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فرهنگستان علوم پزشكي براي ارتقاي نظام   مجمع عمومي ياهپيشنهاد

 (هاي كلي سالمت سياست 11و  1در راستاي بند )ارزشيابي استاد 

 *استادان علوم پزشكيعلمي تعالي نظام ارزشيابي و ارتقاي 

 

 
 

 دهيچك

شیودهیهمییچهارمحورشاملحاضردولتیوغیردولتیدرحالهایآموزشعالی،پژوهشیوفناوریسسهؤاعضایهیئتعلمیمینامهارتقاآیین

تحولدرنظامارزشیابیاسیتادیبهمنظورارتقا.ییعلمیواجرا-4،پژوهشیوفناوری-3،آموزشی-2،تربیتیواجتماعی،فرهنگی-1:عبارتنداز

بیهیحییوبنیدترجردانتظارازچهاربندبهپنجبندافزایشیافتهایموفعالیت.دشپیشنهادبهشرحزیریلومپزشکعتوسطفرهنگستانیموارد

.برایهربندیکمتمماختصاصیاضافهشدهمچنین.چهارگانهافزودهشدیبندها


 التحصیالنپزشکی،ارزشیابیعملکردهارمندان،هادرآموزشپزشکی،مطالعاتارزشیابیآموزشپزشکی،آموزشفارغ:ها کليد واژه



 مهمقد

هایآموزشعالی،مؤسسهعلمینامهارتقامرتبهاعضایهیئتآیین»

بیهههپسازایندرایینسیند)«پژوهشیوفناوریدولتیوغیردولتی

درآموزشعیالیسیالمتوپیشیرفت(شودنامهارتقاذهرمیعنوانآیین

بهمنظورارتقا.بدیلیداردسازوبیوارتقایسالمتنقشسرنوشتعلمی

ابیوتحولدرنظامارزشییابیاسیتادودرراسیتایتحقیاممیادمیرتبط

فرهنگسیتانهایهلیسالمت،مواردزیرتوسطمجمی عمیومیسیاست

 :شودنامهارتقاپیشنهادمیعلومپزشکیبرایلحاظشدندرآیین

 

 وضع جاري
:محورمشروحهزیراستچهارنامهارتقامشتملبردرشرایطجاریآیین

 ؛(سیستمارزشیابیجداگانهدارد)هاىفرهنگى،تربیتىواجتماعىعالیتف .1

درآخرینبازنگریوزننسیبیهمتیریبیهآن)هاىآموزشىفعالیت .2

 ؛(استیافتهاختصاص

 و(یشترینوزننسبتبهسایربندهادارایب)فناورىوهاىپژوهشىفعالیت .3

 (قبلییشیرابدونتغییرنسبتبهو)اجرایىوهاىعلمىفعالیت .4

نامهارتقادروض جاری،همهنیازهایحوزهآموزشعالیآیین

اسیتادانعلیومگیردونظامارزشییابیعلمییسالمترادربرنمی

:پزشکی،بهموارداختصاصیواقتضائاتیبهشرحاینسندنیازدارد

 محترم فرهنگستان  ميا مجمع عموهکليات پيشنهاد
 علومپزشیکیعیالوهبیراعضایهیئتعلمیبرایارزشیابیوارتقای

نامهجاریوتجدیدنظرهایبعدیآن،مواردیبهمواردمشتركآیین

هیایباتوجهبهاهیدا وآرمیانوهایاختصاصیشرحزیردربخش

 ؛هایآنلحاظشودآموزشعالیسالمتوویژگی

 هایتآموزشعالیسالمت،فعالینامهارتقایاعضایهیئتعلمیآیین

ارتقانامهفعلی،بهپنجبندبنددرآیین4موردانتظارازهیئتعلمی،از

دنییکمیتممهیربیااضیافه)اینمواردشاملچهاربنداصلی.یابدمی

 .شودپیشنهادمیویکبندترجیحی(اختصاصیبههربند

 

دن بهه  کرجزئيات موارد پيشنهادي جديد براي اضافه 
 فعلي نامه آيين

 هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي فعاليت: نامه آيين 1بند ( الف

هاي  شايستگي»باعنیوانمتممیفعلی،ارتقانامهآییناولبهبند: 1متمم 

اضیافه« علهوم پزشهكي  علمي براي هيئت   ضروري و الزامي  عمومي

ای،معنیوی،فرهنگیی،اخالقی،حرفیههایاینمتممشاملشایستگی .شود

مسئولیتارزشییابیآنماننیدسیایروبودهعلمیعیهیئتتربیتیواجتما

معیارهیاوروشهمچنیین.عهدههیئیتممییزهباشیدهنامهببندهایآیین

 .یابیدرهارگروهیتنظیموپیشنهادشودشارز


 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .بندیوتوسطمعاونتعلمیتنظیمشدهاستستانعلومپزشکیاستههدرهیئترییسهجم اینسندمحصولمذاهراتعلمیانجامشدهدرفرهنگ*
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1توضيح متمم 

 اجتمیاعی»هایفعالیتنامه،آییناولاینبخشاختصاصیازماده»،

هیئیت«انقالبیی»و«تربیتیوپرورشی» ،«فرهنگی»،«محورمردم»

شود؛حوزهعلومپزشکیراشاملمیعلمی

 علیومعلمییهیئیتیارتقیانامیهواختصاصیآیینورالزامیاینمح

ضیروریامتیاز11ازحداقل)امتیاز5پزشکیاستوهسبحداقل

امتیازباقیماندهطبیاروالمعمیول5.الزماست(ارتقابرایهردوره

زحداهثرامتیازقابیلمحاسیبها.نامهبایدهسبشودمندرجدرآیین

 خواهدبود؛امتیاز15اینمتمم

 یارتقیا)سالمتجامعیهیارتقاایاستبرایآموزشپزشکیوسیله

اجتماعیومعنیویسیالمتافیرادو،روانی،جانبهابعادجسمانیهمه

تحقیقیاتو،هیارییزیبرنامیه،هیامشارهتاستاددرفعالیت(.جامعه

بایداحرازشودودرغییرایینصیورتسالمتجامعهیارتقاآموزش

 ؛نخواهدداشتعلمیمرتبهارتقاشایستگی

:عبارتند از 1 هاي متمم محور اهم مصاديق و موضوعات فعاليت

 2،عیدالتدرسیالمت1هایاجتمیاعیسیالمتهنندهعواملوتعیین،

هیایاولییه،ارتقیایمراقبیت4،پیشیگیریاولییه3ییپیشگیریابتیدا

،6متهایجیام سیالمراقبتاساسیعنوانزیربناورهنهب5سالمت

هیایبیین،همکیاری(ریزی،اجراءونظارتدربرنامه)مشارهتمردم

تسیلطبیهمسیائلومشیکالتجیاری7بخشی،تکنولیويیمناسیب

اولیینعامیلمیر و)هایغیرواگیربیماریجملهسالمتجامعه،از

،اعتقیاد8،تسلطواعتقادبهآموزشپزشکیجامعهنگر(میردرهشور

،آمیوزش9هایسالمتیدرمسئولیتیسخگووعملبهشمافیتوپا

هیایفیوتتخصصییجایبخیشهب)ویژهنقاطمحرومهدرجامعهوب

هاینیارربیرارتقیایسیوادسیالمتوفرهنی فعالیت(بیمارستانی

هایمطلوبسالمت،بهبودگذاریسالمتمردم،مشارهتدرسیاست

اقتصادمل،هایسالمت،هنترلحوادثوبالیا،پدافندغیرعاشاخص

 ؛هامقاومتیدرسالمت،سالمتدفاعیومانندآن

 وهیارگروهیتنظییمدرنظیرانمعیارهایارزشییابیتوسیطصیاحب

 .پیشنهادشود



 هاي آموزشي فعاليت: نامه آيين 2بند ( ب

ههاي   صهحييت  »بیاعنیوانمتممیفعلی،ارتقانامهآیین2بهبند: 2متمم 

« علوم پزشهكي علمي براي هيئت   ميضروري و الزاعلمي آموزشي و 

تیاعلمییاززمانفعالیتبهعنوانهیئتهسبحداقلامتییاز .اضافهشود

.ازاینمتممضروریخواهدبودزمانارزشیابییادرفاصلهدوارزشیابی

 2 توضيح متمم

صیورتاختصاصییبیرایحیوزههاینمتممومعیارهایارزشییابیآنبی

 .بازطراحیشودهیسالمتبایدتوسطهارگرو

 :عبارتند از 2ي متمم ها اهم مصاديق و موضوعات فعاليت

 ؛هایآموزشبالینیوهارنامهعملکردیآموزشبربالینصالحیت 

 درشبکهبهداشتی)ییهاوهارنامهآموزشسرپاهاومهارتصالحیت

 ؛...(هاوهاومطبهایبیمارستاندرمانیودرمانگاه-

 هایپزشکیوهارنامهعملکردیآموزشوخیدمتآموزشدرفوریت

 ؛دراینعرصه

 هیایعمیلجراحییوهارنامیهعملکیردیآمیوزشآموزشدراتیات

 ؛دستیارانوسایردانشجویاندراینعرصه

 هایاجتماعیسالمتوهارنامهعملکردیاینحوزهآموزشدرعرصه

یتیوهیایمیدیرهیا،ابتکیاراتونقیشنوآوریشاملبسیارضروری

برایهرنوبتارتقا،هسبحداقلامتیازازاینمصدات.تولیداتعلمی

 ؛ضروریاست

 شناسیوعلومپایه،هارنامهآسیب-هایبالینیآموزشدرآزمایشگاه

 ؛شاملابتکارات،مدیریتوانتشارات،عملکردی

 هاینظریوهارگاهیسالمت،اعمازعلومپایهوعلومبالینی،آموزش

 ؛11شپزشکیآموز

 هیایمواردمشابهبرایآموزشبالینیوآموزشعلومپایهوسایرعرصه

 .آموزشعالیسالمت،ههباتأییدهیئتممیزهجنبهاختصاصیدارد

طراحینظامارزشیابیاینسطحاختصاصیآموزشومعیارهای: 1تبصره 

.آنبایدتوسطهارگروهیبهصورتجداگانهانجامشود

هیایارزشییابیوااسیتمادهازمنیاب وتجیاربموجیودمعییاربی: 2تبصره 

.پیشنهادشدهاست1علمیدرجدولهایآموزشیوامتیازدهیصالحیت



ي پژوهشهي، فنهاوري و   هها  فعاليهت : نامهه  آيينبند سوم ( پ

 و نوآوري 11پژوهي دانش

گییریوهیایانیدازهعالوهبرمعیارهیایموجیودوروش: 3متمم 

نامهفعلیواصالحاتبعدیآن،متممزیربهعنوانآیینامتیازدهی

وییژه«پژوهییونیوآوریپژوهش،فناوری،دانش»متمماختصاصی

معیارهییای.شییودهیئییتعلمیییآمییوزشعییالیسییالمتارائییهمییی

سیازیگییریوامتییازدهیومعیادلهایانیدازهاختصاصیوروش

ایمعتبیرهیازنظیرشیاخص)هایپژوهشیحیوزهسیالمتفعالیت

(هایهشوریونیازهایجامعهتحقیقاتسالمت،انطباتباسیاست

.توسطهارگروهیتدوینوپیشنهادشود


 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Social determinants of health (SDH) 2. Equityin health  3. Primordial  4. Primary prevention 

5. Primary health care   6. Comprehensive health care 7. Appropriate technology 8. Community-oriented medical education 

9. Socially Accountabe   10. Medical education  11. Scholarship 
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 هاي آموزشي استادان علوم پزشكي امتيازات فعاليت ی1جدول

يداقل  محك معيار

 امتياز

 امتياز

 شده کسب

  3 الزامی بینیبرایآیندهروزآمدیمحتواوروشتدریسبراساسنیازهایجامعهدرحالحاضروپیش

   تشویقی هایآموزشیمستندومعتبرهایملیمتناسببانیازجامعهویاسایرمناب ونگاشتهمشارهتدرتدویندرسنامه

آموزشبربالینو)همکارانوگروهآموزشی/ایفرهنگیوارزشیوقضاوتدانشجویانهروزآمدیروشتدریسبارعایتجنبه

 (درفضاهایمختلفآموزشبالینیبراساسمعیارهایمعتبرمربوطه

  2 الزامی

  4 الزامی هایموردانتظارهایمهارتآموزیمتناسببارشتهتحصیلیومسئولیتشرهتدربرنامه

   تشویقی مشوتبرایمشارهتفعالویادگیریمستقلدانشجویانایجادفضاییارزشیو

   تشویقی هایجدیددرآموزشوامثالآنگذاریهاینوآورانه،مبتکرانه،پایهفعالیت

  5 الزامی هایاجتماعیسالمتومانندآنهاهایاجتماعیسالمتیادرموردتعیینهنندهآموزشدرعرصه

  2 الزامی  (سطوحملی،دانشگاهیوگروهآموزشی)هایآموزشیریزیواجرایبرنامهذاریوبرنامهگایماینقشدرسیاست

   تشویقی برگزیدهشدنتوسطمراج معتبرخارجدانشگاه

  3 الزامی راهنماییومشاورهتحصیلیبهمسئوالنآموزشی،همکارانودانشجویان

   تشویقی المللیوسایرپذیرشدانشجو،المپیادهایعلمیوفرهنگی،روابطعلمیوبینهایفوتبرنامهنظیرمشارهتدرفعالیت

   تشویقی هاوسایرمواردمشابهنامهریزی،نقدوبررسیمناب وآیینگذاری،برنامهایدرسطوحسیاستهایمشاورهفعالیت

   تشویقی  (هایادهترایعمومی،دهترایتخصصی،بالینیومانندآنهارشناسیارشد)هایآموزشیمرتبطباتحصیالتتکمیلی،فعالیت

   تشویقی هایاخالقیومعنویارزیابینحوهایماینقش

  5 الزامی هایآموزشیازمنظرگروهومدیرانآموزشیدانشگاهفعالیت

  5 الزامی هایمنتخبوروشاستانداردهیمیتآموزشباشاخص

  3 الزامی استنادشواهدمندرجدرپروندهارائهطرحدرسبه

  3 الزامی هایمدیریتتدریسهاومهارتتوانمندی

درسطوحهارشناسی،هارشناسیارشدییادهتیریعمیومی،دسیتیاری،دهتیرای)هاهاورسالهنامهها،وپایانسرپرستیپرويه

  (تخصصی،فلوشیپ

  5 الزامی

   تشویقی یهایپسادهترهادربرنامهفعالیت

 امتیاز11تا  ترجیحی (معیارموردنظردرجوراج بهآنتوضیحدادهشود)سایرمعیارهابهتشخیصهیئتممیزه

 *111 41  هاي آموزشي امتياز کل فعاليت

(1=ضعیف)و(2-4=متوسط)،(5-7=خوب):دهي براي هر گويهنحوه امتياز

 .امتیازقابلمحاسبهخواهدبود111حداهثر،111درصورتهسبامتیازبیشاز*:
 3موضوع متمم 

، مبتكرانه، خحقانه، مرجعيهت  انگذار ي نوآورانه، بنيانها فعاليت»

 «آفرين محور و جهش



 3متمم  توضيح

 تشریماتینیسیتوعمیومنامه،آیین3اینبخشاختصاصیازبند

هیایآنعلومپزشکینسبتبهاحرازفعالییتعلمیاعضایهیئت

ارتقامسئولیتخواهندداشتوهسبحداقلامتیازبرایهرنوبت

 ؛ضروریاست

 سازییاتوجیهییاجیایگزینیبیااینبندقابلمعادلحداقلامتیازاز

 .هانخواهدبودسایرفعالیت

 :عبارتند از 3هاي متمم  اهم مصاديق و موضوعات فعاليت

o اختراع،وابداع 

o ایشیادیسیپلینیادورهجدید،گذاریرشتهیاگرپایه 

o آفرین،هایطرازنخبگیومرجعیتفعالیت 

o ،تولیدیامشارهتدرتدویندرسنامهملی 

o هایآموزشی،تولیدمناب ورسانه 

o ازمصادیاهایمرتبطههبهتشخیصهیئتممیزهسایرفعالیت

 .هستندهایاینبندفعالیت

 المللییوهایملییوبیینعالیتتواننددرفاستادانعلومپزشکیمی

هایدرونودرفعالیتنامهعمومیایازآیینایومیانرشتهفرارشته

 .هنندنامهاختصاصیاستمادهایازآیینایودرونحرفهرشته

 توسطهیارگروهیتنظییمو3معیارهایاینبخشاختصاصیازبند

 .پیشنهادشود

 

 اجرايي - لميهاي ع فعاليت: نامه آيين 4 بند( ت

درهمهابعادوشیئونآمیوزشعلمی،هایمدیریتیوبندفعالیت: 4متمم 

نامهجیاریوتجدییدنظرهیایصورتمشتركبامعیارهایآیینهوبعالی،

عیالوهبیر.هایممییزهتسیریخواهیدداشیتبعدیآنوباقضاوتهیئت

فعلیییوگیییریوامتیییازدهیآیییینهییایانییدازهمعیارهییایموجییودوروش

هیایفعالییت»عنیوانمیتمماختصاصییهاصالحاتبعدیآن،متممزیربی

.شودآموزشعالیسالمتارائهمیعلمیویژههیئت«اجرایی-علمی
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 4 توضيح متمم

 از(پژوهشوخدماتسیالمت،آموزش)مديريت در نظام سحمت

 ؛خواهندبودمصادیااینمتمم

 یمیوردنییازجامعیهباییددرسیطحمیدیریتیضیرورعلمییهیئت

هسبحداقلامتیازازایینمشیارهت،الزمیه.مشارهتداشتهباشند

 ؛خواهدبودارتقا

 هاومعیارهایایینمیتممباییدتوسیطهیارگروهیمصادیا،شاخص

 ؛تعیینوپیشنهادشود

 هایغیرمرتبطباآموزشعالی،مدیریتومناصبسیاسیومدیریت

متواعیتالیآمیوزشهمیکسیالارتقیانیوعمیدیریتهیهبیههر

 .نیستندارتقاسازیوواجداعتباربراینمایند،قابلمعادلنمی

 

(محور پيشنهادي جديد) 5 محور ترجيحي( ث

یاپیژوهشآموزشهدرحوزعلمیدرموارداستثناییههعضوهیئت

بوده،یارزندهوبرجستههادارایفعالیتهایاجتماعیسالمت،یافعالیت

فرهنگیی،ییادرزمینیهمسیائل،یملیافتخیارآمیزاسیتهاازشخصیت

تشخیصهیئتممیزهبا،شاخصاستالمللیتربیتی،هسبافتخاراتبین

.هندنامهاجرائیاینبندهسبتواندامتیازاتیبراساسآیینمی



5محور ترجيحي توضيح 

 از(درصید21درحید)تواندهمبیوداحتمیالیاینبندمییاهامتیاز

نامهراباتشخیصوتصیویبهیئیتممییزهآیین4و3و1ندهایب

.نیستجبراننماید،اماقابلجایگزینیبابندآموزش

 : عبارتند از 5اهم مصاديق بند 

o ابتکییاراتو-آفرینیییتحییول-آفرینییینقییش-آفرینیییارزش

 ،یمرتبطبارشتهعلمییهایاستثناخالقیت

o فردمرتبطییاغیرمیرتبطبیاهصربهایمنحهاوقابلیتصالحیت

 ولیمرتبطباسالمت،علمیرشتهمستقیم

o ارتقیاالمللیدرزمینیهوبین(اییامنطقه)خدماتدرطرازملی

 مت،سال

o المللیسالمتوآموزش،هسبجوایزملییابین 

o هایفرهنگیوتربیتییدرزمینهیتدوینآثاربرجستهواستثنا، 

o آفیرینوبرجسیتهدرطیرازملییووتحولییسایرموارداستثنا

 المللی،بین

 باشدنمیترجیحیاستوالزامیبنداین، 

 منحصیرا دراختییاربنیدتشخیصوتأییدواختصاصامتیازبهایین،

 .هیئتممیزهخواهدبود

Evaluation System for Academic Promotion of Scientific Faculty of Medical Sciences
*
 

 
Abstract 
The regulations for promotion of academic members of governmental and non-governmental organizationsfor higher 

positionsin education, research and technology is currently consists of 1- Cultural and social 2- Educational 3- 

Research and technology 4- Scientific and executive. 

In order to improve the current evaluation system for scientific facultymembers, some items were suggested and 

some were proposed to be modified by the Academy of Medical Sciences. 

Academic activities were increased from four to five section, and a preference section was added . Also, a 

supplement item was added for each section. 
 
Keywords: Employee Performance Appraisal, Evaluation Studies, Graduate Medical Education, Medical Education, 

Medical Faculty 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of academy sets it. 
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