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:هدف  

ٍاحذّبي جذيذالتبسيس جْت ّذف اصتذٍيي ايي سٍش اجشايي تطشيح ًحَُ تْيِ ٍتذٍيي تطكيالت تفصيلي 

 .ٍتَسؼِ يبفتِ هي ثبضذ

 :ٍاحذّبي جذيذالتبسيس

ثْذاضتي،دسهبًي،آهَصضي ٍپژٍّطي ٍاحذّبيي كِ ثبهجَصّبي هشاجغ ريصالح دسجْت اّذاف خبصي اصقجيل 

 .تبسيس هي ضَد

 :ٍاحذّبي تَسؼِ يبفتِ

 .تَسؼِ يبفتِ است.....ٍاحذّبيي كِ اصقجل ايجبد ضذُ ٍلي ثٌبثِ داليلي اصقجيل گستشُ خذهبت ،افضايص فؼبليتْب،

 

 :عمليات

 اقذاهبت ٍهذاسك هَسدًيبص: الف 

 (...تخت يب ايجبد ثخص جذيذ تَسؼِثيوبسستبى ، تبسيس)هثبل  :ٍاحذّبي آهَصضي ٍدسهبًي        

  فزم ارسياتي هَرد تاييذ هعاًٍت درهاىاخذ 

 ٍكارضٌاساى تيوارستاى اطالعات در سيستن آٍاب تَسط هعاًٍت درهاى ٍتكويل ثثت 

  تاّواٌّگي كارضٌاساى هعاًٍت تَسعِ تَسط هعاًٍت درهاى ساتٌااطالعات در سيستن ٍتكويل ثثت 

  ّز تخصتزرسي تختْاي فعال تِ تفكيك 
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 تزرسي ضزية اضغا ل تخت در ّز تخص 

 ٍاحذّزكاري در ضيفتْاي  تزرسي 

 تزرسي استفادُ اس اهكاًات تخص خصَصي ٍٍاگذاري تِ تخص غيز دٍلتي 

  ٍهَرد ًياس تاتَجِ تِ رضتِ ّاي تخصصي فعليتزرسي تعذاد ًيزٍي اًساًي 

 تزرسي هحل تاهيي پستْاي ساسهاًي 

 

 (.....،سضتِ يب هقطغ تحصيلي جذيذايجبد داًطكذُ يب گشٍُ آهَصضي )هثبل :ٍاحذّبي آهَصضي

  در ٍسارت هتثَع هجَسّاي اخذضذُ اس ضَراي گستزش داًطگاّْاي علَم پشضكيتزرسي 

 ُتزرسي رضتِ ٍهقاطع تحصيلي هصَب داًطكذ 

 تزرسي ٍاحذّاي ارائِ ضذُ در ّز ًين سال تحصيلي 

  تزرسي تعذاد داًطجَياى هطغَل تِ تحصيل تِ تفكيك رضتِ ٍهقطع تحصيلي 

 تزرسي تعذاد داًطجَياى پذيزفتِ ضذُ در ّز ًين سال تحصيلي 

 تزرسي تعذاد داًطجَياى فارغ التحصيل ضذُ در ّز ًين سال تحصيلي 

 تزرسي تعذاد ٍاحذّاي تحصيلي تا تَجِ تِ رضتِ ٍهقطع تحصيلي 

 هَجَد ٍهَرد ًياسٍكارضٌاس علوي  تزرسي تعذاداعضاءّيات 

 تزرسي هحل تاهيي پستْاي ساسهاًي 

 (....ايجبد هشكض ثْذاضتي ٍدسهبًي ،خبًِ ثْذاضت ٍپبيگبُ ثْذاضتي) هثبل:ٍاحذّبي ثْذاضتي           

 درصَرت ًياس ٍسارت كطَر هثٌي تز تغييز تقسيوات كطَري هصَتِ اخذ 

  هصَب  يٍ درهاى يطزحْاي گستزش ضثكِ ّاي تْذاضتتزرسي 

 ٍ (ٍتعييي ساعات فعاليت ٍ تاريخ راُ اًذاسي.....)تزرسي ٍضعيت هزكش تْذاضتي ٍدرهاًي.... 

 هحل تاهيي پستْاي ساسهاًي تزرسي 

 تاتَجِ تِ رضتِ تحصيليهَرد ًياس هَجَدٍ  ًيزٍي اًساًيتعذاد تزرسي 
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  تِ تخص غيز دٍلتي ٍ ٍاگذاري خصَصيتزرسي استفادُ اس اهكاًات تخص 

 ٍ (دٍلتي ،ٍاگذاري،هطاركتي...)تزرسي ًحَُ ادارُ هزكش تْذاضتي ٍدرهاًي.... 

 

 (ايجاد هزكش تحقيقاتي جذيذ) هثال:هزاكش تحقيقاتي

 

 تزرسي هجَس ضَراي گستزش داًطگاّْاي علَم پشضكي در خصَظ اعالم هَافقت قطعي 

  ِ(هَرد تاييذ ٍسارت هتثَع)هزكشتزرسي اساسٌاه 

 تزرسي ضزح ٍظيفِ هزكش 

 هحل تاهيي پستْاي ساسهاًي تزرسي 

 هَجَد ٍهَرد ًياس  ٍكارضٌاس تعذاد اعضاءّيات علوي  تزرسي 

 هشاحل اًجبم كبس:ة

 .دسيبفت هي گشدد ريشثط تطكيالت تفصيلي پيطٌْبدي ثِ ّوشاُ هذاسك ٍهستٌذات اص هؼبًٍت تخصصي -

 .هذاسك ٍهستٌذات تَسط كبسضٌبس تطكيالت ثشسسي هي ضَد -

 .ًقص هذاسك ػَدت دادُ هي ضَدٍد ٍجدس صَست  -

 .دس صَست ًيبص ثبصديذ اص ٍاحذ هشثَطِ اًجبم هي گيشد  -

 .دس صَست ًيبصجلسبت كبسضٌبسي ثب هسئَليي ريشثط ثشگضاس هي گشدد -

 .تذٍيي هي گشدددسگشٍُ كبسضٌبسبى تطكيالت پيص ًَيس تطكيالت تفصيلي ،تكويل هذاسك  پس اص -

 . جْت ثشسسي ثِ سئيس گشٍُ تطكيالت اسجبع هي گشدد تطكيالت تفصيلي پيطٌْبدي -

 . هي گشدد اسجبعثِ هذيش تَسؼِ سبصهبى ٍسشهبيِ اًسبًي تبييذ جْت تطكيالت تفصيلي پيطٌْبدي  -

 .هي گشدد ايفبدٍاهضبءثِ هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍهٌبثغ ًْبيي جْت تبييذتطكيالت تفصيلي پيطٌْبدي  -
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ثِ ٍصاست جْت تصَيت الت تفصيلي پيطٌْبدي ثِ ّوشاُ هذاسك ٍهستٌذات ،تطكي  دس صَست تبييذ ًْبيي ، -

 .هي ضَداسسبل  هتجَع 

 .هي ضَداثالؽ ٍهؼبًٍت تخصصي دس صَست تبييذ يب هخبلفت هشاتت ثِ ٍاحذ هشثَطِ         -

 .اطالػبت دس سيستن تطكيالت چبسگَى ثجت هي گشدد ،تصَيت پس اص        -

 : مسؤيليت ها           

 :اهَساداسي ٍاحذ -

 ٍهستٌذات ٍاًجبم هكبتجبت هشثَطِ ًٍگْذاسي سَاثقهسئٍَليت جوغ آٍسي كليِ هذاسك 

 :تطكيالتكبسضٌبسبى  -

 ٍهستٌذات هشثَطِ ٍاًجبم هكبتجبت هشتجط ًٍگْذاسي سَاثق ٍثجت دس سيستن سسسي هذاسك ةهسئٍَليت 

 

 

:قًاويه مرتبط   

 

 :ريل ثِ ػٌَاى هجٌب هَسد استفبدُ قشاس گشفتِ است هشاجغثشاي تذٍيي ايي سٍش اجشايي 

 ثشًبهِ ّبي تَسؼِ كطَس -

 ثشًبهِ ّبي تحَل دسًظبم اداسي  -

  ثخطٌبهِ ّبي صبدسُ اصهؼبًٍتْبي تخصصي ٍصاست هتجَع -

 هصَثبت ّيبت اهٌبئ داًطگبُ -

 آيين نامه اداري ،استخذامي وتشكيالتي دانشگاه -



01:شواره ويرايش :عنواى سنذ                  دانشگاه علوم پسشكي و خذهات بهذاشتي درهاني ايراى 

......................                                             دستور العول                                  هعاونت توسعه هذيريت و برناهه ريسي هنابع  

انساني سرهايههذيريت توسعه سازهاى و   

6 
 

 هصَثبت ّيبت سئيسِ داًطگبُ -

 ضشح ٍظبيف ٍفؼبليتْبي ٍاحذ -

 هجَصّبي اخز ضذُ اص هشاجغ ريصالح -

 

 

 


