
 

 

 
 دانشگاه خوارزمي

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

 يو توسعه آموزش يدفتر برنامه ريز

 

 فرم انتخاب استاد نمونه

 :ند انتخابيضوابط و فرا

 

 اين فرم صرفاً براي اعضاي هيأت علمي که در سه سال گذشته به عنوان استاد نمونه انتخاب نشده اند تکميل گردد. 

  ضو هيأت علمي دارند صرفاً يک نفر را معرفي نمايند.ع 05دانشکده هايي که تا 

  نفر عضو هيأت علمي دارند مي توانند دو نفر را معرفي نمايند. 05دانشکده هايي که بيشتر از 

 شرکت  ند انتخاب استاد نمونهيفراتوانند در  يمافت کرده اند يع ساالنه را دريکه در سه سال گذشته ترف يأت علميه ياعضا

 .مه شود(يع ضميتندات ترفند )مسينما

  اعضاي هيأت علمي معرفي شده بايدCV باشند فارسي و انگليسي درج شده در سايت دانشکده داشته. 

  امتياز کسب کرده باشند 05اعضاي هيأت علمي معرفي شده بايد حداقل. 

  و در نهايت پس از  شود يمم سپس ارزيابي در گروه انجا(، 91ابتدا عضو هيأت علمي خود را ارزيابي مي کند )به جز بند

 معرفي مي گردد. يليالت تکميو تحصارزيابي شوراي دانشکده عضو يا اعضاي منتخب رسماً به معاونت آموزشي 

  ترم گذشته عضو هيأت علمي معرفي شده ضميمه گردد. 3، برنامه هاي هفتگي 7براي بند 

  فته شودامتياز در نظر گر 9امتياز پژوهشي،  3به ازاء هر  8براي بند 

  امتياز در  9براي هر طرح درس  ترم گذشته عضو هيأت علمي معرفي شده ضميمه گردد. 3طرح درس هاي  95براي بند

 نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 فرم انتخاب استاد نمونه

 دانشکده: ......................................................      .................گروه آموزشي: ..............................     نام و نام خانوادگي: .........................................
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 شاخص ها
حداکثر 

 امتياز 

خود 

 ارزيابي 

ارزيابي 

 گروه

ارزيابي 

شوراي 

 دانشکده

 توضيحات

 مرتبه علمي  9

     0 استاد

     4 دانشيار 

     2 استاديار

2 
مدت زمان ارتقا از استادياري به 

 دانشياري

     0 سال 0کمتر از 

     3 سال  95تا  0

3 
مدت زمان ارتقا از دانشياري به 

 استادي

     0 سال 0کمتر از 

     3 سال  95تا  0

     3تا  5 )روزانه، پرديس، مجازي( گروه همکاري در امور اجرائي 4

     3تا  5 شکده دان همکاري در امور اجرائي 0



     0تا  5 دانشگاه  همکاري در امور اجرائي 0

     8تا  5 تعداد روزهاي حضور در دانشگاه 7

8 
ع سه سال گذشته )به يفعاليت هاي پژوهشي بر اساس احکام ترف

 ان نامه ها( يمقاله و پا ير از بند داوريغ
     90تا  5

1 

ميااانگين ارزشاايابي دانشااجو باار   

گلستان )در سه ترم  اساس سيستم

 گذشته(

     0 91باالتر از 

     4تا  3 91تا  98بين 

     3تا  2 98تا  97بين 

     4تا  5 ارائه آن به دانشکدهو داشتن طرح درس  95

99 
اعالم به موقع نمرات )سيستم گلستان( و پاسخگويي به اعتراض 

 هاي دانشجويان
     4تا  5

     0تا  5  نده با دانشجويانارتباط موثر و ساز 92

     3تا  5 انيدانشجو يبرا يکارگاه آموزش يبرگزار 93

     4تا  5 يس در دوره کارشناسيتدر 94

90 
برگزاري کامل و  حضور به موقع در کالس درسرعايت نظم )

 کالس ها در طول ترم(
     7تا  5

     3تا  5  ييدانش افزا يشرکت در دوره ها و کارگاه ها 90

     0تا  5 يدرس يبرنامه ها ين و بازنگريمشارکت در تدو 97

     2تا  5 ميزان همکاري در فعاليت هاي بين المللي 98

91 
رئيس ، معاون آموزشي، ارزيابي مسئوالن دانشکده ها )مدير گروه

 دانشکده(
    - 0تا  5

     955 جمع

 


