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  :مقدمه

ها و محدوديتهاي گسترده  توسعه و ارتقاي نظام آموزش عالي كشور در سه دهه اخير عليرغم تحريم        

در سايه الطاف بيكران الهي و هدايت داهيانه رهبر كبير انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري با طراحي نظام 

كي بر توان علمي داخل كشور در حوزه منابع و متون دستاوردهاي چشمگير و درخور ستايش و مديريتي مت

اما تحقق تمدن باشكوه اسالمي ـ ايراني نياز به عبور از دوره تثبيت . مباهاتي را براي كشور فراهم نموده است

جهاني و كسب  مديريت و ورود به عرصه رشد جهش سريع علمي براي گذر از تغييرات و تحوالت سريع

اين امر صرفا با تغيير و ايجاد ساختار مديريتي جامع و . نمايد الملل را طلب مي جايگاه شايسته در نظام بين

نامه مديريت  آيينآخرين مصوبات در اين راستا و با عنايت . متناسب با وضعيت كنوني ميسر خواهدگرديد

كده پزشكي آيين نامه جامع مديريت دانش رهنگيدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شوراي عالي انقالب ف

  .ذيل قابل اجراستكرمانشاه به شرح 

  

   :دانشكده معاونين و ساير مديران رئيس ، شرايط عمومي 

  

  ي و مباني ايدئولوژيك آن اسالمنظام جمهوري ـ اعتقاد به 1        

  ـ عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات؛2        

  ارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به احكام ديني؛ـ د3        

  ؛دانشكده ـ برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وجاهت علمي و آشنا بودن به اداره امور 4        

  .هاي غيرقانوني ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه 5        

     :آموزشي دانشكده معاونين  و رئيس شرايط اختصاصي  

    
  عضو هيأت علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛ـ 1        

سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با  5ـ داشتن حداقل 2        

  مدرك دكترا؛

  .ـ دارا بودن مدرك تحصيلي و تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر3        

     

  



  :در دانشكده پزشكي  ضوابط انتخاب يا انتصاب مديران

  :حداقل شرايط الزم جهت انتصاب يا انتخاب مديران دانشكده پزشكي 

 مهارتهاي مديريتي: داشتن معيار هاي عمومي مديريتي مانند   .1

 آشنايي با قوانين مرتبط با وظايف: داشتن معيار هاي اختصاصي مانند  .2

 صالحيت هاي اخالقي ،فردي و ايدئولوژيك  .3

  

  .اجد شرايط در كميته مديريت دانشكده بررسي مي گردندافراد و: 1تبصره 

معاونت امور مالي ، معاونت اموزشي پايه رياست دانشكده، كميته مديريت دانشكده شامل : 2تبصره 

  .و باليني و مدير اموزش دانشكده مي باشند

  : وظايف و اختيارات رييس دانشكده        

هم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در ـ ايجاد نظم و انضباط كاري و فرا1        

  واحدهاي مختلف دانشكده

  ها؛ هاي ابالغي از سوي رئيس موسسه به مديران گروه نامه ـ ابالغ كليه مصوبات، مقررات و آيين2        

  شود؛ ـ نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رييس موسسه ابالغ مي3        

  ايجـاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهـنگي دانشكده ـ4        

  ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده 5        

  ـ پيشنهاد بودجه ساالنه دانشكده 6        

  ه؛ـ ارزيابي كار ساالنه دانشكده و گزارش آن به رييس موسس7        

  .ها و اظهارنظر درباره آنان ـ بررسي صالحيت معاونان گروه 8        

  : معاون دانشكده        

  :الف ـ جايگاه        

  .تشخيص هيأت رئيسه موسسه داشته باشد معاون بهتا شش تواند بر حسب نياز سه  دانشكده مي        

  : ب ـ وظايف و اختيارات معاونان دانشكده        

  .گردد حسب مورد به معاونان دانشكده محول مي ز وظايف و اختيارات رئيس دانشكدهمتي اتمام يا قس

  

  :گروههاي آموزشي و پژوهشي انمدير        

  :الف ـ جايگاه        

هاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشكل از اعضاي هيات علمي متخصص در يك رشته از  گروه        

  .اير استشعب دانش بشري كه در دانشكده د



  :ب ـ نحوه انتصاب        

به رياست باشند توسط شوراي گروه مربوطه مديريت گروه  تصدي داوطلب گروه كه تن از اعضايدو حداقل 

و معاونت آموزشي دانشگاه با تاييد آنها دو نفر را انتخاب و از ميان  رئيس دانشكدهدانشكده معرفي شده و 

  .گردد منصوب ميه مديريت گروه ببراي مدت دو سال دانشگاه حكم رئيس 

تبصره ـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش         

  .پذيرد عملكرد دو ساالنه وي صورت مي

  

  :ج ـ وظايف و اختيارات مدير گروه        

، )نظري ـ عملي(لمي اعم از آموزشي هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات ع ـ ابالغ برنامه1        

پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر 

  حسن اجراي آن؛

ـ تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط 2        

ت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم مشي شوراي دانشكده با مشور

  سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده؛

ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحوالت علمي و تسليم  ـ تجديدنظر مستمر در برنامه3        

  هاي به مراجع ذيربط؛ اين برنامه

ـ تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي 4        

  گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛

  ده به اعضاي گروه؛ها و مصوباتي ابالغي از سوي رييس دانشك نامه ها و آيين ـ ابالغ بخشنامه 5        

  ؛ازهاي مالي گروه به رييس دانشكدهـ پيشنهاد ني 6        

ـ انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد 7        

  نياز گروه به رييس دانشكده؛

هاي ديگر آماده انجام دادن آن است  اري گروهـ پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همك 8        

  ؛دانشكدهبه رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي 

  ـ ارزيابي كار ساالنه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده9        

.  

  :هاي آموزشي و پژوهشي معاون مديرگروه

انشكده براي مدت دو سال منصوب هاي آموزشي و پژوهشي با تاييد و حكم رئيس د معاون مدير گروه

گردد و تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات مدير گروه آموزشي يا پژوهشي حسب مورد به آنان محول  مي

  .گردد مي



تبصره ـ پس از مدت دوسال انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مدير گروه، بر اساس ارزيابي         

  .ذيردپ گزارش عملكرد دو ساالنه وي صورت مي

  :تحصيالت تكميلي دانشكده  شوراي 

  :الف ـ تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده 

  ؛)رييس شورا(رييس دانشكده . 1

  ؛)نايب رييس(معاون آموزشي دانشكده . 2

  معاون پژوهشي دانشكده يا عناوين مشابه؛. 3

تادياري يا باالتر و حداقل سه سال هاي تخصصي هستند با درجه اس هايي كه مجري دوره نمايندگان شاخه. 4

  سابقه تدريس يا تحقيق در مقطع تحصيالت تكميلي؛

يك يا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه كار .  5

  .آموزشي يا پژوهشي در صورت لزوم با تاييد و حكم رئيس موسسه

  

  : ميلي دانشكدهتحصيالت تك شورايب ـ وظايف 

در ) Ph.D(هاي كارشناسي ارشد و دكتر  هاي دوره نامه هاي آموزشي مندرج در آيين كليه وظايف گروه

  .شود هاي تخصصي به شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده واگذار مي دانشكده

  

  

  : انشكدهشوراي آموزشي د

  : الف ـ تعريف شوراي آموزشي دانشكده

  :شود با تركيب ذيل تشكيل مي شوراي آموزشي دانشكده

  رئيس دانشكده ؛. 1

  دانشكده؛آموزشي معاونان . 2

  دانشكده ماژور  هاي مديران گروه. 3

.  

  :دانشكدهب ـ وظايف شوراي آموزشي 

هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيالت تكميلي  ريزي جهت ايجاد زمينه برنامه. 1

  گردد؛ موسسه ابالغ مي

مشي آموزشي موسسه جهت تصويب در  هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده با توجه به خط دوين سياستت. 2

  مراجع ذيصالح؛

بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و . 3



  تحصيالت تكميلي ؛

كده و پيشنهاد آن به شوراهاي تخصصي هاي آموزشي دانش بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت. 4

  ؛دانشگاه آموزشي و تحصيالت تكميلي 

  ها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛ هماهنگي ميان گروه.  5

  اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده .  6

شنهاد آن به شوراي موسسه براي تكميل بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پي. 7

  اعضاي هيأت علمي هر گروه؛

  بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه؛.  8

  دهد؛ بررسي و اظهارنظر در مواردي كه رييس دانشكده به شورا ارجاع مي. 9

  موسسه؛پيشنهاد آن به شوراي بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و . 10
  

  :وظايف شوراي پژوهشي دانشكده

برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون پژوهشي دانشگاه ابالغ مي  –الف 

   .گردد

   تدوين سياست هاي پژوهشي دانشكده با توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه -ب

   بررسي و تدوين طرح هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه -ج

   بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي پژوهشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي پژوهشي دانشگاه - د

   .بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد - ط

  شي اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاهبررسي طرح هاي پژوه -ك

  

  :هاي آموزشي گروه

  :الف ـ تعريف گروه آموزشي

گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه 

  .دهند در دانشكده داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي

  

  :هاي آموزشي ب ـ وظايف گروه

  هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛ گ ساختن فعاليتهماهن. 1



  هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته الزم است؛ تنظيم برنامه. 2

ها  نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه. 3

  و سرفصلهاي مصوب؛

  و تحقيق اعضاي گروه؛اظهارنظر درباره ساعات تدريس . 4

  اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛.  5

  پژوهشي دانشكده ؛يا شوراي بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي .  6

  پژوهشي دانشكده ؛يا هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي  اظهارنظر درباره مأموريت. 7

بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع  پيش.  8

  به مراجع ذيربط؛

  پژوهشي؛ يا ارزيابي ساالنه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي . 9

  زي تفويض كرده است؛ري ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه برنامه. 10

) از حيث اصلي يا اختياري بودن(بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها . 11

و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي 

  ريزي؛ عالي برنامه

 


