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وز  ت ی و   یعاو آ   ی ی الت 

ش د وز ش آ ظارت و     
  

  یدستورالعمل انتخاب استاد نمونۀ آموزش
  
  

  مقدمه
و ارج نهادن به زحمات  استادم مقام يبه منظور تکرکاشان دانشگاه  و تحصيالت تکميلي معاونت آموزشي

طرح راهبردي دانشگاه  ۱۱۳و  ۱۰۳هاي آموزشي و مواد  در راستاي اجراي سياست، يت علمأيمحترم ه ياعضا
. دينما ياقدام م دانشگاه يدگان آموزشير از برگزيمراسم تقد ينسبت به برگزار هر سال ماه بهشتيدر اردکاشان، 

  . دشو يم انجامحاضر دانشگاه کاشان بر اساس دستورالعمل يآموزش ةنمون استادط ين شرايحائز يانتخاب و معرف
  

  راهبردها
ل يتجل يدگان آموزشيکل دانشگاه به عنوان برگز يت علمأيه يدرصد از اعضا ۱۰ از حداکثرسال  هر :1ماده 

  :گردد ين مييتع )۱( لودج قبطة هر دانشکده يسهم. دوش يم

  یملع تايه یاضعا دادعت ساسا رب ة هر دانشکدهيسهم :)۱( لودج

  يتعداد استاد نمونة آموزش  يأت علميه يتعداد اعضا
  ۱  عضو ۱-۱۴
  ۲  عضو ۱۵-۲۴
  ۳  عضو ۲۵-۳۴
  ۴  عضو ۳۵-۴۴

  ۵  به باال ۴۵
  

درصد  ۲۰جزو، يدانشجوي ياز نظر نمرات نظرسنجد يبا ياستاد نمونة آموزش يهانامزد يتمام :1تبصره 
  .ش باشنديخو ةدانشکدبرتر 
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نفر به عنوان نمونه انتخاب  ۱ حداکثرعضو و کمتر  ۱۰ يهاي دارا گروه يبرادانشکده،  ةياز سهم :2تبصره 
درصد برتر  ۲۰جزو (ها  بقية سهمية هر دانشکده بايد از اعضاي واجد شرايط ساير گروه .گردد يم

  .  انتخاب شوند) دانشکده
ة دانشکدة مربوط اضافه يه به سهميک سهمي، يأت علميعضو ه ۱۰ش از يب يدارا يها در گروه :3تبصره 

 يهانامزددر هر صورت، . عضو دارد ۱۰ش از ياست که ب يق به همان گروهله متعين سهميا. گردد يم
  . ش باشنديخو درصد برتر واحد ۲۰جزو د يمورد نظر با

درس  ۱کبار و مشروط به ارائه حداقل ي، هر دو سال ها پژوهشکده يأت علميه ياعضاان ياز م :4تبصره 
 .  ن دستورالعمل وجود دارديط اير شرايت ساينفر با رعا ۱مسال، امکان انتخاب يدر هر ن

در دانشگاه کاشان داشته ) يا رسمي يمانيپ(خدمت  ةال سابقس ۲د حداقل يبا ياستاد نمونة آموزش نامزد :2ماده 
  . باشد

 يسال مشروط به موافقت معاونت آموزش ۷شتر از يسابقة توقف ب يدارا يمانيپ يانتخاب اعضا :1تبصره 
  . استدانشگاه  يليالت تکميو تحص

نامزدها نبايد طي پنج سال منتهي به انتخاب، داراي سابقه تخلف و محکوميت در هيأت انتظامي  :2تبصره 
 .   اساتيد يا کميته تخلفات پژوهشي باشند

به  يانتخاب وآخرين از  سال ۲، حداقل آموزشي ةت علمي نمونأبه عنوان هيعضو ک يانتخاب  يبرا :3ماده 
 ).ک بار انتخابيمرتبه توقف پس از  ود( باشدگذشته  يعنوان استاد نمونة آموزش

 ۶حداقل  بانفر  ۱ امکان انتخابحداکثر  ،ومدرس مدع ۲۵به ازاي هر دانشگاه استادان مدعو  انيم از :4ماده 
  . مطلوب وجود داردهمکاري  ةسابقنيمسال 

  .باشد هدرک هئارا يواحد درس۲۴مسال حداقل ين شش يطد ياستاد مدعو با :1 تبصره
 .  گردد يها استعالم م ، از دانشکدهيفرايند بررس يدر ابتداط يواجد شرافهرست استاد مدعو  :2 تبصره

در ) از جمله ترم تابستانه(نيمسال  ۶هاي الکترونيکي و آزاد از ميان همکاراني که براي  آموزش ةاز دانشکد :5ماده 
 . وجود داردنوان استاد نمونة آموزشي نفر به ع ۱ حداکثر امکان انتخاب ،اند  اين دانشکده تدريس کرده

 اضافه ة آنندية سال آيمربوط به همان سال است و در صورت عدم استفاده، به سهم  ،ة هر دانشکدهيسهم :6ماده 
 .  دوش یمن

فاقد حکم  يدر زمان بررسل يبه هر دل يداشته ول يآموزش ير موظفيمسال اخيکه در دو ن يعضو :7ماده 
 .انتخاب شود يتواند به عنوان استاد نمونة آموزش ينمدر دانشگاه کاشان است،  ياستخدام
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  ازاتيمحاسبة امت

 .دهد يقرار م ليتحلد در سه سال گذشته را مورد ياسات يج نظرسنجيت نظارت و سنجش آموزش نتايريمد :9ماده 
 .استفاده خواهد شد يقبل  يها مساليج نيانجام نگرفته بود، از نتا ياستاد يها برا مساليازن يکي ياگر نظرسنج

 :نحوة محاسبة امتيازات و مالحظات آموزشي مربوط به انتخاب استاد نمونة آموزشي به شرح ذيل است
نفر ۴حداقل نفر براي دروس کارشناسي و  ۱۰حداقل شود که  در نظر گرفته مي ييها نظرسنجي :1 تبصره
مشارکت کرده درس در نظرسنجي آن  يدروس دکتر ينفر برا ۲ارشد، و  يکارشناس دروس براي

 . باشند
 بار ارائة ۳حداقل  ،يخ بررسيبه تار يمسال منتهيدر شش ن استاد نمونة آموزشي بايد نامزدهر  :2تبصره 
 در ينکه مقطع کارشناسي، مشروط به اداشته باشد) عملي -نظري يا نظري(کارشناسي در مقطع درس 

 . آن دانشکده دائر باشد
نظم و  بلاق رد، منتهي به تاريخ بررسي هاي نيمسالدر  يأت علميمؤثر و مطلوب عضو ه يهمکاربه  :10ماده 

  :دوش یم یهداز يامتدانشگاه  يشمدير امور آموز طسوت )۲( لودج قبط يشئون مدرس

  ينظم و شئون مدرسامتياز  :)۲( لودج

  امتياز  ها تميآ
  ۲  هار روزچتوزيع برنامه درسي در 

  ۲  روز ۴ در مؤثرحضور 
  ۲  ييد ليست نمرات در مهلت مقررأثبت و ت

  ۱  هاي جبراني تشکيل کالس
  ۱  امتحانات ةحضور در جلس

  ۱  انيو مشارة دانشجو يين ساعات راهنماييتع
  ۱  ازيامتيآموزش ياز نقص موظف يريجلوگ يبا گروه و دانشکده برا يمناسب و همکار يزير برنامه

  ۱۰  جمع کل
  

  :دشاب یم )۳( لودج قبطبراي استاد نمونة آموزشي  تازايتماز ا دروم ره بيارض و حداقل امتياز الزم :11ماده 
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  ها يز نظرسنجا دروم ره بيارض و حداقل امتياز الزم :)۲( لودج

  مجموع    ضريب  حداقل امتياز  )گذشته سالنيم۶ن يانگيم(  ها تميآ
  ۴۰    ۲  ۱۸  ۱۸  انيدانشجو ينظرسنج
  ۲۰    ۱  ۱۸  ۱۸  برتر انيدانشجو ينظرسنج
  ۱۰    ۵/۰  ۱۸  ۱۸  رگروهيمد ينظرسنج
  ۱۰    ۵/۰  ۱۸  ۱۸  يمعاون آموزش ينظرسنج
  ۱۰    ۵/۰  ۱۸  ۱۸  س دانشکدهيرئ ينظرسنج

  ۱۰    ۵/۰  ۸  ۱۰  امتياز نظم و شئون مدرسي
  ۱۲۰          جمع کل

  

  ييند اجرايفرا
توسط معاونت آموزشي و تحصيالت فرايند اجرايي انتخاب استاد نمونة آموزشي، هر سال از اسفندماه،  :13ماده 

  :پذيرد انجام مي تکميلي دانشگاه طبق مراحل ذيل
 دانشگاه يليالت تکميو تحص يمعاونت آموزش از سوي ياستاد نمونة آموزش انتخاب تةيکم :1- 13

  :ترکيب کميته به شرح ذيل است. گردد يتشکيل م
  رئيس کميته( یليمکت تاليصحت ومعاون آموزشي(  
  کميته ريبد( نظارت و سنجش آموزشمدير(  
 مدير نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت  
  شوراي آموزشي دانشگاهمنتخب دو نفر از اعضاي  

نظرسنجي معاون « ،»مدير گروهنظرسنجي «، »دانشجويان نظرسنجي« مربوط به ة اطالعاتيکل: 2- 13
 و نظارت تيريدم رد دوجوماز بانک اطالعات به شکل متمرکز »نظرسنجي رئيس دانشکده«و » آموزشي

  . شود مي استخراج کميته ريبد طسوت شزومآ شجنس
 ييصورتجلسة نهال جلسه، يموظف است ضمن تشک» ياستاد نمونة آموزش انتخابتة يکم« :3- 13

  .نمايد ارسال  هاگشناد تساير را برايد نمونة هر دانشکده ياسات
 يبه شورا يينها يريگ ميو تصم يجهت بررس کميته ريبد طسوتنشده،  ينيب شيو پ ييموارد استثنا :14ماده 

  .گردد يم اعالمدانشگاه  يآموزش
 دانشگاه و در يآموزش يدر شورا ۲۶/۱۲/۱۳۹۷خ يدر تار تبصره ۱۰ماده و ۱۵دستورالعمل در  نيا :15ماده 
  .جرا استا قابلسال  ۲و از تاريخ تصويب به مدت  تصويب گرديدسه دانشگاه يت رئأيه در ۲۷/۱۲/۱۳۹۷خيتار


