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  علمي دانشگاهها هيأت دانش افزايي و توانمند سازي اعضايآيين نامه طرح  دستورالعمل اجرايي
  )ويرايش نهايي(

  شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي 25/11/1390مورخ  231مصوب جلسه 

  

  :مقدمه

ر و تحقق دانشگاه علمي در توسعه جايگاه علمي كشو هيأتايگاه رفيع و نقش محوري اعضاء با توجه به ج
افزايي و  دستورالعمل اجرايي طرح دانشهاي علمي و تربيتي استادان،  تقويت زمينه و ظرفيتساز اسالمي و  تمدن

به شرح ذيل جهت اجرا به سسات آموزشي و پژوهشي كشور مؤعلمي دانشگاهها و  هيأتتوانمندسازي اعضاء 
دستيابي به اهداف  ،ها هيأت امناي دانشگاه  ي و با حمايتهاي كشور ابالغ تا از طريق معاونين آموزش دانشگاه

  .طرح را مقدور سازد

  تعاريف: 1ماده

  افزايي هاي دانش هاي تدوين شده جهت دوره سرفصل تدريساساتيد واجد شرايط  :مدرسان طرح *

نشجويان جديداالستخدام، مربي و دا علمي هيأت با اولويت اعضاي علمي هيأتكليه اعضاي  :مخاطبان طرح *
  .بورس

  .باشد افزايي مي طرح دانش 5-1محورهاي : مهارتيدوره هاي  *

  .باشد طرح دانش افزايي مي 10-6محورهاي : معرفتيدوره هاي  *
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  محتوا: 2ماده

  :مي باشد )1( ها به شرح جدول عناوين و مجموع ساعات دوره

  ها اعضاء هيأت علمي دانشگاهي دوره هاي طرح دانش افزايي و توانمند ساز ساعاتعناوين و  -1جدول 

  )ساعت(زمان دوره   عناوين دوره ها  رديف

1  

وره
د

 
اي

ه
 

تي
هار

م
  

  16  ضوابط ومقررات دانشگاهي
  16  روشها وفنون تدريس  2
  16  روش و مديريت تحقيق  3
  16  هاي آموزشي و پژوهشي ارزيابي فعاليت  4
  16  مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيكي  5
6  

 هدور
اي

ه
 

تي
عرف

م
  

  16  انديشه سياسي اسالمي و مباني انقالب اسالمي
  16  اي اخالق علمي و حرفه  7
  32  شناسي اسالمي و فلسفه علم معرفت  8
  16  اصول تعليم و تربيت اسالمي  9

  16  تاريخ علم متناسب بارشته تحصيلي و تاريخ تمدن اسالمي  10
  176  مجموع ساعات

  
  
  
  
  

  : زاريمتولي برگ :3ماده 
زشـي  برعهـده معـاونين آمو  افزايـي و توانمندسـازي    طـرح دانـش  هاي مهارتي و معرفتي  مسؤوليت برگزاري دوره

انديشـي نهـاد    معرفتي با محوريـت دفتـر هـم    دوره هايمهارتي مستقالً و در  دوره هايكه در  باشد ها مي دانشگاه
  .گذاشته مي شود به اجرا ،ها در دانشگاهنمايندگي 

  .باشد ها مي در دانشگاه نمايندگيهاي معرفتي بر عهده نهاد  دورهمدرسان مين محتوا و تأ :تبصره

  :يوه اجراش:  4ماده 
هيأت علمي و هماهنگ با  يو در مقاطع تبديل وضعيت اعضا تدوين در سه سطحتوانمندسازي  يدوره ها -4-1

  .نامه هيأت عالي جذب برگزار خواهد شد آيين
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 هر ت جذب دانشگاهي دراجراي طرح را به بزرگترين هيأ مسئوليت ،ينب وزارتهاي مركزي جذ تأهي -۴-2
تاد هماهنگي س" ول اجراي طرح در هر استان موظف است ستادي با عنوانئمس. د كردناستان واگذار خواه

هاي  هاي جذب دانشگاه متشكل از هيئت "افزايي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي اجرايي شدن طرح دانش
  .ها تشكيل دهد براي هماهنگي بهينه فعاليت را استان

  

  شد حذف

تشخيص، وظيفه  حسب باشندمي هاي جذب دانشگاهيِ مسئول در هر استان، موظفهيئت -2-4
دانشگاه خود به قرار زير واگذار نموده و بر عملكرد آن   ها را به توانمندترين مجموعه اجراي دوره
  :نظارت كنند

 و نخبگان دانشگاه انديشي استادان دفتر هم -1

 بسيج اساتيد دانشگاه -2

  معاونت آموزشي يا فرهنگي دانشگاه -3
  

به صورت مجازي تواند  مي مهارتيهاي  ها، دوره با توجه به زمان محدود، تعداد مخاطبين و حجم دوره -4-3
  .گردد ارائه 

  شدتصحيح 
رجيحاً در قالب ت تأكيد اصلي در دوره هاي معرفتي، برگزاري آنها به صورت حضوري و -4-4

با تعداد محدود و مناسب كه امكان تعامل علمي مدرسان و استادان  هم انديشي وجلسات كارگاهي 
  . را فراهم آورد، مي باشد

      

برگزاري دوره هاي معرفتي به صورت مجازي و غير حضوري، صرفاً در موارد خاص و استثنايي قابل  :1 تبصره
   .اجرا ميباشد

د اساتيد باليني و ساير اساتيد علوم پزشكي كه بنا به اقتضائات و مسئوليت هاي شغلي در مور :2 تبصره
  .محدوديت دارند، نحوه اجرا توسط شوراي مركزي جذب وزارت متبوع تدبير خواهد شد

ت ئآيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هي«شرط احتساب امتياز دوره هاي توانمند سازي و دانش افزايي مذكور در  -4-5

   .، ارائه گواهي اتمام دوره مي باشد»و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ها علمي دانشگاه
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  مخاطبان طرح: 5ماده

 جديداالستخدام، مربي و دانشجويان بورس اعضاي با اولويت ت علميأاعضاء هيكليه مخاطبان طرح  -5-1
  .باشند ي ميكاربرد -هاي دولتي، غيردولتي، پيام نور و علمي اعم از دانشگاه ،دانشگاهها

  .التدريس و پاره وقت در فاز اول مشمول اين طرح نمي باشند مدرسان حق :تبصره

يك سال نخست  طي مدتمي بايست حداكثر  و دانشجويان بورس ت علمي جديداالستخدامئهر عضو هي -5-2
  .شروع به كار خود در دوره ها شركت كند

در  همركزي جذب وزارت مربوطت أهيو زمانبندي  دانشجويان بورس خارج از كشور بنا به تشخيص :تبصره
  .طرح شركت خواهند كرد

در مواردي كه دوره ارائه شده در جدول با رشته تحصيلي مخاطب طرح همپوشاني دارد، دستگاهها  -5-3
  .نمايند هاي ديگر اقدام ن دوره با دورهتوانند نسبت به جايگزين كردن آ مي

هاي  دوره 5الي  1در صورت ارائه گواهي معتبر مبني بر گذراندن عناوين  علمي ميتوانندأت هياعضاء  :1تبصره
  .ننماينددر محورهاي مزبور شركت  ،مهارتي

در فاز اول  ،اند نمودهرف اسالمي تحصيل اعلمي كه در يكي از زير شاخه هاي رشته معت أهياعضاء  :2تبصره

  .مشمول اين طرح نخواهند بود

   و ساختار اجرايي مجريان طرح: 6ماده

 ريزي برنامه دستگاهي، سطح هدايت و راهبريسطح نظارت و تصميم گيري كالن،  چهارساختار اجراي طرح در 
   :ترسيم شده است زيربه صورت سطح دانشگاهي و استاني  اجراي و
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  :ت عالي جذبأوظايف هي - 1- 6

  وزارتين هاي مركزي جذب تأهيرت بر فعاليت از طريق نظاكليت اجراي طرح  و ارزيابي نظارت -1

ارزيابي هيأت هاي  تاي اجراي طرح از طريق بررسي گزارشرفع مشكالت و كاستي هاارائه پيشنهاد براي  -2
  الن اجراي طرح در استانها و دانشگاههاوو مسئو مركزي جذب

  رسيدگي به شكايات و تخلفات احتمالي -3

  جراي طرح به شوراي اسالمي شدن دانشگاهها ومراكز آموزشيارائه گزارش عملكرد ساليانه ا -4

  :هاي مركزي جذب وزارتين توظايف هيأ - 2- 6

 تصحيح 
  شد

در درون دستگاهها متناسب با سطح اساتيد و  هاي مهارتيدورهها و تهيه منابعسازي سرفصل بومي -1
  هاي تحصيلي دستگاه متبوع  رشته

جهت ارائه دروس به  صوت، چندرسانه، در قالب كتاب، مهارتيهاي  دورهسفارش و تدوين محتواي  -2
  صورت مجازي در دانشگاهها با همكاري و هماهنگي ساير سازمان ها 

  

 هيأت عالي جذب

 هيأت مركزي جذب
 وزارت علوم

هيأت مركزي جذب
 وزارت بهداشت

1ستاد استاني  

 سطح هدايت و راهبري دستگاهي

2ستاد استاني 3ستاد استاني   4د استاني ستا  .......ستاد استاني     ريزي واجراي استاني سطح برنامه  

 سطح دانشگاهي 
دانشگاههاي تابعه 

 وزارت  علوم  

سطح نظارت و تصميم گيري

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

ي تابعه دانشگاهها
 وزارت  علوم  
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  ول اجراي طرح در هر استانئبه عنوان مس در درون استانها اصليدانشگاههاي تعيين  -3

   ي تابعهها و دانشگاههااستان الن اجراي طرح درومسئ عملكرد ، و نظارت برراهبري توجيه، -4

  ها دوره نظارت و ارزشيابي -5

  :مسئول اجراي طرح در هر استانت هاي اجرايي جذب أوظايف هي - 3- 6

  در سطح دانشگاههاي استان طرحمديريت فرايند اجراي  -1

بر اساس برآورد معاونت آموزشي هر  و فضاي آموزشي و امكانات رفاهي پيش بيني هزينه هاي اجراي طرح -2
  مركزي جذب وزارت مربوطه هيأتدانشگاه و پيشنهاد به 

  برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اساتيد دانشگاههاي استان -3

  اساتيد شركت كننده جهتگواهينامه  صدور -4

  همركزي جذب وزارت مربوطهيأت گزارش فرايند اجراي طرح به  -5

  :مسئول اجراي طرح در هر دانشگاهوظايف  - 4- 6

   شركت اساتيد دانشگاه در طرح جهتيزي ر برنامه -1
  هاي مركزي جذب  هيأت به طرح ان پيشنهاديمدرسمعرفي  -2
  ت علمي دانشگاهأهي ياعضافرهنگ سازي در خصوص اهميت و لزوم گذراندن دوره ها توسط  -3
ر هر مسئول اجراي طرح دبه  گزارش ارائه طرح و نواقصجمع آوري سؤاالت، ابهامات و بازخوردگيري و  -4
  ستان ا

 ارائه گزارش فعاليت ها به مسئول اجراي طرح در استان -5

  مدرسان طرح: 7ماده

كت كننده در تدوين ساير مراكز مشار. معرفتي توسط نهاد نمايندگي معرفي مي شوند مدرسان محورهاي -7-1
 .مورد نظر خود را به نهاد معرفي نمايند مدرسانها ميتوانند  محتوا و سرفصل
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داراي طرح حوزوي بوده و مدرسان  داراي مرتبه دانشياري و استادي  مي بايست طرح هيدانشگا انمدرس -7-2
 .اشندبحوزه  4حداقل مدرك سطح 

  نظارت وارزشيابي : 8ماده

ـ    بر اساس اهداف طر ت هاي مركزي جذب وزارتينأهي -8-1 ه ارزيـابي  ح و مبتني بر الگوهـاي علمـي نسـبت ب
محتـواي دروس، مخاطبـان،   ، در حـوزه عنـاوين  ازي و دانـش افزايـي   طرح توانمند سميزان اثربخشي و موفقيت 

   .نمايند ميو نتايج را به هيأت عالي جذب گزارش  نموده اقداممدرسان و شيوه اجرا 

مسئوالن مركزي جذب و  ت هايأتوسط هيموظف ميگردد بر كليت اجراي طرح  ت عالي جذبأهي -8-2
در حوزه  مركزي جذب وزارتيننموده و نتايج بررسي هيأت هاي نظارت  و دانشگاهها  استانهااجراي طرح در 

محتوي و مدرسان دوره هاي معرفتي را جهت ارتقاء كيفي دوره ها به دبيرخانه شوراي اسالمي منعكس نمايند تا 
شوراي اسالمي شدن جهت طرح و  در صحنپس از ارجاع به نهاد نمايندگي و دريافت نظرات كارشناسي، 

  .ددتصميم ارائه گر

  .نمايد ارائه مي شوراي اسالمي شدنبه نظارت و ارزشيابي خود را عالي جذب هر ساله گزارش  هيأت -8-3

  طرح اجراي هزينه هاي: 9 ماده

معاونين آموزشي هر دانشگاه موظف به برآورد و تأمين هزينه و امكانات مورد نياز دوره از محل اعتبارات دانشگاه 
  .تابعه مي باشند

اونين آموزشي جهت هماهنگي گزارشي از اقدامات خود در راستاي تأمين بودجه و اعتبارات دوره را مع : 1تبصره
  .به هيأت هاي اجرايي استان ارسال مي نمايند

  .هزينه هاي اجراي طرح در دانشگاههاي غير دولتي بر عهده ايشان مي باشد : 2صرهبت

شوراي اسالمي شدن دانشگاهها  25/11/90مورخ  231 هتبصره در جلس 9ماده و  10اين دستورالعمل در  :10ماده
 .تصويب رسيد ، بهات الزماصالح و اعمال مجدد پس از بازنگري ، مراكز آموزشي و


