
  



 هاي چهارگانه عضو هيأت علمي پيشنهاديامتيازدهي فعاليتجدول ريز: 3فرم

  نام پرديس و استان:                                   نام و نام خانوادگي: 
  

  مرتبه علمي:                                                           رشته تخصصي: 
  

گي    
ويژ

  

  منبع داده  تعريف مالك  مالك ارزيابي 

  ميزان امتياز
امتياز 
حداكثر   مكتسبه

امتياز هر 
  واحد

حداكثر 
  امتياز بند

  

ي (
وزش

ت آم
عالي

ف
135 

ياز)
امت

  

   40        كيفيت و پويايي تدريس 

 مسئول  نامه ارتقا ارزيابي كيفت تدريس بر اساس آيين  متوسط كيفيت تدريس سه سال گذشته  1
    20  5  نظارت

    10  3  مدير گروه  هاي نوين تدريس رساني محتوا، ابزار و روش روز به  كوشش آشكار براي بهبود در امر تدريس   2
 مسئول  نامه ارتقا بر اساس آيين  كميت تدريس   3

  نظارت
1  5    

باال بودن يك انحراف معيار ميانگين از نمرات   نمرات ارزشيابي دانشجويان   4
    5  1  دانشجويان نسبت به ساير اعضاي گروه

    35        رعايت شئونات معلمي  

دانشگاه يا تهيه طرح درس و بارگذاري در سايت   5
  اطالع رساني به وسيله مدير گروه

قرار دادن برنامه تدريس خود در معرض 
  ديد دانشجويان و ديگران

 مسئول
  نظارت

هر مورد 
5/0  15    

  اطمينان از پيشرفت تحصيلي دانشجويان  ارزشيابي مستمر دانشجويان   6
  مدير گروه

__  10    
    هاي ارزشيابي دانشجويانبراساس شاخص  رويي، حسن خلق و بردباري  اشتهار به گشاده  7

__  5    

 مسئول  هاي ارزشيابي دانشجويانبراساس شاخص  برخورداري از بيشترين محبوبيت در بين دانشجويان   8
    5  2/0  نظارت

    20        رعايت نظم و انضباط   
  حضور در دانشكده طبق برنامه   9

  مدير گروه  مراعات نظم و انضباط آموزشي

2  10    
    5  1  حضور منظم در كالس طبق برنامه   10
    3  1  رعايت زمان قانوني تشكيل كالس   11
    2  1  اعالم به موقع نمرات دانشجويان   12
    15        نقش مؤثر و راهبردي در ارتقاي آموزش   

پيشنهادهايي كه در سطح دانشكده يا   ارائه طرح معين براي ارتقاي اثربخشي آموزشي   13
  دانشگاه كاربردي شده است

نظر رئيس 
    10  5  دانشكده

برگزاري كارگاه آموزشي با محوريت موضوعات   14
  آموزش 

هايي كه با هدف ارتقاي كيفيت  كارگاه
  شود آموزش برگزار مي

 مسئول
    3  1  نظارت

هاي ورودي  طراحي سؤاالت آزمون  هاي سراسري كمك به طراحي سؤاالت آزمون  15
  كارشناسي ارشد و دكتري كشوركارشناسي، 

گواهي 
سازمان 
  سنجش

هر مورد 
  2  امتياز 5/0

  

    25        اي دانشجويان هدايت و مشاوره علمي و حرفه  

هاي  پرورش تفكر خالق و نوآوري و ارتقاي مهارت  16
  كارآفرينانه دانشجويان 

تعامل با محيط بيرون دانشگاه و پاسخگويي 
  به تقاضاي اجتماعي

مسئول 
  5  2  نظارت

  

ارزيابي در هر نيمسال تحصيلي توسط دفتر   هدايت تحصيلي و شغلي دانشجويان  17
  شود نظارت و ارزشيابي دانشگاه انجام مي

    5  2 مدير گروه

    5  2 مدير گروه    سازي دانشجويان براي ورود به محيط كار آماده  18

    5  2 مدير گروه    دسترسي دانشجويان به وي در حد متعارف   19

    5  2 مدير گروه    پاسخگويي مناسب به دانشجويان و رضايتمندي آنان   20
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    30        مرجعيت و شهرت علمي 

  دريافت جوايز علمي معتبر  21
جوايز ملي (جوايز خوارزمي، فارابي، كتاب 

  سال، نشان فردوسي، و نشان هنري) 
  المللي و بين

 تأييد مقام رسمي

    20 10و  5

 ها  مديريت و عضويت در انجمن  عضويت در مجامع علمي   22
    5  2و 1  المللي و مجالت معتبر ملي و بين

    5  1  پيوسته در فرهنگستان و قطبعضويت   هاي علميها و قطب عضويت در فرهنگستان  23
    55        توليدات پژوهشي   

انتشار مقاالت علمي پژوهشي در مجالت   24
  الملليهاي معتبر بيننمايه  معتبرخارجي 

  معاونت پژوهشي

  2تا 
50  

  

انتشار مقاالت علمي پژوهشي در مجالت   25
  معتبرداخلي

كميسيون نشريات وزارت علوم يا حوزه 
    1تا   علميه

    5  5/0  هاي مراكز علمي كنفرانس  المللي)   هاي معتبر (ملي و بينمقاالت كنفرانس  26
    30        تصنيف و تاليف   
  تصنيف كتاب   27

هاي انتشار يافته توسط تعداد كتاب
 معاونت پژوهشي  ناشران معتبر

5 15    
    10  3  تأليف كتاب   28
    5  2  ترجمه كتاب   29
    20        علمينهادسازي   
  تأسيس پژوهشكده يا واحد پژوهشي  30

متقاضي بايد از مؤسسان اصلي در هر 
 تأييد مقام رسمي  مورد باشد

5  

20  

  
    5  بنيان تأسيس شركت فناور  يا دانش  31
    3  اندازي آزمايشگاه تخصصي راه  32
    4  تأسيس مركز رشد و پارك علم و فناوري   33
    25        تعامالت فناورانه   
    هاي پژوهشي  داخل مؤسسه طرح  34

 تأييد مقام رسمي
 2تا 

25  
  

    15تا   استاني يا ملي   هاي پژوهشي خارج از مؤسسه طرح  35
    5تا     المللي  تدوين استانداردهاي ملي و بين  36
    30        سازي دانش و توليد ثروت  تجاري  

 سازي دانش و جذب منابع مالي از خارج  تجاري  37
  ميليون ريال 100به ازاي هر   از دانشگاه

  معاونت پژوهشي
5/0 

30  
  

  

    5/0  ميليون ريال 100به ازاي هر   ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي   38
   5/0 تأييد مقام رسمي  ميليون ريال 200به ازاي هر   جذب منابع مالي خارج از دانشگاه   39
    30       اثرگذاري اجتماعي   
    20 10 تأييد مقام رسمي پردازي در مجراي تعريف شده ملينظريه  ارائه نظريه اصيل  40

توليد اثر هنري يا معماري برجسته در سطح   41
  منطقه يا كشور

توليد آثار ارزشمند هنري و ارزشيابي آن 
    7 3و  2  گواهي ثبت اثر  در مجراي تعريف شده ملي

هاي تخصصي مرتبط در  حضور در برنامه  اي  اثرگذاري رسانه  42
هر ساعت  تأييد مقام رسمي  هاي اصلي صدا و سيما شبكه

 5/0برنامه 
3    
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حضور مؤثر در دانشگاه و مشاركت در
  هاي اجرايي محوله انجام فعاليت

  حضور فعال و تمام وقت و مشاركت 
  10   رئيس دانشكده  اجرايي مؤسسهدر امور 

  

نقش مؤثر و راهبردي در تأسيس دانشگاه،  44
    10 5  تأييد مقام رسمي  اندازي مراكز علمي همكار اصلي در راه دانشكده، پارك، مركز رشد و ...

    10       فعاليت اجرايي مؤثر در امور آموزش عالي  

هر سال مسئوليت در يكي از سطوح اجرايي  ها و مراكز پژوهشي  فعاليت اجرايي مؤثر در دانشگاه  45
  تأييد مقام رسمي  آموزش عالي

1 5    

    5  5/0و  1  هاي شاخص در سطح مليانجام فعاليت  هاي راهبردي آموزش عالي فعاليت مؤثر در حوزه  46

47  
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    5   رئيس دانشكده   هاي ديني و اخالقي به ارزش اشتهار

مداريترغيب روحيه خودباوري و  تالش  48
  در دانشجويان

  تالش در جهت تقويت روحيه اميد 
 __  مدير گروه  و نشاط در دانشجويان

5  
  

  فرهنگي-كمك به احياي مواريث علمي  49
  هاتالش در جهت پاسداشت ارزش

 هاي علمي و فرهنگي  و دارايي
  اسالمي ايراني و

  رئيس دانشكده
  
__  5  

  

  بر اساس امتيازات آيين نامه ترفيع  ايثارگري (آزاده، جانباز و...)   50
به ازاي هر يك  
  پايه استحقاقي
  يك امتياز

__ 
10  

  

-اي (آموزشيرعايت اخالق علمي و حرفه  51
  فرهنگي)  -پژوهشي

  رعايت شئونات دانشگاهي 
  __  رئيس دانشكده  و اصول اخالقي

5  
  

هاي فرهنگي و اجتماعي  مشاركت در طرح  52
  (دانشگاهي و ملي)

  هاي داوطلبانه مرتبط  فعاليت در طرح
  در سطح دانشگاه يا كشور

نهاد رهبري و 
  معاونت فرهنگي

__  
5  

  

      ٤٢٠جمع امتيازات 
 استان:محل تأييد سرپرست پرديس هاي

  
  نام و نام خانوادگي:                                                                                                 امضاء:

  


