دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پزشکی

شورای آموزشی دانشکده پزشکی
جلسات شورای آموزشی دانشگاه با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشگاه که بر طبق قوانین و آئین نامه
ها به دانشگاه محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که الزم است در شورای دانشگاه مطرح شود تشکیل می شود.
ماده  :1اعضای شورای آموزشی دانشکده متشکل از افراد زیر میباشد:
 معاون آموزش بالینی وتحصیالت تکمیلی دانشکده معاون آموزشی علوم پایه وتحصیالت تکمیلی دانشکدهمعاون پژوهشی دانشکدهمعاون اداری مالی دانشکده مدیر آموزش دانشکده مدیر اموربین المللمدیر دفتر توسعهمدیران گروه های آموزشیماده  :2ریاست این شورا بعهده سرپرست دانشکده پزشکی میباشد.
ماده  :3دبیری این شورا بعهده مدیر آموزش دانشکده است .
ماده  :4نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق ریاست دانشکده ، ،معاونین آموزشی وپژوهشی ومدیران دانشکده با درخواست
کتبی وهاهنگی قبلی
ماده  :5جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصویب مصوبات با رای حداقل نصب باضافه یک خواهد بود.
ماده  :6مصوبات شورای آموزشی که جنبه سیاست گذاری دارد پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاه قابلیت اجرائی دارد.
ماده  :7صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده حداکثر تا یک هفته باید به امضای اعضا رسانده شود یک نسخه به معاونت
آموزشی دانشگاه ارسال گردد
مصوباتی که باید در شورای آموزشی دانشگاه تصویب گردد توسط ریاست دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه طرح گردد
ماده  :8مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده دبیر محترم شورا و معاونین محترم دانشکده می باشد.
ماده  :9دستور جلسات شورا حداقل 5روز قبل از جلسه توسط دبیر شورا تنظیم و برای اعضا ارسال می شود.
ماده  :11حضور همکاران محترم عضو شورا در شورای آموزشی الزامی است و در غیاب مدیر گروه حتی االمکان با معرفی رسمی
نماینده گروه ،با موافقت دبیر شورا شرکت نماید.
تبصره  :چنانچه اعضا سه جلسه غیبت بدون جانشین داشته باشند مراتب به استحضار رئیس محترم دانشگاه خواهد رسید.
ماده  :11شورای آموزشی میتواند از اعضا حقیقی بعنوان مشاور دعوت بعمل آورد ،بدیهی است که مصوبات این شوراهای مشترک
نیز با امضا اعضا شورای آموزشی رسمیت می یابد.

ماده  :12موضوعاتی که از مراجع ذیصالح برای طرح در شورای آموزشی اعالم میشود نباید بیشتر از  4هفته در نوبت طرح قرار
گیرد .
ماده  :13موضوعاتی که برای طرح در شورا واصل می شود چنانچه بر اساس آئین نامه الزم نباشد باید سریعا به دستور دهنده و یا
پیشنهاد دهنده اعالم شود.
این آئین نامه در سیزده ماده و یک تبصره به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجرا می باشد.
شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 -1همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 -2ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای آموزشی دانشگاه از جمله:
برنامه های آموزشی
نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
آئین نامه های آموزشی
طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
 -3بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که معاونین ومدیران دانشکده به شورا ارجاع میدهد
 -4بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی
 -5بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه
 -6بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به
مراجع قانونی
 -7بررسی وتائید صالحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه
 – 8اطالع رسانی در مورد بخشنامه های وآئین نامه های جدید
-9بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشکالت آموزشی دانشجویان
-11بررسی و تایید اجرای رویکردهای جدید در حوزه آموزش
-11بررسی بخشنامه های ارسالی از سوی وزارتخانه متبوع
-12بررسی نتایج ارزیابی گروه های آموزشی و اتخاذ تصمیمات الزم
-13بررسی تغییرات در سر فصل های واحد های درسی
-14تدوین ضوابط و دستور العمل های مربوط به پذیرش اعضای هیئت علمی
-15بررسی موارد ارجاعی از سایر قسمت ها در چارچوب سلسله مراتب اداری
-16تصویب سیاست های کلی دانشکده در حوزه آموزش
-17تصویب تشکیل گروههای جدید آموزشی در قلمرو قوانین و مقررات موجود
-18تصویب ساز وکارهای الزم در اجرای برنامه های آموزشی
-19اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه شدن یا کم شدن تعداد واحدها
نحوه اجرا:
-اطالع رسانی درموردتاریخ برگزاری شورا و دعوت از اعضا ی شورا از چند روز قبل

قرائت مصوبات صورت جلسات قبلی توسط دبیر شوراارائه گزارش عملکرد دانشکده توسط دبیر شوراارائه یه مطلب آموزشی در زمینه آموزش پزشکی توسط یکی از افراد متخصص دراین رشتهارائه نظرات مدیران گروههاجمع بندی توسط ریاست دانشکدهشورای آموزشی دانشکده

نام ونام خانوادگی

سمت

دکترامیرحسن متینی

ریاست دانشکده

دکتر فرهاد مدنی

مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده

دکتر محمد علی اطلسی

معاون آموزشی علوم پایه وتحصیالت تکمیلی

دکتر عباس ارج

معاون آموزشی علوم بالینی وتحصیالت تکمیلی

دکتر مهدی دالوری

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر مجید حسن زاده

معاون اداری مالی دانشکده

دکتر منصوره مومن هروی

مدیر دفترتوسعه آموزش

دکتر غزاله مشکدانیان

مدیر اموربین الملل

دکتر زریچهر وکیلی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
دانشگاه

دکتر سید محسن رضوی زاده

معاون آموزشی بیمارستان بهشتی

دکتر امیرحسین احسنی

معاون آموزشی بیمارستان متینی

دکتر فاطمه عصاریان

معاون آموزشی بیمارستان کارگرنژاد

دکتر سید رامین مدنی

مدیر دفتر توسعه آموزش بیمارستان بهشتی

دکتر فرشته بهمنی

مدیر گروه بیوشیمی

دکتر حسن حسنی

مدیر گروه تشریح

دکتر طاهره خامه چیان

مدیر گروه آسیب شناسی

دکتر اعظم مصداقی نیا

مدیر گروه فارماکولوژی

دکترمهدی نورالدینی

مدیر گروه فیزیولوزی

دکتر محسن اربابی

مدیر گروه انگل شناسی

دکتر احمدخورشیدی

مدیر گروه میکروب شناسی

دکتر محسن تقی زاده

مدیر گروه تغذیه

دکتر عبداله امیدی

مدیر گروه روانشناسی

دکتر مجتبی صحت

مدیر گروه پزشکی اجتماعی

دکتر زهرا واحد پور فرد

مدیر گروه زنان

دکتر کمال اصالت منش

داخلی مدیر گروه

دکتر حسین غنی

مدیر گروه جراحی عمومی

دکتر غالمرضا خسروی

مدیر گروه جراحی تخصصی

دکتراسماعیل فخاریان

مدیرگروه جراحی مغزواعصاب

دکتر محمدرضا فاضل

مدیر گروه بیهوشی

دکترافشین احمدوند

مدیر گروه روانپزشکی

دکتر رضا رزاقی

مدیر گروه عفونی

دکتر سید علی مسعود

مدیر گروه مغز واعصاب

دکتر داود آقادوست

مدیر گروه چشم

دکتر حمیدرضا تاالری

مدیر گروه رادیولوژی

دکتر راضیه اقتصادی

طب اورژانس مدیر گروه

دکترالهه میانه ساز

مدیر گروه طب فیزیکی وتوانبخشی

دکتر زهرا سلیمانی

مدیرمرکز مهارتهای بالینی

