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 کلیات

را تعیین  ییهاالکماساتید  علمی تعیین شایستگی یبه همین جهت بـرا، آموزشی است یهاتیفعالمهم در فرایند  یهاجنبهیکی از استاد ارزشیابی 

نظیم جامع ارزشیابی و ت یاز یک الگو یگیربهره بنابراین دهند.مـدون مـورد ارزشیابی قرار می یهـا را از طریـق فراینـدنآکنند و عملکـرد می

طقی در رابطه من یگیرتـدریس، افـزایش سـطح علمـی و همچنین تصمیم یهـاکیفیت آموزش، بهبـود روش یبه منظور ارتقا ارزشیابی یهابرنامه

 .تواند بسیار مفید واقع گرددمیآن  با

 مناسبمعیارهای  آموزشی، انتخاب هایفعالیت دربارة الزم اطالعات مستلزم آموزشی هایهدف به رسیدن در موفقیت اساتید میزان تعییندر واقع 

باشد. در حال می شده پیش تعیین از هایدر خصوص میزان دستیابی به هدف آمده، سنجش معیارها و قضاوت دست به مقایسة اطالعات برای

 گردد.ها هدایت و اجرا میحاضر این مهم توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و با مشارکت دانشکده

مدیریت  ه تشکیل شورا ونامیینآو در راستای اجرای  سطح دانشگاههای نظام ارزشیابی استاد در منظور هدایت و هماهنگ نمودن برنامه بنابراین به

 گردیده است.تدوین به شرح ذیل  های آموزش عالی، پژوهشی و فناورینظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه

 اهداف:

  ؛ارزشیابی و پیامدهای آنآشنایی اساتید و مدیران با نحوه 

  ؛اتیدفرایند اجرایی نظام ارزشیابی اس و ساختارارتقای  وتعیین 

  ؛علمی هیأتشناسایی نقاط قوت و ضعف آموزشی اعضای 

  ؛علمی هیأتکمک به اصالح و ارتقای عملکرد اعضای 

 رتبه های مدیریتی )تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع ساالنه و ارتقای مگیریشفاف نمودن کاربرد نتایج ارزشیابی و استفاده از آن در تصمیم

 ؛علمی( هیأتاعضای 

 ؛انتخاب استاد نمونهترفیع، ارتقا و دیل وضعیت استخدامی، بتفرایند یابی در شاستفاده از نتایج ارز 

 ؛علمی هیأتهای اجرایی آموزشی به اعضای تفویض مسئولیتیابی در شاستفاده از نتایج ارز 

  ؛ارزشیابی به اساتیدارائه بازخورد نتایج 

 ؛ایجاد راهکار جهت افزایش مشارکت شناسایی موانع عدم مشارکت دانشجویان در انجام ارزشیابی آموزشی و 

  یابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید.افزایش پایایی و روایی ابزارهای ارزش 

 کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی 

 22/5/96آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوبه  7طبق ماده 

 و اختیارات زیر تعریف شده است: وظایفجهت مشخص کیب با ترکارگروهی 

 وظایف و اختیارات: 

 ؛کیفیت های نظارت، ارزیابی و تضمینطراحی و تدوین برنامه -1

 ؛همکاری در فرآیند ارزیابی راهبردی موسسه -2

 ؛طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت موسسه -3

 ؛همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و ماموریت آن -4
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 ؛یتهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی موسسه به منظور ارتقای کیفتهیه گزارش -5

 .بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت -6

 ترکیب اعضا:

 ؛(به عنوان عضو حقوقی مدیر )رئیس کارگروه  -1

 ؛به عنوان عضو حقیقی علمی متخصص یا کارشناس صاحب نظر و ترجیحاً شاغل در حوزه کارگروه هیأتنفر از اعضای  4تا  2 -2

الی، های آموزش عآیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه 3-7ماده  13انتخاب اعضای حقیقی بر اساس تبصره 

 گیرد.انجام می پژوهشی و فناوری

 گردد.: یکی از اعضا به عنوان دبیر کارگروه تعیین میتبصره
 

 ارزشیابی فرآیند: 1ماده 

 .گرددمی استخراجبا اعمال ضرایب متفاوت  ذیلگانه پنجهای فعالیت تجمیع ی اساتید ازارزشیاب

 نظرخواهی از دانشجویان -الف 

تکمیل  وب تحتصورت ارزشیابی را به هایپرسشنامهشود که از دانشجویان خواسته میدر بازه زمانی مشخص سال تحصیلی انتهای هر نیم در

سوال،  3ناظر به  )سؤال  10استاد درس را ارزشیابی نمایند. نظر دانشجویان در  ،دانشجویان ضمن تکمیل پرسشنامه خود ارزیابی و بر اساس آن

صورت خودکار و بدون نام توسط  . فرآیند این ارزشیابی بهشوداستعالم می (ارزشیابی شیوه تدریس استادسوال،  7خود ارزیابی دانشجو و 

 شود.آموزشی دانشگاه )گلستان( انجام میسامانه جامع 

 نظرخواهی از دانشجویان ممتاز -ب 

وده و تر معترض بفیان ضعیان، از جمله دانشجویاز دانشجو یخاص یهاخود توسط گروه یابید نسبت به ارزشیاز اسات یه برخکاز آنجا 

قابل اعمال در  پارمترهاییکی از  11/5/95مصوب علمی  هیأتنامه ارتقای اعضای طبق آیین، ندینمایم یت تلقیها را با سوءنآن یهاپاسخ

تا زمان منتهی به هر کالس درس برتر دانشجویان  %25، ارزشیابی از دانشجویان ممتاز است که نتایج آن با شرایط استاد نتیجه نهایی ارزشیابی

 است.برداری استخراج و در سامانه گلستان قابل بهره ارزشیابی

 دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیلنظرخواهی از  -ج

خواسته  23/11/89 و 18/8/87 مصوب ارتقای اعضای هیات علمی نامهطبق آیین دانشگاه از دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیل

وسط صورت تصادفی ت نام اساتید مورد ارزشیابی به .نماینداند اعالم ها درس داشتهنفر از اساتیدی که با آن 4شود تا نظر خود را در مورد می

ی قرار ای و مرتب مورد ارزشیابصورت دورهبه های آموزشیگروهگردند تا تمامی اساتید ای انتخاب میگونهسامانه جامع آموزشی گلستان به

برتر  %20شود که بر اساس معدل نهایی جزء به افرادی اطالق می دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیلگیرند. در هر دوره تحصیلی 

 .باشند 16و الزاماً دارای معدل باالی  قرار دارند هگروه مربوطبرتر مقطع تحصیالت تکمیلی  %25مقطع کارشناسی و دانشجویان 

 یس دانشکده و معاون آموزشی دانشکدهینظرخواهی از ر -د

ی، از از استادیاری به دانشیار) ( و ارتقای مرتبهبرای تبدیل وضعیت استخدامی )از پیمانی به رسمیعلمی  هیأتدر مرحله تقاضای عضو 

استعالم  مربوط در این خصوصو معاون آموزشی دانشگاه از رییس دانشکده  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشیاری به استادی( دفتر

 نماید.می
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 گروهنظرخواهی از مدیر گروه و اعضای  -هـ

 گیرد.صورت می ( نظرخواهی الزمدهای اعالم شده در )بند بر مبنای ضرورت

 بندی انجام ارزشیابیزمان: 2ماده 

 سد.ربازه ارزشیابی هر نیم سال تحصیلی در زمان تصویب تقویم آموزشی سالیانه تعیین و به تصویب شورای آموزشی دانشگاه می

 ها، تحلیل و تفسیر دادهوریآجمع: 3ماده 

ی باهای ارزشیمجموعه داده، شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 12/8/97 مورخجلسه  مصوب اساتید یابیشه پرسشنامه ارزبا توجه ب

 .ستاها به عهده دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یل و تفسیر دادهلامانه گلستان مورد پردازش قرار گرفته و مسئولیت تحدر س

 تسهیالت و الزام مشارکت در ارزشیابی ارائه ضمانت اجرایی انجام ارزشیابی، نحوه تشویق، :3-1

 تشویق به ارزشیابی. 3-1-1

 هایی توسط دانشگاه برای دانشجویان در خصوص شناخت و آگاهی از کیفیت در نظام آموزشی و بهبود عملکرد اساتید و برگزاری کارگاه

 ؛دانشگاه

 ارزشیابی اساتید به صورت ملموس )تغییر و اصالح در روند ارائه دروس به اساتید( انعکاس نتایج. 

 مشارکت در ارزشیابیو الزام ارائه تسهیالت . 3-1-2

 ؛امکان ثبت نام مقدماتی در نیم سال آتی 

 ؛سایر دانشجویاننسبت به سال تحصیلی آتی در نیمانتخاب واحد زودتر اولویت در 

  ؛گلستان )پس از تکمیل ارزشیابی( امکانات سامانه خدمات آموزشیاستمرار دسترسی به 

 ؛سال آخر تحصیلیانجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان در نیم  تسهیل 

 دخواهند شاز اتمام زمان ارزشیابی از خدمات سامانه گلستان محروم ساعت کاری  48کنند دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید شرکت نمی. 

 ارزشیابی اساتیدآوری اطالعات جمع شرایط .3-2

 به عمل آید؛ هر نیم سال تحصیلیطور مستمر ه نظرخواهی از دانشجویان باید ب 

 ی شده اطالعات گردآورتاثیر نامطلوبی بر صحت و دقت ای که شرایط زمان شود به گونه نظرخواهی از دانشجویان باید در زمان مناسب انجام

 نداشته باشد؛

  ،ها باید انشکدهدآموزش توجیه دانشجویان توسط چنین هم بنر، کانال روابط عمومی دانشگاه، مراکز کامپیوتر واطالع رسانی از طریق پوستر

 قبل از شروع ارزشیابی انجام گیرد.حداقل دو هفته 

 . اعتبار نتایج ارزشیابی3-3

 اعتبار ارزشیابی دانشجویان. 3-3-1

  حداقل تعداد کالس  %60بر مبنای )نفر  12 حداقلارزشیابی در مقطع کارشناسی دوره حضوری و الکترونیکی  هایپاسخدر صورتی که تعداد

 ؛است معتبرباشد ارزشیابی استاد کارشناسی(، 
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  تعداد کالس حداقل  %70بر مبنای )نفر  5 حداقلمقطع تحصیالت تکمیلی دوره حضوری و الکترونیکی های ارزشیابی پاسخدر صورتی که تعداد

 معتبر است؛، باشد ارزشیابی تحصیالت تکمیلی(

  باشد ارزشیابی نفر  3حداقل  دروس عملی، کارگاهی و تربیت بدنیدر ارشناسی و تحصیالت تکمیلی کهای ارزشیابی تعداد پاسخدر صورتی که

 است؛ معتبر

  است. معتبریابی شنفر باشد، ارز 2 حداقلبا خارج کشور مشترک های های ارزشیابی دورهتعداد پاسخدر صورتی که 

 دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیلاعتبار ارزشیابی . 3-3-2

 130و پایه و عمومی واحد درسی برای دانشکده علوم  120با شرط گذراندن ، در مقطع کارشناسی دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیل 

 ؛کنندرا ارزشیابی میخود پایه و تخصصی سرویسی، دروس  اساتید ،های مهندسیواحد درسی برای دانشکده

 حداقل  واحد درسی و گذراندن 26تکمیلی )کارشناسی ارشد( با شرط گذراندن مقطع تحصیالت دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیل

 ؛کننداستاد راهنمای پایان نامه خود را ارزشیابی میاساتید دروس تخصصی و  ترم تحصیلی 4

 ترم تحصیلی 8درسی و گذراندن  واحد 12مقطع تحصیالت تکمیلی )دکتری( با شرط گذراندن  دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیل 

 .کننداستاد راهنمای پایان نامه خود را ارزشیابی می دروس تخصصی واساتید 

 : تحلیل نتایج3-4

 هانظرخواهینتایج حاصل از  تجزیه و تحلیلروند  .3-4-1

 های تکمیل شده توسط دانشجویان و همکاران دارای اعتبار بوده و در جمع بندی مورد استفاده قرار خواهند گرفت مگر در موارد زیر:کلیه پرسشنامه

  اندامتیازدهی کرده "12کمتر از "ها را گزینهپرسشنامه هایی که همة. 

  نفر باشد. 15کمتر از  فراغت از تحصیلدانشجویان ممتاز در شرف پرسشنامه های مجموع 

 شامل موارد زیر است. کیفیت تدریس استادتجزیه و تحلیل ارزشیابی نتایج 

  ؛علمی هیأتمیانگین تمام دروس هر عضو 

 علمی در گروه مربوطه؛ هیأتاعضای  میانگین نمره ارزشیابی 

 ؛میانگین ارزشیابی دانشکده 

  ؛تحصیلیبر اساس مقطع انحراف معیار دانشکده 

 ؛تعداد ارائه هر گروه درسی استاد منتهی به زمان ارزشیابی 

  علمی در گروه آموزشی/ دانشکده/ دانشگاه هیأترتبه. 

 ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید : اعالم نتایج4ماده 

 و مسئولین دانشگاه دیتانتایج به اس ارائه. 4-1
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  مسئولین آموزش دانشگاه و عدم دسترسی استاد به تغییر نمره دانشجو، اعضای و در پایان ترم تحصیلی و پس از اعمال قفل نمره توسط استاد

ب شده در یابی و وضعیت رتبه کسشتوانند با مراجعه به سامانه گلستان از کارنامه ترمی، جزئیات نتایج ارزعلمی و مدعوین دانشگاه می هیأت

 آموزشی، دانشکده و دانشگاه مطلع گردند. گروه

 شود.اه رسانده میکده و دانشگدانش مسئولینع نتایج نهایی ارزشیابی اساتید توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به اطال 

 گاهممیزه دانش هیأتاجرایی جذب و  هیأتبندی نتایج ارزشیابی جهت ارائه به کمیته منتخب دانشکده، جمع. 4-2

 های مختلف دانشگاه به صورت زیر محاسبه و امتیازدهی خواهد شد.گیری در قسمتنتایج حاصل از این ارزشیابی جهت تصمیم

  ؛%30نمره با اعمال ضریب  4از دانشجویان به صورت یک نمره خام از سقف  ارزشیابینتایج 

  ؛%20نمره با اعمال ضریب  4از دانشجویان ممتاز به صورت یک نمره خام از سقف  ارزشیابینتایج 

  ؛%20نمره با اعمال ضریب  4به صورت یک نمره خام از سقف  دانشجویان ممتاز در شرف فراغت از تحصیلاز  ارزشیابینتایج 

 ؛%15نمره با اعمال ضریب  4از رییس دانشکده و معاون آموزشی به صورت یک نمره خام از سقف  ارزشیابی نتایج 

  ؛%15نمره با اعمال ضریب  4از مدیر گروه و اعضای گروه به صورت یک نمره خام از سقف  ارزشیابینتایج 

انشکده )رییس ، معاون آموزشی ددر دانشکده ذی ربط مسئولیت مستقیم علمی واجد شرایط )احراز ارتقا و....(  هیأت: در صورتی که عضو تبصره

صورت  نظرسنجی / دانشکدهعلمی گروه  هیأتتعداد بیشتری از اعضای آن افراد انجام نخواهد شد و از ، نظرسنجی از داشته باشد گروه(یا مدیر 

 گیرد.می

 ارزشیابی بازخورد : 5ماده 

ن را به صورت زیر آ)تذکر و تشویق( بازخورد را بررسی و  علمی هیأتیابی اعضای نتایج ارزش ،دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 می نماید:اعالم 

  ؛شودبه کمیته ترفیع اعالم میآیین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی  2جدول )کیفیت تدریس(  3مطابق بند نتایج بررسی ارزشیابی 

  معیارف منهای دو برابر انحرادانشکده ارزشیابی کمتر از حدنصاب با شرایط ارزشیابی یک یا چند درس کمتر از میانگین بررسی نتایج (𝑚-2𝜎) 

 ؛شوددانشگاه اعالم میکارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی به  در نیم سال منتهی به زمان ارزشیابی

  ه اعالم دانشگاه به دانشکدکارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی با تکرار پس از طرح در  2.5کمتر از ارزشیابی بررسی نتایج

 ؛توسط استاد جایگزین ارائه شودتمهیداتی فراهم نماید که درس مربوطه  الزم استو رییس دانشکده گردد می

  عـیار منتـایج بررسی ارزشیابی بیـشتر از حدنصاب با شـرایط ارزشـیابی یک یا چند درس بیـشتر از میانگین دانشـکده به اضافه یک و نیم انحراف

(𝑚+1.5𝜎)  شوداعالم میجهت تشویق ها نیم سال منتهی به زمان ارزشیابی به مسئولین دانشکده 2در. 

 به اساتید ارزشیابیهای بازخورد سیاست. 5-1

 کمتر از حدنصابدارای ارزشیابی الف: 



 شیوه نامه اجرایی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

7 
 

  ؛کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشیبررسی در 

 ؛هاو مدیران گروه هاروسای دانشکدهکمتر از حدنصاب ارزیابی به  انعکاس مستمر نتایج ارزشیابی 

 ؛استخدامی علمی متقاضی تبدیل وضعیت هیأتدر خصوص اعضای  ت اجرایی جذب دانشگاهئانعکاس نتایج ارزشیابی به هی 

 علمی. هیأتنشگاه جهت ارتقای مرتبه اعضای ئت ممیزه دادفتر هی بهنتایج ارزشیابی  انعکاس 

 بیشتر از حدنصابدارای ارزشیابی  ب:

  بیشتر از معیاربا  در هفته معلم آموزشیاستاد برگزیده  تعیینبه عنوان انعکاس نتایج 𝑚+𝜎  به کمیته ذیربط اعالم شود سال متوالی 3در. 

 حدنصاب ارزشیابی ازنتایج ارزشیابی کمتر پیگیری . نحوه 5-2

  دت اعتراض مکتوب خود را ظرف متواند در صورتی که نقدی بر شیوه و یا نتایج ارزشیابی انجام شده داشته باشد علمی می هیأتعضو

فتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جهت انعکاس و طرح در کارگروه نظارت، دمشاهده نتایج ارزشیابی، به یک هفته پس از 

 زشی دانشگاه ارسال نماید.ارزیابی و تضمین کیفیت امور آمو

 مور کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ارا در استاد اعتراض  مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه،ست ا الزم

 ماید.مطرح ن مربوطه دانشکدهو یا معاون آموزشی با حضور رئیس  دانشگاهآموزشی 

  ،یشنهادی را به پاسخ و اقدام پباید پس از بررسی اعتراض یا نقد مربوطه، ، امور آموزشی دانشگاهارزیابی و تضمین کیفیت کارگروه نظارت

 و حسب مورد اجرا نماید. دادهاطالع علمی  هیأتعضو صورت محرمانه به 

واجه خنظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی شورای  7/2/98در جلسه مورخ ، تبصره 2 ماده و 5در  نامهشیوه این

 مطرح و مورد تایید و تصویب قرار گرفت. نصیرالدین طوسی


