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تهیه کتابچه راهنماي اعضا هیات علمی:عنوان فرایند-1

محسن حیطه-حسن صالحی پور-کاظم حسن پور–عصمت بیات –مریم هاشمیان :صاحبان فرایند-2

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:محل برگزاري فرایند- 3

علوم پزشکی سبزواردانشگاه :نام دانشگاه- 4

قوانین مقررات وساختارهاي آموزشی:گروه فرایندي- 5

92- 91سال تحصیلی ):مدت اجراي فرایند(تاریخ اجراء -6

دراطالعاتجایگاهواهمیت:) نیاز سنجی هاي انجام شدهس بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرایند براسا : (مقدمه و بیان مسئله - 7
عواملردیفدررااطالعاتصاحبنظران،ازکه برخیاستاياندازهبهفرهنگیوسیاسیاجتماعی،ي،اقتصادهايفعالیتدرآننقشوامروزيجامعه
ونیازمورداطالعاتبایدابتداکاريهرانجامبرايواقعدرومیشودمحسوبنوع فعالیتیهرانجامبرايابزارمهمتریناطالعات.میدانندوسرمایهتولید

نیاز اعضا هیات علمی به اطالع از قوانین ومقررات مربوط به ارتقا وترفیع .گرددآغازکاراجرايبعد مراحلوگردآوريشناسایی،درستیبهآنبامرتبط
بع ارتقا دانشگاه خواهد وهمچنین قوانین اداري استخدامی وامور رفاهی وسایر مقررات منجر به برنامه ریزي بهتر ایشان در جهت رشد و ارتقا خود و بالت

درصددهمهکهيجامعه اچنیندر.استساختهدشواررامناسباطالعاتبهسترسی اعضا هیات علمیدقوانین ومقررات،حجمسریعافزایش.شد
دقتبهآنهاتأمینوتهیهبرايوشناساییدرستیبهجامعهیافردهراطالعاتینیازهايکهاستضروريهستند،اطالعاتبهآسانوسریعدسترسی

بع در بررسی انجام شده توسط صاحبان فرایند هیچ من. شودجلوگیرينامرتبطاطالعاتانباشتوهزینهرفتهدروقت،اتالفازتاشودریزيبرنامه
برخی از آیین نامه ها آن هم اطالعات جامعی در این خصوص دردسترس اعضا محترم هیات علمی قرار نداشت وحتی در سایت وزارت بهداشت نیز فقط

لذا پس از نظر سنجی از اعضا .در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز فقط کتابچه راهنماي دانشجویان منتشر شده بود.به صورت پراکنده  دردسترس بود
.کتابچه منتشر گردیدموعه قوانین ومقررات مرتبط با اعضا هیات علمی جمع اوري ودر قالب مجمحترم هیات علمی ومسوولین ذیربط 

: هدف و اهداف اختصاصی - 8
افزایش آگاهی اعضا هیات علمی در مورد قوانین اداري استخدامی
افزایش آگاهی اعضا هیات علمی در مورد قوانین ارتقا وترفیع اعضا هیات علمی
 افزایش آگاهی اعضا هیات علمی در مورد تسهیالت وامور رفاهی
ی در مورد قوانین بورس وفرصت مطالعاتیافزایش آگاهی اعضا هیات علم
افزایش آگاهی اعضا هیات علمی در مورد قوانین ومقررات انتظامی

با مراجعه به موعه قوانین ومقررات مرتبط با اعضا هیات علمی مجپس از نظر سنجی از اعضا محترم هیات علمی ومسوولین ذیربط :روش اجراء - 9
پس از آن یک نسخه ازکتاب به کلیه اعضا هیات علمی و .جمع اوري ودر قالب کتابچه منتشر گردیدکارشناسان وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی 

ی یروایی وپایااییدتتهیه وپس از پژوهشگر ساختهیک  نیمسال پس از اجراي فرایند پرسشنامه نظرسنجی.سایر دانشگاههاي علوم پزشکی ارسال گردید 
.گردید ونتایج مورد تجزیه تحلیل آماري قرار گرفتSPSSبین کلیه اعضا هیات علمی توزیع ونتایج آن وارد نرم افزا

:نتایج رضایت مندي ایشان به شرح زیر بود)پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: (نتایج -10

در حال حاضر سطح اثر گذاري در سطح دانشگاه سنجیده شده است ولی با توجه به یکسان ) :للیدانشگاه، کشوري، بین الم(سطح اثر گذاري - 11
قبال بودن قوانین ومقررات در سطح کشور سه نسخه از کتاب به کلیه دانشگاههاي کشور وحوزه هاي مرتبط در وزارت بهداشت نیز ارسال شد و با است

همچنین پیشنهاد ارسال به دانشگاههاي سراسر کشور از سوي دبیرخانه شوراي .یل آن همراه بود بسیار خوب از سوي دانشگاهها وسفارش ارسال فا
.پزشکی عمومی نیز مطرح  شد که مستندات مربوط به آن ضمیمه می باشد



تأکیدات مقام معظم با عنایت به)عیت علمی در منطقه نزدیک می کندفرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرج(انطباق سیاست هاي باال دستی 
تحقق اهداف رهبري درخصوص ارتقاي تفکر اساتید و اعضاي هیأت علمی و همچنین جایگاه رفیع و نقش محوري اعضاء هیأت علمی در توسعه علمی کشور و

در راستاي سیاستهاي کشور داین فراینن ،تقویت زمینه و ظرفیت هاي علمی و تربیتی استادادر راستايبا عنایت به مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی ودانشگاه
همچنین آشنایی اعضا هیات علمی با قوانین ارتقا که در راستاي نقشه جامع علمی کشور بازنگري شده است منجر به تالش بیشتر ایشان در . طراحی شده است

.نقشه جامع علمی سالمت استدرآورينوملینظامواصلیکالنکارکردهايراستاي افزایش ظرفیت تولید دانش می گردد که یکی از 

: نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند- 12
ارسال می جمع آوري مقررات وقوانین با توجه به نبودن یک مرجع جامع و واحد وهمچنین ابالغ بخشنامه هایی که پس از ابالغ ایین نامه به دانشگاهها

در وزارت بهداشت نیز قوانین مرتبط با حوزه در حوزه خودش موجود بود وصاحبان فرایند مجبور به مراجعات به طوري که حتی . گردد کار دشواري بود
متعدد  به واحدهاي مختلف بودند

: معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی -13
ریات منتشر نشده استبا توجه به اینکه نتایج نظر سنجی به تازگی تجزیه تحلیل شده است هنوز در نش

:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند - 14
12/07/91مورخد/283/518تایید دبیرخانه محترم پزشکی عمومی به شماره نامه  

:قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی-15
کامال در سطح کشور قابل تعمیم استبا توجه به یکسان بودن قوانین ومقررات در سطح کشور

)آیند در برنامه هاي جاري آموزشیاستمرار اجراي فر(:استمرار- 16
اهد بودیک نسخه از کتاب به کلیه اعضا هیات علمی براي استمرار اشنایی ایشان با قوانین داده شده است وتا زمان تغییر قوانین قابل استفاده خو

باشد Editقابل wordپنج صفحه در قالب فرمت خالصه فرآیند حداکثر در : نگته 

دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهري 


