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استاديار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله
داشتن اطالعات از کليه فعاليت هاي اعضاي هيات علمي در 
زمينه هاي مختلف و به روز رساني آنها از ضروريات اوليه و 
بديهي در امر ارتقاء سيستم آموزشي و فرد هيات علمي است. 
با بررسي سوابق و مرور آنها متوجه کمبود و يا عدم دسترسي به 
آخرين اطالعات شديم. در جهت رفع آن طراحي تهيه کارنامه 
خوداظهاري بر مبناي اطالعات موجود انديشه شد. ويژگي اين 
طرح بدين جهت است قدم اول از طرف سيستم آموزشي بناء 
نهاده شد تا چنانچه ابهامي در نحوه ارائه و نوع اطالعات مورد 
نياز وجود داشته باشد، مسيري روشن تر و مشخص تر در پيش 
روي فرد هيات علمي قرار گيرد. همچنين با اطالع رساني در فرد 
هيات علمي، ايجاد حساسيت الزم در جهت رفع نواقص احتمالي 
در سوابق ايشان خواهد شد و به دنبال آن پيگيري الزم را براي 
اصالح وضعيت موجود خواهد داشت. پس از آن براي تکميل 
اطالعات، مستندات مربوطه نياز است که خود کمک مهمي در 
به روز رساني اطالعات است ضمن اينکه بدين ترتيب بسياري از 
فعاليت هاي فرد هيات علمي که تا به آن زمان از طرف خود فرد و 
يا احياناً ساير قسمت ها ناديده گرفته مي شود با کمک خود فرد و 
ساير قسمت ها ثبت و مکتوب مي شود. اين شرايط در جهت دهي 

منطقي به فعاليت هاي اعضاء نقش مهمي را دارا مي باشد.

هدف و اهداف اختصاصي
هدف کلي

 ارزشيابي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي و اطالع رساني به 
آنها در جهت تسريع روند رشد و ارتقاء

اهداف اختصاصي
و  اجرايي  پژوهشي،  آموزشي،  اطالعات  رساني  روز  به   -

فرهنگي و...اعضاي هيات علمي
- آگاهي دادن به اعضاي هيات علمي نسبت به وضعيت خود

- تعيين نقاط قوت و ضعف اعضاي هيات علمي
- افزايش کنجکاوي در اعضاي هيات علمي نسبت به داشتن 

آگاهي از وضعيت خود
- افزايش انگيزه در اعضاي هيات علمي نسبت به ارتقاي به 

مرتبه باالتر
- رتبه بندي اساتيد

روش اجراء
ابتدا با جمع آوري اطالعات مکتوب فعاليت هاي مختلف اعضاء 
هيات علمي، سعي در مرتب سازي اطالعات شد. در راستاي 
تحقق اين امر نياز به ايجاد هماهنگي دقيق بين قسمت هاي 

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش

گروه فرآيندي: قوانين و مقررات و ساختارهاي آموزشي
تاريخ اجراء )مدت اجراي فرآيند(: فروردين 1390 )يک سال(
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مختلف بيمارستاني، پژوهشي، آموزشي و اداري بود که با 
همکاري آنها، کليه فعاليت ها، پس از بررسي و بازبيني، ثبت و 
به صورت مکتوب در اختيار دايره ي هيات علمي قرار گرفت و 
چنانچه در بخشي احيانًا نقصي وجود داشت، با مشخص شدن 
آن و اطالع رساني، هوشياري الزم در جهت رفع آن بوجود 
آمد. پس از اين مرحله امتيازات مکتسبه از کليه فعاليت ها به 
تفکيک و بر طبق آيين نامه ي ارتقائ اعضاي هيات علمي وزارت 
بهداشت و آموزش پزشکي محاسبه و مشخص شد و سپس 
کارنامه خود اظهاري ساليانه هر يک از اعضا تهيه و در اختيار 
فرد به فرد آنها جهت بررسي و اعالم نظريه تا تاريخ تعيين 
شده، قرار گرفت و چنانچه هر قسمت از آن مورد تاييد نبوده 
و يا فعاليتي خاص ثبت نشده بود با همراه داشتن مستندات 
در جهت رفع نواقص اشاره شده اقدام الزم به عمل آمد. بدين 
ترتيب کارنامه نهايي تهيه و مجدداً در طي ثبت نهايي، به فرد 
هيات علمي نيز اطالع داده مي شود. با تهيه اين کارنامه اعضاي 
فعال هيات علمي مشخص و بر مبناي آن اعطاي پايه ساليانه 
به آنها در طي روند منطقي تر و دقيق تر صورت خواهد گرفت 
و چنانچه عضوي داراي حدنصاب امتيازات الزم جهت ارتقاء 
به مرتبه باالتر باشد، پرونده ي ايشان در هيات مميزه دانشگاه 
مطرح و پس از تاييد، به وزارتخانه مربوطه ارسال مي شود. 
همچنين اساتيد بر اساس امتياز فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، 

فرهنگي و اجرايي رتبه بندي شدند

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند

تعداد 98 کارنامه تهيه و سپس در اختيار اعضاء هيات علمي 
قرار گرفت. 22 )22/44%( نفر از آنها نظر مکتوب خود را به 
دايره هيات علمي اطالع دادند که 19 )19/38%( نفر، خواهان 
اصالح کارنامه بر طبق مستنداتي که ضميمه آن ارائه داده بودند، 
شدند و 3 )3/06%( نفر اظهارات کارنامه را تاييد کرده بودند. 
شش )6/12%( نفر از اعضاء مامور به تحصيل بوده و فعاليت 

ساليانه آنها فعاًل نيازي به ثبت و محاسبه نبود. هفتاد )%71/42( 
نفر باقيمانده شامل کساني بودند که يا به طور شفاهي اطالعات 
را تاييد کرده بودند )اکثريت( و يا اينکه موضوع را فراموش 
کرده بودند )اقليت( و از آنجايي که در کارنامه به مدت زمان 
معين جهت اعالم نظريه اشاره شده بود، بدين ترتيب در پايان 
مدت زمان مذکور، کارنامه نهايي تهيه و در اختيار قسمت هاي 
ذيربط قرار مي گيرد. بنابراين آخرين اطالعات از فعاليت هاي 
آموزشي، پژوهشي، اجرايي و...اعضاي هيات علمي اخذ و با 
همکاري خود عضو هيات علمي و ساير قسمت هاي دست 
اندرکار اطالعات تکميل شد. هوشياري و افزايش حساسيت 
در ساير قسمت هاي مرتبط در رابطه با فعاليت هاي اعضاي 
هيات علمي در جهت ثبت دقيق و سريع و ارسال به موقع 
آنها ايجاد شد. به نظر مي رسد انگيزه در ايجاد هماهنگي بين 
فسمت هاي مرتبط، عالقمندي و همکاري اعضاي هيات علمي 
نسبت به تکميل اطالعات و انگيزه در اعضاي هيات علمي 
نسبت به ارتقاي به مرتبه باالتر افزايش يافته است. از دوباره 
کاري و اتالف وقت جهت جمع آوري اطالعات و مستندات 
براي اعطاي پايه ساليانه جلوگيري به عمل آمد. ضمن اينکه 
اعتباربخشي دقيق و کامل به فعاليت هاي اعضاي هيات علمي 
با دخالت قسمت هاي مربوطه انجام گرفت و روند ارتقاي 
اعضاي هيات علمي شتاب گرفت، به طوريکه در مدت کمتر 
از يک سال، 8 نفر از اعضاي هيات علمي موفق به کسب رتبه 
دانشياري شده و پرونده 3 نفر ديگر نيز در حال بررسي است.

سطح اثرگذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
دانشگاه

انطباق سياست هاي باال دستي )فرآيند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند(

با انجام آن قدمي هر چند کوچک در جهت نيل به هدف باال 
مي توان برداشت.
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نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرايي فرآيند
با استمرار کار که برگرفته از توجه به تجربيات قبلي و به 
کارگيري آنها در جهت رفع نواقص باشد، اين طرح کاربردي 
و ثمربخش است. با توجه به اينکه در ابتدا انگيزه اعضاء هيات 
علمي در تکميل اطالعات کم بود، جهت رفع آن، قدم اول 
از سوي دايره هيات علمي برداشته شد و ابتدا با ارائه کارنامه 
به آنان حساسيت اوليه در ايشان ايجاد شد و در ادامه نياز به 
توجيه بيشتر آنها و همچنين ساير قسمت ها وجود داشت و 
مدتي زمان صرف جلب اعتماد آنان شد. پس از توجيه اعضاء 
در ارتباط با نوع اطالعات مورد نياز، به دنبال تکميل آن برآمدند 
و در عين حال ساير قسمت ها نيز درگيرشدند. با دقت در 
اجراء و داشتن پشتکار و صبر در پياده سازي اهداف از پيش 
تعيين شده، مي توان اميدوار بود که در دراز مدت به طريق 
کاماًل اصولي اطالعات مورد نياز در اسرع وقت جمع آوري و 
تحليل شده و بهترين راهنمايي در کوتاه ترين زمان در اختيار 

اعضاء هيات علمي قرار گيرد.

معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

مقاله آن تهيه شده است و در مرحله ارسال به مجالت مربوطه 
است.

تائيدهاي مربوطه و ارزشيابي فرآيند
گواهي پيوستي

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
به نظر مي رسد با هماهنگي بين قسمت هاي مربوطه و مديريت 

دقيق در اجراء و آناليز اطالعات قابليت تعميم داشته باشد.
جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 

آموزشي(
در صورت داشتن يک بار تجربه و پيشگيري از چالش هاي 

پيش بيني شده، استمرار در اجراء خواهد داشت.
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