کاربرگ شماره 1

به نام آنکه فرصت داد ما را

دانشگاه فرهنگیان
فرم تعییه امتیاز متقاضیان دریافت گًاَی صالحیت تذریس در پردیس َا ي مراکسآمًزش عالی تابعٍ داوشگاٌ فرَىگیان

وام خاوًادگی:

وام :

وام پذر:

شمارٌ پرسىلی:

کذ ملی:

تحصیلی:

دايطلب احراز گًاَی صالحیت تذریس در رشتٍ :

خراسان شمالی شُر :بجىًرد

سمت:

شمارٌ شىاسىامٍ:
رشتٍ

آخریه مذرک تحصیلی:
استان :

پردیس /مرکسآمًزش عالی :امام محمذ باقر (ع)
امتیاز

ردیف

1

2

3

عوامل

شرح عوامل

مذرک تحصیلی

فَق لیساًس  02اهتیاز

حذاکثر  03امتیاز

دوترا  02اهتیاز

سابقٍ تذریس مًفق
حذاکثر  03امتیاز
تشًیقات
حذاکثر  03امتیاز
تالیفات ،تحقیقات ي

4

5

ارائٍ مقالٍ در َمایشَا
حذاکثر  01امتیاز

گًاَیىامٍ ضمه خذمت
حذاکثر  03امتیاز

6

وخبگان
حذاکثر  03امتیاز

 ساتمِ تذریس در داًطگاُ ّا ،هراوس ترتیت هعلن ،آهَزضىذُ ّای فٌی ٍ
هَسسات آهَزش عالی در دٍرُ وارداًی ّر ًیوسال  1اهتیاز ٍ
وارضٌاسی ّر ًیوسال  0اهتیاز
 ساتمِ تحصیل در آهَزش ٍ پرٍرش ّر سال  2/5اهتیاز
 دریافت تمذیرًاهِ در سغح هٌغمِ ،استاى ٍ وطَری ،هٌغمِ ای2/5
اهتیاز ،استاًی  1اهتیاز ،وطَری  0اهتیاز







ّر وتاب ضاتهدار  1اهتیاز (وتاب درسی  0اهتیاز)
ّر همالِ چاج ضذُ در ًطریات  -isc-isiعلویپژٍّطی  1اهتیاز
همالِ چاج ضذُ در ًطریات دیگر  2/5اهتیاز
هجری عرح ّای پژٍّطی تِ ازای ّر عرح  1اهتیاز
ّوىاری ٍ ًظارت عرح پژٍّطی ّر هَرد  2/5اهتیاز
اًجام عرح ّای ارزًذُ پژٍّطی ّرهَرد  2/05اهتیاز

 دارا تَدى گَاّیٌاهِ دٍر ّای تخصصی وَتاُ هذت ضوي خذهت در
ارتثاط تا رضتِ تذریس ضذُ در دُ سال اخیر تِ ازای ّر 02ساعت یه
اهتیاز
 دارا تَدى گَاّیٌاهِ دٍرُ عوَهی وَتاُ هذت ضوي خذهت ّر 02
ساعت یه اهتیاز
 ارائِ هذارن هستٌذ هثٌی تر ًخثِ تَدى از تٌیاد هلی ًخثگاى (ًفرات اٍل
تا سَم دٍرُ وارضٌاسی ارضذ ٍ دوتری ٍ جطٌَارُ ّای خَارزهی ٍ
فاراتی ٍ رازی) تِ ترتیة  0 ،0،5اهتیاز

موارد

امتیاز

احراز

کسب

امتیاز

شده

7

گًاَی صالحیت
تذریس  1امتیاز

آشىایی با مُارت َای
8

معلمی
حذاکثر 03امتیاز
آشىایی بٍ زبان اوگلیسی

9

ي ي تًاوایی استفادٌ از
رایاوٍ حذاکثر  1امتیاز

 گَاّی صالحیت آهَزش ضوي خذهت در سغح استاى یا وطَر  5اهتیاز
 گَاّیٌاهِ هرتیگری در سغح هلی ٍ تیيالوللی  5اهتیاز
 تِ ازای ّر  00ساعت دٍر ّای ضوي خذهت در سغح هٌغمِ  1اهتیاز
 وسة همام در جطٌَارُ الگَّای ترتر تذریس در سغح استاى(همام اٍل
 0اهتیاز ،همام دٍم  0اهتیاز ،همام سَم 1اهتیاز) ٍ در هجوَع حذاوثر 5
اهتیاز
 هذیریت والسی ٍ لذرت تفْین هغالة تِ فراگیراى تراساس فرم
ارزضیاتی داًطجَیاى
 داضتي گَاّی ّر یه از دٍرُ ّای  ICDLیا ترًاهِ ّای هطاتِ تاتَجِ
تِ رضتِ تخصصی هذرساى ّرهَرد  1اهتیاز



تًاوایی علمی حذاکثر
 01امتیاز




مصاحبٍ علمی  ،مُارت
َای تذریس حذاکثر
 13امتیاز
جمع کل
حذاکثر  083امتیاز

هعذل هذرن تحصیلی از ًورُ (10-11/99یه اهتیاز) ٍ هعذل -02
 0(11اهتیاز)
هذرس ًوًَِ ،هعلن ًوًَِ ٍوارهٌذ ًوًَِ چْار اهتیاز ،استاًی  0اهتیاز،
هٌغمِ ای  1اهتیاز(حذاوثر  0اهتیاز)
عضَیت در ضَرا  ،ستاد ٍ وویتِ ّای علوی ٍ پژٍّطی تِ ازای ّر سال
در استاى
عضَیت در وویتِ ّای علوی-داٍری ٍ یا ضروت در سویٌار ّ ،وایص،
وٌفراًس ،هساتماتً ،وایطگاُ ّای علن ،پژٍّطی ،فرٌّگی ٍ ٌّری
هغاتك ضَاتظ(ّرهَرد  1اهتیاز ٍ حذاوثر  0اهتیاز)

 هصاحثِ عولی تا حضَر هتخصصاى رضتِ هرتَط ،علَم ترتیتی ٍ هذیر
گرٍُ(ً 0-5فر)
 هیساى وسة ضذُ

وام ي وام خاوًادگی اعضای مصاحبٍ گر :

تاریخ ي امضاء:

وام ي وام خاو ًادگی مذیرگريٌ:

تاریخ ي امضاء:

وام ي وام خاوًادگی متخصص رشتٍ مربًط:

تاریخ ي امضاء:

وام ي وام خاوًادگی متخصص:

تاریخ ي امضاء:

