
    
  ..…………مرتبه به  علمی آموزشی متقاضی ارتقاعضو هیات) شناسنامه( نامه علمی گزارش

 )آن نامه اجراییشوراي عالی انقالب فرهنگی و شیوه 18/12/94مورخ  776علمی مصوب جلسه نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیاتبر اساس آیین
  

کاربرگ 
       :تاریخ ثبت اولیه:                                                      میته منتخبشماره ثبت اولیه در دبیرخانه ک  :سسهؤنام م  الف

  :تاریخ ثبت نهایی:                                                         شماره ثبت نهایی در دبیرخانه کمیته منتخب
  

  مشخصات عمومی متقاضی -1-الف 
   :       تاریخ آخرین ارتقا مرتبه               :تاریخ استخدام پیمانی  :گروه  :نام خانوادگی

   :             تاریخ آخرین ترفیع   :     تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی  :مرتبه علمی بدو استخدام  :نام
  :مرتبه علمی فعلی  :تاریخ تولد

  :اید یگر انتقال یافتهآیا از موسسه د  :       تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
  :پایه فعلی  :کد ملی  : نام موسسه  □بلی   □خیر

  

  سوابق تحصیلی -2- الف

 حوزه 2سطح / (B.Sc)کارشناسی   مقطع تحصیلی
  /حوزه 3سطح  / (M.Sc)ارشد  کارشناسی

 (M.D)اي  دکتراي حرفه
 حوزه 4سطح /   (Ph.D)دکتراي تخصصی 

       رشته تحصیلی و گرایش
        اخذ مدرك مؤسسه محل

        شهر و کشور محل اخذ مدرك
        تاریخ اخذ مدرك

        نامه یا رساله عنوان پایان

 عضو هیات علمی
 :نام و نام خانوادگی

  :امضاء

 مدیر گروه 
 :نام و نام خانوادگی

  :امضاء

 دبیر کمیته منتخب
 :نام و نام خانوادگی

  :امضاء
  :تذکرات مهم

 .باشداعتبار بوده و قابل ثبت در دبیرخانه کمیته منتخب نمی فاقد ..............) وگرفتگی داراي خط خوردگی، الك (ش هاي دست نویس و یا مخدوکاربرگ .1
  .باشدقابل بررسی نمی "فاقد تایید مراجع ذیربط"و  "فاقد شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه کمیته منتخب"هاي کاربرگ .2
 .هاي مربوط استها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان یا مراجع تأیید کننده ذیل کاربرگه کاربرگمسئولیت تکمیل، تطبیق و تأیید مندرجات کلی .3
 .الزامی می باشد...)  ها وآثار و تألیفات، تأییدیه(ها ارائه مستندات موارد مندرج در کاربرگ .4
  .شودمورد خدشه قرار گیرد، موضوع براي بررسی به مراجع ذیصالح ارجاع می اي که صحت، اصالت و اعتبار مدرك و اطالعات ارائه شده از طرف متقاضی،در هر مرحله .5

  



  
  

  

  :شماره و تاریخ ثبت  خانم                                   به مرتبه               /صورتجلسه کمیسیون فرهنگی درخصوص ارتقاي مرتبه آقاي  1 کاربرگ ب
  

 
کمیسـیون فرهنگـی                خـانم در جلسـه مـورخ            /تقاضاي آقاي

هاي فرهنگی، حــداقل  مطرح و با عنایت به اخذ                امتیـاز از فعالیت
  : را براي ارتقاي مرتبه» 1«امتیــاز الزم از ماده 

  باشد و بنـا بـر ایـن در صـورت احـراز سـایر شـرایط مربـوط بـه           دارا می □
ه از ســوي کمیســیون نامــه ارتقــاي مرتبــآیــین» 4«و » 3«، »2« مــواد

تخصصی، پرونده نامبرده واجد شرایط الزم جهت طرح در هیـات ممیـزه   
  . تشخیص داده شد

باشد و بنا بر این پرونده نامبرده واجد شرایط الزم جهت طـرح در   دارا نمی □
  . هیات ممیزه تشخیص داده نشد

  
  
  
  
  
  
  

  امضاء  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

          

  :حات الزم در صورت عدم موافقتتوضی
  
  
  
  

  دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  :امضاء:                                                        نام و نام خانوادگی

  رییس کمیسیون فرهنگی
  

  :امضاء:                                                         نام و نام خانوادگی
  



 
  
  

  :شماره و تاریخ ثبت  خانم                                      به مرتبه               /درخصوص ارتقاي مرتبه آقاي کمیته منتخبصورتجلسه   2کاربرگ ب 

 
کمیته منتخـب              خانم در جلسه مورخ                 /تقاضاي آقاي

  امضاء  رشته تخصصی  مرتبه علمی  سمت  نام و نام خانوادگی  یفرد  :مطرح و با عنایت به امتیازات اخذ شده از مواد ذیل

                2امتیاز ماده 

    3امتیاز ماده 

    4امتیاز ماده 
    مجموع 

  :حداقل امتیاز الزم را براي ارتقاي مرتبه
و بنا بر این در صورت احراز شـرایط مربـوط بـه مـاده      باشد دارا می □

»1 «  
ي کمیسیون فرهنگی، پرونده نامبرده واجد شـرایط الزم جهـت   از سو

  .ربط تشخیص داده شد طرح در کمیسیون تخصصی ذي
و بنا بر این پرونده نامبرده واجـد شـرایط الزم جهـت     باشد دارا نمی □

  .ربط تشخیص داده نشد طرح در کمیسیون تخصصی ذي

  :دالیل عدم موافقت
  
  
  

  دبیر کمیته منتخب
  

  :امضاء:                                         نام خانوادگی نام و

  رییس کمیته منتخب
  

  :امضاء:                                                نام و نام خانوادگی
  

  



  
  
|  

  :شماره و تاریخ ثبت  به مرتبه                  خانم                               /درخصوص ارتقاي مرتبه آقاي تخصصیصورتجلسه کمیسیون   3کاربرگ ب 

  
نامـه ارتقـاي مرتبـه    آیین» 1«با عنایت به کسب امتیازهاي الزم از ماده 

، پیشنهاد کمیته منتخب در جلسه مورخ          کمیسـیون  )1کاربرگ ب (
  :تخصصی مطرح و با توجه به امتیازات اخذ شده ذیل

  امضاء  رشته تخصصی  ه علمیمرتب  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

            
    2امتیاز ماده 

    3امتیاز ماده 

    4امتیاز ماده 

    مجموع 

  : حداقل امتیاز الزم را براي ارتقا مرتبه
واجد شرایط الزم جهت طرح و بنابراین پرونده نامبرده  باشد دارا می □

 .تشخیص داده شدممیزه در هیات
  
و بنابراین پرونده نـامبرده واجـد شـرایط الزم جهـت      باشد دارا نمی □

 .تشخیص داده نشدممیزه طرح در هیات
  
  
  
  

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  :امضاء:                                                                                                             نام و نام خانوادگی
  



  
  

  :شماره و تاریخ ثبت  خانم                                                  به مرتبه               /ممیزه براي ارتقاي مرتبه آقايصورتجلسه هیات  4کاربرگ ب 
 

 ............................. خصصـی تو همچنین کمیسیون  پیشنهاد کمیسیون فرهنگی
 مرتبـه  مبنـی بـر ارتقـاي   ............  ......................................ه ممیزه مؤسسـ هیات
    ........................... به  مرتبه .................................................................خانم /آقاي

حیت ایشان با توجه مطرح و صالممیزه هیات ............. ...............مورخ  در جلسه
رأي موافـق  ... .........نامه ارتقاء، با ز بندها و مواد آیینا امتیاز ...............کسب  به
  رأي مخالف  ........... و

  .مورد تصویب قرار گرفت  □
  .مورد تصویب قرار نگرفت  □
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشته تخصصی  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  نوع عضویت

  حقیقی  حقوقی  ءامضا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

            

  ممیزهدبیر هیات
  

  :امضاء:                                                 نام و نام خانوادگی

  ممیزهرییس هیات
  

  :امضاء                                      :نام و نام خانوادگی
 

  



 

  
  
  

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نوادگی عضو هیات علمینام و نام خا  :نام موسسه  کاربرگ ج

  

  »1«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  1 -ج

  امتیازات کسب شده  هاي تکمیل شدهاد ردیفدتع  بند
  فرهنگیکمیسیون 

  مالحظات

         اجتماعیی و تربیت ی،هاي فرهنگهزتدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در حو -1-1

      هـاي  هـاي کلـی برنامـه   مؤثر در اجراي امور فرهنگی بر اسـاس سیاسـت   هايها و همکاريتدوین پیوست فرهنگی براي فعالیت تهیه و -1-2
  ها و مراکز آموزشیهاي شوراي اسالمی شدن دانشگاهپنج ساله توسعه و سیاست

      

طالب و نهادهاي فرهنگی فعـال در مؤسسـه     ،علمیهاي قانونمند دانشجویان، اعضاي هیاتتشکل مشاوره فرهنگی یا همکاري مؤثر با -1-3
  یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

      

        استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی مؤسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید موسسه محل خدمت  -1-4

تربیتی، اجتمـاعی و   هاي فرهنگی،هاي مطلوب فـرهنگــی و مشـارکـت یــا انجام فعالیتپذیري در اصالح و هدایت نگرشسئولیتم  -1-5
  با کسب موافقت موسسه محل خدمت) دانشجویان، استادان و کارکنان(یا عناوین مشابه براي کلیه اقشار دانشگاهی 

      

        ربطهاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتداري با تایید کمیسیون تخصصی ذي زشاستمرار در تقید و پایبندي به ار  -1-6

        ...)هاي فرهنگی و در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت(کسب جوایز فرهنگی   -1-7

        صالحي با تایید مرجع ذيپردازنقد و نظریه ،آزاداندیشی هايطراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی  -1-8

فرهنگی، تربیتی، اجتماعی بـا ارائـه گـواهی معتبـر      هايعلمی در زمینهافزایی و توانمندسازي اعضاي هیات هاي دانش شرکت در کارگاه  -1-9
  )ها و مراکز آموزشیشوراي اسالمی شدن دانشگاه 174علمی مصوب جلسه افزایی و توانمند سازي اعضاي هیاتنامه طرح دانشآیین 3ماده (

  
    

        ایرانی –اسالمی  -برگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با رویکرد فرهنگی -1-10

  10:حداقل امتیاز الزم      1امتیازات ماده  کل جمع
    30:حداکثر امتیاز قابل قبول

  فرهنگیدبیر کمیسیون 
  

  امضاء

  فرهنگیرییس کمیسیون 
  

  امضاء
  
  



  
  
  
  

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :وسسهنام م  کاربرگ ج
  

  » 2«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  2-ج

  بند
هاي  اد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده
  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب

          رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی -2-1

          یسکیفیت تدر -2-2

          کمیت تدریس  -2-3

                                                راهنمایی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پایان دوره تحصیل -2-4

  2جمع کل امتیازات ماده 
  20 :علمی آموزشیحداقل امتیاز الزم براي اعضاي هیات    

  40: آموزشیعلمی حداکثر امتیاز قابل احتساب براي اعضاي هیات

  دبیر کمیته منتخب
  

  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  
  

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  کاربرگ ج

  
   »3«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  3-ج

  بند
هاي  اد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده
  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب

          پژوهشی معتبر داخلی و خارجی -هاي علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه –مقاله علمی  -3-1

    هاي معتبرمروري منتشر شده در نشریه –مقاله علمی  -3-2
  

      

یـد کمیسـیون نشـریات    مـورد تای ترویجی داخلی معتبر  -هاي علمیهاي علمی و تحشیه چاپ شده در نشریهمقاله -3-3
  وزارتین

        

          ممیزه موسسهها با نظر هیات داوري مورد تایید هیاتها و فرهنگالمعارفها، دایرهشده در دانشنامه خل چاپامد -3-4

          المللیهاي معتبر ملی و بینمقاله علمی کامل ارائه شده در همایش -3-5

          المللیهاي علمی معتبر ملی و بینیشهماخالصه مقاله علمی ارائه شده در   -3-6

          پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی                                                          –مقاله علمی  -3-7

صـالح  سازي محصول یا فرآیند بـا تاییـد مراجـع ذي   اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري /تولید دانش فنی  -3-8
زارتین و نیز هر نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول و

  .جدیدي در کشور شود
  

      

ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشـتی و درمـانی در   ها، روشطراحی سیستم  1- 3-8
  ینصالح وزارتسطح کشور با گواهی مراجع ذي

        

ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشـتی و درمـانی در   ها، روشطراحی سیستم  2- 3-8
  صالح در منطقه آمایشیسطح منطقه با گواهی مراجع ذي

        

  ادامه در صفحه بعد
  دبیر کمیته منتخب

  
  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء
  
  



  
  

  :گروه  :رشته تحصیلی  :م و نام خانوادگی عضو هیات علمینا  :نام موسسه  کاربرگ ج

  
  »  3«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  3-ادامه ج

  بند
هاي  اد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده
  مالحظات

  کمیسیون   کمیته منتخب

ه تولید دستگاه شود؛ با گواهی سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر بمدل  3- 3-8
  ممیزه مرکزيکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات اداره

  
      

3-8 -4  
هاي پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس؛ به ترتیب با تولید مواد براي آزمایش

) حسب مورد(ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گواهی معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي وزار
  و تایید هیات ممیزه مرکزي وزارت مذکور

  
      

3-8 -5  
هاي خودکفایی کشور کمک موثر کند مانند اجراي روش هاي جدید پزشکی که بهانجام فعالیت

هیات  بار در ایران با گواهی هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید درمانی نوین براي اولین -تشخیصی
  ممیزه مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  
      

تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با گواهی معاونت   6- 3-8
  درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات ممیزه مرکزي وزارت مذکور

  
      

تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور با تاییـد    اختراع، اکتشاف و  7- 3-8
  معاونت پژوهش و فناوري وزارتین

  
      

3-8 -8  

اختراع، اکتشاف و تولید محصـوالت پژوهشـی کـاربردي ثبـت شـده و دسـتاوردهاي فناورانـه کـه در         
ا رعایـت مالکیـت فکـري در قالـب     هاي دکتري بها و رسالهنامهکاربردي، پایان هايچارچوب پژوهش

سازي آن بـا تاییـد مراجـع مربوطـه بـه انجـام       مراحل تجاري ،بنیان یا شرکت دانشگاهیدانش شرکت
  .رسیده باشد

  

      

      دستاوردهاي پژوهشی و فناوري به نام موسسـه محـل خـدمت متقاضـی،    ) پتنت(ثبت مالکیت فکري   9- 3-8
  .صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشدکه به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه

        

صالح شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید مراجع ذيتعیین توالی ژن ثبت  10- 3-8
  وزارتین

        

  ادامه در صفحه بعد
  دبیر کمیته منتخب

  
  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء
  



 
 

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام خانوادگی عضو هیات علمی نام و  :نام موسسه  کاربرگ ج

  

  »  3«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت  3-ادامه ج

  بند
هاي  اد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده
  مالحظات

  کمیسیون   کمیته منتخب

3-9  
معاون پژوهش  داییت باخل موسسه در دا یافتهي خاتمهو فناور یپژوهش يها طرح یعلم يها گزارش -3-9-1

  و فناوري موسسه
  

      

 نهـاد  شـده  دییـ تا با طرف قرارداد خـارج از موسسـه   يو فناور یپژوهش يها طرح یعلم يها گزارش -3-9-2
  دهندهسفارش

        

          اثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبی و فلسفی چاپ شده -3-10

          المللیداخلی یا بین) گرنت(هشی ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژو -3-11

          تصنیف، تالیف، ترجمه انتقادي، ترجمه کتاب، دانشنامه -3-12

رسـاله دکتـري تخصصـی یـا     / حوزه  3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -3-13
  حوزه 4سطح 

        

          پردازيهاي نظریهکرسی -3-14

          هاي داخلی و خارجی هسب رتبه در جشنوارک -3-15

          هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت -3-16

  3امتیازات ماده کل جمع 
  65: حداقل امتیاز الزم براي ارتقا به دانشیاري    

  75: حداقل امتیاز الزم براي ارتقا به استادي
  سقف ندارد: حداکثر امتیاز  قابل احتساب

  بدبیر کمیته منتخ
  

  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء
  



  
  

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  کاربرگ ج
  

 »4«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت 4- ج

 بند
هاي  اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب

ها و  نامه مدیریت دانشگاهینیاساس تکالیف تعیین شده در آ وقت در موسسه و مشارکت برفعال و تمامحضور  -4-1
 محوله اجرایی هايفعالیتو سایر  و فناوري پژوهشی ،آموزش عالی هايهسسوم

 

 

  

هنري و گی، برنامه پژوهشی، فناوري، آموزشی، فرهنهاي فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه -4-2
  با توجه به سطح برگزاري  آنمدیریت اجرایی 

 

 

  

صنعتی تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنري، واحدهاي نیمههايکارگاه ها و اندازي آزمایشگاهراه طراحی و -4-3
  هاي تخصصی مجازي، حسب اهمیت و تجهیزات موجود و میزانهاي تخصصی، شبکهو پژوهشی، کتابخانه

  ري بردابهره 
  

  

ها  شهرك ،و فناوري پژوهشی عالی، هاي آموزش سسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاري م -4-4
  بنیانهاي دانش هاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکت و پارك

  
  

   لمی کشورهاي عو ریاست قطب معتبر یعلم يها هینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو  ،يریسردب ،یمسئولریمد -4-5

 

  

هاي عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن/ کشور یرسم یعلم يها قطب هايعضویت در یکی از هسته -4-6
  علمی

  

  

   مراکز رشد / هاعضویت در شوراهاي پارك -4-7

  

یا المللی، با تایید شوراي پژوهشی موسسه و  اي و بیني علمی در سطوح ملی، منطقهها شیهما يریدب -4-8
  ربط نهادهاي ذي

  

  

      گانه سه يقوادر  تیمسئولایفاي  -4-9

  ادامه در صفحه بعد
  دبیر کمیته منتخب

  
  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء



  
  

کاربرگ 
  ج

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه
  

   »4«ي ماده هاخالصه امتیازات کسب شده از فعالیت 4-ادامه ج

 بند
هاي  اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

 کمیسیون  کمیته منتخب

شوراي عالی انقالب  اعم از رسمی هايو کمیسیون ها هیات ،ها کمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها، -4-10
 ،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، فرهنگی، شوراي عتف، 

 ...و  ها فرهنگستان

    

  اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و ترویج کارآفرینیرشتههاي جدید و میانایجاد رشته -4-11
    

   با تایید شوراي پژوهشی موسسه) مدیریت پروژه(اي رشتههاي بزرگ تحقیقاتی بینراهبري پروژه -4-12
   

   نظام آموزش عالی ها با هدف افزایش کارآیی و اثربخشیها و فعالیتاي برنامهطراحی، تدوین و اجر - 4-13
   

مرکز سنجش آموزش وزارت  /هاي سراسري، با تایید سازمان سنجش آموزش کشورطراحی سوال آزمون -4-14
  مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی/ ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

    

، ارتقاي )کارورزي جامع علوم پایه و پیش(اي و درون دانشگاهی هاي جامع منطقهآزمون طراحی سوال -4-15
  و نظایر آن) Ph.D(هاي جامع دکتري تخصصی دستیاران، امتحان

 
   

      تدوین کتاب به شیوه گردآوري - 4-16

      هاي علمی معتبرهاي همایشتدوین مجموعه مقاله -4-17

      دانشجویان خارجی با تایید رئیس موسسه ایجاد ظرفیت فعال در جذب -4-18

  10: علمی آموزشیحداقل امتیاز الزم براي اعضاي هیات      4جمع امتیازات ماده 
  35: علمی آموزشیحداکثر امتیاز قابل احتساب براي اعضاي هیات

        » 4«و » 3«، » 2«مجموع امتیازات مواد 
  دبیر کمیته منتخب

  
  امضاء

  رییس کمیسیون تخصصی
  

  امضاء
  
  



  
 

هاي ماده  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1

  

  هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیتولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در حوزه تدوین کتاب، مقاله و -1-1

  

  عنوان اثر  ردیف
  ) ه هنريو ارزند کتاب، مقاله و اثر بدیع(

  نوع فعالیت
فرهنگی، تربیتی، (

  )اجتماعی، تلفیقی

  تاریخ انتشار   نوع اثر
  و یا گواهی پذیرش چاپ

  )سال –ماه (

  همکاران نام متقاضی و 
  به ترتیب

  امتیاز
اثر بدیع  و ارزنده   مقاله  کتاب  کمیسیون فرهنگی

  هنري
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
  4تا  :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم

    مـع کـلجـ  ندارد: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء



  
  
  
  
  
  

  
هاي  کاربرگ

  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1ه ماد
  

  زشیها و مراکز آموهاي شوراي اسالمی شدن دانشگاهسیاست ساله توسعه وهاي پنجهاي کلی برنامههاي موثر در اجراي امور فرهنگی بر اساس سیاستها و همکاريتهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي فعالیت -1-2
  

  عنوان فعالیت و همکاري موثر /عنوان پیوست فرهنگی  ردیف
  همکاران نام متقاضی و   مرجع تأیید کننده  تاریخ انجام فعالیت  شرح فعالیت  در اجراي امور فرهنگی

  به ترتیب
  امتیاز

   کمیسیون فرهنگی
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  3تا  :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    لک عمج  ندارد : امتیاز در موضوع حداکثر

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  
 
 



  
 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1ماده 

  

  منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگعلمی، طالب و نهادهاي فرهنگی فعال در موسسه یا حوزه علمیه بههاي قانونمند دانشجویان، اعضاي هیاتمشاوره فرهنگی یا همکاري موثر با تشکل  -1-3

  

  عنوان مشاوره فرهنگی یا همکاري موثر   ردیف
  مرجع   تاریخ انجام فعالیت  شرح فعالیت  .....هاي قانونمند دانشجویان، با تشکل

  د کننده ییتأ
  امتیاز

  کمیسیون فرهنگی
   پایان  شروع

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  2تا  :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    ـع کـلمج  ندارد : موضوعحداکثر امتیاز در 

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
      

 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1ماده  

  

  یاد ملی نخبگان و تایید موسسه محل خدمت فرهنگی موسسه یا معاون فرهنگی بن استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون -1-4
  

  

یف
رد

  

  واحد دانشگاهی محل فعالیت  عنوان حکم
  امتیاز  تاریخ انجام فعالیت  مشخصات ابالغ 

   پایان  شروع  تاریخ  شماره  کمیسیون فرهنگی
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  7/0: سالیا نیمحداکثر امتیاز در واحد کار 
    کلع جـمـ  5: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه   1ماده 

  

با کسب موافقت ) دانشجویان، استادان و کارکنان(هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و یا عناوین مشابه براي کلیه اقشار دانشگاهی هاي مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتپذیري در اصالح و هدایت نگرشسئولیتم -1-5
  موسسه محل خدمت

  

  ردیف

   نیمسال تحصیلی  عنوان متناسب با نوع فعالیت

  امتیاز
  کمیسیون فرهنگی

ریزي و مشارکت در امور طراحی، برنامه
فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و علمی براي 

  علمی، طالبدانشجویان، اعضاي هیات
  و کارکنان

هاي اخالق مراکز عضویت در کمیته
  هاها و دانشگاهتحقیقاتی، بیمارستان

  

  :هاي مرتبط از قبیلسایر فعالیت
اي علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به مشاورهعرضه خدمات ) الف

  دانشجویان و طالب
  ... ها وها، مساجد، خوابگاهحضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانون) ب
ایرانی پیشرفت با تایید _مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوي اسالمی) ج

  ربطکمیسیون تخصصی ذي
  اندیشی اساتیددر تشکیل جلسات هم مشارکت فعاالنه) د

  دوم   اول 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  4تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    جمـع کـل  8: موضوعحداکثر امتیاز در 

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  یسیون فرهنگینام و نام خانوادگی دبیر کم
  

  امضاء



 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1ماده 

  

  امتیاز  ربطذيداري با تایید کمیسیون هاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتاستمرار در تقید و پایبندي به ارزش -1-6
  کمیسیون فرهنگی

  ندارد: سالمتیاز در واحد کار یا نیمحداکثر ا
    جمع کل  5: حداکثر امتیاز در موضوع

 

  ...)هاي فرهنگی ودر زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت(کسب جوایز فرهنگی  -1-7
  

  عنوان جایزه   ردیف
  زمینه جایزه اعطا شده

  اسامی سایر افرادي که جایزه به صورت   مرجع اعطاي جایزه
  .به آنان تعلق گرفته استمشترك 

  امتیاز
 ترویج فرهنگ   کمیسیون فرهنگی

  ایثار و شهادت
هاي مسئولیت

  هاسایر زمینه  فرهنگی

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  2هر مورد تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    لجـمـع کـ  8: اکثر امتیاز در موضوعحد

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  
  
  
  



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   1ماده 

  

  صالحپردازي با تایید مرجع ذينقد و نظریه ،آزاداندیشی هايطراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی -1-8
  

  عنوان فعالیت  ردیف
  نوع همکاري  نوع فعالیت

  همکاران نام متقاضی و    مرجع تأیید کننده
  به ترتیب

  امتیاز
  کرسی  کمیسیون فرهنگی

  آزاد اندیشی 
کرسی 

  نقد
  کرسی 

  مشارکت  طراحی  نظریه پردازي

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  2تا  1: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    ـلک عمجـ  6: موضوعداکثر امتیاز در ح

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  

 
 
 



  
 
 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه   1ماده 

  

   هاي فرهنگی، تربیتی، اجتماعی با ارائه گواهی معتبرعلمی در زمینهسازي اعضاي هیاتافزایی و توانمندهاي دانششرکت در کارگاه  -1-9
  

  تاریخ   .....تربیتی، فرهنگی،  هايدر زمینه سازيافزایی و توانمندعنوان کارگاه دانش  ردیف
  برگزاري کارگاه

مدت زمان شرکت در کارگاه 
  امتیاز  مرجع برگزار کننده  )ساعت(

  کمیسیون فرهنگی
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  امتیاز   2 ساعت آموزش 16به ازاي هر : سالدر واحد کار یا نیم حداکثر امتیاز 
    مع کـلجـ  10: موضوعحداکثر امتیاز در 

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه   1ماده 

  

  ایرانی -اسالمی -رویکرد فرهنگیثار و کارگاه هنري با برگزاري نمایشگاه آ  -1-10
  

یف
رد

  

  عنوان نمایشگاه
  تاریخ برگزاري نمایشگاه

  امتیاز  مرجع برگزار کننده  محل برگزاري نمایشگاه
  پایان  شروع   کمیسیون فرهنگی

  سال  ماه  روز  سال  ماه  روز
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  2تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
    لع کـمجـ  5: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  

  امضاء
  
  



 
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :ام موسسهن   2ماده 

  

  رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی -2-1
  

  هاي مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت تقاضا در کمیته منتخب امتیاز کل هر یک از نیمسال
  امتیاز کل دوره   هاي مربوطکسب شده از کاربرگ 

  مالحظات  امتیاز

      کمیسیون  کمیته منتخب  دهم  نهم   هشتم   هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

                  

  

  

  

  

          

  7/0: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
        کـل عمج  7: حداکثر امتیاز درموضوع

     مدیر  گروهنام و نام خانوادگی 
  

                                                        
  امضاء

                                            دبیر کمیته منتخبنام و نام خانوادگی 
  
  

  امضاء

  کمیته منتخبرییس نام و نام خانوادگی 
  
  

  امضاء
  
  



  
  

  
هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   2ماده 

  

  کیفیت تدریس -2-2
                          

یف
رد

  

  هاي ارزیابیگروه
  بر اساس) 20امتیاز از (ارزشیابی حسب مورد 

  ممیزه موسسههاي مورد تایید هیات هاي و شاخصکاربرگ

  
  امتیاز نهایی

  )از بیست( 

  )8بر مبناي صفر تا (امتیاز 
  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب

    دانشجویان  1
  

      
  
  

      

        مدیر گروه   2

        رییس دانشکده  3

  ندارد: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
        لجمـع ک  8: حداکثر امتیاز در هرموضوع

    مدیر گروهنام و نام خانوادگی 
  

                                                        
  امضاء

                                            دبیر کمیته منتخبنام و نام خانوادگی 
  
  

  امضاء

  کمیته منتخبرییس نام و نام خانوادگی 
  
  

  امضاء
  .شودسنجیده می) زهممیبا شیوه مورد تایید هیات(هاي ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی در چهار سال قبل از دوره ارتقا و ارزیابی مدیرگروه و رئیس دانشکده بر اساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگکیفیت تدریس  -1

  . هاي ارزشیابی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، مالك ارزیابی استکاربرگ معارف گروه علمیهیات اعضاي براي  - تبصره
  :به صورت زیر خواهد بود نتایج ارزیابی اخذ شده از هايبرحسب امتیاز قابل اعطا هايامتیاز -2
 0  ؛99/17 تا 16 مابین ارزیابی نتایج براي امتیاز  99/1تا 

 2  ؛99/18تا  18امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین   99/3تا 
 4  20تا  19امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین  8تا.  

  
  



  
  
 

 
  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه   2ماده 

  

  کمیت تدریس -2-3
  

  )10(  )9(  )8(  )7(   )6(  )5(  ) 4(  )3(  )2(  )1(  ستون

  ردیف

نمیسال 
سال   تحصیلی

تعداد   نام درس  تحصیلی
  واحد

  تعداد 
  مدرسین

  مؤسسه 
  محل تدریس

  ضریب  مقطع تدریس
مقطع 

   تدریس 

  ضریب
  نوع تدریس 

حضوري،  حضوري، نیمه( 
  )غیرحضوري

  امتیاز مکتسبه 
  )9ستون ( ) 8ستون (

  ) تحصیالت   اسیکارشن  کاردانی  دوم  اول  )4ستون
  تکمیلی

                           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  5: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
  کمیسیون   کمیته منتخب  لجـمـع ک  30: موضوعحداکثر امتیاز در 

    
     نام و نام خانوادگی متقاضی

  
                                                        

  امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                            
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  .است »5/1«   تخصصی دکتري یا دکتري و »25/1« اي ارشد یا دکتري حرفهکارشناسی،  »1«کارشناسی  ،» 5/0«کاردانی   دورههر واحد تدریس در میت تدریس براي امتیاز ک. 1
  .ها به دست آورد سسهوتدریس در سایر م باسسه محل خدمت وتوان پس از کسب مجوز از م امتیازهاي این بند را می درصد 20حداکثر تا . 2
  .برابر قابل افزایش است» 2/1«هاي خارج از کشور با مجوز موسسه تا شعب موسسه در خارج کشور یا دانشگاه ،المللیبین هاي مشتركامتیاز تدریس در دوره .3

  .شوندهاي معارف از امتیاز مربوط به این بند برخوردار میهیات علمی گروه معارف در چارچوب واحدهاي مصوب گروه اعضاي -تبصره
  
  



  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :و نام خانوادگی عضو هیات علمی نام  :نام موسسه   2ماده 

  

  در پایان دوره تحصیل یکارشناس پروژه سرپرستیو  ییراهنما -2-4

  

   عنوان پروژه  ردیف

  تاریخ 
سال   انجام فعالیت 

  تحصیلی

  مؤسسه 
محل تحصیل 

  دانشجو
تعداد   نام دانشجو

  واحد 
  حاصل ضرب تعداد واحد

  »3/0«در امتیاز واحد کار 

  امتیاز

نیمسال   کمیسیون  کمیته منتخب  مالحظات
  اول

نیمسال 
  دوم

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  به ازاي هر واحد 3/0: سالکار یا نیم حداکثر امتیاز در واحد
        لمـع کج  5: موضوعحداکثر امتیاز در 

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                            
  
  

  امضاء

  خانوادگی دبیر کمیته منتخب نام و نام
  
  

  امضاء
 

  
  
  



  
  
  
  

  

  هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

   )نامهآیین 3بند در جدول شماره  مورد توضیحات و تبصره هاي ذیل این 15با توجه به (پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  -پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی –مقاله علمی  -3-1
  

  
         

  
  

  نام نشریه   عنوا ن مقاله  ردیف

نوع نمایه علمی 
  نشریه

  کشور/مؤسسه
  محل انتشار 

ضریب 
  تأثیر

با ذکر  
پایگاه 
  استنادي

ضریب 
  تأثیر 
  متوسط

نی
شا

مپو
د ه

رص
د

  

  مشخصات نشریه

  نام متقاضی
  به ترتیب همکارانو 

  امتیاز

  مالحظات
 ، علمیISC/ISI: مانند

  ....پژوهشی وزارتین و

IS
SN

 

سال 
  انتشار

شماره 
  مجله

  کیفیت
(Q) 

کمیته 
  کمیسیون   منتخب

                                

                                

  7تا  :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
        لمع کج  ندارد: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

                                            رییس کمیسیون تخصصی  نام و نام خانوادگی 
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :شته تحصیلیر  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  هاي معتبرمروري منتشر شده در نشریه –مقاله علمی   -3-2
  

یف
رد

  

  نام نشریه معتبر  مروري -عنوان مقاله علمی 

  نوع نمایه علمی نشریه
ضریب تأثیر 
با ذکر پایگاه 

   استنادي

  تاریخ انتشار
  )سال( 

  همکاران نام متقاضی و 
  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
لمی پژوهشی ع: مانند

علمی پژوهشی / وزارتین
  /حوزه علمیه

ISC/ISI/ ….  

  کمیسیون  کمیته منتخب 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  7تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جمـع کل  30: عحداکثر امتیاز در موضو

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  

 



  
 
  
 
  

هاي  ربرگکا
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین–هاي علمی ي علمی و تحشیه چاپ شده در نشریههامقاله -3-3
  

  نام نشریه  عنوان مقاله و تحشیه   ردیف
  

  تاریخ انتشار
  )سال(

شماره 
  جله م

  همکاران نام متقاضی و 
  به ترتیب

  امتیاز

  کمیسیون  کمیته منتخب  مالحظات

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  3تا  :سالیا نیم متیاز در واحد کارحداکثر ا
        جمـع کل  9: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
 
  



  
  
  
  

  هاي کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده  

  

  ممیزه موسسهها با نظر هیات داوري مورد تایید هیاتها و فرهنگالمعارفهها، دایرشده در دانشنامه خل چاپادم -3-4
  

  نام نشریه  عنوان مدخل چاپ شده   ردیف
  محل چاپ مدخل

  تاریخ انتشار
  )سال(

  همکاران ی و نام متقاض
  به ترتیب

  امتیاز
  هافرهنگ  دایره لمعارف  دانشنامه  مالحظات

کمیته 
  کمیسیون  منتخب

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  2 تا :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جـمع کل  8: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  خبنام و نام خانوادگی دبیر کمیته منت
  
  

  امضاء
  
  
  



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه  3ماده 

  

   المللیملی و  بین معتبر یعلم يها شیهمادر شده  ارائه کامل یمقاله علم -3-5
  

  عنوان همایش علمی معتبر   تاریخ  ردیف
  اللملی ملی و بین

  محل برگزاري
  برگزار کننده

  عنوان مقاله  همایش 
  نام متقاضی 

  همکاران و 
  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب  شهر  کشور  مالحظات

  

  هجري شمسی

                  

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  

  هجري شمسی

                  

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  2تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  کـل عمج  12: موضوعحداکثر امتیاز در 

      
  

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

م خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             نام و نا
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  .باشد همکاران او ی انیدانشجو تواند با همکاريها میاین مقاله. است مقاله 3 همایش در هر سال کی درقابل قبول از متقاضی  هايهمقال تعدادحداکثر  - تبصره

  
      



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه  3ماده 

  

   المللیملی و بین معتبر یعلم يها شیهمادر شده  خالصه مقاله علمی ارائه -3-6
  

  عنوان همایش علمی معتبر ملی   تاریخ  ردیف
  محل برگزاري

برگزار کننده 
  مقالهخالصه عنوان   مایشه

  نام متقاضی 
  همکاران و 

  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب  شهر  کشور  مالحظات

  

  هجري شمسی

                  

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  

  هجري شمسی

                  

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  1تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  لع کـمج  5: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             نام و 
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  .باشد همکاران ای و انیدانشجو اريتواند با همکها میاین خالصه مقاله. است مقاله 3همایش در هر سال  کی درقابل قبول از متقاضی  هايهمقالخالصه   تعدادحداکثر  - تبصره

  
 



 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه  3ماده 

  

  متقاضی مستخرج از رسالهپژوهشی  -  یمقاله علم  -3-7
  

  نام نشریه   عنوا ن مقاله  ردیف
  نوع نمایه علمی نشریه

کشور /مؤسسه
  محل انتشار

  ر ضریب تأثی
با ذکر پایگاه 

  استنادي

ضریب 
تأثیر 
  متوسط

  نام متقاضی   مشخصات نشریه
  همکاران و 

  به ترتیب

  امتیاز
/ علمی پژوهشی وزارتین: مانند  مالحظات

  /علمی پژوهشی حوزه علمیه
ISC/ISI/ ….  

  سال 
  انتشار

شماره 
  مجله

کمیته 
  کمیسیون   منتخب

                          

                          

                          

                          

  2تا  :سالیا نیم متیاز در واحد کارحداکثر ا
  5: حداکثر امتیاز در موضوع

        مع کـلج

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                           
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء



  

  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

صالح وزارتین و نیز هر نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول ع ذيسازي محصول یا فرآیند با تایید مراجاختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/ تولید دانش فنی  -3-8
   .جدیدي در کشور شود

   

یف  موضوع  شماره بند
رد

  

  عنوان فعالیت

  محل ثبت
تاریخ 

  ثبت

نام متقاضی و 
  همکاران 
  به ترتیب

  مرجع 
  تأیید کننده 

سمت در 
ارتباط با 

  تفعالی

نام واحد یا 
سازمان 
استفاده 

  کننده

  امتیاز

داخل 
  کشور

  خارج کشور
  )نام کشور(

کمیته 
  کمیسیون  منتخب 

3-8 -1  
ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، ها، روشطراحی سیستم

  صالح وزارتینبهداشتی و درمانی در سطح کشور با گواهی مراجع ذي

                      

                      

3-8 -2  
ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، روشها، طراحی سیستم

  صالح در منطقه آمایشیبهداشتی و درمانی در سطح منطقه با گواهی مراجع ذي

                      

                      

3-8 -3  
دستگاه سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید مدل

شود؛ با گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
  ممیزه مرکزيتایید هیات

                      

                      

3-8 -4  
هاي پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی تولید مواد براي آزمایش

و داروي وزارت بهداشت،  معکوس؛ به ترتیب با گواهی معاونت درمان یا معاونت غذا
  و تایید هیات ممیزه مرکزي وزارت مذکور) حسب مورد(درمان و آموزش پزشکی 

                      

                      

3-8 -5  
خودکفایی کشور کمک موثر کند مانند اجراي  هاي جدید پزشکی که بهانجام فعالیت

هی هیات ممتحنه بار در ایران با گوا درمانی نوین براي اولین - هاي تشخیصیروش
  رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                      

                      

3-8 -6  
تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با 

یات ممیزه گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید ه
  مرکزي وزارت مذکور

                      

                      

  .آیین نامه به تفکیک درج شده است 3جدول شماره  8در بند  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  ل این کاربرگجـمـع کـ   20 :  6تا  1از بندهاي : حداکثر امتیاز در موضوع

    

  ادامه در صفحه بعد
  متقاضی   نام و نام خانوادگی 

  
                                                        

  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
 
 



 
 
  

 

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :وادگی عضو هیات علمینام و نام خان  :نام موسسه  3ماده 

  

صالح وزارتین و نیز هر نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا سازي محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذياختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/ تولید دانش فنی  - 8-3ادامه 
  .دي در کشور شودمحصول جدی

 

یف  موضوع  شماره بند
رد

  

  عنوان فعالیت

  محل ثبت
تاریخ 
  ثبت

  نام متقاضی 
  همکاران و 

  به ترتیب

  مرجع 
  تأیید کننده 

سمت در 
ارتباط با 

  فعالیت

نام واحد 
یا سازمان 
استفاده 

  کننده

  امتیاز

داخل 
  کشور

  خارج کشور
  )نام کشور(

کمیته 
  کمیسیون   منتخب 

3-8 -7  
ختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبـت شـده در مراجـع قـانونی     ا

  داخل کشور با تایید  معاونت پژوهش و فناوري وزارتین
                      

                      

3-8 -8  

اختراع، اکتشاف و تولید محصـوالت پژوهشـی کـاربردي ثبـت شـده و دسـتاوردهاي       
هـاي دکتـري بـا    ها و رسـاله نامهي، پایانهاي کاربردفناورانه که در چارچوب پژوهش

بنیـان یـا شـرکت دانشـگاهی، مراحـل      رعایت مالکیت فکري در قالب شرکت دانـش 
  .سازي آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشدتجاري

                      

                      

3-8 -9  
محـل  دستاوردهاي پژوهشی و فنـاوري بـه نـام موسسـه     ) پتنت(ثبت مالکیت فکري 

صورت تحـت لیسـانس از آن   که به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه خدمت متقاضی،
  .استفاده شده باشد

                      

                      

3-8 -10  
شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید تعیین توالی ژن ثبت

  صالح وزارتینمراجع ذي
                      

                      

  .آیین نامه به تفکیک درج شده است 3جدول شماره  8در بند  :سالیا نیم ر امتیاز در واحد کارحداکث
   30حداکثر  10تا  7از بندهاي : حداکثر امتیاز در موضوع

      جـمع کـل

      جمع کل با جمع کل کاربرگ قبل

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  .گیردامتیاز کامل و به مورد دیگر نصف امتیاز تعلق می اي باشد به یک مورد، به همراه چاپ مقاله) 8-8-3موضوع بند (المللی چنانچه ثبت اختراع در سطح بین  - تبصره

  
  



  
  
 

هاي  اربرگک
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

 3 -9-  
  سهمعاون پژوهش و فناوري موس داییت بادر داخل موسسه  یافتهي خاتمهو فناور یپژوهش يها طرح یعلم يها گزارش - 3-9-1

  

  خاتمه یافته و فناوري عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی   ردیف
  در داخل موسسه

شماره و تاریخ 
  گواهی خاتمه طرح

  نوع طرح  تاریخ انجام

  میزان اعتبار 
  نام متقاضی 

  همکاران و 
  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
  بنیادي و   کاربردي  نظري  پایان  شروع 

  توسعه اي
کمیته 
  کمیسیون  منتخب

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  2تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جـمع کـل  6: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  
                                                      

  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
       
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  : علمیهیات ام و نام خانوادگی عضون  :نام موسسه  3ماده 

  

 3 -9  
  ه دهندسفارش نهاد شده دییتا با طرف قرارداد خارج از موسسه يو فناور یپژوهش يها طرح یعلم يها گزارش -3-9-2

  

  عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوري  ردیف
  با طرف قرارداد خارج از موسسه 

شماره و تاریخ 
  گواهی خاتمه طرح

ش نهاد سفار
  دهنده طرح

  نوع طرح  تاریخ انجام

میزان 
  اعتبار 

  نام متقاضی 
  همکاران و 

  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
  بنیادي و   کاربردي  نظري  پایان  شروع 

  توسعه اي
کمیته 
  کمیسیون  منتخب

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  15تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  ندارد: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

رییس کمیسیون تخصصی                                              نام و نام خانوادگی
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  

                                                                                                                                                                                    



                            
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  ي یا ادبی و فلسفی چاپ شدههنر ارزنده و عیبد اثر -3-10
  

  مرجع   ناشر  ام اثرن  ردیف
  تأییدکننده

  نوع اثر بدیع و ارزنده
  همکاران نام متقاضی و 

  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب  فلسفی  ادبی  هنري   مالحظات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  10تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جـمع کـل  30: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                          
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  المللیداخلی یا بین) گرنت(ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی  -3-11

  

یف
رد

  

  ان فعالیتعنو
پژوهشی  میزان اعتبار  تاریخ انجام فعالیت

  جذب شده
  ) میلیون ریال یا دالر(

  ماهیت اعتبار
  کشور یا سازمان 
  تأمین کننده اعتبار

  امتیاز

  پایان  شروع  کمیسیون  کمیته منتخب  خارجی  داخلی  مالحظات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  دالر گرنت خارجی 5000میلیون ریال گرنت داخلی و یا  150یک امتیاز  به ازاي هر :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جـمع کـل  12: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
       

  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

       
هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :ات علمینام و نام خانوادگی عضو هی  :نام موسسه  3ماده 

  

   ، دانشنامهکتاب، تالیف، تصحیح انتقادي، ترجمه تصنیف -3-12
  

  
  

یف
رد

  

  عنوان  کتاب

  ویرایش   نوع فعالیت

  نام ناشر 

  تاریخ انتشار

  همکاران نام متقاضی و 
  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات

یف
صن

ت
یف  

تأل
ح   

حی
تص

دي
تقا

ان
اب  

 کت
مه

رج
ت

  

امه
شن

دان
  

اولین   ادبی   علمی 
  چاپ

  آخرین تجدید چاپ یا ویرایش
کمیته 

تاریخ نشر   کمیسیون  منتخب 
  مجدد

نوبت آخرین 
  چاپ

درصد 
  تجدیدنظر

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  جـمع کـل    7  10  15  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
      

  10  ندارد  :حداکثر امتیاز  در موضوع
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

  
                                                        

  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء



 
 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  حوزه 4رساله دکتري تخصصی یا سطح / حوزه  3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیاوره پایانراهنمایی و مش -3-13

 

  دکتري تخصصی رساله/ عنوان  پایان نامه   ردیف 

  مقطع تحصیلی
  

  محل دانشگاه  تاریخ  دفاع  نام دانشجو
  تحصیل دانشجو

  امتیاز    
  / کارشناسی ارشد

  /حوزه 3سطح 
  دکتري حرفه اي

/ دکتري تخصصی
  حوزه 4سطح 

  اسامی 
  استادان راهنما

  اسامی
  استادان مشاور 

کمیته 
  کمیسیون  منتخب

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

    6  2  استادان راهنما  :سالیا نیم رحداکثر امتیاز در واحد کا
  مع کلج

    
  5/1  5/0  استادان مشاور   :سالیا نیم رحداکثر امتیاز در واحد کا
  25  :حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

                            نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                 
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  3ماده 

  

  پردازيهاي نظریهکرسی -3-14
  

  عنوان فعالیت   ردیف  موضوع   بند
  مرجع 

  /تایید کننده
  ع داوريمرج

  امتیاز  سطح کرسی نظریه پردازي

  مالحظات
همایش ها و 
  میزگردهاي 
  مراکز علمی

  کمیسیون  کمیته منتخب  بین المللی  ملی

  ترویجی -هاي علمیارائه کرسی  1- 3-14
                  

                  

3-14 -2  
 زبرگرفته ا پژوهشی - و نتایج علمی دستاوردها ارائه

مراکز  میزگردهاي ها و همایش در پردازي نظریه  هاي کرسی
  المللی بین علمی ملی و

                  

                  

معارف  علوم انسانی و ویژههاي علوم بهدر حوزهنقد علمی   3- 3-14
 اسالمی 

                  

                  

معارف  و علوم انسانی ویژههاي علوم بهدر حوزهنوآوري   4- 3-14
 اسالمی 

                  

                  

معارف  علوم انسانی و ویژههاي علوم بهدر حوزهپردازي  نظریه  5- 3-14
 اسالمی

                  

                  

  2-3جدول شماره  15برابر امتیازهاي مشخص شده در بند  :سالیا نیمحداکثر امتیاز در واحد کار 
        جـمع کـل  ندارد: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  
                                                        

  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



 
 
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :ت علمینام و نام خانوادگی عضو هیا  :نام موسسه  3ماده 

  

  داخلی و خارجیهاي  کسب رتبه در جشنواره - 3-15
  

  عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنري ارائه شده   ردیف
  در جشنواره

  سطح و عنوان جشنواره
  عنوان رتبه 
  کسب شده

  سال 
  کسب رتبه

  نام متقاضی 
  همکاران و 

  به ترتیب

  امتیاز
  داخلی 

  المه طباطبائی، فارابی خوارزمی، رازي، ع(
  ...) و هنري فجر و 

کمیته   خارجی
  کمیسیون   منتخب

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  6تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
      جـمع کـل  10: حداکثر امتیاز در  موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
 
 

  
  



  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :موسسه نام  3ماده 

  

  هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت -3-16
  

 فعالیتعنوان   ردیف

 نوع فعالیت

 تاریخ 
  نام مجله یا موسسه 

 موضوع داوري و نظارت

 امتیاز

 مالحظات
  داوري مقاله

  پژوهشی  -علمی  
 معتبر

  داوري آثار 
  زندهبدیع و ار

 هنري 

داوري 
 کتاب

  داوري یا 
  بر طرح  نظارت

 پژوهشی

کمیته 
 منتخب 

 کمیسیون

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  :سالیا نیم کارحداکثر امتیاز در واحد 
  :  حداکثر امتیاز در موضوع

       جـمع کـل  2 2 1 1
10  

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  م و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخبنا
  
  

  امضاء
  
  

  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  محوله اجرایی هايفعالیت   و سایر و فناوري پژوهشی ،یآموزش عال هايهسسوها و م نامه مدیریت دانشگاهینیاساس تکالیف تعیین شده در آ وقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام-4-1
           

  هاي انجام شده توسط عضو هیات علمی کمیت و کیفیت فعالیت  نوع همکاري و حضور در مؤسسه   نیمسال
  امتیاز کسب شده 

  نیمسال در هر

  امتیاز

  مالحظات
تمام   دوم  اول

  وقت
نیمه 
  وقت

نیمه 
  حضوري

تعداد واحد 
  موظف تدریس 

  اد واحد تعد
 هاي اجرایی محوله عناوین سایر فعالیت  حق التدریس 

  حضور فعال و مشارکت 
  کمیسیون  کمیته منتخب  در انجام تکالیف 

 ضعیف متوسط خوب

                              
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  1 :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  8: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  عضو هیات علمی
  
  

  امضاء

  تخصصی  رییس کمیسیون
  
  

  امضاء

  دبیر کمیته منتخب 
  
  

  امضاء

  رییس کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  

  
  
  
  



  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ه ماد

  

  با توجه به سطح برگزاري  آنهنري و مدیریت اجرایی برنامه پژوهشی، فناوري، آموزشی، فرهنگی، هاي فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه -4-2
  

  عنوان فعالیت   ردیف

  تاریخ  سطح برگزاري
  مرجع   م فعالیت انجا

  تأیید کننده
شماره و تاریخ 

  تاییدیه

  نام متقاضی 
  همکاران  و 

  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
کمیته   پایان  شروع   المللیبین  ملی   استانی  موسسه

  کمیسیون  منتخب

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  2 :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  6: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                  
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  

  



  
  
  

  هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  هاي تخصصی مجازي، حسب اهمیت و تجهیزات موجود و میزانهاي تخصصی، شبکهصنعتی و پژوهشی، کتابخانهواحدهاي نیمه هاي تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنري،ها و کارگاه اندازي آزمایشگاهطراحی و راه -4-3
  برداري بهره 

  

  عنوان فعالیت  ردیف
  محل انجام   تاریخ انجام فعالیت

  فعالیت
  مرجع 

  تأیید کننده 
شماره و تاریخ 

  تائیدیه
  همکاران نام متقاضی و 

  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب   پایان  شروع  مالحظات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  4 :سالیا نیم متیاز در واحد کارحداکثر ا
  جـمع کـل  6: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  م خانوادگی متقاضی   نام و نا
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :ام و نام خانوادگی عضو هیات علمین  :نام موسسه  4ماده 

  

  بنیانهاي دانش هاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکت ها و پارك شهرك ،و فناوري پژوهشی عالی، هاي آموزش سسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاري م -4-4
  

تاریخ و شماره   نوع فعالیت  ردیف
  موافقت اصولی

اریخ و شماره ت
  موافقت قطعی

تاریخ تأسیس و 
  شروع فعالیت

  مرجع 
  تأیید کننده

نام متقاضی و 
  همکاران 
  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب  مالحظات

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  4 تا :سالیا نیم متیاز در واحد کارداکثر اح
  جـمع کـل  8: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  هاي علمی کشورو ریاست قطب معتبر یعلم يها هینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو ،يریسردب ،یمسئولریمد -4-5
 

  علمی یا قطبنام نشریه   ردیف

  تاریخ انجام فعالیت  نوع نشریه  نوع همکاري

  شماره و تاریخ 
  حکم انتصاب

  امتیاز
  مالحظات

  

مدیر   
  سردبیر  مسئول

عضو 
هیات 

  تحریریه

رئیس 
قطب 
  علمی

علمی 
  پژوهشی

علمی 
کمیته   پایان  شروع  ترویجی

  کمیسیون  منتخب 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  به ازاي هر سال 3تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  12: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  اءامض

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



  
  
  
 

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  هاي علمیعضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن /کشور یرسم یعلم يها قطب هايعضویت در یکی از هسته -4-6
 

یف
رد

  

  نوع همکاري  انجمن علمی / نام قطب علمی
شماره و تاریخ   تاریخ انجام فعالیت

  حکم انتصاب

  امتیاز
  کمیسیون    کمیته منتخب   پایان  شروع  مالحظات

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  به ازاي هر سال  1 :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  4: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                              نام و نام
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  

  



  
  

  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  رشد مراکز / هاعضویت در شوراهاي پارك -4-7
 

یف
رد

  

  محل فعالیت   نوع همکاري  مرکز رشد/ نام پارك
  مرکز رشد /پارك

مدت 
همکاري 

  )عتسا(

  تاریخ 
شماره و تاریخ   انجام فعالیت

  حکم انتصاب

  مالحظات  امتیاز
  

  کمیسیون   کمیته منتخب   پایان  شروع  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  امتیاز 1ساعت حضور  50به ازاي هر  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
        جمع کل   4: حداکثر امتیاز در موضوع

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

ام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             ن
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
 
 
 
 



 
 
  
  

  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه  4ماده 

  

  ربط المللی، با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي ذي اي و بیندر سطوح ملی، منطقهي علمی ها شیهما يریدب -4-8
   

یف
رد

  

  عنوان همایش
  تاریخ   نوع همایش

  برگزاري
  شماره و تاریخ 

  انتصاب  حکم

  امتیاز
  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب المللی بین  ملی   اي منطقه

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  2تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جمع کـل  6: حداکثر امتیاز  در موضوع 

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

م و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             نا
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  

  
  
  



  
  

  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :علمینام و نام خانوادگی عضو هیات  :نام موسسه  4ماده 

  

  گانه سه يقوادر  تیمسئولایفاي  -4-9
  

یف
رد

  

  عنوان مسئولیت
  تاریخ  مشخصات ابالغ

  انجام فعالیت

  مدت فعالیت
  روز/ ماه/ بر حسب سال

  پذیرش مسئولیت قواي سه گانه
  امتیاز

  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب   سال  ماه   روز  پایان  شروع  مرجع صادر کننده ابالغ  تاریخ   شماره 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  14تا  4هر سال  :سالیا نیمحداکثر امتیاز در واحد کار 
  جـمع کـل  ندارد : حداکثر امتیاز  در موضوع 

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



 
  
  

هاي  کاربرگ
  :روهگ  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  ...و  ها فرهنگستان ،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، شوراي عالی انقالب فرهنگی، شوراي عتف،  اعم از رسمی هايو کمیسیون ها هیات ،ها کمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها، -4-10
  

  عنوان فعالیت  ردیف

  مدت فعالیت  انجام فعالیت تاریخ  .... مشخصات ابالغ جهت شرکت در شوراها و
  امتیاز  بر حسب ساعت و مشخصات مرجع تایید

  مالحظات
  مرجع   تاریخ   شماره 

  ساعت  پایان  شروع  صادر کننده ابالغ
  مرجع 

تایید کننده 
  فعالیت

شماره و تاریخ 
  گواهی

  انجام فعالیت 
  کمیسیون  کمیته منتخب 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

   2به ازاي هر سال تا  :سالیا نیمحداکثر امتیاز در واحد کار 
  جـمع کـل  10:حداکثر امتیاز  در موضوع 

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



  
  
 

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و  ترویج کارآفرینیرشتههاي جدید و میانایجاد رشته -4-11
 

  عنوان رشته ایجاد شده  ردیف
  تاریخ  نوع رشته

  ایجاد رشته 

  مرجع  مقطع رشته
  تأیید کننده  

شماره و تاریخ 
  گواهی

  تایید فعالیت

  امتیاز
رشته   مالحظات

  جدید
  میان

  رشته اي
کارشناسی   کارشناسی  کاردانی

کمیته   دکتري  ارشد
  کمیسیون  منتخب 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  5تا  :سالیا نیم متیاز در واحد کارحداکثر ا
  جـمع کـل  10: حداکثر امتیاز  در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
     

  
  



 
 
  

هاي  اربرگک
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه   4ماده 

  

  با تایید شوراي پژوهشی موسسه) مدیریت پروژه(اي رشتههاي بزرگ تحقیقاتی بینراهبري پروژه -4-12
  

 
 
 
 

یف
رد

  

  پروژهعنوان 
  تاریخ اجرا  نوع پروژه

  شماره و تاریخ 
  گواهی  

  مرجع 
  هتایید کنند

  امتیاز
  مالحظات

  کمیسیون  کمیته منتخب   پایان  شروع  بین المللی  ملی   استانی 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  4تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  8: حداکثر امتیاز در موضوع 

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  کمیته منتخبنام و نام خانوادگی دبیر 
  
  

  امضاء



  
  

  هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  نظام آموزش عالی هدف افزایش کارآیی و اثربخشی ها و فعالیت باطراحی، تدوین و اجراي برنامه -4-13
  

  عنوان فعالیت  ردیف
  و تاریخ شماره   تاریخ اجرا  نوع فعالیت

  مرجع تایید کننده  گواهی  
  امتیاز

  کمیسیون  کمیته منتخب   خاتمه  شروع  اجرا  تدوین  طراحی  مالحظات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  5تا  :سالیا نیم متیاز در واحد کارحداکثر ا
  جـمع کـل  10: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء



  
  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی/ شکی، درمان و آموزش پزمرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت/طراحی سوال آزمون هاي سراسري، با تایید سازمان سنجش آموزش کشور -4-14

  

  عنوان فعالیت  ردیف
سال 
انجام 
  فعالیت

مدت   مجري آزمون 
  همکاري 
بر حسب 

  ساعت

  شماره و 
  تاریخ گواهی  

  امتیاز

  سازمان   مالحظات
  سنجش آموزش

  کشور  

مرکز سنجش آموزش 
وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکی

مرکز آزمون دانشگاه 
  یآزاد اسالم

کمیته 
  کمیسیون  منتخب 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  ساعت یک امتیاز 25هر  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  8: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  انوادگی متقاضی   نام و نام خ
  

                                                      
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                             
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  
 
 
 



  
  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :م و نام خانوادگی عضو هیات علمینا  :نام موسسه  4ماده 

  

  و نظایر آن) Ph.D(هاي جامع دکتري تخصصی ، ارتقاي دستیاران، امتحان)جامع علوم پایه و پیش کارورزي(اي و درون دانشگاهی هاي جامع منطقهطراحی سوال آزمون -4-15
  

  عنوان فعالیت  ردیف
سال 
انجام 
  فعالیت

  نوع آزمون
  مع منطقه اي، جا(

  .....)درون دانشگاهی 

  مدت همکاري 
بر حسب 

  ساعت

  مرجع
صادر کننده  

  گواهی

  امتیاز  شماره و تاریخ گواهی  

کمیته   مالحظات
  تاریخ  شماره  کمیسیون  منتخب

                      

                      

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  ساعت یک امتیاز 50هر  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  5: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

تخصصی                                             نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون 
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :پژوهشی/نام موسسه آموزشی  4ماده 

  

  تدوین کتاب به شیوه گردآوري - 4-16
  

  

تعداد   کتابعنوان    ردیف
  صفحات

  نام ناشر 
  تعیین اعتبار ناشر (

  )بر عهده هیات ممیزه است
  همکاران نام متقاضی و   شماره شابک

  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
  کمیسیون   کمیته منتخب 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  4تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  10: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

                       نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                      
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  هاي علمی معتبرهاي همایشتدوین مجموعه مقاله - 4-17
         

برگزار کننده    هاي همایشمجموعه مقالهنام   ردیف
شماره و تاریخ   محل همایش  همایش

  گواهی 

  همکاران نام متقاضی و   تاریخ انجام فعالیت 
  به ترتیب

  امتیاز
  کمیسیون  کمیته منتخب  پایان  شروع   مالحظات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  2تا  :سالیا نیم حداکثر امتیاز در واحد کار
  جـمع کـل  4: حداکثر امتیاز در  موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

صی                                             نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخص
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
  
  



  
  
  

هاي  کاربرگ
  :گروه  :رشته تحصیلی  :نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی  :نام موسسه  4ماده 

  

  هایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تایید رئیس موسس - 4-18
  

  سال پذیرش دانشجو  ملیت  مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی  نام دانشجو خارجی جذب شده   ردیف
  امتیاز

  کمیسیون   کمیته منتخب  مالحظات
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  1دانشجو   10به ازاي هر  :سالیا نیم یاز در واحد کارحداکثر امت
  جـمع کـل  12: حداکثر امتیاز در موضوع

      

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                        
  امضاء

نام و نام خانوادگی رییس کمیسیون تخصصی                                    
  
  

  امضاء

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیته منتخب
  
  

  امضاء
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H-INDEX WOS   

H-INDEX SCOPUS   

   SCOPUSتعداد کل مقاالت 

   WOSتعداد کل مقاالت 

Total CITATION SCOPUS   

Total CITATION WOS   

 م سنجی شخصی اطالعات عل
 

 امضا


