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 مدیریت  آموزشي و تحصيالت تكميلي

  اداره خدمات آموزشي ،پذيرش و ثبت نام ، دانش آموختگان : 

  واحد پذيرش و ثبت نام 

 واحد خدمات آموزشي و ماشيني 

 واحد دانش آموختگان و مشمولين 

 

 واحد تحصيالت تكميلي 

 

  مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشكي دانشگاه 

 ( دفاتر توسعهEDOدر دا )نشكده ها 

 دفتر استعداد درخشان 

  کميته EDC دانشجوئي  

 

 

  زشكي و پيراپزشكي پآموزش مداوم جامعه مركز 

 

 

 

 مركز امور هيات علمي 

 

 
 

 

 

 

 

 دانشگاهمعاونت آموزشي 
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 منشور اخالقي معاونت آموزشي

 

 

 

 

 

 

 شعار اخالقي : -1

 صداقت ، صميميت ، صبوري ، صراحت ، صالبت -

 رجوع : تعهد نسبت به ارباب -2

 عايت ادب و تواضعخوشرويي و ر

 دانشجو( –برقراري ارتباط صميمي و اخالقي با صاحبان منافع )استاد 

 شفاف سازي و مستند نمودن فرآيند ارائه خدمات

 ارائه خدمات سريع و صحيح به لحاظ پيشگيري از اتالف وقت و انرژي

 تعهد نسبت به خویش : -3

 تقادياستقالل در تفكر ، تصميم و عملكرد منطبق با اصول اع

 پرهيز از پاسخ غيرمسئوالنه و رعايت حقوق ديگران

 خودداري از افشاء اطالعات و اسناد محرمانه

 پذيرش انتقادهاي سازنده و مؤثر

 

 قال الحسين )ع(:

 ان حوائج الناس اليكم من نعم اهلل عليكم فالتملوا النعم

ست رب شما ،از نعمت اهي خدا ملول نشويدهب   .ردستی كه نيازاهي مردم هب شما از جمله نعمت اهي خدا
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 تعهد نسبت به کارکنان : -4

 ارج نهادن به کارمندان خدوم

 رعايت عدل و انصاف و عدم تبعيض در اختصاص و توزيع امكانات

 ارکنان صادق ، صميمي ، صبور و با صالبتحمايت مادي و معنوي از ک

 بهسازي و بازآموزي نيروي انساني از طريق مشارکت فعال و آموزش مستمر

 تعهد نسبت به سازمان : -5

 انجام فعاليت ها متناسب با خط مشي ها و اهداف

 انجام هر فعاليت در فرجه زماني معين

 پرهيز از اسراف و تبذير اموال و امكانات دولتي

 ام جهت تسريع و تسهيل امور )اتوماسيون سيستم(اهتم

 ايجاد تشكيالت اداري متناسب با وظايف محوله

 ي : اهم وظایف معاونت آموزش

يكي از مهمترين اهداف فعاليتهاي دانشگاه امر آموزش است که اين مهم در حوزه  

 معاونت آموزشي صورت مي پذيرد. اهم وظايف اين معاونت شامل :

 هاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي آنهاتهيه و پيشن 

 پس از تصويب.

 هاي الزم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي آموزشي. بررسي 

 .تعيين ضوابط ناظر در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا 

 برنامه هاي تصميم در مورد مسائل مطروحه آموزشي و تنظيم  مكالمه و اتخاذ

 درسي و امتحاني.

  ايجاد و برقراري تماس با دانشگاههاي داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري

 آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي.

http://semums.ac.ir/


 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

c.irhttp://dme.semums.a                                              http://semums.ac.ir             
                                               

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)                                                                      معاونت آموزشی و پژوهشی   :      سوم  بخش           59 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه (           دانش

  نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي ، از طريق دفتر نظارت و

 سنجش آموزش دانشگاه.

 .اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي 

  حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه ، از طريق اعمال نظارت

 مستقيم بر کار آنها و نيز ايجاد هماهنگي بين آن واحدها.

  ايجاد زمينه رشد و توسعه انفورماتيك و خدمات رايانه اي امور آموزشي جهت

 پيشبرد اهداف آموزشي دانشگاه.

  اعتبار الزم. بررسي و تصويب پيشنهادي و تأمين 

وزشي جهت دستيابي به بروزترین آیين نامه ها و بخشنامه ها و جدیدیترین اخبار به سایت معاونت آم

 مراجعه نمایيد.
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