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  : مقدمه
رايج اعضاي هيئت علمي در شروع  و مشكالت يكي از مسائل
صت فراگيري و تمرين  هيئت علمي نداشتن فر عضوكار به عنوان

توانمنديها و مهارتهاي مورد نياز در نقش جديد يعني فعاليت 
بديهي است كه تنها داشتن مدرك . بعنوان هيئت علمي است

كه ... ) كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و (تحصيالت تكميلي 
بعنوان يكي از شرايط اصلي عضويت هيئت علمي مطرح است، 

 به عنوان عضو هيئت علمي كافي براي ايفاي نقش موثر آنان
نيست زيرا گذراندن دوره تحصيالت تكميلي تنها دانش و مهارت  

در . هر فرد را در رشته علمي و تخصصي معيني گواهي مينمايد
حاليكه براي ايفاي نقش واقعي بعنوان عضو هيئت علمي دانشها 

 كه الزمه توفيق هر عضو ،و مهارتهاي ديگري نيز مورد نياز است
يئت علمي بشمار رفته ولي در طي تحصيالت تخصصي زمينه ه

 . كافي براي شكل گيري و ارتقاء آنان معموالً فراهم نيست

آنچه كه موفقيت هر عضو هيئت علمي را در هر رشته تخصصي 
رساند عالوه بر توانمندي تخصصي دارا بودن آندسته  به ثمر مي

 اصطالحاً به است كه اي يا دانشگاهي  توانايي هاي بين رشته
 از آن ياد Metacompetency) (عنوان فراتوانمندي 

شود، براساس مطالعات انجام شده از هر عضو هيئت علمي  مي
 : هاي زير ميرود  انتظار توانمندي و ايفاي نقش در حيطه

  حيطه آموزشي ) الف
  حيطه پژوهش ) ب 
  ارائه خدمات بهداشتي و درماني ) ج
  
  

  :حضوري  زشي نيمهضرورت برگزاري دوره آمو
هاي مختلف وابسته به روشهاي سنتي  تا مدتها آموزش رشته

گير  و متكي به منابع نوشتاري و انساني نسبتا محدود و وقت
هاي علمي با  بود كه مرور منابع و دستيابي به آخرين يافته

و اساتيد بيشتر در نقش دشواريها و موانع بزرگي همراه بوده 
منابع اصلي انتقال معلومات جديد آنهم از طريق سخنرانيهاي 

  .شدند طوالني ظاهر مي
با ورود به عصر الكترونيك و فناوري نوين و امكان دستيابي 
به حجم عظيمي از اطالعات و همچنين با ميسر شدن 

اي، موسسات آموزشي و پژوهشي و  آموزش چند رسانه
ان مواجه با يك مرحله گذر سريع از مدرسان و محقق

هاي جديد و از ابزار محدود به  هاي گذشته به نقش نقش
  .اند ابزار متنوع ياددهي و يادگيري، شده

در حال حاضر ما ناگزير از ورود به عصر يادگيري و 
اما شرط . ياددهي الكترونيكي و آموزش از راه دور هستيم

ري، استفاده هوشمندانه و استفاده بهينه و كارآمد از چنين ابزا
ها و زيانهاي احتمالي  بجا از آن و احتراز از كاستي
  . باشد بكارگيري نابجا يا شتاب زده آن مي

آموزش حضوري و آموزش غيرحضوري هر كدام داراي 
توانيم  مزايا و معايب و كاربردهايي هستند كه بهيچ وجه نمي

د كاربرد آن هاي مثبت و موار منكر آنها بوده و يا از جنبه
آموزش نيمه حضوري راهكاري است كه در آن . غفلت كنيم
شود از مزاياي هر دو روش حضوري و  سعي مي

گيري بموقع از روش  غيرحضوري بهره گرفته و با بهره
هاي روش غير  آموزش و ارزيابي حضوري بر كاستي

  .شويم حضوري فايق

   :هدف كلي     
 پاسخگويي و بهبود توانمندي تدوين دوره مهارتهاي دانشگاهي براي

اعضاي هيئت علمي در شروع خدمات دانشگاهي در زمينه مهارتهاي 
آموزشي، پژوهشي و مديريتي مورد نياز براي ايفاي نقش موثر بعنوان 

  . هيئت علمي است
  

   :اهداف اختصاصي دوره
  : انتظار ميرود اعضاي هيئت علمي در پايان دوره بتوانند

زشي، واحدهاي درسي و جلسات آموزشي با  براي دوره هاي آمو-
استفاده از روشهاي نوين و بكارگيري اصول برنامه ريزي ، برنامه 

 . آموزشي طراحي نمايند

 .  يك دوره آموزشي را سازماندهي و به نحو موثر مديريت   نمايند-

 .  منابع و راهنماهاي آموزشي را طراحي و تهيه نمايند-

 . ظري استفاده نمايند از روشهاي صحيح تدريس ن-

 . دن از روشهاي صحيح تدريس عملي استفاده نماي-

 .  ها استفاده نمايند  از روشهاي صحيح تدريس باليني در عرصه-

 .  از روشهاي صحيح تدريس در جامعه استفاده نمايند-

 فراگيران خود را با روشهاي صحيح راهنمايي و تسهيل  كننده -
 . يادگيري آنها باشند

 روشهاي صحيح و متناسب با اهداف، ارزيابي فراگيران را اجرا  از-
  . نمايند

  


