ثغوِ تؼبلی

ؽوبرُ:
تبریخ:

جوَْری اعالهی ایزاى

پیَعت:

ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
ساة
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ل
هؼبًٍت آهَسؽی

«فرم اوتخاب استاد ومًوٍ سال (1395بازٌ زماوی فعالیتها ،یک فريردیه لغایت پایان اسفىذ  95یا  2016 /3/ 20لغایت »)2017 /3/ 20
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی:

گزٍُ آهَسؽی :

رتجِ ػلوی:

داًؾکذُ:

*ضاخص های فعالیت آموزضی:
عنوان وظیفه

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب

ضرح فعالیت

امتیاز جسء

تذریظ درٍط ًظزی ،ػولی ،کبرآهَسی ،کبرٍرسی

ّز ٍاحذ  1اهتیبس (ثذٍى ضزیت ٍ گزٍُ )

اعتبد راٌّوب یب هؾبٍر تحصیلی داًؾجَیبى

ّزً 10فز داًؾجَ  1اهتیبس

عزپزعتی پبیبى ًبهِ ّب (راٌّوب،هؾبٍر )ٍدرط

راٌّوب ّزهَرد  3اهتیبس( 3هَرد )

گَاّی هؼبٍى

پزٍصُ ثِ پبیبى رعیذُ در ثبسُ سهبًی ارسیبثی

هؾبٍر ّز هَرد  1اهتیبس ( 5هَرد )

پضٍّؾی داًؾکذُ ثب

فعالیت

مستندات

ضده

عقف حق

تبییذ هؼبٍى آهَسؽی

التذریظ

داًؾکذُ

3

تبییذ هغئَل اعبتیذ
هؾبٍر داًؾکذُ

درط پزٍصُ ّز هَرد  2اهتیبس ( 5هَرد )

قیذ تبریخ اتوبم یب
دفبع

تذریظ ّزهَرد  5اهتیبس ( 3هَرد )

گَاّی هزکش هطبلؼبت

تذریظ ٍ یب ؽزکت در کٌفزاًظ ُ ای آهَسؽی

ؽزکت در هَارد داًؼ افشایی ّز هَرد  1اهتیبس ( 5هَرد )

یب هؼبٍى آهَسؽی

گزٍُ صٍرًبل کالة ٍ یب دٍرُ ّبی داًؼ افشایی ٍ

دٍرُ ّبی هؼزفتی ّز  8عبػت  1اهتیبس ( 4هَرد )

تَاًوٌذ عبسی

هذیزیت اجزایی صٍرًبل کالة ّز هَرد  1اهتیبس ( 6هَرد )
ّز هَرد ثبسًگزی

آموزش:

30
10

ثب تبییذ هذیز گزٍُ ٍ هؼبٍى آهَسؽی داًؾکذُ  5اهتیبس

هؾبرکت درتذٍیي ٍ طزاحی ثزًبهِ ّبی درعی،

گَای دثیز یب رئیظ
ؽَرای آهَسؽی

آهَسؽی ٍ آسمایؾگبُ
هؾبرکت در آسهًَْب ٍ ثزگشاری اهتحبًبت

داًؾگبُ /داًؾکذُ

داًؾگبُ
هؾبرکت در طزاحی عَاالت آسهًَْبی ثزٍى داًؾگبّی ّز آسهَى 3

10

اهتیبس

گَاّی ٍ یب اثالؽ
هزثَطِ

هؾبرکت در طزاحی عَاالت آسهًَْبی ػلَ م پبیِ ٍ پیؼ کبرٍرسی 3
اهتیبس
ریبعت جلغبت آسهًَْبی داًؾکذُ ثب اثالؽ ّز هَرد  1اهتیبس(4هَرد )
ّز هَرد  2اهتیبس

هذرط ثزًبهِ ّبی آهَسػ هذاٍم ٍ یب آهَسػ

6

گَاّی هذرط ثزًبهِ (
ّز  8عبػت یب یک

کبرکٌبى

رٍس 2اهتیبس )
ّز هَرد ثب تبییذ هذیز گزٍُ ،هؼبٍى آهَسؽی داًؾکذُ ٍ هذیز هزکش

تَلیذ ًزم افشارُ ا ٍ لَح ّبی فؾزدُ چٌذ رعبًِ ای

هطبلؼبت

آهَسؽی

8

 4اهتیبس

گَاّی دثیز کویغیَى
ػلوی ثخؼ
داًؾگبّی جؾٌَارُ
ؽْیذ هطْزی

ارائِ طزح درط

ّز هَرد  1اهتیبس

10

ارائِ فزایٌذ آهَسؽی

ّز هَرد  5اهتیبس

10

گَاّی طزح درط ثبر
اٍل یک اهتیبس،عبیز
اهتیبس 0/ 5
گَاّی دثیز کویغیَى
ػلوی ثخؼ
داًؾگبّی جؾٌَارُ
ؽْیذ هطْزی

جمع

ثغوِ تؼبلی

ؽوبرُ:
تبریخ:

جوَْری اعالهی ایزاى

پیَعت:

ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
ساة
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ل
هؼبًٍت آهَسؽی
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رتجِ ػلوی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی:

داًؾکذُ:

گزٍُ آهَسؽی:

*ضاخص های فعالیت های پژوهص در آموزش :

عنوان وظیفه

ضرح فعالیت

امتیاز جسء

ّوکبری ثب ؽَراّب ٍ یب کویتِ ّبی ثزرعی کٌٌذُ

ّز اثالؽ ،گَاّی ٍ

اٍلَیت ّب ٍ یب تصَیت کٌٌذگبى طزح ّبی پضٍّؼ

یب عبیز هغتٌذات

پضٍّؾی داًؾکذُ ّب ٍ یب هؼبٍى

در آهَسػ ٍ یب داٍری هقبالت هزتجط

 1اهتیبس

آهَسؽی داًؾگبُ

هجزی  5اهتیبس
هجزی ٍ یبّوکبر در طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ
تحقیق و پژوهص

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب

فعالیت

ضده

4

12

مستندات

گَاّی هزکش هطبلؼبت ،هؼبًٍیي

گَاّی هزکش هطبلؼبت ،هؼبًٍیي

ّوکبر  1اهتیبس

پضٍّؾی داًؾکذُ ّب ٍ یب هؼبٍى

(دٍ هَرد)

آهَسؽی داًؾگبُ

درآموزش:

ارائِ هقبلِ پضٍّؼ در آهَسػ درهجالت،

هجالت ّز هقبلِ

عویٌبرّب ٍ ّوبیؼ ّبی داخلی (فقط چبح ؽذُ)

 2اهتیبس

4

هغتٌذات (اکغپت ،هقبلِ چبح
ؽذُ)

عویٌبر ٍ
ّنایؾْب  1اهتیبس
ارائِ هقبلِ پضٍّؼ در آهَسػ در

هجالت ّز هقبلِ

هجالت،عویٌبرّب ٍ ّوبیؼ ّبی خبرجی یب ثیي

 3اهتیبس

الوللی( فقط چبح ؽذُ)

عویٌبر ٍ

6

هغتٌذات (اکغپت ،هقبلِ چبح
ؽذُ)

ّوبیؾْب  2اهتیبس
چبح ٍ اًتؾبرکتت ػلوـی ثز اعبط عزفصل

ّز هَرد چبح اٍل

آهَسؽی

 10اهتیبس

20

ارائِ کتبة چبح ؽذُ

چبح دٍم یب
ثبسًگزی ٍ 4 ...
اهتیبس
اختزاع ٍ اثتکبر جذیذ ٍ ارائِ فؼبلیت ّبی ًَیي

ّز هَرد 10
اهتیبس

جمع

20

تبییذ ؽَرای آهَسػ داًؾگبُ

ثغوِ تؼبلی

ؽوبرُ:
تبریخ:

جوَْری اعالهی ایزاى

پیَعت:

ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
ساة
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ل
هؼبًٍت آهَسؽی

«فرم اوتخاب استاد ومًوٍ سال (1395بازٌ زماوی فعالیتها ،یک فريردیه لغایت پایان اسفىذ  95یا  2016 /3/ 20لغایت »)2017 /3/ 20
رتجِ ػلوی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی:

داًؾکذُ:

گزٍُ آهَسؽی:

* ضاخص های فعالیت های اجرایی و مدیریتی :
عنوان وظیفه

ضرح فعالیت

امتیاز جسء

هغئَلیت ّبی هختلف در ثخؼ،

ّز هغئَلیت  2اهتیبس

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب

فعالیت

ضده

4

مستندات

احکبم هزثَطِ

گزٍُ ،داًؾکذُ ،ثیوبرعتبى ٍ
داًؾگبُ
ػضَیت در ؽَراّب ٍ کویتِ ّبی

ّز ؽَرا  1اهتیبس

2

احکبم هزثَطِ

هختلف غیز پضٍّؾی
قجَل هغئَلیت در حَسُ ّبی عتبدی
فعالیت های اجرایی و
مدیریتی:

ّز هَرد  2اهتیبس

4

احکبم هزثَطِ

ٍسارت هتجَع کالى هٌطقِ ٍ ؽَراّب ٍ
هجبهغ آى
هؾبرکت در تذٍیي ثزًبهِ ػولیبتی

در عطح گزٍُ ٍ

گزٍُ،داًؾکذُ ٍ یب داًؾگبُ ٍ یب

داًؾکذُ  2اهتیبس

ثزًبهِ اعتزاتضیک

در عطح داًؾگبُ 4

8

گَاّی ّبی هزثَطِ

اهتیبس
2

هؾبرکت در راُ اًذاسی آسهبیؾگبُ

ّز هَرد ثب تبییذ هذیز

ّبی تحقیقبتی

گزٍُ ،هؼبٍى آهَسؽی

داًؾگبُ(فقط یک ثبردر

داًؾکذُ ٍ هؼبٍى

ّوبى عبل هَرد

آهَسؽی داًؾگبُ 2

ارسیبثی)

اهتیبس
جمع

گَاّی هؼبٍى آهَسؽی

ثغوِ تؼبلی

ؽوبرُ:
تبریخ:

جوَْری اعالمی ایزاى

پیَعت:

ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
ساة
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ل
هؼبًٍت آهَسؽی
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رتجِ ػلوی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ ّیبت ػلوی:

داًؾکذُ:

گزٍُ آهَسؽی:

* ضاخص توسعه فردی:

عنوان وظیفه

ضرح فعالیت

امتیاز جسء

گذراًذى دٍرُ ّبی کَتبُ هذت ٍ هیبى

ّز دٍرُ ثب

هذت داخلی ٍ خبرجی هزتجط ثب رؽتِ

هذارک هؼتجز 5

تخصصی ٍ یب تَعؼِ فزدی ٍ یب آهَسػ

اهتیبس

حداکثر

امتیاز کسب

امتیاز

ضده

مستندات

فعالیت

10

گَاّی ؽزکت ٍ هَافقت اٍلیِ
هؼبًٍت آهَسؽی یب هزکش هطبلؼبت

پشؽکی

توسعه فردی و فرهنگی

ؽزکت در ّوبیؼ ّب ٍ کبرگبُ ّبی

ّز هَرد 2

هختلف ٍ آهَسػ اس راُ دٍر

اهتیاس

ارتقب

 10اهتیبس

تجذیل ٍضؼیت

 5اهتیبس

ؽزکت در ثزًبهِ ّبی آهَسؽی

ّز هَرد 1

فزٌّگی(ّن اًذیؾی ٍ عبیز)

اهتیبس

هؾبرکت در ثزگشاری ثزًبهِ ّبی

ّز هَرد 1

آهَسؽی فزٌّگی (کزعی ّبی آساد

اهتیبس

4
10
4
2

گَاّی هؼتجز
هغتٌذات هزثَطِ
گَاّی
گَاّی

اًذیؾی ٍ غیزُ)
اعتبد هؾبٍر فزٌّگی

ّز ًین عبل 1
اهتیبس

جمع

2

اثالؽ

