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 آئیي ًبهِ داخلی تطَیق اعضبء ّیئت علوی هرکس آهَزضی درهبًی ضْیذ صیبد ضیرازی

تقَیت هطبرکت فعبالًِ ّوکبراى هحترم در تحقق اّذاف  ٍثِ هٌظَر قذرداًی ٍ تطَیق اعضبی ّیئت علوی 

خَاّذ  قرارهَرد اجرا  1/1/1336دستَرالعول زیر  در کویتِ آهَزش ثیوبرستبى تصَیت ٍ از آهَزضی ثیوبرستبى 

 .گرفت

 افراد هطوَل تطَیق:

در ایي )پیَست(ًفر از اعضبئ ّیئت علوی کِ ثر اسبس هعیبر ّبی تذٍیي ضذُ  4( هبُ ضْریَر اثتذای) ّر سبل

هطوَل اهتیبزات رکر ضذُ در  ضوي هعرفی در جطي رٍز پسضک اًتخبة ٍهرکس ثیطتریي اهتیبز را کست ًوَدُ اًذ 

 ثٌذ ّبی زیر هی ثبضٌذ:

 ًفر اٍل :

 دریبفت تقذیر ًبهِ از ریبست هحترم داًطگبُهعرفی جْت  -1

 در یک کٌگرُ خبرجی هرتجط ثب رضتِ تخصص  رایگبى  ضرکت فراّن کردى تسْیالت-2

 ضص هبُ یر ّبی جبری ثِ هذت ثذٍى در ًظر گرفتي  تبخی*دریبفت  هبّبًِ کبراًِ -3

% آى پرداخت خَاّذ 50هیلیَى ریبل ثبضذ  200000000*در صَرتی کِ هجلغ دریبفتی کبراًِ ثیطتر از 

 گردیذ

 هعرفی ثِ هعبًٍت آهَزضی داًطگبُ جْت دریبفت یک پبیِ تطَیقی  -4

 دٍم :ًفر 

 هعرفی جْت دریبفت تقذیر ًبهِ از ریبست داًطکذُ  -1

 تسْیالت ضرکت رایگبى جْت ضرکت در یک کٌگرُ داخلی هرتجط ثب رضتِ تخصصفراّن کردى  -2

 ثذٍى در ًظر گرفتي  تبخییر ّبی جبری ثِ هذت ضص هبُ *دریبفت  هبّبًِ کبراًِ  -3

% آى پرداخت خَاّذ 50هیلیَى ریبل ثبضذ  200000000*در صَرتی کِ هجلغ دریبفتی کبراًِ ثیطتر از 

 گردیذ

 ًفر سَم  ٍ چْبرم :

 هعرفی جْت دریبفت تقذیر ًبهِ از ریبست ثیوبرستبى  -3

 پرداخت ثلیط رفت ٍثرگطت  جْت ضرکت در یک کٌگرُ داخلی هرتجط ثب رضتِ تخصص -4

 ثذٍى در ًظر گرفتي  تبخییر ّبی جبری ثِ هذت سِ  هبُ *دریبفت  هبّبًِ کبراًِ  -3
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% آى پرداخت خَاّذ 50ریبل ثبضذ هیلیَى  200000000*در صَرتی کِ هجلغ دریبفتی کبراًِ ثیطتر از 

 گردیذ

 

 1/1/1336در کویتِ آهَزش ثیوبرستبى ثِ تصَیت رسیذٍ از تبریخ  20/11/1335ایي آئیي ًبهِ در تبریخ 

 الزهبالجرا هی ثبضذ
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 ارزضیبثی عضَ ّیأت علوی ثبلیٌی تَسط فراگیر فرم 
 تاریخ ارسشیابی :                     رشته تحصیلی :                                    نام مزکش آموسشی :                سال تحصیلی فزا گیز : 

 ضعیف متوسط خوب عالی عنوان ردیف

     رعبیت اخالق پشؽکی  1

     میشان حضًر در گشارػ صبحگبَی  2 - 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در گشارػ صبحگبَی  2 - 2

     میشان حضًر در راوذَب  3 - 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در راوذَب  3 - 2

     میشان حضًر در کىفزاوظ َبی بیمبرعتبوی  4 - 1

     میشان تبثیز ي َعبلیت در کىفزاوظ َبی بیمبرعتبوی  4 - 2

     میشان حضًر در صيروبل   5 – 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در صيروبل کالة   5 – 2

     CPCمیشان حضًر در   6 – 1

     CPCمیشان تبثیز ي فعبلیت در            6 – 2

     میشان حضًر در جلغبت مًربیذیتی ي مًرتبلیتی   7 – 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در مًربیذیتی ي مًرتبلیتی   7 – 2

     میشان حضًر در درمبوگبٌ   8 – 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در درمبوگبٌ   8 – 2

وقؼ مًثز در بُبًد فعبلیتُبی ايرصاوظ ) در صًرتی کٍ ایؾبن اعتبد ايرساوظ  9

 اعت ( 
    

     میشان در دعتزط بًدن در کؾیک َبی آوکبلی   11 – 1

     میشان تبثیز ي فعبلیت در کؾیک َبی آوکبلی   11 – 2

     کیفیت آمًسػ اعتبد ي میشان بُزٌ گیزی داوؾجً ) بٍ عًر کلی (  11

     مُبرت َبی علمی در آمًسػ ببلیىی   12

     ایجبد اوگیشٌ در دعتیبران بزای مغبلعٍ ي کبرَبی پضيَؾی  13

     میشان اعتقببل در مؾبيرٌ ي راَىمبیی ي کمک رفع مؾکالت دعتیبر  14

     اوعغبف پذیزی در مقببل اوتقبدات ي پیؾىُبدات  15

     میشان حضًر در اتبق عمل  16

     میشان تبثیز ي فعبلیت آمًسؽی در اتبق عمل  17

     جمع 

  عضو هیات علمی ارتباطی نذارد آن مورد و ارسشیابی آن اس جذولدر صورتیکه هز یک اس موارد فزم فوق به رشته تخصصی 

 حذف شود .                                                                    مهز و امضاء :  
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 فرم ارزضیبثی عضَ ّیئت علوی تَسط هعبٍى آهَزضی هرکس

 تبریخ ارسؽیببی :       وبم ي وبم خبوًادگی عضً َیبت علمی :                     

 مزتبٍ علمی : 

 : گزيٌ آمًسؽی 

 عبلی فعبلیت ّبی آهَزضی ردیف

 

 

 
 

 ضعیف هتَسط خَة

َمکبری در بزگشاری جلغبت علمی ) گشارػ صبحگبَی  1

 کىفزاوظ مزگ ي میز ( 

    

     وحًٌ رعبیت بزوبمٍ کالط َب  2

     رعبیت مقزرات مزبًط آمًسؽی وحًٌ ارائٍ عًاالت امتحبوی  3

     پبعخگًیی بٍ عًاالت داوؾجًیبن  4

     اعالم بٍ مًقع ومزات  5

     اثز بخؾی آمًسؽی عضً َیبت علمی  6

جذیت ي عالقٍ در رفع مؾکالت آمًسؽی داوؾجًیبن ي  7

 دعتیبران 

    

     رعبیت ظًابظ ي مقزرات اداری  8

      

     جذیت در قببل يظبیف محًلٍ  9

     وحًٌ َمکبری بب مغئًلیه بزای رفع مؾکالت مزکش  11

      

     اعتمزار حضًر در ؽًراَب ي کمیتٍ ای مزکش  11

     حضًر فیشیکی در مزکش  12

 

 

 


