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تشکیل  یّا کار ترگضوي آشٌاسازی تا  کٌذ یهجذیذی است کِ در کٌار دفترچِ شٌاسایی استعذادّای ترتر، تالش  گتر راٌّوا، کار

، تِ ترتیة ٍ ازیهَردً یّا َستیپٍ  ّا کار ترگپرًٍذُ طالب ٍاجذ شرایط، ازهجوَعة را آهَزش دّذ. زیرا  ّا آىپرًٍذُ، چگًَگی تکویل 

 :شَد یهشرح ریل تشکیل 

تِ ًام  یکار ترگاستاًی ٍ ادارُ کل ًخثگاى،  یّا تیریهذدر هذارس،  ّا پرًٍذُ کٌٌذگاى یتررسطالب ٍ  تر عیسرٍ دسترسی  ترای آشٌایی
 ّا کار ترگ یریقرارگ، الزم است، ترتیة ّا پرًٍذُ. جْت ًظن ٍ یکذستی گردد یهاست کِ تا آى، کاهل تَدى پرًٍذُ تأییذ  شذُِ یتْ "ًوایِ"

کار ریل را هطالعِ ٍ در تکویل  شذُِ یتْگراهی، راٌّوای  اًذرکاراى دستهقتضی است طالب ٍ  تاشذ. "ًوایِ"تِ ترتیة درج در  ّا َستیپٍ 
 .رًذیکارگ تِ ّا ترگ

 ّا آىکِ ترخی از . سایر هَارد را گردد یهتَسط آًاى تکویل تِ هذیریت هذرسِ یا هذیریت استاى دارد ٍ  ( اختصاص*دار ) ستارُ عٌاٍیي

 .دّذ یهتکویل ٍ تِ هذرسِ تحَیل هتقاضی طلثِ ًیازهٌذ تأییذ یا اهضاء هذیریت است، 

 شماره

کار  

 برگ

 کار برگراهنمای تکمیل  عنوان

- 

 نمایه
کار )چک برگ مذارک و 

شناسایی و  یها برگ

 احراز استعذادهای برتر(

، جُت آضىبیی طالالة ي مالدیسیت ثالب    آید یموٍ ثٍ وحًی خالغٍ ي ومبیٍ ثٍ ضمبز  وبز ثسيایه  -

است وٍ دز آغبش تًسال  طبجالٍ مالح الٍ ي دز غالًز       ضدٌ یطساحفسایىد ایه ديزٌ اش ضىبسبیی 

ثٍ مالدیسیت مدزسالٍ    َب وبز ثسيي  َب یًستپياجد ضسای  يالعی ثًدن آن زا تىمیل ي ثٍ َمساٌ 

اسالابن ثسزسالی ي    طبجٍ، تًس  مدیسیت مدزسٍ ي مدیسیت ضدٌ یلتىم وبز ثسي. دَد یمتحًیل 

 .ضًد یمچه  َبست وبز ثسيپسيودٌ وٍ مجمًعٍ  َبی یًستپغحت اطالعب  آن ثب 

ي سبیس مًازد ثالٍ   (آید یم حسبة ثٍآن  "زيوص")چًن  است "ومبیٍ" َس پسيودٌ وبز ثسيايلیه  -

 .ضًد یمپسيودٌ تطىیل  ي لسازگسفاٍ ومبیٍ دز شیس وبز ثسي دز ذوسضدٌتستیت 

1 
مشخصات و 

 فردی اطالعات

 ؛ضًد یمایه وبزثسي تًس  طبجٍ تىمیل  -

ي پیًست وسدن سبیس مدازوی وٍ دز اواُالبی والبزثسي مطالشع ضالدٌ      3×4الػبق عىس جدید  -

 الصامی است؛است 

، عبت اواشبة ویص َب یىٍگصعبمی ي ضشػیای الشم است عاليٌ ثس اواشبة یىی اش  َبی یژگیيدز  -

 ذوس گسدد؛

سطحی وٍ طبجالٍ ثالسای اواشالبة    ) یبیتحػثب دزج سطح  ضدٌ ازائٍ، اطالعب  وبز ثسيدز اواُبی  -

اساعداد ثستس دز آن سطح الدام وسدٌ است(، تبزیخ دلیالك تىمیالل ي امءالبل طبجالٍ      عىًان ثٍضدن 

 .گسدد یمتأیید 

، ثالسي آن ي دز آخالسیه   ضالدٌ  یثسزسال آن تًسال  مالدیسیت مدزسالٍ     َبی یًستپي  وبز ثسيایه  -

 .گسدد یمتأیید  دز مدزسٍ تًس  مسئًل پریسش ضدٌ ازائٍغحت ي وبمل ثًدن اطالعب  
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2 

* 

شرایط عمومی 

 استعذادهای برتر

 ؛ضًد یمتىمیل  تًس  مدیس مدزسٍ/مسوص ي یب مؤسسٍ آمًشش عبلی حًشيی وبز ثسيایه  -

 عدد پس ضًد؛ ثب ذوسومی ي  غًز  ثٍ وبز ثسيالشم است ایه  -

 امایبش است. 60 حدالل امایبش الشم ثسای َس یه اش ضسای  مروًز -

 .زسد یممدیسیت اسابن  ییدتأتًس  مدیس مدزسٍ تىمیل ي ثٍ  وبز ثسيایه  -

3 
 یها رتبهسوابق 

 علمی

ٍ دز المپیبدَب ي مسالبثمب  عبمالی آمًشضالی ي     ضدٌ وستعبمی  یَب زتجٍتمبم  - مماالبشی   یَالب  زتجال

 .گسدد یمگصازش  وبز ثسيدز ایه  ضدٌ وست

پالس اش تأییالد،    ي مدیسیت مدزسٍ گسدد یمتًس  طبجٍ تىمیل ي ثٍ مدزسٍ تحًیل  وبز ثسيایه  -

 .وىد یمآن زا ثٍ َمساٌ پسيودٌ ثسای مدیسیت اسابن ازسبل 

4 
سوابق تذریس 

 حوزوی

ي  ضالدٌ  یلتىمآن تًس  طبجٍ مدزّس الف است. ثشص الف ي ة  دي ثشصدازای  وبز ثسيایه  -

 .ضًد یم یبشدَیاماآن تًس  معبين آمًشش اسابن تىمیل ي  ةثشص 

ي « مًشضیآ َبی یتفعبل امایبش» 3ي  2 یَب جديلدز  ضدٌ ازائٍامایبش تدزیس ثس اسبس معیبزَبی  -

 .گسدد یمتعییه  5ضمبزٌ  وبز ثسي

آخسیه مدزن تحػیبی ي یب پبیٍ تحػیبی ثب ذوالس ممطالآ آن    "سسطح تحػیبی مدزّ"مى ًز اش  -

 .است

تحػیل ثًدن مدزّس( دز )ضالسیت سالطح دزس(، دز    دز حبلثب تًجٍ ثٍ تأثیس )مدزن داضاه یب  -

 تىمیل ایه ثشص دلت الشم غًز  گیسد.

 .ضًد یمتىمیل ثب امءبی طبجٍ مدزّس، مدیس مدزسٍ ي معبين آمًشش اسابن  وبز ثسيایه  -

ضالسیت سالطح   " یَالب  سالاًن دز  ضالدٌ  دزجآيزدن امایالبش وُالبیی تالدزیس، اعالداد      ثٍ دستثسای  -

ي دز  ضالًد  یمال ثبَم جمآ  "ضسیت ویفیت تدزیس"ي  "دزسضسیت سطح "، "تحػیبی مدزس

 .گسدد یمدزج  "امایبش وُبیی تدزیس حًشيی"ساًن 

 ضالدٌ  یلتطالى ثسای َسسبل یه تدزیس ثستس ي فم  دز محديدٌ ممطعی وٍ پسيودٌ اساعداد ثستالس   -

 .ضًد یومگسفاٍ  دز و سسبل  5ثیطاس اش  3ثسای ممطآ سطح  مثبل عىًان ثٍ. ضًد یماست لحبظ 

5 

* 

 امتیاز کیفیت تذریس

 .زسد یمي سپس ثٍ تأیید معبين آمًشش اسابن  ضدٌ یلتىم مدیس مدزسٍ تًس  وبز ثسيایه  -

 .ضًد یماوجبم  وبز ثسياش طسیك ایه  6ي  4 یَب وبز ثسيمیصان امایبش تدزیس دز  -

 ضالًد  یمتىمیل  مستجٍ یه ثسای َس طبجٍ مدزّس )يلً چىدیه تدزیس داضاٍ ثبضد(، وبز ثسيایه  -

 .گسدد یمي و سا  طالة ي گسيٌ آمًشضی مدزسٍ دز خػًظ اسابد تجمیآ ي دز آن اعمبل 

6 

سوابق تذریس در 

مراکس آموزش عالی 

 غیر حوزوی

ي  ضالدٌ  یالل تىمآن تًس  مالدزّس  الف است. ثشص  الف ي ة دي ثشصدازای ویص  وبز ثسيایه  -

 (،َالب  داوطگبٌمؤسسب  ي ) یحًشيغیس آن تًس  معبيوت آمًشش مسوص آمًشش عبلی  ةثشص 

 .ضًد یم یبشدَیاما «امایبش ویفیت تدزیس» 5ضمبزٌ  وبز ثسي ثس اسبس تىمیل ي

 مالًزدو س گالًاَی   تًاوالد  یمال مسوص آمًشش عبلی، حبضس ثٍ تىمیل ایه فسم وطالًد،   وٍ یدزغًزت -

عبلی، خیبی خًة، خالًة یالب ضالعیف( اسالت ازائالٍ      ) یستدزخًدش زا وٍ دزثسدازودٌ ویفیت 

 .ضًد یم 5 وبز ثسيجبیگصیه  ضدٌ ازائٍ دز ایه غًز  گًاَیومبید. 

 والبز ثالسي  ي دفاسچالٍ   «یآمًشضال  َبی یتفعبل یبشاما» 3جديل س اسبس معیبزَبی امایبش تدزیس ث -

 .گسدد یمتعییه  5ضمبزٌ 
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آخسیه مدزن تحػیبی ي یب پبیٍ تحػیبی ثب ذوالس ممطالآ آن    "تحػیبی مدزسسطح "مى ًز اش  -

 .است

تحػیل ثًدن مدزّس( دز )ضالسیت سالطح دزس(، دز    دز حبلثب تًجٍ ثٍ تأثیس )مدزن داضاه یب  -

 تىمیل ایه ثشص دلت الشم غًز  گیسد.

ضالسیت سالطح   " یَالب  سالاًن دز  ضدٌ دزجآيزدن امایبش وُبیی یه تدزیس، اعداد  ثٍ دستثسای  -

ي دز  ضالًد  یمال ثبَم جمآ  "ضسیت ویفیت تدزیس"ي  "دزسضسیت سطح "، "سمدزّتحػیبی 

 .گسدد یمدزج  "یحًشي یسغامایبش وُبیی تدزیس "ساًن 

 ضالدٌ  یلتطالى ثسای َسسبل یه تدزیس ثستس ي فم  دز محديدٌ ممطعی وٍ پسيودٌ اساعداد ثستالس   -

 .ضًد یومگسفاٍ  دز و سسبل  5ثیطاس اش  3ثسای ممطآ سطح  مثبل عىًان ثٍ. ضًد یماست لحبظ 

ثىالبثسایه   .ضالًد  یمال دزغالد دز امایالبش تالدزیس مى الًز      50امایبش تدزیس دز داوطگبٌ ثالٍ میالصان     -

ي ثالب تًجالٍ ثالٍ     ضالًد  یمال تمسیم  2ثس  "جمآ امایبش تدزیس غیس حًشيی"امایبش وُبیی یثىد جمآ

طبجالٍ   وٍ یدزغًزت، َسسبلیه دزس ثسای مجىی ثس محبسجٍ  "امایبش تدزیس"جديل  "2تجػسٌ "

ازش دز یه سبل َم تدزیس حًشيی داضاٍ ي َم تدزیس غیس حًشيی، تدزیس حًشيی زا گص

 .ثگیسد یتس وبملومبید تب امایبش 

7 
 یها تیفعالسوابق 

 پژوهشی

 )سه صفحه(

پژيَطی طبجٍ اعم اش مىاًة ي غیالس مىاالًة تًسال  خالًد طبجالٍ       َبی یتفعبل وبز ثسيدز ایه  -

 ؛ضًد یمتىمیل 

، الشم «ي مساىدا  الشم اش سًاثك عبمی، پژيَطالی ي تجبییالی   َب یگًاَ»دز  ضدٌ دزجطجك وىب   -

 .ضًددز َىگبم مػبحجٍ ثٍ مسئًل پریسش تحًیل  َب یتفعبلي مساىدا  ایه  َب یگًاَاست 

 َالب  یتفعبلمىاًة، خًد اثس یب گًاَی دال ثس محاًای اثس ي ثسای سبیس  َبی یتفعبلدز خػًظ   -

 گًاَی معاجس ازائٍ گسدد.

، تعیالیه سالطح   "/تحمیك پبیبوی وبمٍ یبنپبسطح زسبلٍ/"، مى ًز اش «زاَىمبیی ي مطبيزٌ»دز جديل  -

 است. 4یب  3، 2

وحالًٌ  ة: »ي طجالك جالدايل    دزیبفت مساىدا ، دز ادازٌ والل وشجگالبن   ، پس اشامایبش َس فعبلیت -

 .گسدد یمایه دفاسچٍ محبسجٍ ي اعمبل « طبجٍ ياجد ضسای  ضدٌ اوجبم َبی یتفعبلامایبشدَی ثٍ 

ییالد  أمعبين پژيَص اسابن ت مدیس مدزسٍ ي تىمیل ي ثب مُس ي امءبی تًس  طبجٍ وبز ثسيایه   -

 .گسدد یم

8 
 یها تیفعالسوابق 

 تبلیغی و فرهنگی
 است. ضدٌ حرفدفاسچٍ  ي اش ضًد یوماسافبدٌ  دز ایه ديزٌ وبز ثسيایه 

9 
 یها تیفعالامتیاز 

 تبلیغی فرهنگی
 است. ضدٌ حرفدز ایه ديزٌ  وبز ثسيایه 

11 

و  ها تیفعالسایر 

علمی و  یها تیموفق

 فرهنگی

، الشم «ي مساىدا  الشم اش سًاثك عبمی، پژيَطالی ي تجبییالی   َب یگًاَ»دز  ضدٌ دزجطجك وىب   -

 دز َىگبم مػبحجٍ ثٍ مسئًل پریسش تحًیل گسدد. َب یتفعبلیه ا َبی یگًاَاست 

َبی  امایبش فعبلیت: ج»جديل  اسابن ي طجك تجبییی -امایبش َس فعبلیت تًس  معبيوت فسَىگی -

 .گسدد یمایه دفاسچٍ محبسجٍ ي اعمبل  «فسَىگی

 .وىىد یمزا تأیید ي امءب  وبز ثسياسابن  تجبییی –دز اواُب، طبجٍ، مدیس مدزسٍ ي معبين فسَىگی  -

 


