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  مقدمه

  

نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي اي محسوب شده و  جامعههر توسعه پيشرفت و دانش و دانايي ملي، ركن اصلي  ،هامروز

تأمين نيروي انساني  در سطوح عالي، دانشگاه است كه وظيفه و تربيت نيروي انساني آموزش نهاد در امرترين مهم .آيد شمار ميه ب

عهده دارد. دانشگاه علم و صنعت ايران ه را بالمللي  اي و بين هاي علم و فناوري و در سطوح ملي، منطقهدر عرصه متعهد و متخصص

اول در كشور و پيشرو در منطقه، در راستاي نيل به اهداف ترسيم شده، ارتقاي كيفيت نظام راز تهاي عنوان يكي از دانشگاهه ب

هاي الزم به همراه  ريزي ها و برنامه گذاري داند. در اين راستا، سياستهاي خويش ميهاي بنيادين آن را جزء اولويتمولفهو آموزشي 

نامه  اين آيين بديل در پيشرفت دانشگاه و به تبع آن كشور ايفا نمايد.تواند نقشي بي هاي مستمر بر اركان آموزش دانشگاه مي نظارت

و  ١ساالنه دانشگاه آموزشي ارزيابيبر اساس  علم و صنعت ايران هگاـنشدا يـشزموآ تـنومعاحوزه  ديرـهبرا افدـها تحققبراي 

علمي سرآمد دانشگاه كه در جهت تحقق اهداف فوق نقش موثري   هيأتهاي اعضاي همچنين پاسداشت و تكريم مساعي و كوشش

  اند، تدوين شده است.  داشته
    

  اهداف
  

 هاي آموزشيها و شاخصتثبيت و تعميق ارزش -١

 دانشگاه وري آموزشي در افزايش بهره -٢

 علمي  هيأتتمهيد شرايط رشد و تعالي و ايجاد انگيزه براي اعضاي  -٣

 تعيين امتياز آموزشي ساالنه اعضاي هيأت علمي -٤

 سرآمد آموزشيقدرداني از استادان  -٥

 

  امتياز آموزشي اعضاي هيات علمي  - ١ماده 
  

هاي شاخص ٤تا  ١مطابق بندهاي قطعي) دانشگاه، -آزمايشي و رسمي-علمي (پيماني، رسمي اعضاي هيأتامتيازات آموزشي كليه 

از طريق سامانه مكانيزه توسط حوزه معاونت آموزشي دانشگاه  نامه اجرايي مربوطه، ) و شيوه١نامه (مندرج در پيوست  ارزيابي اين آيين

  شود.  ميمحاسبه 

  
  

                                                
 شود.ناميده مي »دانشگاه«به اختصار  »اه علم و صنعت ايراندانشگ«ام نامه و ملحقات آن ناين آييندر ادامه ١
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  ها دانشكدهسرآمدان آموزشي در   - ٢ماده
  
و  مميزه)هيأت تخصصي كميسيون تأييد بر اساس ( زمايشيآعلمي رسمي ت أهيها از ميان اعضاي سرآمدان آموزشي دانشكده ١-٢

    شوند.انتخاب مي ،كرده باشندكارشناسي ارشد را دانش آموخته دانشجوي كه حداقل دو قطعي رسمي 

  

  :شدخواهد تعيين ظرفيت قابل انتخاب سرآمدان آموزشي هر دانشكده بر اساس جدول زير  ٢-٢

  

  

  

   
  

مجموع تعداد اعضاي سه گروه، يك نفر به عنوان استاد سرآمد قابل اسالمي بر اساس  بدني و معارف هاي خارجي، تربيت هاي زبان : براي گروه١تبصره 

  انتخاب است.

 جدولدر  مندرج تيسه برابر ظرف زانيم به) ١-٢ ماده موضوع( طيشرا نيواجد ياسام ،هادانشكده يجهت انتخاب سرآمدان آموزش ٣-٢

 اريانحراف مع كيدانشگاه به عالوه  ازاتيامت نيانگيها از م آن ازيامت و بوده ١ ماده در شده كسب ازاتيامت نيباالتر يدارا كه فوق

  .گردد يم ارسال ها دانشكده به دانشگاه يآموزش معاونت حوزه طرف زاحروف الفبا مرتب شده و  بيترت بهباشد،  شتريب

  
- آيين ١مندرج در پيوست   ٩تا  ٥هاي ارزيابي بندهاي  كميته ارزيابي آموزشي دانشكده، امتياز معرفي شدگان را بر اساس شاخص ٤-٢

  نمايد.  دانشگاه ارسال مي يآموزشمعاونت محاسبه و نتايج را به همراه مستندات به حوزه نامه اجرايي مربوطه،   نامه و شيوه 

 ازاتي% امت٣٠و  )١ ماده(از حوزه آموزش دانشگاه  ازاتي% امت٧٠بيتركبا  را كل يآموزش ازيامت دانشگاه، يآموزش يابيارز تهيكم ٥-٢

  .دينمايم يمعرف را هادانشكده يآموزش سرآمداننموده و  محاسبه ،)٤-٢ماده  (از ها   دانشكده

آموزشي اعضاي ، ارزيابي از طرف حوزه معاونت آموزشي دانشگاه دانشكده تا تاريخ اعالن شده:  در صورت عدم دريافت امتيازات از طرف هر ١تبصره 

  منظور خواهد شد.   ١ماده در محاسبه شده علمي آن دانشكده صرفا بر اساس امتيازات  هيأت

هاي ارزيابي شاخص ٩تا  ٥هاي آتي محاسبه بندهاي همزمان با توسعه و تكميل بانك اطالعات آموزشي دانشگاه در سامانه مكانيزه، در سال:  ٢تبصره 

توسط معاونت آموزشي دانشگاه تغيير نيز  ٥-٢انتقال يافته و متناسباً ميزان درصدهاي مندرج در ماده  ١ه ماده ببه تدريج ) ٤-٢(موضوع ماده 

  . خواهد نمود

  

تعداد اعضاي هيأت علمي دانشكده 
  (نفر)

  ظرفيت قابل انتخاب (نفر) 

    ١  ٢٥تا ١
٢  ٥٠-٢٦   
   ٣  به باال ٥١
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  سرآمدان آموزشي دانشگاه –٣ماده

  
اند به عنوان سرآمدان آموزشي دانشگاه  نفر كه باالترين امتيازات را كسب نموده ٣ها،  از بين نفرات اول سرآمدان آموزشي دانشكده ١-٣

 شوند.   معرفي مي

، ١ماده حاصل از  دانشگاه با باالترين امتيازسال)، يك نفر در  ٤علمي جوان دانشگاه (با سابقه حداكثر  به منظور تشويق اعضاي هيأت ٢-٣

  .گردد معرفي مي »استاد سرآمد آموزشي جوان«به صورت جداگانه به عنوان 

  براي انتخاب سرآمدان آموزش، عالوه بر شرايط فوق احراز شرايط زير الزامي است: ٣-٣

  دانشگاه رخ نداده باشد.در بازه زماني مقرر در تقويم آموزشي هيچ گونه تاخير در ثبت و تاييد نهايي نمرات دروس  –الف        
  هفته باشد. ٣ها در هر نيم سال تحصيلي (مطابق تقويم آموزشي دانشگاه) نبايد بيش از عدم تشكيل كالس  - ب        

هاي جبراني مطابق  با تعداد جلسات اعالن شده از طرف دانشكده توسط استاد آن درس در صورت غيبت موجه كليه كالس  –ج        

  باشد.برگزار شده 
  

  هاي ارزيابي آموزشي اعضاي كميته -٤ماده

 :هستند اعضاي كميته ارزيابي دانشگاه به شرح زير ١-٤

  (رئيس كميته)دانشگاه معاون آموزشي 

 علمي  دبير كميته امور هيأت 

 رئيس دفتر نظارت و ارزيابي 

 دو نفر نمايندگان شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي در شوراي دانشگاه  

  :هستند كميته ارزيابي دانشكده به شرح زيراعضاي  ٢-٤
 

 (رئيس كميته) رئيس دانشكده 

 (دبير اجرايي) معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي  

  مميزه   أتيهنماينده دانشكده در 

  
توسط معاونت  دانشياري،با حداقل مرتبه ي علم أتيهعضو اي نداشته باشد، يك گاه نمايندهمميزه دانش  أتيهدر  : در صورتي كه دانشكده١تبصره 

  گردد.تعيين ميآموزشي دانشگاه 

 توسط معاونت آموزشي دانشگاه تعيين از نمايندگان ييك بيش از يك نفر باشد،مميزه   أتيهها در هايي كه تعداد نمايندگان آن: در دانشكده٢تبصره 

 شود. مي

عالوه دو نفر نمايندگان ه بدير هر گروه المي، اعضاي كميته ارزيابي شامل مهاي خارجي، تربيت بدني و معارف اسهاي زبان: براي گروه٣تبصره 

  .استشوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي در شوراي دانشگاه 
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ها يا دانشگاه جزء نامزدهاي استادان سرآمد باشند، افراد جايگزين از طرف هاي ارزيابي آموزشي دانشكده: در صورتي كه اعضاي كميته٤تبصره 

  آموزشي دانشگاه معرفي خواهند شد. تمعاون

  

   معرفي و تقدير از سرآمدان آموزشي - ٥ماده 
  

ها و دانشگاه، در هفته بزرگداشت مقام معلم در كشور، در ارديبهشت ماه هر مراسم معرفي و تقدير از سرآمدان آموزشي دانشكده ١-٥

  شود. سال برگزار مي

  :استشامل يك يا بعضي از عناوين زير  سرآمدان آموزشموارد قدرداني و تشويق  ٢-٥
  
  

  اهداي لوح تقدير 

  نقدياهداي جوايز 

 التدريس آموزشي  تغيير سقف و ضريب حق 

 افزايش ظرفيت تشويقي براي پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 اعطاي پايه تشويقي 

  .تعلق خواهد گرفتي دانشگاه امنا هيأتربط نظير موارد تشويقي در صورت تصويب مراجع ذي: ١تبصره 

  عمومي  مقررات –٦ماده

 و هاي آموزشي بر اساس اطالعات موجود نمايند، فعاليت علمي كه با بيش از يك دانشكده همكاري مي براي آن دسته از اعضاي هيأت ١- ٦

  گيرد.دانشكده اصلي مورد بررسي و ارزيابي قرار مياعالن شده در 

صادره از دانشگاه همراه باشد، رسمي كه با حكم  خارج از دانشگاه در حوزه آموزش در صورتيعلمي با  هاي اعضاي هيأت همكاري ٢- ٦

  منظور خواهد شد.  

با حكم رئيس دانشگاه، معاون بر حسب مورد ها و ساير موارد مرتبط با حوزه آموزش در صورتي كه  عضويت در شوراها، كميته ٣- ٦

  خواهد شد.بررسي باشد، همراه رئيس دانشكده  آموزشي دانشگاه يا

  گيرد. ها بر اساس يك سال تحصيلي بدون احتساب ترم تابستاني صورت مي كليه ارزيابي  ٤- ٦

  درتمام مواردي كه مقطع تحصيلي درج نشده باشد، كليه مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا مورد نظر است. ٥- ٦

  . گيرد نمي، امتيازي تعلق شودمربوط مي ها دانشگاه و دانشكدهدر به شرح وظايف مديران اجرايي كه  ييها فعاليتبه   ٦- ٦

  سال بعد مجددًا انتخاب نخواهند شد.  ٣برگزيدگان هر سال تا   ٧- ٦

رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد و  هيأت.............................. در جلسه مورخ يك پيوست  ماده و ششنامه در يك مقدمه و هدف،  اين آيين

  االجرا است.  از اين تاريخ الزم
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  علمي  آموزشي اعضاي هيأت ارزيابيهاي  شاخص    :١ پيوست

  
  (*) آموزش كيفيت - ١بند 

 دروس  ارزشيابي دانشجويان از آمادگي علمي استادان ١-١

 ارزشيابي دانشجويان ممتاز از آمادگي علمي استادان دروس ٢-١

 آمادگي علمي استادان دروس آموختگان از دانشارزشيابي  ٣-١

 استادان راهنما و مشاور   آموختگان از آمادگي علمي ارزشيابي دانش ٤-١

 ارزشيابي آموزشي مستمر از دانشجويان  ٥-١

  ها و محتواي دروس  ارزشيابي از ميزان بازنگري و بروزكردن سرفصل ٦-١
 

 ها ها و كارگاه شگاهارزشيابي از ميزان بازنگري و بروز كردن دستور كار آزماي ٧-١

  

 ،هاي پرتدهندگان و حذف دادهر تعداد پاسخظها از نضمن پااليش داده ١جهت محاسبه امتيازات بند ، هاي ارزشيابيور افزايش دقت استنباط آماري از دادهظمنه ب(*)  

  .شودنظرگرفته مي در دهندگانهاي مختلف پاسخمقطع و دوره نيزو دروس  نمرات عامل تاثير

  
  

  

  كميت آموزش - ٢بند 

 هاي كارشناسي   نامه راهنمايي پايان  ١-٢

 تدريس دروس نظري در مقطع كارشناسي  ٢-٢

  تكميلي  تدريس دروس نظري مقطع تحصيالت ٣-٢

  تدريس دروس آزمايشگاهي و كارگاهي   ٤-٢

  در داخل يا خارج از كشور المللي مشترك بيندروس تدريس   ٥-٢

  علوم پايه سرويسيارائه دروس  ٦-٢

  دانشگاه نظم و رعايت مقررات آموزشي  - ٣بند 

  دانشگاه هفته هر نيم سال تحصيلي طبق تقويم آموزشي ١٦طي  هاي درسي در تشكيل منظم كالس ١-٣

  دانشكده  نهاي جبراني طبق اعال تشكيل كالس ٢-٣

  نهايي نمرات در بازه زماني مقرر در تقويم آموزشي دانشگاه ييد أت ٣-٣

  وقت در امتحانات پايان هرنيم سال حضور تمام ٤-٣

  تكميلي طبق مقررات دانشگاه زمان ماندگاري دانشجويان تحصيالت ٥-٣

  حضور فعال در جلسات گروه آموزشي ٦-٣
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 (* (*) ميزان دسترسي و تعامل اجتماعي با دانشجويان - ٤بند 

  استادان دروساجتماعي و تعامل مناسب  ارزشيابي دانشجويان از رفتار ١-٤

  اجتماعي و تعامل مناسب استادان دروس ارزشيابي دانشجويان ممتاز ازرفتار ٢-٤

  اجتماعي و تعامل مناسب استادان دروس آموختگان از رفتار دانش ارزشيابي ٣-٤

  اجتماعي و تعامل مناسب استادان راهنما و مشاور رفتار آموختگان از دانش ارزشيابي ٤-٤

  

 ،هاي پرتدهندگان و حذف دادهر تعداد پاسخظها از نضمن پااليش داده ٤ جهت محاسبه امتيازات  بند،  هاي ارزشيابيافزايش دقت استنباط آماري از دادهور ظمنه (*) ي

  .شودمي نظرگرفته در دهندگانهاي مختلف پاسخمقطع و دوره نيزو دروس  نمرات عامل تاثير
  

  جديدهاي  تدوين و راه اندازي دروس، رشته وگرايش  - ٥بند 

 مشاركت در تدوين برنامه درسي رشته و گرايش هاي جديد ١-٥

 هاي جديد ها و گرايشمشاركت در تصويب و راه اندازي رشته ٢-٥

 جديددروس هاي مشاركت در تدوين سرفصل  ٣-٥

 يآموزش دهاي جدي ها يا كارگاهمشاركت در تهيه دستور كار براي آزمايشگاه ٤-٥

  يآموزش هاي جديدها يا كارگاهاندازي آزمايشگاهراه ٥-٥

  

 هاي آموزشي دورهارايه يا  اندازي راه، ريزيمشاركت در برنامه - ٦بند 

  المللي مشترك بينتحصيلي  يها اندازي دوره راهريزي و برنامهمشاركت در  ١- ٦

 المللي و بين داخلي آموزشي مدتكوتاه هايكارگاهها و  دورهو ارايه اندازي  راه ،ريزيبرنامهمشاركت در  ٢- ٦

المللي توسط مركز آموزش مدت آموزشي داخلي يا بينهاي كوتاهها و كارگاه دورهارايه اندازي و  ريزي، راهمشاركت در برنامه ٣- ٦

 الكترونيكي

  

 دانشگاه يآموزشارتقاء توان  - ٧بند 

 (با حكم رئيس دانشكده)در جهت پايش وضعيت، اصالح و بهبود آموزش دانشكده  همكاري ١-٧

 )دانشگاهدانشگاه (با حكم رئيس يا معاون آموزشي همكاري در جهت پايش وضعيت، اصالح و بهبود آموزش  ٢-٧

 هاي تخصصي در داخل يا خارج از دانشگاه با حكم رئيس يا معاون آموزشي دانشگاه  ها و كارگروه عضويت در شوراها، كميته ٣-٧



٨ 
 

  

  

  

  برنامه هاي فوق فعاليت -٨بند 

  هاي آموزشي  ها و سمينارهاي مهارت كارگاهبرگزاري  ١-٨

  علمي  هاي آموزشي اعضاي هيأت ها و سمينارهاي آموزشي در زمينه ارتقاي مهارت شركت در كارگاه ٢-٨

  برگزاري بازديدهاي علمي براي دانشجويان ٤-٨

  كارآموزي دانشجويان  و نظارت بر بازديد  ٥-٨

  تبادل دانشجو در روابط آموزشي بين الملليمشاركت در  ٦-٨

  
  توليد محصوالت و امكانات آموزشي و طراحي  - ٩بند 

 طراحي و توليد محصوالت كمك درسي و آموزشي  ١-٩

  هاي آموزشي و كمك درسي دانشگاهي  كتابو چاپ  تأليف ٢-٩

 هاي آموزشي و كمك درسي دانشگاهي  كتابو چاپ ترجمه  ٣-٩

  الكترونيكي نشر جزوات و محصوالت آموزشتهيه و  ٤-٩
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