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  نام خدا به

  عملی اساتید دانشکده علوم توانبخشی- منشور علمی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  

  پیشگفتار
این دانشکده یکی از با . تحت عنوان مدرسه عالی توانبخشی تأسیس شد 1352شکده علوم توانبخشی در سال دان  

ها، از  هاي توانبخشی سایر دانشکده اي که بسیاري از اساتید رشته به گونه. هاي توانبخشی کشور است ترین دانشکده سابقه
رغم برخورداري دانشگاه از اساتید با تجربه و توانمند در دانش  با این همه و علی. اند آموختگان این دانشکده بوده دانش

هاي موجود در حد ممکن و به خوبی استفاده  ار برخی از اساتید، از ظرفیتنظري، مهارت بالینی و پژوهشی، بنا بر اظه
یا  احساس ناخوشایند به صورت گالیه در نتیجه، نوعی .مانند بهره باقی می بهره یا کم ها بی و گاه برخی از کوشششود  نمی

  .شود آرزوي بهتر شدن اوضاع در گفتگوها شنیده می
، ممکن جستجو شد و در پی آن هاي حل مشکل تا حد با برخی از اساتید، سرنخ )مانند دل درد(در گفتگوهاي غیررسمی   

توافق بر . هاي دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده به بحث و بررسی این موضوع اختصاص داده شد جلساتی از فعالیت
مان یافته و منسجم باشد، اغلب فردي و این قرار گرفت که رفتار شغلی رایج در دانشکده، بیش از آن که داراي چارچوب ساز

از  شدنهاي فردي موجب دور هاي مثبت در بروز و استفاده از خالقیت رغم دارا بودن جنبه اي است و این ویژگی، علی سلیقه
  .رفتار سازمانی شده است

 توسعه آموزش در دفترشی هاي آموز نمایندگان گروه و توافق با توجه به این اظهارات، در فرآیند بحث و گفتگو با حضور  
هدف اصلی این اقدام، روشن شدن و عینی . مورد بررسی قرار گرفت منشور علمی و عملی اساتیددانشکده، ضرورت تهیه 

مشخص  نسجام در رفتار سازمانی با اهدافکردن هر چه بهتر ابعاد مختلف عملکردهاي درون سازمانی، براي دستیابی به ا
، منشوراین تدوین کنندگان به باور . سازمانی را رفع نمود هاي مثبت موجود، مشکالت درون جنبه بتوان با حفظتا  ه استدبو

دانند و دانشجویان فرزندان این خانواده هستند  کارکنان دانشکده این مکان را خانه و اعضاي آن را خانواده خود میاساتید و 
  .وندش که براي زندگی مستقل و کسب شایستگی، تربیت و آماده می
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در این . در دستور کار قرار گرفت "منشور علمی و عملی اساتید دانشکده" نویس در پی تأیید این ضرورت، تهیه پیش  
کسانی که بیشترین تعامل آموزشی و حرفه اي را با دانشجویان دارند و کارکنان به عنوان اساتید دانشکده به عنوان  ،منشور

تهیه و تنظیم  در چهار بخش مورد نظر منشور .د نظر قرار گرفتندبه طور ویژه م ،جراییمجریان تاثیرگذار در امور اداري و ا
حوزه بخش چهارم به وظایف در و  پرداخته شد مأموریت و انداز تعریف معلم، چشم بهسه بخش نخست در  .شد

اعضاي ، در برابر خودوظایف اعضاي هیئت علمی و کارکنان  شامل مورد چهارم. یافتاختصاص  سازمانی دانشکده درون
، هیئت علمی و کارکنان در برابر یکدیگر اعضاي، اعضاي هیئت علمی در برابر یکدیگر ،هیئت علمی در برابر دانشجویان

 .است مسئولین در برابر اعضاي هیئت علمی و کارکنان سرانجام و ،دانشجویان در برابر اساتید و کارکنان

 
تهیه شد، گروه آموزشی  6ساعته با حضور نمایندگان  2جلسه  11با برگزاري   1394 ماه این منشور از اردیبهشت تا مهر

 و اکثریت اساتید معاونین ،در دانشکده علوم توانبخشی با حضور ریاست 15/10/94 در جلسه هم اندیشی اساتید مورخسپس 
در جلسات  و صورت مکتوب جمع آوريبه حاضران و پیشنهادات در آن نشست نظرات . گردید ارائه یادشدهمنشور  ،دانشکده

  . اصالح قرار گرفت وبررسی مورد دفتر توسعه آموزش دانشکده 
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  ): استاد(تعریف معلم 
هاي  پایه درك مناسب تفاوتکند و بر  یادگیري است و جریان آموزش را هدایت می-کننده شرایط یاددهی معلم تسهیل

  . نماید فردي و استعدادهاي یادگیرنده، دانشجو را به سوي هدف مطلوب راهنمایی می
  

  :انداز چشم
ترین نوع تعامل فردي و اجتماعی در خور جامعه دانشگاهی،  فراگیر در انتقال دانش اثربخش، آمیخته با عالیبا هدایت 

ۀ بارزي از الگوي عالی ادگیري خواهد رسید و هر کدام از اساتید نمونی-محیط آموزشی به بهترین شرایط یاددهی
رود این روند به تربیت آرمانی دانشجویان و ارتقاي شایستۀ  انتظار می. هاي مربوط خواهند بود اي رشته انسانی و حرفه

  . اساتید بیانجامد
  

  :مأموریت
 .اي و اخالق حرفه مبتنی بر اهداف سازمانیسازي بستر آموزش و پژوهش  تالش مداوم در راستاي بهینه -

 .هاي کارآمد براي افزایش شوق و اشتیاق به یاد دادن و یاد گرفتن طراحی و اجراي روش -

هاي آموزشی، پژوهشی و بالینی با این نگرش که یادگیرنده امانت الهی بوده و پیشرفت  پرداختن به فعالیت -
 .د استتحصیلی او محصول نظام آموزشی و کوششی اساتی

 .وري و رفع مشکالت از طریق انتقال دانش و تجربه بین اساتید ارتقاء بهره -

پرهیزگاري و دقت در نگرش و رفتار، با این دیدگاه که گفتار و رفتار معلم همانند بذرها پراکنده و تکثیر  -
 .شوند می

  :وظایف
اعضاي هیئت علمی و کارکنان در برابر خود، اعضاي هیئت علمی در برابر  وظایف. حیطه تعریف شده است 6در  وظایف

دانشجویان، اعضاي هیئت علمی در برابر یکدیگر، اعضاي هیئت علمی و کارکنان در برابر یکدیگر، دانشجویان در برابر 
  .اساتید و کارکنان، و سرانجام مسئولین در برابر اعضاي هیئت علمی و کارکنان است
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 خود برابر در و کارکناناعضاي هیئت علمی وظایف 

 حفظ و ارتقاء سالمت جسم و روان خویش 

  فضاي آموزشیارکت فکري و عملی در بهینه سازي مش  
  هاي تخصصی خویش کوشش مداوم براي به روز رسانی دانش و مهارت  
  هاي روزآمد آموزشی تالش مداوم جهت بهره گیري از روش  
  

  
 دانشجویان  برابروظایف اعضاي هیئت علمی در 

  پرهیز از توهین، تحقیر، سرزنش، برچسب زدن و (خوشرویی همراه با متانت در تدریس و برقراري ارتباط
 )تمسخر

 وقت شناسی و استفاده مفید از زمان کالس 

 برخورداري از ظاهر و رفتار متناسب با جایگاه واالي استاد  
  آموزش فراگیرانتالش در راستاي ارتقاي استفاده از منابع علمی و معتبر براي (متناسب با مقطع تحصیلی  کیفیت

  )تدریس
 رعایت عدالت و انصاف بین دانشجویان  
 بیان دقیق و مکتوب انتظارات رفتاري و آموزشی از دانشجویان  
 رعایت مقررات آموزشی  
 رفتار و گفتار با دانشجویان به منزله فرزندان معنوي  
 حلیل خطاها براي حل مشکالت دانشجویان تجزیه و ت  
 توجه و دقت کافی به محتواي گفتار و رفتار خود  
 بیانی رسا، گویا و قابل فهم در کالس 

 توسعه استفاده از آموزش مجازي 

 هاي علمی افزایش انگیزه دانشجویان براي انجام فعالیت  
  

 برابر یکدیگروظایف اعضاي هیئت علمی در 

  رفتارهاي متناسب با شأن هیئت علمیگسترش اندیشه و  
 حفظ حرمت، احترام و ادب در رفتار و گفتار به ویژه در حضور کارکنان و دانشجویان 



  توانیخشیعلوم دانشکده 
  دفتر مطالعات و توسعه آموزش

  اساتید عملیو  منشور علمی
 

 

٧ 
 

  همیاري و همکاري در امور علمی و اداري با یکدیگر  
 کوشش در توسعه نکوگویی و پرهیز از غیبت  
 رعایت سلسله مراتب اداري و احترام به جایگاه مسئولین  
  احترام به اصل تقدم حقوق جمعی بر حقوق فردي  
  گسترش مشارکت در فعالیت هاي گروهی 

 و کارکنان در برابر یکدیگروظایف هیئت علمی 

 ژه به جایگاه کارمندان به عنوان ساختار ماندگار و تاثیرگذار در آموزش  توجه وی 

 رعایت احترام و ادب در رفتار و گفتار  
 ن حفظ حرمت مسئولین و همکارا  
 پرهیز از شوخی و رفتارهاي خارج از شأن، در محیط کار  
 حفظ شأن و حرمت دانشجو در برابر کارمندان  
 حفظ شأن و حرمت کارکنان در برابر دیگران  
  

 اساتید و کارکنان برابروظایف دانشجویان در 

 حفظ حرمت دانشکده بعنوان محیطی علمی و فرهنگی 

 شجوحفظ  ظاهري متناسب با جایگاه واالي دان  
 حفظ حرمت اساتید و کارکنانو  رعایت ادب و نزاکت در رفتار  
 حق شناسی و سپاسگزاري  
  و خروج به موقع از کالس ) پیش از استاد(حضور بموقع در کالس  
  تمرکز و توجه کافی در کالس(مشارکت عملی در پیشبرد اهداف آموزشی(  
 دریافت اجازه از استاد براي ضبط صدا و تصویر  
  مانند استفاده از موبایل، نجوا، بی توجهی به (گونه رفتار و گفتاري خارج از شان محیط هاي آموزشی پرهیز از هر

  )کالس
 رعایت مقررات آموزشی  
  استاد درس، استاد راهنماي دوره، مدیر گروه، معاون آموزشی و معاون : به ترتیب(رعایت سلسله مراتب اداري

  ) نشکده، ریاست دا)برحسب مورد(فرهنگی و دانشجویی 
 رفتارهاي شایسته با همکالسی ها در حضور اساتید و کارکنان 
  

 اعضاي هیئت علمی و کارکنان برابروظایف مسئولین در 

 آشنا کردن اعضاي هیئت علمی و کارکنان با حقوق خود 
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 در اختیار قرار دادن شرح وظایف افراد به صورت مکتوب 

 موزشی اعضاي هیئت علمیمدیریت مبتنی بر تسهیل و پیشبرد امور اداري و آ 

 بازنگري راهبردها و اهداف بر اساس بازخورد نظرات اعضاي هیئت علمی و کارکنان  
  برگزاري منظم جلسات هم اندیشی با اعضاي هیئت علمی و کارکنان و ارائه گزارش از اجراي تصمیمات اتخاذ

  شده در جلسات قبلی
 پیشرفت و ارتقاء همه جانبه دانشکده  شناسایی و استفاده از قابلیت هاي ارزشمند افراد در  
 پاسخگو بودن در قبال درخواست هاي اعضاي هیئت علمی و کارکنان 

 افزایش روحیه انتقادپذیري در مدیران و توجه عملی به پیشنهادات و انتقادات 

  

 


