
  .به اطالع اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه مي رساند دستورالعمل ذيل در حال بازنگري مي باشد:توجه

  

  »دانشگاه تربيت مدرس» ساالنه«دستورالعمل نحوة انتخاب استادنمونة «
  

به منظور قدرداني و تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و اعتالي روحية تحقيق، پژوهشگري، 
لبي و تقويت مشاركت فعاالنة همكاران محترم در تحقق اهداف دانشگاه همه ساله يك نفر از اعضاي دانش ط

طبق ضوابط مشروحه ذيل » استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس«محترم هيأت علمي هر دانشكده به عنوان 
  :برگزيده مي شوند

  حداقل شرايط الزم •
  انشگاه تربيت مدرس سال سابقه فعاليت آموزشي در د3 داشتن :1مادة 

  . سال خواهد بود4 حداقل زمان الزم براي انتخاب مجدد :تبصره
   رسمي بودن از نظر وضعيت استخدامي:2مادة 

 7 با عنايت به ضرورت بهره گيري از خدمات علمي استادان برجسته در تحصيالت تكميلي، حداكثر :تبصره
اند نيز بنابر ضوابط  اري با دانشگاه داشتهنفر از اعضاء هيأت علمي مدعو كه نقش ويژه اي در همك

  .مخصوص انتخاب مي گردند
 حضور و فعاليت موثر در دانشگاه، وزارت متبوع يا وزارت بهداشت و داشتن حسن سلوك و نظم به :3مادة 

  .تشخيص كميته ارتقاء دانشكده
  ).دستورالعملطبق جدول تنظيم شده در همين ( كسب حد نصاب الزم از مجموع امتيازات :4مادة 
 به باال در طول فعاليتهاي آموزشي عضو هيأت علمي در طول 3 كسب متوسط نمرة ارزشيابي از :5مادة 

  دورة انتخاب
  

  نحوه امتيازبندي

محور اصلي محاسبه امتيازات، آيين نامة ارتقاء و كسب امتياز توسط هيأت مميزه دانشگاه خواهد بود كه به 
  .ردشرح ذيل مالك عمل قرار مي گي

امتيازات پژوهشي حاصل از فعاليت در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير موسسات آموزش  -1
مشروط . عالي وابسته يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به صورت كامل منظور خواهد شد

نام در صورتي كه عالوه بر اسم دانشگاه، . بر آنكه به نام دانشگاه تربيت مدرس ارائه شده باشد



2موسسه ديگري ذكر شده باشد 
4 امتياز تعلق خواهد گرفت و بدون نام دانشگاه 1

 امتياز تعلق خواهد 1
  .گرفت مشروط بر آنكه با موافقت دانشگاه و نهايت در موسسات تابع آموزش عالي باشد

بيت مدرس در صورت موافقت قبلي دانشگاه، هرگونه فعاليت آموزشي و اجرايي خارج از دانشگاه تر -2
  .امتياز كسب خواهد كرد

امتياز استاد راهنما و مشاور پايان نامه ها در دانشگاههاي ديگر در صورت موافقت قبلي دانشگاه با  -3
2ضريب 

  . محاسبه خواهد شد1
 به استثناي موارد فوق امتيازي تعلق  به فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي خارج از دانشگاه:1تبصره 

  .نخواهد گرفت
 تدريس خارج از دانشگاه اعضاي هيأت علمي در مرتبه مربي، مشمول اين محدوديتها نخواهد بود :2تبصره 

  .و امتيازات پژوهشي آنان نيز بدون رعايت حداكثر منظور خواهد شد
اعم از كساني كه براي بار اول (ميانگين مجموع امتياز فعاليتهاي سه ساله منتهي به زمان بررسي،  -4

  .مالك ارزيابي و محاسبه خواهد بود) انتخاب مي شوند يا انتخاب مجدد باشد
 نفر از دارندگان بيشترين امتيازات نيز بعنوان استاد 7 نفر استاد نمونه، حداكثر 7عالوه بر انتخاب  -5

  .شگر مورد تشويق قرار خواهند گرفتتال
  

 حداقل امتياز الزم متوسط ساالنه مجموع ميزان امتيازها

 امتياز آموزشي5× سال3= 15 30 )درس،سمينار،استادمشاور(امتياز آموزشي) 1

  امتياز پژوهشي4×سال3= 12 نامحدود امتياز پژوهشي) 2

 ورساله نامه پايان امتيازهدايت3×لسا3=9 18 ها نامه و رساله امتياز راهنمايي پايان) 3

 ندارد 6×سال3=18 امتياز اجرايي) 4

 ندارد 3× سال3= 9 حسن سلوك و نظم به تشخيص رئيس دانشكده) 5

 ندارد 4×سال3=12 حسن سلوك و نظم به تشخيص رئيس دانشگاه) 6

  

  ضوابط ويژه انتخاب استاد نمونه مدعو •

  داشتن درجه دانشياري به باال -1
  ثر با دانشگاههمكاري مو -2



ميزان حضور در دانشگاه، راه اندازي رشته، مديريت گروه يا ( همكاري موثر عبارت خواهد بود از :تبصره
 رساله دكتري يا 8، راهنمايي حداقل )امور ديگر اجرايي در داخل دانشگاه يا وزارت متبوع يا وزارت بهداشت

 كميته هاي دانشگاه، جلب همكاريهاي برجسته  پايان نامه كارشناسي ارشد، شركت موثر در شوراها و15
بيرون از دانشگاه، ميزان حضور براي پاسخگويي و مشاوره دانشجويان، شركت در انجام طرحهاي 

 واحد تدريس در طول سنوات ياد 3تحقيقاتي، شركت در سمينارها، كنگره ها، نوشتن مقاالت داشتن متوسط 
  ).شده

  .در دانشگاه تربيت مدرس در دوره هاي قبلعدم انتخاب به عنوان استاد نمونه  -3
  )طبق جدول محاسبه امتيازات(كسب حد نصاب الزم از مجموع امتيازات  -4
   از ارزشيابي دروس ارائه شده5/3كسب حداقل نمره  -5
  

  انتخاب نهايي

 جدول محاسبه مي گردد و امتياز ساالنه 5 تا 1جمع امتيازات افراد واجد شرايط براساس بندهاي  -1
  .تخراج مي شودمربوط اس

هر دانشكده براساس امتياز ساالنه، افرادي را كه در مجموع،  حائز حداقل امتياز جدول شدند، معرفي  -2
  .مي نمايند

امتياز مربوط به نظر مديريت دانشكده و دانشگاه به امتياز ساالنه اضافه شده و امتياز نهايي بدست  -3
  .خواهد آمد

ه بيشترين امتيازات را كسب كنند عالوه بر اساتيد نمونه هفت نفر از كساني كه در مجموعة دانشگا -4
  .بعنوان استاد تالشگر مورد تشويق قرار خواهند گرفت


