
 
 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                       

 

 

 

 آموزشیانتخاب استاد نمونه نام فرایند :                   

   ترکیب هر دو ■ -دستی  - نرم افزار �انجام فرایند به وسیله:                 

 آموزشیاز هر گروه  آموزشی انتخاب استاد نمونه خروجی اصلی فرایند :               

 

 13ارزشویابی  اسوا  کواربر     و بور  14/12/97شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه موور    مصوبهبا توجه به شرح فرایند :           

و به معاونت آموزشی دانشگاه جهت تشووی  و   تعیین از دانشکدهاستاد نمونه آموزشی هر گروه هر سال در اردیبهشت ماه  ای،صفحه

 .گرددمیتقدیر اعالم 

 

 نحوه اجرا :       

تدریس، جدول با عناوین رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی، کیفیت  ،ذکر شده مصوبهبا توجه به  .1

اخیور توسوک کارشونا      مربوط به دو نیمسال متووایی  کمیت تدریس و راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی

 .گرددمی آموزشی دانشگاه تهیه تمعاون

توسوک کارشونا     بیکاربر  ارزشویا  12 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی از فرم دریافت موارد .2

 معاونت آموزشی دانشگاه.

اون آموزشوی دانشوکده و   کاربر  ارزشیابی )امتیواز مودیر گوروه، معو     12کیفیت تدریس از فرم  موارددریافت  .3

 توسک کارشنا  معاونت آموزشی دانشگاه.دانشجویان( 

توسک کارشنا  معاونت آموزشی  از سیستم گلستان اسا  تعداد واحد درسی کمیت تدریس بر دریافت موارد .4

 دانشگاه.

ت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب )کوارآموزی، کوارورزی و ...(   راهنمایی و مدیریدریافت  .5

توسوک کارشونا  معاونوت     کند از سیسوتم گلسوتان  که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی فراهم می

 آموزشی دانشگاه.

توسوک معواون   از موارد فوق ایذکر رین امتیاز اسا  کسب باالت هر گروه بر آموزشی مشخص کردن استاد نمونه .6

دو سوال   درتوانود  عضو هیأت علمی نموی هر  با توجه به مصوبه ذکر شده کهشایان ذکر است . آموزشی دانشگاه

 .انتخاب شود آموزشی استاد نمونهبعنوان  پی در پی

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



 .دانشگاه در هیأت رئیسه دانشگاه توسک معاون آموزشیاستاد نمونه آموزشی  نهایی ییست طرح .7

توسوک   مراسوم نووع هودایا و مکوان     پیشنهاد روز برگزاری مراسم،طرح موضوع استاد نمونه در هیأت رئیسه و   .8

 معاون آموزشی دانشگاه.

 مراسم.دعوت در  برایاعضای هیأت علمی  بهآموزشی دانشگاه  معاونارسال نامه توسک   .9

بوه تعوداد    و پوذیرایی  قاب ،اداری و مایی جهت خرید هدایا معاون  به ارسال نامه توسک معاون آموزشی دانشگاه .10

 .اعالم شده

 .آموزشی و به تایید معاون آموزشی دانشگاه تتهیه متن تقدیر توسک کارشنا  معاون .11

 .آموزشی دانشگاه تتقدیر به تعداد اساتید نمونه توسک کارشنا  معاونپرینت متن  .12

 .دانشگاهآموزشی  توسک معاونیوح تقدیر  امضا .13

 .آموزشی دانشگاه تتوسک کارشنا  معاونه کردن هدایا به یوح ها مگذاشتن یوح در قاب و ضمی .14

توسک کارشونا  معواون آموزشوی     ریاست جهت گرفتن ساین جهت برگزاری مراسم مسئول دفترهماهنگی با  .15

 .دانشگاه


