
 معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شرح وظایف 

 دکتر یزدان حمزوی: نام و نام خانوادگی 

 مشاوره با ریاست محترم دانشکده جهت تعیین اعضای شورای آموزشی دانشکده   -

 مشاوره با ریاست محترم دانشکده جهت تعیین اعضای شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  -

 تحصیالت تکمیلی دانشکدهعضویت در شورای   -

 عضویت در شورای آموزشی دانشکده  -

 تشکیل جلسات شورای آموزشی دانشکده در طول سال -

 در طول سال( بخش آموزش)شرکت در جلسات شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  -

 مشاوره با ریاست محترم دانشکده در تعیین مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده  -

 هماهنگی میان گروهها جهت خرید اقالم تجهیزاتی مورد نیاز  -

 تشکیل جلسات مدیران گروههای آموزشی و بازدید از گروهها  -

 ...(اعم از هیئت علمی، کارشناسی، تجهیزات و )ارائه نیازهای گروهها   -

 ارائه تعداد دانشجویان پزشکی و ارشد مورد پذیرش در هر ترم   -

 .ای معادل و حق التدریس اعضای هیئت علمی و کارشناسان و مدرسین مدعو که قانوناً باید توسط کارشناس انجام شودمحاسبه واحده  -

 ابالغ مصوبات و دستورات معاونت آموزشی دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه از طریق اتوماسیون به گروههای آموزشی جهت اجرا    -

 ونت آموزشی دانشگاه و حوزه آموزش دانشگاهانجام کلیه مکاتبات آموزشی با معا -

 ارائه پیشنهادات آموزشی به معاونت آموزشی دانشگاه  -

 شرکت در جلسات تعیین حق التدریس اساتید دانشکده های مختلف  -

 بررسی و اجرای دستورات ریاست محترم دانشکده  -

 ارسال گزارشات مربوط به آئین نامه اخالق و رفتار حرفه ای -

 کت در جلسات حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیشر -

 عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه -

 بررسی و ارسال پیشنهادات دوره ای جدید تحصیالت تکمیلی -

 ارسال برنامه های آموزشی ترمی دانشجویان پزشکی و تحصیالت تکمیلی به معاون آموزشی دانشگاه -

 مورد تعداد دانشجوی مورد پذیرشارسال نظرات گروهای تحصیالت تکمیلی در  -

 صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان -

 تشکیل جلسات نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان -

 ارائه نظرات مشورتی به دانشکده در ساماندهی اتاق های هیئت علمی -

 ایجاد فضاهای آزمایشگاهی و آموزشی جدید -

 ئت علمیشرکت در جلسات واحد ارتقاء هی -

 تکمیل و ارسال کارنامه های آموزشی اعضای هیئت علمی -

 تکمیل کارنامه های واحدهای موظف  و مازاد بر موظف کارشناسان گروههای آموزشی -

 نظارت بر تشکیل یا عدم تشکیل کالسهای درسی و حضور یا عدم حضور اساتید -

 به آنها اعالن وضعیت تحصیلی و مشروطی دانشجویان به صورت مکتوب -

 نظارت بر فعالیت اساتید مشاور و همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه -

 عضویت در هیئت جذب دانشگاه -

 نماینده هیئت جذب در دانشکده و شرکت در جلسات جذب دانشکده -

 .سایر موارد که در آئین نامه موجود است -
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