بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مجتمع آموزش عالی بم
نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نیمسال:

گروه آموزشی:

در حضور امضا کننده ذیل جدول شماره  1در خصوص امتیاز دهی موضوع بند یک ماده  2آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای عضو
هیات علمی با مشخصات مندرج در جدول فوق در تاریخ  .........................................تکمیل گردید.

نام و نام خانوادگی
رئیس دانشکده و یا هر عنوان مشابه

نام و نام خانوادگی
مدیر گروه آموزشی

جدول شماره  :1جدول نحوه امتیاز دهی موضوع بند یک ماده  2آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی
شاخص

ردیف

حداکثر

امتیاز

امتیاز

دانشکده

1

نحوه برخورد و رفتار اجتماعی با دانشجویان و اعضاء هیات علمی

15

2

تشکیل منظم و کامل کالس ها و اعالم به موقع نمرات طبق تقویم آموزشی مصوب
شورای آموزشی دانشگاه و توجه به کبفیت ارائه دروس عملی

15

3

ارائه طرح درس برای واحدهای نظری و عملی با ذکر منابع علمی طبق سرفصل
مصوب

10

4

تکمیل برنامه هفتگی سیستم جامع آموزشی عضو هیات علمی و نصب به موقع در
محل مناسب در گروه که در آن زمان و مکان فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
مشخص شده و انجام موارد مذکور طبق برنامه

10

5

رعایت سرفصل مصوب دروس

10

6

ارائه مشاور علمی به دانشجویان

10

جمع کل

70

توضیحات

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مجتمع آموزش عالی بم

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نیمسال:

گروه آموزشی:

در حضور امضا کننده ذیل جدول شماره  1در خصوص ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی با مشخصات مندرج در جدول فوق در
تکمیل گردید.

تاریخ

نام و نام خانوادگی
مدیر گروه آموزشی
جدول شماره  :1ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی توسط مدیر گروه
شاخص

ردیف

نمره ارزشیابی (از  0توضیحات
تا )20

1

حضور منظم در بخش و شرکت در جلسات گروه

2

ارائه پیشنهادات سازنده در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی گروه

3

مشاوره دانشجویی

4

همکاری در امور اجرایی گروه نظیر امتحانات ،طرح سوال و ...

5

به روز رسانی مطالب درسی و پیشنهاد ارائه دروس جدید متناسب با سرفصل مربوطه

6

نحوه برخورد و رفتار اجتماعی با دانشجویان و اعضای هیات علمی

7

همکاری در داوری رساله ها پایان نامه ها و پروژه ها

8

رعایت نظم و انضباط آموزشی
معدل کل (از  0تا )20

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مجتمع آموزش عالی بم

گروه آموزشی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نیمسال: :

در حضور امضا کنندگان ذیل جدول شماره  1در خصوص ا رزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی با مشخصات مندرج در جدول فوق در
تاریخ

تکمیل گردید.
نام و نام خانوادگی
رئیس دانشکده و یا هر عنوان مشابه

جدول شماره  :2ارزشیابی کیفیت تدریس عضو هیات علمی توسط رئیس دانشکده
شاخص

ردیف

نمره ارزشیابی (از 0
تا )20

1

ارائه طرح های آموزشی راهبردی و برگزاری کارگاه های آموزشی ،همایشها ،سمینارها و
سخنرانیهای علمی

2

همکاری در زمینه ایجاد رشته های جدید و بین رشته ای و بازگری در سرفصل دروس
متناسب با معیارهای آموزشی

3

همکاری در برگزاری امتحانات پایان نیمسال ،آزمونها و المپیادهای علمی

4

نحوه برخورد و رفتار اجتماعی با دانشجویان و اعضای هیات علمی

5

رعایت نظم +و انضباط آموزشی

6

همکاری به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسات دفاع
معدل کل (از  0تا )20

توضیحات

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مجتمع آموزش عالی بم

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نیمسال: :

گروه آموزشی:

در حضور امضا کنندگان ذیل جدول شماره  1در خصوص امتیاز دهی موضوع بند یک ماده  2آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای عضو
هیات علمی با مشخصات مندرج در جدول فوق در تاریخ

تکمیل گردید.
امضاء

اعضای هیات رئیسه دانشکده (هرعنوان مشابه دیگر)

جدول شماره  :1جدول نحوه امتیاز دهی موضوع بند یک ماده  4آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی
شاخص

ردیف

حداکثر

امتیاز

امتیاز

دانشکده

1

حضور تمام وقت در دانشگاه و انجام وظایف محوله از طرف گروه ،دانشکده و
دانشگاه

25

2

اتجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی طبق برنامه هفتگی ارائه شده

15

3

به روز و کامل بودن محتوای وب سایت (فارسی و انگلیسی) عضو هیات علمی در
سایت دانشگاه

15

4

حضور فعال در جلسات مرتبط با شرح وظایف عضو شامل جلسات بخش ،گروه
آموزش ،کمیته ها و شوراهای دانشکده ودانشگاه

20

5

رعایت اخالق و رفتار مناسب حرفه ای در امور آموزشی ،پژوهشی و اداری

25

جمع کل

100

توضیحات

