
  تید نمونه دانشگاه اردکانشیوه نامه انتخاب اسا
 1399سال 

 
آن را به  نه و شرایطساتید نمواشیوه نامه انتخاب ، الگوسازي و تجلیل از مقام شامخ اساتید، روز معلم ،دانشگاه اردکان به مناسبت هفته آموزش

  :شرح ذیل اعالم می دارد

  نمونه عبارت است از: شرایط الزم براي انتخاب استاد- 1
  اشد.به برخوردار تاد نموندانشگاه بوده واز مقبولیت وصالحیت الزم براي انتخاب به عنوان اسالف) متقاضی باید عضو هیات علمی پیمانی و یا رسمی  

  سال سابقه فعالیت تمام وقت در دانشگاه اردکان را داشته باشد. 3ب) عضو هیات علمی باید حداقل 
  ج) ازقسمت کیفیت تدریس( ردیف اول کاربرگ ) بایستی حداقل امتیازات ذیل را دارا باشد.

     14      در مرتبه ي مربی               -
   15      درمرتبه ي استادیاري           -
               16   درمرتبه ي دانشیاري و استادي   -
  

  د) متقاضی باید درچهارسال گذشته به عنوان استاد نمونه معرفی نشده باشد.
اید کمتر نب )99(ویرایش ونهنم استاد انتخاب به مربوط کاربرگ امتیازاتو بر اساس  )ارتقاء نامه آیین طبق ضوابط(ه معرفی شد ه) مجموع امتیازات فرد

   از امتیازات تعیین شده در ذیل باشد:
  
  امتیاز 180استاد                              -
  امتیاز 170دانشیار                           -
  امتیاز 160استادیار                          -
                امتیاز 135  مربی                           -
  

    د.گردمی تخاب شکده انبه عنوان استاد نمونه هردان شده با توجه به شیوه نامه استاد نمونه،  و) صرف نظر از مرتبه علمی باالترین امتیاز کسب

  شیوه ي اجرایی انتخاب استاد نمونه:-2

وه بررسی و ي هر گرکاربرگ امتیازات را طی مهلت مشخص تکمیل نمایند.کاربرگ هاي تکمیل شده در شورا ،علمی واجد شرایطدرهرگروه اعضاي هیات 
فر به ن 2ردانشکده هاز ، تفرد برگزیده به رئیس دانشکده معرفی می شود.پرونده افراد معرفی شده در شوراي دانشکده بررسی وباتوجه به مجموعه مشخصا

انشکده فر وسهمیه دام یک ندانشکده فنی مهندسی هرکد، رزیابی معرفی می گردد.الزم به ذکراست سهمیه دانشکده علوم تربیتی وروانشناسیدفتر نظارت وا
   گروه مستقل دامپزشکی مجموعا یک نفر می باشد. کشاورزي ومنابع طبیعی و

  :*زمان بندي اجرا -3

  اردیبهشت  31تا   گروه مدیرامضاي کاربرگ توسط متقاضی و تحویل به 
  خرداد    1  )و اعمال میانگین نظر کل همکاران 31تکمیل کاربرگ ارزشیابی همکاران(موضوع بند

  خرداد    3  نفر عضو به انتخاب رئیس دانشکده و مدیر گروه ) 2تشکیل کمیته ارزیابی گروه (مدیرگروه و 
  خرداد    6  تشکیل جلسه شوراي دانشکده (الزامی )

  خرداد    7  الزامی) صورتجلسه و مستندات به دفترنظارت(کلیه مواردهمکاران،  کاربرگ امتیازات، کاربرگ هاي ارزشیابیارسال 
  .تنظیم شده استگیري بیماري کرونا دلیل همهصرفاً در سال جاري و به بنديزمان *این برنامه

  

، 2 ندرد.( تکمیل بورت می گیصستان وارزیابی کیفی اطالعات موجود درسیستم گل,امتیازات )ارزیابی افراد براساس خود ارزیابی اساتید (کاربرگ : 1تبصره
  ) کده ها طبق مستنداتتوسط آموزش دانش در کاربرگ امتیازات  9و  8

  صرفا ازطریق دفتر نظارت وارزیابی اعالم می شود.محرمانه بوده واسامی نهایی  تمامی مراحل بررسی پرونده ها :2تبصره
  ترتیب اثرداده نخواهد شد.,و ارزیابی ارسال گردد : به تقاضاهایی که پس از موعد مقرر به دفتر نظارت3هتبصر

                                                                                                                      نظارت وارزیابی دانشگاه گروه                                                                                                               


