بنبم خذا

شرح وظبیف عضو هیئت علمی
انجبم وظیفه ببحضورفیسیکی درزمبن مقرر اداری درحیطه هبی هفت گبنه زیر:
 -1آموزش:
ؽبهل تذریظ درٍط ًظزی ،ػولی ،کبرگبّی ،آسهبیؾگبّی ٍ آهَسػ ثبلیٌی خَاّذ ثَد

 .قجَل هغئَلیت اعتبد راٌّوب یب

هؾبٍر داًؾجَیبى ،عزپزعتی پبیبى ًبهِ ّب ،تذریظ ٍ یب ؽزکت در کٌفزاًظ ّبی آهَسؽی گزٍُ ،تذٍیي ٍ طزاحی ثزًبهِ ّبی
درعی ٍ آسهبیؾگبُ ،ثبسًگزی ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ درٍط ،طزح رٍػ

ّبی اهتحبًی ٍ ثزگشاری اهتحبًبت ،ؽزکت در ثزًبهِ

ّبی آهَسؽی ػوَم هزدم ،تَلیذ ًزم افشارّب ٍ لَح ّبی فؾزدُ چٌذ رعبًِ ای ًیش اس

جولِ فؼبلیت ّبی آهَسؽی یک ػضَ

ّیئت ػلوی خَاّذ ثَد.
 -2تحقیق و پژوهش:
فؼبلیت ّبی تحقیقبتی ؽبهل ثزرعی اٍلَیت ّبی پضٍّؾی ،اجزای طزح ّبی پضٍّؾی ،راُ اًذاسی آسهبیؾگبُ ّبی
تحقیقبتی ،ارائِ هقبلِ در عویٌبرّب ٍ ّوبیؼ ّبی داخلی ٍ خبرجی ،چبح ٍ اًتؾبر هقبالت ،کتت ػلوـی ٍ تزجوِ کتت ،اختزاع
ٍ اثتکبر جذیذ ٍ ارائِ فؼبلیت ّبی ًَیي در حیطِ ّبی هختلف هی ثبؽذ  .در ایي ارتجبط ّوکبری ثب هزاکش ٍ هَعغبت آهَسؽی ٍ
پضٍّؾی ٍ صٌبیغ داخلی ٍ خبرجی ٍ ارائِ طزح ّبی هؾتزک ٍ اخذ گزاًت ٍ جذة هٌبثغ هبلی خبرج اس داًؾگبُ ثبیذ هذًظز
گزفت ؽَد .دارٍی هقبالت ،طزح ّب ٍ پبیبى ًبهِ ّبی پضٍّؾی ٍ ٍیزاعتبری هجالت ٍ کتت ػلوی اس هقَالت دیگز فؼبلیت
ُ
قزار
ّبی پضٍّؾی اعت.
 -3توسعه فردی:
تالػ ثِ هٌظَر افشایؼ تَاًبیی ّبی فزدی (داًؼ ٍ هْبرت ّب ) یک ػضَ ّیئت ػلوی کِ ػْذُ دار هغئَلیت ّبی هذرط،
پضٍّؾگز ،درهبًگز ٍ حفظ عالهت جبهؼِ خَاّذ ثَد ،هی ثبؽذ  .اػضبی ّیئت ػلوی هی ثبیذ ثزاعبط ًتبیج حبصل اس ارسؽیبثی
عبلیبًِ خَد عؼی در ثزًبهِ ریشی ثِ هٌظَر رفغ کبعتی ّبی احتوبلی ٍ اس ثیي ثزدى ًقبط ضؼف ٍ تقَیت ًقبط قَت ٍ ًیش ثِ
رٍس ًوَدى آگبّی ّبی ػوَهی ٍ تخصصی خَد ثٌوبیٌذ  .در ایى ارتجبط گذراًذى دٍرُ ّبی کَتبُ هذت ٍ هیبى هذت داخلی ٍ
خبرجی ،ؽزکت در ّوبیؼ ّب ٍ کبرگبُ ّبی هختلف ٍ آهَسػ اس راُ دٍر ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد

 .ػضَ ّیئت ػلوی هَظف

اعت در عٌَات هؾخص ؽذُ رتجِ ػلوی ثبالتز را کغت ًوبیذ ٍ ػالٍُ ثز ارتقبء داًؼ فزدی هْبرت ّبی السم را

جْت اًتقبل

داًؼ خَد ثِ فزاگیزاى را کغت ًوبیذ.
 -4فعبلیت هبی اجرایی و مذیریتی :
ثب تَجِ ثِ عبختبر داًؾگبّْب در ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی ،پذیزػ هغئَلیت ّبی اجزایی ٍ هذیزیتی یکی
اس ٍظبیف هْن اػضبی ّیئت ػلوی کِ تَاًبیی ایي اهز را دارًذ هی ثبؽذ  .در ایي ارتجبط قجَل هغئَلیت ّبی هختلف در ثخؼ،

گزٍُ ،داًؾکذُ ،ثیوبرعتبى ٍ داًؾگبُ ،ػضَیت در ؽَراّب ٍ کویتِ ّبی هختلف ،قجَل هغئَلیت در حَسُ ّبی عتبدی ٍسارت
هتجَع ٍ ؽَراّب ٍ هجبهغ آى ،هؾبرکت در ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت اعتزاتضیک اس اّن ایي ٍظبیف هی ثبؽذ .
 -5ارائه خذمبت درمبنی و ارتقبء سالمت :
در داًؾگبُ ّب ٍ داًؾکذُ ّبی ػلَم پشؽکی ثزخی اس اػضبی ّیئت ػلوی ٍظیفِ هغتقین ارائِ خذهبت درهبًی را ثز ػْذُ
دارًذٍ ،لی ثطَر کلی اػضبی ّیئت ػلوی ایي داًؾگبُ

ّب ثِ ًحَی در ارتقبء عالهت جبهؼِ ًقؼ دارًذ  .در ارتجبط ثب ارائِ

خذهبت د رهبًی ،اًجبم ثزًبهِ ّبی ٍیشیت ثیوبراى در ثخؼ ٍ درهبًگبُ ،اًجبم ػول ّبی جزاحی هختلف ،ؽزکت در تین
جزاحی ،اًجبم هؾبٍرُ ّبی پشؽکی ،اًجبم اهَر پبراکلیٌیکی هختلف

ّبی

(ؽبهل فؼبلیتْبی آسهبیؾگبّی ،رادیَلَصی ،اًذٍعکَپی،

اػوبل تؾخیصی قلت ٍ ػزٍق ٍ ٍ )...ؽزکت در ثزًبهِ ّبی کؾیک ؽجبًِ(آًکبلی) اس اّن ایي فؼبلیت ّب هی ثبؽٌذ .
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فعبلیت هبی تخصصی در خبرج از دانشگبه :

ارائِ خذهبت غیز هغتقین در ارتجبط ثب تخصص ٍ ؽغل فزد ثب اًتظبری کِ اس اٍ هی رٍد در ایي حیطِ قزار هی گیـزد

 .ایي

خذهـبت هی تَاًذ ثِ هَعغـِ آهَسؽـی ٍ یب جبهؼـِ ارائِ گزدد .اس ایي فؼبلیت ّب هی تَاى هؾبرکت در اًجوي ّب ٍ گزٍُ ّبی
حزفِ ای ،ارائِ خذهبت هؾبٍرُ ای ػلوی ٍ تخصصی ثِ جبهؼِ ،ؽزکت در گزدّوبیی ّب ٍ هَاردی اس ایي قجیل را ًبم ثزد .
 -7فرهنگی:
رػبیت هقزرات اداری  ،اخالقی ٍ اًضجبطی ثزاعبط هصَثبت ؽَرای اًقالة فزّيگی ٍٍسارت هتجَع ٍدا ؽتي رفتبر ٍهٌؼ
هتٌبعت درؽبى هؼلن داًؾگبُ ٍالگَثَدى ثزای فزاگیزاى ،کبرکٌبى ٍهزاجؼیي جشء الشاهبت ػضَ ّیبت ػلوی هی ثبؽذ.

