
 (اصالحیه) آئین نامه انتخاب اعضاي هیات علمی نمونه
  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به منظور تجلیل از اعضاي هیات علمی نمونه، با بر پایی 
شهید مراسمی که در اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهري و روز معلم در جشنواره آموزشی 

مطهري برگزار می گردد، ضــمن گرامیداشــت خاطره آن اســتاد فرزانه، با معرفی برگزیدگان نســبت به تکریم و منزلت 
  ایشان اقدام به عمل می آورد.

  
  دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه: 

سشنامه پیوست نسبت به دانشکده ها می توانند هرساله بر اساس ضوابط این دستورالعمل با تکمیل و ارسال پر ) 1ماده 
  هرسال به دانشگاه اقدام نمایند. معرفی عضو یا اعضاي هیات علمی نمونه حداکثر تا پایان 

متعهد که داراي حسن شهرت میان اعضاي هیات علمی شاغل  می بایست از عضو هیات علمی نمونه دانشگاه )2ماده 
  گردد. انتخابعضو هیات علمی نمونه احراز نموده اند، فرم انتخاب از  را  60حداقل امتیاز  باشند و
صره ضامتیاز  – 1 تب شتی درمانی به ترتیب با    %40 و %20،  %40ایب ربدست آمده در بخش آموزشی، پژوهشی و بهدا

   محاسبه می شود.
هاي با قدمت در خصوص دانشکده  .سال خدمت آموزشی یا پژوهشی داشته باشد 5استاد نمونه باید حداقل  – 2تبصره 

  سال، شوراي آموزشی دانشگاه تصمیم گیري خواهد کرد. 5کمتر از 
  نباشد.  8در هر ترم با احتساب واحدهاي معادل اجرایی کمتر از  عضو هیات علمی آموزشیحداقل واحد  -3تبصره 
صره  سه  – 4تب صوب جل شیوه نامه ارزیابی اخالق و رفتار حرفه اي م شگا 49با توجه به   24/7/98ه مورخ شوراي دان

  امتیاز اخالق و رفتار حرفه اي در امتیاز استاد نمونه تاثیرگذار خواهد بود. 
  .انتخاب می شودنفر  یک ،عضو هیات علمینفر  25به ازاي هر در هر دانشکده  )3ماده 

حداقل، اعضاي هیات علمی مشروط به این که دارند نفر عضو هیات علمی  25کمتر از دانشکده هایی که در  -1تبصره 
  .نمایند یک نفر استاد نمونه معرفی خواهد شد امتیاز دانشگاه را احرازمیانه 
  مراحل اجرایی انتخاب واجدین شرایط توسط دانشگاه به شرح زیر می باشد: )4ماده 

 .EDUو  EDOتوسط مراکز اعضاي هیات علمی  هر یک از و مستندات مربوطه و محاسبه امتیاز ) تکمیل فرم هاالف
  . دانشکدهشوراي آموزشی  بررسی و تایید مستندات در) ب
  به معاونت آموزشی دانشگاه.  ارسال فرم و مستندات) ج
  برتر.افراد  نهایی و انتخاب کمیته بهره وريدر  بررسی) د

صره  سبه  -1تب شی، امتیاز فعالیت هاي نهایی محا شی، پژوه شتی آموز سط کمیته بهره و بهدا وري انجام می درمانی تو
  شود.

  درمانی به آموزشی افزوده می شود.فعالیت بهداشتی براي اعضاي هیات علمی پایه امتیاز  -2تبصره 
  قابل محاسبه هستند. 5/0واحدهاي حق التدریس با ضریب  -3تبصره 
صره  شنهادهایی که پس - 4تب شده از  به پی صلتاریخ اعالم  شته  وا ستندات الزم را به همراه ندا گردد و یا مدارك و م

  باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  عضو هیات علمی منتخب باید مستندات الزم براي ترفیع سالیانه را ارائه نماید.  -5تبصره 
صره  ضاي هیات علم -6تب شگاه و هیات انتظامی اع ست دان صالح از جمله حرا ستعالم از مراجع ذي  شگاه اخذ ا ی دان

روز از  15مبنی بر عدم وجود سابقه سوء یا محکومیت کیفري، حقوقی و اداري الزم می باشد. واحدهاي مربوطه حداکثر 
  تاریخ استعالم می بایست پاسخ دهند عدم پاسخ به منزله عدم وجود سابقه سوء می باشد.

  



  مقدور نمی باشد.سال بعد دو  تابه عنوان استاد نمونه،  اعضاي هیات علمیمجدد انتخاب  -7تبصره 
احراز حداقل، میانه مشروط به نیز  دانشکده هاشاغل در انتخاب استاد نمونه از بین مدرسین غیر هیات علمی   -8تبصره 

  امکان پذیر می باشد.  امتیازدانشگاه
  . می گیرندمورد بررسی قرار در فاصله زمانی اول بهمن هرسال تا اول بهمن سال آینده مستندات  )5ماده 
  از اعضاء هیات علمی منتخب به قرار ذیل تجلیل می گردد:) 6ماده 
  اهداي لوح تقدیر -6-1
  اهداي جوایز نقدي -6-2
ـــت هاي مطالعاتی و دریافت امکانات الزم براي اجراي طرح هاي آموزشـــی و  -6-3 اولویت در برخورداري از فرص

  پژوهشی
به تصویب رسید و               تاریخ در شوراي دانشگاهجلسه تبصره در  13ماده و  7این آئین نامه مشتمل بر ) 7ماده 

  الزم االجرا می باشد.از تاریخ تصویب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
  در سال ..... نمونهعضو هیات علمی  فرم انتخاب

  رشته تحصیلی:                                            مدرك تحصیلی:                        نام و نام خانوادگی:                                      



                                                      سابقه کار:                مرتبه علمی:                                             دانشکده :                                                                 

  

  
  

  معاون آموزشی                                        مدیر امور هیات علمی                                  ئیس دانشکدهر                              EDO/EDUمسئول 
                                                                                                                 

  امتیاز 
تعداد 
یف آموزشی  واحد 

رد
 

  
  

  
  

واحد هاي مورد تدریس طبق 
   در نیمسال دومابالغ 

1 
  
 

  کیفیت آموزشی نیمسال دوم  

  
واحد هاي مورد تدریس طبق 

 در نیمسال اولابالغ 
  کیفیت آموزشی نیمسال اول  

  2  فعالیت اجرایی      

  جمع امتیاز آموزشی اجرایی

یف  پژوهشی تعداد   
رد

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 مقاالت کامل تحقیقی چاپ شده 
 
 

1  

      
خالصه مقاالت چاپ شده در  

 سمینار هاي خارجی و داخل 
2 

  3  مجله کومش و توانبخشیداوري       

     4  

  جمع امتیاز پژوهشی: 

یف درمانی    
رد

  

   
  1  نیمسال دوم 

 2  نیمسال اول   

  جمع امتیاز درمانی:
  امتیاز رفتار حرفه اي: 

 :و درمانی پژوهشی ی،جمع نهایی امتیازات آموزش


