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 بسمه تعالی

گشور عالیدانشگاه ها  و مراکز آموزش   هیأت علمی عضویت درعلمی داوطلب  تواناییفرم مربوط به امتیازات 

آخرین مدرک تحصیلی:   شماره ملی:        شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی:

 دانشکده:                    رشته تحصیلی:

 موضوع ردیف
داکثرح

امتیاز
مستندات الزمامتیاز پایه**نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

شده

20 توانایی تدریس، تهیه طرح درس 1

انتقال مفاهیم تخصصی )مصاحبه( در کمیته  

کیفیت تدریس مستقل)در صورت ارائه مدرک ارزیابی آموزشی( 

ی نو برای ارائه دروس      طرح ایده ها

 Microteachingمصاحبه و ارزیابی 

دقت در گزییش  علمزی  داوطلب توسط اعضای هیات علمی هم رشته )از نظر

 (قدرت بیان و...مطالب، 

استفاده از توانمشدی فشاوریهای نوین در ارائه          

امتیاز 8

امتیاز 3

امتیاز 2

امتیاز 5

امتیاز 2

مصاحبه و ارزیابی 
Microteaching

) بر اساس رشته در 

آزمایشگاه یا محیط 

بالیشی نیی انجام شود(

5سوابق تدریس 2

هر واحد تدریس دانشگاهی 

ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و  50* برای متخصصین بالیشی، هر 

 رورزان )ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پیشکی(کا

ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و مهارت  50برای متقاضیانی که ، هر 

 آموزان 

امتیاز 5/0

امتیاز 5/0

 

 امتیاز 5/0
گواهی نامه معتبر

3

چاپ مقاالت در مجالت علمی، 

پژوهشی،علمی،ترویجی و سایر 

ون دارای مجوز از کمسی مجالت

نشریات علوم پیشکی کشور

15

  ISI یالملل نیب یپژوهش-یمقاالت علم

          یداخل یپژوهش-یعلم    و  ISCیالملل نیب  مقاالت

          یجیترو-یعلم مقاالت

مقاالت           ریسا

قا تبصره: امتیازات نویسشده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئین نامه ارت

 محاسبه می گردد.

ازیامت 4

ازیامت3

 ازیامت5/0

 ازیامت 25/0
مقاالت مربوطه

4 
شگره های داخلی و ارائه مقاالت در ک

 بین المللی
5

مقاالت کامل در کشگره های بین المللی  

خالصه مقاالت در کشگره های بین المللی 

مقاالت کامل در کشگره های داخلی       

داخلی    خالصه مقاالت در کشگره های 

0/5 تا 1 امتیاز

0/25 امتیاز
0/25 تا 0/5 امتیاز

0/15 امتیاز

مقاالت مربوطه

5 
در زمیشه  تألیف و ترجمه کتاب

 تخصصی فرد
15

. تولید اثر بدیع هشری با تأیید هیأت ممییه          1

. تألیف کتاب تصشیفی و مرجع          2

. تألیف کتاب)انتشارات معتبر خارجی(     3

. تألیف کتاب)انتشارات دانشگاهی(         4

. تألیف کتاب)انتشارات غیر دانشگاهی(     5

تألیف کتاب  حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود          .6

تألیف مجموعه کتابهایی همانشد دائره المعارف          .7

تألیف کتاب در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسشده  .8

تدوین کتاب چاپی به عشوان مشبع آموزشی          .9

ویرای  علمی کتاب          .10

تألیف بخشی از کتاب          .11

ن در محتوای آ %20تجدید چاپ کتاب تألیفی در صورتیکه حداقل به مییان .12 

 اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد 

 ترجمه کتاب       .13

این بشد  13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 هایمولفه : امتیازات 1تبصره 

 وبراساس فرم ارتقاء امتیازات تغییر خواهدکرد.

ات ، :  به کتب غیر مرتبط بارشته متقاضی  امتیاز بسته به نوع انتشار2تبصره 

 ترجمه و تألیف تعلق می گیرد

 امتیاز تعلق می گیرد. 4تا  2: به گردآورنده و تدویشگر کتب3تبصره

صورتیکه متقاضی آثار خودرادر ،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1بشدهای:  4تبصره

 راستای تحقق اولویتهای مصرح در نقشه جامع علمی کشور تهیه نماید حداکثر

 می گیرند. 2امتیاز ضریب   15تا سقف 

ب متقاضی  نویسشده اول بود  با ضریاگر 9،8،7،6،5،4،3،2،1: بشدهای 5تبصره

          .تعلق خواهد گرفته  حداکثر تا سقف تعیین شد 1.5

امتیاز 15

امتیاز 10

امتیاز 8

امتیاز  6

امتیاز 4

امتیاز 3

امتیاز 3

امتیاز 1.5

امتیاز 1.5

امتیاز     1

امتیاز     1

امتیاز 5/0

امتیاز  1

مربوطه ابتک



2

موضوع ردیف
داکثر ح

امتیاز
مستندات الزمامتیاز پایه**نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

شده

6 
مجری و یا همکاری در پروژه های 

 پژوهشی
10

  طرح ملی پژوهشی: مجری

 طرح ملی پژوهشی: همکار اصلی

  طرح پژوهشی: مجری

  طرح پژوهشی: همکار اصلی

امتیاز 4

امتیاز 2

1 امتیاز
امتیاز 0.5

نامه معتبر گواهی

7

و یا داوری عضویت در هیأت تحریریه 

و یا هیأت   تبر علمیمجله معدر 

علمی کشگره

5

  جلهرمه                                                             مقاالت  یابیداوروارز

( دو سال  impact factorاثر) بیضرمجالتی که هیات تحریریه عضویت در 

       باشد    0.6 یباال SCOPUS ،ISI,ISCبراساس  یالملل نیمجالت ب

  جلههرم

 قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تأ  یداخل مجالتعضویت در هیأت تحریریه 

          یو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پیشک یوفشاور

کشگره           یعلم أتیهعضویت در

ازیامت 0.5

ازیامت 2

ازیامت1

ازیامت 0.5

مستشدات معتبر

8 
نخبگان و دفاتر ملی عضویت در بشیاد 

  درخشانهای استعداد 
01

عضو تحت حمایت بشیاد ملی نخبگان با ارائه مدرک معتبر

 عضویت در دفتر استعدادهای درخشان 

امتیاز 10

مستشدات معتبر امتیاز 4

9

یزاد اخذ جزاییه از جشزشواره یزا الم 

معتبر علمی

افتخارات علمزی مانشزد دانشزجوی  

های ملزی، نمونه کشوری، جشزشواره

های اول تا سوم آزمون ورودی در رتبه

رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره 

 کارششاسی ارشد و دکتری و

و رتبززه اول، دوم و سززوم امتحززان 

تخصصی و فوق تخصصی

15

  جششواره های دانشگاهی، ملی وبین المللی

جششواره های بین المللی از قبیزل)خوارزمی، فزارابی، امزام خمیشزی، پیزامبر 

مبتکران،فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر (   اعظم،مخترعان و

ن ابخوارزمی ، فارابی ، مطهری ، جششواره های ملی و دانشگاهی مانشد)رازی،    

ه هزای پژوهشزی سیشا، ابوریحان،شیخ بهایی ،قرآن، مطهری، فارابی ،جششوار

 داخلی ملی و الم یادهای داخلی ملی(  

 ( قیوتشو ری) شامل تقد گرید موارد

تبصره: امتیاز بین صاحبان فرآیشد تقسیم می شود.

مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی           

تبه اول ر     رتبه اول آزمون ورودی در رشته     

فارغ التحصیل رتبه اول دوره ارشد و دکتری   

دانشجوی نمونه کشوری          

 ل(مدال الم یاد دان  آموزی جهانی                         )برای هر رنگ مدا

برای مدال طالفقط                          مدال الم یاد دان  آموزی کشوری

ال ط  مدال الم یاد دانشجویی کشوری  

فزر نامتیاز، پشج  4امتیاز، پشج نفر بعد  5رتبه های آزمون سراسری:پشج نفر اول 

ابزل امتیزاز) در هزر مقطزع ق 1امتیاز، پشج نفر بعد  2امتیاز، پشج نفر بعد  3بعد 

 محاسبه می باشد(

جاییه برای دانشجویان خارج از کشور  

، تبصره: جاییه برای دانشجویان خارج از کشور باید با تأیید وزارتین علوم

 تحقیقات و فشاوری یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پیشکی باشد.

*رتبه اول، دوم و سوم بورد تخصصی به ترتیب  

ل، دوم و سوم بورد فوق تخصصی به ترتیب*رتبه او

رتبه های کشوری اول، دوم و سوم دانششامه تخصصی و آزمون ورودی کشوری 

 ( به ترتیب Ph.Dدکترای تخصصی) 

امتیاز10

امتیاز 5

ازیامت 1

امتیاز 3

امتیاز 5

امتیاز    3

امتیاز 5

امتیاز 5

امتیاز 3

امتیاز 4

امتیاز 3

5 ، 7 و 10  امتیاز

3 ، 5 و 7 امتیاز

3، 5 و 7 امتیاز

مستشدات معتبر

10 
توانمشدیهای نزوین توانایی استفاده از 

 بانک های اطالعاتیالکترونیک و 
مشاهده عیشی عملکرد داوطلب 5

ارزیابی مستقیم توسط 

کارگروه بررسی توانایی 

علمی

11

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی

آلمانی  -فرانسوی -گلیسیان -)عربی

و ...(

10

IELTS9- 8  ،TOFEL 677-650  وMCHE 100-90  :  

IELTS7  ،TOFEL 650- 600  وMCHE 90-70    :      

IELTS6  ،TOFEL 600- 500  وMCHE 70-50          :  

  زبان ها با ارائه مدرک معتبر : ریسا

های  بی مستقیم مهارتهای خواندن، درک مطلب، تکلم و نوشتن به زبانارزیا

:  میبور

ازیامت 5

ازیامت 4

ازیامت   3

ازیامت 2

امتیاز 3

گواهی نامه معتبر یا 

ارزیابی مستقیم توسط 

کارگروه بررسی توانایی 

علمی

12

دل نمرات کارششاسی، کارششاسی مع

ارشد و دکتری و نمره پایان نامه 

کارششاسی ارشد  و دکتری

5

معدل کارششاسی  

تیاز  ام 75/0      17-18  

امتیاز    1           18-19   

امتیاز   1.5          19-20  



3

موضوع ردیف
داکثر ح

امتیاز
مستندات الزمامتیاز پایه**نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

شده

معدل کارششاسی ارشد    

تیاز  ام 5/0   17-18

یازامت  1   18-19

متیاز  ا 1.5   19-20

امتیاز   0.25     20تا  30/18ایان نامه از پ  

معدل دکتری

امتیاز 1  17-18

  امتیاز 1.5   19- 18 

  امتیاز 2   19-20

امتیاز 0.25     20تا  30/18پایان نامه از 

13 
در  لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 یلیمقطع تحص نیآخر
5

 دانشگاه برخوردار : 

 برخوردار:  ریغ دانشگاه

مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فشاوری و بهداشت،  یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پیشکی

ازیامت 5

ازیامت 3

ازیامت5-1

14 
در  لیگاه محل تحصدانش تیفیک

 یقبل یلیمقطع تحص
5

 دانشگاه برخوردار : 

 برخوردار:  ریغ دانشگاه

مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فشاوری و بهداشت،  یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پیشکی

ازیامت 5

ازیامت 3

ازیامت5-1

12فعالیتهای فشاوری15

          یعلم هیدییبا تأ یثبت اختراع داخل

سابقه یکسال پسا دکترای صشعتی با تأیید وزارت صشایع و وزارت 

 )مشارکت در تحقیق و توسعه(علوم

     ( US pattentو  (Euro patent یمطابق استانداردها یاختراع جهان ثبت

     یجمهور تاسیر یمعاونت علم و فشاور دییبا تأ یفشاور یساز یتجار

    یجمهور استیر یمعاونت علم وفشاور دییبا تأ یو فروش دان  فش یابیدست

ازیامت 2

امتیاز 5 

   ازیامت 6

   ازیامت 5

  ازیامت 4

  ازیامت 3هرمورد  یرشته جد ،یه، گروه آموزشدانشکد شگاه،یبخ ، آزما جادیا 5 راه اندازی فعالیتهای آموزشی 16

17 
به عشوان  یسابقه خدمت تخصص*

 یعلم اتیعضو ه
ازیامت 2هرسال  حداکثر  یبه ازا4

18 
 گواهی علمی اضافه بر مدرک

 و شرکت در کارگاه های تخصصی 
10

 MPH:دوره  یگواه*

: MS مدرک *ارائه

 خارج از کشور :  کسالهیماهه تا  6 یدوره ها یگواه

در  ی) عالوه بر مدرک تخصص یشیبال یرشته ها یبرا phDمدرک  داشتن*

 ( :  یرشته اصل

        : هیعلوم پا یرشته ها یبرا MDمدرک  داشتن

:  کارگاه های تخصصیو  قیروش تحق س،یروش تدر یکارگاهها یگواه

:  EDC*گواهی عضویت در 

:   EDo *گواهی عضویت در

ازیامت 3

ازیامت 4

ازیامت 4

ازیامت 7

  ازیامت5

ازیامت 2    

امتیاز 2   

امتیاز 2   

گواهی نامه معتبر

 2یآموزش یبسته ها یطراح 19
یارو یا نرم اف راهشمای یادگیری، ،های آموزشیتهیه مواد آموزشی شامل پوستر

                                                                                             آموزشی 
مواد آموزشی تهیه شده امتیاز 0.5

20
 مهارت فشی/بالیشی ویژه در رشته

تخصصی
20

صی این امتیاز  بر اساس توصیه نامه از استادان مستقیم داوطلب در دوره تخص

 یا گواهی نامه معتبر و ارزیابی توسط گروه آموزشی ذیربط تخصیص می یابد.

 از کارگروه بررسی صالحیت می تواند  تبصره: کارگروه بررسی توانایی علمی

 عمومی نیی دراین خصوص بهره بگیرد.

ویژه حوزه  وزارت علوم، تحقیقات و  کل جمع

 فشاوری
175

جمع کل ویژه حوزه وزارت بهداشت، درمان 

 وآموزش پیشکی
183

علوم پزشکی دانشگاههای عضویت هیات علمی در  ب*ویژه داوطل

 هر مورد حداکثر نمره می باشد. ء** امتیاز پایه: به معنای به ازا
گز/10.2-19.861ق/




