
 های ارزیابی مدیر آموزش و توسعه برترمعرفی شاخص
 

 

 

حداقل امتیازقابل 

کسب از هر 

 شاخص فرعی

 های فرعیشاخص
حداکثر امتیاز 

 شاخص اصلی
 معیار اول های اصلیشاخص

 رشته تحصیلی مرتبط (5)

02 
 رشته و مقطع تحصیلی

 

دستاوردهای 

عملکردی در 

حوزه آموزش و 

 توسعه

(555) 

 رشته تحصیلی غیرمرتبط (2)

 مقطع تحصیلی زیر لیسانس (2)

 مقطع تحصیلی لیسانس (5)

 مقطع تحصیلی فوق لیسانس (02)

 مقطع تحصیلی دکتری (05)

 52 به ازای هر دوره آموزشی تدریس شده مرتبط (0)
سوابق تدریس در حوزه مدیریت و آموزش 

 سازمانی

 
 سال 5کمتر از  02

52 
سابقه فعالیت رسمی در حوزه آموزش و 

 توسعه منابع انسانی

 سال 02الی  5 02

 سال 05الی  02 02

 سال به باال 05 02

 (52به ازای طراحی هر ایده نوآورانه) 5.5
052 

های مبتنی بر  سازی پروژهطراحی و پیاده
های نوآورانه در چارچوب فرایند ایده

 آموزش در سازمان
 (022سازی هر ایده نوآورانه)به ازای طراحی و پیاده 05

 (05طرح تحقیقاتی ملی)مجری  5

002 
های تحقیقاتی مجری/همکاری در طرح

المللی حوزه آموزش و توسعه ملی/ بین
 منابع انسانی

 (05المللی)مجری طرح تحقیقاتی بین 02

 (05همکاری طرح تحقیقاتی ملی) 0

 (05همکاری طرح تحقیقاتی بین المللی) 5

02 
منابع انسانی و آموزش به مدت  ممیز هر یک از استانداردهای حوزه

 حداقل سه سال پیاپی

52 
-همکاری فعاالنه در فرایند ارزیابی سازمان

های تعالی ها در حوزه استانداردها و مدل
 حوزه منابع انسانی

 ارزیاب مدل تعالی آموزش و توسعه به مدت حداقل سه سال پیاپی 02

 حداقل سه سال پیاپی سرارزیاب مدل تعالی آموزش و توسعه به مدت 05

 ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی به مدت حداقل سه سال پیاپی 5

 سرارزیاب مدل تعالی منابع انسانی به مدت حداقل سه سال پیاپی 02

0 
 

ها و نهادهای ملی ها، کمیتهبه ازای عضویت در هر یک از انجمن
 (02حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی )

02 
های ها، نهادها و کمیتهویت در انجمنعض

المللی حوزه آموزش و تخصصی ملی/ بین
 0 توسعه منابع انسانی

-ها و نهادهای بینها، کمیتهبه ازای عضویت در هر یک از انجمن

 (02المللی حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی )

 02 مندی از هر فرصت مطالعاتیبه ازای بهره 0
های ز فرصتمندی ابهره

بازدیدهای -مطالعاتی)سفرهای یادگیری
 المللعلمی( از سوی سازمان در سطح بین

 (8ریاست هر کنفرانس ملی ) 0

02 
های ملی و همکاری در برگزاری کنفرانس

المللی)رئیس/ دبیر علمی/ دبیر اجرایی( بین
 در حوزه  مدیریت و آموزش سازمانی

 (5دبیر علمی هر کنفرانس ملی ) 0

 (0دبیر اجرایی هر کنفرانس ملی ) 2.5

 (02المللی )ریاست هر کنفرانس بین 0

 (8المللی )دبیر علمی هر کنفرانس  بین 0

 (5المللی )دبیر اجرایی هر کنفرانس  بین 0
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حداقل امتیازقابل 

کسب از هر 

 شاخص فرعی

 های فرعیشاخص
حداکثر امتیاز 

 شاخص اصلی
 معیار دوم اصلی هایشاخص

 (82ی تالیف هر کتاب تخصصی حوزه آموزش و توسعه )به ازا 8
002 

تالیف و ترجمه کتب تخصصی حوزه 
 آموزش و توسعه منابع انسانی

 تالیفات

(055) 

 (52به ازای ترجمه هر کتاب تخصصی حوزه آموزش و توسعه ) 5

 (52المللی )در مجالت بین ISIبه ازای چاپ هر مقاله  5

022 
جالت داخلی و مقاالت منتشر شده در م

خارجی درحوزه آموزش و توسعه منابع 
 انسانی

0.5 
پژوهشی در مجالت نمایه شده داخلی  -به ازای چاپ هر مقاله علمی

(05) 

0 
ترویجی در مجالت نمایه شده داخلی  -به ازای چاپ هر مقاله علمی

(05) 

 (52المللی )های بینبه ازای ارائه هر مقاله در کنفرانس 5
52 

های داخلی و مقاالت ارائه شده در کنفرانس
 (02های ملی )به ازای ارائه هر مقاله در کنفرانس 0 خارجی

حداقل امتیازقابل 

کسب از هر 

 شاخص فرعی

 های فرعیشاخص
حداکثر امتیاز 

 شاخص اصلی
 معیار سوم اصلی یهاشاخص

 (05کسب مقام در هر جشنواره ملی) 0
52 

های ملی های کسب شده در جشنوارهمقام
 المللیو بین

 تشویقات

(055) 

 (05المللی)کسب مقام در هر جشنواره بین 5

 (02کسب سخنران برتر در هر همایش/محفل ملی) 5
02 

کسب عنوان سخنرانی برتر در محافل 
 (02المللی)کسب سخنران برتر در هر همایش/محفل بین 02 ملی/ بین المللی

 02 سال گذشته 02به ازای هر کسب عنوان طی  5
کسب عنوان مدیر برتر/ کارمند برتر در 

 سازمان


