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  آئين نامه اجرائي ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات 
  م پزشكيآموزش عالي و پژوهشي علو

  
  :كميته منتخب دانشكده ها – 1

  :به منظور بررسي پرونده اعضاء هيئت علمي متقاضي ارتقاء كميته اي در هر دانشكده با تركيب و وظايف زير تشكيل مي شود
  
   :  تركيب اعضاء– 1– 1 *

اعضاء كميتـه بايـد حـداقل در مرتبـه          .  نفر بقيه متغير مي باشند     2 نفر آنان ثابت و      3 نفر عضو خواهد بود كه       5 داراي   فوقكميته  
  .استادياري باشند

 :اعضاء ثابت عبارتند از  -1-1-1
  )دبير كميته منتخب (  معاون آموزشي دانشكده )ب  )رئيس كميته منتخب(رئيس دانشكده ) الف
از يـك نفـر     يك نفر نماينده منتخب اعضاء هيئت علمي دانشكده مربوطه با مرتبه دانشياري يا باالتر و در صورتي كـه بـيش                      ) ج

دانشيار يا باالتر در دانشكده نباشد در آن صورت نماينده مزبور مي تواند از ميان اعضاء هيات علمي دانشكده در مرتبه اسـتادياري                       
  . سال سابقه خدمت آموزشي انتخاب شود3و با حداقل 

ده از گروه آموزشي مربوطه يا رشـته         نفر خواهند بود كه توسط رئيس دانشك       2 متغير براي هر پرونده حسب مورد          اعضاء -2-1-1
در دانشگاههايي كه گروه    . مشابه و در مرتبه علمي كه حتي االمكان باالتر از مرتبه علمي عضو متقاضي ارتقاء باشد انتخاب شوند                 

  .آموزشي مربوطه وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد
  .ست داراي شرايط زير باشند اعضاي كميته منتخب دانشكده ها الزم ا:تبصره 

  حسن شهرت به سابقه برجسته آموزشي) 1
  حسن شهرت به رعايت اصول اخالق حرفه اي) 2
  صرف وقت كافي براي شركت مستمر و منظم در جلسات كميته) 3
  
  : وظائف كميته منتخب دانشكده – 1– 2 *

پرونده متقاضي ارتقاء را تنظيم و سـپس پرونـده را از طريـق              كميته منتخب با دريافت اطالعات الزم از منابع ذيربط در دانشگاه ،             
كميته منتخب براي ارزيابي كيفيت تدريس از نتايج بـه دسـت            . معاون آموزشي دانشگاه به هيئت مميزه مركزي ارسال مي نمايند         

  . آئين نامه ارتقاء به آن اشاره شده استفاده خواهد كرد1-1آمده توسط مراجعي كه در بند 
  .زم است در هر دانشكده دفتري به منظور هماهنگي هاي الزم و اقدامات اجرايي كميته منتخب تشكيل گردد ال:تبصره

  
  : نحوه تكميل فرم ارزشيابي فعاليتهاي عضو هيئت علمي – 1

 كـه   در محلـي  (قسمتهايي از اين فرم توسط عضو هيئت علمي تكميل و امضاء مي شود و پس از تائيد و امضاء مدير گروه ذيربط                       
در تمام صفحات فرم ستون امتياز . ، فرم تكميل شده براي كميته منتخب دانشكده ارسال مي گردد ) در فرم پيش بيني شده است 

توسط كميته منتخب تكميل خواهد شد و توسط عضو هيئت علمي متقاضي و مدير گـروه مربـوط در ايـن سـتون امتيـازي ذكـر                           
 منحصراً توسط كميته منتخب دانشكده و هيئـت مميـزه مركـزي             23 و   22 و   21 و   7 و   5همچنين جدولهاي شماره    . نخواهد شد   

  .تكميل خواهد شد
مي بايستي يك برگ فتـوكپي از كليـه   . به همراه فرم تكميل شده كه براي كميته منتخب و هيئت مميزه مركزي ارسال مي شود          

در دانـشگاههاي    .ت ، كتب و ساير مدارك الزم ارسال گردد        مدارك تحصيلي ، احكام ، توافق نامه ها ، تائيديه ها ، جزوات ، مقاال              
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علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه براساس مفاد قسمت دوم آئين نامـه ارتقـاء                       
 با مـدارك الزم     واجد شرايط تشكيل هيئت مميزه نمي باشند، كميته منتخب دانشكده مي بايستي پس از تكميل فرم آن را همراه                  

   .از طريق معاون آموزشي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي جهت بررسي به دفتر هيئت مميزه مركزي اين وزارت ارسال دارد
شرايط عمومي ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمـي موضـوع در كميتـه              ) 5بند  (  براي حصول شرايط عمومي و تائيد         :1تبصره  

  . از آن پرونده براي ارتقاي مرتبه تكميل و ارائه شوداجرايي جذب دانشگاه مطرح و پس
  . انجام شود4 دانشكده ها براساس پيوست EDO ارزيابي كيفيت آموزشي توسط دفاتر  :2تبصره 
 3 حداكثر زمان الزم براي بررسي پرونده هاي تكميل شده از تاريخ وصول به دفتر كميته هاي منتخب دانشكده هـا                       :3تبصره  

  .ماه مي باشد
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  پيوستها
  
  

  جداول ارتقاء) 1پيوست شماره 
  

مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيـارات هيئـت          ) 2پيوست شماره   
  مميزه دانشگاههاي علوم پزشكي

  
مقررات مربوط به طرز تـشكيل و اختيـارات هيئـت           ) 3پيوست شماره 

  مميزه مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  

ارزشـيابي كيفيـت عملكـرد آموزشـي        آئـين نامـه     ) 4پيوست شماره   
  اعضاي هيات علمي

  
فرمهاي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي      ) 5پيوست شماره   

  هيات علمي
  

  شرايط اختصاصي اساتيد گروههاي معارف اسالمي ) 6پيوست شماره 
  

فرمهاي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي      ) 7پيوست شماره   
  المي هيات علمي گروههاي معارف اس
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   حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي آموزشي–  ۲۲دول شماره ج
  

  حداكثر امتياز در
  

  حداقل امتياز الزم
  

  دانشيار  استاديار  مربي

امتياز كسب   موضوع  بند  ماده
شده در كميته 

  منتخب

امتياز 
كسب شده 
در هيات 
  مميزه

واحد كار يا   ساحد درو
  ترم

سقف حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

۹۵  ۱۰۵  ۱۱۰  

  ۴۵  ۴۵  ۴۰  ۷۰    ۱ماده   

  ۱۷  ۱۵  ۱۴  ۲۰  ۲۰        كيفيت تدريس   ۱-۱

  ۱۲  ۱۵  ۱۵  ۳۵  ۶  ۵/۰      كميت تدريس   ۲-۱

        ۱۰  ۵        راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه  ۳-۱

        ۲        .پزشكيسرپرستي دكتري عمومي گروه 

سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و 
  داروسازي 

      ۳        

        ۵/۳        سرپرستي تخصصي دكتري گروه پزشكي

سرپرستي فوق تخصصي و تحقيقاتي گروه 
  پزشكي

      ۵        

  
  
۴-۱  

  PhD        ۸سرپرستي دكتري تخصصي 

  
  
۲۰  

      

        ۱۰  ۱۰        جوايز آموزشي  ۵-۱

  ۲  ۵/۰      ائه طرح دورهار  ۱-۶-۱

  ۱  ۲۵/۰      بازنگري طرح دوره  ۲-۶-۱

  ۱۰  ۱      طراحي كوريكولوم  ۳-۶-۱

  ۵  ۵/۰      بازنگري كوريكولوم  ۴-۶-۱

  ۴  ۵/۰      پياده سازي روش هاي نوين آموزشي  ۵-۶-۱

  ۳  ۱      پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي  ۶-۶-۱

  
  
  
۲۰  
  

  
  
  
۳  

فرصتهاي ( كوتاه مدت دوره هاي آموزشي  7-۱
  )مطالعاتي

    ۱  ۳          

  
  
  
  
  
  
  
  
۱  

  

  ۲۵  ۱۵  ۱۳      ۲ماده   
  

۱-۱ – ۲  
طبق جدول         صيلمقاله تحقيقي ا

  ۶شماره 
        بدون سقف

        ۴  ۲        گزارش موارد نادر  ۲-۱-۲

        ۱۰  ۵        مقاله مروري نمايه شده  ۳-۱-۲

        ۸  ۴        مقاله متا آناليز  ۴-۱-۲

        ۲  ۲         به سردبير نامه  ۵-۱-۲

          ۱        خالصه مقاله منتشر شده 
مقاله تحليلي كامل چاپ شده در مجموعه   ۲-۲

  مقاالت كنفرانسها
      ۵/۱  

  
۴  

  
      

        ۳۰  ۱۵        تاليف كتاب

        ۶  ۳        ترجمه كتاب

        ۴  ۲        تجديد چاپ كتاب

  
  
  
۳-۲  

        ۲  ۱        ويراستاري كتاب

سطح طراحي سيستم ، روش ها و خدمات جديد در 
  كشور 

      ۱۵  ۱۵        ۱ – ۴ -۲  
۲-۴-۲  

        ۳  ۳        در منطقه تحت پوشش دانشگاه... طراحي سيستم 

        ۲۰  ۱۰-۵        )داخل و خارج(اختراع و اكتشاف ثبت شده   ۳-۴-۲

   تا۴-۴-۲
۷-۴-۲  

        ۵  ۵ و ۲        كار جديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
۲  

  

  ۵  ۵  ۵      ۳ماده   
  و ۱-۳
۲-۳  

 -همكاري در امور اجرايي دانشگاه ي برا
  وزارتخانه

        ۴۰  ۱۰براي هر سال     

   و ۳-۳
۴-۳  

 مجالت – انجمن –فعاليت موثر در كميته 
  علمي

        ۳۰  ۴براي هر سال     

        ۳۰  ۱۰براي هر سال       فعاليت در ارتباط با جنگ تحميلي  ۵-۳

          ۱۵  ۶براي هر سال       خدمات
        ۲۵  ۱۰براي هر سال        روساي دانشگاهها– و مشاورين وزير براي قائم مقام  ۷-۳

        ۲۵   امتياز۶براي هر سال       همكار ي موثر در امور فرهنگي و تربيتي  ۸-۳

  
  
  
۳  

  

        ۴۰     مورد قبول۳ ماده مجموع امتيازاتسقف 
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   اعضاء هيات علمي پژوهشي حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي–۲۳جدول شماره 

  
  حداكثر امتياز در

  
  حداقل امتياز الزم

  

  دانشيار  استاديار  مربي

امتياز كسب   موضوع  ندب  ماده
شده در كميته 

  منتخب

امتياز 
كسب شده 
در هيات 
  مميزه

واحد كار يا   سواحد در
  ترم

سقف حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

۹۵  ۱۰۵  ۱۱۰  

  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۳۰    ۱ماده   

  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵  ۵        ريس كيفيت تد  ۱- ۱

  5  ۵  ۵  ۱۰  ۵        كميت تدريس   ۲-۱

        ۱۰  ۵        راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه  ۳-۱

        ۲        .سرپرستي دكتري عمومي گروه پزشكي

سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و 
  داروسازي 

      ۳        

        ۵/۳        سرپرستي تخصصي دكتري گروه پزشكي

        ۵        سرپرستي فوق تخصصي و تحقيقاتي گروه پزشكي

  
  
۴ -۱  

  PhD        ۸سرپرستي دكتري تخصصي 

  
  
۱۵  

      

        ۱۰  ۱۰        جوايز آموزشي  ۵-۱

  ۲  ۵/۰      ارائه طرح دوره  ۶-۱- ۱

  ۱  ۲۵/۰      بازنگري طرح دوره  ۲-۶-۱

  ۱۰  ۱      طراحي كوريكولوم  ۳-۶-۱

  ۵  ۵/۰       كوريكولومبازنگري  ۶-۱- ۴

  ۴  ۵/۰      پياده سازي روش هاي نوين آموزشي  ۵-۶-۱

  ۳  ۱      پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي  ۶-۶-۱

  
  
  
۲۰  
  

  
  
  
۵/۱  

          ۳  ۱      )فرصتهاي مطالعاتي(دوره هاي آموزشي كوتاه مدت   ۷-۱

  
  
  
  
  
  
  
  
۱  

  

  ۵۵  ۴۵  ۴۰      ۲ماده   

  
۱ -۱ – ۲  

طبق جدول         مقاله تحقيقي اصيل
  ۶ه شمار

        بدون سقف

        ۴  ۲        گزارش موارد نادر  ۲-۱-۲

        ۱۰  ۵        مقاله مروري نمايه شده  ۳-۱-۲

        ۸  ۴        مقاله متا آناليز  ۱-۲- ۴

        ۲  ۲        نامه به سردبير  ۵-۱-۲

          ۱        خالصه مقاله منتشر شده 
مقاله تحليلي كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت   ۲-۲

  اكنفرانسه
      ۵/۱  

  
۴  

  
      

        ۳۰  ۱۵        تاليف كتاب

        ۶  ۳        ترجمه كتاب

        ۴  ۲        تجديد چاپ كتاب

  
  
  
۳-۲  

        ۲  ۱        ويراستاري كتاب

  ۲- ۴ – ۱        ۱۵  ۱۵        طراحي سيستم ، روش ها و خدمات جديد در كشور 
        ۳  ۳        در منطقه تحت پوشش دانشگاه... طراحي سيستم   ۲-۴-۲

        ۲۰  ۱۰-۵        )داخل و خارج( و اكتشاف ثبت شده اختراع  ۳-۴-۲

   تا ۴-۲- ۴
۷-۴-۲  

        ۵  ۵ و ۲        كار جديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
۲  

  

  ۵  ۵  ۵      ۳ماده   

        ۴۰  ۱۰براي هر سال        وزارتخانه-همكاري در امور اجرايي دانشگاه براي   ۳- ۲و  ۳- ۱

        ۳۰  ۴براي هر سال        مجالت علمي– انجمن –فعاليت موثر در كميته   ۳-۴ و ۳-۳

        ۳۰  ۱۰براي هر سال       فعاليت در ارتباط با جنگ تحميلي  ۵-۳

        ۱۰  ۲براي هر سال      مجري طرحهاي پژوهشي مصوب  ۶-۳

          ۱۵  ۶براي هر سال       خدمات
        ۲۵  ۱۰براي هر سال        روساي دانشگاهها–براي قائم مقام و مشاورين وزير   ۷-۳

        ۲۵  ۶براي هر سال       ر امور فرهنگي و تربيتيهمكاري د  ۸-۳

  
  
  
۳  

  

        ۴۰     مورد قبول۳مجموع امتيازات ماده سقف 
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  مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيئت مميزه دانشگاههاي  ) 2پيوست شماره 
  

  علوم پزشكي
  

ب استادياري ، دانشياري و استادي  به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هيئت علمي به مرات)1ماده 
و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي و همچنين رسيدگي به ساير مواردي كه در آئين 
نامه استخدامي و جذب اعضاء هيئت علمي به آن اشاره شده است هيئت مميزه در هر يك از دانشگاهها و يا موسسات 

  .لوم پزشكي واجد شرايط تشكيل مي گرددآموزش عالي و پژوهشي ع
  

  : نحوه انتخاب اعضاء هيئت مميزه به شرح زير است)2ماده 
  :نمايندگان دانشكده ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دانشگاه به شرح زير  -1-2

هر چهار  مديريت هر دانشكده يا موسسه آموزشي و يا پژوهشي به ازاء هر چهار نفر استاد و به ازاء -1-1-2
نفر دانشيار نيز يك استاد و يك دانشيار مومن و متعهد با مشورت اعضاء هيئت علمي انتخاب و به مديريت 

  .دانشگاه معرفي مي نمايد
  .در صورتيكه تعداد استاد و دانشيار كمتر از چهار نفر باشد حداقل يك نفر معرفي گردد: تبصره

 نفر از اعضاء هيئت علمي متعهد و 7في شده اند حداقل  مديريت دانشگاه از بين افرادي كه معر-2-1-2
 سال براي عضويت 2مومن كه الاقل بيش از نصف تعداد آنها از بين اساتيد انتخاب خواهند شد را به مدت 

هيئت مميزه انتخاب و به وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي نمايد هيئت مميزه پس از تائيد 
  .ان و آموزش پزشكي تشكيل مي گرددوزير بهداشت ، درم

در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه واجد شرايط تشكيل هيئت مميزه هستند با  : 1تبصره 
 نفر از استاديار 1پيشنهاد رئيس دانشگاه و تصويب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حداكثر 

  .مي توانند به عضويت هيئت مميزه انتخاب شوند
 كه در آن دانشگاه 7اقل يك نفر از اعضاء بايد از هر كميته تخصصي موضوع ماده حد:2تبصره 

  .تشكيل شده است انتخاب شوند
 نفر يا بيشتر معرفي 2از هر دانشكده يا موسسه آموزشي يا پژوهشي وابسته به دانشگاه كه : 3تبصره 

  .شده اند انتخاب الاقل يك نفر ضروري است
ايط دانشگاه انتخاب حداقل تعداد نفرات به شرح فوق ميسر نباشد در اين اگر با توجه به شر: 4تبصره 

صورت آن دانشگاه واجد شرايط تشكيل هيئت مميزه نبوده و وظايف مندرج در ماده يك توسط 
  .هيئت مميزه مركزي انجام خواهد شد

سه غيبت نمايد اگر يكي از اعضاء هيئت مميزه به هر علت سه جلسه متوالي يا جمعاً پنج جل: 5تبصره 
مستعفي شناخته خواهد شد و رئيس دانشگاه مي تواند از ميان ساير معرفي شدگان عضو ديگري را 

  .براي بقيه مدت به جاي وي منصوب نمايد
انتخاب مجدد اعضاء قبلي هيات بيش از سه دوره متوالي با يك وقفه دو ساله امكان پذير  : 6تبصره 

  .قابل انجام خواهد بودزير و در موارد استثنايي به تشخيص و
  . رئيس و معاونان آموزشي و تحقيقات و فناوري دانشگاه به عنوان اعضاء حقوقي محسوب مي گردند-2-2
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رئيس دانشگاه مي تواند يكي از استادان آن دانشگاه را . رياست هيئت مميزه با رئيس دانشگاه است ) 3ماده 
  .به سمت جانشين خود در هيئت مميزه منصوب كند

يك نسخه از . جلسات هيئت مميزه در صورت وجود پرونده حداقل ماهي يك بار بايد تشكيل شود
  .صورتجلسات هيات براي ارزيابي به هيات مميزه مركزي ارسال نمايند

  .دانشگاه بدون حق راي در جلسات هيئت مميزه شركت مي نمايددبير هيات اجرايي جذب : تبصره
ز اعضاء به عنوان دبير هيئت مميزه انتخاب مي گردد و حكم دبير به امضاء  در اولين جلسه يكي ا)4ماده 

  .رئيس هيات ابالغ مي گردد
مصوبات هيئت مميزه توسط دبير تنظيم و به معاون آموزشي دانشگاه ارائه مي شود و دعوت جلسات به وسيله 

  .دبير انجام مي گيرد
  

ء رسميت مي يابد راي هيئت مميزه همواره مخفي اعضا% 60 جلسات هيئت مميزه با حضور حداقل )5ماده 
3است و تصميمات با اكثريت 

  . اعضاء حاضر اتخاذ مي گردد2
 

 روساي دانشكده ها و موسسات مربوط مكلفند پرونده هاي مربوط به ارتقاء اعضاء هيئت علمي را )6ماده 
. تور جلسه هيئت مميزه براي رئيس دانشگاه ارسال نمايندطبق ضوابط ارتقاء تكميل و براي قرار دادن در دس

اين پيشنهادها قبل از طرح در جلسه عمومي هيئت مميزه در كميته تخصصي مربوط از لحاظ رعايت ضوابط و 
  .مقررات و كامل بودن مدارك بررسي مي شود

  
  : كميته هاي تخصصي در رشته هاي مربوط به شرح زير خواهد بود)7ماده 

  بالينييته تخصصي گروه پزشكي ،  كم-1-7
   كميته تخصصي گروه دندانپزشكي-2-7
   كميته تخصصي گروه داروسازي-3-7
   تغذيه و پيرا پزشكي،بهداشت   علوم پايه پزشكي ، كميته تخصصي گروه -4-7
  

 تعداد اعضاء هر كميته تخصصي حداقل سه نفر خواهد بود كه توسط هيئت مميزه با رعايت تخصص )8ماده 
  .نان از ميان اعضاء هيئت علمي مومن و متعهد دانشگاه انتخاب مي شوندآ

  .در هر كميته تخصصي حداقل بايد يك نفر از اعضاء هيئت مميزه عضويت داشته باشد: تبصره 
  

 هيئت مميزه مي تواند در صورت لزوم پرونده داوطلبان را براي تكميل به دانشگاهها و موسسات )9ماده 
د و همچنين نظر ساير كارشناسان و استادان آن دانشگاه با خارج از آن را در مورد فعاليتهاي مربوط مسترد دار

  .آموزشي و تحقيقاتي داوطلب استفسار نمايد
  

دبيرخانه هيات مميزه در معاونت آموزشي دانشگاه به منظور هماهنگي هاي الزم و اقدامات اجرايي ) 10ماده 
  .هيات تشكيل مي گردد
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  مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيئت مميزه وزارت  ) 3ه پيوست شمار
  

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  

 به منظور نظارت بر هياتهاي مميزه دانشگاهها و ارزيابي عملكرد هيات و رسيدگي به شكايات واصله )1ماده 
شگاههاي علوم پزشكي و موسسات و به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ارتقاء اعضاء هيات علمي در دان

  . آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي كه فاقد هيات مميزه مي باشند تشكيل مي گردد
  

  : تركيب اعضاء هيئت به شرح زير است)2ماده 
 اعضاي هيئت از ميان اعضاي هيئت علمي و مومن و متعهد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و -1-2

 از مرتبه دانشياري به باال در رشته هاي مختلف دانشگاهي با توجه به تعداد موسسات پژوهشي گروه پزشكي
 ساله با انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و 2كميته هاي تخصصي براي يك دوره 

  منصوب مي شوند
   معاونين آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عضو هيئت -2-2  
  .مي باشند

 درمان و آموزش پزشكي مي تواند حسب ضرورت يك نفر صاحب نظر در  وزير بهداشت ،: تبصره 
مشاور در جلسه هاي . امور اداري و استخدامي را به عنوان مشاور هيئت انتخاب و منصوب نمايد 

  .هيئت بدون حق راي شركت خواهد كرد
يته تخصصي با توجه به كميته هاي موضوع ماده  تعداد اعضاي هيئت بين دو تا چهار نفر براي هر كم)3ماده 

  . خواهد بود كه حداقل نيمي از آنان بايد در مرتبه استادي باشند10
  

وزير بهداشت ، درمان و آموزش . درمان و آموزش پزشكي است   رياست هيئت با وزير بهداشت ،)4ماده 
  .مي تواند يك نفر را به جانشيني خود انتخاب نمايد پزشكي

  
  . جلسه هاي هيئت حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي شود)5ماده 

  
  . براي تشكيل جلسه هاي هيئت دعوت از طرف رئيس هيئت يا جانشين او به عمل خواهد آمد)6ماده 

همراه دعوت صورتجلسه پيشين و دستور جلسه و مواردي كه بايد رسيدگي شود يك هفته قبل از تشكيل 
  .د شدجلسه براي اعضاي هيئت ارسال خواه

  
راي هيئت همواره مخفي است و . اعضاء رسميت مي يابد % 60 جلسات هيئت با حضور حداقل )7ماده 

3تصميمات با اكثريت 
  . اعضاء حاضر اتخاذ مي گردد2

 در صورتيكه به جهاتي حضور عضو هيئت در جلسه ها ميسر نباشد وزير بهداشت ، درمان و آموزش )8ماده 
  .كي مي تواند عضو ديگري براي بقيه مدت انتخاب نمايدپزش

  



 30

غيبت بدون عذر موجه عضو در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب استعفاء تلقي مي شود و عضو ) 9ماده 
  .ديگر براي بقيه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد

  
  : بود هيئت داراي كميته هاي تخصصي در رشته مربوط به شرح زير خواهد)10ماده 

  پيرا پزشكي تغذيه و  ، كميته تخصصي علوم پايه پزشكي ، بهداشت -1-10
   كميته تخصصي پزشكي باليني -2-10
   كميته تخصصي دندانپزشكي -3-10
   كميته تخصصي داروسازي-4-10

كميته هاي مي توانند در صورت لزوم به تشكيل كميته هاي فرعي تخصصي اقدام : تبصره
  . هاي تخصصي هيئت مميزه دانشگاهها نظر خواهي نمايندنمايند و يا از كميته

  
 نفر آنها از اعضاي هيات مميزه مي 2 تعداد اعضاي هر كميته حداكثر پنج نفر خواهد بود كه حداقل )11ماده 
  .باشند

با تشخيص و تعيين رئيس هيات مميزه يكي از دو نفر اعضاء هيات رئيس كميته و يك نفر ديگر : 1تبصره 
  .ته خواهد بودمخبر كمي

اعضاء كميته تخصصي توسط رئيس هيات مميزه مركزي با توجه به تخصص از ميان صاحب نظران : 2تبصره 
  .و اشخاص ذيصالح مومن و متعهد انتخاب مي شوند

  
  . براي تشكيل جلسه كميته ها دبير هيئت از اعضاي كميته مربوط دعوت به عمل خواهد آمد)12ماده 

و به تشخيص هر كميته رئيس يا نماينده تام االختيار دانشگاه ، موسسه در صورت لزوم : تبصره
آموزش عالي، موسسه پژوهشي پيشنهاد دهنده و يا داوطلب احراز مرتبه علمي جهت اداي توضيحات 

در هر حال اتخاذ تصميم تنها با حضور اعضاي كميته و . به جلسه كميته مربوط دعوت خواهد شد 
  .يددبير هيئت به عمل مي آ

  
 پيشنهادهاي رسيده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا پژوهشي بايد مستند به مواد مربوط )13ماده 

آئين نامه استخدامي و جذب هيات علمي و متضمن نظر مقامهاي مربوط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و يا 
يح رئيس يا موسسه آموزش عالي پژوهشي پيش بيني شده در آئين نامه استخدامي و جذب همچنين نظر صر

اين پيشنهادها پس از طرح و بررسي در كميته هاي تخصصي همراه با خالصه پرونده و نظر . يا پژوهشي باشد 
  .كميته براي صدور راي نهايي به هيئت ارائه مي شود

  
وب  غيبت اعضاي كميته هاي تخصصي بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متنا)14ماده 

  .استعفاء تلقي شده و به جاي آنان اشخاص ديگري انتخاب خواهند شد
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  4پيوست شماره 
 

  آيين نامه ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي
 

  مقدمه
آموزش يكي از وظايف اساسي و مهم اعضاي هيأت علمي بوده و بنابر اين ارتقا و ارزشيابي آن بايد با همان جـديت كـه                    

اطالعات حاصل از ارزشيابي    . رت ها و فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مورد توجه است، انجام شود             تقويت مها 
ارزشـيابي سـازنده عملكـرد      .  استفاده نمود  (summative) و پاياني    (formative)را مي توان براي مقاصد سازنده       

كند و زمينه را براي ارايه بـازخورد بـه وي   عضو هيأت علمي، نقاطي كه قابليت اصالح و بهتر شدن دارد را مشخص مي         
نظيـر ارتقـاي    (از نتايج ارزشيابي پاياني مي توان در موارد تصميم گيري در مورد عـضو هيـأت علمـي                   . فر اهم مي سازد   

  . استفاده نمود) مرتبه يا تمديد قرارداد
 

  اهداف ارزشيابي 
  :م كردن امكان تصميم گيري در موارد زير استفاده نمايد مي تواند از نتايج حاصل از ارزشيابي به منظور فراهگاهدانش

 تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي .1
  ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي  .2
 ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيأت علمي .3
 تفويض مسؤوليت هاي اجرايي آموزش به اعضاي هيأت علمي .4
 اعطاي امتيازات ويژه به اعضاي هيأت علمي موفق .5

ين نامه حاضر جهت استفاده در روند ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيأت علمـي تـدوين شـده اسـت، ولـي                      آي: تبصره
گيري هـاي مـرتبط بـا اعـضاي هيـأت           مي تواند بر حسب ضرورت از نتايج ارزشيابي در ساير موارد تصميم           گاه  دانش

 قبـل از  شـش مـاه  حـداقل  (ور قـبال  علمي كه در باال به آنها اشاره شده است استفاده نمايد منوط بر آنكه مورد مذك              
در اين حالت الزم است براي استفاده از نتـايج ارزشـيابي در سـاير               . به اطالع اعضاي هيأت علمي رسيده باشد      ) اجرا

  . الذكر دستورالعمل جداگانه متناسب با موضوع تهيه گردد موارد فوق
 

  حوزه هاي مورد ارزشيابي 
هر يك از اعضاي هيأت علمي به طور معمـول در           . يار متنوع مي باشند   فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي بس       .1

به اين لحاظ الزم است در هنگام ارزشيابي كيفيت عملكـرد آموزشـي          . طيف وسيعي از اين فعاليت ها درگير مي باشد        
ابي هر يك از اعضاي هيأت علمي، طيف وسيعي از فعاليت هايي كه وي در آن مشغول فعاليت مي باشد مورد ارزشـي                     

  .ارزشيابي بايد متناسب با سهم هر يك از فعاليت ها، و نيز سهم مخاطبين آن فعاليت صورت گيرد. قرار گيرد
 : حوزه زير قابل دسته بندي است5فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي در هر يك از  .2
  

ارايه سـخنراني، آمـوزش دروس عملـي، آمـوزش در گـروه هـاي                شامل   ،)تدريس(آموزش دادن    •
، مـشاركت در    )سرپايي، بستري، اتاق عمل و عرصـه آموزشـي        (، آموزش باليني      )باليني و غيرباليني  (وچك  ك

گزارش صبحگاهي، مشاركت در سمينارها و كنفرانس هاي آموزشي، طراحي و بازنگري طرح درس و تهيه                
 مواد آموزشي و كمك آموزشي براي ارايه دروس مربوطه 
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مانند برنامه ريزي واحد درسـي،      (راحي و اجراي برنامه آموزشي جديد       از جمله ط  برنامه ريزي آموزشي،     •
بر حسب نتايج حاصـل از نيازسـنجي و يـا نقـاط             (هاي آموزشي موجود    ، اصالح برنامه  ... )چرخش باليني و    

 )ضعف و قوت برنامه
ا در  شامل راهنمايي آموزش گيرندگان در سطوح مختلف براي افزايش بازدهي آنهـ           راهنمايي و مشاوره،     •

هاي يادگيري، يادگيري بهتر مهارت ها، نوشتن پروپوزال، گزارش و مقاله مرتبط بـا پايـان نامـه يـا                    فعاليت
 طرح تحقيقاتي بدون توجه به جايگاه حقوقي عضو هيأت علمي در موارد مذكور 

تمر نظير برنامه ريزي، پيگيري مستمر و فعال تعالي سازماني، ارزيابي مـس           مديريت و رهبري آموزشي،      •
اقدامات انجام شده، انتشار نتايج فعاليت هاي به عمل آمده و جذب منابع مـورد نيـاز و سـاير حيطـه هـاي                        

 مديريت
شامل طراحي سؤاالت آزمون براي سطوح مختلـف، همكـاري در برگـزاري آزمـون،               ارزيابي فراگيران،    •

با توجه بـه نقـاط ضـعف و         (طراحي و اجراي روش ها و ابزارهاي ارزيابي نوين يا آزمون در سطوح مختلف               
 ) قوت روش هاي موجود

 
  منابع مورد استفاده در ارزشيابي

براي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي عضو هيأت علمـي از نتـايج حاصـل از نظرخـواهي از فراگيـران، همكـاران،                       .1
  . استفاده مي گرددمديران و مسؤوالن ذيربط

 تمامي اين منابع بـه صـورت مناسـب و متناسـب بـا نـوع                 الزم است برنامه ريزي به گونه اي صورت گيرد كه از           .2
 هـر سـال     يدانـشكده در ابتـدا    به اين منظور ضروري اسـت       . فعاليت هاي آموزشي عضو هيأت علمي استفاده شود       

 وي در فراينـد     طيف فراگيراني كه   يو هيأت علم  ض تا ع  يلي براي كليه اعضاي هيأت علمي فرمي ارسال نمايد        تحص
 .يدنما و پس از تأييد مدير گروه به دانشكده ارايه مشخصآموزش آنها درگير است را 

  
 روش هاي ارزشيابي 

ارزيابي كيفيت آموزشي عضو هيأت علمي با اسـتفاده از منـابع فـوق و بـر اسـاس روش نظرخـواهي و ارزيـابي                   .1
  .دمستندات و مدارك مربوط به فعاليت هاي آموزشي صورت مي گير

 
 نظرخواهي از فراگيران 

فراگيران شامل دانـشجويان دوره هـاي كـارداني، كارشناسـي، دكتـراي عمـومي، تخصـصي، فـوق تخصـصي و              .1
تحصيالت تكميلي يا شركت كنندگان در دوره هاي آموزش مداوم است كه عضو هيأت علمـي در آمـوزش آنهـا                     

 . مشاركت دارد
بهتر است اين نظرخـواهي در      . داقل در هر سال يك بار به عمل آيد        نظرخواهي از فراگيران بايد به طور مستمر، ح        .2

 .فواصل نزديك تري مانند پايان هر ترم يا چرخش باليني انجام گردد
نظرخواهي از فراگيران بايد در زمان و مكان مناسب انجام شود به گونه اي كه حداقل تأثير را بر صـحت و دقـت                         .3

 .نجام نظرسنجي در زمان برگزاري آزمون پرهيز شوداز ا. اطالعات گردآوري شده داشته باشد
در . نمونه گيري بايد از بين كليه فراگيراني كه عضو هيأت علمي در فرايند آموزش آنها درگير اسـت انجـام شـود                      .4

به ميـزان كـافي بـا عـضو هيـأت علمـي             ) بنا به اظهار خود   (اين نظرسنجي بايد نظرات آن دسته از فراگيران كه          
 . آموزشي داشته اند مورد تحليل قرار گيردمواجهه مستقيم 
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با همكاري گروه ها و بيمارستان هاي آموزشي مسؤول انجام نظرخواهي، گـردآوري             ) واحد ارزشيابي  ( ها دانشكده .5
 . و تحليل اطالعات و ارايه نتايج نظرخواهي به اعضاي هيأت علمي مي باشد

 . ه پايايي و روايي آن تأييد شده است اخذ مي شودبازخوردهاي فراگيران از طريق پرسشنامه هاي ارزيابي ك .6
ضروري است توضيحات الزم در مورد اهميت، كاربرد و چگونگي تكميل پرسشنامه ها به صورت شـفاف و                  . 6-1

   .قابل فهم به فراگيران ارائه شود
ردهـا، از طريـق      نفـر باشـد گـردآوري بازخو       3در صورتي كه تعداد فراگيران در هر دوره ارزشيابي كمتـر از             . 6-2

 معاونـت  به اين منظور يكي از اعضاي هيأت علمي بـه انتخـاب    . مصاحبه فردي و به صورت مجزا انجام مي شود        
، نسبت به انجام مصاحبه با دانشجويان و تكميـل پرسـشنامه نظرخـواهي بـر اسـاس                  امور هيأت علمي دانشكده     

  .  نظرات ايشان اقدام مي نمايد
 پرسـشنامه از كـل گـروه        10تكميل شده براي هر عضو هيـأت علمـي جمعـا بايـد              حداقل تعداد پرسشنامه هاي      .7

 .فراگيران باشد
در مواردي كه به داليل موجه از جمله كم بودن تعداد كل فراگيراني كه عضو هيأت علمي بالقوه بـا آنهـا در    : تبصره

ن تعداد باشد، كميته منتخـب      تماس بوده است تعداد پرسشنامه هاي تكميل شده براي عضو هيأت علمي كمتر از اي              
 .   دانشكده مي تواند تصميمات مقتضي را در اين زمينه اتخاذ نمايد

دانشكده موظف است تمهيـداتي اتخـاذ       . پرسشنامه هاي نظرخواهي بايد به صورت بي نام توزيع و گردآوري شود            .8
رمانـه و بـا رعايـت اصـول         به صورت كامالً مح   ) اعم از مخدوش و غيرمخدوش    (نمايد تا پرسشنامه هاي مربوطه      

 .  رازداري نگهداري شود و مورد استفاده قرار گيرد
نتايج نظرخواهي از فراگيران بايد به طور مناسب و با رعايت رازداري و حريم شخصي اعـضاي هيـأت علمـي بـه                    .9

ـ  . اطالع عضو هيأت علمي مورد ارزشيابي، رياست بخش و مدير گروه برسد    د رئيس بخش و مدير گروه موظـف ان
 .كه اين نتايج را به صورت كامال محرمانه نگهداري كنند

الزم است براي كسب حداكثر نظرات و اطمينان فراگيران از عدم تأثير نظرات ارائه شده بر ارزشيابي آنهـا نتـايج              .10
 .حاصل از نظرخواهي از فراگيران پس از اعالم نمرات نهايي فراگيران به اطالع عضو هيأت علمي برسد

 
   از همكاراننظرخواهي

در برگيرنده اعضا هيأت علمي است كه در دانشكده مشغول فعاليت هستند و حـداقل مـدت آشـنايي                 همكاران .1
  . باشدشش ماهايشان با عضو هيأت علمي مورد ارزشيابي 

ير در مواردي كه عضو هيأت علمي بنا به اظهار خود و تأييد مدير گروه، با ساير گروه هاي آموزشي و يـا سـا             : تبصره
دانشكده ها همكاري آموزشي داشته باشد دانشكده بهتـر اسـت از اعـضاي هيـأت علمـي گـروه هـاي مـذكور نيـز           

 .نظرخواهي نمايد
 ارزشيابي توسط همكاران براي هر عضو هيأت علمي بايد حداقل يك بار در سال صورت گيرد و در هر مقطـع                      .2

 .  همكار نظرخواهي شود3ارزشيابي بايد حداقل از 
 
در مـورد اعـضاي   .  همكاران بايد به گونه اي انتخاب شوند كه حداقل دو سوم آنها از گروه آموزشي مربوطه باشند     :تبصره

  .   نفر از اين افراد از بخش مربوط باشند1هيأت علمي باليني، الزم است به گونه اي برنامه ريزي شود كه حداقل 
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. اهي به صورت بي نـام توزيـع و گـردآوري شـود        الزم است براي كسب حداكثر نظرات، پرسشنامه هاي نظرخو         .3
به صورت  ) اعم از مخدوش و غيرمخدوش    (دانشكده موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا پرسشنامه هاي مربوطه           

 . كامالً محرمانه و با رعايت اصول رازداري نگهداري شود و مورد استفاده قرار گيرد
ب و با رعايـت رازداري و حـريم شخـصي اعـضاي هيـأت                نتايج نظرخواهي از همكاران بايد به طور مناس        .4

رئـيس بخـش و مـدير گـروه         . علمي به اطالع عضو هيأت علمي مورد ارزشيابي، رييس بخش و مدير گروه برسد             
 . موظف اند كه اين نتايج را به صورت كامال محرمانه نگهداري كنند

  
  نظرخواهي از مديران و مسؤوالن آموزشي ذيربط

  
هـاي آموزشـي    ريزي و نظارت بـر فعاليـت      ن آموزشي شامل افرادي هستند كه مسؤوليت برنامه       مديران و مسؤوال   .1

از جمله اين افـراد مـسؤوالن دوره آمـوزش پزشـكي عمـومي      . عضو هيأت علمي مورد ارزشيابي را بر عهده دارند  
الزم اسـت   . اشند گروه، مدير برنامه دستياري، رئيس بخش، مدير گروه، و معاون آموزشي بيمارستان مي ب              -بخش

 .حداقل مدت ارتباط ايشان در سمت فعلي با عضو هيأت علمي مورد نظر، سه ماه باشد
 .الزم است ارزشيابي توسط مديران و مسؤوالن آموزشي براي هر عضو هيأت علمي يك بار در سال انجام شود .2
مـديران و مـسؤوالن   . ودبازخوردهاي مديران و مسؤوالن آموزشي از طريق پرسشنامه هاي ارزيابي اخـذ مـي شـ               .3

آموزشي براي پاسخگويي به سؤاالت موجود در پرسشنامه ها مي توانند عالوه بر سوابق و مستندات موجود قبلي،                  
 . هاي آموزشي عضو هيأت علمي و يا انجام مصاحبه با وي نيز استفاده نماينددر صورت لزوم از مشاهده فعاليت

دانشكده موظـف اسـت     . م و مسؤوليت فرد تكميل كننده گنجانده شود       الزم است در پرسشنامه هاي نظرخواهي نا       .4
تمهيداتي اتخاذ نمايد تا نظرات ارائه شده به صورت كامالً محرمانه و با رعايت اصـول رازداري نگهـداري شـود و           

 .  مورد استفاده قرار گيرد
ايـت رازداري و حـريم شخـصي        بايد به طور مناسـب و بـا رع        ) بدون ذكر نام مسؤول   (نتايج نظرخواهي از مديران      .5

 .اعضاي هيأت علمي به اطالع ايشان برسد
  

  :روند آناليز نتايج حاصل از نظرخواهي از فراگيران و همكاران
بنـدي مـورد اسـتفاده قـرار        كليه پرسشنامه هاي تكميل شده توسط فراگيران و همكاران داراي اعتبار بوده و در جمع               .1

ل پرسشنامه توسط فردي كه شرط حداقل مدت مواجهه يا آشنايي در مـورد وي               تكمي: خواهند گرفت مگر در موارد زير     
، پرسشنامه هاي فاقد مهـر واحـد        )اگرچه بهتر است اين افراد از تكميل پرسشنامه از ابتدا اجتناب نمايند           (محقق نباشد،   

ون در كليـه  مشاهده خط خوردگي بيش از حد قابل قبول در يك فـرم، خـط كـشيدن در يـك سـت      ارزشيابي دانشكده
 .ها، نوشتن مطالب مغاير با اخالق در فرمرديف
مـي باشـد و كليـه       ده مـسؤول واحـد ارزشـيابي دانـشكده          مسؤوليت تشخيص پرسشنامه هاي مخدوش بر عهـ       :  تبصره

  . پرسشنامه هاي مخدوش بايد ممهور به مهر مسؤول واحد ارزشيابي گردد
پرسشنامه از كل گـروه فراگيـران       ) ده( 10 هيأت علمي بايد     حداقل تعداد پرسشنامه هاي غيرمخدوش براي هر عضو        .2

 ) بند نظرخواهي از فراگيران7با لحاظ تبصره ماده . (پرسشنامه از همكاران باشد) سه( 3و
 : آناليز نتايج بايد حداقل شامل موارد زير باشد .3
  ر هر محور  و حداقل و حداكثر نمره د(CI) ميانگين انحراف معيار، ميانه، فاصله اطمينان 3-1
 و حداقل و حداكثر نمره در درس يا برنامه مورد نظرخواهي در             (CI) ميانگين، انحراف معيار، ميانه، فاصله اطمينان        3-2

  مورد هر عضو هيأت علمي 
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 ميانگين، انحراف معيار، ميانه و حداقل و حداكثر نمره درس يا برنامه مورد نظرخواهي در مورد اعضاي هيأت علمي                    3-3
 گروه مربوطه بخش و 
الزم است واحد ارزشيابي دانشكده حداكثر شش ماه پس از تصويب آيين نامه جديد شرايط انجام فرايند آناليز بـا                    : تبصره

  .  را فراهم نمايد(IT)استفاده از فناوري اطالعات 
ير عمل خواهـد    هاي متناوب براي ارزشيابي عضو هيأت علمي به صورت ز         براي استفاده از نتايج حاصل از نظرخواهي       .4

 : شد
در صورتي كه ميانگين نمرات در هر نوبت ارزشيابي اختالف معني دار آماري نداشته باشد از ميانگين كليـه نمـرات                      4-1

 .استفاده خواهد شد
ترين نمره ارزشيابي حذف و در محاسبه ميـانگين نمـره كـل             در صورت وجود روند صعودي در نتايج ارزشيابي پايين         4-2

 . وارد نمي شود
اي باشد كه با دو حالت فوق مطابقت نداشته باشد تصميم گيـري بـر عهـده مـسؤول                   مواردي كه نتايج به گونه     در   4-3

 .  واحد ارزشيابي خواهد بود
) 16(خـوب ) 20( دانشكده مي تواند فرمهاي نظر خـواهي را بـه صـورت عـالي               ) IT(در صورت نداشتن واحد     : 1تبصره  

  .نمرات را به صورت نمره ارزشيابي منظور نمايدتكميل و ميانگين ) 10(ضعيف ) 14(متوسط 
 در كليه دانشگاهها و دانشكده ها و موسـسات آمـوزش عـالي و پژوهـشي علـوم پزشـكي                     ITتشكيل بخش    : 2تبصره  

  .حداكثر تا مدت يكسال الزامي است 
  

  روند بررسي كيفيت عملكرد آموزشي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء 
در پرونده آموزشـي عـضو هيـأت علمـي از جملـه             يابي كليه مدارك و مستندات موجود       كميته ارتقاء گروه با ارز     .1

هـاي الزم   كسب حد نصاب  (نتايج نظرخواهي هاي انجام شده از فراگيران و همكاران، در صورت احراز شرايط ارتقا               
فيـت عملكـرد آموزشـي      ، پرونده متقاضي را به همراه نظر كميته ارتقاء گروه در مـورد كي             )بر اساس آيين نامه ارتقاء    

 . عضو هيأت علمي حداكثر ظرف مدت سه ماه براي ارزشيابي به دانشكده ارسال مي كند
 دانشكده با جمع بندي اطالعات مندرج در پرونده آموزشي فرد مورد ارزشيابي، موارد زير را به صورت تفـصيلي                    .2

 : در اختيار كميته منتخب دانشكده قرار مي دهد
  نمره20راگيران به صورت يك نمره خام از سقف نتايج نظرخواهي از ف 
  نمره20نتايج نظرخواهي از همكاران به صورت يك نمره خام از سقف  
  نمره20نتايج نظرخواهي از مديران و مسؤوالن ذي ربط به صورت يك نمره خام از سقف  

فعاليــت هــاي ســهم هــر يــك از اجــزاي اشــاره شــده در بنــدهاي ايــن آيــين نامــه در ارزشــيابي كلــي كيفيــت   .٣
 : آموزشي فرد به شرح زير مي باشد
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ه از نظرخـواهي از فراگيـران، همكـاران و مـديران و     در سال اول اجراي اين آيين نامه، سقف امتيـازات كـسب شـد                . 4 
باشد و چنانچه در پرونده آموزشي عضو هيأت علمي مستندات مربوط به ارزيـابي مـستندات و                    مي 20مسؤوالن آموزشي   

 درصـد، بـه مجمـوع       20مدارك مربوط به فعاليت هاي آموزشي ارائه شده باشد، امتياز حاصـله از آن تـا سـقف حـداكثر                     
  .حاصله از جدول فوق اضافه خواهد شدامتيازات 

در بخش مربوط به نتايج نظرخـواهي از        ...) اعم از دانشجويان، دستياران، و      (سهم امتياز هر يك از رده هاي فراگيران         . 5
فراگيران بر اساس سهمي از وقت عضو هيأت علمي است كه، بنابر اظهار وي و تأييد مدير گروه، بـه آمـوزش رده مـورد                

  . ص مي دهدنظر اختصا
 
كميته منتخب دانشكده ، با استفاده از اطالعات ارايه شده در مورد كيفيت عملكرد آموزشي عضو هيـأت علمـي، نظـر                      . 6

در صـورتي كـه كميتـه منتخـب عملكـرد      . خود را در مورد قابل قبول بودن كيفيت عملكرد آموزشي وي ارايه مـي كنـد       
. عملكرد عضو هيأت علمي بر اساس نظر اعضاي كميته تعيـين مـي شـود              آموزشي فرد را قابل قبول بداند، نمره كيفيت         

 درصد باالتر يا پايين تر از نمره به دست آمده از حاصـل جمـع امتيـازات كـسب شـده از      10اين نظر مي تواند حداكثر تا     
  . جدول فوق باشد

 
  . زشيابي رسانده شودنظر كميته منتخب بايد به صورت حضوري، كتبا به اطالع عضو هيأت علمي مورد ار. 7
  
مشروط بر آنكه نقد    (عضو هيأت علمي مي تواند در صورتي كه نقدي بر نتايج ارزشيابي انجام شده از خود داشته باشد                   . 8

مراتب را ظرف مدت دو هفته      ) مذكور صرفا در مورد نحوه اجراي سيستم ارزشيابي در مقايسه با آيين نامه ارزشيابي باشد              
  .به طور مكتوب به دانشكده منعكس نمايدته منتخب پس از اعالم نظر كمي

 
كميته منتخب بايد ضمن بررسي داليل ارايه شده نسبت به اصالح نتايج ارزشيابي يا ارايه توضيحات به عـضو هيـأت                     . 9

  . علمي به صورت مكتوب اقدام نمايد
 

 اختيـار هيـأت مميـزه دانـشگاه يـا           جمع بندي كميته منتخب به همراه خالصه نتايج ارزشيابي عضو هيأت علمي در            . 10
  . هيأت مميزه مركزي قرار مي گيرد
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  )۵پيوست شماره 
 

  فرمهاي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي 
  

  گروه پزشكي
  
  
  

  ) باليني و علوم پايه(پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد  ) 1فرم شماره 
 
  

   سنجي از همكاران در مورد عضو هيات علمي پرشسنامه نظر) 2فرم شماره 
  
  

  )علوم پايه(نظرخواهي از مدير گروه در ارتباط با كيفيت تدريس عضو هيات علمي ) 3فرم شماره 
  
  

  پرسشنامه ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط دستيار) 4فرم شماره 
  
  

  س بخش بالينيپرسشنامه ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط رئي) 5فرم شماره 
  
  

  پرسشنامه ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط معاون آموزشي مركز پزشكي) 6فرم شماره 
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  )باليني و علوم پايه(پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد : فرم شماره يك 
  

  : دانشجوي گرامي
وزشـي و نظـر خـواهي دربـاره تـدريس اسـاتيد             به منظور باال بردن سطح آموزش دانشگاه و استفاده بيشتر از امكانات آم            

محترم ، خواهشمند است با در نظر گرفتن اين واقعيت كه خداوند متعال ناظر بر اعمال و نيات ماست ، بـدون توجـه بـه                          
  .در دستور مربوطه جواب دهيد *با زدن ضربدر ( مسائل شخصي ، به سواالت ذيل 

اطالعات با ارزش و سـازنده اي بـراي اسـتادان و مـسئولين دانـشگاه                بديهي است پاسخهاي واقع بينانه شما در مجموع         
  .فراهم ساخته و در موارد مقتضي از آن استفاده خواهد شد

  شماره دانشجويي  نام استاد  نام درس
  
 ضعيف متوسطخوب  عالي  

          قدرت تفهيم و انتقال مفاهيم درس  1
          ميزان تسلط در موضوع درس  2
          روش تدريس   3
          )در صورت وجود امكانات( ميزان عالقه استاد به استفاده از وسايل كمك آموزشي   4
          ميزان عالقه استاد به امر تدريس  5
          عالقه و رغبت در رفع مشكالت علمي دانشجويان  6
          ميزان پذيرش نظرات دانشجويان در رابطه با درس  7
نظم و ترتيب در فعاليتهاي آموزشـي ، حـضوردر كـالس و طـول زمـان                 ميزان رعايت     8

  كالس
        

          ميزان رعايت سرفصل هاي دروس تعيين شده از طرف ستاد انقالب فرهنگي  9
          ميزان ارائه مطالب و اطالعات جديد 10
          ارائه كاربرد علمي مطالب تدريس شده  11
          ميزان تاثير تكليف تعيين شده 12
          ميزان معرفي منابع و ماخذ در رابطه با درس 13
در صــورت وجــود (ميــزان نتيجــه گيــري از دروس آزمايــشگاهي و كارگــاهي  14

  )امكانات
        

  ارزشيابي دانشجو از خود
  ميزان فعاليت در اين درس نسبت به ساير دروس  1

  ميزان عالقه به اين درس  2
        

          س ديگري با اين استادميزان عالقه در گذراندن در  3
          ميزان دقت در جواب دادن به سواالت اين پرسشنامه  4

  
  . چنانچه نظرات سازنده اي پيرامون مسائل آموزشي دانشگاه و كار اساتيد داريد در پشت اين برگ قيد نمائيد:تذكر 
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  پرسشنامه نظر سنجي از همكاران در مورد عضو هيات علمي -فرم شماره دو 
  
  

  :گروه آموزشي    : رشته تحصيلي      : م و نام خانوادگي هيات علمي ارزيابي شوندهنا
  

  : تاريخ نظر سنجي       : بيمارستان           :بخش 
  
  

 ضعيف متوسط خوب  عالي   موضوع  رديف

          كيفيت و به روز بودن دانش تخصصي  1

          حضور موثر در فعاليتهاي آموزشي طبق برنامه  2

           آموزشيكيفيت فعاليتهاي  3

          رعايت مباني علمي در خدمات و فعاليت ها  4

          رعايت اصول اخالقي و رفتار حرفه اي  5

          تعامل مثبت و سازنده با ديگران  6

          مسئوليت پذيري در امور محوله  7

          مشاركت موثر و علمي در ارزيابي فراگيران  8

          يك عضو هيات علمي نظر كلي شما در مورد شايستگي هاي آكادم  9

          تالش در جهت ارتقاي فعاليتهاي آموزشي گروه  10
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  نظر خواهي از مدير گروه در ارتباط با كيفيت تدريس عضو هيات علمي : سهفرم شماره 
  
  

  : همكار گرامي 
  . فرم اقدام فرمائيدخواهشمند است با توجه به جميع جوانب امر در ارتباط با عضو هيات علمي گروه نسبت به تكميل اين

  
  

  ضعيف  متوسط  خوب   عالي  

          ميزان رعايت مباني فرهنگي و ارزشهاي اسالمي  1

          عالقه و تالش در ترويج اصول اخالقي و اعتقادي اسالمي  2

          مينوآوري و ابداع در ارائه تازه هاي علمي در رشته مربوط و پذيرش دست آوردهاي نوين عل  3

          رعايت نظم و داشتن پشتكار در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله  4

          مشاركت فكري و اداري با گروه در فعاليتهاي علمي و عملي  5

          قدرت در پژوهش و تحقيق و ميزان موفقيت در آنها  6

          ينارهاي داخلي و خارجيقدرت بيان و تسلط بر مطالب پژوهشي هنگام شركت نمودن در كنفرانس ها و سم  7

          اشتياق به تدوين و ترجمه و درج مطالب درسي و علمي و كتب آموزشي   8

          نحوه مشاركت و سرپرستي پايان نامه هاي دانشجويان  9

          .نحوه مشاركت و سرپرستي مقاالت يا پروژه هايي كه توسط دانشجويان اجرا مي شود 10

           در امر فراهم نمودن فيلم و اساليد در ارتباط با درسميزان فعاليت و كارآيي 11

          )تشكيل سمينارها و مباحثات علمي در ارتباط با كارهاي خارج دانشگاه(ميزان تحرك علمي در گروه  12

          ميزان مشاركت در ايجاد امكانات آموزشي مثل كتابخانه و آزمايشگاه كارگاه و ساير ملزومات گروه 13

          ان عالقه و پشتكار به انجام امور علمي و تحقيقي در خارج از ساعات موظف اداريميز 14
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  فراگيرپرسشنامه ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط  : چهارفرم شماره  
  

   : فراگيرسال تحصيلي             : نام مركز آموزشي 
  :رشته تحصيلي              : تاريخ ارزشيابي 

  
 ضعيف  توسطم  خوبعالي   عنوان رديف

          رعايت اخالق پزشكي  1
          ميزان حضور در گزارش صبحگاهي  1-2
          ميزان تاثير و فعاليت در گزارش صبحگاهي  2-2
          ميزان حضور در راندها  1-3
          ميزان تاثير و فعاليت در راندها  2-3
          ميزان حضور در كنفرانس هاي بيمارستاني  1-4
          اليت در كنفرانس هاي بيمارستانيميزان تاثير و فع  2-4
          ميزان حضور در ژورنال كالب  1-5
          ميزان تاثير و فعاليت در ژورنال كالب  2-5
          CPCميزان حضور در   1-6
          CPCميزان تاثير و فعاليت در   2-6
          ميزان حضور در جلسات موربيديتي و مورتاليتي  1-7
          در موربيديتي و مورتاليتيميزان تاثير و فعاليت   2-7
          ميزان حضور در درمانگاه  1-8
          ميزان تاثير و فعاليت در درمانگاه  2-8
در صورتي كـه ايـشان اسـتاد        ( نقش موثر در بهبود فعاليتهاي اورژانس         9

  )اورژانس است
        

          ميزان در دسترس بودن در كشيك هاي آنكالي  1-10
          اليت در كشيك هاي آنكاليميزان تاثير و فع  2-10

          )به طور كلي(كيفيت آموزش استاد و ميزان بهره گيري دانشجو   11
          مهارت هاي علمي در آموزش باليني  12
          ايجاد انگيزه در دستياران براي مطالعه و كارهاي پژوهشي  13
          ميزان استقبال در مشاوره و راهنمايي و كمك رفع مشكالت دستيار  14
          انعطاف پذيري در مقابل انتقادات و پيشنهادات  15
          ميزان حضور در اتاق عمل  16
          ميزان تاثير و فعاليت آموزشي در اتاق عمل  17

          جمع  
در صورتيكه هر يك از موارد فرم فوق به رشته تخصصي عضو هيات علمي ارتباطي ندارد آن مورد و ارزشـيابي آن از                        *

  :مهر و امضاء                                                                                                      .شودجدول حذف 
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  پرسشنامه ارزشيابي عضو هيات علمي باليني توسط رئيس بخش باليني : پنجفرم شماره 
  

  : تاريخ ارزشيابي           : نام مركز آموزشي 
  : نام بخش
  ضعيف متوسط  خوب عالي  انعنو رديف

          رعايت اخالق پزشكي  1
          ميزان حضور در گزارش صبحگاهي  1-2
          ميزان تاثير و فعاليت در گزارش صبحگاهي  2-2
          ميزان حضور در راندها  1-3
          ميزان تاثير و فعاليت در راندها  2-3
          ميزان حضور در كنفرانس هاي بيمارستاني  1-4
          ان تاثير و فعاليت در كنفرانس هاي بيمارستانيميز  2-4
          ميزان حضور در ژورنال كالب  1-5
          ميزان تاثير و فعاليت در ژورنال كالب  2-5
          CPCميزان حضور در   1-6
          CPCميزان تاثير و فعاليت در   2-6
          ميزان حضور در جلسات موربيديتي و مورتاليتي  1-7
          ثير و فعاليت در موربيديتي و مورتاليتيميزان تا  2-7
          ميزان حضور در درمانگاه  1-8
          ميزان تاثير و فعاليت در درمانگاه  2-8
در صورتي كـه ايـشان اسـتاد        ( نقش موثر در بهبود فعاليتهاي اورژانس         9

  )اورژانس است
        

          ميزان در دسترس بودن در كشيك هاي آنكالي  1-10
          ان تاثير و فعاليت در كشيك هاي آنكاليميز  2-10

          آشنايي با تازه هاي علمي و حرفه اي  11
          احساس مسئوليت در حيطه وظايف محوله  12
          ميزان همكاري با گروه آموزشي   13
          انعطاف پذيري در مقابل انتقادات و پيشنهادات  14
          ميزان حضور در اتاق عمل  15
          ثير و فعاليتهاي آموزشي در اتاق عملميزان تا  16

          جمع  
در صورتيكه هر يك از موارد فرم فوق به رشته تخصصي عضو هيات علمي ارتباطي ندارد آن مورد و ارزشـيابي آن                       * *

   .از جدول حذف شود
  

  :هر و امضاء م
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  ز پزشكيپرسشنامه ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط معاون آموزشي مرك : ششفرم شماره 
  
  

  :تاريخ ارزشيابي          : نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي 
  : مرتبه علمي 
  :گروه آموزشي

  
  رديف

  

                                                                                        امتياز

  

  

  فعاليتهاي آموزشي

  ضعيف  متوسط  خوب  عالي

گزارش صبحگاهي كنفرانس مرگ    ( سات علمي   همكاري در برگزاري جل     1

  )و مير

        

          نحوه رعايت برنامه كالس ها  2

          رعايت مقررات مربوط آموزشي نحوه ارائه سؤاالت امتحاني  3

          پاسخگويي به سواالت دانشجويان  4

          اعالم به موقع نمرات  5

          اثر بخشي آموزشي عضو هيات علمي  6

          در رفع مشكالت آموزشي دانشجويان و دستيارانجديت و عالقه   7

          رعايت ضوابط و مقررات اداري  8

          جديت در قبال وظايف محوله  9

          نحوه همكاري با مسئولين براي رفع مشكالت مركز  10

          استمرار حضور در شوراها و كميته اي مركز  11

          حضور فيزيكي در مركز   12
  

  
  :مهر و امضاء 
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  شرايط اختصاصي مربوط به اساتيد معارف اسالمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) 6پيوست شماره 

  
 ارزيابي عملكرد آموزش اساتيد معارف اسالمي براساس دستورالعملي كه با رعايت مفاد اين آئين نامه – 1

 وزارت متبوع ابالغ مي توسط معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي تهيه و با تائيد معاونت آموزشي
  ) 1-1-7جايگزين بند .(گردد انجام مي گيرد

 و 20 امتياز كميت تدريس براي ارتقاء كليه مراتب اعضاي هيات علمي دروس معارف اسالمي حداقل – 2
  ) 1-2 بند 9جايگزين تبصره (  مي باشد 50حداكثر 

 آموزش مختلف با تائيد معاونت امور اساتيد  تدوين استانداردها و برنامه هاي آموزي كشوري در دوره هاي– 3
 دانش پژوهي 1-6جايگزين بند ( امتياز 15و دروس معارف اسالمي و معاونت آموزشي وزارت متبوع تا 

  )آموزشي
 سال خدمت اخير شامل حداقل هاي زير 5 سرآمدي در آموزش براي اساتيد دروس معارف اسالمي كه – 4

  ) در آموزش سرآمدي1-9-2جايگزين بند (باشد 
  19            كيفيت عملكرد آموزش 

  60              كميت آموزش 
  20        ) مجموعاً(راهنمايي پايان نامه و دانش پژوهي 

  110            مجموع امتياز ماده يك 
  
  جايگزين ب بند . ( الزامي نمي باشد1 داشتن مقاله تحقيقي اصيل در نمايه هاي بين المللي معتبر نوع – 5
7-5(  
مقاالت تهيه شده از پايان نامه فرد ( براي مرتبه دانشياري 2-1ل سه امتياز از مقاالت بند  كسب حداق– 6

  )5-7جايگزين د بند ) (متقاضي در اين امتياز منظور نمي شود
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   فرمهاي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي - 7پيوست شماره 
  

  گروههاي معارف اسالمي
  
  
   دانشجو در زمينه فعاليتهاي آموزشي استادان فرم نظر خواهي از ) 1
  
  
  )گرايش آشنايي با منابع اسالمي(فرم ارزشيابي حضوري اساتيد  ) 2
  
  
  )گرايش اخالق اسالمي( فرم ارزشيابي حضوري اساتيد ) 3
  
  
  )گرايش انقالب اسالمي(فرم ارزشيابي حضوري اساتيد ) 4
  
  
  )و تمدن اسالميگرايش تاريخ (فرم ارزشيابي حضوري اساتيد ) 5
  
  
  )گرايش مباني نظري اسالم(فرم ارزشيابي حضوري اساتيد ) 6
  
  
  پرسشنامه خود سنجي و سرپرست) 7
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