بسم اهلل الرحمن الرحیم
شیوه نامه اجرایی نحوه ارزیابی فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مقدمه:
با عنايت به ابالغیه شماره /97455و مورخ  1395/5/11وزير محترم علوم ،تحقیقات و فناری ،در خصوص "آيین نامه ارتقای مرتبه
اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی" موضوع مصوب جلسه  776مورخ 1394/12/18
شورای عالی انقالب فرهنگی و ابالغیه شماره /170334و مورخ  1395/08/08در خصوص "شیوه نامه اجرايی آيین نامه ارتقای مرتبه
اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی" موضوع مصوب  ،1395/07/27و با عنايت به دستورالعمل پیشنهادی شماره  8/258260مورخ
 1395/11/16معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع مبنی بر وحدت رويه در ارزيابی فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
اعضای هیأت علمی،کمیسیون تخصصی فرهنگی اين دانشگاه با حضور و مشارکت فعال کلیه اعضاء طی چندين جلسه مورد بحث و
بررسی قرار داده است ،نتايج اين بررسی ها به صورت شیوه نامه اجرايی حاضر مشتمل بر  10بند و تبصره های مربوطه و مبتنی بر شاخص
های ارزشیابی فعالیت های موضوع ماده  1آيین نامه مذکور به شرح زير تدوين گرديد تا بعنوان شیوه نامه اجرايی در فرآيند ارزيابی
فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی اعضای محترم هیأت علمی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

بند یك:
تدوین کتاب ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسالمی در حوزههای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
حداكثرامتیاز
موضوع

رديف

در واحد كار
يا نیم سال

1-1

کتاب

2-1

مقاله

3-1

براساس شیوه نامه پذيرش کتب فرهنگی که به پیوست شماره ( )1آمده است
امتیاز دهی میشود.

تا 4

1-2-1

چاپ مقاله در نشريات معتبر علمی پژوهشی.

تا 4

2-2-1

چاپ مقاله در نشريات معتبر علمی ترويجی.

تا 2

3-2-1

چاپ مقاله در ساير مجالت و جرايد به تشخیص کمیسیون.

تا 1

4-2-1

چاپ مقاله کامل درهمايش بین المللی.

تا 1/5

5-2-1

چاپ مقاله کامل در همايش های ملی و منطقه ای.

تا 1

6-2-1

چاپ چكیده مقاله در همايش های بین المللی.

تا 0/75

7-2-1

چاپ چكیده مقاله در همايش های ملی و منطقه ای.

تا 0/5

تولید اثر بديع و ارزنده هنری.

تا 4

حداكثر امتیاز
در هر موضوع

بند دو:
تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیتها و همکاریهای مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاستهای کلی برنامههای
پنجساله توسعه و سیاستهای شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
موضوع

رديف

تدوين پیوست فرهنگی برای مصوبات مجلس شورای اسالمی و
تدوين
1-2

پیوست
فرهنگی

شورای عالی انقالب فرهنگی
تدوين پیوست فرهنگی برای طرح های کالن
فرهنگی ،عمرانی ،کشاورزی ،صنعتی و...

استانی

تا 2

ملی

تا 3

مشارکتدر تهیه و تدوين آيین نامههای اجرايی برایفعالیتهای
فرهنگی به تشخیص کمیسیون
همكاری موثر در راستای اجرايی شدن مصوبات سند دانشگاه
اسالمی
انجام پروژه های تحقیقاتی يا طرح های پژوهشی برای حل
معضالت فرهنگی کشور به تشخیص کمیسیون
مشاوره و داوری آثار فرهنگی ،هنری ،تربیتی و اجتماعی

2-2

اجرای

مسئولیت در جشنواره های فرهنگی ،تربیتی و

امور

اجتماعی

فرهنگی

تا 1
تا 3
تا 1/5

استاني

تا 1

كشوری

تا 1/5

همكاری در برگزاری مسابقات فرهنگی – تربیتی – اجتماعی
احراز رتبه در مسابقات قرآن و نهج البالغه در سطح ملی و بین
المللی به تشخیص کمیسیون
تدريس در کارگاه آموزشی-فرهنگی به تشخیص کمیسیون
مشارکت در جلسات اتاق فكر دانشگاهی و استانی با موافقت

تبصره

تا 1

دانشگاهي

اجتماعی

توضیح

تا 1

تا 0/5

همكاری در راه اندازی و انتشار نشريات فرهنگی-تربیتی و

رسمی مؤسسه محل خدمت

تا 3

دانشگاهی

سطح استانی ،ملی و بین المللی

موثر در

كار يا نیم سال

در هر موضوع

تا 1

همكاری موثر در توسعه و ترويج فرهنگ و تمدن اسالمی در

همكاری

حداكثرامتیاز در واحد

حداكثر امتیاز

تا 1
تا 1
تا 3
هر  4ساعت  1امتياز
هر  4ساعت  1امتياز

پیوست فرهنگی سندی است مشتمل بر مطالعات کارشناسی ،مبین پیش بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در
هر نوع طرح ،تصمیم و اقدام کالن اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،قضايی ،اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرايط جامعه
کلیه موارد مندرج در جدول فوق منوط به ارائه مستندات و احكام معتبر و به تشخیص کمیسون می باشد.

بند سه:
مشاوره فرهنگی یا همکاری مؤثر با تشکل های قانونمند دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،طالب و نهادهای فرهنگی فعال در
مؤسسه یا حوزه علمیه بهمنظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

موضوع

رديف

حداكثرامتیاز در واحد كار يا نیم سال

عضو فعال
1-3

همكاری با بسیج اساتید با گواهی معتبر

مسئولیت پذيری با
حكم رسمی

2-3

همكاری با هر تشكل فرهنگی-اسالمی که با مجوز «هیأت نظارت
دانشگاه» ايجاد شود با گواهی معتبر

عضو فعال
مسئولیت پذيری با
حكم رسمی

حداكثر امتیاز
در هر موضوع

هر سال تا 0/2
هر سال تا 0/5
هر سال تا 0/2
هر سال تا 0/5

ارائه مشاوره و همكاری موثر با نهادهای فرهنگی دانشگاه
3-3

)معاونت فرهنگی ،دفتر هم انديشی ،دفتر نهاد نمايندگی مقام

هر  50ساعت  1امتیاز

معظم رهبری در دانشگاه ها ،شوراهای فرهنگی و(...
4-3
5-3

6-3
تبصره

همكاری موثر با هیأت های مذهبی دانشگاه
عضويت ،همكاری با نهادهای علمی -فرهنگی و سازمان های
مردم نهاد رسمی خارج از دانشگاه
همكاری دربرگزاری برنامه های با رويكرد فرهنگی و اجتماعی
شبكه های صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران

هر سال تا /5
هر سال تا 0/2

هر سال تا 0/5

ارزيابی کیفیت و ماهیت فعالیت و احتساب امتیاز در کلیه موارد فوق ،حسب مورد منوط به فعال بودن تشكل و ارائه مستندات و احكام معتبر و به
تشخیص کمیسون می باشد.

بند چهار:
استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی مؤسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تأیید مؤسسه محل خدمت

رديف

1-4

موضوع

مشاور فرهنگی در دانشكده ها بر حسب حجم کار و میزان فعالیت
به ازاء هر نیمسال

حداكثرامتیاز در

حداكثر امتیاز در هر

واحد كار يا نیم سال

موضوع

تا 0/7

5

بند پنج:
مسئولیتپذیری در اصالح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی و
یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان ،استادان و کارکنان) با کسب موافقت مؤسسه محل خدمت

موضوع

رديف

طراحی ،برنامهريزی
و مشارکت در امور

1-1-5

1-5

اجتماعی و علمی

برنامه ريزی و اجرای جشن های مذهبی و ملی درون دانشكده ای

برای دانشجويان،
اعضای هیأت علمی،

3-1-5

برنامه ريزی و اجرای جشن های مذهبی و ملی در سطح دانشگاه

1-2-5

عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

2-2-5

عضو شورای امر به معروف و نهی ازمنكر و گروه ياوران دانشگاه

3-2-5

عضو ستاد صیانت از حريم امنیتعمومی و حقوق شهروندیدانشگاه

4-2-5

عضو کمیته حمايت و نظارتفعالیتهایانجمنهای علمیدانشجويی

5-2-5

عضو کمیته ناظر بر نشريات دانشگاهی

عضويت در

6-2-5

عضو کمیته های انضباطی دانشگاه

کمیتههای اخالق

7-2-5

عضو هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

مراکز تحقیقاتی،

8-2-5

عضو شورای فرهنگی دانشكده

بیمارستانها و

9-2-5

عضو کارگروه بررسی تايید صالحیت عمومی دانشگاه

10-2-5

عضو هیات اجرايی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

11-2-5

عضو کمیته جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه

12-2-5

عضو کمیسیون تخصصی فرهنگی ماده يك آيین نامه ارتقا

13-2-5

عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشكل های اسالمی دانشگاهیان

14-2-5

عضو گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه

15-2-5

عضويت در ساير جلسات به تشخیص کمیسون

طالب و کارکنان

2-5

دانشگاهها

عرضه خدمات
مشاورهای علمی،
3-5

در واحد كار

امتیاز در

يا نیم سال

هر موضوع

برنامه ريزی و اجرای نشست های دانشجويی

فرهنگی ،تربیتی،
2-1-5

حداكثرامتیاز

حداكثر

ساير فعالیت های

الف:

فرهنگی ،تربیتی،

مرتبط از قبیل

1-3-5

اجتماعی و آموزشی
به دانشجويان و
طالب

با ارائه مستندات

تا 0/5

هر  50ساعت
 1امتیاز

مشاورين انجمن های علمی دانشجويی
مشاورين ستاد شاهد و ايثارگر

هر سال تا 1

مشاورين کانون های فرهنگی و هنری
مدير مسئول

هر نشريه تا 1

نشريات فرهنگی با

سردبیر

هر نشريه تا 1

رويكرد دينی،اسالمی

هیات تحريريه

هر نشريه تا 0/5

مسئولیت موثر در
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ادامه بند پنج:
موضوع

رديف

حضور مستمر و مؤثر
ب:

در مراکز دانشجويی

2-3-5

اعم از کانونها،
مساجد ،خوابگاهها و...

حداكثرامتیاز

حداكثر

در واحد كار

امتیاز در

يا نیم سال

هر موضوع

طراحی و پذيرش

درون شهرستان

تا 0/25

مسئولیت در اردوهای

درون استان

تا 0/5

فرهنگی

بیرون استان

تا 1
هر مورد تا

حضور در نشست های دانشجويی و

0/25

پرسش و پاسخ

هر مورد تا

بازديد از خوابگاه های دانشجويی

3-5

مشارکت در ترويج

ساير فعالیتهای
مرتبط از قبیل

0/25

ج:
3-3-5

علمی و فرهنگی الگوی
اسالمی -ايرانی پیشرفت
با تأيید کمیسیون

شرکت در برنامه ها و کارگاه های

8

هر  10ساعت
 1امتیاز

فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی

تخصصی ذیربط.
عضو شورای راهبردی نهاد
د:
4-3-5

تبصره 1

مشارکت فعاالنه در
تشكیل جلسات
همانديشی اساتید

عضو شورای هم انديشی اساتید

هر  50ساعت
 1امتیاز

دبیر هم انديشی اساتید دانشكده ها
دبیر شورای هم انديشی اساتید دانشگاه

هر  25ساعت
 1امتیاز

احتساب امتیاز کلیه فعالیت های مندرج در بند  5حسب مورد منوط به تايید نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری يا معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه می باشد.

تبصره 2

در خصوص بند  2-5اعضای حقوقی امتیاز کسب نمی کنند؛ مديران اجرايی در ساير بند های جدول فوق می توانند امتیاز کسب نمايند.

تبصره 3

در خصوص بند  3-3-5در صورتی که در گواهی کارگاه مربوطه مدت زمان قید نشده باشد ،دو ساعت منظور می گردد.

بند شش:
استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صداقت و امانتداری با تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط
ارزيابی و امتیاز دهی اين بند بر اساس استعالم های اخذ شده از حوزه های مختلف از جمله همكاران و مديران دانشكده ،شورای فرهنگی دانشكده،
هیأ ت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی ،هیأت اجرايی جذب دانشگاه و ديگر مراجع ذی صالح صورت می گیرد.

رديف

1-6

موضوع

استمرار در تقید و پای بندی به ارزش های دينی ،فرهنگی ،ملی ،انقالبی و
صداقت و امانت داری با تأيید کمیسیون تخصصی ذی ربط

حداكثرامتیاز در واحد

حداكثر امتیاز در

كار يا نیم سال

هر موضوع

5

بند هفت:
کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،مسئولیت های فرهنگی و )....
رديف

1-7

موضوع

تقدير نامه در سطح دانشگاه با تايید معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و
يا نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

2-7

تقدير نامه در سطح استان با تايید مقامات مرتبط و مسؤل استانی

3-7

تقدير نامه در سطح کشوری با تايید مقامات مرتبط و مسؤل کشوری

4-7

تقدير نامه در سطح بین المللی با تايید کمیسیون

حداكثرامتیاز در

حداكثر امتیاز

واحد كار يا نیم سال

در هر موضوع

تا 0/5
تا 1

8

تا 1/5
تا 2

بند هشت:
طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ،نقد و نظریهپردازی با تأیید مرجع ذیصالح
رديف

1-8
2-8

موضوع

طراحی و برگزاری کرسی های آزادانديشی ،نقد و نظريه پردازی در هر موضوع
مشارکت و همكاری در برگزاری کرسی های آزادانديشی ،نقد و نظريه پردازی يا
آزادانديشی به عنوان داور يا سخنران.

حداكثرامتیاز در

حداكثر امتیاز

واحد كار يا نیم سال

در هر موضوع

 1تا 2
 0/5تا 1

6

بند نه:
شرکت در کارگاههای دانشافزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی در زمینههای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی با ارائه
گواهی معتبر (ماده « »3آئیننامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی مصوب جلسه  ۱۷۴شورای اسالمی شدن
دانشگاهها و مراکز آموزشی(
موضوع

رديف

حداكثرامتیاز در

حداكثر امتیاز

واحد كار يا نیم سال

در هر موضوع

عناوين دوره های دانشافزايی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی
(مندرج در جدول شماره يك شیوه نامه اجرايی آيین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات
علمی آموزشی و پژوهشی موضوع مصوب )1395/07/27

 -1ضوابط و مقررات دانشگاهی

1-9

 -6انديشه سیاسی اسالمی و مبانی

 -2روش ها و فنون تدريس
 -3روش و مديريت تحقیق

 -8معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم

پژوهشی
 -5مديريت اطالعات علمی و منابع
الكترونیكی

هر  8ساعت  1امتیاز

انقالب اسالمی
 -7اخالق علمی و حرفه ای

 -4ارزيابی فعالیت های آموزشی و

شرکت در کارگاه ها

 -9اصول تعلیم و تربیت اسالمی
 -10تاريخ علم متناسب با رشته
تحصیلی و تاريخ تمدن اسالمی

10

مدرس کارگاه ها
هر  4ساعت  1امتیاز

بند ده:
برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی -اسالمی ایرانی

رديف

1-10

موضوع

برنامه ريزی و اجرای نمايشگاه آثار و کارگاه هنری با رويكرد فرهنگی-
اسالمی ايرانی در سطح دانشگاه.

حداكثرامتیاز در

حداكثر امتیاز

واحد كار يا نیم سال

در هر موضوع

تا 1
5

2-10

برنامه ريزی و اجرای نمايشگاه آثار و کارگاه هنری با رويكرد فرهنگی-
اسالمی ايرانی در سطح ملی.

تا 2

توضیحات:
1

حداقل امتیاز الزم از بند های  1الی  10در هر دوره از ارتقا

10

2

حداکثر امتیاز قابل قبول از بند های  1الی  10در هر دوره از ارتقا

30

کلیه گواهی های فعالیت های فرهنگی که به صورت مجازی ارائه می گردد با توجه به موضوع
3

و ماهیت و به صورت موردی حداکثر تا پنجاه درصد ( )% 50امتیاز متناظر آن فعالیت در دوره
حضوری محسوب می گردد.

اين شیوه نامه اجرايی در  10بند و  5تبصره در جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی ماده يك دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ
 1400/03/11و جلسه  59هیات ممیزه دانشگاه مورخ  1400/03/20به تصويب رسید و الزم االجرا می باشد.

