پیوست  .3فرم ارزیابی میزان توانمندی اعضای هیات علمی در حوزه علوم
انسانی و هنر
نام و نام خانوادگی استاد:
رشته
واحد:
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دانشگاه محل تحصیل
پایه:
استخدام:
ردیف

استان:
:گرایش:
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تاریخ

موضوع

جدول شماره  :1امتیازات قابل محاسبه اعضای هیات علمی در
حیطه پژوهشی
1

2

3
4
5

مقاالت معتبر بین المللی (( )JCRتا ،)2لیستد (تا  ،)1/5علمی-پژوهشی
وزارتین (تا  ،)1/5مروری (تا،)1مقاله مستخرج از رساله دکترا (تا،)1مقاله
علمی ترویجی (تا  ،)./75چاپ شده در مجموعه مقاالت (تا، )./5مستخرج از
پایان نامه کارشناسی ارشد (تا  ،)0/5پژوهانه (تا ) /5
تولید علم و نظریه (تا ،)2طرح های پژوهشی منجر به حل مشکالت کشور یا
دستگاه های اجرایی (تا ،)2طرح های ملی حائز رتبه در جشنواره های بین
المللی معتبر (تا  ،)1/5اختراع و اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور
(تا  ،)1/5بومی سازی طرح های پژوهشی (تا )1
تالیف و ترجمه یا تصنیف کتاب (تا  ،)2تالیف مجموعه کتاب یا دائره
المعارف (تا  ،)1/5تجدید چاپ کتاب (تا  ،)1تصحیح انتقادی از کتاب (تا
 ،)./75ویرایش کتاب و موارد مشابه (تا )./25
استاد راهنمای رساله های دکتری ( ،)1مشاور رساله دکتری ( ،)./5راهنمای
پایان نامه ارشد ( ،)./5مشاور پایان نامه ارشد ( ،)0/25داوری رساله
دکتریوپایان نامه ارشد ()0/25
برگزاری کرسی نظریه پردازی ،نقد و مناظره (تا  ،)2برگزاری کرسی ترویجی
(تا ،)1شرکت در کنفرانس های بین المللی معتبر ( ،)1شرکت در کنفرانش های
معتبر داخلی ( ،)0/75سخنرانی علمی و تخصصی ()0/25

جدول شماره  :2امتیازهای قابل محاسبه اعضای هیات علمی در حیطه آموزشی
1
2
3
4
5

مرتبه علمی :استاد ( ،)10دانشیار ( ،)8استادیار ( ،)6مربی (،)4مربی
آموزشیار ()1
رعایت نظم و انضباط ،شئونات علمی و کیفیت تدریس بر اساس نظرسنجی (از
همکار و دانشجو) :عالی( ،)7خوب( ،)5متوسط( ،)3/5ضعیف( ،)2خیلی ضعیف()1
تالیف یا تدوین کتاب به عنوان منبع اصلی یا فرعی درس با اخذ مجوز از
مراجع مربوطه :اصلی تا  2/5و فرعی تا 1
برگزاری کارگاه ،سمینار یا اردوی علمی و آموزشی
برخورداری از برجستگی در امر آموزش نظیر دریافت لوح تقدیر ،اظهارات
دانشجویان رتبه باال و موارد مشابه :عالی( ،)10خوب( ،)8متوسط( ،)5ضعیف()2
خیلی ضعیف()1

جدول شماره  :3امتیازات قابل محاسبه اعضای هیات علمی در حیطه فرهنگی ،اخالقی و
تربیتی
1
2
3
4
5

تدوین کتاب(تا  ،)2مقاله(تا  ،)1/5تولید اثر ارزنده هنری(تا ،)2تهیه
پیوست فرهنگی برای فعالیت های اجرایی با رویکرد اسالمی(تا)1
ارائه مشاوره فرهنگی به اساتید ،دانشجویان و نهادهای فرهنگی و مشارکت در
جلسات هم اندیشی اساتید و دانشجویان
پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی ،ملی و انقالبی :عالی( ،)10خوب(،)8
متوسط( ،)5ضعیف( ،)2خیلی ضعیف()1
کسب جوایز فرهنگی و هنری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و موارد
مشابه
ارائه یا شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی در حوزه های
فرهنگی و اجتماعی

جدول شماره  :4امتیازات قابل محاسبه اعضای هیات علمی در حیطه علمی -اجرایی
1
2
3
4
5

حضور فعال و موثر در دانشگاه بر اساس شرح وظایف تعیین شده :عالی(،)5
خوب( ،)4متوسط( ،)3ضعیف( ،)2خیلی ضعیف()1
تاسیس یا مشارکت فعال در مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان فرهنگی
 ،)10(...رئیس استان و معاونین ( ،)9رئیس واحد و معاونین ( ،)8رئیس
دانشکده و معاونین ( ،)6مدیر مراکز تحقیقاتی ( ،)4مدیر گروه (،)4مدیر
پژوهش ( ،)4مدیر مسئول مجله( ،)4سردبیر( ،)4مدیر داخلی( ،)3عضویت در هیات
تحریریه مجالت( ،)2داوری مقاالت()1
دبیر همایش های بین المللی (تا ،)2ملی (تا  ،)1/5استانی (تا )1و داخلی
(تا )./5
سرآمدی در حیطه های آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اخالقی و معنوی :عالی(،)10
خوب( ،)8متوسط( ،)5ضعیف( ،)2خیلی ضعیف()1

6

پایه ساالنه (ترفیع)

در این قسمت چیزی
ننویسید

