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 مقدمه:

 از یکی عنوان به یآموزشکیفیت  پیشبرد در دانشگاه علمی هیات اعضای باالی اهمیت و نقش به توجه با

 ناپذیر اجتناب ضرورت یک علمی هیات اعضای توانمندسازی مقوله به توجه دانشگاه، حیات ابعاد تریناصلی

( تخصصی)ای حرفه پژوهشی، آموزشی، بعد چهار در حداقل علمی هیات اعضای توانمندسازی. شودمی تلقی

 تواندمی منسجم و مشخص راهکارهای اتخاذ ها،حوزه این از کدام هر در که کنندمی پیدا موضوعیت فردی و

 هم در اقدامات از ایمجموعهنیاز به  مهم این تحقق ارتقای توانمندی آموزشی دانشگاه باشد. برای ساز زمینه

 سطح در آموزشی تحوالت ایجاد برای مشخص برنامه داشتن جمله از مناسب و صحیح سیاستگذاری و تنیده

 مناسب جایگاه کردن فراهم و هادانشکده و هاگروه نیاز مورد هایزیرساخت حداقل تامین ها،دانشکده و هاگروه

 نامه آیین مانند علمی هیات اعضای عملکرد بر موثر سازی تصمیم و گیریتصمیم نظام در آموزش مقوله برای

 .باشدمی علمی هیات اعضایی ارتقا

سازی آیین  پیادهدانشگاه و در راستای علمی  هیاتاعضای نقش کلیدی توانمندسازی آموزشی  به عنایت با

 دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکزعلمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،  هیاتضای رتبه اعنامه ارتقای 

 هیات اعضای آموزشی مندسازیتوان مقوله به تریجامع نگاه زمینهطاها  برنامه تدوین باعلوم پزشکی زنجان 

 .آورد فراهم علمی
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 تعاریف: -1ماده 

 طاها: . 1-1 بند

به عنوان یکی از  تحول در آموزش علوم پزشکی و در راستای نیل به اهداف برنامه طرح آموزش هدفمند اساتید )طاها(

 و راهبردی ارتقای، پزشکی علوم آموزش های زیرساخت ارتقای و توسعههای های تعریف شده در کارگروهپروژه

اعضای به کوشش واحد توانمندسازی  و آموزش پاسخگو و عدالت محور پزشکی علوم آموزش هایبرنامه گرایماموریت

. در طراحی شد 1397در سال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  درو علمی  هیات

فراهم علمی  هیاتاعضای مند و علمی برنامه جامعی برای توانمندسازی ای نظامسعی بر آن است تا با شیوه برنامه طاها

  گردد.

این برنامه ابتدا به گردآوری نظرات ذینفعان  دربرنامه طاها بر مبنای آموزش مبتنی بر توانمندی طراحی شده است. 

تشکیل جلسات با ها و نیز دانشکدهمختلف برنامه اقدام شد. در این راستا با برگزاری جلسات با مدیران و روسای 

 مهارت 5 و در انتها علمی گردآوری شد هیات آموزشی اعضای مهارتهایگروههای مختلف دانشجویی انتظارات آنها از 

، گریایحرفهو  یارتباطمهارتهای ، پژوهش، آموزشعلمی دانشگاه شامل:  هیاتمورد انتظار از اعضای اصلی 

سپس با طراحی پرسشنامه نیازسنجی آموزشی و  شناسایی گردیدند.آموزشی مدیریت  و آموزشی دانش پژوهی

 استخراج شدند. مهارتهاعلمی در هر یک از این  هیاتاعضای  اولویتهای آموزشی علمی هیات تکمیل آن توسط اعضای

برنامه  در های مختلف هدفبرای گروه آموزشیبسته  سه ،به دست آمدهدر مرحله بعد با توجه به اطالعات با ارزش 

 .گردیدندتوانمندسازی اساتید قوانین اجرایی طاها تنظیم  واحد. سپس با برگزاری جلسات در طراحی شدطاها 

 

 اساتید جدیدالورود:. 1-2بند 

و به صورت  گذردعلمی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان می هیاتسال از حضور آنها به عنوان  3اساتیدی که حداکثر 

یا استخدام پیمانی در دانشگاه در حال انجام وظیفه  Kضریب  ، سرباز، قراردادی،خدمتمتعهدین علمی  هیاتعضو 

  می باشند.
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وعه هر مهارت و زیر مجمعلمی به همراه  هیاتاز اعضای  مهارتهای مورد انتظارجدول ذیل  .1-3بند 

 *:کندمیمشخص را برای کسب هر مهارت توانمندی(  58توانمندیهای الزم )

 مهارتها، زیر مجموعه هر مهارت و توانمندی های مورد انتظار از اعضای هيات علمی -1جدول شماره 

 پوشش داده شده اند( 3و سبز در بسته  2، بنفش در بسته  1 )توانمندی های قرمز رنگ در بسته

عناوین  ردیف

 مهارت ها

 توانمندیها زیر مجموعه

 آموزش 1

 برنامه ریزی درسی

 نگارش اهداف یادگیری، طرح درس و طرح دوره .1

 نیازسنجی آموزشی .2

  استفاده از مدلهای برنامه ریزی درسی .3

 کوریکولوم و طراحی بازنگری ،اصالح .4

 آموزش دانشجو

 استفاده از روش های متداول تدریس/مبانی روش تدریس  .1

 بکارگیری نرم افزارهای آموزشی .2

 مهارت تدریس انگیزشی بکارگیری .3

 بکارگیری نظریه های یادگیری در تدریس .4

 آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکیاستفاده از  .5

 آموزشیستفاده از فنون تدریس در محیط های ا .6

 در کالس درس تدریس تعاملیایجاد مهارت  .7

 دانشجو و ارزیابی سنجش

  ارزیابیسنجش و استفاده از روش های متداول  .1

 تحلیل آزمون  .2

  ارزیابی مبتنی بر محل کارانجام  .3

 استدالل بالینیانجام ارزیابی  .4

 روانسنجی آزمونانجام  .5

 ارزشیابی آموزشی
 ارزشیابی آموزشیبکارگیری روش های متداول  .1

 انجام اعتباربخشی آموزشی .2

 پژوهش 2

 پژوهش در آموزش

 استفاده از روش شناسی کیفی و کمی پژوهش در آموزش .1

 نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش )کیفی و کمی( .2

 نگارش و چاپ مقاله پژوهش در آموزش )فارسی و انگلیسی( .3

 داوری مقاالت پژوهش در آموزش  .4

 بکارگیری استراتژی های جستجوی علمی و هرم شواهد   .5

 شناسایی شواهد معتبر علمی .6

7. Best Evidence Medical Education 

 روش تحقیق

 پیشرفته(-)مقدماتیناسی کیفی و کمی پژوهش استفاده از روش ش .1

 پیشرفته(-)مقدماتینگارش پروپوزال پژوهشی  .2

 نگارش و چاپ مقاله پژوهشی )کیفی و کمی( .3

 داوری مقاالت پژوهشی .4
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3 
دانش 

 پژوهی
 دانش پژوهی آموزشی

 آموزش در پژوهی دانش مبانی کاربرد .1

 استفاده از معیارهای گالسیک در پروپوزال دانش پژوهی .2

 ش و چاپ مقاله دانش پژوهی آموزشینگار .3

 سامانه ثبت فرایندهای دانش پژوهیاستفاده از  .4

 نگارش فرایند دانش پژوهی .5

 دانش پژوهی آموزشینگارش پروپوزال  .6

 اجرای فرایند دانش پژوهی .7

4 
مدیریت 

 آموزشی
 مدیریت و رهبری آموزشی

 علمی هیاتنامه ارتقای بکارگیری آئین .1

 مدیریت کالس درس  .2

 مدیریت دانشجویان مشکل دار .3

  استفاده از الگوهای مدیریتی دانشجویان نسل هزاره .4

  یآموزش یرهبر یهاکیاستفاده از تکن .5

 آموزشیبرنامه ریزی  .6

های محیط درو مدیریت آموزشی سبک های رهبری نظریه ها و استفاده از  .7

 یادگیری

5 

مهارتهای 

حرفه ای 

و گری 

 ارتباطی

حرفه ای گری و اخالق 

 حرفه ای

 احترام گذاشتن به دانشجو .1

 دانشجو یآموزش یازهایتوجه به ن .2

 یریپذ تیو مسئول یشناس فهیوظ .3

  یریپذ نقد .4

 دانش و مهارتها یروز رسان به .5

 و اتالف منابع ضیاز تبع اجتناب .6

 یو حفظ شان استاد یو درستکار شرافت .7

 تعارض منافع تیریمد .8

 یسازمان نیبه قوان احترام .9

 در آموزش علوم پزشکی( Role Modeling) ییالگونقش .10

 پنهان یبرنامه درس تیریمد .11

 مهارتهای ارتباطی

 دانشجو -ی ارتباط صحیح بین استادبرقرار .1

 دانشجو -ایجاد تعامل موثر با همکار .2

 کالمی و غیر کالمی ارتباطیاستفاده از تکنیکهای  .3

 ایحاد مهارت مشاوره .4

 

 طاها: آموزشیبسته های . 1-4بند 

در راستای پوشش نیازهای لیست شدند و  1شماره با توجه به توانمندیهای مورد انتظار از اساتید که در جدول 

 به شرح زیر است: آموزشیبسته  سهمختلف برنامه، آموزشی گروههای هدف 

  به پیمانی تبدیل وضعیت استخدامیو متقاضی  علمی جدیدالورود هیات: مخصوص اعضای 1بسته شماره 

  و استادیاری به دانشیاریارتقای رتبه از مربی به استادیاری  مخصوص: 2بسته شماره 
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 مخصوص ارتقای رتبه از دانشیاری به استادی : 3بسته شماره 

  اعضای هیات علمی دانشگاه جهت تبدیل  ،1/4/1400مورخ  : مطابق مصوبه هیات ممیزه دانشگاه1تبصره

در [لذا باشند. های طاها میآزمایشی موظف به گذراندن دوره -وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی عضو هیئت علمی  دانشگاه EDCصورت استعالم هیئت ممیزه از 

ء مرتبه ، همان بسته کارگاهی الزامی جهت ارتقااین فرایند بسته کارگاهی مورد نیاز ]آزمایشی-به رسمی

 علمی در آن مقطع بوده و گذراندن بسته آموزشی جداگانه مورد نیاز نیست.

  هیئت علمی بالینی در اجرای هر سه بسته کارگاهی به  : توانمندیهای آموزشی مورد نیاز اعضای2تبصره

 به صورت جداگانه ذکر گردیده است. 1صورت ویژه مدنظر قرار گرفته و همچنین در پیوست شماره 

 

 :طاها قوانین اجرایی -2ماده 

 برنامه ریزی: .2-1بند 

های برگزاری این بستهریزی و برنامهبه  موظفمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه . 2-1-1

و رضایت  آموزشی هایکارگاهباشد. در این راستا الزم است کیفیت برگزاری با حداکثر کیفیت می آموزشی

 به طور مستمر ارزشیابی شوند. گروه هدف برنامه

 است. آموزشی هایکارگاهبه ارزشیابی موظف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه . 2-1-2

االمکان شرایطی را فراهم آورد که مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه موظف است حتی. 2-1-3

های کارگاهرسانی، ثبت نام، حضور و غیاب، ارزشیابی و صدور گواهی شرکت در تمامی امور مربوط به اطالع

 ای انجام پذیرد.های رایانهبه صورت برخط و در قالب برنامه آموزشی

نیازسنجی سال یکبار نسبت به  سههر حداقل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است . 2-1-4

 اید.بازنگری برنامه و به روز نمودن مباحث و محتوی آموزشی اقدام نمو 
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آموزشی ساالنه را به های کارگاه %30حداقل است . مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف 2-1-5

 نماید. برگزارمجازی صورت 

برگزاری استاندارد کالسهای مجازی را به طور مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است  :1تبصره 

 مرتب پایش و ارزشیابی نماید. 

بینی شده پیشهای کارگاه %90 حداقل . مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف است ساالنه2-1-6

 .را به اجرا درآورد

 صدور گواهی آموزشی و گواهی تدریس: .2-2بند 

حداکثر تا آموزشی های کارگاهپزشکی دانشگاه ملزم به صدور گواهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش . 2-2-1

 2و  1شماره  تصاویردر  گواهی شرکت و تدریس در کارگاه آموزشینمونه است.  آنهادو هفته پس از برگزاری 

 شود.مشاهده می

بصورت تمام آموزشی کارگاه علمی در روز برگزاری  هیاتجهت صدور گواهی آموزشی حضور عضو . 2-2-2

 وقت الزامی است.

  د مصداق ندارد.برگزار شوآفالین آموزشی که به صورت مجازی های کارگاهاین بند در خصوص : 1تبصره 

  علمی که بصورت  هیاتبرای آن دسته از اعضای آموزشی های کارگاهاز صدور گواهی شرکت در  :2تبصره

 نمایند خودداری خواهد شد.شرکت نمی آنکامل در 

  های صادر شده، حداکثر تا یک ماه پس زمان رسیدگی به هرگونه اعتراض در خصوص گواهی :3تبصره

و اعضای هیئت علمی موظفند در بازه زمانی مذکور مراتب اعتراض خود  باشداز تاریخ برگزاری کارگاه می

اعالم به اعتراضاتی که پس از تاریخ مذکور به  دانشگاه اعالم کنند. EDCرا به واحد توانمندسازی آموزشی 

 گردد، رسیدگی نخواهد شد.

پس از بررسی ، طاهاآموزشی عناوین یا بین المللی مرتبط با  های ملیکارگاههای شرکت در گواهی. 2-2-3

 واجد اعتبار خواهند بود.دانشگاه  EDCکمیته توانمندسازی 
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 لیبدت ایکه درخواست ارتقا  یدیموظف است مستندات و مدارک اسات دیاسات یواحد توانمندساز. 2-2-4

 نیاوبا عن یآموزش یهایگواه نیعناو قیو در صورت تطب یدارند را بررسپیمانی  به یاستخدام تیوضع

 .دیاماقدام ن یعیتجم ینسبت به صدور گواه بسته مربوطه یآموزش

ی جهت توسط اعضای هیات علم( ارسالی های آموزشیشرکت/تدریس در کارگاه) های آموزشی. گواهی2-2-5

 . اشندگذشته صادر شده ب سال 4 در حداکثرخواهند بود که  پذیرش قابل در صورتیصدور گواهی تجمیعی 

 

 
 آموزشیهای کارگاهدر  گواهی شرکت -1 تصویر شماره
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 های آموزشیدر کارگاه گواهی تدریس -2شماره تصویر 
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 مدرسان: .2-3بند 

رتبط با مآموزشی خواهند بود که تحصیالت آموزشی های کارگاهبه تدریس در  مجاز یاساتید تنها. 2-3-1

 داشته باشند. آموزشیجلسه آن موضوع 

  گواهی  ارائهکشوری داشته باشند به شرط آموزشی های کارگاهاساتیدی که تجربه گذراندن  :1تبصره

 توانند عهده دار تدریس شوند. میآموزشی جلسه شرکت در آن 

  د در مایناخذ  %60نمره کمتر از آموزشی کارگاه در صورتی که استادی در ارزشیابی پایان  :2تبصره

 .نخواهد شدتدریس صادر  مجوزبعدی آموزشی جلسه 

انشگاه موظف در صورت استفاده از اساتید خارج از دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی د. 2-3-2

 ایشان اقدامات الزم را انجام دهد.است نسبت به سرویس رفت و برگشت و نیز اسکان 

 شرکت کنندگان: .2-4بند 

توانند یمعلمی  هیات گروه هدف خاصی طراحی شده است، اما اعضایی ویژهها بستههر یک از  گرچه. 2-4-1

 یند.های غیر مرتبط با بسته خود نیز شرکت نماآموزشی های کارگاهدر  ،خود بر نیاز آموزشیبنا 

های ارگاهکاز عنوان  2حداقل علمی جدیدالورود، گذراندن  هیاتبرای ارتقای پایه سالیانه اعضای  .2-4-2

 الزامی است. 1شماره آموزشی بسته 

وم پزشکی های علتوانمندسازی در سایر دانشگاههای برنامهدر صورتی که استادی سابقه شرکت در  .2-4-3

تصمیم  EDCی کشور را داشته باشد، با توجه به ارائه مستندات الزم در خصوص ایشان توسط واحد توانمندساز

 گیری خواهد شد.
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 :آموزشیجلسات برگزاری  .2-5بند 

 ارگاهک برگزاری از پیش روز 5 حداقل است موظف دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز. 2-5-1

 هدف لمیع هیات اعضای کلیه برای آن جزئیات و محل تاریخ، عنوان، خصوص در دقیقی رسانیاطالعآموزشی 

 .باشد داشته برنامه

با توجه وع و در حداکثر تن جلسات آموزشیمکان برگزاری  زمان و با توجه به نیازسنجی صورت گرفته،. 2-5-2

 مختلف مانیدر-ها و مراکز آموزشی، در دانشکدهعلمی هیاتاعضای ولویت آموزشی به امکانات، نوع مبحث و ا

 خواهد شد. برگزار و یا بصورت آنالین یا آفالین

  فراهم لیت مسئو ،مختلف آموزشی درمانی ها و مراکزدانشکدهدر ها کارگاهبرگزاری  در صورت :1تبصره

 .ودبخواهد جلسه درمانی محل برگزاری -مراکز آموزشی یا بر عهده دانشکده یخدمات نمودن نیروی

  زشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پپذیرایی بر عهده  امکانات فراهم نمودنمسئولیت  :2تبصره

 است.

آموزشی ای هکارگاهتوانند نسبت به برگزاری میدرمانی و مراکز آموزشی ها دانشکده EDOمسئولین . 2-5-3

 ها اقدام نمایند. توانمندسازی در موضوعات آموزشی ذکر شده در بسته

  در صورت تمایل :1تبصره EDO زشی برگزاری جلسات آمو به مراکز آموزشی درمانی یاها دانشکده

هنگی با آموزشی، نسبت به هما کارگاهقبل از برگزاری  EDOتوانمندسازی اساتید، الزم است مسئول 

 ت علمی مرکز مطالعات اقدام نماید.واحد توانمندسازی اعضای هیا

 :طاها برنامهبرگزاری  تامین اعتبار .2-6بند 

برآورد  ،یمیهر سال تقو یدانشگاه موظف است در ابتدا یآموزش علوم پزشکمرکز مطالعات و توسعه . 2-6-1

  .دینشگاه اعالم نمادا یبه معاونت آموزش )طاها( را رسماً یتوانمندساز هایکارگاه یبرگزار یاعتبارات الزم برا

های کارگاهبرای برگزاری تامین اعتبار الزم در هر سال تقویمی  معاونت آموزشی دانشگاه موظف به. 2-6-2

  مشمول این آئین نامه خواهد بود. آموزشی 
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درسان اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه موظف است نسبت به انعقاد قرارداد با م. 2-6-3

 نماید.

ریس مصوب التداس آیین نامه مربوط به محاسبه حقالتدریس مدرسان مشمول این آئین نامه براسحق. 2-6-4

 واهد شد.خوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه 

 نت آموزشی خص داخل و یا خارج از دانشگاه با توجه به صالحدید معاوالتدریس اساتید شاحق :1بصره ت

 اساس توافق با استاد و انعقاد قرار داد با وی قابل پرداخت خواهد بود.   دانشگاه بر

  وزشی آم هایکارگاهپس از تشکیل  ماهاست حداکثر تا یک معاونت آموزشی دانشگاه موظف  :3تبصره

 اساتید اقدام نماید. التدریسپرداخت حقنسبت به 

  60ز در صورتی که مدرس داخل دانشگاهی در ارزشیابی توسط شرکت کنندگان نمره کمتر ا :4تبصره% 

 التدریس وی برابر با نصف مبلغ آیین نامه پرداخت خواهد شد. اخذ نماید، حق

  60ز در ارزشیابی توسط شرکت کنندگان نمره کمتر اخارج دانشگاهی مدرس در صورتی که  :5تبصره% 

حاسبه مالتدریس مصوب وزارت متبوع نامه محاسبه حقوی فقط براساس آئین التدریس حقاخذ نماید، 

 و قابل پرداخت خواهد بود. 
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 :های آموزشیبسته -3ماده 

و متقاضی تبدیل وضعیت  دالورودیجد یعلم هیات یاعضابسته مخصوص این  :1. بسته شماره 3-1بند 

 تدوین شده است. استخدامی به پیمانی

 1بسته شماره  آموزشی مباحث -2 شماره جدول

عناوین 

 مهارت ها

میزان ساعت  عنوان آموزشی توانمندی مورد هدف  زیر مجموعه

 آموزشی

 کد

 آموزش

برنامه ریزی 

 درسی
 4 برنامه ریزی درسی مقدماتی  نگارش اهداف یادگیری، طرح درس و طرح دوره

1-1-1  

آموزش 

 دانشجو

 -سیروش تدر ی)مباناستفاده از روش های متداول تدریس 

 (مقدماتی

  یانگیزش بکارگیری مهارت تدریس

 بکارگیری نرم افزارهای آموزشی

 8 روش های پایه آموزش 

2-1-1  

سنجش 

 دانشجو

 )مقدماتی(استفاده از روش های متداول سنجش و ارزیابی 

 تحلیل آزمون )مقدماتی(

 ارزیابی دانشجو در محیطهای آزمایشگاهی

 4 روش های ارزیابی مقدماتی 
3-1-1  

 پژوهش

پژوهش در 

 آموزش

 استفاده از روش شناسی کیفی و کمی پژوهش در آموزش

 نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش )کیفی و کمی(

 انگلیسی(نگارش و چاپ مقاله پژوهش در آموزش )فارسی و 

 داوری مقاالت پژوهش در آموزش 

-پژوهش در آموزش )کيفی

 مقدماتی -کمی( 
4 

1-2-1  

 روش تحقیق
 استفاده از روش شناسی کیفی و کمی پژوهش )مقدماتی(

 نگارش پروپوزال پژوهشی )مقدماتی(
1-2-2 8 مقدماتی -روش تحقيق  

دانش 

 پژوهی

دانش پژوهی 

 آموزشی

 در آموزشکاربرد مبانی دانش پژوهی 

 استفاده از معیارهای گالسیک در پروپوزال دانش پژوهی

 -دانش پژوهی آموزشی

 مقدماتی
4 

3-1  

مدیریت 

 آموزشی

مدیریت و 

رهبری 

 آموزشی

 نامه ارتقای هیات علمیبکارگیری آئین

 مدیریت کالس درس

مدیریت و رهبری آموزشی 

 مقدماتی
4 

4-1  

مهارتهای 

حرفه ای 

گری و 

 ارتباطی

مهارتهای 

 ارتباطی

 دانشجو -برقراری ارتباط صحیح بین استاد

 دانشجو-ایجاد تعامل موثر با همکار
 4 پایهمهارتهای ارتباطی 

1-5-1  

حرفه ای 

گری و 

اخالق حرفه 

 ای

 احترام گذاشتن به دانشجو

 دانشجو یآموزش یازهایتوجه به ن

 یریپذ تیو مسئول یشناس فهیوظ

  یریپذ نقد

 دانش و مهارتها یروز رسان به

 و اتالف منابع ضیاز تبع اجتناب

 یو حفظ شان استاد یو درستکار شرافت

 تعارض منافع تیریمد

 یسازمان نیبه قوان احترام

 4 حرفه ای گری و اخالق حرفه ای 

2-5-1  

  44 جمع کل
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 :1. اصول اجرایی بسته شماره 3-2بند 

 .ستندتوانمندسازی آموزشی ه جلساتساعت  44گذراندن ملزم به  علمی جدیدالورود هیاتاعضای . 3-2-1

نوان ع)به  دالورودیجد یعلم ئتیه یاعضا یاستخدام تیوضع لیشرط تبد هاکارگاه نیهمچنین گذراندن ا

زشی طراحی عنوان آمو 9ساعت آموزشی در قالب  44بسته مجموعاً این ر د( است. یمانیمثال از تعهدات به پ

 . استمی الزا برای مشمولین این بسته ساعت آموزشی( 44)معادل کارگاهها تمامی این شده است. گذراندن 

  االتر بپودمانی آموزش پزشکی )حضوری و مجازی( و  1دارندگان گواهینامه مهارتی سطح  :1تبصره

 آموزشی نیاز ندارند. بستهاز آن به گذراندن این 

  این طاها است. بنابر 1معادل بسته شماره های آموزشی مقدماتی آموزش پزشکی دوره :2تبصره

رآورده حضور کامل در تمامی جلسات دوره و بکنند به شرط ها شرکت میاساتیدی که در این دوره

 کنند.گواهی تجمیعی این بسته را دریافت میشدن ساعت آموزشی الزم، 

  علمی  تاعنوان عضو هیت علمی که پیش از ابالغ این برنامه به آن دسته از اعضای هیا :3تبصره

مند سازی آموزشی اند، الزم است قبل از اولین ارتقای مرتبه خود این دوره توانپیمانی دانشگاه درآمده

ات علمی هی ساعت( را گذرانده و گواهی الزم را اخذ نمایند. ارتقای مرتبه این دسته از اعضای 44)

 سازی دانشگاه است.های مشخص شده در برنامه توانمندمنوط به گذراندن دوره

  یت ت ممیزه دانشگاه در صورت وجود شرایط خاص، امکان تبدیل وضعاحسب صالحدید هی :4تبصره

شرایط ذیل  مشروط بر اینکه .وجود دارد طاها 1بدون گذراندن بسته  استخدامی از تعهدات به پیمانی

 برای هیئت علمی احراز گردد:

 .انجام داده باشد یشاخص در ابعاد دانشگاه تیفعال یعلم اتیعضو ه .1

 .اخذ گردد زهیمم اتیاز دو سوم جلسه ه شیب یأر .2
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صادر و به  های الزامی گذرانده شده و گواهی تجمیعیتا پیش از اولین ارتقاء پایه افقی کارگاه .3

هده عهیئت ممیزه دانشگاه ارسال گردد. بررسی وجود شرایط خاص و احراز شروط ذکر شده بر 

ز تعهدات اهیئت ممیزه دانشگاه بوده و اولین ارتقاء پایه افقی پس از تبدیل وضعیت استخدامی 

 باشد. می 1به پیمانی، منوط به گذراندن کارگاهای بسته شماره 

 ریتمدی"،  "پژوهیدانش"و  "پژوهش"، "آموزش "مهارت اصلی  5آموزشی این بسته در عناوین . 3-2-2

 اند. تقسیم بندی شده "ای گری و ارتباطیحرفهمهارتهای " و "آموزشی

 ند. دهساعت آموزشی را تشکیل می 16در مجموع  "آموزش "آموزشی مرتبط با مهارت  عنوان سه. 3-2-3

 د.دهنساعت آموزشی را تشکیل می 12در مجموع  "پژوهش"آموزشی مرتبط با مهارت عنوان دو . 3-2-4

 دهد. ساعت آموزشی را تشکیل می 4 "پژوهیدانش"مهارت آموزشی مرتبط با عنوان یک . 3-2-5

  دهد.ساعت آموزشی را تشکیل می 4 "دیریت آموزشیم "یک عنوان آموزشی مرتبط با مهارت . 3-2-6

را تشکیل  ساعت آموزشی 8 "گری و ارتباطیایمهارتهای حرفه"آموزشی مرتبط با مهارت عنوان  دو. 3-2-7

 دهند. می

موزشی را کفایت الزم برای صدور گواهی آ مباحثعلمی در هر یک از این  هیاتیکبار شرکت اعضای . 3-2-8

 رد. مشابه و تکراری وجود ندا هایکارگاهعلمی در  هیاتدارد و لذا الزامی به حضور مجدد اعضای 

جلسات ن تکراری، گواهی آموزشی صادره برای ای هایکارگاهعلمی در  هیاتدر صورت حضور اعضای . 3-2-9

 شود.ساعت لحاظ نمی 44در مجموع 

طاها  آموزشی هایبرنامهعلمی مشمول این بسته در صورتی که به عنوان مدرس در  هیاتاعضای . 3-2-10

ن ساعت ساعت( از میزا 20همکاری داشته باشند، به میزان دو برابر مدت زمان تدریس خود )حداکثر تا 

 شود.موزشی کسر میآ

طاها ارائه نماید، میزان ساعت  برنامهساعت گواهی تدریس در  4علمی  هیاتبه عنوان مثال اگر عضو 

 علمی هیاتساعت کاهش خواهد یافت. همچنین عضو  36ساعت به  44الزامی برای درخواست ارتقا، از 
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طاها ارائه نماید، میزان ساعت الزامی برای درخواست ارتقا یا تبدیل  برنامهساعت گواهی تدریس در  24که 

 ساعت کاهش خواهد یافت. 24ساعت به  44ساعت( از  20، )با رعایت سقف پیمانیاستخدام به  وضعیت

  ق روش تحقی"آموزشی  عنوانمشمول  ،برنامه طاها کسر ساعت آموزشی برای مدرسین :1تبصره

 شود.نمی "مقدماتی و پیشرفته

  رگزاری های تدریس با عناوین واحد )با تاریخهای بمیزان ساعت آموزشی برای گواهی: 2تبصره

ه بساعته مربوط  4گواهی تدریس  3مختلف(، تجمیع نخواهد شد. به عنوان مثال استادی که 

 هد شد.  ساعت لحاظ خوا 8ارائه نماید، کسر ساعت آموزشی وی تنها  "مهارتهای ارتباطی"موضوع 

  مشمول  کشوری مرتبط با مباحث آموزشی طاها نیز هایکارگاهارائه گواهی تدریس در  :3تبصره

 گردد.این بند می

 "روش تحقیق مقدماتی"آموزشی  عنواناجرای  کامل دانشگاه مسئولیتمعاونت تحقیقات و فناوری . 3-2-11

  را بر عهده خواهد داشت. 
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انشیاری استادیاری به د و ارتقای رتبه از مربی به استادیاریبسته مخصوص این  :2. بسته شماره 3-3بند 

 تدوین شده است.

 2بسته شماره  آموزشی مباحث -4 شماره جدول
عناوین 

 مهارت ها

میزان ساعت  عنوان آموزشی توانمندی مورد هدف  زیر مجموعه

 آموزشی

 کد

 آموزش

برنامه ریزی 

 درسی

 نیازسنجی آموزشی

  های برنامه ریزی درسیمدلاستفاده از 
رنامه ریزی درسی ب

  متوسطه
4 2-1-1 

آموزش 

 دانشجو

 استفاده از فنون تدریس در محیط های آموزشی

 آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکیاستفاده از 

 بکارگیری نظریه های یادگیری در تدریس

روش های آموزش 

 متوسطه

4 

 
2-1-2 

سنجش 

 دانشجو

  ارزیابی های مبتنی بر محل کار

 استدالل بالینی ارزیابی

 روانسنجی آزمون

روش های ارزیابی 

  پيشرفته
4 2-1-3 

 پژوهش

پژوهش در 

 آموزش

 شناسایی شواهد معتبر علمی

Best Evidence Medical Education 
 بکارگیری استراتژی های جستجوی علمی و هرم شواهد  

پژوهش در آموزش 

 کمی(-پيشرفته )کيفی
4 2-2-1 

 روش تحقیق
 نگارش و چاپ مقاله پژوهشی )کیفی و کمی(

 2-2-2 8 پيشرفتهروش تحقيق  یمقاالت پژوهش یداور

دانش 

 پژوهی

دانش پژوهی 

 آموزشی

 نگارش پروپوزال دانش پژوهی آموزشی

 اجرای فرایند دانش پژوهی

 نگارش و چاپ مقاله دانش پژوهی آموزشی

 سامانه ثبت فرایندهای دانش پژوهی استفاده از

 نگارش فرایند دانش پژوهی

 -دانش پژوهی آموزشی

 پيشرفته
4 2-3 

مدیریت 

 آموزشی

مدیریت و 

رهبری 

 آموزشی

 مدیریت دانشجویان مشکل دار

 استفاده از الگوهای مدیریتی دانشجویان نسل هزاره
مدیریت و رهبری 

 متوسطهآموزشی 
4 2-4 

مهارتهای 

حرفه ای 

و  گری

 ارتباطی

مهارتهای 

 ارتباطی

 یارتباط یکالم ریو غ یکالم یکهایاستفاده از تکن

 مهارت مشاوره حادیا
 5-2 4 مهارتهای ارتباطی 

 جمع کل
36 
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 :2. اصول اجرایی بسته شماره 3-4بند 

ملزم به گذراندن استادیاری به دانشیاری و جهت ارتقای رتبه از مربی به استادیاری علمی  هیاتاعضای . 3-4-1

 توانمندسازی آموزشی هستند. هایکارگاهساعت  36

 به استخدام ( 1399طاها )سال  ابالغ آیین نامه هنگامآن دسته از اعضای هیات علمی که : 1 تبصره

؛ هستنداستادیاری به دانشیاری  یاارتقای رتبه از مربی به استادیاری و متقاضی  اندپیمانی دانشگاه درآمده

، موظف به 2سال سابقه کار به عنوان هیات علمی دارند بجای گذراندن بسته شماره  10کمتر از چنانچه 

 2سال، گذراندن بسته  10طاها هستند. در صورت داشتن سابقه کار بیش از  1گذراندن بسته شماره 

 کند.کفایت می

  جدیدالورود به بعد ( 1399ال )سطاها  آیین نامهابالغ  زمان ازآن دسته از اعضای هیات علمی که  :2تبصره

 بستهپس از گذراندن عناوین آموزشی  ،(1 شماره ات علمی مشمول بستهای هیاعض) شوندمحسوب می

ملزم به گذراندن بسته شماره  استادیاری به دانشیاری یامربی به استادیاری  ، هنگام ارتقا رتبه از1شماره 

 هستند. 2

نوان آموزشی طراحی شده است که ع 8ساعت آموزشی در قالب  36 اًمجموع 2در بسته شماره . 3-4-2

 گذراندن تمامی آنها برای مشمولین این بسته الزامی است.

  پودمانی آموزش پزشکی )حضوری و مجازی( و باالتر از  1دارندگان گواهینامه مهارتی سطح  :1تبصره

 آموزشی نیاز ندارند. بستهآن به گذراندن این 

  طاها است. بنابراین اساتیدی  2های آموزشی پیشرفته آموزش پزشکی معادل بسته شماره دوره :2تبصره

کنند به شرط حضور کامل در تمامی جلسات دوره، گواهی تجمیعی این ها شرکت میکه در این دوره

 کنند.بسته را دریافت می
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مدیریت "، "پژوهیدانش"و  "پژوهش" ،"آموزش"اصلی  مهارت 5در  این بسته آموزشیعناوین . 3-4-3

  اند.تقسیم بندی شده "و ارتباطیمهارتهای حرفه ای گری "  و "آموزشی

 هند. درا تشکیل می ساعت آموزشی 12 در مجموع " آموزش " مهارتآموزشی مرتبط با عنوان  سه. 3-4-4

 .دهندمیرا تشکیل  ساعت آموزشی 12در مجموع  "پژوهش" مهارتآموزشی مرتبط با عنوان  دو. 3-4-5

 دهد.ساعت آموزشی را تشکیل می 4 "پژوهیدانش" مهارتآموزشی مرتبط با عنوان یک . 3-4-6

 دهد. ساعت آموزشی را تشکیل می 4 "مدیریت آموزشی "یک عنوان آموزشی مرتبط با مهارت . 3-4-7

را  ساعت آموزشی 4 "و ارتباطیمهارتهای حرفه ای گری "آموزشی مرتبط با مهارت عنوان  یک. 3-4-8

 . دهدتشکیل می

کفایت الزم برای صدور گواهی ها کارگاهدر هر یک از این علمی  هیاتمحترم اعضای یکبار شرکت . 3-4-9

 تکراری وجود ندارد. مشابه و جلسات در علمی  هیاتاعضای  الزامی به حضور مجددلذا آموزشی را دارد و 

جلسات واهی آموزشی صادره برای این تکراری، گ هایکارگاهدر علمی  هیاتاعضای در صورت حضور . 3-4-10

 .شودنمیساعت لحاظ  36در مجموع 

طاها همکاری داشته  برنامهبه عنوان مدرس در  کهدر صورتی  مشمول این بسته علمی هیاتاعضای . 3-4-11

 شود.آموزشی کسر می ساعتساعت( از میزان  14مدت زمان تدریس خود )حداکثر تا دو برابر به میزان  ،باشند

ساعت  طاها ارائه نماید، میزان برنامهساعت گواهی تدریس در  4علمی  هیاتبه عنوان مثال اگر عضو 

 علمی هیاتعضو همچنین  ساعت کاهش خواهد یافت. 28ساعت به  36 از ،الزامی برای درخواست ارتقا

)با  ،ساعت الزامی برای درخواست ارتقا ارائه نماید، میزان طاها برنامهساعت گواهی تدریس در  20که 

 ساعت کاهش خواهد یافت. 22ساعت به  36از  ساعت( 14رعایت سقف 

  روش تحقیق"آموزشی  عنوانطاها مشمول  برنامهکسر ساعت آموزشی برای مدرسین  :1تبصره 

 شود.نمی "مقدماتی و پیشرفته
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  های تدریس با عناوین واحد )با تاریخهای برگزاری گواهیمیزان ساعت آموزشی برای : 2تبصره

ساعته مربوط به  4گواهی تدریس  3. به عنوان مثال استادی که مختلف(، تجمیع نخواهد شد

 ساعت لحاظ خواهد شد.   8ارائه نماید، کسر ساعت آموزشی وی تنها  "مهارتهای ارتباطی"موضوع 

  طاها نیز مشمول آموزشی کشوری مرتبط با مباحث  های¬کارگاهارائه گواهی تدریس در  :3تبصره

 .گرددبند می این

 "پیشرفتهروش تحقیق "آموزشی  عنواناجرای  کامل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مسئولیت. 3-4-12

  را بر عهده خواهد داشت. 
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 تدوین شده است. از دانشیاری به استادیاین بسته مخصوص ارتقای رتبه  -3. بسته شماره 3-5بند 

 

 3بسته شماره مباحث آموزشی  
میزان ساعت  عنوان آموزشی توانمندی مورد هدف  زیر مجموعه عناوین مهارت ها

 آموزشی

 کد

 آموزش

 ارزشیابی آموزشی
 های متداول ارزشیابی آموزشیبکارگیری روش

 1-3 4 روش های ارزشيابی  انجام اعتباربخشی آموزشی

 الح و بازنگری و طراحی کوریکولوماص برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی 

 2-3 4 پيشرفته 

 در کالس درس تدریس تعاملی هایایجاد مهارت آموزش دانشجو
روش های پيشرفته 

 3-3 4 آموزش 

-ایمهارتهای حرفه

 گری و ارتباطی

گری و ایحرفه

 اخالق حرفه ای

در آموزش ( Role Modeling) ییالگونقش

 یعلوم پزشک

 پنهان یبرنامه درس تیریمد

حرفه ای گری و 

اخالق حرفه ای  

 پيشرفته

4 3-4 

 مدیریت آموزشی
مدیریت و رهبری 

 آموزشی

در  های رهبری آموزشیاستفاده از تکنیک

راستای نهادینه سازی توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

 یبرنامه ریزی آموزش

 درها و سبکهای رهبری هیاز نظر استفاده

 یریادگی یهاطیمحمدیریت آموزشی 

مدیریت و رهبری 

 آموزشی پيشرفته
4 3-5 

 جمع کل
20 
 

 

 :3. اصول اجرایی بسته شماره 3-6بند 

ساعت جلسات  20رتبه از دانشیاری به استادی ملزم به گذراندن . اعضای هیات علمی جهت ارتقای 3-6-1

 توانمندسازی آموزشی هستند.

عنوان آموزشی طراحی شده است که  5ساعت آموزشی در قالب  20مجموعاً  3. در بسته شماره 3-6-2

 گذراندن تمامی آنها برای مشمولین این بسته الزامی است.

و  "گری و ارتباطیایمهارتهای حرفه "، "آموزش "مهارت اصلی  3. عناوین آموزشی این بسته در 3-6-3

 اند. شده ریزیبرنامه "مدیریت آموزشی"

 دهند. ساعت آموزشی را تشکیل می 12در مجموع  "آموزش "ارت عنوان آموزشی مرتبط با مه . سه3-6-4
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ساعت آموزشی را تشکیل  4 "گری و ارتباطیایمهارتهای حرفه"یک عنوان آموزشی مرتبط با مهارت . 3-6-5

 دهد. می

 دهد. تشکیل میساعت آموزشی را  4 "مدیریت آموزشی". یک عنوان آموزشی مرتبط با مهارت 3-6-6

کفایت الزم برای صدور گواهی ها کارگاهدر هر یک از این . یکبار شرکت اعضای محترم هیات علمی 3-6-7

 آموزشی را دارد و لذا الزامی به حضور مجدد اعضای هیات علمی در جلسات مشابه و تکراری وجود ندارد. 

تکراری، گواهی آموزشی صادره برای این جلسات  هایکارگاه. در صورت حضور اعضای هیات علمی در 3-6-8

 شود.ساعت لحاظ نمی 20در مجموع 

در  به عنوان مدرسساعت  10حداقل به مدت . اعضای هیات علمی مشمول این بسته در صورتی که 3-6-9

 برنامه طاها همکاری داشته باشند، به گذراندن این بسته آموزشی نیاز ندارند.

( و باالتر از آن به یو مجاز ی)حضور یآموزش پزشک یپودمان 2سطح  یمهارت نامهیدارندگان گواه. 3-6-10

 ندارند. ازین یبسته آموزش نیگذراندن ا

 

 

  



 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 طرح آموزش هدفمند اساتید

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 معاونت آموزشی
 
  
 

23 
 

 

 

مورخ  ، درطاها با توجه به مصوبات سی و یکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاهآیین نامه 

توسط واحد توانمندسازی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  22/06/1400

بند(، قوانین  4سه ماده شامل : تعاریف )دانشگاه علوم پزشکی زنجان ویرایش شد و در 

 گردید.تنظیم  بند( 6) آموزشیبند( و بسته های  6اجرایی طاها )
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 :1پيوست شماره 

مورد انتظار از اساتید بالینی و در راستای پوشش نیازهای آموزشی گروه های هدف، با توجه به توانمندی های 

کارگاه هایی با هدف ارتقا مهارت های اساتید بالینی پیشبینی شده است که در جداول سه گاه ) بسته شماره یک، دو و 

ید بالینی با توجه به نیاز سنجی انجام سه ( قرار گرفته اند. لیست این دسته از کارگاه ها که جهت بهبود مهارت های اسات

 *شده در نظر گرفته شده است، در در جدول ذیل عنوان شده است.

 جایگاه کارگاه عنوان آموزشی توانمندی مورد هدف زیر مجموعه عناوین مهارت ردیف

ارزیابی دانشجو در محیط  سنجش دانشجو آموزش 1
 های آزمایشگاهی

روش های ارزشیابی 
 مقدماتی

شماره  بسته
 یک

ارزیابی های مبتنی بر محل  سنجش دانشجو آموزش 2
 کار

OSCE – MINI CEX 
DOPS 

روش های ارزشیابی 
 پیشرفته

 بسته شماره دو

 ارزیابی استدال بالینی سنجش دانشجو آموزش 3
 سناریو

PMP- SCT - KF 

روش های ارزشیابی 
 پیشرفته

 بسته شماره دو

مهارت های حرفه ای گری و  4
 ارتباطی

حرفه ای گری و 
 اخالق حرفه ای 

 Roleنقش الگویی ) 

Modeling در آموزش )
  بالینی علوم پزشکی

 و گری ای حرفه
ای  حرفه اخالق

 پیشرفته

 بسته شماره سه 

روش های آموزش  آموزش دانشجو آموزش 5
 درمانگاهی

  

آموزش مبتنی بر بهترین  پژوهش در آموزش پژوهش 6
 (BEMEشواهد )

EBM 

پژوهش در آموزش 
 پیشرفته

 بسته شماره دو

 یادگیری مبتنی بر مسئله آموزش دانشجو آموزش 7
 یادگیری مبتنی بر تیم

 بسته شماره دو 

 یاددهی های محیط آموزش دانشجو آموزش 8
 بالینی آموزش در یادگیری

"Bed side 
teaching" 

 بسته شماره دو 

 

سنجی نامه طاهاآیین 2ماده  2-1-4* مطابق بند  ساس نتایج نیاز شی و بر ا سازی آموز سط واحد توانمند صورت گرفته تو شی  های آموز

EDC های برگزار شده، این جدول حداقل هر سه سال یک بار مورد برررسی های صورت گرفته از کارگاهدانشگاه و نتایج حاصل از ارزشیابی

 مجدد قرار گرفته و در صورت نیاز بازنگری خواهد شد. 

 

 


