
 

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
  (کتاب، مقاله و اثر بدیع و ارزنده هنري) 

  فعالیتنوع 
(فرهنگی، تربیتی، 
  اجتماعی، تلفیقی)

  تاریخ انتشار   نوع اثر
  و یا گواهی پذیرش چاپ

  سال) –(ماه 

  همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت  به ترتیب

  شده

  امتیاز
اثر بدیع  و ارزنده   مقاله  کتاب  کمیسیون فرهنگی

  هنري
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    جـمـع کـل

  
  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 

  

  ها و مراکز آموزشیهاي 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
  

  ردیف
عنوان پیوست فرهنگی/عنوان فعالیت و همکاري 

  موثر 
  فرهنگیدر اجراي امور 

  مرجع تأیید کننده  تاریخ انجام فعالیت  شرح فعالیت
  همکاران نام متقاضی و 

اولویت ثبت  به ترتیب
  شده

  امتیاز
   کمیسیون فرهنگی

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   
  جمع کل

  

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  امضاء

  
  م خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگینام و نا

  امضاء
  
  

  
 
 



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

  

  منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگزه علمیه بهعلمی، طالب و نهادهاي فرهنگی فعال در موسسه یا حوهاي 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

  تأیید کننده 
  امتیاز

  کمیسیون فرهنگی
   پایان  شروع

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    جمـع کـل                                                                                                                                                                                                  

  خانوادگی متقاضینام و نام 
  امضاء

  
 

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  امضاء
  
  

      
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

  

یف
رد

  

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

  کمیسیون فرهنگی
   پایان  شروع  تاریخ  شماره  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    کلع جـمـ

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  امضاء

  
 

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  امضاء
  
  

  



  
  

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

  

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

  

  ردیف

  سال تحصیلی نیم  عنوان متناسب با نوع فعالیت

  امتیاز
  کمیسیون فرهنگی

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

  علمی، طالبدانشجویان، اعضاي هیات
  و کارکنان

هاي اخالق مراکز عضویت در کمیته
  هاها و دانشگاهتحقیقاتی، بیمارستان

  

  هاي مرتبط از قبیل:سایر فعالیت
اي علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به الف) عرضه خدمات مشاوره

  دانشجویان و طالب
  ها و ...ها، مساجد، خوابگاهحضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانونب) 

ایرانی پیشرفت با تایید _ج) مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوي اسالمی
  ربطکمیسیون تخصصی ذي

  اندیشی اساتیدد) مشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات هم

  دوم   اول 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    جمـع کـل

  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 

  

  صالحبا تایید مرجع ذيداري هاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتي به ارزشاستمرار در تقید و پایبند -1-6

یف
رد

  

  شرح فعالیت

  نیمسال تحصیلی
امتیاز هر نیمسال 

  مرجع تأیید کننده در مؤسسه  تحصیلی

  امتیاز
  کمیسیون فرهنگی

  
  دوم  اول  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  امضاء

  
 

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  امضاء
  
  



  

  
 

  هاي فرهنگی و...)ایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیتکسب جو -1-7
  

  عنوان جایزه   ردیف
  زمینه جایزه اعطا شده

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

  امتیاز
 ترویج فرهنگ   کمیسیون فرهنگی

  ایثار و شهادت
هاي مسئولیت

  هاسایر زمینه  فرهنگی

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    جـمـع کـل

  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 



  
  

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

  

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

  عنوان فعالیت  ردیف
  نوع همکاري  نوع فعالیت

   مرجع تأیید کننده
  همکاران نام متقاضی و 

اولویت ثبت  به ترتیب
  هشد

  امتیاز
  کرسی  کمیسیون فرهنگی

  آزاد اندیشی 
کرسی 

  نقد
  کرسی 

  مشارکت  طراحی  نظریه پردازي

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    جـمع کـل

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  امضاء

  
 

  انوادگی دبیر کمیسیون فرهنگینام و نام خ
  امضاء
  
  

  
 
 
 



  
 
  

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

  

   راجتماعی با ارائه گواهی معتبو  هاي فرهنگی، تربیتیعلمی در زمینهسازي اعضاي هیاتافزایی و توانمندهاي دانششرکت در کارگاه  -1-9
  

  تاریخ   هاي فرهنگی، تربیتی، .....افزایی و توانمندسازي در زمینهعنوان کارگاه دانش  ردیف
  برگزاري کارگاه

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

  کمیسیون فرهنگی
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    جـمع کـل

  نام و نام خانوادگی متقاضی
  امضاء

  
 

  نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
  امضاء
  
  

  



  
  

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

  

  ایرانی -اسالمی -رویکرد فرهنگیبرگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با   -1-10
  

  فردی

  عنوان نمایشگاه
  تاریخ برگزاري نمایشگاه

  امتیاز  مرجع برگزار کننده  محل برگزاري نمایشگاه
  پایان  شروع   کمیسیون فرهنگی

  سال  ماه  روز  سال  ماه  روز
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

    جـمع کـل

  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:   2ماده 

  

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

  هیات اجرایی جذبهاي مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت تقاضا در سالهر یک از نیمامتیاز کل 
  هاي مربوطکسب شده از کاربرگ 

امتیاز کل 
  دوره 

  مرجع نام 
  تأیید کننده

  مالحظات  امتیاز

کارگروه بررسی توانایی   دهم  نهم   هشتم   هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
 علمی موسسه

ذب اجرایی ج هیات
 موسسه

   مرکزي جذب هیات

ظات
الح

م
  

                  

  

  

  

  

              

            کـل عمج  
     گروهمدیر نام و نام خانوادگی 

                                                        
  امضاء

                                           علمی اییکارگروه بررسی توانرییس نام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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 اساس20ارزشیابی حسب مورد (امتیاز از 

  ممیزه موسسه هاي مورد تایید هیاتهاي و شاخصکاربرگ

  
  امتیاز نهایی

  (از بیست) 

  )8امتیاز (بر مبناي صفر تا 
کارگروه بررسی توانایی 

 علمی موسسه
  مالحظات مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

    دانشجویان  1
  

      
  
  

        

        مدیر گروه   2

        هرییس دانشکد  3

          جمـع کل
    مدیر گروهنام و نام خانوادگی 

                                                     
  امضاء

                                            علمی کارگروه بررسی تواناییرییس نام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر 
  

  امضاء

  شود.ممیزه) سنجیده میو ارزیابی مدیرگروه و رئیس دانشکده (با شیوه مورد تایید هیات تبدیل وضعیتسال دوره   5تا  2هاي ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی دربر اساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگکیفیت تدریس  -1
  هاي ارزشیابی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، مالك ارزیابی است. کاربرگ معارف گروه لمیعهیات 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  18ابی مابین امتیاز براي نتایج ارزی  99/3تا 
 4  20تا  19امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین  8تا.  

  
  



  
  
 

 
  
  
  
  

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

  

  کمیت تدریس -2-3
  

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

  ردیف

سال نیم
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 
  )9(ستون  ) 8(ستون 

   تحصیالت   کارشناسی  کاردانی  دوم  اول  )4(ستون
  تکمیلی

                           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  کارگروهرییس مدیر گروه                                              جـمـع کل
    

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                        

  امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                            
  

  امضاء

  کارگروه بررسی توانمندي علمی رییسنام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  .است »5/1«   تخصصی دکتري یا دکتري و »25/1« ايارشد یا دکتري حرفهکارشناسی،  »1«، کارشناسی » 5/0«کاردانی  دورههر واحد تدریس در میت تدریس براي . امتیاز ک1
  ها به دست آورد.سسهوتدریس در سایر م باسسه محل خدمت وتوان پس از کسب مجوز از مامتیازهاي این بند را می درصد 20. حداکثر تا 2
  برابر قابل افزایش است.» 2/1«با مجوز موسسه تا هاي خارج از کشور ، شعب موسسه در خارج کشور یا دانشگاهالمللیبین هاي مشتركامتیاز تدریس در دوره .3

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



  
  
  
  

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

نام 
  تعداد واحد   دانشجو

حاصل ضرب 
  تعداد واحد

در امتیاز واحد 
  »3/0«کار 

  امتیاز

ظات
الح

م
  

کارگروه بررسی توانایی 
 وسسهعلمی م

سال نیم مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات
  اول

سال نیم
  دوم

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

          جمـع کل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                         
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  لمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه ع
  

  امضاء

 
  

  
  



  
  
  
  

  

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

  

   نامه)نآیی 3مورد توضیحات و تبصره هاي ذیل این بند در جدول شماره  15(با 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

  مؤسسه/کشور
  محل انتشار 

  ضریب تأثیر
با ذکر پایگاه  

  استنادي

ضریب 
  تأثیر 
  متوسط

  مشخصات نشریه
  نام متقاضی

 همکارانو 
 به ترتیب

اولویت ثبت 
  شده

  امتیاز
مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی   مالحظات

  ه علمیه/پژوهشی حوز
ISC/ISI/ ….  

سال 
  انتشار

شماره 
  مجله

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                            

                            

                            

                            

          جمع کل  
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء



  
  

هاي کاربرگ
  گروه:  رشته تحصیلی:  ادگی عضو هیات علمی:نام و نام خانو  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)

نام متقاضی و 
  همکاران 
  به ترتیب

  امتیاز

  حظاتمال
مانند: علمی پژوهشی 

وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه 
  علمیه/

ISC/ISI/ ….  

کارگروه بررسی 
 توانایی علمی موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

          جمـع کل

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

                                            علمیرییس کارگروه بررسی توانایی نام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  ییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغ
  

  امضاء

  
  

 



  
 
  
 
  

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

  

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

  نام نشریه  تحشیه عنوان مقاله و   ردیف
  

  تاریخ انتشار
  (سال)

شماره 
  مجله 

  نام متقاضی و همکاران 
  به ترتیب

  امتیاز

کارگروه بررسی   مالحظات
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات توانایی علمی موسسه

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          جمـع کل

 نام و نام خانوادگی متقاضی      
                                                   

  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی 
  

  امضاء
 
  



  
  
  
  

  هايکاربرگ
  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 دانشنامهخل چاپادم -3-4
  

  نام نشریه  عنوان مدخل چاپ شده   ردیف

  محل چاپ مدخل

  تاریخ انتشار
  (سال)

نام متقاضی و 
  همکاران 
  به ترتیب

  امتیاز

  هافرهنگ  معارفالدایره   دانشنامه  تمالحظا
کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کل

 نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی تایید دبیر هیات
  

  امضاء
  
  
  



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

  

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

  عنوان همایش علمی معتبر   تاریخ  ردیف
  المللی ملی و بین

  محل برگزاري
  برگزار کننده

  عنوان مقاله  همایش 

  نام متقاضی 
  همکاران و 

اولویت  به ترتیب
  ثبت شده

  امتیاز

  مالحظات
  شهر  کشور

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

  

  هجري شمسی

                    

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  

  هجري شمسی

                    

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

          جمع کـل
  

 نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

                                            ی علمیرییس کارگروه بررسی توانایدگی نام و نام خانوا
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء
  
      



  
  

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

  

  المللی ملی و بین معتبر یعلم يهاشیهمادر شده  خالصه مقاله علمی ارائه -3-6
  

عنوان همایش علمی معتبر   تاریخ  ردیف
  المللی بینو ملی 

  محل برگزاري

برگزار کننده 
  همایش

عنوان 
  مقالهخالصه 

  نام متقاضی 
  همکاران و 

 به ترتیب
اولویت ثبت 

  شده

  امتیاز

  مالحظات
روه بررسی کارگ  شهر  کشور

 توانایی علمی موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

  

  هجري شمسی

                    

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

  

  هجري شمسی

                    

  سال  ماه  روز
      

  میالدي
  سال  ماه  روز
      

          جـمع کل

  امضاء نام و نام خانوادگی متقاضی
  

  امضاء

                                            رییس کارگروه بررسی توانایی علمینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

 رگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کا
 

  امضاء
  

  
 



 
  

هاي کاربرگ
  گروه:  رشته تحصیلی:  علمی:نام 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

مؤسسه/کشور 
  محل انتشار

  ضریب تأثیر 
ه با ذکر پایگا
  استنادي

ضریب 
تأثیر 
  متوسط

  مشخصات نشریه

ضی 
متقا

نام 
ان   

کار
 هم

و
  

یب
 ترت

به
  

  امتیاز

ظات
الح

م
  

مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی 
  پژوهشی حوزه علمیه/

ISC/ISI/ ….   ل
سا

شار  
انت

  

شماره 
  مجله

کارگروه بررسی 
 توانایی علمی موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

مرکزي  هیات
 جذب

                            

                            

                            

                            

جمع   
  کـل

        

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                        

  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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 د مراجع ذيسازي محصول یا فرآیند با تاییتولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري  -3-8
   جدیدي در کشور شود.

    

 
  
 

یف  موضوع  شماره بند
رد

  

  عنوان فعالیت

  محل ثبت

ت
خ ثب

اری
ت

  

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
اض

متق
ام 

ن
  

یب
ترت

به 
  

جع 
مر

ده   
کنن

ید 
تأی

  

ط با
رتبا

در ا
ت 

سم
 

یت
عال

ف
  

ن 
زما

سا
 یا 

حد
م وا

نا
ب

هره
دار

بر
  

  امتیاز

داخل 
  کشور

  خارج کشور
  (نام کشور)

کارگروه بررسی توانایی 
 علمی موسسه

اجرایی جذب   هیات
 مرکزي جذب هیات  موسسه

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

  صالح وزارتینطح کشور با گواهی مراجع ذيبهداشتی و درمانی در س
                        

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

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

3-8 -3  
ت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخمدل

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

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

                        

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

اهی هیات ممتحنه بار در ایران با گو 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 
گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات ممیزه 

  کزي وزارت مذکورمر

                        

        جـمـع کـل این کاربرگ   

  ادامه در صفحه بعد
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                         علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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 با تایید مراجع ذي سازي محصول یا فرآینداختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاريتولید دانش فنی/  -8-3ادامه 
  محصول جدیدي در کشور شود.

 

یف  موضوع  شماره بند
رد

  

عنوان 
  فعالیت

  محل ثبت

تاریخ 
  ثبت

نام 
  متقاضی 

  همکاران و 
  به ترتیب

  مرجع 
  تأیید کننده 

سمت در 
تباط با ار

  فعالیت

نام واحد 
یا سازمان 

  برداربهره

  امتیاز

داخل 
  کشور

  خارج کشور
  (نام کشور)

کارگروه 
بررسی 

توانایی علمی 
 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

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

  ید  معاونت پژوهش و فناوري وزارتینداخل کشور با تای
                        

3-8 -8  

اختراع، اکتشاف و تولید محصـوالت پژوهشـی کـاربردي ثبـت شـده و دسـتاوردهاي       
هـاي دکتـري بـا    ها و رسـاله نامههاي کاربردي، پایانفناورانه که در چارچوب پژوهش

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

                        

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

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

                        

  
شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید ن توالی ژن ثبتتعیی

                          صالح وزارتینمراجع ذي

  
        جـمع کـل

        جمع کل با جمع کل کاربرگ قبل

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                        

  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی تواناییانوادگی نام و نام خ
  

  امضاء 
  
  

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  
  

  گیرد.شد به یک مورد امتیاز کامل و به مورد دیگر نصف امتیاز تعلق میاي با) ، به همراه چاپ مقاله8-8-3المللی (موضوع بند چنانچه ثبت اختراع در سطح بین  - تبصره
  
  



  
 

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

  

  ري موسسهمعاون پژوهش و فناو داییت بادر داخل موسسه  یافتهي خاتمهو فناور یپژوهش يهاطرح یعلم يهاگزارش - 3-9-1
  

  ردیف
و عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی 

  خاتمه یافته فناوري 
  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

کارگروه بررسی 
وانایی علمی ت

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء 
  

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

       
  
  

  
  
  



هاي کاربرگ
  گروه:  رشته تحصیلی:  : علمیام و نام خانوادگی عضو هیاتن  نام موسسه:  3ده ما

  

  ه دهندسفارش نهاد شده دییتا با طرف قرارداد خارج از موسسه يو فناور یپژوهش يهاطرح یعلم يهاگزارش -3-9-2
  

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

و تاریخ گواهی شماره 
  خاتمه طرح

نهاد سفارش 
  دهنده طرح

  نوع طرح  تاریخ انجام

میزان 
  اعتبار 

  نام متقاضی 
  همکاران و 

  به ترتیب

  امتیاز

ات
حظ

مال
  بنیادي و   کاربردي  نظري  پایان  شروع   

  توسعه اي

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

          جـمع کـل

 نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                      

  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی توانام و نام خانوادگی ن
  

  امضاء 
  

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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  نام اثر  ردیف
  تأییدکننده

نام متقاضی و   نوع اثر بدیع و ارزنده
  همکاران 

اولویت  به ترتیب
  ثبت شده

  امتیاز

کارگروه بررسی   فلسفی  ادبی  هنري   مالحظات
 توانایی علمی موسسه

 ي جذبمرکز هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            رییس کارگروه بررسی توانایی علمیام و نام خانوادگی ن
  

  امضاء 
  

 تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
 

  امضاء
  

  
  

  
 
 



 
  

  
  
  

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

  

  المللیایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین -3-11

  

یف
رد

  

  عنوان فعالیت
پژوهشی  میزان اعتبار  تاریخ انجام فعالیت

  جذب شده
  (میلیون ریال یا دالر) 

  ماهیت اعتبار
  کشور یا سازمان 
  تأمین کننده اعتبار

  امتیاز

کارگروه بررسی توانایی علمی   خارجی  داخلی  مالحظات
 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات
  پایان  شروع

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء 
  

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

        
  



  
  

  
  
  
  

  
هاي رگکارب

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

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

  
  

یف
رد

  

  عنوان  کتاب

  ویرایش   نوع فعالیت

نام 
  ناشر 

نام متقاضی   تاریخ انتشار
  و همکاران 

 به ترتیب
اولویت ثبت 

  شده

  امتیاز

مال
ات

حظ
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
کارگروه بررسی توانایی 

 علمی موسسه
اجرایی جذب  هیات

 موسسه
تاریخ نشر  مرکزي جذب هیات

  مجدد
نوبت آخرین 

  چاپ
درصد 

  تجدیدنظر

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

          جـمع کـل  

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                        

  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء 
  

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  



 
  

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

  

  حوزه 4حوزه/رساله دکتري تخصصی یا سطح  3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -3-13

 

 
  دکتري تخصصی رسالهعنوان  پایان نامه/  ردیف

  مقطع تحصیلی
  
نام 

  دانشجو

تاریخ  
  دفاع

  محل شگاهدان
  تحصیل دانشجو

  امتیاز    
  کارشناسی ارشد/ 

  حوزه/ 3سطح 
  دکتري حرفه اي

دکتري تخصصی/ 
  حوزه 4سطح 

  اسامی 
  استادان راهنما

  اسامی
  استادان مشاور 

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

        مع کلج

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                        

  امضاء

                           علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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/
  مرجع داوري

  امتیاز  سطح کرسی نظریه پردازي

  همایش ها و میزگردهاي   مالحظات
کارگروه بررسی توانایی علمی   بین المللی  ملی  مراکز علمی

 موسسه
اجرایی جذب   هیات

 موسسه
 مرکزي جذب هیات

                      ترویجی -هاي علمیارائه کرسی  1- 3-14

3-14 -2  
ز برگرفته ا پژوهشی - و نتایج علمی هادستاورد ارائه

مراکز  میزگردهاي ها وهمایش پردازي درنظریه  هايکرسی
  المللیبین علمی ملی و

                    

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

                    

عارف م و علوم انسانی ویژههاي علوم بهدر حوزهنوآوري   4- 3-14
 اسالمی 

                    

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

                    

          جـمع کـل

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                      

  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  



 
 
  

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

  

  و خارجی داخلیهاي کسب رتبه در جشنواره - 3-15
  

  ردیف
عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و 

  هنري ارائه شده 
  در جشنواره

  سطح و عنوان جشنواره
  عنوان رتبه 
  کسب شده

  سال 
  کسب رتبه

  نام متقاضی 
  همکاران و 

اولویت  به ترتیب
  ثبت شده

  امتیاز
  داخلی 

  (خوارزمی، رازي، عالمه طباطبائی، فارابی 
  و هنري فجر و ...) 

کارگروه بررسی   خارجی
 توانایی علمی موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مالحظات مرکزي جذب هیات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
 
 

  
  



  
  

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

  

  هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت -3-16
  

 فعالیتعنوان   ردیف

 نوع فعالیت

  تاریخ
  نام مجله یا موسسه 

موضوع داوري و 
 نظارت

 امتیاز

  داوري مقاله مالحظات
  پژوهشی  -علمی 

 معتبرمجالت 

  اثرداوري 
  ندهبدیع و ارز

 هنري 
 داوري کتاب

  داوري یا 
  نظارت بر طرح 

یا  پژوهشی
 فناوري

کارگروه بررسی 
 توانایی علمی موسسه

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         جـمع کـل  2 2 1 1  
10  

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                      

  امضاء

                                  علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  

  
  
  
  



  

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

  

  محوله اجرایی هايفعالیت   و سایر و فناوري پژوهشی ،آموزش عالی هايهسسوها و منامه مدیریت دانشگاهینیاساس تکالیف تعیین شده در آ وقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام-4-1
            

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

نیم در هر
  سال

  امتیاز

  مالحظات
تمام   دوم  اول

  وقت
نیمه 
  وقت

نیمه 
  حضوري

تعداد واحد 
  موظف تدریس 

  تعداد واحد 
  حق التدریس 

- عناوین سایر فعالیت
 هاي اجرایی محوله 

  حضور فعال و مشارکت 
کارگروه بررسی  در انجام تکالیف 

 توانایی علمی موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

 ضعیف متوسط خوب

                                
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

          جـمع کـل
 نام و نام خانوادگی متقاضی   

  
  امضاء

                                            علمی اییوانرییس کارگروه بررسی تنام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  

  
  
  
  



  
  

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

  

  با توجه به سطح برگزاري آنهنري و مدیریت اجرایی برنامه پژوهشی، فناوري، آموزشی، فرهنگی، هاي فوقدوها یا سایر فعالیتها، اربرپایی نمایشگاه -4-2
  

  عنوان فعالیت   ردیف

  تاریخ  سطح برگزاري
  مرجع   انجام فعالیت 

  تأیید کننده
شماره و 

  تاریخ تأییدیه

  نام متقاضی 
  همکاران  و 

 به ترتیب
اولویت 
  ثبت شده

  امتیاز

  مالحظات
  پایان  شروع   المللیبین  ملی   استانی  موسسه

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمیایی رییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  یازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امت
  

  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 میزانی، شبکههاي تخصصصنعتی و پژوهشی، کتابخانههاي تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنري، واحدهاي نیمهها و کارگاهاندازي آزمایشگاهطراحی و راه -4-3
  برداري بهره 

  

  عنوان فعالیت  ردیف

  تاریخ انجام فعالیت

  محل انجام 
  فعالیت

  مرجع 
  یهتأییدشماره و تاریخ   تأیید کننده 

نام متقاضی و 
  همکاران 
 به ترتیب

اولویت ثبت 
  شده

  امتیاز

  پایان  شروع  مالحظات
ه بررسی کارگرو

توانایی علمی 
 موسسه

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  
  
  
  
  



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

  

  بنیانهاي دانشهاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکتها و پاركشهرك ،و فناوري پژوهشی عالی، هاي آموزشسسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاري م -4-4
  

تاریخ و شماره   نوع فعالیت  ردیف
  موافقت اصولی

ریخ و شماره تا
  موافقت قطعی

تاریخ تأسیس و 
  شروع فعالیت

  مرجع 
  تأیید کننده

  همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت  به ترتیب

  شده

  امتیاز
کارگروه بررسی   مالحظات

توانایی علمی 
 موسسه

 اجرایی جذب موسسه هیات
 مرکزي جذب هیات

 مرکزي جذب هیات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
  



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

  

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

  علمی نام نشریه یا قطب  ردیف

  تاریخ انجام فعالیت  نوع نشریه  نوع همکاري

  شماره و تاریخ 
  حکم انتصاب

  امتیاز
  مالحظات

  

مدیر   
عضو هیات   دبیر سر  مسئول

  تحریریه
یس یر

  قطب علمی
علمی 

  پژوهشی
علمی 

ررسی توانایی کارگروه ب  پایان  شروع  ترویجی
 علمی موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   
                                                      

  امضاء

                                            علمی ناییرییس کارگروه بررسی توانام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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 يهاقطب هايعضویت در یکی از هسته -4-6
 

یف
رد

  

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

  حکم انتصاب

  امتیاز
کارگروه بررسی توانایی علمی   پایان  شروع  مالحظات

 موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  



  
  

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

  

  ها/مراکز رشدعضویت در شوراهاي پارك -4-7
 

یف
رد

  

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

مدت همکاري 
  )عت(سا

  تاریخ 
شماره و تاریخ   انجام فعالیت

  حکم انتصاب

  مالحظات  امتیاز
  

کارگروه بررسی توانایی علمی   پایان  شروع  
 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جمع کل 
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  



  

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

  

  ربطالمللی، با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي ذيو بین منطقه اي، ملی ي علمی در سطوحهاشیهما يریدب -4-8
    

یف
رد

  

  عنوان همایش
  تاریخ   نوع همایش

  برگزاري
  شماره و تاریخ 

  انتصاب  حکم

  امتیاز
  حظاتمال

کارگروه بررسی المللی بین  ملی   اي منطقه
 توانایی علمی موسسه

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

          جمع کـل
  ادگی متقاضی   نام و نام خانو

                                                      
  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی توانایینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  

  
  
  



  
  

  

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

  

  گانهسه يقوادر  تیمسئولایفاي  -4-9
  

یف
رد

  

  عنوان مسئولیت
  تاریخ  مشخصات ابالغ

  انجام فعالیت

  مدت فعالیت
  روزبر حسب سال/ماه/

  پذیرش مسئولیت قواي سه گانه
  امتیاز

  مالحظات

مرجع صادر   تاریخ    شماره
کارگروه بررسی   سال  ماه   روز  پایان  شروع  کننده ابالغ

 توانایی علمی موسسه
 اجرایی جذب موسسه هیات

 مرکزي جذب هیات
 مرکزي جذب هیات

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

          جـمع کـل 
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء 

  یات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر ه
  

  امضاء
  
  



 
  
  

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

  

  و ... هافرهنگستان ،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، راي عتف، شوراي عالی انقالب فرهنگی، شو اعم از رسمی هايو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها، -4-10
  

  عنوان فعالیت  ردیف

مشخصات ابالغ جهت شرکت در 
  مدت فعالیت  انجام فعالیت تاریخ  شوراها و ....

  امتیاز  بر حسب ساعت و مشخصات مرجع تایید

  مالحظات
  مرجع   تاریخ   شماره 

  مرجع   ساعت  پایان  شروع  ده ابالغصادر کنن
  تایید کننده فعالیت

  شماره و تاریخ گواهی
  انجام فعالیت 

کارگروه بررسی 
 توانایی علمی موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء 

  ت اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیا
  

  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
 

  رشته ایجاد شدهعنوان   ردیف
  نوع رشته

  تاریخ
  ایجاد رشته 

  مقطع رشته
  مرجع

  تأیید کننده  

شماره و 
  تاریخ گواهی
  تایید فعالیت

  امتیاز
رشته   مالحظات

  جدید
  میان

  رشته اي
کارشناسی   کارشناسی  کاردانی

  دکتري  ارشد
کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                     
  امضاء

                                            علمی رییس کارگروه بررسی تواناییخانوادگی نام و نام 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

      

  
  



 
 
  

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

  

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

 
 
 
 

یف
رد

  

  پروژهعنوان 

  تاریخ اجرا  نوع پروژه
  شماره و تاریخ 

  گواهی  
  مرجع 

  تایید کننده

  امتیاز
  مالحظات

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات لمی موسسهکارگروه بررسی توانایی ع  پایان  شروع  بین المللی  ملی   استانی 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                      
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  



  
  

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

  

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

  عنوان فعالیت  ردیف
  شماره و تاریخ   تاریخ اجرا  نوع فعالیت

  مرجع تایید کننده  گواهی  
  امتیاز

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه  هیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسه  خاتمه  شروع  اجرا  تدوین  طراحی  مالحظات

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  ازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتی
  

  امضاء 
  



  
  
  

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

  

  د اسالمیمرکز آزمون دانشگاه آزا/، درمان و آموزش پزشکیبا تایید سازمان سنجش آموزش کشور/مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت طراحی سوال آزمون هاي سراسري، -4-14

  

  سال انجام فعالیت  عنوان فعالیت  ردیف

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 
  آزاد اسالمی

کارگروه بررسی 
لمی توانایی ع

 موسسه

اجرایی جذب  هیات
 موسسه

مرکزي  هیات
 جذب

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  
 
 
 
  
  
  



  

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

  

  ) و نظایر آنPh.Dهاي جامع دکتري تخصصی (اي و درون دانشگاهی (جامع علوم پایه و پیش کارورزي)، ارتقاي دستیاران، امتحانهاي جامع منطقهطراحی سوال آزمون -4-15
  

  سال انجام فعالیت  عنوان فعالیت  ردیف
  نوع آزمون

  (جامع منطقه اي، 
  درون دانشگاهی .....)

  مدت همکاري 
  بر حسب ساعت

  مرجع
  صادر کننده گواهی 

  امتیاز  شماره و تاریخ گواهی  
کارگروه بررسی   مالحظات

 توانایی علمی موسسه
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

  تاریخ  شماره
                        

                        

                       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  

  
  
 
 
  
  



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

  

  تدوین کتاب به شیوه گردآوري - 4-16
  

  

تعداد   عنوان  کتاب  ردیف
  حاتصف

  نام ناشر 
  (تعیین اعتبار ناشر 

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

  به ترتیب

  امتیاز

  مالحظات
 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسه

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          جـمع کـل

  نام و نام خانوادگی متقاضی   
  

                                                      
  امضاء

                               علمی اییرییس کارگروه بررسی تواننام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  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 همایشه مقالهمجموعنام   ردیف
  همایش

محل 
  همایش

شماره و 
  تاریخ گواهی 

نام متقاضی   تاریخ انجام فعالیت 
  همکاران و 

 به ترتیب
اولویت ثبت 

  شده

  امتیاز

کارگروه بررسی   پایان  شروع   مالحظات
 توانایی علمی موسسه

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            علمی اییرییس کارگروه بررسی توانانوادگی نام و نام خ
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  
  



  
  

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

  

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

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

کارگروه بررسی توانایی علمی   مالحظات
 موسسه

 مرکزي جذب هیات اجرایی جذب موسسه هیات

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          جـمع کـل
  نام و نام خانوادگی متقاضی   

                                                        
  امضاء

                                            انایی علمیرییس کارگروه بررسی تونام و نام خانوادگی 
  

  امضاء

  تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
  

  امضاء 
  


