
 

 

 مدرس خبره

Connoisseur Instructor 
  

 خـاص داراي    اي شود که در حرفـه      می گفتهمدرس خبره، به شخصی     
تجربه، مهارت و تسلط کافی بوده، توانایی انتقـال تجربـه و تخـصص     

صورت تدریس در دروس عملی، آزمایـشگاهی کارگـاهی و یـا             خود به 
ه اي شـاخص در زمینـ   کـاربردي را داشـته و چهـره        - تخصصی علمـی  

  .تخصصی خود باشد
  

  مفاهیم و اصطالحات مرتبط
، خبرگی توجه دقیق به اشیاء اسـت کـه          )2010(  از نظر مولد  

  گروســونوور. دارددر مقابــل توجــه ســطحی و گــذرا قــرار 
 خبرگی نوعی توانایی تجربی است کـه        ،معتقد است ) 2015(

 و تحــصیل در کــالس و یــابی دســتبــه هــیچ وجــه قابــل 
واقـع، حـالتی اسـت کـه از          در. یـست هاي دانشگاهی ن   محیط

بـه دسـت   هـاي تجربـی وي    درون شخص و براساس تحلیل  
 در هر   ،تواند خبرگی می ). 1395احمدي و همکاران،     (آید می

هــا و  حـوزه کــه ویژگــی، اهمیــت یـا ارزش اشــیا، موقعیــت  
هـاي آموزشـی      ماننـد فعالیـت    باشـد، عملکرد متنوع و متغیر     

ایـن  . )Dale Southard, 2017; Eisner, 1998 (گر شود جلوه
ها، تمیز و تشخیص    امر نیازمند توانمندي حس و درك پدیده      

  ).1393نوري، (هاست  ها و فهم تجربه ظرافت
هـایی هـستند کـه        واژه   و انتقـاد تربیتـی      خبرگی آموزشی   
 از  کـارگیري  بـه  پایـه  بـر  اسـت و     کـرده مطرح  ) 1998 ( آیزنر

 آیزنـر مفهـوم     .هاي هنري در تعلـیم و تربیـت اسـت          دیدگاه
 بـه معنـاي     »cognoscere«خبرگی را از ریـشه التـین کلمـه          
 دیـداري دارد فهم هنرهـاي      دانش، برگرفته است؛ که بیان می     

احمدي و  ( است   »نگاه کردن « فقطنیازمند توانایی دیدن و نه      
در قلمـرو   . از نظر آیزنر تدریس هنر است     ). 1395همکاران،  

شـود کـه در موضـوع     هنرهاي زیبا به کسی خبـره گفتـه مـی     
هاي اساسی را    ل و تفاوت  ئها، مسا  خاص هنري بتواند ویژگی   

در  کنـد،  بیند و درك می     می  آنچه که  ، آن بتواند  بادرك کند و    
ــ  ــرار دهــد  یقالــب طــرح و متن ــل درك ق عاشــوري و ( قاب

هنر بیان کردن آنچه را کـه فـرد خبـره در            ). 1397همکاران،  
نامنـد   نتقـاد تربیتـی مـی    کند، ا   تعلیم و تربیت درك می     مسائل

  ).1397؛ عاشوري و همکاران، 1388فتحی واجارگاه، (

هـاي   ترین عوامل در تحقق یـافتن هـدف        مدرسان از مهم    
شـیوه تـشکیل و وظـایف       نامه    اساس آیین   بر. آموزشی هستند 

 دانـشگاه   تجربـی، / هاي علمی تخصصی مدرسان خبره      کمیته
  ، مــــدرس خبــــره )1394( کــــاربردي -جـــامع علمــــی 

 کـه ضـمن احـراز       ؛شـود   مـی  گفته فرديکاربردي به   -لمیع
 داراي تجربـه،    ، خـاص  اي شرایط علمی و عمومی در حرفـه      

 توانایی انتقال تجربه و تخـصص       ؛مهارت و تسلط کافی بوده    
اي شــاخص در زمینــه   و چهــره؛ تــدریس را داشـته بــاخـود  

ــد  ــود باش ــراي و ؛تخصــصی خ ــی،  ب ــدریس دروس عمل  ت
 کـاربردي،   -ا تخصـصی علمـی    آزمایشگاهی، کارگـاهی و یـ     

 ممیـزه را دریافـت      هیئتمجوز کمیسیون تخصصی ذیربط و      
شود کـه ضـمن       می گفته فرديمدرس تجربی به    . کرده باشد 

احراز شرایط علمی و عمومی در زمینه یا حرفه خاص داراي           
تجربه، مهارت و تسلط کافی بوده، توانـایی انتقـال تجربـه و             

ه و حـداقل داراي ده      تخصص خود از طریق تدریس را داشت      
سال سابقه عملی براي تدریس دروس عملی، آزمایشگاهی و       

 هیئـت هـاي تخصـصی      کارگاهی را، به تـشخیص کمیـسیون      
ــزه، داشــته باشــد  ــشگاه جــامع علمــی(ممی ــاربردي، -دان  ک

  ).ب1394
  

  تاریخچه
معنـی شـناختن     اصطالح خبرگی از دوران فرانـسه کهـن، بـه         

در . ن نسبت به چیزي است    کسی یا چیزي یا آشنا و آگاه بود       
شد که اطالعات جـامعی در        خبره به کسی گفته می     ،آن عصر 

 موضوعاتی چون هنرهاي زیبا، موســـیقی و حتـی قـضاوت          
 در سـال      ارویـن پانوفـسکی    . طعم غذاها داشته باشـد     بارهدر

و از  » سـخن هنـري    مـورخ کـم   « عنوان   بااز خبرگی   م   1955
وي . یـاد کـرده اسـت     » حرف خبره پر « عنوان   مورخ هنري به  

گویی و بـا فکـر       اعتقاد دارد خبرگی و تعمق به معناي گزیده       
ایـن   اولیـور گلداسـمیت   م   1760در سال   . سخن گفتن است  

). 1395احمدي و همکـاران،     (کار برد   به در حوزه هنر      را واژه
بـار الیـوت      نخـستین  راتربیتی  ) نقادي(الگوي خبرگی و نقد     

. کـرد شـناختی مطـرح      بـایی در مجله تربیت زی   ) 1976(آیزنر  
  چـشم بـصیر   ویـژه در کتـاب       هاي خود و بـه     آیزنر در نوشته  

ها، فرایند گردآوري و      تا مبانی و مفروضه    کردتالش  ) 1991(
هـاي   ید اعتبـار و اعتمـاد یافتـه       ؤها و معیارهاي م    تحلیل داده 
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  ).1393نوري،  (کندمطالعه نقد تربیتی را مطرح 
داند که انتظـار      رفتارها می  اي از  آیزنر خبرگی را مجموعه     
او روش خبرگـی و نقـادي را        . رود از فرد خبره سر بزنـد       می

 چهــار مرحلــه توصــیفی، تفــسیري، ارزشــیابی، و      داراي
مرحلـه توصـیف، تالشـی اسـت بـراي        . داند یابی می  مضمون

در مرحلـۀ   . شناسایی و به تصویر کشیدن آنچه موجود اسـت        
 از گـشا هوم پـردازي راه  مف کارگیري بهتفسیر نقاد آموزشی با     

 ابـزاري  مثابـه  گیرد و آن را به    نظریات علوم اجتماعی بهره می    
در مرحله ارزشیابی، نقـاد شـرایط       . برد کار می  بهبراي توضیح   
 مرحله مضمون یابی به روایت      باو در انتها    کرده  را ارزشیابی   

میرشمـشیري و مهرمحمـدي،     (پـردازد    آنچه دیده است؛ مـی    
1388.( 

  
  

  هاي مدرس بخش و صالحیتتدریس اثر
تـوان   عهده دارد، می    وظایفی که آموزش عالی بر     همه میاندر  

تدریس را یکی از وظایف اساسی دانست که با سایر وظایف           
 زیربنـاي  منزلـه  توانـد بـه   واقع، مـی  اي تعاملی دارد و در  رابطه

محمـدي خانقـاهی و   ( آیـد  شـمار  بهها  سایر وظایف دانشگاه 
تـرین عامـل کـه در        ، مهم ه سخن دیگر  ب). 1394زاده،   حسین

پیشرفت یاددهی و یادگیري و موفقیـت تحـصیلی فراگیـران           
هاي اوسـت، اگـر سـایر        فعالیتشیوه  مطرح است، مدرس و     

طور مرتب تـدوین     ها به  اجزاء نظام آموزشی، وسایل و برنامه     
 اطـالع   درستیشده باشند، ولی مدرس از کم و کیف آنها به           

تناسـب بـا موضـوع تـدریس خـود          نداشته باشد و روشـی م     
ــد داشــت    ــدانی نخواه ــت چن ــه کیفی ــد، برنام ــاب نکن انتخ

  ).1392محمودي صاحبی و همکاران، (
، تــدریس پــنج )2004 ( از نظــر فنــسترماخر و ســولتیس  

اشـاره بـه   :  روش .1: انـد از    عبـارت   کـه  عنصر اساسـی دارد،   
هـایی دارد کـه مـدرس بـراي تقویـت            هـا و تکنیـک     مهارت

اشـاره بـه ایـن      :  آگـاهی  .2. بـرد   یکار مـ    بهگیران  یادگیري فرا 
هـا، عالیـق و      موضوع دارد که مدرس تا چه اندازه از توانایی        

میـزان   اشـاره بـه   :  دانـش  .3. پیشینه تربیتی فراگیران خبر دارد    
 کـه در    داردها و موضـوعاتی      تسلط مدرس بر مفاهیم، روش    

ــده  کــه نــشان: هــا  غایــت.4. کنــد کــالس تــدریس مــی دهن
 کـه مـدرس بـراي رشـد         استهاي تربیتی و آموزشی      آل ایده

پردازد که   به این موضوع می   :  ارتباط .5. فراگیران در نظر دارد   
 مدرس و فراگیران بایـد وجـود داشـته      میاناي   چه نوع رابطه  

هـاي   آیزنر بر این باور است که نظریه      ). 1393غالمی،  (باشد  
شـی  هـاي آموز    به فعالیـت   دهی تدریس و یادگیري در جهت    

هاي موجود تدریس در حوزه      وي نظریه .  است کارسازبسیار  
 تدریس  ،الف: استکرده  آموزش عالی را به سه دسته تقسیم        

معنـی    تـدریس بـه    ،ب.  بازگویی و انتقـال اطالعـات      معنی به
معنی ایجاد امکان یادگیري      تدریس به  ،ج. سازماندهی فعالیت 

  ).1392ستاري، (
ـ          اي  ه طـور گـسترده    تدریس اثربخش در آموزش عـالی ب

براي رسـیدن بـه   . معطوف به دانشجویان و یادگیري آنهاست     
 تـدریس   نخـست، : اهمیـت دارد  این هدف دو اصل اساسـی       

 است که   اي ویژههاي   ها و رویه    از مهارت  اي نیازمند مجموعه 
اند و دوم، تدریس باید بتوانـد بـه    ها شناسایی شده  پژوهش با

دولـین و  (اشـته باشـد      توجـه د   ویـژه نیازهاي بافت و زمینـه      
ــمرویکرما،  ــه2010س ــل ؛ ب ــدي،   نق ــی و اس ). 1392از غالم

تدریس اثربخش باید مـنظم و برانگیزاننـده باشـد و موجـب            
بهـادري و همکـاران،     (افزایش کارایی استاد و دانشجو شـود        

جانبـه دارد    تدریس اثربخش ساختاري پیچیده و چند     ). 1393
گیرد و بیشتر مدرسانی      می بر اندازهاي متفاوتی را در    که چشم 
. هـاي گونـاگونی دارنـد       کـه توانـایی    گیرنـد  کار مـی   آن را به  

 ،تنها باید نقاط قوت و ضـعف خـود را شناسـایی            مدرسان نه 
 و همـه ایـن   کننـد و بهبود آنها نیز تالش      ارتقاء  بلکه باید در    

 در یادگیري فراگیـران ایجـاد       مطلوب تغییري   سرانجامفرایند  
ــی ــد م ــامري،  (کن ــت). 1397س ــدگاه گالبرای ، )2004 ( از دی

: ازجملـه تدریس اثربخش مستلزم پنج حیطـه دانـش اسـت،           
 بـاره  خـود، دانـش در     بـاره دانش اصـول تـدریس، دانـش در       

  .فراگیران، دانش محتوا، و دانش روش
اي از دانش، مهارت، توانـایی        مجموعه منزله صالحیت، به   

 شـود   تعریـف مـی    ،و نگرش الزم براي انجام کاري مشخص      
)Baum et al., 2001( .صورت توانـایی   صالحیت مدرسان به

 دانـش و مهارتـشان تعریـف شـده        کارگیري بهاثبات شده در    
 این واژه، بر مسئولیت و استقالل آنان نیـز اشـاره دارد           . است

)Grün et al., 2009( .ترین عناصر نظام  مدرسان، یکی از مهم
 ،واننـد ت  خـود مـی  ویـژه هـاي     که بـا ویژگـی     هستندآموزشی  
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و خالقیـت و نـوآوري آنــان را   را پاسـخ  نیازهـاي فراگیـران   
نقـل از سـلیمی و       ؛ به 1391حاتمی و رئیسی،    (پرورش دهند   

 فضایی است کـه فراگیـر در       آفریننده ،مدرس). 1396عبدي،  
، اسـتعدادهاي بـالقوه خـود را شـناخته و           یابد میآن بصیرت   

صی خود اي و شخ هاي حرفه جهت توانایی  دهد و در   رشد می 
 تکیـه بـر   دارد؛ ایـن تغییـرات بـا         بهترین شیوه گام بـر مـی       به

درگـاهی و   ( پـذیرد  مـی هاي مطلوب مدرس صورت  ویژگی
هـاي تـدریس اثـربخش       تـرین مؤلفـه     مهم). 1389همکاران،  

مدرسان دانشگاه، ناظر بر طراحی تدریس، اجـراي تـدریس،          
هـاي   مدیریت کـالس، روابـط انـسانی، ارزشـیابی و ویژگـی           

 هیئـت یتی است و عملکرد تدریس اثـربخش اعـضاي         شخص
در فرایند تدریس و    ها    مؤلفهمیزان کاربست این    پایه    برعلمی  

بـه  ). 1396اسـالمیان و همکـاران،      (شـود    یادگیري تعیین می  
، مدرس اثربخش کسی است که با طرح درس از          سخن دیگر 
 آمـوزش   عرضـه  و به    یافتهشده در کالس حضور      پیش تعیین 

 با این هـدف، تـسلط بـر موضـوع           ؛آن بپردازد اس  اس  برمؤثر  
هاي تدریس، شرکت    درس و تخصص در آن، تنوع در روش       

 زمـان بـراي   تعیـین  از راه تدریس فراینددادن دانشجویان در   
سخنرانی، داشتن انتظارات باال و معقول از فراگیران و مـوارد           

گلدور ). 1393سلیمی و رمضانی،    (مشابه را مدنظر قرار دهد      
 که مـدرس خـوب، الگـو و نمونـه           بر این باورند   ،ونیگو بر 

 و  رونـد    مـی  شمار ها به  براي دانشجویان خود در اجراي نقش     
 هـستند  براي ادامه حیات هر نظـام آموزشـی          ترین مؤلفه   مهم

؛ 1383(از نظـر میلـر و میلـر         ). 1393بهادري و همکـاران،     (
هـاي مهـارتی کـه     حیطـه ) 1393نقل از سلیمی و رمضانی،     به
 .1: انـد از  عبـارت کنـد،    ربخشی کار هر مدرس را تعیین می      اث

علــم و مهــارت در درس و  (صــالحیت و توانــایی فنــی   
هــاي  ویژگــی( صــالحیت و توانــایی شخــصی .2 ؛)آمــوزش

ــاري  ــؤثرشخــصی و رفت ــتم ــد تعلــیم و تربی  .3 ؛) در فراین
 و  ارائـه ریزي،   آگاهی از برنامه  (اي   صالحیت و توانایی حرفه   

بــر ایــن، برخــورداري از دانــش  افــزون). یارزیــابی آموزشــ
ن و وقار، مهـارت در برقـراري        أموضوعی در سطح عالی، ش    

ــایی   ــاط، شخــصیت جــذاب و توان  موضــوع از عرضــهارتب
هامر و همکـاران،    (آل بیان شده است      هاي اساتید ایده   ویژگی

ــه2012 ــدي،   ؛ ب ــلیمی و عب ــل از س ــده). 1396نق اي از  گزی
  . شده استعرضه) 1(ل صالحیت هاي مدرسان در جدو

 اي از صالحیت مدرسان دانشگاه  گزیده.1جدول 

ــت  گالبرایـــــ
)2004( 

مدرســــان بایــــد داراي خــــصوصیات 
ــارت ــین شخــصیتی، مه ــاي ب ــردي و  ه ف

 . باشندمطلوبرفتارهاي 
وانگیـــــــی و 
ــاران  همکـــــ

)2006( 

روز رسانی دانش، تعامل مـؤثر، روابـط         به
فردي، خالقیت و نوآوري، مسئولیت      میان
 ريپذی

  )2006( تیال 
 

داشـته  اي   هاي ویـژه   مدرسان باید مهارت  
طراحی آموزشی، عرضـه    : جمله ، از باشند

ــاوري     ــی، فن ــابی آموزش ــوزش، ارزی آم
هـاي   اطالعات، مـدیریت دروس، سـبک     

شناسـی، توسـعه منـابع       شناختارتباطی،  
انــسانی، مــدیریت تعــارض، و مــدیریت 

 .منابع
 و ویلیامز   هیئت

)2011( 
ــژوهش ــدریس، پ ــا ســایر ت ، همکــاري ب

 علمـی، مـشاوره، عرضـه       هیئـت اعضاي  
 خدمات

ســـــــوگومار 
)2009( 

ــردي   ــالحیت ف ــانی و  (ص ــوش هیج ه
ــاطی ــارت ارتب ــی ) مه و صــالحیت علم

 )اي اي و اطالعاتی و حرفه سواد رایانه(
ــا   ــگ و مـ ژانـ

)2006( 
هـاي   دانش و مهارت  (اي   صالحیت حرفه 

ــه ــالحیت روان )اي حرفـ ــناختی  ، صـ شـ
رفت، ابتکار، سـازگاري،    گیري پیش  جهت(

ــه ــسئولیت  همکــاري، اخــالق حرف اي، م
و صـالحیت   ) پذیري و وفاداري سازمانی   

تـأثیر، مـشاوره، روابـط      (الگوي عملکرد   
 )شخصی

کـاربردي، از ارکـان اصـلی تحقـق          - مدرسان دانشگاه علمـی   
هـاي   ویژگـی . هـا و اهـداف ایـن دانـشگاه هـستند           ماموریت
در چند حـوزه     کاربردي - می دانشگاه عل  انهاي مدرس  فعالیت

 پیچیـدگی   . ب ؛هـا   تنـوع نقـش    .الـف : شـود  ذیل بررسی می  
ــسئولیت ــد. ج؛م ــش چن ــدي و  دان ــردي . د؛بع  شخــصیت ف

  .اي حرفه
نقـشی کـه مدرسـان دانـشگاه علمـی          : هـا  تنوع نقـش  . الف
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 به  ، سنتی دانش و شایستگی    عرضه از   ،کنند  می ءکاربردي ایفا 
 بـه   ، کالس سنتی  یتز مدیر اي فراگیران؛ ا    حرفه دهنده توسعه

مدرسـان دانـشگاه    .  اسـت  کـرده برانگیزاننده فراگیران تغییـر     
، بلکه آفریننده   کنند   می عرضهتنها دانش را     کاربردي نه  - علمی

  .کننده دانش نیز هستند و توزیع
  دادنفعالیت اصـلی مـدرس انجـام      :  پیچیدگی مسئولیت  .ب

نتخـاب  همزمـان کـه ا    . هاي تدریس و یادگیري است     فعالیت
ـ      هاي تدریس پیچیده می    روش صـورت   هشود، مدرس بایـد ب

هاي آموزشی را با توجه بـه هـدف آمـوزش،         خالقانه فعالیت 
بـر   افزون. کندمحتوا، محیط، و تغییرات تکنولوژیکی سازگار       

دادن هـاي آموزشـی، مـدرس بایـد مـسئولیت انجـام              فعالیت
هـاي دانـشگاهی کـاربردي، توسـعه برنامـه درسـی،             پژوهش

هاي تعاونی،   اي، آموزش شرکت   هاي حرفه  زیابی صالحیت ار
عهـده   هـا را نیـز بـر        خدمات اجتماعی، و سایر فعالیت     عرضه
  . بگیرد
- ساختار دانش مدرسان دانشگاه علمی    :  دانش چندبعدي  .ج

اي و در    بعدي از دانش حرفـه     باید شامل دانش چند    کاربردي 
شی، و  هاي نوین آموز   سطوح نظري و عملی، فلسفه و روش      

مدرسـان بایـد تجربیـات کـاري در         . اي باشـد   اخالق حرفـه  
ســاختار . باشـند داشــته اي  نامــه حرفـه  صـنعت و یــا گـواهی  

کــاربردي متــشکل از  - صــالحیت مدرســان دانــشگاه علمــی
 آموزشی، پردازش اطالعـات،     گوناگون هاي عناصر شایستگی 

پژوهش دانشگاهی، خدمات اجتماعی، نـوآوري، خودسـازي      
  .دي استو توسعه فر

شخــصیت فــردي مــدرس : اي  شخــصیت فــردي حرفــه.د
صـورت اراده و احـساس عـالی، فلـسفه معقـول، آگـاهی               به

براي نفوذ و تحت    . شود اخالقی و عملکرد پایدار تعریف می     
 قراردادن دانشجویان، مدرس باید فردي صـادق، سـالم،          تأثیر

، و  زیـاد تحمـل بـا قـدرت    جانبـه، مثبـت،      داراي توسعه همه  
  ).Qiuyan and Qin, 2009 (باشد اي از عالقه حرفهسرشار 

-هاي کلیدي مدرسان علمی    صالحیتترین    مهماز جمله     
صالحیت آموزشی، صالحیت محتـوا،     : اند از   عبارتکاربردي  
کار با فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، خالقیـت،      صالحیت

ــی و نوشــتاري، درك ویژگــی  ــاط کالم ــوآوري، ارتب ــاي  ن ه

هاي شخصی، و تسلط به زبـان        ، صالحیت فراگیران، دینداري 
  ).Wagiran et al., 2019(است خارجی 

 کـاربردي را   - هاي مدرسـان علمـی     صالحیتطور کلی    به  
چهار حـوزه فعالیـت آموزشـی، اداري، توسـعه و           به   توان می

هاي فعالیـت    حوزه. تقسیم کرد سازي   تضمین کیفیت و شبکه   
-مدرسـان علمـی   توان بعد عملیـاتی      آموزشی و اداري را می    

هـاي توسـعه و تـضمین کیفیـت، و      کاربردي دانست و حوزه   
 تـوان بعـد اسـتراتژیک کـار آنـان دانـست            سازي را می   شبکه

)Volmari et al, 2009 .(اي از  هاي هر حوزه و گزیده فعالیت
  . شده استعرضه) 2(نیاز در جدول  هاي مورد صالحیت

  

 کـاربردي، مـدرس و مـدرس        -هاي علمی  آموزش
  خبره
ــر ــاس  ب ــین اس ــک آی ــاده ی ــه  م ــالی نام ــوراي ع ــشکیل ش  ت

 237 و 234 مـصوب جلـسات    کـاربردي -هاي علمی   آموزش
ــورخ  ــالی  ش  9/11/69 و 11/10/69م ــوراي ع ــالب  ش انق

 گفتـه هایی   کاربردي به آموزش   - هاي علمی  فرهنگی، آموزش 
هـاي   دانش افراد و ایجـاد مهـارت        ارتقاء با هدف شود که     می

تعلـیم  افـراد   استعدادهاي نهفته در      وردن  فعلیت درآ  الزم و به  
آموختگان را براي احراز شغل، حرفـه و          شود و دانش    داده می 

  کند و توانـایی آنـان       گوناگون آماده می   کسب کار، در مشاغل   
تـا سـطح    را براي انجام کاري که به آنان محول شـده اسـت  

هاي مجلـس شـوراي     مرکز پژوهش  (دهد میمطلوب افزایش   
  ).1370اسالمی، 

کارگیري مدرسان در مراکـز آمـوزش    هبنامه    اساس آیین   بر  
کـاربردي وابـسته یـا تحـت نظـارت دانـشگاه جـامع          - علمی
 گفتـه کاربردي، مدرس علمی کـاربردي بـه شخـصی           - علمی
هـاي    که توانایی تدریس و تحقیـق در دروس دوره           ،شود می

 ایـن   4 و   3علمی کاربردي را دارا باشد و حائز شرایط مـاده           
  :آید باشد؛ به شرحی که در ادامه مینامه  آیین

شـرایط عمـومی مدرسـان      : شرایط عمومی مدرسان  : 3ماده  
ها   علمی دانشگاههیئتتابع شرایط عمومی استخدام اعضاي 

 عـالی   هیئتنامه    آیین بر اساس و مراکز آموزش عالی کشور،      
شوراي عالی انقـالب    ش   10/2/87 و   19/4/86جذب مورخ   
  .فرهنگی است
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   هاي فعالیت ک از حوزهکاربردي در هری- هاي مورد نیاز مدرسان علمی اي از صالحیت گزیده. 2جدول 
)Volmari et al., 2009( 

 ریزي سازماندهی و برنامه

  دانش مبانی مدیریت منابع انسانی
 ثبت یادگیري/ مهارت مذاکره

 هاي ثبت پیشرفت فراگیران شیوه
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مهارت

  اداري مهارت کار تیمی و برقراري ارتباطات

 مدیریت پروژه

  المللی نابع توسعه ملی و بینآگاهی از م
  دارا بودن دانش و مهارت مدیریت پروژه

  بندي دارا بودن دانش و مهارت بودجه
 فرهنگی هاي میان دارا بودن مهارت

 ریزي برنامه

  جمله اهداف و نتایج یادگیري دانش برنامه درسی از
 آگاهی از ابزارها و منابع براي تحلیل نیازهاي یادگیري

 المللی هاي آموزشی ملی و بین  سیاستآگاهی از
 هاي تدریس هاي یادگیري و استراتژي آگاهی از نظریه

 تسهیل یادگیري

 هاي تدریس و یادگیري دانش نظریه
 صورت شفاف و اثربخش مهارت عرضه محتواي آموزش به

 پذیر صورت متنوع و انعطاف مهارت عرضه مطالب به
 المللی اي خود در سطح ملی و بین رفهها در حوزه فعالیت ح آگاهی از پیشرفت

 هاي مشاوره و راهنمایی دانش نظریه و تکنیک
 مهارت ایجاد و مدیریت محیط یادگیري ایمن

 فردي هاي بین مهارت

 آموزش

 ارزیابی
  ها و ابزارهاي ارزیابی ها، تکنیک دانش نظریه

 هاي شغلی ادراك گسترده درباره آموزش

 توسعه فردي
  اهی از اهمیت توسعه فردي آگ

  هاي پژوهشی در تدریس توانایی تلفیق یافته
 هاي حوزه شغلی به آموزش  توانایی انتقال پیشرفت

 پیشرفت مؤسسه

  هاي سازمان یادگیرنده دانش نظریه
 آگاهی از اهمیت رویکرد مؤسسه براي پیشرفت

 ها و ابزار المللی، اولویت آگاهی از اهداف بین
 ی و رهبري پروژهمهارت کار تیم

ــعه و  توسـ
ــضمین  تــ

 کیفیت

 تضمین کیفیت
  دانش نظري، اصول و ابزارهاي تضمین کیفیت

 توانایی ثبت و تحلیل بازخوردها
 هاي آموزشی مهارت استفاده از بازخوردها براي بهبود فعالیت

 سازي درونی شبکه
  آگاهی از کار تیمی اثربخش

 آشنایی با مدیریت تغییر
 سازي شبکه توانمندي همکاري با همکاران

 سازي بیرونی شبکه
  المللی  سازي بین هاي شبکه آگاهی از فرصت
 المللی هاي ملی و بین آگاهی از سیاست

 المللی در برنامه درسی و آموزشی اندازهاي بین آگاهی از چگونگی تلفیق چشم
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 دارايمدرسـان بایـد     : شرایط اختصاصی مدرسـان   : 4ماده  
 ؛ مدرك دکتري در رشته مرتبط     .1: یکی از شرایط ذیل باشند    

 مدرك کارشناسی ارشد در رشته مرتبط و حداقل سه سال           .2
 مـدرك   .3 ؛تجربه کـاري مـرتبط در محـیط کـار و تـدریس            

 سال سابقه کار و تجربه مرتبط و مـستند کـه            7کارشناسی با   
) 1تبـصره   . (قل سه سال آن بعد از فارغ التحصیلی باشد        حدا

مدرسان داراي مدرك کارشناسـی صـرفاً مجـاز بـه تـدریس             
دروس نظري بـه ایـن دسـته از متقاضـیان هماننـد مدرسـان               

دارا بـودن  ) 2تبصره . ( ممیزه خواهد بود هیئتتجربی با راي    
ــرایط ســنی حــداقل    ــال28ش ییدیــه أدارا بــودن ت. 4 ؛ س

ش  3/3/1394مـصوب   نامـه     آیین براساس – تجربی/خبرگی
  ).الف 1394دانشگاه علمی کاربردي، ( ممیزه دانشگاه هیئت
 :جمله از. هایی هستند  خبرگان بدون مدرك داراي ویژگی      

، کـه در غیـر      را دارند  دانش و آگاهی در زمینه موردنظر خود      
. صورت جامعه آنها را خبره و توانمنـد نخواهـد دانـست            این

از  کشاکش زمان تجربیاتی بـه تجربیـات ایـشان     همچنین، در 
تواند در نـوع خـود     شده است که می   افزوده تجربه فردي    راه

  ).1383شمس، (کامالً منحصر به فرد باشد 
  

شرایط اختصاصی مدرسان خبره دانـشگاه جـامع        
شـیوه   کاربردي، کمیته مدرسان خبـره، و        -علمی

  بررسی پرونده متقاضیان
تر از کارشناسی و نیـز    تحصیلی پایین  مدرك باکلیه متقاضیان   

 مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر کـه متقاضـی        بامتقاضیان  
مرتبط با مدرك تحصیلی     هاي تخصصی غیر   تدریس در زمینه  

، در صورت دارا بودن شرایط زیر بـه تـشخیص           هستندخود  
 ممیــزه مجـاز بــه  هیئـت کمیـسیون تخصـصی و راي نهــایی   

  :شوند میتدریس 
 سـال سـابقه کـار مـرتبط و مـستند          10حداقل  دارا بودن     

براي تـدریس در دروس عملـی، آزمایـشگاهی، کارگـاهی و            
 سال براي تـدریس در دروس نظـري   15کارورزي و حداقل  

  . ممیزههیئتیید أتخصصی به تشخیص کمیته ذیربط و ت
تجربـی حـداکثر مجـاز بـه تـدریس           / مدرسان خبره  :تبصره
ربـط   خصصی ذي عنوان درس به تشخیص کمیسیون ت      سه

 .هستند ممیزه هیئتیید أو ت
 .دارا بودن توانایی تدریس و انتقال تجارب و تخصص

 .اخذ گواهی مهارت عمومی از مراکز تربیت مدرس دانشگاه
 طی پنج سـال نـسبت بـه         بایدتجربی   / مدرسان خبره  :تبصره

بدیهی اسـت در صـورت   . کنندخود اقدام ارتقاء ترفیع و   
پس از مدت مقـرر،  ارتقاء رفیع و  عدم دارا بودن شرایط ت    

 .شود میمجوز تدریس مدرس لغو 
 . سال70دارا بودن شرایط سنی حداکثر 

 کلیه موارد خـاص خـارج از مـوارد منـدرج در ایـن               :تبصره
 ممیزه قابـل بررسـی خواهـد بـود          هیئتنامه با راي     آیین

 ).ب1394دانشگاه جامع علمی کاربردي، (
گاه علمی کاربردي وجـود     هایی که در دانش    یکی از کمیته    

هـاي   وظایف کمیتـه  . تجربی است /دارد، کمیته مدرسان خبره   
  :تجربی به شرح زیر است /مدرسان خبره

هاي علمـی، تجربـی و مهـارتی         صالحیتتأیید   بررسی و    .1
  متقاضیان تدریس

توانـد از متقاضـی بـراي         در صورت لزوم کمیته می     .1تبصره
  .انجام مصاحبه دعوت به عمل آورد

ــه تخصــصی   .2 ــا زمین ــرتبط و متناســب ب ــین دروس م  تعی
  متقاضیان

 بررسی درخواست هاي ترفیع، همترازي، مدرس نمونـه و       .3
 بـه   کـاربردي   - علمـی تجربـی   /ارزشیابی مدرسـان خبـره    
  پیشنهاد رییس مرکز ذیربط

مدرسان ارتقاء هاي ترفیع و   رسیدگی به درخواست .2تبصره  
ز تـدریس مـدرس     بار، از تاریخ اخذ مجو      سال یک  5هر  

  ).ب1394دانشگاه جامع علمی کاربردي، (شود  انجام می
یس مرکز   تجربی به درخواست رئ    /پرونده متقاضیان خبره    

 اجرایـی جـذب     هیئـت  در دبیرخانه    نخستربط   آموزش ذي 
 ممیزه ارسال   هیئتبه دبیرخانه   تأیید  استانی بررسی و پس از      

تطبیق مدارك  پس از بررسی و احراز شرایط اولیه و         . شود می
 هیئـت  ممیزه در دبیرخانـه      هیئتو مصوبات   نامه    آیینبا مواد   

 بررسی نهایی به کمیته مدرسـان       برايممیزه، پرونده متقاضی    
 -دانــشگاه جــامع علمــی(شــود  تجربــی ارســال مــی /خبــره

  ).ب1394کاربردي، 
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  شناسی کتاب
انـواع  بازنگري  ). 1395. (و مهدیزاد تهرانی، ا   .  امینی زرین، ع   .، غ احمدي

دیـدگاه  (از منظر نظریـه خبرگـی       ) دیدگاه لی شولمن  (دانش معلمی   
اي از یـک   نمونـه . و ارتبـاط آن بـا فنـاوري آموزشـی        ) الیوت آیزنـر  

 ،)60(15،  هـاي آموزشـی     فـصلنامه نـوآوري   . تحلیلی-پژوهش توصیفی 
28-6.  

ــالمیان، ح ــري، ا .اس ــاه جعف ــستانی، م. ، میرش ــی ). 1396. (ر.و نی بررس
 علمـی دانـشگاه اصـفهان       هیئـت  اثربخش اعـضاي     عملکرد تدریس 

  .11-23، )2(6، نما. براساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان
ــادري، م ــوکالیی، ق.ك.به ــی واس ــدآبادري م.، رجب ــوبی، م. ، رع . و یعق

گـذار بـر    تأثیرهـاي    مؤلفـه تحلیل روابط سیـستماتیک بـین       ). 1393(
ا استفاده از   تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ب       

، فصلنامه مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش علـوم پزشـکی       . تئوري گراف 
5)1(، 35-28.  

نامه بکارگیري مدرسـان در   آیین). الف1394(کاربردي  -دانشگاه جامع علمی  
مراکز آموزش علمی کاربردي وابسته یا تحت نظارت دانشگاه جامع علمـی            

ـ   . کـاربردي  شگاه جـامع علمـی   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ دان
  .کاربردي

نامه نحوه تشکیل و وظـایف        آیین). ب1394(کاربردي  -دانشگاه جامع علمی  
. تجربی دانشگاه علمی کـاربردي    /کمیته هاي علمی تخصصی مدرسان خبره     

  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ دانشگاه جامع علمی کاربردي
، .، روشـنی، م   .، رعـدآبادي، م   .، صادقی فر، ج   .، حموزاده، پ  .درگاهی، ح 

ارزیابی معیارهاي یـک اسـتاد   ). 1389. (زاده، پ و سلطان . سلیمی، م 
توانمند براي تـدریس اثـربخش از دیـدگاه دانـشجویان پیراپزشـکی             

مجله دانشکده پیراپزشـکی دانـشگاه علـوم    . دانشگاه علوم پزشکی تهران   
  .91-98، )4 و 3 ( 4 ،)پیاورد سالمت(پزشکی تهران 

 مدل تدریس اثربخش اساتید دانـشگاه بـر پایـه           ارائه. )1397. (سامري، م 
 پژوهـشی آمـوزش و   –نـشریه علمـی   . تحلیل شبکه عـصبی مـصنوعی     

  .79-102 ،)44(11، ارزشیابی
هـاي تـدریس اثـربخش از دیـدگاه          مؤلفـه ارزیابی  ). 1392. (ستاري، ص 

  .134-146 ،)2(10 ،ریزي درسی پژوهش در برنامه. دانشجویان
ــلیمی ، ج ــضا. س ــایی ). 1393. (نی، قو رم ــهشناس ــدریس  مؤلف ــاي ت ه

مطالعه موردي دانشگاه علمـی     (اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس      
گیـري و ارزشـیابی    فـصلنامه مطالعـات انـدازه   ). کاربردي استان کردستان 

  .33-61 ،)8(4، آموزشی
ــلیمی، ج ــدي، ا. س ــشجویان از ). 1396. (و عب ــی ادراك دان پدیدارشناس

مطالعه موردي مفهـوم صـالحیت هـاي        : انشگاهعناصر آموزشی در د   
  .30-64 ،12، ریزي آموزشی مطالعات برنامه. آموزشی مدرسان

مجموعـه  ). مدرسـین کـاربردي   (خبرگان بدون مدرك    ). 1383. (شمس، د 
 27 و   26(کـاربردي   -مقاالت سـومین کنگـره آمـوزش هـاي عـالی علمـی            

  .کاربردي - تهران، دانشگاه جامع علمی. )آذرماه

). 1397. (و علـی عـسگري، م  . ، نـادري، ع .، سیف نراقـی، م  .ي، ه عاشور
لیف کتــب فارســی دوره اول أ الگــوي مناســب تــدوین و تــعرضــه

پـژوهش در   . هاي خبرگی آموزشی و انتقـادي      مؤلفهمتوسطه براساس   
  .175-194 ،)40(12، هاي آموزشی نظام

. ه درسی برنام یرانیدانشنامه ا . یستدر/  آموزش یفتعر). 1393. ( خ ی،غالم
 / http:// daneshnamehicsa. ir/ userfiles :ی در دسترسـ یـت قابل

file/ article/6/Dr_%20Gholami_%2027_10_93--6-3-1.pdf  
اي اسـاتید در ارتبـاط بـا         تجربـه حرفـه   ). 1392. (و اسدي، م  . غالمی، خ 

دوفصلنامه نظریـه و عمـل در   . پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی   
  .5-26 ،)2(1. برنامه درسی

 .چـاپ اول .ریزي درسی اصول و مفاهیم برنامه   ). 1388. (فتحی واجارگاه، ك  
  .نشر دانشگاهی بال: تهران

تـدوین و اعتباریـابی     ). 1394. (ع.زاده، ا  و حـسین  . محمدي خانقـاهی، م   
- نـشریه علمـی   . مدل تدریس اثربخش بـراي اسـاتید دانـشگاه تبریـز          

  .77-91، )31(8، پژوهشی آموزش و ارزشیابی 
شناسـایی  ). 1392. (نیا قلزم، ح   و قلی . ، نصري، ص  .محمودي صاحبی، م  

کیـد بـر آمـوزش      أمعیارهاي ارزیابی عملکرد تـدریس اسـتادان بـا ت         
  .283-292 ،)4(7، نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش. مهندسی
نامه تشکیل شوراي  آیین). 1370(هاي مجلس شوراي اسالمی    مرکز پژوهش 

مـصوبات شـوراي    : مرجع تـصویب  . کاربردي  - علمیهاي   عالی آموزش 
 / https://rc. majlis.ir:  دری دسترسـ یتقابل. عالی انقالب فرهنگی

fa/law/show/100110  
ــشیري، م ــدي، م. میرشم ــت ). 1388. (و مهرمحم ــیم و تربی ــسانه تعل : اف

. مطالعـه مــوردي یـک مدرســه بــه روش خبرگـی و نقــادي تربیتــی   
  .7-30، )30 (8، هاي آموزشی نوآوري

دانـشنامه ایرانـی برنامـه      . الگوي خبرگی و نقـد تربیتـی      ). 1393. (نوري، ع 
 /http://www. daneshnamehicsa.ir: ی در دسترسـ یـت قابل. سیدر

userfiles/file/article/7/EDITED%20Dr_%20Alinoori_%207.pdf  
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