بسمه تعالی

کاربرگهای مستندات آیین نامه ارتقاء علمی و تبدیل وضعیت استخدامی استادان دانشگاهها
مصوب شورای عالی جذب اعضای هیات علمی
(بدون ماده )2

نام دانشگاه:

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

گروه علمی:

رتبه علمی فعلی:

معارف اسالمی

مربی

نوع درخواست برای تبدیل
وضعیت:

استادیار

 از پیمانی به رسمی-آزمایشی
 از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی

دانشیار

اداره ارزشیابی استادان معارف

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

ج1 -

بند

تعداد مستندات

 -1-1تدوین کتاب ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویكرد اسالمی در حوزههای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
 -2-1تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیتها و همكاریهای مؤثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاستهای
پنج ساله توسعه و سیاستهای شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
کلی برنامههای
 -3-1مشاااوره فرهنگی یا همكاری مؤثر با تشااك های قانونمند دانشاایویان ،اعیااای هیا علمی ،طالب و نهادهای
فرهنگی فعال در مؤسسه یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ
 -4-1استاد مشاور فرهنگی با حكم معاون فرهنگی مؤسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید موسسه مح
خدمت
 -5-1مسئولیتپذیری در اصالح و هدایت نگرشهای مطلوب فااارهنگاااااای و مشاااارکااات یااااااا انیا فعالیتهای
فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشیویان ،استادان و کارکنان) با کسب
موافقت موسسه مح خدمت
 -6-1اسااتمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صااداقت و امانتداری با تایید کمیساایون
تخصصی ذیربط
 -7-1کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهاد  ،مسئولیتهای فرهنگی و )...
 -8-1طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ،نقد و نظریهپردازی با تایید مرجع ذیصالح
 -9-1شرکت در کارگاههای دانشافزایی و توانمندسازی اعیای هیا علمی در زمینههای فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی با
ارائه گواهی معتبر (ماده  3آییننامه طرح دانشافزایی و توانمند سازی اعیای هیا علمی مصوب جلسه  174شورای اسالمی
شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی)

 -10-1برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویكرد فرهنگی -اسالمی  -ایرانی

جمع کل امتیازات ماده 1

امتیاز

امتیاز

اداره ارزشیابی

کمیته تبدیل وضعیت

مالحظات

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده « » 3پژوهشی:

ج3-
بند

 -1-3مقاله علمی– پژوهشی منتشر شده در نشریههای علمی  -پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 -2-3مقاله علمی– مروری منتشر شده در نشریههای معتبر
 -3-3مقالههای علمی و تح شیه چاپ شده در ن شریههای علمی -تروییی داخلی معتبر مورد تایید کمی سیون ن شریا
وزارتین
 -4-3مداخ چاپشده در دانشنامهها ،دایرهالمعارفها و فرهنگها با نظر هیا داوری مورد تایید هیا ممیزه موسسه
 -5-3مقاله علمی کام ارائه شده در همایشهای معتبر ملی و بینالمللی
 -6-3خالصه مقاله علمی ارائه شده در همایشهای علمی معتبر ملی و بینالمللی
 -7-3مقاله علمی– پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی
 -8-3تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاااف منیر به تولید و تیاریسااازی محصااول یا فرآیند با تایید مراجع ذیصااالح
وزارتین و نیز هر نوآوری که برای ح مشكال و معیال کشور موثر باشد و یا منیر به تولید خدمت یا محصول
جدیدی در کشور شود.
طراحی سی ستمها ،روشها و خدما جدید به منظور ح مع یال آموز شی ،پژوه شی ،بهدا شتی و درمانی
3-8-1
در سطح کشور با گواهی مراجع ذیصالح وزارتین
طراحی سی ستمها ،روشها و خدما جدید به منظور ح مع یال آموز شی ،پژوه شی ،بهدا شتی و درمانی
3-8-2
در سطح منطقه با گواهی مراجع ذیصالح در منطقه آمایشی
3-8-3

3-8-4

3-8-5

مدل سازی وسای پزشكی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منیر به تولید دستگاه شود؛ با گواهی اداره
ک تیهیزا پزشكی وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و تایید هیا ممیزه مرکزی
تولید مواد برای آزمایشهای پزشكی و تولیدا دارویی جدید از طریق مهندسی معكوس؛ به ترتیب با گواهی
معاونت درمان یا معاونت غذا و داروی وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی (حسب مورد) و تایید هیا
ممیزه مرکزی وزار مذکور
انیا فعالیتهای جدید پزشكی که به خودکفایی کشور کمک موثر کند مانند اجرای روشهای تشخیصی-
درمانی نوین برای اولین بار در ایران با گواهی هیا ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیا ممیزه مرکزی وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

تعداد مستندات

امتیاز

امتیاز

اداره ارزشیابی

کمیته تبدیل وضعیت

مالحظات

ادامه ی بندها

3-8-6

تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور ،با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با گواهی معاونت درمان
وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و تایید هیا ممیزه مرکزی وزار مذکور

3-8-7

اختراع ،اکتشاااف و تولید محصااوال پژوهشاای کاربردی ثبت شااده در مراجع قانونی داخ کشااور با تایید
معاونت پژوهش و فناوری وزارتین

3-8-10

اختراع ،اکت شاف و تولید مح صوال پژوه شی کاربردی ثبت شده و د ستاوردهای فناورانه که در چارچوب
پژوهشهای کاربردی ،پایاننامهها و رسالههای دکتری با رعایت مالكیت فكری در قالب شرکت دانشبنیان
یا شرکت دانشگاهی ،مراح تیاریسازی آن با تایید مراجع مربوطه به انیا رسیده باشد.
ثبت مالكیت فكری (پتنت) دسااتاوردهای پژوهشاای و فناوری به نا موسااسااه مح خدمت متقاضاای،
بهشرط اینکه به فروش رسیده و یا بهصور تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.
تعیین توالی ژن ثبتشده در مراجع قانونی یا علمی داخ یا خارج از کشور با تایید مراجع ذیصالح وزارتین

3-9

 -1-9-3گزارشهای علمی طرحهای پژوهشاای و فناوری خاتمهیافته در داخ موساااساااه با تایید معاون
پژوهش و فناوری موسسه

3-8-8

9-8-9

 -2-3-9گزارشهای علمی طرحهای پژوه شی و فناوری با طرف قرارداد خارج از مو س سه تایید شده نهاد
سفارشدهنده
 -10-3اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده
 -11-3اییاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بینالمللی
 -12-3تصنیف ،تالیف ،ترجمه انتقادی ،ترجمه کتاب ،دانشنامه
 -13-3راهنمایی و م شاوره پایاننامه کار شنا سیار شد یا دکتری حرفهای یا سطح  3حوزه  /ر ساله دکتری تخ ص صی یا
سطح  4حوزه
 -3-14کرسیهای نظریهپردازی
 -15-3کسب رتبه در جشنوارههای داخلی و خارجی
 -16-3داوری و نظار بر فعالیتهای پژوهشی
جمع کل امتیازات ماده 3

تعداد مستندات

امتیاز اداره ارزشیابی

امتیاز
کمیته تبدیل وضعیت

مالحظات

خالصه امتیازات کسب شده از فعالیتهای ماده « »4فعالیتهای علمی-اجرایی:

ج4-
بند

 -1-4حیور فعال و تما وقت در موسسه و مشارکت بر اساس تكالیف تعیین شده در آییننامه مدیریت دانشگاهها و موسسههای
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری و سایر فعالیتهای اجرایی محوله
 -4-2برپایی نمایشگاهها ،اردوها یا سایر فعالیتهای فوقبرنامه پژوهشی ،فناوری ،آموزشی ،فرهنگی ،هنری و مدیریت اجرایی
آن با توجه به سطح برگزاری
 -3-4طراحی و راهاندازی آزمایشگاهها و کارگاههایتخصصی ،اعم از فنی ،پژوهشی و هنری ،واحدهای نیمهصنعتی و پژوهشی،
کتابخانههای تخصصی ،شبكههای تخصصی میازی ،حسب اهمیت و تیهیزا موجود و میزان
بهرهبرداری
 -4-4همكاری موثر در تاسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی ،موسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری ،شهرکها و پارکهای
علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان
 -5-4مدیرمسئولی ،سردبیری ،عیویت در هیا تحریریه نشریههای علمی معتبر و ریاست قطبهای علمی کشور
 -3-4عیویت در یكی از هستههای قطبهای علمی رسمی کشور/عیویت در هیا مدیره و بازرسی انیمنهای علمی
 -7-4عیویت در شوراهای پارکها/مراکز رشد
-8-4دبیری همایشهای علمی در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی ،با تایید شورای پژوهشی موسسه و یا نهادهای ذیربط
 -9-4ایفای مسئولیت در قوای سهگانه
 -10-4شرکت در شوراها ،کارگروهها ،کمیتهها ،هیا ها و کمیسیونهای رسمی اعم از شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای
عتف ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ستاد وزارتین ،حوزه علمیه ،فرهنگستانها و ...
-11-4اییاد رشتههای جدید و میانرشتهای با رویكرد رفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینی
-12-4راهبری پروژههای بزرگ تحقیقاتی بینرشتهای (مدیریت پروژه) با تایید شورای پژوهشی موسسه
-13-4طراحی ،تدوین و اجرای برنامهها و فعالیتها با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نظا آموزش عالی
-14-4طراحی سوال آزمونهای سراسری ،با تایید سازمان سنیش آموزش کشور /مرکز سنیش آموزش وزار بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی/مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

تعداد مستندات

امتیاز

امتیاز

اداره ارزشیابی

کمیته تبدیل وضعیت

مالحظات

 -15-4طراحی سوال آزمونهای جامع منطقهای و درون دانشگاهی (جامع علو پایه و پیش کارورزی) ،ارتقای دستیاران،
امتحانهای جامع دکتری تخصصی ( )Ph.Dو نظایر آن

ادامه ی بندها

-16-4تدوین کتاب به شیوه گردآوری
 -17-4تدوین میموعه مقالههای همایشهای علمی معتبر
 -18-4اییاد ظرفیت فعال در جذب دانشیویان خارجی با تایید رئیس موسسه
جمع امتیازات ماده 4

مجموع امتیازات مواد « »3« ، »2« ، »1و «»4

تعداد ردیفهای
تکمیل شده

امتیاز
اداره ارزشیابی

امتیاز
کمیته تبدیل وضعیت

مالحظات

