
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه روش های آموزشی

ساماندهي فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي با تشکيل کارپوشه
 دکتر ايرج ميرزايي ديزگاه، دکتر مينو شاددل، دکتر شهناز تفنگچي ها، دکتر کيوان مجيدزاده، دکتر بابک شکارچي، 

دکتر محمد حسين لشکري، دکتر سيدجواد حسيني شکوه، جواد يزداني جو

هدف کلي
سامان دهي فعاليت اعضاي هيئت علمي

اهداف اختصاصي
تشکيل کارپوشه براي ثبت و بايگاني هدف دار فعاليت هاي  1ـ 

اساتيد
با  علمي  رکود  از  و جلوگيري  اساتيد  موقع  به  ارتقاي  2ـ 

هوشدارهاي به موقع
به روزسازي وضعيت ارتقاء اعضا هيئت علمي  3ـ 

امکان برنامه ريزي مناسب براي ارتقاي کيفيت آموزشي  4ـ 
و پژوهشي

مشخص شدن اساتيد فعال و غيرفعال جهت اخذ تصميمات  5ـ 
مناسب

آشنايي اساتيد با وظايف خود 6ـ 

مقدمه
سامان دهي فعاليت اساتيد به منظور اعطاي پايه ساالنه و ارتقاء 
به درجات باالتر ضروري است. با سامان دهي فعاليت ها و 
به روز رساني آن مي توان نقاط ضعف و قوت فعاليت ها را 
مشخص نمود و هوشدارهاي به موقع به اساتيد و مسئولين در 
جهت جلوگيري از رکود و کاهش انگيزه ارائه داد تا بتوان برنامه 

ريزي مناسب و به موقع در جهت رفع مشکالت انجام داد.

روش اجرا
اولين اقدامي که در جهت سامان دهي فعاليت اساتيدي برداشته 
شد اين بود که مسئول دايره هيأت علمي از اعضاي هيأت 
علمي انتخاب گرديد. سپس در راستاي افزايش دانش اعضا 
هيأت علمي، EDO با همکاري دايره هيأت علمي دانشکده 
پزشکي اقدام به برگزاري کارگاه و جلسات توجيهي کرد. نتايج 
اقدامات فوق بهبود نگرش اعضا و اقدام داوطلبانه آن ها جهت 
تکميل پرونده ها و بازنگري در سيستم آموزشي پژوهشي در 
جهت افزايش امتيازات و يا کسب امتيازات الزم براي ارتقا بود.
براي هريک از اساتيد کارپوشه اي تشکيل مي شود. اين کارپوشه 
شامل سه قسمت مربوط به مواد سه گانه ارتقاء اعضاي هيأت 
علمي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي است. در 
هر قسمت براي هر يک از بندهاي مواد فوق پوشه اي در نظر 
گرفته شد. مدارک فعاليت اساتيد براساس نوع فعاليت در پوشه 
ماده و بند مربوطه قرار مي گيرد. بنابراين ارزيابي پرونده اساتيد 
در هر لحظه به راحتي ميسر مي شود و مي توان وضعيت هر 

فرد را مشخص نمود. 
اولويت تشکيل کارپوشه براي اساتيدي که به نظر مي رسيد 
امکان ارتقاء دارند در نظر گرفته شد و نواقص مشخص گرديد 
و به اساتيد ذينفع منعکس گرديد. با ارائه مشاوره تخصصي 
پرونده ارتقاء 8 نفر از اساتيد تکميل و پس از طي مراحل به 
وزارت بهداشت ارسال گرديد. پرونده تعدادي از اساتيد نيز 

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي 
گروه فرآيندي: ارزشيابي

تاريخ اجرا: ابتداي سال 1389
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دکتر ايرج ميرزايي ديزگاه و همکاران 43ساماندهي فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي با تشکيل کارپوشه

در حال تکميل است. به تدريج کارپوشه براي تمامي اساتيد 
تشکيل و هر سال به روز خواهد شد و وضعيت هر فرد در 
هر سال مشخص شده و جهت ارتقاء ساالنه و برنامه ريزي 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاونت  در  ماده 1  به  مربوط  فعاليت هاي  امتياز و صحت 
آموزشي، مربوط به 2 در معاونت پژوهشي و مربوط به ماده 
3 در دايره هيأت علمي و معاونت اداري تعيين مي شود و در 

نهايت در دايره هيأت علمي ثبت و بايگاني مي گردد. 

يافته ها و نتيجه گيري
قبل از اجراي اين فرآيند فقط يک نفر از اعضاي هيأت علمي 
دانشگاه موفق به اخذ درجه دانشياري شده بود ولي پس از 
اجراي روند فوق در کمتر از 6 ماه 6 نفر از اساتيد به درجه 

دانشياري نايل شدند و پرونده تعدادي از اساتيد با همان روند 
تشکيل و جهت سير مراحل ارتقاء به وزارت بهداشت ارسال 

شده و يا در مراحل پاياني است.
با اجراي اين برنامه نقطه مکاني هريک از اساتيد براي خود 
و سازمان به طور واضح مشخص مي گردد و مي توان برنامه 
مناسب با توجه به وضعيت اساتيد طراحي کرد و تصميمات 
به موقع اتخاذ نمود و از ميزان رکود علمي اساتيد و درنتيجه 

دانشکده کاست.
تشکيل کارپوشه و به روز رساني آن کار سنگيني بوده و نياز به 
کارشناسان متبحر در امور هيأت علمي دارد و بدون همکاري 

اساتيد و معاونت هاي مختلف عملي نمي گردد.

سطح اثرگذاري: دانشکده و دانشگاه
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