
 تعالي بسمه
  باليني آموزشي گروههاي مديران انتخاب فرآيند دستورالعمل

 
 مقدمه .1 ماده

 و پژوهشــي عالي، آموزش مؤســســات و ها دانشــكده دانشــگاهها، مديريت جامع نامه آيين" اســاس بر
 انتخاب فرهنگي، انقالب عالي شوراي ١٨/٢/١٣٩٠ مورخ دش/١٥٢١/٩٠به شماه و اصالحيه آن  "فناوري
شي گروههاي مديران شكده آموز شنهاد رييس دان ضا گروه با تاييد و حكم به پي شگاه رئيس از ميان اع  دان

 اين دانشـــگاه، مأموريتهاي رســـيدن انجام به در گروه مديران نقش به توجه با شـــوند.منصـــوب مي
شگاه رئيس به آموزشي گروههاي مديران پيشنهاد فرآيند كردن مندقانون منظور به دستورالعمل  تهيه دان

 و ،قانوني فرآيندي طي آموزشي، گروههاي مديران تعيين است شده تالش دستورالعمل اين در .است شده
ستفاده با ،شرايط واجد افراد ميان از ضاي نظرات از ا سي از پس و مربوطه گروه علمي هيأت اع برنامه  برر

  .شود انجام ايشان هاي پيشنهادي
   

   آموزشي گروه مدير عمومي شرايط .2 ماده
صورت نبود اعضاء هيات علمي با سابقه مذكور، ( در  سابقه عضويت هيات علمي سال ٥ حداقل داشتن. ١

 ) اعضاء هيات علمي با سابقه باالتر در اولويت هستند
  دانشيار و باالتر ترجيحا علمي مرتبه . ٢
 اشتغال به سمت هاي اجرايي در ستاد دانشگاه عدم . ٣
 

 مسئوليت دوره طول .3 ماده
 .ميگردد انتخاب ساله ٢ دوره يك براي آموزشي گروه مدير . ١
 تواند حداكثر دو دوره متوالي به عنوان مدير گروه انتخاب شود.هر عضو هيات علمي مي . ٢
ضو هيات علمي  . ٣ شروط بر رعايت بند انتخاب بيش از دو دوره هر ع شي م به مديريت يك گروه آموز

  دي مديريت آن گروه بالمانع است.و دست كم يك دوره وقفه در تص ٢
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ـــي، نيازمند طي مراحل فرايند  . 4 ـــو هيات علمي به مديريت يك گروه آموزش انتخاب مجدد هر عض
 انتخاب مدير گروه آموزشي است

 

 آموزشي گروه مدير انتخاب فرآيند .4 ماده
 هاي صــالحيت علمي، مقبوليت بعد ســه در كه اســت آموزشــي گروه مدير انتخاب فرآيند اين از هدف

 با موثر ارتباط برقراري توانايي از حال درعين و داشته مناسبي موقعيت مديريتي هاي توانمندي و اخالقي
شجويان و همكاران شد برخوردار دان سط فرآيند اين مديريت .با شكده رئيس تو  طبعا .ميگيرد صورت دان

 مراحل گيرد. مي قرار نظر مد آموزشي انتخاب مدير گروه در دانشگاه و دانشكده مديريتي تيم با هماهنگي
 :است ذيل شرح به فرآيند اين مختلف

 :نظرخواهي فرآيند . ١
 گروه براي تصدي مديريت مقبوليت بيشترين با افراد تعيين در گروه علمي هيأت اعضاي از مرحله اين در

شود نظرخواهي شده مخفراي  برگزاري انتخابات و با  نظرخواهي اين .مي ضاء گروه انجام   آن نتايج و ي اع
  .ميگيرد قرار دانشكده پزشكي اختيار در

صره  سؤل١تب ست. : م شكي ا شكده پز سه يت برگزاري انتخابات با دان ماه قبل از اتمام دوره  ٣انتخابات جل
 اصلي گروه مديريت گروه با حضور نماينده رياست دانشكده پزشكي، رييس يا معاون آموزشي بيمارستان

  شودمربوطه، مدير و اعضاء هيات علمي گروه در محل دفتر گروه آموزشي برگزار مي
صره  شرايط ماده ٢تب سؤليت احراز  ستورالعمل براي كانديداهاي مديريت گروه با نماينده  ٣و  ٢: م اين د

   دانشكده پزشكي است.
 رئيس الزم است ،دشو مديريت نامزد گروه سويبنا باشد فردي از خارج گروه از  كه صورتي در :٣تبصره 

  كرده باشد. اخذ خصوص اين در را دانشگاه رئيس موافقت دانشكده
: پس از برگزاري انتخابات، بالفاصله شمارش آرا در حضور اعضاء جلسه انجام شده و صورتجلسه 4تبصره 

رياســت ط اســامي ســه نفر از اعضــاء هيات علمي كه بيشــترين راي را اكتســاب كرده اند توســ و شــودمي
 گردد.بيمارستان به دانشكده پزشكي اعالم مي

 :دانشكده پزشكي در ارزيابي فرآيند . ٢
ضو هيات علميارزيابي  صدي مديريت  سه ع شده براي ت سطمعرفي  شكده گروه تو شي دان  شوراي آموز

ــكي ــاي رييس يا بعالوه پزش ــتانهايي كه گروه آمو روس ــي مربوطه در زبيمارس د، انجام نجا فعاليت دارآش



شورا ميشودمي شامل . معيارهايي كه اين  شده به كار برد  ضاء هيات علمي معرفي  تواند در ارزيابي از اع
  د زير است: موار

  توجه خاص به آراي اعضاي هيات علمي گروه مربوطه -
 افراد معرفي شده براي تصدي مديريت گروه هاياخذ و توجه خاص به برنامه -
 حرفه اي تعهد و ديني ارزشهاي و مباني به پايبندي خوشنامي، خلق، حسن علمي، مقبوليت -
 گروه مديريت جايگاه با متناسب تدبير و مديريت بودن دارا -
 دانشجويان و كاركنان علمي، هيأت اعضاي با ارتباط تسهيل منظور به موثر ارتباطي مهارتهاي بودن دارا -
 اجرايي و علمي فعاليتهاي در نوآوري و تحول روحيه از رخورداريب -
 بين المللي و داخلي دانشگاهي ارتباطات برقراري توانايي -
 برنامه بر مبتني مديريت و برنامه اهميت به داشتن توجه -
  دانشگاهها مديريت نامه آيين در مندرج وظائف شرح اساس بر مسئوليتها انجام به تعهد -

طي  عضــو هيات علمي كه بيشــترين راي را اكتســاب كرده انداخذ نموده و  ٣ا برنامه هاي مديريتي شــور
 براي را به ترتيب اولويت نفر دو  مخفي رأي گيري با ايشان ميان از ومي نمايد بررسي  جلساتي يا جلسه

سيهاي شورا در .ندگزيمي بر گروه مديريت سب شيوه به نمايد تالش بايد خود برر  طيفهاي از نظرات منا
 .گردد مند بهره خصوص اين در ن)كاركنا دانشجويان وعلمي، هيات اعضاي از اعم( ذينفعان گوناگون

براي تصــدي مديريت گروه  نفري كه به ترتيب اولويت  ٢رييس دانشــكده پزشــكي اســامي  بر اين اســاس
شي معرفي  شده اند رامربوطه انتخاب  شگاه به معاونت محترم آموز شوراي آموزشي دان براي تنفيذ توسط 

  . نمايدمي
صره ضاي از يك هر انتخاب كه صورتي در : تب شكده اع شي دان  مطرح گروه مدير عنوان به شوراي آموز
  .ننمايد شركت خاص گروه اين به جلسات مربوط در مذكور فرد است الزم باشد،
 دانشگاه:تنفيذ توسط شوراي آموزشي  . ٣

رييس دانشكده پزشكي گزارشي از روند پيشنهاد دو عضو هيات علمي جهت تصدي مديريت گروه مربوطه 
شگاه ارايه مي شي دان شوراي آموز صميم گيري نهايي را در  شورا، مراتب جهت ت صورت موافقت  دهد و در 

  گردد. اعالم ميتوسط معاونت محترم آموزشي دانشگاه به رياست محترم دانشگاه 
تبصره: در صورت عدم تاييد شوراي آموزشي دانشگاه، مراتب با داليل توجيهي جهت بازنگري وفق مقررات 

  شود. به دانشكده پزشكي عودت مي
  



 :دانشگاه رئيس توسط نهايي گيري تصميم  . 4
شگاه رئيس سير مبناي بر دان ست جمعي خرد بر مبتني كهي قبل حلامر ر د شده طي م  و انتخاب به ، ا

 .مينمايد اقدام گروه مديريت انتصاب
سير از فرآيند اين چند هر ستقيم انتخاب م سطه و م سط گروه مدير بيوا شگاه رئيس تو  بر معموالً كه دان

ساس شكده رئيس با رايزني ا شخاص يا دان شتري وقت و انرژي ميگيرد، صورت حقيقي ا  گرفت خواهد بي
 توانمندتر مقبولتر، افراد و بوده بهتر حاصل نتيجه و برآيند افراد، بيشتر مشاركت دليل به ميرود انتظار اما
 نيز دانشــگاه به همكاران خاطر تعلق حس به امر اين همچنين  .شــوند انتخاب جامعتر هاي برنامه با و

 مديريت و علمي هيأت اعضــاي بين متقابل ارتباط تحكيم جهت در گامي ميتواند و كرد خواهد كمك
شگاه اجرايي شد دان  بر همچنان انتخاب مسئوليت باالدستي قوانين رعايت با اينكه ضمن روش اين در .با

شگاه رئيس عهده ست، دان صميم ميرود انتظار ا شگاه رئيس گيري ت  و جمعي خرد بر پيش از بيش دان
 .گردد استوار جوانب كليه لحاظ

صره  سد نتيجه به دليل هر به گروه مدير انتخاب روند كه صورتي در: ١تب  كارآمد گروهي مورد در يا نر
 فرآيند اين و نموده تعيين مدير يا سرپرست گروه براي دانشكده مشورت رئيس با دانشگاه رئيس نباشد،

  .تكرار ميگردد ايشان تشخيص به مناسبي فرصت در
صره  سيس تازه گروههاي مورد در: ٢تب ضاي تعداد داراي يا و تأ سرپرست گروهمحدود اع  رئيس توسط ، 

  .ميگردد دانشگاه منصوب
صره  شد معذور فعاليت ادامه از دليل هر به گروه مدير دوره، طول در : چنانچه٣تب شگاه رئيس يا با  دان

صلحت را وي كار ادامه ست تعيين با امور ادارهنداند،  م سط سرپر شگاه رئيس تو  و ميگيرد صورت دان

  .ميشود ماه انجام ٣ حداكثر ظرف جديد گروه مدير انتخاب فرآيند

تبصره نگارش شده و پس از تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه  ٩بند و  ١١ماده و  4اين دستورالعمل در 

  وتنفيذ توسط رياست محترم دانشگاه، قابل اجرا خواهد بود. 

 
 


