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  و پژوهشي آموزشيموسسات علمي  تئهي دانش افزايي و توانمندسازي اعضايآيين نامه طرح  دستورالعمل اجرايي
  

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

  

  :مقدمه
ساز  و تحقق دانشگاه تمدنعلمي در توسعه جايگاه علمي كشور  تئهيايگاه رفيع و نقش محوري اعضاء با توجه به ج

افزايي و توانمندسازي  دستورالعمل اجرايي طرح دانشهاي علمي و تربيتي استادان،  تقويت زمينه و ظرفيتاسالمي و 
الزم به . گرددبه شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي  سسات آموزشي و پژوهشي كشورمؤعلمي دانشگاهها و  هيئتاعضاء 

شوراي اسالمي شدن  215و  214، 200، 174، 170، 166، 156در جلسات  العملدستور اين ويرايش نخست ذكر است
تصويب  به بررسي و 20/2/1390و  6/2/1390، 29/4/1389، 29/11/1387، 5/9/1387، 9/7/1387، 10/2/1387مورخ 
را شو 231و  229، 228، 223، مجدداً در جلسات پس از اجراي يك دوره آزمايشي يكساله و اكنون است رسيده
   .بازنگري قرار گرفته استاصالح و  مورد 25/11/1390و  27/10/1390، 13/10/1390، 19/7/1390مورخ 

  

  تعاريف :1 ماده
  افزايي هاي دانش هاي تدوين شده جهت دوره سرفصل تدريساساتيد واجد شرايط  :مدرسان طرح

اعضاي هيئت علمي  رايط تبديل وضعيت،هيئت علمي واجد شاعضاي با اولويت  علميهيئت  كليه اعضاي :مخاطبان طرح
  .مربي و دانشجويان بورسجديداالستخدام، 

  .افزايي طرح دانش دوره هاي آموزشي )1( مندرج در جدول شماره 1-5محورهاي عبارت است از  :مهارتيدوره هاي 
  .ح دانش افزاييطرآموزشي  دوره هاي) 1(مندرج در جدول شماره  6-10محورهاي عبارت است از  :معرفتيدوره هاي 

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند منظور از وزارتين،: وزارتين

و فناوري وابسته به وزارت علوم،  منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشكده هاي مستقل و موسسات آموزش عالي، پژوهشي :موسسه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و  تحقيقات و فناوري، وابسته به

  .غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد -همچنين موسسات آموزش عالي غيردولتي 
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  دوره هاي آموزشي عناوين: 2 ماده
  :باشد مي ذيل ها به شرح جدول عناوين و مجموع ساعات دوره

  
  ها ت علمي دانشگاهئهي ياعضاسازي طرح دانش افزايي و توانمنددوره هاي  تساعاعناوين و  - 1جدول 

  )ساعت(زمان دوره   عناوين دوره ها  رديف

1  

وره
د

 
اي

ه
 

تي
هار

م
  

  16  مقررات دانشگاهي ضوابط و
  16  فنون تدريس روشها و  2
  16  روش و مديريت تحقيق  3
  16  هاي آموزشي و پژوهشيارزيابي فعاليتروش  4
  16  اطالعات علمي و منابع الكترونيكي استفاده از نگيچگو  5
6  

وره
د

 
اي

ه
 

تي
عرف

م
  

  16  انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي
  16  اي اخالق حرفه  7
  32 شناسي اسالميمعرفت  8
  16  اصول تعليم و تربيت اسالمي  9
  16  و فلسفه علمتاريخ   10

  176  مجموع ساعات
  
  
  
  
  

  
  ي برگزاريمتول :3ماده 

 دنباشـ  مـي  مؤسسـات زشي ن آموينمعاو ،افزايي و توانمندسازي طرح دانشهاي مهارتي و معرفتي  برگزاري دوره توليم
مقام معظـم   انديشي استادان نهاد نمايندگي دفتر هم با محوريت را معرفتي دوره هايمستقالً و را مهارتي  دوره هايكه 

  .نمايند مي برگزار ،"دوره ها مدرسان"و  "تأمين محتوا" رهبري در خصوص
فاقد دفتر هم انديشي، محوريت برگزاري دوره هاي معرفتي بر عهـده دفتـر نهـاد نماينـدگي مقـام       مؤسساتدر  :تبصره

  .خواهد بود مؤسسهآن معظم رهبري در 
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  مدرسان طرح: 4 ماده
كت كننده در تدوين ساير مراكز مشار. مدرسان محورهاي معرفتي توسط نهاد نمايندگي معرفي مي شوند -4-1

 .ها ميتوانند مدرسان مورد نظر خود را به نهاد نمايندگي معرفي نمايند محتوا و سرفصل
 .ميگردند تعيينمهارتي توسط معاونين آموزشي مؤسسات  محورهايمدرسان  -4-2
مدرسان دانشگاهي طرح مي بايست حداقل داراي مرتبه استادياري بوده و مدرسان حوزوي طرح داراي  -4-3

 .حوزه باشند 4درك سطح حداقل م
 

  مخاطبان طرح: 5 ماده
 اعضاي هيئت علمي واجد شرايط تبديل وضعيت،كليه اعضاي هيئت علمي با اولويت  ،مخاطبان طرح -5-1

  .باشند ميمؤسسات  دانشجويان بورس و مربي جديداالستخدام،اعضاي 

  .طرح مي باشندمخاطبان مشمول اين  بعدي التدريس و پاره وقت در اولويت مدرسان حق :تبصره

مؤسسه  توسطدر اولين دوره اعالم شده وظفند هيئت علمي جديداالستخدام و دانشجويان بورس م ءاعضا -5-2
  . شركت نمايند

دانشجويان بورس خارج از كشور، اعضاي هيئت علمي مأمور به تحصيل و اعضاي هيئت علمي حاضر  :تبصره
بندي هيئت مركزي جذب وزارت مربوطه، در طرح در فرصت مطالعاتي خارج از كشور بنا به تشخيص و زمان

  .نمودشركت خواهند 

ذي صالح  مرجعدر مواردي كه دوره ارائه شده در جدول با رشته تحصيلي مخاطب طرح همپوشاني دارد،  -5-3
  .يباشندهيئت هاي مركزي جذب وزارتين م جهت جايگزين نمودن دوره با دوره هاي ديگر،

ند در صورت ارائه گواهي معتبر مبني بر گذراندن عناوين مرتبط با اعضاي هيئت علمي ميتوان :1 تبصره
از شركت در دوره هاي مزبور  ،مؤسسه هاي مهارتي و بنا به تشخيص معاون آموزشي دوره 5الي  1محورهاي 

  .معاف گردند

ز اول اند، در فا شاخه هاي رشته معارف اسالمي تحصيل نمودهعلمي كه در يكي از زير اعضاي هيئت :2 تبصره
  .مشمول اين طرح نخواهند بود
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  اجرا فرايند: 6ماده 
، "قراردادي به پيماني"( علمي هيئت يتبديل وضعيت اعضا سه گانه مقاطعمتناسب با توانمندسازي  يوره هاد -6-1
عالي  هيئتنامه  و هماهنگ با آيينتدوين  )"قطعي -آزمايشي به رسمي -رسمي"و  "آزمايشي –پيماني به رسمي"

  .برگزار خواهد شدجذب 
به صورت  موسسهدوره ها توسط هر  در استان هايي كه امكان برگزاري ،ينهاي مركزي جذب وزارت هيئت  -6-2

د نواهاستان واگذار خ آن جذب دانشگاهي در هيئتاجراي طرح را به بزرگترين  مسئوليتمستقل مقدور نمي باشد، 
افزايي  تاد هماهنگي اجرايي شدن طرح دانشس" ادي با عنوانول اجراي طرح در هر استان موظف است ستئمس. نمود

ها  براي هماهنگي بهينه فعاليت را استان مؤسساتهاي جذب  هيئت متشكل از  "علمي هيئتو توانمندسازي اعضاي 
  .تشكيل دهد

رم ت تعطيالت بين دو يت زماني اجراي طرح به لحاظ بهره گيري از فرصت تابستان وبا توجه به محدود -6-3
به صورت تواند  مي مهارتيهاي  دوره، كثرت متقاضيان شركت در دوره ها و تعدد عناوين آموزشي دوره ها، تحصيلي
  .گردد ارائه  مجازي

مجازي و تدوين ضوابط و مهارتي هيئت هاي مركزي جذب وزارتين نسبت به راه اندازي دوره هاي  :تبصره
  .دستورالعمل هاي مربوطه اقدام مي نمايند

و ترجيحاً در قالب جلسات كارگاهي و  حضوري، برگزاري آنها به صورت دوره هاي معرفتيتأكيد اصلي در  -6-4
      .هم انديشي با تعداد محدود و مناسب كه امكان تعامل علمي مدرسان و استادان را فراهم آورد، مي باشد

و بنا به  در موارد خاص و استثنايي برگزاري دوره هاي معرفتي به صورت مجازي و غير حضوري، صرفاً :1 تبصره
   .قابل اجرا ميباشد تشخيص هيئت هاي مركزي جذب وزارتين

در مورد اساتيد باليني و ساير اساتيد علوم پزشكي كه بنا به اقتضائات و مسئوليت هاي شغلي محدوديت  :2 تبصره
  .اهد شدتوسط شوراي مركزي جذب وزارت متبوع تدبير خو ي دوره هادارند، نحوه اجرا

 هيئتمرتبه اعضاء  يآيين نامه ارتقا«سازي و دانش افزايي مذكور در احتساب امتياز دوره هاي توانمند شرط -6-5
شوراي عالي انقالب  14/10/1389مورخ  679مصوب جلسه  ،»و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ها علمي دانشگاه

   .ارائه گواهي اتمام دوره مي باشدفرهنگي، 
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   و ساختار اجرايي ن طرحمجريا: 7 ماده
 و ريزي برنامه"، "دستگاهي هدايت و راهبري"، "نظارت و تصميم گيري كالن"سطح  چهارساختار اجراي طرح در 

   :ترسيم شده است زيربه صورت  "دانشگاهي"و  "استاني اجراي

  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  :ت عالي جذبئوظايف هي - 7-1

  وزارتين هاي مركزي جذب تئهينظارت بر فعاليت  از طريقكليت اجراي طرح  و ارزيابي نظارت -1
  رسيدگي به شكايات و تخلفات احتمالي -2
پيشنهادات اصالحي و تكميلي دوره ها بر مبناي گزارشات دريافتي از هيئت هاي مركزي ارزيابي مستمر و ارائه  -3

  دانشگاه ها و مراكز آموزشي به شوراي اسالمي شدنوزارتين  جذب
  مراكز آموزشي گزارش عملكرد ساليانه اجراي طرح به شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و ي كلي وارزياب ارائه -4
  

  ت عالي جذب ئهي

ت مركزي جذبئهي  
 وزارت علوم

ت مركزي جذبئهي  
 وزارت بهداشت

2ستاد استاني   

 سطح هدايت و راهبري دستگاهي

...ستاد استاني  1اد استاني ست  2ستاد استاني    

ريزي واجراي استانيسطح برنامه  

دانشگاههاي تابعه  سطح دانشگاهي 
  بهداشتوزارت  

 سطح نظارت و تصميم گيري كالن

دانشگاههاي تابعه 
بهداشتوزارت    

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

...ستاد استاني    1استاني  ستاد  

دانشگاههاي تابعه 
 وزارت  علوم  

دانشگاههاي تابعه 
  بهداشتوزارت  
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   :هاي مركزي جذب وزارتين تئوظايف هي - 7-2

هاي  هاي مهارتي در درون دستگاهها متناسب با سطح اساتيد و رشته ها و تهيه منابع دوره سازي سرفصل بومي -1
  تحصيلي دستگاه متبوع 

چندرسانه جهت ارائه دروس به صورت  صوت و هاي مهارتي در قالب كتاب، تدوين محتواي دوره سفارش و -2
  مجازي با همكاري و هماهنگي ساير سازمان ها

  ول اجراي طرح در هر استانئمستعيين  -3
   تابعه مؤسساتاستانها و  الن اجراي طرح درومسئ عملكرد و نظارت بر راهبري توجيه، -4
  و ارائه پيشنهادات در خصوص رفع كاستي هاي اجراي طرح به هيئت عالي جذب ها دوره ابينظارت و ارزشي -5

  :ها مسئول اجراي طرح در استانت هاي اجرايي جذب ئوظايف هي - 7-3

  در سطح دانشگاههاي استان طرحمديريت فرايند اجراي  -1

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

  برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اساتيد دانشگاههاي استان -3

  اساتيد شركت كننده جهتگواهينامه  صدور -4

  همركزي جذب وزارت مربوطت ئهيگزارش فرايند اجراي طرح به ارائه  -5

  :وزشيآم معاونوظايف  - 7-4

   معتبر و صدور گواهي نامه در طرح مؤسسهشركت اساتيد  جهتريزي  برنامه -1
  هاي مركزي جذب  تئهي به طرح ان پيشنهاديمدرسمعرفي  -2
  مؤسسه ت علميئهي ياعضافرهنگ سازي در خصوص اهميت و لزوم گذراندن دوره ها توسط  -3
 ستانامسئول اجراي طرح در هر به  گزارش ارائه رح وط نواقصجمع آوري سؤاالت، ابهامات و بازخوردگيري و  -4

   و هيئت مركزي جذب وزارت مربوطه
 و هيئت مركزي جذب وزارت مربوطه ارائه گزارش فعاليت ها به مسئول اجراي طرح در استان -5

  نظارت وارزيابي : 8 ماده
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ميـزان  ه ارزيـابي  لمـي نسـبت بـ   ح و مبتني بر الگوهـاي ع بر اساس اهداف طر ت هاي مركزي جذب وزارتينئهي -8-1
 فراينـد محتواي دروس، مخاطبان، مدرسان و ، در حوزه عناوينطرح توانمندسازي و دانش افزايي اثربخشي و موفقيت 

   .نمايند ميت عالي جذب گزارش ئبه هي ساالنه را و نتايج نموده اقداماجرا 

نموده و نظارت مركزي جذب  ت هايئهي از طريقبر كليت اجراي طرح  باشدموظف مي ت عالي جذبئهي -8-2
و مدرسان دوره هاي معرفتي را جهت ارتقاء  ات هاي مركزي جذب وزارتين در حوزه محتوئهيپيشنهادات دريافتي از 
د تا پس از ارجاع به نهاد نمايندگي و دريافت نظرات بيرخانه شوراي اسالمي منعكس نمايكيفي دوره ها به د

  .ارائه گردد نهايي مي شدن جهت طرح و تصميمشوراي اسال در صحنكارشناسي، 

ي نقش نظارت و ارزيابي مستمر و هدفمند خود، موظف است به صورت ساالنه اضمن ايف عالي جذب تئهي -8-3
  .نمايد ارائهشوراي اسالمي شدن به ات خود را گزارش

  طرح اجراي هزينه هاي: 9 ماده

آن مؤسسه  هزينه و امكانات مورد نياز دوره از محل اعتبارات موظف به برآورد و تأمين مؤسسهمعاونين آموزشي هر 
  .مي باشند

در راستاي تأمين بودجه و اعتبارات دوره به  را گزارشي از اقدامات خود ،ن آموزشي جهت هماهنگييمعاون :1 تبصره
  .نمايند استان ارسال ت هاي اجراييئهي

  .ر عهده ايشان مي باشدغير دولتي ب مؤسساتهزينه هاي اجراي طرح در  :2 صرهبت

  :10 ماده

مراكز  شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و 25/11/90مورخ  231 تبصره در جلسه 10ماده و  10اين دستورالعمل در 
       و با تصويب آن مصوبات مغاير لغو تصويب رسيد ، بهات الزماصالح و اعمال مجدد پس از بازنگري، آموزشي
 .مي گردد


