
  
  

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

  

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

  امتیازات کسب شده  هاي تکمیل شدهاد ردیفدتع  بند
  فرهنگیکمیسیون 

  مالحظات

        هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیهزهنري با رویکرد اسالمی در حو تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده -1-1

  

       هايهاي کلی برنامههاي مؤثر در اجراي امور فرهنگی بر اســـاس ســـیاســـتها و همکاريتهیه و تدوین پیوســـت فرهنگی براي فعالیت -1-2
  آموزشیها و مراکز هاي شوراي اسالمی شدن دانشگاهپنج ساله توسعه و سیاست

      

علمی، طالب و نهادهاي فرهنگی فعال در مؤسسه  یا هاي قانونمند دانشجویان، اعضاي هیاتمشـاوره فرهنگی یا همکاري مؤثر با تشـکل   -1-3
  حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

      

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

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

      

        بطرهاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتداري با تایید کمیسیون تخصصی ذياستمرار در تقید و پایبندي به ارزش  -1-6

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

        صالحپردازي با تایید مرجع ذيهاي آزاداندیشی، نقد و نظریهفعاالنه در برگزاري کرسیطراحی و مشارکت   -1-8

ــاي هیاتهاي دانششـــرکت در کارگاه  -1-9 هاي فرهنگی، تربیتی، اجتماعی با ارائه گواهی معتبر علمی در زمینهافزایی و توانمندســـازي اعضـ
  ها و مراکز آموزشی)شوراي اسالمی شدن دانشگاه 174علمی مصوب جلسه سازي اعضاي هیاتافزایی و توانمند نامه طرح دانشآیین 3(ماده 

  
    

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

         1جمع کل امتیازات ماده 

  :کمیسیون فرهنگی دبیر

  امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                                          

  

  : کمیسیون فرهنگی رییس

  امضاءنام و نام خانوادگی:                                                                     

  



  
  

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

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

  بند
هاي اد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده

  مالحظات
  ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا کمیسیون  کمیته منتخب

              شئونات آموزشیرعایت نظم و انضباط درسی و  -2-1

              کیفیت تدریس -2-2

              کمیت تدریس  -2-3

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

  2جمع کل امتیازات ماده 
          

  
  :دبیر کمیته منتخب

  امضاء
  

 

  :رییس کمیسیون تخصصی
  امضاء

  

 

  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

  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

 ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا 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
  

          

ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیســیون نشــریات  -هاي علمیهاي علمی و تحشــیه چاپ شــده در نشــریهمقاله -3-3
  وزارتین

            

              ممیزه موسسهها با نظر هیات داوري مورد تایید هیاتها و فرهنگالمعارفها، دایرهشده در دانشنامهمداخل چاپ -3-4

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

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

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

ــاف منجر به تولید و تجاري  -3-8 ــازي تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتش ــول یا فرآیند با تایید مراجع ذيس ــمحص الح ص
وزارتین و نیز هر نوآوري که براي حل مشـکالت و معضـالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول   

  جدیدي در کشور شود.
  

          

درمانی در ها و خدمات جدید به منظور حل معضـالت آموزشـی، پژوهشی، بهداشتی و   ها، روشطراحی سـیسـتم    3-8-1
  صالح وزارتینسطح کشور با گواهی مراجع ذي

            

ها و خدمات جدید به منظور حل معضـالت آموزشـی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در   ها، روشطراحی سـیسـتم    3-8-2
  صالح در منطقه آمایشیسطح منطقه با گواهی مراجع ذي

            

  ادامه در صفحه بعد
  

  :دبیر کمیته منتخب
  امضاء

  

 

  : رییس کمیسیون تخصصی

  امضاء

  

 

  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

  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-ادامه ج

  بند
 هاياد ردیفدتع

  تکمیل شده

  امتیازات کسب شده
  مالحظات

 ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا کمیسیون کمیته منتخب

سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهی مدل  3-8-3
  ممیزه مرکزيهیاتاداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید 

  
          

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

گواهی معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) 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

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

  
          

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

  
          

اختراع، اکتشـاف و تولید محصـوالت پژوهشـی کاربردي ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور با تایید       3-8-7
  پژوهش و فناوري وزارتینمعاونت 

  
          

3-8-8  

اختراع، اکتشــاف و تولید محصــوالت پژوهشــی کاربردي ثبت شــده و دســتاوردهاي فناورانه که در     
ــالهنامههـاي کـاربردي، پـایان   چـارچوب پژوهش  هاي دکتري با رعایت مالکیت فکري در قالب ها و رسـ

ــرکت دانش آن با تایید مراجع مربوطه به انجام ســازي  بنیان یا شــرکت دانشــگاهی، مراحل تجاري  ش
  رسیده باشد.

  

          

ثبت مالکیت فکري (پتنت) دســتاوردهاي پژوهشــی و فناوري به نام موســســه محل خدمت متقاضــی،         3-8-9
  صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.که به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه

            

الح صدر مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید مراجع ذي شدهتعیین توالی ژن ثبت  3-8-10
  وزارتین

            

  ادامه در صفحه بعد
  :دبیر کمیته منتخب

  امضاء
  : رییس کمیسیون تخصصی

  امضاء

  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

 امضاء

 



 

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

 ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا کمیسیون  کمیته منتخب

3-9  
معاون پژوهش  داییت بادر داخل موسـسه   یافتهي خاتمهو فناور یپژوهشـ  يهاطرح یعلم يهاگزارش -3-9-1

  و فناوري موسسه
  

          

ــ يهاطرح یعلم يهاگزارش -3-9-2 ــه  يو فناور یپژوهش ــس ــده دییتا با طرف قرارداد خارج از موس  نهاد ش
  دهندهسفارش

            

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

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

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

حوزه / رساله دکتري تخصصی یا  3اي یا سـطح  ارشـد یا دکتري حرفه نامه کارشـناسـی  راهنمایی و مشـاوره پایان  -3-13
  حوزه 4سطح 

            

              پردازيهاي نظریهکرسی -3-14

              هاي داخلی و خارجی  کسب رتبه در جشنواره -3-15

              هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت -3-16

            3جمع کل امتیازات ماده 

  

  :دبیر کمیته منتخب
  امضاء

  

  : رییس کمیسیون تخصصی

  امضاء

 

  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

  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

 ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا کمیسیون  کمیته منتخب

ها و اهنامه مدیریت دانشگینیاساس 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

 

   

  

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

 

   

  

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

  برداري بهره 
    

  

ها شهرك و فناوري، پژوهشی عالی، هاي آموزشسسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاري م -4-4
  بنیانهاي دانشهاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکتو پارك

    

  

   شورهاي علمی کو ریاست قطب معتبر یعلم يهاهینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو ،يریسردب ،یمسئولریمد -4-5

   

  

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

    

  

     ها/مراکز رشدعضویت در شوراهاي پارك -4-7

  

المللی، با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي اي و بینمنطقهي علمی در سطوح ملی، هاشیهما يریدب -4-8
  ربطذي

    

  

      گانهسه يقوادر  تیمسئولایفاي  -4-9

  

  ادامه در صفحه بعد
  

  :دبیر کمیته منتخب
  امضاء

 
  : رییس کمیسیون تخصصی

  امضاء
 

  

 
  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :                   

  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-ادامه ج

 بند
هاي تکمیل اد ردیفدتع

 شده

 امتیازات کسب شده
 مالحظات

 ت مرکزي جذبهیا اجرایی جذب موسسه تهیا کمیسیون  کمیته منتخب

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

 و ...

      

  نیازهاي اساسی کشور و ترویج کارآفرینی اي با رویکرد رفعرشتههاي جدید و میانایجاد رشته -4-11
      

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

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

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

      

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

 
     

        تدوین کتاب به شیوه گردآوري -4-16

        هاي علمی معتبرهاي همایشتدوین مجموعه مقاله -4-17

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

            4ع امتیازات ماده جم
            » 4«و » 3«، » 2«مجموع امتیازات مواد 

  
  :دبیر کمیته منتخب

  امضاء                                             

 
  : رییس کمیسیون تخصصی                     

  امضاء
  

  
  دبیر هیات اجرایی جذب موسسه :

  امضاء                                  
  

 


