برنبمه جبمع ارزشیببی در حوزه ارزیببی اعضبی هیئت علمی
(بیمبرستبن آموزشی افشبر)
سبختبس ٍ تطىيالت هذيشيتي دس ثشًبهِ جبهغ اسصضيبثي ثِ ضشح ريل است:
 .1وويتِ ي ػلوي :سيبست ثيوبسستبى ،هؼبٍى آهَصضي ،هذيشاى گشٍُ يب ًوبيٌذُ ايطبى ،هؼبًٍيي آهَصضي گشٍُ ّبي آهَصضي،
اػضبي ّيئت ػلوي آضٌب ثِ اصَل اسصضيبثي ويفيت ػولىشد آهَصضي اػضبي ّيبت ػلوي ،هذيش دفتش تَسؼِ آهَصش ،ػضَ
ّيئت ػلوي هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ داًطگبُ.
ٍ .2ظيفِ وويتِ ػلوي سيبستگزاسي ٍ تصوين گيشي دس ساثغِ ثب سًٍذ اجشا ٍ ًظبست ثش ويفيت اجشاي سيستن اسصضيبثي ويفيت
ػولىشد آهَصضي اػضبي ّيبت ػلوي است.
 .3وويتِ ي اجشايي :هؼبٍى آهَصضي ثيوبسستبى ،هؼبًٍيي آهَصضي گشٍُّبي آهَصضي ،هسئَل دفتش تَسؼِ آهَصش ٍ وبسضٌبسبى
دفتش تَسؼِ.
ٍ .4ظيفِ وويتِ اجشايي ،اجشاي ثشًبهِ اسصيبثي هصَة دس ضَساي آهَصضي ٍ ًيض وويتِ ػلوي هي ثبضذ .تَصيغ پشسطٌبهِّب ٍ
جوغآٍسي آىّب ،استخشاج ٍ ٍسٍد دادُّب دس ثشًبهِّبي آهبسي هشتجظ ًيض ثش ػْذُ وويتِ اجشايي است.
 .5وويتِ اسصيبثي :يىي اص وويتِ ٍاحذّبي وويتِ آهَصش پضضىي دس ثيوبسستبى افطبس هي ثبضذ .ايي وويتِ ثب حضَس سيبست
ثيوبسستبى ،هؼبٍى آهَصضي ،هذيشاى گشٍُ يب ًوبيٌذُ ايطبى ،هؼبًٍيي آهَصضي گشٍُّبي آهَصضي ،اػضبي ّيئت ػلوي آضٌب ثِ
اصَل اسصضيبثي ويفيت ػولىشد آهَصضي اػضبي ّيبت ػلوي ،هذيش دفتش تَسؼِ آهَصش ،ػضَ ّيئت ػلوي هشوض هغبلؼبت ٍ
تَسؼِ داًطگبُ ٍ ّوچٌيي هسئَل اػتجبسثخطي ثيوبسستبىّبي آهَصضي تطىيل هيگشدد.
 .6وويتِ اسصيبثي هسئَليت ًظبست ثش اجشاي ثشًبهِ اسصيبثي اػضبي ّيبت ػلوي سا دس ثيوبسستبى افطبس ٍ گشٍُّبي آهَصضي ثش
ػْذُ داسدّ .وچٌيي ايي گشٍُ ٍظيفِ هطبٍسُ دس ساثغِ ثب ّذايت ثشًبهِ اسصضيبثي اػضبي ّيبت ػلوي ٍ تَاًوٌذسبصي اػضبي
ّيئت ػلوي سا ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ استمبي ويفيت اجشاي ثشًبهِ اسصيبثي دس گشٍُ ّبي آهَصضي ،ثش ػْذُ داسد.
 .7ثِ هٌظَس پبيص ثشًبهِ اسصيبثي ،جلسبت ثِ صَست فصلي وويتِ اسصيبثي ثيوبسستبى افطبس ثب هسئَليي هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ
داًطگبُ ٍ هسئَل دفتش تَسؼِ ثيوبسستبى افطبس ثشًبهِسيضي ضذُ است.
 .8ثيوبسستبى افطبس اص هطبٍسُ ّبي تخصصي وليٌيه هطبٍسُ هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش دس عشاحي ،اجشا ٍ تضويي ويفيت
اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي ثْشُ هٌذ هي ضَد.
 .9ثيوبسستبى آهَصضي افطبس ،ضيَُ ًبهِ ًظبم جبهغ اسصضيبثي اختصبصي ثيوبسستبى افطبس سا تذٍيي ٍ پس اص تصَيت دس وويتِ
تين هذيشيت آهَصش ،ثِ هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش داًطگبُ اسسبل هيوٌذ تب پس اص تغجيك ثب آييي ًبهِ ًظبم جبهغ
اسصضيبثي داًطگبُ ،دس ثيوبسستبى آهَصضي افطبس اجشا ضَد .الصم ثِ روش است ًظبست ثش اجشاي اسصضيبثي ويفيت ػولىشد
آهَصضي اػضبي ّيئت ػلوي دس ثيوبسستبى ّبي آهَصضي ٍ اسصضيبثي آى ثش اسبس ضيَُ ًبهِ هصَة آًْب ٍ اص عشيك هشوض
هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضىي داًطگبُ صَست هي گيشد.
 .10دس ثشًبهِ اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي تَاًوٌذي ّبي اػضبي ّيئت ػلوي دس حيغِّبي هختلف آهَصش (هْبست تذسيس،
ثشًبهِسيضي آهَصضي ،ساٌّوبيي ٍ هطبٍسُ ،هذيشيت ٍ سّجشي آهَصضي ٍ اسصيبثي فشاگيشاى) هذًظش لشاس هيگيشد .ثيوبسستبى
افطبس ثشحست تَاًوٌذيّبي تؼشيف ضذُ ،فؼبليتْبي هشتجظ سا اًتخبة هي وٌذ .ايي فؼبليتّب هي تَاًذ ضبهل "هْبست ّبي
استجبعي" ٍ "اخالق حشفِاي"" ،تسلظ ثش هحتَاي ػلوي"" ،استفبدُ اص سٍشّبي هَثش ٍ هٌبست ثشاي آهَصش"" ،ثبصخَسد
ثِ فشاگيشاى"ّ" ،وىبسي هَثش ثب سبيش اػضبي تين آهَصش" ٍ "استفبدُ اص سٍش ّب ٍ آصهَى ّبي هٌبست ثشاي اسصيبثي
فشاگيشاى" ثبضذ .ثب تَجِ ثِ اّويت اػتالي اخالق حشفِ اي دس داًطگبُ اسصيبثي "اخالق حشفِاي" اػضبي ّيبت ػلوي دس
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ثشًبهِ اسصيبثي اص ديذگبُ ّبي هختلف هَسد تَجِ لشاس هي گيشد.
 .11دس ثشًبهِ اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي اص هٌبثغ هختلف (فشاگيشّ ،وىبساى ٍ ّوتبيبى ،هسئَالى آهَصضي گشٍُ ٍ داًطىذُ
هشثَعِ) استفبدُ هيگشدد.
 اص اثضاسّبي صيش ثشاي سٌجص فؼبليتّبي آهَصضي استفبدُ هيگشدد. "اخالق حشفِ اي" :اص عشيك ًظشسٌجي اص فشاگيشاى ،هسئَالى آهَصضي ٍ هطبّذُ ّوتبيبى اص تذسيس "هْبستّبي استجبعي" :اص عشيك ًظشسٌجي اص فشاگيشاى ،هسئَالى آهَصضي ٍ هطبّذُ ّوتبيبى اص تذسيس "استفبدُ اص سٍشّبي هَثش آهَصضي ٍ ثبصخَسد ثِ فشاگيشاى" :اص عشيك پشسطٌبهِ ّبي ًظشسٌجي اص داًطجَيبى ٍ هطبّذُ ّوتبيبى اصتذسيس ػضَ ّيئت ػلوي ،اسصيبثي هستٌذات ٍ هصبحجِ ثب فشاگيشاى
 "ثشًبهِ ّبي آهَصضي" اص عشيك اسصيبثي تَسظ ّوىبساىً ،ظشسٌجي اص داًطجَيبى ٍ اسصيبثي هستٌذات "تسلظ ثش هحتَاي ػلوي" :اص عشيك ًظشسٌجي اص ّوىبساى ،هذيش گشٍُ ٍ فشاگيشاى ،اسصيبثي ّوتب ٍ هصبحجِ ثب فشاگيشاى "ّوىبسي هَثش ثب سبيش اػضبي تين آهَصش" :اسصيبثي ًَع ٍ ويفيت آصهَىّب تَسظ ّوىبساى ،اسصيبثي تَسظ هذيش گشٍُ/هؼبٍىآهَصضي ٍ اسصيبثي هستٌذات
 "استفبدُ اص سٍش ّب ٍ آصهَىّبي هٌبست ثشاي اسصيبثي فشاگيشاى" :اص عشيك ًظشسٌجي اص ّوىبساى ٍ هسئَالى آهَصضي ٍ اسصيبثيهستٌذات
 .12دس ثشًبهِ اص اثضاسّبي سٍا ٍ پبيب استفبدُ هيگشدد ٍ ضبخصّبي هشتجظ ثب سٍايي ٍ پبيبيي دس گضاسش اسائِ هيگشدد.
 .13دس ثشًبهِ اسصضيبثي ثشاي جوغآٍسي دادُ ّب اص هٌبثغ هختلف (فشاگيشّ ،وىبساى ٍ ّوتبيبى ،هسئَالى آهَصضي گشٍُ ٍ داًطىذُ
هشثَعِ) ٍ سٍش ّبي گشدآٍسي ٍ تحليل دادُ ي هتٌبست استفبدُ هي گشدد.
 .14ايي سٍش ّب ضبهل ًظشسٌجي ،اسصيبثي هستٌذات ٍ هذاسن هشثَط ثِ فؼبليتْبي آهَصضي (هٌبثغ آهَصضي ،تحليل آصهَى ّب ٍ
سَاالت آصهًَْب) هي ثبضذ.
 .15دس ثشًبهِ اسصضيبثي ،تٌبٍة صهبًي اسصضيبثي (لجل اص ضشٍع تشمً ،يوِ تشم ٍ يب پبيبى سبل تحصيلي) ثشاسبس ًَع هٌبثغ
اعالػبتي تؼييي ضذُ (فشاگيشّ ،وىبساى ٍ ّوتبيبى ،هسئَالى آهَصضي گشٍُ ٍ داًطىذُ هشثَعِ) ،هيثبضذ .اعالػبت جوغآٍسي
ضذُ تَسظ وبسضٌبس دفتش تَسؼِ ٍ ثب ًظبست هذيش دفتش تَسؼِ ،تجضيِ ٍ تحليل ضذُ ٍ ثِ تبييذ هؼبٍى آهَصضي ثيوبسستبى
آهَصضي افطبس هيسسذ.
 .16ثبصخَسد دس ساثغِ ثب ػولىشد اػضبي ّيئت ػلوي ثِ تفىيه هٌبثغ ٍ حيغِّبي هَسد ثشسسي ٍ ثِ صَست تَصيفي ثِ اػضبي
ّيئت ػلوي اسائِ هيگشدد .گضاسش ثِ صَست هحشهبًِ ثشاي ضخص ّيئت ػلوي ،هذيش گشٍُ ٍ سئيس ثيوبسستبى اسسبل
هيگشدد.
 .17ثشگضاسي دٍسُ ّبي تَاًوٌذسبصي دس حَصُ اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي ثش ػْذُ دفبتش تَسؼِ دس ثيوبسستبى هيثبضذ .ثشاي
تَسؼِ اسصيبثي ّوتب دس ثيوبسستبى افطبس ،الصم است هشوض/دفتش تَسؼِ آهَصش دٍسُّبي آهَصضي هشتجظ دس ايي صهيٌِ تذٍيي ٍ
اجشا ًوبيذ .الصم است افشاد داٍعلت ثشاي ايفبي ًمص اسصيبة ،گَاّي ضشوت دس دٍسُ ّبي تَاًوٌذسبصي هشتجظ ثب اسصضيبثي
ّوتب سا ثِ دفتش/هشوض تَسؼِ آهَصش پضضىي اسائِ وٌٌذ.
 .18وويتِ اسصيبثي ثيوبسستبى هَظف است ثش اسبس ًيبصسٌجي ّبي اًجبم ضذُ دس ثيي اػضبي ّيبت ػلوي ،تذٍيي ٍ اجشاي
ثشًبهِ ّبي تَاًوٌذسبصي اػضبي ّيبت ػلوي سا پيطٌْبد دّذ ٍ وويتِ ػلوي ًيض ثشًبهِ سيضي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي
تَاًوٌذسبصي سا ثش ػْذُ داسد.
 .19دستَسالؼول ّبي الصم ثشاي اجشاي ثشًبهِ اسصيبثي تَسظ وويتِ اسصيبثي ثيوبسستبى پيطٌْبد ٍ دس ضَساي آهَصضي هَسد تصَيت
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لشاس هي گيشد.
 .20دفتش تَسؼِ ثيوبسستبى آهَصضي افطبس فشايٌذ اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي سا دس توبهي هشاحل ،هستٌذ سبصي ٍ اسصيبثي ًوَدُ
ٍ گضاسش سبالًِ خَد سا دس استجبط ثب اجشاي فشايٌذ اسصضيبثي ثِ ٍاحذ اسصضيبثي آهَصضي هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش
داًطگبُ اسسبل هيًوبيذ.
 .21اص ًتبيج اسصضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي دس ثشًبهِ سيضي دٍسُ ّبي تَاًوٌذسبصي ٍ تَسؼِ اهَس آهَصضي تَسظ دفتش تَسؼِ
هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش استفبدُ هيگشدد.
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