تذكرات مهم درخصوص نحوهي تكميل فرم هاي پيوست شمارهي «1و»2

 .1كليه فرمها میبایست در سربرگ آن مؤسسه تایپ و تکميل گردند؛
 .2كليه فرمها صرف ًا بددون ک گرفگیدیخ دو دیردگی و هدر گینده درده دییدر دبرب ب گ دار
میبارند؛
 .3كليه فرمها صرفاً با بمضا مقام مسئیل ذ ربو (و نه بز طرف) قابل پذیرش میبارند؛
 .4مدبر میرد نياز جهت پيیست به فرمها مذكیر ارتند بز:
بلف -تصییر آ رین حکم كارگزینی ذ نفع ممهیر به مهر كارگزینی مؤسسه؛
ب -تصییر كارت ملی ذ نفع؛
ج -كليه مسگندبت فعاليگها مندرج در فرم رماره « »3پيیست رماره  2میبایست به گینهب
در دسگرس رئيس كميگه میضیع ماده « »4دسگیربلعمل مربیطه قدربر دبردگه باردند كده بده
محض نيداز و مکات دده یدا تمداس دبير انده كميسديین میضدیع مداده «»7خ در بسدرع وقدت بده
دبير انه مذكیر تحییل گردد؛
د -رناسنامه

لمی مگقاضی(.)C. V.

1

پيوست شماره  -1فهرست معرفي شدگان كميته انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه ...................

در بجرب مداده «« »6دسدگیربلعمل نحدیه بنگخداب ب ضدا هيدات لمدی نمینده» نام ردگدان ذیدل در
جلسدده مددیر  ...............كميگدده بنگخدداب ب ضددا هيددات لمددی نمیندده ........................خ جهددت طددر
در كميسيین ماده « »7دسگیربلعمل یاد رده بنگخاب گردیدهبند.
فهرست معرفيشدگان
افراد پيشنهادي

ردیف

رشته تحصيلي

مرتبه

امتياز كميته

دانشگاهي

موضوع ماده 4

1
2
3
4
صورتجلسه كميته انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه
بفدربد فدیج جهدت معرفدی بده ندیبن ضدی هيدات لمدی نمینده ك دیر بز  ...................................مدیرد تيیيدد
بین كميگه میبارند.
ردیف

اسامي اعضاي كميته

مرتبه علمي

رشته تحصيلي

سمت

1
2
3
4

5
6
7
محل تأیيد رئيس كميته انتخاب اعضاي هيات علمي نمونه
امضاء:

نام و نام خانوادگي:

2

امضاء

پيوست شماره  -2فرم ( : )1جدول امتيازات عضو هيات علمي پيشنهادي
نام و نام انیبدگی:

مرت ه لمی:

ررگه تحصيلی:

نام دبن کده:

نام مؤسسه:

ردیف

میزان امتیاز
ویژگی

موضوع

2

تدریس دروس دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري

3
4
5

فعالیت آموزشی

1

کیفیت و پویایی تدریس

واحد ارزیابی

امتیاز

حداکثر

واحد

امتیار

براي هر درس به ازاي هر بار تدریس

1

22
5

حسن شهرت در فعالیت آموزشی بین دانشجویان و همکاران
در هر مورد

بهره گیري از روشهاي مطلوب تدریس و استفاده مناسب از فناوري آموزشی
دریافت لوح ،نشان یا تقدیرنامه از مراجع رسمی جهت انجام فعالیت آموزشی

در هر مورد

و به عنوان (معلم برتر)

تا 2

11

5

11

7

استاد راهنماي کارشناسی ارشد

در هر مورد

1

12

8

استاد راهنماي دکتري

در هر مورد

3

55

9

انجام طرح هااي پژوهشای کااربردي ،تولیاد و باومی ساازي دانا
دان افزایی تخصصی

در هر مورد

تا 2

55

11

انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی– پژوهشی مورد تایید وزارت علوم،

هر مقاله

تا 3

31

نوآوریهاي علمی معتبر (ثبت اختراع و)...

در هر مورد

تا 4

12

برگ زاري کارگاهها و ارائه مقاله در مجامع علمی ،ملی و بین المللی

در هر مورد

1

5

تا 4

12

14

تجدید چاپ کتاب همراه با تجدید نظر اساسی

در هر مورد

تا 1

3

15

بررسی ،نقد و یا تصحیح کتاب

در هر مورد

تا 1

3

16

ترجمه کتاب تخصصی و آموزشی (درسی)

در هر مورد

تا 2

8

17

عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی معتبر

در هر مورد

0/5

2

18

حضور فعال و تمام وقت در دانشگاهها و مشارکت در فعالیتهاي اجرائی محوله

19

همکاري مؤثر در تأسیس دانشگاه  ،مراکز تحقیقاتی ،دانشکده ،پارک و مراکز رشد
و تجهیز آنها و ایجاد رشته هاي جدید و تحصیالت تکمیلی

21

اجرایی

13

فعالیت پژوهشی

6

مدیریت مطلوب کالسها و کارگاههاي آموزشی و هدایت و مشاوره
مستمر فعالیتهاي علمی حرفه ائی دانشجویان

در هر مورد

تا 3

12

و

تحقیقات و فناوري

تألیف یا تصنیف کتاب با اولویت کتب درسی

همکاري مؤثر در نشر دان

21
22

تقید و پایبندي به ارزشهاي دینی و فرهنگی

23

ایثارگري (آزاده ،جانباز و)...

فرهنگی و تربیتی

تأیید گروه و دانشکده

و انتشار مجله علمی (سردبیر و هیات تحریریه)

مسئولیت پذیري متعهدانه اجرایی در دانشگ اهها و مراکز پژوهشی و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري

11

در هر مورد

تا 3

55

در هر مورد

تا 3

9

براي هر سال  2نا  5امتیاز

22

تأیید مدیریت دانشکده و دانشگاه

11

براساس پایه هاي استحقاقی ایثارگري

1

12

متخلق به صفات علمی و اخالقی

5

ترغیب تالش مداري وتقویت خودباوري علمی و فرهنگی دانشجویان

5

26

مسئولیت پذیري در اصالح و هدایت نگرشهاي مطلوب فرهنگی

5

27

مشارکت در طرحهاي فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی و ملی

50

24
25

تخصصی مؤسسه

22

55

11

امتیاز کمیسیون

امتیاز کمیته
موضوع ماده 4

جمع امتیازات

294

محل مهر و امضاي رئيس مؤسسه

3

پيوست شماره  -2فرم ( : )2صورتجلسه

صورتجلسهي كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه مؤسسه
(شوراي دانشكده یا پژوهشكده در مؤسسات فاقد هيات مميزه)

كميسيین تخصصی هيات مميزه  ............................پس بز بررسی ببگددبیی بربسداس بط

دات میجدید در پروندده

برتقا مرت ه و ترفيع انم /آقا  ............................بی ان رب وبجد رربیو کزم جهت معرفی به كميگه میضیع مداده
« »4دسگیربلعمل نحیه بنگخاب ب ضا هيات لمی نمینه ك یر ت خيص دبد /ندبد.
ردیف

بسامی ب ضا كميسيین

مرت ه

ررگه تخصصی

سمت

بمضاء

1
2
3
4
5

انم /آقا  ............................با نظر میبفق برب طر در كميگه بنگخاب ب ضا هيات لمی نمینه مؤسسه مگ یع
معرفی می رید.
محل تأیيد دبير هيات مميزه:
امضاء:

نام و نام خانوادگي:

4

پيوست شماره  -2فرم ( : )3فهرست فعاليتهاي عضو هيات علمي

 -1مشخصات عمومي
نام انیبدگی:

نام:

تاریخ تیلد:

نام پدر:

رماره نمابر:

آدرس پست بلکگرونيکی:

رماره تلفن ثابت:

رماره تلفن همربه:

 -2وضعيت استخدامي
استخدامي

وضعيت

رسمي آزمایشي

پيماني

ارتقا مرتبه
رسمي قطعي

به استادیاري

به دانشياري

به استادي

تاریخ
 -3سوابق تحصيلي
نوع مدرک تحصيلي

رشته و گرایش تحصيلي

تاریخ و محل اخذ مدرک

كاررناسی
كاررناسی بررد
دكگر
 -4فعاليت آموزشي
ردیف

ارزیابي

موضوع فعاليت

1

ميانیين كميت (وبحد) دروس بربئه رده در  12ترم گذرگه

2

ميانیين كيفيت دروس بربئه رده در  12ترم گذرگه

 -5فعاليت پژوهشي (مطابق بندهاي  7تا  17جدول امتيازات)
نوع تأليفات

نوع تأليفات

تعداد

بنگ ار مقاله در مج ت معگ ر ارجی

بنگ ار مقاله در مج ت معگ ر دب لی

تيليف یا تصنيف كگاب

تجدید چاپ كگاب همربه با تجدید نظر بساسی

ترجمه كگاب تخصصی

بررسیخ نقد و یا تصحيح كگاب
نیآور ها

طر ها پژوه ی كاربرد

تعداد

لمی معگ ر

بربئه مقاله در مجامع لمی ملی و بينبلمللی

ضییت در مجامع لمی دب لی و ارجی معگ ر

بسگاد ربهنما كاررناسی بررد(بتمام یافگه)

بسگاد ربهنما دكگر (بتمام یافگه)
 -6عناوین فعاليتهاي اجرایي

عنوان فعاليت

ردیف

 -7عناوین فعاليتهاي فرهنگي
عنوان فعاليت

ردیف

محل مهر و امضاء رئيس مؤسسه

5

