
یعلماتیهتیوضعلیکاربرگ ها تبدلیتکميراهنما
جذبییاجرااتیهرخانهیدب



علمیهیاتها تبدیل وضعیت راهنماي تکمیل کاربرگ

جداول ي چگونگی تکمیل نمونهبه منظور تسهیل در انجام فرایند تبدیل وضعیت ایشان، و علمی هیاتدر ادامه جهت راهنمایی متقاضیان محترم تبدیل وضعیت 
:ي این راهنما توجه به نکات زیر ضروري استجهت مطالعه. هاي تبدیل وضعیت آمده استکاربرگ

.ها نکات ضروري در داخل کادر درج شده استبر روي هر یک از فرم ها و کاربرگ)1
هایی است که تکمیل آن بر تها نوشته شده است، قسمها و کاربرگبر روي هر یک از فرمبا رنگ قرمز هایی که قسمت)2

.ي متقاضی استعهده
هاي تکمیل شده با رنگ قرمز با رعایت نکاتی تکمیل شده که متقاضی نیز باید آنها متقاضی باید توجه داشته باشد که قسمت)3

موضوع مورد آمده است، متقاضی باید تاریخسال/ماه/روزي درج تاریخ به صورت هایی که شیوهمثالً در قسمت. را رعایت کند
. نظر را با ذکر دقیق روز، ماه و سال درج کند

ي کمیسیون یا کارگروه علمی هایی است که تکمیل آن بر عهدهها مشخص شده است، قسمتها و کاربرگهایی که با رنگ سبز بر روي هر یک از فرمقسمت
.مربوطه است



..…………به .................تبدیل وضعیت ازمی پژوهشی متقاضی علعضو هیات)شناسنامھ(نامه علمیگزارش
شوراي عالی انقالب فرهنگی 18/12/94مورخ 776علمی مصوب جلسه نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیاتاز آیین17/08/96مورخ 189576/15بر اساس درصد تعیین شده حسب ابالغیه شماره

نامه اجرایی آنو شیوه

:تاریخ ثبت اولیه:              شماره ثبت اولیه در دبیرخانه هیات اجراي موسسهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:ؤسسهنام مکاربرگ الف

مشخصات عمومی متقاضی-1- الف 
سال/ماه/روز:تاریخ استخدام پیمانی:گروه:گرایش/رشته:نام خانوادگی

سال/ماه/روز:  تاریخ آخرین ترفیع:     آزمایشیدام براي تبدیل وضعیت به رسمیتاریخ اق:مرتبه علمی بدو استخدام:نام
:ایدآیا از موسسه دیگر انتقال یافته:مرتبه علمی فعلیسال/ماه/روز:تاریخ تولد

:نام موسسه□بلی□خیر :پایه فعلی:کد ملی

سوابق تحصیلی-2-الف

/حوزه3سطح /(M.Sc)ارشد کارشناسیحوزه2سطح / (B.Sc)کارشناسی مقطع تحصیلی
(M.D)اي دکتراي حرفه

حوزه4سطح / (Ph.D)دکتراي تخصصی 

رشته تحصیلی و گرایش

مؤسسه محل اخذ مدرك
شهر و کشور محل اخذ مدرك

معدل
سال/ماه/روزسال/ماه/روزسال/ماه/روزتاریخ اخذ مدرك

نامه یا رسالهعنوان پایان
عضو هیات علمی
:نام و نام خانوادگی

)امضاء متقاضی( :  امضاء

:رییس کارگروه بررسی توانایی علمی
:نام و نام خانوادگی

:امضاء

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه
:نام و نام خانوادگی

:امضاء
:تذکرات مهم

.باشدنمیهیا اجرایی جذبفاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبیرخانه ) ...داراي خط خوردگی، الك گرفتگی و (هاي دست نویس و یا مخدوش کاربرگ.1
.باشدقابل بررسی نمی"فاقد تایید مراجع ذیربط"و "هیات اجرایی جذبفاقد شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه "هاي کاربرگ.2
.هاي مربوط استها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان یا مراجع تأیید کننده ذیل کاربرگتأیید مندرجات کلیه کاربرگمسئولیت تکمیل، تطبیق و.3
.الزامی می باشد...) ها و آثار و تألیفات، تأییدیه(ها ارائه مستندات موارد مندرج در کاربرگ.4
شودشده از طرف متقاضی، مورد خدشه قرار گیرد، موضوع براي بررسی به مراجع ذیصالح ارجاع میاي که صحت، اصالت و اعتبار مدرك و اطالعات ارائه در هر مرحله.5
.تکمیل تمام موارد فوق الزامی می باشد.6

تاریخ ثبت در سامانه جامع جذب اعضاي هیات علمی

موسسهآرم 



1کاربرگ ب 
نام و نام خانم/وضعیت آقايدرخصوص تبدیل )1تخصصی موضوع ماده صورتجلسه کمیسیون(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی 

:شماره و تاریخ ثبتخانوادگی متقاضی

....................................................................خـانم /تقاضاي آقاي
صورتجلســـه (کمیســـیون فرهنگـــی............. در جلســـه مـــورخ

........ .....مطرح و با عنایت بـه اخـذ  )1تخصصی موضوع ماده کمیسیون
هاي فرهنگـی، حــداقل امتیـــاز الزم از مـاده     امتیـاز از فعالیت

.............به ............. تبدیل وضعیت از را براي » 1«

در صورت احراز سایر شرایط و بنا بر اینباشددارا می□
درصد مصوب (حسب » 4«و » 3«، »2«به مواد مربوط

کارگروه رتبه از سوي نامه ارتقاي مآییناز ) امناي موسسه
، پرونده نامبرده واجد شرایط الزم بررسی توانایی علمی
تشخیص داده اجرایی جذب موسسهجهت طرح در هیات 

. شد

و بنا بر این پرونـده نـامبرده واجـد شـرایط     باشددارا نمی□
تشـخیص داده  هیات اجرایـی موسسـه  الزم جهت طرح در 

. نشد

امضاءرشته تخصصیمرتبه علمیتسمنام و نام خانوادگیردیف

:توضیحات الزم در صورت عدم موافقت

:دبیر کمیسیون فرهنگی

:امضاء:                                                        نام و نام خانوادگی

:رییس کمیسیون فرهنگی

:امضاء:                                  نام و نام خانوادگی

)1کمیسیون ماده (توسط کمیسیون فرهنگی1این قسمت جدول کاربرگ ب
.شودتکمیل می



:شماره و تاریخ ثبتنام و نام خانوادگی متقاضیخانم/علمی درخصوص تبدیل وضعیت  آقاياییصورتجلسه کارگروه بررسی توان2کاربرگ ب 

................................................................ خـانم  /تقاضاي آقاي
مطرح کارگروه بررسی توانایی علمی............ ..در جلسه مورخ 

:و با عنایت به امتیازات اخذ شده از مواد ذیل
امضاءرشته تخصصیمرتبه علمیسمتنام و نام خانوادگیردیف

2امتیاز ماده 

3امتیاز ماده 

4امتیاز ماده 

مجموع 

.........به .......... از دیل وضعیت تبحداقل امتیاز الزم را براي 

شرایط مربوط و بنا بر این در صورت احرازباشددارا می□
صورتجلسه (نگی کمیسیون فرهاز سوي» 1«به ماده 

پرونده نامبرده واجد شرایط ، )1تخصصی موضوع ماده کمیسیون
تشخیص زم جهت طرح در هیات اجرایی جذب موسسهال

.داده شد

و بنا بر این پرونده نـامبرده واجـد شـرایط    دباشدارا نمی□
ــه     ــذب موسس ــی ج ــات اجرای ــرح در هی ــت ط الزم جه

.تشخیص داده نشد
:دالیل عدم موافقت

:کارگروه بررسی توانایی علمیرییس 

:امضاء:                                         نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب

:امضاء:                                                خانوادگینام و نام

|



:شماره و تاریخ ثبتنام و نام خانوادگی متقاضیخانم  / صورتجلسه هیات اجرایی جذب درخصوص تبدیل وضعیت  آقاي 3کاربرگ ب 

به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و همچنین کارگروه بررسی توانایی  علمی 
........................................... خـانم  / بنی بر تبدیل وضعیت آقاي موسسه م

هیات اجرایی جذب مطرح .............. در جلسه مورخ ........... به ............ از 
:و صالحیت ایشان با توجه به کسبامتیاز ات به شرح جدول زیر

امضاءتخصصیرشته مرتبه علمیسمتنام و نام خانوادگیردیف

1امتیاز ماده 

2امتیاز ماده 

3امتیاز ماده 

4امتیاز ماده 

مجموع 

از آیین نامـه  ) درصد مصوب امناي موسسه(گانه براساس حسب 4از مواد 
راي مخالف .......... راي موافق و .......... ارتقاء مرتبه با 

.مورد تصویب قرار گرفت□

.مورد تصویب قرار نگرفت□

دبیر هیات اجرایی جذب
:امضاء:     نام و نام خانوادگی

رییس هیات اجرایی جذب
:امضاء:     نام و نام خانوادگی



»1«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت1-ج

هاي تکمیل شدهاد ردیفدتعبند
امتیازات کسب شده

فرهنگیکمیسیون 
مالحظات

ه هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیزو ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در حوتدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع -1-1

هـاي پـنج   هاي کلی برنامههاي مؤثر در اجراي امور فرهنگی بر اساس سیاستها و همکاريتهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي فعالیت-1-2
وزشیها و مراکز آمهاي شوراي اسالمی شدن دانشگاهساله توسعه و سیاست

علمـی، طـالب و نهادهـاي فرهنگـی فعـال در      هاي قانونمند دانشجویان، اعضاي هیـات هاي مؤثر با تشکلمشاوره فرهنگی یا همکاري-1-3
مؤسسه یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

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

هاي فرهنگی، تربیتـی، اجتمـاعی و   هاي مطلوب فـرهنگــی و مشـارکـت یــا انجام فعالیتپذیري در اصالح و هدایت نگرشمسئولیت-1-5
حل خدمتبا کسب موافقت موسسه م) دانشجویان، استادان و کارکنان(یا عناوین مشابه براي کلیه اقشار دانشگاهی 

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

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

صالحپردازي با تایید مرجع ذيهاي آزاداندیشی، نقد و نظریهدر برگزاري کرسیطراحی و مشارکت فعاالنه -1-8

هاي فرهنگی، تربیتی، اجتماعی بـا ارائـه گـواهی معتبـر     علمی در زمینهافزایی و توانمندسازي اعضاي هیاتهاي دانششرکت در کارگاه-1-9
هـا و مراکـز   شوراي اسـالمی شـدن دانشـگاه   174علمی مصوب جلسه هیاتافزایی و توانمند سازي اعضاينامه طرح دانشآیین3ماده (

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

1جمع کل امتیازات ماده 

فرهنگیکمیسیون دبیر
امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته: :رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:هیات علمینام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسهکاربرگ ج

نگی توسط کمیسیون فره1ج این قسمت جدول کاربرگ 
.شودتکمیل می



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیام خانوادگی متقاضینام و ن:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسهکاربرگ ج

» 2«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت2-ج

بند
هاي تکمیل اد ردیفدتع

شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیاتکارگروه بررسی توانایی علمی موسسه

کیفیت تدریس-1- 2

کمیت تدریس-2- 2

راهنمایی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پایان دوره تحصیل-2-3

2جمع کل امتیازات ماده 

: کارگروه بررسی توانایی علمی رییس

امضاء:                     نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 2جاین قسمت جدول کاربرگ 



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژ:نام موسسهکاربرگ ج

»3«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت3-ج

بند
هاي اد ردیفدتع

تکمیل شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

کارگروه بررسی توانایی 
علمی موسسه

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیات

رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی موسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور محوله-1- 3
پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی-مقاله علمی-2- 3

هاي معتبرمروري منتشر شده در نشریه-یمقاله علم-3- 3
ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات -هاي علمیهاي علمی و تحشیه چاپ شده در نشریهمقاله-4- 3

وزارتین
ممیزه موسسهات داوري مورد تایید هیاتها با نظر هیها و فرهنگالمعارفها، دایرهشده در دانشنامهمداخل چاپ-5- 3
المللیملی و بینمعتبریعلميهاشیهمادر شده ارائهکاملیمقاله علم-6- 3
المللیملی و بینمعتبریعلميهاشیهمادر شده خالصه مقاله علمی ارائه-7- 3
متقاضیمستخرج از رسالهپژوهشی -یمقاله علم-8- 3
صالح سازي محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذياختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/ تولید دانش فنی-9- 3

وزارتین و نیز هر نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول 
.جدیدي در کشور شود

3-9 -1
منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در ها و خدمات جدید بهها، روشطراحی سیستم

.صالح وزارتینسطح کشور با گواهی مراجع ذي

3-9 -2
منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در ها و خدمات جدید بهها، روشطراحی سیستم

آمایشیهمنطقصالح درسطح منطقه با گواهی مراجع ذي
ادامه در صفحه بعد

: کارگروه بررسی توانایی علمی رییس

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                      نام و نام خانوادگی

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 3جاین قسمت جدول کاربرگ 



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسهکاربرگ ج

»  3«خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت هاي ماده 3-جادامه 

بند
هاي اد ردیفدتع

تکمیل شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

کارگروه بررسی توانایی علمی 
موسسه

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیات

3-9 -3
تگاه شود؛ با سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دسمدل

گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات ممیزه 
مرکزي

3-9 -4
هاي پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس؛ به ترتیب تولید مواد براي آزمایش

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

3-9 -5
هاي خودکفایی کشور کمک موثر کند مانند اجراي روشهاي جدید پزشکی که بهانجام فعالیت

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

3-9 -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 مرکزي وزارت مذکور

3-9 -7
د محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت شده در مراجع قـانونی داخـل کشـور بـا     اختراع، اکتشاف و تولی

تایید معاونت پژوهش و فناوري وزارتین

3-9 -8

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کـاربردي ثبـت شـده و دسـتاوردهاي فناورانـه کـه در       
یت مالکیت فکـري در قالـب   هاي دکتري با رعاها و رسالهنامههاي کاربردي، پایانچارچوب پژوهش

سازي آن با تایید مراجع مربوطـه بـه انجـام    بنیان یا شرکت دانشگاهی، مراحل تجاريشرکت دانش
.رسیده باشد

3-9 -9
دستاوردهاي پژوهشی و فناوري به نام موسسه محـل خـدمت متقاضـی،         ) پتنت(ثبت مالکیت فکري 

.ت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشدصورکه به فروش رسیده و یا بهشرط اینبه

3-9 -10
صالح شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید مراجع ذيتعیین توالی ژن ثبت

وزارتین
ادامه در صفحه بعد

: کارگروه بررسی توانایی علمی رییس

امضاء:                           نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 3جاین قسمت جدول کاربرگ 



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمینی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسا:نام موسسهکاربرگ ج

»  3«هاي ماده خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت3-ادامه ج

بند
هاي اد ردیفدتع

تکمیل شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

ه بررسی توانایی کارگرو
علمی موسسه

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیات

3 -10
معاون پژوهش داییتبادر داخل موسسه یافتهي خاتمهو فناوریپژوهشيهاطرحیعلميهاگزارش-3-10-1

و فناوري موسسه
نهادشدهدییتاموسسهبا طرف قرارداد خارج ازيفناورویپژوهشيهاطرحیعلميهاگزارش- 2- 3-10

دهندهسفارش

ي یا ادبی و فلسفی چاپ شدههنرارزندهوعیبداثر- 11- 3

المللیداخلی یا بین) گرنت(ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی - 12- 3

، دانشنامهکتاب، تالیف، تصحیح انتقادي، ترجمه تصنیف- 13- 3

حوزه4رساله دکتري تخصصی یا سطح /حوزه3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیو مشاوره پایانراهنمایی - 14- 3

پردازيهاي نظریهکرسی- 15- 3

داخلی و خارجیهاي کسب رتبه در جشنواره- 16- 3

هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت- 17- 3

ستگی یا شاخص بودن در امر  پژوهشبرخورداري از برج- 18- 3

3جمع کل امتیازات ماده 

: کارگروه بررسی توانایی علمی رییس

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                                                                                         ام خانوادگینام و ن

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 3جاین قسمت جدول کاربرگ 



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسهکاربرگ ج

»4«خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت هاي ماده 4-ج

بند
هاي اد ردیفدتع

تکمیل شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

کارگروه بررسی توانایی علمی 
موسسه

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیات

ها و نامه مدیریت دانشگاهینیاساس تکالیف تعیین شده در آوقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام-4-1
همحولاجراییهايفعالیتو سایر و فناوريپژوهشی،آموزش عالیهايهسسوم

هنري و برنامه پژوهشی، فناوري، آموزشی، فرهنگی، هاي فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه-2- 4
ه به سطح برگزاريبا توجآنمدیریت اجرایی 

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

برداريبهره
ها شهركو فناوري،پژوهشیعالی،هاي آموزشسسهودانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مسیساثر در توهمکاري م-4- 4

بنیانهاي دانشهاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکتو پارك
هاي علمی کشورو ریاست قطبمعتبریعلميهاهینشرهیریتحرتیادر هتیعضو،يریسردب،یمسئولریمد-5- 4
هاي عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن/ کشوریرسمیعلميهاقطبهاياز هستهعضویت در یکی -6- 4

علمی
مراکز رشد/عضویت در شوراهاي پارك ها-7- 4
المللی، با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا اي و بیني علمی در سطوح ملی، منطقههاشیهمايریدب-4-8

ربطنهادهاي ذي
گانهسهيقوادر تیمسئولاي ایف-9- 4

ادامه در صفحه بعد

: کارگروه بررسی توانایی علمی رییس

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                                                                                         نام خانوادگینام و 

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 4جسمت جدول کاربرگ این ق



مربوطههشی.پژونام گروه:وهگرنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسهکاربرگ ج

»4«خالصه امتیازات کسب شده از فعالیت هاي ماده 4-ادامه ج

بند
هاي اد ردیفدتع

تکمیل شده

امتیازات کسب شده
مالحظات

کارگروه بررسی توانایی 
علمی موسسه

مرکزي جذبهیاتاجرایی جذب موسسههیات

شوراي عالی انقالب اعم ازرسمیهايو کمیسیونهاهیات،هاهکمیتها، کارگروهشرکت در شوراها،- 10- 4
،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، فرهنگی، شوراي عتف، 

...و هافرهنگستان
اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و ترویج کارآفرینیرشتههاي جدید و میانایجاد رشته- 11- 4

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

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

مرکز سنجش آموزش وزارت /ن سنجش آموزش کشورا تایید سازماهاي سراسري، بطراحی سوال آزمون- 14- 4
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی/بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، ارتقاي )جامع علوم پایه و پیش کارورزي(اي و درون دانشگاهی هاي جامع منطقهطراحی سوال آزمون- 15- 4
و نظایر آن) Ph.D(هاي جامع دکتري تخصصی دستیاران، امتحان

تدوین کتاب به شیوه گردآوري- 16- 4

هاي علمی معتبرهاي همایشتدوین مجموعه مقاله- 17- 4
ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تایید رئیس موسسه- 18- 4

4جمع کل امتیازات ماده 
»4«و » 3«، » 2«مجموع امتیازات مواد 

: ه بررسی توانایی علمی کارگرورییس

امضاء:                                                                                         نام و نام خانوادگی

:دبیر هیات اجرایی جذب موسسه 

امضاء:                                                                   نام و نام خانوادگی

.شودتکمیل میتوسط کارگروه علمی 4جاین قسمت جدول کاربرگ 



هاي ماده کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1

هاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در حوزهتدوین کتاب، مقاله وتولید اثر ب-1- 1

عنوان اثرردیف
) کتاب، مقاله و اثر بدیع و ارزنده هنري(

نوع فعالیت
فرهنگی، تربیتی، (

)اجتماعی، تلفیقی

تاریخ انتشار نوع اثر
و یا گواهی پذیرش چاپ

)سال–ماه (

همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت تیببه تر

شده

امتیاز
کمیسیون فرهنگی اثر بدیع  و مقالهکتاب

ارزنده هنري
نام و نام خانوادگی متقاضی و همکاران)1394-مثالً مهر (سال - ماه▄مثالً فرهنگی)مثالً مقاله الف(عنوان مقاله 1

نام و نام خانوادگی متقاضی و همکاران)1395- اردیبهشتمثالً(سال - ماه▄تلفیقیمثالً )الفمثالً کتاب(عنوان کتاب 2

مـع کـلج

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودن فرهنگی تکمیل میراست توسط کمیسیو

4تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم



هاي گکاربر
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

ها و مراکز آموزشیهاي شوراي اسالمی شدن دانشگاهسیاستساله توسعه وهاي پنجهاي کلی برنامهفرهنگی بر اساس سیاستهاي موثر در اجراي امورها و همکاريتهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي فعالیت-2- 1

عنوان فعالیت و همکاري موثر در /عنوان پیوست فرهنگیردیف
مرجع تأیید کنندهتاریخ انجام فعالیتشرح فعالیتاجراي امور فرهنگی

همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت ترتیببه

شده

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

شرح مختصري از فعالیت)مثالً پیوست فرهنگی الف(عنوان فعالیت 1
مثالً آبان ماه (سال - ماه

1395(
مثالً سازمان الف

نام و نام خانوادگی 

متقاضی و همکاران

جـمـع کــل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

3تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:تحصیلیرشتهنام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگعلمی، طالب و نهادهاي فرهنگی فعال در موسسه یا حوزه علمیه بههیات هاي قانونمند دانشجویان، اعضاي مشاوره فرهنگی یا همکاري موثر با تشکل-3- 1

هاي قانونمند ي موثر با تشکلعنوان مشاوره فرهنگی یا همکارردیف
شرح فعالیت.....دانشجویان، 

تاریخ انجام فعالیت

مرجع تأیید کننده 

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

پایانشروع

مربوطهمرجعسال/ماه/روزسال/ماه/روزشرح مختصر فعالیت)مثالً مشاوره فرهنگی الف(....مثالً مشاور فرهنگی تشکل1

جمـع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

کاربرگ 
3شماره 

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

2تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم



هايکاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

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

یف
محل فعالیتواحد دانشگاهی عنوان حکمرد

امتیازتاریخ انجام فعالیتمشخصات ابالغ 
کمیسیون فرهنگی

پایانشروعتاریخشماره

سال/ماه/روزسال/ماه/روزسال/ماه/روزشماره حکم ابالغی...نام واحد دانشگاهی، پژوهشی و)مثالً حکم الف(حکم ابالغیعنوان 1

7/0:سالیا نیمحداکثر امتیاز در واحد کار 
کــلعجـم5: حداکثر امتیاز در موضوع

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

7/0سال تا هر نیم: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
5: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

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

ردیف

نیمسال تحصیلی عنوان متناسب با نوع فعالیت

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

ریزي و مشارکت طراحی، برنامه
در امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی 

اي دانشجویان، اعضاي و علمی بر
علمی، طالب و کارکنانهیات 

هاي اخالق عضویت در کمیته
ها مراکز تحقیقاتی، بیمارستان

هاو دانشگاه

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

به دانشجویان و طالب
ها، مساجد، اکز دانشجویی اعم از کانونحضور مستمر و موثر در مر) ب

...ها وخوابگاه
ایرانی پیشرفت با _مشارکت در ترویج علمی و فرهنگی الگوي اسالمی) ج

ربطتایید کمیسیون تخصصی ذي
اندیشی اساتیدمشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات هم) د

دوم اول 

1395فعالیت الفمثالً 1

1394فعالیت بمثالً 2

1394فعالیت جمثالً 3

جــمـع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

4سال تا هر نیم: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات انوادگی عضو نام و نام خپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

ربطداري با تایید کمیسیون ذيهاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتاستمرار در تقید و پایبندي به ارزش-6- 1

یف
شرح فعالیترد

نیمسال تحصیلی
از هر نیمسال امتی

تحصیلی
مرجع تأیید کننده در 

**مؤسسه 
امتیاز

کمیسیون فرهنگی
دوماول

جـمـع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودل میراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمی

4سال تا هر نیم: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز این بند



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

عنوان جایزه ردیف
زمینه جایزه اعطا شده

مرجع اعطاي جایزه
اسامی سایر افرادي که جایزه به 

صورت مشترك به آنان تعلق 
.گرفته است

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت

مسئولیت هاي 
سایر زمینه هافرهنگی

مربوطهمرجع▄مثالَ جایزه الف1

جـمـع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

2هر مورد  تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8:حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی:نام موسسه1ماده 

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

عنوان فعالیتردیف
مرجع تأیید نوع همکاريوع فعالیتن

کننده

همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت به ترتیب

شده

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

کرسی
آزاد اندیشی

کرسی 
نقد

کرسی 
مشارکتطراحینظریه پردازي

▄▄مثالً کرسی الف1
نام مرجع 

مربوطه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

2تا 1: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
6: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات ضو نام و نام خانوادگی عپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

اجتماعی  با ارائه گواهی معتبروهاي فرهنگی، تربیتیعلمی در زمینههیات سازي اعضاي افزایی و توانمندهاي دانششرکت در کارگاه-9- 1

تاریخ .....هاي فرهنگی، تربیتی، ی و توانمندسازي در زمینهافزایعنوان کارگاه دانشردیف
برگزاري کارگاه

مدت زمان شرکت در کارگاه 
مرجع برگزار کننده)ساعت(

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

مرجع مربوطهساعتxمثالً سال/ماه/روزالفمثالً کارگاه1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نام و نام خانوادگی دبیر کمیسیون فرهنگی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت راست ستون
.ودشتوسط کمیسیون فرهنگی تکمیل می

2ساعت آموزش 16به ازاي هر : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
امتیاز

10: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:صیلیرشته تحنام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه1ماده 

ایرانی_اسالمی_برگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با رویکرد فرهنگی- 10- 1

یف
عنوان نمایشگاهرد

تاریخ 
برگزاري نمایشگاه

مرجع برگزار کنندهمحل برگزاري نمایشگاه

امتیاز
کمیسیون فرهنگی

پایانشروع
سالماهروزسالهماروز

مرجع مربوطهمحل برگزاري151395551395نمایشگاه الف1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

ر کمیسیون فرهنگینام و نام خانوادگی دبی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است به ترتیب از سمت ستون
.شودمیراست توسط کمیسیون فرهنگی تکمیل 

2تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
 5: بندحداکثر امتیاز این



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه2ماده 

کیفیت تدریس-1- 2

یف
هاي ارزیابیهگرورد

بر اساس) 20امتیاز از (ارزشیابی حسب مورد 
ممیزه هیات هاي مورد تایید هاي و شاخصکاربرگ

موسسه
امتیاز نهایی

)از بیست(

مالحظات)8بر مبناي صفر تا (امتیاز 

کارگروه بررسی توانایی 
مالحظاتمرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات علمی موسسه

جویاندانش1

مدیر گروه 2

رییس دانشکده3

جمـع کل

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                        
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 
امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
امضاء

.شودسنجیده می) ممیزهتایید هیاتبا شیوه مورد(و ارزیابی مدیرگروه و رئیس دانشکده 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 استکاربرگمعارفگروهعلمیهیات اعضايبراي-تبصره

:به صورت زیر خواهد بودنتایج ارزیابیاخذ شده ازهايبرحسب امتیازقابل اعطاهايامتیاز-2
0 ؛99/17تا16مابینارزیابینتایجبرايامتیاز99/1تا
2 ؛99/18تا 18امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین 99/3تا
4 20تا 19امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین 8تا.

 کارگروه علمی، هیأت اجرایی (این کاربرگ توسط مراجع مربوطه
شودتکمیل می) جذب و هیأت مرکزي جذب



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیانوادگی متقاضینام و نام خ:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه2ماده 

کمیت تدریس-2- 2

)10()9()8()7()6()5() 4()3()2()1(ستون

ردیف
سال تحصیلینیم

سال 
تعداد نام درستحصیلی

واحد
تعداد 

مؤسسه محل تدریسمدرسین
ضریبمقطع تدریس

مقطع 
تدریس 

ضریب
ریس نوع تد

حضوري، حضوري، نیمه(
)غیرحضوري

امتیاز مکتسبه 
)9ستون () 8ستون (

) 4ستون( تحصیالت کارشناسیکاردانیدوماول
تکمیلی

1▄93-1392
مثالً درس الف

پژوهشگاه علوم انسانی و 21

مطالعات فرهنگی

▄

▄دانشگاه الف21مثالً درس ب94-1393▄2

▄دانشگاه ب21مثالً درس ج95-1394▄3

کارگروهرییسمدیر گروه                                            جـمـع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                            

امضاء

علمیتوانایی کارگروه بررسی رییسنام و نام خانوادگی 

امضاء

.است»5/1«تخصصیدکتريیادکتريو»25/1«ايارشد یا دکتري حرفهکارشناسی، »1«شناسی ، کار» 5/0«کاردانی دورههر واحد تدریس در میت تدریس براي امتیاز ک. 1
.ها به دست آوردسسهوتدریس در سایر مباسسه محل خدمت وتوان پس از کسب مجوز از مامتیازهاي این بند را میدرصد20حداکثر تا . 2
.برابر قابل افزایش است» 2/1«هاي خارج از کشور با مجوز موسسه تا ب موسسه در خارج کشور یا دانشگاه، شعالمللیبینهاي مشتركامتیاز تدریس در دوره.3

.شوندهاي معارف از امتیاز مربوط به این بند برخوردار میعلمی گروه معارف در چارچوب واحدهاي مصوب گروههیات اعضاي-تبصره

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط ستون
. شودکارگروه علمی و با نظر مدیر گروه تکمیل می

3: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
15: از این بندحداکثر امتی



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه :نام موسسه2ماده 

در پایان دوره تحصیلیکارشناسپروژهسرپرستیو ییراهنما-3- 2

عنوان پروژهردیف

تاریخ 
سال انجام فعالیت 

تحصیلی

مؤسسه 
محل تحصیل 

دانشجو
در امتیاز حاصل ضرب تعداد واحدتعداد واحد نام دانشجو

»3/0«واحد کار 

امتیاز

ات
حظ

مال

کارگروه بررسی توانایی 
علمی موسسه

اجرایی جذب هیات 
موسسه

مرکزي هیات 
جذب سال نیمسال اولنیم

دوم
مثالً (عنوان پروژه 1

..).بررسی الف

نام و نام خانوادگی دانشگاه الف1394▄

دانشجو

تعدادواحد پروژه کارشناسی  در پایان 

دوره در دانشگاه الف

1

جــمـع کــــل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

صورت تغییر امتیازات تایید دبیر هیات اجرایی جذب در 
کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط ستون
. شودکارگروه علمی تکمیل می

به ازاي هر واحد3/0: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
5: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

ات پژوهشی موسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور محولهضوابط و مقرررعایت -1- 3

امتیاز کل هر شش ماه مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت تقاضا در کمیته منتخب 
کسب شده از کاربرگ هاي مربوط

وره 
ل د

ز ک
متیا

ا

امتیاز

ات
حظ

مال سال پنجمسال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 
کارگروه بررسی توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیات موسسه
شش ماهه 

اول
شش ماهه 

دوم
شش ماهه 

اول
شش ماهه 

دوم
شش ماهه 

اول
شش ماهه 

دوم
شش ماهه 

اول
شش ماهه 

دوم
شش ماهه 

اول
شش ماهه 

دوم
13921392139313931394139413951395

جمع کل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

ت کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازا

امضاء

یل شده و امتیاز آن منظور هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمستون
.گرددمی
7/0:سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
7: حداکثر امتیاز این بند
5:حداقل امتیاز این بند
حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقاء  :

25/2: تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی)1
5/3: تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)2



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

)نامهآیین3هاي ذیل این بند در جدول شماره مورد توضیحات و تبصره15با توجه به (جالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی پژوهشی منتشر شده در م–مقاله علمی-2- 3

نام نشریه عنوا ن مقالهردیف
کشور /مؤسسهنوع نمایه علمی نشریه

محل انتشار

ضریب تأثیر 
با ذکر پایگاه 

استنادي

ضریب تأثیر 
متوسط

ام متقاضی و نمشخصات نشریه
همکاران 
به ترتیب 

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ات
حظ

مال

سال 
انتشار

شماره 
مجله

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

موسسه
مرکزي هیات 

جذب علمی / علمی پژوهشی وزارتین: مانند
.… /ISC/ISI/ پژوهشی حوزه علمیه

13934ایرانISCالفمجلهمقاله ب1

جــمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیینام و نام خانوادگی متقاض:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

هاي معتبرمروري منتشر شده در نشریه–مقاله علمی-3- 3

نام نشریه معتبرمروري-عنوان مقاله علمیردیف

نوع نمایه علمی نشریه

ضریب تأثیر با ذکر 
پایگاه استنادي

تاریخ انتشار
)سال( 

نام متقاضی 
همکاران و 
ه ترتیبب

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ات
حظ

مال

علمی /علمی پژوهشی وزارتین: مانند
/پژوهشی حوزه علمیه

ISC/ISI/ ….
کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات 

ISC1394مجله بمقاله ج1

جـمـع کــل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی ستون
. گرددتکمیل شده و امتیاز آن منظور می

اند و نام خود متقاضی باید به ترتیب نام همکارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشته
.کندیت میي مقاله خود متقاضی است ، ذکر نام متقاضی کفااگر تنها نویسنده. ذکر شود

7تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
30: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:صیلیرشته تحنام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین–هاي علمیهاي علمی و تحشیه چاپ شده در نشریهمقاله-4- 3

تاریخ انتشارنام نشریهعنوان مقاله و تحشیه ردیف
شماره مجله )سال(

همکاران نام متقاضی و 
اولویت ثبت به ترتیب

شده

امتیاز
مالحظات کارگروه بررسی توانایی 

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات علمی موسسه

139412مجله جمقاله د 1

جمـع کـــل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

ب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذ

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل ستون
. گرددشده و امتیاز آن منظور می

اید به ترتیب ذکر اند و نام خود متقاضی بنام همکارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشته
.کندي مقاله خود متقاضی است، ذکر نام متقاضی کفایت میاگر تنها نویسنده. شود

3تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
18: حداکثر امتیاز این بند



مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3هاي ماده کاربرگ

ممیزه موسسههیات داوري مورد تایید هیات ها با نظر ها و فرهنگالمعارفهها، دایردانشنامهشده در مداخل چاپ-5- 3

نام نشریهعنوان مدخل چاپ شده ردیف
تاریخ انتشارمحل چاپ مدخل

)سال(

نام متقاضی و 
همکاران 

به ترتیب اولویت 
ثبت شده

امتیاز

ات
حظ

مال

کارگروه بررسی 
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات سهتوانایی علمی موس هافرهنگدایره المعارفدانشنامه

1394▄مجله دمقاله د1

جـمـع کل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل ستون
. گرددمنظور میشده و امتیاز آن 

اند و نام خود متقاضی باید به ترتیب ذکر نام همکارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشته
.کندي مقاله خود متقاضی است، ذکر نام متقاضی کفایت میاگر تنها نویسنده. شود

2تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

المللیملی و  بینمعتبریعلميهاشیهمادر شده ارائهکاملیمقاله علم-6- 3

تاریخردیف
عنوان همایش علمی 

معتبر 
اللملیملی و بین

محل برگزاري

برگزار کننده 
عنوان مقالههمایش

نام متقاضی 
و همکاران 
به ترتیب 

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ات
حظ

مال

شهرکشور
کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسهات هی

1

هجري شمسی

- مثالً ششمین کنگره بین
مقاله ومثالً انجمن الفتهرانایرانالمللی الف

سالماهروز
080294

میالدي
سالماهروز

هجري شمسی
سالاهمروز

میالدي
سالماهروز

جـــمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

ه با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و هایی کستون
. گرددامتیاز آن منظور می

اگر . اند و نام خود متقاضی باید به ترتیب ذکر شودنام همکارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشته
.کند، ذکر نام او کفایت میي مقاله خود متقاضی استتنها نویسنده

تعداد مقاالت قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال سه مقاله استحداکثر .
2تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
12: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیضینام و نام خانوادگی متقا:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

ملی و بین المللیمعتبریعلميهاشیهمادر شده خالصه مقاله علمی ارائه-7- 3

عنوان همایش علمی معتبر تاریخردیف
و بین المللیملی 

محل برگزاري

برگزار کننده 
همایش

عنوان
مقالهخالصه

نام متقاضی 
و همکاران 
به ترتیب

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ات
حظ

مال

کارگروه بررسی شهرکشور
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات توانایی علمی موسسه

1

هجري شمسی

مقاله زدانشگاه الف تهرانایران المللی بهفتمین همایش بین

سالماهروز
070893

ديمیال
سالماهروز

هجري شمسی
سالماهروز

میالدي
سالماهروز

جـمـع کـــل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ستون
ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور 

. گرددمی
اند و نام کارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشتهنام هم

ي اگر تنها نویسنده. خود متقاضی باید به ترتیب ذکر شود
.کندمقاله خود متقاضی است، ذکر نام او کفایت می

قابل قبول از متقاضی )  خالصه مقاالت(حداکثر تعداد مقاالت
. در یک همایش در هر سال سه مقاله است

1تا :سالواحد کار یا نیمحداکثر امتیاز در
5: حداکثر امتیاز این بند

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ستون
ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور 

. گرددمی
اند و نام نام همکارانی که در نگارش مقاله مشارکت داشته

ي ها نویسندهاگر تن. خود متقاضی باید به ترتیب ذکر شود
.کندمقاله خود متقاضی است، ذکر نام او کفایت می

قابل قبول از متقاضی )  خالصه مقاالت(حداکثر تعداد مقاالت
. در یک همایش در هر سال سه مقاله است

1تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
5: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو ی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسان:نام موسسه3ماده 

متقاضیمستخرج از رسالهپژوهشی - یمقاله علم-8- 3

نام نشریه عنوا ن مقالهردیف

نوع نمایه علمی نشریه

کشور /مؤسسه
محل انتشار

ضریب تأثیر با 
ذکر پایگاه 

استنادي

ضریب 
تأثیر 
متوسط

نام متقاضی و مشخصات نشریه
همکاران 
به ترتیب

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ات
حظ

مال

/ علمی پژوهشی وزارتین: مانند
/علمی پژوهشی حوزه علمیه

ISC/ISI/ ….
سال 
انتشار

شماره 
مجله

کارگروه بررسی توانایی 
علمی موسسه

اجرایی جذب هیات
موسسه

مرکزي هیات 
جذب

ISCمجله جمقاله ح1

مثالً پژوهشگاه 

علوم انسانی و 

مطالعات 

ایران/فرهنگی

13923

جمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور هایی که با رنگ سبز مشخص شده ستون
. گرددمی
گیرد که نام وي به عنوان نویسنده نخست حداکثر امتیاز هر یک از مقاالت این بند در صورتی به متقاصی تعلق می

. دیا پس ار استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده باش
2تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
5: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو انی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انس:نام موسسه3ماده 

نوآوري که براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول صالح وزارتین و نیز هرسازي محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذياختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/تولید دانش فنی-9- 3
.جدیدي در کشور شود

یفموضوعشماره بند
عنوان رد

فعالیت

محل ثبت
تاریخ 
ثبت

نام متقاضی 
و همکاران 
به ترتیب 

اولویت ثبت 
شده

مرجع 
تأیید 
کننده 

سمت در 
ارتباط با 
فعالیت

نام واحد 
ا سازمان ی

برداربهره

امتیاز

داخل 
کشور

خارج کشور
)نام کشور(

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

موسسه
مرکزي هیات 

جذب

3-9 -1
منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، ها و خدمات جدید بهها، روشطراحی سیستم

صالح وزارتینراجع ذيبهداشتی و درمانی در سطح کشور با گواهی م

3-9 -2
منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، ها و خدمات جدید بهها، روشطراحی سیستم

آمایشیمنطقهصالح دربهداشتی و درمانی در سطح منطقه با گواهی مراجع ذي

3-9 -3
به تولید سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر مدل

دستگاه شود؛ با گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ممیزه مرکزيهیات پزشکی و تایید 

3-9 -4
هاي پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی تولید مواد براي آزمایش

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

3-9 -5
خودکفایی کشور کمک موثر کند مانند اجراي هاي جدید پزشکی که بهانجام فعالیت

ه ممتحنهیات بار در ایران با گواهی درمانی نوین براي اولین-هاي تشخیصیروش
ممیزه مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهیات رشته مربوطه و تایید 

3-9 -6
تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با 

ممیزه هیات گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید 
کورمرکزي وزارت مذ

جـمـع کـل این کاربرگ
ادامه در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

ءامضا

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

ي تعریف شده در این بند دارد باید هایی در حوزهمتقاضی در صورتی که فعالیت
. هاي سفید درج کندآن را در ستون

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددده و امتیاز آن منظور میعلمی تکمیل ش

50: حداکثر امتیاز این بند
سال هر یک از موضوعاتی که ارتباط بیشتري با حداقل امتیاز واحد کار یا نیم

:دارند، به شرح زیر استي علوم انسانی  حوزه
6تا 1:1-9-3بند )1
4تا 5/0: 2-9-3بند )2
5تا 5/0:  7-9-3بند )3
15تا 1:  8-9-3بند )4
15تا : 9-9-3بند )5

امتیاز20: 6تا 1حداکثر امتیاز از بندهاي  
امتیاز30: 10تا 7حداکثر امتیاز از بندهاي 



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

براي حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا الح وزارتین و نیز هر نوآوري که اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیص/تولید دانش فنی- 9-3ادامه 
محصول جدیدي در کشور شود 

شماره 
یفموضوعبند

وان عنرد
فعالیت

محل ثبت
تاریخ 
ثبت

نام متقاضی 
و همکاران 
به ترتیب 

اولویت ثبت 
شده

مرجع 
تأیید کننده 

سمت در 
ارتباط با 
فعالیت

نام واحد 
سازمانیا 

برداربهره

امتیاز

داخل 
کشور

خارج کشور
)نام کشور(

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیاتموسسه

3-9 -7
اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت شـده در مراجـع   

قانونی داخل کشور با تایید معاونت پژوهش و فناوري وزارتین

3-9 -8

اختــراع، اکتشــاف و تولیــد محصــوالت پژوهشــی کــاربردي ثبــت شــده و  
هـا و  نامـه اربردي، پایانهاي کدستاوردهاي فناورانه که در چارچوب پژوهش

بنیـان یـا   هاي دکتري با رعایت مالکیت فکري در قالب شرکت دانـش رساله
سازي آن با تایید مراجع مربوطه به انجـام  شرکت دانشگاهی، مراحل تجاري

.رسیده باشد

3-9 -9
دستاوردهاي پژوهشی و فناوري به نام موسسـه  ) پتنت(ثبت مالکیت فکري 

صورت تحت که به فروش رسیده و یا بهشرط اینت متقاضی،  بهمحل خدم
.لیسانس از آن استفاده شده باشد

3-9 -10
شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تعیین توالی ژن ثبت

صالح وزارتینتایید مراجع ذي

جـمع کـل
رگ قبلجمع کل با جمع کل کارب

نام و نام خانوادگی متقاضی      

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی 

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می



هاي اربرگک
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

معاون پژوهش و فناوري موسسهداییتبادر داخل موسسه یافتهي خاتمهو فناوریپژوهشيهاطرحیلمعيهاگزارش-1- 10- 3

یف
عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوري خاتمه یافته رد

در داخل موسسه
شماره و تاریخ 

گواهی خاتمه طرح

نوع طرحتاریخ انجام
میزان 
اعتبار 

نام متقاضی و 
همکاران 
به ترتیب 

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

ظات
الح

م

بنیادي و کاربردينظريپایانشروع 
توسعه اي

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات 

...مثالً بررسی ب1
تاریخ xشماره 

سال/ماه/روز

تیر 

93

مرداد 

94
▄xریال

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

گرددزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور میهایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارستون .
 ذکر طرح را به انجام رساندهاگر تنها خود متقاضی. اند و نام خود متقاضی باید به ترتیب سهم مشارکت آنها ذکر شودمشارکت داشتههاي پژوهشیطرحنام همکارانی که در ،

.کندنام او کفایت می
گیردنمیی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد یا با تخصص متقاضی مرتبط نباشد، امتیازي تعلق هایی که ناشبه طرح.
2تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
6: حداکثر امتیاز این بند
10-3ي ارتقاء از بند حداقل امتیاز الزم در هر دوره:

5/4: شیتبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمای)1
7:تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)2



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیام خانوادگی متقاضینام و ن:علمیهیات ام و نام خانوادگی عضو نپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

دهندهسفارشنهادشدهدییتابا طرف قرارداد خارج از موسسهيو فناوریپژوهشيهاطرحیعلميهاگزارش- 10-2- 3

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

ه و تاریخ گواهی شمار
خاتمه طرح

نهاد سفارش 
دهنده طرح

نوع طرحتاریخ انجام

میزان 
اعتبار 

نام 
متقاضی و 
همکاران 
به ترتیب 
اولویت 
ثبت شده

امتیاز

ظات
الح

م

بنیادي و کاربردينظريپایانشروع 
توسعه اي

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
زي جذبمرکهیات اجرایی جذب موسسههیات 

مثالً بررسی ج1
تاریخ yشماره 

سال/ماه/روز
سازمان ج

اردیبهشت 

95

بهمن 

95
▄yریال

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

میتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه عل

امضاء

گرددهایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور میستون .
 اگر تنها . ها ذکر شوداند و نام خود متقاضی باید به ترتیب سهم مشارکت آنمشارکت داشتههاي پژوهشیطرحنام همکارانی که در

.کندذکر نام او کفایت میطرح را به انجام رسانده،خود متقاضی
هایی که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد یا با تخصص متقاضی مرتبط نباشد، امتیازي               به طرح

.گیردنمیتعلق 
شودمیها دو نکته در نظر گرفتهدر ارزیابی این طرح:

.المللی بودن موضوع طرحاي، ملی یا بیناستانی، منطقه)1
.یابدبرابر افزایش می2/1ها و مؤسسات خارج از کشور تا هاي مشترك با دانشگاهامتیاز طرح)2

15تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته::رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

ي یا ادبی و فلسفی چاپ شدههنرارزندهوعیبداثر- 11- 3

مرجع ناشرنام اثرردیف
دکنندهیتأی

نام متقاضی نوع اثر بدیع و ارزنده
و همکاران 
به ترتیب

اولویت ثبت 
شده

امتیاز

مالحظات
کارگروه بررسی توانایی علمی فلسفیادبیهنري 

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه

مثالً الف  ث ر1
نشر 

الف
▄سازمان ج

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی    

امضاء

سی توانایی  علمیرییس کارگروه بررنام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

علمی تکمیل شده و امتیاز آن هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددمنظور می

 اگر تنها . اند و نام خود متقاضی باید به ترتیب ذکر شودمشارکت داشتههاي پژوهشیطرحنام همکارانی که در
.کند، ذکر نام او کفایت میطرح را به انجام رساندهخود متقاضی

10تا :سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
30: تیاز این بندحداکثر ام



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

المللیداخلی یا بین) گرنت(ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی - 12- 3

عنوان فعالیتردیف
پژوهشیمیزان اعتبار تاریخ انجام فعالیت

جذب شده
)میلیون ریال یا دالر(

ور یا کشماهیت اعتبار
سازمان 

تأمین کننده 
اعتبار

امتیاز
مالحظات کارگروه بررسی توانایی علمی خارجیداخلی

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه
پایانشروع

...مثالً ارائه طرح الف 1
- ماه

سال
▄ریالZسال- ماه

سازمان ح 

کشور ج /

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

 دالر گرنت خارجی5000میلیون ریال گرنت داخلی یا 150یک امتیاز به ازاي هر.
20: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینوادگی متقاضینام و نام خا:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

، دانشنامهکتاب، تالیف، تصحیح انتقادي، ترجمه تصنیف- 13- 3

یف
کتابعنوان رد

ویرایش نوع فعالیت

نام ناشر 

تاریخ انتشار
نام متقاضی و همکاران 
به ترتیب اولویت ثبت 

شده

امتیاز

ات
حظ

مال

صنی
ت

یفف
تأل

دي
نتقا

ح ا
صحی

ت
تاب

ه ک
رجم

ت
امه

نشن
دا

اولین ادبی علمی 
چاپ

آخرین تجدید چاپ یا ویرایش
کارگروه بررسی توانایی 

علمی موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیات موسسه تاریخ نشر 
مجدد

نوبت آخرین 
چاپ

درصد 
تجدیدنظر

سال- ماهسال- ماهسال- ماهنشر ج▄کتاب ب1

سال- ماهنشر د▄کتاب ج2

نشر هـ▄کتاب د3

جـمع کـل

م و نام خانوادگی متقاضی                       نا
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 
تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیامضاء

امضاء

ص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه هایی که با رنگ سبز مشخستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

 امتیاز موضوع این بند براي کتاب تصنیفی یا تألیفی به زبان خارجی که توسط
.برابر قابل افزایش است5/1المللی چاپ شده باشد، تا ناشران معتبر بین

تواند تا براي گروه علوم انسانی میامتیازهاي متقاضی از تصنیف و تألیف کتاب
. را پوشش دهد) 2-3کاربرگ (3از ماده 2از حداقل امتیازهاي الزم بند % 50

.استها بر عهده هیات ممیزهتشخیص رشته
؛ ترجمه مرتبط با تخصص7تا : ؛ تصحیح انتقادي10تا : ؛ تألیف15تا : امتیاز  تصنیف :

7تا 
بخش الف این بندامتیاز10حد اکثر ترجمه و تصحیح انتقادي



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ه ماد

حوزه4کتري تخصصی یا سطح رساله د/حوزه3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان- 14- 3

رساله دکتري تخصصی/عنوان  پایان نامهردیف

مقطع تحصیلی

دانشگاه محلتاریخ  دفاعنام دانشجو
تحصیل دانشجو

امتیاز
/ کارشناسی ارشد

/حوزه3سطح 
دکتري حرفه اي

سطح / دکتري تخصصی
حوزه4

اسامی 
استادان راهنما

اسامی
استادان مشاور

گروه بررسی توانایی کار
علمی موسسه

اجرایی جذب هیات 
مرکزي جذبهیات موسسه

مثالً ح هـمثالً ب ددانشگاه الفسال/ماه/روزمثالً الف ج▄....بررسی د1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                       
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 
امضاء

میتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه عل
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور ستون
. گرددمی
سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم :

2: حوزه3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیراهنمایی پایان)1
5/0: حوزه3اي یا سطح ارشد یا دکتري حرفهنامه کارشناسیپایانمشاوره )2
6: حوزه4راهنمایی رساله دکتري تخصصی یا سطح )3
5/1:حوزه4رساله دکتري تخصصی یا سطح مشاوره )4

25: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

پردازيهاي نظریهکرسی- 15- 3

/مرجع تایید کنندهلیت عنوان فعاردیفموضوع بند
مرجع داوري

امتیازسطح کرسی نظریه پردازي

مالحظات ها و میزگردهاي همایش
کارگروه بررسی توانایی علمی المللیبینملیمراکز علمی

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه

1ترویجی-هاي علمیارائه کرسی1- 3-15
کرسی 

ترویجی الف
▄اه جپژوهشگ

3-15 -2
ز برگرفته اپژوهشی- و نتایج علمیدستاوردهاارائه

میزگردهايها وهمایشپردازي درنظریههايکرسی
المللیبینمراکز علمی ملی و

علوم انسانی وویژههاي علوم بهدر حوزهنقد علمی 3- 3-15
معارف اسالمی

کرسی نقد ج2
مؤسسه پژوهشی 

الف 
▄

معارف وعلوم انسانیویژههاي علوم بهدر حوزهنوآوري 4- 3-15
اسالمی

علوم انسانی وویژههاي علوم بهدر حوزهپردازي نظریه5- 3-15
معارف اسالمی

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ستون
ده و امتیاز آن ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل ش

. گرددمنظور می
سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم :
 4تا 2: 1-15-3بند
 4: 2-15-3بند
 7تا 3: 3-15-3بند
 7تا 3: 4-15-3بند
 12تا 7:  5-15-3بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

داخلی و خارجیهاي کسب رتبه در جشنواره-16- 3

عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنري ارائه شده ردیف
در جشنواره

سطح و عنوان جشنواره

عنوان رتبه 
کسب شده

سال 
کسب رتبه

نام متقاضی و 
مکاران ه

به ترتیب اولویت 
ثبت شده

امتیاز
داخلی 

خوارزمی، رازي، عالمه (
طباطبائی، فارابی 

...) و هنري فجر و 
کارگروه بررسی توانایی خارجی

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات علمی موسسه

1395مثالً اول▄»ع ل م ي«مثالً  اثر 1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

ءامضا

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددآن منظور میعلمی تکمیل شده و امتیاز 

6تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
10: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت- 17- 3

فعالیتعنوان  ردیف

نوع فعالیت

نام مجله یا موسسه موضوع داوري و نظارتتاریخ 

امتیاز

مالحظات داوري مقاله
پژوهشی -علمی

معتبر
اثرداوري 

داوري یا داوري کتاببدیع و ارزنده هنري
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسهنظارت بر طرح پژوهشی

مجله جسال- ماه▄له طمقا1

مؤسسه پژوهشی جسال- ماه▄کتاب هـ2

جـمع کـل

ینام و نام خانوادگی متقاض

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

متیازا1هاي معتبر  هر مورد تا هاي علمی پژوهشی نشریهداوري مقاله
امتیاز 2هاي پژوهشی هر مورد تا داوري کتاب و داوري یا نظارت بر طرح
10: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیام خانوادگی متقاضینام و ن:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه3ماده 

برخورداري از برجستگی یا شاخص بودن در امر  پژوهش - 18- 3

ف
عنوان فعالیت ردی

یا شاخص بودنمصادیق برجستگی

مرجع 
تأیید کننده 

امتیازسطح

لوح
تقدیر

نشان 
دولتی

پژوهشگر 
برتر

سایر 
عناوین

سه
وس

ح م
سط

در 

یا 
ی 

 مل
طح

 س
در

لی
لمل

ن ا
بی

ی 
نای

توا
ی 

رس
بر

وه 
گر

کار
سه

وس
ی م

هیات اجرایی جذب علم
موسسه

مالحظاتهیات مرکزي جذب

▄معاونت پژوهشی▄فعالیت الف1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

در سطحملی یا بینمرجع تأیید کننده در سطح پژوهشگاه، معاونت پژوهشی و -

.المللی معاونت پژوهشی وزارت است
در صورتی که فعالیت در سطح پژوهشگاه باشد:

امتیاز2: حداکثر امتیاز در هر واحد کار یا نیم سال)1
امتیاز 4: حداکثر امتیاز این بند)2

المللی باشددر صورتی که فعالیت در سطح ملی یا بین:
امتیاز4: نیم سالحداکثر امتیاز در هر واحد کار یا )1
امتیاز 8: حداکثر امتیاز این بند)2

باشداستفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح فقط یک بار براي هر دوره ارتقا مجاز می.



هاي ربرگکا
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

محولهاجراییهايفعالیتو سایر و فناوريپژوهشی،آموزش عالیهايهسسوها و منامه مدیریت دانشگاهینیاساس تکالیف تعیین شده در آوقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام-1- 4

علمی هیات هاي انجام شده توسط عضو کمیت و کیفیت فعالیتنوع همکاري و حضور در مؤسسه تحصیلیسالنیم
امتیاز کسب شده 

سالنیمدر هر 

امتیاز

مالحظات
نیمه نیمه وقتوقتتمام دوماول

حضوري
تعداد واحد 

موظف تدریس 
تعداد واحد 

حق التدریس 
هاي عناوین سایر فعالیت
اجرایی محوله 

حضور فعال و مشارکت 
در انجام تکالیف 

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات 

ضعیفمتوسطخوب
اجرایی الف22▀▀▀
▀▀▀4

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمیخانوادگی نام و نام 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

تأیید مدیر گروه و تأیید هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس ازستون
تکمیل شده و ارزیابی توسط کارگروه علمیمقام احاله کننده فعالیت اجرایی و

.گرددامتیاز آن منظور می
1: سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز  این بند
 5حداقل امتیاز
حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقاء:
25/2: تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
5/3: تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیادگی متقاضینام و نام خانو:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

با توجه به سطح برگزاريآنهنري و مدیریت اجرایی برنامه پژوهشی، فناوري، آموزشی، فرهنگی، هاي فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه-2- 4

عنوان فعالیت ردیف
تاریخسطح برگزاري

مرجع الیت انجام فع
شماره و تاریخ تاییدیهتأیید کننده

نام متقاضی و همکاران 
به ترتیب اولویت ثبت 

شده

امتیاز
مالحظات

-بینملی استانیموسسه
کارگروه بررسی توانایی علمی پایانشروع المللی

موسسه
اجرایی جذب هیات 

موسسه
مرکزي هیات 

جذب

1
هاي –مثالً برگزاري سلسله کارگاه 

پژوهشی الف
سال/ماه/روزسال/ماه/روز▄

مؤسسه پژوهشی 

ج

تاریخ xxxشماره 

سال/ماه/روز

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

 اند و نام خود مشارکت داشتههاي این بندبرگزاري فعالیتنام همکارانی که در
اگر تنها خود متقاضی . نها ذکر شودمتقاضی باید به ترتیب سهم مشارکت آ

.کندده است، ذکر نام او کفایت میبرگزارکننده بو
2تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات خانوادگی عضو نام و نام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

ازي، حسب اهمیت و تجهیزات موجود و میزانهاي تخصصی مجهاي تخصصی، شبکهصنعتی و پژوهشی، کتابخانههاي تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنري، واحدهاي نیمهها و کارگاهاندازي آزمایشگاهطراحی و راه-3- 4
برداري بهره

عنوان فعالیتردیف
محل انجام تاریخ انجام فعالیت

فعالیت
مرجع 

نام متقاضی و همکاران یهتأییدشماره و تاریخ تأیید کننده 
به ترتیب اولویت ثبت شده

امتیاز
مالحظات مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسهکارگروه بررسی توانایی علمیپایانشروع

سال/ماه/تاریخ روزxxxشماره پژوهشگاه دپژوهشگاه دسال/ماه/روزسال/ماه/روزهاي پژوهشی بمثالً طراحی کارگاه1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

 اند و مشارکت داشتههاي این بندتاندازي فعالیطراحی و راهنام همکارانی که در
. نها ذکر شودنام خود متقاضی باید به ترتیب سهم مشارکت آ

4تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو ه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگا:نام موسسه4ماده 

بنیانهاي دانشعلم و فناوري، مراکز رشد و شرکتهاي ها و پاركشهرك،و فناوريپژوهشیعالی،هاي آموزشسسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاري م-4- 4

تاریخ تأسیس و شروع تاریخ و شماره موافقت قطعیتاریخ و شماره موافقت اصولینوع فعالیتردیف
فعالیت

مرجع 
تأیید کننده

نام متقاضی و همکاران 
به ترتیب اولویت ثبت 

شده

امتیاز

ظات
الح

م

کارگروه بررسی توانایی علمی
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه

1
مثالً تأسیس مرکز تحقیقاتی 

الف

تاریخ xxxشماره 

سال/ماه/روز

تاریخ xxxشماره 

سال/ماه/روز
سال/ماه/روز

مثالً وزارت 

الف

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات 
کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددر میعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظو

 اند و نام خود متقاضی باید مشارکت داشتههاي پژوهشیطرحنام همکارانی که در
. به ترتیب سهم مشارکت آنها ذکر شود

4تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و :نام موسسه4ماده 

هاي علمی کشورو ریاست قطبمعتبریعلميهاهینشرهیریتحرهیات در تیعضو،يریسردب،یمسئولریمد-5- 4

نام نشریه یا قطب ردیف
علمی

تاریخ انجام فعالیتنوع نشریهنوع همکاري
شماره و تاریخ 
حکم انتصاب

امتیاز

ظات
الح

م

مدیر 
هیات عضو سردبیرمسئول

تحریریه
س قطب ییر

علمی
علمی 
پژوهشی

علمی 
کارگروه بررسی توانایی علمی پایانشروعترویجی

موسسه
اجرایی جذب هیات 

موسسه
مرکزي هیات 

جذب

▄▄هـمجله 1
- ماه

سال

- ماه
سال

تاریخ xxxشماره 

سال/ماه/روز

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمیام خانوادگی نام و ن

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروهستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

امتیاز 3به ازاي هر سال تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
12: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلیینام و نام خانوادگی متقاض:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

هاي علمیمدیره و بازرسی انجمنهیات عضویت در /کشوریرسمیعلميهاقطبهايعضویت در یکی از هسته-6- 4

مالحظاتامتیازشماره و تاریخ حکم انتصابتاریخ انجام فعالیتنوع همکاريانجمن علمی /نام قطب علمیردیف مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسهپایانشروع
سال/ماه/تاریخ روزxxxشماره سال/ماه/روزسال/ماه/روزمدیرههیاتعضو انجمن علمی الف1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

امتیاز 1به ازاي هر سال : سالمتیاز در واحد کار یا نیمحداکثر ا
4: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو وم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه عل:نام موسسه4ماده 

مراکز رشد/هاعضویت در شوراهاي پارك-7- 4

محل فعالیت نوع همکاريمرکز رشد/نام پاركردیف
مرکز رشد/پارك

مدت همکاري 
)عتسا(

تاریخ 
شماره و تاریخ انجام فعالیت

حکم انتصاب

مالحظاتامتیاز
کارگروه بررسی توانایی علمی پایانشروع

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه

جمع کل 

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

گروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کار

امضاء

ي تعریف شده در این بند دارد باید هایی در حوزهمتقاضی در صورتی که فعالیت
. هاي سفید درج کندآن را در ستون

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور میع
امتیاز1ساعت حضور 50به ازاي هر : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
8: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

ربطالمللی با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي ذيی و بینمل،ايمنطقهي علمی در سطوحهاشیهمايریدب-8- 4

عنوان همایشردیف
تاریخ نوع همایش

برگزاري
شماره و تاریخ 
حکم  انتصاب

امتیاز
مالحظات مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسهبین المللی ملی اي منطقه

سال/ماه/تاریخ روزxxxشماره سال/ماه/روز▄المللی جمثالً دبیر پنجمین همایش بین1

جـمع کـل

قاضی                                                      نام و نام خانوادگی مت
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 
امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

2تا : سالتیاز در واحد کار یا نیمحداکثر ام
8: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و:نام موسسه4ماده 

گانهسهيقوادر تیمسئولایفاي -9- 4

عنوان مسئولیتردیف
تاریخمشخصات ابالغ

انجام فعالیت
مدت فعالیت

روز/ماه/بر حسب سال
مسئولیت قواي سه گانهپذیرش

امتیاز
مالحظات

کارگروه بررسی سالماه روزپایانشروعمرجع صادر کننده ابالغتاریخ شماره 
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات توانایی علمی موسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                       
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 
امضاء

ذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی ج
امضاء

علمی هیاتاعضاي ارتقاي مرتبه«نامهآیین5ي متقاضی در صورتی که مطابق با جدول شماره
، 18/12/94مصوب تاریخ » هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و غیردولتیمؤسسه

هاي سفید آنها را در ستون/گانه است، باید آنقواي سههایی در مسئولیت/ داراي مسئولیت
. درج کند

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده ستون
.گرددو امتیاز آن منظور می

14تا 4هر سال : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

...و هافرهنگستان،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، شوراي عالی انقالب فرهنگی، شوراي عتف، اعم ازرسمیهايو کمیسیونهاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه،شرکت در شوراها- 10- 4

عنوان فعالیتردیف

مشخصات ابالغ جهت شرکت 
...در شوراها و 

تاریخ
انجام فعالیت

ت فعالیتمد
امتیازبر حسب ساعت و مشخصات مرجع تایید

مالحظات
مرجع تاریخ شماره 

ساعتپایانشروعصادر کننده ابالغ
مرجع 

تایید کننده 
فعالیت

شماره و تاریخ گواهی 
انجام فعالیت

کارگروه بررسی 
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات توانایی علمی موسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                   
سی توانایی  علمیرییس کارگروه بررنام و نام خانوادگی امضاء

امضاء
تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

یی به همراه حکم رسمی در موارد ذکر شده در این بند هامتقاضی در صورتی که داراي عضویت
. هاي سفید درج کنداست، باید آن را در ستون

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و ستون
. گرددامتیاز آن منظور می

به ازاي هر سال2تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
10: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:وهگرنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و  ترویج کارآفرینیرشتههاي جدید و میانایجاد رشته- 11- 4

عنوان رشته ایجاد شدهردیف
نوع رشته

تاریخ
ایجاد رشته

مقطع رشته
مرجع

تأیید کننده 
شماره و 

تاریخ گواهی
تایید فعالیت

امتیاز

مالحظات رشته 
جدید

میان
کارشناسی کارشناسیکاردانیرشته اي

دکتريارشد
کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیات موسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 

امضاء

ات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیاز

امضاء

اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و  رشتههاي جدید و میانمتقاضی در صورتی که  موفق به ایجاد رشته
. هاي سفید درج کندترویج کارآفرینی شده است، باید آن را در ستون

علمی تکمیل شده و امتیاز آن هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددمنظور می

5تا : سالحداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم
10: حداکثر امتیاز  این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه 4ماده 

با تایید شوراي پژوهشی موسسه) مدیریت پروژه(اي رشتهبینهاي بزرگ تحقیقاتیراهبري پروژه- 12- 4

عنوان پروژهردیف
شماره و تاریخ تاریخ اجرانوع پروژه

گواهی  
مرجع 

تایید کننده

امتیاز
مالحظات ي جذبمرکزهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسهپایانشروعبین المللیملی استانی 

ي جمؤسسهسال/ماه/تاریخ روزxxxشماره سال- ماهسال- ماه▄....پروژه الف مثالً بررسی هـ1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی   

امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینام و نام خانوادگی 

امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
.گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

4تا :حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
12: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:سهنام موس4ماده 

نظام آموزش عالیها و فعالیت با هدف افزایش کارآیی و اثربخشیطراحی، تدوین و اجراي برنامه- 13- 4

عنوان فعالیتیفرد
شماره و اجراتاریخ نوع فعالیت

تاریخ 
گواهی  

مرجع تایید 
کننده

امتیاز
مالحظات مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسهپایانشروعاجراتدوینطراحی

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

ها و فعالیت با هدف طراحی، تدوین و اجراي برنامهمتقاضی در صورتی که  موفق به
را در هاي خودفعالیتشده است، باید نظام آموزش عالیافزایش کارآیی و اثربخشی

. فهرست کندهاي سفید ستون
رزیابی توسط کارگروه علمی هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از استون

. گرددتکمیل شده و امتیاز آن منظور می
5تا : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
10: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژوروهنام گ:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی/مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/تایید سازمان سنجش آموزش کشورهاي سراسري، باطراحی سوال آزمون- 14- 4

عنوان فعالیتردیف
سال 
انجام 
فعالیت

مدت مجري آزمون 
همکاري 
بر حسب 

ساعت

شماره و 
تاریخ

گواهی  

امتیاز

مالحظات سازمان 
سنجش آموزش

کشور 

مرکز سنجش آموزش 
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

مرکز آزمون 
دانشگاه آزاد 

اسالمی

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیات موسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                         
علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی امضاء

امضاء
دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمیتایید 

امضاء

مرکز سنجش /هاي سراسري، با تایید سازمان سنجش آموزش کشورمتقاضی در صورتی که  طراح سوال آزمون
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی بوده است، باید عناوین /پزشکیآموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش

بدیهی است که متقاضی باید به عنوان مستندات، . هاي سفید فهرست کندها و مشخصات آنها  را در ستونآزمون
.گواهی معتبر از مجریان آزمون حسب مورد ارائه کند

توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابیستون
. گرددمی
امتیاز1ساعت 25هر : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
8: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

و نظایر آن) Ph.D(هاي جامع دکتري تخصصی ، ارتقاي دستیاران، امتحان)جامع علوم پایه و پیش کارورزي(اي و درون دانشگاهی هاي جامع منطقهطراحی سوال آزمون- 15- 4

عنوان فعالیتردیف
سال 
انجام 
فعالیت

نوع آزمون
جامع منطقه اي، (

).....درون دانشگاهی 

مدت 
همکاري 
بر حسب
ساعت

مرجع 
صادر کننده 

گواهی

شماره و تاریخ 
امتیازگواهی  

مالحظات
تاریخشماره

کارگروه بررسی 
توانایی علمی 

موسسه
اجرایی جذب هیات 

مرکزي جذبهیات موسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                         
امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 
امضاء

ازات کارگروه علمیتایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتی
امضاء

 جامع علوم پایه و پیش کارورزي(اي و درون دانشگاهی هاي جامع منطقهسوال آزمونمتقاضی در صورتی که  طراح( ،
ها و مشخصات بوده است، باید عناوین آزمونو نظایر آن) Ph.D(هاي جامع دکتري تخصصی ان، امتحانارتقاي دستیار

بدیهی است که متقاضی باید به عنوان مستندات، گواهی معتبر از مجریان . هاي سفید فهرست کندآنها  را در ستون
.آزمون حسب مورد ارائه کند

س از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور میهایی که با رنگ سبز مشخص شده است پستون-

. گردد
امتیاز1ساعت 50هر : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
5: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:رشته تحصیلینام و نام خانوادگی متقاضی:علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

تدوین کتاب به شیوه گردآوري-4-16

تعداد صفحاتان  کتابعنوردیف
نام ناشر 

تعیین اعتبار ناشر بر عهده (
)ممیزه استهیات 

نام متقاضی و همکاران شماره شابک
به ترتیب اولویت ثبت شده

امتیاز
مالحظات مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات کارگروه بررسی توانایی علمی موسسه

رقمی شابک١٣یا ١٠شماره نشر جxمثالً کتاب م1

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                         
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمیدگی نام و نام خانوا
امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه ستون
. گرددعلمی تکمیل شده و امتیاز آن منظور می

اند و نام خود نام همکارانی که در تدوین و گردآوري کتاب مشارکت داشته
اگر هر یک از کتب تنها . متقاضی باید به ترتیب سهم مشارکت آنها ذکر شود

.کندتوسط خود متقاضی تدوین و گردآوري شده است، ذکر نام او کفایت می
4تا : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
10: یاز این بندحداکثر امت



هاي کاربرگ
4ماده 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات :نام موسسه
فرهنگی

نام و نام خانوادگی :علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو 
مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:ه تحصیلیرشتمتقاضی

هاي علمی معتبرهاي همایشتدوین مجموعه مقاله-4-17

هاي نام مجموعه مقالهردیف
همایش

برگزار کننده 
شماره و محل همایشهمایش

تاریخ گواهی 

تاریخ انجام 
فعالیت 

نام متقاضی و همکاران 
به ترتیب اولویت ثبت 

دهش

امتیاز
مالحظات

کارگروه بررسی توانایی علمی پایانشروع 
مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسههیات موسسه

1
امین nمثالً مجموعه مقاالت 

همایش د
مثالً پژوهشگاه ج

پژوهشگاه - تهران

ج

تاریخ xxxشماره 

سال/ماه/روز
سال- ماهسال- ماه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی                                                        
امضاء

رییس کارگروه بررسی توانایی  علمینوادگی نام و نام خا
امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات 
کارگروه علمی

امضاء

هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل ستون
. گرددشده و امتیاز آن منظور می

 اند و نام خود متقاضی باید به مشارکت داشتههر مجموعهنام همکارانی که در تدوین
خود متقاضی تدوین شده تنها توسطمجموعهاگر هر . ترتیب سهم مشارکت آنها ذکر شود

.کنداست، ذکر نام او کفایت می
2تا : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
6: حداکثر امتیاز این بند



هاي کاربرگ
نام و نام خانوادگی :علمیهیات نام و نام خانوادگی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:نام موسسه4ماده 

مربوطههشی.پژونام گروه:گروهنام رشته:ته تحصیلیرشمتقاضی

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

مقطع رشته تحصیلینام دانشجو خارجی جذب شده ردیف
سال پذیرش ملیتتحصیلی

دانشجو

امتیاز
مالحظات کارگروه بررسی توانایی علمی 

مرکزي جذبهیات اجرایی جذب موسسهت هیاموسسه

جـمع کـل

نام و نام خانوادگی متقاضی              
امضاء

علمیتوانایی رییس کارگروه بررسی نام و نام خانوادگی 
امضاء

تایید دبیر هیات اجرایی جذب در صورت تغییر امتیازات کارگروه علمی
امضاء

 متقاضی در صورتی که  موفق به ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی شده است، بایید
شایان ذکر است که جذب این .هاي سفید فهرست کندمشخصات این دانشجویان  را در ستون

.دانشجویان باید با تأیید ریاست پژوهشگاه انجام شود
هایی که با رنگ سبز مشخص شده است پس از ارزیابی توسط کارگروه علمی تکمیل شده و امتیاز ستون

.گرددآن منظور می
امتیاز1دانشجو 10به ازاي هر : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال
 12: امتیاز این بندحداکثر


