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  مدیریت  آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  اداره خدمات آموزشی ،پذیرش و ثبت نام ، دانش آموختگان : 
  واحد پذیرش و ثبت نام  
 واحد خدمات آموزشی و ماشینی  
 واحد دانش آموختگان و مشمولین 
 واحد تحصیالت تکمیلی 

  
  مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه 

  دفاتر توسعه)EDO (شکده هادر دان  
 دفتر استعداد درخشان  
  کمیته EDC دانشجوئی  

 
 زشکی و پیراپزشکی پآموزش مداوم جامعه مرکز 

 
  مرکز امور هیات علمی

 
 مدیریت امور بین الملل 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 دانشگاهمعاونت آموزشی 
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  منشور اخالقی معاونت آموزشی
  

  
  
  
  
  

  :شعار اخالقی  - 1
  صداقت ، صمیمیت ، صبوري ، صراحت ، صالبت -

  :ب رجوع تعهد نسبت به اربا - 2
  خوشرویی و رعایت ادب و تواضع

  )دانشجو –استاد (برقراري ارتباط صمیمی و اخالقی با صاحبان منافع 
  شفاف سازي و مستند نمودن فرآیند ارائه خدمات

  ارائه خدمات سریع و صحیح به لحاظ پیشگیري از اتالف وقت و انرژي

  :تعهد نسبت به خویش  -3
  کرد منطبق با اصول اعتقادياستقالل در تفکر ، تصمیم و عمل

  پرهیز از پاسخ غیرمسئوالنه و رعایت حقوق دیگران
  خودداري از افشاء اطالعات و اسناد محرمانه

  پذیرش انتقادهاي سازنده و مؤثر

  :تعهد نسبت به کارکنان  -4
  ارج نهادن به کارمندان خدوم

  رعایت عدل و انصاف و عدم تبعیض در اختصاص و توزیع امکانات
  ت مادي و معنوي از کارکنان صادق ، صمیمی ، صبور و با صالبتحمای

  ):ع(قال الحسین 

  ان حوائج الناس الیکم من نعم اهللا علیکم فالتملوا النعم

وید  ول  م دا  ی  ت  ما ،از  ت   دا ی  ت  ه  م ما از  دم   ی  یاز  .ی  
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  بهسازي و بازآموزي نیروي انسانی از طریق مشارکت فعال و آموزش مستمر

  :تعهد نسبت به سازمان  -5
  انجام فعالیت ها متناسب با خط مشی ها و اهداف

  انجام هر فعالیت در فرجه زمانی معین
  امکانات دولتی پرهیز از اسراف و تبذیر اموال و

  )اتوماسیون سیستم(اهتمام جهت تسریع و تسهیل امور 
  ایجاد تشکیالت اداري متناسب با وظایف محوله

  : اهم وظایف معاونت آموزشی 
یکی از مهمترین اهداف فعالیتهاي دانشگاه امر آموزش است که این مهم در حوزه معاونت آموزشی  

  :امل اهم وظایف این معاونت ش. صورت می پذیرد
  تهیه و پیشنهاد اصول کلی برنامه هاي آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجراي آنها پس از

  .تصویب
 هاي الزم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاي آموزشی بررسی.  
 تعیین ضوابط ناظر در دوره هاي کارشناسی ارشد و دکترا.  
 تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی و تنظیم برنامه هاي درسی و امتحانی مکالمه و اتخاذ.  
  ایجاد و برقراري تماس با دانشگاههاي داخلی و خارجی به منظور جلب همکاري آنان در زمینه

  .هاي مختلف آموزشی
  نظارت بر اجراي مقررات و آئین نامه هاي آموزشی ، از طریق دفتر نظارت و سنجش آموزش
  .نشگاهدا
 اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشی.  
  حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف واحدهاي تابعه ، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار

  .آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
  ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه اي امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف

  .دانشگاه آموزشی
  بررسی و تصویب پیشنهادي و تأمین اعتبار الزم. 

جهت دستیابی به بروزترین آیین نامه ها و بخشنامه ها و جدیدیترین اخبار به سایت معاونت آموزشی 
  .مراجعه نمایید
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