
 

 

 

 مالحظات
امتياز كارگروه 

 دانشگاه

امتياز كارگروه 

  دانشكده
 يابیخودارز

 ميزان امتياز

 ویژگي ردیف موضوع واحد ارزیابي

 ثرحداك
امتياز 

 واحد
سال  4ميانگين ارزیابي 

 1 كيفيت و پویایي تدریس   20    دانشجویان

ي
شــــ آموز

 

 2 برگزاري جبراني در اول و آخر ترم(و ژهیوبه) هاكالستشكيل منظم    20    

به ازاي  درس هربراي  1 10    

 هربارتدریس
 3 متنوع كارشناسي يهادرستدریس 

    10 2 
به ازاي  درس هربراي 

 4 متنوع كارشناسي ارشد و دكتري يهادرستدریس  تدریس بار هر

 5 ترمانيمبرگزاري امتحان    5    

 6 اضطراري حذف ازقبل  ترمانيماعالم نمره    5    

 7 مقرراتبازبيني برگه امتحان به درخواست دانشجو طبق    5    
 در شدهثبتتاریخ  اساس بر

 8 نمره طبق مقررات موقعبهاعالم    5    گلستان ستميس
 در شدهثبتتاریخ  اساس بر

 9 نمره)قفل نمره(طبق مقررات موقعبهتأیيد    5    گلستان ستميس

 10 استاد مشاور دانشجویان عنوانبهفعاليت  مؤثر    5    

 11 براي رفع اشكال و مشاوره طبق برنامه هفتگيحضور منظم    5    

    5   
)داشتن  هاي آموزشيكارگاه و هامدیریت مطلوب كالس

 دانشگاه ميبد( تیساوبصفحه شخصي در 
12 

 13 معتبر مجالت درچاپ مقاالت علمي پژوهشي  شدهچاپمقاله  2 10    

ي
شــــ پــژوه

 14 و یا ملي يالمللنيبعلمي  مجامع درارائه مقاله  مقاله منتشرشده 1 5     

 15 تأليف یا تصنيف كتاب كتاب چاپ اول 3 6    

 16 ترجمه و یا تصحيح كتاب كتاب چاپ اول 2 4    

 17 پژوهشي يهاطرح خاتمه یافته طرح هر 2 6    

 18 پژوهشي و هنري -لوح سپاس علمي و دریافت جوایز  5/2 5    

 19 (هيأت تحریریه و ريسردبانتشار مجالت علمي )  در مؤثرهمكاري  مجله هر 1 4    

 20 استاد راهنماي كارشناسي ارشد دفاع شده نامهانیپا 1 6    

 21 استاد راهنماي دكتري دفاع شده نامهانیپا 2 4    

ي 22 يفرهنگ ودیني  يهاارزشپایبندي به  و تقيد   5    
فرهنگـــ

 

 23 بودن صفات علمي و اخالقيدارا    5    

 24 دانشگاه و استان ياجتماع وفرهنگي  يهاطرحمشاركت در    5    

استحقاقي  هیپا هر 3 6    

 ایثارگري
 25 و...( ایثارگري) آزاده، جانباز

ي 26 دانشگاه در وقتتمامحضور فعال و    5    
ــــــ عمومـ

 

 27 دانشكده وگروه  يشورا درشركت فعال    3    

 28 دانشگاه درمتعهدانه  يریپذتيمسئول   5    

 29 پژوهشي گروه-علمي تيفيك ارتقاءتالش براي    5    

 30 و خارجي يداخل معتبرعلمي  يهاانجمنعضویت در  در هر مورد 2 6    با ذكر نام انجمن
كاربرگ 3ميانگين امتياز

 31 همكارانحسن شهرت در بين    5    توسط همكاران

  جمع امتيازات  200    

امضاي مدیر دفتر نظارت و ارزیابي:امضاي معاون آموزشي و پژوهشي                                :                        امضاي رئيس دانشكده

كاربرگ 2:  امتيازات مربوط به انتخاب استاد نمونه سال 1398 

نام و نام خانوادگي:                          دانشكده:                     گروه:                     مرتبه علمي: 


