
        شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهشوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهشوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهشوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهات ات ات ات صورتجلسصورتجلسصورتجلسصورتجلساهم اهم اهم اهم 

اساسنامه مقرر گرديد دفتر نظارت و ارزيابي نسبت به استخراج و تدوين عوامل و شاخص هاي ارزيابي  2ماده  2با توجه به بند  •

آينده قرار  اقدام و در دستور كار جلسه) آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي، دانشجوئي و فرهنگي(حوزه هاي مختلف دانشگاه 

  .گيرد

مديران اجرائي دانشگاه در سطوح مختلف در نظارت و ارزيابي عملكرد خودشان مشاركت داده شوند تا نتايج ارزيابي را بپذيرند  •

  .و مورد عمل قرار دهند

  .مديران اجرائي بر اساس ارزيابي از عملكردشان رتبه بندي شوند از مزاياي مديريت برخوردار شوند •

********************************        

ي موفق به دريافت ترفيع در مورد همكاراني كه سه سال متوال ووجه شود تامتياز كيفيت آموزش در اعطاء ترفيع ساالنه به  •

  .نشده اند گزارش تهيه شود

********************************        

بعالوه . مورد باشد با ارزش برابر با نظرات دانشجويان منظور شود 30ارزيابي دانش آموختگان در صورتي كه بيش از  •

يد به شده در ارتباط با هر يك از اسات ز دانش آموختگان بنحوي بين اساتيد ايشان توزيع شود كه نظرات دريافتنظرخواهي ا

 .تعداد مذكور برسد

پرسشنامه اي براي ارزيابي دروس عملي و آزمايشگاهي در پايان اين نيمسال تهيه و به شوراي آموزشي دانشگاه جهت اظهار  •

  .نظر ارائه شود

  

************************        

  :وضوع تراز كردن امتيازهاي ارزيابي با توجه به دو نكته زير مورد موافقت قرار گرفتاصل م •

عالوه بر تفكيك دروس به دو دسته كارشناسي و تحصيالت تكميلي، دروس كارشناسي نيز به چهار دسته عمومي، پايه، اصلي  •

  .و تخصصي تفكيك شوند

انجام گيرد و  با ضرب در يك ضريب و يا جمع با عدد حاصل از  4يمم از يا ماكز 5/2تراز كردن با توجه به انحراف ميانگين از  •

  .اين مقايسه انجام شود باكسب نظر از متخصصان آمار تعيين شود

************************        



توسط معاونت محترم آموزشي براي اين نيمسال  δ−mمطرح و مقرر گرديد حد نصاب  85-86گزارش ارزيابي نيمسال دوم  •

ر و همكاراني كه امتياز ارزيابي آنان كمتر از حد نصاب باشد توسط ايشان براي شركت در دوره مهارت هاي تدريس منظو

        .دعوت شوند

 

************************        

  :دو روش زير براي حل مشكل كسر امتياز كيفيت تدريس توسط دفتر نظارت پيشنهاد گرديد •

از كيفيت ده سال اخير عضو هيات علمي در صورتي كه سابقه توقف بـيش از ده سـال در آن رتبـه داشـته باشـد      احتساب امتي •

  .مورد موافقت قرار نگرفت

  . يت تدريس مورد موافقت قرار گرفتحذف نقاط منفرد و ناهماهنگ از مجموعه امتيازهاي كيف •

همچنين مقرر گرديد روش تراز كردن با بيشترين امتياز كسب شده در هر نيمسال و در هر دانشكده كه قبالً مورد موافقت  •

شورا قرار گرفته و در مورد تعدادي از همكاران اجرا شده است براي كليه اعضاي هيات علمي متقاضي تبديل وضعيت يا ارتقاء 

        .نظر از اينكه حدنصاب الزم را كسب كرده باشند يا نه اجرا شودصرف

************************        

  :پيشنهادهائي درباره نحوه محاسبه امتيازهاي كيفيت آموزش بشرح زير ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت •

  ار گرفتحذف تعدادي از نيمسالها و احتساب امتياز تعدادي از سنوات مورد مخالفت قر . الف                     

  قرار دادن ضريب براي ارزشيابي دروس دوره تحصيالت تكميلي مورد مخالفت قرار گرفت . ب                     

  پرسشنامه ارزشيابي آموزشي الكترونيكي مطرح و با اجراي آن پس از انجام اصالحات جزئي موافقت گرديد •

************************ 

انجام گيرد  87-88د آئين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي از نيمسال اول مقرر گرديد ارزشيابي دانشجويان مطابق فرم هاي جدي •

و بر اساس دستورالعمل جديد ارزشيابي انجام پذيرد و در مورد ارزشيابي نيمسال هاي گذشته به صورت روال قبلـي ارزشـيابي   

  .ملحوظ گردد

تياز اين بند به ارزيابي دانشجويان اختصاص داده در مواردي كه ارزيابي دانش آموختگان ممتاز موجود نباشد، در اين صورت ام •

  ).ارزيابي همكار% 30ي دانشجويان و ارزياب% 70يعني (شود 


