
 شرکت کىىذٌ داوشجًیبن شبَذ ي ایثبرگر ي مؼرفی دستًر الؼمل اجرایی اوتخبة 

 7931سبل  جبیسٌ ملی ایثبر تحصیلیجشىًارٌ آمًزشی در 

 الف( شرایظ ػمًمی:
فرزًذ ضْیذ، لبًَى خبهغ خذهبت رسبًی ثِ ایثبرگراى: ّوسر ٍ  67آییي ًبهِ اخرایی هبدُ  1عجك ثٌذ  .1

 .% ٍ ثبالتر، ّوسر ٍ فرزًذاى آًبى، آزادگبى، ّوسر ٍ فرزًذاى آًبى25خبًجبزاى 

 ّبي اًضجبعی. مِ هحىَهیت در وویتِرػبیت ضئًَبت اسالهی، ًذاضتي سبث .2

 ًذاضتي سبثمِ آهَزضی )هطرٍعی، سٌَات تحصیلی اضبفی در وبرًبهِ( .3

 

 ة( شرایظ اختصبصی:
حذالل  ضبغل ثِ تحصیل در ًیوسبل چْبرم ٍ ثؼذ از آى ثبداًطدَیبى همغغ وبرضٌبسی پیَستِ  .1

 (ُ)ٌذ ث  1  ضوبرُ  هؼذل هٌذرج در خذٍل

ٍ ثؼذ از آى ثب  دٍمضبغل ثِ تحصیل در ًیوسبل ًبپیَستِ  وبرضٌبسی ارضذهمغغ داًطدَیبى  .2
 (ُثٌذ )  1  خذٍل  ضوبرُحذالل هؼذل هٌذرج در 

آى ثب  ٍ ثؼذ از آزهَى ػلَم پبیِ داراي لجَلی دراي )داهپسضىی(  داًطدَیبى همغغ دوتراي حرفِ .3
 (ُ)ثٌذ   1  خذٍل  ضوبرُحذالل هؼذل هٌذرج در 

 آزهَى خبهغ در داراي لجَلی  دوتري تخصصیداًطدَیبى همغغ  .4

 

 امتیبز 044مجمًػبٌ ج( سقف امتیبزات تؼییه شذٌ : 

  

 * مقغغ کبرشىبسی

 

 امتیبزات مکتسجٍ سقف امتیبزات درصذ امتیبزات ػىًان

  044 %04 آهَزضی
  744 %00 پژٍّطی
  04 %04 فرٌّگی
  04 %0 ایثبرگري



 * مقغغ کبرشىبسی ارشذ

 

 امتیبزات مکتسجٍ سقف امتیبزات درصذ امتیبزات ػىًان

  764 %04 آهَزضی
  704 %90 پژٍّطی
  04 %04 فرٌّگی
  04 %0 ایثبرگري

 

 * مقغغ دکتری

 

 امتیبزات مکتسجٍ سقف امتیبزات درصذ امتیبزات ػىًان

  744 %00 آهَزضی
  044 %04 پژٍّطی
  04 %04 فرٌّگی
  04 %0 ایثبرگري

 

 ( امتیبز ایثبرگری:د

 

 متیبزا وًع ایثبرگری

 امتیبز 04 فرزًذ ضْیذ
 امتیبز  04 ّوسر ضْیذ

 امتیبزدرصذ جبوجبزی( =  ÷ 0+ ) 6 خبًجبزاى 
 ( = امتیبزثٍ مبٌ مذت اسبرت ÷ 0+ ) 7 آزادگبى

 درصذ جبوجبزی( = امتیبز ÷0+ ) 9 فرزًذ خبًجبز
 = امتیبز (ثٍ مبٌ مذت اسبرت ÷74+ ) 0 فرزًذ آزادُ

 درصذ جبوجبزی( = امتیبز ÷ 0+ )0 خبًجبزّوسر 
 = امتیبز (ثٍ مبٌ مذت اسبرت ÷ 74+ ) 1 ّوسر آزادُ



  امتیبز آمًزشیوحًٌ محبسجٍ ( ٌ
 

 :1خذٍل ضوبرُ 

 گريٌ آمًزشی ردیف
حذاقل مؼذل در 

 پیًستٍ کبرشىبسی

حذاقل مؼذل در 

ي دکتری  کبرشىبسی ارشذ

 ػمًمی

ذاقل مؼذل در ح

 تخصصی دکتری

 70 71 76 فٌی ٍ هٌْذسی 1

 70 71 76 ػلَم پبیِ 2

 70 70 71 ػلَم اًسبًی 3

 70 70 71 ٌّر 4

 70 70 71 وطبٍرزي 5

 70 70 _ داهپسضىی 6

 

آهذُ است ) ثِ ازاي ّر ًورُ هؼذل  فَقحذالل هؼذل ول ٍاحذ ّب درگرٍُ ّبي آهَزضی در خذٍل  :7تجصرٌ 

 اهتیبز اضبفِ هی ضَد.( 10اهتیبز هی ثبضذ ٍ ثِ ازاي ّر ًورُ ،  160هؼبدل  16دُ اهتیبز، هثبل: هؼذل 

هؼذل تؼییي ضذُ از یه ًورُ ووتر  ،1داًطگبُ ّبي سغح حذالل هؼذل داًطدَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگر : 0 تجصرٌ

 در ّر گرٍُ ثَدُ ٍ ثر هجٌبي ّوبى هؼذل از اهتیبز ثرخَردار هی ثبضٌذ.

در صَرتی وِ داًطدَیی از چٌذ فضل ایثبرگري ثرخَردار هی ثبضذ، هالن ػول ثبالتریي اهتیبز  :9تجصرٌ 

 ٍ تدویغ ایثبرگري لبثل لجَل ًوی ثبضذ. ثَدُایثبرگري 
 
 

 ( سبیر فؼبلیت َب:ي



در  ثَدُ ٍدوتري  -وبرضٌبسی ارضذ -داًطدَیبى ّر سِ همغغ وبرضٌبسیریل ثراي  ػٌبٍیي: 2خذٍل ضوبرُ 
 ثبضذ.ثرخَردار هی  تؼییي ضذُدر همغغ فؼلی یب همبعغ لجلی از اهتیبز  فؼبلیت ّبي ریلصَرت دارا ثَدى 

 
 :2ضوبرُ خذٍل 

 امتیبز ػىًان فؼبلیت ردیف

 وست ػٌَاى داًطدَي ًوًَِ وطَري 1

 اهتیبز 10

 ثرگسیذُ خطٌَارُ خَارزهی 2

 ثرگسیذُ خطٌَارُ فبراثی 3

 ثرگسیذُ خطٌَارُ خبیسُ هلی ایثبر در همغغ لجل 4

داًطدَیی،ًفرات ثرتر آزهَى سبیر هَارد )ثرگسیذُ الوپیبد  5

 (درخطبىسراسري،استؼذاد 

)احراز  tofel ،msrt ،tolimoدارا ثَدى هذرن زثبى  6

 (ػلوی% ًورُ 50

 اهتیبز 5

 

ٍاحذّبي داًص ثٌیبى ٍ ٍاحذّبي  ایدبد داًطدَیبًی وِ ثِ ٍاسغِ داضتي عرح التصبدي هجبدرت ثِ :7 رٌتجص

تَلیذي ٍ صٌؼتی ًوَدُ ثبضٌذ ثب ارائِ هستٌذات از لجیل هَافمت اصَلی، پرٍاًِ تبسیس ٍ ثْرُ ثرداري ٍ سبیر 

 اهتیبز ثرخَردار هی ثبضٌذ. 5هستٌذات )حست هَضَع فؼبلیت( از 

 اهتیبز تؼییي ضذُ هی ثبضذ. 400هبزاد ثر  2اهتیبز خذٍل ضوبرُ : 0رٌ تجص

 . وحًٌ محبسجٍ امتیبزات پژيَشیز

 

 



 

 

 ًَع یب سغح ضبخص ضبخص ردیف

سمف 
اهتیبز 
ثراي 
ّر 
 هَرد

 تؼذاد
اهتیبز 
 داًطگبُ

اهتیبز 
 ستبد

1 
همبالت چبح ضذُ در هدالت هؼتجر داخلی یب 

 ثیي الوللی

JCR 7       

ISI(WOS) ٍScopus 6       

       5 (iscػلوی پژٍّطی )

       3 ػلوی ترٍیدی

       2 ّوبیص ّبي ػلوی هلی/ثیي الوللی

2 

عرح ّبي پژٍّطی پبیبى یبفتِ داراي حسي 
 اًدبم وبر از وبرفرهب

       10 هدري

       5 ّوىبر اصلی

       2 سبیر ّوىبراى

عرحْبي پژٍّطی/پبیبى ًبهِ/رسبلِ پبیبى یبفتِ 
 وِ ثِ هرحلِ فٌبٍري رسیذُ است.

       15 آزهبیطگبّیًوًَِ اٍلیِ 

       20 فٌبٍري ضذُ
تدبري سبزي ضذُ از عریك ایدبد 

ضروت فٌبٍر هستمر در پبروْبي ػلن ٍ 
 فٌبٍري رضذ

30       

       15   تبلیف یب تصٌیف وتبة 3

4 
اوتطبف، اثتىبر، ًَآٍري، اختراع، اثر ثذیغ ٍ 
 (ارزًذُ ٌّري)هَرد تبییذ هراخغ ػلوی هؼتجر

  10       

5 
سردثیري، ػضَیت در ّیبت تحریریِ ًطریبت 

 ػلوی ٍ ّیبت هذیرُ اًدوي ػلوی، داٍري همبالت
  2       

6 
خَائس دریبفت ضذُ از خطٌَارُ ّب یب سبیر 

 هراخغ هؼتجر

       2 داخلی

       5 ثیي الوللی

7 
( در رضتِ H-indexٍضؼیت ضبخص ّرش )

 Scopus ثر هجٌبي  هَضَػی
  10       

8 
( در رضتِ citationٍضؼیت تؼذاد ارخبع )

 Scopus ثر هجٌبي   هَضَػی
  10       

   خوغ اهتیبزات پژٍّطی



 وحًٌ محبسجٍ امتیبز فرَىگی  ح.
تجصرُ: صرفب فؼبلیتْبي فرٌّگی اختوبػی وِ در همغغ تحصیلی فؼلی داًطدَ صَرت گرفتِ ثبضذ، هالن 

 هحبسجِ ٍ اهتیبز خَاّذ ثَد.

 

 درصذ کل امتیبز فرَىگی( 04َبی قرآوی)حذاکثر  : فؼبلیت0-7

 ثبضذ. : حذاوثر اهتیبز ایي ثخص پٌدبُ درصذ اهتیبز ثخص فرٌّگی هتٌبست ّر سغح هی4-1-1

 :وست همبم در هسبثمبت لرآى)حفظ، لرائت ٍ تفسیر(4-1-2

 

 داوشگبَی کشًری ملی ثیه المللی ػىًان

 9 6 3 70 مقبم ايل

 0 0 0 77 مقبم ديم

 7 0 1 74 مقبم سًم

 

 ًوبیٌذ. : ثرگسیذگبى سبیر  هسبثمبت ثب سغح پبییٌتر از وطَري، اهتیبز هؼبدل داًطگبّی وست هی4-1-3

: ثِ ثرگسیذگبى هسبثمبت دیٌی)ثب هَضَػبت لرآًی، ًوبز، ًْح الجالغِ، صحیفِ سدبدیِ ٍ...( ًیوی از 4-1-4

 گیرد. اهتیبزات خذٍل فَق تؼلك هی

ثِ داًطدَیبًی وِ در عَل یىسبل در یه رضتِ لرآًی داراي چٌذ همبم ّستٌذ، صرفب ثِ ثبالتریي همبم : 4-1-5

 گیرد. وست ضذُ آًْب اهتیبز تؼلك هی

 ًوبیٌذ. : حبفظبى لرآى ورین ثِ ازاي حفظ ّر خسء، ثب تبئیذ هراوس ریصالح، ًین اهتیبز وست هی4-1-6

ز ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجري در داًطگبّْب ٍ یب سبزهبى دارالمرآى : ثِ هرثیبى لرآًی داراي تبئیذیِ ا4-1-7

 گیرد. ورین سبزهبى تجلیغبت اسالهی، دٍ اهتیبز ٍ در صَرت آهَزش در داًطگبُ دٍ اهتیبز افسٍدُ، تؼلك هی

 

 در وُبدَبی داوشجًیی:   : فؼبلیت0-0

 گردد. ثك خذٍل زیر هحبسجِ هیثِ ازاي ّر سبل هسئَلیت در ًْبدّبي داًطدَیی، اهتیبزات هغب

 

 

 



 

 وُبد داوشجًیی
 امتیبز

 داوشگبٌ کشًری سمت

َبی  َبی ػلمی، کمیتٍ اوجمه

َبی  تحقیقبت داوشجًیی، کبوًن

َبی سیبسی ي  فرَىگی، تشکل

 شًراَبی صىفی

 9 0 دثیر

ػضً شًرای مرکسی یب 

 َیبت مذیرٌ
0 0 

 

 اهتیبز است. 8: سمف اهتیبزات فؼبلیت سیبسی ٍ اختوبػی 4-2-1

 یبثذ. اهتیبز ارتمبء هی 10: در صَرت فؼبلیت ّوسهبى در ثیص از یه ًْبد داًطدَیی، سمف اهتیبزات ثِ 4-2-2

 گیرد. : ثِ ػضَیت ثیص از یىسبل داًطدَ، در ًْبدّبي داًطدَیی، یه اهتیبز تؼلك هی4-2-3

 

 امتیبز( 0: ػضًیت در وُبدَبی وظبرتی: )حذاکثر 0-9

 .گردد سبل ػضَیت در ًْبدّبي ًظبرتی، اهتیبزات هغبثك خذٍل زیر هحبسجِ هیثِ ازاي ّر 
 

 (0امتیبز )حذاکثر  

 داوشگبٌ کشًری

ػضً داوشجًیی کمیتٍ اوضجبعی ي  ػضً 

 داوشجًیی کمیتٍ وبظر ثر وشریبت
0 0 

 
 امتیبز( 6: وشریبت داوشجًیی)حذاکثر 0-0

داراي هدَز از وویتِ ًبظر ثر ًطریبت داًطگبُ وِ هَرد تبییذ هطبروت ٍ ّوىبري در تْیِ ًطریبت داًطگبّی 
 گیرد.  ّیبت ًظبرت ثر ًطریبت داًطدَیی وطَر ثبضذ ثِ ازاء ّر سبل اهتیبز ریل تؼلك هی

 

 (6امتیبز )حذاکثر  يضؼیت َمکبری

 0 مذیر مسئًل یب سردثیر

 7 ػضً شًرای سردثیری یب َیأت تحریریٍ

 



 
 
 امتیبز( 0فرَىگی)حذاکثر : تبلیف کتت 0-0

ّبي تبلیفی ٍ ترخوِ غیرهرتجظ ثب رضتِ تحصیلی هتمبضی در هَضَػبت لرآًی، سیبسی، اختوبػی،  وتبة
 ضَد. فرٌّگی، ٌّري، ٍرزضی ثر اسبس خذٍل ریل هحبسجِ هی

 

 دي وفرٌ ي ثبالتر تک وفرٌ مًضًع

 0-9 9-0 تبلیف

 7-0 0-9 ترجمٍ ي گردآيری

 

 درصذ کل امتیبز فرَىگی( 04ادثی ي َىری)حذاکثر َبی  : فؼبلیت6- 0

 گیرد. ّبي هؼتجر ٌّري ٍ ادثی اهتیبز ریل تؼلك هی ثِ وست ػٌبٍیي در هسبثمبت، خطٌَارُ
 

 

 داوشگبَی مىغقٍ ای کشًری ثیه المللی ػىًان

 9 6 3 70 مقبم ايل

 0 0 0 77 مقبم ديم

 7 0 1 74 مقبم سًم

 

 گیرد. هسبثمبت استبًی اهتیبز ثخص داًطگبّی تؼلك هیتجصرُ: ثِ ػٌبٍیي وست ضذُ در 

 
 امتیبز(  0َبی فرَىگی: )حذاکثر  : سبیر فؼبلیت0-1

1. .... 

2. .... 

3. .... 

فرٌّگ صالح)هؼبًٍت فرٌّگی، ٍزارت  : ولیِ هذارن ٍ هستٌذات فؼبلیتْبي فَق ثبیذ ثِ تبییذ هرخغ ري1تجصرُ 
 ٍ...( رسیذُ ثبضذ.اسالهی ارضبد ٍ 

 ضَد. صَرت هتبّل ثَدى داًطدَ، یه اهتیبز ثِ اهتیبزات فرٌّگی ٍي افسٍدُ هی: در 2تجصرُ 

 
 درصذ کل امتیبز فرَىگی( 04َبی يرزشی: )حذاکثر  : فؼبلیت0-0

 ثِ وست ػٌبٍیي ٍرزضی اهتیبز ریل تؼلك هی گیرد.



 داوشگبَی مىغقٍ ای کشًری ثیه المللی ػىًان

 9 6 3 70 مقبم ايل

 0 0 0 77 مقبم ديم

 7 0 1 74 مقبم سًم

 

اًطدَ ثبضذ اهتیبز ثخص داًطگبّی : ثِ ػٌبٍیي وست ضذُ در هسبثمبت استبًی وِ در همغغ فؼلی د1تجصرُ 

 تؼلك هی گیرد.

: هرخغ تأییذ وٌٌذُ ػٌبٍیي در داًطگبُ، هؼبًٍت داًطدَیی ٍ در خبرج از داًطگبُ هراخغ ریرثظ هی 2تجصرُ 

 ثبضذ.

 گیرد. ّبي هطترن هسبثمبت ثرگسار ضذُ در یىسبل، اهتیبز ثبالتریي همبم تؼلك هی رضتِ: ثِ ثرگسیذگبى 3تجصرُ 

اي)عٌبة وطی، پرتبة دارت ٍ...( ًیوی از اهتیبزات خذٍل فَق تؼلك  ثِ ثرگسیذگبى هسبثمبت ٍرزضْبي غیرحرفِ

 گیرد. هی

ّبي ٍرزضی  ّب ٍ فذراسیَى دويّبي ٍرزضی از اً ثِ داًطدَیبى داراي وبرت هرثیگري ٍ داٍري در یىی از رضتِ

اهتیبز تؼلك هی گیرد ٍ در صَرت الذام ثِ آهَزش در سغح  2وِ ثِ تأییذ ادارُ ترثیت ثذًی داًطگبُ رسیذُ ثبضذ 

 گردد. داًطگبُ دٍ اهتیبز دیگر افسٍدُ هی

 تًضیحبت ط. 

لی ثررسی ٍ ستبد ضبّذ ٍ ایثبرگر ٍاحذ داًطگبّی هَظف است هذارن را ثر اسبس دستَرالؼول ارسب .1
ثِ  را آهَزضی، ًفر ثرتر ّر همغغ ٍ گرٍُ آًْبهستٌذات پس از حصَل اعویٌبى از صحت ٍ تأییذ 

 ارسبل ًوبیذ. هٌغمِ ثِ ّوراُ هستٌذاتدثیرخبًِ 

ثرگسیذُ را خْت اًتخبة ًْبیی ثِ ادارُ ول در ّر همغغ ٍ گرٍُ آهَزضی یه ًفر  دثیرخبًِ هٌبعك  .2
 ًوبیذ. ثِ ّوراُ هستٌذات هؼرفیاهَر داًطدَیبى ضبّذ ٍ ایثبرگر 

ًفر از اػضبي ّیبت  3خْت ثررسی اهتیبز ثخص پژٍّطی تطىیل وویتِ هٌتخت ثب حضَر حذالل  .3
 الساهیست. آهَزضیگرٍُ ّبي  ثبػلوی داًطگبُ، هتٌبست 

 سغح اًدبم خَاّذ ضذ. 3گبّْب در ارزیبثی ٍ اهتیبز ثٌذي داًط .4

پژٍّص ّب لغؼب ثبیذ هرثَط ثِ ثبزُ زهبًی همغغ تحصیلی داًطدَ ثبضذ ٍ ًجبیذ پژٍّص ّبي همبعغ  .5
 لجل هحبسجِ ضَد.

هٌغمِ داًطدَیبى در ّر همغغ هدبز هی ثبضٌذ فمظ یىجبر در هرحلِ وطَري ٍارد رلبثت ضًَذ.) هرحلِ  .6
  ثالهبًغ هی ثبضذ.( اي


