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 يدانشگاه خوارزم

 يليالت تکميو تحص يمعاونت آموزش

 دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي

 

 

 

 

 

 آيين نامه سطح بندي دانشکده ها 

 آموزشيبر اساس شاخص هاي 

 

 

 

 

 

 سه ييأت ريمصوب ه
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 مقدمه

يفيت آموزشي دانشکده ها و بهبود عملکرد از وضع موجود و ک يبا هدف آگاهمعاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي، 

آموزشي تدوين  از نظر هادانشکده  سطح بنديرا به منظور ارزيابي و  5هاي ذکر شده در جدول  شاخصآنها،  يآموزش

انتخاب  يشورا»با نظر  يابيمورد ارز يو دانشکده هاانجام مي شود ان بهمن ماه هر سال يتا پا يابين ارزيا نموده است.

 د شد. خواه از آنها قدردانيو به نحو شايسته  شدهي ل سطح بنديذبه شرح در سه سطح « برتر يها دانشکده

 

 511تا  35امتياز از  5سطح 

 31تا  25امتياز از  7سطح 

 21تا  15 ازامتياز  9سطح 

 

 

 برتر يانتخاب دانشکده ها يشورا

 (رئيسدانشگاه ) رئيس 

 (يسرئب ي)نا يليالت تکميو تحص يمعاون آموزش 

 ر(ي)دب يو توسعه آموزش يزير برنامه ريمد 

 يآموزش خدماتريمد 

 يليالت تکمير تحصيمد 

  (دانشگاه رئيسدانشکده )به انتخاب  رئيسدو 

 (دانشگاه رئيسحکم با و  پيشنهاد معاون آموزشي و تحصيالت تکميليبه با تجربه ) يأت علميدو عضو ه 
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 ياظ آموزشانتخاب دانشکده برتر به لح ي: شاخص ها5جدول 

 

حداکثر 

 امتياز
 رديف شاخص هاي آموزشي معيار  قضاوت

7 
هر سه نفر  ي)به ازا امتياز 7و کمتر حداکثر  51

 امتياز کاهش مي يابد( 1/1باالتر 

به کل  دانشکدهدانشجويان کل نسبت 

 اعضاي هيئت علمي
5 

7 
نفر  5هر  ي)به ازا امتياز 7و کمتر  5به  1نسبت 

 اهش مي يابد(امتياز ک 1/1باالتر 

نسبت دانشجويان کارشناسي ارشد به 

 باالترو  ارياستاداعضاي هيئت علمي 
7 

7 
نفر  5هر  يامتياز )به ازا 7و کمتر  5به  1نسبت 

 امتياز کاهش مي يابد( 1/1باالتر 

نسبت دانشجويان دکترا به اعضاي هيئت 

 علمي دانشيار و استاد
9 

9 

انشيار و درصد داراي مرتبه علمي د 11بيش از 

 امتياز 9تا  4/7بين  استاد

درصد داراي مرتبه علمي  دانشيار و  91بيش از 

 امتياز 4/7تا  1/5بين  استاد

درصد داراي مرتبه علمي  دانشيار و  91تا  51بين 

 امتياز 1/5تا  1بين  استاد

درصد اعضاي هيئت علمي دانشکده از نظر 

 مرتبه علمي
4 

1 
امتيازي  1/1متر از )نسبت ک امتياز 1به  5نسبت 

 نمي گيرد(

نسبت ترفيع اعضاي هيئت علمي در هر 

 سال به کل اعضاي هيئت علمي
1 

9 
درصد  11تا  11بين     امتياز 9درصد  11بيش از 

 امتياز 5درصد  11تا  91بين      امتياز 7

 1اعضاي هيئت علمي ارتقا يافته در  درصد

 )به غير از استاد تمام ها(سال گذشته 
6 

9 

     امتياز 9، 1تا  62/9ميانگين بين 

 امتياز 7، 66/9تا  94/7ميانگين بين 

 امتياز 5، 99/7تا   5ميانگين بين 

ميانگين رضايتمندي دانش آموختگان از 

 در دو سال گذشته اعضاي هيئت علمي
2 

9 

 امتياز     9، 1تا  62/9ميانگين بين 

 امتياز 7، 66/9تا  94/7ميانگين بين 

 امتياز 5، 99/7تا   5بين ميانگين 

ميانگين رضايتمندي دانش آموختگان از 

 در دو سال گذشته مديريت دانشکده
1 

 امتياز 9درصد حداکثر امتياز =  511 9
درصد دروس ثبت نمره شده در پايان 

  در دو نيمسال گذشته زمان مقرر
3 

 امتياز 9درصد حداکثر امتياز =  511 9
ي درس )با درصد تشکيل به موقع کالسها

سال دونيمدر  توجه به اطالعات ثبت شده(
51 
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 ذشتهگ

 امتياز 9درصد مشارکت،  511تا  11بين  9
نسبت مشارکت اعضاي هيئت علمي در 

 هاي دانش افزايي به کل در يک سال  دوره
55 

 امتياز 9درصد  511تا  31بين  9

درصد اعضاي هيئت علمي داراي طرح 

ر سايت و درس روزانه و ترمي ثبت شده د

 پرتال دانشگاه

57 

9 
 5=  33/51تا  51امتياز   بين  9تا  7=  53باالتر از 

 امتياز 5تا  1=  33/52تا  56امتياز    بين  7تا 

ميانگين ارزشيابي دانشجويان از اساتيد در 

 گذشته نيمسال 7
59 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 7

نسبت دروس کارشناسي ارائه شده با 

استفاده از دانشجويان دکترا به کل دروس 

 7عرضه شده در مقطع کارشناسي در 

 گذشته نيمسال

54 

7 
هر نيمسال  يازا هامتياز )ب 7نيمسال و کمتر  1

 امتياز کاهش مي يابد( 5افزايش 

ميانگين طول مدت تحصيل دانشجويان 

 در دو سال گذشته کارشناسي
51 

7 
هر نيمسال  يازا هامتياز )ب 7و کمتر نيمسال  4

 امتياز کاهش مي يابد( 1/5افزايش 

ميانگين طول مدت تحصيل دانشجويان 

 در دو سال گذشته کارشناسي ارشد
56 

7 
هر نيمسال  يازا هامتياز )ب 7و کمتر نيمسال  1

 امتياز کاهش مي يابد( 5افزايش 

ميانگين طول مدت تحصيل دانشجويان 

 در دو سال گذشته دکترا
52 

9 
درصد  11تا  91بين امتياز     9درصد و باالتر  11

 امتياز 5درصد  91تا  51امتياز     بين  7

درصد قبولي دانش آموختگان کارشناسي 

 در دو سال گذشته باالتر مقطعدر 
51 

9 
درصد  91تا  51امتياز    بين  9درصد و باالتر  91

 امتياز 5درصد  51تا  5امتياز   بين  7

درصد قبولي دانش آموختگان کارشناسي 

 در دو سال گذشته باالتر مقطعارشد در 
53 

 امتياز 9دانشجو حداکثر امتياز  5هر رشته براي  9

دانشجويان استعدادهاي درخشان تعداد 

 :با رتبه مقطع کارشناسيدر جذب شده 

 فيزيک  ـ رياضي گروهبراي  5111زير 

  تجربيبراي گروه  7111زير 

براي رشته هاي علوم انساني و  111زير 

 هنر

 )در دو سال گذشته(

71 

4 

تا  21امتياز            بين  4درصد  511تا  31بين 

 امتياز 9درصد  31

تا  91امتياز              بين  7درصد  21تا  11بين 

درصد استفاده از ظرفيت جذب استعداد 

 سال گذشته در دو درخشان بدون آزمون
75 
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 امتياز 5درصد  11

9 

 امتياز 9ميليون تومان در سال  11بيش از 

 امتياز 7ميليون تومان در سال  11تا  91بين 

 امتياز 5ميليون تومان در سال  91تا  51بين 

جذب شده از دوره درآمد اختصاصي  ميزان

در دو  نيمسالهاي آموزش آزاد در هر 

 سال گذشته

77 

 يليت تکماليص معاونت آموزش و تحصيبه تشخ 9
مشترک با خارج  يدوره ها يزان برگزاريم

 از کشور در دو سال گذشته
79 

9 
برنامه درسي و بيشتر به ازاي هر  5سال  1در هر 

 امتياز 9رشته 
 74 تعداد برنامه هاي درسي جديد تدوين شده

 امتياز 7امتياز و حداکثر  5کارگاه  1زاي هر به ا 7
ويژه  تعداد برگزاري کارگاه هاي آموزشي

 در دو سال گذشته دانشجويان
71 

 امتياز 7امتياز و حداکثر  5کارگاه  9به ازاي هر  7
تعداد برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه 

 در دو سال گذشته هيئت علمي
76 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 4
درصد رعايت تقويم آموزشي و انضباط 

 در دو سال گذشته آموزشي
72 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 9
 ميزان اجراي سياستهاي آموزشي دانشگاه

 در دو سال گذشته
71 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 9

درصد استفاده از امکانات سيستم گلستان 

براي امور آموزشي )صدور مجوزهاي ثبت 

در  نام، برنامه ريزي، فارغ التحصيلي و ...(

 ال گذشتهدو س

73 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 9
ميزان همکاري موثر با مرکز آموزشهاي 

 در دو سال گذشته آزاد و مجازي
91 

 به تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 9
 تعداد دروس برگزار شده به صورت مجازي

 در دو سال گذشته
95 

 تکميليبه تشخيص معاونت آموزشي و تحصيالت  9

برگزار شده به صورت  يتکرارتعداد دروس 

در دو  نفر( 11جمعي )کالسهاي بيش از 

 سال گذشته

97 

  به تشخيص شوراي پرديس بين الملل 9
ميزان همکاري دانشکده با پرديس بين 

 در  سال گذشته  الملل
99 

6 

 امتياز 7درصد  41تا  1ن يب

 امتياز 4 درصد 21تا  45ن يب

 امتياز   6رصد د 511تا  25ن يب

در دو سال  درصد اشتغال دانش آموختگان

 گذشته
94 
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 جمع کل  511

 


