
  بسمه نعالي

  دستورالعمل انتخاب استاد برتر آموزشي

از هر گروه آموزشي يك نفر به عنوان استاد برتر آموزشي انتخاب و در هفته آموزش در ارديبهشت ماه هر سال مورد : 1ماده 

  .تقدير قرار مي گيرد

علمي توسط دانشجويان، مدير گروه و استاد برتر آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي عضو هيات : 2ماده 

  .يابي و ارتقاي آموزشي دانشگاه انتخاب مي شودارز  ،توسط دفتر نظارتو مديران دانشكده 

نيمسال تحصيلي در  4كه حداقل به شرطي اعضاي هيات علمي تمام وقت صورت مي گيرد  انتخاب استاد برتر از بين: تبصره

  .فعاليت آموزشي داشته باشندكردستان دانشگاه 

  زير مي باشد به شرح 2موضوع ماده وههاي مختلف ارزشيابي كننده سهم گر: 3ماده 

  درصد تاثير  گروه ارزشيابي كننده  رديف

  40  *دانشجويان برتر  1

  30  *دانشجويان  2

  15  مدير گروه  3

  15  )رئيس و معاون آموزشي(  مديران دانشكده  4

  .مي باشد انتخاب استاد برتر نيمسال قبلمادو نيمسال در  جويانتوسط دانش نمرات ارزشيابي ،ابيمالك ارزشي * 

الزم است  . دفتر نظارت و ارزيابي محاسبه خواهد شد از طرف، نمرات ارزشيابي عضو هيات علمي توسط دانشجويان: 1تبصره 

 يگروه آموزش را براي اعضاي هيات علمي هر گروه به تفكيك "ب"كاربرگ  و مديران دانشكده  "الف"مدير گروه كاربرگ 

  .دننمايو به معاون آموزشي دانشكده تحويل تكميل 

توسط رئيس دانشكده  "ب"توسط معاون آموزشي دانشكده و كاربرگ  "الف"گروه، كاربرگ در ارزشيابي مدير : 2تبصره 

  تكميل مي گردد

براي معاون آموزشي دانشكده توسط رئيس دانشكده و براي رئيس  "ب"در ارزشيابي مديران دانشكده، كاربرگ : 3تبصره 

  .دانشكده توسط معاون آموزشي دانشگاه تكميل مي گردد

 هاي  كاربرگارائه و جمع آوري  در خصوصي دانشكده موظف است در هفته آخر فروردين ماه هر سال معاون آموزش: 4ماده 

الف و ب اقدامات الزم را انجام داده و در هفته اول ارديبهشت ماه كاربرگ هاي تكميل شده را به دفتر نظارت و ارزيابي ارسال 

  .نمايد

 28/1/1391در تاريخ  تبصر در جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و ارتقاي آموزشي دانشگاه 4ماده و  4اين دستورالعمل در 

 .صويب شد و از اين تاريخ به بعد قابل اجرا مي باشدت


