بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی
معاونت آموزشی

مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی

معیارَای کیفیت ديرٌ السامی تًاومىذسازی آمًزشی
اعضای َیأت علمی جذیذالًريد
مقذمٍ
در راستای پیاده ساسی تنذ  4ضیوه نامه اجزایی توانمنذساسی آموسضی اػضاای ییا ع ػیمای جذیاذادور د
دانطگاه/دانطااهذهیااای ػیااوش پشضااهی طااور اتالغیااه ضااماره /500/1972د مااور  ،1371/4/3میتااه
توانمنذساسی مز ش مغادؼاع توسؼه آموسش ػیوش پشضهی سارع تهذاضا ،،درمااو آماوسش پشضاهی،
«مؼیاریای یفی ،د ره ادشامی توانمنذساسی آموسضی اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د» را ته ضزح سیز تهیه
نموده اس .،ارسیاتی ت ییذ د رهیای توانمنذساسی آموسضی ییه دانطگاهیا دانطهذهیای ػیوش پشضاهی،
تزای اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د (اػم اس حضوری ،مجاسی ،تز یثی مستقل یاا مطاتزب تایو د یاا
چنذ دانطگاه) ،تزاساس ایو مؼیاریا توسظ مز ش مغادؼاع توسؼه آموسش ػیوش پشضاهی سارع انجااش
میضود .ایو د ره مقذماتی توده تزای تهمیل آو د رهیای توانمنذساسی تؼذی ضز ری اس.،
 )1اَذاف کلی ديرٌ
 )1توانمنذساسی اػضای یی ع ػیمی تزای ایفای نقص خود ته ػنواو یک مؼیم دانطگاه 1در تذ

ر د

 )2آماده ساسی اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د تزای ساة توانمناذییاای تیطاتز در عاو ماذع
فؼادی ،ته ػنواو ػضو یی ع ػیمی دانطگاه
 )2شرکت کىىذگان
اػضای یی ع ػیمی آموسضی جذیذادور د اػم اس پیمانی ،قزاردادی ،متؼهذیو خذم ،سزتاس یی ع
ػیمی در د سا ا

فؼادی ،ته ػنواو ػضو یی ع ػیمی

تثصزه :آو دسته اس اػضای یی ع ػیمی پیمانی ،قزاردادی ،متؼهذیو خذم ،سزتاس یی ع ػیمی ه در
ضز ع اجزای ایو مصوته ،تیص اس د سا ته ػنواو یی ع ػیمی مطغو ته اار تاودهاناذ د رهیاای

Faculty member as a teacher

1

مذ ور را نگذرانذهانذ ،السش اس ،تا پیص اس ا دیو تثذیل ضؼی ،در د ره آموسضی ادشامی توانمنذساسی
ضز  ،ننذ.
 )3تًاومىذیَا ي اوتظارات پایان ديرٌ
توانمنذی یای مورد نظز تزای یک ییاع ػیمی در نقص یک مؼیم دانطگاه ته ضزح سیز اس:،
تًاومىذیَا

وقشَا

خود را ته ػنواو یک مؼیم دانطگاه تطناسذ.
حرفٍای/متعُذ

تتوانذ تز اػتقاداع ارسشیای خود در حیغه آموسش تاسانذیطی نذ.

2

نسث ،ته نقص ادگو تودو خود آگاه تاضذ.
ر یهزد ػیمی ته آموسش 3داضته تاضذ.

برقرار کىىذٌ ارتباط
تسُیلگر/سخىران

تتوانذ دانطجویاو را در فزاینذ یاددیی -یادگیزی درگیز نذ ،ته آنها انگیشه تذیذ

5

ادارٌ کىىذٌ کالس
ارزیاب

4

تتوانذ تا دانطجویاو یمهاراو ارتثاط صحیح تزقزار نذ.
مطار تطاو را جیة نذ.
تتوانذ جیساع آموسضی را در ضزایظ مختیف ماننذ السیای تشرگ

6

دانطجویاو مطهلدار مذیزی ،نذ.

7

بروامٍ ریس

وچک یا

تتوانذ دانطجویاو را تز اساس اصو صحیح ارسیاتی نذ.
8

تأمیه کىىذٌ مىابع آمًزشی

تتوانذ جیساع آموسضی را تز اساس اصو
9

نظزیهیای یادگیزی عزاحی نذ.

تزای یادگیزی یزچه تهتز فزاگیزاو مناتغ آموسضی تذ یو نذ.

 )4بروامٍ درسی ديرٌ
 )1د ره آموسضی اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د تایذ در جه ،تحقا توانمناذییاای ماورد نظاز در
اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د تزنامهریشی اجزا ضود.
 )2السش اس ،تزنامه درسی د ره ،حذاقل ضامل توانمنذییای مورد انتظار ،محتوای آموسضی ،ر شیاای
آموسضی ارسضیاتی (اػم اس ضز  ،ننذگاو ،مذرساو د ره آموسضی) تذ یو در دستزس تاضذ.

2

Professional
3 Scholarly approach to education
4
Communicator
Facilitator/Lecturer
Class manager
Assessor
Planner
Resource provider

5
6
7
8
9

 )3عو د ره آموسضی تزای اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د ته ػنواو ضزط تثذیل ضؼی ،،حذاقل 32
حذا ثز  45ساػ ،میتاضذ .تذیهی اس ،ییه اػضای یی ع ػیمی یز دانطگاه تایاذ در د ره ماورد
ت ییذ دانطگاه خود (مغات تا مذع سماو تؼییو ضذه در ایو تاسه) ضز  ،ننذ.
 )4د ره آموسضی تزای اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د میتوانذ ته صورع حضوری ،تز یثی (مجااسی
حضوری) یا مجاسی تزگشار ضود.
 )5د ره آموسضی تزای اػضای یی ع ػیمی جذیذادور د تایذ تاه ضاهل د ره رسامی ،سااختارمنذ تاا
استفاده اس ر شیای یادگیزی فؼا تزگشار ضود.
 )5مذرسان ديرٌ
السش اس ،مذرساو اس توانمنذییاای ػماومی السش تازای تزگاشاری د ره آموسضای توانمناذییاای
اختصاصی مزتوط ته حوسه مورد تذریس تزخوردار تاضنذ.
 )6زیرساختَای مًرد ویاز
السش اس ،امهاناع سیزساخ،یای مورد نیاس تزای تزگشاری مغیوب د ره تز اسااس تزناماه تاذ یو
ضذه ت میو ضود.
 )7ارزشیابی
ارسضیاتی د ره در قادة تزنامه اػتثارتخطی مزا ش مغادؼاع توسؼه آموسش پشضهی ییه دانطگاهیاا
دانطهذهیای ػیوش پشضهی انجاش میضود.

