
 بنام خدا

 آیین نامه شئون استادی

های آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای  با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمي و ضرورت حفظ شأن و قداست واالی محیط

وشئون  های فرهنگياسالمي و برای ایجاد وحدت رویه در بررسي صالحیتوری از استادان فرهیخته، كارآمد و مؤمن به آرمانهای انقالب  هیأت علمي و لزوم بهره

بررسي صالحیت اعضای هیات علمي بر  .به تصویب هیات ممیزه دانشگاه رسید  17/12/1395یین نامه زیر در تاریخ آ اعضای  هیأت علمي متقاضي ارتقاء،استادی 

كمیته ارزیابي شئون استادی  دیده و برای هر معیار مصادیق بارز احراز و عدم احراز نیز آورده شده است.معیار مشخص گر 11محور اصلي و  3یین نامه در آمبنای این 

در تکمیل فرم های مربوطه توجه به نکات زیر صورت ذكر شده نمره كلي فرد در هر معیار را منظور مي نمایند.  مضادیقدر دو سطح دانشکده ای و دانشگاهي بر اساس 

 مي پذیرد:

 نمره گذاری مي شود. 10تا  1نمرات هر معیار در دامنه  -1

 مي باشد. 10از  5در هر معیار نمره متیاز الزم برای ارتقاء به در هر مرتبه حداقل ا -2

 عدم تحقق( سایر شرایط امتیاز بندی مي گردد -معیار دین مداری شرط الزم است كه در صورت تحقق آن )به شکل تحقق -3

(  است يشرط كه یمدار نید جز به جدول در مذكور اریمع 10 از( )كل نمره درصد70)نمره 100نمره از  70ارتقاء به مرتبه دانشیاری حداقل امتیاز الزم برای  -4

 باشد يم

درصد 85)معیار مذكور در جدول به جز دین مداری كه شرطي است (  مي باشد  10نمره)از  100نمره از  85تقاء به مرتبه استادیرحداقل امتیاز الزم برای ا -5

 نمره كل(.

 ثبت مي گردد. دانشکده ای و دانشگاهينمره گذاری در فرم های جداگانه   -6



 

 ارزیابي صالحیت شئون استادی  آیین نامه ومعیار های

 معیارهای عمومی ارزشیابی صالحیت ارتقاء اساتید

 صالحیت احراز مصادیق عدم صالحیتاحراز مصادیق معیار ها محورها

ی
الق

ی اخ
محورها

 

 ترویج خدا باوری و آموزه های معصومین - دین مداری

 تأكید بر بعد روحاني انسان در برخورد با بیماران و دانشجویان -

 قیام به وظایف دیني و عامل به احکام بودن -

 تعهد به ارزش های جمهوری اسالمي -

 به دنیا و مال و مقام های زودگذر شدید  عدم دلبستگي- -

 ترویج شرک و كفر  -

 حد بر دیدگاه های مادی در مقابل دیدگاه های معنوی تأكید بیش از -

تحقیر و بي توجهي به ابعاد روحاني و روان شناختي انسان در آموزش  -

 دانشجویان و درمان بیماران

 اشتهار به بي توجهي به شعائر و احکام دیني  -

 زیر سؤال بردن ارزش های جمهوری اسالمي -

 انساني عدم رعایت حالل و حرام و اخالق  اشتهار به -

هدفداری و 

 جهت مندی

 تالش در جهت ارتقاء ارزش های فرهنگي  جامعه  -

 افتخار به ایراني بودن  -

 ترویج خود باوری -

 استقالل در اندیشه و تفکر -

 داشتن اعتماد به نفس -

 بي انصافي و بي عدالتي در برخوردها -

 بي توجهي به نیازهای مردم و كشور خود -

 تحقیر پیشینه فرهنگي و علمي كشور(تحقیر فرهنگ و ارزش های كشور )  -

 خود باختگي در برابر فرهنگ مادیاشتهار به  -

 ترویج بیگانه باوری -

 فقدان اعتماد به نفس  -

تعهد به اصول 

اخالقی 

ارزش  قداست و

 های حرفه ای

 صداقت و راست گویي -

برخورد با  رعایت حریم های رفتاری دردر انصاف و عدالت -

 دانشجویان، بیماران و همکاران

 احترام  به حقوق انسان ها -

 مسؤولیت پذیری در برابر دانشجویان، مراجعین و  همکاران -

 رعایت محدویت های صالحیت حرفه ای -

 رعایت شؤونات حرفه ای تعریف شده  در دانشگاه و محل كار -

 ر نامناسبورفتا دروغ گویي و دو رویي -

 عدم رعایت حقوق دیگران -

 اشتهار به مسؤولیت گریزی  -

 ورود به عرصه های خارج از اطالعات و تخصص خود -

 عدم رعایت شؤونات حرفه ای تعریف شده در دانشگاه و محل كار -

 افشای راز  -

 بي حرمتي به بیماران در برابر دانشجویان و همکاران -



  راز داری -

 از خود گذشتگي -

با دانشجویان،  ای و عرفيشرعي و حرفه رعایت حریم های  -

 و پرسنل در تمام سطوح بیماران و همکاران

 رفتار محترمانه و بزرگوارانه با همکاران -

 عدم تبعیض در برخورد با دیگران -

 مشاركت و همفکری در حل مشکالت دانشگاه -

 رعایت حقوق دانشجویان در انتشار مقاالت علمي -

 متیازعدم سؤ استفاده از موقعیت شغلي خود برای كسب ا -

 تکمیل اوراق پرونده پزشکي بیمار با دقت و خط خوانا -

 رعایت كدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودني ها)بیماران، -

 كودكان، داوطلبان، حیوانات آزمایشگاهي، ...( 

تالش محسوس برای حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعي و  -

 اجتماعي

 تالش در جهت الگو شدن -

 عدم رعایت شؤون هیأت علمي -

 با دانشجویان، بیماران و همکاران رفتار نامناسب -

 عدم توجه به جایگاه حرفه ای و اجتماعي خود  -

 رفتار اهانت آمیز با همکاران -

 عدم مشاركت و همفکری در حل مشکالت دانشگاه -

 عدم رعایت حقوق دانشجویان در انتشار مقاالت علمي -

 سؤ استفاده از موقعیت شغلي خود برای كسب امتیاز -

 نده بیمار با دقت و خط خواناعدم تکمیل اوراق پرو -

 كان،عدم رعایت كدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودني ها )بیماران، كود -

 داوطلبان، حیوانات آزمایشگاهي، ...(

  بي توجهي در حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعي و اجتماعي -

 وجود شکایت قابل توجه  -

 خود و دیگران نیات خیرخواهانه برای - خیر خواهی

 خودداری از غیبت -

 از دیگران حسادت وغیبتخودداری از -

 كمک به دیگران -

 آموزش تجربیات زندگي به دانشجو و بیمار -

رعایت دو اصل دور اندیشي و صرفه جویي در هزینه های  -

 آموزشي و درماني 

 شاره به نکات اخالقي در حین تدریسا -

 ه برای تعاليمقدم داشتن منافع جمعي بر منافع شخصي و دغدغ -

 دانشگاه و جامعه

 دم رعایت حریم خصوصي اطرافیانع- نیات بدخواهانه برای خود و دیگران -

 غیبت و سخن چیني -

 عیب جویي از دیگران در رفتار و گفتار -

 بي توجهي به نیازهای بیماران، دانشجویان و همکاران -

 مال(تحمیل هزینه های بي مورد به بیماران )عدم استفاده صحیح از بیت ال -

 زیان رساني به سیستم آموزشي و درماني -

 بهترین ها را صرفا برای خودش بپسندد -

 بي توجهي به سعادت و رستگاری دانشجویان، و همکاران -

 معهمقدم داشتن منافع فردی بر جمعي و بي توجهي به تعالي دانشگاه و جا -

 پرهیز از رفتار متکبرانه و غرور علمي - تواضع

 خالق و مخلوقشکرگزاری در برابر  -

 تکبر در تفکر، گفتار و رفتار  -

 ناسپاسي و قدرناشناسي در برابر خالق و مخلوق -

محورها
 ی

الق
اخ

 ی



 تواضع در برابر  اساتید و دانشمندان پیش كسوت -

 در دسترس بودن برای همکاران، دانشجویان و بیماران -

ای هراهنمایي بي حرمتي به اساتید و دانشمندان پیش كسوت و بي توجهي به  -

 آنها

 هتک حرمت همکاران، دانشجویان و بیماران -

یان، )مکرر( در مورد عدم دسترسي از جانب دانشجو قابل توجهوجود شکایات  -

 همکاران و بیماران

 خوش رویي و مهرباني - خوش خلقی 

 صبر و شکیبایي در تفکر، گفتار و رفتار  -

 سعه صدر و انتقاد پذیری -

 لحن و تن صدای مناسب -

 خلقي ثبات -

 انعطاف پذیری در تفکر، گفتار و رفتار -

 اشتباهات خود پذیرش  -

 شجاعت عذرخواهي در هنگام اشتباه -

 بد اخالقي و تند خویي -

 شتهار به تنگ نظری و جمود فکریا -

 لحن و تن صدای نامتعارف و نابهنجار -

 بي ثباتي خلقي -

 عدم انعطاف در تفکر، گفتار و رفتار -

 انکار و توجیه اشتباهات خود -

 اهفرار از عذر خواهي در هنگام اشتب اصرار به انجام كارهای اشتباه و -

محورها
 ی

الق
اخ

 ی



ی
ی  ارتباط

محورها
 

علم جویی و  

 دانشجو پروری

ر ددر جستجوی افکار، ایده ها، منابع وتجارب بودن و مداومت  -

 فراگیری

سخاوت در انتقال علم و دانش و سهیم كردن دیگران در  -

 یادگیری های خود

 ارزیابي دقیق آموخته های دانشجویان اهمیت قائل شدن برای -

 توجه به تفاوت های فردی و نیازهای دانشجویان -

 نشان دادن نگرش مثبت نسبت به دانشجویان و بیماران -

 عالقه مندی به شغل و حرفه استادی -

 ایجاد وجد و نشاط الزم در جریان یادگیری دانشجویان -

در تشویق دانشجویان به تفکر و استفاده از روش پرسشگری  -

 تدریس

 تشویق استقالل و تصمیم گیری مستقالنه در دانشجویان  -

 روبرو كردن دانشجویان با بیماران در كارهای بالیني -

 ارائه مشاوره به دانشجویان با گشاده رویي -

 استفاده از توانمندی های دانشجویان در ساماندهي كارها -

 انتقال فرهنگ مفاخر بومي در البالی تدریس -

 

شجویان دان ش ها، ایده ها، منابع و تجارب به گواهي همکاران وبه روز نبودن رو -

 مورد وثوق 

 اشتهار به خساست در انتقال علم و دانش به دیگران -

 ارزیابي عملکرد دانشجویان به صورت سطحي و سرسری -

ي توجهي تعمدی به ویژگي ها و تفاوت های فردی و مشکالت شخصي ب- -

 دانشجویان

   نشجویان و بیماراننشان دادن نگرش منفي به دا -

 دلسردی و عدم عالقه به حرفه استادی -

س شکایت های مکرر دانشجویان از یکنواختي و فقدان نشاط الزم در تدری -

 استاد

 آنان و فرصت ندادن برای بروز اندیشه هایفراگیران سركوب تفکر  -

 عدم ارائه بازخورد متناسب به دانشجویان و بیماران  -

  رانیفراگتشویق وابستگي و تملق گویي در  -

 در كارهای بالیني رانیفراگعدم توجه به تجربه افزایي  -

 بي توجهي محسوس در ارائه مشاوره به دانشجویان -

 بي توجهي به ظرفیت های دانشجویي در انجام امور -

 تحقیر فرهنگ مفاخر بومي -



 وقت شناسي - نظم و انضباط 

 پوشش مناسب آراستگي و -

 حضور محسوس در محل كار -

 نظم در شروع و اتمام كالس -

 احترام به وقت دانشجویان و بیماران -

 رعایت سلسله مراتب اداری -

ر عدم پاسخ گویي به تلفن همراه درعایت حقوق مخاطبین )مثال -

 مگر در موارد اضطراری(كالس و بالین بیمار 

ای اختصاص وقت كافي بر عدم بي انضباطي در رعایت وقت و زمان كارها و  -
 آموزشي، درماني و پژوهشي وظایف

 اشتهار به نامرتب بودن ظاهر استاد  -

ز اتقل عدم تأیید حضور محسوس و موثر استاد در محل كار به گزارش افراد مس -

 مدیران،دانشجویان و همکاران  جمله

 بي نظمي در شروع و اتمام كالس ها -

 اتالف وقت دانشجویان و بیماران -

داری ابررسي هیأت موارد آشکار و منطقي از عدم رعایت سلسله مراتب در طي  -

 ذكر شده باشد

 پاسخ گویي به تلفن همراه  در كالس و عدم رعایت حقوق مخاطبین )مثل -

 (موارد غیر الزم و غیراضطراریبالین بیمار  )در 

 

ی
ی ارتباط

محور ها
 



 

مهارت های 

 ارتباطی

 آغاز شروع هر رابطه آموزشي مثلایجاد ارتباط معنوی و موثر در  -

گفتار با نام خدا، پیشي گرفتن در سالم گفتن، سالم كردن 

هنگام ورود به كالس و خداحافظي و دعای خیر هنگام اتمام 

 و پاسخ سالم دیگران را به شایستگي دادن كالس

 عدم تمسخر دانشجو به ویژه در جمع -

 -آشنایي با اسامي دانشجویان در حد مقدور -

 در تقسیم نگاه بین دانشجویان در زمان تدریس مساوات -

 رفتار محبت آمیز با بیماران و خانواده آنها -

 ارانهمدلي با دانشجویان و بیم- -

 و بیمار رانیفراگرفتارهای غیر كالمي مناسب با  -

ران صرف وقت كافي برای دستیابي به سؤاالت دانشجویان یا بیما -

 و پاسخ به آنها

 جلب توجه دانشجویان  سؤال كردن با قصد آموزش و -

ثل مزشي عدم تالش برای ایجاد ارتباط معنوی و موثر در ابتدای هر رابطه آمو -

گام دن هنمنتظر سالم كردن دیگران بودن، سالم نکر، آغاز گفتار بدون نام خدا

 دادننورود به كالس و عدم خدافظي و دعای خیر هنگام خروج از كالس، پاسخ 

 به سالم دیگران

 دانشجو در جمعتمسخر  -

 بي توجهي به اسامي دانشجویان  -

 عیني از دانشجویان در زمان تدریسنگاه به تعداد م- -

 ار و خانواده اورفتار تحقیر آمیز با بیم- -

 انشجویان، بیماران و همکاران دبي توجهي به نظر - -

 عدم همدلي نسبت به دیگران -

 رفتار های غیر كالمي نامناسب در برخورد با دیگران -

 نختصاص وقت كافي برای قانع كردن دانشجویان، بیماران و همکاراعدم ا -

 سؤال كردن به منظور مچ گیری - -

 

  

ی
محور شؤون استاد

 

ایده پردازی و 

 خالقیت 

 داشتن دیدگاه نقادانه و منصفانه در فعالیت های علمي  -

داشتن جرائت و جسارت علمي در برخورد با اندیشه های  -

 ناكارآمد

  بلند بودن در فعالیت های علميبلند همتي و طبع  -

 آزاد اندیشي -

 احساس نیاز به تغییر شرایط و رشد علمي -

 تالش برای رفع موانع ایده پردازی و خالقیت -

 ارائه طرح های جدید و بدیع برای رفع مشکالت جامعه -

 ه روز بودن اطالعات استادب -

 تعصب علمي و بي توجهي به نقد علمي تفکر ات خود و دیگران -

 توسل به ترس و كناره گیری در مبارزه با اندیشه های ناكارآمد  -

 كم همتي و كوتاه نظری در فعالیت های علمي -

 وابستگي و تحجر در فکر و اندیشه -

 تن دادن به شرایط موجود و تالش نکردن برای تغییر نابساماني ها -

 عدم قاطعیت در رفع موانع ایده پردازی و خالقیت -

 

 كارآفرینيآموزش  - علم نافع

   پرداختن به فلسفه علم و نقد آن -

 بي توجهي به تولید كار در جامعه -

 های علمي بدون نقد آنها تابعیت چشم بسته از روش -

ی
ی ارتباط

محور ها
 



 

 

 طرح سؤاالت مفید، مؤثر، مسأله محور و كاربردی -

بازشناسي كاستي ها، چالش - تالش در جهت خود سازی معنوی -

 ها و تالش در تکمیل آموزش ها

  اهمیت دادن به گرد آوری و ثبت تجارب -

 طرح سؤاالت غیر منطقي، بي فایده و غیر مؤثر -

 بي توجهي به خود سازی معنوی -

 بي توجهي به كاستي ها، چالش ها و مسائل و مشکالت جاری -

  اهمیت ندادن به گرد آوری و ثبت تجارب -

 نافع علم
ی

ن استاد
حور شؤو

م
 


