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با سالم و تقدیم احترام

ص، دانشگاههای مدرن امروزی هم زمان محلی برای آموزش و تولید علم و فناوری، و نیز پرورش دانش آموختگان متخص 
، مس ئولیت پ ذیر و تأکید بر دانش آفرینی، توسعه فناوری دانشگاه کارآفرین.  متعهد، کارآفرین و مسئولیت پذیر می باشند

س عه دهن ده اخالق گرا سبب تغییر نقش یک عضو هیات علمی از عنصر آموزش دهنده به یک مربی متعهد به یادگیری، تو
ئولیت های اجتماعی و اخالقی و ارتقاءدهنده مس مرزهای دانش و ارائه دهنده راه حل برای مسائل جامعه، آگاه به مسئولیت

ه ای این تحوالت، مستلزم تغییر در برخی نگرش ه ا، ارزش ه ا، مه ارت. پذیری و تعالی اخالقی دانشجویان شده است
.ای و اجتماعی اعضای هیات علمی استحرفه

غیی رات با توجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیات علمی در پیشبرد مأموریت های آموزش عالی از یک سو و ش لل گی ری ت
هی ات های عمومی و حرفه ای و در راستای افزایش نقش تربیتی اعض ایسریع در فناوری ها و لزوم به روزرسانی مهارت

ابلیت های علمی، همواره نیاز است که تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر و به طور مشخص افزایش توانمندی های، ق
.های حرفه ای اعضای هیات علمی اندیشیده شودعلمی و مهارت

انش گاه تقویم آموزشی حاضر، پیرو طرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و م دیران د
.، می باشد1399/14/02تهران و دستورالعمل اجرائی این طرح  مصوب 

.همفلری و مشارکت فعال شما اساتید فرهیخته، ما را در جهت برگزاری بهتر این دوره ها یاری می نماید

علی بزرگی امیری

عضو هیات علمی و رئیس مرکزآموزش های ضمن خدمت
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:دورهاهداف 
آشنايي با آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي❖
آشنايي با آيين نامه هاي حوزة پژوهش و فناوري دانشگاه❖
آشنايي با آيين نامه هاي حوزة بين الملل دانشگاه❖
اجتماعي و دانشجويي دانشگاه, آشنايي با آيين نامه هاي مرتبط در حوزة فرهنگي❖
آشنايي با برنامه هاي توسعه اي دانشگاه❖
آشنايي با ظرفيت هاي علمي، فرهنگي و رفاهي دانشگاه❖

سرفصل ها ردیف

حوزه آموزشی دانشگاهآشنایی با 1

آشنایی با حوزه پژوهشی دانشگاه 2

آشنایی با حوزه فعالیت های بین المللی دانشگاه 3

آشنایی با حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 4

آشنایی با حوزه خدمات دانشجویی دانشگاه 5

آشنایی با ضوابط و مقررات اداری، استخدامی و مالی دانشگاه 6

آشنایی با برنامه توسعه دانشگاه 7
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:دورهاهداف 
هاي جديد در اخالق آموزش و پژوهشآوردآشنايي با ره❖
افزايش تعامل اخالقي با دانشجو ❖
دگيريوياافزايش مهارت تشخيص و حل مسائل اخالقي در فرايند ياد دهي ياددهي❖
ارتقاي اخالق حرفه اي اعضاي هيات علمي❖

سرفصل ها ردیف

چیستی اخالق حرفه ای و دو رویلرد فردی و سازمانی آن 1

ای با آموزشارتباط دو سویه اخالق حرفه 2

یادگیری-مسئولیت های اخالقی در فرآیند یاد دهی  3

نامهنهای اخالقی در هدایت رساله و پایامسئولیت 4

های اخالقی در فرآیند فعالیت های پژوهشیمسئولیت 5

های اخالقیهای تشخیص و حل مسائل اخالقی در آموزش و پژوهش با تاکید بر دو راههمهارت 6
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:دورهاهداف 
آشنايي با مؤلفه هاي مسئوليت اجتماعي در دانشگاه ها❖
جتماعيشنايي با تجارب ملي و بين المللي در حوزة ارتباط با جامعه و مسئوليت پذيري ا❖
آشنايي با زمينه هاي ارتباط دانشگاه و جامعه در هر رشتة تخصصي دانشگاهي❖

سرفصل ها ردیف

مسئولیت  اجتماعی دانشگاه ها؛ اصول و مفاهیم 1

هتجارب دانشگاه های داخلی و خارجی در حوزه ی مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به جامع 2

مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های داوطلبانه؛ ضرورت و کارکردها 3

ویژگی های دانشگاه اجتماعی و مسئولیت پذیر 4

راهلارهای تحقق دانشگاه اجتماعی و مسئولیت پذیر 5
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمندي ها و شايستگي هاي حرفه اي براي تدريس اثربخش❖
ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در طراحي و تدوين درس❖
ياددهي و ارزشيابي-ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها براي استفاده از روش ها و ابزار نوين يادگيري❖
يانتعامل مؤثر با دانشجوو تسلط بر موضوع درس, ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در مديريت كالس❖

سرفصل ها ردیف

روش تهیه طرح درس 1

طراحی الگوی روش تدریس مطلوب 2

یادگیری فعال-تلنیک های یاد دهی 3

ییادگیری اللترونیل-طراحی تدریس و یاد دهی 4

یاللترونیلیادگیریتولید محتوا برای  5

سنجش و ارزیابی یادگیری 6

و دانشجویانفنون مدیریت کالس 7
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمندي ها و شايستگي هاي حرفه اي براي تدريس اثربخش❖
ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در طراحي و تدوين درس❖
ياددهي و ارزشيابي-ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها براي استفاده از روش ها و ابزار نوين يادگيري❖
يانتعامل مؤثر با دانشجوو تسلط بر موضوع درس, ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در مديريت كالس❖

سرفصل ها ردیف

روش تهیه طرح درس 1

طراحی الگوی روش تدریس مطلوب 2

یادگیری فعال-تلنیک های یاد دهی 3

ییادگیری اللترونیل-طراحی تدریس و یاد دهی 4

یاللترونیلیادگیریتولید محتوا برای  5

سنجش و ارزیابی یادگیری 6

و دانشجویانفنون مدیریت کالس 7

https://r.ut.ac.ir/workshop: لینک شرح دوره

https://r.ut.ac.ir/workshop
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:دورهاهداف 
آشنايي با اصول پروژه يابي، فنون مذاكره و ضوابط عقد قرارداد❖
آشنايي با فعاليت هاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و زمينه هاي فعاليت آن❖

سرفصل ها ردیف

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها در برقراری ارتباط با جامعه و صنعت 1

عوامل موثر بر تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت 2

مهارت پروژه یابی 3

راهلارهای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه 4

با جامعه و صنعتفنون مذاکره و تعامالت  5
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمند ي ها و مهارت ها در حوزة كارآفريني و كسب و كار❖
آشنايي با اصول كارآفريني و مهارت راه اندازي و مديريت كسب و كارهاي نوپا❖
آشنايي با كارآفرينان موفق❖
يآشنايي با زمينه هاي كسب و كار در رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در حوزة تخصص❖

سرفصل ها ردیف

تجارب کسب وکار موفق در رشته تحصیلی 1

خالقیت و پرورش ایده های خالقانه کارآفرینانه در رشته تحصیلی 2

نوشتن طرح کسب و کار 3

مهارت راه اندازی کسب و کار 4

روش های تامین منابع مالی و سرمایه طرح های کارآفرینانه 5

برندسازی و حقوق کسب و کار 6
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:دورهاهداف 
اهيارتقاي مهارت هاي ارتباطي، انعطاف پذيري، كارگروهي، حل مسئله، سواد رسانه اي در جامعة دانشگ❖
ارتقاي مهارت هاي حرفه اي در حوزة فرهنگي و اجتماعي❖
ارتقاي مهارت ها در حوزة تعليم و تربيت❖

سرفصل ها ردیف

هوش هیجانی و مهارت های خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه 1

مفهوم ارتباطات، اجرای فرآیند ارتباط، سطوح ارتباط، عوامل موثر در ارتباط 2

شخصیت، شناخت، خدمت و رفتار مناسب 3

انواع ارتباط و روش های ایجاد آن  4

ط بهمدلی، حل مساله، مرزبندی روا)مهارت های برقراری ارتباط موثر با دانشجویان و هملاران
(مدیریت استرسانسانی،

5

نقش مهارت های ارتباطی در تعلیم و تربیت 6
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمند ي ها و مهارت ها در حوزة فعاليت هاي بين المللي❖
آشنايي با موسسات و مجامع بين المللي براي همكاري مشترك در حوزة تخصصي❖
آشنايي با اصول همكاري هاي بين الملل در حوزة تخصصي ❖

سرفصل ها ردیف

دیپلماسی علم و فناوری 1

آشنایی با ظرفیت های بین المللی دانشگاه تهران 2

آشنایی با اتحادیه ها و سازمان های بین المللی دانشگاهی 3

اصول مذاکرات و تعامالت بین المللی دانشگاهی 4

پروتلل های بین المللی آموزش عالی 5

مهارت های فعالیت  در حوزه ی بین الملل 6




