بسمه تعالی
فرم جزییات چک لیست مدارک توانایی علمی داوطلب (در CDارایه گردد).
نام ونام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
رشته تحصیلی:

شماره ملی:
دانشگاه اخذ مدرک:
عالمت گذاری

زیر پوشه ها
شماره

عنوان پوشه

پوشه

1

آخرین مدرک تحصیلی:

نحوه امتیاز دهی

موارد موجود

مستندات الزم

1-1

انتقال مفاهیم تخصصی (مصاحبه) در کمیته



طرح درس،

2-1

کیفیت تدریس مستقل(درصورت ا رائه مدرک ارزیابی آموزش)

گواهینامه معتبر تاییدیه

3-1

طرح ایده های نو برای ا رائه دروس

تدریس +مصاحبه

4-1

مصاحبه وارزیابی Mieroteaehing

(زیر پوشه ها یا
فایل ها)

توانایی تدریس ،تهیه طرح درس

سوابق تدریس

2

داوطلب توسط اعضای هیات هم رشته (از نظردقت در گزاینش علمی مطلب ،قدرت ببیا ن و)....
5-1

استفاده از توانمندی فنا ور یهای نوین در ارائه

1-2

هر واحد تدریس دانشگاهی

2-2

برای متخصصین بالینی ،هر 55ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان وکارورزان (ویژه وزارت
بهداشت،درمان وآموزش پزشکی)

3-2

برای متقاضیانی که ،هر 55ساعت مشارکت درآموزش دانشجویان ومهارت آموزان

چاپ مقاالت درمجالت

1-3

مقا ال ت علمی -پزوهشی بین المللی ISI

علمی،پژوهشی ،علمی ،ترویجی

2-3

مقا ال ت بین المللی  ISCوعلمی-پژوهشی داخلی

وسایر مجالت دارای مجوز از

3-3

مقا ال ت علمی -ترویجی

کمسیون نشریات علوم پزشکی

4-3

3

کشور

4

حضوری

سایر مقا الت

گواهی نامه معتبر

مقا ال ت مربوط

تبصره :امتیازات نویسنده اول،دوم و دوم به بعد براساس آئین نامه ارتقا محا سبه می گردد.
نشریات نباید در آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی باشند.
1-4
2-4

مقا الت کامل در کنگره های بین المللی
المللی
بین المللی
های بین
کنگره های
در کنگره
الت در
مقا الت
خالصه مقا
خالصه

ارائه مقا الت در کنگره های

3-4

داخلی وبین المللی

4-4

داخلی
های داخلی
کنگره های
در کنگره
کامل در
الت کامل
مقا الت
مقا
داخلی
های
کنگره
در
الت
مقا
خالصه مقا الت در کنگره های داخلی
خالصه

مقا ال ت مربوط

تبصره :امتیازات نویسنده اول،دوم و دوم به بعد براساس آئین نامه ارتقا محا سبه می گردد.
برگزار کننده کنفرانس باید دانشگاههای سراسری و یا انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم
باشد

5

1-5

تولیداثربدیع هنری با تایید هیات ممیزه

2-5

تالیف کتاب تصنیفی ومرجع

3-5

تالیف کتاب (انتشارا ت معتبر خارجی)

4-5

تالیف کتاب ( انتشارا ت خارجی)

5-5

تالیف کتاب ( انتشارا ت غیر دانشگاهی

تا لیف وترجمه کتاب درزمینه

6-5

تالیف کتاب حاصل از دستا وردهای پژوهشی خود

مستندات مربوطه و

تخصصی فرد

7-5

تالیف مجموعه کتابهای همانند دائره المعارف

کتاب مر بوطه به

8-5

تالیف کتاب دررشته غیر مرتبط بارشته تخصصی نویسنده

9-5

تدوین کتاب چاپب به عنوان منبع آموزشی

15-5

ویرایش علمی کتاب

11-5

تالیف بخشی از کتاب

12-5

تجدید چاپ کتاب تالیفی در صورتیکه حداقل به میزان  5/25درمحتوای آن اصالح یا اضافه
صورت پذیرفته باشد

13-5

ترجمه کتاب
تبصره :1امتیاز مولفه های  13-12-11-15-9-8-7-6-5-4-3-2-1این بند وبراساس فرم ارتقاء امتیازات تغییر
خواهد کرد  .تبصره  :2به کتب غیرمتبط با رشته متقاضی انتیاز به نوع انتشارات ترجمه وتالیف

همراه تاییدیه ها

عالمت گذاری

زیر پوشه ها
شماره

عنوان پوشه

پوشه

(زیر پوشه ها یا

موارد موجود

نحوه امتیاز دهی

مستندات الزم

فایل ها)
تعاق می گیرد

5

تبصره  :3به گردآورنده وتد وینگر کتب 2تا 4امتیاز تعلق می گیرد
تبصره  :4بند های ، 11-15 -9-8-7-6-5-4-3-2-1صورتیکه متقاضی آثار خودرادرراستای
تحقق اولویتهای مصرح درنقشه جامعه علمی کشور تهیه نماید حداکثر تا سقف  15انتیاز
ضریب 2می گیرد
تبصره  :5بندهای -9-8-7-6-5-54-3-2-1اگر متقاضی نویسنده اول بود با ضریب  1.5حداکثر
تا سقف تعیین شده تعلق خواهد گرفت
1-6



مجری طرح ملی پژوهشی

مجری ویا همکاری درپروژه های

6

7
8
9

پژوهشی

کواهی نامه معتبر
2-6

همکار ا صلی طرح ملی پژوهشی

3-6

مجری طرح پژوهشی

4-6

همکار ا صلی طرح پژوهشی

1-7

داوروارزیابی مقاالت هرمجله

2-7

عضویت درهیات تحریریه مجالتی که ضریب اثر(  impaetfaetorدوسال

عضویت درهیات تحریریه و یا

3-7

مجالت بین المللی براساس  ISIT ISCT SCOpusباالی هرمجله

داوری در مجله معتبر علمی ویا

4-7

عضویت در هیات تحریریه مجالت داخلی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ووزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

مستندات معتبر

هیات علمی کنگره
5-7

عضویت در هیات علمی کنگره

عضویت دربنیاد ملی نخبگان

1-8

عضویت تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با ارائه مدرک معتبر

مستندات معتبر

ودفاتر استعداد های درخشان

2-8

عضویت دردفتر استعدادهای درخشان

اخذ جایزه از دانشنواره یاالمپیاد

1-9

جشنواره های دانشگاهی ،ملی وبین المللی

معتبر افتخارات علمی مانند

2-9

جشنواره های بین المللی ازقبیل (خوارزمی ،فارابی،امام خمینی،پیامبراعظم،مخترعان ومبتکران،

دانشجوی نمونه کشوری

فیلم فجر ،تئاتر فجر ،موسیقی فجر)

،جشنواره های ملی ،رتبه های اول

جشنواره های ملی ودانشگاهی مانند ( رازی ،خوارزمی ،فارابی ،مطهری ،ابن سینا ،ابوریحان،

تا سوم آزمون ورودی دررشته

شیخ بهایی ،قرآن ،مطهری ،فارابسی ،جشنواره های پژوهشی داخلی ملی والمپیادهای داخلی

وفارغ التحصیلی رتبه اول دوره

ملی)

کارشناسی ارشد ودکتری ورتبه

3-9

موارد دیگر(شامل تقدیر وتشویق)

اول ،دوم وسوم امتحان تخصصی

4-9

تبصره :امتیازات بین صاحبان فرآیند تقسیم مشود.

وفوق تخصصی

5-9

مسا بقا ت علمی دانشجویی ملی و بین الملی

6-9

رتبه اول آزمون ورودی دررشته رتبه اول

7-9

فاغ ا لتحصیل رتبه اول دوره ارشد ودکترا ی
دانشجوی نمونه کشوری

8-9

مدال المپیاد دانش آموزی جهان (برای هر رنگ مال)
مدال المپیاد دانش آموزی کشوری فقط برای مدال طال

9-9
15-9

مدال المپیاد دانشجویی کشوری

طال

رتبه های آزمون سراسری  :پنچ نفر ا ول  5امتیاز ،پنچ نفر بعد  4امتیاز ،پنچ نفر بعد  3امتیاز ،پنچ
نفر بعد  2امتیاز ،پنچ نفر بعد  1امتیاز (در هرمقطع قا بل محاسبه می باشد)

مستندات معتبرو
گواهینامه معتبر

عالمت گذاری

زیر پوشه ها
شماره

عنوان پوشه

پوشه

(زیر پوشه ها

نحوه امتیاز دهی

موارد موجود

مستندات الزم

یا فایل ها)
جایزه برای دانشجو یان خارج از کشور
11-9

9



تبصره :جایزه برای دانشجویان خارج از کشور باید با تایید وزارتین علوم تحقیقات وفناوری یا
وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی با شد

12-9

رتبه او ل ،دوم وسوم بورد تخصصی به ترتیب

13-9

رتبه او ل ،دوم وسوم بورد فوق تخصصی به ترتیب

14-9

رتبه های کشور ی اول ،دوم وسوم دانشنامه تخصصی وآزمون ورودی کشوری دکترای
تخصصی ( )ph.Dترتیب
گواهینامه معتبر

توانایی استفاده از توانمندیهای
نوین الکترونیک وبانک های

15

11

مشاهده عینی عملکرد داوطلب

اطالعاتی

وارزیابی مستقیم
توسط کارگروه برسی
توانایی علمی

تسلط به ز با ن رایج در مجا مع

1-11

756 -766TOEEL،8-9IELTSو: 96-066MCHE

علمی ( عربی -انگلیسی-

2-11

766-756TOEEL66IELTSو: 66-96MCHE

3-11

5666-766TOFEL67IELTSو: 566-66MCHE

4-11

سایر زبان ها با ارائه مدرک معتبر :

5-11

ارزیلبی مستقیم مهار تهای خواندن  ،درک مطالب  ،تکلم ونوشتن به زبان های مز بور :

1-12

معدل کار شناسی

فرانسوی -آلمانی و)...

گواهی نامه معتبر با
ارزیابی مستقیم توسط
کا گوه برسی توانایی
علمی

08-06
09-08
06-09
2-12

معدل کار شنا سی ارشد
08-06
09-08

معدل نمرات کارشناسی

12

ارشدودکتری ونمره پایان نامه
کارشناسی ارشد و دکتری

06 -09
3-12

پایان نامه از  18/35تا 25

مستندات معتبرو
گواهینامه معتبر

معدل دکتری
08-06
09-08
06-09

کیفیت دانشگاه محل تحصیل در

1-13

دانشگاه برخوردار :

آخرین مقطع تحصیلی

2-13

دانشگاه غیر بر حوردار :

3-13

دانشگاه خارجی مورد تایید وزراتین علوم  ،تحقیقات و فناوری و بهداشت  ،درما ن و آموزش

13

مستندات معتبر

پزشکی:
کیفیت دانشگاه محل تحصیل در

1-14

دانشگاه برخوردار :

مقطع تحصیلی قبلی

2-14

دانشگاه غیر بر حوردار :

3-14

دانشگاه خارجی مورد تایید وزراتین علوم  ،تحقیقات و فناوری و بهداشت  ،درما ن و آموزش

14

مستندات معتبر

پزشکی:
1-15

ثبت اختراع داخلی با تایید یه علمی

2-15

سابقه یکسال پسا دکترای صنعتی با تایید وزارت صنایع و وزارت علوم (مشارکت در تحقق و
توسعه)

15

فعالیتهای فناوری

3-15

ثبت اختراع جهانی مطا بق استاندارد های ((US PATTENT, EURO PATENT

4-15

تجاری سازی فناوری با تایید معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

5-15

دستیابی و فروش دانش فنی با تایید معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

مستندات معتبر

16

راه اندازی فعالیتهای اموزشی

ایجاد پخش  ،آزمایشگاه  ،دانشکده  ،گروه آموزشی  ،رشته جدید هرمورد

*17

*سابق خدمت تخصصی به عنوان

به ازای هر سال حداکثر

عضو هیات علمی

عالمت گذاری

زیر پوشه ها
عنوان پوشه

شماره
پوشه

(زیر پوشه ها یا

نحوه امتیاز دهی

موارد موجود

مستندات الزم

فایل ها)

گواهی علمی اضا فه
برمدرک وشرکت در کار

18

گاه های تخصصی

1-18

گواهی دوره: M PH

2-18

ارائه مدرک : MS

3-18

گواهی دوره های  6ماهه تا یکسا له خارج از کشور

4-18

داشتن مدارک  phDبرایرشته های با لینی ( عالوه بر مدرک تخصصی در رشته

گواهی معتبر

اصلی):
5-18

داشتن مدرک  MDبرای رشته های علوم پایه :

6-18

گواهی کارگاههای روش تد ریس  ،روش تحقیق و کارگاه های تخصصی :

7-18

گواهی عضویت در : EDC

8-18

گواهی عضویت در : EDO

19

طراحی بسته های آموزشی

تهیه مواد آ مو زشی شا مل پو ستر های آمو زشی  ،راهنمای یاد گیری و یا نرم

25

مهارت فنی با لینی ویژ ه

این ا متیاز بر اسا س توصیه نا مه از استادان مستقیم داوطلب در دوره تخصصی یا گواهی

دررشته تخصصی

نامه معتبر و ارزیابی توسط گروه آموزشی ذیربط تخصیص می یا بد
تبصره  :کارگروه برسی توا نا یی علمی می توا ند از کار گروه برسی صال حیت عمومی نیز
در این خصوص بهره بگیرند.

*ویژه داوطلب عضویت هیات علمی در دانشگا ههای علوم پزشکی


داوطلب محترم می بایست تمام مدارک فوق راغیر از مورد  17به صورت فایل PDFیا  JPGدر پوشه های مجزا به نام شماره وعنوان مربوطه در  CDقرار داده و به دفتر
دانشکده ارایه نمایند.

