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  : ١يكپيوست 
  ٩١٣٩اعضاي هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايرانآموزشي نامه ارزيابي شيوه

 

  مقدمه - اول
اين   گردد.ارائه مي  ١٣٩٩سال در ارزيابي آموزشي نامه شيوه  ٤  تا ١بندهاي ات محاسبه امتيازپيوست تعاريف و روش در اين        

  بوده است. آن ح جزئيات يشرتنياز به كه  استمواردي شامل توضيحات فقط 
 
  در ارزيابي كيفيت آموزش  محاسباتاصول :  ٤و  ١بند هاي  -دوم

و  دانشجويانهاي به بخش كيفيت آموزش براساس ارزشيابي استادان ات آموزشيامتيازبراي محاسبه هاي اصلي يكي از بخش
ارزشيابي از چند جنبه با امتياز فعلي ات ارايه شده در اينجا امتيازنكته قابل توجه اين است كه تعلق دارد.  آموختگاندانش

  به شرح زير است:ها ويژگي . به طور كلي اين در سيستم گلستان متفاوت استدانشجويان 
 هاي پرت بر اساس يك تعريف آماريدادهحذف  -
 دهندگانبا تعداد كم پاسخ دروسحذف  -
، در نظر گرفته گروه آنتادان بدني براي اس(فقط دروس تربيتحذف  ارزشيابي دروس آزمايشگاهي و عملي در ارزيابي كلي استاد  -

  شود)مي
 هاي كل دانشگاهارزشيابيهاي مختلف در مقايسه با دانشكدههاي دروس در ارزشيابيموازنه  -
با لحاظ كردن سابقه نمرات استاد و سابقه ارزشيابي دروس در  آن استادهر استاد بر ارزشيابي دانشجويان  نمرات دروساثر لحاظ كردن  -

 هاي گذشتهترم
و ، دهندگانپاسخمقاطع تحصيلي مختلف به نسبت تعداد  درپرديس  و هاي آموزشي روزانهدورهدانشجويان ي هاارزشيابيلحاظ كردن  -

  با وزن معين مجازي (برخط)دروس 
 كيفيت  ارزيابي  بخش هاي دروس مجازي خارج از خط درارزشيابيحذف  -

  )٩٨١-٩٨٢سال دو نيمو بازنشسته در  حذف استادان مدعودانشگاه (علمي هياتمحاسبات براي  اعضاي انجام  -

  
  .شده استارزيابي آموزشي استادان وارد آيين نامه  ١-٤و  ١-١ زير بندبه شرح زير در محاسبات دو موارد فوق  -

  

  ١-٤و  ١-١زير بندهاي براي محاسبات  هابردادهفيلترهاي اوليه اعمال  :  
» هاي دانشجوييآشنايي با رشته و مهارت«س ودربه همين دليل . ندهستبرخي دروس فاقد معدل درس  حذف دروس فاقد معدل: )ا

بر ارزشيابي درس نمره  متوسطزيرا امكان بررسي اثر  ؛هاي كل حذف گرديداز داده هادر مقطع كارشناسي در برخي دانشكده
با  نيز و جنس درس شودارائه ميدرس توسط ساير استادان و يا مركز مشاوره سيالبس اين هاي زيادي از بخش . ندارنداستاد را 

   متفاوت است.كارشناسي ساير دروس 
 ،از مجموعه دروس حذف گرديددر محاسبه كيفيت آمورش و عملي دروس آزمايشگاهي ئه اار: حذف دروس آزمايشگاهي و عملي  )ب

يابي دانشجو از استاد درس به شارزممكن است شود و زيرا عمدتا بخش زيادي از اين دروس توسط كارشناس آزمايشگاه ارائه مي
ج از اراده استاد است) (كه خارامكانات آزمايشگاه اشكاالت احتمالي در يا آزمايشگاه كارشناس دانشجو از يابي همزمان شدليل ارز

  تحت تاثير قرار گيرد.
 ،  عدد٩٨٢هاي قبل از سالبراي نيم گلستانيان در سامانه دانشجوهاي ارزشيابينمرات كف  :ارزشيابيترين كمبا  هاپاسخحذف   )ج

ترين مقدار ممكن است. اگر در يك درس، دانشجويي همه اعداد را كم ٤، برابر ٩٨٢هاي بعد از سالاين عدد در نيم. است ١٢
ي او ارزشي ندارد، ليكن به دليل ساختار گلستان، بزند، احتماال صرفا جهت رفع تكليف يا با انگيزه خاص پاسخ داده است و داده

سال در نيم ١٢ترين عدد پاسخ برابر يابي يك درس، كمت. بنابراين در كل سواالت ارزشها مقدور نيسشناسايي افراد و راي آن
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شود. به اين ترتيب حداقل يك سوال بافي است ها حذف ميشود. اين عدد از كل پاسختعيين مي ٩٨٢سال در نيم ٤، و عدد ٩٨١
  را در ارزيابي استفاده نكرده است.  ٤يا  ١٢كه هيچ دانشجويي عدد 

 ،باشد بوده كمتر حدي ر ارزشيابي دروس از دهندگان دپاسختعداد در صورتي كه  ف دروس با تعداد پاسخ دهنده كم:حذ  )د
نفر  ١٥و در مجازي  نفر ٥ و پرديس تحصيالت تكميلي وكارشناسي مقاطع . اين تعداد در شده استحذف س ودر ارزشيابي آن

  .در نظر گرفته شد
 اند.شدهدروس مجازي خارج از خط حذف  :offlineحذف دروس مجازي   )ذ
 
  ١-٤و  ١-١هاي زير بند  محاسباتروش   

به طور همزمان در محاسبات  ٩٨١-٩٨٢سال نيمدو مربوط به طع تحصيلي امقيك از هاي دروس هر استاد در هر كليه ارزشيابي   ا)
سال نيمدو گروه درسي در هر يك از  ١سال اول و يا ارائه گروه درسي در نيم ٢تفاوتي بين ارائه به اين ترتيب .  گرددميلحاظ 
  وجود ندارد.  ٩٨١-٩٨٢

  
پاسخ ارزشيابي  𝜎و انحراف معيار  𝜇 متوسط، استاد ارزشيابي هر درس در ليست سواالتابتدا  حذف داده هاي پرت:ب) 

𝜇 كه از هايي ارزشيابينمرات كليه سپس . گرددميمحاسبه براي هر سوال  دهندگان − 2 𝜎 به عنوان داده  ه باشد،بود كمتر
𝜇بررسي ارزشيابي ها براي فاصله نيازي به مي شوند. پرت حذف  + 2 𝜎 شوند. ميتر بزرگ ٢٠از مقادير ، زيرا عموما اين نبود  

 
اما با توجه به تعريف اين روش ؛ پرت استفاده شد هايدادهنيز براي حذف   (Quartile) قابل ذكر است كه از روش كوارتايل:  ١ نكته  

و از  دست نيامده بدانشگاه هاي ارزشيابي دادهشود، نتايج منطقي براي نوع ميانجام ها دادهميانه ه مقدار محاسبكه بر اساس 
   اين روش صرف نظر شد. 

  
شرايط و سطح  نوع،با توجه به اين كه  به يكديگر در مقايسه  با كل دانشگاه:ها نسبت دانشكدهموازنه ارزشيابي ج) 

دانشگاه كل دروس هاي ارزشيابيسبت به ها نارزشيابيها متفاوت است، الزم است دانشكدهارزشيابي و نمرات درسي استادان در 
درسي  نمراتيا سطح ه بر حسب نوع رشته هاي استادان يك دانشكدارزشيابيبراي مثال ممكن است شوند. و موازنه مقايسه 

ها دانشكدههاي ارزشيابيسازي در بين متعادلنسبت به دانشكده ديگر تفاوت واضحي داشته باشد. در اين صورت الزم است نوعي 
توزيع توابع براي اين كار از قانون بيز براي  گيرد.ميهاي كل دانشگاه صورت ارزشيابيكه اين كار در مقايسه با   صورت گيرد

  . شده استاستفاده به شرح زير نرمال 
با تابع تابع توزيع احتمال ارزشيابي كل استادان دانشگاه  طع تحصيليامقيك از براي دروس هر  كنيمميدر اين روش فرض      

,𝑁(�̅�~ ارزشيابي كل دانشگاه  نرمال  𝜎 هاي ارزشيابي هر استاد در آن مقطع تحصيلي با تابع و تابع توزيع احتمال كل داده (

,𝑁(𝜇~ ارزشيابي استادتوزيع احتمال نرمال   Σ تعريف شده باشند. در اين صورت بر اساس قانون بيز،  تابع توزيع احتمال  (

  : شودميبه صورت زير تعريف   ارزشيابي كل دانشگاهارزشيابي استاد به شرط مشاهده 
  

𝑃 ارزشيابي استاد ارزشيابي كل دانشگاه  =
𝑃 ارزشيابي كل دانشگاه  ارزشيابي استاد  𝑃 ارزشيابي استاد

𝑃( ارزشيابي كل دانشگاه)
 

  

𝑒توزيع نرمال  (ارزشيابي كل دانشگاه )𝑃اگر براي        
 داده ارزشيابي دانشگاه

𝑃و براي     توزيع نرمال  ارزشيابي استاد

𝑒
  داده ارزشيابي استاد

در سمت چپ رابطه فوق نيز داراي توزيع موجود توان نشان داد كه احتمال شرطي ، ميرا در نظر بگيريم  
  :آيدميدست ه بآن با رابطه خطي زير  متوسطنرمال بوده و 
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ارزشيابي استاد به شرط مشاهده ارزشيابي دانشگاه  متوسط =  𝜇 +  (�̅� − 𝜇)              
  

  رفتار رابطه فوق به صورت زير است:توضيح  
𝜎يعني  ،ي باشدترزيادخيلي داراي انحراف معيار نسبت به استاد اگر ارزشيابي دانشگاه   )د ≫ Σ  ،فرمول پيشنهادي به سمت: 

  
𝜇 + 0 × (�̅� − 𝜇) = 𝜇 

  
 شود. به عبارت ديگر ارزشيابي دانشجويان دروس استاد، بيشتر قابل اعتماد بوده و براي او لحاظ مي متوسطكند. يعني ميل مي      

 اعتماد كرد.ها بيشتر توان به نظر آنميارزشيابي  دانشجويان دروس استاد داراي اجماع بيشتري بوده و 

𝜎مقدار يعني ، باشد كمتريخيلي اگر ارزشيابي استادان دانشگاه داراي انحراف معيار  )ذ   ≪ Σ ، فرمول پيشنهادي به  سمت: 
  

𝜇 + 1 × (�̅� − 𝜇) = �̅� 
براي استاد ارزشيابي دروس استاد  مسلط بوده و لذا  متوسطبر نظر ارزشيابي دروس استادان دانشگاه  متوسطكند. يعني ميل مي     

  . شودلحاظ مي
  آيد. ميدست ه ) نتايج متناسب ب١(از رابطه خطي  ، 𝜎و    Σبديهي است براي ساير مقادير      

  
اعمال مقايسه و ارزشيابي اين سوال در دانشگاه ارزشيابي براي هر گروه درسي استاد نسبت به   هر سوالروش براي اين  :١ نكته

  شده است.

  هر هاي دروس اجباري و اختياري ارزشيابي متوسط، ٢استادان دانشگاهبنابر نظر  ها:ارزشيابيكاهش اثر نمرات دروس بر
به اين  ) متفاوت است و اين موضوع بايد به نوعي در محاسبات وارد شود.سختي يا سادگي دروسيا به تعبير ديگري (دانشكده 

هر استادان در دروس ارزشيابي نمرات دروس بر نمرات  براي جبران اثر ،١٣٩٨سال استادان در هاي آموزشي ارزيابي درمنظور 
ميمقايسه  ها در يك بازه كوچك نزديك به هم باشند با همآننمرات دروس  متوسطارزشيابي استاداني كه  ،هر دانشكده در مقطع

  پذيرد:ميانجام مرحله زير  ٣اين كار در طي  تردقيقبه طور  .دنشو
   

  :بندي نمرات دروس دسته  -  ١مرحله       
آن مقطع تمام دروس مرات ن متوسط كاري اين شوند. برامي بنديدسته، ندهستها نزديك به هم آناستاداني كه نمرات دروس       

وسيله استادان ه درس معين ممكن است ب واضح است كه يك .دشومي) محاسبه به قبل ٩٨٢سال گذشته (از نيم ٦دانشكده در 
از دروس  ايدستهبا   ٩٨٢و  ٩٨١سال دو نيمدر معين  استاد يك درسهر  نمره متوسط سپس متفاوتي تدريس شده باشد.

به اين ترتيب دروسي كه متوسط اند. گرفتهقرار  اين استاد درساز نمره    ±٥/٠  بازهدر ها آننمرات  متوسطشود كه ميمقايسه 
اي درس در اين بازه قرار گيرند، بازه نيم نمره ١٥تر از در صورتي كه كم شوند.ميبندي دستهها نزديك به هم است، آننمرات 

  درس در اين بازه قرار گيرد.  ١٥يابد تا حداقل افزايش مي
  

  اد متناظر با ارزشيابي هر استاد:محاسبه اعد -  ٢مرحله     
 ي با هم دروسيعني ارزشيابي استادان در  شوند.ميمقايسه با هم مرحله اول حاصل از  دسته در هراستادان هاي ارزشيابي 

و  ٩٨١سال با توجه به تغيير تعداد سواالت در نيمهستند. نزديك به هم خود داراي نمره درسي  دستهدر شود كه ميمقايسه 
ارزيابي ، ٩٨١سال شود. براي نيممحاسبه مي ٤- ١و  ١-١، ابتدا ميانگين نمرات سوال مربوطه در هر درس براي بخش ٩٨٢

براي  يابي ارزش آخر سوال ٥ متوسطو شود يابي تعيين ميسوال اول ارزش ١٠با استفاده از  ١-١آمادگي علمي استاد در زير بند 
 و سواالت ١-١براي بند  ٦تا  ١ يابيارزش ، سواالت٩٨٢سال شود. براي نيماستفاده مي ١- ٤ارزيابي رفتار اجتماعي در زير بند 

                                                             
طور اعضاء ستاد ارزيابي در معاونت آموزشي دانشگاه جهت بررسي نتايج سال قبل و هاي مختلف و همينجلسات متعددي با استادان دانشكده ١٣٩٨در سال ٢ 

  . شيوه محاسبات برگزار گرديد كه براساس نظرات مطروحه در خصوص تاثيرنمرات درس برنمرات ارزشيابي استادان،  اين ضوابط تدوين گرديده است



٤ 
 

 دستههر دروس استادان هاي ارزشيابينمرات و انحراف استاندارد  متوسطشود. سپس استفاده مي ١-٤براي بند  ٩تا  ٧ ارزشيابي
يك از دو بند هر  نمره ارزشيابيسپس شود. ميسبه احم تعيين شده براي هر درس ارزشيابيبر اساس  ٤-١و  ١- ١دو بند براي 

ميتقسيم آن و بر انحراف استاندارد شده كسر خود  دستههاي دروس ارزشيابي نمرات متوسطاز  معين درس استادياد شده در 
   .شود)بودن انحراف معيار نيز اعمال مي ٥/٠(براي پرهيز از تقسيم بر اعداد كوچك، شرط حداقل برابر  شود

   .دارند) قرار ±٢مثبت و منفي (مثًال  هكه در يك محدود شودميي اعداد براي هر درس هر استاد مرحلهاين حاصل 
 

  اند، با هم در نظر گرفته مي شوند. شدهسال ارزيابي تدريس دروس كارشناسي مشابه يك استاد كه در طي دو نيم :  نكته        
  

هر مقطع و دوره  يدرسگروه هر براي مرحله دوم اعداد پس از محاسبه  :(تجميع اعداد مربوط به هر استاد)  - ٣مرحله      
را متفاوت ي درسگروه چند مورد نظر كه استاد  استاد، در صورتييك (كارشناسي، تحصيالت تكميلي روزانه، پرديس و مجازي) 

دهندگان پاسخبه نسبت تعداد هر درس اعداد  گيري بينگينمياننهايي با نتيجه كرده باشد، تدريس سال مورد ارزيابي نيمدر دو 
 تعيين مي شود. 

  

  قاطع مختلف دهندگان در مپاسخمتفاوت بودن تعداد با توجه به : تحصيليمختلف هاي دورهتركيب اعداد ارزشيابي
 دهندگانپاسختعداد به نسبت  ، تحصيالت تكميلي روزانه و پرديس،ارشناسياعداد حاصل از مرحله قبل براي مقاطع كتحصيلي،  

مي در نظر گرفتهكل ارزشيابي از  %١٠و براي دروس مجازي  %٩٠دوره مذكور شود. به اين منظور سهم سه مي گيريگينميان
اگر استادي حداقل يك يعني  .عداد زياد دانشجويان آن دروس استعلت جداشدن دروس مجازي، ماهيت متفاوت، و ت. البته شود

عدد تفاضل ارزشيابي  ٣پرديس داشته باشد، در حالت كلي  و زانههاي كارشناسي، تحصيالت تكميلي رودرس در هر كدام از حوزه
𝛿𝑥  دهندگان  پاسخ كل تعدادبراي عدد  ٣و𝑛  شوندميگيري متوسطدارد كه به صورت وزني وجود:  

=  متوسط  وزن دار اعداد برازش
∑ 𝛿𝑥  𝑛

∑ 𝑛
 

  
   گيرد. ميگانه انجام جدابه طور براي هر دانشكده در اين پيوست  ٦- ٢-٢تا  ٤- ٢-٢هاي زير بندكليه عمليات  :١نكته   
اضافه  ي تحصيليهادورهساير درصد دانشجو نداشته باشد، درصد مربوطه به تحصيلي هاي دورهاگر استادي در يكي از  :٢نكته   

  شود.مي
  

 ٣-٤ و ٣-١ يهازير بند روش محاسبات    
د، اين نشود. اگر همه نمرات يكسان باشدر نظر گرفته مي ،داده استتادان دروسش به اسآموخته، نمراتي كه براي هر دانش     

شود هاي پرت به اين شرح اعمال ميهاي حذف نشده، فيلتر حذف دادهشود. براي دادهارزش تلقي شده و حذف مينظرسنجي بي
شود. البته ده باشد، اين نظر براي آن استاد حذف ميكه اگر براي استادي امتيازي كمتر از سه انحراف معيار از ميانگين ثبت ش

آموخته به هر استاد داده از ميانگين كل امتيازاتي كه داده كم شود. امتيازاتي كه دانشلحاظ مي ٥/٠براي انحراف معيار حداقل 
شود. در نهايت انجام ميشود. سپس اين كار براي كليه دانشجويان تقسيم مي ٠)/٥شده و بر انحراف معيار (با رعايت حداقل 

و  ٩٢تا شود. امتيازات در نهايت به بازه صفر گيري پيدا ميامتيازات هر استاد از ميان كليه نظراتي كه برايش داده شده با ميانگين
ويان نظرسنجي براي هر استاد از سوي دانشج ٣شود. حداقل تصوير مي ٣-٤ زير بندبراي  ٦٦و به بازه صفر تا  ٣-١ زير بندبراي 

  گردد.جايگزين امتياز استاد مي كده،دانشتادان الزم است، در غيراين صورت نمره ميانگين كل اس
  

 ٤-٤و  ٤-١هاي زير بند روش محاسبات  
نامه در شيوه ٤-٤براي  زير بند  ٢و  ١سوال ارزشيابي انجام شده است كه عدد ارزشيابي دو سوال  ٣براي ارزشيابي استادان راهنما 

عدد ارزشيابي سوال سوم (نظر كلي در مورد استاد رهنما) در دو ضرب شده و از  نامهشيوه ٤- ١شود. براي زير بند گرفته ميدر نظر 
كليه امتيازات داده شده از ميانگين شود. لحاظ مي ٢٠شود و با رعايت بازه صفر تا كم مي ٢و  ١هاي متوسط عدد ارزشيابي سوال
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گيري شده و امتياز هر استاد تعيين ميتقسيم شده است. امتياز دانشجويان مختلف يك استاد ميانگينآن كم و بر انحراف معيار 
شود. استادي كه تصوير مي ٤-٤براي زير بند  ٦٦و به بازه صفر تا  ٤- ١براي زير بند  ٩٢شود. امتيازات در نهايت به بازه صفر تا 

 را از اين بخش دريافت كرده است. كدهدانشيانگين ارزيابي از سوي دانشجويانش ثبت نشده باشد، عدد م

  
 

  ٤ -١و  ٣-١، ٢-١ ،١-١ بندهايزير تجميع    
 براي هاي فوق بخشمشروح در محاسباتي هاي روش، ١-١پس از محاسبه نتايج بند در شيوه نامه  ١براي ارزيابي كل بند  )ا  

شوند. ميجمع   %٢٠و   %٢٠،  %٢١,٥،  %٣٨,٥زير بند مذكور به نسبت  ٤به كار رفته و نهايتاً نتايج  ٤-١و  ٣- ١، ٢- ١ هاي بندزير
كه براي محاسبه امتياز  آيدميدست ه معين (مثبت يا منفي) به عنوان امتياز ارزيابي بيك عدد براي هر استاد به اين ترتيب 

  . شودمياين پيوست) استفاده  ٥-٢ارزيابي نهايي (بخش 
  رود.ميبه كار  ٤متناظر بند  زير بندهاي امتياز  مشابهاً جهت محاسباتاين روش   )ب
دهندگان عموما در هر دانشجويان ممتاز است، تعداد كل پاسخ  مربوط به  ٢-٤و  ٢-١ هايبندزير جا كه  محاسبات از آن  )ت

به اين ترتيب كه  . انجام شد ١- ٤و  ١- ١ هايبندزير دهندگان اين بند و اثر اين بند با تجميع پاسخ.  لذا كالس عدد كوچكي بود

در عدد  ٢- ١دهندگان هر سوال ارزشيابي در بند تعداد پاسخ
٢١.٥

٣٨.٥
اضافه شده و  ١- ١ضرب شده و به اعداد متناظر در بند   

تا هم اثر دانشجويان ممتاز به طور مضاعف لحاظ  مي گيردانجام  مجموع ياد شدهبه صورت  ٢-١و  ١- ١ هايبندزير محاسبات 
   ساز نباشد.مشكل ٢- ١ها در بند شود و هم تعداد كم داده

  
  

  ٤و  ١بند هاي ه امتيازات در محاسبساير مالحظات  
  

  شود.مينظر گرفته  دهند، عدد ارزشيابي صفر درنميارايه  يدرس نامه آيين  ٢-١و  ١-١بند زير كه در  استاداني  )أ
آنارزشيابي  )٣- ١ زير بنددر  ٣و كمتر از  ١- ١ زير بنددر  نفر ٥دهندگان (كمتر از پاسخكم كه به دليل تعداد  استاداني براي   )ب

  شود. مي،  عدد ارزشيابي متوسط دانشكده لحاظ شده استحذف ها 
  ها را ارزيابي نكرده است)آناي آموختهدانش(يا هيچ  ندارنداي آموختهدانش آموزشي، نيمسال ارزيابيدو براي استاداني كه در   )ت

  مي شود.  شيوه نامه)  ٤- ٤،  ٣-٤) و ( ٤-١، ٣-١هاي ( زير بندشود. اين مورد شامل ميعدد ارزشيابي متوسط دانشكده لحاظ 
امتياز در  ٣ تا تمرين و كوييزهاحلترم، ميان، ترمپايان نمرات امتحاناتمورد از  ٤حداكثر براي ثبت  شيوه نامه ٥-١ زير بنددر   )ث

 سالامتيازات دروس استاد در هر نيم شود.ميدر نظر گرفته در سال امتياز  ٦ تاحداكثرامتياز) و  ٧٥/٠(هر مورد سال هر نيم
مورد ثبت نمره را  ٤امتياز در هر ترم، الزم است در تمامي دروس خود حداقل  ٣شود، بنابراين براي گرفتن گيري ميمتوسط

 داشته باشد.
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  ٠- ٩٢به بازه نگاشت اعداد برازش داده شده  

 يامنفي مقادير (شامل اين پيوست   ٣- ٢اعداد  حاصل از بخش استادان،  نتايج ارزشيابي بيشتر  به منظور ايجاد تمايز و تفكيك
مرحلهو خطي دو   𝒙𝟐،   𝒙𝟑اي،  مرحلهچهار تابع خطي، خطي دو  شوند. بدين منظورميداده نگاشت  ٩٢بازه صفر تا  درمثبت) 

كه  اعدادي در اين روش تر تشخيص داده شد. مناسب روش اخيرها نتايج دادهبعد از بررسي نتايج روي مقايسه شدند و اي با حذف 
) در نظر گرفته شده و ميانگين و انحراف معيار آن -٣تا  ٢اند (عموما عددي بين به دست آورده شيوه نامه ١كل بند  استادان از 

شده و ارزش محسوب بيش از دو انحراف معيار كمتر باشند، داده كم دانشگاه شود. اعدادي كه از ميانگين كل اعداده ميمحاسب
  شوند.مي  نگاشت ٩٢صفر تا  بازه  در  به صورت خطي ماندهشوند. سپس ماكزيمم و مينييم اعداد باقيحذف مي

 .مختلف ندارد سال هاي در  يناگهان راتييها وابسته است، تغداده اريمعو انحراف نيانگي(صفر) با م ازيحداقل امت كهنيتوجه به ا با
العاده نفر اول داده شود، ممكن است با عملكرد فوق ١در بند عدد  بزرگترين با  اول به نفر  ٩٢امتيازحداكثر   اگر مقدار ليكن 

براي حل اين وابستگي، ميانگين امتياز سه نفر اول محاسبه  و  به  .شود. نسبت به ساير افراد، امتياز سايرين را دچار تغييرات جدي 
   گردند.جايگزين مي ٩٢با عدد  ٩٢نگاشت گرديد. بديهي است اعداد بيش از  ٩٢عدد 

 

 

    آموزش تيكم يابيارز در محاسبات اصول: ٢ بند -سوم  
:است شده استفاده ريز فيتعار و روابط از  ٢ بند محاسبات در  

 در...  و تكرار نيدوم تكرار، نياول تكرار، بدون دروس يبرا....  ،٢٥/٠ ،٥/٠ ،١ صورت به) 𝐾( يكاهش بيضرام، -iبراي درس  -
 ) 𝑀( با درس درهر استاد هر مشاركت درصد  و) 𝑛(  با درس هر واحد تعداد طورنيهم. است دهيگرد اعمال سالمين هر

نامه حق التدريس به آن اشاره شده است، كه در آيين  𝑖كالس   نمايش داده شده است. براي تاثير دادن تعداد دانشجويان
 اعمال گرديده است.براي هر دوره تحصيلي به طور مجزا مطابق نمودارهاي زير  𝐾ضريب 

  
  كيفيت در ضريب ٦-٢تا  ١- ٢بندهاي شامل زير  ٢بند كميت تدريس، كل امتياز امتياز براي تاثير دادن كيفيت تدريس در -

  ، توضيح داده شده است.٦- ٢. اين موضوع در ادامه و پس از توضيح در خصوص بند شودضرب مي
 
امتياز  ١امتياز براي مرتبه استادي و  ٢،  ٦-٢تا  ٢-٢هاي زير بندعلمي پس از محاسبه تاثير دادن مراتب اعضاي هيأتبراي  -

 شود.دانشياري به عنوان امتياز اندوخته در نظر گرفته مي براي مرتبه
تا  ٢-٢هاي زير بند اگر مجموع امتيازشود. كسر موظف استاداني كه مسئوليت ستادي دارند به امتياز اندوختهايشان اضافه مي -
كمتر از متوسط واحد هاي اخذ شده (كارشناسي+ تحصيالت تكميلي) در  ٢پس از اعمال همه ضوابط بند  استادي ٦-٢

   كند.از امتياز اندوخته خود استفاده ميدانشكده امتياز دانشكده باشد، تا ميزان متوسط 
 تحصيالت تكميلي روزانه، پرديسهاي كارشناسي، كالسثبت نام شده در محدوديتي روي حداقل تعداد دانشجويان  ٢در بند  -        

هر ثبت شده در يان بر حسب تعداد دانشجو 𝐾ضريب  زير نمودار هاي مطابق در عوض  .در نظر گرفته نشده استو مجازي 
𝐾دروس الكترونيكي مستقل از تعداد دانشجو: هاي براي كالسدر محاسبات اعمال شده است. اين ضريب كالس  = 0.5  

 مي باشد. 
 

 
 درس كارشناسي نظري غيرسرويسي.  -١شكل
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 درس كارشناسي نظري سرويسي.  - ٢شكل 

 
 درس كارشناسي عملي (آزمايشگاه يا كارگاه). - ٣شكل 

 
 . ١بدني و ورزش تربيت - ٤شكل 

 
 . درس تحصيالت تكميلي عملي - ٥شكل 

 
  

  درس تحصيالت تكميلي نظري. -٦شكل 
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  هاي كارشناسينامهپايانراهنمايي : ١- ٢بند زير  
و در سال ها نامهپايان  واحدتعداد كل كارشناسي، ميزان مشاركت استاد و  هاينامهپايانبراي راهنمايي  نامهشيوه ١- ٢ زير بنددر 

  فرمول زير محاسبه گرديد:امتياز نهايي با 
  

min 4.5, كل تعداد واحد پايان نامه ها در سال  درصد مشاركت  

       
  . است  ٥/٤در سال حداكثر امتياز قابل اخذ نامه شيوهكه بر اساس 

اما هيچ درس ديگري نداشته باشد و  و امتياز اين بخش را دريافت كند، نامه كارشناسي داشته باشدممكن است استادي پايان :نكته
  نداشته باشد. نامهشيوه  ٤-١و  ١-١بنابراين امتيازي از 

  
 كارشناسينظري دروس تدريس : ٢- ٢ زير بند  

  رابطه زير است:بر اساس در سال  ٥/١٣امتياز و حداكثر امتياز  ٥/١حداكثر امتياز هر واحد درسي  -
  

min 13.5, 1.5 × 𝑛 𝑀 𝐾 𝐾  

  
لحاظ شود به طور جداگانه  شيوه نامه ٦-٢ها در اين بخش حذف گرديد زيرا بايد امتيازش در بخش دروس سرويسي از كل داده -

  تا سقف اعمالي اشكالي ايجاد نكند.
  
  

 تحصيالت تكميليوس درتدريس  : ٣- ٢ زير بند  
 

  بر اساس رابطه زير است:  در سال ٩امتياز و حداكثر امتياز   ١حداكثر امتياز هر واحد درسي  -
  

min 9, 1 × 𝑛 𝑀 𝐾 𝐾  

  
 زير بندشود و اضافه مي ٤-٢ زير بنددر  تحصيالت تكميلي به امتياز دروس عملي كارشناسي عمليهمچنين امتياز دروس 

  .اي نداردجداگانه
  

 تدريس دروس آزمايشگاهي و كارگاهي٤- ٢ زير بند  :  
 

  بر اساس رابطه زير است:در سال   ٦امتياز و حداكثر امتياز   ١حداكثر امتياز هر واحد درسي  -
  

min 6, 1 × 𝑛 𝑀 𝐾 𝐾  

 در نظر گرفته شده است.كارشناسي تربيت بدني جزء دروس  -
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 علوم پايه  دروس سرويسيتدريس  : ٦- ٢ زير بند  
  بر اساس رابطه زير است:در سال   ١٥امتياز و حداكثر امتياز   ٨/١حداكثر امتياز هر واحد درسي  -
  

min 15, 1.8 × 𝑀 𝐾 𝑛  

  
  .شودلحاظ مي ٤- ٢در بخش  سرويسي شود و دروس عمليامتيازات دروس نظري محسوب ميبراي دروس اين بخش، صرفا     

  
   ٢در بند  بر كميت ١از بند اعمال ضريب كيفيت  

جا كه ارائه كميت زياد درس تنها در شوند؛ ليكن از آني اعداد با هم جمع زده ميهاي كميت، همهپس از تعيين امتيازات بخش
كيفيت با استفاده  ضريبكه ابتدا عدد  شودبه صورت زير محاسبه مي ٢است، امتياز كل بند قابل قبول صورت حفظ كيفيت دروس 

  :شودبه صورت زير تعريف مي ٢- ١و  ١-١و  ٢-٤و  ١- ٤از بند 

𝑓 =
1

2
×

٢ − ١ و ٤ − امتياز زير بند ٤

66
+  

٢ − ١ و  ١ − امتياز زير بند  ١

92
 

كنيم. به در نظر گرفته، و عدد دهك باال را تعيين ميحذف مدعوين) با (علم و صنعت استادان دانشگاه را براي  f ضريبدر ادامه، 
𝑓درصد افراد زير آن باشد. اين عدد را  ٩٠درصد افراد بيش از آن، و براي  ١٠براي  fاين معنا كه عددي كه ضريب  ناميده و   

  كنيم:ضريب نهايي را به صورت زير تعيين مي

𝑓 = max 0.1, 𝑚𝑖𝑛 1,
𝑓

𝑓
 

  شود:به صورت زير اعمال مي ٢به اين ترتيب، امتياز بند 
   

max 𝑓 × امتياز كل بند ٢  
 

و استفاده از دهك باال، براي اين است كه  جلوگيري از كوچك شدن بيش از اندازه بخش كميت اعمال شده استبراي  ١/٠مقدار  
  .تر از يكي دريافت نكننددرصد با بهترين كيفيت تدريس، ضريب كم ١٠
  
  

   آموزشيو رعايت مقررات نظم :  ٣بند  -چهارم 
   گيرد. صورت مينامه فقط كسر نمرات شيوهبر اساس شود و ميلحاظ هر استاد امتياز به  ٣٠هاي ارزيابي شاخص ٣بند در 
  

 ٢ امتياز تا دو هفته، و ٣+ آن امتياز منفي و براي جبران  ٣عدم تشكيل درس  براي هر جلسه  : ٢- ٣و  ١-٣هاي  زير بند+ 
، كسر نمره شوندميارايه  مدرس يكبا بيش از  ي كهدر اين بخش براي دروس لحاظ گرديد. جبراني دروس از هفته سوم امتياز
  شود. لحاظ مياز استاد غايب فقط 

 :شودمحاسبه ميبه صورت زير  ٢- ٣ زير بندمحاسبه امتياز         
 

(1 − (امتياز 3 ×   
𝑚𝑖𝑛 قيدقا جبراني تا سقف دو هفته   , يهاكالس تشكيل  نشده بر اساس سيستم گلستان تا سقف دو هفته  مجموع دقايق 

كل دقايق تشكيل نشده هر درس

+

2
3

× 𝑚𝑖𝑛 , دقايق جبراني افزون  بر دو هفته  ستميس گلستان افزون بر سقف دو هفته  مجموع دقايق كالسهاي تشكيل  نشده بر اساس 

كل دقايق تشكيل نشده هر درس
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به صورت در تابستان نظري به دليل شيوع بيماري كرونا با مجوز دانشگاه - دروس عملي و عملياز آن جا كه ، ٩٨٢سال در نيمالبته 

سال براي هاي دانشگاه كه در آن نيممحاسبات فوق حذف گرديد.  همچنين با توجه به زيرساختاين دروس از فشرده برگزار شد، 
شد، اگر استادي كليه دقايق مورد انتظار را برآورده كرده اجراي دروس به صورت الكترونيكي در حال توسعه بود و نوعا دچار اختالل مي

دم جبران امتياز از دست رفته در در غير اين صورت ميزان ع .گيردده تعلق ميباشد، كل امتياز جبراني بدون محدوديت به درس ياد ش
را نشان مي به نوعي تعداد جلسات از دست رفته (كه دقيقه  ١٢٠بر تقسيم دقايق جبران نشده نسبت امتياز در  - ٣با ضرب  ١- ٣بند 
 ٩٨٢سال در نيم ) را٢- ٣و  ١-٣(جمع جبري امتياز زير سقف امتياز از دست رفته براي هر درس يعني رابطه  محاسبه شد. ، )دهد

  كند:كنترل مي
 كل دقايق جبران نشده 

120
× (−3) 

  
 شود. به طور خاص ميمنفي اعمال امتياز  ٣ تا سقف درس در خارج بازه مقرردرج نمره هر بابت  براي قفل نمره،  : ٣- ٣ زير بند

  گردد.ميروز براي هر درس كسر  ١٠نمره تا حداكثر  ٣/٠ تاخير براي هر روز
، تر استطوالني ٩٨١-٩٨٢دو نيم سال هاي معماري و عمران در وس دانشكدهرمجاز براي برخي داين كه مهلت  با توجه به 

   در نظر گرفته شد.زمان مجاز از سيستم گرفته شد و  مبناي تاخير 
  

درس مسئول قفل ستادان هر زيرا همه ا ،مي شودتقسيم بين استادان براي دروس مشترك، امتياز منفي به طور مساوي  :١نكته         
  درس هستند.آن به موقع نمرات 

ها زيرا برخي دانشكده ،هاي دانشجويي از كسر نمره بابت تاخير در قفل نمرات معاف شددرس آشنايي با رشته و مهارت :٢نكته        
  كنند.براي اين درس نمره اعالم نمياصال 

 
 تحصيالت تكميليزمان ماندگاري دانش آموختگان  : ٦- ٣ زير بند     

بر حسب روز انجام شده دفاع روز زمان ماندگاري تحصيلي هر دانشجو با توجه به تاريخ شروع به تحصيل و تاريخ تمام محاسبات   ا)
  .است

  
   :ارشدكارشناسيدانشجويان  ب)

كسرشده و تفاضل براي  راهنما استاد آموختهدانشهر  تحصيلي ماندگاري از آموختگان دانشكدهدانشتحصيلي متوسط ماندگاري 

 محاسبه امتياز − افزايش ماندگاري روزهر  و براي +دانش آموخته هر براي نسبت به دانشكده كاهش ماندگاري  روزهر 
منظور امتياز  - ٣ تاخير ماه ٦ هر + و٣آموخته نسبت به متوسط دانشكده  دانشماه تعجيل هر  ٦ هر براي ،با اين حساب ود.شمي
دانش ٣د، حداكثر ننفر باش ٣در صورتي كه تعداد دانش آموختگان يك استاد بيش از روز فرض شده است).  ٣٠ود (ماه شمي

  است.  - ٥حداقل آن   و ٢٠د. سقف امتيازات نشوميلحاظ در محاسبات آموخته با كمترين ماندگاري 
ميمنظور دانشجو  ٣براي امتياز  ٣براي هر دانشجو و حداكثر تا   امتياز ١ آموخته،همچنين به پاس زحمات استاد براي هر دانش -

  شود. 
  شود.براي هر دو استاد لحاظ ميامتياز اوليه و هم امتياز روزشمار به صورت مساوي  ١براي دانشجويان با دو استاد راهنما، هم  -
  شود.محاسبات صرفا براي دانشجويان روزانه و نوبت دوم انجام مي -

 
   دانشجويان دكترا:  )ج

استاد  آموختگاندانشتمام تحصيلي  متوسط ماندگاري وآموختگان دانشكده دانشتحصيلي متوسط ماندگاري تفاضل  -

افزايش  روزهر براي  و + نسبت به دانشكده كاهش ماندگاريروز و براي هر ارزيابي آموزشي محاسبه شده در سال راهنما 
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−ماندگاري  امتياز در نظر گرفته مي  - ٩تاخير يك سال +  و ٩تعجيل  يك سال با اين حساب براي امتياز منظور مي شود.   
  است.  - ١٠و  حداقل آن  ٢٠سقف امتيازات   .شده است) فرضروز  ٣٦٠سال( شود

  شود. امتياز منظور مي ٢آموخته دوم امتياز و براي دانش ٣آموخته اول همچنين به پاس زحمات استاد، براي دانش -
  شود.براي دانشجويان با دو استاد راهنما، هم  امتياز اوليه و هم امتياز روزشمار به صورت مساوي براي هر دو استاد لحاظ مي -
دگاري دانشجويان نآموخته پرديس براي استاد مربوطه موجب كاهش متوسط ماهر دانشماندگاري در صورتي كه لحاظ كردن  -

  استاد شود، اين دانشجو (و نيز امتياز اوليه) لحاظ خواهد شد. 
  
  


