
                                                                                                                                  بنام خدا

در راستای تفکیک فعالیت های مرتبط با اعضای هیات علمی از سایر واحدها وافزایش میزان انطباق تشکیالت آموزشی 

با تعیین دکتر مریم  13/5/95دانشکده با ساختار دانشکده پزشکی دانشگاه های تیپ دو، واحد امور هیات علمی در تاریخ 

کارشناسی سر کار خانم زهرا کاکاوند جهت انجام امور  وشکده پزشکی سلیمان نژاد به عنوان مسئول امور هیات علمی دان

شروع به ارائه خدمت به مجموعه اعضای محترم مربوط به هیات علمی و انجام بهینه ی امور مربوطه به واحد هیات علمی 

 هیئت علمی دانشکده پزشکی نمود.

در بدو امر  انجام امور مربوطه به جذب هیات علمی با شمای فرایند های منطقی وکار بردی متناسب با اهداف دانشکده  _ 

ر گرفت . ات علمی در قالب فرآیندی مدون قراتنظیم وتدوین گردیده وبدین طریق پاسخگویی به متقاضیان وروند جذب هی

 ی پذیرد:سایر فرایندهای این واحد به شرح ذیل انجام م

محترم هیات علمی با توجه به تقویم فصلی وترمی دانشکده ، مورد  ءمستندات مربوط به حق التدریس  وفولتایمی اعضا _

 پذیرش وبررسی قرار می گیرد .

به صورت روز آمد وبر اساس تقویم ترفیع اعضای محترم هیئت علمی مدارک ومستندات مربوط به ترفیع پایه  تنظیم  _

 ایشان

و محاسبه امتیازات اموزشی، پژوهشی،  ارتقاء رتبهاعضای محترم هیات علمی دانشکده در خصوص  یدگی به پروندهرس _

 و ارسال به کمیته تخصصی دانشگاهفرهنگی و اجرایی ایشان 

و ارسال نتایج به مدارک متقاضیان فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه و برگزاری مصاحبه علمی و امتیاز دهی  بررسی  _

 دانشگاه 

 برقراری و هماهنگی انجام مصاحبه علمی با متقاضیان جذب هیئت علمی متعهد خدمت _

 اطالع رسانی اعضای محترم هیات علمی در خصوص آیین نامه ها ، کنگره ها ونیز تدوین درسنامه ها وپروتکل ها ، _

 برنامه های آموزشی پیشنهادی وزارتخانه و..

 

 

 

 

 گزارش عملکرد واحد امور هیئت علمی

6139اسفند   



 دانشکده پزشکی" واحد امور هیئت علمی عملکرد خالصه گزارش"

 

بازنشستگان دعوت 
 به کار مجدد

هتعداد اعضای بازنشست  تعداد جذب هیئت علمی 
 در طی سال

تعداد اعضای هیئت 
حاضر علمی  

 سال

- - 14 102 1392 
- - 7 116 1393 
1 2 13 123 1394 
3 4 27 146 1395 

3 6 18 515  1396 

    1397 

 

اعضای هیئت تعداد  مربی استادیار دانشیار استاد
بر حسب رتبه علمی  

5 33  310 1395سال  5   
5 32 311 1396سال  5   

1397سال       

 

تعداد ارتقای  اعضای  استادیاربه دانشیار دانشیاربه استاد
هیئت علمی بر حسب 

 رتبه
2139سال  17 3  

1393سال  11 2  

1394سال  1 -  

1395 سال 2 1  
1396سال  4 -  

1397سال     

 

:ارتقای استادیاری به دانشیاری  

 -خضری -حسینی -حسینی  -بهشتی -عالمی -ایازی -جوادی -کاظمی فر -عباسی -زحل -صوفی ابادی -دکتر اسماعیلی-1392

 محمدینوید   -موحد  -دباغ -اللوها

 -قاسمی برقی  -یزدی  -باریکانی  -سمیعی راد  -هاشمی پور -حاج اقامحمدی  -یعقوبی -سهمانی -پیمانی -دکتر نجفی پور -1393

 جلیل القدر

 سرایی مهرزاد دکتر -1394

 پارساحسین دکتر -1395

 ، دکتر عزت السادات حاج سید جوادیپیری حسین حق دوست، دکترهاشم ، دکتراصالنی مهرمعصومه دکتر  -1396

 

 



 ارتقای دانشیاری به استادی:

 مهراممنوچهر دکتر -ناصرپورتقی دکتر -رجایی فرزاددکتر-1392

 اصل نصیریمرجان دکتر -مهیارابولفضل دکتر  -1393

 ایازیپرویزدکتر  -1395

 

 :96بازنشسته های سال 

 اکرم بهشتی، یونس شفیق، محمد مزارعی، سیده معصومه حسینی، سید عباس حسینی، سید حسین قافله باشی

 

 

                                                                                                

 


