
 فرایند انتخاب استاد نمونه آموزشی

نظرسنجی  عضو هیات علمی ونظرسنجی مدیر گروه درباره نتایج ارزشیابی دانشجویان درباره اعضا هیات علمی،  -1

 در هر سال مالک عمل خواهد بود. چهار نیمسال منتهی به محاسبهعضو هیات علمی در معاون دانشکده درباره 

در فرایند متوالی نیمسال  4بی امرخصی بدون حقوق پس از اکتساب ارزشیدر اعضا هیات علمی جدیداالستخدام یا 

 شوند.انتخاب لحاظ می

بر اساس فرمول پیشنهادی مرکز از  های پرتدادهدر صورت تایید مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  -2

 شود.حذف می اعضا هیات علمینتایج ارزشیابی دانشجویان درباره 

ثبت نام  دروسی مالک عمل خواهد بود که تعداد دانشجودر  تنها نتایج ارزشیابی دانشجویان درباره اعضا هیات علمی -3

و  نفر در مقطع کارشناسی 10حداقل  )صرفنظر از تعداد دانشجوی شرکت کننده در ارزشیابی(آن درس  شده در

 باشند. برای دروس جبرانی مالک حداقل تعداد، مقطع درس است. نفر در مقاطع تحصیالت تکمیلی 4

𝑀𝑈𝐺,𝑠(، کمینه ) �̂�𝑈𝐺,𝑠) متوسط -4
𝑚𝑖𝑛( و بیشینه )𝑀𝑈𝐺,𝑠

𝑚𝑎𝑥) در کل  دانشجویان درباره اعضا هیات علمیارزشیابی  نمره

𝑠 ) شوددر هر نیمسال بدست آورده می کارشناسیدروس مقطع در  دانشگاه = عدد  12حاصل این بند  .(1,2,3,4

 است. 20از 

𝑀𝑃𝐺,𝑠(، کمینه ) �̂�𝑃𝐺,𝑠متوسط ) -5
𝑚𝑖𝑛( و بیشینه )𝑀𝑃𝐺,𝑠

𝑚𝑎𝑥 )در کل  نمره ارزشیابی دانشجویان درباره اعضا هیات علمی

𝑠  ) شوددر هر نیمسال بدست آورده می تحصیالت تکمیلیدروس مقطع در  دانشگاه = حاصل این بند  .(1,2,3,4

 است. 20عدد از  12

اعداد بدست  و (𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐) در هر نیمسال کارشناسیعضو هیات علمی در مقطع  هر هر درس دانشجویی ارزشیابی -6

تا  -100بین  کارشناسیهر درس هر عضو هیات علمی در مقطع گیرد تا امتیاز قرار میدر رابطه زیر  4آمده از بند 

 . شودحاسبه م 100

𝑃𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 =

{
 
 

 
 100

𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 − �̂�𝑈𝐺,𝑠

𝑀𝑈𝐺,𝑠
𝑚𝑎𝑥 − �̂�𝑈𝐺,𝑠

                𝑖𝑓    𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 ≥ �̂�𝑈𝐺,𝑠

100
𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 − �̂�𝑈𝐺,𝑠

�̂�𝑈𝐺,𝑠 −𝑀𝑈𝐺,𝑠
𝑚𝑖𝑛

                𝑖𝑓    𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 < �̂�𝑈𝐺,𝑠

     

𝑐که  = 1,… , 𝐶𝑈𝐺,𝑠,𝑎 و 𝑎 = 1,… , 𝐴  و𝐴 کل اعضا هیات علمی تمام وقت است و  تعداد𝐶𝑈𝐺,𝑠,𝑎  تعداد

به تعداد دروس  100تا  -100حاصل این بند اعدادی بین  است. 𝑠 در نیمسال 𝑎 عضو هیات علمی کارشناسی درس

 نیمسال است. 4( در 3)با احراز شرایط بند  مقطع کارشناسی

اعداد ( و 𝑀𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐در هر نیمسال ) تحصیالت تکمیلیارزشیابی دانشجویی هر درس هر عضو هیات علمی در مقطع  -7

 تحصیالت تکمیلیهر درس هر عضو هیات علمی در مقطع گیرد تا امتیاز قرار میدر رابطه زیر   5بدست آمده از بند 

 حاسبه شود. م 100تا  -100بین 

𝑃𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 =

{
 
 

 
 100

𝑀𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 − �̂�𝑃𝐺,𝑠

𝑀𝑃𝐺,𝑠
𝑚𝑎𝑥 − �̂�𝑃𝐺,𝑠

                𝑖𝑓    𝑀𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 ≥ �̂�𝑃𝐺,𝑠

100
𝑀𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 − �̂�𝑈𝐺,𝑠

�̂�𝑃𝐺,𝑠 −𝑀𝑃𝐺,𝑠
𝑚𝑖𝑛

                𝑖𝑓    𝑀𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐 < �̂�𝑃𝐺,𝑠

 



 4( در 3)با احراز شرایط بند  مقطع تحصیالت تکمیلیبه تعداد دروس  100تا  -100حاصل این بند اعدادی بین 

 نیمسال است.

حاصل این بند  .(𝑃𝑎) شودمحاسبه می نیمسال 4 هر عضو هیات علمی دربرای ها  𝑃𝑃𝐺,𝑠,𝑎,𝑐و  𝑃𝑈𝐺,𝑠,𝑎,𝑐میانگین  -8

 به تعداد اعضا هیات علمی است. 100تا  -100اعدادی بین 

𝑃𝑎  استاد نمونه آموزشی این است که: شرط الزم برای انتخاب تبصره > مجموع  دروس درکل و تعداد باشد  0

 .باشدن (3شرایط بند  احراز با) درس 4 کمتر از مذکور نیمسال 4 نیمسال از 3حداقل 

 شودمحاسبه می 5از  نیمسال 4هر عضو هیات علمی در درباره  و معاون دانشکده نظرسنجی مدیر گروهمیانگین  -9

(𝑀𝑚,𝑎). به تعداد اعضا هیات علمی است. 5تا  حاصل این بند اعدادی بین صفر 

هیات علمی  نظرسنجی درباره اعضا ،برای انتخاب استاد نمونه آموزشی تواند: معاون آموزشی دانشگاه میتبصره

نظرسنجی مدیر گروه، معاون دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه درباره میانگین  𝑀𝑚,𝑎انجام دهد. در این صورت 

 هر عضو هیات علمی خواهد بود.

 آید:بدست می زیرهر عضو هیات علمی از رابطه نظرسنجی مدیر گروه و معاون دانشکده درباره امتیاز حاصل از  -10

𝑃𝑚,𝑎 = 200(𝑀𝑚,𝑎 − 4.5) 

 

 تعداد اعضا هیات علمی است.به  100تا  -900حاصل این بند اعدادی بین 

دارای نمره  ،منتهی به محاسبه نیمسال 4 هر در: شرط الزم برای انتخاب استاد نمونه آموزشی این است که  تبصره

 از میانگین (𝑀𝑚,𝑎هیات علمی ) نیمسال هر عضو 4 نظرسنجی و در هر گروه آموزشی میانگین باشد نظرسنجی

 .باالتر باشدگروه همان نیمسال کل  4 نظرسنجی

محاسبه  30و  70 یهاوزنبا  به ترتیب برای هر عضو هیات علمی 𝑃𝑚,𝑎 و ،𝑃𝑎 وزنی میانگینامتیاز نهایی از طریق  -11

 به تعداد اعضا هیات علمی است. 100تا  -340حاصل این بند اعدادی بین  .(𝑃𝑇) شودمی

 شود. آموزشی در صورت کسب شروط الزم انتخاب میهر سال به ازا هر گروه آموزشی، حداکثر یک استاد نمونه  -12

در انتخاب استاد نمونه آموزشی سال بعد  ،اعضا هیات علمی انتخاب شده بعنوان استاد نمونه آموزشی در هر سال -13

 شوند.لحاظ نمی


