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زض زِّّای اذیط تَخِ تِ تْثَز ویفیت زض آهَظش ػالی تِ عَض چطوگیطی افعایص یافتِ است ٍ خْت تحمك
ایي هْنً ،مص اضظیاتی اًىاضًاپصیط است .تط ایي اساس ًظامّای زاًطگاّی تِ زًثال آى ّستٌس وِ تا تىاضگیطی
ضٍشّای اضظیاتی ،تِ عَض هستوط تِ تْثَز ویفیت ذَز تپطزاظًس .اضظضیاتی تاػث اضتماء ًماط لَت ٍ اغالح ًماط
ضؼف اػضای ّیات ػلوی هیضَز ٍ ظهیٌِ ضا تطای اضائِ تاظذَضز هٌاسة تِ ایطاى فطاّن هیآٍضز.
آهَظش یىی اظ ٍظایف اساسی ٍ هْن اػضای ّیات ػلوی تَزُ ٍ تٌاتطایي اضتماء ٍ اضظضیاتی آى تایس تا ّواى
خسیت وِ تمَیت هْاضتّا ٍ فؼالیتّای پژٍّطی اػضای ّیات ػلوی هَضز تَخِ است ،اًدام ضَز .اعالػات
حاغل اظ اضظضیاتی ضا هیتَاى تطای هماغس ساظًسُ ( ٍ )Formativeپایاًی ( )Summativeاستفازُ ًوَز .اضظضیاتی
ساظًسُ ،ػولىطز ػضَ ّیات ػلوی ٍ ًماعی وِ لاتلیت اغالح ٍ تْتطضسى زاضز ضا هطرع هیوٌس ٍ ظهیٌِ ضا تطای
اضائِ تاظذَضز تِ ٍی فطاّن هیساظز .اظ ًتایح اضظضیاتی پایاًی هیتَاى زض هَاضز تػوینگیطی زض هَضز ػضَ ّیات
ػلوی (ًظیط پطزاذت حكالتسضیس ٍ ازاهِ ّوىاضی تا پطزیس تیيالولل) استفازُ ًوَز .زض ایي آییيًاهِ اخعای
سیستن اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اػضای ّیات ػلوی پطزیس تیيالولل زاًطگاُ ػلَم پعضىی تْطاى تا
ضٍیىطز پایاًی/ساظًسُ تِ تفػیل ضطح زازُ ضسُ است.

تؼاریف

پردیس :پطزیس تیيالولل زاًطگاُ ػلَم پعضىی تْطاى
دانشکذه :ولیِ زاًطىسُّای زاًطگاُ ػلَم پعضىی تْطاى وِ زاضای زاًطدَی تیيالوللی تاضٌس
ارزشیابی هیات علمی :اضظضیاتی ویفیت ػولىطز آهَظضی اػضای ّیات ػلوی
فراگیران :زاًطدَیاى هماعغ واضضٌاسی ،واضضٌاسی اضضس ،زوتطای ػوَهی ٍ Ph. D

واحذهای تابعه پردیسّ :ط یه اظ زاًطىسُّا ٍ ٍاحسّایی وِ ظیط ًظط پطزیس تیيالولل زاًطگاُ ازاضُ هیگطزًس
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اَداف ارزشيابي اػضای َيات ػلمي

پطزیس هیتَاًس تا تَخِ تِ ًتایح اضظضیاتی ،زض ذػَظ هَاضز ظیط تطای اػضای ّیات ػلوی ّوىاض
تػوینگیطی ًوایس:
ارزشيابي پایاوي

ـ

توسیس لطاضزاز حكالتسضیس

ـ

اػغای اهتیاظات ٍیژُ ًظیط سفطّای تطًاهِضیعیضسُ ٍ استفازُ اظ ایطاى زض ضؼة ذاضج اظ وطَض

ـ

تطفیغ ساالًِ (غطفاً خْت اػضای ّیات ػلوی پطزیس)

ارزشيابي سازودٌ

ـ

تاظذَضز هحطهاًِ تِ اػضای ّیات ػلوی خْت آگاّی ایطاى اظ ًماط لَت ٍ ضؼف ٍ تطًاهِضیعی خْت
اضتماء ویفیت آهَظضی

ـ

تَاًوٌسساظی اػضای ّیات ػلوی

حًزٌَای مًرد ارزشيابي

تا تَخِ تِ تٌَع فؼالیتّای آهَظضی اػضای ّیات ػلوی ،ایي فؼالیتّا ضا هیتَاى زض حَظُّای ظیط
زستِتٌسی وطز:
ـ

دانش تخصصی؛ ضاهل تِضٍظ تَزى اعالػات ٍ زاًص ػضَ ّیات ػلوی ٍ هْاضت ٍ تَاًوٌسی اٍ زض ضضتِ
ترػػی ذَز است.

ـ

مهارت ارائه آموزش (تذریس)؛ هْاضت اضائِ تسضیس یؼٌی هْاضت ٍ ٍیژگیّای اضتثاعی ٍ تؼاهلی هاًٌس
هْاضتّای ساظهاًسّی هغلة ٍ اًتمال هغلة ،اضتثاط هإثط تا زاًطدَ ٍ تْطُگیطی اظ ضٍشّای آهَظضی
هتٌَع تط اساس ًیاظ وِ هَخة ایداز هحیظ یازگیطی هٌاسة ٍ اضائِ ضفاف اعالػات ،هفاّین ٍ ًگطشّا تِ
زاًطدَ گطزز.

ـ

مهارت طراحی (برنامهریسی) آموزشی؛ ضاهل عطاحی ،اضائِ ٍ تاظًگطی عطح زضس ٍ تمَین آهَظضی،
عطاحی ٍ اخطای تطًاهِ زضسی زض ضضتِ هماعغ خسیس تطای فطاگیطاى تیيالولل ،تْیِ هَاز آهَظضی ٍ ووه
آهَظضیّ ،وىاضی زض اغالح تطًاهِّای آهَظضی هَخَز تط اساس ًیاظسٌدی تیيالوللی ٍ ًماط لَت ٍ
ضؼف تطًاهِ هَخَز.
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ـ

راهنمایی و مشاوره؛ ضاهل ضاٌّوایی فطاگیطاى خْت افعایص تاظزّی ضٍشّای یاززّی ٍ یازگیطی ٍ
هطاٍضُ خْت هْاضتّای ًَضتي پطٍپَظال ،گعاضش ٍ همالِ زض ضاستای اّساف آهَظضی زٍضُ هطتَعِ ٍ
هطاضوت زض عطح هٌتَضضیپ.

ـ

مذیریت و رهبری آموزشی؛ ًظیط ووه تِ تؼالی ساظهاًی تا ایداز ضطایظ هٌاسة تطای فؼالیت سایط
ّوىاضاى ٍ استفازُ تْیٌِ اظ ظهاى ٍ اهىاًات ٍ ایداز ضٍحیِ تؼاهل ساظًسُ زض فضای پطزیس ،هْاضت هطتَط
تِ ازاضُ یه زٍضُ اظ خولِ اػالم تِهَلغ ًوطات ،هطرعتَزى ظهاى هاللات تا فطاگیطاى ،ضسیسگی تِهَلغ
تِ اػتطاضات فطاگیطاى تِ ًوطُ ٍ ساظهاًسّی هٌاتغ ٍ تسْیالت آهَظضی زٍضُ.

ـ

ارزیابی فراگیران؛ ضاهل عطاحی سإاالت آظهَى ّ ،وىاضی زض تطگعاضی آظهَى ،عطاحی ٍ اخطای ضٍشّا ٍ
اتعاضّای اضظیاتی آظهَى زض سغَح هرتلف.

ـ

تعهذ حرفهای؛ ضاهل ضػایت اغَل تؼْس حطفِای ًظیط ضاظزاضی ،احتطام هتماتل ،حفظ وطاهت اًساًی ٍ
اضائِ الگَی ضفتاض هغلَب.

ساختار کميتٍ ػلمي ي ياحد اجرایي ارزشيابي َيات ػلمي
 -کميتٍ ػلمي ارزشيابي

ٍظایف ایي وویتِ ضاهل عطاحی ٍ تسٍیي آییيًاهِ ٍ ضیًَُاهِّای هطتثظ تا اضظضیاتی ّیات ػلوی ،عطاحی
سیستن اضظیاتی ّیات ػلوی ٍ ًظاضت تط حسي اخطای اضظیاتی زض پطزیس است.
اػضای وویتِ تِ ضطح ظیط هیتاضٌس:
 .1هؼاٍى آهَظضی پطزیس (ضئیس وویتِ)
 .2هؼاًٍیي آهَظضی ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس
 .3هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش پطزیس (زتیط وویتِ)
ً 3 .4فط اظ اػضای ّیات ػلوی تِ پیطٌْاز ضؤسای زاًطىسُّای پطزیس ٍ تأییس هؼاٍى آهَظضی پطزیس

 -ياحد اجرایي

ایي ٍاحس ولیِ اهَض اخطایی اظ خولِ تَظیغ ٍ خوغآٍضی فطمّا ،اهَض اخطایی هستٌسساظی یافتِّا ٍ اهَض
اخطایی هطتثظ تا اًتطاض یافتِّا ٍ اضائِ فیسته ضا تِ ػْسُ زاضز.
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اػضای ٍاحس اخطایی تِ ضطح ظیط هیتاضٌس:
 .1هسیط اهَض آهَظضی پطزیس
 .2یه ًفط ًوایٌسُ اظ ّط یه اظ ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس
 .3هسیط زفتط تَسؼِ آهَظش ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس
تثػطُ :زض غَضتی وِ ٍاحس تاتؼِ پطزیس فالس هسیط زفتط تَسؼِ تاضس یه ًفط اظ اػضای ّیات ػلوی تِ
اًتراب هؼاٍى آهَظضی ٍاحس هطتَعِ هؼطفی ضَز.
 .4یه ًفط اظ واضضٌاساى ٍاحس اضظضیاتی زفتط تَسؼِ آهَظش پطزیس

مىابغ جمغآيری اعالػات ارزشيابي َيات ػلمي

اػضای ّیات ػلوی وِ تا پطزیس ّوىاضی هیوٌٌس ضاهل زٍ گطٍُ ظیط هیتاضٌس:
 .1اػضای ّیات ػلوی تا پست ساظهاًی پطزیس
 .2اػضای ّیات ػلوی تا پست ساظهاًی سایط زاًطىسُّا

-

-

-

-

-

-
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تطای خوغآٍضی اعالػات اضظضیاتی ّیات ػلوی تا ضػایت اغَل ػسالت آهَظضی ،ضاظزاضی ٍ حفظ وطاهت اًساًی
اظ هٌاتغ ظیط استفازُ هیًوایس:
الف) ًتایح حاغل اظ ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى ،هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس ٍ ّوىاضاى
ب) ًتایح حاغل اظ اضظیاتی هستٌسات ٍ هساضن هطتَط تِ فؼالیتّای آهَظضی
تثػطُ :الظم است تطًاهِضیعی تِ گًَِای غَضت گیطز وِ اظ تواهی ایي هٌاتغ تِ غَضت هٌاسة ٍ هتٌاسة تا ًَع
فؼالیتّای آهَظضی ػضَ ّیات ػلوی استفازُ ضَز ٍ ػَاهل هرسٍشوٌٌسُ ًتایح اضظضیاتی تِ حسالل هوىي واّص
یاتٌس.
ريایي ي پایایي ابسار

ضٍایی تط اساس ضٍشّای ػلوی هَخَز تَسظ هترػػیي ٍ واضضٌاساى ٍ پایایی تا تْطُگیطی اظ ضطیة
آلفای وطًٍثاخ تطضسی ٍ اًدام هیضَز.

ريشَای ارزشيابي

اضظیاتی ویفیت آهَظضی ػضَ ّیات ػلوی تا استفازُ اظ هٌاتغ فَق ٍ تط اساس ضٍش فطمّای ًظطذَاّی
(پطسطٌاهِ) ٍ اضظیاتی هستٌسات ٍ هساضن هطتَط تِ فؼالیتّای آهَظضی غَضت هیگیطز.

وظرخًاَي از فراگيران

 .1فطاگیطاى ضاهل زاًطدَیاى زٍضُّای واضضٌاسی ،زوتطای ػوَهی ٍ تحػیالت تىویلی یا ضطوتوٌٌسگاى زض
زٍضُّای آهَظش هساٍم است وِ ػضَ ّیات ػلوی زض آهَظش آىّا هطاضوت زاضز.
ً .2ظطذَاّی اظ فطاگیطاى حسالل زض ّط سال یهتاض تِ غَضت هستوط اًدام هیضَز .تْتط است ایي ًظطذَاّی
زض پایاى ّط تطم یا چطذص تالیٌی اًدام ضَز.
ً .3ظطسٌدی تایس اظ فطاگیطاًی وِ ػضَ ّیات ػلوی زض فطآیٌس آهَظضی آىّا زضگیط است اًدام ضَز.
 .4پطزیس تا ّوىاضی زاًطىسُّا ،گطٍُّا ٍ تیواضستاىّای آهَظضی ،هسإٍل اًدام ًظطذَاّی ،گطزآٍضی ٍ
تحلیل اعالػات ٍ اضائِ ًتایح اضظضیاتی تِ اػضای ّیات ػلوی هیتاضس.
ً .5ظطات فطاگیطاى اظ عطیك پطسطٌاهِّای اضظضیاتی وِ پایایی ٍ ضٍایی آى تأییس ضسُ است اذص هیضَز.
 .6هحَضّای هَضز استفازُ تطای ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى زض هَضز تسضیس ًظطی ٍ ػولی ػثاضتٌس اظ:
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 زاًص ترػػی (تسلظ تِ هغالة ،تیاى اّساف ،پیَستگی ٍ اًسدام زض اضائِ هغالة ،اًتمال هغالة تاضٍشّای هٌاسة ٍ لسضت تیاى ،هتٌاسةتَزى هغالة تا همغغ زاًطدَ ٍ هؼطفی هٌاتغ)
 هْاضتّای هسیطیت زٍضُ (ًظن ٍ تطتیة ٍ حضَض تِهَلغ ،تَخِ واهل تِ والس ،تسلظ زض هسیطیت والسٍ استفازُ تْیٌِ اظ ظهاى والس)
 هْاضتّای اضتثاعی (خلة هطاضوت زاًطدَ ،ایداز اًگیعًُ ،حَُ اضتثاط تا زاًطدَ ،آزاب ٍ ضفتاض اختواػیٍ تىطین زاًطدَ)
 اثطترطی (تأثیط استاز تط تغییط ضفتاض ٍ یازگیطی فطاگیطاى ٍ ایداز اًگیعُ تطای یازگیطی تیطتط ٍ هإثطتط) ٍیژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق حطفِای ،اضائِ الگَی ضفتاضی هغلَب ،ػاللِ تِ آهَظش ،ضغثتزض ضفغ هطىالت ػلوی فطاگیطاى)
 .7هحَضّای هَضز استفازُ تطای ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى زض هَضز آهَظش تالیٌی ػثاضتٌس اظ:
 زاًص ترػػی (تسلظ استاز تِ هَضَع ،ضٍضيوطزى اًتظاضات اظ فطاگیط ،هیعاى تأثیط استاز زض حیيتطًاهِّای آهَظضی ،اضائِ تَضیحات ضٍضي ٍ لاتل فْن زض حیغِّای هرتلف زاًطیً ،گطضی ،هْاضتی)
 هْاضتّای هسیطیت زٍضُ (حضَض استاز عثك تطًاهِ ٍ ٍلتگصاضی ،زض زستطس تَزى زض آًىال) هْاضتّای اضتثاعی (خلة هطاضوت فطاگیطاى ،واضٍضظاى ٍ زستیاضاى زض فؼالیتّای تالیٌی ،هطاٍضُ ٍضاٌّوایی ٍ ووه تِ ضفغ هطىالت ،اضائِ تاظذَضز تِ ضٍش هٌاسة)
 اثطترطی (ایداز اًگیعُ زض فطاگیطاى ،ایداز اػتواز تِ ًفس ٍ لسضت تػوینگیطی زض واضٍضظ ٍ زستیاضً ،حَُػولىطز زض ظهاىّای آًىال)
 ٍیژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق حطفِای ،اضائِ الگَی ضفتاضی هغلَب) .8پطسطٌاهِّای ًظطذَاّی تایس تِ غَضت تیًام تَظیغ ٍ خوغآٍضی ضَز .پطزیس هَظف است توْیساتی
اتراش ًوایس تا پطسطٌاهِّای هطتَعِ (اػن اظ هرسٍش ٍ غیط هرسٍش) تِ غَضت واهالً هحطهاًِ ٍ تا ضػایت
اغَل ضاظزاضی ًگْساضی ضَز ٍ هَضز استفازُ لطاض گیطز.
ً .9تایح ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى تا ضػایت ضاظزاضی ٍ حطین ضرػی اػضای ّیات ػلوی تِ اعالع ػضَ ّیات
ػلوی هَضز اضظضیاتی ٍ هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس تطسس .هسإٍلیي هَظفٌس وِ ایي ًتایح ضا تِ غَضت
واهالً هحطهاًِ ًگْساضی وٌٌس.
 .10تا تَخِ تِ تؼساز ون فطاگیطاى تِ هست  2سال اظ ولیِ فطاگیطاى ًظطذَاّی اًدام ذَاّس ضس ٍ پس اظ  2سال
هدسزاً زض ذػَظ تؼساز افطاز تػوینگیطی ذَاّس ضس.
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وظرخًاَي از مسؤيليه ياحدَای تابؼٍ پردیس

 .1هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس ضاهل افطازی ّستٌس وِ هسإٍلیت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت تط فؼالیتّای
آهَظضی ػضَ ّیات ػلوی هَضز اضظضیاتی ضا تطػْسُ زاضًس .الظم است حسالل هست اضتثاط ایطاى زض سوت
فؼلی تا ػضَ ّیات ػلوی هَضز ًظط ،سِ هاُ تاضس.
 .2الظم است اضظضیاتی تَسظ هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس تطای ّط ػضَ ّیات ػلوی یهتاض زض سال اًدام
ضَز.
 .3تاظذَضزّای هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس اظ عطیك پطسطٌاهِّای اضظضیاتی وِ پایایی ٍ ضٍایی آى تأییس
ضسُ است اذص هیضَز.
 .4هحَضّای هَضز استفازُ تطای ًظطذَاّی اظ هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس زض هَضز ویفیت هطاضوت ػضَ
ّیات ػلوی زض تطًاهِّای آهَظضی ػثاضتٌس اظ:
 اثطترطی (ٍلتگصاضی ،احساس هسإٍلیت ،حضَض فؼال ،هإثط ٍ عثك تطًاهِ) ٍیژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق حطفِای ،اًتمازپصیطی ٍ اًؼغاف ،تؼاهل هثثت ٍ ساظًسُ تاّوىاضاى ٍ هسإٍلیي پطزیس)
 .5هحَضّای هَضز استفازُ تطای ًظطذَاّی اظ هسإٍلیي ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس زض هَضز هطاضوت ػضَ ّیات
ػلوی زض حَظُّای تطًاهِضیعی آهَظضی ،هسیطیت ٍ ضّثطی آهَظضی ٍ اضظیاتی فطاگیطاى ػثاضتٌس اظ:
 زاًص ترػػی (آضٌایی تا تطًاهِضیعی ،هسیطیت ٍ ضّثطی آهَظضی ٍ اضظیاتی فطاگیطاى ،حطوت زض خْتتاظُّای ػلوی)
 اثطترطی (ٍلتگصاضی ،احساس هسإٍلیت ،پیگیطی فؼال ٍ هإثط) ٍیژگیّای حطفِای (ضػایت ضَاتظ ٍ همطضات ازاضی ،اًتمازپصیطی ٍ اًؼغاف ،ضػایت اغَل اذالقحطفِای ،تؼاهل هثثت ٍ ساظًسُ تا ّوىاضاى ،ضػایت اغَل ػلوی زض واض)

وظرخًاَي از َمکاران

ّ .1وىاضاى زضتطگیطًسُ اػضای ّیات ػلوی است وِ زض زاًطىسُ هطغَل فؼالیت ّستٌس ٍ حسالل هست آضٌایی
ایطاى تا ػضَ ّیات ػلوی هَضز اضظضیاتی یه سال تاضس.
 .2اضظضیاتی تَسظ ّوىاضاى تطای ّط ػضَ ّیات ػلوی تایس حسالل یهتاض زض سال غَضت گیطز.
ً .3ظطات ّوىاضاى تایس اظ عطیك پطسطٌاهِّایی وِ پایایی ٍ ضٍایی آىّا تأییس ضسُ است اذص ضَز.
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 .4هحَضّای هَضز استفازُ تطای ًظطذَاّی اظ ّوىاضاى زض هَضز ویفیت هطاضوت ػضَ ّیات ػلوی زض
تطًاهِّای آهَظضی ػثاضتٌس اظ:
 زاًص ترػػی (تسلظ تِ هَضَع ػلوی زض ضضتِ هطتَعِ ٍ حطوت زض خْت تاظُّای ػلوی ٍ حطفِای) اثطترطی (ٍلتگصاضی ،احساس هسإٍلیت ،حضَض فؼال ،هإثط ٍ عثك تطًاهِ) ٍیژگیّای حطفِای (ضػایت اغَل اذالق حطفِای ،تؼاهل هثثت ٍ ساظًسُ تا ّوىاضاى) هسیطیت ٍ ضّثطی آهَظضی (هطاضوت زض تطًاهِضیعی ٍ اضظضیاتی ،اضائِ عطح زضس ٍ ووه تِ ّوىاضاىخْت تطًاهِضیعی ٍ اضائِ عطح زضس)
 .5الظم است تطای وسة حساوثط ًظطات ،پطسطٌاهِّای ًظطذَاّی تِ غَضت تیًام تَظیغ ٍ خوغآٍضی ضَز.
پطزیس هَظف است توْیساتی اتراش ًوایس تا پطسطٌاهِّا تِ غَضت واهالً هحطهاًِ ٍ تا ضػایت اغَل
ضاظزاضی ًگْساضی ضَز ٍ هَضز استفازُ لطاض گیطز.

ارزیابي مستىدات ي مدارك مربًط بٍ فؼاليتَای آمًزشي ػضً َيات ػلمي تًسظ دايران

 .1زاٍضاى ،اػضای ّیات ػلوی زاًطىسُّا هیتاضٌس وِ تَسظ ٍاحس اضظضیاتی پطزیس ٍ تط اساس هؼیاضّای
ظیط اًتراب هیضًَس .هؼیاضّای الظم تطای اًتراب زاٍضاى ػثاضتٌس اظ:
 زاضتي  5سال ساتمِ ػضَیت ّیات ػلوی یا زاضتي حسالل ضتثِ زاًطیاضی
 حسالل ّنضتثِ تَزى تا فطز اضظیاتیضًَسُ
 زاٍضاى گطٍُّای ػلَم پایِ اظ ضضتِّای ػلَم پایِ ٍ زاٍضاى گطٍُّای تالیٌی اظ ضضتِّای تالیٌی اًتراب
هیضًَس
 .2الظم است حسالل زٍ ًفط اظ اػضای ّیات ػلوی تِ ػٌَاى زاٍض زض ّط تاض اضظیاتی ػولىطز آهَظضی یه
ػضَ ّیات ػلوی تِ غَضت هستمل هطاضوت ًوایٌس.
 .3الظم است ّوِ اػضای ػلوی گطٍُّای آهَظضی تا حسالل پٌح سال ساتمِ ػضَیت ّیات ػلوی زض ایي اهط
تِ ػٌَاى اضظیاتیوٌٌسُ هطاضوت زاضتِ تاضٌس.
 .4الظم است اػضای ّیات ػلوی اضظیاتی وٌٌسُ حساوثط آضٌایی ضا تا ضضتِ ػلوی فطز هَضز اضظیاتی زاضتِ تاضٌس،
اها الظم ًیست اظ ضضتِ ػلوی فطز هَضز اضظیاتی تاضٌس.
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 .5هستٌسات ٍ هساضن هطتَط تِ فؼالیتّای آهَظضی (ًظیط استفازُ اظ ضٍشّای ًَیي آهَظش ،اضظیاتی ّوتایاى
زض والس زضس ،اضظیاتی عطح زضس ،اضظیاتی آظهَىّای تطگعاضضسُ ٍ  )...زض ّط ًیوسال تحػیلی تایس
تَسظ ػضَ ّیات ػلوی تْیِ ٍ تِ ٍاحس اضظضیاتی پطزیس تحَیل زازُ ضَز.
 .6اضظیاتی زاٍضاى اظ فؼالیتّای فَق تط اساس پطسطٌاهِّای اضظیاتی استاًساضز ضسُ اًدام هیضَز.
 .7الظم است ًتایح اضظیاتی زاٍضاى تِ غَضت وتثی ٍ هحطهاًِ ٍ تسٍى شوط ًام زاٍض تِ اعالع ػضَ ّیات ػلوی
تطسس.

سْن ّط یه اظ اضظیاتیّا تطای هحاسثِ ًوطُ اضظضیاتی پایاًی اػضای ّیات ػلوی تِ تطتیة شیل ذَاّس تَز:
امتیاز عضو هیات علمی

امتیاز عضو هیات علمی

پردیس

سایر دانشکذهها

 50زضغس (ً 10وطُ)

 50زضغس (ً 10وطُ)

15زضغس (ً 3وطُ)

 25زضغس (ً 5وطُ)

ًظطذَاّی اظ ّوىاضاى

15زضغس (ً 3وطُ)

-

اضظیاتی هستٌسات ٍ هساضن هطتَط تِ فؼالیتّای آهَظضی

 20زضغس (ً 4وطُ)

 25زضغس (ً 5وطُ)

20

20

روشهای ارزشیابی
ًظطذَاّی اظ فطاگیطاى
ًظطذَاّی اظ هسإٍلیي پـطزیس (هؼـاٍى آهَظضـی پـطزیس
/هؼاٍى آهَظضی ٍاحسّای تاتؼِ پطزیس)

خوغ ًوطُ

تجسیٍ ي تحليل آماری اعالػات

 .1ولیِ پطسطٌاهِّای تىویلضسُ تَسظ فطاگیطاى ٍ هسإٍلیي زاًطىسُ هطتَعِ/پطزیس زاضای اػتثاض تَزُ ٍ زض
خوغتٌسی هَضز استفازُ لطاض ذَاٌّس گطفت هگط زض هَاضزی هاًٌس تىویل پطسطٌاهِ تَسظ فطزی وِ ضطط حسالل
هست آضٌایی زض هَضز ٍی هحمك ًثاضس (اگطچِ تْتط است ایي افطاز اظ تىویل پطسطٌاهِ اظ اتتسا اختٌاب ًوایٌس)،
پطسطٌاهِّای فالس هْط ٍاحس اضظضیاتی پطزیس ،ذظوطیسى زض یه ستَى زض ولیِ ضزیفّاًَ ،ضتي هغالة هغایط
تا اذالق زض فطم.
تثػطُ :هسإٍلیت تطریع پطسطٌاهِّای هرسٍش تط ػْسُ هسإٍل ٍاحس اضظضیاتی پطزیس هیتاضس.
 .2آًالیع ًتایح تایس حسالل ضاهل هَاضز ظیط تاضس:
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 1-2هیاًگیي ،اًحطاف هؼیاض ،هیاًِ ،فاغلِ اعویٌاى ( ٍ )CIحسالل ٍ حساوثط ًوطُ زض ّط هحَض
 2-2هیاًگیي ،اًحطاف هؼیاض ،هیاًِ ،فاغلِ اعویٌاى ( ٍ )CIحسالل ٍ حساوثط ًوطُ زض زضس یا تطًاهِ هَضز
ًظطذَاّی زض هَضز ّط ػضَ ّیات ػلوی

وحًٌ اعالعرساوي شيًٌوامٍ ي چگًوگي استفادٌ از وتایج آن

 .1ضیَُ اعالعضساًی ضیًَُاهِ تِ فطاگیطاى ،واضضٌاساى آهَظش ٍ اػضای ّیات ػلوی اظ عطیك ٍبسایت
هؼاًٍت آهَظضی پطزیس تیيالولل ٍ زفتط تَسؼِ آهَظش پطزیس اًدام ذَاّس ضس.
تثػطُ :زض غَضت ضاُاًساظی سیستن اضظضیاتی هثتٌی تط ضثىِ ،تىویل فطمّا اظ عطیك سایت اضظضیاتی
اًدام ذَاّس ضس.
ً .2تایح اضظضیاتی اػضای ّیات ػلوی وِ اظ سایط زاًطىسُّا تطای تسضیس تِ پطزیس آهسُاًس ،تِ غَضت
هحطهاًِ ػالٍُ تط ػضَ ّیات ػلوی ،تِ زاًطىسُ هطتَعِ ًیع اضسال هیگطزز.
 .3تطای آى زستِ اظ اػضای ّیات ػلوی وِ ًیاظ تِ تَاًوٌسساظی زاضتِ تاضٌس ،تطًاهِّای تَاًوٌسساظی تط
اساس حَظُ هَضز ًیاظ اًدام ذ َاّس ضس ٍ زض غَضت لعٍم تِ زاًطىسُ هطتَعِ ٍ هطوع تَسؼِ آهَظش
زاًطگاُ اضخاع ذَاّس ضس.
 .4زض غَضتی وِ هیاًگیي ًوطُ اضظضیاتی زض سِ ًیوسال هتَالی ٍ یا چْاض ًیوسال هتٌاٍب ووتط اظ  16تاضس
زض ًیوسالّای تؼس اظ ایطاى تطای تسضیس تِ زاًطدَیاى تیيالولل زػَت ًرَاّس ضس.

ایي ضیًَُاهِ زض تاضید  95/12/07زض  16تٌس ٍ  4تثػطُ تِ تػَیة ضَضای آهَظضی زاًطگاُ ضسیس ٍ پس اظ اتالؽ،
الظماالخطا هیتاضس.
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