ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ

)ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻤﯽ  -اﺟﺮاﯾﯽ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  2آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ

كاربرگ شماره  -1-2الف

نظر خواهي از دانشجوي آقاي /خانم .................................
درس .......................نيمسال تحصيلي...........................
ستون 1

رديف

نام شاخص

وزن شاخص

() 1

ستون 2

ستون 3

نمره ارزشيابي

حاصل ضرب ستون هاي  1و 2

( 0تا )5

ستون 4

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره :1

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (الف) تكميل شده توسط كل دانشجويان درس مورد نظر

تعداد كل كاربرگ هاي (الف) تكميل شده براي درس مورد نظر

= ميانگين وزني ارزشيابي هر درس در هر نيمسال تحصيلي

( )1تعيين شاخص هاي ارزيابي مربوط به اين كاربرگ و ميزان اهميت هر يك از شاخص ها بر عهده شوراي آموزشي مؤسسه محل تدريس عضو هيات علمي مي باشد.

كاربرگ شماره  -1-2ب

نظر خواهي از دانشجويان آقاي  /خانم .................
نيمسال تحصيلي .........................
ستون 1

رديف

نام درس

تعداد واحد

ستون 2

ارزشيابي ميانگين حاصل از
ستون هاي ()4كاربرگ هاي (الف)

ستون 4

ستون 3

حاصل ضرب ستون هاي  1و2

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره :2

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (ب) تكميل شده براي كل نيمسال هاي تحصيلي

تعداد كل نيمسال هاي تحصيلي دوره مورد نظر

= ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانشجويان براي كل دوره

( )1حداكثر امتياز از ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانشجويان  5امتياز مي باشد( .بند  1ماده  2بخش دوم آئين نامه ارتقا)

( )1

كاربرگ شماره  -1-2ج
نظرخواهي از دانش آموخته ممتاز

()1

آقاي  /خانم ..................

درس ......................نيمسال تحصيلي........................
ستون 1

رديف

نام شاخص

وزن شاخص

( )2

ستون 2

ستون 3

ستون 4

نمره ارزشيابي ( 0تا )5

حاصل ضرب ستون هاي  1و 2

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره :3

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (ج) تكميل شده توسط كل دانش آموختگان ممتاز درس مورد نظر

تعداد كل كاربرگ هاي (ج) تكميل شده براي درس مورد نظر

= ميانگين وزني ارزشيابي هر درس در هر نيمسال تحصيلي

( )1دانش آموخته ممتاز مي بايست عالوه بر شاخص هاي تعريف شده در هر موسسه  ،الزاماً داراي معدل باالي  16باشد.
( )2تعيين شاخص هاي ارزيابي مربوط به اين كاربرگ و ميزان اهميت هر يك از شاخص ها بر عهده شوراي آموزشي مؤسسه محل تدريس عضو هيات علمي مي باشد.

كاربرگ شماره  -1-2د
نظر خواهي از دانش آموختگان ممتاز آقاي  /خانم ...................
نيمسال تحصيلي ............................
ستون 1

رديف

نام درس

تعداد واحد

ستون 2

ارزشيابي ميانگين حاصل از ستون هاي()4
كاربرگ هاي (ج)

ستون 4

ستون 3

حاصل ضرب ستون هاي  1و2

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره :4

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (د) تكميل شده براي كل نيمسالهاي تحصيلي
تعداد كل نيمسالهاي تحصيلي دوره مورد نظر

()1حداكثر امتياز از ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانش آموختگان ممتاز  5امتياز مي باشد( .بند  1ماده  2بخش دوم آئين نامه ارتقا)

=

ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانش آموختگان ممتاز براي كل دوره

()1

كاربرگ شماره  -1-2هـ

ارزشيابي مدير گروه با نظر خواهي از همكاران درخصوص آقاي  /خانم ...........................
ستون 1

رديف

نام شاخص

وزن شاخص

() 1

ستون 4

ستون 2

ستون 3

نمره ارزشيابي ( 0تا )5

حاصل ضرب ستون هاي  1و2

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره : 5

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (هـ) تكميل شده براي كل نيمسالهاي تحصيلي

تعداد كل نيمسالهاي تحصيلي دوره مورد نظر

= ميانگين وزني ارزشيابي دروس براي كل دوره

()2

كاربرگ شماره  -1-2و
ارزشيابي معاون آموزشي درخصوص آقاي  /خانم .........................
ستون 1

رديف

نام شاخص

وزن شاخص

() 1

ستون 2

ستون 3

نمره ارزشيابي ( 0تا ) 5

حاصل ضرب ستون هاي  1و 2

ستون 4

مجموع ستون 3
مجموع ستون 1

1
2
.........
.........
جمع:

رابطه شماره : 6

جمع:

مجموع ستون هاي  4كاربرگ هاي (و) تكميل شده براي كل نيمسالهاي تحصيلي

تعداد كل نيمسالهاي تحصيلي دوره مورد نظر

= ميانگين وزني ارزشيابي دروس براي كل دوره

( )1تعيين شاخص هاي ارزيابي مربوط به اين كاربرگ و ميزان اهميت هر يك از شاخص ها بر عهده شوراي آموزشي مؤسسه محل تدريس عضو هيات علمي مي باشد.
()2حداكثر امتياز از ارزيابي كيفيت تدريس توسط معاون آموزشي  5امتياز مي باشد( .بند  1ماده  2بخش دوم آئين نامه ارتقا)

()2

شناسنامه علمی عضو هيات علمی پژوهشی
فرم الف

نام مؤسسه:

تاریخ ثبت:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

الف -مشخصات عمومی
عنوان گروه پژوهشی مربوطه:

نام خانوادگی:
نام:
تاریخ تولد:

مرتبه علمی فعلی:

کد ملی:

پایه فعلی:

تاریخ استخدام پیمانی:

مرتبه علمی بدو استخدام:

تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی:

تاریخ آخرین ارتقا مرتبه:

تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی:

تاریخ آخرین ترفیع:

ب -سوابق تحصيلی
کارشناسی ) / (B.Sسطح  2حوزه

کارشناسی ارشد ) / (M.Sسطح  3حوزه

دکترای حرفه ای )(M.D

دکترای تخصصی ) / (Ph.Dسطح  4حوزه

رشته تحصیلی و گرایش
مؤسسه محل اخذ مدرک
شهر و کشور محل اخذ مدرک
تاریخ اخذ مدرک
عنوان پایان نامه یا رساله
عضو هيات علمی

مدیر گروه مربوطه

دبير کميته منتخب

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

تذکرات مهم:
.1

فرمها و کاربرگهایی که با ساختاری غیر از ساختار شناسنامه الگو تهیه و ارائه گردد ،قابل ثبت در دبیرخانه کمیته منتخب و طرح و بررسی در کمیته  /کمیسیون /هیات نمی باشد.

.2

فرمهای تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی ،الک گرفتگی و )..............فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبیرخانه کمیته منتخب نمی باشد.

.3

فرمهای " فاقد شماره و تاریخ ثبت "  " ،مهر دبیرخانه کمیته منتخب " و " تایید مراجع ذیربط " قابل بررسی نمی باشد.

.4

مسئولیت تکمیل ،تطبیق و تأیید مندرجات کلیه فرمها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان ذیل برگه ها می باشد.

.5

مسئولیت تکمیل و تأیید کاربرگهای شناسنامه علمی صرفاً بر عهده مرجع تأیید کننده ذیل کاربرگ مربوطه می باشد.

.6

ارائه اصل مستندات مربوط به کلیه فرمها (آثار و تألیفات ،تأییدیه ها و )...که با عالمت ** مشخص گردیده است الزامی می باشد .در مواردی که ارائه تصویر مستندات برابر اصل شده توسط مؤسسه کفایت نماید این موضوع
با عالمت * مشخص گردیده است.

1

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -1 -صورتجلسه کميسيون تخصصی موضوع ماده « »1درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

تقاضااای ذینفااع در جلسااه مااور ........... .کمیساایون تخصصاای
موضوع ماده « »1مطرح و با عنایت به اخذ  ...........امتیاااز از مااده

ردیف

نام و نام خانوادگی

از مرتبه

سمت

یاد شده ،حاداقل امتیاااز الزم از ماده « »1را برای ارتقا مرتبه دارا:
o

می باشاد و بناابراین در صاورت احاراز ساایر شارایط
مربوط به مواد « »3« ،»2و « »4آئین ناماه ارتقاا از ساوی
کمیساااایون تخصصاااای ذیااااربط ،پرونااااده نااااامبرده
واجد شرایط الزم جهت طرح در هیات ممیازه تشخخي
داده شد.

o

نمی باشد و بنابراین پرونده نامبرده واجاد شارایط الزم
جهت طرح در هیات ممیزه تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميسيون تخصصی موضوع ماده « »1آئين نامه ارتقا مرتبه
نام و نام خانوادگی:

امضاء:

2

تاریخ ثبت:

به مرتبه

مرتبه علمی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -2 -صورتجلسه کميته منتخب درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

تقاضای ذینفع در جلسه مور ........... .کمیته منتخب مطارح و
با عنایت به اخذ  ......امتیاز از ماده « .... ،»2امتیاز از ماده «،»3

ردیف

تاریخ ثبت:

از مرتبه

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

 ......امتیاز از ماده « »4و  .........امتیاز از مجموع مواد یاد شده،
حداقل امتیاز الزم از مواد مذکور را برای ارتقا دارا:
 oماای باشااد و بنااابراین در صااورت احااراز شاارایط
مربااوط بااه ماااده « »1آئااین نامااه ارتقااا از سااوی
کمیساایون تخصصاای موضااوع ماااده « ،»1پرونااده
نامبرده واجد شرایط الزم جهت طارح در کمیسایون
تخصصی ذیربط تشخي

داده شد.

 oنمی باشد و بنابراین پرونده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهاات طاارح در کمیساایون تخصصاای ذیااربط
تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميته منتخب
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

3

به مرتبه

رشته تخصصی

نوع عضویت
حقوقی

حقیقی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -3 -صورتجلسه کميسيون تخصصی گروه

پیشاانهاد کمیتااه منتخااب بااا عنایاات بااه تأییااد کسااب حااداقل
امتیازهای الزم از ماده « »1آئین نامه ارتقا توسط کمیسایون

درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از مرتبه

سمت

مرتبه علمی

تخصصی موضوع ماده «( »1صورتجلسه پیوست) ،در جلسه
مور ................ .کمیسیون تخصصی ذیربط مطرح و با توجه
باه اخااذ  .........امتیاااز از مااده « ........ ،»2امتیاااز از ماااده «،»3
 ............امتیاز از ماده « »4و  .............امتیااز از مجماوع ماواد
یاد شده ،حداقل امتیاز الزم از مواد مذکور را برای ارتقا دارا:
 oمی باشد و بنابراین پروناده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهت طرح در هیات ممیزه تشخي

داده شد.

 oنمی باشد و بنابراین پرونده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهت طرح درهیات ممیزه تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميسيون تخصصی
نام و نام خانوادگی:

امضاء:

4

تاریخ ثبت:

رشته تخصصی

به مرتبه

نوع عضویت
حقوقی

حقیقی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -4-صورتجلسه هيات مميزه درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

پیشاانهاد کمیساایون تخصصاای موضااوع ماااده « »1و
همچناااین کمیسااایون تخصصااای گاااروه ......................

ردیف

تاریخ ثبت:

از مرتبه

سمت

نام و نام خانوادگی

به مرتبه

مرتبه علمی

رشته تخصصی

نوع عضویت
حقوقی

هیااات ممیاازه مرکاازی /مؤسسااه  ......................مبناای باار
ارتقاااای آقاااای /خاااان ..........................................................
از مرتبااه ......................بااه مرتبااه  ......................در جلسااه
مااور ...................... .هیااات مطاارح و صااالحیت ایشااان
باا توجاه بااه کساب  ......................امتیاااز کساب شااده از
بناادها و مااواد آئااین نامااه ارتقااا ،بااا  ..............رأی موافااق
و ..................رأی مخالف مخورد تصخویب قخرار گرفخت /
مورد تصویب قرار نگرفت.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:
پيشنهاد:
دبير هيات مميزه
نام و نام خانوادگی:

رئيس هيات مميزه
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

5

امضاء:

حقیقی

امضاء

فرم ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

ج -1 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »1بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیسیون تخصصی ماده «»1

هیات ممیزه

 -1-1تدوین کتاب ،مقاله وتولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویكرد اسالمي در حوزه های فرهنگي– تربیتي– اجتماعي
 -2-1تهیه و تدوین پیوست فرهنگي برای کلیه فعالیت ها و همكاری مؤثر در اجرای امور فرهنگي براساس سیاست های کلي
برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسالمي شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشي
 -3-1ارائه مشاوره فرهنگي ویا همكاری مؤثر با تشكل های قانونمند دانشجویان یا عنااوین مشاابه و اعضاای هیااع علماي
و طالب و نهادهای فرهنگي فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ
 -4-1مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرش های مطلوب فارهنگااي و مشاارکات یاااا انجااف فعالیات هاای فرهنگاي –
تربیتي – اجتماعي و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهي (دانشجویان ،اساتید و کارکنان)
 -5-1استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دیني ،فرهنگي ،ملي ،انقالبي و صداقت و امانت داری

 -6-1کسب جوایز فرهنگي (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادع ،مسئولیت های فرهنگي و)...
 -7-1طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسي های نقد و نظریه پردازی
 -8-1شرکت در کارگاه های دانش افزایي و توانمند سازی اعضای هیاع علمي در زمینه فرهنگي – تربیتي – اجتماعي

جمع کل امتیازات:
امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «:»1
نام و نام خانوادگی:

امضاء:

فرم ج

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

ج -2 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »2بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیته منتخب

کمیسیون تخصصی

هیات ممیزه

 -1-2کیفیت تدریس
 -2-2کمیت تدریس

 -3-2اهتماف ورزیدن در پرورش محقق ،تعمیق روح خودباوری دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبكه تحقیقاتي
 -4-2انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ها و دوره های کوتاه مدع آموزشي و پژوهشي

جمع کل امتیازات:
دبیر کمیته منتخب
نام و نام خانوادگی:

دبیر کمیسیون تخصصی
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

فرم ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

ج -3 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »3بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیته منتخب

کمیسیون تخصصی

هیات ممیزه

 -1-3رعایت ضوابط و مقرراع پژوهشي مؤسسه و تخصیص اوقاع موظف به امر پژوهش و انجاف صحیح امور محوله
 -2-3مقاله علمي – پژوهشي منتشر شده در مجالع علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
 -3-3مقاله علمي  -مروری
 -4-3مقاله علمي  -ترویجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره المعارف
 -5-3مقاله علمي کامل داوری شده در مجموعه مقاالع یا مجالع همایش های علمي معتبر
 -6-3خالصه مقاله علمي در مجموعه مقاالع همایش های علمي معتبر

 -7-3مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله /پایان نامه

 -8-3تولید دانش فني /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند
 -9-3گزارش های علمي طرح های پژوهشي و فناوری که با اجرای آن یكي از معضالع کشور حل شده باشد /اثربدیع و ارزنده هنری /
فعالیت های علمي – میداني برای اکتشاف

 -10-3اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری
 -11-3ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي یا بین المللي
 -12-3ارزیابي ،داوری و نظارع بر فعالیت های پژوهشي ،فناوری و نوآوری

ادامه در صفحه بعد
دبیر کمیته منتخب
نام و نام خانوادگی:

دبیر کمیسیون تخصصی
امضاء:

نام و نام خ انوادگی:

امضاء:

فرم ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

ادامه صفحه قبل

ج -3 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »3بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیته منتخب

کمیسیون تخصصی

هیات ممیزه

 -13-3سایر فعالیت های فناوری (اختراعاع و جشنواره)
 -14-3تألیف یا تصنیف(کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشي ذینفع) /تألیف مجموعه کتاب هایي همانند دائره المعارف و...
 -15-3تجدید چاپ کتاب تألیفي یا تصنیفي
 -16-3ویرایش علمي کتاب /داوری مقاالع علمي پژوهشي
 -17-3تصحیح انتقادی کتاب معتبر
 -18-3راهنمایي یا مشاوره پایان نامه های دانشجویي حاصل از واگذاری پروژه یا طرح های پژوهشاي در دسات اجارا یاا
مصوب عضو هیاع علمي و یا پایان نامه هایي که توسط دستگاه های اجرایي پیشنهاد و یا حمایت مي شوند به دانشاجویان
تحصیالع تكمیلي
 -19-3کرسي های نظریه پردازی
 -20-3برخورداری از برجستگي یا شاخص بودن در امر پاژوهش (نظیار دریافات لاوح تقادیر ،نشاان ،یاا عنااوین مشاابه)
از مراجع رسمي جهت انجاف فعالیت پژوهشي و به عنوان پژوهشگر برتر
 -21-3کسب رتبه در جشنواره های ملي و بین المللي مرتبط با حوزه تخصصي و انتخاب پژوهشگر برتر و یا اساتاد نموناه
کشوری
 -22-3ترجمه کتاب تخصصي

جمع کل امتیازات:
دبیر کمیته منتخب
نام و نام خانوادگی:

دبیر کمیسیون تخصصی
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

فرم ج

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

ج -4 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »4بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیته منتخب

کمیسیون تخصصی

هیات ممیزه

 -1-4حض ور فعال و تماف وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تكالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت
 -2-4تدوین کتاب (به شیوه گردآوری)
 -3-4تدوین مجموعه مقاالع
 -4-4برپایي نمایشگاه های پژوهشي ،فناوری ،هنری و مدیریت اجرایي برنامه های هنری
 -5-4طراحاي و راه اناادازی آزمایشااگاه یااا کارگااه فنااي ،واحااد پژوهشااي ،کتابخاناه تخصصااي ،شاابكه تخصصااي رایانااه،
یا واحدهای نیمه صنعتي
 -6-4ایجاد رشته های جدید و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش تحصیالع تكمیلي
 -7-4مشارکت در طراحي ،راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگي -تربیتي ،آموزشي ،پژوهشي و فناوری ضمن خدمت
 -8-4تولید و گسترش برنامه های کارآفریني
 -9-4همكاری مؤثر در تأسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتي ،مؤسسه های عالي آموزشي و پژوهشي ،شهرک ها و پارک هاای
علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان
 -10-4ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجي

ادامه در صفحه بعد
دبیر کمیته منتخب
نام و نام خانوادگی:

دبیر کمیسیون تخصصی
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

فرم ج

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:
ادامه صفحه قبل

ج -4 -خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده « »4بخش دوم آئین نامه ارتقا
امتیازات کسب شده
مالحظات

بند
کمیته منتخب

کمیسیون تخصصی

هیات ممیزه

 -11-4مدیر مسئولي،سردبیری ،عضویت در هیاع تحریریه نشریه های علمي معتبر و ریاست قطب های علمي رسمي کشور

 -12-4دبیری همایش ها

 -13-4طراحي سئواالع آزمون سراسری

 -14-4پذیرش مسئولیت قوای سه گانه
 -15-4شرکت در شوراها ،کمیته ها و هیاع های رسمي شورای عالي انقالب فرهنگاي و ...کاه جازو وظاایف ساازماني فارد
نباشد.
 -16-4گزارش عملكرد مناسب فرهنگي -تربیتي ،آموزشي ،پژوهشي ،عمراني سالیانه

جمع کل امتیازات:
دبیر کمیته منتخب
نام و نام خانوادگی:

دبیر کمیسیون تخصصی
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

فرم د

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

فهرست فعالیت ها و خالصه امتیازات مواد « »3« ، »2« ، »1و « »4بخش دوم آئین نامه ارتقا
جمع امتیازات
تعداد ردیف های
بند
تکمیل شده

کسب شده از هر بند
کمیته

کمیسیون

هیات

منتخب

تخصصی

ممیزه

 -1-1تدوین کتاب ،مقاله وتولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویكرد اسالمي در حوزه های فرهنگي– تربیتي– اجتماعي
 -2-1تهیه و تدوین پیوست فرهنگي برای کلیه فعالیت ها و همكاری مؤثر در اجرای امور فرهنگي براساس سیاست های کلي
برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسالمي شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشي
 -3-1ارائه مشاوره فرهنگي ویا همكاری مؤثر با تشكل های قانونمند دانشجویان یا عنااوین مشاابه و اعضاای هیااع علماي
و طالب و نهادهای فرهنگي فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ
 -4-1مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرش های مطلوب فارهنگااي و مشاارکات یاااا انجااف فعالیات هاای فرهنگاي –
تربیتي – اجتماعي و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهي (دانشجویان ،اساتید و کارکنان)
 -5-1استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دیني ،فرهنگي ،ملي ،انقالبي و صداقت و امانت داری
 -6-1کسب جوایز فرهنگي (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادع ،مسئولیت های فرهنگي و)...
 -7-1طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسي های نقد و نظریه پردازی
 -8-1شرکت در کارگاه های دانش افزایي و توانمند سازی اعضای هیاع علمي در زمینه فرهنگي – تربیتي – اجتماعي
جمع ماده :1
 -1-2کیفیت تدریس
 -2-2کمیت تدریس
 -3-2اهتماف ورزیدن در پرورش محقق ،تعمیق روح خودباوری دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبكه تحقیقاتي
 -4-2انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ها و دوره های کوتاه مدع آموزشي و پژوهشي
جمع ماده :2
 -1-3رعایت ضوابط و مقرراع پژوهشي مؤسسه و تخصیص اوقاع موظف به امر پژوهش و انجاف صحیح امور محوله
 -2-3مقاله علمي – پژوهشي منتشر شده در مجالع علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
 -3-3مقاله علمي  -مروری
 -4-3مقاله علمي  -ترویجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره المعارف
 -5-3مقاله علمي کامل داوری شده در مجموعه مقاالع یا مجالع همایش های علمي معتبر
 -6-3خالصه مقاله علمي در مجموعه مقاالع همایش های علمي معتبر

امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

مالحظات

فرم د

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

فهرست فعالیت ها و خالصه امتیازات مواد « »3« ، »2« ، »1و « »4بخش دوم آئین نامه ارتقا
جمع امتیازات
تعداد ردیف های
بند
تکمیل شده

کسب شده از هر بند
کمیته

کمیسیون

هیات

منتخب

تخصصی

ممیزه

 -7-3مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله /پایان نامه
 -8-3تولید دانش فني /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند
 -9-3گزارش های علمي طرح های پژوهشي و فناوری که با اجرای آن یكي از معضالع کشور حل شده باشد /اثربدیع و ارزنده هنری /
فعالیت های علمي – میداني برای اکتشاف

 -10-3اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری
 -11-3ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي یا بین المللي
 -12-3ارزیابي ،داوری و نظارع بر فعالیت های پژوهشي ،فناوری و نوآوری
 -13-3سایر فعالیت های فناوری (اختراعاع و جشنواره)
 -14-3تألیف یا تصنیف(کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشي ذینفع)  /تألیف مجموعه کتاب هایي همانند دائره المعارف و...
 -15-3تجدید چاپ کتاب تألیفي یا تصنیفي
 -16-3ویرایش علمي کتاب /داوری مقاالع علمي پژوهشي
 -17-3تصحیح انتقادی کتاب معتبر
 -18-3راهنمایي یا مشاوره پایان نامه های دانشجویي حاصل از واگذاری پروژه یا طرح های پژوهشاي در دسات اجارا یاا
مصوب عضو هیاع علمي و یا پایان نامه هایي که توسط دستگاه های اجرایي پیشنهاد و یا حمایت مي شوند باه دانشاجویان
تحصیالع تكمیلي
 -19-3کرسي های نظریه پردازی
 -20-3برخورداری از برجستگي یا شاخص بودن در امار پاژوهش (نظیار دریافات لاوح تقادیر ،نشاان ،یاا عنااوین مشاابه)
از مراجع رسمي جهت انجاف فعالیت پژوهشي و به عنوان پژوهشگر برتر
 -21-3کسب رتبه در جشنواره های ملي و بین المللي مرتبط با حوزه تخصصي و انتخاب پژوهشگر برتر و یا اساتاد نموناه
کشوری
 -22-3ترجمه کتاب تخصصي
جمع ماده :3
 -1-4حضور فعال و تماف وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تكالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت
 -2-4تدوین کتاب (به شیوه گردآوری)
 -3-4تدوین مجموعه مقاالع

امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

مالحظات

فرم د

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

فهرست فعالیت ها و خالصه امتیازات مواد « »3« ، »2« ، »1و « »4بخش دوم آئین نامه ارتقا
جمع امتیازات
تعداد ردیف های
بند
تکمیل شده

کسب شده از هر بند
کمیته

کمیسیون

هیات

منتخب

تخصصی

ممیزه

 -4-4برپایي نمایشگاه های پژوهشي ،فناوری ،هنری و مدیریت اجرایي برنامه های هنری
 -5-4طراحي و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فني ،واحد پژوهشي ،کتابخانه تخصصي ،شبكه تخصصي رایانه ،یا واحدهای
نیمه صنعتي
 -6-4ایجاد رشته های جدید و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش تحصیالع تكمیلي
 -7-4مشارکت در طراحي ،راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگي -تربیتي ،آموزشي ،پژوهشي و فناوری ضمن خدمت
 -8-4تولید و گسترش برنامه های کارآفریني
 -9-4همكاری مؤثر در تأسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتي ،مؤسسه های عالي آموزشي و پژوهشي ،شهرک ها و پاارک هاای
علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان
 -10-4ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجي
 -11-4مدیر مسئولي ،سردبیری ،عضویت در هیاع تحریریه نشریه های علمي معتبر و ریاست قطب های علمي رسمي کشور
 -12-4دبیری همایش ها
 -13-4طراحي سئواالع آزمون سراسری
 -14-4پذیرش مسئولیت قوای سه گانه
 -15-4شرکت در شوراها ،کمیته ها و هیاع های رسمي شورای عالي انقالب فرهنگي و ...که جزء وظایف سازماني فرد نباشد.

 -16-4گزارش عملكرد مناسب فرهنگي -تربیتي ،آموزشي ،پژوهشي ،عمراني سالیانه
جمع ماده :1
جمع کل مواد:

امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

مالحظات

فرم شماره 1

نام مؤسسه:

(ماده )1

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

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

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

و یا گواهی **پذیرش چاپ

(شامل نام متقاضی)

ماده 1

هیات ممیزه

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 « »2-3فرم 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 « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات ع لمی:

گروه پژوهشی:

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

کمیسیون تخصصی

(شامل نام متقاضی)

ماده 1

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 « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

هیات ممیزه

فرم شماره 1
(ماده )1

مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -3-1ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکل های قانونمند دانشجویان یا عناوین مشابه و اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه بـه منظـور تـرویج
فعالیت در حوزه فرهنگ

صفحه سوم

امتیاز
تاریخ انجام فعالیت

ردیف

عنوان فعالیت

مرجع تأیید کننده

شرح فعالیت
از تاریخ

**

تا تاریخ

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای دبیر کمیسیون تخصصی موضوع ماده «»1

کمیسیون تخصصی
ماده 1

هیات ممیزه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -4-1مسئولیت 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 چهارم

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
ماده 1

هیات ممیزه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

بند  -5-1استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صداقت و امانت داری

صفحه پنجم

امتیاز
نیمسال

ردیف

امتیاز

شرح فعالیت

هر نیمسال
اول

مرجع تأیید کننده در مؤسسه

دوم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

امتیازات این بند براساس میانگین مجموع امتیازات نیمسالهای دوره ارزیابی تعیین می گردد.
ارزیابی هر نیمسال 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
ماده 1

هیات ممیزه

فرم شماره 1

نام مؤسسه:

(ماده )1

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

رشته تحصیلی:

گروه پژوهشی:

بند  -6-1کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مسئولیت های فرهنگی و)...

صفحه ششم

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

ماده 1

سایر زمینه ها

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

کمیسیون تخصصی

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

هیات ممیزه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

بند  -7-1طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

صفحه هفتم

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 ممیزه

فرم شماره 1
(ماده )1

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -8-1شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی – تربیتی – اجتماعی

صفحه هشتم

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
ماده 1

هیات ممیزه

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -1-2کیفیت تدریس

صفحه نهم

امتیاز

میانگین وزنی ارزشیابی
ردیف

2

دانش آموختگان ممتاز

3

مدیر گروه

4

معاون آموزشی

(رابطه شماره )2

(رابطه شماره )4

(رابطه شماره )5

(رابطه شماره )6

کمیته منتخب مؤسسه

1

دانشجویان

کاربرگ های «ب»

کاربرگ های «د»

کاربرگ های «هـ»

کاربرگ های «و»

ب – د -هـ  -و

کمیسیون تخصصی

گروه های ارزیابی

ارزشیابی کاربرگ های

مکتسبه

()1

هیات ممیزه

حسب مورد

مجموع میانگین وزنی

امتیاز

مالحظات

جـــــمـــــع کــــــل
امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

( )1امتیازات قابل اعطا بر حسب طیف امتیازات اخذ شده از نتایج ارزشیابی:
  0تا  6امتیاز :برای نتایج ارزیابی مابین  14تا (20عدد مبنای ارزشیابی در مرتبه علمی مندرج در جدول شماره  5بخش دوم آئین نامه ارتقا -نمره ارزشیابی) اعضای هیات علمی موضوع ماده « »44آئ ین 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 پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -2-2کمیت تدریس
ستون

()1

صفحه دهم

()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 عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب 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

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

.4

احتساب امتیاز مربوط به تدریس صرفاً با ارائه تأییدیه مؤسسه متبوع عضو هیات علمی و در صورت اخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس امکان پذیر می باشد.

فرم شماره 2
(ماده )2

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -3-2اهتمام ورزیدن در پرورش محقق ،تعمیق روح خودباور ی دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقاتی
نوع فعالیت

امتیاز

سطح فعالیت

ردیف

پرورش محقق

دانشجویان

تعمیق

روح خودباوری

تحقیقاتی

پیشبرد شبکه

()1

مؤسسه

ملی
()2

بین المللی
()3

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

( )1در سطح مؤسسه با تأیید رئیس مؤسسه
( )2و ( )3در سطح ملی و بین المللی با تأیید معاون پژوهشی وزارت متبوع
( )4محققی نی 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.

کمیته منتخب مؤسسه

تأیید کننده

کمیسیون تخصصی

اسامی محققین

()4

مرجع

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه یازدهم

مالحظات

فرم شماره 2
(ماده )2

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -4-2انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی
نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

امتیاز

ردیف

کوتاه مدت آموزشی

کارگاه ها و دوره های

کوتاه مدت پژوهشی

کارگاه ها و دوره های

تأیید کننده

کمیته منتخب مؤسسه

شروع

( بر حسب ساعت)

()1

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

( )1به ازای هر دوره  8ساعته  0/5امتیاز قابل احتساب می باشد.

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

مدت فعالیت
پایان

مرجع

مالحظات
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه دوازدهم

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -1-3رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش به انجام صحیح امور محوله

صفحه سیزدهم

امتیاز کل هر یك 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

پژوهشکده

معاون پژوهشی

مؤسسه

معاون پژوهشی

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

امتیاز

هیات ممیزه

امتیاز کل دوره

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

معاون پژوهشی مؤسسه

-

کسب  2امتیاز برای هر سال در طول دوره ارزیابی از این بند ،برای کاهش تا یك سال از حداقل مدت اشتغال الزم برای ارتقا مرتبه استادیاران و دانشیاران پژوهشی (موضوع تبصره « »4ماده « »1فصل سوم شیوه نامه اجرایی بخش دوم آئین نامه ارتقا مرتبه) الزامی است.

-

چنانچه نحوه ارزیابی عضو بیش از یك سال متوالی کمتر از  1/2باشد ،ارتقا مرتبه وی به مدت یك سال به تعویق خواهد افتاد.

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -2-3مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی *

ردیف

نام نشریه

کشور

صفحات

سال

شماره

الف -ضریب تأثیر)(IF

ج -نمایه علمی معتبر

گواهی پذیرش **

(شامل نام متقاضی)

کمیته منتخب مؤسسه

یا
شماره و تاریخ

اسامی همکاران به ترتیب

کمیسیون تخصصی

(ماه – سال)

امتیاز
هیات ممیزه

عنوا ن مقاله

تاریخ انتشار

ب -ضریب تأثیر متوسط

مشخصات نشریه

صفحه چهاردهم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

الف -ضریب تأثیر :عبارتست از نسبت تعداد استنادها به یك نشریه علمی در  2سال قبل ،به تعداد مقاالت  2سال گذشته آن نشریه ،در یك 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:

رشته تحصیلی:

بند  -2-3مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی *

گروه پژوهشی:

ادامه صفحه چهاردهم

.1

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

.2

امتیاز مقاله های علمی – پژوهشی پراستناد و داغ با تأیید هیات ممیزه 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 داخلی 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 ممیزه،برای محاسـبه در بنـدهای  3-3 ، 2-3و 4-3
پذیرفته 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 ممیزه تا  2امتیاز در هر مورد برای محاسبه
در بندهای  3-3و  4-3حسب 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 ممیزه 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 پژوهشی) باشد.

.8

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

.9

چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده  ، 3به استثنای بندهای 1-18-3 ، 3-9-3 ، 2-9-3 ،8-3و  ، 3-18-3امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیـاز نمایـد لکـن مقالـه،
کتاب ،اختراع و اکتشاف ثبـت شـده ،یـا اثـر بـدیع ارزنـ ده هنـری بـا ارائـه مبـانی نظـری آن ،کـه از بنـدهای  1-18-3و  3-18-3اسـتخراج 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 « »2-3الی « »6-3صرفاً براساس جدول ذیل محاسبه می گردد.

ستون ()1

ستون ()2

ستون ()3

تعداد همکاران

سهم هر یك 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 پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  -3-3و  -4-3مقاله علمی – مروری  ،علمی -ترویجی ،نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف *

صفحه پانزهم

نوع مقاله یا اثر ()1

ردیف

علمی -مروری

علمی -ترویجی

نقد چاپ شده

دائره المعارف

مقاله پژوهشی در

کمیته منتخب مؤسسه

(ماه  -سال)

(شامل نام متقاضی)

کمیسیون تخصصی

نام نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همکاران به ترتیب

هیات ممیزه

عنوان مقاله

امتیاز

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب 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 ممیزه ،برای محاسبه در بندهای  3-3و  4-3نیز پذیرفته می شوند.
 -امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهای « »2-3الی « »6-3صرفاً براساس جدول ذیل بند « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بندهای  -5-3و  -6-3مقاله علمی کامل داوری شده و خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش های علمی معتبر *

صفحه شانزدهم

محل

امتیاز

ردیف

کشور

شهر

مقاله کامل

کمیته منتخب مؤسسه

هجری شمسی
روز

ماه

سال

میالدی
روز

ماه

سال

هجری شمسی
روز

ماه

سال

میالدی
روز

ماه

سال

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

-

مستندات علمی (پوستر -متن سخنرانی) با ارائه گواهی رسمی در بند  6 -3قابل احتساب می باشد.

-

امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهای « »2-3الی « »6-3صرفاً براساس جدول ذیل بند « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

عنوان همایش علمی معتبر

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

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 پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -7-3مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله /پایان نامه *

صفحه هفدهم
امتیاز

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

(ماه  -سال)

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

عنوان مقاله

نام نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

برای ارتقا مرتبه مربی پژوهشیاران (داری مدرک کارشناسی ارشد)  ،مربیان و استادیاران پژوهشی 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.

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -8-3تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند
محل ثبت

نوع فعالیت

ردیف

تولید دانش فنی

اختراع

اکتشاف

(نام کشور)

(شامل نام متقاضی)

فعالیت

استفاده کننده

کمیته منتخب مؤسسه

تاریخ ثبت

اسامی همکاران

مرجع تأیید کننده

()1

سمت در ارتباط با

نام واحد یا سازمان

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

( )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. ف ناوری 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.

کمیسیون تخصصی

داخل کشور

خارج کشور

امتیاز

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه هجدهم

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -9-3گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری ** /اثر بدیع و ارزنده هنری * /فعالیت علمی -میدانی
تاریخ انجام

سطح فعالیت

ردیف

شروع

پایان

مؤسسه

استانی یا منطقه ای

جشنواره

کسب رتبه برتر در

ملی برجسته

(شامل نام متقاضی)

کمیته منتخب مؤسسه

(شماره و تاریخ)

اسامی همکاران

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

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

مالحظات
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

مؤسسه با

()1

امتیاز
کمیسیون تخصصی

*موافقت
انجام فعالیت

صفحه نوزدهم

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

رشته تحصیلی:

بند  -9-3گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری ** /اثر بدیع و ارزنده هنری *  /فعالیت علمی  -میدانی

گروه پژوهشی:

ادامه صفحه نوزدهم

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 یك 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

امتیاز طرحهای ملی که حائز رتبه در جش نواره 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 ارقم 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 ساخته شده پس از تصویب استاندارد در کمیته های ملی و ابالغ شماره ملی استاندارد با تشخیص هیات ممیزه در شمول این بند قرار می گیرد.

.7

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

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -10-3اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری

صفحه بیستم

تاریخ انجام

ردیف

شروع

پایان

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

تأید کننده

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

مرجع

**

امتیاز
اسامی همکاران

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

امضای مدیر گروه مربوط

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.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

-

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -11-3ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی

صفحه بیست و یکم

ماهیت اعتبار

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

(میلیون تومان)

داخلی

خارجی

تأمین کننده اعتبار

کمیسیون تخصصی

انجم فعالیت

جذب شده

مرجع تأیید کننده

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

تاریخ

میزان اعتبار

امتیاز
کشور یا سازمان

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -12-3ارزیابی ،داوری ونظارت بر فعالیت های پژوهشی ،فناوری و نوآوری *

صفحه بیست و دوم

تاریخ

امتیاز

انجام فعالیت

ردیف

شروع

پایان

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

انجام فعالیت

داوری و نظارت

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

محل

زمان ارزیابی

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -13-3سایر فعالیت های فناوری (اختراعات و جشنواره)

صفحه بیست و سوم

مرجع

**

تأیید کننده

ردیف

داخلی

خارجی

هیات ممیزه

انجام فعالیت

(شماره و تاریخ)

کمیته منتخب مؤسسه

تاریخ

تأییدیه انجام

کمیسیون تخصصی

عنوان فعالیت

فعالیت

امتیاز
فعالیت **

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

 -فعالیتهایی که در بندهای  8-3و  10 -3قرار نمی گیرند با تشخیص هیات ممیزه می تواند در این بند لحاظ گردد.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -14-3تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی ذینفع( / ))1تألیف مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف و** ...

صفحه بیست و چهارم

نوع فعالیت

ردیف

تألیف

تصنیف

دائره المعارف

مجموعه کتاب همانند

کمیته منتخب مؤسسه

برای چاپ

(شامل نام متقاضی)

کمیسیون تخصصی

ناشر

تاریخ انتشار یا پذیرش

**

هیات ممیزه

عنوان کتاب

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب 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 ه یات علمی به صورت مستقل در نظر گرفته می شود .در غیر این صورت امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد. -فقط به یك 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 پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -15-3تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی **

صفحه بیست و پنجم

تاریخ انجام

ردیف

چاپ اول

چاپ

چندم

(درصد)

(شامل نام متقاضی)

کمیته منتخب مؤسسه

تاریخ

تاریخ آخرین

چاپ

انجام شده

ترتیب اولویت

کمیسیون تخصصی

میزان اصالحات

هیات ممیزه

عنوان کتاب

ناشر

امتیاز
اسامی همکاران به

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 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 ممیزه 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.

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بندهای 16-3و  -17-3ویرایش علمی کتاب یا داوری مقاالت علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی کتاب معتبر **

صفحه بیست و ششم
نوع فعالیت

امتیاز

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

(ماه  -سال)

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

ویراستار علمی

داور مقاله

تحصیح انتقادی

فعالیت

کمیسیون تخصصی

تاریخ انجام

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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 مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

بند  -18-3راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی حاصل از واگذاری پروژه یا طرح پژوهشی در دست اجرا یا مصوب عضو هیات علمی و یا پایان نامه هایی که توسط دستگاه های اجرایی پیشنهاد و یا حمایت می شوند به دانشجویان تحصیالت تکمیلی
صفحه بیست و هفتم
مقطع تحصیلی

ردیف

کاربردی

غیرکاربردی

تعداد واحد

کارشناسی ارشد /سطح  3حوزه

دکتری حرفه ای

امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

توجه - :برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله ،ارائه موافقت کتبی «مؤسسه» متبوع عضو هیات علمی ضروری است.
 -پایان نامه هایی کاربردی می باشند که در جهت حل مشکالت کشور عمل نموده و ضریب آنها در صورت ارائه مستندات مربوطه با تأیید هیات ممیزه تا  1/5برابر افزایش می باید.

کمیته منتخب مؤسسه

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل

کمیسیون تخصصی

تاریخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه
محل تحصیل دانشجو

اسامی اساتید راهنما

اسامی اساتید مشاور

هیات ممیزه

عنوان پایان نامه  /رساله

دکتری تخصصی /سطح  4حوزه

نوع پایان نامه

امتیاز

فرم شماره 3
(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

صفحه بیست و هشتم

بند  -19-3کرسی های نظریه پردازی
سطح کرسی

نوع فعالیت

ردیف

نقد علمی

نوآوری

نظریه پردازی

کمیته منتخب مؤسسه

مراکز علمی

کمیسیون تخصصی

مرجع داوری

همایش ها و میزگردهای

ملی

بین المللی

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

 -1شاخص های الزم در کرسی نظریه پردازی:
الف -ارائه نظریه جدید در یك 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 یك 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 سبك 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 ممیزه مرکزی تا  1/5برابر قابل فزایش است.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

امتیاز

نظریه پردازی

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

نام و ن ام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -20-3برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر پژوهش (نظیر دریافت لوح تقدیر ،نشان ،یا عناوین مشابه)  /کسب عنوان پژوهشگر برتر

صفحه بیست و نهم

مصادیق برجستگی یا شاخص بودن

ردیف

مؤسسه /پژوهشکده

پژوهشگاه

ملی

بین المللی

کمیته منتخب مؤسسه

تأیید کننده

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

امضای مدیر گروه مربوط

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

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

تقدیر

دولتی

برتر

عناوین

مرجع
**

امتیاز
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

لوح

نشان

پژوهشگر

سایر

سطح

مالحظات

فرم شماره 3
(ماده )3

نام مؤسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

بند  -21-3کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی و انتخاب پژوهشگر برتر و یا استاد نمونه کشوری

صفحه سی ام

سطح و عنوان جشنواره

ردیف

خوارزمی

فارابی

سایر

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

 .1کتاب برگزیده می تواند همزمان امتیاز بند  14 -3و این بند را کسب نماید.
 .2به مقاالت برگزیده براساس جدول ذیل بند « »2-3فرم 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 « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

کمیته منتخب مؤسسه

کسب شده

کسب رتبه

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

عنوان اثر علمی ،فنی ،ادبی و هنری

بین المللی

عنوان رتبه

سال

اسامی همکاران

کمیسیون تخصصی

ملی

امتیاز

فرم شماره 3

نام مؤسسه:

(ماده )3

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -22-3ترجمه کتاب تخصصی

صفحه سی و یکم

امتیاز

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

کتاب اصلی

ترجمه شده

برای چاپ

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

عنوان اصلی کتاب

عنوان ترجمه شده

سال انتشار

ناشر کتاب

تاریخ انتشار یا

پذیرش**

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

-

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب 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 « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

امتیاز کسب شده
سایر فعالیتهای اجرایی محوله

()3

در هر ترم

کمیته منتخب مؤسسه

تحقیق

حق التحقیق

امتیاز
کمیسیون تخصصی

نیمه حضوری

واحد موظف

میزان

()2

مالحظات
هیات ممیزه

نیمسال

تمام وقت

نیمه وقت

()1

فعالیتهای انجام شده توسط عضو هیات علمی

صفحه سی و دوم

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای رئیس پژوهشکده

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

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه
امضای رئیس مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

صفحه سی و سوم

نوع فعالیت

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

کتاب

مجموعه مقاالت

کمیسیون تخصصی

تدوین

تدوین

ناشر

سال انتشار

(شامل نام متقاضی)

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

 -در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیتهای این بند مشخص نشده باشد ،امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول ذیل بند « »2-3فرم شماره « »3محاسبه می گردد.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

سایر مشخصات

ردیف

برگزاری

تأیید کننده

کمیته منتخب مؤسسه

()1

()2

()2

تاریخ

مرجع

(شامل نام متقاضی)

کمیسیون تخصصی

استانی

ملی

بین المللی

عنوان مسئولیت

امتیاز
اسامی همکاران به ترتیب

مالحظات
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه سی و چهارم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

( )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.

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

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 پنجم

نوع فعالیت

ردیف

طراحی

راه اندازی

کمیته منتخب مؤسسه

فعالیت

فعالیت

تأیید کننده

(شامل نام متقاضی)

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

( )1ارائه گواهی از معاونت آموزشی یا پژوهشی (حسب مورد) مؤسسه الزامی است.
 به فعالیتهای طراحی 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.

کمیسیون تخصصی

تاریخ انجام

محل انجام

مرجع
()1

هیات ممیزه

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 پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

صفحه سی و ششم

مقطع رشته

ردیف

کمیته منتخب مؤسسه

ارشد

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

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

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

ایجاد رشته

کاردانی

کارشناسی

دکتری

مرجع تأیید کننده

هیات ممیزه

عنوان رشته

تاریخ

کارشناسی

امتیاز
()1

مالحظات

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

تاریخ انجام فعالیت

امتیاز

ردیف

مشارکت در طراحی کارگاه

راه اندازی کارگاه

برگزاری کارگاه

کمیته منتخب مؤسسه

شروع

پایان

تأیید کننده

کمیسیون تخصصی

مرجع

مالحظات
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

()1

صفحه سی و هفتم

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -8-4تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی

صفحه سی و هشتم

نوع فعالیت

ردیف

شروع

پایان

تأییدیه

()1

کمیته منتخب مؤسسه

شماره و تاریخ

کمیسیون تخصصی

تولیدی

توسعه ای

امتیاز
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

برنامه

برنامه

تاریخ انجام فعالیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

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

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

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

کمیته منتخب مؤسسه

تأیید کننده

کمیسیون تخصصی

** ()1

مالحظات
هیات ممیزه

نوع فعالیت

تاریخ تأسیس

مرجع

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

( )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 سی و نهم

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4

نام مؤسسه:

(ماده )4

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

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

صفحه چهلم

امتیاز

ردیف

سال انجام فعالیت

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

جذب شده

()1

هیات ممیزه

تعداد دانشجویان خارجی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ملیت

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

نوع نشریه

امتیاز

انجام فعالیت

ردیف

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

علمی مروری

سایر

شروع

پایان

کمیته منتخب مؤسسه

حکم انتصاب

کمیسیون تخصصی

شماره و تاریخ

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

 -ارائه مستندات مربوطه الزامی است.

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

مالحظات

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه چهل و یکم

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -12-4دبیری همایشها

صفحه چهل و دوم

نوع همایش

ردیف

()1

علمی درون سازمانی

ملی
()2

بین المللی
()2

کمیته منتخب مؤسسه

برگزاری

حکم انتصاب

کمیسیون تخصصی

تاریخ

هیات ممیزه

عنوان همایش

امتیاز
شماره و تاریخ

مالحظات

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام مؤسسه:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

بند  -13-4طراحی سئواالت آزمون سراسری
امتیاز

ردیف

سازمان سنجش

دانشگاه آزاد اسالمی

بر حسب ساعت

کمیته منتخب مؤسسه

مدت همکاری

کمیسیون تخصصی

سال انجام فعالیت

مجری آزمون

()1

مالحظات
هیات ممیزه

عنوان فعالیت

صفحه چهل و سوم

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

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

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.
مشخصات

تاریخ

ابالغ

انجام فعالیت

صفحه چهل و چهارم

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

امتیاز

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

کمیته منتخب مؤسسه

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

.1

ارائه تصاویر احکام مربوط به هر ردیف الزامی است.

.2

برای مسئولیتهای تعریف شده مانند ریاست و معاونت پژوهشگاه ،ریاست و معاونت پژوهشکده 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.

هیات ممیزه

شوراها /کمیته ها و...

کمیسیون تخصصی

ردیف

مدت بر حسب ساعت
برای شرکت در جلسات

عنوان فعالیت

مالحظات

فرم شماره 4
(ماده )4

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه پژوهشی:

رشته تحصیلی:

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

صفحه چهل و پنجم

نوع فعالیت

ردیف

فرهنگی -تربیتی

آموزشی

پژوهشی

عمرانی

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون تخصصی

سال فعالیت

مقام تأیید کننده

جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل
امضای عضو هیات علمی

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

امضای مدیر گروه مربوط

امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

هیات ممیزه

عنوان فعالیت

امتیاز
()1

مالحظات

کاربرگ شماره 1 -3

ردیف

مؤسسه
پژوهشی
رعایت ضوابط
کاربرگ الف کاربرگ نظرخواهی از مدیریتارزیابی
عضو هیات علمی در محیط آموزشی
انضباط
مقرراتنظم و
درخصوصورعایت
دانشکده

نام شاخص

()1

وزن شاخص

نمره ارزیابی از 20

حاصلضرب ستون  1و2

ستون 1

ستون 2

ستون 3

جمع:
= امتیاز کل در هر نیمسال

مجموع امتیازات ستون 3
  20مجموع وزنهای ستون 1

تأیید باالترین مقام اجرایی حوزه نظارت و ارزیابی مؤسسه

نام و نام خانوادگی:

سمت:

امضاء:

( )1تعیین شاخص هاي ارزیابی مربوط به این کاربرگ و میزان اهمیت هر یك از شاخص ها بر عهده شوراي پژوهشی «مؤسسه» می باشد.

