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 یتعال بسمه

 یپژوهش و یآموزش معاونت

 (آموزشی بخش) علمیهیئت یاعضا انهیسال عیترف یاجرائ دستورالعمل

 

 مقدمه

 موسسات و هادانشگاه یامنا هیئت یعاد نشست نیازدهمی صورتجلسه رویپ و یعلمأتیه اعضاء عملکرد جامع یابیارز یراستا در
 یلمعأتیه اعضاء یقیتشو هیپا و ساالنه عیترف یاعطا ییاجرا دستورالعمل ،2/21/2931 مورخ یرضو خراسان استان یعال آموزش

 با طابقم هیدریحتربت دانشگاه یپژوهش و یآموزش معاونت راستا نیهم در. گرفت قرار یبازنگر مورد امنا هیئت عضو موسسات
 نیتدو را نامهوهیش نیا ،یعلمأتیه یاعضا هیپا یآموزش یهاتیفعال به یازدهیامت منظور به الذکرفوق دستورالعمل 9 و 1 ماده

 . دهد ارائه یعلمأتیه یاعضا یآموزش یهاتیفعال از یترجامع یکارنما و ریتصو ،یپژوهش یهاتیفعال کنار در تا است نموده

 

 یاعضا دیدتم و یمانیپ و یرسم علمیهیئت یاعضا انهیسال عیترف جهت یاستحقاق هیپا کی کسب یبرا الزم ازیامت -1 ماده

 :شودیم محاسبه ریز جدول مطابق یمانیپ علمیهیئت
 

 یآموزش علمیهیئت عضو -2 شماره جدول

 استاد اریدانش اریاستاد یمرب ساالنه ازیامت موسسه نام

 4 5 2 8 هیپا یآموزش یهاتیفعال از حداقل 

 ئتیه عضو موسسات

 امنا

 دانشگاه از ریغ)

 (مشهد یفردوس

 8 1 2 9 یفناور و یپژوهش یهاتیفعال از حداقل

 21 21 21 22 ازیامت مجموع از حداقل 

 

 نیا اساس بر درس، هر یبرا یآموزش انضباط و نظم و انیدانشجو یابیارزش ازیامت جمع حاصل از هیپا یآموزش ازیامت -2 ماده

 :   است شده ذکر ب و الف جداول در آن اتیجزئ که گرددیم حاصل نامهوهیش
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 انیدانشجو یابیارزش( الف

 بند موضوع شاخص ازیامت

5/1 43/22-22  
 

 انیدانشجو یابیارزش
 
 

2 

3 33/22-54/22 

5/4 43/21-21 

6 33/21-54/21 

5/7 43/28-28 

9 33/28-54/28 

5/11 43/23-23 

12 14-54/23 

  کل ازیامت  12

  ازیامت سقف

 یبرا

 ار،یاستاد

 و اریدانش

 استاد

 سقف

 ازیامت

 یبرا

 یمرب

 فیرد شاخص

 اتاق یتابلو یرو بر آن نصب و ضوابط مطابق یهفتگ برنامه اجرای و اعالم 1 2
   تیسا یشخص صفحه در و

2 

 و الزم منابع ذکر با یعمل و نظری هایواحد برای آمد روز درس طرح ارائه 1 1
 درس یابیارز نحوه

1 

 در) یجبران جلسات برگزاری و نظری دروس هایکالس منظّم لیتشک 2 1

 امتحانات شروع از قبل (ازین صورت

9 

 4 (کارگاه د،یبازد ن،یتمر حل ،یشگاهیآزما) یعمل دروس جلسات منظّم لیتشک 2 1

/ گروه ییاجرا امور در مطلوب همکاری و گروه شورای جلسات در مؤثرمشارکت  2 5/1
 یلیتکم التیتحص ندهینما و داور عنوان به هانامهانیپا یاجرا روند در یهمکار

5 

 موقع هب  ثبت کالس، موقع به لیتشک) دانشگاه مصوب یآموزش میتقو تیرعا 2 1
 انیدانشجو یکیالکترون یهادرخواست به ییپاسخگو و( نمرات

2 

 1 یامتحان اوراق لیتحو و ترمانیپا امتحان جلسات در حضور 2 1

 8 صنعت با ارتباط دفتر به  هایکارآموز گزارش ارائه 2 5/1
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 :هیپا یآموزش ازیامت محاسبه نحوه
 [یآموزش انضباط و نظم ازیامت+ انیدانشجو یابیارزش ازیامت× ]5/4

 یابیارزش ازیامت دستورالعمل نیا بیتصو از بعد اول سال در دارند، هیپا یآموزش ازیامت کسر که علمیهیئت یاعضا یبرا -1 تبصره

 :شودیم اضافه هاآن هیپا یآموزش ازیامت به ریز صورتبه رانیمد
 رانیمد یابیارزش ازیامت

 رانیمد یابیارزش ازیامت 

 گروه ریمد یابیارزش 2 تا (ساالنه) مؤثر حضور اساس بر

 دانشگاه یپژوهش و یآموزش معاون یابیارزش 1 تا 

 

 نامهوهیش نیا اساس بر ازات،یامت ریسا و( 9 تبصره) ژهیو ه،یپا یآموزش ازاتیامت مازاد جمع حاصل از که یآموزش ازاتیامت -3 ماده

 . ردیگیم قرار مورداستفاده یقیتشو هیپا در و رهیذخ و محاسبه سال سه مدت به حداکثر د،یآیم دست به

 

 : باشد ریز موارد از دیبا یقیتشو هیپا جهت ژهیو یآموزش ازاتیامت -2 تبصره

 

 زانیم نیا که باشد یاستحقاق یآموزش هیپا مازاد ازیامت از تواندیم یقیتشو ازیامت درصد 54 حداکثر و 94 حداقل) هیپا آموزش .2

 (گرددیم نییتع دانشگاه یابیارز و نظارت دفتر توسط حداکثر و حداقل
 

 .باشد لیذ موارد شامل تواندیم که( ازیامت 1 مورد هر) یآموزش یفناور و ینوآور .1

  رهیدر انتقال مطالب، ارتباط مؤثر و غ دیجد یهایفناور از استفاده -1-2

  یارسانهچند یو محتوا افزارهانرم دیو تول هیته -1-1
 سیتدر نیح درس با مرتبط انیدانشجو به یتخصص یهامهارت آموزش -1-9
 

 (ازیامت 1 مورد هر) یدرس جزوات نیتدو و هیته .9

 (شودیم یازدهیامت باریک)هر جزوه فقط   یجزوه درس هیته-9-2
 

  یآموزش طرح .4

 مسائل لح به ای و خالقانه و عیبد یهاتیفعال یمعرف به و شوندیم انجام دانشگاه و دانشکده درس، کالس در که ییهاحطر -4-2
 (.ازیامت 1 مورد هر(. )شود ارائه مستند صورتبه یخروج) پردازندیم یآموزش مشکالت و
 (.شودیم یازدهیامت ارتقاء نامهآیین مطابق) آموزش در پژوهش -4-1
 
 

 3 دانشگاه یپژوهش و  یآموزش حوزه یهاکارگاه در شرکت 2 1

 24 مداوم بطور دانشگاه تیسا در یشخص صفحه یرسان روزبه 2 1

  کل ازیامت 21 11
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 (ازیامت 5 مورد هر) یآموزش سازی المللیبین .5

 قالب در یهمکار ای سیتدر صورتبه کشور از خارج در معتبر یآموزش مؤسسات با علمیهیئت یاعضا یهمکار -5-2
 مشترک سیتدر/قرارداد

  نامهتفاهم قالب در دانشجو تبادل جهت در مشارکت -5-1
  یخارج انیدانشجو جذب در فعال تیظرف جادیا -5-9

  یخارج زبان به رشته/دوره جادیا -5-4

  کالج/ یالمللنیب/ ایرشتهبین/ یمجاز دروس( ارائه) سیتدر -5-5

  رهیغ و یعرب فرانسه، ،یسیانگل زبان به شده روزبه یهادرس طرح -5-2

 

 (ازیامت 5 تا مورد هر) منتخب کارگاه و یسخنران .2

 4) دانشگاه از خارج ،(ازیامت 9) دانشگاه درون( علمیهیئت یاعضا سیتدر یهایستگیشا یارتقا یهادوره) کارگاه مدرس -2-2
 (.ازیامت 5) المللیبین و( ازیامت

-یستگیشا یارتقا نهیزم در( )ازیامت 9) یالمللنیب و( ازیامت 1) هادانشگاه ریسا ،(ازیامت 2) دانشگاه درون کارگاه در کنندهشرکت -2-1
 ( علمیهیئت یاعضا سیتدر یها

 ( ازیامت 5) کشور از خارج یهادانشگاه ،(ازیامت 4) صنعت و گرید یهادانشگاه ،(ازیامت 9) دانشگاه در یعلم یسخنران -2-9
 ( ازیامت 5) کشور خارج المللیبین ،(ازیامت 4) کشور داخل یالمللنیب ،(ازیامت 9) یمل یهاشیهما در یدیکل یسخنران -2-4
 

 (ازیامت 1 مورد هر) پروری شاگرد و انیدانشجو پذیری اشتغال توان شیافزا .1

 ...(  و یدانیم یبررس ،یکاربرد دروس ارائه) انیدانشجو پذیری اشتغال توان شیافزا جهت برنامه -1-2

  یلیتکم التیتحص ریغ یهادوره انیدانشجو یلیتحص یراهنما استاد -1-1

 

 (ازیامت 1 تا مورد هر) رسانه و آموزش .8

  علم جیترو جهت هارسانه در مصاحبه و مقاله نیتدو ،یعلم آزاد یهابحث در شرکت و یسخنران ارائه -8-2

 یآموزش یحوزه در( رهیغ.و گروه کانال، ت،یسا) یمجاز یفضا در دیتول-8-1

 

 یآموزش یهایبرجستگ  .3

 (ازیامت 24) یکشور نمونه علمیهیئت عضو -3-2

 (ازیامت 5) دانشگاه یآموزش دهیبرگز علمیهیئت عضو -3-1
 (ازیامت 9) دانشکده یآموزش دهیبرگز علمیهیئت عضو -3-9
 (ازیامت 24) المللیبین ،(ازیامت 8) یمل ،(ازیامت 2) یاستان یآموزش یهاجشنواره دهیبرگز -3-4

 

 .باشدیم عضو انهیسال عیترف خیتار از قبل سال کی ه،یپا یآموزش ازاتیامت محاسبه مالک -4 ماده
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 االجراالزم خیتاراین  از و گرفت قرار اعضا بیتصو مورد 44/41/2442  مورخ رئیسههیئت در تبصره 1 و ماده 4 در نامهوهیش نیا
 .باشدیم
 


