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   2ماده  2و  1 هايبند اتامتياز محاسبهنامه شيوه

  موسسه هاي آموزشي و پژوهشي آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 14/10/1389مورخ  679مصوب جلسه 

  

آموزشي و  تخصيص اوقات موظف تدريس در امور( رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي : امه ارتقانآيين  2ماده 1بند  
  )موسسه  ...رعايت تقويم مصوب آموزشي و برنامه ريزي درسي و 

  ارزيابي كيفيت تدريس توسط مدير گروه، معاون آموزشي دانشكده، دانش آموخته ممتاز و دانشجويان: آيين نامه ارتقا 2ماده  2 بند

  

  

  

  

  آموزشيريزي، نظارت و ارزيابي دفتر برنامه

  سينا دانشگاه بوعلي

  

  



  

  

  :مقدمه

و )  5جدول شماره  ( 2كسب حداقل امتياز براي ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي از ماده لزوم با توجه به 
مصوب جلسه  بخش اول، آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علميفصل چهارم شيوه نامه اجرايي  2ماده 
-به شرح زير توسط دفتر برنامههاي پيوست كاربرگشوراي عالي انقالب فرهنگي،  14/10/1389مورخ  679

  .گرديدتهيه آموزشي  ريزي، نظارت و ارزيابي

جهت ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط ) كمي شاخص هاي(الف  - 1/2كاربرگ  )1
 مربوط آموزشي هايمديران گروه

جهت ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط مديران ) كيفي ص هايشاخ(ب  - 1/2كاربرگ  )2
 مربوطآموزشي هاي گروه

 جهت ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط معاون آموزشي دانشكده مربوط 2/2كاربرگ  )3

 نتايج ارزيابي رعايت نظم و انضباط درسي و كيفيت تدريس عضو هيأت علمي 3/2كاربرگ  )4

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  :شيوه نامه اجرا

براي كليه در هر نيمسال تحصيلي  )كيفي شاخص هاي(ب1/2و كاربرگ ) كمي شاخص هاي(الف 1/2 هايكاربرگ )1ماده
براي كليه اعضاي هيأت  2/2و همچنين كاربرگ مربوط  هاي آموزشيتوسط مديران گروهاعضاي هيأت علمي گروه آموزشي 

ريزي، نظارت و ارزيابي آموزشي ارسال و در موعد مقرر به دفتر برنامه علمي دانشكده توسط معاون آموزشي دانشكده تكميل
  .گرددمي

 در هر نيمسال تحصيلي براي) كيفي هايشاخص(ب-1/2و كاربرگ ) كمي هايشاخص(الف - 1/2 هايكاربرگ -1تبصره 
مربوط تكميل  هايدانشكده ايسؤتوسط رآموزشي  ينبراي ارزيابي معاون 2/2و كاربرگ ارزيابي مديران گروههاي آموزشي 

  .گرددمي

، به ازاي هر روز تأخير در ارسال هر نيمسال در موعد مقرر درصورت عدم ارسال كاربرگهاي تكميل شده فوق -2تبصره 
حداكثر الزم به ذكر است  .گرددكسر ميامتياز  01/0نيمسال ن همامربوط به ارزيابي كننده  2ماده  1كاربرگها از امتياز بند 

نفره متشكل از معاون آموزشي  و  3در موارد خاص به تشخيص كميته . مي باشد 7/0امتياز در هر نيمسال تحصيلي ر سك
  .تحصيالت تكميلي دانشگاه، مدير دفتر نظارت و ارزيابي و رئيس دانشكده مربوط عمل خواهد شد

  .هاي فوق الزامي استگرپاسخ به كليه سئوالهاي كارب -3تبصره

  .مي باشد يك ماه بعد از اتمام آن نيمسال ،گهاي ارزيابي براي هر نيمسالركاربو ارسال تكميل  حداكثر مهلت )4تبصره 

  :آيين نامه ارتقا 2ماده  1بند  نحوه محاسبه امتياز) 2ماده 

  .باشدمي 7/0آيين نامه ارتقا در هر نيمسال تحصيلي  2ماده  1بند حداكثر امتياز  )1-2بند 

آيين نامه ارتقا  امتياز ) ارزيابي رعايت نظم و انضباط درسي و رعايت شئونات آموزشي( 1-2با توجه به كاربرگ  )2-2بند 
  :زير محاسبه مي شود فرمولبراي هر نيمسال تحصيلي با   2/2 و )كمي هايشاخص(الف -1/2 هايكاربرگهركدام از 

 

  هر نيمسال هر كاربرگ درامتياز =   ×  
  

آيين نامه ارتقا  2ماده  1عنوان امتياز بند  به محاسبه شده از فرمول فوق 2/2ف و ال-2/1سپس ميانگين امتياز كاربرگهاي 
  .شودمحسوب ميبراي يك نيمسال تحصيلي 

   مجموع حاصلضرب نمره ارزيابي هر شاخص در وزن شاخص

 هامجموع وزن شاخص

7/0  

20 



از شروع  متقاضي ارتقا در دفتر نظارت و ارزيابي 2/2الف و -2/1در صورتي كه سوابق ارزيابي كاربرگهاي  :1تبصره 
محاسبه امتيازات ارزيابي بر اساس فرمهاي ارزيابي موجود از نيمسال تحصيلي باشد  10كمتر از  اجراي اين شيوه نامه

 .باشدبه بعد مي 882نيمسال 

به اعضاي محترم هيأت علمي تعلق  تحصيلي در هر نيمسال اين شيوه نامه 2-2 محاسبه شده در بندكامل امتياز  :2تبصره   
روز در هفته در  3براي اعضاي هيأت علمي كه . روز هفته در گروه آموزشي حضور داشته باشند 4گيرد كه حداقل مي

 1موضوع سئوال ( ضرب مي شود 75/0ر ضريب د بند مذكورگروه آموزشي حضور داشته باشند امتياز محاسبه شده در 
  .)ب– 1/2رگ كارب

روز باشد امتياز  3براي اعضاي هيأت علمي كه ميزان حضورشان در هفته در گروه آموزشي كمتر از  :3تبصره 
  .شوددر آن نيمسال صفر منظور مي 2/2الف و  -1/2هايكاربرگ
مشمول  )دانشگاهشامل مديران دانشگاه و مسئولين اجرايي خارج از دانشگاه با اخذ مجوز از ( مسئولين اجرايي :4تبصره 

  .شوندنمي 3و  2تبصره هاي 
بت به ثبت به موقع نمرات امتحاني اقدام نكرده سدرصورتي كه عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي ن :5تبصره 

از امتياز محاسبه شده در بند  ،به ازاي عدم ثبت به موقع نمره امتحاني هر درس، )ب– 1/2كاربرگ  2موضوع سئوال (باشد
  .شودامتياز كسر مي 05/0، شيوه نامه اين 2-2

درصورتي كه عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي در هر درس بيش از دو جلسه غيبت غير موجه داشته  :6تبصره 
جلسه غيبت غير موجه از امتياز كسب شده در  2به ازاي هر درس با بيش از ، )ب– 1/2كاربرگ  7موضوع سئوال (باشد
  .امتياز كسر مي شود 05/0، و براي آن نيمسال نامهاين شيوه 2-2بند 

  

  :آيين نامه ارتقا 2ماده  2نحوه محاسبه امتيازات بند ) 3ماده 
  :زير محاسبه مي شود بصورتيك نيمسال امتياز مربوط به ارزيابي كيفيت تدريس  )1-3بند 
  :الف

  
  براي يك نيمسالدانشكده آموزشي   معاونامتياز ارزيابي كيفيت تدريس توسط =   ×  

  
  :ب

  
  براي يك نيمسال مدير گروهامتياز ارزيابي كيفيت تدريس توسط =   ×  

  

 

 2/2مربوط به كاربرگمجموع حاصلضرب نمره ارزيابي هر شاخص در وزن شاخص

 هامجموع وزن شاخص
5 
20 

  الف-2/1مجموع حاصلضرب نمره ارزيابي هر شاخص در وزن شاخص مربوط به كاربرگ 

 هامجموع وزن شاخص
5 
20



 

  :امتياز مربوط به ارزيابي كيفيت تدريس براي كل دوره بصورت زير محاسبه مي شود )2-3بند
  :الف

  

  براي كل دورهدانشكده آموزشي   معاونارزيابي كيفيت تدريس توسط امتياز = 

  
  :ب
  

  براي كل دورهمدير گروه ارزيابي كيفيت تدريس توسط امتياز = 

  
  

كاربرگ نتايج ارزيابي نظم و انضباط الب قآيين نامه ارتقا مربوط به متقاضي در  2ماده  2و  1 يامتيازات بندها )4ماده 
  .گرددجهت بهره برداري به كميته منتخب دانشكده ارسال مي درسي و كيفيت تدريس

  

 3تشخيص كميته به  آيين نامه ارتقا مربوط به متقاضي 2ماده  2و  1 يامتيازات بندها ، محاسبهدر موارد خاص )1تبصره
ريزي، نظارت و ارزيابي و رئيس دانشكده شامل معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه، مدير دفتر برنامه(نفره 
  .خواهد بود) مربوط

  

مورخ  1023در جلسه شماره تبصره  11و  بند 4، ماده 5در هاي مربوط به آن اين شيوه نامه و كاربرگ )5 ماده
الزم  از تاريخ تصويببه صورت آزمايشي به مدت يك سال شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد و  15/12/1390

 .االجرا است

 نيمسالهاي تحصيليبراي كلالف-1-3موع امتيازات محاسبه شده در بندمج

 تعداد كل نيمسالهاي محاسبه شده

  ب براي كل  نيمسالهاي تحصيلي-1-3مجموع امتيازات محاسبه شده در بند

 تعداد كل نيمسالهاي محاسبه شده


