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 پیام ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 

 
 یبسمه تعال

 
سال سابقه در زمینه پذیرش دانشجو در رشته های  ۴۰دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از 

پرستاری و مامایی در سطح کشور، دانش آموختگان پرستاری و مامایی افتخار دارد به عنوان یکی از موثرترین دانشکده های 

این رشته ها را برای ایفای نقش های مدیریتی، آموزشی و درمانی تربیت کند. کانون توجه دانشکده در حال حاضر، ارتقای 

 .کیفیت آموزش بالینی، به ویژه در مقطع کارشناسی، حفظ کیفیت دوره های تحصیالت تکمیلی و خلق منابع است

ن و کرامت نیروی انسانی از وظایف اصلی مسئوالن دانشکده محسوب می شود. در مقابل، مسئولیت پذیری و حفظ شا

پاسخگویی متناسب با اختیارات از جانب همه همکاران، زمینه ساز همکاری نزدیک و صمیمانه کادر آموزشی، کارمندان محترم 

اف راهبردی است. امید است بتوان با پایبندی به تعهدات و و کارکنان گرامی واحدهای مختلف در دستیابی موسسه به اهد

 .توجه به اهداف راهبردی دانشگاه مسیر حرکت دانشکده به سوی تعالی را هموار کرد

 

 
 

 حمید پیرویدکتر 

 هدانشکد رئیس
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 معرفی دانشکده

اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یکصد و سومین  بر 135۴مرکز پزشکی ایران در سال  یاز دانشکده ها یاین دانشکده به عنوان یک

به منظور تربیت پرستار در سطوح کارشناسی, کارشناسی ارشد و  یدانشکده پرستار"نشست شورای گسترش آموزش عالی تحت عنوان 

 دکترا تاسیس یافت. 

مبادرت به پذیرش دانشجو  1369سال  مجوز تشکیل دوره کارشناسی ارشد مامایی را اخذ و از 1368دانشکده پرستاری و مامایی در سال 

پرستاری و پذیرش دانشجو در این دوره فعالیت های  (PhD)با کسب مجوز در مقطع دکتری  1378در این دوره نمود، و در سال 

 آموزشی و پژوهشی خود را توسعه و در امر ارتقاء سطح دانش جامعه گام برداشته است. 

ی سیاست های کالن توسعه آمـوزش عـالی در بـرنامـه سوم تـوسعـه، به منظور پاسخگویی تاکنون در راستا 138۰دانشکده از سال 

از طریق تنوع  یمردم یهامشارکتموجود و حمایت از  ی، با استفاده بهینه از ظرفیتهایورود به آموزش عال یمناسب به افزایش تقاضا برا

معتبر خارج نموده است. با برقراری ارتباط با دانشگاه  یبا دانشگاه ها یباط علمارت یاقدام به برقرار یارایه آموزش عال یبه شیوه ها یبخش

( جهت برگزاری دوره 1383سوئد )خرداد   Karolinska( و1382کانادا )شهریور   Calgary(،138۰آمریکا )اردیبهشت  Utahهای 

فرصت های مطالعاتی و مبادله استاد و دانشجو، بر اساس  های تحقیقاتی، استفاده ازپروژههای مشترک، اعزام دانشجو، بورس کوتاه مدت، 

نامه ها از سوی دانشگاه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داده است. این اقدامات تفاهمانعقاد قراردادهای همکاری و 

 خواهد یافت. ایران همچنان توسعه  یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیبراساس برنامه چهارم توسعه اقتصاد

نفر(،  571نفر دانشجوی پرستاری و مامایی می باشد که در سه مقطع، کارشناسی پرستاری ) 12۴8 در حال حاضر این دانشکده دارای

( کارشناس ارشد تکنولوژی گردش نفر 29( کارشناس ارشد سالمندی )نفر5 ) ( کارشناس ارشد ویژه نوزاداننفر 3۴کارشناس ارشد ویژه )

 6نفر(، پرستاری توانبخشی)  2۴نفر(، پرستاری کودکان)  22نفر( ، پرستاری سالمت جامعه )  6۴پرستاری داخلی جراحی)  (نفر 9خون)

نفر( و همچنین  ۴3پرستاری ) PhDو  نفر( 33ارشد مجازی سالمت جامعه نگر ) ،نفر(12، اورژانس )نفر( 2۰روانپرستاری ) ،نفر(

غیر ایرانی نفر(،  23مشاوره در مامایی ) نفر( 77نفر( و کارشناسی ارشد مامایی ) 1۰۰سی مامایی )مقطع، کارشنا سهدانشجویان مامائی در 

 می باشد.نفر( ۴2کاردانی مامایی)نفر(  13ارشد مامایِی ) 

بوده که  نفر(6) و استاد فر(ن 5)دانشیار  ،نفر( 13نفر(، استادیار ) 23نفر( در سطوح مختلف مربی ) ۴7 )تعداد اعضاء هیئت علمی دانشکده

 ،، روان پرستاریو مراقبت ویژه نوزادان جامعه پرستاری کودکان سالمتگروه آموزشی شامل پرستاری داخلی جراحی، پرستاری  9در 

 اشتغال دارند.و بهداشت باروری  ماماییت پرستاری، یریمد ،، پرستاری سالمندیپرستاری ویژه و تکنولوژی گردش خون

در سطوح آموخته نفر دانش 985۴، فراغت از تحصیل  1396شهریورتا پایان آموزشی و پژوهشی این دانشکده حاصل تالش و فعالیت های 

 مختلف می باشد که با عهده دار بودن مسئولیت های سنگین در سطح کشور، به ارائه خدمات ارزندة پرستاری و مامائی در عرصه های

سطوح مختلف نظام سالمت اشتغال دارند. نود درصد از قبول شدگان اولین دوره  در یتیریو مد پژوهشی ،آموزشی بهداشتی، یمراقبتها

های اعزام بورسیه به خارج از کشور در مقطع دکتری را دانش آموختگان رشته پرستاری این دانشکده تشکیل داده اند که هم اکنون پس 

عهده دارند. این دستاوردها نتیجه آموزش در فضائی است که  از بازگشت، مسئولیت های سنگینی را در سطح دانشگاهها و وزارت متبوع به

مدرسین و دانشجویان از طریق یادگیری متقابل رشد می کنند. محیطی که توانائی های هر فرد تشخیص داده شده و با مشارکت دانسته 

م وزیر محترم وقت بدنبال ادغام دانشگاه بدنبال تصمی 1389در سال  ها و عقاید و توانائی ها، فرصت هائی برای پیشرفت فراهم می شود.

سال ادغام، با نیت  3در طول اما تهران ادغام شد. و  یایران و تهران این دانشکده نیز بطور کامل در دانشکده پرستار یعلوم پزشک

حرکت کرد و  ییاو مام یپرستار همچنان پرتالش و پیشرو در عرصه آموزش و پژوهش کشور ییو ماما یپرستار آموزش و پژوهشارتقاء

 خود را دوباره اثبات نمود. یها یتوان مند

و کارکنان  یاعضاء هیئت علم یبه همت همه  یو مامای یمستمر احیائ دانشکده پرستار یبا احیاء مجدد دانشگاه به سرعت و با تالش

 ر اولین دوره پس انتزاع بود. مصوب وزارت بهداشت د یمقاطع و رشته ها یانجام شد و حاصل این تالش پذیرش دانشجو در کلیه 

برنامه اسـتراتژیک  یک با استفاده از کارت امتیاز متوازن در راستایتدوین برنامه استراتژبا انتزاع  پس از نخست یدر همان روزها دانشکده

 راه خود را مشخص کرد. یدانشگاه نقشه 
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 باورها

بـا و گرفنـه شـد به کـار کده در تدوین بیانیه چشم انداز و رسالت زیر ساخت فرایند برنامه ریزی دانشبه عنوان باورها  فلسفه و

ترسیم گردید تا برای دسـتیابی  97دانشکده برای سال  وضعیت آرمانی) چشم انداز( انتخاب شیوه برنامه ریزی درون به بیرون 

ی و مامائی به عهده دارد و این به آن اقدام شود. دانشکده سه مسئولیت مهم و خطیر را در راستای تربیت نیروی انسانی پرستار

مــددجویان و دسـتیابی آنـان بــه  "ارتقاء سالمت"سه عبارتند از آموزش، تولید دانش و خدمات. سه مسئولیت باید با رویکرد 

 ( به کار گرفته شوند.well beingو بهروزی ) (optimal health)باالترین حد سالمت 

 

 رسالت

که  یمناسب بطور یساز میو تصم یری، خالق و دارای قدرت تفکر انتقادی، تصمیم گتربیت نیروی انسانی کارآمد، مسئول

مراقبت بر پایه  یبتوانند خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی را در جهت ارتقاء سالمت جامعه ایفا نموده و با ارائه 

  سازد یمتجل عدالت در سالمت را یو نژاد یقوم ،یتیجنس ،یسن یگروهها یهمه  یشواهد برا

 

 دورنما 
دانشکدهدر سطح منطقه و ارتقای جایگاه بین المللی در بین  ینیوبال یپژوهش ،یآموزش یرتبه نخست علمی در حوزه  کسب

 های پرستاری و مامایی.
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایراندانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاری و مامایی 

 منشور اخالقی سازمان
 

 م و خداوند ناظر بر همه ی اعمال ماست. یم که همواره در محضر خداوند هستیمعتقد ما 

 ت، و کرامت انسانی یم که در همه حال شأن، شخصیخود را متعهد می دان "و لقد کرمنا بنی آدم"ه ی یبه استناد آ

 م.یطها جاری سازیتمام اقشار جامعه را حفظ نموده و اخالق اسالمی را در همه ی مح

  میدان یم خودارکان اصلی در روابط کاری و آموزشی  را عدالت و قسطما . 

 م. یین نامه های سازمانی و کشوری عمل نمایین و آیم که در چارچوب ضوابط، قوانیما خود را متعهد می دان 

 اردهای ن استاندیدن به تعالی نفس و باالتریما خود را بعنوان مروجان سالمت در جامعه مسئول دانسته و برای رس

 ابد.یم تا عملکرد مان به عنوان الگو در جامعه تجلی یاخالقی تالش می کن

 ن فرهنگ و مبارزه یط مقدس دانشگاه با پوشش آراسته برگرفته از فرهنگ اسالمی ظاهر شده و در جهت نشر ایدر مح

 م.یگانه تالش می کنیبا تهاجم فرهنگ ب

 م. ید، همکار، و دانشجو متعهد هستانت از حقوق استایما نسبت به اصول رازداری و ص 

 ت یآموزی، پژوهشگری، و مسئولت خود در قبال دانشگاه، تمام تالش خود را در جهت علمیما با درک تعهد و مسئول

 م.یریه و ....( بکار می گیریست، مشارکت در امور خیط زیری اجتماعی )حفظ اموال دانشگاه و محیپذ

 م. ییلمی، ادبی، سوئ رفتار و ... دوری می جوما از هر شائبه ای مبنی بر سرقت ع 

 دانشگاه به انیز و ضرر گونه هر شدن وارد از و دانسته دانشگاه منابع و معنوی مادی، منافع حفظ به موظف را خود ما 

 .میکن می رییجلوگ

 مراجــع و دممــر بــه نسبت را خود و گرفتــه برعهــده را خــود اقــدامات و تصــمیمات تمام ما مســئولیت 

 .میدان می گو پاسخ ذیصــالح

 دانیم. می خود انسانی مسئولیت و الهی توفیق را مراجعین نیازهای به رسیدگی در متانت و صبر 
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 ها دانشکده و زیر مجموعهسازمانی تشکیالت 

 رئیس دانشکده 

 معاونت آموزشی 

 معاونت پژوهشی 

 ن المللیمعاونت ب 

 رهنگیی فیس در امور دانشجویمشاور رئ 

 معاونت اداری و مالی 

 روابط عمومی 

 وب سایت 

 ارتباط با دانش آموختگان 

 معاون آموزشی  

 گروه های آموزشی  

  اداره خدمات آموزشی 

 تحصیالت تکمیلی مدیریت 

 واحد مشاوره تحصیلی

 مرکز مهارت های بالینی

  آموزشدفتر توسعه 

 ییدفتر آموزش مداوم پرستاری و ماما 

 معاون پژوهشی  

 هکتابخان 

 مرکز فناوری اطالعات 

 دانشجویان یکمیته پژوهش 

 دانشجوئی فرهنگی س در اموریمشاور رئ 

  امور دانشجوئی

 کانون قرآن و عترت(  -) دفتر بسیج نهادهای دانشجوئی

 امور فرهنگی 

 مرکز مشاوره دانشجویی 

 معاون اداری و مالی  

 (یسات ، خدمات ، تاس اب ،ینی،کارپردازی،حضور و غیکارگزحسابداری،اداره امور اداری

 ( گانی، امور رفاهییر خانه ،باانبار ،دبی

 سایر واحد های اداری 

 بین المللمعاون  - 
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 گروه های آموزشی

 سالمت جامعه یپرستار 

 پرستاری داخلی جراحی  

 مراقبت ویژه نوزادان    پرستاری پرستاری کودکان و 

 ی و پرستاری توانبخشیپرستار روان 

  تکنولوژی گردش خون و ویژهمراقبت پرستای 

 پرستاری سالمندی 

 مدیریت پرستاری 

 یمامائ 

 بهداشت باروری 

 

 سالمت جامعهپرستاری  -1
 مرحمت فراهانی نیامدیر گروه: 

 ، زهرا احمدی، سارا جان محمدی )استاد(اسکوئیحق دوست دکترسیده فاطمه  اعضاء گروه:
 

 پرستاری داخلی جراحی  - 2

 (ی فراهانی) دانشیاردکتر منصوره اشقل مدیر گروه:

، محمدرضا ) استادیار(، فریدون خیری) استادیار(، مهری بزرگ نژاد، آلیس خاچیان)استاد( دکتر فروغ رفیعی اعضاء گروه:

 پروین تترپور، سهیال دستی، زارعی، مهناز سیدالشهدائی، دریادخت مسرور رودسری، فاطمه محدث اردبیلی، فریبا نصیری زیبا،

  ) استادیار( نه صالحییدکتر تهم ،سیده نرجس رضوی
 

 و مراقبت ویژه نوزادانپرستاری کودکان  -3

 ) استادیار( صدیقه خنجری دکترمدیر گروه: 

 ، مهناز شوقی) استادیار(، منا علی نژاد، فهیمه ثابتی(استاد) دکتر سرور پرویزی ،) دانشیار(بریم نژاد لیلیدکتر  اعضاءگروه:
  

 ی توانبخشیو پرستار روان پرستاری -4
 (استاددکتر نعیمه سید فاطمی )مدیر گروه: 

 ، مهرنوش اینانلو() استادیار(، دکتر مرجان مردانی حموله) استادیار یانزهرا کاشانی  اعضاء گروه:
 

  گردش خون ، تکنولوژیپرستاری مراقبت ویژه -5

 ژاله محمد علیها مدیر گروه:

 طاهره نجفی قزلچه)دانشیار(، (دانشیاردکتر نورالدین محمدی)  ،حمد علیها، ژاله م(استاد) دکتر حمید پیرویاعضاء گروه:

 

   پرستاری سالمندی -6

 (استاددکتر فریده باستانی) مدیر گروه: 

 عزت جعفر جالل، ) دانشیار(دکتر سودابه جوالئیاعضاء گروه: 
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  گروه مامائی -7
 رخواه یمعصومه خدکتر  مدیر گروه:

رزیتا خرم یدریان نور، حمریم  ،اصحینگلنار ، م کشاورزیمر ،، لیال نیسانی سامانی) استادیار(کبریناهید ادکتر اعضاء گروه:

 رودی

 

 گروه بهداشت باروری-8

 دی منش  یدکتر منصوره جمش مدیر گروه:

 یاهانفر یریام الیدکتر ل )استادیار( ی)دانشیار(، دکترحسن پورازغد زهرا بهبودی مقدم هما صادقی، دکتر اعضاء گروه:

 ملیحه بتیار ،یحبیب آباد یزهرا رضای (اری)استاد
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 مسئولین واحد های دانشکده
 حاج آقا طباطبایی نژاد        نماینده مقام معظم رهبری

 پروین تترپور         مسئول حراست

 زهرا روزبهانی        کارشناس دفتر برنامه ریزی

  ژاله محمد علیها        ستاریبالینی پر نظری و مسئول برنامه

 نسرین محقق واحد کارشناسی، واحد تحصیالت تکمیلی، بایگانی، دبیرخانه آموزش ( ) اداره آموزش سیرئ

 فاطمه قمری        کتابخانه انتشارات  رئیس

 دریادخت مسرور        مسئول دفتر توسعه آموزش 

 لیس خاچیانآدکتر        و مامایی مسئول آموزش مداوم پرستاری

 دکتر لیال امیری فراهانی       سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 فرنوش رهنمایی    مسئول روابط عمومی

 نگار یوسف زاده    مسئول انفورماتیک

 ئیفرنوش رهنما    اتوماسیون اداری

 قلندریجعفر    امور کالسها

 فاطمه محدث    مسئول پراتیک

 وفانیطرویا     رئیس اداره حسابداری

 الناز کاشانی    رئیس اداره امور اداری

 محمد قنبری برچلویی    مسئول کارپردازی

 امیر صادقی    مسئول تاسیسات

 فارسی نژادهادی          مسئول انبار

 کاظم استیری         مسئول خدمات

 کرمانیعشرت          مسئول بایگانی
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 شوراهای دانشکده

 هیئت رئیسه  -1

 اعضاء:

 س دانشکدهرئی 

  معاون آموزشی 

 معاون پژوهشی 

 دانشجوئی، فرهنگی مشاور رئیس در امور 

 معاون اداری و مالی 

  بین المللمعاون  

 یمدیر تحصیالت تکمیل 

 شودهـر هفتـه برگزار می زمانبندی:

، پژوهشی، های کلی آموزشی وسیاستگذاری در جلسات و تبادل نظرهای خود به حل و فصل مسائل جاری وظایف:

 می پردازد. و اداری مالی، بین المللی فرهنگی ،دانشجویی

 شورای آموزشی  -2

 اعضاء:

 رئیس دانشکده 

 معاون آموزشی 

 معاون اداری و مالی 

 معاون پژوهشی 

 معاون بین الملل 

 فرهنگی  مشاور رئیس در امور دانشجوئی 

 مدیر تحصیالت تکمیلی 

  مدیران گروه های آموزشی 

 دانشجوئی رئیس اداره آموزش و امور 

 مسئولین برنامه ریزی تئوری و بالینی 

 دانشجویانمسئول اساتید مشاور 

 شودهـر هفتـه برگزار می زمانبندی:

 برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبه هایی که توسط معاونین دانشگاه ابالغ می گردد. ٭ : وظایف

 آموزشی دانشگاه. تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی ٭

 بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه. ٭

 بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای آموزشی ٭

 دانشگاه.

 .هماهنگی میان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترک ٭

 اتخاذ تصمیم های اجرائی برای هماهنگی و تطابق زمانی آموزش و پرورش در دانشکده  ٭

 بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاع شده ازطرف رئیس دانشکده به شورا . ٭

 بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه. ٭

 یرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه.پیشنهاد شرایط پذ ٭

 ی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاهبررسی تقاضاهای مرخصی مطالعات ٭
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 شورای پژوهشی -3
 اعضاء:

 رئیس دانشکده 

 معاون پژوهشی 

 معاون آموزشی 

 معاون بین الملل 

  مدیران گروه های آموزشی 

 شودگزار میهـر هفتـه بر زمانبندی:

  وظایف:
 می گردد.که توسط معاونین دانشگاه ابالغ  یه هایبرنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوب٭

 های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه. تدوین سیاست٭

 های پژوهشی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه. بررسی و تدوین طرح٭

های پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی  های ارزشیابی فعالیت ی و تدوین طرحبررس٭

 دانشگاه.

 طرح ای تحقیقاتی، جشنواره ها و همایش هاهماهنگی میان گروه ها و بخشها در ارائه ٭

 یس دانشکده به شورا .رئ بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاع شده ازطرف٭

 ی اعضاء هیأت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه.های پژوهش بررسی طرح٭

های پژوهشی و روند اجرایی پایان حیطه -هایعنی اولویت های کلی پژوهشی دانشکدهبررسی سیاستگذاری٭

 هانامه

 

 شورای اداری دانشکده-4

 اعضا: 

 ریاست دانشکده

 معاونین دانشکده 

  دانشکدهی لین واحد ها ئومس
 وظایف:

 گی در امور اجرایی دانشکدههماهن٭ 

 بررسی مشکالت کارکنان ٭ 

 اجرایی کردن نظام اداری و مالی در دانشکده )منظور آیین نامه ها و دستورالعمل ها(٭ 

 ارتقاء روشهای کار اداری 

 افزایش مشارکت کارکنان در اداره امور دانشکده 

 .شود: ماهی یکبار تشکیل میزمانبدی

 

 شورای فرهنگی -5
 اعضاء:

 یس دانشکدهرئ 

 مشاور رئیس در امور دانشجوئی، فرهنگی 

 نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشکده 
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 نمایندگان تشکل های دانشجـویـی 

  .نمـاینـده اعضاء هیأت علمی 

 شود.یکبار تشکیل میی ماه زمانبندی:

 وظایف:

 دانشکده. های فرهنگی, اجتماعی و سیاسی برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت ٭

همکاری برای گستـرش و تحقیـق مبـانی ارزشی, دینی اخالقی و انقالبی با برگزاری برنامه های مناسب فرهنگی  ٭

 و تبلیغاتی .

های فرهنگی پیشنهادی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری, جهاد دانشگاهی و بسیج  ایجاد هماهنگی در فعالیت ٭

 دانشجوئی.

های تحقیقاتی, فرهنگی و  وق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجوئی و طرحهمکاری در فعالیت های ف ٭

سیاسی  با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت 

 آموزشی.

ات و برنامه های آموزشی همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها, جلس ٭

 مشترک.

 شورای تحصیالت تکمیلی  -6
 اعضاء:

 رئیس دانشکده 

 معاون آموزشی 

 معاون پژوهشی 

 ن المللیمعاون ب 

 مامائی های مختلف پرستاری و اعضاء هیئت علمی رشته گان نماینده 

 یلیالت تکمیتحص مدیر 

  شودهـر هفتـه برگزار می زمانبندی:

گروه های آموزشی مندرج درآئین نامه های دوره های کارشناسـی ارشـد و دکترا در دانشکده انجام کلیه وظایف  :وظایف

 :های تخصصی به شرح زیر

 (تشکیل جلسات شورای تحصیالت تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه )دبیر٭

 دانشکده آموزشی معاونت یا ریاست سوی از شده ارجاع آموزشی مسائل مورد در نظر اظهار و بررسی٭

  پیشنهاد تغییرات الزم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط به شورای تحصیالت تکمیلی٭

  پیشنهاد برنامه های درسی جدید مورد نیاز در راستای بازنگری کلی برنامه ها٭

 بررسی پیشنهاد گرایش های ارشد مامایی٭

  اد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکترا از بدو ورودانجام وظیفه به عنوان است٭

  تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد در بدو ورود٭

  برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکترا٭

  اعالم نتایج آزمون جامع دکترا ) حداکثر یک ماه بعد ( به معاونت آموزشی٭

نوان دانشجویان کارشناسی ارشد) دریافت فرم تکمیل شده عنوان پایان انجام هماهنگی های الزم جهت ثبت ع٭

نامه مقطع کارشناسی ارشد طرح در شورای تحصیالت تکمیلی، ارسال به کمیته تخصصی گروهها، طرح در شورا 

  (جهت تصویب نهائی و تعیین استاد راهنما و مشاور

  شجویان مقطع ارشد و دکترااعالم کتبی پذیرش و ثبت موضوع پایان نامه و رساله دان٭
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  فرم تکمیل شده گزارش سه ماهه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد در رابطه با پایان نامه دریافت٭

 تائیدیه کتبی از استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجویان برای دفاع از پایان نامه دریافت٭

  رساله دانشجویان دکترا نهایی ازجلسات دفاع  تشکیل٭

 در گروه های آموزشیماهه دانشجویان دکترا  6جلسات گزارش  برگزارینگی الزم برای هماه٭

 .امور اجرائی آموزش و پژوهش دانشجویان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئین نامه ها یو پیگیر رسیدگی٭

 د و دکترا هماهنگی با معاونت آموزشی، مدیران گروه های آموزشی در مورد اساتید جهت تدریس دروس ارش٭

 هماهنگی امور مربوط به پایان نامه ها و رساله های دانشجویان از زمان پیشنهاد استاد راهنما تا دفاع نهایی٭

 تدوین و بازنگری فرایند هاو فرم های مربوط به پایان نامه ارشد و رساله های دکتری٭

 برگزاری جلسات معارفه دانشجویان ارشد و دکتری بدو ورود٭

 دکتری در صورت نیاز لسات هم اندیشی با دانشجویان ارشد وبرگزاری ج٭
 

  دانشجویان شاهدوایثارگر مشاورشورای طرح استاد -7
 اعضاء:

 )رئیس دانشکده )رئیس شورا 

 دانشگاه دبیر ستاد شاهد و ایثارگر 

 )رئیس اداره آموزش و امور دانشجویی )دبیر شورا 

 مشاور رئیس در امور دانشجوئی، فرهنگی 

 موزشیمعاون آ 

 اساتید مشاور 

 یکماه پس از شروع هر نیمسال :زمانبندی

 :وظایف

 در سطح دانشکده ذکر شده دانشجویان  یحل مشکالت آموزش یواصله وتالش برا  یها گزارش یبررس٭

 ایثارگر دانشگاه به ستاد شاهد و آن ها واصله و ارجاع یو تکمیل پیشنهاد ها یبررس٭

 

 کمیته منتخب )ارتقاء( -8
 :ءاعضا

 رئیس دانشکده 

 دبیر کمیته( یمعاون آموزش ( 

 ر گروه مربوطهمدی 

  ییک نفر نماینده اعضاء هیئت علم 

 وظایف:
 بررسی پرونده های حائز شرایط ارتقاء ٭

 

 یکمیته مشورت -9

 اعضاء:
 رئیس دانشکده 

 یمعاون آموزش 

 یمعاون پژوهش 
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 دانشگاه یپیشکسوت به انتخاب معاون آموزش یدو هیئت علم 

 به انتخاب ریاست دانشگاه یر هیئت علمیک نف 

 به دانشگاه یو معرف یآموزش یانتخابات مدیر گروه ها یبرگزار وظایف:

 

 انت از حقوق مردمیته سالمت اداری و صیکم-10

 اعضا :

) د فاطمییمه سیدکتر نع، ته (یکم سینائب رئی)یدالشهدایمهناز سخانم ها: ته(، یس کمی) رئحمید پیرویدکتر  

ته(، دکتر یر کمی) دبالناز کاشانی ئت علمی(، ینده اعضاء هینه صالحی)نمایئت علمی(، دکتر تهمیاعضاء ه ندهینما

د ی، آقای دکتر حمییفرنوش رهنماا طوفانی، یرو ،ن تتر پوریپرو زهرا احمدی، د اکبری،یدکتر ناه ی،یسودابه جوال

 روییپ

 

 اهداف کمیته:

 ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بخش دولتی 

 انت ازحقوق مردم و سالمت اداری یص 

 زان ده درصدایی به میت مندی و ارباب رجوع از خدمات دستگاه اجرایش سطح رضایافزا 

 35به  2۴اداری از ش نمره شاخص کنترل فساد یفزا  

 درصد به نسبت وضع  7زان حداقل یش سطح اعتماد عمومی به دستگاه دولتی) دانشگاه و دانشکده( به میافزا

 موجود

 سی شاخص های سالمت اداریبرر 

 ک باریهر سه ماه  زمانبندی:
 

 اخالق و حقوق حرفه ای شبکه-11

 اعضا :

دکتر -د اکبری یدکتر ناه-دریادخت مسرور رودسری-)دبیرجلسه( دکتر لیلی بریم نژاد - )رئیس جلسه( رویید پیدکتر حم -

 مهناز سیدالشهدایی-دکتر سرور پرویزی -زهرا احمدی - زهرا کاشانی نیا-سودابه جوالیی 

 اهداف کمیته :

 درسازمان یارتقاء سطح اخالق و رفتار حرفه ا 

 به سازمان نفعانیاعتماد کارکنان و ذ شیافزا 

 ک باریماهی زمانبندی: 

 

 شورای بین المللی سازی-12

 اعضا :

 منشجمشیدی دکنر –دکتر طاهره نجفی -ان طس خاچیدکتر آل -ییدکتر سودابه جوال رویید پیدکتر حم-

 اهداف کمیته :

 تالش در جهت توسعه ارتباطات  بین المللی دانشکده 

 همراهی با اهداف بین المللی سازی دانشگاه 

 به کارگیری توان بالقوه اساتید و دانشجویان در راستای اهداف بین المللی سازی 
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 تشریک مساعی در زمینه ارائه توانمندی های بین المللی دانشکده 

 ی و مامایی خارجی در سطوح مختلف تحصیلیجذب دانشجوی پرستار 

 ماهی یک بار زمانبندی:
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 امکانات آموزشی دانشکده

 کتابخانه ها

کتابخانه دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران, در ضلع شمالی  کتابخانه: -الف

 8۴1نسخه  کتب خارجی,  3617نسخه کتاب فارسی و  9326 دارای  مطالعه با دو سالن ساختمان دانشکده واقع شده و

عنوان پایان نامه  32،عنوان پایان نامه التین 26فارسی و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری و مامائی و بیهوشی 

انه از طریق سیستم رایانه ای و این کتابخمی باشد.  عنوان کتب الکترونیک  928و  عنوان کتاب مرجع 95 دکتری پرستاری ، 

 اتصال به شبکه اینترنت خالصه مطالب آخرین مقاالت و تحقیقات علمی حرفه ای را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. 

استفاده ازخدمات این کتابخانه ها با ارائه کارت  (:کتابخانه های واحدهای تابعه دانشگاه)سایر دانشکده ها ومراکز وابسته -ب

 ت هیئت علمی میسر است.عضوی

 کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سطح تهران.-د 

کتابخانه ملی, کتابخانه معاونت پژوهشی وزارت متبوع، مرکز آمار  سایر کتابخانه ها و مراکز در سطح شهر تهران به مانند: -ه

 ایران و.... 

بخانه ها و مراکز با رعایت ضـوابط مـؤسسـات فوق الذکر و با ارائه معرفی نامه از دانشکده توضیح: استفاده از خدمات سایر کتا

 امکان پذیر خواهد بود.

دستگاه  1 دستگاه پرینتر 3و مربوط به پرسنل دستگاه رایانه متصل به شبکه اینترنت  6رایانه: در حال حاضر با مجموع  ٭

  اسکنر

 .دستگاه اسکنر 1و  دستگاه رایانه 1۰سایت دانشجویان کارشناسی ارشد:  -

 هر دانشجوی دکتری در سایت غدیر دسترسی به کامپیوتر و پرینتر دارد.

 دستگاه اسکنر 1پرینتر و  1دستگاه رایانه  و  3سایت دانشجویان دکتری) برادران( 

 دستگاه اسکنر 1پرینتر و  1دستگاه رایانه  و  3سایت دانشجویان دکتری) خواهران (

 

 یت گروههای آموزشی و اساتید: سا -

 پرینتر  2دستگاه رایانه،  6گروه کودکان: 

 پرینتر  3دستگاه رایانه،  15گروه داخلی و جراحی: 

 دستگاه اسکنر 1پرینتر و  3دستگاه رایانه و  3گروه پرستاری سالمندی: 

 پرینتر 1دستگاه رایانه و  9گروه مامایی: 

 پرینتر 2و  دستگاه رایانه 3گروه روانپرستاری: 

 اسکنر 1پرینتر و  3دستگاه رایانه ، ۴گروه سالمت جامعه: 

 دستگاه پرینتر  3دستگاه رایانه و  3: ژه و تکنولوژی گردش خونیگروه پرستاری مراقبت های و

 دستگاه اسکنر 3دستگاه پرینتر و  7دستگاه رایانه،  1۴اداره آموزش و اموردانشجویی: 

 اسکنر 11پرینتر و  19نه، دستگاه رایا 26واحد اداری: 

 ویدئوپروژکتور وکیس ودستگاه تین کالینت  15 کالسها:
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 (Skill lab)اتاق پراتیک 

ط مناسب یران قرار داشته و محیی دانشگاه علوم پزشکی اینی در طبقه اول دانشکده پرستاری و مامایرکز مهارت های بالم

ن واحد آموزشی، مجموعه ای از امکانات ارائه شده ید. در ایفراهم می نمای ینی پرستاری و مامایری مهارت های بالیادگیجهت 

حرکتی و -ری در ابعاد شناختی، روانییادگیابد و فرصت آموزش و یری براساس حل مشکل و تفکر انتقادی ارتقا یادگیاست تا 

ران یمارستان برای فراگیط بیاه سازی شریشببا  مناسبو امکانات ط یفراهم نمودن محهدف این مرکز عاطفی فراهم گردد. 

کی هماهنگ یزیت فیازمند انواع سطوح فعالیی که نیی )مهارت هاینی پرستاری و ماماین مهارت های بالیری و تمریادگیجهت 

الزم را  آمادگی ط واقعییماران و خانواده ها در محیسته به بیمن و شایبرای ارائه مراقبت ادانشجویان  است تاشده می باشند( 

 نمایند. کسب

 

 سالن اجتماعات

اساتید  و بین گروهی و سمینار های گروهی یدانشجوئ یتوانند از سالن اجتماعات جهت تنظیم و ارائه سمینارها یاساتید م

 استفاده نمایند.

سالن  . ضمناً اینآیدبه اجرا در میمعاون دانشجویی فرهنگی با هماهنگی ی دانشجویی ها تشکل و مراسمدر این سالن برنامه 

 وزارت متبوع نیز مورد استفاده میگردد.و های دانشگاه با هماهنگی قبلی جهت اجرای برنامه

 گردد: یکارکنان خدمات ذیل در دانشکده ارائه ماساتیدورفاه  به منظور

 یورزشتوان از امکانات  یمدانشگاه در هر ترم  یمسئول تربیت بدن یو طبق برنامه ارائه شده از سودر اوقات فراغت  ٭

 د.کراستفاده  یسالن تربیت بدن

ها برای اساتید از طریق مسئول کمیته فرهنگی و برای کارکنان از طریق رابط های الزم جهت این برنامههماهنگی ٭

 تربیت بدنی دانشکده و معاون پشتیبانی دانشکده انجام خواهد شد. 
جهت در سایت دانشکده در دفتر مدیر گروه  یعلمدفترچه آئین نامه ها و مقررات کامل مربوط به اعضاء هیئت  ٭

 مطالعه اساتید موجود است.

 در دسترس است.  16-8اساتید و کارکنان همه روزه از ساعت  -بوفه دانشکده جهت استفاده دانشجویان ٭

 گیرد.ی.مورد استفاده قرار م(و...دعای عرفه  -زیارت عاشورا-نماز جماعت )ادیبنماز خانه دانشکده جهت مراسم ع٭
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 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

این مرکز به عنوان اولین  1386شروع به کارکرد. در سال  یومامای یپرستار یهابا نام مرکز مراقبت 138۰در سال  این مرکز

 یاز شورا یدریافت موافقت قطع موفق به 1393ی و در سال در کشور موفق به دریافت موافقت اصول یمرکز تحقیقات پرستار

همکار سازمان  یبه عنوان تنها مرکز تحقیقات پرستار 1393این مرکز در سال  گردید. یپزشکعلوم  یگسترش دانشگاه ها

 در کشور شناخته شده است. یبهداشت جهان

 ،نیکپور یصغر، یاظمک یافتخارالسادات حاج، یدکتر فروغ رفیع، یدکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئمرکز:  موسس ئتیه

 یدکتر رخشنده محمد

 

 یدکتر صدیقه خنجر :یمعاون پژوهش یدکتر سیده فاطمه اسکوی رئیس:

 یدکتر نعیمه سیدفاطم :یمدیر تحصیالت تکمیل

 

شناخته  یپرستار یده ساله مرکز تحقیقات مراقبت ها یدورنما مزمن یها یماریدر ب یپرستار: خط پژوهش یموضوعات اصل

در سطح  یشده بعنوان یک مرکز تخصص یپیش بین یپژوهش یدر زمینه ها یپرستار یقیقات مراقبت هاشدن مرکز تح

در سطح کشور،  یجدید مراقبت یبه عنوان ابداع کننده روش ها یپرستار یکشور، شناخته شدن مرکز تحقیقات مراقبت ها

رتبه در امر تحقیقات مشترک در سطح  تحقیق در کشور، کسب کردن برترین یشدن بعنوان قطب آموزش روش ها شناخته

برتر از نظر مقاالت  یبعنوان مرکز تحقیقات یپرستار یشناخته شدن مرکز تحقیقات مراقبت ها ،یو جهان یو منطقه ا یمل

در امر ارتقاء سالمت جامعه  یپرستار یتحقیقات مراقبت ها رکزموفقیت م ،یو بین الملل یمنتشر شده در مطبوعات داخل

 است.

 .مرکز در حال حاضردر ضلع شمالی محوطه دانشکده قرار داردین ا

 Cncr@iums.ac.ir : یپست الکترونیک

mailto:Cncr@iums.ac.ir
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 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

Education Development Office  

Faculty of Nursing and Midwifery 
  عرفی اعضای واحدم

 سرکارخانم دکتر فروغ رفیعی :رئیس دانشکده

 سرکار خانم دکتر نجفی: معاون آموزشی دانشکده

 دریادخت مسرور رودسری سرکارخانم: دفتر توسعه مدیر

 سرکارخانم ژاله محمدعلیها، دکتر سرورپرویزی ی:عضو هیئت علم

 سرکارخانم معصومه عبدلیتوسعه:  دفتر کارشناس

 

 رح وظایف دفتر توسعهشزمینه ها و حوزه های فعالیت واحدها و 

 رشد و بالندگی و توانمندسازی اساتید(Teacher training, refreshment course & Faculty development) 

 و آموزشی  برنامه ریزی درسی(Curriculum planning) 

 ارزشیابی  (Evaluation) 

  پژوهش در آموزش(Research and development) 

 حد استعدادهای درخشانوا (Talented student) 

 جشنواره شهیدمطهری (Shahid motahari festival) 

 سینا ابن جشنواره (Aven sina festival) 

 شبکه آموزش (Medical education committee) 

  (کمیته مشورتی دانشجویی(Student consultation committee 

  واحد تشویق و پاداش(Reward & excellency center) 

  آموزش مجازی(Virtual education) 

  آموزش پاسخگو(Accountable education) 
 

http://fnm.tums.ac.ir/section108/page5.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page6.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page7.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page8.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page20.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page9.aspx?lang=Fa
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 دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی

  رفی اعضای واحدعم

 حمید پیرویدکتر  جناب آقای :رئیس دانشکده

 سرکار خانم دکتر نجفی: معاون آموزشی دانشکده

 آلیس خاچیان دکتر  سرکارخانم: و مامایی آموزش مداوم پرستاری مسئول

 فریبا فهمیده  سرکارخانمدفترآموزش مداوم پرستاری و مامایی:  کارشناس

 

 هدف کلی:  

های پرستاری و مامایی و ارتقاء حرفه ای شاغلینهای حرفههای علمی، و مهارتکردن سطح آگاهی روزارتقاء و به

  .مراقبت با کیفیت های مورد اجرا، در جهت ارائهمستمرکیفیت برنامه

   
 اهداف ویژه:  

 های علمی های پرستاری و مامایی با استفاده از شیوههای آموزشی شاغلین حرفهتعیین نیاز  

 های مختلف مربوط به حرفه حیطه های آموزشی از قبیل سمینار، همایش و کارگاه درامه ریزی و اجرای دورهبرن

  پرستاری و مامایی

 های آموزشی کوتاه مدت و مدون مصوباجرای دوره  

 های آموزشی اجرا شدهارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامه  

  Visionبیانیه دور نمای دفتر آموزش مداوم     

سال آینده بتواند پوشش کامل آموزش  2پرستاری و مامایی این است که در طی چشم انداز دفتر آموزش مداوم 

مداوم را برای کلیه پرستاران و ماما های شاغل در واحد های تابعه دانشگاه فراهم کرده و به عنوان مرجعی معتبر 

 مطرح باشد . برای آموزش مداوم پرستاران و ماماهای شاغل در سطح کل کشور

 

   Missionبیانیه رسالت دفتر آموزش مداوم   

رسالت دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی روزآمد کردن دانش و توانمندی حرفه ای پرستاران و ماماهای شاغل 

نگیزه جهت ارائه مراقبتی با کیفیت،  متناسب با پیشرفت ها و تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی با تکیه بر تقویت ا

 و گرایش به درگیر شدن در فرایند یادگیری مادام العمر می باشد. 
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 نشریه انگلیسی زبان

 

 

 

ن دانش و کاربرد در مراقبت پرستاری  یوند بیات و دستاوردهای مراقبت پرستاری و پانتقال اطالعات و تبادل تجربی

ددجو را همراه داشته باشد از مولفه های تمندی مین رضایت مراقبت پرستاری و همچنیفیبه گونه ای که بهبود ک

ه یزی نشراز اقدام به راه اندیی نیا محسوب می گردد. دانشکده پرستاری و مامایر پرستاری در دنی تحوالت اخیاساس

 12/11/93خ ینموده است و در تار  Journal of Client Centered Nursing Careک  یسی زبان الکترونیانگل

 .ات علوم پزشکی وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی شده استیون نشریسیاصولی از کمموفق به اخذ موافقت 

دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و اعضا محترم  یرایات پذیون نشریسین و مقررات کمیت قوانیه با رعاین نشریا

 ر می باشد.یبه شرح ز تیآدرس سا .ات علمی پرستاری می باشدیه

 jccnc.iums.ac.irه:یآدرس نشر

 jccnc@iums.ac.irه:یل نشریمیا
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 یمقام معظم رهبر یندگیدفتر نهاد نما
 مسئولیتها:

 یت امور فرهنکیو هدا یزیبرنامه ر .1

 ی، معرفتیو مواعظ اخالق یان احکام شرعیاقامه نماز جماعت ظهر و عصر و ب .2

 انان و همکارید، دانشجویشتر با اساتیو هر چه ب یمیو ارتباط صم ییدانشجو یمشاوره ها .3

 ،یفرهنگ یعلم ینشست ها نش،ین آفریکتاب نگ یر مطالعاتیت شامل سیشتر در خصوص مهدویت هرچه بیفعال .۴

   یر مطالعاتیمشهد با گذران س -قم  یارتیز یاردوها ت پاسخ به پرسش ها،یمهدو یکارگاهها

 .دینماگیری مید عضویجد یان ورودینشجوه از داینشر ،قران و عترت،ی،کتاب و کتابخوانیفرهنگ یعلم یالزم به ذکر است کانون ها

 منشورفعالیت های حراست دانشکده 

 عمل به احکام و موازین دین مبین اسالم  -1

 رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان -2

 تالش در تامین امنیت شغلی اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان  -3

 یت حریم خصوصی افراد و تالش در جهت حفظ آبرو و اسرار افرادرعا -4

 شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان -5

 رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع -6
 
 

گاهیان از پاسداری از جایگه رفیع دانشگاه و کمک به سالم سازی محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانش

طریق ترغیب دانشجویان، حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی 

از بدو ورود تا فارغ التحصیلی و رعایت تقوا در  از اهداف مهم آن و توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی

  ی جزء اصول اساسی و خدشه ناپذیر شورای انضباطی می باشد. امر قضاوت و تصمیم گیر
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 یوظایف اعضاء هیئت علم

 یآموزش یدر ارتباط با گروه ها یئت علمیف اعضاء هیالف: وظا

 .یاسالم یها و ارزش یفرهنگ یرعایت مبان -1

 حضور منظم در محیط کار.  -2

 دانشکده. یآموزش یبا برنامه ها یهماهنگ -3

 یم دانشگاهرعایت تقوی ٭

 (ی, کارآموزی, عملیمحوله )نظر یآموزش یدریافت به موقع برنامه ها ٭

 تهیه و تدوین طرح درس در هر نیمسال ٭

 در سامانه سمادانشجویان  یبه موقع نمرات درسثبت  ٭

 دانشجویان واجد شرایط تشویق یمعرف ٭

 آن یو پیگیر یگگزارش به موقع مشکالت دانشجویان به مدیر گروه مربوطه جهت رسید ٭

 به مدیر گروه مربوطه یگزارش به موقع عدم حضور و یا غیبت دانشجو در کالس و محیط کارآموز ٭

 تعیین روز و ساعت مالقات با دانشجویان  ٭

 دانشکده ی, اجرائی, پژوهشیآموزش یبا فعالیتها یهماهنگ -4

 شرکت منظم در جلسات گروه و ارائه نظرات و پیشنهادات مؤثر ٭

 یو تحصیالت تکمیل یو پژوهش یآموزش یمصوبات شورا یجراا ٭

 یپیشنهاد یاظهار نظر در مورد برنامه ها و آئین نامه ها ٭

 جدید یاعالنات جهت اطالع از آخرین بخشنامه ها و آئین نامه ها یمطالعه تابلو ٭

 دانشجویان تحت مشاوره در طول ترم یتحصیل یراهنمائ ٭

 یآموزش ی, سمینارها, کارگاه هایپژوهش یشرکت در فعالیتها ٭

 یتدریس دروس نظردر ارتباط با  یئت علمیهوظایف اعضاء  ب:

 منطبق با راهنمای موجود در سایت دانشکده یدر هرنیمسال تحصیل و بازنگری آن دورهتنظیم طرح  -1

 منطبق با راهنمای موجود در سایت دانشکده تنظیم طرح درس روزانه شامل -2

 یآموزش یو محتوا یآموزش یتعیین خط مش -3

درس نکات ذیل الزم  یدرس در تهیه محتوا ی/ رفتاریو اهداف جزئ یمتناسب با هدف کل یآموزش یتهیه محتوا -

 است مورد توجه قرار گیرند

 و جدید یاستفاده از مطالب علم -

 قابل فهم بودن مطالب -

 و تناسب مطالب یتوال -

 یفعل یو یادگیر یقبل یبین آموخته ها یپیوستگ یبرقرار -

 یفعال نمودن دانشجو در امر یادگیر -

 تناسب حجم محتوا با زمان تدریس -

 درک هرچه بیشتر محتوا یروشن و ملموس برا یاستفاده از مثال ها -

 تشریح بیشتر مطالب یاستفاده از تصاویر, طرح, نمودار, جدول و ... برا -
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  یمناسب آموزش یتعیین شیوه ها -4

, ی, پرسش و پاسخ, بحث گروهیموضوع و اهداف درس شامل : سخنرانمتفاوت متناسب با  یاستفاده از روش ها -

 ...نمایش و 

 ارائه فرصت به دانشجو جهت شرکت فعال در کالس از طریق  - -

  یتشویق دانشجو به یادگیر -

 ترغیب دانشجو به تفکر خالق -

 آموزش مشکل مدار -

 ایجاد احساس رضایت در دانشجو به وسیله کاربرد علم در عمل -

 یو درک هر چه بیشتر مناسبت یادگیر دانشجو از آنچه که باید بیاموزدآگاه کردن  -

  ...و یوپاسخ, بحث گروه سهیم کردن دانشجو در ارائه مطالب از طریق پرسش -

 

 متناسب با اهداف درس یآموزش یتعیین فضاها -5

 استفاده از کالس -

 استفاده از اتاق پراتیک -

 مختلف یبازدید از عرصه ها -

 کار در آزمایشگاه -

 

 یتکمیل یعیین فعالیت هات -6

 کنترل حضور وغیاب دانشجویان -

 از آنها کبه تفکیک و نحوه ارزشیابی هر ی)تکالیف(: یتعیین تجارب یادگیر -

 تهیه مقاله 

 ترجمه 

 ارائه سمینار 

 تمرین 

 ارائه گزارش 

 

 یارزشیاب یتعیین روش ها -7

 (یحرکت ی, روانی, عاطفی)شناخت یارزشیاب یتعیین حیطه ها -

 مطالب جهت طرح سؤال یجه بندبود -

 متناسب با اهداف درس شامل: یتعیین نوع و تعداد آزمون ها -

 پیش آزمون( یآزمون ورود( 

 یمرحله ا یآزمون ها 

 یآزمون پایان 

 تعیین تعداد سؤاالت -

 یتعیین روش نمره گذار -

 

  یتحلیل سؤاالت چندگزینه ا 8

 یتعیین سطح دشوار -
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 تعیین قدرت تمایز -

 یم سؤاالت نامناسبحذف و یا ترم -

 ایجاد یک بانک سوال در خصوص سواالت در حد عالی و خوب -

 
 

 آگاه کردن دانشجویان از نتیجة آزمون ها 9

 مشخص کردن آدرس سؤاالت -

 بعد از برگزاری  قرار دادن کلید سؤاالت در معرض دید دانشجویان -

 توسعه آموزش دانشکده به دفتر ئه اراها وتحلیل آزمون -

 برای نیمسال بعدی توسعه آموزش دانشکده هااز دفترو منظم آزمون شنجزیه و تحلیل رودریافت نتایج ت -

 ارسال نتایج آزمونها به اداره آموزش تا دو هفته پس از امتحان -

 

  یکار آموز یدر عرصه ها یآموزش یگروه ها یف اعضایج: وظا

 درشروع کارآموزی -1

 آشنا کردن دانشجویان با محیط کارآموزی -

 ویان به مسئولین )مترون، سوپروایزرهای آموزشی و ....(معرفی دانشج -

 معرفی دانشجویان به سرپرستاران بخش ها و یا مسئولین مراکز بهداشتی -

 و بیان اهداف آموزشیو توضیح  آن بالینی در اختیار دانشجویان  دورهقرار دادن طرح  -

 توضیح در مورد شرح وظایف و انتظارات از دانشجو -

 ران از حیطه وظایف دانشجویانآگاه کردن سرپرستا -

 آگاه کردن دانشجویان از مقررات بخش ها و یا مراکز بهداشتی -

 

 درطی دوره کارآموزی -2

 حضور و ترک به موقع محل کارآموزی -

 کنترل حضور به موقع و وقت شناسی دانشجو -

 کنترل وضعیت ظاهری دانشجو از نظر رعایت شئونات مذهبی و حرفه ای -

ان براساس اهداف آموزشی و توانائی های آنان و نصب فرم تقسیم کار بر روی تابلو اعالنات تقسیم کار بین دانشجوی -

 بخش

 دانشجویان و پرسنل بخش ها با همراهی وشرکت در راند صبحگاهی  -

 کسب شناخت کافی از مددجویان تحت مراقبت دانشجویان -

 انتخاب روش های مناسب برای دستیابی به اهداف کارآموزی -

 و در مراقبت از مددجو براساس فرآیند پرستاری/ مامائی/ فرآیند مشکل کشانی هدایت دانشج -

 نظارت بر نحوه برقراری ارتباط دانشجو با مددجویان تحت مراقبت خود -

 نظارت بر نحوه برقراری ارتباط دانشجو با پرسنل محل کارآموزی -

 فراهم آوردن موقعیت الزم برای یادگیری دانشجو و کاربرد علم در عمل -

 تشویق دانشجو به کسب مهارت های بالینی با فراهم آوردن موقعیت های مناسب یادگیری و تمرین و تکرار -

 راهنمائی دانشجو در زمینه تنظیم و اجرای برنامه های آموزش به مددجو -

 برخورداری از علم و مهارت متناسب با حیطه کاری -

 فعالیت به عنوان یک الگوی کاری مناسب -
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 پرسش های دانشجویان پاسخگوئی مطلوب به -

 نظارت مستمر بر فعالیت دانشجویان در طول دوره کارآموزی -

تنظیم برنامه های کنفرانس بالینی )معرفی موردی بیمار / مددجو( یا تحویل بالینی بیماران و پرسش و پاسخ در  -

 ساعات پایانی کار و در داخل بخش

 وزی در جهت آموزش و کسب مهارت آنهاحداکثر بهره وری از زمان حضور دانشجویان در محل کارآم -

 استفاده از شیوه های مختلف تقسیم کار ) موردی، عملکردی یا تیمی و ...( به تناسب اهداف کارآموزی -

 در دسترس بودن و کمک به دانشجویان جهت مقابله با موقعیت های تنش زا -

 نظارت بر ارائه و ثبت صحیح گزارش های شفاهی و کتبی دانشجویان -

 بی نحوه فعالیت دانشجویان و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در طی دوره کارآموزیارزشیا -

 آگاه ساختن دانشجویان از نقاط قوت و ضعف آنها به منظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف -

 و ارائه بازخورد به دانشجو  ارزشیابی نحوه فعالیت دانشجو در پایان دوره کارآموزی -

 دانشجو به مدیر گروه راتابی دانشجو و ارائه نمتهیه و تنظیم فرم ارزشی -

 

 وظایف اعضای هیئت علمی در ارتباط با پایان نامه: د

 یی مسئولیت های راهنما -1

 شده در شورای تحصیالت تکمیلی. تائیدراهنمایی دانشجو در تدوین طرح پژوهش  -

 مشورت با استاد مشاور پایان نامه در تهیه وتدوین طرح پژوهش نهایی. -

 ایی دانشجو برای استفاده مفید از زمان تحصیل.راهنم -

تهیه جدول زمان بندی با دانشجو جهت ارائه تکالیف مربوط به پایان نامه و ارسال یک نسخه از آن به شورای  -

 تحصیالت تکمیلی.

 گزارش پیشرفت کار دانشجو به شورای تحصیالت تکمیلی از طریق جدول زمان بندی در پایان هر نیمسال. -

 قیق ومداوم بر کار دانشجو و تشویق در جهت پیشرفت وی.نظارت د -

 مشورت با اساتید مشاور در تمام مراحل راهنمایی دانشجو.  -

 راهنمایی و ارجاع دانشجو به منابع و مراجع مورد نیاز. -

 نظارت بر جمع آوری داده ها. -

 مشورت با استاد آمار در تجزیه و تحلیل آماری -

 با ارائه پیشنهادات سازنده به صورت کتبی.بعد حداکثر دو هفته  مان دریافت تااز ز باز گرداندن مطالب دانشجو -

جهت استماع و آشنایی با ارائه و خالصه راهنمایی دانشجو در مراحل مختلف پایان نامه و یا شرکت در سمینارها. -

 هاپژوهش

اساتید اونت پژوهشی جهت تعیین تایید پیش نویس کامل پایان نامه با مشورت اساتید مشاور و ارجاع دانشجو به مع -

 داور

 و تبادل نظر در رابطه با نقطه نظرات ارائه شده. داوران دریافت پایان نامه از  -

 راهنمایی دانشجو برای دفاع از طرح پژوهش و پایان نامه. -

 حضور در کلیه جلسات ارائه مرحله ای و دفاع پایان نامه. -

 الت معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجیمجتهیه مقاله مشترک با دانشجو برای چاپ در  -

 

 

 



 راهنمای اعضای هیئت علمی ایران   یی دانشگاه علوم پزشکیو ماما یدانشکده پرستار

 

26 

 

 ه مسئولیت های مشاور -2
راهنمایی دانشجو همگام با اساتید راهنما و مشاور آمار جهت تدوین طرح پژوهشی مربوط به موضوع تایید شده در  -

 شورای تحصیالت تکمیلی.

 همکاری نزدیک با استاد راهنما در تمام مراحل پژوهش . -

 الزم به استاد راهنما در تمام مراحل پژوهش. ارائه پیشنهادات و نظرات -

 مطالعه هر فصل از پایان نامه پس از تایید استاد راهنما و ارائه پیشنهادات سازنده شفاهی و کتبی به استاد راهنما. -

 شرکت در جلسات مشاوره با استاد مشاور آمار. -

 ر.تایید پیش نویس کامل پایان نامه قبل از معرفی دانشجو به استاد ناظ -

 تایید مقاله تهیه شده برای چاپ در فصلنامه دانشکده. -

 حضور در کلیه جلسات ارائه مرحله ای و دفاع پایان نامه. -

 نظارت بر پایان نامه  -

 داوری پایان نامه -

 

 ه :وظایف استاد راهنمای تحصیلی)مشاور تحصیلی(
 نفر دانشجو در طول دورة تحصیلی. 2۰راهنمائی و هدایت تحصیلی  -

 کلیه آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی, تحصیلی, رفاهی, مشاوره و ... آشنائی با -

 آشنا کردن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی. -

 راهنمائی و هدایت دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی و تائید برگ انتخاب واحد آنان. -

 نظیمی.حضور تمام وقت در زمان ثبت نام و حذف و اضافه طبق برنامه ت -

 اختصاص ساعتی مشخص در هفته و در طول ترم, به منظور مشاوره دانشجویان تحت پوشش. -

 ارائه نظرات و پیشنهادات به منظور پیشگیری از افت تحصیلی, مشروطی, اخراجی و ... -

 راهنمائی وکمک به دانشجو درجهت پیشرفت تحصیلی وجبران افت تحصیلی. -

 دارنداز طریق  اساتید مشاوره به هسته مشاوره ارجاع دانشجویانی که مشکالت تحصیلی -

 معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق. -

 تکمیل فرم وضعیت تحصیلی جهت بررسی و تحلیل موقعیت آموزشی دانشجو در هر نیمسال. -

 پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان تحت پوشش در طول ترم و گزارش به موقع مشکالت آنان به مرجع مربوطه. -

ت نام اولیه به منظور اعالم نظر در خصوص ارائه دروس مورد نیاز دانشجویان تحت مشاوره, خارج از برنامه انجام ثب -

 زمان بندی شده.

 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو در پایان دوره و تائید اتمام واحدهای درسی به منظور اعالم فراغت از تحصیل وی. -

 به مدیر گروهتکمیل فرم مشاوره تحصیلی و ارائه در آخر ترم  -

 شرکت در جلسات هماهنگی مشاورین  -

 

 دانشجویان  مرکز مشاوره واحد

دانشکده دایر گردیده  3۰9اتاق  باتوجه به نیاز دانشجویان به مشاوره اجتماعی و روانی، دفتر مشاوره اجتماعی و روانی در محل

 ند. این دفتر فعالیت می نمای در ن دانشگاهیمشاوراز  دو نفراست و هم اکنون 

 می باشد.و سه شنبه  یکشنبه  ،روزهای شنبه و یا ارجاع دانشجویان به راهنمایی و مشاوره در ان یدانشجو: مراجعه زمانبندی
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 پیوست ها

 در پایان هر نیمسال  بر اساس فرم های پیوست موزشیآمدیر گروه توسط اعضای گروه  ارزشیابی : 1پیوست

 مورد آموزش نظری استاد فرم اظهارنظر مدیرگروه در: 2پیوست 

 ارزشیابی فعالیت های مدیر گروه توسط معاونت آموزشی:  3پیوست 

 سعاد هیئت علمی براساس سیستم  گزارش ترفیع ساالنه اعضاء : 4پیوست 

 فرم عملکرد اعضا هیات علمی ) ساعت کارکرد(:  5پیوست 

 معادل سازی فعالیتهای اعضاء هیئت علمی : 6پیوست 



 راهنمای اعضای هیئت علمی ایران   یی دانشگاه علوم پزشکیو ماما یدانشکده پرستار

 

28 

 

 

 (1)پیوست                                                                                یبسمه تعال
 

 

 
 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش 
 

 
 

 تاریخ:          گروه آموزشی:     نام مدیرگروه:
 -

 ردیف
 همیشه یمورد ارزشیاب یشاخص ها

(1) 

 بیشتر اوقات

(75/۰) 

 بندرت

(5/۰) 

 هرگز

(25/۰) 

مشاهده 

 نشد

(۰) 

دانشکده با مشورت اعضاء قبل از  یشورا یبر اساس خط مش یتهیه برنامه اجرائ  .1

 یشروع هر نیمسال و ارائه گزارش به معاونت آموزش
     

، وظایف یاجرائ یدانشکده درخصوص برنامه ها یآموزش یارسال صورتجلسات شورا  .2

 به اعضاء گروه یو خدمات ی، پژوهشیآموزش
     

      و نظر اساتید گروه  یتنظیم جدول دروس هر نیمسال با همکار  .3

      گروه یتجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت و تغییرات با نظر اعضا  .۴

      گروه  یتشکیل و اداره جلسات شورا  .5

      ...گروه پیشنهاد تهیه لوازم کتاب ها، نشریات و  یانجام کلیه مکاتبات رسم  .6

      کار در هر نیمسال  )و ساالنه( اعضاء گروه و ارسال بیالن به آنها یارزیاب  .7

      رفع مشکالت یآنها برا یارتباط با دانشجویان و نماینده ها یبرقرار  .8

      دانشجویان  یو کارآموز ینظر یکالس ها یارزشیاب  .9

      گروهبر اساس نیاز  یو انجام کارآموز یتدریس دروس نظر  .1۰

      یو ارائه گزارش به معاونت محترم آموزش یبازدید مستمر از محل کارآموز  .11

      یتشکیل و اداره جلسات ماهیانه گروه و ارسال گزارش به معاونت آموزش  .12

      خارج دانشکده به اعضاء گروه یکنگره ها و سمینارها یدر مورد برگزار یاطالع رسان  .13

      مختلف یدر زمینه ها و مناسبت ها از اساتید یقدردان  .1۴

      اعضاء گروه یو رفاه یمشکالت آموزش یگیر یپ  .15

      ابالغ بخشنامه ها و مصوبات الزم االجرا به گروه  .16

      مختلف در دانشکده، دانشگاه ، ... یجهت شرکت اساتید در کارگاه ها یبرنامه ریز  .17

 یموضوعات ارجاع یاعضاء جهت بررس یاهنگگروه با هم یپژوهش یتشکیل کمیته تخصص  .18

 گروه یپژوهش یارشد و طرح ها یدانشجویان کارشناس یمربوط به پایان نامه ها
     

      دانشجویان یپایان نامه ها یمشاوره و راهنمائ  .19

      گروه یانسان یکارآمد، متعهد و متخصص جهت تامین نیرو یجذب نیرو  .2۰

 امضاء       ا درباره مدیر گروه بنویسید:خواهشمند است نظر کلی خود ر
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 دانشکده رپستاری و مامایی

 شيفرم ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط اعضاي گروه آموز
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (2)پیوست                                                                                یبسمه تعال
 

 

 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 
 

 گروه آموزشی:    خانوادگی استاد: نام و نام

عات جهت ارتقاء آموزش نظری نامبرده تهیه شده است. لطفاً در مقابل هرر عبرارت آوری اطالاین پرسشنامه به منظور جمع

مشخص کنید. چنانچره در مقابرل عبرارتی نتوانسرتند )×( یکی از پاسخها که بیشتر به نظر شما نزدیک است، را با عالمت 

 عالمت بگذارید.« مشاهده نشده»پاسخ دهید لطفاً در ستون 

 موارد )عبارات( ردیف
 همیشه

(5/2) 

 بیشتر اوقات

(2) 

 بندرت

(1) 

 هرگز

(0) 

مشاهده 

 نشد

      حضور به موقع در کالس در دسترس بودن استاد طبق برنامه  1

      شرکت فعال در جلسات گروه 2

      تدوین و اجرای طرح درس 3

      طرح سؤاالت امتحانی متناسب با اهداف درس و ارزشیابی دانشجو 4

      های علمی )کنگره، کارگاه، ژورنال کالب و ...(شرکت در همایش 5

      های پژوهشی )عضو کمیته مشاور، استاد ناظر ...(شرکت در فعالیت 6

      همکاری و همیاری با اعضای گروه در زمینه انتشارات )چاپ مقاله، ویراستاری ...( 7

      در دانشکده ...(ای و فعالیتهای اجرایی )عضو کمیته پذیری حرفهمسئولیت 8

      شرکت در فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی )کارگاه ها و ... ( 9

      فعالیت حرفه ای،  اخالقی و ارتباطی با سایر همکاران در گروهموثر در تعامل  10

 

 

 امضاء مدیر گروه

 تاریخ

 

 

 در مورد آموزش نظري استاد مديرگروهفرم اظهارنظر 
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (3)پیوست                                                               یبسمه تعال

 

 

 

 

 
 

 

 تاریخ:    گروه آموزشی:    نام مدیرگروه:

ف
دی

ر
 

 مالك های مورد ارزیابی
 همیشه

(3) 

بیشتر 

 اوقات

(2) 

 بندرت

(1) 

 هرگز

(۰) 

مشاهده 

 نشد

و جدول دروس هر نیمسال با همکاری اساتید گـروه، قبـل از شـروع تـرم و ارائـه آن بـه  یتهیه برنامه اجرائ 1

 قمافو
     

      به هر یک از اعضاء گروه یبالینی و پژوهش -و وظائف آموزش تئوری یاجرائ یابالغ برنامه ها 2

و همـاهنگی الزم بـا مسـئولین  یبالینی و پژوهشـ -آموزش تئوری ینظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت ها 3

 مربوطه
     

ه اعضاء گروه و ارائه گـزارش تحلیلـی بـه همـراه گـراف بـه ارزیابی فعالیتهای اساتید در هر نیمسال و سالیان ۴

 معاونت آموزشی در پایان هر نیمسال
     

      برقراری ارتباط با دانشجویان و جلسه با نمایندگان دانشجویان جهت رفع مشکالت آنها 5

      های تئوری و کارآموزی و ارائه بازخوردپیگیری و نظارت بر ارزشیابی اساتید در کالس 6

بررسی نهائی کلیه نمرات ارزشـیابی دروس نظـری و کـارآموزی دانشـجویان و اعـالم بـه موقـع آن بـه اداره  7

 آموزش
     

      تدریس دروس نظری و انجام کارآموزی براساس نیاز گروه 8

      تشکیل جلسات ماهیانه گروه و پیگیری مشکالت آموزشی و رفاهی اعضاء گروه )حل مشکل( 9

      پیگیری امور محوله از طرف مسئولین و ارسال پاسخ در اسرع وقت 1۰

      ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت اعضای گروه جهت اجرا برنامه ها )کارگروهی( 11

      تأئید فعالیتهای اساتید در سیستم سعاد به طور مرتب 12

      داره آموزشایجاد هماهنگی در برگزاری امتحانات بین اعضاء گروه و ا 13

      جلب مشارکت اعضاء گروه در انجام فعالیتهای پژوهشی و ارائه پیشنهادات به مافوق 1۴

      تشویق و ترغیب اعضاء گروه به شرکت در کنگره، سمینار، تألیف و ارائه پیشنهادات به مافوق 15

      ارتباط به موقع با معاونت آموزشی درخصوص موارد مربوط به گروه  16

      پاسخگویی به موقع به مکاتبات اداری 17

      اعالم به موقع نظرات کارشناسی ارسالی از طرف معاونت آموزشی 18

 نظر کلی در مورد احساس مسئولیت مدیر گروه 

 

 

 

 دانشکده امضاء معاون آموزشی
 

 

۴ 3 2 1 ۰ 

 ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی

يفرم ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط معاونت آموزش  
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

                                                                               یبسمه تعال (4)پیوست 

 

 

 

 سعادهیئت علمی براساس سیستم  گزارش ترفیع ساالنه اعضاء

 
 

 

 ردیف

 ینام و نام خانوادگ

ا مرکز ینام گروه، بخش، 

 یقاتیتحق

)متوسط  یمتوسط آموزش

 ماهانه(

)کل ساالنه از  یجمع پژوهش

 (2جدول 

ک یاز کل در یط امتمتوس

 دوره

 ترفیع ماه     ل شدهیتکم یتعداد ماهها

1.   
      

2.   
      

3.   
      

۴.   
      

5.   
      

6.   
      

7.   
      

8.   
      

9.   
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شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (5)پیوست                                                                                یبسمه تعال

 

 

 

 یات علمیعملکرد اعضاء محترم هفرم 

 ییو ماما یدانشکده پرستار
 ساعات کارکرد سرکارخانم / جناب آقای

  ع سال  یمربوط به ترف     سال               تاماه             سال           از ماه         
فیرد حضور یروزها سال ماه  یاستحقاق یمرخص ساعات حضور   یمرخص 

یاستعالج  

تیمامور حرومیت از مطبم   

 ندارد دارد

1          

2          

3          

۴          

5          

6          

7          

8          

9          

1۰          

11          

12          

 س دانشکدهیرئ                                 ر گروه یمد      ه کننده                                                                یته

 :                                     نام و نام خانوادگی ینام و نام خانوادگی                                                   نام و نام خانوادگ

 امضاء                                                    امضاء                                 امضاء                                            

 

 



 ی هیئت علمیراهنمای اعضا یی دانشگاه علوم پزشکی ایران  و ماما یدانشکده پرستار

 

33 

 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 (6)پیوست                                                                                یبسمه تعال

 

 

 

 معادل سازی فعالیت اعضاء هیات علمی 
 ای هیات علمی آموزشیتعداد واحد موظف اعض -

 مستندات واحد معادل موظف  واحد سمت

  6 استاد ممتاز       

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات  115ماده 

 علمی

سال دو واحد از موظفی  60: سن باالی 118ماده 

 کسر می شود

  8 استاد               

  10 دانشیار

  12 استادیار  

  14 مربی هیات علمی*

  15 مربی غیر هیات علمی

  3 رئیس دانشکده
آیین نامه اداری استخدامی  115ماده  3تبصره 

  93هیات علمی مصوب خرداد 
  4 معاونین دانشکده

  6 مدیران گروه ها
  

 سال یک واحد کاهش می یابد. 1۰به ازای هر  *
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 معادل سازی واحدهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی  -

مجلس شورای اسالمی و آئین نامه  12/1۰/75اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب  2ل با توجه به ماده این جدو  -

( تهیه 91آئین نامه جدید اداری و استخدامی اردیبهشت  1۰۴ماده  2های اجرائی )جدول ضمیمه تبصره ها و دستور العمل

 شده است.
 مستندات واحد  فعالیت ردیف

بر اساس آئین نامه دوره دکتری  PhD 3۰- 16ی دانشجویان  الهاستاد راهنمای رس 1

 و برنامه درسی ۴2ماده 

واحد معادل  PhD 2۰%ی دانشجویان  استاد مشاور رساله 2

 راهنما

 بر اساس تعداد رساله

 بر اساس تعداد رساله 8 استاد راهنمای رساله ی تخصص بالینی 3

 ر اساس تعداد رسالهب ۴ استاد مشاور رساله ی تخصص بالینی 4

 بر اساس تعداد رساله 6 ی دانشجویان دکتری پزشکی عمومیاستاد راهنمای رساله 5

 بر اساس تعداد رساله 3 ی دانشجویان دکترای پزشکی عمومیاستاد مشاور رساله 6

 بر اساس تعداد رساله 6 ی دانشجویان کارشناسی ارشد حضوری استاد راهنمای رساله 7

 بر اساس تعداد رساله 3 ی دانشجویان کارشناسی ارشد حضوری شاور رسالهاستاد م 8

 بر اساس تعداد رساله ۴ ی دانشجویان کارشناسی ارشد مجازیاستاد راهنمای رساله 10

 بر اساس تعداد  رساله 2 ی دانشجویان کارشناسی ارشد مجازیاستاد مشاور رساله 11

ی اعضای هیات علمی و های توانمندسازتدریس در کارگاه 12

 دستیاری ) آموزشی و پژوهشی(

 بر اساس گواهی صادر شده واحد 25/۰هرروز 

 بر اساس گواهی صادر شده واحد  5/۰هرروز  های کشوری تدریس در کارگاه  13

 بر اساس تعداد  PhD 5/۰داور رساله ی دکترای تخصصی و  14

 ساس تعداد بر ا 25/۰ داور  رساله دکترای پزشکی عمومی 15

 بر اساس تعداد  25/۰ داور  رساله کارشناسی ارشد حضوری 16

 بر اساس تعداد 25/۰ داور رساله ی کارشناسی ارشد مجازی 17

 بر اساس تعداد  5/۰  داور  یا ناظر طرح های پژوهشی 18

 بر اساس گواهی صادر شده 1 های کشوری / دانشگاهیدبیر اجرایی کنگره 19

 بر اساس گواهی صادر شده 5/1 های کشوری/ دانشگاهیی کنگرهدبیر علم 20

 بر اساس گزارش مدیر گروه واحد 25/۰حداکثر  شرکت در جلسات آموزشی و پژوهشی گروه  )به ازای هر جلسه( 21

 بر اساس گزارش مدیر گروه  واحد 25/۰حداکثر  شرکت در جلسات ژورنال کالب گروه )به ازای هر جلسه(  22
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 :115ماده 
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 در مندرج های موظف واحد از شتریب درصد 2۰ ییایجغراف وقت تمام علمی أتیه اعضای سیتدر موظف واحدهای زانیم :2 تبصره
 .باشد می فوق جدول
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