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 دستورالعمل انتخاب استاد برتر آموزشی دانشگاه لرستان

 هیات رئیسه دانشگاه 28/07/1397مصوب جلسه مورخ 

هدف از این دستورالعمل تبیین نقش و جایگاه آموزش، ایجاد شوق و انگیزه و بستر الزم برای رقابت سالم و  :قدمهم

آموزشی، کوشش در راه ارتقا و توسعه دانایی -هر چه بیشتر در حیطه های علمیسازنده و ترغیب استادان به تالش 

 و تقدیر و تجلیل از استادان برتر آموزشی، در هفته آموزش و بزرگداشت مقام معلم است. 

های آموزشی عضو هیات علمی استادان برتر آموزشی در دانشگاه لرستان بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت :1ماده 

دانشجویان )میانگین امتیازات چهار نیمسال متوالی اخیر تا زمان محاسبه(، مدیر گروه، معاون آموزشی  توسط

های امتیازدهی و مستندات شوند. نتایج ارزشیابی دانشجویان و کاربرگدانشکده و ریاست دانشکده انتخاب می

کارگروه تکمیلی دانشگاه ارسال و در مربوط توسط معاون آموزشی دانشکده به دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت 

متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، نماینده رییس دانشگاه، مدیر کل  انتخاب و معرفی استاد برتر آموزشی

و دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه  هامعاونین آموزشی دانشکده ، دبیر نظارت و ارزیابی دانشگاه،آموزش دانشگاه

، بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ و نتایج اعالم با معرفی کانون صنفی اساتید دانشگاهی ایران واحد دانشگاه لرستان

 گردد.می

وقت )با توجه به تعداد کل اعضای هیات علمی تمام از اعضای هیات علمی تمام  پنج درصد از هر دانشکده :2ماده 

و بر اساس سهمیه های مندرج در جدول  از انتخاب استاد برتر آموزشی وقت هر دانشکده در ابتدای اسفند سال قبل

و در هفته آموزش در اردیبهشت  آموزشی انتخاب ابالغی از جانب معاونت آموزشی دانشگاه(، به عنوان استادان برتر

 گیرند.ماه هر سال مورد تقدیر قرار می

استاد برتر آموزشی بایستی عضو هیات علمی پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی تمام وقت بوده،  :1تبصره 

 حداقل چهار نیمسال تحصیلی در دانشگاه لرستان فعالیت آموزشی داشته باشد.

آن دسته از متقاضیانی که در انجام وظایف محوله آموزشی ـ پژوهشی از قبیل ثبت مقاالت و تکمیل  :2تبصره 

کوتاهی نمایند، در  Google Scholar( خود در Home Pageدر سامانه دانشگاه و نیز صفحه خانگی )پروفایل 

مسئولیت بررسی و تایید نهایی پس از استعالم از حوزه معاونت پژوهشی، بر عهده  بازه رقابت قرار نخواهند گرفت.

 معاونت آموزشی دانشکده ذیربط است.

نظر به محاسبه امتیازات ارزشیابی دانشجویان در دو سال منتهی به انتخاب استاد برتر آموزشی، انتخاب  :3تبصره 

 پذیر نیست.مجدد عضو هیات علمی در دو سال بعدی امکان

 

 

http://www.lu.ac.ir/


 بسمه تعالی

            33120104  نمابر:  33120106-33120097تلفن:        سازمان مرکزی دانشگاه لرستان –جاده خرم آباد تهران 5کیلومتر  نشانی:

www.lu.ac.ir 

 28/07/1397  تاریخ : 

 در / 528 شماره : 

   یوست :پ

 

 

 به شرح جدول ذیل است: 2های ارزشیابی کننده موضوع ماده سهم گروه: 3ماده 

 200میزان تاثیر از  های ارزشیابی کنندهگروه ردیف

 70 دانشجویان برتر* 1

 15 آموختگان برتر**دانش 2

 15 دانشجویان* 3

برای کلیه اعضای  مدیر گروه )تکمیل فرم ارزیابی قبل از مشاهده نتایج ارزشیابی دانشجویان، 4

 بندی(گروه با نمرات نهایی متفاوت برای هر عضو و رتبه

35 

 35 معاون آموزشی دانشکده  5

 30 رئیس دانشکده 6
 مالک ارزشیابی، نمرات ارزشیابی توسط دانشجویان در چهار نیمسال ماقبل نیمسال انتخاب استاد برتر می باشد. *

 شود.آموختگان برتر در دسترس نباشد، میزان تاثیر آن به ردیف دانشجویان برتر افزوده می** در صورتی که نتایج ارزشیابی دانش      

میانگین نمرات ارزشیابی عضو هیات علمی توسط دانشجویان )میانگین امتیازات چهار نیمسال متوالی اخیر تا زمان  :4تبصره 

فتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در اختیار ریاست دانشکده مربوطه قرار خواهد گرفت. الزم است مدیر گروه کاربرگ محاسبه(، از طرف د

در  بندیرتبهانجام )قبل از مشاهده نتایج ارزشیابی دانشجویان، برای کلیه اعضای گروه با نمرات نهایی متفاوت برای هر عضو و  "الف"

را برای اعضای  "ج"و  "ب"های ه( به ترتیب کاربرگ( و مدیران دانشکده )ریاست و معاونت دانشکدمکتسبه فرم الف بر حسب امتیازات

 نمایند.هیات علمی هر گروه به تفکیک گروه آموزشی تکمیل 

برای معاونت آموزشی دانشکده توسط  "ب"برای مدیر گروه، توسط معاونت آموزشی دانشکده؛ کاربرگ  "الف"کاربرگ : 5تبصره 

 برای رییس دنشکده توسط معاونت آموزشی دانشکده تکمیل خواهد شد. "ج"ریاست دانشکده و کاربرگ 

اعضای هیات علمی دانشکده دارای باالترین امتیاز از سه ردیف مربوط به دانشجویان )امتیازات دانشجویان برتر،  از میان: 6تبصره 

های مندرج در جدول ابالغی از جانب معاونت آموزشی دانشگاه استخراج سهمیهآموختگان برتر و دانشجویان( به تعداد چهار برابر دانش

گیرند. انتخاب استاد برتر لزوماً از میان اعضای هیات علمی مذکور و در مراحل بعدی انتخاب استادان برتر آموزشی دانشکده قرار می

 خواهد بود.

معاون آموزشی دانشکده موظف است حداکثر تا هفته آخر اسفند سال قبل از انتخاب استاد برتر آموزشی، در  :4ماده 

برابر  2های الف، ب و ج اقدامات الزم را انجام داده و نتایج جمع بندی را به مأخذ حداقل خصوص ارائه و جمع آوری کاربرگ

به همراه مستندات مربوطه برای استادانی که حائز بیشترین امتیازات  "د"ظرفیت تخصیص یافته به دانشکده، در قالب فرم 

 مکتسبه بوده اند، به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید.

هفته اول اردیبهشت پس از بررسی نتایج دریافتی از هر دانشکده در قالب  حداکثر تاکارگروه انتخاب استاد نمونه   :5ماده 

ندات مربوطه، نسبت به انتخاب و معرفی استادان برتر آموزشی هر دانشکده بر اساس بیشترین و انطباق با مست  "د"فرم های 

 امتیاز مکتسبه و در سقف سهمیه های تخصیصی، اقدام خواهد نمود.

و از تاریخ مصوب  28/07/1397 تبصره در جلسه هیات رییسه دانشگاه در تاریخ 6ماده و  6این دستور العمل در : 6ماده 

 تصویب قابل اجراست. 
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