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 بهداشتی تدانشگاه علوم پزشكي و خدما

 درمانی كرمانشاه معاونت آموزشی

 پزشکیو توسعه آموزش علوم  تمرکز مطالعا

آیین نامه ترفیع پایه آموزشی و انتخاب استاد نمونه اعضای هیات علمی پایه 

 و دندانپزشکی با استفاده از کارنامه آموزشی 

 

 تهیه شده:

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیکمیته برنامه ریزی مرکز 

 5931اسفند ماه 

               

 مقدمه: -

در ارتقاء  مهمیعلمي عامل  آموزشي اعضاء هیات فعالیتهایكیفي کمی ورزشیابي ا

 و ارتقاء دانشگاه پایش فرایندهایترین  اصلی ءسطح آموزش در دانشگاهها و جز

و جایگاه اعضای هیات علمی به  . در این خصوص اهمیتمي باشد های علوم پزشکی

دلیل تاثیر مستقیم آنان  بر روند آموزش  چندین برابر است. به منظور 

دانشگاه،  تدوین شاخص های فعالیت های در  ارتقای فرایندهای مرتبط با آموزش

آموزشی در قالب یک کارنامه آموزشی و تأثیر محاسبه امتیازات چنین کارنامه 

 هاساتید به منظور ترفیع پایه و انتخاب استاد نمون ای در ارزشیابی آموزشی

 ضروری است. 

 اهداف: -

 تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  . أ

 سنجش کمی و کیفی فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی  . ب

 ساماندهی فرایند ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی  . ت
 ساماندهی فرایند انتخاب استاد نمونه دانشگاه  . ث
 ی در انجام فعالیت های آموزشیعلم اتیاعضاء هافزایش انگیزه  . ج
 مشخص شدن نقاط قوت آموزشی اعضاء هیات علمی  . ح
 

 

 روش اجرا و قوانین مربوطه: 
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 تکمیل و تایید کنندگان در کارنامه شامل اعضاء زیر می باشند:-5ماده 

 عضو هیات علمی . أ

 گروه آموزشی مدیر  . ب

 مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده . ت

 معاون آموزشی دانشکده . ث

 رئیس دانشکده  . ج

 دانشگاهEDCرئیس  . ح

 مدیر امور هیات علمی دانشگاه  . خ

 معاون آموزشی دانشگاه . د

 ه مربوطهمرتبط به تایید کنند مواردتبصره: در هر مرحله صرفا 

 فعال خواهد بود.

  

ازبندهای شرطی درهر بند شامل طرح درصد امتیاز  15کسب حداقل   -2ماده

آنالیز آزمون ها و ارزش یابی عضو هیت علمی  نظر گرفته شده اند -درس

 جهت ترفیع پایه الزامی است.

امتیاز جهت اعضا هیات علمی گروه علوم پایه و  95کسب حداقل  -9ماده

امتیاز جهت اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی جهت ترفیع پایه 92

 الزامی است .  سالیانه

هر یک از تکمیل و تایید کنندگان ذکر شده در ماده یک این آیین نامه  -6

موظف هستند موارد مندرج در این کارنامه براساس مستندات مربوط تایید و ثبت 

 نمایند .

ترفیع پایه اعضائ هیات علمی دانشگاه با مرتبه استاد یطبق مقررات از  -7

 .کارنامه مستثنا خواهد بود  

 اخذ یا کار به شروع تاریخ ساالنه در پایه ترفیع جهت امتیاز کارنامه -8

 گرفته نظر در بعدی سال تا سال یک به مدت کارگزینی حکم اساس بر پایه ترفیع

 .شود می

جهت انتخاب استاد نمونه مالک انتخاب در هر سال ،  فعالیتهای آموزشی عضو  -3

 هیات علمی از ابتدای بهمن هر سال تا ابتدای بهمن سال بعد خواهد بود. 
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انتخاب استاد نمونه و ترفیع پایه بر اساس کارنامه در شورای آموزشی و  -55

 شورای دانشگاه مصوب شده است.) فعال حذف (

ک از تایید کنندگان  در صورت مغایرت مستندات موجود ضمن اطالع رسانی هری -55

ساعت نسبت به برطرف نمود ننقص مذکور اقدام 88به عضو هیات علمی مربوطه ظرف 

ودر صورت عدم اقدام توسط عضو هیات علمی تایید کنند مجاز به اصالح امتیاز و 

 ثبت کارنامه می باشد .

ارنامه، تایید کننده موظف به اطالع رسانی به تبصره: در صورت عدم تایید ک

 عضو هیات علمی با هدف بر طرف نمودن نقص آموزشی می باشد.

52- EDC موظف است از طریق پیامک و ایمیل به هر یک از تایید کنندگان ذکر شده

 در ماده یک اطالع رسانی نماید .

فیع پایه عضو هیات علمی موظف است حداکثر سه هفته قبل از زمان تر -59

 کارنامه خود را تکمیل و به اولین تایید کننده ارسال نماید.

به منظور تعیین استاد نمونه هر سال عضو هیات علمی داوطلب ،موظف است از -

زمان فعال شدن لینک انتخاب استاد نمونه به مدت یک ماه نسبت به تکمیل 

 کارنامه اقدام نماید .

های اجرایی در کارنامه و حضور  تمسئولی برای تعیین استاد نمونه امتیاز -58

 در شورا های آموزشی و بخشهای بالینی محاسبه نمی گردد.

 بیشترین که مسئولیتی دارند مسئولیت یک از بیش که علمی هیأت اعضای -51

 .می گردد محسوب آنها برای دارد  را امتیاز
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 گان کنند تایید توسط آموزشی فعالیتهای تایید برای زمان حداکثر -51

 .باشد می کاری روز سه کارنامه آموزشی

 هر گذراندن بر مبنی گواهی علمی هیات اعضاء از یک هر صورتیکه در -57

 ارائه مطالعات مرکز به را پزشکی آموزش ارشد کارشناسی سطوح از یک

 نمره به کارنامه از شده کسب نمره%( 25) درصد بیست میزان به نماید

 .شد خواهد اضافه نمونه استاد انتخاب همچنین و پایه ترفیع جهت ایشان

به ایمیل  درهر مرحله، یک کارنامهو تایید پس از پایان ارزیابی -58

 ارسال خواهد شد.تایید کننده بعدی  فرد

دفاتر توسعه آموزش  توسطپیشنهادات در خصوص بازنگری کارنامه  -53

به مرکز ماه هرسال  حداکثر تا پایان دی جمع آوری ودانشکده ها 

 می شود. ارسالمطالعات 

امه توسط مسولین آموزشی امتیاز واحد موظفی و حق التدریس در کارن -25

 و بر اساس مدارک و مستندات تایید خواهد شد.دانشکده 

امتیاز ارزشیابی عضو هیات علمی توسط مدیر گروه و معاون آموزشی  -25

 .شدخواهد محاسبه  EDCدر  مصوبدانشکده بر اساس چک لیست های 

خواهد  ، سیستم سمامالک امتیاز ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان -22

 بود.

این  .تایید می شود EDCدر کارگاهها توسط  کترشامتیاز تدریس و   -29

دانشگاه  ایندر اساتید منحصر به کارگاه های توانمند سازی امتیاز

و ارائه مدرک در خصوص شرکت در کارگاه های توانمند سازی حضوری  نبوده

قابل قبول می  نیز حتی بخش خصوصی اههدانشگا سایرو غیر حضوری در 

  باشد.
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بر عهده  اساتید مشاور امتیاز در خصوص استاد مشاور و مسول تایید -24

 .دانشکده می باشد سئولینم

مسئولین عهده بر اجرایی  های آموزشی   امتیاز مسئولیت تایید -22

 .می باشد /دانشگاهدانشکده

های مجازی بر اساس آیین نامه آموزش  آموزش اعطاء و تایید امتیاز -21

 د.شومی انجام  EDC توسطبوده و  مجازی دانشگاه

مقاالت آموزشی، داوری طرح های آموزشی و  تایید کننده فرایندها و -27

 بر اساس اسناد و مدارک مربوطه می باشد. و EDCبر عهده ..... 

تایید امتیاز در خصوص راه اندازی رشته بر عهده مسولین اعطاء و  -28

 .می باشد و براساس مستندات مرتبط دانشکده

) المپیاد، های مختلف آموزشی تایید امتیاز طراحی سوال جهت آزمون -23

و براساس مستندات  EDCبر عهده  .....( ، کارشناسی ارشد و پیش کاروزی

 . می باشد مرتبط

بر  ،دندانپزشکیاعضای هیات علمی  ختصمهای آموزشی  تایید فعالیت -95

 می باشد. و بر اساس مستنداتدانشکده  آن عهده مسولین

امتیاز پس از دریافت اه موظف است امور هیات علمی دانشگ مرکز -95

را به  ترفیع پایه ژوهشی ساالنه، نتیجهپ کارنامه آموزشی و امتیاز

 .نماید اعالمیس دانشکده مورد نظر رئ

قابل  دانشگاه EDCدر  در صورت ضرورت این آیین نامه بطور سالیانه  -92

 . بازنگری می باشد

 

به نتایج  داساتیبررسی اعتراض  اطالع رسانی به اساتید و نحوه

 ترفیع پایهتخصیص  ارزشیابی و عدم 
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 EDC در دانشگاه، تمامی کارنامه هاپس از تایید معاون آموزشی  -5

نمره نهایی توسط عضو هیات علمی قابل مشاهده خواهد شد و  بایگانی

 می باشد. 

در صورتیکه عضو هیات علمی امتیاز حد نصاب کلی و یا شرطی کارنامه  -2

امور هیات علمی دانشگاه  مرکز به EDCرا کسب ننماید، کارنامه از 

 .دارسال نخواهد ش

 ، نامه ای ازو یا شرطی کارنامه حد نصاب امتیازکسب در صورت عدم  -9

و سپس از طریق مرکز امور هیات علمی  به معاون آموزشی دانشگاه EDC طرف

 با ذکر دالیل عدم ترفیع ارسال خواهد شد. به دانشکده مربوطه

اعتراض در خصوص امتیازات کارنامه در ترفیع  ههر گون وجود در صورت -4

مراتب را طی می تواند پایه و انتخاب استاد نمونه، عضو هیات علمی 

به معاون آموزشی دانشگاه ارسال نماید و  از طریق دانشکده نامه ای

پس از بررسی های الزم، نتایج اعتراض را به نیز معاون آموزشی دانشگاه 

 یات علمی می رساند.اطالع عضو هصورت کتبی به 

 EDC ،در هرمرحله از تاییدکارنامه آموزشیرسیدگی به تاخیر  لمسئو -2

الزامی  EDCدر این مورد ارسال اعتراض کتبی عضو هیات علمی به  می باشد

 است.

  

 

 

 

 


