
 http://healthschool.gums.ac.ir    دانشگاه علوم پزشکی گیالن _ دانشکده بهداشت                                     
 

 :دانشکده معاون وظایف شرح

 ػْدُ  ثِ را سیز ٍظبیف ٍ ّب هسئَلیت راستب ایي در ٍ ثَدُ ٍّوبٌّگی ژٍّص پ آهَسش، اهَر اصلی هتَلی ػٌَاى ثِ داًطكدُ هؼبًٍت

 :دارد

 :ریسی برنامه

 ِهصَة آهَسضی ّبی ثزًبهِ هَثز اجزای ثزای ریشی ثزًبه 

 ِثبالتز تحصیلی هقبعغ جدید، ّبی رضتِ اًداسی راُ) آهَسش تَسؼِ ضزایظ ضدى فزاّن ثزای ریشی ثزًبه 

 ًِیبسّبی ثب هتٌبست جدید ػلوی ّیئت اػضبی جذة ٍ ػلوی ّیئت اػضبی آهَسضی ّبی فؼبلیت ارتقبء ثزای ریشی ثزًبه 

 آهَسضی

 

 :آموزشی نیازهای

 ِثبالتز هزاجغ پیطٌْبدی ارائِ ٍ آهَسضی ّبی ثزًبهِ ثبسًگزی ثزای ریشی ثزًبه 

 ِدرخطبى استؼدادّبی ٍ هوتبس داًطجَیبى اس حوبیت ٍ تطَیق ثزای ریشی ثزًبه 

 ِارسضیبثی ٍ ػولیبتی هدیزیتی، فزآیٌدّبی در آهَسضی گزٍّْبی ٍ ػلوی ّیئت اػضبی هطبرکت جلت ثزای ریشی ثزًبه 

 

 :هماهنگی

 سبسهبًی اّداف ثِ ًیل جْت در ػزض ّن ٍاحدّبی ثبسبیز ّوبٌّگی 

 داًطگبُ ٍ داًطكدُ کالى اّداف راستبی در آهَسضی گزٍّْبی ّبی فؼبلیت ثب ّوبٌّگی 

 داًطگبُ ٍ داًطكدُ کالى اّداف راستبی در تبثؼِ ٍاحدّبی ٍ اداری ّبی فؼبلیت ّوبٌّگی 

 ّب درخَاست ٍ پیطٌْبدات ارائِ ٍ آهَسضی ّبی سیبست اس اعالع هٌظَر ثِ داًطگبُ آهَسضی هؼبًٍت ثب ارتجبط ثزقزاری 

 پشضكی ًظبم آهَسضی، ّبی ثیوبرستبى ٍ درهبًی ٍ ثْداضتی ّبی هؼبًٍت داًطگبّی، ٍاحدّبی سبیز ثب ارتجبط ثزقزاری ٍ  

 ّوكبری جلت ٍ پیطٌْبد ارائِ هٌظَر ثِ ٍ پزستبری ًظبم
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 :نظارت  

 آهَسضی ّبی گزٍُ ّبی فؼبلیت ثز ًظبرت   

 آهَسش تَسؼِ ٍاحد داًطكدُ، تكویلی تحصیالت ٍاحد آهَسش، ادارُ ّبی فؼبلیت ثز ًظبرت 

 آهَسضی قَاًیي ٍ ّب ًبهِ آییي هقزرات، اجزای حسي ثز ًظبرت 

 :اجرایی

 داًطگبُ آهَسضی هؼبًٍت ٍ داًطكدُ ریبست دستَرات ٍ ّب هطی خظ ّب، سیبست اجزای 

 ِدر  آهَسضی ّبی هطی خظ ٍ ّب سیبست اجزای ٍ آهَسضی ّبی فؼبلیت ارتقبء هٌظَر ثِ دستَر صدٍر ٍ ًظز پیطٌْبد، ارائ 

 هحَلِ ّبی هسئَلیت راستبی

 ّبی گزٍُ ػلوی، ّیئت اػضبی پیطٌْبدات دریبفت هزثَعِ، ٍاحدّبی ٍ ادارات ثِ ٍاصلِ ضكبیبت ٍ اداری ّبی ًبهِ ارجبع 

 ٍ آهَسضی ضَرای جلسبت در ضزکت السم، اقداهبت ثِ دستَر ٍ ثزرسی ٍ کبرکٌبى ٍ داًطجَیبى تبثؼِ، ٍاحدّبی آهَسضی،

 داًطكدُ رئیسِ ّیئت ٍ تكویلی تحصیالت

 ثبسآهَسی ّبی دٍرُ آهَسضی، ّبی کبرگبُ ػلوی، ّبی کٌفزاًس ثزگشاری 

 سبسهبًی ثزٍى ٍ درٍى ٍاحدّبی ثب السم هكبتجبت اًجبم 

 

 :ارزشیابی       

 تبثؼِ آهَسضی ٍاحدّبی آهَسضی ّبی گزٍُ درًٍی یبثی ارسش 

 آهَسضی کبرکٌبى هستوز یبثی ارسش 

 دادّب ثزٍى ٍ آهَسضی فزآیٌدّبی یبثی ارسش 

 داًطكدُ ػلوی ّیئت اػضبی آهَسضی ّبی فؼبلیت یبثی ارسش 


