
ویژه اعضای   -اعضای هیات علمی توانمندسازی و های دانش افزایی اجرایی دوره  شیوه نامه 

 جدید   هیات علمی

 

 مقدمه

به   توجه  حرفه با  دانش  ارتقای  بهره ضرورت  و  ویژه  ای  به  علمی  هیات  اعضای  جدید وری  علمی  هیات    اعضای 

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای    1و در راستای ماده    پژوهشی و فناوریهای نوین   در زمینه های آموزشی،  االستخدام 

 . اقدام به تهیه این شیوه نامه نموده استهیات علمی، معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا 

 

 

 . اهداف 1ماده 

 هایشیوه ( آموزشی مهارتهای  حوزه  در  هیات علمی اعضای هایشایستگی  و توانمندیها  پایدار توسعه -

 و  پژوهشی  آموزشی، مقررات  انسانی، روابط مدیریت  ارزشیابی، و سنجش  تدریس، نوین 

 ای(حرفه  اخالق             

 تفکر مسئله، حل و  خالقیت انتقادی، تفکر شامل ادراکی  مهارتهای  و هاتوانمندی  مستمر بهبود -

 هیات علمی  اعضای  در  آموزش  به  کارآفرینی  رویکرد و سیستماتیک            

 علمی هیات  اعضای المللی بین  علمی  تعامالت در توانمندی مستمر ودبهب -

 .دانشگاه های برنامه  با مرتبط هایحوزه  در  نوین  هایفناوری  از  گیریبهره  توانمندی مستمر بهبود -

 . شیوه اجرایی 2ماده 

هایی که از طرف مدیریت برنامه  هر عضو هیات علمی در بدو استخدام تا سه سال اول الزم است در دوره 

ریزی آموزشی برنامه ریزی و ارائه میگردد )به شرح پیوست( در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوریهای  

IT  .مطابق جدول زیر شرکت و گواهی دریافت نماید ، 

 سال سوم  ال دومس سال اول  سال بدو استخدام 

 10 20 30 تعداد ساعات ضروری 

 . ضمانت اجرایی 3ماده

 این شیوه نامه بخشی از شرایط آموزشی تمدید قرارداد اعضای هیات علمی جدید االستخدام خواهد بود.

 

در   نامه  شیوه  و    3این  کارگاهها ماده  عناوین  لیست  آموزشی    24جلسه    در  یک  ریزی  برنامه  تاریخ  شورای  به 

 گردد.به تصویب رسیده و جهت اجرا به دفتر جذب هیات علمی ارسال می  22/10/98



 

 درجه ضرورت  ساعت عناوین کارگاههای پیشنهادی  ردیف 

 **  2 آموزشی  -آشنایی با آیین نامه های استخدامی 1

 **  2 پژوهشی  -آشنایی با آیین نامه های استخدامی 2

 **  2 1روشهای تدریس  3

 **  2 2روشهای تدریس  4

 **  4 روانشناسی تعامل در محیط کار  5

 **  2 طراحی سوال امتحانی  6

 * 2 روانشناسی تصحیح اوراق امتحانی 7

 * 4 ای اخالق آموزشی، پژوهشی و حرفه 8

 * 2 تهیه طرح درس فشرده  9

 **  2 کارشناسی و تحصیالت تکمیلیآشنایی با وظایف استاد راهنمای  10

 * 2 طراحی تکالیف یادگیری و ارائه بازخورد  11

 * 2 کاربرد فناوریهای نوین آموزشی   12

 * 2 روانشناسی ارزشیابی تحصیلی  13

 * 2 طراحی و تدوین سوال  14

 * 2 فنون مشاوره علمی به دانشجویان 15

 * 2 آشنایی با پایگاههای داده  16

 * 2 1نحوه نگارش کتاب و مقاله  17

 * 2 نحوه نگارش مقاله و شرکت در کنفرانسهای بین المللی    18

 **  4 آشنایی با درس افزار و استفاده از آن در درسهای ترمی  19

 **  2 آشنایی با اتوماسیون اداری و سامانه گلستان  20

 **   الکترونیکی روشها و سامانه های تهیه محتوای آموزش  21

 *  عناصر تولید محتوای آموزش الکترونیکی 22

 

 زامی   *: توصیه شده( ل)**: ا


