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  امتیاز

      ی: امتیازات قابل محاسبه اعضاي هیات علمی در حیطه پژوهش1جدول شماره   

 ،)1ات( دکترا مستخرج از رسالهقاله م ،)1تا( ، مروري)5/1تا ( تینپژوهشی وزار-علمی)، 5/1تا لیستد (، )2تا( )JCR( مقاالت معتبر بین المللی  1
  10  5/0-2  ) /5تا پژوهانه ()، 5/0 تاپایان نامه کارشناسی ارشد (مستخرج از  ) ،./5تا( در مجموعه مقاالتچاپ شده ، )./75تا ( ترویجیمقاله علمی 

2  
ی حائز رتبه در ، طرح هاي مل)2تا( یا دستگاه هاي اجراییطرح هاي پژوهشی منجر به حل مشکالت کشور  )،2تا(تولید علم و نظریه 

تا ازي طرح هاي پژوهشی (س، بومی )5/1تا (اختراع و اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور )، 5/1تا (جشنواره هاي بین المللی معتبر 
1(  

2-1  10    

، تصحیح انتقادي از کتاب )1تا (، تجدید چاپ کتاب )5/1تا (، تالیف مجموعه کتاب یا دائره المعارف )2تا (تالیف و ترجمه یا تصنیف کتاب   3
    5  ./25 -2  )./25تا (ویرایش کتاب و موارد مشابه .)، /75تا (

، داوري )25/0( ن نامه ارشد، مشاور پایا)./5( ، راهنماي پایان نامه ارشد)./5( ، مشاور رساله دکتري)1( رساله هاي دکتريي اد راهنمااست  4
    10  25/0-1  )25/0(پایان نامه ارشد  و دکتريرساله 

شرکت  ، )1( للی معتبرهاي بین الم، شرکت در کنفرانس )1تا( ترویجی ، برگزاري کرسی)2تا (نظریه پردازي، نقد و مناظره  کرسیبرگزاري   5
    10  25/0-2  )25/0(تخصصی  )، سخنرانی علمی و75/0(در کنفرانش هاي معتبر داخلی 

  ی: امتیازهاي قابل محاسبه اعضاي هیات علمی در حیطه آموزش2 جدول شماره           
    10  1-10  )1(آموزشیار مربی  )،4(مربی  )،6(استادیار  )،8(دانشیار  )،10(استاد  :مرتبه علمی  1

)، 5/3وسط(مت)، 5)، خوب(7: عالی((از همکار و دانشجو) شئونات علمی و کیفیت تدریس بر اساس نظرسنجیباط، رعایت نظم و انض  2
    7  1-7  )1)، خیلی ضعیف(2عیف(ض

    5  1-5/2   1 و فرعی تا 5/2: اصلی تا درس با اخذ مجوز از مراجع مربوطه فرعییا  تالیف یا تدوین کتاب به عنوان منبع اصلی  3
    5  1-5/2  آموزشی علمی و برگزاري کارگاه، سمینار یا اردوي  4

)، 8)، خوب(10الی(ع  :و موارد مشابه ، اظهارات دانشجویان رتبه باالنظیر دریافت لوح تقدیربرخورداري از برجستگی در امر آموزش   5
    10  1-10  )1خیلی ضعیف( )2عیف()، ض5متوسط(

  : امتیازات قابل محاسبه اعضاي هیات علمی در حیطه فرهنگی، اخالقی و تربیتی3جدول شماره            
    10  1-2  )1تا(رویکرد اسالمی با جراییاتهیه پیوست فرهنگی براي فعالیت هاي  ،)2تا (تولید اثر ارزنده هنري، )5/1تا (، مقاله)2تا (تدوین کتاب  1
   5 1-5/2   یانو مشارکت در جلسات هم اندیشی اساتید و دانشجو ارائه مشاوره فرهنگی به اساتید، دانشجویان و نهادهاي فرهنگی  2
   10 1-10  )1ضعیف()، خیلی 2عیف()، ض5)، متوسط(8)، خوب(10: عالی(ملی و انقالبیپایبندي به ارزشهاي دینی، فرهنگی،   3
   5 1-5/2   و موارد مشابه کسب جوایز فرهنگی و هنري در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  4
   5 1-5/2  شرکت در کارگاه هاي دانش افزایی و توانمندسازي در حوزه هاي فرهنگی و اجتماعیارائه یا   5

  جراییا -: امتیازات قابل محاسبه اعضاي هیات علمی در حیطه علمی4جدول شماره            
    5  1-5  )1ف()، خیلی ضعی2عیف()، ض3)، متوسط(4)، خوب(5: عالی(حضور فعال و موثر در دانشگاه بر اساس شرح وظایف تعیین شده  1
    5  1-5  مشارکت فعال در مراکز تحقیقاتی و شرکت هاي دانش بنیان فرهنگی تاسیس یا  2

 )،4گروه ( مدیر ،)4( یقاتیمراکز تحق مدیر )،6و معاونین ( رئیس دانشکده )،8(و معاونین  رئیس واحد، )9و معاونین ( رئیس استان)، 10...(  3
    10  1-10  )1(االتداوري مق )،2(عضویت در هیات تحریریه مجالت ،)3(، مدیر داخلی)4(، سردبیر)4(مجله مدیر مسئول)، 4مدیر پژوهش (

    5  ./5-2  )./5تا ( و داخلی )1تا( ، استانی)5/1تا ( ملی ،)2تا( بین المللی دبیر همایش هاي  4
    10  1-10  )1عیف(ض)، خیلی 2عیف(، ض)5)، متوسط(8)، خوب(10: عالی(، اخالقی و معنويفرهنگی سرآمدي در حیطه هاي آموزشی، پژوهشی،  5

    امتیازاتکل جمع            
چیزي ننویسید             این قسمت    در 

  :مهم تذکرات
 می باشد. 1/4/98تا  1/4/88و بازه زمانی قابل محاسبه از  25امتیاز هر حیطه  ،100 حداکثر امتیازات .1

 فوق نبوده و موارد معادل یا مشابه دارند، مدارك خود را جهت بررسی ارسال نمایند.درصورتی که برخی از اساتید واجد تعدادي از شاخص هاي قید شده در جدول  .2

 قید گردد. » م «حرف فقط در مقابل آن شاخص، ، الزاما در ستون امتیازات در مورد فوق .3

 ی معاونت علوم انسانی و هنر، مدیریت توانمند سازي اساتید ارسال فرمایید.هر گونه پیشنهاد یا انتقاد نسبت به شاخص هاي ارزیابی و حدود امتیازات را به صورت کتبی به اداره کل پژوهش .4


