
 
 
 

 بهداشتي تدانشگاه علوم پزشكي و خدما

 درماني كرمانشاه معاونت آموزشي

 و توسعه آموزش علوم  پزشكي                               تمركز مطالعا    

 

 گروه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهانتخاب مدیر  شیوه نامه

 

 : مقدمه

 اهداف دانشگاه و تعالي علمي، پژوهشي و اخالقي گروه رسیدنهای آموزشي در به سرانجام  اهمیت مدیران گروه 

نیست. آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي،  ها و دانشكده ها بر كسي پوشیده

دانشگاه  فناوری شورای عالي انقالب فرهنگي، انتخاب مدیران گروه های آموزشي را بر عهده رئیس پژوهشي و

 و بیرون گروهي تعامل درون شته است. مقبولیت علمي، صالحیت های اخالقي، توانمندی های مدیریتي وگذا

این شیوه نامه در جهت  .باشند از مهمترین معیارهایي است كه مدیران گروه باید داشته ی آموزشيها گروه گروهي

گروه، مسئولین و جلب مشاركت حداكثری اعضای هیأت علمي های آموزشي مدیران گروه  قانونمند كردن انتخاب

ر چند این فرآیند از مسیر انتخاب آموزشي دانشكده، مركز آموزشي درماني مربوطه و دانشگاه تهیه شده است .ه

، معاون آموزشي گروه توسط رئیس دانشگاه كه معموالً بر اساس رایزني با رئیس دانشكده مستقیم و بي واسطه مدیر

صورت مي گیرد، انرژی و وقت بیشتری خواهد گرفت اما انتظار مي رود به  و حقوقي یا اشخاص حقیقي گاهدانش

برنامه های جامع تر  بیشتر افراد، برآیند و نتیجه حاصل بهتر بوده و افراد مقبول تر، توانمندتر و با دلیل مشاركت

نشگاه نیز كمک خواهد كرد و مي تواند گامي در دا انتخاب شوند. همچنین این امر به حس تعلق خاطر همكاران به

هیأت علمي و مدیریت اجرایي دانشگاه باشد. در این روش ضمن اینكه با  جهت تحكیم ارتباط متقابل بین اعضای

گیری  انتظار مي رود تصمیم، مسئولیت انتخاب همچنان بر عهده رئیس دانشگاه است باال دستي رعایت قوانین

به منظور نظام مند كردن  شیوه نامهاین  .گردد پیش بر خرد جمعي و لحاظ كلیه جوانب استوار رئیس دانشگاه بیش از

مدیران گروه های  مدیران گروه های آموزشي تهیه شده است و در آن تالش شده است تعیین انتخابفرآیند 

آموزشي درماني و  ، مسئولین دانشكده، مركزآموزشي، با استفاده از نظرات مشورتي اعضای هیأت علمي گروه

با توجه به امتیازات كسب شده از چک لیست های صورت گرفته و از میان افراد واجد شرایط و  مربوطه دانشگاه

ارزیابي  در این شیوه نامه به طور كلي انتخاب نهایي به عمل آید. تهیه شده و نظر نهایي ریاست محترم دانشگاه

 .آنها خواهد بود دوبارهمورد توجه در انتخاب  در دوران مدیریت از جمله موارد گروه مدیران كارایي
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 به پایان رسیدن دوره مدیریت مدیر گروه 1-1

  پایان دورهدرخواست استعفای مدیر گروه پیش از  2-1

 درخواست اعضای گروه  3-1

 برای جابه جایي مدیر گروه تصمیم مقامات مافوق  4-1

 

 

 

 به پایان رسیدن دوره مدیریت گروه 1-2

مي به گروه اعالم آیین نامه گروه برابر  ماه مانده به اتمام دوره مسئولیت مدیر 2 ازانتخاب مدیر گروه  فرآیند 1-1-2

 دانشكده به ریاست دانشكده اعالم گردد(توسط كارگزیني مدیریت  به پایان رسیدنزمان  ).گردد

 

 :درخواست استعفای مدیر گروه 2-2

پس از تایید استعفا، ابالغ تصمیم مقام باالدست و یا تایید درخواست همكاران گروه توسط مقامات  1-2-2

 باالدست، فرایند انتخاب مدیر گروه انجام مي گیرد .

 انتخاب مدیریت گروه را اعالم مي كند .ریاست دانشكده در صورت موافقت مراتب  2-2-2

 

 درخواست اعضای گروه 3-2

2حداقل مكتوب اعتراض  1-3-2

3
 گروه به ریاست دانشكده ارسال مي شود . یاعضا   

، نامه ای توسط ریاست دانشكده با پیوست نامه با نظر اعضای گروه در صورت موافقت ریاست دانشكده 2-3-2

 گروه به ریاست دانشگاه ارسال مي گردد . ءاعضا

در صورت مخالفت ریاست دانشكده با نظر اعضای گروه مراتب اعتراض همكاران در جلسه ای با حضور  3-3-2

 ریاست دانشكده و معاونت آموزشي دانشكده و اعضای گروه بررسي مي شود و تصمیم گیری انجام خواهد شد .

توسط ریاست دانشگاه در صورت صالحدید نامه ریاست دانشكده و درخواست اعضاء گروه س از بررسي پ 4-3-2

 به انجام خواهد رسید.  مراحل انتخاب مدیر گروه 

 

 تصمیم مقامات مافوق و یا به درخواست ریاست دانشکده و دانشگاه -4-3

در صورت مخالفت همكاران گروه با تعویض مدیر گروه توسط مقامات مافوق دانشكده موارد در جلسه  1-4-3

 شورای مشورتي مدیریت گروه مطرح و تصمیم گیری مي شود .

در صورت استعفا یا بركناری توسط مقامات مافوق و یا درخواست اعضای گروه، مدیر گروه كنوني یک  2-4-3

 كناری یا استعفا امكان كاندید شدن به عنوان مدیر گروه را ندارد . دوره بالفاصله پس از بر

 یرانتخاب مد یلدال-1

 گروه :

 یرمد یضتعو یندفرا-2

 گروه :
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 : ریاست دانشكده، معاون آموزشي، مدیر گروه و اعضای هیات علمي گروه اعضای کمیته مشورتی شامل

  

 

 

 

سال سابقه عضویت هیات علمي )در صورت نبود كاندیدا برای اعضای هیات علمي با سابقه  5 لقاترجیحا حد-1

 مذكور، اعضای هیات علمي با سابقه باالتر در اولویت هستند(.

اسامي براساس مرتبه علمي و داشتن  اعالم داوطلبان، )در صورت رای برابر مرتبه علمي ترجیحا دانشیار و باالتر-2

 (خواهد بودات علمي باالتر سابقه عضویت هی

)معادل كارگزیني به سمت های اجرایي در سطح معاونت آموزشي دانشكده یا بیمارستان و باالتر نداشتن اشتغال  -3

 یریت میاني و عالي دانشگاه(مد

 .خواهد بودبرگزاری انتخابات  داوطلبان در زمانارائه برنامه عملیاتي -4

، قراردادی، پیماني، رسمي آزمایشي، رسمي  kضریب طرح سرباز هیات علمي،  شاملتمام اعضای هیات علمي -5

مي توانند در انتخابات مدیر گروه شركت كنند )نوع رابطه استخدامي قطعي و تمام وقت و نیمه وقت جغرافیایي 

 اولویتي جهت انتخاب مدیر گروه نخواهد بود(

 باشد .ترجیحا كاندیدای مدیر گروه از افراد همان گروه -6

 

 

 

 سال است 2دوره تصدی مدیر گروه -1

 هر عضو هیات علمي مي تواند حداكثر دو دوره متوالي به عنوان مدیر گروه انتخاب شود .-2

تبصره مدیریت یک گروه آموزشي مشروط بر رعایت عنوان انتخاب بیش از دو دوره هر عضو هیات علمي به -3

 .ایرادی نداردمدیریت آن گروه  دست كم یک دوره وقفه در تصدییا و  یک

و دو دوره متوالي مدیریت در صورتي كه از اعضاء گروه،  فردی داوطلب تصدی مدیر گروهي نباشد  : 1تبصره

 گروه نیز به پایان رسیده باشد شورای مشورتي دانشكده كاندیدا های خود را به ریاست دانشگاه اعالم خواهند نمود 

مراحل فرایند انتخاب مدیر  گذرانیدنیک گروه آموزشي، نیازمند ت یهر عضو هیات علمي به مدیر دوبارهانتخاب -4

 گروه آموزشي است.

نباشد،  این روند پاسخگوبه هر دلیل به نتیجه نرسد یا در مورد گروهي  در صورتي كه روند انتخاب مدیر گروه نکته:

گروهای بالیني  باره)در  و رئیس بیمارستان رئیس دانشكده محترم آموزشي ومعاون با  رئیس دانشگاه با مشورت

  مي نماید.برای گروه مدیر تعیین  پزشكي(

 

 

 

گروه  یرمد یعموم یطشرا-3

 : یآموزش

 : یتمسئول یطول دوره تصد-4
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اعالم شروع روند انتخاب مدیر گروه به وسیله رئیس دانشکده به همراه اعالم نام ناظر دانشکده به اعضای هیات علمی  -1

 آموزشی طی یک نامه رسمی.گروه 

ناظر انتخابات از میان معاون آموزشی ویا مدیران دیگر گروهای آموزشی وتوسط رئیس دانشکده تعیین می شود. ناظر  -2

 حق رای ندارد.

ماه پیش از به پایان رسیدن دوره ی مدیریت  3تاریخ شروع این مراحل، پس از برکناری و یا استعفای مدیر گروه و یا  -3

 خواهد شد. گروه شروع

پس از اعالم انتخابات مدیر گروه، همه داوطلبان درخواست خود را به صورت کتبی وتا یک هفته پیش از برگزاری  -4

 انتخابات به ناظر ارائه خواهندکرد.

در جلسه انتخابات مدیر گروه الزم است حداقل  -5
2

3
اعضای هیات علمی گروه آموزشی  وناظر انتخابات حضور داشته   

 باشند.

س جلسه ناظر انتخابات است. رأی گیری به صورت مخفی انجام می گیرد وشمارش آراء توسط ناظر انتخابات رئی -6

انجام خواهد شد. پس از انتخابات دو نفر منتخب اول توسط ناظر به رئیس دانشکده به صورت کتبی معرفی خواهند 

 شد.

ت کتبی به رئیس دانشکده اعالم کرده ودر دونفر منتخب برنامه های اجرایی وآموزشی وپژوهشی خود را به صور -7

 شورای آموزشی دانشکده به صورت شفاهی ارائه خواهند داد.

ریاست دانشکده صورت جلسه انتخابات گروه وشورای آموزشی دانشکده را به همراه اسامی افراد منتخب به معاونت  -8

 آموزشی دانشگاه اعالم خواهد کرد.

 شورای آموزشی دانشگاه به ترتیب اولویت به هیات رئیسه اعالم خواهد شد.اسامی افراد منتخب پس از تایید در  -9

هیچ کدام از اعضای محترم هیات علمی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی مدیر گروه باشند. در موارد استثناء ، در  -11

دوره امکان پذیر صورت درخواست رئیس دانشکده وتأیید شورای آموزشی دانشگاه ، تمدید مدیر گروهی بیش از دو 

 است.

و از این تاریخ رسیده به تصویب  97/ 3/11مورخ  67526در جلسه شورای آموزشی دانشگاه به شماره این شیوه نامه 

 .مالک عمل قرار می گیرد

 

 گروه : یرروند انتخاب مد-5


