 مشخّصات عضو هیأت علمی متقاضی
نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پایه فعلی:

تاریخ ترفیع سالیانه:

گروه:

دانشکده:

سمت اجرایی مشمول کسر موظفی در دو نیمسال منتهی به تاریخ ترفیع سالیانه:

 کمّیت واحدهای تدریس شده از تاریخ آخرین ترفیع استحقاقی بر اساس گزارش سامانۀ گلستان
نیمسال تحصیلی

مجموع واحدهای

مجموع

آموزشی با احتساب ضرایب

واحدهای پژوهشی

جمع کل واحدها

واحد موظف

نیمسال اول دوم  سال تحصیلی 49-49
نیمسال اول دوم  سال تحصیلی 49-49

 متن درخواست
مدیر محترم گروه گیاهپزشکی

امضاء

با احترام ،خواهشمند است اقدام الزم به منظور اعطای پایۀ استحقاقی سالیانه اینجانب مبذول گردد.

عضو هیأت علمی متقاضی

 ارزیابی فعالیتهای عضو هیأت علمی در گروه آموزشی
شاخصهای ارزیابی
کیفیت تدریس
حضور فعال و تمام وقت استاد در دانشگاه ( 04ساعت در هفته)
رعایت زمان کالس ،تعداد جلسات و برنامه هفتگی
حضور منظم در جلسات گروه و همکاری مؤثر با گروه آموزشی
کمیت فعالیتهای پژوهشی
کیفیت فعالیتهای پژوهشی
تعامل و همکاری مؤثر در امور مربوط به فعالیتهای پژوهشی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

































مدیر گروه آموزشی
تاریخ:
 ارزیابی فعالیتهای پژوهشی و اجرایی عضو هیأت علمی
شاخصهای ارزیابی فعالیتهای عضو هیأت علمی
حضور فعال و تمام وقت استاد در دانشگاه
مشارکت و همکاری مؤثر در امور اجرایی و پژوهشی
فعالیتهای پژوهشی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

















معاون دانشکده

معاون پژوهشی و اجرایی پردیس

تاریخ:

تاریخ:

ارزیابی فعالیتهای آموزشی عضو هیأت علمی
شاخصهای ارزیابی
کیفیت تدریس
حضور فعال و تمام وقت استاد در دانشگاه
رعایت زمان کالس ،تعداد جلسات و برنامه هفتگی
حضور در جلسه امتحان درس
اعالم به موقع نمره و پاسخگویی به درخواست تجدید نظر دانشجویان
مشارکت و همکاری مؤثر در امور آموزشی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف





























معاون دانشکده

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس

تاریخ:

تاریخ:

 ارزیابی فعالیتهای عضو هیأت علمی در پردیس
شاخصهای ارزیابی فعالیتهای عضو هیأت علمی
مشارکت و همکاری مؤثر در امور آموزشی
مشارکت و همکاری مؤثر در امور پژوهشی
مشارکت و همکاری مؤثر در امور اجرایی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

















رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ:

