
 و..( مهارتی،دانش پایه ) های آموزشیاز فعاليتامتيازهای قابل محاسبه  -1 جدول شماره 

 

 کميته استانی

   تاریخ                                                     محل امضا                                سمت                                       نام  و نام خانواگی

 
 بند

 
 موضوع

حداکثر  امتيازحداکثر

امتياز در 

 موضوع

امتياز کميته 

 استانی
 هر ترم هر مورد

 حضور به موقع در کالس،رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی) 1

با نظر مدیر  برنامه ریزی درسی( سرفصل رعایت تقویم مصوب آموزشی و

 آموزش مرکز ذیربط

 

5./ 2 
 

2 

 کيفيت تدریس

ارزیابی توسط رئيس/ مدیر آموزش مرکز دو سال منتهی به ميانگين  -

 2جشنواره تا 

ميانگين امتيازات قابل اختصاص برحسب امتيازات اخذ شده  از نتایج 

 ارزیابی:
 امتياز  2: تا  94/11تا  15نتایج  -

 امتياز 3:  5/14تا  14نتایج  -
 امتياز 5:  22تا  5/14نتایج  -

 

 7 

 

 
3 

 کميت تدریس
 /.5: ایکاردانی حرفه /های کاردانی فنیدورههر عنوان درس   -

 1ای : کارشناسی حرفه /مهندسی فناوریهر عنوان درس  - 

 شود.محاسبه می 5/1تخصصی با ضریب کامالً  امتياز تدریس دروس   - 

 

3 12 

 

9 

 

ای و مهندسی کاردانی فنی/کاردانی حرفهراهنمایی پروژه دوره -

، بينیای و یا عناوین و موضوعات مشابه مصوب)کارفناوری/کارشناسی حرفه

 نمایدکارورزی( که زمينه مهارت افزایی را در آن مقطع فراهم می

 25/2آزمایشگاهی به ازای هر واحد  تدریس دروس عملی، کارگاهی و -

25/2 

 

  

2 

 

5 

انتقال دانش، مهارت  و فناوری 

 های تربيت مدرسدر قالب دوره
 

   /.5/. تا 25 آموزش عالی تدریس در مهارت عمومی
5/1 

 

  1تا  /.5 تدریس در مهارت تخصصی

  2  /.5 تهيه محتوای دروس الکترونيکی برای آموزش مجازی 6

7 

عنوان مدرس نمونه یا کسب 

دریافت لوح تقدیر، نشان و 

 عناوین مشابه

  /.25 در سطح مرکز با تأیيد رئيس مرکز -7-1

5/3 

 
در سطح استان با تأیيد رئيس واحد -7-2

 استانی
5./  

بر اساس  یا بين المللی در سطح ملی-7-3

کميسيون با تأیيد  آیين نامه مصوب 

 تخصصی هيأت  مميزه
1  

  03 زجمع امتيا



 و...( مهارتی ، فناوری )های پژوهشیامتيازهای قابل محاسبه از فعاليت -2جدول شماره 

 

 بند

 

حداکثر امتياز  موضوع

 هر مورد

حاکثر امتياز 

 در موضوع

امتياز کميته 

 استانی

1 

های پژوهشی مهارتی و فناوری که با اجرای آن یکی از طرح

  دستگاه اجرایی ذیربط معضالت کشورحل شده باشد، با تأیيد

امتياز طرحهای ملی که حائز کسب رتبه در تبصره: 

های بين المللی معتبر می شود و یا به عنوان طرح شنوارهج

های کشور در حوزهملی برجسته در تأمين نيازهای اساسی 

صنعتی، کشاورزی، خدمات، هنری و دفاعی یا رفع نيازهای 

 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تحریمی کشور به تأیيد 

 یابد.برابر افزایش می 5/1تا 

  /.5تا  /.25 مرکز -1-1

 

 

3 

 

استانی یا  -1-2

 منطقه ای
 1تا  /.25

 2تا  /.5 ملی -1-3

2 
کميسيون تخصصی  های ملی مرتبط با حوزه تخصصی با تأیيدکسب رتبه در جشنواره

 ها()به جز طرح هيأت  مميزه
1 

2  

3 

 

اثر بدیع و ارزنده هنری با  تأیيد کميسيون تخصصی 

 هيأت مميزه دانشگاه

  /.5/. تا 25 مرکز -3-1

5/1 

 

استانی یا منطقه  -3-2

 ای
 /.5/. تا 25

 1تا  /.5 ملی -3-3 

9 

 

 

های فناوری، فعاليت

 مهارتی محيط کار

 یمعاونت علم و فناور دیيبا تأ یفناور یساز یتجار

     یجمهور استیر
2 

 

 

12 

 

معاونت علم  دیيبا تأ یو فروش دانش فن یابيدست

 یجمهور استیر یوفناور
2 

سابقه فعاليت در واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی و 

 فرهنگی و هنری  
2 

 دیيبا تا ییمنجر به درآمدزا ینیکارآفر یها رائه طرحا

 صالحیمراجع ذ

2 

 2 بومی سازی فناوری 

 2  ثبت اختراع 

 2 مستند سازی فناوری

کميسيون ( با تأیيد مهارتی و ...تأليف یا تصنيف کتاب )حاصل از دستاوردهای  5

  تخصصی هيأت  مميزه

 3 3تا 
 

با تأیيد های مهارتی تخصصی و دستورالعملترجمه کتاب و تجدید چاپ کتاب  6

 کميسيون تخصصی ذیربط

 /.75تا  /.25

 

5/1 
 

دفتر برنامه های درسی با رویکرد مهارتی با تأیيد بازنگری برنامهمشارکت در تدوین و   7

 ریزی درسی

1 9 
 

  2 1تا  /.25 مقاله تخصصی در مجالت معتبر چاپ  1

  1 /.5تا  /.25 مقاله در همایش ها چاپ  4

  03 زجمع امتيا



 

 کميته استانی

  

   تاریخ                                                     محل امضا                                سمت                                       نام  و نام خانواگی



  های اجراییامتيازهای قابل محاسبه از فعاليت -0جدول شماره 

 

 بند

 

 موضوع
امتياز حداکثر

 هر مورددر 

امتياز حداکثر

 در موضوع

امتياز 

کميته 

 استانی

1 

 2تا  ای، سيميالتوربرنامه ریزی و  راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی و حرفه

6 

 

مشارکت در راه اندازی مراکز /آموزشگاههای تخصصی) مرتبط با رشته 

 تحصيلی/ زمينه خبرگی(

 3تا 

 3 برنامه ریزی و راه اندازی واحدهای صنعتی و نيمه صنعتی

فنی، کارآفرینی و مراکز رشد با تأیيد معاونت پژوهشی مشارکت در ایجاد دفاتر  2

 دانشگاه

  3 /.5تا  /.25

 

3 

ها /رویدادهای مشارکت در برپایی نمایشگاه

پژوهشی، فناوری، مهارتی و هنری، فن 

 بازارها، 

 آفرینی و کارفناوریهایها،بازارچهآپاستارت

  /.25تا  در سطح  استانی

3 
 

 5/2تا  در سطح ملی

 /.75تا  در سطح بين المللی

 

9 

 

 هایفعاليت

اجرایی 

 محيط کار

های ها/ تعميرات و سرویسو فرآورده  بهينه سازی خط توليد

پياده / هافرآوردهد و مميزی و استاندارد سازی خط توليپيشگيری/ 

های عمرانی و اجرای پروژهسازی و تطبيق استانداردها / 

 صنعتی

ایمنی کنترل کيفيت فرآیندی/ کنترل کيفيت محصول / 

 (HSE)محيط کار 

  

  9 2تا 

  12  5/1تا  /.5 کارآفرینی/ را ه اندازی کسب و کار با تأیيد معاونت پژوهشی دانشگاه 5

  2 ./5 تصدی پست مدیر گروه آموزشی 6

 رسمی هایها و هيأتکميتهشرکت در شوراها،  7

 خارج ازدانشگاه /واحدهای استانی ستاد مرکزی 

 سازمانی فرد وظایف 

 2 1 ساعت حضور 16هر 

 

  03 جمع امتياز

 

 کميته استانی

 تاریخ                                              محل امضا                                سمت                                        نام  و نام خانواگی

 

  



 اجتماعی فرهنگی، فعاليتهای از محاسبه قابل امتيازهای -4 شماره جدول

 امتياز در هر مورد موضوع بند
 حداکثرامتياز

 در موضوع

 امتياز

 کميته استانی

1 
ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکلهای قانونمند 

 دانشجویان و مدرسان و نهادهای فرهنگی فعال در مرکز
  2 /.5تا 

2 
مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه/ 

 رئيس واحد استانی
5./ 1  

3 
در زمينه ترویج فرهنگ ایثار و )کسب جوایز فرهنگی 

 (شهادت، مسئوليتهای فرهنگی
  2 /.5تا 

9 
طراحی و مشارکت فعاالنه در کرسی های نقد و نظریه 

 پردازی با تأیيد مرجع ذیصالح
  1 /.5/. تا 25

5 
همکار ی و مشارکت در فعاليت های انجمن های علمی و 

 کانون های فرهنگی دانشجویان
5./ 2  

6 

عضویت در بسيج )سوابق فرهنگی، اجتماعی و تربيتی 

اساتيد، مشارکت در کارگاههای فرهنگی و شورای فرهنگی 

مرکز، مشارکت در جشنواره ورزش های همگانی، شرکت در 

 (جشنواره قرآن و عترت

5./ 2  

  01  جمع امتياز 

  011  جمع کل 

 

 

 کميته استانی 

 

    تاریخ                               محل امضا                                   سمت                               و نام خانواگی نام  

 


