فرم شماره 1

نام مؤسسه:

(ماده )1

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

بند  -1-1تدوین کتاب** ،مقاله ** ،و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسالمی در حوزه های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی

گروه آموزشی:

صفحه اول

نوع فعالیت
ردیف

فرهنگی

تربیتی

اجتماعی

( کتاب** ،مقاله** و اثر بدیع و ارزنده هنری )

تلفیقی

عنوان فعالیت
*

امتیاز
تاریخ انتشار

اسامی همکاران

(ماه – سال)

به ترتیب

کمیسیون تخصصی

هیات اجرایی

و یا گواهی **پذیرش چاپ

(شامل نام متقاضی)

ماده 1

جذب موسسه

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

 د ر صورتی که مؤلف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود .در غیر این صورت امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد. -در صورتی که سهم همکاران در انجام سایر فعالیتهای این بند (مقاله ،اثر و )...مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

بند  -2-1تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیت ها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسالمی شدن
دانشگاه ها و مراکز آموزشی

صفحه دوم

امتیاز
ردیف

اسامی همکاران
عنوان فعالیت

شرح فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

**

مرجع تأیید کننده

به ترتیب
(شامل نام متقاضی)

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

 -در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیت مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

کمیسیون تخصصی
ماده 1

هیات اجرایی
جذب موسسه

فرم شماره 1
(ماده )1

مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -3-1ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤ ثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت
در حوزه فرهنگ

صفحه سوم

امتیاز
تاریخ انجام فعالیت
ردیف

عنوان فعالیت

شرح فعالیت

هیات اجرایی

مرجع تأیید کننده
از تاریخ

**

تا تاریخ

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون

جذب

تخصصی

موسسه

ماده 1

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

بند  -4-1استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی – فرهنگی* «مؤسسه»

گروه آموزشی:

صفحه چهارم

امتیاز
مشخصات ابالغ

*

تاریخ انجام فعالیت

ردیف

تعداد نیمسالهای تحصیلی

واحد دانشگاهی محل فعالیت
شماره

تاریخ

از نیمسال تحصیلی
اول

دوم

تا نیمسال تحصیلی
اول

دوم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون تخصصی
ماده 1

هیات اجرایی
جذب موسسه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -5-1مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرش های مطلوب فـرهنگــی و مشـارکـت یــا انجام فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان ،اساتید و کارکنان)
صفحه پنجم

امتیاز

عنوان متناسب با نوع فعالیت
ردیف

برنامــه ریــزی و طراحــی در امــور فرهنگــی – تربیتــی –
اجتماعی وعلمـی دانشـجویی و اعضـای هیـات علمـی یـا
طالب و کارکنان

مشارکت در اجرای امور فرهنگی – تربیتی – اجتمـاعی از

سایر فعالیتهای مرتبط (ارائه خـدمات مشـاوره ای علمـی ،فرهنگـی–

جمله مشارکت فعاالنـه در تشـکیل جلسـات هـم اندیشـی

تربیتــی– اجتمــاعی و آموزشــی بــه دانشــجویان و طــالب – حضــور

اســاتید و نشســت و جلســات دانشــجویی جهــت تبیــین

مستمر و تأثیر گـذار در مراکـز دانشـجویی اعـم از کانونهـا ،مسـاجد،

مباحث و مشکالت و رفع شبهات اعتقادی و....

خوابگاهها و)...

مرجع تأیید کننده

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

**

کمیسیون تخصصی

هیات اجرایی

ماده 1

جذب موسسه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

بند  -6-1استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صداقت و امانت داری

صفحه ششم

امتیاز
نیمسال تحصیلی
ردیف

شرح فعالیت

امتیاز هر
نیمسال تحصیلی

اول

مرجع تأیید کننده در مؤسسه

دوم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

کسب حداقل  8امتیاز از این بند برای کسب عنوان سرآمدی آموزش الزامی می باشد.
امتیازات این بند براساس میانگین مجموع امتیازات نیمسالهای تحصیلی دوره ارزیابی تعیین می گردد.
ارزیابی هر نیمسال تحصیلی براساس نظام ارزیابی کیفی در بازه صفر تا ده تعیین می گردد که میانه آن عدد پنج می باشد.

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

**

کمیسیون تخصصی

هیات اجرایی

ماده 1

جذب موسسه

فرم شماره 1

نام مؤسسه:

(ماده )1

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

رشته تحصیلی:

بند  -7-1کسب جوایز فرهنگی ( در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مسئولیت های فرهنگی و)...

گروه آموزشی:

صفحه هفتم

امتیاز
ردیف

زمینه جایزه اعطا شده
عنوان جایزه

**

مرجع اعطای جایزه
ترویج فرهنگ

مسئولیت های

ایثار و شهادت

فرهنگی

اسامی سایر افرادی که جایزه مشترکاً به آنان تعلق گرفته است

سایر زمینه ها

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

در صورتی که سهم همکاران در انجام هر فعالیت مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون تخصصی

هیات اجرایی

ماده 1

جذب موسسه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

بند  -8-1طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

گروه آموزشی:

صفحه هشتم

امتیاز
نوع فعالیت
ردیف

مرجع تأیید کننده

عنوان فعالیت
کرسی نقد

کرسی

**

اسامی همکاران به ترتیب
(شامل نام متقاضی)

نظریه پردازی

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

در صورتی که سهم همکاران در انجام هر فعالیت مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون تخصصی
ماده 1

هیات اجرایی جذب
موسسه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -9-1شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی – تربیتی – اجتماعی

صفحه نهم

امتیاز
ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

ساعات

انجام فعالیت

انجام فعالیت

مرجع برگزار کننده

مرجع تأیید کننده *

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

به ازای هر  16ساعت آموزش از این بند  2امتیاز کسب می گردد.

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون تخصصی

هیات اجرایی جذب

ماده 1

موسسه

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -1-2رعایت نظم وانضباط درسی و شئونات آموزشی

صفحه دهم

امتیاز کل هر یک از نیمسال های مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت تقاضا در کمیته منتخب

مرجع

کسب شده از کاربرگ های «»1-2

تأیید کننده
مدیر گروه

دانشکده

معاون آموزشی

مؤسسه

معاون آموزشی

علمي مؤسسه

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب مؤسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

هيات مركزي جذب

امتیاز کل دوره

امتیاز

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضا رئيس كارگروه بررسي توانايي علمي مؤسسه:

-

کسب حداقل  7امتیاز از این بند برای کسب عنوان سرآمدی آموزش الزامی می باشد.

-

چنانچه نمره ارزیابی عضو هیات علمی بیش از دو نیمسال تحصیلی متوالی کمتر از  0/ 35باشد ،ارتقا مرتبه وی به مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.

امضاء دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه:

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -2-2کیفیت تدریس

صفحه یازدهم

امتیاز

میانگین وزنی ارزشیابی
ردیف

علمي مؤسسه

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب مؤسسه

4

معاون آموزشی

اعضاي هيأت علمي

3

مدیر گروه

مركزي جذب

2

دانش آموختگان ممتاز

(رابطه شماره )2

(رابطه شماره )4

(رابطه شماره )5

(رابطه شماره )6

كارشناسان مركز جذب

1

دانشجویان

کاربرگ های «ب»

کاربرگ های «د»

کاربرگ های «هـ»

کاربرگ های «و»

ب – د -هـ  -و

كارگروه تخصصي هيات

گروه های ارزیابی

ارزشیابی کاربرگ های

مکتسبه

()1

هيات مركزي جذب

حسب مورد

مجموع میانگین وزنی

امتیاز

مالحظات

جـــــمـــــع کــــــل
امضا رئيس كارگروه بررسي توانايي علمي مؤسسه:ط

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

( )1امتیازات قابل اعطا بر حسب طیف امتیازات اخذ شده از نتایج ارزشیابی:
الف 0 -تا  4/99امتیاز :برای نتایج ارزیابی مابین  14تا ( 18/99عدد مبنای ارزشیابی در مرتبه علمی مندرج در جدول شماره  5بخش اول آئین نامه ارتقا -نمره ارزشیابی)

ب 6 -امتیاز برای نتایج ارزیابی ما بین  19تا 19/5
ج 8 -امتیاز برای نتایج ارزیابی ما بین  19/5تا 20
 کسب حداقل  6امتیاز از این بند برای کسب عنوان سرآمدی آموزش الزامی است. اعضای هیات علمی موضوع ماده « »44آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و سایر مشاغل دارای کسر واحد موظف با رعایت مفاد تبصره « »8ماده « »2ضوابط اختصاصی شیوه نامه اجرایی بخش اول آئین نامه ارتقا از امتیاز این بندبهره مند می گردند.

فرم شماره 2

نام مؤسسه:

(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -3-2کمیت تدریس
()1

ستون

صفحه دوازدهم

()2

()3

(ستون )4

()5

()6

ردیف

کاردانی

کارشناسی

سال تحصیلی

نام درس

تعداد واحد

تعداد مدرسین

مؤسسه محل تدریس

تحصیالت تکمیلی

اول

(ستون )8

مقطع تدریس

نمیسال تحصیلی

دوم

()7

()9

ضریب
مقطع تدریس

امتیاز مکتسبه
()1

(3و)2

(ستون (  )8ستون )4

جــــــــــــمــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

.1

ضریب مقطع تدریس برای دوره های کاردانی  ، 0/5کارشناسی  1و تحصیالت تکمیلی  1/25می باشد.

.2

اعضای هیات علمی موضوع ماده « »44آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و سایر مشاغل دارای کسر واحد موظف با رعایت مفاد تبصره « »8ماده « »2ضوابط اختصاصی شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا از امتیاز این بند بهره مند می گردند.

.3

احتساب امتیاز مربوط به تدریس خارج از مؤسسه ،صرفاً با ارائه تأییدیه مؤسسه متبوع عضو هیات علمی و تا سقف  20درصد امتیاز این بند ،امکان پذیر خواهد بود.

.4

امتیاز دروس تکراری در یک نیمسال تحصیلی برای اولین کالس با ضریب  1و برای کالس های تکراری با ضریب  0/5محاسبه می شود.

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -4-2راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

() 1

صفحه سیزدهم
امتیاز

ردیف

موسسه

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب مؤسسه

هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب اعضاي

اول

دوم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1عناوین موضوعات مشابه مصوب (کارآموزی ،کارورزی )...،که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی و یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می آورد ،مشمول این بند می گردد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

جذب

نیمسال

نیمسال

هيات مركزي جذب

عنوان پروژه

*

محل تحصیل دانشجو

نام دانشجو

تعداد واحد

در امتیاز واحد کار «»0/3

كارگروه تخصصي هيات مركزي

تاریخ
انجام فعالیت

مؤسسه

حاصل ضرب تعداد واحد

مالحظات

فرم شماره 2
(ماده )2

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -5-2برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش ( نظیر دریافت لوح تقدیر ،نشان یا عناوین مشابه) و یا کسب عنوان معلم برتر

صفحه چهاردهم

مصادیق برجستگی یا شاخص بودن
ردیف

مؤسسه /دانشکده

دانشگاه

ملی

بین المللی

علمي مؤسسه

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب مؤسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

-

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

استفاده از امتیاز این بند مربوطه در هر سطح فقط یک بار برای کل دوره ارتقا مجاز می باشد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه::

مركزي جذب

تأیید کننده

كارگروه تخصصي هيات

تقدیر

دولتی

برتر

عناوین

مرجع

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

لوح

نشان

معلم

سایر

سطح

**

امتیاز

مالحظات

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -6-2تألیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
نوع فعالیت
ردیف

چاپ

الکترونیکی

علمي مؤسسه

مؤسسه

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مجوز

صفحه

انتشار

چاپ

چاپ

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

-

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

کتب و یا نرم افزارهای آموزشی تدوین و تهیه شده در حوزه وزارت آموزش و پرورش با تأیید شورایعالی برنامه ریزی آن وزارت در شمول این بند قرار می گیرد.

 در صورتی که مؤلف هر فصل یا بخش کتاب ،تعیین شده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود .در غیر این صورت امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد. -در صورتی که سهم همکاران در تألیف جزوه مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

مركزي جذب

تاریخ

تعداد

تاریخ

دوره

تیراژ

(شامل نام متقاضی)

**

كارگروه تخصصي هيات

مؤسسه

ملی

اصلی اثر

یا ناشر

شماره و

همکاران

تأیید کننده

هيات مركزي جذب

آموزشی

نام نشریه

اسامی

مرجع

مالحظات

زبان

امتیاز

مشخصات

انتشار

کتاب

عنوان کتاب یا جزوه

نوع

**

نرم افرازی

جزوه

صفحه پانزدهم

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -7-2ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره گیری از روش های مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روش های نوین آموزشی

صفحه شانزدهم

امتیاز
ردیف

علمي مؤسسه

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب مؤسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

( )1دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل به عنوان عضو هیات علمی در مؤسسه جذب و یا به عنوان محقق یا دانشمند برجسته کشور مشغول به فعالیت بوده و ذینفع را به عنوان الهام دهنده خود معرفی می نمایند.

كارگروه تخصصي هيات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل

هيات مركزي جذب

شرح فعالیت و روش های ارائه شده

اسامی دانشجویان

()1

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -1-3مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی** و خارجی

*

ردیف

نام نشریه

کشور

صفحات

سال

شماره

الف -ضریب تأثیر)(IF

ب -ضریب تأثیر متوسط

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب

اعضاي هيأت علمي

مركزي جذب

گواهی پذیرش

**

(شامل نام متقاضی)

كارشناسان مركز جذب

یا
شماره و تاریخ

اسامی همکاران به ترتیب

كارگروه تخصصي هيات

(ماه – سال)

امتیاز
هيات مركزي جذب

عنوا ن مقاله

تاریخ انتشار

ج -نمایه علمی معتبر

مشخصات نشریه

صفحه هفدهم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

الف -ضریب تأثیر :عبارتست از نسبت تعداد استنادها به یک نشریه علمی در  2سال قبل ،به تعداد مقاالت  2سال گذشته آن نشریه ،در یک سال مشخص ،براساس گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بین المللی.
ب -ضریب تأثیر متوسط :عبارتست از مجموع ضریب تأثیر نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی به تعداد نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی ،براساس گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بین المللی.
ج -الصاق مدارک نمایه علمی معتبر ضریب تأثیر و ضریب تأثیر متوسط مقاله الزامی می باشد.

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -1-3مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی** و خارجی

رشته تحصیلی:

*

گروه آموزشی:

ادامه صفحه هفدهم

.1

حداکثر  2گواهی پذیرش چاپ مقاله علمی – پژوهشی قابل قبول می باشد.

.2

امتیاز مقاله های علمی – پژوهشی پراستناد و داغ با تأیید هیات اجرایی جذب موسسه تا  1/5برابر افزایش می یابد.

.3

مرجع تعیین اعتبار علمی – پژوهشی مجله های داخلی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حوزه علمیه و پایگاه استنادی جهان اسالم می باشد و کیفیت نشریه علمی معتبر داخلـی و خـارجی (براسـاس
ضریب تأثیر نشریه نسبت به ضریب تأثیر متوسط نشریه ها در آن گرایش علمی) در امتیازدهی مقاالت در نظر گرفته می شوند.

.4

مقاله های گروه هنر چاپ شده در نشریه علمی که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید «وزارتین» یا حوزه علمیه نرسیده است،با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات اجرایی جذب ،برای محاسبه در بنـدهای 2-3 ، 1-3
و  3-3پذیرفته می شوند.

.5

به مقاله چاپ شده در نشریه علمی ،ادواری و غیر ادواری ،که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید مرجع ذیربط نرسیده است ،با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات اجرایی جذب تا  2امتیاز در هر مورد برای محاسبه
در بندهای  2-3و  3-3حسب مورد و حداکثر  5امتیاز تعلق می گیرد.

.6

در مقاالتی که نام مؤسسه محل استخدام عضو هیات علمی در کنار نام نویسنده مقاله درج نشده باشد به تشخیص هیات اجرایی جذب حداکثر نصف امتیاز مقاله به آن تعلق می گیرد.

.7

موضوع مقاله پژوهشی می بایست حداقل  %75مستقیماً در ارتباط با تخصص متقاضی (رشته تحصیلی ،گروه آموزشی) باشد.

.8

مقاالتی که به دلیل حجم زیاد در چند شماره چاپ می شوند به عنوان یک مقاله محسوب می شوند.

.9

چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده  ، 3به استثنای بندهای 1-17-3 ، 3-8-3 ، 2-8-3 ،7-3و  ، 3-17-3امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز نماید لکـن مقالـه،
کتاب ،اختراع و اکتشاف ثبت شـده ،یـا اثـر بـدیع ارزنـ ده هنـری بـا ارائـه مبـانی نظـری آن ،کـه از بنـدهای  1-17-3و  3-17-3اسـتخراج شـده اسـت ،صـرفاً مـی توانـد حـداکثر تـا  %50امتیـاز آن فعالیـت را
عالوه بر امتیاز طرح پژوهشی ،کسب کند.

 .10امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهای « »1-3الی « »5-3صرفاً براساس جدول ذیل محاسبه می گردد.

ستون ()1

ستون ()2

ستون ()3

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

مجموع ضرایب

اول

بقیه همکاران

1

%100

___________

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

%30

%180

 6و باالتر

%50

≥ %25

%175

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  -2-3و  -3-3مقاله علمی – مروری  ،علمی -ترویجی ،نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف *

صفحه هجدهم

نوع مقاله یا اثر ()1
ردیف

علمی -مروری

علمی -ترویجی

نقد چاپ شده

دائره المعارف

مقاله پژوهشی در

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

(ماه  -سال)

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

نام نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همکاران به ترتیب

هيات مركزي جذب

عنوان مقاله

امتیاز

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

( )1مقاله های گروه هنر چاپ شده در نشریه علمی که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آن هنوز به تأیید «وزارتین» یا حوزه علمیه نرسیده است ،با تأیید حداقل دو سوم اعضای هیات اجرایی جذب  ،برای محاسبه در بندهای  2-3و  3-3نیز پذیرفته می شوند.
 -امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهای « »1-3الی « »5-3صرفاً براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  -4-3و  -5-3مقاله علمی کامل داوری شده و خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت یا مجالت همایشهای علمی معتبر *

صفحه نوزدهم

امتیاز

محل
ردیف

کشور

شهر

مقاله کامل

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

روز

ماه

سال

میالدی
روز

ماه

سال

هجری شمسی
روز

ماه

سال

میالدی
روز

ماه

سال

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

-

مستندات علمی (پوستر -متن سخنرانی) با ارائه گواهی رسمی در بند  5 -3قابل احتساب می باشد.

-

امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهای « »1-3الی « »5-3صرفاً براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

مركزي جذب

هجری شمسی

كارگروه تخصصي هيات

عنوان همایش علمی معتبر

(شامل نام متقاضی)

هيات مركزي جذب

تاریخ

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب

خالصه مقاله

برگزاری

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -6-3مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله /پایان نامه *

صفحه بیستم
امتیاز

ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

(ماه  -سال)

(شامل نام متقاضی)

هيات مركزي جذب

عنوان مقاله

نام نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همکاران به ترتیب

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

-

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

برای ارتقا مرتبه مربی (داری مدرک کارشناسی ارشد)  ،مربیان و استادیاران به مراتب باالتر صرفاً به مقاالتی که تاریخ چاپ آنها بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حسب مورد باشد امتیاز تعلق می گیرد.

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -7-3تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند

رشته تحصیلی:

*

صفحه بیست و یکم

محل ثبت

امتیاز

ردیف

تولید دانش فنی

اختراع

اکتشاف

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب موسسه

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضا رئيس كارگروه بررسي توانايي علمي:

( )1ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصالح ( معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و یا سایر مراجعی که به موجب قانون تعیین گردیده اند الزامی می باشد.
 در صورتی که اختراع یا اکتشاف منجر به افزایش ثروت و درآمدزدایی در کشور و یا رفع یکی از معضالت کشور گردد .به ازای هر محصول  5امتیاز ،فروش محصول در داخل کشور  5امتیاز و فروش محصول در خارج از کشور  10امتیاز تعلق می گیرد. فناوری برگزیده (آثار فنی) معتبر داخلی و بین المللی نیز در شمول این بند قرار دارند. -در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

هيأت علمي

کننده

جذب

(نام کشور)

(شامل نام متقاضی)

فعالیت

استفاده

هيات مركزي جذب

داخل کشور

خارج کشور

تاریخ ثبت

اسامی همکاران

مرجع تأیید کننده

()1

سمت در ارتباط با

سازمان

كلرشناسان مركز جذب اعضاي

نام واحد یا

كارگروه تخصصي هيات مركزي

نوع فعالیت

عنوان فعالیت

گروه آموزشی:

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -8-3گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری ** /اثر بدیع و ارزنده هنری

**

سطح فعالیت

امتیاز

ردیف

شروع

پایان

مؤسسه

استانی یا منطقه ای

جشنواره

کسب رتبه برتر در

ملی برجسته

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

متقاضی)

مركزي جذب

(شامل نام

كارشناسان مركز جذب

اسامی همکاران

كارگروه تخصصي هيات

عنوان فعالیت

() 1

مالحظات
هيات مركزي جذب

*موافقت مؤسسه با
(شماره و تاریخ)

رشته تحصیلی:

صفحه بیست و دوم

تاریخ انجام
انجام فعالیت

گروه آموزشی:

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

( )1طرحهای منطقه ای یا استانی طرحهایی هستند که نتیجه آن برای یک منطقه یا استان قابل بهره برداری است و طرحهای ملی طرحهایی هستند که نتیجه آن برای کل کشور قابل بهره برداری می باشد.

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

رشته تحصیلی:

گروه آموزشی:

بند  -8-3گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری /اثر بدیع و ارزنده هنری **

ادامه صفحه بیست و دوم

مدارک مورد نیاز:
 ارائه موافقت مؤسسه برای انجام طرحهای پژوهشی خارج از مؤسسه در زمان شروع طرح ضروری می باشد. ارائه گزارشهای علمی ،قرارداد طرح پژوهشی ،گواهی خاتمه طرح و تأییدیه شورای پژوهشی مؤسسه برای طرحهای پژوهشی الزامی می باشد. مدارک مربوط به حل هر یک از مشکالت اساسی جامعه باید ارائه شود. ارائه گواهی معتبر از معاونت پژوهش و فناوری یا عناوین مشابه دفتر برنامه ،بودجه و تشکیالت وزارتخانه یا سازمان ذیربط برای طرحهای ملی الزامی می باشد.________________________________________________________
.1

تاریخ خاتمه طرحهای پژوهشی مالک عمل برای اعطای امتیاز می باشد.

.2

کلیه همکارانی که در انجام هر طرح شرکت داشته اند در صورتی که براساس گواهی سهم آنان مشخص نشده باشد بدون در نظر گرفتن تعداد همکاران از امتیاز تعیین شده برخوردار می گردند.

.3

امتی از طرحهای ملی که حائز رتبه در جشنواره های بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی برجسته در تأمین نیازهای اساسی (در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ،دفاعی ،صنعت و )...یـا تحریمـی کشـور
به تأیید کمیته ممیزه منتخب وزیر رسیده باشد ،تا  1/5برابر قابل افزایش است.

.4

در رشته های کشاورزی رقم و بذر ثبت شده با تأیید مراجع ذیصالح و ارائه گزارش طرح که منجر به حل یکی از معضالت کشور در بخش کشاورزی شده وجزو ارقام اصلی بذرهای کشـور محسـوب گـردد ،در شـمول
این بند قرار می گیرد.

.5

فعالیتهای میدانی برای رشته هایی مانند باستان شناسی و ، ...در صورت ارائه گزارش علمی با تأیید سازمان میراث فرهنگی و ...در زمره فعالیتهای این بنـد قـرار مـی گیرنـد .درخصـو

اثـر بـدیع و ارزنـده هنـری،

ارائه مبانی نظری آن به صورت مکتوب ضروری است.
.6

استانداردهای تدوین شده در زمینه ویژگیهای مواد اولیه و کاالهای س اخته شده پس از تصویب استاندارد در کمیته های ملی و ابالغ شماره ملی استاندارد با تشخیص هیات اجرایی جذب در شـمول ایـن بنـد قـرار مـی
گیرد.

.7

استانداردهای روش آزمون و کیفیت مواد اولیه که شماره ملی به آن تعلق گرفته است ،با تشخیص هیات اجرایی جذب در این بند قرار می گیرد.

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -9-3اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری

**

صفحه بیست و سوم

تاریخ انجام
ردیف

شروع

پایان

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

تأید کننده

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

**

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

مرجع

امتیاز
اسامی همکاران

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

-

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

-

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -10-3ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی

*

صفحه بیست و چهارم

ماهیت اعتبار
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

(میلیون تومان)

داخلی

خارجی

تأمین کننده اعتبار

كارگروه تخصصي هيات

انجم فعالیت

جذب شده

کشور یا سازمان

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

تاریخ

میزان اعتبار

امتیاز
مرجع تأیید کننده

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

 -ارائه موافقت مؤسسه محل خدمت با انجام فعالیت الزامی است.

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -11-3سایر فعالیتهای فناوری (اختراعات و جشنواره)

*

صفحه بیست و پنجم

مرجع

**

امتیاز

تأیید کننده
ردیف

داخلی

خارجی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

انجام فعالیت

(شماره و تاریخ)

هيات اجرايي جذب موسسه

تاریخ

تأییدیه انجام فعالیت

**
هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

فعالیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

 -فعالیتهایی که در بندهای  7-3و  9-3قرار نمی گیرند با تشخیص هیات اجرایی جذب می تواند در این بند لحاظ گردد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -12-3تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی ذینفع( / ))1تألیف مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف و** ...

صفحه بیست و ششم

نوع فعالیت
ردیف

تألیف

تصنیف

دائره المعارف

مجموعه کتاب همانند

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

برای چاپ

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

ناشر

تاریخ انتشار یا پذیرش

**

هيات مركزي جذب

عنوان کتاب

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

( )1منظور از دستاوردهای پژوهشی کتاب حاصل از فعالیتهای پژوهشی انجام شده (رساله ،مقاالت ،طرح پژوهشی و یا فعالیتهای پژوهشی) مرتبط با موضوع می باشد.
 در صورتی که مؤلف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود .در غیر این صورت امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد. -فقط به یک کتاب در مرحله چاپ با گواهی معتبر چاپ از ناشر معتبر امتیاز داده می شود.

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -13-3ارزیابی ،داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی ،فناوری و نوآوری *

صفحه بیست و هفتم

امتیاز

تاریخ

مالحظات

انجام فعالیت
ردیف

شروع

پایان

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

انجام فعالیت

داوری و نظارت

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

محل

زمان ارزیابی

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -14-3تجدیـد چـاپ کتـاب تـألیفی یـا تصـنیفی **

صـفحه بیسـت و

هشتم

تاریخ انجام
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

چاپ اول

چاپ

چندم

(درصد)

(شامل نام متقاضی)

مركزي جذب

تاریخ

تاریخ آخرین

چاپ

انجام شده

به ترتیب اولویت

كارگروه تخصصي هيات

میزان اصالحات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

 ارائه مستندات شامل کتاب چاپ اول ،کتاب چاپ ماقبل آخر ضروری است. برای کسب امتیاز این بند در صورتی که حداقل به میزان  30درصد در محتوای کتاب اصالح یا اضافه صورت پذیرفته شده باشد با تشخیص هیات اجرای جذب ذیربط امکان پذیر می باشد. -در صورتی که مؤلف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی مشروط به رعایت بند فوق به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

هيات مركزي جذب

عنوان کتاب

ناشر

امتیاز
اسامی همکاران

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بندهای 15-3و  -16-3ویرایش علمی کتاب یا داوری مقاالت علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی کتاب معتبر **

صفحه بیست و نهم
نوع فعالیت

ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

ویراستار علمی

داور مقاله

تحصیح انتقادی

(ماه  -سال)

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

امتیاز
تاریخ انجام فعالیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

توجه:

.1
.2

نام ویراستار می بایست در شناسنامه کتاب یا نشریه به چاپ رسیده باشد.
گواهی معتبر داوری مقاالت علمی پژوهشی می بایست ارائه گردد.

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -17-3راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد  /سطح سه حوزه  /دکتری حرفه ای  /رساله دکتری تخصصی /سطح چهار حوزه فقط صفحه اول یا صفحه داوری*

صفحه سی ام

مقطع تحصیلی

ردیف

کاربردی

غیرکاربردی

تعداد واحد

کارشناسی ارشد /سطح  3حوزه

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی /سطح  4حوزه

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب موسسه

علمي

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

توجه:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

 برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله خارج از «مؤسسه» محل خدمت متقاضی اتبدیل وضعیت ارائه موافقت کتبی «مؤسسه» ضروری است. -پایان نامه هایی ک اربردی می باشند که در جهت حل مشکالت کشور عمل نموده و ضریب آنها در صورت ارائه مستندات مربوطه با تأیید هیات اجرایی جذب تا  1/5برابر افزایش می باید.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

كارشناسان مركز جذب اعضاي هيأت

محل تحصیل دانشجو

راهنما

هيات مركزي جذب

عنوان پایان نامه  /رساله

تاریخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

اسامی اساتید

اسامی اساتید مشاور

كارگروه تخصصي هيات مركزي جذب

نوع پایان نامه

امتیاز

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

بند  -18-3کرسی های نظریه پردازی

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

*

صفحه سی و یکم
سطح کرسی

نوع فعالیت

نظریه پردازی

ردیف

نقد علمی

نوآوری

نظریه پردازی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

مراکز علمی

كارگروه تخصصي هيات

مرجع داوری

همایش ها و میزگردهای

ملی

بین المللی

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

 -1شاخص های الزم در کرسی نظریه پردازی:
الف -ارائه نظریه جدید در یک گرایش علمی که در مرزهای دانش ،تأثیر جدی در جهت گیری آن گرایش علمی داشته باشد.
ب -موضوع در انجمنهای علمی مرتبط و در سطح متخصصان به عنوان یک نظریه جدید مقبول باشد.
ج -ارائه نظریات در سه سطح بنیادین ،توسعه ای و کاربردی باشد.
د -در رشته های ادبی و هنری موجب ایجاد سبک جدید فراگیر مورد قبول دانشمندان ذیربط قرار گیرد.
 -2نظریات کاربردی که در رفع یکی از مشکالت یا معضالت حوزه فکری و یا فنی نقش اساسی داشته باشد با تأیید هیات اجرایی جذب مرکزی تا  1/5برابر قابل فزایش است.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

امتیاز

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -19-3کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

*

صفحه سی و دوم

امتیاز

سطح و عنوان جشنواره
ردیف

خوارزمی

فارابی

سایر

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب موسسه

 .1کتاب برگزیده می تواند همزمان امتیاز بند  12 -3و این بند را کسب نماید.
 .2به مقاالت برگزیده براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3امتیاز تعلق می گیرد
 -در صورتی که سهم همکاران در انجام سایر فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

علمي

امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

كارشناسان مركز جذب اعضاي هيأت

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل

هيات مركزي جذب

عنوان اثر علمی ،فنی ،ادبی و هنری

بین المللی

کسب شده

کسب رتبه

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات مركزي جذب

ملی
عنوان رتبه

سال

اسامی همکاران

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

بنــد  -20-3ترجمــه کتــاب تخصصــی

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

**

صــفحه ســی و

سوم

امتیاز
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

برای چاپ

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

کتاب اصلی

ترجمه شده

تاریخ انتشار یا پذیرش

اولویت

هيات مركزي جذب

عنوان اصلی کتاب

عنوان ترجمه شده

سال انتشار

ناشر کتاب

**

اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

-

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

در صورتی که مؤلف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.در غیر این صورت امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 4

نام مؤسسه:

(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

بند  -1-4حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت
حضور در مؤسسه

*

صفحه سی و چهارم

فعالیتهای انجام شده توسط عضو هیات علمی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

سایر فعالیتهای اجرایی محوله

()3

در هر ترم

اعضاي هيأت علمي

امتیاز کسب شده

كارشناسان مركز جذب

تدریس

حق التدریس

امتیاز
مركزي جذب

واحد موظف

میزان

()2

مالحظات
كارگروه تخصصي هيات

نیمه وقت

نیمه حضوری

رشته تحصیلی:

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضای رئیس دانشکده

 1و .2ارائه تأیید مدیر گروه الزامی می باشد.
 .3ارائه تأیید مقام احاله کننده فعالیت اجرایی الزامی است.
 -تعداد واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی آنان تع یین می گردد و عضو مکلف به انجام واحدهای موظف تعیین شده توسط گروه می باشد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:
امضای رئیس مؤسسه

هيات مركزي جذب

نیمسال

تمام وقت

() 1

گروه آموزشی:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  2-4و -3-4تدوین کتاب** (به شیوه گردآوری) و مجموعه مقاالت

*

صفحه سی و پنجم

نوع فعالیت
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

کتاب

مجموعه مقاالت

كارگروه تخصصي هيات

تدوین

تدوین

ناشر

سال انتشار

(شامل نام متقاضی)

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

 -در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »1-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -4-4برپایی نمایشگاه های پژوهشی ،فناوری ،هنری و مدیریت اجرایی برنامه های هنری
سطح فعالیت

رشته تحصیلی:

**

صفحه سی و ششم

سایر مشخصات

ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

برگزاری

تأیید کننده

مركزي جذب

()1

()2

()2

تاریخ

مرجع

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

استانی

ملی

بین المللی

عنوان مسئولیت

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات
هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

گروه آموزشی:

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1ارائه گواهی معتبر از واحد برگزار کننده نمایشگاه الزامی می باشد.
( )2ارائه گواهی از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری الزامی است.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -5-4طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی ،واحد پژو هشی ،کتابخانه تخصصی ،شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی

*

صفحه سی و هفتم

نوع فعالیت
ردیف

طراحی

راه اندازی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

فعالیت

فعالیت

تأیید کننده

(شامل نام متقاضی)

كارگروه تخصصي هيات

تاریخ انجام

محل انجام

مرجع
()1

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1ارائه گواهی از معاونت آموزشی یا پژوهشی (حسب مورد) مؤسسه الزامی است.
 به فعالیتهای ط راحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی ،واحد پژوهشی صرفاً با ارائه شیوه نامه های آموزشی و پژوهشی الزم برای تدریس و تحقیق امتیاز تعلق می گیرد. -در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز آن برای عضو هیات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

بند  -6-4ایجاد رشته های جدید و به خصو

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:
*

رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی

صفحه سی و هشتم

مقطع رشته
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

اعضاي هيأت علمي

هيات اجرايي جذب موسسه

مركزي جذب

كارشناسان مركز جذب

ارشد

كارگروه تخصصي هيات

ایجاد رشته

کاردانی

کارشناسی

دکتری

مرجع تأیید کننده

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1ارائه گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت به همراه تأیید باالترین مقام اجرایی الزامی است.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

هيات مركزي جذب

عنوان رشته

تاریخ

کارشناسی

امتیاز
( )1

مالحظات

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

بند  -7-4مشارکت در طراحی ،راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی  -تربیتی ،آموزشی ،پژوهشی و فناوری ضمن خدمت
نوع فعالیت

*

صفحه سی و نهم

تاریخ انجام فعالیت

امتیاز

ردیف

مشارکت در طراحی کارگاه

راه اندازی کارگاه

برگزاری کارگاه

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

شروع

پایان

تأیید کننده

كارگروه تخصصي هيات

مرجع

مالحظات
هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

( )1

گروه آموزشی:

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

( )1ارائه مستندات مربوط به فعالیت با تأیید مرکز برگزارکننده فعالیت الزامی است.

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

بند  -8-4تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

*

صفحه چهلم

نوع فعالیت
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

شروع

پایان

تأییدیه

()1

مركزي جذب

شماره و تاریخ

كارگروه تخصصي هيات

تولیدی

توسعه ای

امتیاز
هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

برنامه

برنامه

تاریخ انجام فعالیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1مرجع تأ یید کننده فعالیت معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه::

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -9-4همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی ،مؤسسه های عالی آموزشی و پژوهشی ،شهرک ها و پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

*

امتیاز
ردیف

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

تأیید کننده

مالحظات
هيات مركزي جذب

نوع فعالیت

تاریخ تأسیس

مرجع
** ()1

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1ارائه گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت و یا سایر مراجع قانونی به همراه تأیید باالترین مقام اجرایی الزامی می باشد.

صفحه چهل و یکم

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4

نام مؤسسه:

(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -10-4ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی

*

صفحه چهل و دوم

امتیاز
ردیف

سال انجام فعالیت

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

جذب شده

( )1

هيات مركزي جذب

تعداد دانشجویان خارجی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ملیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

( )1به منظور بهره مندی از امتیازات این بند ارائه تأییدیه ریاست مؤسسه الزامی است.

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

بند  -11-4مدیر مسئولی  ،سردبیری ،عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر و ریاست قطب های علمی رسمی کشور

*

صفحه چهل و سوم

تاریخ

نوع نشریه

امتیاز

مالحظات

انجام فعالیت

ردیف

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

علمی مروری

سایر

شروع

پایان

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

حکم انتصاب

كارگروه تخصصي هيات

شماره و تاریخ

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

گروه آموزشی:

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

 -ارائه مستندات مربوطه الزامی است.

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

بند  -12-4دبیری همایش ها

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

*

صفحه چهل و چهارم

نوع همایش
ردیف

()1

()2

علمی درون سازمانی

ملی
( )2

بین المللی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب

مركزي جذب

برگزاری

حکم انتصاب

كارگروه تخصصي هيات

تاریخ

هيات مركزي جذب

عنوان همایش

امتیاز
شماره و تاریخ

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

( )1با ارائه تأیید شورای پژوهشی مؤسسه
( )2با ارائه تأییدیه معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -13-4طراحی سئواالت آزمون سراسری

*

امتیاز

ردیف

سازمان سنجش

دانشگاه آزاد اسالمی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

بر حسب ساعت

مركزي جذب

مدت همکاری

مالحظات
كارگروه تخصصي هيات

سال انجام فعالیت

مجری آزمون

() 1

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

صفحه چهل و پنجم

طراحی سئوال آزمون مقطع .........رشته.........

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

( )1با ارائه گواهی معتبر از مجریان آزمون حسب مورد

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  -14-4و  -15-4پذیرش مسئولیت قوای سه گانه و شرکت در شوراها ،کمیته ها و هیات های رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی و ...که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد.

*

صفحه چهل و ششم

مدت فعالیت

مشخصات

تاریخ

ابالغ

انجام فعالیت

امتیاز

بر حسب سال /ماه /روز
پذیرش مسئولیت قوای سه گانه

مالحظات

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

علمي

كارگروه بررسي توانايي

اعضاي هيأت علمي

هيات اجرايي جذب موسسه

مركزي جذب

شوراها /کمیته ها و...

كارشناسان مركز جذب

عنوان فعالیت

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

.1

ارائه تصاویر احکام مربوط به هر ردیف الزامی است.

.2

برای مسئولیتهای تعریف شده مانند ریاست و معاونت دانشگاه ،ریاست و معاونت دانشکده ها ،ریاست گروهها و بخشها ،همکاری در پستهای اجرایی وزارتخانه های کشور و ...ذکر مدت مسئولیت کافی است.

.3

برای انجام کلیه فعالیتهای خارج از مؤسسه محل خدمت ارائه موافقت مؤسسه الزامی است.

كارگروه تخصصي هيات

برای شرکت در جلسات

هيات مركزي جذب

ردیف

مدت بر حسب ساعت

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه آموزشی:

رشته تحصیلی:

بند  -16-4گزارش عملکرد مناسب فرهنگی ،تربیتی ،آموزشی ،پژوهشی ،عمرانی سالیانه

*

صفحه چهل و هفتم

نوع فعالیت
ردیف

فرهنگی -تربیتی

آموزشی

پژوهشی

عمرانی

علمي

كارگروه بررسي توانايي

هيات اجرايي جذب موسسه

اعضاي هيأت علمي

كارشناسان مركز جذب

مركزي جذب

كارگروه تخصصي هيات

سال فعالیت

مقام تأیید کننده

هيات مركزي جذب

عنوان فعالیت

امتیاز
()1

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای متقاضی:

 -با ارائه تأیید باالترین مقام اجرایی مؤسسه امتیاز این بند قابل احتساب می باشد.

امضای رییس کارگروه بررسی توانایی علمی:

امضاء دبير هيأت اجرايي جذب مؤسسه:

