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آموزشیمدیریتورهبري،مرجعیت:گروه فرایندي- 5
90-91سال تحصیلی ):مدت اجراي فرایند(تاریخ اجراء -6
:) نیاز سنجی هاي انجام شدهس بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرایند براسا : (مقدمه و بیان مسئله -7

اگر اعضاء هیأت علمی . یا توانمندسازي اعضاء هیأت علمی یکی از ارکان مهم موفقیت در اجراي برنامه آموزشی استFaculty developmentانجام 
که بخش غیر هیات علمی این ضرورت در مورد نیروهاي حق التدریس . مسلماً برنامه آموزشی با موفقیت اجرا نخواهد شد. توانمند و غنی وجود نداشته باشد

چه بسا که این افراد هرگز روشهاي تدریس یا ارزشیلبی . ین را در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می دهند نیز احساس می شودعمده اي از مدرس
لذا به دنبال تصویب فرایند فراخوان حق التدریس در سال گذشته فرایند توانمندسازي .دانشجو وسایر دانش ومهرت مورد نیاز براي تدریس را نیاموخته اند

اجراحالدرفرآیندهرمورددرکهاستبدیهی. . ، آغاز گردید 90یروهاي حق التدریس نیز مطرح وپس از تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه از سال ن
به.باشدمیريضروامرياهداف،بهدررسیدنفرآیندکاراییوذینفعانرضایتمیزانقوت، بررسیوضعفنقاطشناساییفرآیند،مداوموارزیابی دقیق

لذا پس از گذشت یک . گرددمشخص میالزمتغییراتایجادوفرآیندکیفیتوبهبود عملکردجهتجدیدریزيبرنامهلزومبررسی،واین ارزیابیکمک
.نیمسال از اجراي فرایند مورد پایش قرار گرفت

: هدف و اهداف اختصاصی -8
توانمندسازي نیروهاي حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

توانمندسازي اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه روشهاي تدریس
توانمندسازي اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه روشهاي ارزشیابی

به دنبال تصویب فرایند فراخوان حق التدریس در .فرایند در دستور کار کمیته اصالحات فرایندهاي آموزشی قرار گرفت ارزیابی 90در سال :روش اجراء -9
وپس از تصویب )پیوست(گردید وفلوچارت فرایند وجدول گانت مراحل انجام کار تهیه گردیدسال گذشته فرایند توانمندسازي نیروهاي حق التدریس نیز مطرح 

ابتدا فرایند در مرکز مطالعات دانشگاه بررسی و کارگاههاي ضروري براي توانمندسازي ایشان مورد ..، آغاز گردید 90آموزشی دانشگاه از سال در شوراي 
گردیدSPSSم افزاقرار گرفت  ونتایج آن وارد نرمورد ارزیابی پس از یک نیمسال اجرا فرایند.وکارگاهها به ترتیب اولویت برگزار گردید. تصویب قرار گرفت

.مورد تچزیه وتحلیل قرار گرفتتی وبا استفاده از آزمون 

میانگین نمره کلی رضایت :نتایج رضایت مندي مدرسین غیر هیات علمی به شرح زیر بود:)پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: (نتایج -10
نمره رضایت ). p=0.445.(تفاوت بین دو گروه از نظر آماري معنی دار نبودبودکه72.81و خانمها 79.5رضایت مندي آقایان .درصد بود 75.39مندي 

پزشکی سبزوار موجب لذا در مجموع توانمندسازي نیروهاي حق التدریس در دانشگاه علوم).=659/0p.(مندي با مدرك تحصیلی مدرسین بی ارتباط بود
تواند به عنوان الگو در سایر دانشگاهها نیز مطرح شودبهبود عملکرد ایشان براساس نظر مدرسین شده است ومی

استفاده از نیروهاي حق ولی با توجه به است در حال حاضر سطح اثر گذاري در سطح دانشگاه ) :دانشگاه، کشوري، بین المللی(سطح اثر گذاري - 11
قابل تعمیم به کل کشور نیز می باشددر سطح کشور ,التدریس غیر هیات علمی

در راستاي ارتقا کیفیت :)عیت علمی در منطقه نزدیک می کندفرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرج(سیاست هاي باال دستی انطباق-12
آموزش وسیاستهاي آموزش پزشکی در کشور است



: نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند-13
سالهاي گذشته انگیزه ایشان براي شرکت درکارگاه کم در دانشگاه و تعویض برخی از آنها در طول علمیعدم تضمین ادامه قرارداد با اعضا غیر هیات با توجه به 

بود

: معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی -14

:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند -15
)پیوست(تصویب فرایند در شوراي آموزشی دانشگاه

:اجراء در سایر مراکز آموزشیقابلیت تعمیم و -16
در سطح کشور قابل تعمیم به کل کشور نیز می باشد, با توجه به استفاده از نیروهاي حق التدریس غیر هیات علمی

)آیند در برنامه هاي جاري آموزشیاستمرار اجراي فر(:استمرار-17
ر آینده نیز استمرار خواهد داشت دبا توجه به نیاز به استفاده از نیروهاي حق التدریس غیر هیات علمی


