
  معاونت پژوهش،  برنامه ريزي و سنجش مهارت

  دفتر پژوهش، طرح و برنامه ريزي درسي

  پژوهشگر مهارتي برتر سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور   مشخصات متقاضيان
  

   

      : استان/ مركز تربيت مربي/ دفتر 

                         

   :مشخصات فردي ـ1

 :نام  

 :نام خانوادگي  

 :تاريخ تولد                        :محل تولد       :نام پدر  

   نشاني محل كار: نام و                                                                                          

     :تلفن محل كار  

 يا مسئوليت (سمت شغل:(  

 :پايه  (  مرتبه   ارشد   خبره    عالي  (                                                        

  منزل:و تلفن  نشاني  

  تلفن محل كار: نشاني و  

  :تلفن همراه                               ) پست الكترونيكيE-mail:(  

  
   

 

محل الصاق 
 عكس پژوهشگر



 متقاضيانارزيابي شاخص هاي جدول 

  اي استان/ مركز تربيت مربي/ دفتر................................... اداره كل آموزش فني و حرفه
  نام و نام خانوادگي پژوهشگر:........................................

 مالحظات
 امتياز 

امتياز  رديف عنوان معيار سنجش
 مكتسبه

حداكثر 
 امتياز

در صورتي كه 
امتياز به سقف 

نرسيده  150
تعداد باشد هر 

مقاله قابل قبول 
 باشد. مي

(براساس جدول  
 )1شماره 

 علمي ترويجي امتياز 2هر مقاله  4 

چاپ مقاله 
 درنشريات

1 

 علمي پژوهشي داخلي امتياز 3هر مقاله  6 

 علمي پژوهشي خارجي امتياز 4هر مقاله  8 

 كنفرانس ها و همايش هاي ملي امتياز 2هر مقاله  4 
 ارائه مقاله

(شفاهي و 
 چاپ پوستر)

 
 
 كنفرانس ها و همايش هاي منطقه اي امتياز 3هر مقاله  6

 امتياز 4هر مقاله  8 
كنفرانس ها و همايش هاي بين 

 المللي
 

 20 

 امتياز و 10هر تاليف 
 امتياز 5هرترجمه 

چاپ كتاب با درج وابستگي نويسنده 
تاليف و  به سازمان

ترجمه كتاب
 

2 

 امتياز   4هر تاليف يا ترجمه  
چاپ كتاب بدون درج وابستگي 

 نويسنده به سازمان
 

 30 

امتياز و هراختراع  10ثبت هراختراع داخلي 
 امتياز 15خارجي 

( توليد نرم افزار و وسايل  نواوري آموزشي 3 خالقيت، ابتكار و نوآوري
 امتياز 5كمك آموزشي و ...) 
 امتياز 10تجاري سازي هر ايده 

 

 30 

 10امتياز و بين المللي  5در سطح ملي
 4 ها مشاركت در جشنواره اختراعات و نوآوري امتياز
 امتياز 15كسب مقام 

 
 8 

امتياز ، در  2ارائه و اجرا در سطح اداره كل 
 امتياز 4سطح دستگاه 

سازماندهي ارائه پيشنهادات سازنده در جهت ارتقاء و 
 هاي سازمان فعاليت

5 

 
 12 

 4هر استاندارد يا هر پودمان تربيت مربي 
 امتياز

مشاركت در تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزشي، 
 تدوين پودمان تخصصي تربيت مربي

6 

 
 4 

امتياز و برون  2هر ابالغ  درون سازماني  
 امتياز 1سازماني

 –پژوهشي  -عضويت در هر يك از كميته هاي علمي
 تخصصي  و اجرايي(درون سازماني و برون سازماني)

7 

 
 10 

 امتياز 5همكار  8 هاي پژوهشي اجراي طرح امتياز 10مجري 

 جمع كل امتياز 150  

  محل امضاء:
  معاون اداري و پشتيباني استان    ريزي استانمعاون آموزش،پژوهش و برنامه          مديركل و رييس شوراي پژوهش استان

  
  
  
  



  ضرايب امتياز براي ارائه مقاالت مشترك -1جدول

تعداد
 نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول همكاران

1100%  

280%40%  

365%35%35%  

455%30%30% 30% 

  

  توضيحات:
(مربيان و كارشناسان) صرفاً از بين شاغلين و مركز تربيت مربي استاني، مهارتي برتر ستادي انپژوهشگر -

ها، مركز تربيت مربي و ستاد  رسمي، پيماني، قراردادي و حق التدريس تمام وقت مراكز، ادارات كل استان
 هاي آزاد انتخاب مي شوند. سازمان و همچنين مربيان تمام وقت آموزشگاه

استاني و مركز تربيت مربي شامل مربيان و واحدهاي رتي مدارك و مستندات متقاضيان پژوهشگر مها -
دهي و انتخاب پژوهشگران امتيازپس از مركز تربيت مربي بررسي و  و شوراي پژوهش استانكارشناسان در 

به همراه مدارك و مستندات به دفتر مديركل محترم استان از طريق طي نامه اي مراتب  ،برترمهارتي 
 ي درسي ارسال گردد.پژوهش، طرح و برنامه ريز

دفتر با محوريت ، رياستحوزه معاونت ها و از طريق نمايندگان مدارك و مستندات كارشناسان ستادي   -
 بررسي خواهد شد.پژوهش، طرح و برنامه ريزي درسي 

انتخاب مجدد پژوهشگران مهارتي برتر سنوات گذشته بر اساس امتيازات مكتسبه بالمانع است (مدارك و  -
 ارائه شده قبلي، در دوره جديد مالك عمل قرار نخواهد گرفت).مستندات 

بايست   به بعد قابل قبول بوده و كليه مدارك و مستندات مي1/1/1393مدارك و مستندات متقاضيان از  -
 اسكن و بهمراه فرم ارائه شود.

  


