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تعالیسمهب


ایاعضایهیاتعلمیوهایحرفههاوشایستگیافزایشتوانمندینامهآیین»اجراییدستورالعمل

بخشاعضایهیاتعلمی-«مدیراندانشگاهتهران







مقدمه-1
ای اعضای هیات علمی و مدیران های حرفهها و شایستگینامه افزایش توانمندیآیین"شدن منظور اجرایی بهدستورالعمل این 

، مدت زمان و ، عناویندستورالعملتهیه شده است. در این  هیات رئیسه دانشگاه تهران 24/09/1397مصوب  "دانشگاه تهران
های ، تجارب دانشگاهمصوب نامهتوجه به اهداف آیینهای آموزشی با دورههای آموزشی ارائه شده است. دوره ضوابط اجرایی

ها و ها، دانشکدهپردیسو  وزارت علوم تحقیقات و فناوریبررسی مستندات شورای عالی انقالب فرهنگی،  و داخلی و خارجی
حاضر بر مبنای مندرجات دستورالعمل طراحی شد. های کارشناسی در جلسات متعدد از بررسی، پس واحدهای دانشگاه تهران

ای اعضای هیات های حرفهها و شایستگیافزایش توانمندینامه تحقق اهداف آیین با هدففوق و ارائه راهکارهای عملی 
 تدوین شده است.علمی و مدیران دانشگاه تهران 

 

تعاریف-2

در دانشگاه؛عضو هیات علمی  استخدامدو سال اول :بدواستخدام

در ای  های حرفه ها و شایستگی افزایش توانمندیی که هرکدام از اعضای هیات علمی در راستای یهادوره :اصلیهایدوره

کنند. طی باید طول مرحله استخدامی خود 
در هر مرحله استخدامی بیان شده توانند تا سقف ساعات هرکدام از اعضای هیات علمی می هایی کهدوره:اختیاریهایدوره

 کنند.انتخاب 

 ایحرفه هاییستگیو شا هایتوانمند شیافزاطرح بر ریزی و نظارت العمل کمیته برنامه: منظور از کمیته در این دستورکمیته

 باشد.می دانشگاه تهران رانیو مد یعلم اتیه یاعضا

 باشد.مجری این طرح میدبیرخانه و عنوان  بهتهران های ضمن خدمت دانشگاه آموزشمرکز  منظور :مرکز

 

شیزآمومحورهایعناوین-3
 آموزشی بر اساس محورهای زیر طراحی شده است: هایدوره ،با توجه به اهداف طرح

 ؛و دانشگاه یآموزش عال هایو مقررات، برنامه نیبا قوان ییآشنا 
 ی؛ریادگی و یاددهی هایمهارت 
 ؛و ارتباط با جامعه ینیکارآفر ی،پژوهش، فناور هایمهارت 

 ؛یالمللنیب هایفعالیت هایمهارت 

 و ...( ، فناوری اطالعات و دیجیتالتربیتی نرم )فرهنگی، اجتماعی،های مهارت. 
ارائه  (1) ستگی در جدولاز بازنشهای آموزشی اصلی و اختیاری در مقاطع زمانی مختلف از بدو استخدام تا بعد طول دوره

 .شده است
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دانشگاهیهایآموزشیمراحلمختلفطولدوره(1جدول)

مرحلهردیف
طولدوره)ساعت(

کلاختیاریاصلی
 100 40 60 از بدو استخدام تا دانشیاری 1

 40 20 20 یاز دانشیاری تا استاد 2

 * * * یو دوران بازنشستگ یاستاد 3

های اختیاری ساعت از دوره 20و های اصلیساعت از دوره 40 (، به میزاناز بدو استخدام تا دانشیاری) در مرحله اول:1تبصره

 سال از زمان استخدام گذارنده شود. مدت دوطی بایست  می
 

ازبدواستخدامتادانشیاریاول:مرحلهآموزشیهایدوره-3-1


مرحلهاول:ازبدواستخدامتادانشیاریهایدوره(2)جدول

طولدوره)ساعت(دورهعنوان
 4 آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه 

 14 یاددهیهای یادگیری و مهارت

 4 های دانشجوییمدیریت و راهبری پژوهش

 4  کسب وکار یهاو مهارت ینیکارآفر

 6 یابی، ارتباط با صنعت و نهادهای اجراییپروژه

 6 های بین المللیفعالیت هایمهارت

 4 پذیری اجتماعیولیتئجامعه و مسارتباط با 

 10 اعضای هیات علمی ایاخالق حرفه

 8 های ارتباطی و تربیتی مهارت

 40 های اختیاریدوره

 100 جمعساعاتدوره



یتااستادیاریازدانشدوم:آموزشیمرحلههایدوره-3-2


یتااستادیاریمرحلهدوم:ازدانشیهادوره(3)جدول

طولدوره)ساعت(دورهعنوان
 4  آموزش و پژوهش اخالقاندیشی و انتقال تجارب در حوزه هم

 4 یادگیری و یاددهی اندیشی و انتقال تجارب در حوزه هم

 4 با صنعت و نهادهای اجراییارتباط های کاربردی، هشوژپاندیشی و انتقال تجارب در حوزه هم

 4 بین المللی   هایفعالیتاندیشی و انتقال تجارب در حوزه هم

 4 تربیتی ارتباطی و اندیشی و انتقال تجارب در حوزه هم

 20 اختیاریدوره های 

 40جمعساعاتدوره

عنوان  نیز به (2جدول )های از دوره ،(5)جدول  های اختیاریتواند عالوه بر جدول دورهعضو هیات علمی می ،در این مرحله:2تبصره

  کند. دوره اختیاری اخذ 
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بازنشستگیودورانیاستادسوم:آموزشیمرحلههایدوره-3-3
 جدول زیر و همچنین مندرج درهای از دوره عالقهحسب برتوانند میاستاد یا بازنشسته( ) در این مرحله اعضای هیات علمی

 .کنند استفاده (5( و )3(، )2جداول )
 

یبازنشستگدورانویاستاد:سوممرحلهیهادوره(4)جدول

طولدوره)ساعت(دورهعنوان
 4 سالمت روح و روان

 4 سالمت جسم

 4 های ادبی و هنریدوره

 4 یادگیری در طول زندگی 

 4 های گردشگری و پرکردن اوقات فراغتشرکت در برنامه

 4 معنای زندگی

 4 آمادگی برای دوران بازنشستگی

 

اختیاریهایدوره-3-4
مورد نیاز خود در هر  هایدورهتکمیل سقف  برایرا  (5)های اختیاری مندرج در جدول توانند دورهمیاعضای هیات علمی 

 .طی کنند (3)مندرج در بند یک از مراحل 
 

یاریاختهایدوره(5جدول)

طولدوره)ساعت(دورهعنوان
 4 های توسعه دانشگاه آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه

 4 زیست سبز

 4 و سالمت اجتماعی پذیری مسئولیت

 12 تکمیلی -یادگیری و یاددهی

 8 روش تحقیق پیشرفته

 4 های دانشگاهیآپاستارت

 8 ثبت اختراع

 8 مالکیت فکری

 8 کارآفرینی دانشگاهی

 4 اصول و فنون مذاکره

 6 سازی های گروهی و تیمفعالیت

 4 بهداشت و سالمت در محیط کار

 4 مسالهخالقیت و حل 

 4 مراقبتیخود

 8 سبک زندگی

 4 مدیریت استرس

 4 مدیریت تعارض

 4 مدیریت زمان

 4 مدیریت دانش
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 یاریاختهایدوره(5جدول)ادامه

طولدوره)ساعت(دورهعنوان
 4 تفکر انتقادی

 4 مدیریت پروژه

 8 آیین نگارش متون دانشگاهی 

 4  در دانشجویان شناسی تغییرات روحی و روانیعالمت

 6 های دیجیتال )سواد رسانه و اطالعات( مهارت

 4 های اجتماعی مجازی شبکه

 4 های شخصیمدیریت رایانه

 8 تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران و جهان

 8 تاریخ ادبیات و هنر ایران و جهان 

 8 زیستن نیکمهارت 

 16 و روز مباحث ویژه



الزاماتاجراییضوابطو-4
 تیاز محورها مسئول کی، در هرتهیکم دیخبره و مورد تائ دیاز اسات یگروه ،ییدستورالعمل اجرا نیا بیپس از تصو 

 .باشدمیها مسئول نظارت بر حسن انجام کار آن ،تهکمی. گرفت خواهند عهده به را هاطرح دوره نیتدو

 از سقف ساعات ذکر شده  شتریب یاریاخت یهادر دوره یعلم اتیمازاد، امکان شرکت عضو ه تیدر  صورت وجود ظرف
 ،داشته باشند یبه بازآموز ازیها ندوره نیاز ا کیدر هر  ءکه اعضایدر صورت نیوجود دارد. همچندستورالعمل  نیدر ا

 هر یهای مشابه برا های مازاد، تکراری و عناوین دوره امتیاز دوره رت. در هر صوکنندتوانند در دوره مجدد شرکت یم
 .فرد، تنها یکبار محاسبه خواهد شد

  دلیل  د. بهشو غیرموجه( در بیش از یک چهارم از ساعات دوره منجر به عدم ثبت دوره برای فرد میغیبت )موجه یا
نام نهایی، غیبت غیرموجه داشته باشند، تا پایان همان  ها پس از ثبت ها، افرادی که در دوره محدودیت ظرفیت دوره

 .ها را نخواهند داشت نام در دوره سال، امکان ثبت

 عهده دانشگاه خواهد بود بر یعلم اتیه یاعضا ایحرفه هاییستگیو شا هایتوانمند شیافزا یهادوره نهیهز. 

 تینتواند دوره را با موفق ایباشد  یاز حد قانون شیب رموجهیغ بتیغ یدارا یعلم اتیچناچه عضو ه :3تبصره

 مرکز( شخصا پرداخت کند.اعالمی  تعرفهرا )مطابق  نهیهز دیشرکت مجدد در همان دوره، با یبگذارند، برا

 به  انهیصورت سالها اقدام و گزارش آن را بهدوره یدائم یابیو ارز شیمرکز نسبت به پا قیموظف است از طر تهیکم
 ؛ارائه کند یگذاراستیس یشورا

 به  د،یجد یهادوره جادیا ایها دوره رییتغ یخود را برا یشنهادهایتوانند پیدانشگاه م یعلم اتیه یو اعضا واحدها
 قرار خواهند گرفت.  یمورد بررس تهیدر کم شنهاداتیپ نیمرکز ارائه کنند. ا

شده  ینیبشیدر مجموع ساعات پ دینبا د،یجد یهادوره جادیا ایمصوب  یهادر دوره رییانجام هرگونه تغ :4تبصره

 کند.   جادیا یرییهر مرحله، تغ یبرا

 داشته باشند، خود مصوب را در محل واحد  یهادوره یبرگزار شنهادیدانشگاه، پ یاز واحدها کی که هر یصورت در
دوره به مرکز ارائه کرده و پس از ابالغ مجوز، دوره مورد نظر را با نظارت  یتوانند درخواست خود را قبل از برگزاریم

 مرکز برگزار کنند.
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 حرکت  یدر راستا و و اجتماعی یو معاون فرهنگ یمعاون آموزش یبا امضا یعلم اتیه یاعضا یهادوره نامهیگواه
 "عضای هیات علمیو ا رانیآموزش کارکنان، مد تیریسامانه مد"در  یکیصورت الکترونبه دانشگاه سبز، یبه سو

 صادر خواهد شد.

 معتبر اخذ کرده باشد،  نامهیمصوب را قبال گذرانده و گواه یهاهر کدام از دوره ،یعلم اتیکه عضو هیصورت در
 .مند گرددبهرهدوره  ازیاز امت تهیتوسط کم نامهیگواه دییبه شرط تاتواند درخواست خود را به مرکز ارسال و  می

 اعضای هیأت علمی و مدیران ای  حرفههای  ها و شایستگی افزایش توانمندی یهادوره یبرگزار یو مجر رخانهیدب
 .انجام شودمکاتبات مربوط با مرکز  هیبوده و الزم است کلهای ضمن خدمت دانشگاه تهران آموزشمرکز 

 

ریزیونظارتکمیتهبرنامهدر14/02/1399درتاریختبصره4وبند4دراجراییدستورالعملاین

بهدانشگاهتهرانرانیومدیعلماتیهیاعضاایحرفههاییستگیوشاهایتوانمندشیافزاطرحبر

.رسیدتصویب
 


