به نام
خدا
ماده فرهنگی آئین نامه ارتقا مرتبه

ماده  -1فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی
حداکثر امتیاز قابل محاسبه 30 :امتیاز

حداقل امتیاز الزم برای ارتقا مرتبه 5 :امتیاز از بند 6
از تاریخ 92/1/1حداقل امتیاز الزم از بندهای  1الی ( 9به
استثنای بند  5 )6امتیاز میشود در نتیجه حداقل امتیازات
الزم از مجموع بندهای  1الی  9از تاریخ مذکور  10امتیاز
خواهد بود.
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ماده  -1بند 1
 تدوین کتاب ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسالمی در
حوزههای فرهنگی -تربیتی – اجتماعی

کتاب
در سطح بین المللی

مقاله

تولید اثر بدیع و
ارزنده هنری

مجالت علمی -پژوهشی

تولید آثار هنری

مجالت علمی -ترویجی
نشریات فرهنگی معتبر
در سطح کشوری

تهیه محتوای فرهنگی

چندرسانه ای
روزنامه های کثیر االنتشار
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ماده  -1بند 2
 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیتها و همکاری مؤثر
در اجرای امور فرهنگی ...
تهیه پیوست فرهنگی
فعالیت های دانشگاهی
فعالیتهای وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزات بهداشت ،درمان و

همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی

موارد بیان شده در سیاستهای کلی
برنامه پنجساله توسعه و سیاستهای
اسالمی شدن دانشگاهها

آموزش پزشکی
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ماده  -1بند 3
قانونمند
های
تشکل
معظم با
موثر
فرهنگی و
 ارائه
فرهنگی و
شورای
رهبری،
همکاریمقام
اجتماعی،یانهاد نمایندگی
مشاوره فرهنگی و
همکاری با معاونت
اجتماعی،کمیته فرهنگی و اجتماعی دانشکده ،کمیته کارشناسی -مشورتی شورای فرهنگی،
فعال در
فرهنگی
نهادهای
و
علمی
هیات
اعضای
و
دانشجویان
اجتماعی ،نشریات دانشگاهی ،انجمنهای علمی و دانشجویی ،کانونهای فرهنگی و هنری و ...

موسسه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ
همکاری و مشاوره
همکاری و مشاوره فرهنگی با
فرهنگی با تشکلهای
تشکلهای اعضای هیأت علمی
دانشجویی شامل بسیج
شامل بسیج اساتید و ...
دانشجویی و...
تشکلها ،معاونت
مرجع تایید کننده فعالیت فرهنگی حسب موضوع هیأت نظارت بر
هر  50ساعت
 1امتیاز

فرهنگی و اجتماعی ،بسیج اساتید و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه است.
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ماده  -1بند 4
 استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجوئی  -فرهنگی
«مؤسسه»
 حکم استاد مشاور فرهنگی برای یکسال صادر خواهد شد و تمدید آن
بالمانع است.


حداکثر امتیاز قابل محاسبه 5 :امتیاز
استاد مشاور
دانشجویان در
خوابگاهها

استاد مشاور
کمیتههای فرهنگی
دانشکدهها

استاد مشاور در
حوزه اجرای
فعالیتها

استاد مشاور در
حوزه برنامهریزی
فرهنگی و اجتماعی

هر نیمسال
 ./7امتیاز
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ماده  -1بند 5
مشارکت در اجرای امورفرهنگی ،تربیتی،
برنامهریزی و طراحی در امور
با
مرتبط
های
فعالیت
سایر
نگرشهای مطلوب فرهنگی و
اصالح و
 مسئولیت
هدایتدر تشکیل
مشارکت فعاالنه
پذیری دراجتماعی(
فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی و
تایید کمیسیون تخصصی
جلسات هماندیشی اساتید و نشست و
علمی دانشجویی و اعضای
اجتماعی و یا
تربیتی
فرهنگی
فعالیتهای
انجام
یا
مشارکت
ذیربط
جلسات دانشجویی جهت تبیین مباحث
هیات علمی و کارکنان.
ومشکالت و رفع شبهات اعتقادی و)...

عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی
مدیریت و اجرای جلسات

ارائه پیشنهاد وایدههای
فرهنگی و اجتماعی مفید و
موثر

سخنرانی در جلسات

شرکت در جلسات

(ارائه خدمات مشاورهای
علمی ،فرهنگی ،تربیتی،
اجتماعی و آموزشی به
دانشجویان و طالب
حضور مستمر و
تاثیرگذار در مراکز
دانشجویی اعم از
کانونها،
مساجد،خوابگاهها و)...
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ماده  -1بند 6
نظرسنجی درباره موضوع بند  6ماده  1آئیننامه ارتقا استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی،

صداقت و امانتداری
 استمرار در تقید وملی ،انقالبی و
ارزشهای دینی ،فرهنگی،
پایبندی به
تاریخ تکمیل 139....

صداقت و امانتداری با تأیید کمیسیون تخصصی
انقالبی و
عضو هیأت علمی:
نام و نام خانوادگی

دانشکده:
گروه آموزشی:

ذیربط

ردیف
1

شاخص ارزیابی

باالتر از 5

کمتر از 5

تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ،فرهنگی و ملی ،انقالبی و صداقت و امانتداری

نام و امضای رئیس کمیسیون:
نام و امضای دبیر کمیسیون:
نام و امضای سایر اعضای کمیسیون:
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ماده  -1بند 7
 کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،
مسئولیتهای فرهنگی و )...

کشوری

بین المللی

کسب لوح تقدیر در زمینههای ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت ،داشتن
مسئولیت فرهنگی ،گرامیداشت
دفاعمقدس و دهه فجر ،موضوعات
قرآنی و نهجالبالغه ،عفاف و حجاب
و زمینه های مرتبط.

دانشگاهی

استانی
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ماده  -1بند 8
 طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای

نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصالح
برگزاری و مشارکت در کرسیهای نقد و نظریهپردازی

ارایه نظریه و دفاع ازآن در کرسیهای نقد و نظریهپردازی

داوری یا مجری کرسیهای نقد و نظریهپردازی
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ماده  -1بند 9
 شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمند سازی اعضای
هیات علمی در زمینه فرهنگی -تربیتی -اجتماعی با ارائه گواهی
معتبر
هر  16ساعت
آموزش

 2امتیاز
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