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مقدمه
یکی از مهمترین ارکان اجراي برنامههاي آموزشی و درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،که بهطور
مستقیم بر کیفیت یادگیري دانشجویان و قابلیتهاي تخصصی دانشآموختگان دانشگاهی اثر میگذارد،
اعضاي هیئت علمی توانمند هستند که از دانش و مهارتهاي بهروز و کافی براي پاسخگویی به انتظارات
مدیران ،دانشجویان و ذينفعان دانشگاه برخوردار باشند.
مرکز آموزش و بهسازي اعضاي هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز (که به جهت اختصار از این به بعد در
این آیین نامه "مرکز" نامیده میشود) جهت نیازسنجی ،هدفگذاري ،برنامهریزي ،و اجراي منظم ،مستمر
و سریع برنامههاي آموزش و بهسازي اعضاي هیئت علمی ،به منظور کمک و تسریع در رسیدن دانشگاه به
سطح دانشگاههاي تراز جهانی ،با در اختیار داشتن اعضاي هیئت علمی توانمند ،خالق و پیشگام ،راه اندازي
شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

ماده  . 1اهداف راه اندازی و فعالیت مرکز
-1-1

توسعه پایدار توانمنديها و شایستگیهاي اعضاي هیئت علمی در حوزه مهارتهاي آموزشی
(شیوههاي نوین تدریس ،سنجش و ارزشیابی ،مدیریت روابط انسانی ،مقررات آموزشی)،
پژوهشی و اخالق حرفهاي؛

-2-1

بهبود مستمر توانمنديها و مهارتهاي ادراکی شامل تفکر انتقادي ،خالقیت و حل مسئله،
تفکر سیستماتیک با رویکرد کارآفرینی به آموزش در اعضاي هیئت علمی؛

-3-1

توسعه پایدار توانمندي اعضاي هیئت علمی دانشگاه در تعامالت علمی بینالمللی؛

-4-1

بهبود مستمر توانمندي اعضاي هیئت علمی دانشگاه در بهرهگیري از فناوريهاي نوین در
حوزههاي مختلف مرتبط با برنامههاي دانشگاه.

ماده  . 2ساختار مرکز
-1-2

مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعههاي معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فعالیت
میکند.

-2-2

رییس مرکز به وسیله معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،و با مشورت معاون پژوهش و
فناوري ،به رییس دانشگاه پیشنهاد ،و حکم وي براي مدت  2سال از سوي رییس دانشگاه
صادر میشود.

-3-2

ساختار مرکز شامل  )1رییس؛  )2گروه راهبردي؛ و  )3ناظر (نماینده دفتر نظارت و ارزیابی
دانشگاه) است.
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ماده  . 3وظایف رییس مرکز
-1-3

نیازسنجی ،برنامهریزي تقویم و اجراي فرایند آموزش و بهسازي اعضاي هیئت علمی در بازههاي
یک ساله و با چشم انداز  3ساله برنامه آموزش؛

-2-3

بازنگري و تطبیق ساالنه کارگاههاي آموزش و برنامههاي بهسازي اعضاي هیئت علمی بر مبناي
اولویتهاي سند راهبردي دانشگاه؛

-3-3

نظارت بر کیفیت اجراي برنامههاي آموزش و بهسازي و ارایه گزارشهاي ادواري به معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه؛

-4-3

ایجاد بستر مشاورههاي تخصصی در حوزه آموزش و پژوهش و راهنمایی اعضاي هیئت علمی
براي دستیابی به تدریس اثربخش با مشارکت اعضاي هیئت علمی سرآمد آموزشی-پژوهشی؛

-5-3

انجام کلیه هماهنگیها و اقدامات الزم براي برنامهریزي برنامهها و کارگاهها ،تهیه و اطالع رسانی
تقویم برنامه ساالنه مرکز ،مدیریت تشکیل منظم کارگاهها و اجراي دقیق برنامهها مطابق با
تقویم؛

-6-3

تهیه گزارش ادواري منظم از تمام کارگاههاي برگزار شده و برنامههاي اجرا شده بهسازي و
حفظ و نگهداري نظاممند آن.

ماده  . 4ساختار و وظایف گروه راهبردی
-1-4

گروه راهبردي به ریاست معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و با حضور رییس مرکز
و نمایندگان کارگروههاي علوم پایه و فنی مهندسی تشکیل میگردد.

تبصره :نمایندگان کارگروههاي مختلف دانشگاه توسط حکمی از سوي معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه و براي مدت  2سال انتخاب و منصوب میگردند.
-2-4

گروه راهبردي عهده دار وظایف به شرح ذیل است:

 -1-2-4تهیه و تنظیم شیوهنامه برنامهریزي ،اجرا و نظام تضمین اثربخشی دورههاي آموزشی و
برنامههاي بهسازي اعضاي هیئت علمی شامل نحوه بررسی و تأیید انطباق برنامهها با
اسناد باالدستی وزارت و دانشگاه؛ شیوه آموزش استاندارد؛ نحوه انتخاب مدرس/مجري
کارگاه؛ امتیاز شرکت در دورهها و برنامهها؛ و نوع یا انواع برنامههاي بهسازي قابل قبول؛
و سایر موارد قابل تبدیل به قواعد رفتاري و عملکردي مرکز و ارسال آن براي اطالع و
اقدام مراجع و واحدهاي درگیر در آموزش و بهسازي اعضاي هیئت علمی دانشگاه؛
 -2-2-4طراحی سیاستهاي کالن آموزش و بهسازي اعضاي هیئت علمی مطابق با سند راهبردي
دانشگاه؛
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 -3-2-4بررسی و تصمیمگیري درباره برنامههاي آموزش و بهسازي مورد تقاضا با تأکید بر همه
جنبههاي مؤثر در اجراي برنامه ،شامل بودجهبندي برنامههاي ساالنه و نظارت بر اعمال
بودجه؛
 -4-2-4بررسی و تأیید شیوه متناسب برگزاري دورههاي آموزشی و برنامههاي بهسازي؛
 -5-2-4بررسی و تصویب شیوهنامهها و آییننامههاي داخلی مرکز؛
 -6-2-4ارزیابی گزارشهاي تهیه شده از سوي رییس مرکز و ارایه راهکارهاي مناسب براي اقدامات
اصالحی؛
 -7-2-4تصویب الگوي ارایه پاداشهاي ویژه مادي و معنوي به فعالیتهاي ارزنده در فرآیند آموزش
و بهسازي اعضاي هیئت علمی که از سوي مدیران دانشگاه/دانشکده ،مدرسان ،اعضاي
هیئت علمی و مجریان ،طراحی شده و به اجرا درآمده است؛
 -8-2-4بررسی و تصمیمگیري درباره برگزاري طرحهاي مشترک آموزش و بهسازي با سایر
دانشگاهها و دستگاههاي اجرایی متمایل به همکاري در ارایه خدمات آموزش و بهسازي.

ماده  . 5وظایف ناظر
نماینده دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه عهده دار وظایف تعریف شده براي ناظر به شرح ذیل است:
-1-5

نظارت و ارزیابی بر حسن اثربخشی اجراي برنامههاي بهسازي و کارگاههاي آموزشی؛

-2-5

تهیه گزارشهاي تحلیلی از اثربخشی برنامههاي آموزش و بهسازي و ارایه نتایج به رییس مرکز.

این آیین نامه در شورای دانشگاه مورخ  9تیرماه  1400مطرح و مصوب گردید.
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