
  دوره هاي آموزشی ضمن خدمت
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 فراگیران

 فراگیران مدرس بزرگسال در نقش تسهیل گر است یعنی ضمن داشتن صالحیت علمی ، توانایی برقراري رابطه صحیح و دوستانه با

 آموزش

  internetو 
  ت دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم
 تجربی مرتبط جهت دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس

 و باالتر تجربی مرتبط جهت دارندکان مدرك تحصیلی فوق لیسانس
 تایید معاونت مربوطه

 سال تجربه عملی در زمینه مورد نظر باشند

 گذراندهمدرس بایستی گواهی هاي معتبر در خصوص دوره هاي آموزشی مرتبط با عناوین مورد تدریس را  با تایید معانت مربوطه 

  افرادي که خارج از دانشگاه متقاضی تدریس دوره هاي آموزشی ضمن خدمت می باشند بایستی داراي شرایط زیر باشند 

  internetو 
 مورد نظر با تایید معاونت مربوطه

  معتبربا ارائه گواهی 

با اعالم رابط  درصد پایین تر باشد 70نمره آنان از  ، دوره متوالی
  از بانک مدرسین حذف خواهند شد 

زش ضمن خدمت توسط اداره آمو ، با اعالم معاونت مربوطه
  خواهد شد

  )گروه آموزش و توانمند سازي ( مدیریت نوسازي و توسعه سرمایه انسانی و تحول اداري 

  % $م "دا 
دوره هاي آموزشی ضمن خدمت )غیر هیات علمی(پذیرش مدرسین  و ضوابط شرایط

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
  شرایط عمومی

 عالقمند به تدریس
 داراي دانش اجتماعی

 تسلط بر خود و حفظ خونسردي
فراگیراناستفاده از متغیرهایی چون انرژي، نگاه، صدا و توجه بطور یکسان در بین 

 تزریق روحیه نقادي و پرسشگري در بین فراگیران
مدرس بزرگسال در نقش تسهیل گر است یعنی ضمن داشتن صالحیت علمی ، توانایی برقراري رابطه صحیح و دوستانه با

 را داشته باشد
 استفاده از روش هاي تدریس متناسب با ویژگی هاي بزرگساالن

آموزش امر مشارکت در آگاهی از فرایند یادگیري گروهی وتوجه به کار گروهی و 
 بهره گیري از تجارب سودمند فراگیران در تدریس

 مناسب برخورداري از سالمت جسمی و روانی
 داراي شیوایی بیان

 متقابل به همکاران و اعتماد احترامایجاد و  خوشرویی
 زمان نمودن مدیریت ، انضباط ووقت شناسی 

  اختصاصی
و   power pointدر زمینه   ICDLدارا بودن مدرك و گواهینامه آموزشی 

ت دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلمتجربی مرتبط جهدولتی و سال سابقه  10دارا بودن حداقل 
تجربی مرتبط جهت دارندگان مدرك تحصیلی لیسانسدولتی و سال سابقه   5دارا بودن حداقل 
تجربی مرتبط جهت دارندکان مدرك تحصیلی فوق لیسانس دولتی و سال سابقه 3بودن حداقل 

تایید معاونت مربوطهتشخیص و  در زمینه مورد نظر با کافی دانش ، تسلط وداشتن تخصص 
سال تجربه عملی در زمینه مورد نظر باشند 5 جهت تدریس دروس عملی مدرسان باید داراي حداقل

 مصاحبه حضوري معاونتهاي مربوطه درکسب امتیاز الزم 
مدرس بایستی گواهی هاي معتبر در خصوص دوره هاي آموزشی مرتبط با عناوین مورد تدریس را  با تایید معانت مربوطه 

  خارج از دانشگاه  افراددریس جهت 
افرادي که خارج از دانشگاه متقاضی تدریس دوره هاي آموزشی ضمن خدمت می باشند بایستی داراي شرایط زیر باشند 

 حداقل داراي مدرك تحصیلی لیسانس
و   power pointدر زمینه   ICDLدارا بودن مدرك و گواهینامه آموزشی 

مورد نظر با تایید معاونت مربوطهداشتن تخصص و تسلط کافی و مرتبط با دوره آموزشی 
با ارائه گواهی  و سازمانهاي دولتی اداراتدر  تدریس هسال سابق 7داشتن حداقل 

 تاییده حراست دانشگاه 

دوره متوالی 5در مدرسانی که بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی 
از بانک مدرسین حذف خواهند شد  مربوطه و تشخیص اداره آموزش ضمن خدمت دانشگاه  آموزشی واحد

با اعالم معاونت مربوطه نداشته باشد فعالیت تدریس ماه 8چنانچه فردي حداکثر در طول 
خواهد شد حذفبانک مدرسین ابتدا غیر فعال و در صورت ادامه عدم فعالیت از 

مدیریت نوسازي و توسعه سرمایه انسانی و تحول اداري 

شرایط عمومی: الف 
عالقمند به تدریس - 1
داراي دانش اجتماعی - 2
تسلط بر خود و حفظ خونسردي - 3
استفاده از متغیرهایی چون انرژي، نگاه، صدا و توجه بطور یکسان در بین  -4
تزریق روحیه نقادي و پرسشگري در بین فراگیران -5
مدرس بزرگسال در نقش تسهیل گر است یعنی ضمن داشتن صالحیت علمی ، توانایی برقراري رابطه صحیح و دوستانه با - 6

را داشته باشد
استفاده از روش هاي تدریس متناسب با ویژگی هاي بزرگساالن -7
توجه به کار گروهی و  - 8
بهره گیري از تجارب سودمند فراگیران در تدریس - 9
برخورداري از سالمت جسمی و روانی -10
داراي شیوایی بیان  - 11
خوشرویی  - 12
وقت شناسی   - 13
اختصاصیشرایط : ب 

دارا بودن مدرك و گواهینامه آموزشی  - 1
دارا بودن حداقل  - 2
دارا بودن حداقل  - 3
بودن حداقل دارا  -4
داشتن تخصص  -5
جهت تدریس دروس عملی مدرسان باید داراي حداقل - 6
کسب امتیاز الزم  -7
مدرس بایستی گواهی هاي معتبر در خصوص دوره هاي آموزشی مرتبط با عناوین مورد تدریس را  با تایید معانت مربوطه  - 8

 باشد 

دریس جهت شرایط ت: ج 
افرادي که خارج از دانشگاه متقاضی تدریس دوره هاي آموزشی ضمن خدمت می باشند بایستی داراي شرایط زیر باشند  

ü حداقل داراي مدرك تحصیلی لیسانس
ü  دارا بودن مدرك و گواهینامه آموزشی
ü  داشتن تخصص و تسلط کافی و مرتبط با دوره آموزشی
ü  داشتن حداقل
ü   تاییده حراست دانشگاه
  

مدرسانی که بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی   : 1 تبصره
آموزشی واحد

چنانچه فردي حداکثر در طول :  2تبصره 
ابتدا غیر فعال و در صورت ادامه عدم فعالیت از دانشگاه 
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