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اهداف مورد نظر جهت تدوين اين آيین نامه به شرح زير ميباشند:
•

تقويت نظام ارزيابي آموزشي اساتید

•

پشتیباني و تشويق فعالیتهاي ويژه آموزشي اساتید

•

بهبود کیفیت آموزشي دانشگاه و تشويق اساتید داراي کیفیت آموزشي مناسب

•

پشتیباني و تشويق فعالیتهاي آموزشي اساتید در حوزه بینالملل

•

ثبت فعالیتهاي ويژه آموزشي در سیستم پورتال دانشگاه و باقي ماندن آنها در رکورد (رزومه) اساتید

•

تشويق در جهت استانداردسازي سیستم آموزشي

•

پشتیباني و تشويق در جهت استفاده از سیستمهاي نوين آموزشي و بهبود وضعیت  Webometryدانشگاه

•

پشتیباني و تشويق براي بروزماندن اساتید در ارائه دروس

•

ايجاد رقابت جهت رشد و اعتالي آموزشي دانشگاه

•

حمايت از گرايشهاي بینرشتهاي
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 -1بازه ارزيابي مشوق آموزشي
مشوق آموزشي در يك بازه چهارساله مورد بررسي قرار ميگیرد تا عملكرد آموزشي اساتید در يك بازه زماني
مناسبتر ارزيابي شود .عملكرد آموزشي کلیه اعضا هیات علمي دانشگاه هر ساله و پس از پايان ترم دوم
تحصیلي مورد بررسي قرار ميگیرد.

 -2شاخصهاي مشوق آموزشي
شاخصهاي آموزشي متعددي براي ارزيابي آموزشي مطرح ميباشد که در اين وبرايش از آيیننامه صرف ًا تعدادي
از آنها که اهمیت بیشتري دارند و امكان سنجش و ارزيابي آنها در حال حاضر وجود دارد ،به شرح زير انتخاب
شده است:
.1

ارائه درس به زبان انگلیسي (در صورت کسب نمره ارزيابي باالي میانگین دانشكده) :هر واحد  3امتیاز
توجه :کلیه تعهدات معاونت بینالملل در خصوص پرداخت حقالزحمه برگزاري کالسها به زبان انگلیسي به
قوت خود باقي ميباشد.

.2

تدوين و ارائه درس جديد (مصوب شوراي برنامهريزي دانشگاه) براي اولین بار در دانشگاه :هر واحد  15امتیاز

.3

ارائه درس مصوب شده براي اولین بار توسط عضو هیات علمي در دانشگاه :هر واحد  6امتیاز (دروس مشابه
با کدهاي متفاوت يك بار در نظر گرفته میشود)

.4

قرارگرفتن درس تئوري/عملي در  %10باالي ترمي دانشكده در ارزيابي دانشجويي (به تفكیك در کارشناسي،
تحصیالت تكمیلي ،مجازي) :هر واحد درس  4امتیاز

.5

رعايت مقررات و قوانین آموزشي بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزيابي ( 7آيتم گزارش عملكرد) در  4سال
گذشته 6 :امتیاز

.6

کیفیت ارائه دروس پايه (سرويس) شامل رياضي  ،1رياضي  ،2فیزيك  ،1فیزيك ،2معادالت ديفرانسیل،
شیمي عمومي ،نقشه کشي  :1قرارگرفتن درس در  %10باالي ترمي دروس پايه در ارزيابي دانشجويي -هر
واحد درس  4امتیاز

.7

استفاده از امكانات نوين آموزشي نظیر سیستم  LMSبراي دروس حضوري جهت بهبود Webometry
(نظیر قراردادن تمرينها و پاسخ آنها ،کوئیزها و پاسخ آنها ،پروژه درس و  ...در سیستم  ، LMSتهیه فیلمهاي
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آموزشي مناسب از کالس ،ارائه پاورپوينتهاي آموزشي مناسب براي استفاده توسط دانشجويان خارج از دانشگاه
و  : ) ...هر درس در هر ترم حداکثر  3امتیاز
.8

ارائه دوره ها و کارگاههاي آموزشي آزاد :هر  10میلیون ريال جذب مالي  1امتیاز

.9

طراحي ،انتخاب و تصحیح سواالت آزمونهاي سنجش کشور ،المپیاد کشوري ،نظام مهندسي و مهندسي
حرفهاي  :پس از ارائه گواهي سازمان سنجش آموزش کشور و تايید معاون آموزشي دانشگاه :هر ساعت
همکاري  0/2امتیاز

 .10عضويت در هیات مرکزي گزينش سوال سازمان سنجش آموزش کشور (پس از ارائه گواهي سازمان سنجش
آموزش کشور و تايید معاون آموزشي دانشگاه) :هر سال  10امتیاز
 .11طراحي و راه اندازي آزمايشگاه آموزشي  -با تصويب شوراي برنامهريزي دانشگاه :حداکثر  20امتیاز
 .12برنامه ريزي و برگزاري بازديد علمي و همراهي با دانشجويان در بازديد با تايید دانشكده :هر واحد حداکثر 3
امتیاز
 .13راهنمايي و هدايت دانشجويان ارشد و دکتري با همراهي اساتید دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير  :300هر
واحد  1امتیاز
 .14راهنمايي و هدايت پايان نامهها/رسالههاي ماموريت محور مرتبط با صنعت (داراي قرارداد حمايت از پايان
نامه/رساله) با تايید معاونت پژوهشي :هر واحد  0/5امتیاز
 .15راهنمايي و هدايت دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير  – 300درج
وابستگي به دانشگاه صنعتي امیرکبیر در مستندات رساله الزامي است :هر واحد  1/5امتیاز
 .16ارائه دروس با همراهي اساتید دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير :300هر واحد  3امتیاز
 .17ارائه دروس در دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير 300درج وابستگي به دانشگاه صنعتي امیرکبیر در
مستندات ارائه شده الزامي است :هر واحد  6امتیاز
 .18عضويت در کمیته داوران دانشجويان ارشد و دکتري دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير  – 300درج وابستگي
به دانشگاه صنعتي امیرکبیر در مستندات ارائه شده الزامي است :هر واحد  0/5امتیاز
 .19ايفاي نقش موثر در مذاکره ،عقد قرارداد ،راه اندازي و اجراي دورههاي کوتاه مدت ،بلندمدت ،تبادل دانشجو و
کارآموزي مشترک خارجي (بینالمللي) با تشخیص و تايید معاونت بینالملل  :حداکثر  50امتیاز
 .20عضويت در گروه بینرشتهاي (حداکثر يك گروه) :هر سال  10امتیاز
کلیه شاخصها و امتیازهاي آنها براي هر سال و در بازه زماني  4ساله در جدول  1آورده شده است.
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 -3زمان اجرا آيیننامه
اين آيین نامه از سال تحصیلي 96-95اجرايي شده و در شهريورماه هر سال شاخصهاي آموزشي  4سال
تحصیلي گذشته اعضا هیات علمي دانشگاه بررسي و گزارش ميشود.

 -4اعتبار مشوق آموزشي
بر اساس بودجه اختصاص داده شده توسط دانشگاه براي کل مشوق آموزشي در هر سال ،مبلغ ريالي متناظر
با هر امتیاز محاسبه و نهايت ًا مبلغ ريالي متناظر با مشوق آموزشي هر عضو هیات علمي محاسبه ميگردد.
مشوق آموزشي فقط شامل اعضا هیات علمي ميشود که عملكرد آموزشي آنها از حداقل موردنظر دانشگاه،
که توسط معاون آموزشي دانشگاه مشخص ميشود ،فراتر باشد.
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ويرايش:

جدول  : 1شاخصهاي مشوق آموزشي و امتیازات ساالنه و چهارساله هرشاخص

رديف

1

نام شاخص

ارائه درس به زبان انگلیسي
(در صورت کسب نمره ارزيابي باالي
میانگین دانشكده)

2

تدوين و ارائه درس جديد (مصوب
شوراي برنامه ريزي دانشگاه) براي
اولین بار در دانشگاه

3

امتیاز در هر
ترم يا سال

هر واحد 3
امتیاز

هر واحد 15
امتیاز

ارائه درس مصوب شده براي اولین بار
توسط عضو هیات علمي در دانشگاه

هر واحد 6

(دروس مشابه با کدهاي متفاوت يك

امتیاز

بار در نظر گرفته ميشود)

امتیاز هر عضو هیات علمي در
توضیحات

هر سال و در بازه زماني چهار
سال
براي يك درس  3واحدي:
 9امتیاز در سال
 36امتیاز در  4سال

توجه :کلیه تعهدات معاونت بینالملل در
خصوص پرداخت حقالزحمه برگزاري
کالسها به زبان انگلیسي به قوت خود
باقي ميباشد.

براي يك درس  3واحدي:
 45امتیاز در سال
 180امتیاز در  4سال
براي يك درس  3واحدي:
 18امتیاز در سال
 72امتیاز در  4سال
*دروس عملي و تئوري جداگانه منظور

4
قرارگرفتن درس تئوري و عملي در
 %10باالي ترمي دانشكده در ارزيابي

هر واحد 4

دانشجويي (به تفكیك در کارشناسي،

امتیاز

تحصیالت تكمیلي ،مجازي)

براي يك درس  3واحدي:
 12امتیاز در سال
 48امتیاز در  4سال

ميشوند.
**کالسهاي کارشناسي باالتر از 15
نفر و کالسهاي تحصیالت تكمیلي
باالتر از  7نفر در ارزيابي منظور مي-
شوند.

5

رعايت مقررات و قوانین آموزشي بر
اساس گزارش دفتر نظارت و ارزيابي
( 7آيتم گزارش عملكرد) در  4سال

 6امتیاز

 6امتیاز در سال
 24امتیاز در  4سال

گذشته
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ويرايش:

1

کیفیت ارائه دروس پايه (سرويس)
براي يك درس  3واحدي:

شامل رياضي  ،1رياضي  ،2فیزيك ،1
فیزيك ،2معادالت ديفرانسیل ،شیمي

هر واحد 4

 12امتیاز در سال

عمومي ،نقشه کشي  :1قرارگرفتن

امتیاز

 48امتیاز در  4سال

درس در  %10باالي ترمي دروس پايه

*کالسهاي تئوري باالتر از  25نفر و
کالسهاي نقشهکشي باالتر از  10نفر
در ارزيابي منظور ميشوند.

در ارزيابي دانشجويي
7

استفاده از امكانات نوين آموزشي
نظیر سیستم  LMSبراي دروس
حضوري جهت بهبود Webometry
(نظیر قراردادن تمرينها و پاسخ آنها،
کوئیزها و پاسخ آنها ،پروژه درس و ...
در سیستم  ، LMSتهیه فیلمهاي
آموزشي مناسب از کالس ،ارائه

هر درس
حداکثر 3
امتیاز

براي هر درس:
حداکثر  3امتیاز در سال
 12امتیاز در  4سال

پاورپوينتهاي آموزشي مناسب براي
استفاده توسط دانشجويان خارج از
دانشگاه و ) ...
8
ارائه دورهها و کارگاههاي آموزشي
آزاد

9

هر  10میلیون
ريال جذب
مالي  1امتیاز

براي يك کارگاه  100میلیون
ريالي:
 10امتیاز در سال
 40امتیاز در  4سال

طراحي ،انتخاب و تصحیح سواالت
آزمونهاي سنجش کشور ،المپیاد
کشوري ،نظام مهندسي و مهندسي
حرفهاي :پس از ارائه گواهي سازمان
سنجش آموزش کشور و تايید معاون

هر ساعت
همكاري 0/2
امتیاز

براي  50ساعت همكاري در سال:
 10امتیاز در سال
 40امتیاز در  4سال

آموزشي دانشگاه
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عضويت در هیات مرکزي گزينش

براي هر سال همكاري:

سوال سازمان سنجش آموزش کشور
(پس از ارائه گواهي سازمان سنجش

ويرايش:

1

 10امتیاز

آموزش کشور و تايید معاون آموزشي

 10امتیاز در سال
 40امتیاز در  4سال

دانشگاه)
11

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه
آموزشي با تصويب شوراي برنامهريزي
دانشگاه

12

13

امتیاز

حداکثر 20امتیاز در سال
حداکثر 80امتیاز در  4سال

برنامه ريزي و برگزاري بازديد علمي و

هر مورد

براي يك بازديد در هر ترم

همراهي با دانشجويان در بازديد با

حداکثر 3

حداکثر  3امتیاز در سال

تايید دانشكده

امتیاز

حداکثر  12امتیاز در  4سال

راهنمايي و هدايت دانشجويان ارشد و
دکتري با همراهي اساتید دانشگاه-
هاي خارجي داراي رتبه زير 300

14

تا سقف 20

براي هر مورد:

هر واحد 1
امتیاز

در صورت ارائه حداقل يكبار توسط
دانشكده

براي يك رساله دکتري
 20امتیاز در سال
 80امتیاز در  4سال

راهنمايي و هدايت پايان نامه-
ها/رسالههاي ماموريت محور مرتبط
با صنعت (داراي قرارداد حمايت از
پايان نامه/رساله) با تايید معاونت

هر واحد 0/5
امتیاز

براي يك رساله دکتري
 10امتیاز در سال
 40امتیاز در  4سال

پژوهشي
15

راهنمايي و هدايت دانشجويان ارشد و
دکتري دانشگاههاي خارجي داراي

هر واحد 1/5

رتبه زير  – 300با تايید معاونت بین-

امتیاز

الملل
16

ارائه دروس با همراهي اساتید
دانشگاههاي خارجي داراي رتبه زير
300

هر واحد3
امتیاز

براي يك رساله دکتري

درج وابستگي به دانشگاه صنعتي

 30امتیاز در سال

امیرکبیر در مستندات رساله الزامي

 120امتیاز در  4سال

است

براي درس  3واحدي
 9امتیاز در سال
 36امتیاز در  4سال

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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17

ارائه دروس در دانشگاههاي خارجي
داراي رتبه زير  - 300با تايید
معاونت بینالملل

18

هر واحد6
امتیاز

عضويت در کمیته داوران دانشجويان
ارشد و دکتري دانشگاههاي خارجي

هر واحد 0/5

داراي رتبه زير  – 300با تايید

امتیاز

معاونت بینالملل
19

ويرايش:

1

براي درس  3واحدي

درج وابستگي به دانشگاه صنعتي

 18امتیاز در سال

امیرکبیر در مستندات ارايه شده الزامي

 72امتیاز در  4سال

است

براي يك رساله دکتري

درج وابستگي به دانشگاه صنعتي

 10امتیاز در سال

امیرکبیر در مستندات رساله الزامي

 40امتیاز در  4سال

است

ايفاي نقش موثر در مذاکره ،عقد
بستگي به میزان تقش موثر هیات

قرارداد ،راه اندازي و اجراي دورههاي
کوتاه مدت ،بلندمدت ،تبادل دانشجو

حداکثر 50

و کارآموزي مشترک خارجي (بین-

امتیاز

المللي) با تشخیص و تايید معاونت

علمي از مذاکرات اولیه تا اجراي
دوره
حداکثر  50امتیاز ساالنه

میزان مشارکت عضو هیات علمي توسط
معاونت بینالملل ارزيابي ميشود

حداکثر  200امتیاز در  4سال

بینالملل
20
عضويت در گروه بینرشتهاي

 10امتیاز

براي هر سال همكاري:

فقط عضويت در يك گروه بین رشتهاي

 10امتیاز در سال

منظور ميشود.

 40امتیاز در  4سال

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

