آیین نامه شوراهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
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فهرست مندرجات :


مقدمه



بخش اول  :شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی



بخش دوم  :شورای آموزشی گروههای آموزشی



بخش سوم  :شورای آموزشی گروه

آیین نامه شورای های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
مقدمه
براساس ماده  71آئین نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب  942جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ
 7711/4/77به منظور ايجاد هماهنگی در امور اجرايی و برنامه ريزی و همکاری با ارکان دانشگاه و براساس ماده  71اين آيین نامه
و به منظور تهیه و تدوين برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به ارکان دانشگاه و کمك به امور اجرايی و فراهم آوردن شرايط مورد
نیاز در زمینه فعالیت های آموزشی ،شورای آموزشی تشکیل می شود.

الف  -شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ماده  : 7به منظور برنامه ريزی و تدوين برنامه های آموزشی و تاسیس رشته های آموزشی مجازی و پیشنهاد آن به رئیس و
شورای دانشگاه و تسهیل امور اجرايی و فراهم آوردن ساختار ها ،زمینه و امکانات در حوزه فعالیتهای آموزش مجازی  ،شورای
آموزشی تشکیل می شود .
ماده  : 9اعضای شورای آموزشی عبارتند از :
الف) معاون آموزشی دانشگاه
ب ) مدير امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ج ) مدير مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مجازی
د ) مديران گروههای آموزشی دانشگاه
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ه ) مدير کتب ،نشريات و کتابخانه مجازی دانشگاه
و ) دو نفر از چهارنفر عضو هیات علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و موافقت رئیس دانشگاه
ماده  : 7وظايف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از :
الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ايجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه
ب ) ارائه پیشنهاد در اين زمینه ها به هیات رئیسه و شورای دانشگاه از جمله :
ـ برنامه های آموزشی
ـ نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
ـ طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت
ـ ظرفیت پذيرش دانشجوی جديد
ج ) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه يا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می دهد .
د ) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه
ه ) مشارکت در تدوين برنامه های درسی بین رشته ای و راه اندازی رشته های جديد و جذب دانشجو در رشتههای مرتبط با
آموزش مجازی با همکاری دانشکدههای مجازی و مراکز آموزش مجازی ساير دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بررسی پیشنهاد
تاسیس رشته ها و دوره های جديد دانشگاهی مجازی
و ) پیشنهاد تغییرات الزم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب
ز ) بررسی آئین نامه های آموزشی و تحصیالت تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
ح ) بررسی و تايید دعوت جذب اساتید مدعو داخلی و خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی
ط ) بررسی و تايید صالحیت علمی متقاضیان عضويت در هیات علمی دانشگاه که بايد پس از تايید گروه آموزشی ذيربط از طريق
مدير گروه آموزشی به شورای آموزشی ارجاع شود.
ی) تهیه بسته های آموزش مجازی و اطالع رسانی رسانه ای – مجازی به دانشجويان ،اعصا هیات علمی و کارکنان آموزشی
ک ) برقراری ارتباط و تعامل فعال با دانشکدههای مجازی و مراکز آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور توسعه
آموزش مجازی
ل ) برنامه ريزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در علوم مرتبط با آموزش مجازی
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ب -شورای آموزشی گروه های آموزشی
ماده  : 4گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در يك رشته از شعب دانش بشری که دردانشگاه داير
است و اعضای هیات علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می دهند .
ماده  : 5اعضای شورای آموزشی گروه های آموزشی عبارتند از :
الف) مديران گروه آموزشی
ب ) معاونین آموزشی گروه
ج ) معاونین پژهشی گروه
د ) يك عضو هیات علمی منتخب از هر گروه آموزشی
ماده  : 6وظايف شورای آموزشی گروه های آموزشی
الف) برنامه ريزی جهت ايجاد زمینه های اجرايی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابالغ می گردد
ب ) تدوين سیاست های آموزشی گروه ها با توجه به خط مشی های آموزشی دانشگاه
ج ) بررسی و تدوين طرحهای آموزشی گروه ها و ارجاع آنها به شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
د ) بررسی و تدوين طرحهای ارزشیابی فعالیت های آموزشی گروه ها و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه
هـ ) هماهنگی میان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترک
و ) اتخاذ تصمیمات اجرايی برای هماهنگی و تطابق زمانی آموزش و پژوهش در گروه های آموزشی
ز ) بررسی و تعیین نیاز گروه آموزشی به عضو هیات علمی جديد و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه برا ی تکمیل اعضای
هیات علمی هر گروه
ح ) پیشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذيرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی
ط ) بررسی و اظهار نظر در مواردی که مدير گروه به شورا ارجاع می دهد .
ی ) بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه
ج -شورای آموزشی گروه آموزشی
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ماده  : 1گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در يك رشته از شعب دانش بشری که دردانشگاه داير
است و اعضای هیات علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می دهند .
ماده  : 1اعضای شورای آموزشی گروه عبارتند از :
الف) مدير گروه آموزشی
ب ) معاون آموزشی گروه
ج ) معاون پژوهشی گروه
د ) اعضا هیات علمی گروه آموزشی
ماده  : 2وظايف شورای آموزشی گروه آموزشی
الف) هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی در رشته مربوط
ب ) تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدريس در آن رشته مورد نیاز است
ج ) نظارت بر نحوه ارائه دروس وبررسی و اظهار نظر درمورد متون درسی و محتوای درس بر اساس برنامه ها و سرفصل های
مصوب
د ) اظهارنظر درباره ساعات تدريس اعضای گروه
ز ) اظهار نظر درباره بورسها و ماموريت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ی ) برنامه ريزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ريزی تفويض کرده است
ک ) بررسی و اعالم نظر برای اصالح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها (از حیث اصلی يا اختیاری بودن) و همچنین تعیین
محتوای دروس با توجه به آخرين پیشرفتهای علمی برای تصويب در شورای عالی برنامه ريزی

اين آئین نامه در 2ماده و تبصره در تاريخ  7726/9/71به تصويب هیات امنا دانشگاه رسیده است .و از تاريخ
ابالغ به دانشگاه الزم االجرا است.
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