
1 

 

بسمه تعالی 

گشور  عالیدانشگاه ها  و مراکس آموزش   هیأت علمی عضویت درعلمی داوطلب  تواناییفرم مربوط به امتیازات 

 
 

 :  آخرین مدرک تحصیلی   :شماره ملی       : شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی

: دانشکده                  :  رشته تحصیلی
 

موضوع ردیف 
داکثر ح

امتیاز 
مستندات الزم  نحوه امتیازدهی 

امتیاز کسب 

شده 

 20تٛا٘بیی تذسیغ، تٟیٝ طشح دسع  1

                            دس وٕیتٝ                 ( ٔلبحجٝ)ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ تخللی 

      (دس كٛست اسائٝ ٔذسن اسصیبثی آٔٛصؿی)ویفیت تذسیغ ٔؼتمُ 

                           ئٝ دسٚع                        طشح ایذٜ ٞبی ٘ٛ ثشای اسا

  Microteachingٔلبحجٝ ٚ اسصیبثی 

دلت دس ٌضیٙؾ ػّٕی  اص ٘ظش)داٚطّت تٛػط اػضبی ٞیبت ػّٕی ٞٓ سؿتٝ 

 (...لذست ثیبٖ ٚٔطبِت، 

اػتفبدٜ اص تٛإ٘ٙذی فٙبٚسیٟبی ٘ٛیٗ دس اسائٝ                                       

 

ٔلبحجٝ ٚ اسصیبثی 
Microteaching 

ثش اػبع سؿتٝ دس ) 

آصٔبیـٍبٜ یب ٔحیط 

( ثبِیٙی ٘یض ا٘دبْ ؿٛد

 

 5ػٛاثك تذسیغ  2

 ٞش ٚاحذ تذسیغ دا٘ـٍبٞی 

ػبػت ٔـبسوت دس آٔٛصؽ دا٘ـدٛیبٖ ٚ  50ثشای ٔتخللیٗ ثبِیٙی، ٞش * 

 (ٚیظٜ ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی)وبسٚسصاٖ 

ػبػت ٔـبسوت دس آٔٛصؽ دا٘ـدٛیبٖ ٚ ٟٔبست  50ا٘ی وٝ ، ٞش ثشای ٔتمبضی

آٔٛصاٖ  

 

 

   ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجش

3 

چبح ٔمبالت دس ٔدالت ػّٕی، 

پظٚٞـی،ػّٕی،تشٚیدی ٚ ػبیش 

داسای ٔدٛص اص وٕؼیٖٛ  ٔدالت

٘ـشیبت ػّْٛ پضؿىی وـٛس 

15 

                     ISI یإُِّ ٖیة یپظٚٞؾ-یٔمبالت ػّٓ

                                                                         یداخُ یپظٚٞؾ-یػّٓ    ٚ  ISCیإُِّ ٖیة  ٔمبالت

                                                       یجیتشٚ-یػّٓ ٔمبالت

                     ٔمبالت                                               سیػب

أتیبصات ٘ٛیؼٙذٜ اَٚ، دْٚ ٚ دْٚ ثٝ ثؼذ ثش اػبع آئیٗ ٘بٔٝ استمب : تجلشٜ

. ٔحبػجٝ ٔی ٌشدد

 

 ٔمبالت ٔشثٛطٝ 

4 
اسائٝ ٔمبالت دس وٍٙشٜ ٞبی داخّی ٚ 

ثیٗ إِّّی 
5 

                             ٔمبالت وبُٔ دس وٍٙشٜ ٞبی ثیٗ إِّّی    

 

                            ِّی خالكٝ ٔمبالت دس وٍٙشٜ ٞبی ثیٗ آِ

                             ٔمبالت وبُٔ دس وٍٙشٜ ٞبی داخّی       

                              خالكٝ ٔمبالت دس وٍٙشٜ ٞبی داخّی    

 ٔمبالت ٔشثٛطٝ  

5 
دس صٔیٙٝ  تأِیف ٚ تشخٕٝ وتبة

تخللی فشد 
15 

 یأت ٕٔیضٜ                    تِٛیذ اثش ثذیغ ٞٙشی ثب تأییذ ٜ. 1

 تأِیف وتبة تلٙیفی ٚ ٔشخغ                                 . 2

                     (     ا٘تـبسات ٔؼتجش خبسخی)تأِیف وتبة. 3

                     (         ا٘تـبسات دا٘ـٍبٞی)تأِیف وتبة. 4

                    (     ا٘تـبسات غیش دا٘ـٍبٞی)تأِیف وتبة. 5

تأِیف وتبة  حبكُ اص دػتبٚسدٞبی پظٚٞـی خٛد                  .6

تأِیف ٔدٕٛػٝ وتبثٟبیی ٕٞب٘ٙذ دائشٜ إِؼبسف                        .7

تأِیف وتبة دس سؿتٝ غیش ٔشتجط ثب سؿتٝ تخللی ٘ٛیؼٙذٜ   .8

               تذٚیٗ وتبة چبپی ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ آٔٛصؿی               .9

ٚیشایؾ ػّٕی وتبة                                                                 .10

تأِیف ثخـی اص وتبة                                                               .11

دس ٔحتٛای آٖ % 20تدذیذ چبح وتبة تأِیفی دس كٛستیىٝ حذالُ ثٝ ٔیضاٖ .12 

 ح یب اضبفٝ كٛست پزیشفتٝ ثبؿذ اكال

 تشخٕٝ وتبة       .13

ایٗ ثٙذ  13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 ِٔٛفٝ ٞبیأتیبصات : 1تجلشٜ 

 .ٚثشاػبع فشْ استمبء أتیبصات تغییش خٛاٞذوشد

ثٝ وتت غیش ٔشتجط ثبسؿتٝ ٔتمبضی  أتیبص ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع ا٘تـبسات ، :  2تجلشٜ 

 یشدتشخٕٝ ٚ تأِیف تؼّك ٔی ي

 .أتیبص تؼّك ٔی ٌیشد 4تب  2ثٝ ٌشدآٚس٘ذٜ ٚ تذٚیٍٙش وتت: 3تجلشٜ

كٛستیىٝ ٔتمبضی آثبس خٛدسادس ،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1ثٙذٞبی:  4تجلشٜ

ساػتبی تحمك اِٚٛیتٟبی ٔلشح دس ٘مـٝ خبٔغ ػّٕی وـٛس تٟیٝ ٕ٘بیذ حذاوثش 

 .ٔی ٌیش٘ذ 2أتیبص ضشیت   15تب ػمف 

ٔتمبضی  ٘ٛیؼٙذٜ اَٚ ثٛد  ثب ضشیت اٌش 9،8،7،6،5،4،3،2،1ثٙذٞبی : 5تجلشٜ

                                                                                                 .تؼّك خٛاٞذ ٌشفتحذاوثش تب ػمف تؼییٗ ؿذٜ   1.5

 ٔشثٛطٝ  اةتن 
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موضوع ردیف 
داکثر ح

امتیاز 
مستندات الزم  نحوه امتیازدهی 

امتیاز کسب 

شده 

6 
ٔدشی ٚ یب ٕٞىبسی دس پشٚطٜ ٞبی 

پظٚٞـی 
10 

  :ّٔی پظٚٞـی طشح ٔدشی

  :طشح ّٔی پظٚٞـی ٕٞىبس اكّی

  :طشح پظٚٞـی ٔدشی

  :طشح پظٚٞـی ٕٞىبس اكّی

 ٘بٔٝ ٔؼتجش  ٌٛاٞی 

7 

ٚ یب داٚسی ػضٛیت دس ٞیأت تحشیشیٝ 

ٚ یب ٞیأت   ٔدّٝ ٔؼتجش ػّٕیدس 

ػّٕی وٍٙشٜ 

5 

  خّٝٞشْ                                                             ٔمبالت  یاةیداٚسٚاسص

دٚ ػبَ (  impact factor)اثش ةیضشٔدالتی وٝ ٞیبت تحشیشیٝ ػضٛیت دس 

       ثبؿذ    0.6 یثبال SCOPUS ،ISI,ISCثشاػبع  یإُِّ ٖیٔدالت ة

 خّٝ ٞشْ

 لبتیٚصاست ػّْٛ، تحك دییٔٛسد تأ  یداخُ ٔدالتػضٛیت دس ٞیأت تحشیشیٝ 

                              یؿهٚ ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پض یٚفٙبٚس

                                             وٍٙشٜ                   یػّٓ أتیٜػضٛیت دس

 ٔؼتٙذات ٔؼتجش  

8 
٘خجٍبٖ ٚ دفبتش ّٔی ػضٛیت دس ثٙیبد 

  دسخـبٖٞبی اػتؼذاد 
10 

                     ػضٛ تحت حٕبیت ثٙیبد ّٔی ٘خجٍبٖ ثب اسائٝ ٔذسن ٔؼتجش

ػضٛیت دس دفتش اػتؼذادٞبی دسخـبٖ  

 

 

 ٔؼتٙذات ٔؼتجش 

9 

اخز خبیضٜ اص خـٙٛاسٜ یب إِپیبد 

 ٔؼتجش ػّٕی

افتخبسات ػّٕی ٔب٘ٙذ دا٘ـدٛی  

ٞبی ّٔی،  ٕ٘ٛ٘ٝ وـٛسی، خـٙٛاسٜ

ٞبی اَٚ تب ػْٛ آصٖٔٛ ٚسٚدی دس  ستجٝ

سؿتٝ ٚ فبسؽ اِتحلیُ ستجٝ اَٚ دٚسٜ 

ٚ وبسؿٙبػی اسؿذ ٚ دوتشی 

ٚ ستجٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ أتحبٖ 

 تخللی ٚ فٛق تخللی
 

 

15 

 خـٙٛاسٜ ٞبی دا٘ـٍبٞی، ّٔی ٚثیٗ إِّّی  

خٛاسصٔی، فبساثی، أبْ خٕیٙی، پیبٔجش )خـٙٛاسٜ ٞبی ثیٗ إِّّی اص لجیُ

 (   ٔجتىشاٖ،فیّٓ فدش، تئبتش فدش، ٔٛػیمی فدش  اػظٓ،ٔختشػبٖ ٚ

اثٗ خٛاسصٔی ، فبساثی ، ٔطٟشی ، ساصی، )خـٙٛاسٜ ٞبی ّٔی ٚ دا٘ـٍبٞی ٔب٘ٙذ   

ػیٙب، اثٛسیحبٖ،ؿیخ ثٟبیی ،لشآٖ، ٔطٟشی، فبساثی ،خـٙٛاسٜ ٞبی پظٚٞـی 

 (  داخّی ّٔی ٚ إِپیبدٞبی داخّی ّٔی

 ( قیٚتـٛ سیؿبُٔ تمذ)  ٌشید ٔٛاسد

 .أتیبص ثیٗ كبحجبٖ فشآیٙذ تمؼیٓ ٔی ؿٛد: تجلشٜ

 ٔؼبثمبت ػّٕی دا٘ـدٛیی ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی               

 ستجٝ اَٚ                                      ستجٝ اَٚ آصٖٔٛ ٚسٚدی دس سؿتٝ     

 فبسؽ اِتحلیُ ستجٝ اَٚ دٚسٜ اسؿذ ٚ دوتشی   

                                 دا٘ـدٛی ٕ٘ٛ٘ٝ وـٛسی                  

 

 (ثشای ٞش سً٘ ٔذاَ)پیبد دا٘ؾ آٔٛصی خٟب٘ی                         ٔذاَ آِ

 فمط ثشای ٔذاَ طال                         ٔذاَ إِپیبد دا٘ؾ آٔٛصی وـٛسی

 طال     ٔذاَ إِپیبد دا٘ـدٛیی وـٛسی                                           

أتیبص، پٙح ٘فش  4اص، پٙح ٘فش ثؼذ أتی 5پٙح ٘فش اَٚ :ستجٝ ٞبی آصٖٔٛ ػشاػشی

دس ٞش ٔمطغ لبثُ ) أتیبص 1أتیبص، پٙح ٘فش ثؼذ  2أتیبص، پٙح ٘فش ثؼذ  3ثؼذ 

 (ٔحبػجٝ ٔی ثبؿذ

                      خبیضٜ ثشای دا٘ـدٛیبٖ خبسج اص وـٛس                     

صاستیٗ ػّْٛ، خبیضٜ ثشای دا٘ـدٛیبٖ خبسج اص وـٛس ثبیذ ثب تأییذ ٚ: تجلشٜ

 .تحمیمبت ٚ فٙبٚسی یب ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىی ثبؿذ

ستجٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ثٛسد تخللی ثٝ تشتیت   *

ستجٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ثٛسد فٛق تخللی ثٝ تشتیت *

ستجٝ ٞبی وـٛسی اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ دا٘ـٙبٔٝ تخللی ٚ آصٖٔٛ ٚسٚدی وـٛسی 

ثٝ تشتیت  ( Ph.D) دوتشای تخللی

 
 ٔؼتٙذات ٔؼتجش

 
 

10 
تٛإ٘ٙذیٟبی ٘ٛیٗ تٛا٘بیی اػتفبدٜ اص 

ثب٘ه ٞبی اطالػبتی اِىتشٚ٘یه ٚ 
 ٔـبٞذٜ ػیٙی ػّٕىشد داٚطّت  5

اسصیبثی ٔؼتمیٓ تٛػط 

وبسٌشٜٚ ثشسػی تٛا٘بیی 

ػّٕی 

 

11 

 تؼّط ثٝ صثبٖ سایح دس ٔدبٔغ ػّٕی

إِٓب٘ی  -فشا٘ؼٛی -اٍّ٘یؼی -ػشثی)

 ٚ )...

10 

IELTS  9- 8  ،TOFEL 677-650  ٚMCHE 100-90  :   

IELTS  7  ،TOFEL 650- 600  ٚMCHE 90-70    :       

IELTS  6  ،TOFEL 600- 500  ٚMCHE 70-50          :   

                                   :صثبٖ ٞب ثب اسائٝ ٔذسن ٔؼتجش  سیػب

ٞبی  ٖ ثٝ صثبٖاسصیبثی ٔؼتمیٓ ٟٔبستٟبی خٛا٘ذٖ، دسن ٔطّت، تىّٓ ٚ ٘ٛؿت

:   ٔضثٛس

                                                                

 

ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجش یب 

اسصیبثی ٔؼتمیٓ تٛػط 

وبسٌشٜٚ ثشسػی تٛا٘بیی 

ػّٕی 

 

12 

ٔؼذَ ٕ٘شات وبسؿٙبػی، وبسؿٙبػی 

اسؿذ ٚ دوتشی ٚ ٕ٘شٜ پبیبٖ ٘بٔٝ 

 وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚ دوتشی

5 

 ٔؼذَ وبسؿٙبػی          

             أتیبص         75/0      17-18                                                 

 أتیبص       1           18-19                                                   

               أتیبص                          1.5          19-20                                                  

 ٔؼذَ وبسؿٙبػی اسؿذ          

 أتیبص     5/0       17-18                                                 
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موضوع ردیف 
داکثر ح

امتیاز 
مستندات الزم  نحوه امتیازدهی 

امتیاز کسب 

شده 

 أتیبص  1        18-19                                                

 أتیبص     1.5          19-20                                                

           أتیبص              0.25                    20تب  30/18ایبٖ ٘بٔٝ اص ح     

ٔؼذَ دوتشی 

 أتیبص 1              17-18

                                       أتیبص 1.5           19- 18                                         

                                       أتیبص 2               19-20                                      

 أتیبص 0.25                       20تب  30/18پبیبٖ ٘بٔٝ اص   

12 
دس  َیدا٘ـٍبٜ ٔحُ تحق تیفین

ی َیٔمطغ تحق ٖیآخش
5 

:  س دا٘ـٍبٜ ثشخٛسدا

:  ثشخٛسداس سیؽ دا٘ـٍبٜ

ٔٛسد تأییذ ٚصاستیٗ ػّْٛ، تحمیمبت ٚ فٙبٚسی ٚ ثٟذاؿت،  یخبسج دا٘ـٍبٜ

 :  دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی

 

  

13 
دس  َیدا٘ـٍبٜ ٔحُ تحق تیفین

 یلجُ یَیٔمطغ تحق
5 

:  دا٘ـٍبٜ ثشخٛسداس 

:  ثشخٛسداس سیؽ دا٘ـٍبٜ

لبت ٚ فٙبٚسی ٚ ثٟذاؿت، ٔٛسد تأییذ ٚصاستیٗ ػّْٛ، تحمی یخبسج دا٘ـٍبٜ

:   دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی

 

  

 12 فؼبِیتٟبی فٙبٚسی 14

                                               یػّٓ ٜیدییثب تأ یثجت اختشاع داخُ

ػبثمٝ یىؼبَ پؼب دوتشای كٙؼتی ثب تأییذ ٚصاست كٙبیغ ٚ ٚصاست 

( ٔـبسوت دس تحمیك ٚ تٛػؼٝ)ػّْٛ

        ( Euro patent)  ٚUS pattent یٔطبثك اػتب٘ذاسدٞب یاختشاع خٟبٖ ثجت

     یخٕٟٛس اػتیس یٔؼبٚ٘ت ػّٓ ٚ فٙبٚس دییثب تأ یفٙبٚس یػبص یتدبس

      یخٕٟٛس اػتیس یٔؼبٚ٘ت ػّٓ ٚفٙبٚس دییثب تأ یٚ فشٚؽ دا٘ؾ فٗ یاةیدػت

 

  

   ٞشٔٛسد   یسؿتٝ خذ ،یٌشٜٚ آٔٛصؽ دا٘ـىذٜ، ؿٍبٜ،یثخؾ، آصٔب خبدیا 5ساٜ ا٘ذاصی فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی  15

16 
ثٝ ػٙٛاٖ  یػبثمٝ خذٔت تخلق*

 یػّٓ اتیػضٛ ٜ
   ٞشػبَ  حذاوثش   یثٝ اصا 4

17 
 ٌٛاٞی ػّٕی اضبفٝ ثش ٔذسن

ٚ ؿشوت دس وبسٌبٜ ٞبی تخللی  
10 

  MPH:دٚسٜ  یٌٛاٜ*

:  MS ٔذسن اسائٝ*

:  خبسج اص وـٛس  وؼبِٝیٔبٞٝ تب  6 یدٚسٜ ٞب یٌٛاٜ

دس  یػالٜٚ ثش ٔذسن تخلق)  یٖیثبَ یسؿتٝ ٞب یثشا phDٔذسن  داؿتٗ*

                                                                            ( :  یسؿتٝ اكُ

         : ٜیػّْٛ پب یسؿتٝ ٞب یثشا MDٔذسن  داؿتٗ

      :  ٚ وبسٌبٜ ٞبی تخللی قیسٚؽ تحك ع،یسٚؽ تذس یوبسٌبٟٞب یٌٛاٜ

 :                                       EDCٌٛاٞی ػضٛیت دس *

:                                       EDo ٌٛاٞی ػضٛیت دس*

 

 ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجش 

 2ی آٔٛصؽ یثؼتٝ ٞب یطشاح 18
ٚ یب ٘شْ افضاس  سإٞٙبی یبدٌیشی، ،ٞبی آٔٛصؿیتٟیٝ ٔٛاد آٔٛصؿی ؿبُٔ پٛػتش

                                                                                             آٔٛصؿی 
 ٔٛاد آٔٛصؿی تٟیٝ ؿذٜ   

19 
ثبِیٙی ٚیظٜ دس سؿتٝ /ٟٔبست فٙی

تخللی 
20 

ایٗ أتیبص  ثش اػبع تٛكیٝ ٘بٔٝ اص اػتبداٖ ٔؼتمیٓ داٚطّت دس دٚسٜ تخللی 

. سٜٚ آٔٛصؿی ریشثط تخلیق ٔی یبثذیب ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجش ٚ اسصیبثی تٛػط ي

اص وبسٌشٜٚ ثشسػی كالحیت  ٔی تٛا٘ذ  وبسٌشٜٚ ثشسػی تٛا٘بیی ػّٕی: تجلشٜ

. ػٕٛٔی ٘یض دسایٗ خلٛف ثٟشٜ ثٍیشد

   

ٚیظٜ حٛصٜ  ٚصاست ػّْٛ، تحمیمبت ٚ  خٕغ وُ

فٙبٚسی 
175     

خٕغ وُ ٚیظٜ حٛصٜ ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ 

ٚآٔٛصؽ پضؿىی 
183     
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