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 هیات علمي ءاعضا پژوهشي آموزشي و توانمند سازي آیین نامه

 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 5931سالدر 

 

 وپژوهشي آموزشي توانمند سازي برنامهمعرفي 

دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه به منظور  و تحقیقات و فناوري با اهتمام معاونت هاي آموزشي پژوهشيو توانمند سازي آموزشي دوره

هاي  آموزشها بصورت کارگاه، طراحي و اجرا مي شود. و پژوهشي در زمینه هاي آموزشياعضاي هیات علمي دانشگاه توانمند سازي 

 .خواهد شد برگزار حضوري و غیرحضوري 

 مندسازيبرنامه توانهدف 

ساخت هاي تحقیق وفناوري، زیرآشنایي آنان با  اعضاي هیات علمي دانشگاه وو پژوهشي  افزایش توانمندي آموزشي برنامههدف این 

اصول مدیکال  ،انواع مطالعات روش تحقیق ، ،روشهاي نوین آموزشي، قوانین و مقررات آموزشي وپژوهشي ،پیشرفته آموزشاصول 

 طرحچگونگي تدوین روش وفنون تدریس ، مراحل ثبت اختراع ، ،اصول کارآزمایي بالیني ،اصول نقد و داوري مقاالت ،ژورنالیسم

 در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مي باشد. سایردوره هاي آموزشي وپژوهشيو دوره و ارزشیابي  درس و طرح

 برنامهاهمیت 

یت نیروي انساني توانمند و توجه و دقت نظر در امر آموزش و پژوهش مي باشد، در این با توجه به اینکه زیربنا و اساس تولید علم، ترب

به افزایش توان آموزشي و پژوهشي نسبت  وپژوهشي توانمند سازي آموزشيبرنامه راستا دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با برگزاري 

 نماید. مي اساتید دانشگاه اقدام

جهت اعضاي هیات علمي  با امضاء رئیس دانشگاهساعت از کارگاه ها (  051)حداقل حضور در  لزوم کسب گواهي پایان دوره –الف 

 .)مصوبه شوراي دانشگاه(سال جهت ارتقاء مرتبه از استادیاري به دانشیاري5باسابقه کمتر از 
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براي  امتیاز(5امتیاز تا سقف 0کارگاه حضور در هر )پایه سالیانه در کارنامه آموزشي جدید لزوم کسب امتیازمورد نیاز جهت ارتقاء  -ب

 .و دانشیار در مرتبه هاي علمي مربي،استادیار پایه وبالینيهمه اعضاي هیات علمي 

 برنامه مدت و نحوه اجرا

 کل زمان از مجموعساعت 051سال ملزم به گذراندن   5باسابقه  زیر  اعضاي هیات علمي ،ه منظور دریافت گواهي پایان دورهب -0

 دوره مي باشد .

 هاي غیرحضوري شود که کارگاه برگزار مي غیر حضوريبصورت  برخيها بصورت حضوري و در این دوره برخي کارگاه -2

 درلیست باعالمت * مشخص شده است .

پس از کسب امتیازالزم گواهي  و کردهمي بایست درآزمون آنالین شرکت هاي غیرحضوري  در کارگاهشرکت کنندگان  -3

 .دریافت خواهند کردراکارگاه مورد نظر 

کسب امتیازالزم گواهي آن هاي حضوري توسط مدرسین درپایان هرکارگاه انجام خواهدشد که پس از ارزیابي کارگاه -4

 .کارگاه صادرخواهدشد 

 دوره با امضاي رئیس دانشگاه صادر مي شود.کل گواهي پایان ،سال سابقه 5جهت اعضاي هیات علمي باکمتراز  -5

درسایت مرکز مطالعات وتوسعه واقع  ( LMS)مدیریت یادگیري غیر حضوري از طریق سامانه  يها درتمامي کارگاهکت شر -6

 دانشگاه انجام مي شود. آموزش علوم پزشکي

 قرار خواهد گرفت . (LMSسامانه مدیریت یادگیري )روي  یک ماهغیر حضوري به مدت هاي  کارگاهمحتواي  -7

( و گروه تلگرامي SMSکوتاه ) پیامکاطالع رساني از طریق سامانه  ) حضوري و غیر حضوري ( ها قبل از ارائه کارگاه -8

 .خواهدشدانجام  محترم هیات علمي  ءاعضا

 سال برگزار خواهد شد . مدت ها به صورت غیر حضوري و حضوري در تمام کارگاه-9

 خواهد بود . قبلي و پنجشنبه براساس اطالع رساني روزهاي دوشنبهمعموال در  هاي حضوري  زمان برگزاري کارگاه-01

درصورتي که عضوهیات علمي درسایر موسسات و مراکز اعم از خصوصي و دولتي هرگونه کارگاه آموزشي وپژوهشي)به  -00

ر صورت حضوري یا غیر حضوري(  را گذرانده باشد، امتیاز آن کارگاه با ارائه گواهي معتبر به مرکز مطالعات و توسعه د

 کارنامه اموزشي براي  همان سال محاسبه مي گردد.
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در صورتي که اعضاء هیات علمي دانشگاه علوم کرمانشاه در دوره هاي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي که به صورت حضوري  -02

این دوره ها به منزله  (سطح یک) و غیر حضوري در سایر دانشگاه ها  برگزار مي شود شرکت نمایند ، ارائه گواهي گذراندن ترم اول

بدیهي است این گواهي به منزله معاف شدن از گذراندن دوره توانمندسازي   گذراندن کارگاه هاي آموزشي در این آیین نامه مي باشد.

 پژوهشي نمي باشد .

 ه آمده(ماین آیین نا تهايان )کارگاه هایي که در مشابهي کارگاه "قبالسال  5با سابقه زیر  در صورتي که عضو هیات علمي  : 0تبصره 

از گذراندن دوره   در صورت تاییدو مرکز مطا لعات وتوسعهتوانمند سازي  به کارشناس  با ارائه گواهي مربوطه را گذرانده باشد

 مذکور معاف مي باشد.

 در کارگاه هاي توانمند سازي  و تدریس امتیازات  حضور

امتیاز و حضور  0توانمند سازي اساتید در همان سال، به ازاء هر کارگاه در کار گاه هاي حضوري  عضو هیات علمي حضور -0

 5امتیاز تا سقف  25/0عضو هیات علمي در کارگاه هاي غیر حضوري توانمند سازي اساتید در همان سال به ازاء هر کارگاه 

کسب امتیاز گواهي مربوطه باید )در صورتیکه کارگاه مربوطه خارج از مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شده است جهت امتیاز

 به مرکز مطالعات ارسال شود(.

امتیاز)در صورتیکه کارگاه مربوطه خارج از مرکز  6امتیاز تا سقف  2تدریس در کار گاه هاي آموزشي به ازاء هر کارگاه  -2

 ل شود(.مطالعات دانشگاه برگزار شده است جهت کسب امتیاز گواهي تدریس مربوطه باید به مرکز مطالعات ارسا

امتیاز با تایید مرکز  02امتیاز تا سقف  4ء هر کارگاه اتولید محتواي الکترونیک براي هر جلسه کارگاه توانمند سازي به از -3

 مطالعات 
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 و پژوهشي آموزشي  د سازينتوانم  کارگاه هاي

 عناوین ردیف
زمان 

 کارگاه

غیر کارگاه هاي 

 حضوري)+(

 

  6 با قوانین و ائین نامه هاي پژوهشي و آموزشي آشنایيکارگاه  0

2 

 

 پروپوزال نویسيکارگاه دو روزه 

 بر اساس گامهاي روش تحقیق
02  

  6 در گروه هاي بزرگ کارگاه روش ها و فنون تدریس 3

4 

 
  Excel , Power Point, Word 02آموزش کارگاه  دو روزه 

  02 اپیدمیولوژیکانواع مطالعات کارگاه  دو روزه  5

 + 6 کارگاه آموزش نرم افزار استوري الین جهت تحیه محتواي مجازي 6

 + 6 کارگاه آموزش پاسخگو 7

 + 6 کارگاه  روش برگزاري گزارش صبحگاهي استاندارد 8

9 
 انواع روشهاي تحقیق تجربي و کار آزمایي هاي بالینيکارگاه دو روزه 

 
02  

01 
 پژوهش هاي کیفيکارگاه 

 
6 + 
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 02 انواع مطالعات کیفيکارگاه دو روزه  00
 

 

 + 6 کارگاه روش تحقیق مقدماتي 02

03 
و آشنایي با جشنواره  کارگاه چگونگي تدوین فرایندها و مقاالت آموزشي

 شهید مطهري
6 + 

 + 6 کارگاه آزمون سازي در علوم پزشکي 04

  6 در گروه هاي کوچک کارگاه روش ها و فنون تدریس 05

06 

 

 طراحي پرسشنامهکارگاه 

 ) روایي و پایایي ابزار(

 

6 + 

  6 تعیین حجم نمونه و نمونه گیريکارگاه  07

 + MCQ 6 کارگاه 08

 + 6 برنامهکلیات ارزشیابي کارگاه  09

 + 6 هاي ارتباطي در آموزشمهارتکارگاه  21

20 
 آشنایي با مفاهیم آماريکارگاه 
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  SPSS 02کاربرد آشنایي و کارگاه 

23 

 

 REFERENCE MAMAGERنرم افزار هاي منابع نویسي مثل کارگاه 

 ، 

END NOTE  و بانکهاي اطالعاتي 

6  
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24 

 

 

 مقاله نویسي و تهیه گزارش نهایي طرحهاي تحقیقاتيکارگاه 

 

02  

  02 نقد مقالهکارگاه  25

26 

 استانداردکارگاه روش برگزاري ژرنال کالپ به روش 

 بررسي ساختاریافته و متا انالیز

 

6  

27 

 
  STATA 6روش هاي آماري متا آنالیز؛ استفاده از نرم افزار کارگاه 

  6 علمي -معرفي شبکه هاي اجتماعيکارگاه  28

29 
 مهارت هاي ارایه مطالب علميکارگاه 

 ) به صورت پوستر و سخنراني در مجامع علمي به زبان انگلیسي(
02  

31 
 مباني و روشهاي علم سنجيکارگاه 

 
6  

30 

 

 مراحل ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکريکارگاه 

 چگونگي ثبت شرکت هاي دانش بینان

 .F.Sو  Business plan آشنایي با 

 ترجمان دانش و ارتباط با صنعت

6  

32 

 

 ارزشیابي آموزشي دو روزه  کارگاه

نقادي، مقاله، آزمون، شفاهي، نقشه )پورتفولیو، شبیه سازي، ایفاي نقش، 

 مفهومي، صحیح و غلط، ربط دادني، پاسخ کوتاه، چند گزینه اي و تشریحي (

  ساعت02

  ساعت 02ارزشیابي آموزش بالیني و آزمایشگاهي )مشاهده، کتبي، دو روزه کارگاه  33



7 

 

 شفاهي، شبیه سازي، و خود ارزشیابي(

  ساعت 6 کارگاه ارزشیابي برنامه آموزشي 34

  ساعت 6 کارگاه طرح دوره و طرح درس 35

 ساعت 6 مجازي و تهیه محتواآموزش  آشنایي با کارگاه 36
+ 

 

37 

 
  ساعت 6 کارگاه تفکر انتقادي

38 

 
  ساعت 6 و مشاوره کارگاه مهارتهاي ارتباطي

39 
 

 آشنایي با کارنامه آموزشي کارگاه
  ساعت 6

41 
 

 کارگاه اخالق علمي وحرفه اي
  ساعت 06

 

 مجموع ساعات
  ساعت306

 

 

 

 

 

 


