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 بسمه تعالی

 های آموزشیدستورالعمل تشکیل گروه

 مقدمه 

در جهت رشد و پویایی دانش با بهبود کیفیت سطح آموزش باشند که های آموزشی از ارکان اساسی در آموزش عالی میگروه

های فعالیت گروهگیری تشکیل و جهتبه منظور انسجام هر چه بیشتر  د.ننمای، فعالیت میو کمک و مشاوره به دانشجویان

های ی بیشتر اعضای هیات علمی از رشتهای و همکارافزایی بین رشتههم وآنها ایفای بهتر وظایف  راستای آموزشی و در

و همچنین رفع تناقضات در مصوبات گوناگونی که در این خصوص تاکنون  های علوم پزشکیدر دانشگاهگوناگون در کنار هم 

به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی میرسد و های آموزشی ل تشکیل گروه، دستورالعموجود داشته است

هایی که در حوزه علوم دانشکده آن دسته ازعمل برای در این دستورالگردد. میمصوبات قبلی این شورا در این خصوص ملغی 

تعریف شده  هاییگروه( هستند schoolwide programای )های آموزشی دانشکدهو دارای دوره پزشکی تشکیل می شوند

تامین شرایط تشکیل  هو دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی موظف بالزامی است ها ت آن دانشکدهبرای فعالیتشکیل آنها است که 

 های مذکور هستند.گروه

  اهداف

 از این دستورالعمل اهداف زیر مد نظر می باشد:

 ییافزاهم منظور به گوناگون یها تخصص با یعلم اتیه یاعضا از متشکل یآموزش یهاگروه لیتشک سمت به یریگجهت -1

  .اعضای هیات علمی شتریب یهمکار و یا رشته نیب

 فوق یها رشته شتریب انشعاب از زیپره و مادر یهارشته یآموزش یهاگروه شتریب حفظ قیطر از مادر یهارشته تیتقو -2

 .مادر یتخصص رشته از یتخصص

 یآموزش یهاگروه. یآموزش گروه هر یبرا رشته یاندازراه و یآموزش رشته هر یبرا گروه کی لیتشک استیس از زیپره -3

 یهارشته که یصورت در ای و کنند یاندازراه را یگوناگون یها رشته که باشند قادر متنوع یعلم اتیه یاعضا بودن دارا با دیبا

 و تعامل در گوناگون یعلم اتیه یاعضا و رانیفراگ تا دهند لیتشک گروه کی در را هارشته نیا ،اندشده یاندازراه یگوناگون

 .رندیبگ قرار یکدیگر از یشتریب یریگبهره

 کردن نهیبه سمت به حرکت وهای آموزشی متعدد در گروه یمواز و تکراری یادار یساختارها یاندازراه از یریجلوگ -4

 .امکانات از یریگبهره

 .یمواز یهاینهادساز و رشته و گروه شتریب چه هر یاندازراه مسابقه کردن متوقف و اجتناب -5

 .یا رشته نیب یهارشته سیتاس لیتسه منظور به یاچندرشته یهاگروه لیتشک لیتسه -6
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 یهاتخصص یریقرارگ هم دور منظور بهندارند،  یادار التیتشک و ساختار به ازین ی کهیهاگروه سیتاس ندیفرا تسریع -7

 .باشد یآور جمع قابل ماموریت اتمام از بعد که موقت یحت و مشترک یتهایمامور مانجا یبرا مختلف

 تعریف گروه آموزشی: 1 ماده

و ارتقای از شعب دانش یا حوزه دانشی  هارشته درفعالیت که برای هیات علمی  یاعضا ه آموزشی واحدی است متشکل ازگرو

دار آموزش و دهند و عهدهاعضاء هیات علمی هر گروه مجموعا شورای گروه را تشکیل می گردد.میدایر  هادر دانشکدهآن 

که محوریت گروه مربوطه را تشکیل  هستندی یایا حوزه دانشی  یا چند رشتهارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در ارتباط با یک 

 باشد.  و آمایشی ایرشتهن، بیعمومی ،های پایه، بالینیتواند شامل گروهگروه آموزشی می .می دهد

 گروه آموزشی وظایف :2ماده 

 .مربوطهو حوزه دانشی  هاهای آموزشی و پژوهشی در رشتهلیتفعاافزایی و همهماهنگ ساختن -1

 الزم است. و حوزه دانشی  هاآموزشی که برای تدریس در آن رشتههای تنظیم برنامه-2

های ها و سرفصلمورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه اظهار نظر درنظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و -3

 .مصوب

 .اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضاء گروه-4

 .درسی آنان یین کمبود واحدهایتعاظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و -5

  .ای آموزشی پژوهشی دانشکدههای تحقیقی و پیشنهاد آن به شوربررسی طرح-6

  .های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکدهاظهارنظر درباره ماموریت-7

 .بینی نیاز گروه به استخدام اعضاء هیات علمی و پیشنهاد به رئیس دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربطپیش-8

 .گروهفعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارزیابی ساالنه -9

 . ضوابط مربوطه و در سقف بازه ممکن تغییر در هر برنامه آموزشیریزی در مورد دروس طبق برنامه-10

ها )از حیث اصلی یا اختیاری بودن( و همچنین ها و تجدید نظر در عنوان درسبررسی و اعالم نظر برای اصالح سرفصل-11

 در چارچوب ضوابط و اختیارات مصرح در قوانین.های علمی ه به آخرین پیشرفتتعیین محتوای دروس با توج

 های آموزشی: شرایط ایجاد گروه3 ماده

های علوم پزشکی و خدمات هآموزش پزشکی به دانشگاه/دانشکدگرای وزارت بهداشت درمان و بر اساس نگاه ماموریت

ای های توسعهبایست برنامههای آموزشی، میبرای درخواست ایجاد گروهعلوم پزشکی  دانشکدهدانشگاه/هر  بهداشتی درمانی،

تعیین نموده و  ای تعریف شده در اسناد باالدستیهای ملی و منطقهبر اساس ماموریتدر چارچوب آمایش سرزمینی خود را 

حداقل اعضای هیات علمی یک گروه  ای خود، رشته/مقاطع و ساختار مورد نیاز را اعالم نماید.توسعه سپس برای انجام برنامه

و ترکیب اعضا از حیث نوع تخصص و مقطع تحصیلی متناسب با اهداف گروه آموزشی مورد نظر بوده و بر اساس برنامه 

اعالم شده در کمیته  هایبه همراه برنامهعلوم پزشکی دانشکده /درخواست دانشگاهتوسعه مورد نظر گروه پیشنهادی می باشد. 

های علوم پزشکی ابالغ بررسی و پس از تصویب توسط دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه این دستورالعمل 4موضوع ماده 
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های تابع برنامه بایدتشکیل گروه آموزشی  ،های علوم پزشکیگاهشدر خصوص دانشکده های زیر مجموعه دان خواهد شد.

 توسعه ای دانشگاه مربوطه در خصوص آن دانشکده باشد. 

 

 اندازی گروه آموزشیبا راهشورای دانشکده(  ،)و در مورد دانشکده های علوم پزشکی مستقلموافقت شورای دانشگاه  :1 تبصره

 باشد.ضروری می

 

 : 4 ماده

 انمتشکل از دبیر ایهای آموزشی به کمیتههای علوم پزشکی در خصوص ایجاد گروهاختیارات شورای گسترش دانشگاه

آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت شورای شورای آموزش پزشکی عمومی، شورای آموزش پزشکی و تخصصی،  هایدبیرخانه

ریزی علوم شورای عالی برنامه ،، شورای آموزش داروسازی و تخصصیو تخصصی و تخصصی، شورای آموزش دندانپزشکی

 د.گردهای علوم پزشکی )دبیر کمیته( تفویض میو شورای گسترش دانشگاه پزشکی

تلقی شده و ماحصل آن بصورت دانشگاه های علوم پزشکی ت این کمیته به عنوان مصوبات شورای گسترش مصوبا :1 تبصره

 گردد.های علوم پزشکی ابالغ میمجوز ایجاد گروه آموزشی، توسط دبیر شورای گسترش دانشگاه

  تاسیس بدودر و خدمات بهداشتی درمانی  علوم پزشکی هایآموزشی در دانشکدههای  گروه: 5 ماده

علوم بالینی  پزشکی و علوم پایهتواند با دو گروه آموزشی تاسیس میو خدمات بهداشتی درمانی در بدو دانشکده علوم پزشکی 

 . باشدمی 3های آموزشی منوط به رعایت شرایط مندرج در ماده بدیهی است ایجاد سایر گروه شروع به فعالیت نماید.

  های پزشکیای آموزشی در دانشکدههگروه: 6 ماده

اندازی و تکمیل تشکیالت دانشگاهی آموزش دوره دکترای پزشکی برای راهحداقل گروه های آموزشی یک دانشکده پزشکی 

علوم استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی شورای گسترش دانشگاه های  5در قالب ماده عمومی 

های ی دانشکده پزشکی مطابق با برنامهخواهد بود. سایر گروه های آموزشمالک عمل  پزشکی کشور به تصویب رسیده است

، کارشناسی ارشد و دکترای فوق تخصصی ،های آموزشی اعم از رشته های تخصصیآن دانشکده در تربیت سایر رشتهای وسعهت

 ای دانشکده مذکور می باشد. هو در چارچوب ماموریتهای ملی و منطق تخصصی

 های آموزشی در دانشکده دندانپزشکیگروه :7 ماده

اندازی و تکمیل تشکیالت دانشگاهی آموزش دوره دکترای برای راهحداقل گروه های آموزشی یک دانشکده دندانپزشکی 

بهداشت و  روهاندو و ترمیمی،گ انی، گروهپروتزهای دند جراحی، گروه علوم پایه، گروه گروه شامل دندانپزشکی عمومی 

ای آن دانشکده در تربیت سایر توسعههای شکده دندانپزشکی مطابق با برنامهسایر گروه های آموزشی دان .خواهد بود پیشگیری

ای دانشکده مذکور می ر چارچوب ماموریتهای ملی و منطقههای تخصصی و فوق تخصصی و دهای آموزشی اعم از رشتهرشته

 باشد.
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 های آموزشی در دانشکده داروسازی: گروه8ماده 

اندازی و تکمیل تشکیالت دانشگاهی آموزش دوره دکترای برای راه داروسازیهای آموزشی یک دانشکده حداقل گروه

شناسی و داروشناسی، گروه فارماسیوتیکس، گروه فارماکوگنوزی و گروه شیمی دارویی، گروه سمداروسازی عمومی شامل 

آن دانشکده در ای توسعههای انشکده داروسازی مطابق با برنامههای آموزشی دسایر گروه خواهد بود. گروه داروسازی بالینی 

ای ر چارچوب ماموریتهای ملی و منطقهدکترای تخصصی د تربیت سایر رشته های آموزشی اعم از رشته های کارشناسی ارشد و

 دانشکده مذکور می باشد.

 های آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی: گروه9ماده 

اندازی و تکمیل تشکیالت دانشگاهی آموزش دوره برای راههای آموزشی یک دانشکده پرستاری و مامایی حداقل گروه

 پرستاری جراحی، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان و روان –ی پرستاری داخلی هاگروه شاملکارشناسی پرستاری 

خواهد بود. سایر گروه های گروه مامایی اندازی و تکمیل تشکیالت دانشگاهی آموزش دوره کارشناسی مامایی شامل و برای راه

دانشکده در تربیت سایر رشته های آموزشی اعم از رشته آن ای توسعهآموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مطابق با برنامه های 

 های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در چارچوب ماموریتهای ملی و منطقه ای دانشکده مذکور می باشد.

  بدون نیاز به ساختار تشکیالتیهای آموزشی گروه: 10 ماده

های مجزا ار تشکیالتی و ردیفتاست که نیاز به ایجاد ساخهای آموزشی در این دستورالعمل درنظر گرفته شده برخی از گروه

 باشند:شامل موارد ذیل می آموزشیهای گروهاین  .ندارند

 هیدانشگا های آموزشیگروه -الف

هایی که رشتهاندازی اند و برای راهف آموزشی تشکیل شدهلهای مختاز اعضاء هیات علمی گروه  آموزشی هایگروهاین 

کنند. با توجه به اینکه اعضاء این گروه، افرادی از های مختلف آموزشی هستند فعالیت میگروههیات علمی آن اعضاء  مدرسین

ها به انتخاب تعیین عنوان این گروه .نیازمند به ساختار تشکیالتی و ردیف های مجزا نیستندهای آموزشی هستند، سایر گروه

های آموزشی مصوب دارای هداشتی درمانی مربوطه بوده و باید متفاوت از نام گروهدانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات ی

 ختار تشکیالتی باشند. اس

 منطقه آمایشی های آموزشی گروه -ب

گردد. هر یک از تشکیل میآمایشی منطقه یک های های آموزشی دانشگاهگروه اعضای هیات علمیهای آموزشی ، از گروهاین 

منطقه آمایشی پاسخگو دبیرخانه کالن باشند و در رابطه با وظایف خود به رئیس گروه می مدیرهای آموزشی آمایشی دارای وهرگ

  بود.خواهد رخانه کالن منطقه آمایشی مربوطه ها به انتخاب دبیتعیین عنوان این گروههستند. 
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 آمایشی:منطقه های آموزشی وظایف گروه

 ی یک منطقه آمایشیهادر دانشگاه مشترک های آموزشیهماهنگی در خصوص نحوه اجرای برنامه -1

 ریزی در خصوص توسعه رشته/مقاطع در منطقه آمایشیبرنامه -2

برای پوشش نیازهای دانشگاه های مختلف  آمایشیهای منطقه ریزی توزیع اعضاء هیات علمی در دانشگاهماهنگی و برنامهه -3

 منطقه آمایشی مذکور.

تشکیل  این دستورالعمل 4ادهمو کمیته موضوع  با تصویب شورای کالن منطقهآمایشی ه منطقهای آموزشی گروه :1 تبصره

 .هیات علمی دانشگاه های منطقه تشکیل شده و خود دارای تشکیالت مستقل نیستند اعضاءبا استفاده از و شود می

 

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی جلسه  دویست و شصت و هفتمین درتبصره  3 وماده  10 این دستورالعمل در

 به تصویب رسید. 27/3/1397کشور در تاریخ 

 

 اهشمی حسن سید دکتر

 وزری                       


