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دستًرالعمل اجرایی آییه وبمٍ طرح داوش افسایی ي تًاومىذسبزی اعضبی َیئت علمی مًسسبت آمًزشی ي پژيَشی
مصًة جلسٍ  342مًرخ  24:1/22/36شًرای اسالمی شذن داوشگبَُب ي مراکس آمًزشی

مقذمٍ;

ثب تَخِ ثِ خبیگبُ سفیغ ٍ ًقص هحَسی اػضبء ّیئت ػلوی دس تَسؼِ خبیگبُ ػلوی کطَس ٍ تحقق داًطگبُ توذىسبص
اسالهی ٍ تقَیت صهیٌِ ٍ ظشفیتّبی ػلوی ٍ تشثیتی استبداى ،دستَسالؼول اخشایی عشح داًصافضایی ٍ تَاًوٌذسبصی
اػضبء ّیئت ػلوی داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصضی ٍ پژٍّطی کطَس ثِ ضشح ریل خْت اخشا اثالؽ هی گشدد .الصم ثِ
رکش است ٍیشایص ًخست ایي دستَسالؼول دس خلسبت  215 ٍ 214 ،200 ،174 ،170 ،166 ،156ضَسای اسالهی ضذى
هَسخ  1390/2/20 ٍ 1390/2/6 ،1389/4/29 ،1387/11/29 ،1387/9/5 ،1387/7/9 ،1387/2/10ثشسسی ٍ ثِ تػَیت
سسیذُ است ٍ اکٌَى پس اص اخشای یک دٍسُ آصهبیطی یکسبلِ ،هدذداً دس خلسبت  231 ٍ 229 ،228 ،223ضَسا
هَسخ  1390/11/25 ٍ 1390/10/27 ،1390/10/13 ،1390/7/19هَسد اغالح ٍ ثبصًگشی قشاس گشفتِ است.

مبدٌ  ;2تعبریف

مذرسبن طزح :اسبتیذ ٍاخذ ضشایظ تذسیس سشفػلّبی تذٍیي ضذُ خْت دٍسُّبی داًصافضایی
مخبطببن طزح :کلیِ اػضبی ّیئت ػلوی ثب اٍلَیت اػضبی ّیئت ػلوی ٍاخذ ضشایظ تجذیل ٍضؼیت ،اػضبی ّیئت ػلوی
خذیذاالستخذام ،هشثی ٍ داًطدَیبى ثَسس.
ديرٌ َبی مُبرتي :ػجبست است اص هحَسّبی  1-5هٌذسج دس خذٍل ضوبسُ ( )1دٍسُ ّبی آهَصضی عشح داًصافضایی.
ديرٌ َبی معزفتي :ػجبست است اص هحَسّبی  6-10هٌذسج دس خذٍل ضوبسُ ( )1دٍسُ ّبی آهَصضی عشح داًص افضایی.
يسارتیه :هٌظَس اص ٍصاستیيٍ ،صاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌأٍسی ٍ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی هی ثبضٌذ.
مًسسٍ :هٌظَس اص هَسسِ ،داًطگبّْب ،داًطکذُ ّبی هستقل ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی ،پژٍّطی ٍ فٌبٍسی ٍاثستِ ثِ ٍصاست ػلَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍسیٍ ،اثستِ ثِ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکیٍ ،اثستِ ثِ سبیش دستگبّْبی اخشایی ٍ
ّوچٌیي هَسسبت آهَصش ػبلی غیشدٍلتی  -غیشاًتفبػی ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی هی ثبضذ.
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مبدٌ  ;3عىبيیه ديرٌ َبی آمًزشی

ػٌبٍیي ٍ هدوَع سبػبت دٍسُّب ثِ ضشح خذٍل ریل هیثبضذ:

جذيل  -2عىبيیه ي سبعبت ديرٌ َبی طرح داوش افسایی ي تًاومىذسبزی اعضبی َیئت علمی داوشگبٌَب

ردیف

1

زمان دوره (ساعت)

عناوین دوره ها

روشها و فنوى تدریس

61

روش و هدیریت تحقیك

61

روش ارزیابی فعالیتهای آهوزشی و پژوهشی

61

5

چگونگی استفاده از اطالعات علوی و هنابع الکترونیکی

61

6

اندیشه سیاسی اسالم و هبانی انقالب اسالهی

61

اخالق حرفهای

61

هعرفتشناسی اسالهی

23

اصول تعلین و تربیت اسالهی

61

تاریخ و فلسفه علن

61

2
3
4

8
9

دوره های هعرفتی

7

دوره های ههارتی

ضوابط و هقررات دانشگاهی

61

11

671

هجووع ساعات

مبدٌ  ;4متًلی برگساری

هتَلی ثشگضاسی دٍسُّبی هْبستی ٍ هؼشفتی عشح داًصافضایی ٍ تَاًوٌذسبصی ،هؼبًٍیي آهَصضيی هؤسسيبت هيیثبضيٌذ
کِ دٍسُ ّبی هْبستی سا هستقالً ٍ دٍسُ ّبی هؼشفتی سا ثب هحَسیت دفتش ّناًذیطی استبداى ًْبد ًوبیٌذگی هقيبم هؼظين
سّجشی دس خػَظ "تأمیه محتًا" ٍ "مذرسبن ديرٌ َب" ،ثشگضاس هیًوبیٌذ.
تبصزٌ :دس هؤسسبت فبقذ دفتش ّن اًذیطی ،هحَسیت ثشگضاسی دٍسُ ّبی هؼشفتی ثيش ػْيذُ دفتيش ًْيبد ًوبیٌيذگی هقيبم
هؼظن سّجشی دس آى هؤسسِ خَاّذ ثَد.
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مبدٌ  ;5مذرسبن طرح

 -1-4هذسسبى هحَسّبی هؼشفتی تَسظ ًْبد ًوبیٌذگی هؼشفی هی ضًَذ .سبیش هشاکض هطبسکت کٌٌذُ دس تذٍیي
هحتَا ٍ سشفػلّب هیتَاًٌذ هذسسبى هَسد ًظش خَد سا ثِ ًْبد ًوبیٌذگی هؼشفی ًوبیٌذ.
 -2-4هذسسبى هحَسّبی هْبستی تَسظ هؼبًٍیي آهَصضی هؤسسبت تؼییي هیگشدًذ.
 -3-4هذسسبى داًطگبّی عشح هی ثبیست حذاقل داسای هشتجِ استبدیبسی ثَدُ ٍ هذسسبى حَصٍی عشح داسای
حذاقل هذسک سغح  4حَصُ ثبضٌذ.
مبدٌ  ;6مخبطببن طرح

-1-5

هخبعجبى عشح ،کلیِ اػضبی ّیئت ػلوی ثب اٍلَیت اػضبی ّیئت ػلوی ٍاخذ ضشایظ تجذیل ٍضؼیت،
اػضبی خذیذاالستخذام ،هشثی ٍ داًطدَیبى ثَسس هؤسسبت هیثبضٌذ.
تبصزٌ :هذسسبى حقالتذسیس ٍ پبسُ ٍقت دس اٍلَیت ثؼذی هخبعجبى هطوَل ایي عشح هی ثبضٌذ.

-2-5

اػضبء ّیئت ػلوی خذیذاالستخذام ٍ داًطدَیبى ثَسس هَظفٌذ دس اٍلیي دٍسُ اػالم ضذُ تَسظ هؤسسِ
ضشکت ًوبیٌذ.
تبصزٌ :داًطدَیبى ثَسس خبسج اص کطَس ،اػضبی ّیئت ػلوی هأهَس ثِ تحػیل ٍ اػضبی ّیئت ػلوی حبضش
دس فشغت هغبلؼبتی خبسج اص کطَس ثٌب ثِ تطخیع ٍ صهبًجٌذی ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ ،دس عشح
ضشکت خَاٌّذ ًوَد.

-3-5

دس هَاسدی کِ دٍسُ اسائِ ضذُ دس خذٍل ثب سضتِ تحػیلی هخبعت عشح ّوپَضبًی داسد ،هشخغ ری غالح
خْت خبیگضیي ًوَدى دٍسُ ثب دٍسُ ّبی دیگشّ ،یئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي هیجبضٌذ.
تبصزٌ  :1اػضبی ّیئت ػلوی هیتَاًٌذ دس غَست اسائِ گَاّی هؼتجش هجٌی ثش گزساًذى ػٌبٍیي هشتجظ ثب
هحَسّبی  1الی  5دٍسُّبی هْبستی ٍ ثٌب ثِ تطخیع هؼبٍى آهَصضی هؤسسِ ،اص ضشکت دس دٍسُ ّبی هضثَس
هؼبف گشدًذ.
تبصزٌ  :2اػضبی ّیئت ػلوی کِ دس یکی اص صیشضبخِ ّبی سضتِ هؼبسف اسالهی تحػیل ًوَدُاًذ ،دس فبص اٍل
هطوَل ایي عشح ًخَاٌّذ ثَد.
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مبدٌ  ;7فرایىذ اجرا

 -1-6دٍسُ ّبی تَاًوٌذسبصی هتٌبست ثب هقبعغ سِ گبًِ تجذیل ٍضؼیت اػضبی ّیئت ػلوی ("قشاسدادی ثِ پیوبًی"،
"پیوبًی ثِ سسوی– آصهبیطی" ٍ "سسوی -آصهبیطی ثِ سسوی -قغؼی") تذٍیي ٍ ّوبٌّگ ثب آییيًبهِ ّیئت ػبلی
خزة ثشگضاس خَاّذ ضذ.
ّ -2-6یئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي ،دس استبى ّبیی کِ اهکبى ثشگضاسی دٍسُ ّب تَسظ ّش هَسسِ ثِ غَست
هستقل هقذٍس ًوی ثبضذ ،هسئَلیت اخشای عشح سا ثِ ثضسگتشیي ّیئت خزة داًطگبّی دس آى استبى ٍاگزاس خَاٌّذ
ًوَد .هسئَل اخشای عشح دس ّش استبى هَظف است ستبدی ثب ػٌَاى "ستبد َمبَىگي اجزايي شذن طزح داوشافشايي

ي تًاومىذسبسی اعضبی َیئت علمي" هتطکل اص ّیئت ّبی خزة هؤسسبت استبى سا ثشای ّوبٌّگی ثْیٌِ فؼبلیتّب
تطکیل دّذ.
 -3-6ثب تَخِ ثِ هحذٍد یت صهبًی اخشای عشح ثِ لحبػ ثْشُ گیشی اص فشغت تبثستبى ٍ تؼغیالت ثیي دٍ تشم
تحػیلی ،کثشت هتقبضیبى ضشکت دس دٍسُ ّب ٍ تؼذد ػٌبٍیي آهَصضی دٍسُ ّب ،ديرٌَبی مُبرتي هیتَاًذ ثِ غَست
مجبسی اسائِ گشدد.
تبصزٌّ :یئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي ًسجت ثِ ساُ اًذاصی دٍسُ ّبی هْبستی هدبصی ٍ تذٍیي ضَاثظ ٍ
دستَسالؼول ّبی هشثَعِ اقذام هی ًوبیٌذ.
 -4-6تأکیذ اغلی دس ديرٌ َبی معزفتي ،ثشگضاسی آًْب ثِ غَست حضًری ٍ تشخیحبً دس قبلت خلسبت کبسگبّی ٍ
ّن اًذیطی ثب تؼذاد هحذٍد ٍ هٌبست کِ اهکبى تؼبهل ػلوی هذسسبى ٍ استبداى سا فشاّن آٍسد ،هی ثبضذ.
تبصزٌ  :1ثشگضاسی دٍسُ ّبی هؼشفتی ثِ غَست هدبصی ٍ غیش حضَسی ،غشفبً دس هَاسد خبظ ٍ استثٌبیی ٍ ثٌب ثِ
تطخیع ّیئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي قبثل اخشا هیجبضذ.
تبصزٌ  :2دس هَسد اسبتیذ ثبلیٌی ٍ سبیش اسبتیذ ػلَم پضضکی کِ ثٌب ثِ اقتضبئبت ٍ هسئَلیت ّبی ضغلی هحذٍدیت
داسًذً ،حَُ اخشای دٍسُ ّب تَسظ ضَسای هشکضی خزة ٍصاست هتجَع تذثیش خَاّذ ضذ.
 -5-6ضشط احتسبة اهتیبص دٍسُ ّبی تَاًوٌذسبصی ٍ داًص افضایی هزکَس دس «آيیه وبمٍ ارتقبی مزتبٍ اعضبء َیئت

علمي داوشگبٌَب ي مؤسسبت آمًسشي ي پژيَشي» ،هػَة خلسِ  679هَسخ  1389/10/14ضَسای ػبلی اًقالة
فشٌّگی ،اسائِ گَاّی اتوبم دٍسُ هی ثبضذ.
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مبدٌ  ;8مجریبن طرح ي سبختبر اجرایی
سبختبس اخشای عشح دس چْبس سغح "وظبرت ي تصمیم گیزی کالن"َ" ،ذايت ي راَبزی دستگبَي"" ،بزوبمٍريشی ي

اجزای استبوي" ٍ "داوشگبَي" ثِ غَست صیش تشسین ضذُ است:

هیئت عبلی جذة

سطح نظبرت و تصوین گیزی کالى

هیئت هزکشی جذة
وسارت علوم

هیئت هزکشی جذة
وسارت بهداشت

سطح هدايت و راهبزی دستگبهی

سطح بزنبههريشی واجزای استبنی

سطح دانشگبهی

ستبد استبنی 1

ستبد استبنی 2

ستبد استبنی ...

ستبد استبنی 1

ستبد استبنی 2

ستبد استبنی ...

دانشگبههبی تببعه

دانشگبههبی تببعه

دانشگبههبی تببعه

دانشگبههبی تببعه

دانشگبههبی تببعه

دانشگبههبی تببعه

وسارت بهداشت

وسارت بهداشت

وسارت بهداشت

وسارت علوم

وسارت علوم

وسارت علوم

 -1-7يظبيف َیئت عبلي جذة:

ً -1ظبست ٍ اسصیبثی کلیت اخشای عشح اص عشیق ًظبست ثش فؼبلیت ّیئتّبی هشکضی خزة ٍصاستیي
 -2سسیذگی ثِ ضکبیبت ٍ تخلفبت احتوبلی
 -3اسصیبثی هستوش ٍ اسائِ پیطٌْبدات اغالحی ٍ تکویلی دٍسُ ّب ثش هجٌبی گضاسضبت دسیبفتی اص ّیئت ّبی هشکضی
خزة ٍصاستیي ثِ ضَسای اسالهی ضذى داًطگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصضی
 -4اسائِ اسصیبثی کلی ٍ گضاسش ػولکشد سبلیبًِ اخشای عشح ثِ ضَسای اسالهی ضذى داًطگبّْب ٍ هشاکض آهَصضی
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 -2-7يظبيف َیئتَبی مزکشی جذة يسارتیه:

 -1ثَهیسبصی سشفػلّب ٍ تْیِ هٌبثغ دٍسُ ّبی هْبستی دس دسٍى دستگبّْب هتٌبست ثب سغح اسبتیذ ٍ سضتِّبی
تحػیلی دستگبُ هتجَع
 -2سفبسش ٍ تذٍیي هحتَای دٍسُّبی هْبستی دس قبلت کتبة ،غَت ٍ چٌذسسبًِ خْت اسائِ دسٍس ثِ غَست
هدبصی ثب ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی سبیش سبصهبى ّب
 -3تؼییي هسئَل اخشای عشح دس ّش استبى
 -4تَخیِ ،ساّجشی ٍ ًظبست ثش ػولکشد هسئَالى اخشای عشح دس استبًْب ٍ هؤسسبت تبثؼِ
ً -5ظبست ٍ اسصضیبثی دٍسُّب ٍ اسائِ پیطٌْبدات دس خػَظ سفغ کبستی ّبی اخشای عشح ثِ ّیئت ػبلی خزة
 -3-7يظبيف َیئت َبی اجزايي جذة مسئًل اجزای طزح در استبن َب:

 -1هذیشیت فشایٌذ اخشای عشح دس سغح داًطگبّْبی استبى
 -2پیص ثیٌی ّضیٌِ ّبی اخشای عشح ٍ فضبی آهَصضی ٍ اهکبًبت سفبّی ثش اسبس ثشآٍسد هؼبًٍت آهَصضی ّش
داًطگبُ ٍ پیطٌْبد ثِ ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ
 -3ثشگضاسی کبسگبّْبی آهَصضی ثشای اسبتیذ داًطگبّْبی استبى
 -4غذٍس گَاّیٌبهِ خْت اسبتیذ ضشکت کٌٌذُ
 -5اسائِ گضاسش فشایٌذ اخشای عشح ثِ ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ
 -4-7يظبيف معبين آمًسشي:

 -1ثشًبهِسیضی خْت ضشکت اسبتیذ هؤسسِ دس عشح ٍ غذٍس گَاّی ًبهِ هؼتجش
 -2هؼشفی هذسسبى پیطٌْبدی عشح ثِ ّیئتّبی هشکضی خزة
 -3فشٌّگ سبصی دس خػَظ اّویت ٍ لضٍم گزساًذى دٍسُ ّب تَسظ اػضبی ّیئت ػلوی هؤسسِ
 -4ثبصخَسدگیشی ٍ خوغ آٍسی سؤاالت ،اثْبهبت ٍ ًَاقع عشح ٍ اسائِ گضاسش ثِ هسئَل اخشای عشح دس ّش استبى
ٍ ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ
 -5اسائِ گضاسش فؼبلیت ّب ثِ هسئَل اخشای عشح دس استبى ٍ ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ
مبدٌ  ;9وظبرت يارزیببی
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ّ -1-8یئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي ثش اسبس اّذاف عشح ٍ هجتٌی ثيش الگَّيبی ػلويی ًسيجت ثيِ اسصیيبثی هیيضاى
اثشثخطی ٍ هَفقیت عشح تَاًوٌذسبصی ٍ داًص افضایی دس حَصُ ػٌبٍیي ،هحتَای دسٍس ،هخبعجبى ،هذسسيبى ٍ فشایٌيذ
اخشا اقذام ًوَدُ ٍ ًتبیح سا سبالًِ ثِ ّیئت ػبلی خزة گضاسش هیًوبیٌذ.
ّ -2-8یئت ػبلی خزة هَظف هیجبضذ ثش کلیت اخشای عشح اص عشیق ّیئت ّبی هشکضی خزة ًظبست ًوَدُ ٍ
پیطٌْبدات دسیبفتی اص ّیئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي دس حَصُ هحتَا ٍ هذسسبى دٍسُ ّبی هؼشفتی سا خْت استقبء
کیفی دٍسُ ّب ثِ دثیشخبًِ ضَسای اسالهی هٌؼکس ًوبی ذ تب پس اص اسخبع ثِ ًْبد ًوبیٌذگی ٍ دسیبفت ًظشات
کبسضٌبسی ،دس غحي ضَسای اسالهی ضذى خْت عشح ٍ تػوین ًْبیی اسائِ گشدد.
ّ -3-8یئت ػبلی خزة ضوي ایفب ی ًقص ًظبست ٍ اسصیبثی هستوش ٍ ّذفوٌذ خَد ،هَظف است ثِ غَست سبالًِ
گضاسضبت خَد سا ثِ ضَسای اسالهی ضذى اسائِ ًوبیذ.
مبدٌ َ ;:سیىٍ َبی اجرای طرح

هؼبًٍیي آهَصضی ّش هؤسسِ هَظف ثِ ثشآٍسد ٍ تأهیي ّضیٌِ ٍ اهکبًبت هَسد ًیبص دٍسُ اص هحل اػتجبسات آى هؤسسِ
هی ثبضٌذ.
تبصزٌ  :1هؼبًٍیي آهَصضی خْت ّوبٌّگی ،گضاسضی اص اقذاهبت خَد سا دس ساستبی تأهیي ثَدخِ ٍ اػتجبسات دٍسُ ثِ
ّیئت ّبی اخشایی استبى اسسبل ًوبیٌذ.
تبصزٌ ّ :2ضیٌِ ّبی اخشای عشح دس هؤسسبت غیش دٍلتی ثش ػْذُ ایطبى هی ثبضذ.
مبدٌ ;21

ایي دستَسالؼول دس  10هبدُ ٍ  10تجػشُ دس خلسِ  231هَسخ  90/11/25ضَسای اسالهی ضذى داًطگبّْب ٍ هشاکض
آهَصضی ،پس اص ثبصًگشی هدذد ٍ اػوبل اغالحبت الصم ،ثِ تػَیت سسیذ ٍ ثب تػَیت آى هػَثبت هغبیش لغَ
هی گشدد.
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