تاریخ:

بسمه تعالی
دااگشنه شهید مطهری

شماره:
پیوست:

(ره)

::.فسم ارزشیاةی ارجلاء شغهی کارکٍان دارای ىررک جحصیهی فّق دیپهو ةَ ةاال .::
ٌ .1ام ىؤسسَ :داًشگاه شهید هطهری

 .2شياره ىسحذرم:

.3جاریخشسوعةَکار:

ٌ .4ام و ٌام داٌّادگی:

ٌ.5ام پرر:

.6شياره شٍاسٍاىَ:

 .7ىحم جغسافیایی درىث:

.8غٍّانپسثیاشغمسازىاٌی:

.9جاریخ اٌحصاب:

>>>>>>>>>>>> انف .سّاةق جحصیهی<<<<<<<<<<<< :
 .1ةاالجسیً ىررک جحصیهی:

 .2رشحَ جحصیهی:

اهتیاز:
 کاهالً هرتبط

 .3ارجتاط شغم و رشحَ جحصیهی:
 .4ىحم أدز ىررک جحصیهی:

 غیر هرتبط

اهتیاز

 ........اهتیاز

ٌ. 5امىؤسسَآىّزشیىحمجحصیم:
اهتیاز:

 .6ىػرل کحتی:

جيع کم اىحیاز سّاةق جحصیهی:
>>>>>>>>>>>> ب .سّاةق اجسائی و ججسةی<<<<<<<<<<<< :

 .1سٌوات خدهت
ىرت جصری

غٍّان پسث

از

تا

ىحاستَ اىحیازات

اىحیاز

در هقطع دیپلن
درهقطع فوقدیپلن
در هقطع لیساًس

جيع اىحیازات سٍّات درىث:

در هقطعفوقلیساًس
در هقطع دکتری
جوع کل:
 .2سٍّات ىریسیحی :هدت:

اهتیاز

لغایت

.3غضّیث در شّراُا ،کيیحَُا و کيیسیٌِّاُ ،یأجِا و شّراُای ىصّب:
.......................... )1

 .........هاه یا سال

........اهتیاز

......................... )2

 .........هاه یا سال

........اهتیاز

جيع کم اىحیازات سّاةق اجسائی و ججسةی:

1

تاریخ:
شماره:

دااگشنه شهید مطهری

پیوست:

(ره)

>>>>>>>>>>>> ج .سّاةق آىّزشی<<<<<<<<<<<< :
.1

فساگیسی و یا ارائَ دورهُای آىّزشی:

عٌواى

اهتیاز

هدت(ساعت)

جوع اهتیازات ایي قسوت:
.2

آىّزش ةَ ُيکاران از ظسیق اٌحلال ججارب شغهی:

تعداد آهوزشدیدگاى:

ًوع آهوزش:

تعداد آهوزشدیدگاى:

ًوع آهوزش:
.3

ىیشان جسهط ةَ اسحفاده از ٌسمافشارُا و سایس ىِارجِای ٌسم افشار شغهی:

ًوعًرمافسار:

ًوع ًرم افسار:

اهتیاز:

اهتیاز......... :

ًوع ًرمافسار:

ًوع ًرم افسار:

اهتیاز........:

اهتیاز......... :

ًوع ًرمافسار:

ًوع ًرم افسار:

اهتیاز........:

اهتیاز......... :

 .4ىیشانجسهطةَزةاندارجی:
.5جّسػَ فسدی:

 عالی

اهتیاز

اهتیاز........:

خیلیخوب اهتیاز........:

 خوب اهتیاز........ :

 هتوسط

اهتیاز:

 .......اهتیاز

جيع کم اىحیازات سّاةق آىّزشی:
>>>>>>>>>>>> د .فػانیحِای غهيی ـ پژوُشی و فسٍُگی<<<<<<<<<<<< :
 .1ارائَ پیشٍِادات ٌّ و اةحکاری:

عٌواى

.2ثتث اکحشافاتو ادحساغات و کارُای ةریع ٍُسی ـ  .3اكراىات فٍاوراٌَ:

اهتیاز

.4

عٌواى

اهتیاز

اٌحشار ىلاالت کاىم در ىجالت ىػحتس ـ  .5ارائَ ىلاالت در سيیٍارُای غهيی

ًام ًشریه

عٌواى هقاله

اهتیاز

.6جأنیف و جسجيَ کحاب

شرح عٌواى

هستٌدات

اهتیاز

2

تاریخ:
شماره:

دااگشنه شهید مطهری

پیوست:

(ره)

 .7ارائَ ،ىشارکث و ُيکاری در ظسحُای پژوُشی وىعانػاجی ـ  .8ارائَ گشارشِای ىّردی:

عٌواى طرح یا گسارش

اهتیاز

هرجع تأیید

 .9دریافث نّح جشّیق و جلریس:

هرجع تأیید

ردیف

اهتیاز

1
2
3
4
5
6
7

جيع کم:
 .11کسب غٍّان غضّ ٌيٌَّ

ردیف

شرح عٌواى

عٌواى

اهتیاز

هستٌدات

1

اهتیاز:

 .11جکسیو ارةاب رجّع:

اهتیاز:

 .12جػظیو شػائس اسالىی و ىزُتی:

اهتیاز:

 .13ىشارکث در فػانیحِای فسٍُگی:

جيع کم اىحیازات فػانیحِای غهيی ـ پژوُشی و فسٍُگی:
جيع کم اىحیازات ةسای ارجلاء رجتَ :
اىضای ذیٍفع:
جأییر ُیأت اجسایی:

**ارجلاء ةَ رجتَ ....
جأییر ىریس اىّر اداری:

از ىّرخ

**

اهتیاز........:

اهتیاز........:

ٌام و ٌام داٌّادگی اغضاء ُیأت اجسایی ىٍاةع اٌساٌی

اىضاء

 .1آقای دکتر سید ابوالقاسن ًقیبی
 .2آقای حسیي هحودیاى خراساًی
 .3آقای حجة االسالم عبدالرضا فرخ
 .4آقای حوید توسلی
 .5آقای سعید حبیبی بزرگ
 .6آقای حاهد هجیبی
 .7آقای دکتر هحود راغ

3

