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  دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه آموزشي

  گراميداشت مقام معلمهفته آموزش و ويژه 

  

  
  يزي، نظارت و ارزيابي آموزشير دفتر برنامه

ه بوعلي   سينا همداندانش
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 يارزنده اعضاهاي در اجراي دستورالعمل انتخاب استادان نمونه آموزشي، به منظور تشويق و قدرداني از تالش

  :گردد ي آموزش، در اين دستورالعمل ضوابط و شرايط مربوطه اعالم ميمحترم هيأت علمي دانشگاه در حوزه
  

  اختصار واژگان در دستورالعمل -1 ماده

  ،همدان دانشگاه بوعلي سينا :دانشگاه 

  ،هاي تخصصي درسيي كميتهو هماهنگ آموزشي ريزي، نظارت و ارزيابيِمديريت برنامه:  ريزيمديريت برنامه

هر عضو هيأت علمي رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و قراردادي پيماني تمام وقت اين :  استاد نمونه آموزشي

  .دندانشگاه كه شرايط و ضوابط اين دستور العمل را احراز نماي

ت علمي أضو هيبه منظور ارزيابي كيفيت تدريس ع) الف(كاربرگ :  )فرم ارزيابي دانشجويي( شماره يكفرم 

هاي آموزش ها و موسسهت علمي دانشگاهأاعضاي هي مرتبه توسط دانشجويان و طالب مندرج در آيين نامه ارتقاي

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آموزشيمعاونت  18/8/1387عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 

ت أور ارزيابي كيفيت تدريس عضو هيبه منظ )ح(كاربرگ :  )فرم ارزيابي مدير گروه آموزشي( شماره دوفرم 

ها و ت علمي دانشگاهأمندرج در آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هي) مدير گروه آموزشي( علمي توسط همكاران

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يمعاونت آموزش 18/8/1387هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب موسسه

ت علمي أبه منظور ارزيابي كيفيت آموزشي عضو هي): ونت آموزشي دانشكدهفرم ارزيابي معا( شماره سهفرم 

  .تهيه شده استريزي كه توسط مديريت برنامه

ت علمي أبه منظور نظرخواهي تكميلي ارزيابي كيفيت آموزشي عضو هي): فرم ارزيابي تكميلي( شماره چهارفرم 

  .ريزي تهيه شده استكه توسط مديريت برنامه
  

  ط و ضوابط انتخاب استادان نمونه آموزشي شراي -2ماده

  .نمايدبه معرفي استادان نمونه آموزشي اقدام مي نسبت دانشگاه هر ساله بر اساس ضوابط اين دستورالعمل -1- 2

استادان نمونه آموزشي بايد سابقه تدريس دو نيمسال تحصيلي با تدريس حداقل واحد موظفي مطابق با  - 2- 2

  .موظف اعضاي هيأت علمي را داشته باشند نامه حداقل  واحدآيين



 ٣

با حداقل پانزده عضو هيأت  و ،يك استاد نمونه آموزشي ت علميأپنج عضو هيحداقل با از هر گروه آموزشي   -3- 2

  .گرددعلمي دو استاد نمونه آموزشي انتخاب مي

آموزشي دانشكده و به تشخيص ت علمي بايد با نزديكترين گروه أگروههاي آموزشي با كمتر از پنج عضو هي: تبصره

  .گرددشوراي آموزشي دانشكده تجميع 

، )فرم شماره يك(نظرخواهي از دانشجويان يا طالب ضريب نتايج نهايي ارزيابي كيفيت تدريس حاصل از  - 4- 2

 و  20،  60به ترتيب ) فرم شماره سه(ها آموزشي دانشكده ينو معاون) فرم شماره دو(مديران گروههاي آموزشي 

  .درصد است 02

براي ارزيابي مديران گروههاي آموزشي و تكميل فرم شماره سه براي ارزيابي و چهار  تكميل فرم شماره دو : تبصره

  .پذيردها صورت ميها توسط رياست دانشكدهن آموزشي دانشكدهيمعاون

عالوه بر احراز كليه شرايط مندرج در  ،كسب حداقل امتياز از بندهاي مختلف فرم شماره چهار به شرح زير - 5- 2

  :اين دستورالعمل براي انتخاب استاد نمونه آموزشي الزامي است
  

  مالحظات  شاخص ارزيابي    

     .نصب برنامه الزامي است  دانشجويان نصب برنامه هفتگي دروس با اعالم ساعات رفع اشكال :1بند 

  .در هفته باشد كمتر از چهار روز عضو هيأت علمي نبايد حضورميزان   ت علمي در هفته أميزان حضور عضو هي: 2 بند

     .الزامي است سبه موقع نمرات امتحاني درو ثبت   به موقع نمرات امتحاني ثبت: 3 بند

  ----  هيأت علمي  عداد واحدهاي درسي موظف عضوت: 4 بند

  ----  با ابالغ آموزشي  تعداد واحدهاي درسي عضو هيأت علمي مطابق: 5 بند

  .نبايد بيش از دو جلسه باشد تعداد جلسات غيبت غير موجه در هر درس   عضو هيأت علميتعداد جلسات غيبت درسي : 6ند ب

  ----  نقش استاد راهنماي دانشجويان: 7بند 

  .آموزشي الزامي استدرصد جلسات شوراي گروه  80شركت در   شركت در جلسات شوراي گروه آموزشي : 8بند 
  

به معاونت آموزشي و تحصيالت ) 7موضوع بند (استاد راهنماي دانشجويان در ترفيع ساالنه  امتياز نقش: تبصره

     نحوه محاسبه اين امتياز در ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي براي. تكميلي دانشگاه منعكس خواهد گرديد



 ٤

براي هر نيمسال رالعمل فرم شماره چهار اين دستو 7هاي خيلي خوب، خوب، متوسط و ضعيف مندرج در بند گزينه

                   .باشدمي صفرو  25/0،  375/0،  /.5 به ترتيب  تحصيلي 
  

  دانشگاه نمونه آموزشي انكميته انتخاب استاد -3ماده

كميته انتخاب استادان نمونه آموزشي «اي تحت عنوان به منظور تعيين استادان نمونه آموزشي، كميته

  .گرددتشكيل مي يتحصيل هر سالدر » دانشگاه

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي ، )رئيس كميته(رياست دانشگاه  :عبارتند ازكميته اين تركيب اعضاي : تبصره

ساي ؤرو دو تن از  مدير كل امور آموزشي دانشگاهمدير تحصيالت تكميلي دانشگاه،  ،ريزيمدير برنامه دانشگاه،

  . آموزشيها به تناسب انتخاب استاد نمونه دانشكده
  

دو يا چند عضو هيأت علمي يك گروه آموزشي  ) 5-2و  4- 2موضوع ماده هاي ( امتياز در صورتي كه   -4ماده 

اي است كه تاكنون به عنوان استاد نمونه يكسان شود، اولويت انتخاب استاد نمونه آموزشي با عضو هيأت علمي

با عضو هيأت علمي است كه نمره ارزيابي دانشجويي  ابانتخ در غير اينصورت، اولويت. آموزشي انتخاب نشده است

  .باالتري دارد
  

پا خواهد  بر آموزشاي كه در ارديبهشت ماه هر سال و در هفته از استادان نمونه آموزشي در مراسم ويژه  -5ماده

  .آيدشد، تجليل به عمل مي

به عنوان استاد نمونه آموزشي  متوالي يا سه دوره متوالي غير دورهچهار از اعضاي هيأت علمي كه طي  :تبصره 

  .آيدانتخاب شوند به طور ويژه تقدير به عمل مي
  

رسيد ........................................... به تصويب شوراي ................................ اين دستورالعمل در پنج ماده در تاريخ  - 6ماده

  .و از تاريخ تصويب قابل اجرا است


