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 دمهـقم

عضای با در اختیار داشتن ا تراز جهانیهای دانشگاههنجار  دستیابی بهتسریع در منظور به

و اجرای آن با اصالحاتی که مورد نظر هر  1تهیه راهنمااین  توانمند، خالق و پیشگامعلمی هیئت

آن است،  کشور مطابق با اقتضائات و مختصات ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاهیک از 

 شود.پیشنهاد می

 

 تعاریف .1ماده 

  :وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 

 رای که دا های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیها و مؤسسهدانشگاه :دانشگاه

 آموزش عالی وزارت  ریزیو برنامه مجوز از شورای گسترش

  :نگروه  دار انجامشگاه یا مؤسسات آموزش عالی عهدهکوچکترین واحد سازمانی در ساختار دا

 امور آموزشی و پژوهشی در یک رشته/گرایش علمی

  :مرکز آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاهمرکز 

 و یا پژوهشی که براساس ضوابط و  پژوهشی-علمی آموزشیاعضای هیئت علمی:عضو هیئت

 باشند درآمده« مؤسسه»استخدام  به« وزارت»مقررات 

 هبردی رنامه راامات بهایی که منابع انسانی باید در پاسخ به الزبرنامه زمانی حداقل آموزش :تقویم آموزشی

 .وتحلیل شغل و شاغل دریافت نماینددانشگاه، نیازهای آموزشی استخراج شده از تجزیه

 ی و علوم انسانهای اصلی آموزشی )رشتهمورد از  4دست کم  ی که: دانشگاهدانشگاه جامع

 .ستادر آن دایر  (اجتماعی؛ علوم پایه، دامپزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی، هنر و معماری

 م علو : دانشگاهی که مأموریت اصلی آن فعالیت در قلمرو معین علمی )ماننددانشگاه تخصصی

 انسانی، هنر، یا مهندسی( است.

 اشد.بدانشجو  3000که دارای کمتر از )اعم از جامع یا تخصصی( : دانشگاهی دانشگاه کوچک 

 

 اندازی و فعالیت مرکز(راه)ف اهدا .2ماده 

                                                
هدی توسط خانم دکتر « یعلم ئتیه یاعضا ینـوآورانه آموزش و بهساز هایبرنامه هیارا»با عنوان:  ایمطالعه هایراهنما با مراجعه به یافته این 1

 .، تنظیم شده استانجام شد 1398ریزی آموزش عالی در سال امهبه سفارش دفتر برن الزهرا )س( کهعضو هیئت علمی دانشگاه  سادات محسنی



  ریزی آموزش عالیهدفتر برنام                              علمیهیئتاعضای های آموزش و بهسازی راهنمای اجرای برنامه

 

3 

 شیوه های آموزشیی در حوزه مهارتعلمئتیههای اعضای ها و شایستگیتوانمندی توسعه پایدار(-

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

 ی؛احرفهاخالق 

  تفکر مسئلهتفکر انتقادی، خالقیت و حل  شاملی ادراکی هاو مهارتی هایمندتوانمستمر بهبود ،

 ی؛علمئتیهدر اعضای به آموزش کارآفرینی  رویکردو  سیستماتیک

 و ی؛علمئتیهالمللی اعضای بین-تعامالت علمی در یتوانمندمستمر  بهبود 

 دانشگاه هایبرنامهی مرتبط با هاحوزهی نوین در هایفناورگیری از بهره مستمر توانمندی بهبود. 

 

 مرکز ساختار. 3ماده 

 کند.فعالیت میدانشگاه و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی زیرمجموعه  ،مرکز .1

و با مشورت معاونت پژوهش و  رییس مرکز به وسیله معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .2

از سوی رییس دانشگاه صادر سال  2به ریاست دانشگاه پیشنهاد و حکم وی برای مدت  فناوری

 ود.شمی

اعضای آموزش و بهسازی  راهبردی گروه( 3دبیرخانه؛ ( 2 ( رییس؛1 شاملمرکز ساختار  .3

اعضای آموزش و بهسازی  هایبرنامه اجرای حُسن بر نظارت گروه( 4و  ؛یعلمهیئت

  است. علمیقلمروهای  های تخصصی در( کارگروه5؛ و علمیهیئت

هر  اصلی مبتنی بر قلمرو ، کارگروهباشدعلمی  قلمروهایانشگاه فاقد همه در مواردی که یک د .4

 شود.تعیین و فعال می )مهندسی، علوم انسانی، هنر و جز اینها( دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 دانشگاه مرکز آموزش و بهسازی هیئت علمینمودار سازمانی پیشنهادی : 1شکل

 

 رکزـرییس م

 ردیـهبروه راـگ

 رکزـم دبیـرخانه

 گروه نظارت

 ،کارگروه علوم انسانی
 و هنر اجتماعی

کارگروه علوم پایه، 
 کشاورزی و دامپزشگی

 -فنی کارگروه
 دسیــمهن
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 مرکز  سییروظایف . 4ماده 

های در بازه علمیهیئتاعضای فرایند آموزش و بهسازی اجرای و  ، تقویمریزیبرنامه، جینیازسن .1

 ؛ساله برنامه آموزش 3-5و دارا بودن چشم انداز  یک ساله

علمی بر مبنای  هیئتاعضای بهسازی های برنامهآموزش و  هایکارگاهبازنگری و تطبیق ساالنه  .2

 ی سند راهبردی دانشگاه؛هاتیاولو

به معاونت های ادواری گزارش هیاراهای آموزش و بهسازی و ت بر کیفیت اجرای برنامهنظار .3

 و دانشگاه؛ و تحصیالت تکمیلی آموزشی

و راهنمایی اعضای هیئت علمی برای  آموزش و پژوهش،های تخصصی در حوزه ارایه مشاوره .4

 .وهشیپژ-دستیابی به تدریس اثربخش با مشارکت اعضای هیئت علمی سرآمد آموزشی

 

 ی دراهبر گروهوظایف و  ارــساخت .5ماده 

 ساختـار

 شود: تشکیل میزیر گروه راهبردی به ریاست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و با ترکیب 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ معاونت اداری/توسعه منابع دانشگاه؛ رییس مرکز )نایب رییس و دبیر(؛ 

کشاورزی، دامپزشکی؛ فنی و -؛ علوم پایهو هنر اجتماعی ،علوم انسانیمرکز ) هایرؤسای کارگروه

رییس دبیرخانه؛ رییس گروه نظارت؛ دو عضو حقیقی برگزیده ترجیحاً دارای تخصص در حوزه مهندسی(؛ 

  موزشی و یا مدیریت منابع انسانی(.مدیریت آ

های دورهو نظام تضمین اثربخشی  ریزی، اجرانامه برنامهشیوه خود، گروه راهبردی در ابتدای فعالیت

ها با اسناد های بهسازی اعضای هیئت علمی شامل نحوه بررسی و تأیید انطباق برنامهآموزشی و برنامه

باالدستی وزارت و دانشگاه؛ شیوه آموزش استاندارد؛ نحوه انتخاب مدرس/مجری کارگاه؛ امتیاز شرکت در 

های بهسازی قابل قبول؛ و سایر موارد قابل تبدیل به قواعد رفتاری و امهها؛ و نوع یا انواع برنها و برنامهدوره

عملکردی مرکز را تهیه و برای اطالع و اقدام مراجع  و واحدهای درگیر در آموزش و بهسازی اعضای 

 :گروه در این زمینه به شرح زیر است وظایف مرتبطکند. می هیئت علمی دانشگاه ارسال

 

 ایفـوظ

 مطابق با سند راهبردی دانشگاه؛ یعلمئتیهبهسازی اعضای  آموزش وی کالن اهاستیسطراحی  .1

های با تأکید بر همه جنبه موردتقاضا بهسازی-های آموزشگیری درباره برنامهو تصمیمبررسی  .2

 های ساالنه و نظارت بر اعمال بودجه؛بندی برنامهبودجه مؤثر در اجرای برنامه شامل
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با مشورت  های بهسازیو برنامه یآموزش یهادوره یسب برگزارمتنا وهیش بررسی و تأیید .3

 ؛کارگروه مرتبط

اعمال تغییرات  ها؛نامهشیوه و علمیو بهسازی هیئت آموزشداخلی های نامهبررسی و تصویب آیین .4

 ؛رئیس مرکزموارد ارجاعی از سوی ها در نامهنامه و شیوهآییندر  و انجام اصالحات الزم

 ها؛نظارت بر حسن اجرای برنامههای تهیه شده از سوی ریاست مرکز و از گزارشارزیابی  .5

ه راهکارهای مناسب برای انجام یو اراعضو هیئت علمی  توانمندسازل و مشکالت یبررسی مسا .6

 اقدامات اصالحی؛

های ارزنده در فرآیند آموزش و فعالیت بهمادی و معنوی ویژه  یهاپاداشتصویب الگوی ارایه  .7

علمی اعضای هیئت ، مدرسان،دانشگاه/دانشکده مدیرانکه از سوی علمی ی هیئتسازبه

 و ؛طراحی شده و به اجرا در آمده است مجریانو  کنندهشرکت

سسات ؤها و مسایر دانشگاههای مشترک آموزش و بهسازی با گیری درباره طرحبررسی و تصمیم .8

 هیاراهای متمایل به همکاری در یا سایر دستگاه ها ودانشگاه صالحیتو احراز  منطقه/کشور، معتبر

 بهسازی.خدمات آموزش و 

 وظایف دبیرخانهساختار و  .6ماده 

 ساختـار

برای  با حکم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی وپیشنهاد ریاست دبیرخانه توسط رییس مرکز  .1

 ی تخصص مرتبطشود. رییس دبیرخانه از بین اعضای هیئت علمی دارامنصوب میسال  4مدت 

از میان  ، رییس دبیرخانهد عضو هیئت علمی با تخصص مرتبطهای فاقدر دانشگاهشود. انتخاب می

 شود؛میکارشناسان مجرب و دارای تخصص مرتبط انتخاب 

که  اس متخصص در حوزه منابع انسانی استکارشن تعداد متناسب بدنه کارشناسی دبیرخانه شامل .2

 است. علمی رکز آموزش و بهسازی هیئتبرعهده رئیس م انانتخاب آن

 

 ایفـوظ

هایی در همه زمینه «مرکز»با  و مدیران دانشگاه علمیاعضای هیئت مدیریت ارتباطریزی و برنامه .1

 ؛به صورت سامانه الکترونیکی و از درگاه دانشگاه، ترجیحًا که به مرکز مرتبط است
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ها؛ تهیه و اطالع رسانی ها و کارگاهریزی برنامهبرنامهبرای و اقدامات الزم  هاهماهنگیانجام کلیه  .2

مطابق با  هاو اجرای دقیق برنامه هاتشکیل منظم کارگاهتقویم برنامه ساالنه آموزش؛ مدیریت 

 ؛اجرا حُسن نظارت بر و همکاری در؛ تقویم

و حفظ های اجرا شده بهسازی و برنامه های برگزار شدهاز تمام کارگاه ادواری منظم تهیه گزارش .3

 و ؛مند آنو نگهداری نظام

و ارایه علمی اعضای هیئت اداری با جهت ارتباط مستمر مرکز سامانه داشتننگهروز طراحی و به .4

طور معمول مورد نیاز اعضای هیئت علمی های علمی روزآمد که بههای آموزشی و گزارشبسته

 است.

 

 نظارت گروه وظایفساختار و . 7ماده 

 ساختــار

دارای تخصص یا تجربه متناسب به عنوان برگزیده عضو شامل یک عضو هیئت علمی  5شامل ظارت گروه ن

رییس گروه توسط دبیر به  های مرکز است.؛ رییس دبیرخانه به عنوان دبیر؛ و رؤسای کارگروهگروه رییس

-می سال از سوی معاونت صادر 2معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پیشنهاد و حکم وی برای مدت 

 شود.های کوچک ترکیب اعضای کمیته نظارت به فراخور مختصات دانشگاه تعیین میدر دانشگاه شود.

 

  وظـایف

های آموزشی بر مبنای تقویم و ارزشیابی از و کارگاههای بهسازی نظارت بر حسن اجرای برنامه .1

 و ؛ابزار معتبر های علمی وروش ها با استفاده ازها و دورهاثربخشی برنامه

اثربخشی  یابیشنتایج ارز ارایهو های آموزش و بهسازی از اثربخشی برنامه های تحلیلیتهیه گزارش .2

 ها به رییس مرکز.ها و دورهبرنامه

 

 های تخصصیکارگروه وظایف. ساختار و 8ماده 

 ساختــار

 در حوزه علمی مرتبط است. رییس پژوهش-عضو هیئت علمی سرآمد آموزش 5شامل هر کارگروه 

شود از طریق انتخابات و با رأی مخفی که با حضور رییس مرکز برگزار می کارگروه در نخستین جلسه

سال صادر  2اعضا انتخاب و حکم ریاست وی توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی برای مدت 

  های بیشتر منعی ندارد. شود. تجدید انتخاب رییس کارگروه برای دورهمی
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دانشگاه از تعداد کافی اعضای هیئت علمی در حوزه تخصصی یک کارگروه در صورتی که یک 

باشد ، دارای رشته دایر نمی1برخوردار نیست و یا در یک یا بیش از یک کارگروه پیشنهادی در شکل 

 ها از تشکیل کارگروه غیرمرتبط یا غیرکارآمد پیشگیری کند.الزم است با تقلیل تعداد کارگروه

 

  وظـایف

روزآمدی در دانش  اداوم نیازهای اعضای هیئت علمی در حوزه علمی مرتبط ببررسی م .1

بندی نیازها و اعالم آن به بندی و اولویت، طبقهتخصصی و کارآمدی در آموزش و پژوهش

 دبیرخانه برای طرح در کمیته راهبردی؛

وری های گروه نظارت به منظور ارایه پیشنهادات تخصصی برای ارتقای بهرهتحلیل گزارش .2

 های بهسازی؛های آموزشی و برنامهکارگاه

های همکاری در تهیه بانک اطالعات مدرسان و مجریان شایسته تدریس و اجرای برنامه .3

های بخش عمومی و خصوصی ها و سایر موسسات و سازمانآموزشی و بهسازی از دانشگاه

 و؛ در حوزه تخصصی کشور

مرتبط و ارایه  تخصصیای هیئت علمی حوزه های منظم ادواری از وضعیت اعضتهیه گزارش .4

 .تخصصیحوزه  با تأکید برتوسعه منابع انسانی دانشگاه  و همکاری با رییس مرکز در پیشنهادات

 

 

این راهنما، به مثابه الگوی کلی برای سامان دادن به ساختار و کارکردهای مرتبط با آموزش و 

، اصالح، اجرا و نحوه مواجهه با آن بر بهسازی اعضای هئیت علمی تنظیم شده است و پذیرش

 عهده دانشگاه است.


