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 ـ اهداف 1ماده

 :از اندعبارت منشوراین مورد نظر اهداف 

در دانشگاه از طریق فراهم آوردن محیطی سالم و مبتنی بر ضوابط علمی، آموزشی و اخالق  آموزشـ ارتقای سطح کیفی 1

 .حسنه

استادان به عنوان الگوها و نمونه هایی عملی برای اخالق حسنه، تالش مستمر علمی، رعایت اصول  منزلتـ حفظ و ارتقای 2

 .آکادمیک و رعایت حقوق مردم

 .دانشجو و رعایت کرامت ایشان در محیط دانشگاه و در ارتباط با استادان منزلتـ حفظ و ارتقای 3

با  عتقادی دانشجویان که در آینده نزدیک با قرار گرفتن در مشاغل حقوقی مستقیماًـ تالش برای ارتقای سطح علمی و ا4

 .احقاق حقوق مردم در ارتباط خواهند بود

 . توجه به تقویت کار تیمی و ارتقای انسجام سازمانی و تشکیالتی.5

 ـ کلیات2ماده 

 :موارد زیر را رعایت نمایند سمستردر طول  گردداستادان موظف اند در ارائه و تدریس دروسی که برای آنان معین می 

 می بعمل  دانشگاهمالک انتخاب و ادامه همکاری با اساتید محترم مدعو، ارزشیابی های علمی و اخالقی می باشد که   .1

مد، شیابی عالوه بر توجه به کارنامه علمی و پژوهشی هریک از استادان که از طرق معمول به عمل خواهد آارز این در. آورد

طرق مختلف حاصل می ، نظم و اخالق که از ،کیفیت انتقال مطلب استاد، تعهدارزیابی دانشجویان در خصوص سطح علمی

 نیز مالک عمل خواهد بود. گردد

مصلحت دانشجو و  و حالاتمام تدریس کلیه سرفصل ها، اقتضای رعایت  رعایت سر فصل های مصوب در هر درس و  .2

بوده و اخالقًا نباید بیش از زمان تعیین شده برای جلسات درسی،  ف به رعایت این سرفصل هاموظدانشگاه است و استادان 

 تدریس نمایند.

 .منابع روزآمد استفاده کنندمبتنی بر کریکولم همان رشته درسی از د استادان موظف اند در معرفی منابع تدریس خو . 3



 ـ ارتباط استادان با دانشجویان3ماده 

 :موظف اند در تعامل و ارتباط با دانشجویان موارد زیر را رعایت نماینداستادان 

ت به دانشجویان از وظایف بدیهی بنس و تهدید تحقیر ،نشجویان و پرهیز از هرگونه توهینو کرامت انسانی دا احترامـ حفظ 1

 .و اصیل یک معلم و مدرس در دانشگاه است

آمیز بر اساس تعلقات سیاسی، نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در تبعیضانجام یا طرفداری از هر نوع رفتارهای  ـ 2

 همه ابعاد آموزشی و پژوهشی مردود است.

باید محیط دانشگاه با دانشجو در  درس و ساعاتخارج از در استاد با دانشجویان، علمی و آموزشی بر قراری ارتباط  -3

 رعایت شود.

با  دانشگاه، عالوه بر ارتقاء سطح علمی دانشجو، توجه به جنبه های اعتقادی و تربیتی است وـ از آنجایی که یکی از اهداف 4

، رعایت اخالق اسالمی، پوشش نشجویان در زندگی محسوب می گردندعنایت به این امر که اساتید همواره الگوی عملی دا

انشجو عالوه بر توصیه های اخالقی و اعتقادی می اسالمی و احکام شرع مقدس اسالم و ارائه الگوهای عملی توسط استاد به د

  .بعضاً سرنوشت ساز باشد ، در ارتقاء سایر ابعاد زندگی ایشان موثر وکنار ارتقاء سطح علمی دانشجویان تواند در

پسر ـ رعایت پوشش و حجاب کامل اسالمی توسط اساتید خانم و آقا می تواند در ارائه الگوی عملی به دانشجویان دختر و 5

 که باید رعایت شود. موثر باشد

ـ در مواردی که استادان به اقتضای برنامه آموزشی خود نیاز به ارتباط با دانشجویان و یا اطالع رسانی به ایشان را دارند این 6

 .ارتباط می بایست از طریق نمایندگان دانشجویان صورت گیرد

 و اجرایی دانشجویان را در حد امکان و توان تالش نمایند. آموزشی، پژوهشی امور در مشارکتـ استادان موظف اند 7

 های آکادمیک را احترام و التزام داشته باشند.استادان تالش نمایند تا قواعد و اصول آزادی -8

 ارتباط استاد با ادارهـ 4ماده  

رعایت و به آن احترام  . استاد مکلف است سلسله مراتب اداری را در مورد درخواست ها یا تقاضاهای قانونی خویش1

 بگذارد.

. استاد موظف است تا نسبت به رعایت اصول، مقررات و قواعد اداری اقدام و به آنها احترام بگذارد. پیشنهادات اساتید در 2

 مورد اصالح آنها از سوی اداره شنیده شده و بررسی خواهد شد.

ه شود. در غیر آن استاد مسئولیت داشته و پاسخگو خواهد . حفظ معلومات محرم و اسناد مربوطه از سوی استاد باید توج3

 بود.

 . حفظ منابع و امکانات آموزشی، پژوهشی و اداری و نیز استفاده درست و صحیح از آنها از تکالیت استاد می باشد.4



 تطبیق نماید. . استاد در پیشبرد امور و انجام وظایف باید تا حد امکان از خالقیت و نوآوری بهره برده و آنها را 5

 . تقویت روحیه کار تیمی و انسجام سازمانی و تشکیالتی در انجام امور و برنامه ها باید رعایت گردد.6

 صنف درسیاداره  -5ماده 

 :ها موظف به رعایت موارد زیر هستند صنفاستادان در اداره 

می تواند عالوه بر اتالف وقت  صنفـ طرح مباحث حاشیه ای نظیر مسائل سیاسی و سایر مباحث متفرقه غیر درسی در 1

 به طور کامل مردود بوده و باید رعایت شود. فضای وحدت ملی و دینی را مخدوش سازد، و دانشجو، صنف

عطیلی روزهای تدریس و امثالهم موفق به پایان ـ استادان موظف اند در صورتی که به هر دلیلی اعم از غیبت موجه، ت2

اساتید اقدام  اداره امورو  دانشکدههای فوق العاده با توافق  صنفسرفصل های درس مورد نظر نشوند نسبت به برگزاری 

 .نمایند

 صنف درسی مهم بوده و استاد باید نسبت به آن احساس مسئولیت نمایند.غیاب دانشجو در  ـ  حضور و3

 ـ امتحان و ارزشیابی 6ماده 

 :استادان در طراحی سواالت و تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان موظف به رعایت موارد زیر هستند

داردهای می بایست با رعایت استانکارهای خانگی دانشجویان و  دهی به سواالتـ سطح علمی آزمون های پایان ترم، نمره1

 معتبر آموزشی صورت گیرد.

در  نموده و به اعتراضات دانشجویان به موقع پاسخ دهند. ایست در مهلت مقرر برگه های امتحانی را تصحیحـ  استادان می ب2

 .نماید رفتار یا قراردادیحق دارد مطابق ضوابط عمومی  دانشگاهصورت تاخیر غیر موجه 

 : انفاذ7 ماده

( مورخ 8شورای مدیران آموزشی و در جلسه شماره )  4/6/1398( مورخ 980022شماره ) در جلسه ماده  7در این منشور 

 .الزم االتباع استدانشگاه برای کلیه اساتید  رسانی،بعد از اطالع به تصویب اعضا رسیده و شورای آموزش 25/7/1398
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