بســـــــمه تعالــــي

دانشگاه صنعتي شريف
دفتر ارزيابي و نظارت هیات علمي
جدول معادلسازی فعالیتهای اعضاء هیات علمی پژوهشکدهها و مراکز پژوهشی برای تکمیل فعالیت موظف آموزشی
(فعالیتهای اعضاء هیات علمی پژوهشکدهها و مراکز پژوهشی در جدول ذیل بایستی با موافقت رئیس پژوهشکده/مرکز پژوهشی انجام شوند).
نام عضو هیات علمی:
ردیف

پژوهشکده/مرکز پژوهشی:
واحد معادل در نیمسال

عنوان فعالیت

1

ارائه درس در دانشکدهها /مراکز پژوهشی

به تعداد واحد درس

2

ارائه دوره و یا درس تخصصیی در دانشیهاه
در قالب قراردادهای خاص

تا  1واحد به ازای هر  15ساعت تدریس

3

کمک در تدوین  /بازنهری سیالبس دروس

تا  1واحید بیر اسیاس ن یر دانشیکده مربو یه و تأییید
معاونت پژوهشی

4

راحی درس جدید جهت ارائه در
دانشکده /پژوهشکده /مرکز پژوهشی

تا  ٪20واحد درس

5

برگزاری کارگاه آموزشی

 1واحد به ازای هر  15ساعت تدریس

6

سرپرستی آزمایشهاه یا کارگاه

تا  1واحد

7

تاسیس و راهاندازی آزمایشهاه با حیداق 5
آزمایش

تا  2واحد
(با ن ر شورای مرکز پژوهشی و تأیید معاونت پژوهشی)

8

نصب و راه اندازی دستهاههای کلیدی

تا  1واحد
(با ن ر شورای مرکز پژوهشی و تأیید معاونت پژوهشی)

9

کیفیت پژوهش

( -3امتیاز کیفیت پژوهش)× =2واحد معادل
(با تأیید معاونت پژوهشی)

10

نوشتن پروپیوزال و ارسیال از رییف د تیر
ارتباط با صنعت *

 ٪10امتیاز قرارداد

11

عقد قرارداد پژوهشی از ریف دانشهاه *

 ٪20امتیاز قرارداد

12

انجام قرارداد پژوهشی *

واحد معادل متناسب با پیشر ت کار بیه تاییید معاونیت
پژوهشییی (بییا احتدییا درصیید امتیییاز دادهشییده بییرای
پروپوزال و عقد قرارداد)

13

مشییارکت در برنامییهریییزی و ایجییاد دوره
کارشناندییی ارشیید (بییا موتییوا و سییاختار
جدید)

تا  3واحید بیر اسیاس ن یر دانشیکده مربو یه و تأییید
معاونت پژوهشی

14

مییدیریت دوره کارشناسییی ارشیید دایییر ب یا
مشارکت یکی از دانشکدهها

تا  1واحد بر اساس ن ر رئیس دانشکده مربو ه و تأیید
معاونت پژوهشی

15

دبیر/دبیرعلمی/دبیییر اجرایییی همییایش یییا
سمینار

تا  2و  3واحد بترتییب بیرای همیایش داخلیی ییا بیین
المللی (با تأیید معاونت پژوهشی)

16

عضییویت در کمیتییه اجرائییی سییمینارها و
همایشها

تا  1واحد بر اساس ن ر دبیر سمینار /همیایش و تأییید
معاونت پژوهشی

17

عالیتهای اجرایی

تا  3واحد با حکم رئیس /معاون دانشهاه

* قرارداد پژوهشی به مبلغ صد میلیون تومان در سال معادل  3واحد

نام و امضاء رئیس پژوهشکده/مرکز پژوهشی

سال تحصیلی:
واحد معادل تخصیصی

واحد معادل کسبشده

در پژوهشکده/مرکز پژوهشی

(معاونت پژوهشی)

جمع امتیاز ←

تایید معاونت پژوهش و فناوری

