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 ي پژيَشی آمًزشیمًسسبت علمی  تئَی داوش افسایی ي تًاومىذسبزی اعضبیآییه وبمٍ طرح  دستًرالعمل اجرایی
 

 شًرای اسالمی شذن داوشگبَُب ي مراکس آمًزشی 36/22/24:1مًرخ  342مصًة جلسٍ 

 

 ;مقذمٍ

سبص  ٍ تحقق داًطگبُ توذىػلوی دس تَسؼِ خبیگبُ ػلوی کطَس  تئّیبیگبُ سفیغ ٍ ًقص هحَسی اػضبء ثب تَخِ ثِ خ

افضایی ٍ تَاًوٌذسبصی  دستَسالؼول اخشایی عشح داًصّبی ػلوی ٍ تشثیتی استبداى،  تقَیت صهیٌِ ٍ ظشفیتاسالهی ٍ 

. الصم ثِ گشددثِ ضشح ریل خْت اخشا اثالؽ هی  سسبت آهَصضی ٍ پژٍّطی کطَسهؤػلوی داًطگبّْب ٍ  ّیئتاػضبء 

ضَسای اسالهی ضذى  215ٍ  214، 200، 174، 170، 166، 156دس خلسبت  الؼولدستَس ایي ٍیشایص ًخست رکش است

تػَیت  ثِ ثشسسی ٍ 20/2/1390ٍ  6/2/1390، 29/4/1389، 29/11/1387، 5/9/1387، 9/7/1387، 10/2/1387هَسخ 

سا ضَ 231ٍ  229، 228، 223، هدذداً دس خلسبت پس اص اخشای یک دٍسُ آصهبیطی یکسبلِ ٍ اکٌَى است سسیذُ

  .ثبصًگشی قشاس گشفتِ استاغالح ٍ  هَسد 25/11/1390ٍ  27/10/1390، 13/10/1390، 19/7/1390هَسخ 

 

 تعبریف ;2 مبدٌ

 افضایی ّبی داًص ّبی تذٍیي ضذُ خْت دٍسُ سشفػل تذسیساسبتیذ ٍاخذ ضشایظ  :مذرسبن طزح

اػضبی ّیئت ػلوی  شایظ تجذیل ٍضؼیت،ّیئت ػلوی ٍاخذ ضاػضبی ثب اٍلَیت  ػلویّیئت  کلیِ اػضبی مخبطببن طزح:

 .هشثی ٍ داًطدَیبى ثَسسخذیذاالستخذام، 

 .افضایی عشح داًص دٍسُ ّبی آهَصضی (1) هٌذسج دس خذٍل ضوبسُ 1-5هحَسّبی ػجبست است اص  :مُبرتيديرٌ َبی 

 ح داًص افضایی.عشآهَصضی  دٍسُ ّبی( 1هٌذسج دس خذٍل ضوبسُ ) 6-10هحَسّبی ػجبست است اص  :معزفتيديرٌ َبی 

  ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌأٍسی ٍ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی هی ثبضٌذ. هٌظَس اص ٍصاستیي،: يسارتیه

ٍ فٌبٍسی ٍاثستِ ثِ ٍصاست ػلَم،  هٌظَس اص هَسسِ، داًطگبّْب، داًطکذُ ّبی هستقل ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی، پژٍّطی :مًسسٍ

ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی، ٍاثستِ ثِ سبیش دستگبّْبی اخشایی ٍ  تحقیقبت ٍ فٌبٍسی، ٍاثستِ ثِ

 غیشاًتفبػی ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی هی ثبضذ. -ّوچٌیي هَسسبت آهَصش ػبلی غیشدٍلتی 
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 ديرٌ َبی آمًزشی عىبيیه; 3 مبدٌ

 ثبضذ: هی ریل ّب ثِ ضشح خذٍل ػٌبٍیي ٍ هدوَع سبػبت دٍسُ

 

 َب ت علمی داوشگبٌئَی یاعضبسبزی طرح داوش افسایی ي تًاومىذديرٌ َبی  تسبعبعىبيیه ي  -2جذيل 

 زمان دوره )ساعت( عناوین دوره ها ردیف

1 

ره
دو

 
ای

ه
 

تی
ار

هه
 

 61 هقررات دانشگاهی ضوابط و

 61 فنوى تدریس روشها و 2

 61 روش و هدیریت تحقیك 3

 61 های آهوزشی و پژوهشی ارزیابی فعالیت روش 4

 61 اطالعات علوی و هنابع الکترونیکی استفاده از نگیچگو 5

6 
ره

دو
 

ای
ه

 
تی

رف
هع

 
 61 اندیشه سیاسی اسالم و هبانی انقالب اسالهی

 61 ای اخالق حرفه 7

 23 شناسی اسالهی  هعرفت 8

 61 اصول تعلین و تربیت اسالهی 9

 61 و فلسفه علنتاریخ  11

 671 هجووع ساعات
 

 

 

 

 

 

 ی برگساریمتًل ;4مبدٌ 

 ذٌثبضي  هيی  هؤسسيبت صضيی  ي آهَیًهؼبٍ ،افضایی ٍ تَاًوٌذسبصی عشح داًصّبی هْبستی ٍ هؼشفتی  ثشگضاسی دٍسُ تَلیه

هقيبم هؼظين    اًذیطی استبداى ًْبد ًوبیٌذگی دفتش ّن ثب هحَسیت سا هؼشفتی دٍسُ ّبیهستقالً ٍ سا هْبستی  دٍسُ ّبیکِ 

 .ًوبیٌذ هی ثشگضاس ،"ديرٌ َب مذرسبن"ٍ  "تأمیه محتًا" سّجشی دس خػَظ

فبقذ دفتش ّن اًذیطی، هحَسیت ثشگضاسی دٍسُ ّبی هؼشفتی ثيش ػْيذُ دفتيش ًْيبد ًوبیٌيذگی هقيبم        هؤسسبتدس  تبصزٌ:

 خَاّذ ثَد. هؤسسِآى هؼظن سّجشی دس 
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 ; مذرسبن طرح5 مبدٌ

کت کٌٌذُ دس تذٍیي هذسسبى هحَسّبی هؼشفتی تَسظ ًْبد ًوبیٌذگی هؼشفی هی ضًَذ. سبیش هشاکض هطبس -4-1

 ّب هیتَاًٌذ هذسسبى هَسد ًظش خَد سا ثِ ًْبد ًوبیٌذگی هؼشفی ًوبیٌذ. هحتَا ٍ سشفػل

 هیگشدًذ. تؼییيهْبستی تَسظ هؼبًٍیي آهَصضی هؤسسبت  هحَسّبیهذسسبى  -4-2

هذسسبى داًطگبّی عشح هی ثبیست حذاقل داسای هشتجِ استبدیبسی ثَدُ ٍ هذسسبى حَصٍی عشح داسای  -4-3

 حَصُ ثبضٌذ. 4ذسک سغح حذاقل ه

 

 ; مخبطببن طرح6 مبدٌ

 اػضبی ّیئت ػلوی ٍاخذ ضشایظ تجذیل ٍضؼیت،کلیِ اػضبی ّیئت ػلوی ثب اٍلَیت  ،هخبعجبى عشح -5-1

 ثبضٌذ. هیهؤسسبت  داًطدَیبى ثَسس ٍ هشثی خذیذاالستخذام،اػضبی 

 عشح هی ثبضٌذ.هخبعجبى هطوَل ایي  ثؼذی التذسیس ٍ پبسُ ٍقت دس اٍلَیت هذسسبى حق تبصزٌ:

هؤسسِ  تَسظدس اٍلیي دٍسُ اػالم ضذُ َظفٌذ ّیئت ػلوی خذیذاالستخذام ٍ داًطدَیبى ثَسس ه ءاػضب -5-2

 ضشکت ًوبیٌذ. 

داًطدَیبى ثَسس خبسج اص کطَس، اػضبی ّیئت ػلوی هأهَس ثِ تحػیل ٍ اػضبی ّیئت ػلوی حبضش  تبصزٌ:

جٌذی ّیئت هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ، دس عشح دس فشغت هغبلؼبتی خبسج اص کطَس ثٌب ثِ تطخیع ٍ صهبً

 .ًوَدضشکت خَاٌّذ 

ری غالح  هشخغدس هَاسدی کِ دٍسُ اسائِ ضذُ دس خذٍل ثب سضتِ تحػیلی هخبعت عشح ّوپَضبًی داسد،  -5-3

 یجبضٌذ.ّیئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي ه خْت خبیگضیي ًوَدى دٍسُ ثب دٍسُ ّبی دیگش،

ٌذ دس غَست اسائِ گَاّی هؼتجش هجٌی ثش گزساًذى ػٌبٍیي هشتجظ ثب اػضبی ّیئت ػلوی هیتَاً :1 تبصزٌ

اص ضشکت دس دٍسُ ّبی هضثَس  ،هؤسسِ ّبی هْبستی ٍ ثٌب ثِ تطخیع هؼبٍى آهَصضی دٍسُ 5الی  1هحَسّبی 

 .هؼبف گشدًذ

ص اٍل اًذ، دس فب ضبخِ ّبی سضتِ هؼبسف اسالهی تحػیل ًوَدُػلوی کِ دس یکی اص صیش اػضبی ّیئت :2 تبصزٌ

 هطوَل ایي عشح ًخَاٌّذ ثَد.
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 اجرا فرایىذ; 7مبدٌ 

، "قشاسدادی ثِ پیوبًی") ػلوی ّیئت یتجذیل ٍضؼیت اػضب سِ گبًِ هقبعغهتٌبست ثب تَاًوٌذسبصی  یٍسُ ّبد -6-1

ػبلی  ّیئتًبهِ  ٍ ّوبٌّگ ثب آییيتذٍیي  ("قغؼی -آصهبیطی ثِ سسوی -سسوی"ٍ  "آصهبیطی –پیوبًی ثِ سسوی"

 ثشگضاس خَاّذ ضذ.خزة 

ثِ غَست  هَسسِدٍسُ ّب تَسظ ّش  دس استبى ّبیی کِ اهکبى ثشگضاسی ،یيّبی هشکضی خزة ٍصاست ّیئت  -6-2

ذ ٌَاّاستبى ٍاگزاس خ آى خزة داًطگبّی دس ّیئتاخشای عشح سا ثِ ثضسگتشیي  هسئَلیتهستقل هقذٍس ًوی ثبضذ، 

افشايي  تبد َمبَىگي اجزايي شذن طزح داوشس" بدی ثب ػٌَاىَل اخشای عشح دس ّش استبى هَظف است ستئ. هسًوَد

ّب  ثشای ّوبٌّگی ثْیٌِ فؼبلیت سا استبى هؤسسبتّبی خزة  ّیئت هتطکل اص  "علمي َیئتي تًاومىذسبسی اعضبی 

 تطکیل دّذ.

شم ت تؼغیالت ثیي دٍ یت صهبًی اخشای عشح ثِ لحبػ ثْشُ گیشی اص فشغت تبثستبى ٍثب تَخِ ثِ هحذٍد -6-3

ثِ غَست تَاًذ  هی مُبرتيَبی  ديرٌ، کثشت هتقبضیبى ضشکت دس دٍسُ ّب ٍ تؼذد ػٌبٍیي آهَصضی دٍسُ ّب، تحػیلی

 گشدد. اسائِ  مجبسی

هدبصی ٍ تذٍیي ضَاثظ ٍ هْبستی ّیئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي ًسجت ثِ ساُ اًذاصی دٍسُ ّبی  تبصزٌ:

 دستَسالؼول ّبی هشثَعِ اقذام هی ًوبیٌذ.

ٍ تشخیحبً دس قبلت خلسبت کبسگبّی ٍ  حضًری، ثشگضاسی آًْب ثِ غَست ديرٌ َبی معزفتيتأکیذ اغلی دس  -6-4

     .ّن اًذیطی ثب تؼذاد هحذٍد ٍ هٌبست کِ اهکبى تؼبهل ػلوی هذسسبى ٍ استبداى سا فشاّن آٍسد، هی ثبضذ

ٍ ثٌب ثِ  دس هَاسد خبظ ٍ استثٌبیی ثشگضاسی دٍسُ ّبی هؼشفتی ثِ غَست هدبصی ٍ غیش حضَسی، غشفبً :1 تبصزٌ

  قبثل اخشا هیجبضذ. تطخیع ّیئت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي

دس هَسد اسبتیذ ثبلیٌی ٍ سبیش اسبتیذ ػلَم پضضکی کِ ثٌب ثِ اقتضبئبت ٍ هسئَلیت ّبی ضغلی هحذٍدیت  :2 تبصزٌ

 اّذ ضذ.تَسظ ضَسای هشکضی خزة ٍصاست هتجَع تذثیش خَ ی دٍسُ ّبداسًذ، ًحَُ اخشا

 َیئتمزتبٍ اعضبء  یآيیه وبمٍ ارتقب»سبصی ٍ داًص افضایی هزکَس دس احتسبة اهتیبص دٍسُ ّبی تَاًوٌذ ضشط -6-5

ضَسای ػبلی اًقالة  14/10/1389هَسخ  679هػَة خلسِ  ،«ي مؤسسبت آمًسشي ي پژيَشي َب علمي داوشگبٌ

  اسائِ گَاّی اتوبم دٍسُ هی ثبضذ.فشٌّگی، 
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  ي سبختبر اجرایی ن طرح; مجریب8 مبدٌ

 ي ريشی بزوبمٍ"، "دستگبَي َذايت ي راَبزی"، "وظبرت ي تصمیم گیزی کالن"سغح  چْبسسبختبس اخشای عشح دس 

  تشسین ضذُ است: صیشثِ غَست  "داوشگبَي"ٍ  "استبوي اجزای

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت عبلي جذة:ئيظبيف َی -7-1

 ٍصاستیي ّبی هشکضی خزة تئّیًظبست ثش فؼبلیت  اص عشیقکلیت اخشای عشح  ٍ اسصیبثی ًظبست -1

 سسیذگی ثِ ضکبیبت ٍ تخلفبت احتوبلی -2

پیطٌْبدات اغالحی ٍ تکویلی دٍسُ ّب ثش هجٌبی گضاسضبت دسیبفتی اص ّیئت ّبی هشکضی اسصیبثی هستوش ٍ اسائِ  -3

 داًطگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصضی ثِ ضَسای اسالهی ضذىٍصاستیي  خزة

 هشاکض آهَصضی گضاسش ػولکشد سبلیبًِ اخشای عشح ثِ ضَسای اسالهی ضذى داًطگبّْب ٍ ی کلی ٍاسصیبث اسائِ -4

 

 ت عبلی جذة ئهی

ت هزکشی جذةئهی  

 وسارت علوم
ی جذةت هزکشئهی  

 وسارت بهداشت

3ستبد استبنی   

 سطح هدايت و راهبزی دستگبهی

...ستبد استبنی   

 

2ستبد استبنی   

 

3ستبد استبنی   

 

ريشی واجزای استبنی سطح بزنبهه  

بهی سطح دانشگ  
دانشگبههبی تببعه 

  بهداشتوسارت  

 سطح نظبرت و تصوین گیزی کالى

دانشگبههبی تببعه 

بهداشتوسارت    

دانشگبههبی تببعه 

 وسارت  علوم  

دانشگبههبی تببعه 

 وسارت  علوم  

...ستبد استبنی   

 

2ستبد استبنی   

دانشگبههبی تببعه 

 وسارت  علوم  

دانشگبههبی تببعه 

  بهداشتوسارت  
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  :َبی مزکشی جذة يسارتیه تئيظبيف َی -7-2

ّبی  ّبی هْبستی دس دسٍى دستگبّْب هتٌبست ثب سغح اسبتیذ ٍ سضتِ ّب ٍ تْیِ هٌبثغ دٍسُ سبصی سشفػل ثَهی -1

 تحػیلی دستگبُ هتجَع 

چٌذسسبًِ خْت اسائِ دسٍس ثِ غَست  غَت ٍ ّبی هْبستی دس قبلت کتبة، تذٍیي هحتَای دٍسُ سفبسش ٍ -2

 هدبصی ثب ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی سبیش سبصهبى ّب

 َل اخشای عشح دس ّش استبىئهستؼییي  -3

  تبثؼِ هؤسسبتاستبًْب ٍ  الى اخشای عشح دسَهسئ ػولکشد ٍ ًظبست ثش ساّجشی تَخیِ، -4

 ٍ اسائِ پیطٌْبدات دس خػَظ سفغ کبستی ّبی اخشای عشح ثِ ّیئت ػبلی خزة ّب دٍسُ بثیًظبست ٍ اسصضی -5

 :َب مسئًل اجزای طزح در استبنت َبی اجزايي جذة ئيظبيف َی -7-3

 دس سغح داًطگبّْبی استبى عشحهذیشیت فشایٌذ اخشای  -1

سبس ثشآٍسد هؼبًٍت آهَصضی ّش ثش ا ٍ فضبی آهَصضی ٍ اهکبًبت سفبّی پیص ثیٌی ّضیٌِ ّبی اخشای عشح -2

 هشکضی خزة ٍصاست هشثَعِ تئّیداًطگبُ ٍ پیطٌْبد ثِ 

 ثشگضاسی کبسگبّْبی آهَصضی ثشای اسبتیذ داًطگبّْبی استبى -3

 اسبتیذ ضشکت کٌٌذُ خْتگَاّیٌبهِ  غذٍس -4

 ِهشکضی خزة ٍصاست هشثَعت ئّیگضاسش فشایٌذ اخشای عشح ثِ اسائِ  -5
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 ; وظبرت يارزیببی 9 مبدٌ

هیيضاى  ِ اسصیيبثی  لويی ًسيجت ثي   ح ٍ هجتٌی ثيش الگَّيبی ػ  ثش اسبس اّذاف عش ت ّبی هشکضی خزة ٍصاستیيئّی -8-1

 فشایٌيذ هحتَای دسٍس، هخبعجبى، هذسسيبى ٍ  ، دس حَصُ ػٌبٍیيعشح تَاًوٌذسبصی ٍ داًص افضایی اثشثخطی ٍ هَفقیت 

  ًوبیٌذ. هیت ػبلی خزة گضاسش ئثِ ّی سبالًِ سا ٍ ًتبیح ًوَدُ اقذاماخشا 

ًوَدُ ٍ ًظبست هشکضی خزة  ت ّبیئّی اص عشیقثش کلیت اخشای عشح  جبضذهَظف هی ت ػبلی خزةئّی -8-2

ٍ هذسسبى دٍسُ ّبی هؼشفتی سا خْت استقبء  ات ّبی هشکضی خزة ٍصاستیي دس حَصُ هحتَئّیپیطٌْبدات دسیبفتی اص 

ذ تب پس اص اسخبع ثِ ًْبد ًوبیٌذگی ٍ دسیبفت ًظشات ثیشخبًِ ضَسای اسالهی هٌؼکس ًوبیکیفی دٍسُ ّب ثِ د

 اسائِ گشدد. ًْبیی هی ضذى خْت عشح ٍ تػوینضَسای اسال دس غحيکبسضٌبسی، 

ی ًقص ًظبست ٍ اسصیبثی هستوش ٍ ّذفوٌذ خَد، هَظف است ثِ غَست سبالًِ بضوي ایف ػبلی خزة تئّی -8-3

 ًوبیذ. اسائِضَسای اسالهی ضذى ثِ بت خَد سا گضاسض

 طرح اجرای ; َسیىٍ َبی: مبدٌ

آى هؤسسِ  ّضیٌِ ٍ اهکبًبت هَسد ًیبص دٍسُ اص هحل اػتجبسات هَظف ثِ ثشآٍسد ٍ تأهیي هؤسسِهؼبًٍیي آهَصضی ّش 

 هی ثبضٌذ.

دس ساستبی تأهیي ثَدخِ ٍ اػتجبسات دٍسُ ثِ  سا گضاسضی اص اقذاهبت خَد ،ي آهَصضی خْت ّوبٌّگییهؼبًٍ :1 تبصزٌ

 ًوبیٌذ. استبى اسسبل ت ّبی اخشاییئّی

 ش ػْذُ ایطبى هی ثبضذ.غیش دٍلتی ث هؤسسبتّضیٌِ ّبی اخشای عشح دس  :2 صزٌبت

 ;21 مبدٌ

هشاکض  ضَسای اسالهی ضذى داًطگبّْب ٍ 25/11/90هَسخ  231 تجػشُ دس خلسِ 10هبدُ ٍ  10ایي دستَسالؼول دس 

       ٍ ثب تػَیت آى هػَثبت هغبیش لغَ تػَیت سسیذ ، ثِبت الصماغالح ٍ اػوبل هدذد پس اص ثبصًگشی، آهَصضی

 هی گشدد.


