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 بسمه تعالی

 شیوه نامه اجرایی کمیته منتخب ارتقای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

در راستای پیاده سازی شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و با توجه به 

کمیته منتخب معاونت آموزشی  ،هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران 21/9/2011و مصوبه تکمیلی  12/8/99 مصوبه 

دانشکده های پرستاری و مامایی، توانبخشی، طب ایرانی، اعضای هیات علمی پرونده های ارتقای  بررسیبه منظور دانشگاه 

های نوین پزشکی، پیراپزشکی، علوم تغذیه و رژیم شناسی و گروه های آموزشی معارف اسلامی و کالج زبان های فناوری

ترکیب  تغییر در .است تشکیل شده ،طرح در جلسه هیات ممیزه دانشگاهپرونده متقاضی برای صلاحیت تایید جهت  ، ازخارجی

 زیر پوشش کمیته منتخب معاونت آموزشی با تصویب هیات ممیزه دانشگاه خواهد بود. آموزشی های هدانشکده ها و گرو

 اعضای کمیته: -الف

  :اعضای ثابت -2-الف

 کمیته  رئیس به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران -2

 دبیر کمیته به عنواندانشگاه معاونت آموزشی  مدیر مرکز امور هیات علمی -1

بررسی خب معاونت آموزشی دانشگاه تکمیته من در اارتقای اعضای هیات علمی آنهپرونده روسای دانشکده هایی که  -3

 . می شود

  هیات ممیزه بنفر از اعضای هیات ممیزه دانشگاه به انتخا سه -0

 معاون آموزشی دانشگاه و موافقت هیات ممیزه پیشنهاددو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به  -5

 توسط رئیس دانشگاه و برای مدت دو سال صادر می شود. ،کمیتهثابت ابلاغ اعضای : 2تبصره 

جلسه غیبت  پنججلسه متوالی و یا مجموعا سه بیش از کمیته برای  ثابت چنانچه هر یک از اعضای حقیقی: 1تبصره  

 نمایند مستعفی شناخته می شوند.

 باشند: ریز طیمنتخب لازم است دارای شرا تهیاعضای کم: 3تبصره 

 هیات علمی مورد انتظار اعضایمختلف ویژگی های  وجوهدر حسن شهرت  -

 هتیبرای شرکت مستمر و منظم در جلسات کم یصرف وقت کاف -
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 و بالاتر ارای مرتبه علمی دانشیارد -

 متغیر:  اعضای -1-الف

 اعضای متغیر مدعو برای هر پرونده شامل افراد زیر است: 

 معاون آموزشی دانشکده مربوطه -2

 مدیر گروه آموزشی مربوطه -1

که آنشرط  انتخاب رئیس دانشکده به به نفر از اعضای هیات علمی گروه مربوطه با مرتبه علمی بالاتر از متقاضی دو -3

  .عضو ثابت کمیته نباشند

نفر باشد  دوداد اعضای هیات علمی با مرتبه علمی بالاتر از فرد متقاضی در گروه مربوطه کمتر از در صورتی که تع: 2تبصره 

و یا از اعضای هیات در همان گروه اعضای هیات علمی با رتبه علمی مشابه  میان ازاعضای متغیر را  رئیس دانشکده می تواند

 علمی رشته های مشابه، انتخاب نماید.

گروه آموزشی معارف و کالج زبان های خارجی اعضای متغیر  سی پرونده ارتقای اعضای هیات علمی: در خصوص برر1تبصره

دیگر به شرط  عضو هیات علمی دو وخواهد بود  مربوطهمعاون آموزشی و  شامل مدیر گروه معارف/ رئیس کالج زبان مدعو

 معرفی خواهند شد. زبان /کالج معارف وجود تعداد کافی هیات علمی در گروه

 مدعو تعداد اعضای متغیر ،: در صورتی که عضو هیات علمی متقاضی ارتقا یکی از اعضای ثابت یا متغیر کمیته باشد3تبصره 

 کاهش خواهد یافت.  با حذف متقاضی از لیست اعضای دارای حق رای در خصوص آن پروندهدر جلسه 

نفر از  یکنام حداکثر ،  در زمان تحویل پرونده ارتقای خود جهت بررسیعضو هیات علمی متقاضی ارتقا می تواند : 0تبصره 

که تمایل ندارد  فردیاعضای هیات علمی گروه مربوطه و یا رشته های مشابه )به جز معاون آموزشی و مدیر گروه( را به عنوان 

اعلام نماید و رئیس دانشکده نیز موظف به در نظر گرفتن این مورد در مربوطه  به دانشکده، در جلسه ارتقا ایشان حاضر باشند

  زمان معرفی اعضای متغیر به کمیته است. 

مدعو نتواند در جلسه کمیته حاضر شود  یا معاون آموزشی( )به جز مدیر گروه : به هر دلیلی هر یک از اعضای متغیر5تبصره

برای  اعلام نماید و متعاقبا رئیس دانشکده فردی دیگر رادانشکده  رئیسراتب را به ساعت قبل از تشکیل جلسه م 11باید تا 

 نمایند.  معرفیحضور در جلسه 
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 وظایف کمیته منتخب:   -ب

مربوط به دانشکده ها و گروه های  ارتقا مرتبه علمی انکمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه با بررسی پرونده متقاضی

و  ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آموزشی تحت پوشش خود،

امکان بررسی پرونده در خصوص  شیوه نامه اجرایی آن و همچنین مصوبات هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران،

زه دانشگاه تصمیم گیری می نماید. همچنین این کمیته موظف است بر مبنای آیین نامه های در هیات ممی انمتقاضی

 نماید.  و بازنگری بیصوت ،دانشگاه را تدوینمعاونت آموزشی بالادستی شیوه نامه اجرایی کمیته منتخب 

 : و طرح در جلسه کمیته منتخبپرونده  مراحل ارجاع -ج

می از دانشکده ها و گروه های آموزشی زیر پوشش کمیته منتخب جهت طرح در جلسه پرونده متقاضیان ارتقای مرتبه عل

 کمیته مراحل زیر را طی می نمایند:

 بررسی پرونده متقاضی در کمیته ارتقای دانشکده مربوطه و تکمیل فرم های مرتبط با پرونده ارتقا   -2

مسئول( از واحد ارزشیابی کیفی دانشکده : نمرات کیفیت تدریس اعضای هیات علمی )فراگیر، همکار و 2تبصره

مذکور اخذ و پس از محاسبه میانگین نمرات ارزشیابی طی سال های اخیر )برای ارتقا به مرتبه استادی بعد از تاریخ 

 به کمیته منتخب ارائه خواهد شد.  ،برای هر زیر گروه 11دانشیاری( و به صورت یک نمره پیشنهادی از سقف 

در معاونت امور هیات علمی  و کیفیت تدریس و امتیازات فرهنگی گروه معارف ات کمیت: بررسی نمر1تبصره

در خصوص اعضای هیات علمی کالج زبان انجام می شود،  معارف و سایر موارد در سطح گروه دانشکده پزشکی

 بررسی اولیه کلیه موارد در سطح کالج خواهد بود. 

 ارتقای کمیته جلسه صورت انضمام بهدرخواست در کمیته ارتقای دانشکده  تایید صورت درارسال پرونده متقاضی  -1

  به معاونت آموزشی دانشگاه.  دانشکده

 .بر مبنای زمان ارسال به معاونت آموزشی منتخب ـ  قرار گیری پرونده در لیست نوبت کمیته3

 پرونده ارتقا در کمیته منتخب اعم از: امتیازات چهار ماده آیین نامه ارتقا قبل از بررسی مجدد ـ بررسی و محاسبه0 

 محاسبه امتیازات فرهنگی جهت اطمینان از کسب حداقل امتیاز فرهنگی -3-2

 محاسبه امتیازات آموزشی اعم از پایان نامه ها، جوایز آموزشی، دانش پژوهی و ... -3-1

 ... محاسبه امتیازات پژوهشی اعم از مقالات فارسی و انگلیسی، کنگره ها، داوری ها و - 3-3

 محاسبه امتیازات اجرایی -3-3
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در  یخارج یگروه معارف و کالج زبان ها ای) مربوطه پرونده به کمیته ارتقای دانشکده ،در صورت وجود هرگونه نقص -0

مجددا جهت قرار گیری در ز رفع نواقص عودت داده خواهد شد تا پس ا دو مبدا( نیاز ا یارسال یخصوص پرونده ها

 به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد.  ،لیست نوبت

 .و در صورت کسب رای لازم ارسال به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاهطرح پرونده در جلسه کمیته منتخب دانشگاه  -5

 روند بررسی پرونده ها در جلسات کمیته منتخب:  -د

 : تشکیل می گرددجلسات کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه طبق موارد ذیل 

بررسی هر  در خصوصو  رسمیت پیدا می کند از اعضای ثابت کمیته %01جلسات کمیته منتخب با حضور حداقل  -2

که حتما یکی از آن ها باید مدیرگروه یا معاون آموزشی  مدعو از اعضای متغیر  %51حداقل  پرونده ارتقا نیز حضور

 .الزامی است باشد،

معاون آموزشی الزاما ) ا سه نفر باشند جلسه با حضور حداقل یک نفر: در صورتی که اعضای متغیر مدعو دو ی2تبصره

 از ایشان برگزار خواهد شد. یا مدیر گروه(

: در صورتی که بررسی پرونده ارتقای متقاضی به دلیل به حدانصاب نرسیدن تعداد اعضای متغیر مدعو میسر 1تبصره

د شد و در صورت تکرار مورد در جلسه بعد بررسی خواه نشود بررسی پرونده به جلسه بعدی کمیته منتخب موکول

 پرونده متقاضی بدون به حدانصاب رسیدن اعضای متغیر کمیته، در آن جلسه انجام خواهد شد. 

 حق رای دارند.کلیه اعضای ثابت و متغیر کمیته  -1

و رای گیری در  : اعضای متغیر کمیته فقط در خصوص موافقت با ارتقای متقاضی مربوطه حق رای دارند و 2تبصره

سایر تصمیمات احتمالی در خصوص پرونده متقاضی و یا سایر مصوبات کمیته منتخب از اعضای ثابت کمیته مورد 

 خواهد شد.  انجام

)مدیرگروه، معاون  یا متغیر مربوط به یکی از اعضای ثابت ،که پرونده ارتقای مورد بررسی : در صورتی1تبصره

 حق رای از فرد متقاضی سلب می شود. کمیته باشد،  آموزشی دانشکده(

 انجام می شود. رای گیری به صورت مخفی -3

کسب رای موافق حداقل دو سوم و سایر مصوبات کمیته  ,برای ارسال پرونده جهت طرح در هیات ممیزه دانشگاه -0

 ضروری است.  ی حاضر دارای حق رای برحسب مورد،اعضا
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آرای لازم برای دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات یا  % 01 حضور حداقل نتیجه محاسبهتبصره: در صورتی که 

در صورت کسر اعشار  ،صحیح بزرگتر از گرد کردن حاصل محاسبه به عددملاک عدد  ،یک عدد اعشار باشدمصوبات، 

 .به دست می آیددر صورت کسر اعشار کمتر از نیم  ،نیم و عدد صحیح کوچکترو مساوی بزرگتر 

 8دقیقه انجام خواهد شد. ابتدا عضو هیات علمی متقاضی ارتقا به مدت حداکثر  31 بررسی هر پرونده در مدت -5

در حوزه های آموزشی، درمانی، پژوهشی، خود  سوابق و فعالیت های دانشگاهیدقیقه خود را معرفی و مختصری از 

سوالات خود را از دقیقه اعضای حاضر در جلسه  21تا  5را ارائه خواهد نمود سپس به مدت ،فرهنگی و مدیریتی 

اعضای متغیر جلسه که برای  ابتدا متقاضی مطرح نموده و متعاقبا متقاضی از جلسه خارج خواهد شد. در ادامه

نظرات خود را در خصوص متقاضی ارایه و پس از  و سپس رئیس دانشکده مربوطه پرونده مذکور دعوت شده اند

 نجام خواهد شد.رای گیری ا ،توسط اعضای کمیته تکمیلیبحث و بررسی 

توسط مدیر گروه  نمره نظم و انضباط متقاضی و در صورت کسب آرای لازم، پروندهپس از اتمام رای گیری : 2تبصره

 نهایی جمع بندی و موافقت اعضای کمیتهپیشنهاد و با )در صورت عدم حضور ایشان معاون آموزشی دانشکده( 

 خواهد شد. 

 %21تا حداکثر حسب مورد صورت کسب آرای لازم، کمیته منتخب می تواند : پس از اتمام رای گیری و در 1تبصره

  .به نمره کیفیت تدریس متقاضی اضافه نماید

ب پرونده متقاضی به دانشکده مربوطه )یا گروه معارف و کالج زبان در صورت عدم کسب آرای لازم در کمیته منتخ -0

و ماه  0عودت داده خواهد شد و پس از گذشت حداقل  های خارجی در خصوص پرونده های ارسالی از این دو مبدا(

متقاضی می تواند مجددا درخواست بررسی پرونده خود را از طریق گروه آموزشی مربوطه با رفع نواقص پرونده، 

 مطرح نماید. 

خواهد اعلام دانشکده مربوطه  رئیسرای کمیته در خصوص پرونده ارتقا اعضای هیات علمی به صورت مکتوب به  -1

 شد. 

از اعلام نتیجه به  عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در صورت اعتراض به رای کمیته می تواند حداکثر تا دو هفته بعد -8

 این معاونتاعتراض خود را به صورت مکتوب از طریق دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید و  ،دانشکده

 و سایر اقدامات لازم یعلم أتیه به عضو لازم حاتیتوض هیبه اراادرت مب یعلم أتیاعتراض عضو ه یضمن بررس دیبا

 ید. نما
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در جریان بررسی پرونده ارتقای اعضای هیات علمی، فوق  در صورت بروز مواردی خارج از چهارچوب شیوه نامه -9

در  )با شرط کسب دو سوم آرای اعضای ثابت حاضر در جلسه( کمیته منتخب با بررسی مورد و از طریق رای گیری

 تصمیم گیری خواهد نمود. ،این خصوص

   به تصویب رسید. 20/11/1000شیوه نامه فوق در جلسه کمیته منتخب معاونت آموزشی به تاریخ 


