شيوهنامه حمايت از فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيأتعلمي«آموزانه»
مقدمه
دانشگاه داراي تاريخي پرفرازونشيب است که در پرتو تحوالت جديد جهاني و اجتماعي ،نظام توليد دانش و الگوهاي آموزشي و پژوهشي آن ،متحول شده است و براي پيشبرد اهداف و
آرمانهاي خود نياز به سازگاري با تغييرات و دگرگونيها دارد .امروزه بينالمللي سازي و جهانيشدن آموزش عالي از يکسو و خالقيت و کارآفريني از سوي ديگر بهصورت يک رويکرد غالب
درآمده و بهتبع آن نسل جديدي از دانشگاهها ظهور و بروز پيدا کرده است که انتظاراتي جديد از آن در توسعه پايدار بهويژه در ابعاد انساني ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و فنّاوري ميرود .به
نظر ميرسد در حوزه¬ي آموزش تغيير پارادايمي در حال شکلگيري است که بيش از آنکه بهمانند گذشته به درون معطوف باشد ،ميبايست پاسخگوي تحوالت سريع جامعه جهاني و محلي
باشد .ظهور جامعه هوشمند ،خالق ،يادگيرنده و حاکميت فرهنگ شبکهاي و تجلي دانشگاههاي نسل جديد ،از يکسو اهداف و مأموريتهاي جديدي را براي دانشگاهها ترسيم نموده است و
از سوي ديگر متصديان آموزش عالي نيازمند نگرشي هستند که به همه ابعاد توجه نموده و بهجاي سادهسازي و تقليلگرايي امور ،به درک و فهم مسائل جهت تبيين ،پيشبيني و حتي
کنترل پديدههاي آموزش عالي بپردازند؛ چراکه برداشت سطحي و سنتي از نهاد آموزش عالي معاصر ،به اتخاذ راهکارهاي غيرمنطقي و کوتهبينانه منجر خواهد شد .ازاينرو دستيابي به
ديدگاهي جامع ،عميق ،منعطف ،پويا و سيستمي نيازمند سياستگذاري صحيح جهت برنامهريزي نظام آموزش عالي ميباشد .به همين منظور در راستاي تحقق اهداف کالن معاونت آموزشي
دانشگاه شهيد چمران اهواز و ايجاد بسترهاي الزم جهت تحقق دانشگاه خالق ،کارآفرين و پاسخگو ،شيوهنامه حاضر بهمنظور ارزشگذاري فعاليتهاي آموزشي تدوين شده است تا در کنار
فعاليتهاي پژوهشي ،تصوير و کارنماي جامعتري از فعاليتهاي آموزشي اعضاء محترم هيئتعلمي ارائه دهد؛ چراکه آموزش و پژوهش دو بال توسعه هستند که هرکدام بدون ديگري
نميتواند انتظارات از يک دانشگاه نسل جديد را برآورده سازد.
ماده  -1تعاريف
الزامات آموزشي :فعاليتهاي آموزشي پايه که ارتقاي سطح آموزش و ايجاد نظم و انضباط آموزشي را به همراه دارد.
امتياز آموزشي پايه :از حاصل جمع امتياز ارزشيابي دانشجويان و نظم و انضباط آموزشي براي دروس دو نيمسال تحصيلي به دست ميآيد.
ارزشيابي دانشجويان :نتايج ارزشيابي دو نيمسال تحصيلي متوالي که توسط دانشجويان بر مبناي واحد همه دروس ارائهشده در هر نيمسال انجام ميشود.
دامنه ارزشيابي :نمرات ارزشيابي که در دامنه حد عالي تا ضعيف قرار دارند؛ و بر مبناي جدولهاي  2-2و  2-3ماده  2شيوهنامه ترفيع ساليانه اعضاي هيئتعلمي دانشگاه شهيد چمران اهواز محاسبه ميگردد.
حد عالي ارزشيابي :نمرات ارزشيابي دو نيمسال تحصيلي متوالي که براي مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد تمام به ترتيب برابر يا باالتر از  2/5 ،3/5 ،4/5و  2/5قرار دارد 19( .تا )20
حد خوب ارزشيابي :نمرات ارزشيابي دو نيمسال متوالي که براي مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد تمام به ترتيب برابر يا باالتر از  1/5 ،2/5 ،3/5و  1/5قرار دارد 18( .تا )18/99
حد متوسط ارزشيابي :نمرات ارزشيابي دو نيمسال متوالي که براي مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد تمام به ترتيب پايينتر از  1/5 ،2/5 ،3/5و  1/5قرار دارد 17( .تا )17/99
حد ضعيف ارزشيابي :نمرات ارزشيابي دو نيمسال متوالي که براي مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد تمام پايينتر از  16/99قرار دارد.
آموزش ترکيبي :آموزشي که در آن افزون بر سخنراني از ديگر وسايل کمکآموزشي (پاورپوينت ،فيلم ،واقعيت مجازي ،فلش کارت و  )...و لمسي – حرکتي (بازديد علمي و  )...استفاده شود.
حضور مؤثر :حضور عضو هيئتعلمي در اتاق کار خود ،شرکت در جلسات گروه و دانشکده ،حضور بهموقع در کالس و جلسه امتحان ،پاسخگويي به دانشجويان ،اعالم زمان حضور ،مشاوره در پورتال و دفتر کار
و ساير فعاليتها است.
توانمندي آموزشي :مجموعه فعاليتهاي آموزشي عضو هيئتعلمي که به افزايش سطح توانمندي آموزشي خود و ديگران ميانجامد.
آموزانه :اعتبار مالي آموزشي است که براي افزايش سطح توانمندي آموزشي عضو هيئتعلمي به ايشان اعطا ميشود.
الگوي انتقالي آموزش :الگويي که بر مبناي آن مدرس افزون بر انتقال دانش تالش ميکند تا در مقطع کارشناسي ،توان اشتغال پذيري ،در مقطع کارشناسي ارشد ،توان پژوهشي و در مقطع دکتري ،قابليت
مرجعيت علمي – اجتماعي را ارتقا و شايستگيهاي (شناختي ،هيجاني -اجتماعي و حسي -ادراکي) را در دانشجويان تقويت کند.
طرح آموزشي :طرحهايي که باهدف «پژوهش در آموزش» در کالس درس ،دانشکده ،دانشگاه و جامعه انجام ميشوند و ميتوانند به معرفي فعاليتهاي بديع و خالقانه و يا به حل مسائل و مشکالتي آموزشي
بپردازند .اين طرح به شکل سخنراني  /کارگاه و گزارش ارائه ميشوند.
دانشآموخته برجسته :فردي است که تحت راهنمايي عضو هيئتعلمي دانشگاه توانسته است حائز کسب جوايز معتبر ملي و بينالمللي و يا بهعنوان عضو هيئتعلمي در يکي از دانشگاههاي معتبر کشور يا
دانشگاههاي معتبر بينالمللي پذيرفته شود؛ و يا دانشجو /دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشدي که با دريافت آموزش کيفي فعاليت او منجر به انتشار پژوهش در مجالت معتبر گردد.
شايستگيهاي آموزشي :مجموعه فعاليتهاي آموزشي است که عضو هيئتعلمي با استفاده از آنها برجستگي و شايستگي آموزشي خود را نشان ميدهد.
عضو هيئتعلمي وابسته :افراد برجسته علمي داخل و خارج از کشور که بهمنظور توسعه و تقويت فعاليتهاي آموزشي به درخواست دانشکده  /گروه در دانشگاههاي معتبر بکار گرفته ميشود.

ماده  -2الزامات آموزشي اعضاي هيئتعلمي
الزامات آموزشي شامل ارزشيابي دانشجويان ،انضباط آموزشي و ارزشيابي مديران ميباشد (جدول .)1

جدول  -1شاخصها و نحوه امتيازدهي بخش اول
شاخص امتيازدهي

الف -ارزشيابي
دانشجويان (به تفکيک

حد عالي ارزشيابي

3

حد خوب ارزشيابي

2

18 -18.99

1

17 -17.99

صفر

کمتر از 17

حد ضعيف ارزشيابي

شرايط
آموزانه

ب -انضباط آموزشي

طرح درس روزآمد (تحصيالت تکميلي)

0.5

برگزاري کامل جلسات کالس ( 16هفته)

0.75

استفاده از آموزش ترکيبي

ارزيابي رعايت نظم و انضباط درسي و شئون آموزشي مطابق با کاربرگ شماره 1-2
آييننامه ارتقاء

مجموع دو
نيمسال

تأييدکننده

معاونت آموزشي
و تحصيالت

حداقل امتياز

تکميلي دانشگاه

4.25

معاونت آموزشي
حداقل امتياز 1.25

و تحصيالت
تکميلي دانشگاه

تا 0.75

شاخص امتيازدهي

پ -ارزشيابي دانشکده

دو نيمسال

19-20

کارشناسي و تحصيالت حد متوسط ارزشيابي
تکميلي)

تخصيص

ميانگين امتياز

توضيحات

مرجع

سقف امتياز

توضيحات

مرجع

حداکثر

تأييدکننده

امتياز7

معاونت آموزشي
1.4

حداقل امتياز 1

و تحصيالت
تکميلي دانشگاه

ماده  :3توانمنديهاي آموزشي اعضاي هيئتعلمي
توانمنديهاي آموزشي شامل نوآوري و فناوري آموزشي ،تهيه و تدوين مطالب درسي ،طرح آموزشي ،پيشنهاد سازنده آموزشي ،آموزش بينالمللي ،آموزش مجازي ،خدمات و آموزش مهارتي ،آموزش دوره
کارشناسي ،آموزش مشترک ،آموزش در ساير دانشگاهها و سازمانها ،آموزش و رسانه ،کارگاه /مدرسه فصلي ،سخنراني علمي ،شناسايي ،هدايت و بهرهمندي از استعدادهاي برتر (علمي ورزشي) ،توان اشتغال
پذيري و شاگرد پروري ،سنجش و اندازهگيري و نمايندگي و عضويت در کارگروه ،کميته و شوراها ميباشد.

جدول  :2شاخصها و نحوه امتيازدهي توانمندي آموزشي
شاخص امتيازدهي

رديف

امتياز

توضيحات

تا 4

-

توليد محتواي آموزشي (ويژه دورههاي آموزشي دانشگاه)

2

-

توليد محتواي آموزشي (در راستاي ارتباط با صنعت و جامعه)

2

ايجاد وبگاه آموزشي و ارائه خدمات بر خط روزآمد آموزشي

2

تهيه و توليد نرمافزارهاي آموزشي

1

نوآوري و فناوري
آموزشي

ارائه طرح درس مبتني بر برنامه درسي بازنگري شده دوره کارشناسي (با تائيد گروه و
معاون آموزشي دانشکده)

2

تهيه و تدوين مطالب

ارائه طرح درس مبتني بر برنامه درسي بازنگري شده به زبان خارجي

درسي

تا ( 1حداکثر )2

حداکثر  4امتياز در
هرسال

مرجع
تأييدکننده

امتياز در
واحد سقف

معاونت آموزشي
و تحصيالت

12

تکميلي دانشگاه

بر مبناي فعاليت
هرسال

-

مدير گروه و
معاون آموزشي

تا ( 1.3حداکثر
)2.6

-

دانشکده
9.5

بازنگري يا تدوين دوره

تدوين و بازنگري برنامه درسي جديد

حداکثر

تا 5

کارشناسي ،تحصيالت
تکميلي ،به زبان فارسي يا
انگليسي

وزارت عتف

شاخص امتيازدهي

رديف

مجري مسئول
3

امتياز

توضيحات

تا  3امتياز

در سطح دانشکده،

طرح مرتبط با کيفيت
آموزشي

دانشگاه ،برون دانشگاهي،
يا سفارشي معاونت

مجري همکار

تدريس به دانشجويان غير ايراني به زبان فارسي

تدريس به دانشجويان غير ايراني به زبان خارجي
در دانشگاه (بهجز رشتههاي زبانهاي خارجي)

4

آموزش بينالمللي

5

آموزش مجازي

6

آموزش دوره کارشناسي

7

آموزش مشترک

8

آموزش در رسانه معتبر

9

کارگاه  /مدرسه فصلي

تدريس به دانشجويان غير ايراني به زبان خارجي
در دانشگاه (ويژه رشتههاي زبانهاي خارجي)

تا  2امتياز
کارشناسي

0.1

ارشد /دکتري حرفه اي

0.2

دکتري

0.3

کارشناسي

0.2

ارشد /دکتري حرفه اي

0.3

دکتري

0.4

کارشناسي

0.1

ارشد /دکتري حرفه اي

0.2

دکتري

0.3

 100دانشگاه برتر
تدريس اعضاي هيئتعلمي در خارج از کشور (بر
اساس رتبهبندي تايمز براي دانشگاهها) هر دوره

آموزشي دانشگاه

-

مرجع
تأييدکننده

حداکثر
امتياز در
واحد سقف

معاونت آموزشي
و تحصيالت

2

تکميلي دانشگاه

-

10

5

دانشگاه با رتبه بين  101تا 500

4.5

دانشگاه با رتبه بين  501تا 1000

4
معاونت آموزشي و

تدريس در کد رشتههاي مجازي (دانشگاه)

0.25

تدريس در مقطع کارشناسي توسط استاد

0.25

دروس معرفي به استاد

0.25

حداکثر  1امتياز

تدريس مشترک در گروه با همکار خارج از ايران در هر درس

تا4

هر واحد درسي

انتشارات آموزشي در روزنامه  /جرايد معتبر

تا2

هر مورد

گفتگوي آموزشي در رسانه

تا2

هر مورد

درون دانشگاهي

هر ساعت تا 0.25

حداکثر  2امتياز

ساير دانشگاههاي کشور

هر ساعت تا 0.5

حداکثر  5امتياز

به ازا هر واحد درسي تحصيالت تکميلي

5

دانشگاه

به ازا هر واحد درسي معاونت آموزشي
و تحصيالت

5

تکميلي دانشگاه
معاونت آموزشي و
تحصيالت تکميلي

10

دانشگاه

و تحصيالت

مدرس
هر ساعت تا 4

حداکثر  10امتياز

هر ساعت تا 0.5

حداکثر  10امتياز

درون دانشگاهي

هرجلسه 1

حداکثر تا  2امتياز

ساير دانشگاههاي کشور

هرجلسه 2

حداکثر تا  4امتياز

سازمانهاي غيردانشگاهي

10

غيرهمايشي

معاونت آموزشي

دانشگاههاي خارج از کشور

معاونت آموزشي

سازمانها و ارگانهاي غيردانشگاهي

هرجلسه تا 1

حداکثر تا  10امتياز تکميلي دانشگاه
حداکثر تا  2امتياز
در سال

12

تکميلي دانشگاه

و تحصيالت
هرجلسه تا 5

4

تکميلي دانشگاه

و تحصيالت
بينالمللي

سخنراني علمي :مدعو-

معاونت آموزشي

18

شاخص امتيازدهي

رديف

تدريس کالسهاي آمادگي المپياد دانشجويي استعدادهاي برتر
شناسايي ،هدايت و
آمادهسازي دانشجويان جهت مسابقات معتبر داخلي و خارجي (تدريس نظري و

11

بهرهمندي از
استعدادهاي برتر (علمي عملي ،مربيگري)
و ورزشي) حوزه
دانشجويي

هربرنامه تا 1.5
هربرنامه تا 3

طراحي مسابقات معتبر دانشجويي (برنامه محور)

هربرنامه تا 2

هدايت دانشجويان استعدادهاي درخشان براي بهرهمندي جامعه و صنعت

هربرنامه تا 3

استفاده از دستيار آموزشي
استفاده از دانشآموختگان به شيوه تدريس گروهي
استاد راهنماي تحصيلي دانشجويان دوره کارشناسي ،دانشجويان غير ايراني و
دانشجويان شاهد و ايثارگر
12

امتياز

توان اشتغال پذيري و تربيت دانش آموخته برجسته

1
تا 0.5

توضيحات

هر دوره
-

معاونت آموزشي
و تحصيالت

15

تکميلي دانشگاه

هر دستيار (حداکثر
 4امتياز)
هر واحد درسي
(حداکثر  2امتياز)

تا 5

هرسال
به ازاي هر دعوت

استفاده از متخصصان ميهمان داخلي در کالس (در قالب طرح آموزانه)

واحد سقف

امتياز)

تا 1

0.5

تأييدکننده

امتياز در

هر دوره (حداکثر 3

هر نيمسال

شاگرد پروري

مرجع

حداکثر

معاونت آموزشي
و تحصيالت

10

تکميلي دانشگاه

(حداکثر  2امتياز در
هر نيمسال)

بازديدهاي علمي جهت دروس نظري (در قالب طرح آموزانه)
اعزام دانشجويان توسط عضو هيئتعلمي جهت شرکت در کارگاه آموزشي داخل
کشور (در قالب طرح آموزانه)
طراح سؤاالت آزمونهاي دانشگاهي (آزمونهاي زبان دانشگاه) و سازمانها
13

14

سنجش و اندازهگيري

نمايندگي و عضويت در
کارگروه ،کميته و شوراها

1

تا 0.5

به ازاي هر بازديد
(حداکثر  2امتياز)
هر دانشجو (حداکثر
 2امتياز)

تا 1

-

طراحي سؤاالت المپياد دانشجويي

هر سؤال 0.25

-

طراحي سؤاالت سازمان سنجش

تا 3

-

در سطح وزارت عتف ،فرهنگستان و موارد مشابه

تا 3

هرنمايندگي يا عضويت

در سطح بينالمللي

تا 4

هرنمايندگي يا عضويت

ساير سازمانها

تا 2

هرنمايندگي يا عضويت

معاونت آموزشي
و تحصيالت

6

تکميلي دانشگاه

معاونت آموزشي
و تحصيالت

9

تکميلي دانشگاه

مجموع امتيازات

130.6

ماده  -4شايستگيهاي آموزشي اعضاي هيئتعلمي
جدول  :3شاخصها و نحوه امتيازدهي شايستگي هاي آموزشي

رديف

شاخص امتيازدهي

عضو هيئتعلمي برگزيده آموزشي کشور
15

شايستگيهاي آموزشي عضو هيئتعلمي برگزيده آموزشي دانشگاه
عضو هيئتعلمي وابسته

امتياز

توضيحات

مرجع
تأييدکننده

20

وزارت عتف

8

معاونت آموزشي و

5

ماده  -5ساير فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيئتعلمي
ساير فعاليتهاي آموزشي شامل همکاريهاي بينالمللي ،نمايندگي و عضويت در کارگروههاي دانشگاه و فعاليتهاي متفرقه آموزشي ميباشد.

تحصيالت تکميلي
دانشگاه

حداکثر
امتياز در
واحد سقف

33

جدول  :4شاخصها و نحوه امتيازدهي ساير فعاليت هاي آموزشي
شاخص امتيازدهي

رديف

امتياز
اچ ايندکس باال

دعوت از اساتيد خارج از کشور جهت تدريس در اچ ايندکس متوسط

توضيحات

امتياز در
واحد سقف

3

2

دانشگاه (برمبناي شاخص هرش)
اچ ايندکس پايين

مرجع
تأييدکننده

حداکثر

هر استاد

1
معاونت آموزشي

16

همکاريهاي بينالمللي جذب و پذيرش دانشجوي غير ايراني با تأييد
مديريت همکاريهاي علمي بينالمللي دانشگاه

کارشناسي

0.25

تحصيالت تکميلي

0.5

پذيرش و راهنمايي دانشجوي خارجي در قالب بورسيه وزارت عتف

0.5

پذيرش و راهنمايي دانشجوي خارجي نخبه در قالب بورسيه دانشگاه

0.5

و تحصيالت

هر دانشجو
(حداکثر 1امتياز)

تکميلي يا

5

پژوهشي دانشگاه

هماهنگي و اعزام هيئتعلمي ،کارمند و دانشجو براي شرکت در کارگاه ،دورههاي
آموزشي و بازديدهاي بينالمللي بر اساس آوردههاي بيروني (فراهم نمودن امکان

تا 2

بهرهمندي از اعتبار بينالمللي)
17

نمايندگي و عضويت در کارگروه ،کميته ،شوراها در سطح دانشگاه

تا  1حداکثر 2

هر نمايندگي يا

-

عضويت

تأسيس انجمن علمي (در سطح ملي و بينالمللي) بنام دانشگاه

تا 10

هر مورد

اخذ مجوز برگزاري آزمون (تافل ،آيلتس و  )...بنام دانشگاه

تا 5

هر مورد

وزارت عتف

سازمان سنجش

18

فعاليتهاي متفرقه

و يا سازمانهاي
معتبر متولي ديگر

آموزشي
سرپرست مسابقات دانشجويي معتبر داخلي و خارجي

تا 2

هر مورد

همکاري در برگزاري آزمونهاي دانشگاهي (امتحان جامع و  ،)...سراسري

تا 2

هر مورد

همکاري در عقد تفاهمنامه آموزشي يا عملياتي کردن آن

تا 3

هر مورد

10

معاونت
دانشجويي
معاونت آموزشي

مجموع امتيازات

15

ماده  -6امتياز آموزانه (اعتبار آموزشي) از ميانگين سه سال حاصل جمع امتيازات جداول الزامات و توانمنديهاي آموزشي به دست ميآيد و پس از تصويب و تخصيص اعتبار توسط هيئترئيسه دانشگاه
بهصورت ساليانه به عضو هيئتعلمي ابالغ ميگردد و عضو ميتواند در بازه زماني سهساله در موارد زير هزينه نمايد:
 -1خريد کاالهاي کمکآموزشي :کاالهاي کمکآموزشي مانند نرمافزار آموزشي ،ابزارهاي آموزشي ،ماکتهاي آموزشي ،شبيهسازهاي آموزشي ،پکيج آموزشي ،راهاندازي سايتهاي آموزشي ،هارد اکسترنال و
ساير کاالهاي درخواستي تا سقف  100ميليون ريال با تائيد معاونت آموزشي دانشکده و بيشتر از آن با مجوز معاونت آموزشي دانشگاه ميباشد.
 -2هزينه شرکت در کارگاههاي آموزشي :شامل هزينه ثبتنام ،هزينه بليط و هزينههاي جانبي است که جهت اعضاي هيئتعلمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي ايشان ميباشد.
 -3هزينه شرکت در کميتههاي وزارت عتف ،سازمان سنجش آموزش کشور و ساير وزارتخانههاي مرتبط :شامل هزينه بليط و هزينههاي جانبي ميباشد.
 -4هزينه بازديدهاي علمي دانشجويي :شامل هزينه وسيله نقليه و ساير هزينهها (با فاکتور يا بدون فاکتور) است (منظور بازديدهاي علمي است که در سرفصل دروس الزامي نميباشد).
 -5هزينه دستيار آموزشي :جبران هزينه دستيار آموزشي تا سقف  50درصد حقالزحمه مصوب با تائيد عضو هيئتعلمي در پايان هر نيمسال تحصيلي قابل پرداخت است.

 -6هزينههاي طرحهاي آموزشي دانشگاهي بعد از ابالغ «شيوهنامه طرح آموزشي» توسط معاونت آموزشي دانشگاه ،قابلاجرا ميباشد.
 -7هزينه دعوت از متخصصان ميهمان داخلي در کالس :شامل هزينه بليط و هزينههاي جانبي است.
تبصره :هزينه کردها در موارد خاص با مجوز معاونت آموزشي دانشگاه قابل پرداخت ميباشد.
اين شيوهنامه در شش ماده و دو تبصره در کارگروه تخصيص پژوهانه دانشگاه مورخ  1400/04/05تصويب شد.
اين شيوهنامه در شش ماده و دو تبصره در هيات رييسه دانشگاه مورخ  1400/05/10تصويب شده است و از اين تاريخ الزماالجرا ميباشد.

