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 سمه تعالیاب

 ممتاز دستورالعمل نحوه انتخاب استاد
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مقدمه

علمی با مرتبه  ئتیهاعضاي  ،کشور علوم پزشکی يهادانشگاهدر ج نهادن به معلمان و محققان پیشگام و برجسته تکریم و ار يبرا
در صورت باشند،  المللیبین-ايمنطقه-ح ملیودر سط تکیفیبرجسته و با و اثرات و خدماتداراي حسن شهرت اخالقی استادي که 

  ءامنا/ممیزه ئتیهتوسط  ،»اجرایی-علمی«و  »پژوهشی، نوآوري و کارآفرینی« ،»آموزشی و علمی« و وجود شرایط »تبلور فضایل«
 گردد.اعطا می ایشانبه  ياي درجه استاد ممتازمراسم ویژه طیو  برگزیده »يممتاز استاد« مقام شامخبه  زیرطبق ضوابط  و دانشگاه
 .ندیاجرا نماسپس مصوب و خود هیئت ممیزه  دررا  دستور العمل آمده نیاز آنچه در ا شیب ییهاو نصاب طیشرا دتوانیم هادانشگاه

 تعریف

 کشور پزشکیي علوم هادانشگاهدر  رتبه دانشگاهی باالترینو  ، ممتازترین مقام اخالقیجایگاه علمیواالترین  استاد ممتازيمرتبه 
 ثرؤم تولید، مدیریت، انتقال وکاربست واسطه که بهاست مدار ارزشمدار و اخالقاثرگذار، عالم، فردي استاد ممتاز . محسوب می شود

را  ياگرانههدایتو گسترده ، فرامکانی ارزشمند راتیتاث ،مختلف يهاحوزه درآفرینی ایدهسرآمد بوده و عالوه بر  خوددر رشته  دانش
  .ستاهگذاشت يبرجاکه در عرصه هاي ملی، منطقه اي و بین المللی بلنه تنها در دانشگاه،  ،در طول زمان

  ي مورد بررسیهاحیطه

 تبلور. باشد ياهتعهد حرفالگوي و  منش استادي ،اخالقی-حسن شهرت علمی ممتاز باید داراياد است :فضایل استاد ممتازي -1
 يو نوآور تیخالق و ، کارآفرینیيشاگردپرور ،ياثرگذار ،یبخشالهام ی،اجتماع يریپذتیمسئول ،يمدارارزش، يمداراخالق سجایاي

 استاد ممتاز است. ویژگی هاي مهماز  و نظام انقالب کشور،حرفه، دانشگاه، مردم، خدمت به  .است بسیار تعیین کننده

دارا  ،ستاوردهاي دانشی ممتازد )،مرجع(، تدوین کتب در امر آموزشپویایی، نشاط و انضباط  آموزشی:-علمیي هافعالیت -2
 .استشایان توجه  )double affiliationمضاعف ( ی) و وابستگdouble qualificationمضاعف ( تیصالحبودن 

، ثبت در همایش هاي خارج کشوري سخنران کلیدي/مدعوانتشار مقاالت،  :، نوآوري و کارآفرینیي پژوهشیهافعالیت -3
و  ، مورد استناد قرار گرقتنللیالمبیني ملی/هادریافت جوایز از جشنوارهکارآفرینی، ي فناورانه و تولید محصول، هااختراع، فعالیت

 .محسوب می شوند از دستاوردهاي مهم این حوزه ،ح ملی و بین المللی استوفرد در سط یگکه نشانگر برجستي سایر موارد

در راستاي خدمت به مردم،  دانشگاهیو برون درونهاي در مدیریت  و درخششی آفریننقش ی:رایاج-ي علمیهافعالیت -4
  مورد انتظار است. و نظام جمهوري اسالمی ایران انقالب حرفه، دانشگاه، کشور،

از افراد  )1(نظیر پیوست  یی خاصهاپرسشنامهاستفاده از در استاد پیشنهادي با  ایل مورد انتظاروجود خصضرورت دارد  تذکر مهم:

قرار گرفته تا فرد دانشکده/پژوهشکده در پرونده  تأیید پس ازال و بررسی قرار گرفته و ؤمورد س دانش آموختگانخبره، همکاران و 
مورد بررسی قرار گیرند. يممتازانتخاب استاد  رايدر شو
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 هاي شناسایی و احراز صالحیت استاد ممتازيمعیارها و شاخص
 شرط شاخص حیطه

 استادي خدمت در مرتبه *سال 15 حداقلهمراه با  الگیس 60ر از سن و یا عبو ساله 30کامل شدن دوران خدمات  -1 بندهاي قطعی
 لزامیا

 )/100128https://rc.majlis.ir/fa/law/show( هامدیریت دانشگاهجامع  نامهآیینمندرج در  4بند الف ماده داشتن شرایط عمومی  -2

منش 
ي و استاد

حسن 
شهرت 
  اخالقی

 ارزش مداري
 )1خبره (پیوست نفر  3حداقل  تأیید اباي، مداري، خدمت و تعهد حرفه، اخالقشهره بودن به منش استادي -3

 الزامی 
پزشکی (و یا ي صنفی نظیر نظامهادانشگاه و یا سازمان رسیدگی انتظامیي هاهیئتسابقه و یا تخلف انتظامی در  ءنداشتن هر نوع سو -4

 باشد)و یا ملغی شده  صادر نشدهي، حکم محکومیت اهدر صورت وجود هر گونه پروند

 مقبولیت
دانشجویان/دستیاران و همکاران  از جداگانه طی فرمی(باشد  يو نوآور تیخالقصاحب  و شاگردپرور ،ياثرگذارداراي  ،یبخشالهامموجد  -5

 )اضافه شوند 1پیوست به این مفاهیم و یا  استعالم نظر شود

 خدمت
و 

 اثرگذاري

گذاري پایه
 علمی

ي وزارت بهداشت) هادر راهنما/گایدالین انتشار یافتهدرمان وزارت بهداشت و یا  معاونیه تأیید(با  و اثربخش ابداع روش درمانی جدید -6
 )آموزشی وزارت بهداشت معاون تأییدبا (مربوطه  رشتهوم علحیطه به  اهیم نوین تحول آفرینمفیا وارد نمودن مهم و  ه تئوريرایاو یا 

وجود 
حداقل

 5
 

شرط 
ت (از کل 

الزامی اس
8 

ص)
شاخ

 

  نهادسازي
با و یا شبکه کشوري و یا بخش بهداشتی/تشخیصی/درمانی و یا مرکز تحقیقاتی  یآزمایشگاه، آموزشییک واحد  تأسیساندازي و راه -7

  یدوره فارغ التحصیل 5داقل حبا مربوطه مرتبط با رشته/حرفه جدید  مقطع-رشته ندازياهرا سال و یا 10سابقه حداقل 

 ،تاخدم
 اثرگذاري

و  یاجتماع
 حرفه اي

  است یعلم ئتیه ضوع ،یاستخدام مقررات طبق انها يمتصد که یشاغلم درو درخشان  شاثربخسال سابقه مدیریت  20 جمعاداشتن  -8
للی/ عضو المبیني علمی هاعضو انجمن /و حرفه اي ي علمیهامدیره انجمنهیئت سال سابقه فعالیت به عنوان عضو  20 جمعاداشتن  -9

نهاد) مردمي هاسازمانیا ( هامدیره خیریههیئت عضو عضو کمیته اخالق/ پژوهشی/ -سردبیر نشریات علمی یا مدیر مسئول یا تحریریههیئت 
 دنباش اي در سطح استان و یا کشور گذاشتهکه اثرات اجتماعی قابل مالحظه

ممیزه مرکزي/ هیئت تخصصی/ عضو  رايممتحنه و ارزشیابی رشته/ دبیر شوهیئت سال سابقه فعالیت به عنوان عضو  20 جمعاداشتن  -10
 امناء/ عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکیهیئت عضو حقیقی 

 وهشی دانشگاهپژ با تایید معاونتنفر  50و یا کارآفرینی براي بیش از نفر  20 اشتغالو  بنیانمدیریت شرکت دانش سال 20 -11
گواهی معاونت دانشگاه (با  رايکارآفرینی بانه/ي نوآورهااز مسیر فعالیت )و یا قابل توجه غیرپایدار(درآمدزایی متوسط پایدار ایجاد  -12

 ه دانشگاه) رئیسهیئت  تأییدتوسعه و 
مشارکت فعال ویا  حضورسال  2 حداقل آزادگی وفق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و یاو یا  (جانبازي ایثارگري وجود سابقه -13
سال خدمت در  5 وجود سابقه حداقل ) و یاکشور یارض تیو استقالل و تمام رانیا یاسالم ينظام جمهور انیاز کعرصه هاي دفاع در 

  در امور حمایتی (مصوب هیئت وزیران)کمتر توسعه یافته و  مناطق محروم

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100128
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 شرط شاخص حیطه

 سرآمدي
و 

 درخشش

 درخشانی
 دنی باشللالمبین ایو ملی ح ودر سط هاآن مورد 2که حداقل  )و باالتر( یجشنواره دانشگاه 5برگزیده شدن فرد در  -14
 )1(پیوست  خبره 3حداقل  تأییدبه مربوطه رشته تخصصی حرفه و در  درخشش ملی و بین المللی -15

 الزامی 

برون دادهاي 
آموزشی و 

پژوهشی 
 ممتاز

نوشتن کتاب و یا  تحصیالت متقاضیحرفه/تولید منابع آموزشی منحصر به فرد نظیر مشارکت در تالیف کتب مرجع در رشته مرتبط با  -16
افزارهاي نرمو  محصوالتو یا تولید  )وزارت بهداشترتبط و یا کمیسیون کتب مرجع م بوردت هیئ تأییدبا ( للی یا یک فصل از آنالمبین

 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار و فناوري قاتیتحقمعاون  ایو  یمعاون آموزش تأییدبا ارزشمند و اثرگذار 
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وج

 5 
ط 

شر
ل 

ز ک
ت (ا

اس
ی 

زام
ال

7 
ص)

اخ
ش

 

 مضاعف  یوابستگ یا مضاعف تیصالحهمراه با داشتن ي آموزشی هامرتبه از مسیر سرآمدي در فعالیت يسابقه ارتقا وجود -17
  )تعهد حمایت(با دعوت رسمی از کشور میزبان با  یکنگره خارج 3حداقل در حوزه تخصصی مرتبط سخنران مدعو/کلیدي در  -18
 مقاله IF، 60بر اساس شاخص  Q1مقاله در در مجالت  30اسکور،  تیبر اساس شاخص سا Q1مقاله در مجالت  60انتشار حداقل  -19

 گاهیپا طبق و موارد(همه  یالمللنیب کتب در مقاالت به ارجاع 100 حداقل داشتن نیهمچن و مسئول سندهینو ای و اول سندهینو عنوان با
متقاضی  فرداگر و  کسب شده باشد ياستادبه درجه  ارتقابعد از  دیبا موارد نیاهر یک از از  درصد 50حداقل  که )اسکوپوس ياستناد

 شوند  یم حذف زین سندهینو پر مقاالت ،نباشدمقاله مسئول /اول دهنسینو
 یصنعت دیاز آنها به تول یکیبوده و حداقل  يدی) که نقش فرد در آن کلWIPO ایو  USPTO ری(نظ یالمللنیپتنت ب 2ثبت حداقل  -20
 ) ربطی(با ارائه پروانه ساخت از مرجع ذ باشد دهیرس
 ياستناد گاهیپا در) نباشدمسئول /اول سندهینو به شرطی که متقاضی سندهیپرنو مقاالت حذف با( شتریب و 30 اچداشتن اندکس  -21

ساالنه بصورت  دیبا صورتنیرایبوده باشد. در غ 15معادل  ایکمتر و  يشاخص قبل از احراز مرتبه استاد نیااسکوپوس (مشروط بر آنکه 
حداقل در  دیبا يارجاع به مقاالت که بعد از احراز مرتبه استاد 3000واحد رشد داشته باشد) به عالوه داشتن حداقل  5/1متوسط حداقل 

 مسئول باشد  ای اول و سندهینوتقاضی مفرد ارجاع،  100از  شیمقاله با ب 5
 عنوان کی حداقل در برتر سندهینو 5 نیب در داشتن قرار با همراه یپزشک علوم برتر دانشمندان درصد 2 ای ودرصد  1 ناوینعنکسب  -22

Most Contributed Topics اسکوپوس ياستناد گاهیپا(در  رشته با مرتبط( 
 -گذاريسیاست -پژوهیسیاستشناسی، آرمان -فیلسوفی -پردازيیی نظیر نظریه هاحیطه در ،نامهیینآدر این  مورد توجهي هاطهچنانچه فردي در مواردي غیر از حی -تذکر

 ن حیطهمرجع تدوین بندهاي شرطی ای، استنادات مهمی را ارایه دهد ،افتخار ملی-چهره الگوو یا گامی، هنرمندي، علم دین مداري، طراحی سیستم، مصلح اجتماعی، پیشسیاست
  .دنهایی انجام خواهد شي گیرتصمیمبررسی و ، جدید مربوطه دستورالعملطبق  ،ندهاي قانونی الزمرایپس از طی ف که استممیزه مرکزي هیئت ، هاي جدید
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 براي استاد ممتاز الگو بودنتوجه به صفت 

عملکرد  قیبا رصد دق دیبا کنندهیبررس اجعمر .است ستهیباز استاد ممتا يبرا منش استادي و حسن شهرت اخالقیبه  بودنشهره
حداقل سه فرد خبره {صاحب نظر: عضو هیئت علمی با باالترین درجه  نظرات به توجه با نیو همچن خدمت سنواتفرد در طول 

رشته مربوطه با  بورد عضو/ریدببازنشسته با باالترین درجه علمی و  عضو هیئت علمی: کسوت شیپعلمی (استاد ممتاز و یا استاد)، 
 می باشد بلکهبرخوردار  کین یاخالق يایسجا واز صفات نه تنها که فرد مورد نظر  ندینما حاصل نانیاطم ،باالترین درجه علمی)}

غیر اخالقی با همکاران، عدم رعایت حرمت دیگران و رفتار  همچون( اجتماعی/ايهاي حرفهگیري در فعالیتایراد واضح و چشم
 در این قضاوت بسیار مهم است. 1توجه به محتواي پیوست . وجود ندارد )دانشجویان، کارمندان، بیماران و مردم

 محسوبمربوطه بند شرطی ناقض انتظامی به عنوان و  محکومیت در محاکم قضایی به همراه پیشینهوجود هر گونه سوء  تذکر:

تا الزم است ، پروندهدقیق بررسی  رايدانشگاه برئیس و پیگیري متقاضی و دستور صریح  در صورت وجود چنین مواردي شود.می
صدور  روشنرا بررسی و به صورت مطرح شده  موضوعهیئت علمی به دقت اعضاي انتظامی رسیدگی به تخلفات  تجدیدنظرهیئت 

ن واالي أش چونالبته . شودمحسوب نمیمتقاضی مل در رسیدگی به پرونده أتو  وجهقابل ت ينماید که موضوع به عنوان ایرادراي 
نکه به صورت کامًال مستدل خطاي آمگر  یستننبوده و اغماض جایز  ،باشدکننده اجع بررسیمرقت مد نظر باید به د ياستاد ممتاز

 باشد. شده برطرف و یا جبرانشده  منسوب

  )6فرایند اجرایی انتخاب استاد ممتاز در صفحه  نمودارطبق ( نحوه انتخاب استاد ممتاز

 فرد پژوهشکدهدانشکده/ رئیسکمیته منتخب، در (بندهاي قطعی و شرطی)  الزمط اولیه رایشوجود احراز بررسی مدارك و پس از 
رئیس . نمایدمی پیشنهادبراي احراز مقام استاد ممتازي و  به دانشگاه معرفی و مدارك مرتبطمستندات ه کلیه ئبا ارا ط رارایواجد ش

این شورا اگر تا  مودهن ارسال ممیزه)هیئت (متناظر با کمیسیون تخصصی  يانتخاب استاد ممتاز رايشوبه  راپرونده نیز دانشگاه 
استنادات مرتبط با پرونده و  ،درکمثبت ارزیابی  در دوران توقف در رتبه استاديرا  يفرد پیشنهاد يهاعملکرد و اثربخشی فعالیت

، يانتخاب استاد ممتاز رايشو تأییدرت در صوسپس  .ی قرار دهدمورد بررسرا عملکرد و دستاوردهاي دانشی ممتاز وي  ،صالحیت
و در ممیزه دانشگاه مطرح هیئت در و نماینده ویژه هیئت ممیزه مرکزي با حضور استاد مورد نظر به صورت خارج از نوبت و پرونده 

موضوع نهایت در  خواهد شد.موافقت با اعطاي مرتبه استاد ممتازي صورت کسب حد نصاب آراي الزم (رأي مثبت سه چهارم اعضا)، 
 دانشگاه برسد.  ءهیات امنامی بایست به تایید 

جهت  مورد نظر را فرد راساتواند می دانشگاه رئیس، ی که استاد شایسته اي خود متقاضی و پیگیر احراز این رتبه نباشدموارد خاصدر 
 به دانشکده/پژوهشکده معرفی و پیشنهاد نماید. يند انتخاب استاد ممتازرایفشروع 

بنشینند. پس از تکمیل این ظرفیت، احراز  ياستاد ممتازاز کل اعضاي هییت علمی می توانند بر کرسی  %1در هر دانشگاه حداکثر 
 اولویت در صورتی که چند نفر در صف انتظار قرار داشته باشند، همواره این کرسی، تنها با مکانیزم جایگزینی محقق خواهد شد.

، تقدم بندهاي شرطی عداددر صورت تساوي تیا که تعداد بندهاي شرطی بیشتري را حایز شده باشد و پرونده فردي است  مربوط به
 خواهد بود.عمل زمانی مالك 
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 )زهیمم ئتیه جایگزین کمیسیون تخصصی( يانتخاب استاد ممتاز رايترکیب شو

 شورا) رئیسدانشگاه ( رئیس •

 معاون آموزشی دانشگاه (دبیر شورا) •

 معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه  •

 (و با حق راي) دانشکده/پژوهشکده ذیربط حسب مورد رئیس •

 ممیزه دانشگاههیئت به انتخاب نفر از استادان  4 •

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون آموزشی تأییدي ممتاز علمی در سطح ملی با هایک تن از شخصیت •

نحوه رسمی خواهد بود و  اعضا زتن ا 7حداقل گردد. شورا با حضور می سال صادر 4مدت  رايدانشگاه ب رئیساحکام اعضا توسط 
 .راي مثبت است 5مصوبات نیازمند حداقل و  گیري بصورت مکتوب/مخفی رأي

 هاییناولیه و  تأییدمرجع 

پرونده فرد پیشنهادي است.  يپرونده استاد ممتازنهایی دانشگاه مرجع تایید  ءانام هیئتاولیه و  تأییدمرجع  ممیزه دانشگاههیئت 
 گیري انجام رأيمورد بررسی قرار گرفته و سپس  ممیزه دانشگاههیئت در  يمرکز زهیمم ئتیه ژهیو ندهینماو با حضور وي ابتدا و 

خواهد  دانشگاهممیزه هیئت معادل سه چهارم کل اعضاي الزم،  رايگیري بصورت مکتوب/مخفی و حد نصاب آ رأينحوه شود. می
 شود. تایید ءراآ اکثریتبا  دانشگاه ءانام هیئت درمی بایست رونده نهایتا پاین  .بود

 ن منطقه آمایشی بررسی خواهد شد. کالهمان  مادردر دانشگاه  ،ممیزههیئت ي فاقد هادر دانشگاهپرونده متقاضیان  تبصره:

 نحوه معرفی

 ایشانبه  »استاد ممتازنشان « ،ياهطی مراسم ویژ سپسو صادر  دانشگاهرییس توسط ي زحکم استاد ممتا، ءانام هیئت تأییدپس از 
 نماید تاماده آطراحی و  کرسیاین صاحب  رايي باهلباس ویژجهت اکرام و اعزاز این مقام،  دانشگاهشایسته است که گردد. می اعطا

تشویقی، هاي ، اعطاي پایه ، نام گذاري ابنیهکند. همچنین اقداماتی نظیر چاپ تمبر نکوداشتبر تن آن را استاد ممتاز  ،در این مراسم
 .را در دستور کار خود قرار دهد و ... اعتبارات ویژهفرصت مطالعاتی/اعطاي 

 ادامه خدمت

با نیز و پس از آن  بودهمجاز بدون هیچ محدودیتی سالگی  75تا سن وي خدمت  ادامه، اد ممتازدر صورت تمایل و تقاضاي است
ط رایست. در صورتی که استاد ممتاز پس از احراز شامدید تقابل ساله  5یک دوره  حداکثر براي تصویب هیأت امناي دانشگاه

طی رایدر چنین ش دانشگاهتواند همزمان تقاضاي همکاري پس از بازنشستگی دهد و می ،بازنشستگی ترجیح دهد که بازنشسته شود
 .نمایدمی معادل با حقوق و مزایاي مستمر وي را پرداخت حداکثر  ياهحق الزحم نواتی،با عقد قرارداد س
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خبرگان  دگاهید از ياستاد ممتاز یمتقاض ياحرفه و یعلم ،یاخالق گاهیاو جشأن ارزیابی  :1پیوست 

 نیادر صورت لزوم محتواي ( کشور سطح در )مرتبط بورد عضو ای ریدب/کسوتان شیپ/نظران صاحب(

به روز رسانی  دفام صالحابا  در راستاي اهداف و وظایف دانشگاه و یطراحباز دانشگاههر  توسطفرم 

 )خواهد شد
 

ب خبره {صاحاز افراد  حداقل سه نفر رايرئیس دانشگاه بو یا  رئیس دانشکده/پژوهشکدهتوسط فرد متقاضی  CVهمراه با زیر فرم 
بازنشسته با باالترین درجه  عضو هیئت علمی: کسوت شیپ: عضو هیئت علمی با باالترین درجه علمی (استاد ممتاز و یا استاد)، نظر

کسب مقام استاد  رايدر حیطه تخصصی فرد معرفی شده بخصوصا  رشته مربوطه با باالترین درجه علمی)} بورد عضو/ریدبعلمی و 
ن ااز بین برترین متخصصباید د. افراد خبره استناد قرار گیر بررسی و موردسپس و  محرمانه تکمیل به صورتتا  شدهممتاز ارسال 
 رايرئیس دانشگاه بو یا  هشکدهرئیس دانشکده/پژوو  انتخاب شونداز خارج از دانشگاه  قل دو تن از آنهاحدا وبوده صاحب نظر 

 د.ندقت نظر کافی را به خرج ده ن افراد بایدایو انتخاب شناسایی 
 

 آوري اطالعاتفرم جمع
 .................جناب آقاي/سرکار خانم دکتر ..

 سالم و ادببا 
. دریافت نقطه ..........................................اعطاي عنوان شامخ استاد ممتازي به جناب آقاي دکتر/سرکار خانم دکتر ....بررسی و ر جهت د

عالی بسیار مغتنم خواهدبود. بر این اساس خواهشمند است با دقت به موارد زیر پاسخ دهید. الزم به ذکر نظرات و توضیحات حضرت
ي شورا در مراحل بعدي ارزیابیر عالی دصورت تمایل حضرت و در تلقی و نگهداري شدهمحرمانه کامال است که پاسخ شما به صورت 

. پیشاپیش از همکاري صمیمانه گرفت دمورد بررسی قرار خواهنام ذکر بدون و هیئت ممیزه،  يدانشگاه، شوراي انتخاب استاد ممتاز
 شما کمال تشکر را دارم.

..... 

 رئیس دانشگاه

 
.......... ...........................از آقاي/خانم دکتر .......... کافی گونه سوگیري و بر اساس شناخت.. فارغ از هر ..........................................اینجانب 

به  ه پاسخئرااز ا ،يعذرو یا داشتن هر گونه کافی دانم که در صورت عدم اطالع زیر پاسخ داده و اخالقًا خود را متعهد میسؤاالت به 
ه شده را مخفی نگاه داشته و رایهاي اپاسخکه نمایم نمایم. همچنین تعهد میو اجتناب ظر صرف نکل پرسشنامه و یا قسمتی از آن 

 خودداري نمایم. ي بهر نحو ممکنسازمان و یا فرد دیگر ،از انتشار آنها به هر نهاد
 .مایل هستم که نام من فاش نشودضمنا  □

 تاریخ:

  امضاي پاسخ دهنده
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 استاد ممتازيشناخت از فرد کاندیداي احراز کرسی 

 .............. مدت زمان به سال .1
 .در یک خط شرح دهید خود را اي، یا خانوادگی، یا دوستی خارج از محدوده کاري)نوع آشنایی (صرفاً کاري/حرفهلطفاً  .2

 
 ؟دانیدمی چقدرعمق آشنایی خود را با ایشان  .3

 اندوستترین بسیار صمیمی و عمیق به عنوان یکی از نزدیک 
 شودبه شکلی که در زمره دوستان خوبم محسوب می قابل توجه 
 شویمآشنایی خوبی داریم ولی دوست صمیمی محسوب نمی 
 آشنایی نسبی و عمدتاً محدود به برخوردهاي کاري و اداري 
 عدم آشنایی نزدیک و شناخت غیرمستقیم و محدود 

 
 ؟دشناسیدر حرفه خود میو ارزشی آیا ایشان را به عنوان یک الگوي اخالقی  .4

 به دیگران نیز توصیه کنم که از وي رفتار تا کنم دانم و سعی میاخالقی و الگویی وارسته میفردي وي را  کامال .بله
 .اي را فرا بگیرندحرفه

 شاید به عنوان یک  اما ،امندیدهایشان از  ن استادي باشدأکه خالف شرا وي فردي اخالقی است و تاکنون موردي  .بله
 .دننباش بی بدیل منحصربفرد و الگوي

 آفرین باشدتردید شایدام که رفتارهایی از ایشان دیده یفردي مقبول و اخالقی است ولی گاه .بله. 
 شته باشند.ن یک استاد ممتاز و الگو بودن را نداأاي شاید شاز نظر اخالق حرفه که کنماحساس می 

 
 ؟دانیدمی جامعهنیازهاي به  و پاسخگو سوخته خدمتدل ،مدارارزش فردآیا ایشان را یک  .5

 است.قابل ستایش کامال و از این نظر  تمام زندگی خود را وقف خدمت به جامعه نمودهایشان . بله 
 داشته استارزشمندي هاي تالش کشور/خدمت به مردم رايرا دوست دارد و ب مردم و کشورواقعاً عاشقانه ایشان . بله. 
  مارنددر ذهن شان که می شناسم مشابهت دارند اما عملکرد برجسته اي از ایبله. با بسیاري از افرادي. 
  شوند متعالی شناخته فرديیافت تا ارتقا می دبایبه نظرم بعضی از مشخصات اخالقی ایشان. 

 
 ؟دانیداز نظر علمی جایگاه ایشان را چگونه می .6

  ثیرات غیرقابل انکار در توسعه علم و دانش در رشته أبا تو نگاهی ژرف  ،با دانشی عمیق عالم،فردي بسیار ایشان
 است. بین المللیشده در سطح و البته شناخته بلکه در کل ساختار علمی کشورو تخصصی خود 

  است.رگذار اث عنوان فردي شاخص وبهدر کشور و محسوب شده جزو افراد قوي علمی در رشته تخصصی خود ایشان 
  ت.نیس در سطح ملی و بین المللی برجسته و شاخصرد ولی دانش تخصصی قابل قبول داایشان 
 گاه علمی محسوب شوددر رشته تخصصی خود به حدي عمیق باشد که بتواند تکیهایشان رسد به نظر نمی. 
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، جدید تخصص جدید، روش درمانی/اندازي رشتهراه مثالً؟ (اندخود داشته و تخصصاثرگذاري خاصی در رشته آیا ایشان  .7

مرکز تحقیقاتی و یا بخش، آزمایشگاه، دانشکده، اندازي ه خدمات سالمت، راهرایادر  توجهقابلله مداخابداع و اختراع مهم، 
 )و یا مهم دیگر مشابه مواردسایر ه علمی خاص و مؤسس
 ملی و سطح در  و ارایه خدمات جدید و موثر هاي عملیاثرات ایشان در بسط علمی و تبدیل دانش تخصصی به پیام

 .شایسته تقدیر استبدیل بوده و یاجد سرآمدي و ارزش بو بین المللی
  شودمی ایشان در سطح کشور دیده اثرات مثبتبوده و  شاخصفردي. 
 است.در حد دانشگاهی و استانی اثرگذار بوده 
  ندارم سراغاز ایشان  یقابل توجه اثرات حوزه هابه شکل مشخص در این. 

 .دیینما مرقومرا  یحاتیتوضچند جمله  در، این سؤال روشن شدن موضوع لطفاً براي
 
 

 :ایشان قابل ذکر است هاي فعالیتچه میزان  که بهت طرح شده در جدول زیر پاسخ بفرمایید سؤااللطفاً به 
میزان اثرات عمیق و پایدار در سطح 

 کشور
منحصر به فرد 

 (*) و پیشتاز
قابل ذکر  مورد نقش نسبی فعال و قابل توجه

 نیست
اطالع خاصی 

 ندارم
و یا آموزش  رايکتاب مرجع ب نگارش

 للیالمبینفصولی از کتب 
     

قابل پردازي تئوريابراز نظریه جدید و یا 
 تخصصی-علمیدر بسط مفاهیم توجه 

     

رشته تخصصی در حیطه  اثرگذاري در
 ملیسطح 

     

المللی و سرآمدي بیندر سطح اثرگذاري 
 یتخصص رشتهدر 

     

      در رشته تخصصیعالم تربیت نیروهاي 
و (گذاري سالمت اثرگذاري در سیاست

 کشور )حل مشکالت
     

      گذاري علمی کشوراثرگذاري در سیاست
      در کشور رشته/کمک به توسعه حرفه

دارا بودن روحیه خالقیت، نوآوري و الهام 
 یبخش

     

عرصه هاي دفاع از کیان نظام حضور در 
 انقالبو کشور و سایر عرصه هاي مهم 

     

      موارد مشابه (ذکر شود)
 )داده شوددر چند جمله شرح  ،استبوده »منحصر به فرد و پیشتاز«که پاسخ شما ي موارددر  لطفاً(*) 
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