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بسمه تعالی

بخشنامه به معاونت ها ،مراکز و دفاتر سازمان مرکزی ،روسای واحدهای مراکز استان ها ( دبیران هیات های امنای
استان ها) ،واحدهای مستقل(علوم و تحقیقات و نجف آباد) روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمي با دارا بودن اعضاي هيات علمي متخصص ،نقش مهم و اثرگذار بسيار وسيعي در تربيت نيروي انساني
دیگر نهادها و بخش هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در جامعه را برعهده دارد ،از آنجایي كه در اختيار داشتن
اساتيد برخوردار از دانش و توانمنديهاي حرفه اي سطح باال ،هسته اصلي كيفيت دانشگاه آزاد اسالمي است .لذا به روز نگه
داشتن دانش اعضاء هيات علمي و آموزش مستمر آنان یکي از عوامل مهم براي حفظ كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي
است ،بدین منظور در راستاي بسترسازي مناسب براي توا نمندسازي اعضاي هيات علمي و ایجاد پویایي و نشاط در امر آموزش
و تقویت نظام آموزشي مبتني بر علم و تجربه( ،مطابق با بند  8ماده یک ،بند 3ماده  5و بند  7ماده یک بخش دوم آیين نامه
ارتقاء موسسه هاي آموزشي و پژوهشي) مصوبه جلسه  938مورخ  5778/51/55شوراي عالي انقالب فرهنگي ،و همچنين
بخشنامه شماره  78/59373مورخ  71/7/2دانشگاه آزاد اسالمي اعضاي هيات علمي كه موفق به دریافت گواهينامه تدریس و
شركت در دوره هاي آموزشي دفتر توانمندسازي و آموزش هاي كاربردي گردند و یا در طراحي و تدوین برنامه هاي درسي
آموزش هاي تخصصي و كوتاه مدت مشاركت نمایند ،گواهي نامههاي اخذ شده مطابق اولویت هاي مندرج در جدول زیر در
ارتقاي آنان موثر مي باشد.
جدول ارتقاء اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت در تدوین ،طراحی ،تدریس وشرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمندسازی و آموزش های کابردی
حداکثر امتیاز در هر کارگاه

حداقل امتیاز و

ردیف

موضوع

(61ساعته)

حداکثر امتیاز الزم

6

شرکت در کارگاه های مدیریتی و تخصصی ویزه مدیران و اعضای هیات علمی

6

2

طراحی و تدوین هر عنوان برنامه درسی مرتبط با دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

 0/5حداکثر دو عنوان

3

تدریس در کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

 0/5حداکثر دو عنوان

در هر دوره ارتقا

 4الی1

این بخشنامه در تاریخ  1931/11/52به تائید ریاست عالی دانشگاه رسیده و الزم االجرا است.
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