه نيامده است در اینجا قابل : ۴شماره  -٩

 .شرح است

د محصول در صورت لزوم زمان تولي. پيش بينی واقع بينانه از زمان توليد محصول در اینجا ذکر می گردد: ۵شماره  - ١٠

 .می تواند بيش از یکسال نيز باشد

 .پيش بينی واقع بينانه بودجه برای توليد محصول نهایی در بازه زمانی قيد شده ذکر گردد: ۶شماره   - ١١

 

  

  

    

  

 



  »بسمه تعالي «

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  کميته توانمند سازی
 

 توليد محصول آموزشي پيشنهادیه

عنوان محصول به

  : فارسی

  

عنوان محصول به 

  : انگليسی

  

   :محل توليد محصول)ب  :توليد کنندگان محصول )الف

  :اين محصولمزایای)پ

  

  :تاریخ ارسال درخواست)ث  :نوع محصول نهایی)ت

 :توانمندی هدف و ضرورت توليد محصول -١

 

 

 

 

  

 :اهداف و شرح محصول پيشنهادی -٢

١- ..................... 

٢- .................... 

٣- .................... 

 

 

  

 :)مراحل اجراي توليد محصول به صورت گام به گام(اجراروش -٣

  

  :بررسی متون) الف

  

  :روش و مراحل توليد) ب

 : مرحله اول 

  : مرحله دوم 

  : مرحله سوم 

 :مالحظات -۴

  

  



 

  

  

  :  پيش بيني زمان الزم براي اجراي آامل توليد محصول  -۵

ردي

 ف

هاي اجرايي طرح فعاليت

 به تفكيك

  زمان اجرا به ماهطول مدت

١٢٣۴۵ ۶١ ١١ ١٠ ٧٨٩

٢  

               
                
                
                       
                      
                       
                      

 
  :بودجه مورد نياز به تفكيك هزينه هاي پرسنلي و ساير هزينه ها پيش بينی  -۶

  هزينه پرسنلي با ذآر مشخصات آامل و ميزان اشتغال هر يك و حق الزحمه آنها ) الف

تعدادتخصص فرد نوع فعاليت

 افراد

آل ساعت آار 

و  براي تحقيق

 توليد

حق الزحمه 

در ساعت 

 )ريال(

  جمع

 )ريال(

       
       
      
            
            

:جمع کل هزينه هاي پرسنلي

   

  : سایر هزینه ها) ب

  

  : جمع آل هزينه ها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  






