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  : 1یکپیوست 
  1398اعضاي هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایرانآموزشی شیوه نامه ارزیابی 

 
 مقدمه  

این   گردد.ارائه می  98سال در ارزیابی آموزشی شیوه نامه   4  تا 1بندهاي ات محاسبه امتیازپیوست تعاریف و روش در این        
  بوده است. آن ح جزئیات یشرتنیاز به که  استمواردي شامل توضیحات فقط 

 
  در ارزیابی کیفیت آموزش  محاسباتاصول :  4و  1بند هاي  

و  هاي دانشجویانبه بخش کیفیت آموزش براساس ارزشیابی استادان ات آموزشیامتیازبراي محاسبه هاي اصلی یکی از بخش
ارزشیابی از چند جنبه با امتیاز فعلی ات ارایه شده در اینجا امتیازنکته قابل توجه این است که تعلق دارد.  آموختگاندانش

  به شرح زیر است:ها ویژگی . به طور کلی این در سیستم گلستان متفاوت استدانشجویان 
  هاي پرت بر اساس یک تعریف آماريدادهحذف 
  دهندگانبا تعداد کم پاسخ دروسحذف 
   حذف  ارزشیابی دروس آزمایشگاهی و عملی در ارزیابی کلی استاد 
  هاي کل دانشگاهارزشیابیهاي مختلف در مقایسه با دانشکدههاي دروس در ارزشیابیموازنه 
  دروس در با لحاظ کردن سابقه نمرات استاد و سابقه ارزشیابی  آن استادنمرات دروس هر استاد بر ارزشیابی دانشجویان اثر لحاظ کردن

 هاي گذشتهترم
  دهندگان پاسخمقاطع تحصیلی مختلف به نسبت تعداد  (برخط) درهاي آموزشی روزانه، پردیس و مجازي دورهي هاارزشیابیلحاظ کردن 
  ها ارزشیابیهاي دروس مجازي خارج از خط در کیفیت ارزشیابیحذف 
  971- 972دو نیم سال و بازنشسته در  استادان مدعوحذف دانشگاه (علمی هیاتمحاسبات براي  اعضاي انجام(  

  
  .ارزیابی آموزشی استادان وارد شده استآیین نامه  1- 4و  1-1 زیر بندبه شرح زیر در محاسبات دو موارد فوق  -

  
 هابردادهفیلترهاي اولیه اعمال :  1- 4و  1- 1هاي زیر بند   

در مقطع کارشناسی در برخی » هاي دانشجوییآشنایی با رشته و مهارت«س و. درندهستبرخی دروس فاقد معدل درس ) ا 
 . ندارندبر ارزشیابی استاد را درس نمره  متوسطزیرا امکان بررسی اثر  ؛هاي کل حذف گردیداز دادهبه همین دلیل ها دانشکده

با سایر دروس  نیز و جنس درس شودارائه میدرس توسط سایر استادان و یا مرکز مشاوره سیالبس این هاي زیادي از بخش
   متفاوت است.کارشناسی 

زیرا عمدتا بخش زیادي از این  ،از مجموعه دروس حذف گردیددر محاسبه کیفیت آمورش و عملی دروس آزمایشگاهی ئه اار  )ب
دانشجو یابی همزمان شیابی دانشجو از استاد درس به دلیل ارزشارزممکن است شود و دروس توسط کارشناس آزمایشگاه ارائه می

  تحت تاثیر قرار گیرد.(که خارج از اراده استاد است) امکانات آزمایشگاه اشکاالت احتمالی در یا آزمایشگاه کارشناس از 
  . است 12یان در سامانه گلستان دانشجوهاي ارزشیابینمرات کف   )ج
. این شده استحذف س ودر ارزشیابی آن ،باشد بوده ر ارزشیابی دروس از تعدادي کمتردهندگان دپاسختعداد در صورتی که   )د

  .در نظر گرفته شدنفر  15و در مجازي  نفر 5 و پردیس تحصیالت تکمیلی وکارشناسی مقاطع تعداد در 
 اند.شدهدروس مجازي خارج از خط حذف   )ذ
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  1-4و  1-1هاي زیر بند  محاسباتروش   
به طور همزمان در محاسبات  971-972سال نیمدو مربوط به طع تحصیلی امقیک از هاي دروس هر استاد در هر کلیه ارزشیابی  ا) 

سال نیمدو گروه درسی در هر یک از  1سال اول و یا ارائه گروه درسی در نیم 2تفاوتی بین ارائه به این ترتیب .  گرددمیلحاظ 
  وجود ندارد.  972-971

  
 پاسخ دهندگانارزشیابی  휎و انحراف معیار  휇 متوسط، استاد ارزشیابی هر درس در لیست سواالتابتدا  حذف داده هاي پرت:ب) 

휇که از هایی ارزشیابینمرات کلیه سپس . گرددمیمحاسبه براي هر سوال  − 3 휎 به عنوان داده پرت حذف  ه باشد،بود کمتر  
휇بررسی ارزشیابی ها براي فاصله نیازي به می شوند.  + 3 휎 می شوند. تر بزرگ 20از مقادیر ، زیرا عموما این نبود  

 
اما با توجه به تعریف این روش ؛ هاي پرت استفاده شددادهنیز براي حذف   (Quartile) قابل ذکر است که از روش کوارتایل:  1 نکته

و از  دست نیامده بدانشگاه هاي ارزشیابی دادهشود، نتایج منطقی براي نوع میانجام ها دادهمیانه ه مقدار محاسبکه بر اساس 
    این روش صرف نظر شد.

  
ارزشیابی شرایط و سطح  نوع،با توجه به این که  ها نسبت به یکدیگر در مقایسه  با کل دانشگاه:دانشکدهموازنه ارزشیابی ج) 

و مقایسه دانشگاه کل دروس هاي ارزشیابیسبت به ها نارزشیابیها متفاوت است، الزم است دانشکدهو نمرات درسی استادان در 
نسبت به دانشکده درسی  نمراتیا سطح هاي استادان یک دانشکده بر حسب نوع رشته ارزشیابیبراي مثال ممکن است شوند. موازنه 

که این   گیردها صورت دانشکدههاي ارزشیابیسازي در بین متعادلدیگر تفاوت واضحی داشته باشد. در این صورت الزم است نوعی 
استفاده به شرح زیر توزیع نرمال توابع براي این کار از قانون بیز براي  گیرد.میهاي کل دانشگاه صورت ارزشیابیکار در مقایسه با 

  . شده است
نرمال با تابع تابع توزیع احتمال ارزشیابی کل استادان دانشگاه  طع تحصیلیامقیک از براي دروس هر  کنیممیدر این روش فرض        

푁(푥̅,휎~ ارزشیابی کل دانشگاه   هاي ارزشیابی هر استاد در آن مقطع تحصیلی با تابع توزیع و تابع توزیع احتمال کل داده (
푁(휇,Σ~ ارزشیابی استاداحتمال نرمال   ارزشیابی تعریف شده باشند. در این صورت بر اساس قانون بیز،  تابع توزیع احتمال  (

  : شودمیبه صورت زیر تعریف   ارزشیابی کل دانشگاهاستاد به شرط مشاهده 
  

푃 ارزشیابی استاد ارزشیابی کل دانشگاه  =
푃 ارزشیابی کل دانشگاه  ارزشیابی استاد  푃 ارزشیابی استاد

푃( ارزشیابی کل دانشگاه)
 

  

푒توزیع نرمال  (ارزشیابی کل دانشگاه )푃اگر براي        
 داده ارزشیابی دانشگاه

푃و براي     توزیع نرمال  ارزشیابی استاد

푒
  داده ارزشیابی استاد

در سمت چپ رابطه فوق نیز داراي توزیع موجود توان نشان داد که احتمال شرطی ، میرا در نظر بگیریم  
  :آیدمیدست ه بآن با رابطه خطی  زیر  متوسطنرمال بوده و 

  
ارزشیابی استاد به شرط مشاهده ارزشیابی دانشگاه  متوسط =  휇 +  (푥̅ − 휇)              

  
  رفتار رابطه فوق به صورت زیر است:توضیح  
휎یعنی  ،ي باشدترزیادخیلی داراي انحراف معیار نسبت به استاد اگر ارزشیابی دانشگاه  ) د ≫ Σ  ،فرمول پیشنهادي به سمت: 

  
휇 + 0 ×  (푥̅ − 휇) = 휇 
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شود. به عبارت دیگر ارزشیابی دانشجویان دروس استاد، بیشتر قابل اعتماد بوده و براي او لحاظ می متوسطکند. یعنی میل می      
 اعتماد کرد.ها بیشتر توان به نظر آنمیارزشیابی  دانشجویان دروس استاد داراي اجماع بیشتري بوده و 

휎مقدار یعنی ، باشد کمتريخیلی اگر ارزشیابی استادان دانشگاه داراي انحراف معیار ر)  ≪ Σ ، فرمول پیشنهادي به  سمت: 
  

휇 + 1 ×  (푥̅ − 휇) = 푥̅ 
براي استاد ارزشیابی دروس استاد  مسلط بوده و لذا  متوسطبر نظر ارزشیابی دروس استادان دانشگاه  متوسطکند. یعنی میل می     

  . شودلحاظ می
  آید. میدست ه ) نتایج متناسب ب1(از رابطه خطی  ، 휎و    Σبدیهی است براي سایر مقادیر      
  

اعمال شده مقایسه و ارزشیابی این سوال در دانشگاه ارزشیابی براي هر گروه درسی استاد نسبت به   هر سوالروش براي این  :1 نکته
  است.

هر هاي دروس اجباري و اختیاري ارزشیابی متوسط، 2استادان دانشگاهبنابر نظر  ها:ارزشیابیکاهش اثر نمرات دروس بر  - 4
به این  ) متفاوت است و این موضوع باید به نوعی در محاسبات وارد شود.سختی یا سادگی دروسیا به تعبیر دیگري (دانشکده 

هر استادان در دروس ارزشیابی نمرات دروس بر نمرات  براي جبران اثر ،1398سال استادان در هاي آموزشی ارزیابی درمنظور 
میمقایسه  ها در یک بازه کوچک نزدیک به هم باشند با همآننمرات دروس  متوسطارزشیابی استادانی که  ،هر دانشکده در مقطع

  پذیرد:میانجام مرحله زیر  3این کار در طی  تردقیقبه طور  .دنشو
   

  :بندي نمرات دروس) دسته( مرحله اول      
آن مقطع تمام دروس مرات ن متوسط کاري این شوند. برامی بنديدسته، ندهستها نزدیک به هم آناستادانی که نمرات دروس     

وسیله استادان ه درس معین ممکن است ب واضح است که یک .دشومی) محاسبه به قبل 972سال گذشته (از نیم 6دانشکده در 
از دروس  ايدستهبا   972و  971سال در دو نیممعین  استاد یک درسهر  نمره متوسط سپس شده باشد.متفاوتی تدریس 

به این ترتیب دروسی که متوسط اند. گرفتهقرار  این استاد درساز نمره   ± 5/0  بازهدر ها آننمرات  متوسطشود که میمقایسه 
اي درس در این بازه قرار گیرند، بازه نیم نمره 15تر از در صورتی که کم شوند.میبندي دستهها نزدیک به هم است، آننمرات 

   درس در این بازه قرار گیرد. 15یابد تا حداقل افزایش می
  

  اد متناظر با ارزشیابی هر استاد):(محاسبه اعد مرحله دوم    
 ی با هم دروسیعنی ارزشیابی استادان در  شوند.میمقایسه با هم مرحله اول حاصل از  دسته در هراستادان هاي ارزشیابی 

نمرات و انحراف استاندارد  متوسطابتدا براي این کار هستند. نزدیک به هم خود داراي نمره درسی  دستهدر شود که میمقایسه 
  استاد هر درس ارزشیابی هر سوالنمره سپس شود. میسبه احمبراي هر سوال ارزشیابی  دستههر دروس استادان هاي ارزشیابی

(براي پرهیز از  شودمیتقسیم آن و بر انحراف استاندارد شده کسر خود  دستههاي دروس ارزشیابی نمرات متوسطاز  معین
 براي هر درس هر استاد مرحلهاین حاصل  .شود)بودن انحراف معیار نیز اعمال می 5/0تقسیم بر اعداد کوچک، شرط حداقل برابر 

 ، سوال ارزشیابی هر درس استاد 15براي به این ترتیب   .دارند) قرار ±2مثبت و منفی (مثالً  هکه در یک محدود شودمیي اعداد
آخر براي  عدد 5 متوسطو  1-1 زیر بنددر آمادگی علمی استاد ارزیابی براي اول  عدد 10 متوسطآید که میدست ه عدد ب 15

   شود.میاستفاده  1-4 زیر بندارزیابی رفتار اجتماعی در 
 
  اند، با هم در نظر گرفته می شوند. شدهدروس کارشناسی مشابه یک استاد که در طی دو نیمسال ارزیابی تدریس  :  نکته

  

                                                        
طور اعضاء ستاد ارزیابی در معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی نتایج سال قبل و هاي مختلف و همینجلسات متعددي با استادان دانشکده 1398در سال 2 

  . شیوه محاسبات برگزار گردید که براساس نظرات مطروحه در خصوص تاثیرنمرات درس برنمرات ارزشیابی استادان،  این ضوابط تدوین گردیده است
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هر مقطع و دوره  یدرسگروه هر براي مرحله دوم اعداد پس از محاسبه  :(تجمیع اعداد مربوط به هر استاد) مرحله سوم
را متفاوت ی درسگروه چند مورد نظر که استاد  استاد، در صورتییک (کارشناسی، تحصیالت تکمیلی روزانه، پردیس و مجازي) 

پاسخبه نسبت تعداد هر درس اعداد  گیري بین گینمیاننهایی با نتیجه کرده باشد، تدریس سال مورد ارزیابی نیمدر دو 
 تعیین می شود. دهندگان 

  
قاطع مختلف تحصیلی،  دهندگان در مپاسخمتفاوت بودن تعداد با توجه به : تحصیلیمختلف هاي دورهترکیب اعداد ارزشیابی  - 5

 دهندگانپاسختعداد به نسبت  ، تحصیالت تکمیلی روزانه و پردیس،ارشناسیاعداد حاصل از مرحله قبل براي مقاطع ک
می در نظر گرفتهکل ارزشیابی از  %10و براي دروس مجازي  %90دوره مذکور . به این منظور سهم سه شودمی گیريگینمیان
اگر استادي حداقل یک یعنی  .عداد زیاد دانشجویان آن دروس استعلت جداشدن دروس مجازي، ماهیت متفاوت، و ت. البته شود

عدد تفاضل ارزشیابی  3پردیس داشته باشد، در حالت کلی  و زانههاي کارشناسی، تحصیالت تکمیلی رودرس در هر کدام از حوزه
훿푥  دهندگان  پاسخ کل تعدادبراي عدد  3و푛  شوندمیگیري متوسطدارد که به صورت وزنی وجود:  

=  متوسط  وزن دار اعداد برازش
∑ 훿푥  푛
∑ 푛

 
  

   گیرد. میگانه انجام جدابه طور براي هر دانشکده در این پیوست  6-2-2تا  4- 2-2هاي زیر بندکلیه عملیات  :1نکته 
میاضافه  ي تحصیلیهادورهسایر درصد دانشجو نداشته باشد، درصد مربوطه به تحصیلی هاي دورهاگر استادي در یکی از  :2نکته 

  شود.
  
 3- 4 و 3- 1 يهازیر بند روش محاسبات    

د، این نشود. اگر همه نمرات یکسان باشدر نظر گرفته می ،داده استتادان دروسش اسآموخته، نمراتی که به براي هر دانش     
شود هاي پرت به این شرح اعمال میهاي حذف نشده، فیلتر حذف دادهشود. براي دادهارزش تلقی شده و حذف مینظرسنجی بی

شود. البته باشد، این نظر براي آن استاد حذف میکه اگر براي استادي امتیازي کمتر از سه انحراف معیار از میانگین ثبت شده 
آموخته به هر استاد داده از میانگین کل امتیازاتی که داده کم شود. امتیازاتی که دانشلحاظ می 5/0براي انحراف معیار حداقل 

شود. در نهایت ام میشود. سپس این کار براي کلیه دانشجویان انجتقسیم می 0)/5شده و بر انحراف معیار (با رعایت حداقل 
 92شود. امتیازات در نهایت به بازه صفر تا گیري پیدا میامتیازات هر استاد از میان کلیه نظراتی که برایش داده شده با میانگین

نظرسنجی براي هر استاد از سوي دانشجویان  3شود. حداقل تصویر می 3-4 زیر بندبراي  66و به بازه صفر تا  3-1 زیر بندبراي 
  گردد.دانشگاه جایگزین امتیاز استاد میتادان الزم است، در غیراین صورت نمره میانگین کل اس

  
 4- 4و  4- 1هاي زیر بند روش محاسبات  

در  4-4براي  زیر بند  2و  1سوال ارزشیابی انجام شده است که عدد ارزشیابی دو سوال  3براي ارزشیابی استادان راهنما 
عدد ارزشیابی سوال سوم (نظر کلی در مورد استاد رهنما) در دو  نامهشیوه 4-1شود. براي زیر بند نامه در نظر گرفته میشیوه

کلیه امتیازات شود. لحاظ می 20شود و با رعایت بازه صفر تا کم می 2و  1هاي ضرب شده و از متوسط عدد ارزشیابی سوال
گیري شده و ست. امتیاز دانشجویان مختلف یک استاد میانگینداده شده از میانگین آن کم و بر انحراف معیار تقسیم شده ا

 4-4براي زیر بند  66و به بازه صفر تا  4-1براي زیر بند  92شود. امتیازات در نهایت به بازه صفر تا امتیاز هر استاد تعیین می
گاه را از این بخش دریافت کرده شود. استادي که ارزیابی از سوي دانشجویانش ثبت نشده باشد، عدد میانگین دانشتصویر می

 است.
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    4 -1و  3-1، 2-1 ،1-1 بندهايزیر تجمیع  -6
زیر     براي  هاي فوق بخشمشروح در محاسباتی هاي روش، 1-1پس از محاسبه نتایج بند در شیوه نامه  1براي ارزیابی کل بند ) ا

به شوند. میجمع   %20و   %20،  %21,5،  %38,5زیر بند مذکور به نسبت  4به کار رفته و نهایتاً نتایج  4-1و  3-1، 2-1 هاي بند
که براي محاسبه امتیاز ارزیابی  آیدمیدست ه معین (مثبت یا منفی) به عنوان امتیاز ارزیابی بیک عدد براي هر استاد این ترتیب 

   .شودمیاین پیوست) استفاده  5-2نهایی (بخش 
  رود.میبه کار  4متناظر بند  زیر بندهاي امتیاز  مشابهاً جهت محاسباتاین روش   )ب
دهندگان عموما در هر کالس دانشجویان ممتاز است، تعداد کل پاسخ  مربوط به  2- 4و  2- 1 هايبندزیر جا که  محاسبات از آن  )ت

به این ترتیب که  تعداد . انجام شد 1- 4و  1-1 هايبندزیر دهندگان این بند و اثر این بند با تجمیع پاسخ.  لذا عدد کوچکی بود

 در عدد  2- 1دهندگان هر سوال ارزشیابی در بند پاسخ
21.5
زیر اضافه شده و محاسبات  1- 1ضرب شده و به اعداد متناظر در بند  38.5

تا هم اثر دانشجویان ممتاز به طور مضاعف لحاظ شود و هم تعداد  می گیردانجام  مجموع یاد شدهبه صورت  2-1و  1-1 هايبند
   ساز نباشد.مشکل 2-1ها در بند کم داده

  
  

  4و  1بند هاي ه امتیازات در محاسبسایر مالحظات  - 7
  
  شود.مینظر گرفته  دهند، عدد ارزشیابی صفر درنمیارایه  یدرس نامه آیین  2-1و  1-1بند زیر که در  استادانی  )أ

آنارزشیابی  )3-1 زیر بنددر  3و کمتر از  1-1 زیر بنددر  نفر 5دهندگان (کمتر از پاسخکم که به دلیل تعداد  استادانی براي   )ب
  شود. می،  عدد ارزشیابی متوسط دانشکده لحاظ شده استحذف ها 

  ها را ارزیابی نکرده است)آناي آموختهدانش(یا هیچ  ندارنداي آموختهدانش آموزشی، نیمسال ارزیابیدو براي استادانی که در   )ت
  می شود.  شیوه نامه)  4-4،  3-4) و ( 4-1، 3-1هاي ( زیر بندشود. این مورد شامل میعدد ارزشیابی متوسط دانشکده لحاظ 

امتیاز در  3 تا تمرین و کوییزهاحلترم، میان، ترمپایان نمرات امتحاناتمورد از  4حداکثر براي ثبت  شیوه نامه 5- 1 زیر بنددر   )ث
 سالامتیازات دروس استاد در هر نیم شود.میدر نظر گرفته در سال امتیاز  6 تاحداکثرامتیاز) و  75/0(هر مورد سال هر نیم
مورد ثبت نمره را  4امتیاز در هر ترم، الزم است در تمامی دروس خود حداقل  3شود، بنابراین براي گرفتن گیري میمتوسط

 داشته باشد.
  

 
  0-92به بازه نگاشت اعداد برازش داده شده  -8

منفی مقادیر (شامل این پیوست   3-2اعداد  حاصل از بخش استادان،  نتایج  ارزشیابی بیشتر  به منظور ایجاد تمایز و تفکیک
و خطی دو   풙ퟐ،   풙ퟑاي،  مرحلهچهار تابع خطی، خطی دو  شوند. بدین منظورمیداده نگاشت  92بازه صفر تا  درمثبت)  یا

در این روش تر تشخیص داده شد. مناسب روش اخیرها نتایج دادهبعد از بررسی نتایج روي مقایسه شدند و اي با حذف مرحله
) در نظر گرفته شده و میانگین و -3تا  2اند (عموما عددي بین به دست آورده شیوه نامه 1کل بند  که استادان از  اعدادي 

بیش از دو انحراف معیار کمتر باشند، داده کم دانشگاه شود. اعدادي که از میانگین کل اعدادسبه میانحراف معیار آن محا
  نگاشت 92صفر تا  بازه  در   به صورت خطی ماندهشوند. سپس ماکزیمم و مینییم اعداد باقیارزش محسوب شده و حذف می

  می شوند.
 

    آموزش تیکم یابیارز در محاسبات اصول: 2 بند
:است شده استفاده ریز فیتعار و روابط از  2 بند محاسبات در  
 در...  و تکرار نیدوم تکرار، نیاول تکرار، بدون دروس يبرا....  ،25/0 ،5/0 ،1 صورت به) 퐾( یکاهش بیضرام، - iبراي درس  -

 ) 푀( با درس درهر استاد هر مشارکت درصد  و) 푛(  با درس هر واحد تعداد طورنیهم. است دهیگرد اعمال سالمین هر
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نامه حق التدریس به آن اشاره شده است، که در آیین  푖کالس   براي تاثیر دادن تعداد دانشجویاننمایش داده شده است. 
 اعمال گردیده است.براي هر دوره تحصیلی به طور مجزا مطابق نمودارهاي زیر  퐾ضریب 

  
 در ضریب 6-2تا  1-2بندهاي شیوه نامه شامل زیر  2بند کمیت تدریس، کل امتیاز امتیاز براي تاثیر دادن کیفیت تدریس در -

)  ضرب 66به استاد  4امتیاز بند کل (نسبت  دسترسیمیزان  و سپس در ضریب )92به  استاد  1امتیاز بند کل (نسبت  کیفیت
  شود.می

امتیاز  1امتیاز براي مرتبه استادي و  2،  6-2تا  2-2هاي بندزیر علمی پس از محاسبه براي تاثیر دادن مراتب اعضاي هیأت -
 شود.براي مرتبه دانشیاري به عنوان امتیاز اندوخته در نظر گرفته می

تا  2-2هاي زیر بند اگر مجموع امتیازشود. کسر موظف استادانی که مسئولیت ستادي دارند به امتیاز اندوختهایشان اضافه می -
کمتر از متوسط واحد هاي اخذ شده (کارشناسی+ تحصیالت تکمیلی) در  2پس از اعمال همه ضوابط بند  استادي 2-6

   کند.از امتیاز اندوخته خود استفاده میدانشکده امتیاز دانشکده باشد، تا میزان متوسط 
و  تحصیالت تکمیلی روزانه، پردیسهاي کارشناسی، کالسثبت نام شده در محدودیتی روي حداقل تعداد دانشجویان  2در بند  -    

هر ثبت شده در یان بر حسب تعداد دانشجو 퐾ضریب  زیر نمودار هاي مطابق در عوض  .در نظر گرفته نشده استمجازي 
퐾دروس الکترونیکی مستقل از تعداد دانشجو: هاي براي کالسدر محاسبات اعمال شده است. این ضریب کالس  = 0.5  

  می باشد.
 

 
 درس کارشناسی نظري غیرسرویسی.  -1شکل

 
 درس کارشناسی نظري سرویسی.  - 2شکل 

 
 درس کارشناسی عملی (آزمایشگاه یا کارگاه). - 3شکل 
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 . 1بدنی و ورزش تربیت - 4شکل 

 
 . درس تحصیالت تکمیلی عملی - 5شکل 

 
  

  درس تحصیالت تکمیلی نظري. - 6شکل 
 

  هاي کارشناسینامهپایانراهنمایی : 1- 2بند زیر 
و در سال ها نامهپایان  واحدتعداد کل کارشناسی، میزان مشارکت استاد و  هاينامهپایانبراي راهنمایی  نامهشیوه 1-2 زیر بنددر  

  فرمول زیر محاسبه گردید:امتیاز نهایی با 
  

min 4.5, کل تعداد واحد پایان نامه ها در سال  درصد مشارکت  

       
   .است  5/4در سال حداکثر امتیاز قابل اخذ نامه شیوهکه بر اساس 

اما هیچ درس دیگري نداشته باشد و  و امتیاز این بخش را دریافت کند، نامه کارشناسی داشته باشدممکن است استادي پایان :نکته
  نداشته باشد. نامهشیوه  4-1و  1-1بنابراین امتیازي از 

  
  کارشناسینظري دروس تدریس : 2- 2 زیر بند

  رابطه زیر است:بر اساس در سال  5/13امتیاز و حداکثر امتیاز  5/1حداکثر امتیاز هر واحد درسی  -
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min 13.5, 1.5 × 푛 푀 퐾 퐾  

  
لحاظ شود به طور جداگانه  شیوه نامه 6-2ها در این بخش حذف گردید زیرا باید امتیازش در بخش دروس سرویسی از کل داده -

  تا سقف اعمالی اشکالی ایجاد نکند.
  
  

  تحصیالت تکمیلیوس درتدریس  : 3- 2 زیر بند
 

  بر اساس رابطه زیر است:  در سال 9امتیاز و حداکثر امتیاز   1حداکثر امتیاز هر واحد درسی  -
  

min 9, 1 × 푛 푀 퐾 퐾  

  
 زیر بندشود و اضافه می 4-2 زیر بنددر  تحصیالت تکمیلی به امتیاز دروس عملی کارشناسی عملیهمچنین امتیاز دروس 

  .اي نداردجداگانه
  

  :  تدریس دروس آزمایشگاهی و کارگاهی4- 2 زیر بند
 

  بر اساس رابطه زیر است:در سال   6امتیاز و حداکثر امتیاز   1حداکثر امتیاز هر واحد درسی  -
  

min 6, 1 × 푛 푀 퐾 퐾  

 در نظر گرفته شده است.کارشناسی تربیت بدنی جزء دروس  -
  

  علوم پایه  دروس سرویسیتدریس  : 6- 2 زیر بند
  بر اساس رابطه زیر است:در سال   15امتیاز و حداکثر امتیاز   8/1حداکثر امتیاز هر واحد درسی  -
  

min 15, 1.8 × 푀 퐾 푛  

  
  .شودلحاظ می 4-2در بخش  سرویسی شود و دروس عملیامتیازات دروس نظري محسوب میبراي دروس این بخش، صرفا 

  
   2در بند  بر کمیت 1از بند اعمال ضریب کیفیت  

جا که ارائه کمیت زیاد درس تنها در شوند؛ لیکن از آني اعداد با هم جمع زده میهاي کمیت، همهپس از تعیین امتیازات بخش
  شود:به صورت زیر محاسبه می 2است، امتیاز کل بند قابل قبول صورت حفظ کیفیت دروس 
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max 0.1,
2 − −1 و 4 امتیاز بند زیر 4

66
×  

2 − −1 و  1 امتیاز بند زیر  1
92

× امتیاز کل بند 2  

 
  جلوگیري از کوچک شدن بیش از اندازه بخش کمیت اعمال شده است.براي  1/0مقدار  

  
  

   آموزشیو رعایت مقررات نظم :  3بند 
   صورت می گیرد. نامه فقط کسر نمرات شیوهبر اساس شود و میلحاظ هر استاد به  امتیاز 03هاي ارزیابی شاخص 3بند ر د
  

جبران دروس هفته  3تا  امتیازً  4آن  امتیاز منفی و براي جبران  5 عدم تشکیل درس  براي هر جلسه  : 2- 3و  1- 3هاي  زیر بند
هاي بعد این بازگرداندن نمره انجام لیکن براي سال لحاظ گردید. یامتیاز جبران 2و براي بیش از سه هفته غیبت،  تشکیل نشده،

  شود. لحاظ میاز استاد غایب فقط ، کسر نمره شوندمیارایه  مدرس 1با بیش از  ی کهدر این بخش براي دروس نخواهد شد.
 :شودمحاسبه میبه صورت زیر  2- 3 زیر بندمحاسبه امتیاز 

 
4
5 × (1− (امتیاز 3 ×   

푚푖푛 یجبران تا سقف سه هفته  , دقایق   مجموع دقایق کالسهاي تشکیل  نشده بر اساس سیستم گلستان تا سقف سه هفته
کل دقایق تشکیل نشده هر درس

+
2
4 ×푚푖푛 یجبران افزون  بر سه هفته  , دقایق  لیتشک  نشده بر اساس سیستم گلستان افزون بر سقف سه هفته قیدقا کالسهاي   مجموع 

کل دقایق تشکیل نشده هر درس
 

  
شود. به طور خاص براي میمنفی اعمال امتیاز  3 تا سقف درس در خارج بازه مقرردرج نمره هر بابت  براي قفل نمره،  : 3-3 زیر بند
  گردد.میروز براي هر درس کسر  10نمره تا حداکثر  3/0 تاخیر هر روز

، زمان مجاز تر استطوالنی 971-972دو نیم سال هاي معماري و عمران در وس دانشکدهرمجاز براي برخی داین که مهلت  با توجه به 
   در نظر گرفته شد.از سیستم گرفته شد و  مبناي تاخیر 

  
درس مسئول قفل به ستادان هر زیرا همه ا ،می شودتقسیم بین استادان براي دروس مشترك، امتیاز منفی به طور مساوي  :1نکته 

  درس هستند.آن موقع نمرات 
ها اصال زیرا برخی دانشکده ،هاي دانشجویی از کسر نمره بابت تاخیر در قفل نمرات معاف شددرس آشنایی با رشته و مهارت :2نکته 

  کنند.براي این درس نمره اعالم نمی
 

     تکمیلیتحصیالت زمان ماندگاري دانش آموختگان  : 6-3 زیر بند
بر حسب روز انجام شده دفاع روز زمان ماندگاري تحصیلی هر دانشجو با توجه به تاریخ شروع به تحصیل و تاریخ تمام محاسبات  ا) 
  .است

  
   :ارشدکارشناسیدانشجویان  ب)

کسرشده و تفاضل براي هر  راهنما استاد آموختهدانشهر  تحصیلی ماندگاري از آموختگان دانشکدهدانشتحصیلی متوسط ماندگاري 
با  ود.شمی محاسبه امتیاز − افزایش ماندگاري روزهر  و براي +دانش آموخته هر براي نسبت به دانشکده کاهش ماندگاري  روز

 30ود (ماه شمیمنظور امتیاز  -3 تاخیر ماه 6 هر + و3آموخته نسبت به متوسط دانشکده  دانشماه تعجیل هر  6 هر براي ،این حساب
آموخته با کمترین دانش 3د، حداکثر ننفر باش 3در صورتی که تعداد دانش آموختگان یک استاد بیش از روز فرض شده است). 

   است. - 5حداقل آن   و 20د. سقف امتیازات نشومیلحاظ در محاسبات ماندگاري 
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میمنظور دانشجو  3براي امتیاز  3براي هر دانشجو و حداکثر تا   امتیاز 1 آموخته،همچنین به پاس زحمات استاد براي هر دانش -
  شود. 

  شود.امتیاز اولیه و هم امتیاز روزشمار به صورت مساوي براي هر دو استاد لحاظ می 1براي دانشجویان با دو استاد راهنما، هم  -
  شود.محاسبات صرفا براي دانشجویان روزانه و نوبت دوم انجام می -

 
    دانشجویان دکترا:  )ج

راهنما استاد  آموختگاندانشتمام تحصیلی  متوسط ماندگاري وآموختگان دانشکده دانشتحصیلی متوسط ماندگاري تفاضل 
ماندگاري افزایش  روزهر براي  و + نسبت به دانشکده کاهش ماندگاريروز و براي هر ارزیابی آموزشی محاسبه شده در سال 
−  امتیاز در نظر گرفته می شود -  9تاخیر یک سال +  و 9تعجیل  یک سال با این حساب براي امتیاز منظور می شود.   

   است. - 10و  حداقل آن  20سقف امتیازات   .شده است) فرضروز  360سال(
   شود.امتیاز منظور می 2آموخته دوم امتیاز و براي دانش 3آموخته اول همچنین به پاس زحمات استاد، براي دانش -
  شود.براي دانشجویان با دو استاد راهنما، هم  امتیاز اولیه و هم امتیاز روزشمار به صورت مساوي براي هر دو استاد لحاظ می -
دگاري دانشجویان استاد نآموخته پردیس براي استاد مربوطه موجب کاهش متوسط ماهر دانشماندگاري در صورتی که لحاظ کردن  -

   ، این دانشجو (و نیز امتیاز اولیه) لحاظ خواهد شد.شود
  
  


