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 پيام رياست دانشکده پرستاري و مامايي 

 

 

 بسمه تعالي 

 

که مهم ترين نقش را در پيشرفت علمي آن بر عهده  هيئت علمي برجسته و شناخته شده    اءعضادانشکده پرستاري و مامايي ايران با برخورداري از  

در صدد است تا  فعاليت هاي علمي پژوهشي خود    با سرعت بخشيدن برسازمان مي باشند  اين    و کارکناني مسئول و ماهر که سرمايه هايدارند  

ايران به حرکت در آورد. اعضا هيئت علمي اين    پرچم ارتقاء کيفيت مراقبت را بر فراز تمامي مراکز آموزشي درماني دانشگاه نام آور علوم پزشکي

ه معظم  دانشکده با عزمي راسخ و انرژي مضاعف به سرعت و با گام هاي بلند راه تعالي واقعي سازماني را خواهند پيمود تا همگام با رسالت دانشگا

       .علوم پزشکي ايران اهداف علمي و پژوهشي و باليني دانشگاه را جامه عمل بپوشانند 

آموزش مجازي، تاسيس نشريه  کنگره ها و سمينارهاي ملي و بين المللي دانشکده پرستاري و مامايي در نظر دارد تا با راه اندازي رشته هاي جديد، 

موده  پي  و همچنين جذب اعضا برجسته، راه تعالي علمي را با سرعتي بيش از پيش  ، توسعه روابط بين الملل و جذب دانشجويان خارجيانگليسي زبان

است. اميد داريم    بوده  توکل  همواره  و با انتشار توليدات علمي پژوهشي رسالت خود در توسعه علمي کشور بجا آورد. چراغ راه ما در طي اين مسير

 .يت نمايدتوسل به خداوند متعال و ائمه معصومين)ع( و رهنمودهاي مقام معظم رهبري همواره روشني بخش راه ما باشد و ما را به سوي تعالي هدا

 

 

 حميد پيروي دکتر  

 هدانشکد  رئيس

 1401مهر  
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 معرفي دانشکده 

 

 
بر اسکاس تصکميمات  1354 سکال در  "ايران  پزشککي مرکز پرسکتاري  دانشککده"دانشککده پرسکتاري و مامايي دانشکگاه علوم پزشککي ايران تحت عنوان  

منظور تربيت پرسکتار در سکحوح کارشکناسکي، کارشکناسکي ارشکد و دکتري کميسکيون منتخب يکصکد و سکومين نشکسکت شکوراي گسکترش آموزش عالي به 

هجري شکمسکي با پذيرش دانشکجو در مقحع کارشکناسکي ارشکد رشکته پرسکتاري براي اولين بار در   1355تاسکيس شکد. اين دانشککده در مهرماه سکال  

ترين آنها موسکسکه عالي پرسکتاري فيروزگر )سکال  که قديميپس از ادغام چند موسکسکه آموزش عالي   1365 سکال در  و  کرد آغاز ايران، فعاليت خود را

اندازي مقحع   ، مجوز راه1368( بود، با نام دانشککده پرسکتاري و مامايي ايران فعاليت رسکمي خود را ادامه داد. دانشککده در سکال  1344تاسکيس،  

با کسکب مجوز پذيرش   1378اين رشکته نمود، و در سکال اقدام به پذيرش دانشکجو در   1369کارشکناسکي ارشکد در رشکته مامايي را اخذ و از سکال 

دانشکککده پرسککتاري و مامايي ايران به عنوان يکي از   .هاي آموزشککي و پژوهشککي خود را توسککعه داددانشککجو در مقحع دکتري پرسککتاري، فعاليت  

هاي عالي مديريتي،   آموختگان آن در سکراسکر کشکور در پسکتهاي پرسکتاري و مامايي در سکحک کشکور محرح بوده اسکت و دانش  ترين دانشککده  فعال

آموزشکي و درماني فعاليت دارند. انتشکار اولين نشکريه پرسکتاري و مامايي داراي مجوز کميسکيون نشکريات علوم پزشککي وزارت بهداشکت، درمان و  

ن مرکز تحقيقات پرسکتاري داراي موافقت اصکولي وزارت متبوع از افتخارات متعدد اين دانشککده بوده اسکت. دانشککده  آموزش پزشککي و تاسکيس اولي

 پرسکتاري و مامايي ايران، کسکب اولين جايزه کشکوري جشکنواره آموزشکي شکهيد محهري و کسکب اولين گواهينامه تعالي سکازماني را در کارنامه خود 

هاي کارولينسککا در سکوئد، يوتا در آمريکا و دانشکگاه توکيو در ژاپن المللي، با دانشکگاه  هاي بين  ر راسکتاي فعاليتثبت نموده اسکت. اين دانشککده د

بر    هاي اصکلي دانشککده شکامل آموزش پرسکتاري و مامايي با کيفيت باال، انجام پژوهش در زمينه پرسکتاري و ماماييتوانمندي   .همکاري داشکته اسکت

ها در راسکتاي به انجام رسکاندن رسکالت و   هاي آموزشکي اسکت. اين توانمندي اشکتي درماني، و اسکتفاده موثر و مناسکب از فناوريمبناي نيازهاي بهد

هيات رئيسکه دانشککده به همراه کميته پايش راهبردي دانشککده    .شکوند هاي مورد قبول به کار گرفته ميانداز دانشککده با رعايت ارزش  تحقق چشکم 

وه، مسکئوليت بازبيني برنامه اسکتراتژيک دانشککده را بر عهده دارند. دانشککده داراي چهار کميته و شکوراي کليدي شکامل هيات رئيسکه،  و مديران گر

به عنوان زيرمجموعه دانشکگاه علوم    1389اين دانشککده در نيمه دوم سکال   .شکوراي آموزشکي، شکوراي پژوهشکي، و شکوراي تحصکيالت تکميلي اسکت

، با راي شکوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر انتزاع کامل  1392شکهريور    26انشکگاه علوم پزشککي تهران ادغام گرديد. در تاريخ  پزشککي ايران در د

شکوفايي مجدد دانشکده در سال    .دانشگاه علوم پزشکي ايران از دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده پرستاري و مامايي ايران نيز دوباره احياء شد

دانشکجو در مقاطع مختلف کارشکناسکي، کارشکناسکي ارشکد و دکتري آغاز شکد. هم اکنون دانشککده، در مقاطع کارشکناسکي،    500بيش از  با   1392

تاريخچه دانشککده )   .پذيردکارشکناسکي ارشکد و دکترا در رشکته پرسکتاري و در مقاطع کارشکناسکي و کارشکناسکي ارشکد در رشکته مامايي دانشکجو مي  

 د است(در سايت دانشکده موجو
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 بيانيه ي ارزش ها 

 

اي دانشکده ي پرستاري و مامايي در راستاي ارزش هاي اسالمي حاکم بر جامعه و بعنوان يکي از حوزه هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران، در راست

اه نهايت تالش خود را در حفظ موقعيت دانشکده در کشور مبذول مي دارد. ما با پشتوانه ي نيروي انساني متعهد و متخصص  دانشگ  ماموريت   تحقق

  المللي  بين و  ملي   سحک  در دانشگاه  پيشرفت  اصلي   ارکان  از  يکي  را  اجتماعي  پذيري  مسئوليت و و نوآور، حرکت به سمت تعالي در آموزش، پژوهش  

 ير تعالي، ارزش هاي زير فانوس هدايت ما خواهند بود: س اين در  و دانيم  مي

شايستگي معنوي، پايبندي به اصول اخالقي و نوآوري؛ شايستگي محوري هر دانش آموخته ي پرستاري و مامايي جزء ضروري فرايند آموزش   •

    .است

 .است  مديران عملکرد بر  حاکم شعار وامرهم شورا بينهم؛ •

  .يک ارزش علمي اسالمي )اطلبوالعلم من المهد الي الحد( در همه ي سحوح جاري است بعنوان العمر؛يادگيري مادام  •

 .است پذير  امکان  اساتيد و مديران نقش ايفاي طريق  از دانشجويان اجتماعي پذيري مسئوليت ارتقاء و  آموزش پاسخگو •

 .تاس اساسي ي وظيفه يک سازمان،  مشتريان  ي همه با برخورد در انساني کرامت  حفظ •

 .نشوند اسير مجهول  ي آينده چنگال در و کنند ترسيم خود براي روشني  ي آينده ، نگاري  آينده آينده در دستان کساني است که با •

 .هستند  آموزشي و کاري روابط در اصلي ارکان قسط و عدالت •

 رسالت 

آموزش عالي پرستاري و مامايي کشور، بسترسازي براي تامين خدمات محلوب به ذي رسالت دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران  

ت،  نفعان در ابعاد پايه اي رشته شامل آموزش، پژوهش، مديريت، خدمات باليني و جامعه نگر، با محوريت فرهنگ اسالمي ايراني مبتني بر معنوي

با صالحيت، نوآور و عالقمند به رشته و در راستاي حرکت در مسير دانايي محوري   اخالق و رفتار حرفه اي از طريق تربيت نيروي انساني خردورز،

 جمهوري اسالمي ايران و نقشه علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران در سحوح ملي منحقه اي و بين المللي مي باشد.  1404سند چشم انداز 

 اندازچشم

 و ارتقاي جايگاه بين المللي در بين دانشکده هاي پرستاري و مامايي حفظ مقام اول در کشور، کسب رتبه نخست علمي در سحک منحقه
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 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشکده پرستاري و مامايي

 منشور اخالقي سازمان 
 

 اعمال ماست.   وند هستيم و خداوند ناظر بر همهما معتقديم که همواره در محضر خدا •

انيم که در همه حال شأن، شخصيت، و کرامت انساني تمام اقشار جامعه را حفظ نموده  دخود را متعهد مي  "کرمنا بني آدم  و لقد "  به استناد آيه •

 ها جاري سازيم. و اخالق اسالمي را در همه محيط

 .  ميدان  ي م خودارکان اصلي در روابط کاري و آموزشي  را عدالت  و قسطما   •

 در چارچوب ضوابط، قوانين و آيين نامه هاي سازماني و کشوري عمل نماييم.   ما خود را متعهد مي دانيم که •

ما خود را بعنوان مروجان سالمت در جامعه مسئول دانسته و براي رسيدن به تعالي نفس و باالترين استانداردهاي اخالقي تالش مي کنيم تا   •

 عملکرد مان به عنوان الگو در جامعه تجلي يابد. 

شگاه با پوشش آراسته برگرفته از فرهنگ اسالمي ظاهر شده و در جهت نشر اين فرهنگ و مبارزه با تهاجم فرهنگ بيگانه  در محيط مقدس دان •

 تالش مي کنيم. 

 ما نسبت به اصول رازداري و صيانت از حقوق استاد، همکار، و دانشجو متعهد هستيم.   •

آموزي، پژوهشگري، و مسئوليت پذيري اجتماعي )حفظ د را در جهت علمما با درک تعهد و مسئوليت خود در قبال دانشگاه، تمام تالش خو •

 اموال دانشگاه و محيط زيست، مشارکت در امور خيريه و ....( بکار مي گيريم. 

 رفتار دوري مي جوييم.  اي مبني بر سرقت علمي، ادبي، و سوء ما از هر شائبه •

 . کنيممي جلوگيري دانشگاه به زيان و ضرر گونه هر شدن وارد از و دانسته  دانشگاه منابع  و معنوي مادي، منافع  حفظ به موظف را خود ما •

 .دانيممي  گو پاسخ ذيصککالح مراجککع و مککردم بککه نسبت را خود و گرفتککه  برعهککده را خککود اقککدامات و  تصککميمات تمام ما مسککئوليت •

 دانيم. مي خود انساني مسئوليت و الهي توفيق را مراجعين نيازهاي  به رسيدگي در متانت و صبر •
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 ها دانشکده تشکيالت سازماني و زير مجموعه

 رئيس دانشکده

 بين الملل   معاونت آموزشي و •

 معاونت پژوهشي  •

 دانشجويي و فرهنگي معاونت  •

 معاونت اداري و مالي  •

 روابط عمومي •

 وب سايت  •

 ارتباط با دانش آموختگان •

 

 الملل معاون آموزشي و بين  

  هاي آموزشيگروه •

 اداره خدمات آموزشي   •

 مديريت تحصيالت تکميلي  •

 ريزي نظري و بالينيدفتر برنامه •

 واحد مشاوره تحصيلي  •

 هاي باليني مرکز مهارت •

 دفتر توسعه آموزش  •

 دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي  •
 

 معاون پژوهشي 

 کتابخانه  •

 ي دانشجوي تحقيقات کميته  •
 

 دانشجويي و فرهنگيمعاون  

 امور دانشجوئي  •

 کانون قرآن و عترت(    -دفتر بسيج نهادهاي دانشجوئي ) •

 امور فرهنگي •

 مرکز مشاوره دانشجويي  •

 انجمن علمي دانشجوي  •

 شوراي صنفي دانشجويي  •

 

 معاون اداري و مالي 

 رفاهي( بايگاني، امور  دبير خانه،،حضور و غياب،)حسابداري،کارگزيني اداره امور اداري •

 ، تاسيسات، خدمات، انبار( )کارپردازي امور عمومي •

 مرکز فناوري اطالعات •
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 گروه هاي آموزشي

 جامعهبهداشت  يپرستار •

  پرستاري داخلي جراحي •

 پرستاري کودکان   •

 بهداشت باروري  و  ي مامائ •

 روان پرستاري  •

 مديريت پرستاري •

 

 پرستاري بهداشت جامعه  •

 ( ياراستاد) زادهاحمد مهديدکتر مدير گروه:  

 دکتر راضيه سادات حسيني دکتر فريده باستاني و  اعضاء گروه: 

 

 پرستاري داخلي جراحي  •

 ر(دانشيا)  خاچيانليس آدکتر مدير گروه:  

دکتر منصوره اشقلي فراهاني، مهري بزرگ نژاد، فريدون خيري، محمدرضا زارعي، مهناز سيدالشهدائي، دريادخت مسرور   اعضاء گروه: 

، دکتر صونا الیاسی  ،السادات خوب بين خوش نظر  طاهرهدکتر  د،  زادکتر پريسا بزرگ  ،احسانيدکتر مريم  رودسري، فاطمه محدث اردبيلي،  

 طاهره نجفی قزلجه، دکتر مهمد عباسی، دکتر محمد خواجه گودری، دکتر بی بی عصمت حسینی. نژاد، دکتر حانیه غالم

 

 کودکان پرستاري   •

 (مهناز شوقي )دانشياردکتر مدير گروه:  

دکتر ،  ياکبر  ي محبوبه عل  زهرا کاشاني نيا، ،  دکتر راحله محمديفهيمه ثابتي،  دکتر  ،دکتر سرور پرويزي نژاد، دکتر ليلي بريم اعضاءگروه:

   نژاد مونا علي

 

 گروه مامائي، بهداشت باروري و بارداري  •

 دکتر معصومه خيرخواه )دانشيار(مدير گروه:  

هما  ي، دکتر  فراهان  يريام  اليدکتر لي، دکتر ناهيد اکبري،  پور ازغدحسنبتول    دکتر  دکتر مريم کشاورز، دکتر ليال اميني، اعضاء گروه:  

 ، خانم ليال نيساني ساماني، دکتر منصوره جمشيدي منش، دکتر الهه صادقي صاحب زاد صادقي 

 

 پرستاري گروه روان •

 دکتر تهمينه صالحي )دانشيار( مدير گروه:              

 مهرنوش اينانلو، دکتر مرجان مرداني دکتر دکتر نعيمه سيد فاطمي، اعضاء گروه:               

 

 مديريت پرستاري  •

 تهمينه صالحي )دانشيار(دکتر  مدير گروه:

 کليشمي  و دکتر فاطمه غفراني ، دکتر سکينه شريفيان دکتر مرضيه عادل مهربان، جعفر جالل دکتر حميد پيروي، عزت  اعضاء گروه: 
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 مسئولين واحد هاي دانشکده 

 طباطبايي نژاد حجت االسالم         نماينده مقام معظم رهبري 

 پروين تترپور         مسئول حراست

 زهرا روزبهاني     کارشناس دفتر برنامه ريزي نظري پرستاري و مامايي 

    -معصومه اخالقي آستانه –صونا الياسي                  و مامايي   باليني پرستاري   رنامه ب   مسئول

                            نژاد ياريشهرزهرا                                                                                                                             

 خيرخواه معصومه دکتر             و بارداري بهداشت باروري،  باليني ماماييمسئول برنامه ريزي  

 نسرين محقق  )واحد کارشناسي، واحد تحصيالت تکميلي، بايگاني، دبيرخانه آموزش( اداره آموزش  رئيس

 فاطمه قمري                      کتابخانه   رئيس

 دريادخت مسرور          دفتر توسعه آموزش  مدير

 ليال اميني دکتر         مدير تحصيالت تکميلي 

 مريم احساني دکتر       و مامايي مسئول آموزش مداوم پرستاري  

 مائده جيريايي                                                            ماماييو  آموزش مداوم پرستاري    کارشناس دفتر

 راضيه سادات حسينيدکتر       سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي

 فرنوش رهنمايي     مسئول روابط عمومي 

 زادهنگار يوسف    مسئول انفورماتيک 

 فرنوش رهنمايي     اتوماسيون اداري 

 قلندري جعفر    ها امور کالس

 زادپريسا بزرگدکتر     مسئول پراتيک 

 مجتبي اعظمي    رئيس اداره حسابداري 

 الناز کاشاني     رئيس اداره امور اداري 

 مهدي نيکبخت    مسئول کارپردازي 

 مجتبي کشاورز                 مسئول تاسيسات

 جابر غفار اوغلي          مسئول انبار

  شيرکوند هلحيف        امور عمومي مسئول 

 حوريه شاه حسيني          مسئول بايگاني 

  کاظم استيري                                                                                                                         مسئول نقليه
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 شوراهاي دانشکده 

 هيئت رئيسه   - 1

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده  •

 معاون آموزشي و بين الملل •

 معاون پژوهشي  •

 معاون دانشجويي و فرهنگي   •

 معاون اداري و مالي  •

 هاي آموزشي نماينده مديران گروه •

 .شودهکر هفتکه برگزار ميدوشنبه  زمانبندي:

هاي کلي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، بين  گذاريسياست  و در جلسات و تبادل نظرهاي خود به حل و فصل مسائل جاري  وظايف:

 مالي مي پردازد.  -المللي و اداري

 شوراي آموزشي   - 2

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده  •

 معاون آموزشي و بين الملل •

 معاون پژوهشي  •

 معاون دانشجويي و فرهنگي   •

 معاون اداري و مالي  •

 مدير دفتر توسعه آموزش  •

 مدير تحصيالت تکميلي  •

 هاي آموزشي  مديران گروه •

 رئيس اداره آموزش   •

 برحسب نياز بالينيريزي تئوري و مسئولين برنامه •

 مسئول اساتيد مشاور •

 شودهکر هفتکه برگزار مييکشنبه  زمانبندي:

   وظايف:  

 ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبه هايي که توسط معاونين دانشگاه ابالغ مي گردد. برنامه •

 تدوين سياست هاي آموزشي دانشکده با توجه به خط مشي آموزشي دانشگاه.  •

 تدوين طرح هاي آموزشي دانشکده و ارجاع آن به شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه. بررسي و  •

 بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه.  •

 ها در ارائه دروس مشترک.هماهنگي ميان گروه ها و بخش  •

 هماهنگي و تحابق زماني آموزش و پرورش در دانشکده  اتخاذ تصميم هاي اجرائي براي  •

 طرف رئيس دانشکده به شورا . بررسي و اظهار نظر در موارد ارجاع شده از •

 بررسي و تعيين نياز دانشکده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي دانشگاه.  •

 پيشنهاد آن به معاونت آموزشي دانشگاه. پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و  •

 بررسي تقاضاهاي مرخصي محالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه •

 شوراي پژوهشي  - 3

 اعضاء: 

     رئيس دانشکده •
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 معاون پژوهشي  •

 المللمعاون آموزشي و بين •

 هاي آموزشيمديران گروه •

  نفر نماينده اعضاي هيئت علمي  2 •

 ماهي يکبار يکشنبه ها تشکيل مي گردد.    زمانبندي:

 وظايف: 

 دانشکده  پژوهش توسعه جهت ريزيبرنامه •

 دانشکده در  پژوهش فرآيند ارتقاء منظور به آموزشي هاي گروه با ارتباط •

 آموزشي هاي گروه مديران همکاري  با دانشکده پژوهشي  هاي الويت تعيين •

 دانشکده  آموزشي هاي  گروه  پژوهشي هاي فعاليت پايش  •

  پژوهشيار سامانه در دانشجويان  هاي  نامه پايان  و  تحقيقاتي هاي  طرح پايش  •

 ي پژوهشي در شورا رساني و پيگيري مصوبات و تصميمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهشاطالع •

   علمي هيئت  اعضاء پژوهشي هاي  فعاليت ارزيابي  و ظارتن •

 پژوهش  در دانشجويان مشارکت هدف  با  ،دانشجويي تحقيقات کميته هاي  فعاليت بر نظارت •

   تحقيقاتي  هاي طرح قراردادهاي   انعقاد  فرايندهاي بر نظارت •

 

 شوراي اداري دانشکده - 4

 اعضا:          

 دانشکده رياست  •

 معاونين دانشکده   •

  دانشکدهي لين واحدهائومس •

 وظايف:

 هماهنگي در امور اجرايي دانشکده  •

 بررسي مشکالت کارکنان   •

 اجرايي کردن نظام اداري و مالي در دانشکده )منظور آيين نامه ها و دستورالعمل ها(  •

 ارتقاء روشهاي کار اداري •

 دانشکدهافزايش مشارکت کارکنان در اداره امور  •

 شود.: ماهي يکبار تشکيل ميدينزمانب

 

 شوراي فرهنگي  - 5

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده  •

 معاون دانشجويي و فرهنگي  •

 نماينده دفتر مقام معظم رهبري در دانشکده •

 نمايندگان تشکل هاي دانشجکويکي •

 اعضاء هيأت علمي.   گاننمکاينکد  •

 مسئول بسيج دانشکده •

 شود. ميبار تشکيل    ماهي يک زمانبندي:

 وظايف:

 ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت هاي فرهنگي, اجتماعي و سياسي دانشکده. برنامه •
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 همکاري براي گستکرش و تحقيکق مبکاني ارزشي, ديني اخالقي و انقالبي با برگزاري برنامه هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي  •

 دگي مقام معظم رهبري, جهاد دانشگاهي و بسيج دانشجوئي.ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فرهنگي پيشنهادي دفتر نماين •

همکاري در فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه با همکاري معاونت دانشجوئي و طرح هاي تحقيقاتي, فرهنگي و سياسي  با همکاري معاونت  •

 پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همکاري معاونت آموزشي. 

 مکاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها, جلسات و برنامه هاي آموزشي مشترک.ه •

 

 شوراي تحصيالت تکميلي   - 6

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده  •

 معاون آموزشي و بين الملل •

 معاون پژوهشي  •

 مدير تحصيالت تکميلي  •

 هاي آموزشي دانشکدهمديران گروه •

 هاي مختلف پرستاري و مامائي اعضاء هيئت علمي رشتهگان دنماين •

   شودهکر هفتکه برگزار مييکشنبه بر حسب ضرورت،  زمانبندي:

 

 انجام کليه وظايف گروه هاي آموزشي مندرج درآئين نامه هاي دوره هاي کارشناسکي ارشکد و دکترا در دانشکده هاي تخصصي به شرح زير: وظايف:  

 (ت تکميلي بر اساس دستور جلسه تعيين شده و ثبت تصميمات متخذه )دبيرتشکيل جلسات شوراي تحصيال •

 دانشکده  آموزشي معاونت  يا رياست سوي از شده ارجاع آموزشي مسائل مورد در نظر اظهار و بررسي •

  تکميلي تحصيالت شوراي به ضوابط چوب چهار در درسي  هاي برنامه اجراي نحوه در الزم تغييرات پيشنهاد •

  ها  برنامه کلي  بازنگري راستاي در نياز مورد  جديد  درسي  هاي  برنامه پيشنهاد •

 بررسي پيشنهاد گرايش هاي ارشد مامايي  •

  ورود بدو از دکترا مقحع دانشجويان تحصيلي راهنماي استاد عنوان به وظيفه انجام •

  ورود بدو در ارشد مقحع دانشجويان تحصيلي راهنماي استاد تعيين •

  دکترا دانشجويان جامع امتحانات برگزاري •

  آموزشي معاونت  به(  بعد ماه يک حداکثر)  دکترا جامع آزمون نتايج  اعالم •

  طرح   ارشد  کارشناسي   مقحع  نامه  پايان  عنوان شده  تکميل  فرم  دريافت)  ارشد  کارشناسي  دانشجويان  عنوان  ثبت  جهت  الزم هاي هماهنگي  انجام •

  (ي، ارسال به کميته تخصصي گروهها، طرح در شورا جهت تصويب نهائي و تعيين استاد راهنما و مشاورتکميل تحصيالت شوراي در

  دکترا و ارشد مقحع دانشجويان رساله و  نامه پايان موضوع ثبت و  پذيرش  کتبي اعالم •

  فرم تکميل شده گزارش سه ماهه پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارشد در رابحه با پايان نامه  دريافت •

 تائيديه کتبي از استاد راهنما مبني بر آمادگي دانشجويان براي دفاع از پايان نامه دريافت •

  رساله دانشجويان دکترا نهايي ازجلسات دفاع   تشکيل •

 در گروه هاي آموزشيماهه دانشجويان دکترا  6جلسات گزارش  برگزاريهماهنگي الزم براي  •

 . امور اجرائي آموزش و پژوهش دانشجويان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئين نامه ها يو پيگير رسيدگي •

 هماهنگي با معاونت آموزشي، مديران گروه هاي آموزشي در مورد اساتيد جهت تدريس دروس ارشد و دکترا   •

 نامه ها و رساله هاي دانشجويان از زمان پيشنهاد استاد راهنما تا دفاع نهايي  هماهنگي امور مربوط به پايان •

 تدوين و بازنگري فرايند هاو فرم هاي مربوط به پايان نامه ارشد و رساله هاي دکتري •

 برگزاري جلسات معارفه دانشجويان ارشد و دکتري بدو ورود  •

 ر صورت نيازبرگزاري جلسات هم انديشي با دانشجويان ارشد و دکتري د •
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 ايثارگر  و  شوراي طرح استاد مشاور دانشجويان شاهد- 7

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده )رئيس شورا(  •

 دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه  •

 رئيس اداره آموزش )دبير شورا( •

 معاون دانشجوئي و فرهنگي  •

 معاون آموزشي •

 اساتيد مشاور  •

 سال ماه پس از شروع هر نيم : يک زمانبندي

 

 وظايف:

 بررسي گزارش هاي واصله وتالش برا ي حل مشکالت آموزشي دانشجويان ذکر شده در سحک دانشکده   •

 بررسي و تکميل پيشنهاد هاي واصله و ارجاع آن ها به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه  •

 

 کميته منتخب )ارتقاء(   - 8

 : اعضاء

 رئيس دانشکده  •

 دبير کميته( معاون آموزشي ) •

 مربوطهمدير گروه  •

 يک نفر نماينده اعضاء هيئت علمي •

 

 وظايف:

 هاي حائز شرايط ارتقاء  بررسي پرونده  •

 

 انتخاب مدير گروه   کميته مشورتي  - 9

 اعضاء: 

 رئيس دانشکده  •

 معاون آموزشي •

 معاون پژوهشي  •

 يک نفر هيئت علمي به انتخاب رياست دانشگاه  •

 معرفي به دانشگاه برگزاري انتخابات مدير گروه هاي آموزشي و وظايف:  

 

 کميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم - 10

، الناز کاشاني  مهرنوش اينانلو  دکتر ، فاطمه قمري،صالحيتهمينه رئيس کميته(، دکتر معصومه خير خواه، دکتر دکتر حميد پيروي )  : اعضا

 ، فرنوش رهنمايي  مجتبي اعظمي)دبير کميته(، پروين تتر پور، 

 

 اهداف کميته: 

 ارتقاي سحک فرهنگ سازماني بخش دولتي  •

 صيانت ازحقوق مردم و سالمت اداري  •

 افزايش سحک رضايت مندي و ارباب رجوع از خدمات دستگاه اجرايي به ميزان ده درصد  •
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 35به  24فساد اداري از افزايش نمره شاخص کنترل  •

 درصد به نسبت وضع موجود 7افزايش سحک اعتماد عمومي به دستگاه دولتي) دانشگاه و دانشکده( به ميزان حداقل  •

 بررسي شاخص هاي سالمت اداري •

 هر سه ماه يک بار زمانبندي:

 

 شبکه اخالق و حقوق حرفه اي - 11

 اعضا : 

 -جلسه( )دبيرليال نيساني  –فاطمه قمري  –دکتر معصومه خيرخواه  – تهمينه صالحيدکتر  –دکتر حميد پيروي )رئيس جلسه( 

 مهرنوش اينانلو -زهرا احمدي -عزت جعفرجالل  -زهرا کاشاني نيا - سرور رودسريدريادخت م

 اهداف کميته : 

 درسازمان يارتقاء سحک اخالق و رفتار حرفه ا  •

 به سازمان  نفعان ياعتماد کارکنان و ذ شيافزا •

 شنبه هاي آخر هر ماه زمانبندي:  

 

 موسسهساختار  کميته پايش    -13

 -جعفرجالل –دکتر سيدفاطمي   –فاطمه قمري  –دکتر معصومه خيرخواه  –  تهمينه صالحيدکتر  –دکتر حميد پيروي )رئيس جلسه(  : اعضا

 اينانلو  دکتر 

 اعتبار بخشي هاي معيار  عيينت  - ساختار سازماني دانشکده بازبيني  : اهداف کميته

 ماهي يک بار  :زمانبندي
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 امکانات آموزشي دانشکده 

   :کتابخانه
کتابخانه دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران, در ضلع شمالي ساختمان دانشکده واقع    کتابخانه:  - الف

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري و مامائي    1327نسخه کتب خارجي,    3457نسخه کتاب فارسي و    9529شده و با دو سالن محالعه داراي  

عنوان کتب الکترونيک مي    839عنوان کتاب مرجع و  134عنوان پايان نامه دکتري پرستاري،    68عنوان پايان نامه التين،  26سي و  و بيهوشي فار

اي را در اختيار متقاضيان  اي و اتصال به شبکه اينترنت خالصه محالب آخرين مقاالت و تحقيقات علمي حرفهباشد. اين کتابخانه از طريق سيستم رايانه

 دهد. ميقرار 

استفاده ازخدمات اين کتابخانه ها براي دانشجويان و اعضاء    کتابخانه هاي واحدهاي تابعه دانشگاه )ساير دانشکده ها و مراکز وابسته(: - ب

 هيئت علمي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران ميسر است. 

شکي و خدمات بهداشتي درماني سحک تهران و کتابخانه ها و مراکز در  توضيک: استفاده از خدمات ساير کتابخانه هاي تابعه دانشگاههاي علوم پز

با ارائه   سحک شهر تهران  مانند: کتابخانه ملي، کتابخانه معاونت پژوهشي وزارت متبوع، مرکز آمار ايران و ... با رعايت ضکوابط اين مکؤسسکات و  

 معرفي نامه از دانشکده امکان پذير خواهد بود. 

 فاطمه قمري   :  رئيس کتابخانه 

 

 : انفورماتیک

 دستگاه رايانه جهت جستجوي منابع کتابخانه جهت مراجعه کنندگان، 1دستگاه رايانه متصل به شبکه اينترنت مربوط به کارکنان،  7رايانه:  •

 دستگاه بارکدخوان 1دستگاه اسکنر،  1دستگاه چاپگر،  1

 دستگاه پرينتر  1دستگاه رايانه و  8سايت دانشجويان کارشناسي ارشد:  •

 پرينتر   1دستگاه رايانه  و  8سايت دانشجويان دکتري •

 سايت گروه هاي آموزشي و اساتيد:   •

 اسکنر  3پرينتر و  4دستگاه رايانه، 8کودکان: پرستاري گروه  •

 اسکنر 1و رينتر پ  8دستگاه رايانه،17داخلي و جراحي:  پرستاري گروه •

 پرينتر  5دستگاه رايانه و  17: و بهداشت باروري   گروه مامايي −

 اسکنر  3پرينتر و 3دستگاه رايانه ، 3سالمت جامعه: پرستاري گروه  −

 دستگاه پرينتر  4دستگاه رايانه و 4: پرستاري مديريتگروه  −

 دستگاه پرينتر  3دستگاه رايانه،  3گروه روان پرستاري:  −

 دستگاه اسکنر  2دستگاه پرينتر و  9دستگاه رايانه،  20آموزش و اموردانشجويي:داره ا −

 اسکنر 10پرينتر و  21دستگاه رايانه،  39واحد اداري:  −

 دستگاه کيس و ويدئو پروژکتور  15کالس و  15ها: تعداد کالس −

 دستگاه رايانه  2سالن هاي شورا  −

 نگار يوسف زاده:    رئيس انفورماتيک و رايانه
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 :(Skill lab)اتاق پراتيک 
ري ي ادگيط مناسب جهت  يران قرار داشته و محيي دانشگاه علوم پزشکي ايني در طبقه اول دانشکده پرستاري و مامايرکز مهارت هاي بالم -

ري براساس حل يادگين واحد آموزشي، مجموعه اي از امکانات ارائه شده است تا  يد. در اي ي فراهم مي نمايني پرستاري و ماما يمهارت هاي بال

فراهم  هدف اين مرکز  حرکتي و عاطفي فراهم گردد.  -ري در ابعاد شناختي، رواني يادگيابد و فرصت آموزش و  يمشکل و تفکر انتقادي ارتقا  

ني پرستاري و  ين مهارت هاي باليري و تمريادگيران جهت  يمارستان براي فراگيط بيه سازي شرايشببا    مناسب و امکانات  ط  ينمودن مح

سته  ي من و شايبراي ارائه مراقبت ااست تا دانشجويان  کي هماهنگ شده مي باشند(  يزيت فيازمند انواع سحوح فعالي ي که نيي )مهارت ها يماما

 الزم را کسب نمايند.  آمادگي ط واقعييماران و خانواده ها در محيبه ب

 بزرگزادپريسا  مسئول اتاق پراتبک : دکتر 

 

 : سالن اجتماعات
  اساتيد مي توانند از سالن اجتماعات جهت تنظيم و ارائه سمينارهاي دانشجوئي و سمينار هاي گروهي و بين گروهي اساتيد استفاده نمايند. -

آيد. ضمناً اين سالن با هماهنگي  ها ي دانشجويي با هماهنگي معاون دانشجويي فرهنگي به اجرا در ميدر اين سالن برنامه و مراسم تشکل

 هاي دانشگاه و وزارت متبوع نيز مورد استفاده ميگردد. ت اجراي برنامهقبلي جه

 وکارکنان خدمات ذيل در دانشکده ارائه مي گردد:  به منظور رفاه اساتيد

در اوقات فراغت و طبق برنامه ارائه شده از سوي مسئول تربيت بدني دانشگاه در هر ترم مي توان از امکانات ورزشي سالن تربيت بدني   •

 فاده کرد. است

ها براي اساتيد از طريق مسئول کميته فرهنگي و براي کارکنان از طريق رابط تربيت بدني دانشکده و  هاي الزم جهت اين برنامههماهنگي •

 معاون پشتيباني دانشکده انجام خواهد شد.  

 جهت محالعه اساتيد موجود است. دفترچه آئين نامه ها و مقررات کامل مربوط به اعضاء هيئت علمي در دفتر مدير گروه در سايت دانشکده   •

 در دسترس است.   16-8اساتيد و کارکنان همه روزه از ساعت  -بوفه دانشکده جهت استفاده دانشجويان •

 گيرد. دعاي عرفه و...(.مورد استفاده قرار مي -زيارت عاشورا -نماز جماعت ز خانه دانشکده جهت مراسم عبادي )نما •

   :کميته تحقيقات دانشجویی

فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان   ساماندهي  با هدف    1392از سال  يقات دانشجويي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران  کميته تحق

، فعاليت هاي خود را در شاخه هاي مختلف و در جهت رسيدن به  در دانشجويان    از طريق فراهم نمودن محيحي مناسب براي پژوهش و تفکر خالق

 :است نمودهاهداف زير متمرکز 

 ترويج فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران •

 ارتقاي دانش و نگرش و عملکرد دانشجويان در پژوهش  •

 مجامع علمي پژوهشي فراهم سازي زمينه حضور دانشجويان در  •

 بهينه سازي کيفي و کمي فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان •

 تشکيل کارگاههاي اموزشي  با توانمندسازي دانشجويان  •

 فراهم نمودن زمينه اي مناسب حضور دانشجويان به عنوان مجري يا همکار اصلي در طرح پژوهشي •

 لملليکمک به انتشار نتايج تحقيقات دانشجويي در سحک ملي و بين ا •

 دکتر راضيه سادات حسينيسرپرست کميته تحقيقات دانشجويي :  
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 دانشگاه علوم پزشکي ايران و مامايي هاي پرستاري مرکز تحقيقات مراقبت

 

نام مرکز مراقبت   1380در سال    اين مرکز به کارکرد. در سال    يماماي   و  يپرستار  يهابا  اولين مرکز تحقيقات    1386شروع  به عنوان  اين مرکز 

  ي پزشکعلوم    يگسترش دانشگاه ها  ياز شورا  موفق به دريافت موافقت قحعي   1393ي و در سال  در کشور موفق به دريافت موافقت اصول  يپرستار

 1401ر سازمان بهداشت جهاني در کشور شناخته شده است. در سال به عنوان تنها مرکز تحقيقات پرستاري همکا 1393اين مرکز در سال  گرديد.

 . تغيير نام داد "دانشگاه علوم پزشکي ايرانو مامايي  هاي پرستاري  مرکز تحقيقات مراقبت"به 

   :خط پژوهش  ي موضوعات اصل

منحقه اي ميباشد که در اين راستا در حوزه کسب رتبه برتر در تحقيقات ملي و   چشم انداز مرکز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي:

 هاي زير فعاليت مي کند: 

عت،  مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي عالوه بر حمايت از پژوهش هاي مرتبط با *سالمت زنان و باروري، فناوري حوزه سالمت ، طرح ارتباط با صن

  بينار، سمينار و برنامه هاي آموزش مداوم  پرستاري و مامايي برگزارمي نمايد.رفع نيازهاي مراقبتي بيماران مزمن ، ارتقاء کيفيت آموزش پرستاري، و

 همچنين در راستاي فعاليت هاي بين رشته ايي پذيراي نخبگان ساير دانشگاه ها به صورت امريه پژوهشگر مي باشد. 

 

اسکوئ  مرکز:  موسس  ئتيه رفيعي،  دکتر سيده فاطمه حق دوست  دکتر رخشنده   ،نيکپور  يصغري،  کاظم  يافتخارالسادات حاجي،  دکتر فروغ 

 يمحمد

        نژادليلي بريم دکتر  رئيس:

       دکتر نعيمه سيدفاطمي  آموزشي:  معاون 

 دکتر فهيمه رنجبر  معاون پژوهشي: 

 دکتر فهيمه رنجبر خانم دکتر مريم قراچه و  عضو هيات علمي:

 خانم دکتر نگيسا سيدي :ITپژوهشگر غير هيئت علمي و مسئول  

 : خانم فاطمه برخورداري   کارشناس آموزش مداوم 

 خانم شادي يارمحمدي کارشناس پژوهش:

 خانم آناهيتا بلوريمسئول دفتر:  

 PHD BYRESEARCHمجوز جذب دانشجوي  

 

 .داردحال حاضردر ضلع شمالي محوطه دانشکده قرار ين مرکز در ا

 https://nmcrc.iums.ac.ir     آدرس سايت مرکز تحقيقات:

 http://ijn.iums.ac.ir   :(IJNنشريه مرکز تحقيقات: نشريه پرستاري ايران )

 nmcrc@iums.ac.ir  ي:پست الکترونيک

 

 

 

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

Education Development Office  
Faculty of Nursing and Midwifery 

  عرفي اعضاي واحدم 

 دکتر حميد پيروي :رئيس دانشکده

 تهمينه صالحي دکتر : معاون آموزشي دانشکده 

 مسرور رودسري : دريادخت توسعهدفتر  مدير

، دکتر هما صادقي اول  راضيه سادات حسيني، دکتر مريم احساني، دکتر سکينه شريفيان، دکتر منصوره اشقلي فراهانيي: دکتر عضو هيئت علم

 دکتر محمد عباسي  پريسا بزرگزاد، دکتر حانيه غالم نژاد، شهر، دکتر

 توسعه: فريبا فهميده  دفتر کارشناس

 

 شرح وظايف دفتر توسعهها و حوزه هاي فعاليت واحدها و  زمينه

 (Teacher training &competency, refreshment course & Faculty development)  رشد و بالندگي و توانمندسازي اساتيد •

 (Curriculum planning)و آموزشي    برنامه ريزي درسي •

 (Accountable education)آموزش پاسخگو   •

 برنامه( پايش و. اعتبار بخشي) دانشجو، هيئت علمي،دروني و   (Evaluation)  رزشيابيا •

 (Research and development)پژوهش در آموزش   •

 (Scholarship)دانش پژوهي   •

 (Shahid motahari festival)  جشنواره شهيدمحهريجشنواره آموزشي دکتر وثوق و   •

 Student committee)کميته دانشجويي)   •

 (   brilliant aptitude)   استعدادهاي درخشان •

 

 

  

http://fnm.tums.ac.ir/section108/page5.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page7.aspx?lang=Fa
http://fnm.tums.ac.ir/section108/page20.aspx?lang=Fa
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 مامايي دفتر آموزش مداوم پرستاري و 

  عرفي اعضاي واحدم 

 دکتر حميد پيروي :رئيس دانشکده •

 تهمينه صالحي دکتر : معاون آموزشي دانشکده  •

 مريم احساني دکتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي:  مسئول •

   ائي يمائده جيردفترآموزش مداوم پرستاري و مامايي:  کارشناس •

 هدف کلي:  

هاي مورد اجرا، در جهت  هاي پرستاري و مامايي و ارتقاء مستمرکيفيت برنامه حرفه  اي شاغلينهاي حرفه هاي علمي، و مهارت آگاهيروز کردن سحک  ارتقاء و به

 .مراقبت با کيفيت ارائه

 اهداف ويژه:    

  هاي علمي  هاي پرستاري و مامايي با استفاده از شيوههاي آموزشي شاغلين حرفهتعيين نياز •

  هاي مختلف مربوط به حرفه پرستاري و ماماييحيحه  هاي آموزشي از قبيل سمينار، همايش و کارگاه دراجراي دورهبرنامه ريزي و  •

  هاي آموزشي کوتاه مدت و مدون مصوباجراي دوره •

  هاي آموزشي اجرا شده ارزيابي و ارزشيابي مستمر برنامه  •

  Visionبيانيه دور نماي دفتر آموزش مداوم      

پرستاران و ماما هاي شاغل    متناسب با نيازهاي  اثربخش  آموزش    ي ازبتواند پوشش کاملايي اين است که  دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامچشم انداز  

فراهم کرده و به عنوان مرجعي معتبر براي آموزش مداوم پرستاران  اين اموزش ها و با هدف رضايتمندي و کاربردي بودن   در واحد هاي تابعه دانشگاه

 و ماماهاي شاغل در سحک کل کشور محرح باشد . 

   Missionبيانيه رسالت دفتر آموزش مداوم    

ت،   رسالت دفتر آموزش مداوم پرستاري و مامايي روزآمد کردن دانش و توانمندي حرفه اي پرستاران و ماماهاي شاغل جهت ارائه مراقبتي با کيفي 

 تکنولوژيکي با تکيه بر تقويت انگيزه و گرايش به درگير شدن در فرايند يادگيري مادام العمر مي باشد. متناسب با پيشرفت ها و تغييرات سريع علمي و  
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 نشريه انگليسي زبان 
 

انتقال اطالعات و تبادل تجربيات و دستاوردهاي مراقبت پرستاري و پيوند بين دانش و کاربرد در مراقبت پرستاري  به گونه اي که بهبود  

رستاري و همچنين رضايتمندي مددجو را همراه داشته باشد از مولفه هاي اساسي تحوالت اخير پرستاري در دنيا محسوب کيفيت مراقبت پ 

الکترونيک    زبان  انگليسي  نشريه  اندازي  راه  به  اقدام  نيز  مامايي  و  پرستاري  دانشکده  گردد.   Journal of Client Centeredمي 

Nursing Care     موفق به اخذ موافقت اصولي از کميسيون نشريات علوم پزشکي وزرات بهداشت درمان   12/11/93نموده است و در تاريخ

اين نشريه با رعايت قوانين و مقررات کميسيون نشريات پذيراي دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگران و اعضا    .وآموزش پزشکي شده است

 است:به شرح زير  محترم هيات علمي پرستاري مي باشد. آدرس سايت

 jccnc@iums.ac.irايميل نشريه:     jccnc.iums.ac.irرس نشريه:آد

 

 

  



 

21 

 

 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري 

 :نماينده مقام معظم رهبري در دانشکده

 والمسلمين طباطبايي نژادالسالمحجت •

 ها:مسئوليت

 برنامه ريزي و هدايت امور فرهنکي •

 احکام شرعي و مواعظ اخالقي، معرفتي اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و بيان  •

 مشاوره هاي دانشجويي و ارتباط صميمي و هر چه بيشتر با اساتيد، دانشجويان و همکاران •

فعاليت هرچه بيشتر در خصوص مهدويت شامل سير محالعاتي کتاب نگين آفرينش، نشست هاي علمي فرهنگي، کارگاههاي مهدويت پاسخ   •

 مشهد با گذران سير محالعاتي    -  به پرسش ها، اردوهاي زيارتي قم

 نمايد. الزم به ذکر است کانون هاي علمي فرهنگي،کتاب و کتابخواني،قران و عترت، نشريه از دانشجويان ورودي جديد عضوگيري مي

 فعاليت هاي حراست دانشکده    منشور

 عمل به احکام و موازين دين مبين اسالم  •

 فرهنگ مسئوليت پذيري، قانون گرايي و تعميم آن در سازمان رعايت قوانين و مقررات و ترويج  •

 تالش در تامين امنيت شغلي اعضاء هيئت علمي، کارکنان و دانشجويان   •

 رعايت حريم خصوصي افراد و تالش در جهت حفظ آبرو و اسرار افراد •

 شناسايي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان •

 م و تکريم ارباب رجوع رعايت اصل احترا •
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 وظايف اعضاء هيئت علمي 

 الف: وظايف اعضاء هيئت علمي در ارتباط با گروه هاي آموزشي

 رعايت مباني فرهنگي و ارزش هاي اسالمي.  -1

 حضور منظم در محيط کار.   -2

 هماهنگي با برنامه هاي آموزشي دانشکده.  -3

 رعايت تقويم دانشگاهي  •

 برنامه هاي آموزشي محوله )نظري, عملي, کارآموزي(دريافت به موقع  •

 تهيه و تدوين طرح درس در هر نيمسال •

 ثبت به موقع نمرات درسي دانشجويان در سامانه سما  •

 معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق  •

 گزارش به موقع مشکالت دانشجويان به مدير گروه مربوطه جهت رسيدگي و پيگيري آن •

 ر و يا غيبت دانشجو در کالس و محيط کارآموزي به مدير گروه مربوطه گزارش به موقع عدم حضو •

 تعيين روز و ساعت مالقات با دانشجويان  •

 هماهنگي با فعاليتهاي آموزشي, پژوهشي, اجرائي دانشکده   - 4

 شرکت منظم در جلسات گروه و ارائه نظرات و پيشنهادات مؤثر •

 تحصيالت تکميلياجراي مصوبات شوراي آموزشي و پژوهشي و  •

 اظهار نظر در مورد برنامه ها و آئين نامه هاي پيشنهادي •

 محالعه تابلوي اعالنات جهت اطالع از آخرين بخشنامه ها و آئين نامه هاي جديد  •

 راهنمائي تحصيلي دانشجويان تحت مشاوره در طول ترم  •

 شرکت در فعاليتهاي پژوهشي, سمينارها, کارگاه هاي آموزشي  •

 اعضاء هيئت علمي در ارتباط با تدريس دروس نظري ب: وظايف  

 ( شيوه هاي مناسب تدريس1ب.

 و بازنگري آن در هرنيمسال تحصيلي منحبق با راهنماي موجود در سايت دانشکده  تنظيم طرح دوره •

 تنظيم طرح درس روزانه شامل منحبق با راهنماي موجود در سايت دانشکده •

 ي تعيين خط مشي آموزشي و محتواي آموزش •

تهيه محتواي آموزشي متناسب با هدف کلي و اهداف جزئي/ رفتاري درس در تهيه محتواي درس نکات ذيل الزم است مورد توجه قرار   •

 گيرند

 استفاده از محالب علمي و جديد  •

 قابل فهم بودن محالب  •

 توالي و تناسب محالب  •

 برقراري پيوستگي بين آموخته هاي قبلي و يادگيري فعلي  •

 شجو در امر يادگيريفعال نمودن دان •

 تناسب حجم محتوا با زمان تدريس •

 استفاده از مثال هاي روشن و ملموس براي درک هرچه بيشتر محتوا  •

 استفاده از تصاوير, طرح, نمودار, جدول و ساير موارد براي تشريک بيشتر محالب •

 

 تعيين شيوه هاي مناسب آموزشي (  2ب.

 موضوع و اهداف درس شامل : سخنراني, پرسش و پاسخ, بحث گروهي, نمايش و ... استفاده از روش هاي متفاوت متناسب با  •

 ارائه فرصت به دانشجو جهت شرکت فعال در کالس از طريق •

 تشويق دانشجو به يادگيري   •
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 ترغيب دانشجو به تفکر خالق  •

 آموزش مشکل مدار •

 ايجاد احساس رضايت در دانشجو به وسيله کاربرد علم در عمل •

 شجو از آنچه که بايد بياموزد و درک هر چه بيشتر مناسبت يادگيريآگاه کردن دان •

 سهيم کردن دانشجو در ارائه محالب از طريق پرسش وپاسخ, بحث گروهي و...   •

 

 تعيين فضاهاي آموزشي متناسب با اهداف درس(  3ب.

 استفاده از کالس •

 استفاده از اتاق پراتيک •

 هاي مختلفبازديد از عرصه •

 در محيط بالينيو آموزش کار  •

 

 تعيين فعاليت هاي تکميلي(4ب.

 غياب دانشجويان کنترل حضور و •

 به تفکيک و نحوه ارزشيابي هر يک از آنها  تعيين تجارب يادگيري )تکاليف(:  •

 تهيه مقاله •

 ترجمه  •

 ارائه سمينار  •

 تمرين •

 ارائه گزارش  •

 

 تعيين روش هاي ارزشيابي(5ب.

 )شناختي, عاطفي, رواني حرکتي( تعيين حيحه هاي ارزشيابي  •

 بودجه بندي محالب جهت طرح سؤال  •

 تعيين نوع و تعداد آزمون هاي متناسب با اهداف درس شامل:  •

 آزمون ورودي )پيش آزمون(  −

 آزمون هاي مرحله اي  −

 آزمون پاياني  −

 تعيين تعداد سؤاالت •

 تعيين روش نمره گذاري •

 

 تحليل سؤاالت چندگزينه اي (  6ب.

 تعيين سحک دشواري  •

 تعيين قدرت تمايز  •

 حذف و يا ترميم سؤاالت نامناسب •

 ايجاد يک بانک سوال در خصوص سواالت در حد عالي و خوب •

 

 آگاه کردن دانشجويان از نتيجة آزمون ها (7ب.

 مشخص کردن آدرس سؤاالت  •

 برگزاري  قرار دادن کليد سؤاالت در معرض ديد دانشجويان بعد از •

 ها وارائه به دفتر توسعه آموزش دانشکده تحليل آزمون  •

 هااز دفتر توسعه آموزش دانشکده براي نيمسال بعديدريافت نتايج تجزيه و تحليل روشن و منظم آزمون  •
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 اداره آموزش تا دو هفته پس از امتحان ارسال نتايج آزمونها به •

•  

 هاي کار آموزي ج: وظايف اعضاي گروه هاي آموزشي در عرصه  

 درشروع کارآموزي( 1ج.

 آشنا کردن دانشجويان با محيط کارآموزي  •

 معرفي دانشجويان به مسئولين )مترون، سوپروايزرهاي آموزشي و ....( •

 معرفي دانشجويان به سرپرستاران بخش ها و يا مسئولين مراکز بهداشتي •

 ن و بيان اهداف آموزشيقرار دادن طرح دوره باليني در اختيار دانشجويان و توضيک  آ •

 توضيک در مورد شرح وظايف و انتظارات از دانشجو  •

 آگاه کردن سرپرستاران از حيحه وظايف دانشجويان •

 آگاه کردن دانشجويان از مقررات بخش ها و يا مراکز بهداشتي •

 

 درطي دوره کارآموزي(2ج.

 حضور و ترک به موقع محل کارآموزي  •

 انشجوکنترل حضور به موقع و وقت شناسي د •

 کنترل وضعيت ظاهري دانشجو از نظر رعايت شئونات مذهبي و حرفه اي  •

 تقسيم کار بين دانشجويان براساس اهداف آموزشي و توانائي هاي آنان و نصب فرم تقسيم کار بر روي تابلو اعالنات بخش  •

 شرکت در راند صبحگاهي و همراهي با دانشجويان و پرسنل بخش ها •

 مددجويان تحت مراقبت دانشجويان کسب شناخت کافي از  •

 انتخاب روش هاي مناسب براي دستيابي به اهداف کارآموزي  •

 هدايت دانشجو در مراقبت از مددجو براساس فرآيند پرستاري/ مامائي/ فرآيند مشکل کشاني   •

 نظارت بر نحوه برقراري ارتباط دانشجو با مددجويان تحت مراقبت خود  •

 ارتباط دانشجو با پرسنل محل کارآموزينظارت بر نحوه برقراري  •

 فراهم آوردن موقعيت الزم براي يادگيري دانشجو و کاربرد علم در عمل •

 تشويق دانشجو به کسب مهارت هاي باليني با فراهم آوردن موقعيت هاي مناسب يادگيري و تمرين و تکرار  •

 وراهنمائي دانشجو در زمينه تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزش به مددج •

 برخورداري از علم و مهارت متناسب با حيحه کاري  •

 فعاليت به عنوان يک الگوي کاري مناسب •

 پاسخگوئي محلوب به پرسش هاي دانشجويان •

 نظارت مستمر بر فعاليت دانشجويان در طول دوره کارآموزي •

و پرسش و پاسخ در ساعات پاياني کار و    تنظيم برنامه هاي کنفرانس باليني )معرفي موردي بيمار / مددجو( يا تحويل باليني بيماران •

 در داخل بخش

 حداکثر بهره وري از زمان حضور دانشجويان در محل کارآموزي در جهت آموزش و کسب مهارت آنها •

 استفاده از شيوه هاي مختلف تقسيم کار ) موردي، عملکردي يا تيمي و ...( به تناسب اهداف کارآموزي •

 ان جهت مقابله با موقعيت هاي تنش زادر دسترس بودن و کمک به دانشجوي •

 نظارت بر ارائه و ثبت صحيک گزارش هاي شفاهي و کتبي دانشجويان •

 ارزشيابي نحوه فعاليت دانشجويان و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها در طي دوره کارآموزي  •

 آگاه ساختن دانشجويان از نقاط قوت و ضعف آنها به منظور تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف •

 ارزشيابي نحوه فعاليت دانشجو در پايان دوره کارآموزي و ارائه بازخورد به دانشجو  •

 تهيه و تنظيم فرم ارزشيابي دانشجو و ارائه نمرات دانشجو به مدير گروه •
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 د: وظايف اعضاي هيئت علمي در ارتباط با پايان نامه 

 مسئوليت هاي راهنمايي (  1د.

 پژوهش تائيد شده در شوراي تحصيالت تکميلي.راهنمايي دانشجو در تدوين طرح   •

 مشورت با استاد مشاور پايان نامه در تهيه وتدوين طرح پژوهش نهايي.  •

 راهنمايي دانشجو براي استفاده مفيد از زمان تحصيل. •

 الت تکميلي.تهيه جدول زمان بندي با دانشجو جهت ارائه تکاليف مربوط به پايان نامه و ارسال يک نسخه از آن به شوراي تحصي •

 گزارش پيشرفت کار دانشجو به شوراي تحصيالت تکميلي از طريق جدول زمان بندي در پايان هر نيمسال. •

 نظارت دقيق ومداوم بر کار دانشجو و تشويق در جهت پيشرفت وي. •

 مشورت با اساتيد مشاور در تمام مراحل راهنمايي دانشجو.  •

 راهنمايي و ارجاع دانشجو به منابع و مراجع مورد نياز.  •

 نظارت بر جمع آوري داده ها.  •

 مشورت با استاد آمار در تجزيه و تحليل آماري •

 سازنده به صورت کتبي.  باز گرداندن محالب دانشجو از زمان دريافت تا حداکثر دو هفته بعد با ارائه پيشنهادات •

 ها راهنمايي دانشجو در مراحل مختلف پايان نامه و يا شرکت در سمينارها.جهت استماع و آشنايي با ارائه و خالصه پژوهش •

 تاييد پيش نويس کامل پايان نامه با مشورت اساتيد مشاور و ارجاع دانشجو به معاونت پژوهشي جهت تعيين اساتيد داور •

 از داوران  و تبادل نظر در رابحه با نقحه نظرات ارائه شده.  دريافت پايان نامه •

 راهنمايي دانشجو براي دفاع از طرح پژوهش و پايان نامه.  •

 حضور در کليه جلسات ارائه مرحله اي و دفاع پايان نامه.  •

 تهيه مقاله مشترک با دانشجو براي چاپ در مجالت معتبر علمي پژوهشي داخلي و خارجي •

 

 هاي مشاوره مسئوليت(  2د.
راهنمايي دانشجو همگام با اساتيد راهنما و مشاور آمار جهت تدوين طرح پژوهشي مربوط به موضوع تاييد شده در شوراي تحصيالت  •

 تکميلي.

 همکاري نزديک با استاد راهنما در تمام مراحل پژوهش .  •

 هش. ارائه پيشنهادات و نظرات الزم به استاد راهنما در تمام مراحل پژو •

 محالعه هر فصل از پايان نامه پس از تاييد استاد راهنما و ارائه پيشنهادات سازنده شفاهي و کتبي به استاد راهنما.  •

 شرکت در جلسات مشاوره با استاد مشاور آمار.  •

 تاييد پيش نويس کامل پايان نامه قبل از معرفي دانشجو به استاد ناظر. •

 فصلنامه دانشکده. تاييد مقاله تهيه شده براي چاپ در  •

 حضور در کليه جلسات ارائه مرحله اي و دفاع پايان نامه.  •

 نظارت بر پايان نامه   •

 داوري پايان نامه  •

 )مشاور تحصيلي(  وظايف استاد راهنماي تحصيلي  ه :

 نفر دانشجو در طول دورة تحصيلي. 20راهنمائي و هدايت تحصيلي  •

 ي آموزشي, تحصيلي, رفاهي, مشاوره و ... آشنائي با کليه آئين نامه ها و دستور العمل ها •

 آشنا کردن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي. •

 راهنمائي و هدايت دانشجويان در انتخاب واحدهاي درسي و تائيد برگ انتخاب واحد آنان. •

 حضور تمام وقت در زمان ثبت نام و حذف و اضافه طبق برنامه تنظيمي. •

 در طول ترم, به منظور مشاوره دانشجويان تحت پوشش. اختصاص ساعتي مشخص در هفته و  •
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 ارائه نظرات و پيشنهادات به منظور پيشگيري از افت تحصيلي, مشروطي, اخراجي و ...  •

 راهنمائي وکمک به دانشجو درجهت پيشرفت تحصيلي وجبران افت تحصيلي.  •

 هسته مشاوره ارجاع دانشجوياني که مشکالت تحصيلي دارنداز طريق  اساتيد مشاوره به  •

 معرفي دانشجويان واجد شرايط تشويق.  •

 تکميل فرم وضعيت تحصيلي جهت بررسي و تحليل موقعيت آموزشي دانشجو در هر نيمسال.  •

 پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش در طول ترم و گزارش به موقع مشکالت آنان به مرجع مربوطه.  •

 ر خصوص ارائه دروس مورد نياز دانشجويان تحت مشاوره, خارج از برنامه زمان بندي شده. انجام ثبت نام اوليه به منظور اعالم نظر د •

 بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو در پايان دوره و تائيد اتمام واحدهاي درسي به منظور اعالم فراغت از تحصيل وي. •

 تکميل فرم مشاوره تحصيلي و ارائه در آخر ترم به مدير گروه  •

 گي مشاورين شرکت در جلسات هماهن •

 واحد مرکز مشاوره دانشجويان 

داير گرديده   718با شماره داخلي   دانشکده  714محل اتاق  باتوجه به نياز دانشجويان به مشاوره اجتماعي و رواني، دفتر مشاوره اجتماعي و رواني در  

 بود، مجددا برقرار شده است.  محدود شده  19-به دليل پاندمي کوويدکه در حال حاضر فعاليت اين واحد  .است

 .امکان پذير است 9- 13  هر هفته در ساعات  شنبهسه: مراجعه دانشجويان و يا ارجاع دانشجويان به راهنمايي و مشاوره در روزهاي زمانبندي

 پيوست ها 

 در پايان هر نيمسال   اساس فرم هاي پيوستمدير گروه توسط اعضاي گروه آموزشي بر    ارزشيابي  :  1پيوست

 : فرم اظهارنظر مديرگروه در مورد آموزش نظري استاد2پيوست  

 : ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط معاونت آموزشي  3پيوست  

 هيئت علمي براساس سيستم  سعاد  گزارش ترفيع ساالنه اعضاء  :  4پيوست  

 فرم عملکرد اعضا هيات علمي ) ساعت کارکرد(:    5پيوست  

 : معادل سازي فعاليتهاي اعضاء هيئت علمي   6پيوست  
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 ( 1)پيوست                    بسمه تعالي 

 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش 

 

 تاريخ:            گروه آموزشي:     نام مديرگروه:

 شاخص هاي مورد ارزشيابي  رديف 
 ( 0) مشاهده نشد  ( 0/ 25هرگز) ( 5/0بندرت) ( 75/0بيشتر اوقات) ( 1هميشه)

تهيه برنامه اجرائي بر اساس خط مشي شوراي دانشکده با مشورت اعضاء قبل از شروع    •

 هر نيمسال و ارائه گزارش به معاونت آموزشي 
     

ارسال صورتجلسات شوراي آموزشي دانشکده درخصوص برنامه هاي اجرائي، وظايف    •

 آموزشي، پژوهشي و خدماتي به اعضاء گروه
     

 تنظيم جدول دروس هر نيمسال با همکاري و نظر اساتيد گروه    •
     

تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت و تغييرات با نظر اعضاي   •

 گروه
     

 تشکيل و اداره جلسات شوراي گروه    •
     

 نشريات و ... انجام کليه مکاتبات رسمي گروه پيشنهاد تهيه لوازم کتاب ها،   •
     

 ارزيابي کار در هر نيمسال  )و ساالنه( اعضاء گروه و ارسال بيالن به آنها   •
     

 برقراري ارتباط با دانشجويان و نماينده هاي آنها براي رفع مشکالت   •
     

 ارزشيابي کالس هاي نظري و کارآموزي دانشجويان    •
     

 کارآموزي بر اساس نياز گروه تدريس دروس نظري و انجام    •
     

 بازديد مستمر از محل کارآموزي و ارائه گزارش به معاونت محترم آموزشي   •
     

 تشکيل و اداره جلسات ماهيانه گروه و ارسال گزارش به معاونت آموزشي   •
     

 گروه اطالع رساني در مورد برگزاري کنگره ها و سمينارهاي خارج دانشکده به اعضاء   •
     

 قدرداني از اساتيد در زمينه ها و مناسبت هاي مختلف   •
     

 پي گيري مشکالت آموزشي و رفاهي اعضاء گروه   •
     

 ابالغ بخشنامه ها و مصوبات الزم االجرا به گروه   •
     

 برنامه ريزي جهت شرکت اساتيد در کارگاه هاي مختلف در دانشکده، دانشگاه ، ...  •
     

تشکيل کميته تخصصي پژوهشي گروه با هماهنگي اعضاء جهت بررسي موضوعات    •

ارجاعي مربوط به پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و طرح هاي پژوهشي 

 گروه

     

گاه علوم زپشکی و  دانش

 فرم ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط اعضاي گروه آموزشي 
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 مشاوره و راهنمائي پايان نامه هاي دانشجويان   •
     

  انساني گروه جذب نيروي کارآمد، متعهد و متخصص جهت تامين نيروي   •
    

 امضاء       خواهشمند است نظر کلي خود را درباره مدير گروه بنويسيد: 
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 ( 2)پيوست                                                   بسمه تعالي 

 

 

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش   

 

 گروه آموزشي:     خانوادگي استاد: نام و نام 

نامبرده تهيه شکده اسکت. لطفاد در مقابل هر عبارت يکي از پاسکخها که بيشکتر به نظر  آوري اطالعات جهت ارتقاء آموزش نظري  اين پرسکشکنامه به منظور جمع 

 د. شما نزديک است، را با عالمت )×( مشخص کنيد. چنانچه در مقابل عبارتي نتوانستند پاسخ دهيد لطفاد در ستون »مشاهده نشده« عالمت بگذاري 

 موارد )عبارات(  رديف
 هميشه 

 (5 /2 ) 

 بيشتر 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

      تدوين و اجراي طرح درس  3

      طرح سؤاالت امتحاني متناسب با اهداف درس و ارزشيابي دانشجو  4

      )کنگره، کارگاه، ژورنال کالب و ...( هاي علمي  شرکت در همايش  5

      هاي پژوهشي )عضو کميته مشاور، استاد ناظر ...( شرکت در فعاليت  6

      همکاري و همياري با اعضاي گروه در زمينه انتشارات )چاپ مقاله، ويراستاري ...(  7

      دانشکده ...( اي و فعاليتهاي اجرايي )عضو کميته در  پذيري حرفه مسئوليت  8

      شرکت در فعاليت هاي فرهنگي و امور تربيتي )کارگاه ها و ... (  9

      تعامل موثر در فعاليت حرفه اي،  اخالقي و ارتباطي با ساير همکاران در گروه  10
 

 امضاء مدير گروه 

 تاريخ 

 

 

 

 

 

 در مورد آموزش نظري استاد   مديرگروه فرم اظهارنظر  
 

شتیدان  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  درمانی اریانش
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 ( 3)پيوست                                                            بسمه تعالي                   

 

 

 

 

 

 تاريخ:    گروه آموزشي:    نام مديرگروه:

ف 
دي

ر
 

 ارزيابي مالك هاي مورد 
 هميشه 

(1) 

 بيشتر اوقات

(75/0) 

 بندرت 

(5/0) 

 هرگز

(25/0) 

 مشاهده نشد 

      تهيه برنامه اجرائي و جدول دروس هر نيمسال با همکاري اساتيد گروه، قبل از شروع ترم و ارائه آن به مافوق 1

      از اعضاء گروهباليني و پژوهشي به هر يک   -ابالغ برنامه هاي اجرائي و وظائف آموزش تئوري 2

      باليني و پژوهشي و هماهنگي الزم با مسئولين مربوطه -نظارت بر اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزش تئوري 3

ارزيابي فعاليتهاي اسکاتيد در هر نيمسکال و سکاليانه اعضکاء گروه و ارائه گزارش تحليلي به همراه گراف به معاونت   4

 نيمسالآموزشي در پايان هر  
     

      برقراري ارتباط با دانشجويان و جلسه با نمايندگان دانشجويان جهت رفع مشکالت آنها 5

      هاي تئوري و کارآموزي و ارائه بازخوردپيگيري و نظارت بر ارزشيابي اساتيد در کالس 6

      دانشجويان و اعالم به موقع آن به اداره آموزشبررسي نهائي کليه نمرات ارزشيابي دروس نظري و کارآموزي  7

      تدريس دروس نظري و انجام کارآموزي براساس نياز گروه 8

      تشکيل جلسات ماهيانه گروه و پيگيري مشکالت آموزشي و رفاهي اعضاء گروه )حل مشکل( 9

      پيگيري امور محوله از طرف مسئولين و ارسال پاسخ در اسرع وقت 10

      ايجاد هماهنگي و جلب مشارکت اعضاي گروه جهت اجرا برنامه ها )کارگروهي( 11

      تأئيد فعاليتهاي اساتيد در سيستم سعاد به طور مرتب 12

      ايجاد هماهنگي در برگزاري امتحانات بين اعضاء گروه و اداره آموزش 13

      فعاليتهاي پژوهشي و ارائه پيشنهادات به مافوقجلب مشارکت اعضاء گروه در انجام   14

      تشويق و ترغيب اعضاء گروه به شرکت در کنگره، سمينار، تأليف و ارائه پيشنهادات به مافوق 15

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

      پاسخگويي به موقع به مکاتبات اداري 17

      اعالم به موقع نظرات کارشناسي ارسالي از طرف معاونت آموزشي 18

 نظر کلي در مورد احساس مسئوليت مدير گروه                        

 

 

 دانشکده امضاء معاون آموزشي

                              

 

 

2 5/1 1 5/0 0 

 ضعيف  متوسط  خوب بسيار خوب     عالي

 فرم ارزشيابي فعاليت هاي مدير گروه توسط معاونت آموزشي
 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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 ( 4)پيوست                                    بسمه تعالي  

 

 

 

 هيئت علمي براساس سيستم سعاد  اعضاءگزارش ترفيع ساالنه 
 

 رديف 

 نام و نام خانوادگي
ا مرکز ينام گروه، بخش، 

 قاتييتحق

متوسط آموزشي 

 )متوسط ماهانه( 

جمع پژوهشي )کل 

 ( 2ساالنه از جدول 

از کل در  يمتوسط امت

 ک دورهي 
 ترفيع ماه     ل شده يتعداد ماههاي تکم

•         

•         

•         

•         

•         

•         

•         

•         

•         
 

  

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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 (5)پيوست                                                 بسمه تعالي

 

 

 

 

 فرم عملکرد اعضاء محترم هيات علمي 

 مامايي دانشکده پرستاري و 

 ساعات کارکرد سرکارخانم / جناب آقاي 

  مربوط به ترفيع سال         سال                 تاماه              سال            از ماه          

 محروميت از محب  ماموريت  مرخصي استعالجي  مرخصي استحقاقي  ساعات حضور  روزهاي حضور سال  ماه  رديف 

 ندارد  دارد 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
 رئيس دانشکده                                 تهيه کننده                                                                      مدير گروه  

 نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي                                                   نام و نام خانوادگي :                                 

 امضاء                امضاء                                                                             امضاء                                       

 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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 معاونت آموزشي 

 "دانشگاه  پرداخت حق التدريس اعضاي هيات علمي/ مدعو  دستور العمل"

 کليات:

نظر بکه اينککه در بعضکي از واحکدهاي آموزشکي، عضکو هيکات علمکي بکه تعکداد ککافي وجکود نکدارد و يکا سکاعت تکدريس برخکي از دروس در    

بکر اسکاس ايکن دسکتور العمکل  حدي نيست که بکراي تکدريس آن احتيکاج بکه اسکتخدام عضکو جديکد باشکد، لکذا در ايکن گونکه مکوارد دانشکگاه

علمکي شکاغل يکا بازنشسکته يکا افکراد غيکر عضکو هيکات علمکي ککه داراي مکدارک تحصکيلي دانشکگاهي هسکتند و تواند از بين اعضاي هيکات  مي

هاي خکاص صکالحيت و مهکارت و تجربکه داشکته ولکي مکدارک تحصکيلي دانشکگاهي ندارنکد، بکراي انجکام امکور آموزشکي يا کساني که در رشکته

اننککد آن(، کمبککود نيککروي انسککاني مککورد نيککاز را پککس از تککامين اعتبککار بککا نظککري يککا عملککي محولککه )آزمايشککگاهي، بککاليني، کارگککاهي و يککا م

 اسکتخدامي و اداري نامکه آيکين 59التکدريس از ميکان افکراد واجکد صکالحيت تکامين نماينکد.اين دسکتور العمکل بکر اسکاس مکاده پرداخکت حق

 تدوين گرديده است. هيات علمي دانشگاه اعضاي

بکه  1393باشکد ککه در سکال مکي هيکات علمکي دانشکگاه اعضکاي اسکتخدامي و اداري نامکه العمکل، آيکينمنظور از آيين نامکه در ايکن دسکتور   

 است. تصويب هيات امناء دانشگاه رسيده

 سکاعت، 34آزمايشکگاهي  يکا عملکي سکاعت، 17 نظکري صکورت بکه ترتيکب بکه آن مفکاد ککه اسکت درسکي ميکزان آموزشکي: واحکد هکر:  1ماده  

-مکي تکدريس دوره تابسکتاني يکا تحصکيلي سکال نکيم يکک طکول در سکاعت 68 ککارورزي و عرصکه در ککارآموزي و سکاعت 51 ککارآموزي

 .آيين نامه(  6شود)ماده  

 آيين نامه(. 7باشد)ماده مي تحصيلي سال نيم يک طول هفته در در هر پژوهشي فعاليت ساعت 4 پژوهشي، معادل هرواحد :2ماده 

 آيين نامه(: 115)ماده   مي باشد: 1جدول  آموزشي محابق با  علمي هيأت اعضاي براي موظف واحد تعداد :3ماده

 :1جدول  

هيأتدانشگاهيمرتبه رديف

 آموزشيعلمي

 واحد موظف هيات علمي 

 تمام وقت 

 واحد موظف هيات علمي 

 تمام وقت جغرافيايي 

 19.2 16 مربي   •

 16.8 14 استاديار  •

 14.4 12 دانشيار  •

 12 10 استاد  •

 7.2 6 استاد ممتاز  •

 آيين نامه(. 118 شود)ماده مي کم ها آن موظفي واحدهاي از واحد دو دارند، سن سال 60 باالي که علمي هيأت اعضاي :1تبصره 
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 سال سابقه کار يک واحد از واحدهاي موظفي ايشان کسر مي گردد.   10: براي اعضاي هيات علمي با مرتبه مربي، به ازاي هر 2تبصره 

 : نحوه محاسبه واحدهاي تدريسي به تفکيک مقحع، مکان و زبان تدريس به شرح ذيل مي باشد:3تبصره 

 حد تدريسيبرابر وا 5/1واحدهاي درسي کارشناسي ارشد و دکتري :   •

 نکته: چنانچه واحد تدريسي حائز شرايط زير باشد عالوه بر ضريب فوق ، ضرايب ذکر شده در هر مورد نيز بايد اعمال گردد.

 تدريس به زبان فارسي: برابر واحد تدريسي   •

 برابر واحد تدريسي 5/1تدريس به زبان انگليسي  •

 جديد تاسيس مي باشد.فقط مختص واحدهاي درسي رشته هاي   2اعمال ضريب  •

هاي اعضاي هيأت علمي که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل سازي هستند، بايد با ساعات موظف اين . کليه فعاليت4تبصره   •

از واحدهاي موظفي از دروس تئوري) نظري(/   %50جدول منحبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شود. مشروط بر اينکه  

 زمايشگاهي/ کارآموزي/ کارآموزي در عرصه و کارورزي باشد. عملي/ آ

 

 نحوه محاسبه حق التدريس:  

تکميل نموده و مازاد بر آن واحد آموزشکي تدريس کرده   1: افرادي مشکمول حق التدريس خواهند شکد که واحد موظفي خود را محابق جدول  4ماده

 باشند.

 اسکتثنايي به موارد در و نمايند تدريس التدريس، حق صکورت به آن عملي معادل يا نظري واحد 8 توانندشکاغل مي علمي هيأت : اعضکاي5ماده  

 پرداختي ميزان تدريس نمايند و حداکثر نيز اضکافي واحد 4 تا توانند مي دانشکگاه شکوراي تصکويب با تحقيقاتي مراکز و ها دانشککده رؤسکاي پيشکنهاد

 التدريس حق ميزان حال هر به بود. خواهد اسکتاد دانشکيار و اسکتاديار، براي ترتيب واحد به 12و   10، 8 ترم هر ها در نامه پايان براي التدريس حق

 (.2بود) جدول  نخواهد نامه پايان يا عملي يا معادل نظري واحد 12 از بيشتر ترم هر در پرداخت قابل

 :2جدول

حداکثرميزان واحد حق التدريس نظري و  مرتبه علمي

 عملي در طول يک ترم تحصيلييا معادل  

حداکثرميزان واحدحق التدريس 

 پايان نامه در طول يک ترم تحصيلي

حداکثر ميزان واحدحق التدريس 

 پرداختي در طول يک ترم تحصيلي

A B A+B 

 12 12 8 استاد

 12 10 8 دانشيار

 12 8 8 استاديار

 12 6 8 مربي

واحد در هر ترم تحصککيلي بيشککتر شککود، مازاد بر سککقف حق التدريس محابق با    12: چنانچه واحد حق التدريس يک عضککو هيات علمي از  1تبصککره

 بود.     قابل محاسبه نخواهد، بصورت ذخيره يا طلب از قبل براي ترم هاي آتي 2جدول  

معادل سکازي واحدهاي پروژه، سکمينار، کارآموزي/ کارورزي/ "حابق با دسکتور العمل : نحوه محاسکبه پايان نامه براي اسکاتيد راهنما و مشکاور م2تبصکره

 ( مي باشد.1) پيوست "کارآموزي در عرصه وپايان نامه ها

: واحدهاي تدريسکي خارج از دانشککده مبدا يک عضکو هيات علمي زماني شکامل حق التدريس خواهد شکد که مجموع واحدهاي تدريسکي ايشکان 6ماده  

 رسيده باشد و دانشکده مبداء مسئول پرداخت حق التدريس ايشان مي باشد.   1ز سقف واحدهاي موظفي مندرج در جدول  به بيش ا
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. اين واحدهاي معادل،  حق التدريسکي تعلق نخواهد گرفت،  2معادل سکازي شکده اعضکاي هيات علمي محابق با پيوسکت هاي  فعاليت: به 7ماده  

اي هيات علمي مي باشککد که موفق به تکميل واحدهاي موظفي خود در يک ترم تحصککيلي نشککده اند و  صککرفاً جهت تکميل واحدهاي موظفي اعضکک

 مي باشند.    تمام وقتيمتقاضي دريافت  

: مازاد بر ميزان تدريس موظف هر فرد در گروه آموزشکي به شکرط اينکه موظفي تمام اعضکاي گروه مربوطه به سکقف رسکيده باشکد شکامل حق 8ماده  

 گردد )در شرايط خاص با تاييد شوراي آموزشي گروه(.التدريس مي

: پرداخت حق التدريس به اسککاتيد مدعو خارج از دانشککگاه فقط در صککورتي مورد تاييد خواهد بود که در آن رشککته و يا گرايش، عضککو هيات  9ماده  

 علمي در دانشگاه وجود نداشته باشد.

و هيات علمي بايد نسکبت به واحدهاي گروه و تعداد عضکو هيات علمي گروه، در هر دانشککده بصکورتي : تعيين ميزان حق التدريس هر عضک10ماده  

 عادالنه توزيع شود)در شرايط خاص با تاييد شوراي آموزشي دانشکده(.

گروه مربوطه ملزم به  آيين نامه مي باشکد و مدير   115ماده    3: ميزان واحد موظف تدريس شکده مسکئولين اجرايي محابق با جدول تبصکره 11ماده  

 رعايت آن مي باشد.

: در صکورتيکه ميزان واحدهاي تدريس شکده مسکئولين بيش از واحد موظفي ايشکان باشکد، براي محاسکبه حق التدريس مالک موظفي براي 12ماده  

 مي باشد و مازاد بر آن شامل حق التدريس خواهد شد.  1واحدهاي موظف مندرج در جدول  مسئولين اجرايي، 

 ه:چنانچه فردي دويا بيشتر از دو مسئوليت داشته باشد، کسر واحد براي آن فرد فقط شامل يکي از مسئوليت ها مي گردد.تبصر

: اعضککاي غيککر هيککات علمککي دانشککگاه کککه مشککمول قککانون اسککتخدام کشککوري هسککتند، فقککط در سککاعات غيککر اداري مککي تواننککد بککه 13مککاده 

 در صورت ارائه در ساعات اداري بايد از مرخصي) ساعتي/ روزانه( استفاده نمايند.  تدريس پرداخته و شامل حق التدريس گردند و

 تبصره: کارشناسان و مربيان مراکز آموزشي درماني با مدرک دانشگاهي کارشناسي و باالتر مشمول اين ماده نمي شوند.

 نفع براساس فرمول زير ميباشد:مبناي پرداخت ”يک ساعت“ حق التدريس براساس آخرين حکم کارگزيني ذي: 14ماده     

 شاغل دانشگاه:  هيات علمي اعضايبراي  •

 
 فوق العاده مخصوص + حقوق مرتبه وپايه    

 40 ساعت تدريس عملي 5/1حق التدريس يک ساعت نظري يا  =

  التدريس الزحمه = حق مبلغ حق التدريس×   ساعات تدريس          

 اعضاي هيات علمي مدعو: •

 فوق العاده مخصوص + حقوق مرتبه وپايه   
 عملي  تدريس  ساعت 5/1 يا نظري  ساعت  يک التدريس حق =

50 

 

 دارندگان مدرک تحصيلي دانشگاهي غيرعضو هيات علمي : •

 فوق العاده مخصوص + حقوق مرتبه وپايه   
 عملي  تدريس  ساعت 5/1 يا نظري  ساعت  يک التدريس حق =

60 
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 بسمه تعالي

 3/99/ 27مورخ    معادل سازي واحدهاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 مستندات واحد فعاليت  ردیف 

های توانمندسازی اعضای هیات علمی و دستیاری تدریس در کارگاه  .1

 ) آموزشی و پژوهشی( 

بر اساس گواهی صادر شده و   1/0هر ساعت 

 موافقت گروه 

  بر اساس گواهی صادر شده و 1/0هر ساعت  وزارت متبوع های کشوری به دعوت تدریس در کارگاه   .2

 گروه  موافقت

داور رسااا ه ی دکتاارای ت وواای و فااوو ت وواای و فلوشاای  و   .3

PhD داخل دانشگاه 

حداکثر   15/0هر داوری 

5/0 

داوری   5بر اساس تعداد حداکثر تا 

 و بر اساس گواهی 

داور رساااا ه دکتااارای پمشااا،ی عماااومی ر کارشناسااای ارشاااد   .4

 حضوری و مجازی داخل دانشگاه

  داوری 5 تا بر اساس تعداد حداکثر 5/0حداکثر  1/0هر داوری 

 گواهی  اساس بر و

بااه ازاء هاار همااای  و یااا کنگااره  ۲5/0به ازاء هر دبیری  های دانشگاهی دبیر علمی کنگره  .5

همااای  هااا و ملاای و باایم ا مللاای) من ااور   کنگرههااای  علماای  دبیر غیر همممان با صدور گواهی

کنگره هایی که بااه میمبااانی دانشااگاه و یااا وزارت بهداشاات برگاامار 

 می شود(

 0/ 5به ازاء هر دبیری 

دبیاار یااا ماادیر مجاا ول مجااوت علماای پژوهشاای دانشااگاه/ وزارت   .6

 بهداشت

 بر اساس ابوغ ۲5/0

 

عضااو شااورای تیریریااه مجااوت علماای پژوهشاای دانشااگاه/   .7

 بهداشت وزارت

 ابوغبر اساس  1/0

 دبیر / مدیر مج ول/ عضو مجوت با نمایه  .8

 ISI/ Pub med/Scopus 

 بر اساس ابوغ 5/0

 -سااردبیر/مدیر مجااتول یااا عضااو هی اات تیریریااه مجلااه علماای   .9

 ترویجی

 بر اساس ابوغ 1/0

ره هااای کوتاااه ودبیاار علماای دوره هااای بااازآموزی دانشااگاه و یااا د  .10

 مدت حرفه ای و یا دوره های مهارتی 

 5باااه ازاءهااار دوره تاااا 

 1/0روز

 بر اساس گواهی صادر شده

 5بااا ی  دوره ازاء هاار بااه

 15/0روز 

داوری مقا ت به شاار ی کااه در موعااد مقاارر انجااا  شااده باشااد و   .11

 با تایید دبیر علمی مجله

 صادر شدهبر اساس گواهی  1/0داوری 5به ازاء هر 

عضاااویت ) وابجاااته/ پیوساااته(در کمیتاااه ای فرهنگجاااتان علاااو    .12

پمشااا،ی و یاااا شاااورای انقاااوم فرهنگااای/ مجمااا  تشااا ی  

 مولیت ن ا 

 بر اساس ابوغ ۲5/0

 بر اساس ابوغ 3/0 دبیر بوردهای ت ووی  .13

 بر اساس ابوغ 1/0 عضویت در بوردهای ت ووی  .14

 بر اساس ابوغ 15/0 وزارت بهداشتریاست انجمم های علمی مورد تایید   .15

 ابوغ  اساس بر 1/0 دبیران بجته های تیول مرکم مطا عات  .16

 1/0 دانشگاهی  جام / ارتقا/ فلوشیپ امتیان مج ول برگماری  .17

 

 بر اساس گواهی صادر شده
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 مستندات واحد فعاليت  ردیف 

حضور در جلجات  راحاای سااوال در بااورد ت وواای بااه ازاء هاار 

 جلجه منوط به ارائه دعوتنامه

1/0 

 بر اساس ابوغ 15/0 معاون آموزشی / پژوهشی گروه   .18

 بر اساس گواهی صادر شده 15/0 مج ول حیطه و مدرس ا مپیاد علمی دانشجویان علو  پمش،ی  .19

حاااداکثر  ۲5/0هااار دوره  مج ول دوره آموزشی دستیاری / فلوشیپ / فوو ت و   .20

5/0  

 بر اساس ابوغ

 بر اساس ابوغ 5/0  (MMI)مج ول برگماری امتیانات شفاهی دکترای ت ووی   .21

ی ت وواا  یدکتاارا یشاافاه عضااو هیااات ممتینااه امتیانااات  .22

(MMI)  ساعت در سال تیویلی 6به ازاء هر 

 بر اساس گواهی صادر شده 05/0

 بر اساس ابوغ و آئیم نامه 3 مج ول اساتید مشاور دانش،ده  .23

تا 0/ 1به ازای هر دانشجو  استاد مشاوره تیویلی دانشجویان   .24

 واحد  ۲سقف 

 بر اساس گمارش و آئیم نامه

تا  15/0به ازای هر دانشجو  استاد مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر  .25

 واحد 3سقف 

 بر اساس گمارش و آئیم نامه

عضااو شااورای پژوهشاای مراکاام تیقیقاااتی در صااورت حضااور   .26

 فعال

 اساس ابوغبر  ۲5/0

ماادیریت دفتاار مطا عااات   .27

و توساااااعه آماااااوزش 

دانشااا،ده و بیمارساااتان ) 

EDO) 

و 
ی 
ااا
زش
مو
م آ
ااا
راک
م

نی
رما
د

 

 بر اساس ابوغ 75/0 عضو هیات علمی  100تا 

از   هیات    100بی   عضو 

 علمی

1/0 
ها
ده 

ش،
دان

 

 75/0 ی علم  اتیعضو ه 100تا 

از   هیات    100بی   عضو 

 علمی

1 

ی آماااوزش دانشاااگاه هم،ااااری باااا مرکااام مطا عاااات و توساااعه  .28

(EDC) 

باار اساااس گاامارش رئاایس مرکاام  ۲5/0تا دو روز در هفته  

 مطا عات
   0/ 5با ی دو روز در هفته 

باار اساااس گاامارش رئاایس دفاااتر  ۲5/0تا دو روز در هفته   (EDOهم،اری با دفتر توسعه آموزش دانش،ده )  .29

 توسعه
   0/ 5با ی دو روز در هفته 

برگمیده فرایناادهای آموزشاای برتاار وجشاانواره آموزشاایر پژوهشاای   .30

 دانشگاه

باااار اساااااس گااااواهی صااااادر  5/1

تااار   کیااا  یرایااا و  ،باری )شاااده

 میاسبه گردد(

باااار اساااااس گااااواهی صااااادر  3 برگمیده فرایندهای آموزشی و پژوهشی برتر )کشوری(  .31

شاااده)ی،بار و یااارای یاااک تااار  

 میاسبه گردد(
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 مستندات واحد فعاليت  ردیف 

  ۲5/0به ازای هر مورد  مج ول برگماری دوره های پودمانی یا تهیه فیلم آموزشی  .32

 1حداکثر  

باار اساااس گاامارش و تاییااد دفتاار 

 مجازی دانشگاه آموزش

راه اناادازی آزمایشااگاه تیقیقاااتی) بعااد از بهااره باارداری و باارای   .33

 یک تر (

 تایید معاون پژوهشی دانشگاه 1

 بر اساس ابوغ 1/0و  05/0 مجول/ دبیر هجته های پژوهشی حوزه فناوری به ترتی    .34

 اعضای حقیقی شوراها و یا کمیته های ذیل:  .35

شااورای آموزشاای و یااا پژوهشاای   عضو حقیقیی عضویت به عنااوان  

عضااویت حقیقاای و حقااوتی کمیتااه ترفیاا  و ارتقاااء /  دانشااگاه

/ کمیجاایون برنامااه ریاامی درساای دانشااگاه/ شااورای  دانشاا،ده

انتشااارات دانشااگاه/ شااورای ا ااوع رسااانی و رایانااه دانشااگاه/ 

هیااات ممیاامه یااا کمیجاایون ت وواای آن در دانشااگاه/ هیااات 

کمیتااه گاامین  اسااتاد/ شااورای ن ااارت و ارزیااابی دانشااگاه/ 

فرهنگاای دانشااگاه/ شااورای آموزشاایر پژوهشاایر یااا اداری مااا ی 

کمیجاایون بررساای مااوارد خاااه دانشااگاه/ کمیجاایون دانشااگاه/ 

امور زنااان دانشااگاه/  شااوراهار کمیجاایونها ر کمیتااه هااا ر گروههااا و 

هی اات هااای مجااتقر در سااتاد وزارت بهداشااتر درمااان و آمااوزش 

 پمش،ی

 ابوغ  اساسبر  ۲5/0

ساعت  3۴)به ازای هر   5/0 تدریس در مدرسه سا مندی  .36

تدریس اعم از ن ری/  

 عملی(

 اساس ابوغ بر 
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