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امتیاز مشوق آموزشی
فعالیتهای کیفی در آموزش

امتیاز * عنوان همکاری ردیف

هر واحد ١٥ امتیاز ارائه درس جدید برای اولین بار در دانشگاه ١

هر واحد ٦ امتیاز ارائه درس جدید برای اولین بار توسط عضو هیات علمی ٢

هر واحد 3 امتیاز قرارگرفتن در 15% باالی ترمی دانشکده در ارزیابی دانشجویی ٣
هر واحد 3 امتیاز قرارگرفتن در 15% باالی ترمی دروس پایه در ارزیابی دانشجویی ٤

٤ امتیاز
٦ امتیاز

رعایت مقررات و قوانین آموزشی بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزیابی
در ٢ سال گذشته 
در ٤ سال گذشنه

٥

هر واحد ١  امتیاز به روز رسانی دروس توسط اساتید ٦
حداکثر ٣٠% امتیاز کسب شده  

در گرنت پژوهشی
افزایش ٣٠% به ٥٠% درصورت 
چاپ بیش از ٣٠٠٠ نسخه در ٤ 

سال 

(Text Books) نگارش و تدوین کتب درسی ٧

به ازای جذب هر 20 میلیون 
ریال ١ امتیاز

ارائه دورهها و کارگاههای آموزشی آزاد ٨

هر واحد ١ امتیاز همکاری با واحد های اقماری برای ارائه دروس در محل واحد ٩
٠.٢ امتیاز برای هر ساعت 

همکاری
طراحی سواالت آزمونهای سنجش کشور و آزمونهای المپیاد کشوری ١٠

١٠ امتیاز به ازای هر سال 
همکاری

عضویت در هیات مرکزی گزینش سنجش ١١

حداکثر ١٥ امتیاز برای هر مورد طراحی و راه اندازی آزمایشگاه با تایید شورای آموزشی دانشکده ١٢
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حداکثر ٥ امتیاز برای هر مورد  بروز رسانی آزمایشگاه و یا کارگاه موجود به شرط تغییر حداقل ٥٠% 
محتوا با تایید شورای آموزشی دانشکده ١٣

حداکثر ٣ امتیاز برای هر مورد بازدیدهای علمی درسی ١٤

٣ امتیاز به ازای هر درس ارائه درس مختص بین رشته ای عالوه بر بندهای ١ و ٢ ١٥

به ترتیب ٢ و ٤ امتیاز هدایت و فارغ التحصیل نمودن هر دانشجوی ارشد و دکتری بین رشته 
ای  ١٥

هر واحد ٣ امتیاز
تدریس درس به زبان انگلیسی به دانشجویان غیر ایرانی (در صورت 

کسب نمره ارزیابی باالی میانگین دانشکده)
١٦

هر واحد ٢ امتیاز
تدریس مشترک با مشارکت حداقل ٣٠% محتوا توسط استاد دانشگاه

های خارج
١٧

هر واحد ٦ امتیاز تدریس در دانشگاههای خارج ١٨

١٥ امتیاز
متوسط ماندگاری دانشجویان کارشناسی ارشد استاد در ٤ سال گذشته 

کمتر و یا برابر ٤.٥ ترم باشد
١٩

١٥ امتیاز
متوسط ماندگاری دانشجویان دکترا استاد در ٤ سال گذشته کمتر و یا 

برابر ١٠ ترم باشد
٢٠

هر واحد ١ امتیاز
راهنمایی (استاد راهنما) مشترک دانشجو امیرکبیر (ایرانی/غیرایرانی) با 

همکاری استاد دانشگاههای خارج (دارای رتبه زیر ٣٠٠) 21

هر واحد ١.٥ امتیاز
راهنمایی (استاد راهنما یا مشاور) مشترک دانشجو (ایرانی/غیرایرانی) در 

دانشگاههای خارج (دارای رتبه زیر ٣٠٠) 22

هر واحد ١.٥ امتیاز
راهنمایی (استاد راهنما) مشترک دانشجو امیرکبیر (ایرانی/غیرایرانی) با 
همکاری استاد دانشگاههای خارج (دارای رتبه زیر ٣٠٠) که منجر به 

دوره مشترک می گردد
23

هر واحد ٠.٥ امتیاز راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری غیرایرانی امیرکبیر 24
هر واحد ٠.٥ امتیاز راهنمایی پایان نامه های ماموریت محور مرتبط با قراردادهای صنعتی 25
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هر واحد ١ امتیاز
راهنمایی پایان نامه های ماموریت محور مرتبط با قراردادهای صنعتی 

خارجی 26

هر واحد ٠.٥ امتیاز
راهنمایی دانشجویان امیرکبیر که در دانشگاه تجربه های بین المللی 

کسب نموده اند (فرصت، کارآموزی، تبادل دانشجو، ...) 27

هر واحد ٠.٥ امتیاز داور جلسه دفاع دانشجو در خارج از کشور 28

هر واحد ٠.٥ امتیاز
داور بین المللی برای جلسه دفاع دانشجو امیرکبیر (معموال طی 

قراردادهای دوطرفه آموزشی مطرح می گردد) 29

حداکثر ٣٠ امتیاز
ایفای نفش موثر در مذاکره، عقد قرارداد، راه اندازی و اجرای دورههای 

مشترک خارجی* (خارج از وظیفه پست سازمانی)
30

حداکثر ١٨ امتیاز
حضور استاد در دانشگاههای خارج در قالب برنامه تبادل استاد به ازای 

هر ماه ٦ امتیاز  31

حداکثر ١٢ امتیاز میزبانی از استاد مدعو دانشگاههای خارج به ازای هر ماه ٤ امتیاز  32

حداکثر ١٢ امتیاز
میزبانی فرصت مطالعاتی استاد خارجی یا دانشجوی دکتری/محقق 

پسادکتری خارجی به ازای هر ماه ٤ امتیاز 33

حداکثر ٩ امتیاز
بازدید علمی خارجی (استاد یا گروه دانشجو) به ازای هر دو هفته ٣ 

امتیاز 34

حداکثر ٩ امتیاز
برگزاری دوره کوتاه مدت با مشارکت همکار خارجی هر ٨ ساعت ٣ 

امتیاز 35

حداکثر ١٠ امتیاز
برگزاری مدرسه تابستانی / کارآموزی بصورت بین المللی هر دو هفته ٥ 

امتیاز 36

حداکثر ١٠ امتیاز
برگزار کننده برنامه تبادل دانشجو / استاد به ازاء هر استاد ٢ امتیاز و 

هر دانشجو ١ امتیاز 37

20
برگزار کننده دوره مشترک منجر به ارائه مدرک معتبر از یکی از طرفین 

دانشگاه ها یا هر دو طرف 38

دانشگاه ها و مراکز خارجی باید مورد تایید معاونت بین الملل باشد
با تایید معاونت بین الملل دانشگاه 


