
 واحد ارزشیابی اساتید

 نیازمند یادگیری و آموزش امر متولی بعنوان  دانشگاهها و بطور اخص دانشگاههای علوم پزشکی کشور

باشند .بی تردید یکی  فیت ها و پتانسیل های موجود میظر تمامی از استفاده و مناسب ریزی برنامه و سازماندهی

مدرسین دانشگاهها هستند که نقش بی بدیل و ارزشمندی در از ارکان فرایند آموزشی اعضای هیئت علمی و 

فرآیند آموزشی ویادگیری دارند که با استفاده از فنون، مهارتها و روش های نوین تدریس بستر مناسب را برای 

 در آموزش کیفی سطح ارتقاء موجب نهایت در و  ایجاد یادگیری عمیق و پایدار در دانشجویان فراهم نموده

 .  میگردند دانشگاهها

 وظایف واحد آموزش اساتید به شرح ذیل میباشد:

 ـ آشنائی و توانمند سازی اعضائ هیئت علمی با مفاهیم آموزش

ـ آشنائی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با شیوه های تدریس با تکیه بر روش های نوین تدریس با در 

 نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود

 ئت علمی با شیوه های ارزشیابی دانشجوآشنا سازی اعضای هی ـ

 آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با شیوه و فلسفه خود ارزیابی . -

 ـ آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدون آموزشی

 تخدامی و ارتقاء و ترفیع سالیانهـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شرایط و نحوه تبدیل وضعیت اس

ـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شرح وظایف و استانداردهای استاد ) مدرس ( مناسب و ترغیب در جهت 

 ارتقاء کیفیت آموزشی .

ـ تنظیم و برنامه ریزی فعالیت های فوق از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و کالسهای توجیهی و بصورت 

 زشهای مدون کوتاه و میان مدتبرنامه ها و آمو

بررسی و ارزیابی مجموعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی و درمانی اعضای هیئت علمی پایه و بالینی  -

 مرتبه علمی  ارتقاء و سالیانه ترفیع  جهت اعطای پایه

هیئت علمی پایه و بالینی بررسی و ارزیابی مجموعه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی و درمانی اعضای  -

 التدریس حق و مطب از  محرومیت حق  پرداخت و  محاسبه جهت دانشگاه جغرافیایی  وقت تمام و وقت  تمام

  اساتید



معرفی و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه و همچنین اعضای  باهدف مطهری شهید آموزشی جشنواره برگزاری  -

 ر آموزشی در سطح دانشگاه و کشورهیئت علمی ارائه کننده فرآیندهای برت

 در  علمی هیئت اعضای  عملی مهارتهای و علمی توان ارتقاء و توسعه  همچنین واحد آموزش اساتید با هدف

 به دانشجویان  ارزشیابی و تدریس ،  آموزشی تخصصی  نونف با آنان نمودن آشنا و پژوهش و آموزش  زمینه

 تشکیل میباشند، آموزشی های برنامه  در تغییر  ایجاد و  رهبری و هدایت به قادر که اساتیدی سازی آماده منظور

 اساتید آموزش واحد هدف این به نیل جهت و است دانشگاه آموزشی بهبودکیفیت آن نهایی وهدف گردیده

 می نمایدرگزاری کارگاههای آموزشی متعددی ب به  اقدام
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