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سیاست های توسعه نیروی انسانی شیوه نامه اجرایی 
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 بسمه تعالی
 

دانشگاه  علوم پزشکیهای توسعه نیروی انسانی آموزش اجرای سیاستاین شیوه نامه اجرایی به منظور شفاف سازی روند 

  28/12/97مصوب شورای دانشگاه در تاریخ  دانشگاهتوانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی و بر اساس سند برنامه جامع 

ارسالی وزارت  کشورهای علوم پزشکی ها/ دانشکدهو شیوه نامه اجرایی توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه

تدوین شده شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران  19/4/1400و مصوبه مورخ ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  است.

خدمت و سرباز  نیمتعهد ،یقرارداد ،یمانیاعم از پ دالورودیجد یآموزش  یعلم أتیه یاعضا هیکل یالزم است برا .1

همچنین متقاضیان ارتقای رتبه  مشغول به خدمت و یعلم أتیبه عنوان عضو ه تیدر دو سال اول فعال یعلم أتیه

 یهاتیفعال یو معادل ساز دییتا ،یزیرمرجع برنامه سند محاسبه شود. نیمطابق ا یآموزش ازاتیامتعلمی 

 .مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه خواهد بود ،اعضای هیات علمی دانشگاه یآموزش یمندسازتوان

خدمت و  نیمتعهد ،یاعم از قرارداد دالورودیجد یآموزش  یعلم أتیه یاعضای آموزشی برای الزامات توانمندساز .2

 ی علم أتیبه عنوان عضو ه تیدر دو سال اول فعال یعلم أتیسرباز ه

a. در دو سال اول فعالیت خود به عنوان هیات دانشگاه الزم است  جدید الورود یآموزشی علم أتیاعضاء ه هیکل

در دوره مهارت آموزشی پایه )دوره یادگار( شرکت و گواهی پایان دوره را کسب کنند. شرکت در این  ،علمی

به پیمانی  هیات علمی دوره شرط تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی )به طور مثال از تعهدات

 است(. 

ز آن )حضوری و مجازی( نیازی تبصره یک: دارندگان گواهینامه مهارتی سطح یک آموزش پزشکی و باالتر ا

 . به گذراندن این دوره ندارند

اعضاء هیأت علمی  و دانشیاری به استادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقای آموزشی برای الزامات توانمندساز .3

 عبارتند از: آموزشی

a. دوره مهارت آموزشی  سایر اعضای هیات علمی دانشگاه که در دو سال اول فعالیت خود به عنوان هیات علمی

اند و در مرحله استادیاری هستند به صورت پیمانی جذب دانشگاه شده را نگذرانده اند یا از ابتدا )یادگار( پایه

 علوم پزشکی تهران که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه باید دوره مهارت آموزشی پایه )یادگار(

 مربوط را کسب کنند.  گواهیگذرانده و  به صورت متمرکز به دانشیاریرا قبل از ارتقای مرتبه  شودارائه می

و باالتر از آن )حضوری و مجازی( نیازی به گذراندن این مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی تبصره یک: دارندگان 

 دوره ندارند. 
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b.  از محل امتیاز توانمندسازی آموزشی  48اعضای هیات علمی برای ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی باید

کسب کرده و مستندات  توانمندسازی آموزشی دارای امتیاز هایی پیشرفته یا سایر فعالیتهاشرکت در دوره

 آن را ارائه نمایند. 

پزشکی و باالتر از آن )حضوری و مجازی( نیازی به گذراندن آموزش ارشد  مدرک کارشناسی: دارندگان دوتبصره 

 امتیاز توانمندسازی آموزشی ندارند.  48این دوره و کسب 

 

c.  یآموزش یعلم أتیه یاعضا یارتقا ی)ماه( برا یانهمتاآموزش  جلسه برنامه مشاهده کیحداقل شرکت در 

آموزشی امتیاز  10برای مشاهده شوندگان، حداکثر  در این مرحله .باشدیم یالزامتادیاری به دانشیاری از اس

، این امتیاز بدون محدودیت محاسبه خواهد گراناما برای مشاهده کسب شود از شرکت در برنامه ماهتواند می

مرتبه  زبرای ارتقاء ا )یادگار( های آموزشی پایهمهارتالزامی دوره جبران کننده این امتیاز نامحدود  .شد

  خواهد شد.استادیاری به دانشیاری ن

باشند )شرکت در برنامه برای ارتقاء از مرحله استادیاری به دانشیاری معاف می شرکت در دوره مهارت پایهزیر از  افراد .4

 باشد(:مشاهده آموزش همتا )ماه( شامل این معافیت نمی

a. تیشرکت کرده و آن را با موفق ریدوره تدب ای علوم پزشکیکه در گذشته در دوره کوتاه مدت آموزش  افرادی 

  .اندپشت سر گذاشته

b. انددانشگاه در آمده یعلم أتیه تیبه عضو 1380که قبل از اسفند ماه سال  یارانیاستاد. 

c. دارند علوم پزشکیآموزش مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای که  استادیارانی. 

از مراکز  علوم پزشکیآموزش مبنی بر گذراندن دوره یا واحدهای مرتبط با معتبر های دارندگان مدارک یا گواهی .5

از  توانندمی، برگزار شده باشدگذشته  ده سالحداکثر در  ،اینکه دوره یا واحدهای مرتبط به شرط داخلی یا خارجی

در مرکز مطالعات و توسعه آموزش و تصویب در شورای آموزش  امتیاز آموزشی معادلی که پس از بررسی مستندات

 .، بهره مند شوندشوددانشگاه تعیین می

های آموزشی پایه باشند، : اگر دوره یا واحدهای گذرانده شده، مطابق تمام یا بخشی از دوره الزامی مهارت1تبصره 

مرجع تشخیص این تطابق، مرکز مطالعات  باشد.شرکت مجدد در آن بخش یا تمام دوره )حسب شرایط( الزم نمی

)از استادیاری به دانشیاری یا  این مدرک تنها یک بار امتیاز الزم به ذکر است باشد.و توسعه آموزش دانشگاه می

 قابل استفاده خواهد بود.  از دانشیاری به استادی(

ارتقای قبلی و در صورتی به شرط عدم استفاده در ، امتیازهای آموزشی کسب شده در مرحله پیش از دانشیاریسایر  .6

در ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی قابل استفاده خواهند  گذشته باشد، مربوط به ده سالحداکثر که تاریخ دوره 

 باشند.ارتقا از رتبه استادیاری به دانشیاری شامل این موضوع نمی یادگار )مهارت پایه( برای الزامیدوره  بود.
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اند، برای ارتقا های مورد نیاز برای ارتقای از مرتبه استادیاری به دانشیاری را نگذراندهانشیارانی که به هر دلیل دورهد .7

 آموزشی این مرحله را کسب نمایند.توانمندسازی  امتیاز 48نها نداشته و تنها باید به مرتبه استادی نیاز به گذراندن آ

با مرکز مطالعات و توسعه آموزش  دسازی آموزشیهای توانمنمدرس برنامه به عنوانکه  یعلم اتیه یاعضابرای  .8

برابر شرکت  دوتدریس، هر ساعت به ازای  کنند،یم یهمکار هامارستانبی و هادفاتر توسعه آموزش دانشکده ایدانشگاه 

ای برنامه های توانمندسازی این امتیاز برای کسانی که در زمینه اجر امتیاز آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. کنندگان

 حسوب نخواهد شد.نمایند مهمکاری می

برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در مقطع استادی الزامی  آموزشی مندسازیهای تواناگرچه شرکت در دوره .9

های شود این دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز بر اساس انتخاب خود در دورهباشد اما پیشنهاد مینمی

 شرکت نمایند.   توانمندسازی آموزشی

 نامه وهیشتدوین و تصویب 
و از تاریخ ابالغ الزم االجرا رسید  شورای آموزشی دانشگاه به تصویب19/4/1400این شیوه نامه اجرایی در نشست مورخ 

موافقت شورای آموزشی  به پیشنهاد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و نامه در صورت لزومشیوهاین . بازنگری است

و هر گونه کپی برداری  استکلیه حقوق این سند مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

 است.بدون ذکر منبع، غیر قانونی 

 


