
 
 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 دانشکده پرستاری

 جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا یریو به کارگ،فراخوان،جذب  نیازسنجی شیوه نامه

 

 

 ه نام خداوند جان و خردب

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی   

 رستاریپ دانشکده

 نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیکارگروه 

 

 ییرو به کارگ، جذب  ، فراخوان شیوه نامه نیازسنجی

 جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا

 
 

 

 

 

 
 

 1044ماه شهریور
  



 
 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 دانشکده پرستاری

 جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا یریو به کارگ،فراخوان،جذب  نیازسنجی شیوه نامه

 

 مطالب فهرست 

 

 مقدمه

 تعاریف -۱ ماده

 ارکان کارگروه -۲ماده 

 هروکارگ اهداف -۳ماده 

 کارگروه شرح وظایف– ۴ماده 

 نیازسنجی اعضای هیات علمیو  نییتع -۵ماده 

 اصول اساسی و روش اجرای برنامه - ۶ ماده

 ارزشیابی - ۷ماده 

 پیامد - ۸ماده 

 پایش پیشرفت -۹ماده 
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 مقدمه :
شوند. در برهه فعلی که تحول آموزش علوم  اعضای هیأت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می

پزشکی به عنوان نقشه راه حوزه آموزش عالی سالمت کشور در دست اجرا است، الزم است جذب اعضای هیئت علمی در 

دستورالعمل فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سوی   .این تحوالت صورت پذیردراستای 

ر علوم پزشکی کشور انتظای معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است و از دانشگاه ها

درهمین .العمل مراحل جذب را اجرا کنندوریت کامل این دستمی رود با در نظرگرفتن نیازهای دانشگاه و همچنین با رعا

نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش راستا 

ی و شدر این نقشه برآورد شده باتوجه به نیازهای بومی هر منطقه آمای گردیده وتدوین  ازسالهای گذشته علوم پزشکی

 .همچنین چشم اندازهای توسعه علمی منطقه، در هر رشته چه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز است

علمی  و اعضای هیئت دادهدر فرایند جذب نیروی هیئت علمی نقشه توسعه دانشگاه را مدنظر قرار باید دانشگاهها  بنابراین

 .را محقق کنند/دانشکده شگاه به نحوی جذب شوند که بتوانند چشم اندازهای توسعه علمی دان

توجه به نیازهای منطقه در  همگام با سیاست های کلی دانشگاه و پرستاریدرهمین راستا انتظار می رود دانشکده های 

قالب پروژه های مختلف در ،ضمن نیازسنجی دقیق و برنامه ریزی شده ، نیازسنجی های مذکور رادر جذب هیئت علمی 

و توجه به نیازهای واقعی منطقه و مرتفع سازی این نیازها با  انجام دادهزش در مناطق آمایشی برنامه تحول آمو راستای

و  پرستاریآموزش  درراستای اهدافتربیت نیروی انسانی در سطح مهارتی، آموزش های دانشگاهی عمومی و تخصصی 

 بردارند.گام ، /دانشکدهدر دانشگاه  پرستاریپیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش 

به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش و دانشکده های مربوطه  دانشگاه های علوم پزشکی باتوجه به اینکه

جذب اعضای هیئت علمی به نحوی صورت  بایدبرخی وظایف حاکمیتی را نیز برعهده دارند  ،پزشکی در استان های کشور

 را  پذیرد که افرادی در دانشگاه های علوم پزشکی بتوانند این وظایف، از جمله برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
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،  جامعه یازهایبه ن ییپاسخگو ،یآموزش یتعال ندیبه منظور به روز بودن فرآلذا نیازاست  .کنند پیگیری و گرفته برعهده

فراهم گردد تا  یاست فرصت ازی، ن نینو یروش ها یری، حرکت به سمت بکارگ ینظام آموزشحاکم بر  یرفع چالش ها

طور ( بو... انیو دانشجو دیاساتمسئولین آموزشی،) از جمله  ی و ذینفعان داخل و خارجیدر نظام آموزش لیدخ یعناصر اصل

ا، مانند ظرفیت ه ، نیازها و زیرساخت های الزمتعیین موجود دردانشکده وبررسی وضعیت ضمن  بتوانند یاربرد، ک یعمل

دانشکده و باتبع  یمرزهابه سمت توسعه  ، ضمن حرکت یابیاجرا و ارزشطراحی، ...، همچنین و امکانات، نیروی انسانی 

با راه اندازی کارگروه  رستاریده پدانشک، لذا گام بردارند  زیرساختهای الزمجهت بهبود  انجام مداخالت در با ،آن دانشگاه

بررسی شرایط کنونی و  رد یسعجلسات متعدد ضمن  یبا برگزار ،۱۴44نیازسنجی جذب اعضای هیات علمی درسال

  پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را به مسئولین ذیربط ارائه خواهد نمود .ارزیابی درونی 

و دبیر اعتباربخشی  ریاست دانشکده پرستاریماده توسط  ۹نامه در وهیشکارگروه  نیا تیبه منظور شفاف شدن فعاللذا 

 یتخصص کارگروهو در  یطراح ۱۴44درسال مسئول دفتر توسعه دانشگاهو  کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاریبرنامه 

 د.ش بیتصو دانشکده و دانشگاه یآموزش یقرار گرفت . سپس در شورا یو مورد بحث و بررس دیاعضاء رس ضاربه استح

که  «جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا یریجذب و به کارگ، فراخوان،  نیازسنجی » شیوه نامه

کارگروه و جلسه شورای  شنهادیو براساس پ دانشکده پرستاری نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیکارگروه در جلسه 

 شود: یم غاجرا ابال یبرا لیاست، به شرح ذ دهیرس بیبه تصوآموزشی دانشگاه 

 تعریف اصطالحات: -1ماده 

 رستاریپدانشکده مجموعه که زیر  نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیمنظور از کارگروه، کارگروه  کارگروه : -

فعالیت  ها واه بوده و به منظور بهبود فرآیندمربوط به طرح تحول و نوآوری در دانشگ اعتباربخشی آموزشیو بسته 

 یس خواهد گردید.های آموزشی تاس
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دانشکده  نسازسنجی جذب اعضای هیات علمیکارگروه  : نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیکارگروه  -

ظرفیت های تعیین شده درسالهای گذشته و  ارزشیابی و نظارت هماهنگی، ریزی، برنامه در راستای پرستاری

جهت  و برنامه ریزی جهت تعیین ظرفیت )ارزیابی درونی( تطابق با امکانات و شرایط قبلی و کنونی و تحلیل نتایج

نیروهای جوان و  تربیت سطح آموزشی ، علمی و شرایط و امکانات ، درراستای ارتقای هدف باسالهای آتی و 

 مردم به سالمت خدمات ارائه جهت جامعه به پاسخگو و پذیر مسئولیت توانمند، آموختگانی دانش ارائه وتوانمند 

 .است گردیده اندازی راه جهرم ه پرستاریدانشکد در

 : کارگروهارکان - 2ماده 

 کارگروه : رئیس دانشکده پرستاریرئیس -الف 

 معاون آموزشی دانشکدهدبیر کارگروه :  -ب 

 عبارتند از: های مرکز کمیته اعضای کارگروه  -ج

جذب اعضای هیات بر حسب ضرورت جهت شفاف بودن فرآیند حمایت از  ۱۴44این کمیته در سال 

 تشکیل شد.علمی 

 مسئولین آموزشی، اعضای هیات علمی و دانشجویان )ذینفعان داخلی( اعضای کمیته از بین اساتید -

 ، انتخاب می شود. عالقمند درراستای سیاستگذاری های کالن دانشکده

 معاون آموزشی دانشگاه -

 دانشکدهمعاون آموزشی  -
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 دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری معاون -

 دانشکده تر توسعهمسئول دف -

 مسئول امور هیئت علمی دانشکده -

 دانشگاه EDCمدیر -

 دبیرکمیسیون تحول اداری دانشگاه -

 مدیر گروه های دانشکده پرستاری -

 علمی عالقمند و باتجربه  به انتخاب ریس دانشکدهاعضای هیات نفر  ۲ -

 برحسب (پرستاریدانشکده نفر از نمایندگان دانشجویی )دبیرکمیته دانشجویی توسعه آموزش ۳ -

 به انتخاب مسئول دفتر توسعه دانشکده ضرورت

-  

: باتوجه به ضرورت و شرایط موجود در دانشکده تعداد اعضای هیات علمی و مدعوین 1* تبصره 

 می تواند قابل تغییر باشد.

 کارگروه به شرح زیر می باشد:هدف از راه اندازی : کارگروهاهداف - 3ماده 

 دانشکده ازیمتخصص موردن یانسان یروین نیتأم   -۱

 بررسی وضعیت موجود دانشکده/گروه های آموزشی -۲



 
 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 دانشکده پرستاری

 جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا یریو به کارگ،فراخوان،جذب  نیازسنجی شیوه نامه

 

 دانشکده شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی نیازسنجی، -۳

 دانشکده اعضای هیات علمی  جذبتصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی  -۴

 و هیات جذب  مرکز امور هیات علمی دانشگاهارائه گزارشات مستمر به  -۵

 : شرح وظایف کارگروه– 0ماده 

 وظایف کلی کارگروه :

  مشی و سیاست های کلی کارگروه در تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو  خط تصویب .۱

 ها گزارش ساالنه فعالیت تهیهبررسی و  .۲

 کارگروهتصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی  .۳

 .ارجاع می گردد رئیس دانشکدهبررسی و تصویب سایر مواردی که از سوی  .۴

 سایر شرح وظایف :

 تعیین دبیر کمیته با تعامل با اعضاء گروه -۱-۴

 صدور ابالغیه با شرح وظایف مشخص توسط معاونت آموزشی-۲-۴

 سات کارگروهمشخص کردن روند تشکیل جل-۳-۴

 وها جهت مشخص شدن اولویت  تعیین سیاست های کلیراهبردی و عملیاتی کارگروه و  تدوین رسالت ، برنامه -۴-۴

 مربوط به تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجوهای آیتم 

وسط ها( ت ها و شرایط کنونی )استفاده از ارزیابی درونی گروهاولویت تعیین افزایش تعامل با گروه های آموزشی جهت -۵-۴

 دبیر کارگروه
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 تقسیم شرح وظایفایجاد تعامل بین اعضای کارگروه در راستای  -۶-۴

ایجاد نشست های فصلی با دانشکده ها، گرو های آموزشی و دانشجویان جهت تعامل مستقیم در خصوص همکاری  -۷-۴

 بین بخشی جهت دستیابی به اهداف کارگروه

و ارسال نتایج به مسئولین  نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیایج مربوط به برنامه ریزی در راستای تحلیل نت -۸-۴

 ذیربط و مقامات باالدستی

 واستفاده از نظرات کلیه گروه های ذینفع داخلی و خارجی دانشکده در جهت برنامه ریزی های آتی و رفع چالش  -۹-۴

 اعضای هیات علمیکمبودهای موثر در پذیرش 

 گردد. یم شنهادیپفوق دانشکده و کارگروه  سیکه از طرف رئ جذب اعضای هیات علمینیازهای  بیتصو -۱4-۴

 ریو سادر دانشکده  ردیف و جذب اعضای هیات علمی جادیا د،یرشته جد جادیتوسعه، ا راستای اقدام در هر نوع -۱۱-۴

 صورت پذیرد . نیازسنجی جذب اعضای هیات علمیات کارگروه شنهادیموارد مربوط با پ

 EDCارائه برنامه های پیشنهادی دانشکده جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی جدیدالورود به دفاتر توسعه و  -۱۲-۴

ورت صعمویم و آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  پرستاریکوریکولوم باتوجه  به ماموریت دانشگاه/دانشکده و  دانشگاه

 پذیرد.

 خواهد بود: لی، براساس احکام ذ نیازسنجی های جذب اعضای هیات علمی و  نییـ تع 5 ماده

 یالغاب یکل استیو ضوابط کشور و براساس س نیو قوان ازیبراساس ن دیبا جذب اعضای هیات علمیـ توسعه آموزش و ۱

و  ی باشدمکشور  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یکشور و استانداردهاسالمت  یو نقشه جامع علم وزارت بهداشت

 باشد. یت آنها میرعاموظف به  دانشکده پزشکی
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ت، درمان بهداشوزارت  دییحسب مورد به تأ دیبا پرستاری دانشکدهدر  اعضای هیات علمی رشیساالنه پذ تیظرف نییـ تع۲

 برسد. یو آموزش پزشک

 نیازسنجی جذب اعضایدر دانشکده پزشکی به عهده کارگروه پذیرش و جذب اعضای هیات علمی  تیظرف نییـ مرجع تع۳

هت جدانشکده را سالیانه به شورای آموزشی جذب اعضای هیات علمی بوده و باید نتایج جهت تعیین ظرفیت هیات علمی 

رجع پاسخدهی و ارسال نتایج نیازسنجی جذب اعضای به عنوان م مرکز امور هیات علمیتصویب و معاونت آموزشی و 

 دانشگاه جهت جمع بندی و ارسال به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارسال نماید.ات علمی هی

 زیرساخت جادیا ثیو از ح ، رتبه علمییلیتحصهای رشته  تعداد، ثیاز ح دانشکده یو پژوهش یآموزش تیحدود فعال-۴

های با توجه به مجوز ها رشته و جذبو ظرفیت  اعضای هیات علمی پذیرش شدهتعداد  وابسته، به تناسب و امکانات

اختصاص یافته به دانشکده  اعضای هیات علمیصادرشده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و براساس تعداد 

 گردد. یم نییتع

، فراخوان،جذب و به کارگیری  نیازسنجی جذباصول اساسی و روش اجرای برنامه  -6ماده

 شکی :دانشکده پزاعضای هیات علمی 

امکانات و فضاهای موجود  ، زیرساختها/دانشگاه  /براساس نقشه علمی منطقه  نیازسنجی و جذب اعضای هیات علمی .۱

 صورت پذیرد.

از نمایندگان دانشجویی و دانشجویان درحال تحصیل به عنوان ذینفعان داخلی و برنامه استراتژیک دانشکده ، همچنین  .۲

 و جذب اعضای هیات علمی دانشکدهدرخصوص به عنوان ذینفعان خارجی سالیانه  ان فارغ التحصیل از دانشکدهدانشجوی

 پیشنهادات و انتقادات آنها دراین خصوص نظرسنجی به عمل آید.
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اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه و سایر اساتید حق التدریس و مربیان آموزشی و... که گروه های آموزشی و از  .۳

پزشکی ارتباط دارند ،همچنین مسئولین آموزشی دانشکده به عنوان ذینفعان داخلی، همچنین به عنوان مدرس با دانشکده 

جذب اعضای هیات  درخصوص انهیسالمعاونت آموزشی، سایر معاونت ها و ریاست دانشگاه به عنوان ذینفعان خارجی 

 .دیمل آبه ع ینظرسنج و راهکارهای عملیاتی جهت بهبود ظرفیتو انتقادات  شنهاداتیو پ علمی

در هرسال تحصیلی،  ( فضاها و تجهیزات آموزشی موجود و خریداری شده  ،امکانات  زیرساختهای آموزشی) لیست .۴

نواقص و کمبودها و ارزیابی درونی انجام شده از گروه های آموزشی دانشکده، نتایج نیازسنجی شده از ذینفعان داخلی و 

یج و نتادانشکده سالیانه بررسی و مطرح  ی جذب اعضای هیات علمینیازسنجخارجی بصورت مداوم در جلسات کارگروه 

رشته های مختلف دانشکده اقدام  در تحلیل نتایج جذب اعضای هیات علمیس در راستای تحلیل گردد و برهمین اسا

 گردد.

به مسئولین  اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشکدهو فراخوان جذب پیشنهادات و راهکارهای قابل اجرایی درخصوص  .۵

دبیر و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در  ،/دانشکده دانشگاه/مربوطه و مقامات باالدستی در معاونت آموزشی

سایر معاونتهای مرتبط با آموزش دانشکده جهت بهبود و اصالح فرایندها مرکز امور هیات علمی و هیات اجرایی ، آموزش،

 مکانات آموزشی ارسال گردد.در راستای کمک به گسترش فضاها و ا

اکز و مر یقاتیتوسعه مراکز تحق ، درراستاینیازسنجی جذب اعضای هیات علمیبه جلسات هدفمند کارگروه باتوجه  .۶

تا  ینیو بال یلیتکم التیتحص انیدانشجو رشیپذ یهانسبت نیو همچندانشکده  ،راه اندازی رشته های مورد نیازرشد

شود و نتایج به معاونت پژوهشی دانشکده، سایرمعاونت های دانشکده و معاونت  یریگ می، تصمدانشکده نیدر ا ۱۴4۵سال 

 پژوهشی دانشگاه و مسئولین بسته های طرح تحول ونوآوری دانشگاه  جهت تدوین برنامه عملیاتی ارسال گردد.



 
 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 دانشکده پرستاری

 جهرم رستاریدر دانشکده پ یعلم یاته یاعضا یریو به کارگ،فراخوان،جذب  نیازسنجی شیوه نامه

 

، برنامه عملیاتی جهت چالش ها و پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی موجود ،براساس نتایج به دست آمده، تحلیل ها .۷

فضاها و توسعه نیروی انسانی دانشکده تدوین و به واحدهای اجرایی دانشکده ابالغ و در هیات رئیسه  ،بهبود امکانات 

 دانشگاه مطرح و جهت سایر معاونت های ارسال گردد.

راستای بهبود در  و دانشگاه دانشکده یعلم ییافزاو هم دانشکده و دانشگاهدرون  یهایهماهنگ یحداکثر شیافزا .۸

 امکانات و فضاهای آموزشی انجام گیرد.

 علمی هیأت اعضای تناسب بایددر راستای نیازسنجی و تحلیل نتایج و برنامه ریزی جهت جذب اعضای هیات علمی  .۹

 بین تناسب و غیرپزشکی /پزشکی گروه علمی هیأت اعضای بین تناسب نیز و وقت پاره و وقت تمام جغرافیایی، وقت تمام

 مد نظر قرار گیرد. دانشجو به علمی هیأت عضو تعداد

 جذب برنامهاعضای کارگروه و رئیس کارگروه )به عنوان عضو هیات اجرایی جذب( این نکته را مدنظر داشته باشند که  .۱4

 منش و اخالقی پژوهشی آموزشی، عملی،/علمی های شایستگی اساس بر مدرسان/علمی هیأت اعضای کارگیری به و

 .باشد مطابق بامعیارهای آئین نامه جذب اعضای هیات علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ای حرفه

 هیأت اعضای به محوله های مسؤولیت و وظایف شرح اساس بر مستمر ارزشیابی و پایش مدون برنامهدانشکده پزشکی  .۱۱

 .باشد داشته مدرسان /علمی

 به وریزی های مربوط به نیازسنجی و جذب  برنامه دررئیس دانشکده به عنوان رئیس کارگروه و اعضای کارگروه  .۱۲

 .بگیرد نظر در راو شرایط مالی دانشکده  دانشکده اختصاصی درآمدهای و بودجه،  مدرسان /علمی هیأت اعضای کارگیری

 شجویان انجام گردد.استراتژی مبتنی بر تدوین پروژه با همکاری اساتید / دان .۱۳

 هر از دوسال این شیوه نامه بازنگری گردد. .۱۴
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 فراخوان جذب با مرتبط های برنامه مجموعه مستمر بازبینی و ارتقا و نیازسنجی و جذب اعضای هیات علمی جهت .۱۵

 زیرمدنظر قرار گیرد: موارد

 باالدستی های سیاست و اسناد  

 مدیران و کارکنان علمی، هیأت اعضای شامل دانشکده موجود در انسانی منابع  

 و ها بیمارستان دانشکده، فیزیکی فضاهای شامل دانشکده ای سرمایه منابع ... 

 سایر امکانات و وسایل نقدی، بودجه شامل دانشکده مصرفی منابع 

 ( جهرم شهرستان و استان فارس  در خصوص )به جامعه نیازهای 

 گذشته های سال در دانشکدهجذب شده در  ظرفیت اعضای هیات علمی اثربخشی پایش 

 دانشکده های گروه یادگیری، های فرصت فیزیکی، منابع چون هایی فرصت ، دانشکده های ظرفیت از منظور: 3تبصره

 .است آن مانند مواردی و

و نیازهای دانشگاه ، رئیس دانشکده پزشکی به عنوان  ارتباط بین نیازهای دانشکده پرستاریمنظور ایجاد  به : 4تبصره

 عضو درجلسات هیات اجرایی جذب حضور دائم داشته باشند. 

نیازهای دانشکده درجذب تعداد، تنوع و تناسب و تامین اعضای هیات علمی متناسب با استانداردهای کالبدی  : 5تبصره

 کشوری باشد.

ی در بدو ورود بر اساس رزومه فردی و آئین نامه جذب هیات علمی و ارزشیابی جذب متقاضیان هیات علم :6تبصره

 برعهده مرکز امور هیات علمی دانشگاه می باشد.

 پژوهشی آموزشی، رزومه اساس بر استخدامی وضعیت تبدیل مراحل در علمی هیأت اعضای ارزشیابی پایش و :7تبصره

 علمی دانشگاه می باشد. و برعهده مرکز امور هیات قبلی های سال در خدمت ارائه و
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 مرتبط با کارگروه:ارزشیابی میزان تحقق شاخص های  -7ماده 

 خود ارزیابی کارگروه از میزان تحقق شاخص ها -۱-۷

 رئیس کارگروهماه در کارگروه با نظارت  ۶ارزشیابی دوره ای هر  -۲-۷

ه ها/ طرح ها / بازنگری های مرتبط به گروه های آموزشی/ دانشکده ها با نظارت ارزشیابی میزان محصوالت /پروژ -۳-۷

 رئیس دانشکده رئیس کارگروه،

 : پیامد:8ماده 

 سطح آموزش و گروه های آموزشی ی کارگروه درانتظار نهاینه شدن اهداف / شاخص ها .۱

رفرایند د دانشکده/دانشجوبه نیاز جامعه و نیاز  ییرویکرد پاسخگوبا زیرساخت های آموزشی  و بهبود انتظار تقویت .۲

 نیازسنجی و جذب اعضای هیات علمی

، پذیرش اعضای هیات پذیرش دانشجو و ایجاد تناسب بین و جذب اعضای هیات علمیشرایط پذیرش بهبود انتظار  .۳

 و امکانات دانشکده علمی

 ارتقای رتبه علمی و پژوهشی دانشکده/دانشگاهانتظار  .۴

 مدار توانمند/ پاسخگو/ خودباور/ اخالق انتظار وجود اعضای هیات علمی  .۵

 راه اندازی رشته های مورد نیاز دانشکده/دانشگاه انتظار .۶

 مدارانتظار فارغ التحصیالن توانمند/ پاسخگو/ خودباور/ اخالق  .۷

 انشکده دوضعیت موجود ربط از انتظار رضایتمند ذینفعان دانشکده اعم از دانشجویان، گروه های آموزشی و مسئولین ذی .۸

 استقرار کارگروه:چگونگی پایش پیشرفت دوره ای :  9ماده
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عامل ت موزشی و مسئولین باالدستیآگره های مسئولین اعضای کمیته ، دانشجویان و طبق برنامه مستمر با  کارگروه مذکور .۱

 و جلسه خواهد داشت و مکاتبات بصورت متداول انجام خواهد گردید. خواهد داشت و نشست

 جلسات ارزیابی پیشرفت هاچالش /پیشنهادات/طبق یک برنامه زمانبندی جهت میزان پیشرفت / تحقق شاخص  کارگروه .۲

 فصلی خواهد داشت.

ست جهت تصمیم گیری در خصوص و شورای دانشگاه نش واحدهای مرتبط با دانشکده، معاونت اموزشیدر تعامل با  کارگروه .۳

 چالش خواهد داشت.

ریاست با هماهنگی جهت ارسال نتایج پیشرفت  جلسات دوره ایمعاون آموزشی  رئیس دانشکده به همراهو کارگروه  .۴

 داشت.دنخواه /مرگز امور هیات علمیدانشگاه

 هیات علمینیازسنجی جذب اعضای کارگروه در  تبصره 7ماده و 9صفحه ، 10این شیوه نامه در

 مطرح و در شورای آموزشی دانشگاه مصوب شد. دانشکده پرستاری


