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امتیازات توانایی علمی داوطلب

تاریخ:

شماره:

ایرانتموسسه : دانشگاه علم و صنع

حداکثر شاخصردیف
امتیازامتیاز

سوابق تحصیلی هاي کسب شده در سرفصل جمع امتیاز
5ی لیمقطع تحصنیدر آخرلیدانشگاه محل تحصتیفیک1
5یقبلیلیدر مقاطع تحصلیدانشگاه محل تحصتیفیک2
5معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتري3

تا (فرصت مطالعاتی خارج از کشور از مراجع معتبر علمی اضافه بر مدرك و شرکت در کارگاه هاي تخصصیرسمیگواهی علمی4
امتیاز )4امتیاز،مدرك کارگاه هاي تخصصی تا 6

10

20ویژگی هاي علمی و فنی کم نظیر بر اساس محتواي تشریحی در توصیه نامه اساتید راهنما یا متخصص سرشناس5
محصوالت علمی و فناوري هاي کسب شده در سرفصل جمع امتیاز

6
-مقاالت علمی،امتیاز)5/3(هر مورد تا جینمایه دار خارو ISCامتیاز)،مقاالت 5د تا (هر مورISIمقاالت انتشارمقاالت در مجالت علمی

امتیاز)2امتیاز مجموعاً تا 1(هرمورد تا ترویجی معتبر 
(تبصره :امتیازات نویسنده اول،دوم ودوم به بعد بر اساس آئین نامه ارتقا محاسبه می گردد.)

15

5امتیاز)2تا هر مورد (یالمللنیو بیمليارائه مقاالت در کنگره ها7

مدیریت شرکت دانش )،امتیاز2هر مورد تا امتیاز)،ثبت اختراع داخلی با تأییدیه علمی (6تا هر مورد ثبت اختراع جهانی (ويفناوريتهایفعال8
12)امتیاز)4تا هر مورد با تأیید معاونت علمی (دانش فنیفروش امتیاز)،5تا هر مورد بنیان(

هر امتیاز)،کتاب تألیفی انتشارات دانشگاهی(8تا هر مورد کتاب تألیفی انتشارات بین المللی(،تالیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی فرد9
)امتیاز)5تا هر مورد امتیاز)،کتاب تألیفی انتشارات داخلی(7تا مورد 
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10و صنعتیمجري و یا همکاري در پروژه هاي پژوهشی10
توانائی تدریس هاي کسب شده در سرفصل جمع امتیاز

4دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخل یا خارج کشورهیات علمییت درسابقه عضو11

هاي علمی معتبر ایرانی و جهانی /موسسات داراي (در دوره هاي دانشگاهی /کارگاههاي تخصصی همایشسوابق تدریس12
5مجوز رسمی

5مصوب وزارت عتف یآموزشيتهایفعاليراه انداز13
20(نیاز به مستندات ندارد)توانایی تدریس، تهیه طرح درس14
5(نیاز به مستندات ندارد)توانایی استفاده از توانمندیهاي نوین الکترونیک و بانک هاي اطالعاتی 15
2مصوب وزارت عتفطراحی بسته هاي آموزشی16
10آلمانی و...)-فرانسوي-انگلیسی-تسلط به زبان رایج در مجامع علمی(عربی17

جوایز و افتخارات  هاي کسب شده در سرفصل جمع امتیاز

18

ی ، جشنواره ملامتیاز )7(خوارزمی ،فارابی ،امام خمینی ،پیامبر اعظم ،مخترعان و مبتکران )(هر مورد تا بین المللی اخذ جایزه از جشنواره 
رتبه دانش ،امتیاز )4(هر مورد تا بین المللی و ملی)المپیاد (و)(رازي ،مطهري ،ابن سینا ،ابوریحان،شیخ بهائی ،جشنواره پژوهشی داخلی ملی 

ارائه کارگاه تخصصی در مجامع امتیاز )،3(تا رتبه ورودي دوره کارشناسیامتیاز )،3(تا آموختگی در دوره ارشد و دکتري 
امتیاز )2( تا ارائه کارگاه تخصصی در مجامع ملیامتیاز )، 4(تا المللیمعتبر بین 
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10عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهاي درخشان19

هیات علمی ،امتیاز)1(جمعا تا داوري در مجله معتبر علمی ، امتیاز )3(حداکثر تا مجالت معتبرعضویت در هیات تحریریه20
امتیاز )1(جمعا یش هاي معتبر داخلی و خارجی هما

5

هاي کسب شدهامتیازجمع کل 


