
  
  

 مشخصات سند

  دانشگاه صنعتی قم مد آموزشیآسر هیأت علمی اعضايانتخاب  نامهآیینعنوان سند: 

  شماره سند: 01ویرایش:  

 صفحه 8تعداد صفحات:   

  

 اقدام کنندگان

 اقدامات نام  واحد سازمانی امضاء

 
آموزشی و مدیریت امور 

 تحصیالت تکمیلی
 تهیه کننده:  مهدي سلیمانی

 تأیید کننده: جعفر قنبري معاونت آموزشی و پژوهشی 

 تصویب کننده: جالل رضائی نور     ریاست دانشگاه 

  

 مرجع تأیید و ثبت نام دبیر شماره و تاریخ صورتجلسه  امضاء

 
  180جلسه شماره:  

  دانشگاه آموزششوراي   مهدي سلیمانی
  20/02/1400تاریخ: 

 
  جلسه شماره: 

 هیأت رییسه دانشگاه محمدرضا مرجانی
  25/05/1401تاریخ: 

  

 تاریخ ابالغ سند

 

  



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            2  صفحه: 

 

2 

 

. ده استشدانشگاه صنعتی قم تدوین  سرامد آموزشیبه منظور تجلیل از اعضاي هیأت علمی نامه این آیین: مقدمه

همه ساله در سالروز شهادت استاد مرتضی مطهري  سرامد آموزشیمراسم انتخاب و تجلیل از اعضاي هیأت علمی 

  گردد. و روز معلم برگزار می

انتخاب و معرفی اعضاي هیأت علمی سرآمد آموزشی از میان اعضاي هیأت علمی با مراتب مختلف بر  . 1ماده 

  گیرد.نامه صورت میاساس این آیین

اعضاي هیأت علمی سرآمد آموزشی دانشکده از میان اعضاي هیأت علمی شاغل تمام وقت با حداقل  .2ده ما

اند سال گذشته کسب نموده 3طی  1هاي جدول شماره سال که حداقل امتیازات زیر را از شاخص 3سابقه خدمت 

  گردند:پیشنهاد می

  حداقل امتیاز الزم  مرتبه

  140  استاد

  135  دانشیار

  130  استادیار

  120  مربی

در مورد انتخاب اساتیدي که امتیاز برابر دارند، میزان سابقه خدمت آموزشی و خدمات برجسته به  .1تبصره 

  تشخیص شوراي آموزش دانشگاه مالك عمل خواهد بود. 

ضاي هیات علمی .3ماده  ضاي خود را به همراه شرایط می توانند واجد اع ستندات  تقا برمبناي جدول  مربوطهم

   نمایند. دانشکده مربوطه اقدام دفتر به 1شماره 

ین هاي تعیدانشکده هر ساله از بین اعضاي هیأت علمی خود افراد واجد شرایط را که بر اساس شاخص. 4ماده 

سب کرده شترین امتیاز را ک ضاي هیأت ع«نماید. ترکیب اند انتخاب و معرفی میشده بی لمی شوراي انتخاب اع

  به شرح زیر است:» سرآمد آموزشی دانشکده

  . رییس دانشکده (رییس شورا)4-1

  هاي آموزشی. مدیران گروه4-2

 زشیمعاونت آمو. یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده با عملکرد آموزشی برجسته به انتخاب 4-3

  هاي قبلترجیحا از سرآمدان آموزشی دوره



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            3  صفحه: 
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  ه سه سال اخیر خدمت عضو هیأت علمی است.امتیازات اعالم شده مربوط ب .1تبصره 

و  ماه نسبت به انتخابشوراي انتخاب اعضاي هیأت علمی سرآمد آموزشی دانشکده تا پایان فروردین. 6ماده 

هاي امتیاز اعضــاي هیأت علمی دانشــکده اقدام و جهت بررســی به شــوراي آموزش دانشــگاه ارســال تکمیل فرم

  نماید. می

  یابد. نفر از اعضاء رسمیت می 3جلسات شورا با حضور رییس دانشکده و  .1تبصره 

ست.  .7ماده  شگاه ا شوراي آموزش دان شی،  سرآمد آموز ضاي هیأت علمی  سی و انتخاب نهایی اع مرجع برر

هاي اعالم اردیبهشت بررسی و انتخاب نهایی را بر اساس شاخص 10هاي رسیده را تا شوراي آموزش درخواست

  دهد.جام میشده ان

  ق موارد زیر قابل انجام است:یاز طر تشویق استاد سرآمد آموزشی. 8ماده  

  پایه تشویقی در طول خدمت سهتا سقف  پایه تشویقییک اعطاي : الف

  سال است. 3فاصله زمانی استفاده از این بند براي اعضاي سرآمد آموزشی حداقل  . 1 تبصره

  آموزشی دانشگاه صنعتی قم اعطاي نشان سرآمد: ب

   رسد.. جایزه نقدي نشان سرآمد آموزشی بصورت سالیانه به تصویب هیأت رییسه دانشگاه می2تبصره 

  امتیازات وتویی. 9ماده 

  18,5 ارزیابی آموزشی دانشجویان : 

  20: رعایت نظم و انضباط

  سال قبل 3اخذ پایه سالیانه در طی 

 قابل تصویب تاریخ از و قم رسید یصنعت دانشگاه هیأت رییسهبه تصویب  25/05/1401شیوه نامه در تاریخ  این

تحصیالت  و آموزش شورايگیري موارد پیش بینی نشده در آن به عهده نامه و تصمیمتفسیر این شیوه .است اجرا

  .است دانشگاه تکمیلی



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            4  صفحه: 
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  : امتیازات آموزشی قابل محاسبه متقاضی1پیوست شماره 

  ارزیابیمنبع   تعریف مالك  مالك ارزیابی    
امتیاز   میزان امتیاز

حداکثر امتیاز هر   مکتسبه

  کار واحد

حداکثر امتیاز 

  بند

  
کمیت، کیفیت و پویایی 

  تدریس
      45   

    20  7  دفتر نظارت  ءنامه ارتقاارزیابی کیفت تدریس بر اساس آیین  الهر سس یمتوسط کیفیت تدر  1

2  

 براي بهبود در امر تدریس تالش

و استفاده از ابزارهاي کمک 

  آموزشی

در دوره  تدریس ینهاي نوروش ي روزآمد،محتوا استفاده از

 ،یموزشآ يهابسته نیتدو ،یآموزش لمیو ف پیکل هیته ، ارزیابی

  ی در حوزه تخصص متقاض یآموزش يهاتیوبسا تیریمد

  ٪80دانشجویان 

  ٪20 مدیر گروه
-  10    

  ءنامه ارتقابر اساس آیین  کمیت تدریس  3

  دفتر نظارت

1  5    

4  
 یکالسنمرات ارزشیابی متوسط 

  هر سال

ارزشیابی با متوسط گروه (با محاسبه مثبت و منفی اختالف نمره 

  تفاضل امتیاز)
1  5    

5  
نمرات ارزشیابی متوسط 

  هر سال دانشجویان برتر
    5  1   با متوسط گروه یابیاختالف نمره ارزش

    30        رعایت شئونات معلمی  

7  

تهیه طرح درس و بارگذاري در 

ه رسانی بسایت دانشگاه یا اطالع

  گروهوسیله مدیر 

ز ا دانشجویان و دیگران اختیارقرار دادن برنامه تدریس خود در 

  …طریق صفحه شخصی، سامانه آموزش و 

ارزشیابی 

دانشجویان و 

  مدیر گروه

    4  5/0هر مورد 

  ارزشیابی مستمر دانشجویان  8

  اطمینان از پیشرفت تحصیلی دانشجویان،

 پروژه هايتوزیع ارزشیابی دانشجویان در طول ترم، استفاده از 

  کالسی و تمرینات تحویلی

ارزشیابی 

  دانشجویان
__  5    

9  
رویی، حسن خلق و گشاده

  بردباري

 طی سه سال هاي ارزشیابی دانشجویانشاخص متوسط براساس

  گذشته
    3  __  دفتر نظارت

10  
برخورداري از بیشترین محبوبیت 

  در بین دانشجویان
  دفتر نظارت  دانشجویان  از نظرسنجیبراساس 

، 10نفر اول 

و  8نفر دوم 

نفر سوم گروه 

   امتیاز 5

10    

  به دانشجویان پاسخگویی  11

داشتن راه ههاي ارتباطی مشاوره دانشجویی در زمان هاي ثابت 

در بازه زمانی ت نمرات اعتراضا به در طول هفته و پاسخگویی

  اعالم شده

    5  -  مدیر گروه

12  
همکاري در رفع مشکالت 

  دانشکدهآموزشی گروه و 

 در گروه با شرکت فعال در تمامی جلسات گروه و همکاري

  یآموزش مشکالت حل جهت

و  مدیر گروه 

  رئیس دانشکده
-  3    

  
 رعایت نظم و انضباط

  آموزشی
      25    

  حضور در دانشکده طبق برنامه  13

  مراعات نظم و انضباط آموزشی

  مدیر گروه

و  دفتر نظارت و 

  مدیر آموزش

  5    

14  
منظم در کالس طبق حضور 

  برنامه
  5    

15  
رعایت زمان قانونی تشکیل 

  کالس
  8    



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            5  صفحه: 
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16  
اعالم به موقع نمرات 

  دانشجویان
  7    

  
نقش مؤثر و راهبردي در 

  ارتقاي آموزش
      25    

17  
ارائه طرح معین براي ارتقاي 

  اثربخشی آموزشی

پیشنهادهایی که در سطح دانشکده یا دانشگاه کاربردي شده 

  است
    5  2  رئیس دانشکده

  برگزاري کارگاه آموزشی   18
ار برگز سطح علمی دانشجویانهایی که با هدف ارتقاي کارگاه

  با تایید شوراي دانشکده .گرددمی
    9  3  مدیر گروه

  ترویج علم  19

 کتابچه علمی، سایتهاي مجالت، جراید، در آموزشی متون تهیه

  رادیویی، مصاحبه آموزشی، جزوات و

 معتبر هايمدعو در همایشو  کلیدي، هاي اصلیسخنرانی

  آموزش خصوص در عموم بین در سخنرانی ،آموزشی

  رئیس دانشکده

  
  6    

  
هدایت و مشاوره علمی و 

  اي دانشجویانحرفه
      25    

21  
سازي دانشجویان براي آماده

  بازارکار

 در راستاي نفع درخشاني استعدادها پرورش دانشجویان

  صنعت و جامعهبه  رساندن

و   مدیر گروه

  ارتباط با صنعت
-  5    

22  
هاي راهنمایی پایان نامه

  کاربردي

  داراي پایان نامه هاي تقاضامحور، فارغ التحصیل

داراي پایان نامه هاي در راستاي تولید بیشتر،  فارغ التحصیل

  پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید

و پژوهش مدیر 

  ارتباط با صنعت
2  10    

  فارغ التحصیالن نخبهتربیت   23

  نخبگان، برتر بر اساس ضوابط بنیادفارغ التحصیالن 

در آموزشی داراي خدمات مستمر و برجسته فارغ التحصیالن 

  ر،کشویکی از نهادهاي آموزشی

در  المللیهاي معتبر ملّی یا بینجایزهفارغ التحصیالن داراي 

  هاي آموزش شدهزمینه

  پذیرفته شده در مقطع باالترفارغ التحصیالن 

و  دفتر نظارت

  مدیر آموزش
-  10    

  
 آموزشی سازمان هايتأسیس 

  و عضویت در مجامع آموزشی
      10    

  آموزشی سازمان هايتأسیس   24
یر نظدرتأسیس هر نهاد آموزش عالی موثر یا مشارکت  تأسیس

  اخذ مجوز رشته، راه اندازي گارگاه یا آزمایشگاه و ...
    7  -  دانشکدهرئیس 

    3  -  مدیر گروه  آموزش با مرتبط کشوري مختلف کمیته هاي در عضویت  عضویت در مجامع آموزشی  25

    40        محتواي آموزشی خلق  

  آموزشیب تکنگارش  26

  ،هشد منتشر بتعداد کت

  ،/ مرجع)/تخصصیها (عمومیکاربردي کتاب وزةح

  ،بتکتعداد تجدید چاپ

  کتب،شمارگان 

  آموزشی، یک کتاب از یا فصولی لفص تالیف

  هاي الکترونیکیعداد درسنامهت

پژوهش و مدیر 

  مدیر گروه
-  20    

27  
در مجالت  نگارش مقاالت

  در حوزه آموزش علمی معتبر
  ءآیین نامه ارتقا

و  پژوهشمدیر 

  مدیر گروه
  10    

28  
هاي  همایش ارائه مقاله در

  معتبر در حوزه آموزش
  ءآیین نامه ارتقا

و   پژوهشمدیر 

  مدیر گروه
  5    

  آموزشیافزارهاي تولید نرم  29

، آموزشی در هزینه هاي جویینوآوري، میزان صرفه و اصالت

و  اثربخشی میزان، طرح و یا برنامه نوآورانه سهولت اجراي

  برنامه یا طرح آموزشیاجراي زمینه هاي وسعت کارایی، 

و   پژوهشمدیر 

  مدیر گروه
  5    



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            6  صفحه: 
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  هاي آموزشی متقاضیفعالیت امتیاز دهیشیوه : 2پیوست شماره 

  

  نگارش کتب آموزشی:. 1

  امتیاز 15تا  :المللیمرجع (آموزش و پرورش/ دانشگاهی) در سطح بینکتب  .1,1

  امتیاز  12 تا: مرجع (آموزش و پرورش/ دانشگاهی) در سطح ملّیکتب  .1,2

  امتیاز 12 تا :المللیکتب عمومی منتشر شده در سطح بین .1,3

  امتیاز  10کتب عمومی منتشر شده در سطح ملّی تا  .1,4

  .شوددرصد به امتیاز مذکور اضافه می 50 تابار  دوبا تعداد تجدید چاپ بیش از  براي کتب .1,5

  .شوددرصد به امتیاز مذکور اضافه می 50هزار جلد تا پنجبا شمارگان بیش از  براي کتب .1,6

   امتیاز 8ملی: تا نامۀ الکترونیکی معتبر هر درس رايب .1,7

  امتیاز 10 :المللیبین نامۀ الکترونیکی معتبرهر درس رايب .1,8

 آموزشی: امتیاز به نسبت حجم کل کتاب در نظر گرفته خواهد شد. یک کتاب از فصلی تالیف .1,9

 امتاز. 3حداقل امتیاز 

 امتیاز 5آموزشی: تا  کتاب قالب در آموزشی مقاالت مجموعه گردآوري .1,10

 امتیاز 7شده: تا  بازنگري درسی برنامه هاي با آموزشی همسو کتاب ترجمه .1,11

امتیازات فوق به کتب  چاپ شده توسط ناشرین معتبر دانشگاهی، حوزوي و بین المللی تعلق می  .1,12

  امتیازات کل می باشد.  %40گیرد. براي سایر کتب حداکثر امتیاز 

  

  آموزشیافزارهاي براي تولید نرم. 2

  امتیاز 10تا  :المللیمعتبر بین موسساتثبت اختراع شده در افزارهاي نرم براي .2,1

  امتیاز 7تا  :معتبر ملّی موسساتهر نوآوري ثبت اختراع شده در  براي .2,2

نشده ختراع امنتشر یا ثبت  ولیاجرایی شده باشد ارائه شده توسط عضو هیات علمی  چنانچه نرم افزار  تبصره:

وران تعیین شده توسط شوراي آموزش و تحصیالت تکمیلی قابل انجام بوسیله دااز طریق داوري  ارزیابی ،باشد

نرم افزار، ارائه شناسنامه اثر توسط عضو هیات علمی که شامل برخی از موارد بر خواهد بود. به این منطور عالوه 

 ،آموزشی در هزینه هاي جوییمیزان صرفهب: اصالت نوآوري، الزامی خواهد بود: الف:  زیر است(حسب مورد)

  زشیآمونرم افزار اجراي زمینه هاي وسعت و کارایی، ه:  اثربخشی د: میزان، نوآورانه نرم افزار  سهولت اجرايج: 

  

  هاي کاربرديو راهنمایی پایان نامه فارغ التحصیالن نخبهتربیت . 3



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 

   8از:            7  صفحه: 

 

7 

 

تا  :شده باشد ابانتخ برتر علمی برجسته یا پژوهشگربه عنوان عضو هیئتکه  فارغ التحصیلهر  براي .3,1

  امتیاز 2

  امتیاز 2تا  :المللی در زمینۀ آموزش شدهمعتبر ملّی یا بین داراي جوایز فارغ التحصیلهر  براي .3,2

 1,5ا ت ر:کشودر نهادهاي آموزشیآموزشی داراي خدمات مستمر و برجسته  فارغ التحصیلهر  براي .3,3

  امتیاز

  امتیاز  2صنعت: تا  و به جامعه اندنرس در راستاي نفع درخشان استعدادهاي دانشجویان هدایت .3,4

  امتیاز 2و خارجی: تا  داخلی دانشجویی معتبر مسابقات جهت دانشجویان سازي آماده .3,5

  امتیاز 1تا  نخبگان:بنیاد  برتر از نظر فارغ التحصیلهر  براي .3,6

  2داراي پایان نامه هاي تقاضامحور: تا  فارغ التحصیلهر  براي .3,7

 2پایان نامه هاي در راستاي رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید: تا داراي  براي هر فارغ التحصیل .3,8

   امتیاز

  امتیاز 0,5: تا در دانشگاه هاي دولتی معتبر براي فارغ التحصیل پذیرفته شده در مقطع باالتر .3,9

  باید به کسب این عناوین نائل آمده باشند.  متقاضیفارغ التحصیالن تحت راهنمایی  :1 تبصره

  توان استفاده کرد.هاي فوق براي دانشجویان تحت راهنمایی متقاضی میفقط از یکی از شاخص :2تبصره 

  

  ترویج علم. 4

  امتیاز 2تا :المللیمدعو در کنفرانس هاي معتبر بین ،کلیدي،هر سخنرانی اصلیبراي  .4,1

  1,5تا  :مدعو در کنفرانس هاي معتبر ملّی ،کلیدي،هر سخنرانی اصلیبراي  .4,2

  امتیاز 1آموزش: تا   خصوص در عموم بین در سخنرانی .4,3

 مصاحبه آموزشی، جزوات و کتابچه علمی، سایتهاي مجالت، جراید، در آموزشی متون تهیه .4,4

  امتیاز 4... : تا  و رادیویی

  

  آموزشی سازمان هايتأسیس . 5

  امتیاز 5هر رشته جدید: تا طراحی آموزشی براي  .5,1

و سایر دانشگاه هاي کشور:  آموزش عالی مشترك بین دانشگاهطراحی و راه اندازي هر دورة براي  .5,2

  امتیاز 7تا 

رصد باید د. این دشودر تأسیس، امتیاز بر مبناي درصد مشارکت محاسبه می موثر در صورت مشارکت تبصره:

  توسط گروه و دانشکده تایید شده باشد.



  شماره:  

   نمونه هیأت علمی اعضاي انتخاب نامهآیین

  دانشگاه صنعتی قم

  

   01ویرایش:   تاریخ: 
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  برگزاري کارگاه آموزشی .6

  امتیاز  3تا  در حوزه آموزش: آموزشی هرکارگاه .6,1

  

  رعایت نظم و انضباط آموزشی. 7

  امتیاز 2تشکیل منظم کالس ها: تا  .7,1

  امتیاز 2:  تا erpدر بازه زمانی اعالم شده در سامانه  اعتراضات به ثبت نمرات و پاسخگویی .7,2

 1,5آموزشی: تا  مشکالت حل جهت در گروه با شرکت فعال در تمامی جلسات گروه و همکاري .7,3

  امتیاز

  امتیاز منفی خواهد داشت.  0,5 غیبت در جلسات گروه جلسه هر تبصره:

  امیاز 1,5راه ههاي ارتباطی مشاوره دانشجویی در زمان هاي ثابت در طول هفته: تا 

  

  هاي خالقانه تدریس و استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی براي ارتقاء کیفیت آموزششیوه. 8

  امتیاز 5آموزشی: تا  فیلم و کلیپ .8,1

  امتیاز 3آموزشی: تا  هاي بسته تدوین .8,2

  امتیاز 5مدیریت وبسایت هاي آموزشی در حوزه تخصص متقاضی: تا  .8,3

  

  متوسط نمرات ارزشیابی کالسی هر سال. 9

  .باشد نفر 10 از کمتر نباید نیمسال هر ارزشیابی در شرکت کننده دانشجویان تعداد مجموع .9,1

  

  نمرات ارزشیابی دانشجویان برتر هر سالمتوسط . 10

  شده اند. نمرات باالترین حائزکه  است دانشجویانی تعداد درصد ده ممتاز دانشجویان از منظور .10,1

  


