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  04     کیفیت و پویایی تدریس

  02 1 دفتر نظارت نامه ارتقاارزیابی کیفت تدریس بر اساس آیین متوسط کیفیت تدریس سه سال گذشته 5

  52 3 مدیر گروه تدریس نینوهای و روش رسانی محتوا، ابزارروزبه کوشش آشکار برای بهبود در امر تدریس  0

 نامه ارتقابر اساس آیین کمیت تدریس  3
 دفتر نظارت

5 1  

 نمرات ارزشیابی دانشجویان  4
باال بودن یک انحراف معیار میانگین از نمرات 

  1 5 دانشجویان نسبت به سایر اعضای گروه

  53    رعایت شئونات معلمی 

1 
سایت دانشگاه یا تهیه طرح درس و بارگذاری در 

 اطالع رسانی به وسیله مدیر گروه
قرار دادن برنامه تدریس خود در معرض 

 دید دانشجویان و دیگران
 51 1/2هر مورد  دفتر نظارت

 

 اطمینان از پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارزشیابی مستمر دانشجویان  6
 مدیر گروه

__ 52  

 های ارزشیابی دانشجویانبراساس شاخص رویی، حسن خلق و بردباری اشتهار به گشاده 7
 

__ 1  

  1 0/2 دفتر نظارت های ارزشیابی دانشجویانبراساس شاخص برخورداری از بیشترین محبوبیت در بین دانشجویان  8

  04    رعایت نظم و انضباط  

 حضور در دانشکده طبق برنامه  9

 مدیر گروه نظم و انضباط آموزشی مراعات

0 52  

  1 5 حضور منظم در کالس طبق برنامه  52

  3 5 رعایت زمان قانونی تشکیل کالس  55

  0 5 اعالم به موقع نمرات دانشجویان  50

  53    نقش مؤثر و راهبردی در ارتقای آموزش  

 ارائه طرح معین برای ارتقای اثربخشی آموزشی  53
پیشنهادهایی که در سطح دانشکده یا 

 دانشگاه کاربردی شده است
نظر رئیس 

 دانشکده
1 52 

 

54 
برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت موضوعات 

 آموزش 
ارتقای کیفیت هایی که با هدف کارگاه

 دشوآموزش برگزار می
 3 5 دفتر نظارت

 

 های سراسریبه طراحی سؤاالت آزمونکمک  51
های ورودی طراحی سؤاالت آزمون

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری کشور
گواهی سازمان 

 سنجش
 1/2هر مورد 
 امتیاز

0 
 

  03    ای دانشجویانهدایت و مشاوره علمی و حرفه 

56 
پرورش تفکر خالق و نوآوری و ارتقای 

 های کارآفرینانه دانشجویان مهارت
تعامل با محیط بیرون دانشگاه و 
 پاسخگویی به تقاضای اجتماعی

 1 0 دفتر نظارت
 

 هدایت تحصیلی و شغلی دانشجویان 57
ارزیابی در هر نیمسال تحصیلی توسط دفتر 

 شودنظارت و ارزشیابی دانشگاه انجام می
 0 1  

  1 0   سازی دانشجویان برای بازارکار آماده 58

  1 0   دسترسی دانشجویان به وی در حد متعارف  59

  1 0   پاسخگویی مناسب به دانشجویان و رضایتمندی آنان  02

 های چهارگانه عضو هیات علمی پیشنهادینامه نحوه امتیازدهی فعالیت: شیوه5پیوست 

 مرتبه علمی:    رشته تخصصی:    نام و نام خانوادگی: 

 نام دانشکده:   نام مؤسسه: 

 امضای رئیس مؤسسه

 علمی پیشنهادی  أتیهای چهارگانه عضو هفعالیت دهیمتیازنامه نحوه ا:  شیو5پیوست 

 نام مؤسسه:                                       نام و نام خانوادگی:     
 

 مرتبه علمی:                                                         رشته تخصصی:     

 محل تأیید رئیس مؤسسه

 امضاء:         نام و نام خانوادگی:                                                                                                         
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  54    مرجعیت و شهرت علمی 

 دریافت جوایز علمی معتبر 05
جوایز ملی )جوایز خوارزمی، فارابی، کتاب 

 سال، نشان فردوسی، و نشان هنری( 
 المللیو بین

 تأیید مقام رسمی

  02 52و  1

 عضویت در مجامع علمی  00
 ها مدیریت و عضویت در انجمن

 المللیو مجالت معتبر ملی و بین
 1 0و 5

 

  1 5 پیوسته در فرهنگستان و قطبعضویت  های علمیها و قطبعضویت در فرهنگستان 03

  33    تولیدات پژوهشی  

 المللیهای معتبر بیننمایه ارجی خانتشار مقاالت علمی پژوهشی در مجالت معتبر 04

 معاونت پژوهشی

 0تا 
12 

 

  5تا  کمیسیون نشریات وزارت علوم یا حوزه علمیه داخلیانتشار مقاالت علمی پژوهشی در مجالت معتبر 01

  1 1/2 های مراکز علمیکنفرانس المللی(  معتبر )ملی و بین هایمقاالت کنفرانس 06

  54    تالیف  و تصنیف 

 تصنیف کتاب  07
های انتشار یافته توسط تعداد کتاب

 ناشران معتبر
 معاونت پژوهشی

1 51  

  52 3 تألیف کتاب  08

  1 0 ترجمه کتاب  09

  04    علمینهادسازی  

 تأسیس پژوهشکده یا واحد پژوهشی 32

متقاضی باید از مؤسسان اصلی در هر 
 مورد باشد

 تأیید مقام رسمی

1 

02 

 

  1 بنیانتأسیس شرکت فناور  یا دانش 35

  3 اندازی آزمایشگاه تخصصی راه 30

  4 تأسیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری  33

  03    تعامالت فناورانه  

  مؤسسه های پژوهشی  داخلطرح 34

 تأیید مقام رسمی

 0تا 

01 

 

  51تا  استانی یا ملی  های پژوهشی خارج از مؤسسهطرح 31

  1تا   المللی تدوین استانداردهای ملی و بین 36

  54    سازی دانش و تولید ثروت تجاری 

37 
 سازی دانش و جذب منابع مالی از خارج تجاری

 از دانشگاه
 میلیون ریال 522به ازای هر 

 معاونت پژوهشی
1/2 

32 
 

 

  1/2 میلیون ریال 522به ازای هر  ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی  38

  1/2 تأیید مقام رسمی میلیون ریال 022به ازای هر  جذب منابع مالی خارج از دانشگاه  39

  54    اثرگذاری اجتماعی  

  02 52 تأیید مقام رسمی پردازی در مجرای تعریف شده ملینظریه ارائه نظریه اصیل 42

45 
تولید اثر هنری یا معماری برجسته در سطح 

 منطقه یا کشور
تولید آثار ارزشمند هنری و ارزشیابی آن 

 در مجرای تعریف شده ملی
 7 3و  0 گواهی ثبت اثر

 

 ای اثرگذاری رسانه 40
های تخصصی مرتبط در حضور در برنامه

 های اصلی صدا و سیماشبکه
 تأیید مقام رسمی

هر ساعت 
 1/2برنامه 

3 
 

 محل تأیید رئیس مؤسسه

 امضاء:                   نام و نام خانوادگی:                                                                                              
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در دانشگاه و مشارکت در  ثرؤمحضور 

 های اجرایی محولهانجام فعالیت
 و مشارکت  حضور فعال و تمام وقت

 در امور اجرایی مؤسسه
 54  رئیس دانشکده

 

44 
ثر و راهبردی در تأسیس دانشگاه، ؤنقش م

 و ... دانشکده، پارک، مرکز رشد
 54 1 تأیید مقام رسمی ی مراکز علمیزانداهمکار اصلی در راه

 

  54    فعالیت اجرایی مؤثر در امور آموزش عالی 

41 
ها و مراکز اجرایی مؤثر در دانشگاه فعالیت

 پژوهشی 
هر سال مسئولیت در یکی از سطوح 

 تأیید مقام رسمی اجرایی آموزش عالی

5 1 
 

  1 1/2و  5 های شاخص در سطح ملیانجام فعالیت های راهبردی آموزش عالی حوزهفعالیت مؤثر در  46
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  3  رئیس دانشکده  اخالقیهای دینی و به ارزشاشتهار 

48 
مداری ترغیب روحیه خودباوری و  تالش

 در دانشجویان
 تالش در جهت تقویت روحیه امید 

 دانشجویانو نشاط در 
 مدیر گروه

__ 
3 

 

 فرهنگی-کمک به احیای مواریث علمی 49
 ها تالش در جهت پاسداشت ارزش

 های علمی و فرهنگی و دارایی

 اسالمی ایرانی و
 رئیس دانشکده

 

__ 3 
 

 بر اساس امتیازات آیین نامه ترفیع ایثارگری )آزاده، جانباز و...(  12
 ازای هر یک  به

 پایه استحقاقی
 امتیاز یک

__ 

54 
 

15 
ای رعایت اخالق علمی و حرفه

 فرهنگی(  -پژوهشی-)آموزشی
 رعایت شئونات دانشگاهی 

 و اصول اخالقی
 رئیس دانشکده

__ 
3 

 

10 
های فرهنگی و مشارکت در طرح

 )دانشگاهی و ملی(  اجتماعی
 های داوطلبانه مرتبط فعالیت در طرح

 در سطح دانشگاه یا کشور
 نهاد رهبری و

 معاونت فرهنگی

__ 
3 

 

 محل تأیید رئیس مؤسسه

 امضاء:       نام و نام خانوادگی:                                                                                                          

 


