
 

 

 مقدمه

               در دانشکده ها خدماتی به دانشجویان ارائه می شود که براساس نوع آن، به آموزشی، دانشجویی، فرهنگی 

                            خدماتی که در اداره آموزش هر دانشکده به فراگیر )اعم از دانشجو و دستیار( داده  .و .... قابل تقسیم است

، پاسخگویی به نیازهای خدمات آموزشی فعالیت ها هدف این  .اری شده استذخدمات آموزشی نامگمی شود، 

 دانشجویان است.

هایی همچون اعتقاد به ارزشمندی زمان،  این پاسخگویی، هنگامی شایسته و بایسته خواهد بود که به ارزش

 ایی در انجام خدمت، بهره گیری از خالقیتدانشجو محوری، اخالق مداری در ارتباط با دانشجویان، پویایی و نوگر

ستمیک، امور، حاکمیت تفکر سییندهای کاری، نظم درها به عنوان نیروی محرک بهبود فرآاستعداد ها و

 .استانداردگرایی و نگاه فرآیندی به هر خدمت، متکی باشد

ند یفرآ دریافت می کند. یندخدمتی است که دانشجو در پایان فرآخدمات آموزشی، فرآورده، فرآیندی در تلقی 

، فرآیند، پایش فرآیندقوت هر  در این زمینه، هم بینش است و هم روش، زیرا امکان شناسایی نقاط ضعف و

امکان مداخله در وضعیت موجود فرایند به منظور ارتقای آن و حذف مراحل بیهوده و پر هزینه از نظر مالی و 

د ینفرآخدمات رسانی آموزشی، تحقق هدف هر یند فرآل و تسریع نتیجه آن، تسهی که ،زمانی را فراهم می آورد

 .بود و رضایت دانشجویان خواهد

ته های دوازده گانه مربوط به آن از سوی سو تهیه و ابالغ ب پزشکی آموزشدربا عنایت به لزوم تحول و نوع آوری 

 هبمرتبط  تسریع و ساده سازی امورنظرکیفی و چه  تعالی خدمات آموزشی چه از وزارت متبوع به دانشگاه ها،

هایی در این زمینه برداشته  گام ، وجهه نظر معاونت آموزشی دانشگاه قرار گرفته و تالش شده است کهذینفعان

 شود.

بدیهی است که دگرگونی و پیشرفت در خدمات رسانی آموزشی به دانشجویان، می باید با حضور و مشارکت 

 ادارات خدمات آموزشی دانشکده ها هستند، آغاز و صورت پذیرد. که همان همکارانیند فرآصاحبان 

در این راستا با فراخوان تعدادی از همکاران دانشکده ها، جلسات متعددی در حوزه مدیریت امور آموزشی 

نظرخواهی و تغییرات و   ا ًٌدانشگاه برگزار و مجموعه حاضر فراهم گردید. سپس از تمامی دانشکده ها مجدد

 اصالحات مورد نظر دریافت و با بررسی مجدد در هر مورد که الزم بود اعمال گردید.



یندهای خدمات آموزشی دانشجو محورکه درخواست دانشجو آآن تعداد از فرتالش شده است  این مجموعهدر

 گردآوری شود. ،یند داردآ، نقش آغازین در فرفرآیند محرکبه عنوان 

 ،یندآهرفر ترسیم فلوچارت دیگری همچونگام های که بود  هنگامی متضمن فایده بیشتری خواهد، گاماین 

 ، سهولتاطالعات مجموعه را شامل شود. همچنین به منظورامکان اشتراک فرایند و... پایش و الکترونیزه کردن

رای تغییر میان افراد مختلف بتقسیم کاریافته،  ، نگهداری سوابق تغییرات، امکان مقایسه صفحات تغییرتغییرآنها

شده است  های مختلف، مقرر ، نگهداری و اشتراک گذاری فایلب، جستجوی سریع درمیان متن صفحاتمطال

 امکان ویرایش و Onlineتا به طریقی پویا و به صورت  قرارگیرد Wikiکه فایل این مجموعه به زودی درسامانه 

روزآمدی  ویژگی جامعیت و درنتیجه از ها فراهم وه آموزشی دانشکد دماتتبادل نظر میان همکاران ادارات خ

   برخوردارگردد.   

نیاز به باز نگری مستمر خواهد داشت، با دریافت نقطه نظرات ارزشمند و  اًٌبعطامید است مستند حاضر که 

الزم برخوردار و موجب ، به مرور از جامعیت رجوع کنندگان آن و سایر یندهاآاصالحی صاحبان و ذینفعان فر

های بعدی در زمینه ارتقای خدمات آموزشی در  تامین نسبی رضایت و تکریم دانشجویان و برداشتن گام

 دانشکده ها گردد.

 درهرماذکور  آموزشای  مقاررات  از منظورآگااهی  باه  و آموزشای  هاای  ناماه  آیاین  تغییارات  باه  توجاه  باا 

 کده مراجعاه کنناد. عاالوه    مای توانناد باه ساایت دانشا      مراجعان به فرآینادها، و سایر  دانشجویان، فرآیند

زیار قابال دسترسای    هاای   معاونات باه آدرس  ایان  در سایت مدیریت اماور آموزشای و    ، این مقرراتآنبر

  :می باشد

 amoozesh.sbmu.ac.ir: آدرس سایت مدیریت امور آموزشی 

 education.sbmu.ac.ir:آدرس سایت معاونت آموزشی دانشگاه

تداوم گام های بعدی را که نموده و  گردآورندگان این مجموعه، سپاسگزاری دانم از، برخود الزم می پایان در

و همچنین امیدوارم درآینده ای نزدیک، تمامی  درخواست نمایم شد،موجب نیل به نتایج حداکثری خواهد

فرآیندها و مراحل خدمات آموزشی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، روی سامانه های مربوط قرارگیرد و به صورت 

 الکترونیکی عرضه شود، به طوری که نیاز دریافت کنندگان خدمات را به مراجعه حضوری، به حداقل برساند.

 اییان ضیامحسرار سیدامیادکت 

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 

 


