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                            علوم پزشکی  معاونت-آزاد اسالمی  لیست انتخاب استاد نمونه دانشگاه چک

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 مستندات مورد نیاز امتیاز فعالیتها شاخصها
نمره کمیته علمی 

 جشنواره

امتیاز) 65آموزش (  

 

امتیاز 7 کمیت تدریس   گواهی تدریس 

امتیاز 8 کیفیت تدریس   EDCگواهی ارزشیابی  

امتیاز 3 حضور در جلسه امتحان در پایان ترم   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 3 ثبت به موقع نمرات   گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 4 همکاري با تحصیالت تکمیلی   گواهی آموزش دانشکده 

هاي تحصیالت تکمیلیسرپرستی پایان نامه  امتیاز 4    گواهی آموزش دانشکده 

امتیاز 4 حضور در کارگاه هاي توانمندسازي اساتید   گواهی صادر شده 

امتیاز 4 تدریس در کارگاه    گواهی صادر شده 

امتیاز EDC 4مشارکت در کمیته هاي    EDCگواهی  

امتیاز 3 مشارکت در بازنگري دروس   EDCگواهی  

اندازي رشتهراه  امتیاز 3    مستندات مربوطه 

امتیاز 4 حضور و مشارکت در جلسات گروه   گواهی مدیر گروه 

امتیاز 5 ارائه طرح درس    EDCگواهی  

امتیاز 3 همکاري با آموزش مداوم دانشگاه   مستندات مربوطه 

امتیاز 4 دانش پژوهی   EDCگواهی  
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امتیاز 2 سایر موارد موارد مربوطهمستندات     

امتیاز) 15پژوهش (  

 

امتیاز 2 مقاالت چاپ شده با موضوع آموزش پزشکی   مستندات مربوطه 

امتیاز 7 مقاالت چاپ شده دیگر   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 تألیف و ترجمه کتاب   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 تأسیس مرکز تحقیقات   مستندات مربوطه 

همایشها و کنگره هامقاالت ارائه شده در  امتیاز 5/1    مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 داوري مقاالت و طرحهاي تحقیقاتی   گواهی صادر شده 

امتیاز) 10فرهنگی (  

 

امتیاز 2 شرکت در جلسات هم اندیشی اساتید   گواهی صادر شده 

امتیاز 2 شرکت در طرح معرفت افزایی   گواهی صادر شده 

یا شرکت در  جامعه پزشکیهمکاري با بسیج 
 راهیان نور

امتیاز 5/1   گواهی صادر شده 

امتیاز 5/1 جوایز فرهنگی   مستندات مربوطه 

امتیاز 5/1 همکاري با نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه   گواهی صادر شده 

امتیاز 5/1 احراز رتبه ورزشی   مستندات مربوطه 

امتیاز) 10اجرایی ( نامه ارتقاءبر اساس آیین   امتیاز 10    مستندات مربوطه 

 

 
 ***کلیه مدارك جهت واجدین شرایط، مورد تایید ریاست واحد یا دانشکده قرار گرفته و ارسال شود.
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 شاخصهاي گروه آموزشی برتر

 

 استقالل در سازماندهی و برنامه ریزي

 برنامه ریزي جهت افزایش توانمندي هیات علمی

برنامه استراتژیک گروهداشتن   

 داشتن آیین نامه داخلی

 اجراي آیین نامه هاي داخلی

 داشتن برنامه مدون جهت توبیخ و تشویق افراد

 وجود برنامه مشخص نیاز سنجی جهت استخدام هات علمی

 وجود برنامه مدون جهت ارتباطات برون گروهی
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یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک                                              
 

تعداد کل اعضاي هیات علمی گروه:               دانشکده:                                      گروه آموزشی:                            
(تعداد مربی:    تعداد استادیار:     تعداد دانشیار:           تعداد استاد:  )          

وھینوع فعالیت دانش پژ امتیاز دهی  ردیف 
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امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز هر 

 مورد

فراگیران، اعضا هاي نوین ارزیابی طراحی و اجراي روش

هاي آموزشیهیات علمی و دوره  

1 

  

 

 

3 

 

 

 

1 

ها، ریزي براي ارتقا کیفیت دورهطراحی و اجراي ارزشیابی و برنامه
ها، مراکز، و موسسات آموزش در گروه (شامل ارزیابی درونی، گروه

تهیه برنامه استراتژیک گروه یا دوره، ارزیابی بیرونی، ارزیابی و ارتقا 
مشاوره تحصیلی دانشجویان)شیوه   

1-1  

هاي نوین ارزشبابی اساتید توسط اعضاي طراحی و اجراي روش
 هیات علمی گروه 

1-2  

اي تشریحی، ارزشیابی و ارتقاي کیفیت آزمون(سواالت چند گزینه
 کوتاه پاسخ و ...) توسط اعضاي هیات علمی گروه  

1-3  

ها و ابزارهاي نوین اریابی(از جمله الگ تهیه و بکارگیري روش
OSCE ،DOPS، Mini-CEXبوگ، پورتفولیو،  درجه، ثبت 360، 

الکترونیک اعمال جراحی) در ارزیابی فراگیران  توسط اعضاي 
 هیات علمی گروه

1-4  

امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز هر 

 مورد

هاي نوین آموزشیاجراي روش  2 

  

 

هر واحد 
 5/0درسی 
 امتیاز

هاي هاي جدید تدریس (اعم از نظري، عملی، عرصهاجراي روش
 بالینی، و سطح جامعه) توسط اعضاي هیات علمی گروه

2-1  
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 امتیاز خواھد بود. ۲اعطاء امتیاز این بند مشروط بھ تصویب برنامھ در شورای آموزشی دانشگاه و برای ھر فرد بھ ازای ھر برنامھ حداکثر  - ۱

امتیاز  5/0 4
براي 

هرمورد یا 
واحد 

درسی(بر  
حسب نوع 
ماده تهیه 

 شده)

تولید و بکارگیري مواد آموزشی و کمک آموزشی (فیلم، محتواي 
هاي عملکرد اي، دستورالعملخودآموز، چند رسانهالکترونیک، 

بالینی، راهنماي مطالعه، آموزش از راه دور، جراحی زنده) در 
 تدریس  توسط اعضاي هیات علمی گروه

2-2  

امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

5امتیاز   

هر واحد 

 5/0درسی 

 امتیاز

بازنگري برنامه آموزشی یک رشته تحصیلی در سطح 

هاي مربوطهاختیارات و آیین نامهدانشگاه در حدود  1 

 توسط اعضاي هیات علمی گروه

3 

هر دوره  1 
امتیاز 25/0  

هاي جدید توسط اعضاي طراحی، بازنگري، و اجراي طرح دوره
 هیات علمی گروه

3-1  

هر دوره  2 
امتیاز 5/0  

2-3 ارائه و اجراي طرح دوره توسط اعضاي هیات علمی گروه  

براي هر  1 
 1/0درس 
 امتیاز

3-3 ارائه و اجراي طرح درس توسط اعضاي هیات علمی گروه  

امتیازبه  5/0 1 
ازاي هر 

هاي جدید آموزش مداوم جامعه پزشکی، ارائه و اجراي طرح دوره
آموزش اساتید و آموزش ضمن خدمت کارکنان سالمت توسط 

3-4  
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 امتیاز برای ھر نفر بھ ازای ھر برنامھ یا رشتھ تحصیلی است. ٥/۱ارتقاء حداکثر امتیاز قابل محاسبھ از این بند در زمان  - ۲

 اعضاي هیات علمی گروه دوره

  

 

 

 

15 

هاي هاي آموزشی کشوري در دوره-برنامهتدوین استانداردها و  
هاي ذیربط معاونت آموزش آموزشی مختلف با تایید دبیرخانه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط اعضاي هیات 
 علمی گروه  شامل:

برنامه ریزي یک رشته تحصیلی  -  

بازنگري برنامه یک رشته تحصیلی   -  

ی تدوین استانداردهاي یک رشته تحصیل  -  

ریزي راهبردي یک رشته تحصیلیبرنامه  -  

مشارکت فعال در طراحی برنامه تحول و نوسازي نظام آموزش   -
 علوم پزشکی کشور

هاي ملی به منظور ارتقاءجایگاه مشارکت فعال در طراحی برنامه  -
 2اخالق و معنویت در علوم پزشکی

3-5  

امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز هر 

 مورد

 4 تدوین فرآیندهاي آموزشی جشنواره شهید مطهري

هاي آموزشی جشنواره شهید مطهري(منتخب کشوري) -فرآینده 4  
 توسط اعضاي هیات علمی گروه

4-1  

فرآیندهاي آموزشی جشنواره شهید مطهري(منتخب دانشگاهی)  2   4-2  
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 نحوه محاسبھ امتیازھای مربوط بھ مقاالت و خالصھ مقاالت بر اساس آئین نامھ ارتقاء خواھد بود. - ۳

 امتیاز این بند مستقل از ارائھ مقالھ یا خالصھ مقاالت در ھمایش و کنگره ھا خواھد بود. - ٤

 توسط اعضاي هیات علمی گروه

امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز هر

 مورد

 5 مقاالت مربوط به پژوهش در آموزش

مقاله و خالصه مقالت مربوط به پژوهش در آموزش    توسط اعضاي  3
 هیات علمی گروه

5-1  

به ازاء هر  1 
مورد 

امتیاز2/0  

ارائه گزارش نهایی هر طرح تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش 
EDCمصوبه شوراي پژوهشی  دانشگاه   توسط اعضاي هیات   4

 علمی گروه

5-2  

امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز هر 

 مورد

هاي مرتبط با آموزش پزشکی و شرکت در همایشها و کارگاه

 شرکت در جشنواره شهید مطهري

6 

 5/0  6به ازاء هر  
ساعت 

امتیاز1/0  

هاي مربوط به آموزش پزشکی توسط اعضاي شرکت در کارگاه
گروههیات علمی   

6-1  

به ازاء هر  3 
ساعت 

امتیاز1/0  

هاي مربوط به آموزش پزشکی توسط اعضاي تدریس در کارگاه
 هیات علمی گروه

6-2  

 5/0  10به ازاء هر 
ساعت 

شرکت در همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهري  6-3  
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امتیاز2/0  توسط اعضاي هیات علمی گروه 

 5/0 به ازاء  
ساعت 10هر
امتیاز1/0  

هاي تخصصی مرکز مطالعات و شرکت در جلسات کمیته EDO 
ها با تائید دانشکده EDC دانشگاه توسط اعضاي هیات علمی گروه   

6-4  


