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 ترویج خدا باوری و آموزه های معصومین - دین مداری

 تأکید بر بعد روحانی انسان در برخورد با بیماران و دانشجویان-

 

 قیام به وظایف دینی و عامل به احکام بودن-

 تعهد به ارزش های جمهوری اسالمی -

 و مال و مقام های زودگذر عدم دلبستگی به دنیا-

 ترویج شرک و کفر  -

 تأکید بیش از حد بر دیدگاه های مادی در مقابل دیدگاه های معنوی

تحقیر و بی توجهی به ابعاد روحانی و روان شناختی انسان در آموزش دانشجویان و درمان 

 بیماران

 اشتهار به بی توجهی به شعائر و احکام دینی -

 های جمهوری اسالمیزیر سؤال بردن ارزش -

 عدم رعایت حالل و حرام و اخالق انسانی در کار و زندگی شخصی  -



هدفداری و 

 جهت مندی

 خداوند را ناظر بر کارهای خود دانستن -

 تالش در جهت ارتقاء ارزش های فرهنگی  جامعه  -

 افتخار به ایرانی بودن  -

 نهاداشتن اهداف متعالی و انتخاب فعالیت ها بر اساس آ -

 ترویج خود باوری -

 استقالل در اندیشه و تفکر -

 داشتن اعتماد به نفس  -

 بی انصافی و بی عدالتی در برخوردها-

 بی توجهی به نیازهای مردم و کشور خود-

 تحقیر فرهنگ و ارزش های کشور ) تحقیر پیشینه فرهنگی و علمی کشور(-

 خود باختگی در برابر فرهنگ مادی- -

 بیگانه باوریترویج  --

 وابستگی به گروه ها و افراد در اندیشه، گفتار و رفتار  -

 فقدان اعتماد به نفس  -

تعهد به اصول 

اخالقی و 

ارزش های 

 حرفه ای

 صداقت و راست گویی-

 انصاف و عدالت در برخورد با دانشجویان، بیماران و همکاران--

 احترام  به حقوق انسان ها--

 رابر دانشجویان، مراجعین و  همکارانمسؤولیت پذیری در ب -

 رعایت محدویت های صالحیت حرفه ای-

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

 راز داری -

 حفظ آبرو و حرمت بیمار در آموزش های بالینی و غیر آن-

 از خود گذشتگی-

 رعایت حریم های رفتاری با دانشجویان، بیماران و همکاران -

 خود را در جایگاه الگو دیدن  -

 رفتار محترمانه و بزرگوارانه با همکاران-

 عدم تبعیض در برخورد با دیگران -

 مشارکت و همفکری در حل مشکالت دانشگاه-

 رعایت حقوق دانشجویان در انتشار مقاالت علمی-

 عدم سؤ استفاده از موقعیت شغلی خود برای کسب امتیاز-

 تکمیل اوراق پرونده پزشکی بیمار با دقت و خط خوانا-

رعایت کدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودنی ها)بیماران، کودکان، -

 داوطلبان، حیوانات آزمایشگاهی، ...( 

 تالش محسوس برای حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعی و اجتماعی -

 دروغ گویی و دو رویی-

 برخورد با دانشجویان، بیماران و همکارانبی انصافی و بی عدالتی در  -

 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 کار-

 افشای راز  دیگران  -

 همکاران بی حرمتی به بیماران در برابر دانشجویان و -

 عدم رعایت شؤون هیأت علمی--

 سبکی در رفتار با دانشجویان، بیماران و همکاران -

 عدم توجه به جایگاه حرفه ای و اجتماعی خود  -

 رفتار اهانت آمیز با همکاران-

 تبعیض در برخوردها با دیگران-

 عدم مشارکت و همفکری در حل مشکالت دانشگاه-

 انتشار مقاالت علمی عدم رعایت حقوق دانشجویان در-

 سؤ استفاده از موقعیت شغلی خود برای کسب امتیاز -

 عدم تکمیل اوراق پرونده بیمار با دقت و خط خوانا-

عدم رعایت کدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودنی ها )بیماران، کودکان، داوطلبان، -

 حیوانات آزمایشگاهی، ...(

 طبیعی و اجتماعی بی توجهی در حفظ و صیانت از محیط زیست-



 نیات خیرخواهانه برای خود و دیگران- خیر خواهی

 رعایت حریم خصوصی اطرافیان-

 خودداری از غیبت-

 خودداری از بدگویی از دیگران-

 دستگیری -

 آموزش تجربیات زندگی به دانشجو و بیمار-

 رعایت دو اصل دور اندیشی و صرفه جویی در هزینه های آموزشی و درمانی -

 آن چه را برای خود می پسندد، برای دیگران بخواهد-

 توجه به سعادت و رستگاری دانشجویان، بیماران و همکاران -

 اشاره به نکات اخالقی در حین تدریس-

 احساس مسؤولیت نسبت به رشد اخالقی دانشجویان-

مقدم داشتن منافع جمعی بر منافع شخصی و دغدغه برای تعالی دانشگاه و -

 جامعه

 یات بدخواهانه برای خود و دیگرانن-

 عدم رعایت حریم خصوصی اطرافیان-

 غیبت و سخن چینی -

 عیب جویی از دیگران در رفتار و گفتار-

 بی توجهی به نیازهای بیماران، دانشجویان و همکاران-

 نشان دادن تکبر نسبت به دیگران -

 تحمیل هزینه های بی مورد به بیماران )عدم استفاده صحیح از بیت المال(-

 زیان رسانی به سیستم آموزشی و درمانی-

 بهترین ها را صرفا برای خودش بپسندد- -1

 بی توجهی به سعادت و رستگاری دانشجویان، بیماران و همکاران- -2

 بی توجهی به نکات اخالقی در حین تدریس-

 فردی بر جمعی و بی توجهی به تعالی دانشگاه و جامعهمقدم داشتن منافع  -

 پرهیز از رفتار متکبرانه و غرور علمی- تواضع

 شکرگزاری در برابر خالق و مخلوق-

 تواضع در برابر  اساتید و دانشمندان پیش کسوت-

 احترام به همکاران و پرسنل-

 در دسترس بودن برای همکاران، دانشجویان و بیماران -

 تکبر در تفکر، گفتار و رفتار -

 ناسپاسی و قدرناشناسی در برابر خالق و مخلوق-

 بی حرمتی به اساتید و دانشمندان پیش کسوت و بی توجهی به راهنمایی های آنها -

 اشتهار به هتک حرمت همکاران، دانشجویان و بیماران  -

دانشجویان، همکاران و در مورد عدم دسترسی از جانب )مکرر( قابل توجهوجود شکایات  -

 بیماران

 خوش رویی و مهربانی- خوش خلقی 

 صبر و شکیبایی در تفکر، گفتار و رفتار -

 سعه صدر و انتقاد پذیری -

 لحن و تن صدای مناسب -

 ثبات خلقی-

 انعطاف پذیری در تفکر، گفتار و رفتار-

 اعتراف به اشتباهات خود-

 شجاعت عذرخواهی در هنگام اشتباه-

 اخالقی و تند خوییبد -

 دستپاچگی در تفکر، گفتار و رفتار -

 اشتهار به تنگ نظری و جمود فکری-

 لحن و تن صدای نامتعارف و نابهنجار-

 بی ثباتی خلقی-

 عدم انعطاف در تفکر، گفتار و رفتار-

 انکار و توجیه اشتباهات خود -

 م اشتباهفرار از عذر خواهی در هنگا اصرار به انجام کارهای اشتباه و -



ی
ی  ارتباط

محورها
 

علم جویی و  

دانشجو 

 پروری

 در جستجوی افکار، ایده ها، منابع وتجارب بودن و مداومت در فراگیری-

 برقراری ارتباط انسانی با دانشجویان و بیماران-

 سخاوت در انتقال علم و دانش و سهیم کردن دیگران در یادگیری های خود -

 بی دقیق آموخته های دانشجویاناهمیت قائل شدن برای ارزیا-

 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-

 پرسشگری در تدریستشویق دانشجویان به تفکر و استفاده از روش  -

 بازخورد متناسب دادن به دانشجویان و بیماران  -

 تشویق استقالل و تصمیم گیری مستقالنه در دانشجویان و بیماران -

 روبرو کردن دانشجویان با بیماران در کارهای بالینی-

 توجه به پیشرفت های دانشجویان-

 ارائه مشاوره به دانشجویان با گشاده رویی-

 از توانمندی های دانشجویان در ساماندهی کارهااستفاده  -

 انتقال فرهنگ مفاخر بومی در البالی تدریس -

 به روز نبودن روش ها، ایده ها، منابع و تجارب به گواهی همکاران و دانشجویان مورد وثوق -

 برخورد های غیر انسانی با دانشجویان و بیماران-

 ه دیگراناشتهار به خساست در انتقال علم و دانش ب-

 ارزیابی عملکرد دانشجویان به صورت سطحی و سرسری  -

 بی توجهی تعمدی به ویژگی ها و تفاوت های فردی و مشکالت شخصی دانشجویان-

 نشان دادن نگرش منفی به دانشجویان و بیماران -

 دلسردی و عدم عالقه به حرفه استادی--

 شاط الزم در تدریس استادشکایت های مکرر دانشجویان از یکنواختی و فقدان ن -

 سرکوب تفکر دانشجویان و فرصت ندادن برای بروز اندیشه های دانشجویان -

 عدم ارائه بازخورد متناسب به دانشجویان و بیماران  -

 تشویق وابستگی و تملق گویی در دانشجویان  -

 عدم توجه به تجربه افزایی دانشجویان در کارهای بالینی -

 ت های دانشجویانبی توجهی به پیشرف-

 بی توجهی محسوس در ارائه مشاوره به دانشجویان-

 بی توجهی به ظرفیت های دانشجویی در انجام امور-

 تحقیر فرهنگ مفاخر بومی--

 وقت شناسی- نظم و انضباط

 

 آراستگی و پوشش مناسب-

 حضور محسوس در محل کار-

 

 نظم در شروع و اتمام کالس -

 و بیماران احترام به وقت دانشجویان-

 رعایت سلسله مراتب اداری-

عدم پاسخ گویی به تلفن همراه در کالس و بالین رعایت حقوق مخاطبین )مثل-

 مگر در موارد اضطراری(بیمار 

آموزشی،  عدم اختصاص وقت کافی برای وظایف بی انضباطی در رعایت وقت و زمان کارها و  -

 درمانی و پژوهشی

 هر استاد اشتهار به نامرتب بودن ظا  -

 عدم تأیید حضور محسوس و موثر استاد در محل کار به گزارش افراد مستقل از جمله -

 مدیران، دانشجویان، بیماران و همکاران 

 بی نظمی در شروع و اتمام کالس ها-

 اتالف وقت دانشجویان و بیماران-

 ذکر شده باشددر طی بررسی هیأت موارد آشکار و منطقی از عدم رعایت سلسله مراتب اداری 

پاسخ گویی به تلفن همراه  در کالس و بالین بیمار  )در  عدم رعایت حقوق مخاطبین )مثل -

 (موارد غیر الزم و غیراضطراری



 
مهارت های 

 ارتباطی

غاز گفتار با نام ایجاد ارتباط معنوی و موثر در شروع هر رابطه آموزشی مثآل-

هنگام ورود به کالس و خدا، پیشی گرفتن در سالم گفتن، سالم کردن 

و پاسخ سالم دیگران را به  خداحافظی و دعای خیر هنگام اتمام کالس

 شایستگی دادن

 عدم تمسخر دانشجو به ویژه در جمع-

 آشنایی با اسامی دانشجویان -

 مساوات در تقسیم نگاه بین دانشجویان در زمان تدریس -

 رفتار محبت آمیز با بیماران و خانواده آنها  -

 ش برای درک و فهم نظر دانشجو ، بیمار و همکارتال-

 همدلی با دانشجویان و بیماران-

 رفتارهای غیر کالمی مناسب با دانشجو و بیمار -

صرف وقت کافی برای دستیابی به سؤاالت دانشجویان یا بیماران و پاسخ به  -

 آنها

 سؤال کردن با قصد آموزش نه مچ گیری -

آغاز گفتار  عدم تالش برای ایجاد ارتباط معنوی و موثر در ابتدای هر رابطه آموزشی مثل -

منتظر سالم کردن دیگران بودن، سالم نکردن هنگام ورود به کالس و عدم ، بدون نام خدا

 خدافظی و دعای خیر هنگام خروج از کالس، پاسخ ندادن به سالم دیگران

 

 تمسخر دانشجو در جمع-

 ی به اسامی دانشجویانبی توجه -

 نگاه به تعداد معینی از دانشجویان در زمان تدریس-

 رفتار تحقیر آمیز با بیمار و خانواده او-

 بی توجهی به نظر دانشجویان، بیماران و همکاران-

 عدم همدلی نسبت به دیگران -

 رفتار های غیر کالمی نامناسب در برخورد با دیگران-

 ی قانع کردن دانشجویان، بیماران و همکارانعدم اختصاص وقت کافی برا -

 سؤال کردن به منظور مچ گیری  -

ی
محور شؤون استاد

 

ایده پردازی و 

 خالقیت 

 داشتن دیدگاه نقادانه و منصفانه در فعالیت های علمی -

 صرف انرژی و وقت کافی برای تفکر در مورد مشکالت جامعه و راه حل آنها -

 و جسارت علمی در برخورد با اندیشه های ناکارآمد داشتن جرائت -

 بلند همتی و طبع بلند بودن در فعالیت های علمی -

 آزاد اندیشی-

 احساس نیاز به تغییر شرایط و رشد علمی -

 تالش برای رفع موانع ایده پردازی و خالقیت- -

 ارائه طرح های جدید و بدیع برای رفع مشکالت جامعه -

 اطالعات استادبه روز بودن -

 تعصب علمی و بی توجهی به نقد علمی تفکر ات خود و دیگران  --

 بی توجهی به مشکالت جامعه و نداشتن فکر و اندیشه در مورد آنها -

 توسل به ترس و کناره گیری در مبارزه با اندیشه های ناکارآمد  -

 کم همتی و کوتاه نظری در فعالیت های علمی -

 فکر و اندیشهوابستگی و تحجر در -

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

 عدم قاطعیت در رفع موانع ایده پردازی و خالقیت -

 نداشتن فکر و اندیشه در مورد مسائل مبتال به جامعه -

 عدم ارتقاء سطح دانش و اندیشه متناسب با زمانه -

 کشور در تخصص خود توجه به نیازهای  جامعه و- علم نافع

 آموزش کارآفرینی-

 پرداختن به فلسفه علم و نقد آن-

 کشور بی توجهی به نیازهای جامعه و-

 بی توجهی به تولید کار در جامعه-

 تابعیت چشم بسته از روش های علمی بدون نقد آنها -



 طرح سؤاالت مفید، مؤثر، مسأله محور و کاربردی-

 تالش در جهت خود سازی معنوی-

 بازشناسی کاستی ها، چالش ها و تالش در تکمیل آموزش ها-

 اهمیت دادن به گرد آوری و ثبت تجارب-

 طرح سؤاالت غیر منطقی، بی فایده و غیر مؤثر-

 بی توجهی به خود سازی معنوی-

 بی توجهی به کاستی ها، چالش ها و مسائل و مشکالت جاری-

 اهمیت ندادن به گرد آوری و ثبت تجارب -

 

  



 اعضای هیات علمیمعیارهای عمومی صالحیت ارتقاء  ارزشیابی فرم -1پیوست 

 

 میانگین 5ارزیاب  4ارزیاب  3ارزیاب  2ارزیاب  1ارزیاب  معیار ها محورها

محورهای 

 اخالقی

       هدفداری و جهت مندی

تعهد به اصول اخالقی و ارزش های 

 حرفه ای

      

       خیر خواهی

       تواضع

       خوش خلقی

محورهای  

 ارتباطی

       علم جویی و  دانشجو پروری

       نظم و انضباط

       مهارت های ارتباطی 

محور شؤون 

 استادی

       ایده پردازی و خالقیت

       علم نافع

        جمع

 ( اعضای کمیته ارزیابی قرار گرفت 1مورد تایید اکثریت )حداقل نصف بعالوه معیار دین مداری *

 قرار نگرفت                                                                                                      

 در معیار...............( به تصویب نرسید 10از  5به دلیل عدم کسب حداقل نمره )

 برای استادی ( به تصویب نرسید 80برای دانشیاری و  60به دلیل عدم کسب حداقل نمره برای مرتبه

 به تصویب رسید  100با جمع امتیاز ..............  از 
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 این فرم مورد تایید اعضای کمیته ارزشیابی معیارهای عمومی صالحیت ارتقاء اعضای هیات علمی قرارگرفته است

 تاریخ امضا نام خانوادگی نام و               1ارزیاب 

    2ارزیاب 

    3ارزیاب 

    4ارزیاب 

    1ارزیاب 

 

 

 

 

 راهنمای تکمیل فرم - 2پیوست 

 نمره گذاری می شود. 10تا  1نمرات هر معیار در دامنه  -7

 می باشد. 10از  5حداقل امتیاز الزم برای ارتقاء در هر معیار نمره حداقل  -8

اعضای کمیته ارزیابی  1عدم تحقق( سایر معیارها امتیاز بندی می گردد. الزم است رای مثبت نصف بعالوه  -معیار دین مداری شرط الزم است که در صورت تحقق آن )به شکل تحقق -9

 دانشگاه( در این مورد کسب گردد.-دانشکده  -)گروه 

 درصد نمره کل(. 60معیار مذکور در جدول به جز دین مداری که شرطی است ( می باشد ) 10نمره )از  100نمره از  60حداقل امتیاز الزم برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری  -10

 درصد نمره کل(. 80معیار مذکور در جدول به جز دین مداری که شرطی است (  می باشد ) 10نمره )از  100نمره از  80حداقل امتیاز الزم برای اتقاء به مترتبه استادی  -11

 



 ترکیب کمیته ارزیابی– 2ست پیو

 الف: کمیته ارزیابی گروه

نفر عضو هیات علمی مشمول ارتقا داشته باشند  5نفر عضو هیات علمی مشمول آیین نامه ارتقا داشته باشند و در گروههایی که حداقل  30در دانشکده هایی که حداقل 

 کمیته ارزیابی گروه صورت می گیرد. ترکیب اعضای کمیته گروه به شرح زیر است:اعضای هیات علمی در معیارهای عمومی صالحیت ارتقاء ارزیابی 

که شناخت کافی از مدیر گروه مشروط به اینکه مرتبه علمی باالتر از عضو هیات علمی تحت ارزیابی داشته باشد در غیر این صورت عضو هیات علمی سایر گروهها  -1

 یر گروههای دانشکده.عضو هیات علمی تحت ارزیابی داشته باشد از سا

 سال سابقه عضویت هیات علمی یا در مرتبه حداقل دانشیاری به انتخاب رئیس دانشکده 10دونفر عضو هیات علمی پیشکسوت گروه با حداقل  -2

سابقه عضویت هیات علمی سال  10ا حداقل یک نفر نماینده هیات اجرایی جذب اساتید به انتخاب هیات اجرایی جذب از اعضای هیات علمی پیشکسوت دانشگاه ب -3

 یا در مرتبه حداقل دانشیاری

نفر عضو هیات علمی مشمول ارتقا داشته  5نفر عضو هیات علمی مشمول آیین نامه ارتقا داشته باشند یا در گروههایی که کمتر از  30ب: در دانشکده هایی که کمتر از 

 در کمیته ارزیابی دانشکده صورت می گیرد. ترکیب اعضای کمیته گروه به شرح زیر است: اعضای هیات علمیمعیارهای عمومی صالحیت ارتقاء باشند ارزیابی 

سال سابقه عضویت هیات علمی یا در مرتبه حداقل دانشیاری به انتخاب رئیس  10نماینده رئیس دانشکده از اعضای هیات علمی پیشکسوت دانشکده با حداقل  -1

 دانشکده

 سال سابقه عضویت هیات علمی یا در مرتبه حداقل دانشیاری به انتخاب رئیس دانشکده 10عضو هیات علمی پیشکسوت با حداقل  دونفر -2

سال سابقه عضویت هیات علمی  10ا حداقل یک نفر نماینده هیات اجرایی جذب اساتید به انتخاب هیات اجرایی جذب از اعضای هیات علمی پیشکسوت دانشگاه ب -3

 تبه حداقل دانشیارییا در مر

 ( نباشد به عنوان مطلع بدون حق رای شرکت خواهد نمود. 2و  1در صورتی که مدیر گروه مربوطه به عنوان عضو این کمیته )موضوع بندهای   -1تبصره

 ید.صورتجلسه کمیته های گروه و دانشکده از طریق رئیس دانشکده به هیات اجرایی جذب اساتید ارسال خواهد گرد -2تبصره 



اعضای هیات علمی ارزیابی شده در کمیته گروه یا معیارهای عمومی صالحیت ارتقاء ج: کمیته دانشگاه )هیات ممیزه صالحیت عمومی ارتقا( به منظور تایید نهایی 

 دانشکده،کمیته دانشگاه )هیات ممیزه صالحیت عمومی ارتقا(با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

سال سابقه عضویت هیات علمی یا در مرتبه حداقل دانشیاری به انتخاب رئیس  10با حداقل  گاهای هیات علمی پیشکسوت دانشاز اعض گاهنماینده رئیس دانش -1

 گاهدانش

سال سابقه عضویت هیات علمی یا در مرتبه حداقل دانشیاری به  10با حداقل  دانشگاه هیات علمی پیشکسوتنماینده اعضای هیات علمی از میان اعضای دونفر  -2

 گاهانتخاب رئیس دانش

سال سابقه عضویت هیات علمی  10ا حداقل یک نفر نماینده هیات اجرایی جذب اساتید به انتخاب هیات اجرایی جذب از اعضای هیات علمی پیشکسوت دانشگاه ب -3

 ارای حسن شهرت و شانیت استادی و د یا در مرتبه حداقل دانشیاری

 ( نباشد به عنوان مطلع بدون حق رای شرکت خواهد نمود.3و  2و  1به عنوان عضو این کمیته )موضوع بندهای  دبیر هیات اجرایی جذبدر صورتی که  -1تبصره


