کاربرگ ج

نام موسسه:

رشته تحصیلی:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده « »1فرهنگی:

ج1 -

بند

تعداد ردیفهای تکمیل شده

امتیازات کسب شده
کمیسیون فرهنگی

مالحظات

 -1-1تدوین کتاب ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویكرد اسالمي در حوزههای فرهنگي ،تربیتي و اجتماعي
 -2-1تهیه و تدوین پیوستتف فرهنگي برای فلالیفها و همكاریهای مؤثر در اجرای امور فرهنگي بر استتاس ستتیاستتفهای کلي برنامههای
پنج ساله توسله و سیاسفهای شورای اسالمي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي
 -3-1مشاوره فرهنگي یا همكاری مؤثر با تشكلهای قانونمند دانشجویان ،اعضای هیاتعلمي ،طالب و نهادهای فرهنگي فلال در مؤسسه یا
حوزه علمیه به منظور ترویج فلالیف در حوزه فرهنگ
 -4-1استاد مشاور فرهنگي با حكم ملاون فرهنگي مؤسسه یا ملاون فرهنگي بنیاد ملي نخبگان و تایید موسسه محل خدمف
 -5-1مسئولیفپذیری در اصالح و هدایف نگرشهای مطلوب فتترهنگتتي و مشتارکتف یتتا انجا فلالیفهای فرهنگي ،تربیتي ،اجتماعي و
یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهي (دانشجویان ،استادان و کارکنان) با کسب موافقف موسسه محل خدمف
 -6-1استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دیني ،فرهنگي ،ملي ،انقالبي و صداقف و امانتداری با تایید کمیسیون تخصصي ذیربط
 -7-1کسب جوایز فرهنگي (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مسئولیفهای فرهنگي و )...
 -8-1طراحي و مشارکف فلاالنه در برگزاری کرسيهای آزاداندیشي ،نقد و نظریهپردازی با تایید مرجع ذیصالح
 -9-1شتترکف در کارگاههای دانشافزایي و توانمندستتازی اعضتتای هیاتعلمي در زمینههای فرهنگي ،تربیتي ،اجتماعي با ارائه گواهي ملتبر
(ماده  3آییننامه طرح دانشافزایي و توانمند سازی اعضای هیاتعلمي مصوب جلسه  471شورای اسالمي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي)

 -11-1برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویكرد فرهنگي -اسالمي  -ایراني
جمع کل امتیازات ماده 1

دبیر کمیسیون فرهنگی
نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :
امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

گروه:

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»2

ج2-

امتیازات کسب شده

بند

تعداد ردیفهای
تکمیل شده

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

مالحظات
کارشناسان مرکز جذب اعضای هیات علمي

هیات مرکزی جذب

 -1-2رعایف نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي
 -2-2کیفیف تدریس
 -3-2کمیف تدریس
 -4-2راهنمایي و سرپرستي پروژه کارشناسي در پایان دوره تحصیل
جمع کل امتیازات ماده 2

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :
نام و نام خانوادگی:

امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

گروه:

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»3

ج3-

امتیازات کسب شده

تعداد ردیفهای

بند

تکمیل شده

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

کارشناسان مرکز جذب
اعضای هیات علمي

هیات مرکزی
جذب

 -1-3مقاله علمي– پژوهشي منتشر شده در نشریههای علمي  -پژوهشي ملتبر داخلي و خارجي
 -2-3مقاله علمي– مروری منتشر شده در نشریههای ملتبر
 -3-3مقالههای علمي و تحشتیه اا شتده در نشتریههای علمي -ترویجي داخلي ملتبر مورد تایید کمیسیون نشریات
وزارتین
 -4-3مداخل اا شده در دانشنامهها ،دایرهالملارفها و فرهنگها با نظر هیات داوری مورد تایید هیاتممیزه موسسه
 -5-3مقاله علمي کامل ارائه شده در همایشهای ملتبر ملي و بینالمللي
 -6-3خالصه مقاله علمي ارائه شده در همایشهای علمي ملتبر ملي و بینالمللي
 -7-3مقاله علمي– پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي
 -8-3تولید دانش فني /اختراع یا اکتشتتاف منجر به تولید و تجاریستتازی محصتتول یا فرآیند با تایید مراجع ذیص تالح
وزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مشكالت و ملضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمف یا محصول
جدیدی در کشور شود.
طراحي ستیستتمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل ملضالت آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در
1-8-3
سطح کشور با گواهي مراجع ذیصالح وزارتین
2-8-3

طراحي ستیستتمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل ملضالت آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در
سطح منطقه با گواهي مراجع ذیصالح در منطقه آمایشي

ادامه در صفحه بعد

رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :
نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :
امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

مالحظات

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

5-8-3

تکمیل شده

تولید مواد برای آزمایشهای پزشكي و تولیدات دارویي جدید از طریق مهندسي ملكوس؛ به ترتیب با
گواهي ملاونف درمان یا ملاونف غذا و داروی وزارت بهداشف ،درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و
تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور
انجا فلالیفهای جدید پزشكي که به خودکفایي کشور کمک موثر کند مانند اجرای روشهای
تشخیصي -درماني نوین برای اولین بار در ایران با گواهي هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات
ممیزه مرکزی وزارت بهداشف ،درمان و آموزش پزشكي

6-8-3

7-8-3

اختراع ،اکتشتاف و تولید محصوالت پژوهشي کاربردی ثبف شده در مراجع قانوني داخل کشور با تایید
ملاونف پژوهش و فناوری وزارتین

9-8-3
11-8-3

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

کارشناسان مرکز جذب
اعضای هیات علمي

هیات مرکزی
جذب

مدل سازی وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخف هر قطله که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهي
اداره کل تجهیزات پزشكي وزارت بهداشف ،درمان و آموزش پزشكي و تایید هیاتممیزه مرکزی

تدوین راهنمای طبابف بالیني کشور ،با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمي با گواهي ملاونف
درمان وزارت بهداشف ،درمان و آموزش پزشكي و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور

8-8-3

امتیازات کسب شده

تعداد ردیفهای

بند

4-8-3

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»3

ادامه ج3-

3-8-3

گروه:

اختراع ،اکتشتتاف و تولید محصتتوالت پژوهشتتي کاربردی ثبف شتتده و دستتتاوردهای فناورانه که در
اتاراوب پژوهشهای کاربردی ،پایاننامهها و رستتتالههای دکتری با رعایف مالكیف فكری در قالب
شتترکف دانشبنیان یا شتترکف دانشتتگاهي ،مراحل تجاریستتازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجا
رسیده باشد.
ثبف مالكیف فكری (پتنف) دستتاوردهای پژوهشتي و فناوری به نا موستسته محل خدمف متقاضي،
بهشرط اینکه به فروش رسیده و یا بهصورت تحف لیسانس از آن استفاده شده باشد.
تلیین توالي ژن ثبفشده در مراجع قانوني یا علمي داخل یا خارج از کشور با تایید مراجع ذیصالح
وزارتین

ادامه در صفحه بعد

رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :
نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :
امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

مالحظات

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»3

ادامه ج3-

امتیازات کسب شده

تعداد ردیفهای

بند

9-3

گروه:

تکمیل شده

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

کارشناسان مرکز جذب
اعضای هیات علمي

هیات مرکزی
جذب

 -4-9-3گزارشهای علمي طرحهای پژوهشي و فناوری خاتمهیافته در داخل موسسه با تایید ملاون پژوهش
و فناوری موسسه
 -2-9-3گزارشهای علمي طرحهای پژوهش تي و فناوری با طرف قرارداد خارج از موستتستته تایید شتتده نهاد
سفارشدهنده

 -11-3اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبي و فلسفي اا شده
 -11-3ایجاد ظرفیف فلال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنف) داخلي یا بینالمللي
 -12-3تصنیف ،تالیف ،ترجمه انتقادی ،ترجمه کتاب ،دانشنامه
 -13-3راهنمایي و مشتاوره پایاننامه کارشتناستيارشد یا دکتری حرفهای یا سطح  3حوزه  /رساله دکتری تخصصي یا
سطح  1حوزه
 -14-3کرسيهای نظریهپردازی
 -15-3کسب رتبه در جشنوارههای داخلي و خارجي
 -16-3داوری و نظارت بر فلالیفهای پژوهشي
جمع کل امتیازات ماده 3

رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :
نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :
امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

مالحظات

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

گروه:

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»4

ج4-

امتیازات کسب شده

تعداد ردیفهای تکمیل

بند

شده

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

کارشناسان مرکز جذب
اعضای هیات علمي

هیات مرکزی
جذب

 -1-4حضور فلال و تما وقف در موسسه و مشارکف بر اساس تكالیف تلیین شده در آییننامه مدیریف دانشگاهها و
موسسههای آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری و سایر فلالیفهای اجرایي محوله
 -2-4برپایي نمایشگاهها ،اردوها یا سایر فلالیفهای فوقبرنامه پژوهشي ،فناوری ،آموزشي ،فرهنگي ،هنری و مدیریف
اجرایي آن با توجه به سطح برگزاری
 -3-4طراحي و راهاندازی آزمایشگاهها و کارگاههایتخصصي ،اعم از فني ،پژوهشي و هنری ،واحدهای نیمهصنلتي
و پژوهشي ،کتابخانههای تخصصي ،شبكههای تخصصي مجازی ،حسب اهمیف و تجهیزات موجود و میزان
بهرهبرداری
 -4-4همكاری موثر در تاسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتي ،موسسههای آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری ،شهرکها
و پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکفهای دانشبنیان
 -5-4مدیرمسئولي ،سردبیری ،عضویف در هیات تحریریه نشریههای علمي ملتبر و ریاسف قطبهای علمي کشور
 -6-4عضویف در یكي از هستههای قطبهای علمي رسمي کشور/عضویف در هیات مدیره و بازرسي انجمنهای
علمي
 -7-4عضویف در شوراهای پارکها/مراکز رشد
 -8-4دبیری همایشهای علمي در سطوح ملي ،منطقهای و بینالمللي ،با تایید شورای پژوهشي موسسه و یا نهادهای
ذیربط
 -9-4ایفای مسئولیف در قوای سهگانه
ادامه در صفحه بعد

رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :

نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

مالحظات

کاربرگ ج

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

نام موسسه:

گروه:

رشته تحصیلی:

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده «»4

ادامه ج4-

امتیازات کسب شده
تعداد ردیفهای تکمیل شده

بند

کارگروه بررسي توانایي
علمي موسسه

هیات اجرایي جذب
موسسه

کارشناسان مرکز جذب
اعضای هیات علمي

هیات مرکزی
جذب

مالحظات

 -11-4شرکف در شوراها ،کارگروهها ،کمیتهها ،هیاتها و کمیسیونهای رسمي اعم از شورای عالي انقالب
فرهنگي ،شورای عتف ،ملاونف علمي و فناوری ریاسف جمهوری ،ستاد وزارتین ،حوزه علمیه ،فرهنگستانها
و ...
 -11-4ایجاد رشتههای جدید و میانرشتهای با رویكرد رفع نیازهای اساسي کشور و ترویج کارآفریني
 -12-4راهبری پروژههای بزرگ تحقیقاتي بینرشتهای (مدیریف پروژه) با تایید شورای پژوهشي موسسه
 -13-4طراحي ،تدوین و اجرای برنامهها و فلالیفها با هدف افزایش کارآیي و اثربخشي نظا آموزش عالي
 -14-4طراحي سوال آزمونهای سراسری ،با تایید سازمان سنجش آموزش کشور /مرکز سنجش آموزش وزارت
بهداشف ،درمان و آموزش پزشكي/مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي
 -15-4طراحي سوال آزمونهای جامع منطقهای و درون دانشگاهي (جامع علو پایه و پیش کارورزی) ،ارتقای
دستیاران ،امتحانهای جامع دکتری تخصصي ( )Ph.Dو نظایر آن
 -16-4تدوین کتاب به شیوه گردآوری
 -17-4تدوین مجموعه مقالههای همایشهای علمي ملتبر
 -18-4ایجاد ظرفیف فلال در جذب دانشجویان خارجي با تایید رئیس موسسه
جمع امتیازات ماده 4

مجموع امتیازات مواد « »3« ، »2و «»4
رییس کارگروه بررسی توانایی علمی :

نام و نام خانوادگی:

دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

امضاء

نام و نام خانوادگی:

امضاء

