
  »با سمه تعالی « 
  علمی  هیأتکمیته منتخب ارزشیابی و ارتقاي اعضاي 

  
  علمی هیأتاجتماعی ساالنه اعضاي  و تربیتی ،فرم ارزشیابی فعالیت هاي فرهنگی

  
   :تاریخ درخواست                                                    :نام و نام خانوادگی

  :آخرین پایه استحقاقیتاریخ اخذ               

  
  علمی از جدول فوق الزامی می باشد.    هیأتجهت همه اعضاي  در سال امتیاز 1کسب  حداقل  :تبصره

              
  امضاي مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري                                                   علمی هیأتامضاي عضو 

                                                                                                                                

  مکتسبه امتیاز  امتیازحداکثر   تعداد  امتیاز  تربیتی و اجتماعی ،عناوین فعالیت هاي فرهنگی  ردیف

مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در  ،کتاب تدوین  1
    بدون سقف    4تا  هر مورد  اجتماعی وتربیتی  ،حوزه هاي فرهنگی

2  
تهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي کلیه فعالیت ها و همکاري موثر در 
    بدون سقف    3تا  هر مورد  اجراي امور فرهنگی بر اساس سیاست هاي کلی برنامه هاي پنج ساله توسعه 

ثر با تشکل هاي قانونمند دانشجویان و ؤارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاري م  3
    بدون سقف    2تا  هر مورد  علمی و نهادهاي فرهنگی فعال در دانشگاه هیأتاعضاي 

    4/1  2  7/0 هرنیمسال  فرهنگی   واستاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی   4

5  
  

  ولیت پذیري در اصالح ؤمس
هاي مطلوب  هدایت نگرش و

فرهنگی و مشارکت یا انجام 
هاي فرهنگی،تربیتی  فعالیت

  و اجتماعی

 ،ریزي و طراحی در امور فرهنگیبرنامه 
اجتماعی و علمی دانشجویی و  ،تربیتی
  علمی یا کارکنان هیأتاعضاي 

    بدون سقف    2تا  هر مورد

 وتربیتی  ،مشارکت در اجراي امور فرهنگی
اجتماعی از جمله مشارکت فعاالنه در 
تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و 

نشست و جلسات دانشجویی جهت تبیین 
  مباحث و مشکالت و رفع شبهات اعتقادي 

    بدون سقف    2هر مورد تا 

ارائه خدمات مشاوره اي علمی، فرهنگی، 
اجتماعی به دانشجویان و حضور  ،تربیتی

  ثیرگذار در مراکز دانشجویی أمستمر و ت
  ...ها و  مساجد، خوابگاه ها، اعم از کانون

    بدون سقف    2تا  هر مورد

    2    2تا  هر مورد  کسب جوایز فرهنگی  6

    2    2تا  هر مورد  طراحی ومشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی هاي نقد و نظریه پردازي   7

علمی در  هیأتشرکت در کارگاه هاي دانش افزایی و توانمند سازي اعضاي   8
  تربیتی و اجتماعی با ارائه گواهی معتبر   ،زمینه فرهنگی

  ساعت 8هر 
    2    امتیاز 1

  جمع
  

  

 1فرم شماره 



  علمی هیأتساالنه اعضاي  آموزشیفرم ارزشیابی فعالیت هاي                              
  

  ردیف
حداکثر   تعداد  امتیاز  عناوین فعالیت هاي آموزشی

  امتیاز
حداقل 

  مکتسبه امتیاز  امتیاز الزم

    1  4/1  2  7/0  (هر نیمسال) و انضباط درسی و شئونات آموزشی نظمرعایت   1

  کیفیت تدریس  2

    5/0  1  2  5/0  نظر مدیر گروه (هر نیمسال)
    5/0  1  2  5/0  نظر کمیته منتخب (هر نیمسال) 

    5/0  1  2  5/0  نظر معاون آموزشی (هر نیمسال) 
    1  2  2  1  (هر نیمسال)  EDCنظر گروه ارزشیابی 

3  

  
  

  کمیت تدریس
  (دروس نظري) 

  هر واحد  نیمسال اول
    25/1  کارشناسی ارشد و دکترا 

4  

2    

    1  کارشناسی
    5/0  کاردانی

  هر واحد  نیمسال دوم
    25/1  کارشناسی ارشد و دکترا 

    1  کارشناسی  4
    5/0  کاردانی

4  

  
  کمیت تدریس
راهنمایی و  ،(دروس عملی

 ، مدیریت پروژه کارشناسی
  کارآموزي و کارورزي) 

  

    3/0  هر واحد  نیمسال اول

2  
  
-  

  
    3/0  هر واحد  نیمسال دوم  

    3/0  هر واحد  تابستان

  استاد راهنماي پایان نامه  5
    5/2  هر دانشجو  کارشناسی ارشد و پزشکی

5  -    
    6 هر دانشجو  دکترا

  استاد مشاور پایان نامه  6
    1 هر دانشجو  کارشناسی ارشد و پزشکی

    2 هر دانشجو  دکترا

  آموزشیکسب جوایز   7
  1    5/0  هر مورد  در سطح دانشکده

  2    1  هر مورد  در سطح دانشگاه     -
  4    2  هر مورد  در سطح ملی

    -  5/0    5/0  هاي نوین آموزشی  هاي مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روش بهره گیري از روش  8

    جمع

  
 علمی استادیار و باالتر از هیأتنمره جهت اعضاي  6علمی مربی و پایین تر و  هیأتنمره جهت اعضاي  7کسب  :تبصره

  .الزامی استبا رعایت حداقل امتیازهاي الزم  دول فوق جهت ترفیع سالیانهج
  

  امضاي مدیر گروه                        علمی هیأتامضاي عضو 
  

      آموزشی  دیر امورمامضاي                                                                              EDCامضاي مدیر 
      

  
  
  

  2 فرم شماره 



  علمی هیأتساالنه اعضاي  و فناوري رزشیابی فعالیت هاي پژوهشیا
  

  امتیاز  و فناوري عناوین فعالیت هاي پژوهشی  ردیف
  

     تعداد
  

حداکثر 
  امتیاز

  امتیاز
امتیاز   مکتسبه

  باقیمانده

  چاپ مقاله  1

    ISI , Pub med 5 :نمایه نوع یک 1- 1

  بدون سقف

    
  :نمایه نوع دو 2- 1

BIOSIS  , Scopus , Current Contents،ISC  
EMBASE , Chemical Abstracts  

5/3    
  

      3  سایر نمایه هاي بین المللی 3- 1
      2  علمی پژوهشی بدون نمایه  4- 1
      1  غیر علمی پژوهشی 5- 1

ارائه مقاله در همایش   2
  ها

      4    1  چکیده مقاله 
      5/1  مقاله کامل 

  چاپ کتاب  3

  تألیف

مرتبط 
    15  با رشته 

30  

    

غیر 
مرتبط 

  با رشته 
5/1    

  

      3  تجدید چاپ 
      7  ترجمه 

      2  ویراستاري علمی کتاب 

ایده و ثبت اختراع (  4
  نوآوري)

          5  ثبت داخلی 
          10  بت خارجیث

  جذب اعتبار پژوهشی داخلی یا بین المللی  5

امتیاز  2
به ازاي 

 10هر 
میلیون 
  تومان

  

4  

  

  

      2    2  ارزیابی، داوري و نظارت بر فعالیت هاي پژوهشی، فناوري و نوآوري  6
      5/1    1  داوري مقاالت علمی پژوهشی   7

      جمع کل
  اطالعات جدول ضمیمه را تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه تحویل فرمایید.4تا  1لطفا در مورد بندهاي 

امتیاز به مجموع  2امتیاز تا سقف  5/0 ،بیش از یک IFبه ازاي هر یک نمره  ،می باشند 1باالتر از    Impact Factorبراي چاپ مقاالت در مجالتی که داراي :1تبصره 
  امتیاز مقاله اضافه می شود. 

علمی استادیار و باالتر  هیأتآن و اعضاي  4/0علمی مربی و پایین تر حداقل  هیأتنمره از جدول فوق جهت ترفیع سالیانه الزامی است که باید اعضاي  1کسب  :2تبصره 
  کسب نمایند. )4- 1تا  1- 1( در مجالت علمی پژوهشیچاپ مقاالت آن را از  6/0حداقل 

  پژوھشی مشترکنحوه محاسبه و توزیع امتیاز براي فعالیتهاي آموزشی و 

  
  شود.گرفته می ر% امتیاز نفر اول در نظ80براي نویسنده مسئول  :3تبصره 

  
  امضاي مدیر امور پژوهشی                                   علمی هیأتامضاي عضو 

  

  3فرم شماره 



    
  علمی هیأتاجرایی ساالنه اعضاي  -علمی فرم ارزشیابی فعالیت هاي

  
  امتیاز مکتسبه  حداکثر امتیاز  امتیاز  اجرایی - عناوین فعالیت هاي علمی  ردیف

سسه و مشارکت بر اساس تکالیف تعیین ؤحضور فعال و تمام وقت در م  1
    2  2  یید مدیر گروهأشده با ت

 ،نمایشگاه هاي پژوهشیبرپایی   2
  فناوري و هنري

    1  در سطح استانی
2  

  
  5/1  در سطح ملی  

  2  در سطح بین المللی

کتابخانه  ،واحد پژوهشی ،طراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه فنی  3
    3  3  یا واحدهاي نیمه صنعتی تخصصی، شبکه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه

    1  1  ایجاد رشته هاي جدید  درمشارکت   4

5  
سسه هاي عالی ؤمراکز تحقیقاتی، م ،سیس دانشگاهأثر در تؤهمکاري م

مراکز رشد و  ،هاي علم و فناوري ها و پارك شهرك ،آموزشی و پژوهشی
  هاي دانش بنیان شرکت

4  4    

6  

راه اندازي و  ،مشارکت در طراحی
  ها برگزاري کارگاه

  
  

  25/0  شرکت 
  5/0  تدریس    5/1

  1  طراحی

تحریریه نشریه هاي علمی  هیأتسردبیري، عضویت در  ،ولیمدیر مسؤ  7
    4  4  هاي علمی کشور معتبر و ریاست قطب

8  
  

  ها دبیري همایش
  

هاي علمی همایش  1  
3    

مللیلاهاي ملی و بین  همایش  2  

  ساعت  50هر   یید وزارت متبوعبا تأ االت آزمون سراسريؤطراحی س  9
    5/1  امتیاز 1

  ساعت 100هر  شرکت در شوراها و کمیته هاي دانشگاه   10
    2  امتیاز 1 

  نیسالهر   استاد مشاور دانشجویان  11
    2  امتیاز 1 

12  

  
  

  مسئولیت
  
  
  
  

    10  هر سال  رئیس دانشگاه
    8  هر سال  معاون دانشگاه

، رئیس مرکز تحقیقات و رئیس دانشکده
    6  سالهر   مدیران ستادي دانشگاه

و ي آموزشی و پژوهشی ها  مدیران گروه 
    4  هر سال  .باشند علمی هیأتعضو باید سایر مدیران که 

  جمع
  

  

   .بر اساس نظر کمیته منتخب معادل سازي خواهد شد ،هاي اجرایی که در جدول فوق نیست سایر فعالیت :1ه تبصر
  امتیاز از جدول فوق جهت ترفیع سالیانه الزامی است .  2کسب :2تبصره 

   :علمی هیأتامضاي عضو 
   موافقت نگردید    موافقت گردید                  از تاریخ                                        با اعطاي پایه استحقاقی آقاي / خانم 

   :امضاي اعضاي کمیته منتخب
 دکتر جهانشیر توکلی زاده -4                                                                       دکتر رضا احمدي -1
 دکتر مجتبی افشارنیا -5                                                               دکتر مجتبی کیان مهر -2
                                                                      علی محمدپوردکتر  -3

 4فرم شماره 



  
  

  امتیاز پژوهشی
  

  عناوین فعالیت هاي پژوهشی  ردیف

چاپ   1
  مقاله

  نمایه نوع یک : 1- 1
ISI , Pub med 

  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار
  
  

  نمایه نوع دو :  2-1
BIOSIS  , Scopus , Current 

Contents  
EMBASE , Chemical Abstracts  

  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار

  

  

  ISC:  3نمایه نوع   1 -3
  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار

  
  

  سایر نمایه هاي بین المللی  1- 4
  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار

  
  

  بدون نمایه  5-1
  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار

  
  

  غیر علمی پژوهشی  6-1
  عنوان، اسامی نویسندگان(به ترتیب)، نام مجله و سال انتشار

  
  

  چاپ مقاالت جمع کل امتیاز

2  

ارائه 
مقاله در 
همایش 

  ها

  چکیده مقاله
  دهندگان(به ترتیب)، نام همایش و تاریخ برگزاريعنوان،  ارائه

  
  

  مقاله کامل
 

  دهندگان(به ترتیب)،  نام همایش و تاریخ برگزاريعنوان، ارائه

      
  
  
  

  اله در همایش هاقجمع کل امتیاز ارائه م

چاپ   3
  کتاب

  تألیف

  مرتبط با رشته
  عنوان، نویسندگان(به ترتیب) و سال انتشار

  
  

غیر مرتبط با 
  رشته

  عنوان، نویسندگان(به ترتیب) و سال انتشار
  
  

  تجدید چاپ
  عنوان، نویسندگان(به ترتیب) و سال انتشار

  
  



  ترجمه
  انتشارعنوان، نویسندگان (به ترتیب)و سال 

  
  

  ویراستاري علمی کتاب
  عنوان، نویسندگان (به ترتیب)و سال انتشار

  
  

  جمع کل امتیاز چاپ کتاب

4  

ثبت 
اختراع ( 

ایده و 
  نوآوري)

  ثبت داخلی
  عنوان، همکاران (به ترتیب)وتاریخ ثبت اختراع

  
  

  ثبت خارجی
  ثبت اختراععنوان، همکاران(به ترتیب) و تاریخ 

  
  

  جمع کل امتیاز ثبت اختراع ( ایده و نوآوري)
  امتیازات جمع کل

 
  


