
 
 

 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

 
 

هتای        هتای کیتي برنامته   های مؤثر در اجرای امور فرهنگي بر اساس سیاستت ها و همكاریتهیه و تدوین پیوست فرهنگي برای فعالیت -1-2
 آموزشيها و مراکز های شورای اسالمي شدن دانشگاهپنج ساله توسعه و سیاست

   

عیمي، طالب و نهادهای فرهنگي فعتا  در مؤسهته    های قانونمند دانشجویان، اعضای هیاتمشاوره فرهنگي یا همكاری مؤثر با تشكل -1-3
 یا حوزه عیمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

   

    بنیاد میي نخبگان و تایید موسهه محل خدمتاستاد مشاور فرهنگي با حكم معاون فرهنگي مؤسهه یا معاون فرهنگي   -1-4

های فرهنگي، تربیتي، اجتمتاعي و  های مطیوب فترهنگتتي و مشتارکتت یتتا انجام فعالیتپذیری در اصالح و هدایت نگرشمهئولیت  -1-5

 محل خدمت یا عناوین مشابه برای کییه اقشار دانشگاهي )دانشجویان، استادان و کارکنان( با کهب موافقت موسهه

   

    ربطهای دیني، فرهنگي، میي، انقالبي و صداقت و امانتداری با تایید کمیهیون تخصصي ذی استمرار در تقید و پایبندی به ارزش  -1-6

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

    صالحپردازی با تایید مرجع ذیهای آزاداندیشي، نقد و نظریهفعاالنه در برگزاری کرسيطراحي و مشارکت   -1-8

های فرهنگي، تربیتي، اجتماعي با ارائته گتواهي معتبتر    عیمي در زمینهافزایي و توانمندسازی اعضای هیات های دانش شرکت در کارگاه  -1-9

 ها و مراکز آموزشي(شورای اسالمي شدن دانشگاه 471عیمي مصوب جیهه 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 

 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

 ت مرکزی جذبهیا عیمي تهیاجذب اعضای کارشناسان مرکز 

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

 کیفیت تدریس -2-2
      

 کمیت 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 
 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

کارشناسان مرکز جذب 
 عیمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

       پژوهشي معتبر داخیي و خارجي -های عیمي پژوهشي منتشر شده در نشریه –مقاله عیمي  -3-1

  های معتبرمروری منتشر شده در نشریه –مقاله عیمي  -3-2
 

     

ترویجي داخیي معتبر مورد تاییتد کمیهتیون نشتریات     -های عیميهای عیمي و تحشیه چاپ شده در نشریهمقاله -3-3
 وزارتین

      

       ممیزه موسههها با نظر هیات داوری مورد تایید هیاتها و فرهنگالمعارفها، دایرهشده در دانشنامه مداخل چاپ -3-4

 المییيهای معتبر میي و بینمقاله عیمي کامل ارائه شده در همایش -3-5
      

 المییيهای عیمي معتبر میي و بینهمایشخالصه مقاله عیمي ارائه شده در   -3-6
      

       پژوهشي مهتخرج از رساله متقاضي                                                          –مقاله عیمي  -3-7

صتالح  محصو  یا فرآیند بتا تاییتد مراجتع ذی   سازی تولید دانش فني/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری  -3-8
وزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مشكالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصو  

 جدیدی در کشور شود.

 

     

3-8-1 
درمتاني در  ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و ها، روشطراحي سیهتم

 صالح وزارتینسطح کشور با گواهي مراجع ذی
 

     

3-8-2 
ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درمتاني در  ها، روشطراحي سیهتم

 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 
 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

کارشناسان مرکز جذب 
 عیمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

سازی وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهي مد  3-8-3
 ممیزه مرکزیاداره کل تجهیزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تایید هیات

 
     

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

گواهي معاونت درمان یا معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )حهب مورد( 
 و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور

 

     

3-8-5 
های خودکفایي کشور کمک موثر کند مانند اجرای روش های جدید پزشكي که بهانجام فعالیت
بار در ایران با گواهي هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات  درماني نوین برای اولین -تشخیصي

 ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

     

اساس شواهد عیمي با گواهي معاونت تدوین راهنمای طبابت بالیني کشور، با استناد بر پژوهش و بر  3-8-6
 درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت مذکور

 
     

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشي کاربردی ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشور با تایید   3-8-7
 معاونت پژوهش و فناوری وزارتین

 
     

3-8-8 

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشتي کتاربردی ثبتت شتده و دستتاوردهای فناورانته کته در        
های دکتری با رعایت مالكیتت فكتری در قالتب    ها و رسالهنامههای کاربردی، پایانچارچوب پژوهش

سازی آن با تاییتد مراجتع مربوطته بته انجتام      بنیان یا شرکت دانشگاهي، مراحل تجاریشرکت دانش
 رسیده باشد.

 

     

ثبت مالكیت فكری )پتنت( دستاوردهای پژوهشي و فناوری به نام موسهته محتل ختدمت متقاضتي،           3-8-9
 صورت تحت لیهانس از آن استفاده شده باشد.که به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه

 
     

صالح خارج از کشور با تایید مراجع ذیشده در مراجع قانوني یا عیمي داخل یا تعیین توالي ژن ثبت 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 
 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

کارشناسان مرکز جذب 
 عیمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

3-9 

معاون پژوهش  داییت بادر داخل موسهه  یافتهی خاتمهو فناور يپژوهش یها طرح يعیم یها گزارش -3-9-4
 و فناوری موسهه

 
     

 نهتاد  شتده  دییت تا با طرف قرارداد خارج از موسهته  یو فناور يپژوهش یها طرح يعیم یها گزارش -3-9-2
 دهندهسفارش

 
     

  اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبي و فیهفي چاپ شده -3-11
     

  المییيایجاد ظرفیت فعا  در جذب اعتبار پژوهشي )گرنت( داخیي یا بین -3-11
     

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

حوزه / رساله دکتتری تخصصتي یتا     3ای یا سطح ارشد یا دکتری حرفهنامه کارشناسيراهنمایي و مشاوره پایان -3-13
 حوزه 1سطح 

 
     

       پردازیهای نظریهکرسي -3-14

  های داخیي و خارجي کهب رتبه در جشنواره -3-15
     

  های پژوهشيداوری و نظارت بر فعالیت -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 

 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

کارشناسان مرکز جذب 
 عیمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

ها و  نامه مدیریت دانشگاهینیاساس تكالیف تعیین شده در آ وقت در موسهه و مشارکت برحضور فعا  و تمام -4-1
 محوله اجرایي هایفعالیتو سایر  و فناوری پژوهشي ،آموزش عالي هایهسهوم

 

  

   

هنری و برنامه پژوهشي، فناوری، آموزشي، فرهنگي، های فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایي نمایشگاه -4-2
 با توجه به سطح برگزاری  آنمدیریت اجرایي 

 

  

   

صنعتي تخصصي، اعم از فني، پژوهشي و هنری، واحدهای نیمههایها و کارگاه آزمایشگاهاندازی راه طراحي و -4-3
 های تخصصي مجازی، حهب اهمیت و تجهیزات موجود و میزانهای تخصصي، شبكهو پژوهشي، کتابخانه

 برداری بهره 

 

  

   

ها  شهرک و فناوری، پژوهشي عالي، های آموزش سههوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتي، ماثر در توهمكاری م -4-4
 بنیانهای دانش های عیم و فناوری، مراکز رشد و شرکت و پارک

 
  

   

 های عیمي کشورو ریاست قطب معتبر يعیم یها هینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو ،یریسردب ،يمهئولریمد -4-5
 

  

   

های عضویت در هیات مدیره و بازرسي انجمن/کشور يرسم يعیم یها قطب هایعضویت در یكي از ههته -4-6
 عیمي

 

  

   

  ها/مراکز رشدعضویت در شوراهای پارک -4-7

  

   

المییي، با تایید شورای پژوهشي موسهه و یا  ای و بینی عیمي در سطوح میي، منطقهها شیهما یریدب -4-8

 ربط نهادهای ذی
 

  

   

  گانه سه یقوادر  تیمهئولایفای  -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 

 عیمي موسهه

اجرایي جذب  تهیا
 موسهه

کارشناسان مرکز جذب 
 عیمي تهیااعضای 

مرکزی  تهیا
 جذب

شورای عالي انقالب  اعم از رسمي هایو کمیهیون ها هیات ،ها کمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها، -4-11
 ،، حوزه عیمیهینستاد وزارتمعاونت عیمي و فناوری ریاست جمهوری، فرهنگي، شورای عتف، 

 و ... ها فرهنگهتان

      

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

  ای )مدیریت پروژه( با تایید شورای پژوهشي موسههرشتهتحقیقاتي بینهای بزرگ راهبری پروژه -4-12
     

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

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

      

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

 
     

  شیوه گردآوری تدوین کتاب به -4-16
     

  های عیمي معتبرهای همایشتدوین مجموعه مقاله -4-17
     

       ایجاد ظرفیت فعا  در جذب دانشجویان خارجي با تایید رئیس موسهه -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:                                                              
 

 


