فرم ارزیابی احتساب کسر خدمت سربازی

مشخصات متقاضی
نام و نام خانوادگی:
فارغ التحصیل:

مقطع/رشته تحصیلی:
تاریخ فراغت از تحصیل:

متقاضی کسر خدمت بر اساس:

/

دانشگاه:
/

پایان نامه ارشد

دانشجو:

/

پروژه تحقیقاتی

رساله دکتری

سازمان /نیرو /صنعت بهره بردار:
موضوع:
در حال خدمت (میزان خدمت باقیمانده)

وضعیت فعلی نظام وظیفه:

آماده به خدمت (مدت زمان باقیمانده به اعزام)
Email:

شماره تماس همراه و ثابت):

توجه :تکمیل این جدول توسط متقاضی الزامی می باشد.

مشخصات ارزیاب
نام و نام خانوادگی:

مقطع تحصیلی دکتری

کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل:

سازمان  /پژوهشگاه متبوع (محل کار):

شماره تماس همراه  /ثابت

آدرس پستی:

پست الکترونیک:

نحوه آشنایی با موضوع:

داشتن مدرک دانشگاهی مرتبط:

توجه :تکمیل این جدول توسط متقاضی الزامی می باشد.

انجام تحقیقات نظری مرتبط

انجام پروژه های مرتبط

شاخص های ارزیابی
شاخص ها

ردیف
حوزه و میزان تاثیر گذار مستقیم نتایج در سطح:
1

نیرو ()1 – 5
سازمان () 6-11
نیرو های مسلح () 11-15

2

بهبود شاخص های خود کفایی و خود اتکایی دفاعی (( ) 5-11کاهش وابستگی ها )

3

خالقیت ،نوآوری ،ابتکار () 5-11

4

میزان کار آمدی و اثر بخشی نتایج تحقیقات در امور دفاعی (( ) 5-11تطابق طرح ها با نیازی اولویت دار ن.م )
موفقیت در دستیابی به یک فناوری:

5

زیر ساختی ()1-5
تحریمی () 1-11
کلیدی مهم ()11-15

6

میزان تحقق اهداف اولیه با نتایج مورد انتظار ()5-11

7

میزان تاثیر فعالیت ها بر کاهش هزینه ها (صرفه جویی) ()1-5
ماهیت تحقیق انجام شده:

8

بنیادی ()8-11
کاربردی ()5-7
توسعه ای ()1-4
فعالیت تحقیقاتی منجر به تولید چه مجموعه ای شده است:

9

نو ظهور ()5-11
بدیع ()1-5
اقدام انجام شده کدام یک از موارد زیر می باشد:

11

الف) جمع آوری اطالعات

TRI 1

()1-3

ب) طراحی مفهومی

TrI 2

()4-6

ج) اثبات علمی و فناوری TRI 3

()7-11

د) ساخت نمونه آزمایشگاهی )4-6( TRI 4
ه) ساخت نمونه آزمایش TrI 5

()1-3

و) ساخت نمونه صنعتی TrI 6

()4-6

ز) ساخت نمونه مهندسی TrI 7

() 1- 3

ح) ساخت نمونه عملیاتی TrI 8

() 1- 3

ط) معیار تولید TrI 9

()1-3

11

فعالیت های که منجر به تهیه نرم افزار شده است ()1-5

12

فعالیت های که منجر به ترجمه شده و یا ترجمه ی مستقلی صورت شده است)3-7( .

مجموع امتیازات

امتیاز

نحوه محاسبه عدد کسر خدمت:

سفارش سازمان

 * 1.1مجموع امتیاز اخذ شده
11

پایان نامه ارشد :
 * 1.8مجموع امتیاز اخذ شده

معمولی

11

سفارش سازمان

 * 1.2مجموع امتیاز اخذ شده
11

رساله دکتری :
 * 1.8مجموع امتیاز اخذ شده

معمولی

11

مقطع دکتری

پروژه تحقیقاتی (همکاران بخش)

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی

 * 1.4مجموع امتیاز اخذ شده
11

 * 1.2مجموع امتیاز اخذ شده
11
 * 1مجموع امتیاز اخذ شده
11

توجه شود :اعداد اعشاری باالتر از  . /5به عدد باالتر گرد شود.

توضیحات تکمیلی کارشناس در خصوص:

الف  -اهمیت ،ضرورت و کاربرد .

ب – دالیل پیشنهاد بیشتر از سازمان مشخص شده:

ریاست محترم
سالم علیکم
با احترام  ،با عنایت به ارزیابی بعمل آمده میزان کسر خدمت آقای
تاریخ و امضاءکارشناس

به میزان

ماه و

روز پیشنهاد می گردد.

