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 :مقدمه
ا بتواند ت ردیقرار گ یریادگیآموزش و  ریبطور مستمر در مس یدر طول زندگ دیبا یدر عصر حاضر هر فرد

دهد محققان در مراحل مختلف  یمتعدد نشان م یها یسنج ازی. ندینما فایخود را ا ینقش حرفه ا یبه نحو موثر

که  یشته ار نیب یهایتوانمند ریخود به سا یدر رشته تخصص یعالوه بر توانمند ،یشروع و ادامه کار دانشگاه

 التیکه معموال در دوران تحص ،یمختلف علوم پزشک یدر عرصه ها تیریادامه آموزش، پژوهش و مد

است که  یهیباشند. بد یم ازمندین زیاند ن افتهیدر آن حوزه ها را ن تیو فرصت مطالعه و فعال نهیزم یدانشگاه

به  یستیاب نیمحقق یاز مراحل جذب و ارتقا کیمرحله ممکن نبوده و در هر کیدر  هایتوانمند نیبه ا یابیدست

 یاورو فن قاتیراستا، معاونت تحق نیاجرا گردد. در ا یو فرد یعموم یازهایو به تناسب ن یزیمرور برنامه ر

گزار به طور مستمر بر یتوانمندساز یعلم تهیرا تحت نظر کم یو توانمندساز یپژوهش های¬دوره ها و کارگاه

 . دینما یم

 

 :یتوانمند ساز یعلم تهیکم

ابع و من یپزشک یاطالع رسان تیریمد ،یو فناور قاتینفر که شامل معاونت تحق 8متشکل  از  یا تهیکم

 یو فناور قاتیسال با ابالغ معاونت تحق 1که به مدت  یپژوهش یعلم اتینفر عضو ه 6( و تهیکم ری)دبیعلم

 گردند. یمنصوب م

 

 :یتوانمند ساز یعلم تهیکم یکل اهداف -1ماده

 محققان دانشگاه یازهایمطابق با ن یآموزش یهدفمند دوره ها نیجهت تدو یزیر برنامه -1-1

کنگره ، کنفرانس  ش،یاعم از هما  دیاسات یتوانمندساز یعلم  یدوره ها یفیو ک یکم ارتقا -1-2

  رهیو غ یعلم

  یدر اجرا و شرکت در دوره ها یو متخصصان موضوع یعلم اتیه یمشارکت اعضا شیافزا -1-3

  یتوانمندساز یعلم

 بر عملکرد محققان یاثربخش زانیم یبه منظور بررس  یدوره ها  بعد از برگزار یابیارزش -1-4

 

 :یتوانمند ساز یعلم تهیکم فیوظا -2ماده

 هدانشگا یدانشگاه در تعامل با واحد علم سنج یپژوهش یها تیو استخراج اولو یسنج ازین -2-1

 اهدانشگ یها تیو اولو نیسر فصل ها و محتوا متناسب با مخاطب ن،یعناو دییو تا نییتع -2-2

 یعلم یهدف دوره ها یگروه ها نییتع -2-3



 

 

 یها و مشخصات سخنرانان هر دوره علم یژگیو نییتع -2-4

 در هر فصل یعلم یدوره ها یبرا میتقو نیو تدو یزیر برنامه -2-5

 یعلم یدوره ها یبرگزار یابینظارت و ارز ،یبررس -2-6

 یعلم یدوره ها یو حق ثبت نام برا نهیهز بیتصو -2-7

 دارند. یباز آموز ازیامت افتیدر تیکه قابل یعلم یدوره ها نییو تع یابیارز -2-8

 دارند. یفرهنگ ازیامت افتیدر تیکه قابل یعلم یدوره ها نییو تع یابیارز -2-9

 ذشتهسال گ تیهر واحد بر اساس فعال یبرا یعلم یو تعداد برنامه و دوره ها نهیسقف هز نییتع -2-11

به  شنهادیو پ ییو اجرا یعلم تهیکم یو اعضا ییاجرا ریو دب یعلم ریدب تیصالح دییو تا یبررس 2-11

 جهت صدور ابالغ یو فناور قاتیمعاونت تحق

 

 :یتوانمندساز یاموزش یدوره ها انواع -3ماده 

 یحضور یبرنامه ها 3-1

 یکیزیمستلزم حضور ف یشود که در آن، آموزش و صدور گواه یگفته م ییبه برنامه ها یحضور یبرنامه ها 

شده و به صورت مصوب در  نییتع شیآن از پ یمشمول در برنامه است؛  سرفصل ها و موضوعات آموزش

 فرانس، کن)کنگره( شی، هما یتواند شامل سخنران یبرنامه ها م نیشود.  ا یپژوهش ارائه م یتخصص یشورا

 کارگاه باشد.  ایو  شی، هما ومی، سمپوز ناری، سم یعلم

ار ارائه و افراد با تجربه که در کن نیمتشکل از متخصص یرسم یعلم ییگردهما )کنگره( : شیهما -3-1-1

مشخص به صورت مقاله ،  یانجام شده در موضوع علم یو پژوهش ها قاتیتحق جینتا ،یعلم یها یسخنران

 شتریب ایروز  2است . طول مدت کنگره معموال  یو پوستر ارائه شده و قابل تکرار به شکل دوره ا یسخنران

 است . 

به شرکت کنندگان جن ایمقاالت  افتیو در یکه از نظر علم ییکنفرانسها :یمل یها کنگره -3-1-2

قابل  یح ملآن در سط جینتا اینموده و  تیفعال یداشته و برگزار کنندگان آن حداقل در سطح منطقه ا یکشور

 خواهد بود.  یارائه شده باشد ، مل

با  یالملل نیب یاه شیهما فیتعر ( :یالملل نیب ای ی)کنگره مل یالملل نیب ای یمل شیهما-3-1-3

بر اساس دستورالعمل  یمل شیمرتبط( هما یارگانها ایمختلف  یمرتبط )مانند معاونت ها ینهادها یهمکار

 شوند. یم نییمربوطه در وزارت متبوع تع یها

و  اتی، مبادله تجرب یعلم یتازه ها انیآن ب لیکه هدف از تشک ییاجتماعات و گردهما : ناریسم -3-1-4

شرکت کنندگان است . به صورت ارائه  یو حل مشکالت حرفه ا ییاطالعات در جهت چاره جو دیتجد

 باشد. یروز م 2گردد طول مدت آن حداقل  یو جلسات پرسش و پاسخ اداره م زگردیم ،یسخنران



 

 

خاص  نهیزم کیکه به منظور بحث و تبادل نظر در  یا کروزهینشست ها و اجتماعات  : کنفرانس -3-1-5

 قیشود و در آن صاحب نظران نقطه نظرات خود را درباره مستئل و مشکالت مهم از طر یم لیتشک یعلم

 .  ندینما یو گزارش موارد جالب مطرح م زگردی، جلسات پرسش و پاسخ ، م یسخنران

روزه  کیروز به صورت جلسات حداکثر  کی یتواند در ط ینشست ها م نیا : یادوار کنفرانس-3-1-6

 نیگردد. عناو لیهفته فاصله داشته باشد تشک کیمشخص که حداقل  یو در فواصل زمان وستهیپ ریبه صورت غ

 موضوع مشخص باشد .  ایسرقصل  کیدر مورد  دیبا یادوار یکنفرانس ها یانتخاب شده برا

به  خاص یدرباره موضوع یو فوق تخصص یتخصص یبه منظور آموزش مسائل علم : ومیسمپوز -3-1-7

اره از سخنرانان درب کیهر  ومیشود . در سمپوز یبحث و ارائه مقاله برگزار م ،یکارگروه ،یصورت سخنران

 زشوکه آن موضوع از جهات مختلف آم یپردازند . به نحو یموضوع به بحث م کیاز  یمتفاوت یجنبه ها

 کیمعموال  ومیافراد متخصص و صاحب نظر هستند، طول مدت سمپوز ومیسمپوز نیشود . مخاطب یداده م

نگره ک کیهمچنان  یعلم ییگردهما برگزار شود، آن شیهما کیاز  یدر قسمت ومیروز است.چنانچه سمپوز

 شود.  یمحسوب م

در  بیساالنه با تصو یها یمطرح گردد در بازنگر ندهیکه در آ یآموزش دیجد نیبرنامه ها و عناو : 1 تبصره

 گردد. یپژوهش به فهرست فوق اضافه م یتخصص یشورا

نون جلب مشارکت افراد از انواع ف یبر حل مسأله و برا یاست مبتن یروش یکارگاه آموزش :کارگاه -3-1-8

ان است که در آن شرکت کنندگ یطیشرا جادیا یکارگاه آموزش قیکند. هدف دق یاستفاده م یبحث گروه

ت الزم را به وجود آورند. تعداد افراد شرک راتییو تغ ندیبرنامه طرح نما رند،یبگ میتصم یدر کارگاه آموزش

 نفر باشند. 15 یال 11 حداقل ستیبا یم یکننده در کارگاه آموزش

 

 یحضور ریغ یبرنامه ها  -3-2

 ازیدر محل آموزش ن نیمشمول یکیزیگردد که ارائه آنها به حضور ف یاطالق م یآموزش یدوره ها یبه تمام 

لوح فشرده  ای و یآموزش ینترنتیبرنامه در قالب سامانه ا ایدوره  یط ییتهایبا انجام مجموعه فعال نیندارد و مشمول

 شوند . ینائل م شیخو یعلم یبه ارتقا یکیالکترون یها یاز فناور یریبهره گ ایو 

و  شیهما ، ومی، سمپوز ناری، سم ی، کنگره ، کنفرانس علم شی، هما یاعم از سخنران یحضور یبرنامه ها هیکل

 برگزار گردد  . یو مجاز یرحضوریتوانند بصورت غ یکارگاه م

 یعلم تهیکم بیقابل به اجرا خواهند بود که به تصو یدر صورت یرحضوریغ یبرنامه ها : 2 تبصره

 باشند .  دهیرس یتوانمند ساز

 

 یتوانمندساز یبرنامه ها ازیاخذ امت نیقوان -4ماده 



 

 

 :یبازآموز ازیامت -4-1

آموزش مداوم پس از  یبرنامه ها ازیامت صینامه تخص نیآئ نیتوانند با توجه به قوان یم یعلم یها دوره

و  یازآموزب ازیاخذ امت تیبرخوردار شوند. مسئول یبازآموز ازیاز امت یتوانمند ساز یعلم تهیدر کم بیتصو

 باشد.  یم یبه عهده معاونت آموزش لیموارد ذ

دوره توسط  یروز قبل از اجرا 91حداقل  دیبا یبازآموز ازیجهت اخذ امت یعلم یدوره ها درخواست

 ارسال گردد.  یبه معاونت آموزش قاتیمعاونت تحق

 :یفرهنگ ازیامت -4-2

 ییو مکاتبه با معاونت دانشجو یتوانمند ساز یعلم تهیکم دییتوانند پس ازتا یم یعلم یها دوره -4-2-1

 گردد . برگزار یعلم ئتیه یباشند و به صورت اختصاص،  مختص اعضا یفرهنگ ازیمشمول امت یو فرهنگ

دوره  یروز قبل از اجرا 61حداقل  دیبا یفرهنگ ازیجهت اخذ امت یعلم یدوره ها درخواست -4-2-2

 ارسال گردد.  ییو دانشجو یبه معاونت فرهنگ قاتیتوسط معاونت تحق

 یبرنامه مصوب شده و دارا کیاز  شیروز بصورت همزمان در ب کی یتوانند ط ینم نیمشمول :3تبصره   

 . ندیشرکت نما ازیامت

 :  یعلم یدوره ها یبرگزار نیقوان -5ماده 

 لیرا دارند، ملزم به تکم یعلم یدوره ها یدانشکده ها که درخواست برگزار ایو   قاتیمراکزتحق هیکل -5-1

ها از جمله حق الزحمه سخنرانان، و  نهیهز هینمودن کل دیبه انضمام ق یدوره علم ینمودن فرم اطالعات اجرا

 باشند. یم یمصرف یها نهیهز ریسا

پرداخت حق الزحمه  نینامبردگان و بر اساس قوان یبر اساس حکم حقوق یالزحمه سخنرانان داخل حق -5-2

 گردد . یم نییسخنرانان تع

آژانس، رزرو اقامت و ... )بر عهده  یها نهیپرواز، هز طیرفت و برگشت سخنران (شامل بل یها نهیهز هیکل -5-3

 باشد. یدانشگاه م

 یسخنران ، برنامه علم CVنمودن  وستیهر واحد به همراه پ یشنهادیپ یدوره علم یبرگزار درخواست -5-4

 یم یمالزا یو فناور قاتیبه کارتابل معاون تحق یادار ونیاتوماس قیاز طر یدوره علم یو فرم اطالعات اجرا

 باشد.

طرح م یتوانمند ساز یعلم تهیذکر شده در کم یها وستیبه انضمام پ یدوره علم یدرخواست برگزار  -5-5

شده در  نییبار تعاعت نیگردد و طبق تام یم بیشده تصو نییبا اعتبار تع تهیدر کم دییگردد و در صورت تا یم

 خواهد شد. نهیهز یدوره علم

 ازیامت یبرنامه مصوب شده و دارا کیاز  شیروز بصورت همزمان در ب کی یتوانند ط ینم نیمشمول -5-6

 . ندیشرکت نما



 

 

صدور  و رانیامور ثبت نام فراگ اب،یحضور و غ تیمسئول ،یبازآموز ازیامت یدارا یخصوص برنامه ها در -5-7

 باشد.  یم یبر عهده معاونت آموزش یگواه

ره دو جیپک لیو تحو یدوره علم یدر سامانه آموزش مداوم، رزرو سالن اجرا یثبت دوره علم تیمسئول -5-8

 باشد.  یم ییاجرا تهیبر عهده کم

 قرآن، یجهت قار ی(، هماهنگرهیو غ شنیو پارت یو صندل زی)از جمله م زاتیتجه نیتام تیمسئول -5-9

 وعده نیبا واحد آشپزخانه جهت تام یسالن سلف و هماهنگ نیجهت تام یو هماهنگ یجهت مجر یهماهنگ

 باشد.  یم ییو دانشجو یناهار بر عهده معاونت فرهنگ

ندگان شرکت کن اریتواند در اخت یحق مولف، م نیبا درنظر گرفتن قوان یدوره علم یدهایاسال هیکل -5-11

 . ردیقرار گ

 .باشد یم یمجموعه فلسف یبر عهده امورادار لیبشرح ذ یدوره علم یاجرا نیدر ح یها تیمسئول -5-11

و ذهاب شرکت  ابیجهت جهت ا هیواحد نقل یخدمات، هماهنگ یروهاین هیکل یهماهنگ تیمسئول -5-12

 یم یمجموعه فلسف یدوره بر عهده امور ادار یبرگزار یدر ط یدوره علم اتیکنندگان ، سخنرانان و اجرائ

 باشد. 

 یدانشکده ها  باشند، برگزار کننده ملزم به همکار ای یقاتیمراکز تحق ،یدوره علم یمجر کهیدر صورت -5-13

و  قاتیواحد آموزش معاونت تحق یینها دییامور با تا هیکل تیمعاونت بوده و در نها نیبا مسئول آموزش ا

 .دیاجرا خواهد گرد یفناور

خارج از ستاد معاونت برگزار گردد،  ایدانشکده ها و  ،یقاتیدر مراکز تحق یدوره علم کهیصورت در -5-14

 یزیوار یها شی، ف ابیحضور و غ ستیکارگاه از جمله ل یمستندات اجرا هیکل باشدیبرگزار کننده موظف م

شده و  درصا یها یگواه نتیپر یشده و برگه ها لیتکم یابیارزش ی)در صورت پرداخت(، فرم ها

 .ندیارسال نما یروز کار 3معاونت حداکثر ظرف مدت  نیضبط شده را به واحد آموزش ا یرکوردها

 

 باشد:  یم لیذ طیتابع شرا یعلم یارائه شده در دوره ها ییرایپذ -5-15

 ساعت باشد. 8باشند که برنامه کارگاه فراتر از  یشامل وعده ناهار م ییها دوره -5-15-1

 باشد. یم وهینسکافه و م ،یچا ت،یسکوئیب ر،یوعده شامل ش انیم جیپک -5-15-2

 باشد. ی( میجانبه )مثلث 3 یابیارز یفولدر شامل(کاغذ و خودکار و برنامه کارگاه و  فرم ها جیپک -5-15-3

 باشند . ینم ییرایساعته شامل پذ 3 یعلم یها دوره -5-15-4

و در  گردد یژتون ارائه م لیثبت نام  و تحو ستیل یو وعده ناهار به ازا ییرایپذ یبسته ها تعداد -5-15-5

 . دیخواهد گرد یطبق گروه هدف بررس ابیحضور وغ ستیبا ل تینها

 باشد.  یشامل موارد فوق نم یمجاز یآموزش یها دوره -5-15-6



 

 

آموزش مداوم دانشگاه  ریکنگره و دب یعلم ریبا امضاء دب  یبازآموز ازیامت یدارا یها یگواه هیکل -5-16

 . دیصادرخواهد گرد

 یدانشکده باشد، گواه ای قاتیبصورت مشترک با مراکز تحق یدوره علم کهیدر صورت : 4تبصره       

 . دیدانشکده صادر خواهد گرد استیر ایو  قاتیمرکز تحق استیو ر قاتیبصورت دو امضاء، معاون تحق

ت دو تواند بصور یم یداشته باشد،گواه یسخنران مدعو باشد و پست کشور کهیدر صورت : 5 تبصره      

 و سخنران صادر گردد. قاتیامضاء معاون تحق

 

 :  یدوره علم یاجرا زمان -6ماده 

در  انیانشجود یکالسها یکیزیف یبا شرکت کنندگان و استفاده از فضا انیجهت عدم تداخل دانشجو -6-1

در زمان  ایماه فصل تابستان و  3در  حایمذکور ترج یدوره ها یزمان اجرا دیمقرر گرد ،یعلم یدوره ها

 دو ترم مصوب گردد .  نیب التیتعط

نباشد . مقرر  یدوره علم یشده امکان اجرا نییموجه در زمان تع لیبنا به دال کهیدر صورت  :6 تبصره        

 چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار گردد .  یدر روزها  حایترج گرید امیدر ا دیگرد

 

 : یعلم یدوره ها یابیارزش -7ماده 

 ینظرسنج یتوسط شرکت کنندگان و با استفاده از پرسشنامه ها انیدر پا دیبا یعلم یدوره ها هیکل -7-1

شوند.  یابیشود ارزش یقرار داده م  یتوانمندساز یکارگاه ها و دوره ها تیریمد کیسامانه الکترون یکه بر رو

 باشد.  یمذکور م یفرم ها لیمنوط به تکم رانیجهت فراگ نامهیاست صدور گواه یهیبد

 

 تبصره تنظیم شده است. 6ماده و  7این شیوه نامه با 


