
 
 

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

 

 فرهنگی: «1»های ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت 1 -ج

 های تکمیل شدهاد ردیفدتع بند
 امتیازات کسب شده

 فرهنگیکمیسیون 
 مالحظات

   های فرهنگي، تربیتي و اجتماعيهزهنری با رویكرد اسالمي در حو تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده -1-1

 
 

       هایهای کلي برنامههای مؤثر در اجرای امور فرهنگي بر استتاس ستتیاستتف ها و همكاریتهیه و تدوین پیوستتف فرهنگي برای فلالیف -1-2
 آموزشيها و مراکز های شورای اسالمي شدن دانشگاهپنج ساله توسله و سیاسف

   

علمي، طالب و نهادهای فرهنگي فلال در مؤسسه  یا های قانونمند دانشجویان، اعضای هیاتمشاوره فرهنگي یا همكاری مؤثر با تشكل -1-3
 حوزه علمیه به منظور ترویج فلالیف در حوزه فرهنگ

   

    بنیاد ملي نخبگان و تایید موسسه محل خدمفاستاد مشاور فرهنگي با حكم ملاون فرهنگي مؤسسه یا ملاون فرهنگي   -1-4

های فرهنگي، تربیتي، اجتماعي و های مطلوب فتترهنگتتي و مشتارکتف یتتا انجا  فلالیف پذیری در اصالح و هدایف نگرشمسئولیف  -1-5

 محل خدمف یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهي )دانشجویان، استادان و کارکنان( با کسب موافقف موسسه

   

    بطرهای دیني، فرهنگي، ملي، انقالبي و صداقف و امانتداری با تایید کمیسیون تخصصي ذیاستمرار در تقید و پایبندی به ارزش  -1-6

    های فرهنگي و ...(کسب جوایز فرهنگي )در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیف  -1-7

    صالحپردازی با تایید مرجع ذیهای آزاداندیشي، نقد و نظریهفلاالنه در برگزاری کرسيطراحي و مشارکف   -1-8

های فرهنگي، تربیتي، اجتماعي با ارائه گواهي ملتبر علمي در زمینهافزایي و توانمندستتازی اعضتتای هیاتهای دانششتترکف در کارگاه  -1-9

 ها و مراکز آموزشي(شورای اسالمي شدن دانشگاه 471علمي مصوب جلسه سازی اعضای هیاتافزایي و توانمند نامه طرح دانشآیین 3)ماده 
 

  

    ایراني -اسالمي  -برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویكرد فرهنگي -1-11

     1جمع کل امتیازات ماده 

 کمیسیون فرهنگی دبیر

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                                          

 

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                     

 



 

 

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

 

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

 بند
های اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده

 مالحظات
کارگروه بررسي توانایي 

 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

 ت مرکزی جذبهیا علمي تهیاجذب اعضای کارشناسان مرکز 

  رعایف نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي -2-1
     

 کیفیف تدریس -2-2
      

 کمیف تدریس  -2-3
      

                                          راهنمایي و سرپرستي پروژه کارشناسي در پایان دوره تحصیل -2-4
     

 2جمع کل امتیازات ماده 
    

 

 علمی : رییس کارگروه بررسی توانایی

 امضاء                                           نام و نام خانوادگی:                  

 

 

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 امضاء                            نام و نام خانوادگی:                              

 

 

 

 



 

 

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

 

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

 بند
های اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

کارگروه بررسي توانایي 
 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

کارشناسان مرکز جذب 
 علمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

       پژوهشي ملتبر داخلي و خارجي -های علمي پژوهشي منتشر شده در نشریه –مقاله علمي  -3-1

  های ملتبرمروری منتشر شده در نشریه –مقاله علمي  -3-2
 

     

ترویجي داخلي ملتبر مورد تایید کمیسیون نشریات  -های علميهای علمي و تحشتیه اا  شتده در نشتریه   مقاله -3-3
 وزارتین

      

       ممیزه موسسهها با نظر هیات داوری مورد تایید هیاتها و فرهنگالملارفها، دایرهشده در دانشنامهمداخل اا  -3-4

 الملليهای ملتبر ملي و بینمقاله علمي کامل ارائه شده در همایش -3-5
      

 الملليهای علمي ملتبر ملي و بینهمایشخالصه مقاله علمي ارائه شده در   -3-6
      

       پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي                                                          –مقاله علمي  -3-7

الح صتتمحصتتول یا فرآیند با تایید مراجع ذیستتازی تولید دانش فني/ اختراع یا اکتشتتاف منجر به تولید و تجاری  -3-8
وزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مشكالت و ملضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمف یا محصول 

 جدیدی در کشور شود.

 

     

3-8-1 
درماني در ها و خدمات جدید به منظور حل ملضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و ها، روشطراحي ستیستتم  

 صالح وزارتینسطح کشور با گواهي مراجع ذی
 

     

3-8-2 
ها و خدمات جدید به منظور حل ملضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در ها، روشطراحي ستیستتم  

 صالح در منطقه آمایشيسطح منطقه با گواهي مراجع ذی
 

     

 ادامه در صفحه بعد

 

 علمی :  اناییرییس کارگروه بررسی تو

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                                     

 

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                         

 



 
 

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

 

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

 بند
های اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

کارگروه بررسي توانایي 
 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

کارشناسان مرکز جذب 
 علمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

سازی وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخف هر قطله که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهي مدل 3-8-3
 ممیزه مرکزیاداره کل تجهیزات پزشكي وزارت بهداشف، درمان و آموزش پزشكي و تایید هیات

 
     

3-8-4 
های پزشكي و تولیدات دارویي جدید از طریق مهندسي ملكوس؛ به ترتیب با آزمایشتولید مواد برای 

گواهي ملاونف درمان یا ملاونف غذا و داروی وزارت بهداشف، درمان و آموزش پزشكي )حسب مورد( و 
 تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور

 

     

3-8-5 
های خودکفایي کشور کمک موثر کند مانند اجرای روش های جدید پزشكي که بهانجا  فلالیف

بار در ایران با گواهي هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات  درماني نوین برای اولین -تشخیصي
 ممیزه مرکزی وزارت بهداشف، درمان و آموزش پزشكي

 

     

 اساس شواهد علمي با گواهي ملاونفتدوین راهنمای طبابف بالیني کشور، با استناد بر پژوهش و بر  3-8-6
 درمان وزارت بهداشف، درمان و آموزش پزشكي و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور

 
     

اختراع، اکتشتاف و تولید محصوالت پژوهشي کاربردی ثبف شده در مراجع قانوني داخل کشور با تایید    3-8-7
 ملاونف پژوهش و فناوری وزارتین

 
     

3-8-8 

اختراع، اکتشتتاف و تولید محصتتوالت پژوهشتتي کاربردی ثبف شتتده و دستتتاوردهای فناورانه که در   
های دکتری با رعایف مالكیف فكری در قالب ها و رستتتالهنامههای کاربردی، پایاناتاراوب پژوهش 

ستتازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجا  بنیان یا شتترکف دانشتتگاهي، مراحل تجاریشتترکف دانش
 رسیده باشد.

 

     

ثبف مالكیف فكری )پتنف( دستتاوردهای پژوهشتي و فناوری به نا  موستسته محل خدمف متقاضي،           3-8-9
 صورت تحف لیسانس از آن استفاده شده باشد.که به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه

 
     

الح صخارج از کشور با تایید مراجع ذیشده در مراجع قانوني یا علمي داخل یا تلیین توالي ژن ثبف 3-8-11
 وزارتین

 
     

 ادامه در صفحه بعد

 علمی :  رییس کارگروه بررسی توانایی

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          



 

 

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

 

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

 بند
های اد ردیفدتع

 تکمیل شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

کارگروه بررسي توانایي 
 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

کارشناسان مرکز جذب 
 علمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

3-9 

ملاون پژوهش  داییت بادر داخل موسسه  یافتهی خاتمهو فناور يپژوهش یهاطرح يعلم یهاگزارش -3-9-4
 و فناوری موسسه

 
     

 نهاد شتتده دییتا با طرف قرارداد خارج از موستتستته یو فناور يپژوهشتت یهاطرح يعلم یهاگزارش -3-9-2
 دهندهسفارش

 
     

  اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبي و فلسفي اا  شده -3-11
     

  الملليایجاد ظرفیف فلال در جذب اعتبار پژوهشي )گرنف( داخلي یا بین -3-11
     

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

حوزه / رساله دکتری تخصصي یا  3ای یا سطح ارشد یا دکتری حرفهنامه کارشتناستي  راهنمایي و مشتاوره پایان  -3-13
 حوزه 1سطح 

 
     

       پردازیهای نظریهکرسي -3-14

  های داخلي و خارجي کسب رتبه در جشنواره -3-15
     

  های پژوهشيداوری و نظارت بر فلالیف -3-16
     

      3جمع کل امتیازات ماده 

 علمی :  رییس کارگروه بررسی توانایی

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          

 جذب موسسه :دبیر هیات اجرایی 

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          

  



 

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

 

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

 بند

های تکمیل ردیفاد دتع

 شده

 امتیازات کسب شده

 مالحظات
کارگروه بررسي توانایي 

 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

کارشناسان مرکز جذب 
 علمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

ها و اهنامه مدیریف دانشگینیاساس تكالیف تلیین شده در آ وقف در موسسه و مشارکف برحضور فلال و تما  -4-1
 محوله اجرایي هایفلالیفو سایر  و فناوری پژوهشي ،آموزش عالي هایهسسوم

 

  

   

و مدیریف  هنریبرنامه پژوهشي، فناوری، آموزشي، فرهنگي، های فوقها، اردوها یا سایر فلالیفبرپایي نمایشگاه -4-2
 با توجه به سطح برگزاری آناجرایي 

 

  

   

صنلتي تخصصي، اعم از فني، پژوهشي و هنری، واحدهای نیمههایها و کارگاهآزمایشگاهاندازی راه طراحي و -4-3
 های تخصصي مجازی، حسب اهمیف و تجهیزات موجود و میزانهای تخصصي، شبكهو پژوهشي، کتابخانه

 برداری بهره 

 

  

   

ها شهرک و فناوری، پژوهشي عالي، های آموزشسسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتي، ماثر در توهمكاری م -4-4
 بنیانهای دانشهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکفو پارک

 
  

   

 شورهای علمي کو ریاسف قطب ملتبر يعلم یهاهینشر هیریتحر تیادر ه فیعضو ،یریسردب ،يمسئولریمد -4-5
 

  

   

های عضویف در هیات مدیره و بازرسي انجمن/کشور يرسم يعلم یهاقطب هایعضویف در یكي از هسته -4-6
 علمي

 

  

   

  ها/مراکز رشدعضویف در شوراهای پارک -4-7

  

   

المللي، با تایید شورای پژوهشي موسسه و یا نهادهای ای و بینی علمي در سطوح ملي، منطقههاشیهما یریدب -4-8

 ربطذی
 

  

   

  گانهسه یقوادر  فیمسئولایفای  -4-9

  

   

 ادامه در صفحه بعد

 

 علمی :  رییس کارگروه بررسی توانایی

 

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          
 

 

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                          

  



 

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

 

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

 تکمیل شدههای اد ردیفدتع بند

 امتیازات کسب شده

 مالحظات
کارگروه بررسي توانایي 

 علمي موسسه

اجرایي جذب  تهیا
 موسسه

کارشناسان مرکز جذب 
 علمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

شورای عالي انقالب  اعم از رسمي هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکف در شوراها، -4-11
 هاانفرهنگست ،، حوزه علمیهینستاد وزارتملاونف علمي و فناوری ریاسف جمهوری، فرهنگي، شورای عتف، 

 و ...

      

 ای با رویكرد رفع نیازهای اساسي کشور و ترویج کارآفرینيرشتههای جدید و میانایجاد رشته -4-11
      

  ای )مدیریف پروژه( با تایید شورای پژوهشي موسسهرشتهتحقیقاتي بینهای بزرگ راهبری پروژه -4-12
     

  نظا  آموزش عالي ها با هدف افزایش کارآیي و اثربخشيها و فلالیفطراحي، تدوین و اجرای برنامه -4-13
     

آموزش وزارت های سراسری، با تایید سازمان سنجش آموزش کشور/ مرکز سنجش طراحي سوال آزمون -4-14
 مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي/بهداشف، درمان و آموزش پزشكي

      

ای و درون دانشگاهي )جامع علو  پایه و پیش کارورزی(، ارتقای های جامع منطقهطراحي سوال آزمون -4-15
 ( و نظایر آنPh.Dهای جامع دکتری تخصصي )دستیاران، امتحان

 
     

  شیوه گردآوری تدوین کتاب به -4-16
     

  های علمي ملتبرهای همایشتدوین مجموعه مقاله -4-17
     

       ایجاد ظرفیف فلال در جذب دانشجویان خارجي با تایید رئیس موسسه -4-18

      4جمع امتیازات ماده 

      « 4»و « 3»، « 2»مجموع امتیازات مواد 

 

 علمی :  رییس کارگروه بررسی توانایی

 

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                 
 

 

 دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 

 امضاءنام و نام خانوادگی:                                                              
 

 


