
 

 

 ۱۳۹8شیوه نامه انتخاب اساتید نمونه دانشگاه میبد در سال 

( باهدف تجلیل از مقام 1398دانشگاه میبد به مناسبت دهه سرآمدی آموزش )سوم تا دوازدهم اردیبهشت ماه 

ونه خواهد نمود. در همین راستا شیوه و تجلیل از مقام شامخ اساتید، اقدام به معرفی استاد نم ،معلم الگوسازی

  :نامه انتخاب اساتید نمونه و شرایط آن به شرح ذیل اعالم می گردد

 شرایط الزم جهت انتخاب استاد نمونه .۱

الف( الزم است افراد معرفی شده عضو هیأت علمی پیمانی یا رسمی دانشگاه بوده و از مقبولیت و صالحیت 

 .استاد نمونه برخوردار باشدالزم برای انتخاب به عنوان 

 .سال سابقه فعالیت تمام وقت در دانشگاه میبد داشته باشد 3ب( عضو هیأت علمی باید حداقل 

 ج( از قسمت کیفیت تدریس )ردیف اول کار برگ( بایستی حداقل امتیازات ذیل را داشته باشد:

 14   مربی مرتبه در 

 1۵  در مرتبه استادیاری  

 1۶ ری و استادیدر مرتبه دانشیا 

 

 .د( متقاضی باید در چهار سال گذشته به عنوان استاد نمونه معرفی نشده باشد

ه( مجموع امتیازات فرد معرفی شده به دفتر نظارت و ارزیابی نباید کمتر از امتیازات تعیین شده در ذیل 

 :باشد

 امتیاز 1۶0   استاد 

 امتیاز 1۵0   دانشیار 

 امتیاز 140   استادیار 

 امتیاز 120   مربی 

 

 شیوه اجرایی انتخاب استاد نمونه .2

 کاربرگ در ارزیابی خود ستون و 12 کاربرگ تکمیل به نسبت باشند می شده اعالم شرایط واجد که همکارانی

 کدهدانش روسای .نمایند تحویل (هاشمی خانم) دانشکده دفتر به را شده تکمیل های کاربرگ و نموده اقدام دو

 سبک را الزم امتیازات که کسانی از نفر دو معرفی به نسبت دانشکده شورای در ها کاربرگ بررسی از پس ها

 .نمایند اقدام اند نموده

 



 

 

 

یازات(، امتیازات موجود در سیستم گلستان : ارزیابی افراد بر اساس و خودارزیابی اسانید. )کار برگ امت۱صره بت

 .و ارزیابی و کیفی صورت می گیرد

تمامی مراحل بررسی پرونده ها محرمانه بوده و اسامی نهایی اساتید نمونه، صرفا از طریق دفتر : 2تبصره 

 .نظارت و ارزیابی اعالم می شود

ارزیابی ارسال گردد. ترتیب اثر داده نخواهد  به تقاضاهایی که پس از موعد مقرر به دفتر نظارت و: ۳تبصره 

 .شد


