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كليات
تطزيسي ًيؿت وِ اهطٍظُ ضلبثت ثيي وكَضّب ثطاي وؿت خبيگبُ ثطتط فطٌّگي -ؾيبؾي ٍ هأالً تهبحت ؾْن التهبزي ثيكتط
ًؿجت ثِ يىسيگط زض هٌبؾجبت هتىثط ،هتٌَؿ ٍ پطقتبة خْبًي ،آًبى ضا ًبگعيط ثِ گؿتطـ حَظُ ًفَش ٍ التساض هلي اظ عطيك ثؿظ ٍ
تَؾقِ تَاى فلوي ٍ فٌبٍضي ًوَزُ اؾت ٍ زضؾت ثِ ّويي ذبعط اؾت وِ زض پٌِْ ايي ضلبثت ًفؽگيط ،ايطاىاؾالهي ًيع ثِ هٌؾَض
ثبظيبثي هٌعلت فلوي قىَّوٌس ٍ پطافتربض ذَيف زض فطنِ خْبًي ،چبضُاي خع ههطٍف زاقتي توبهي اهىبًبت ،ؽطفيتّب ٍ
فطنتّبي هَخَز ٍ ثِ ٍيػُ هَّجتّبي الْي َّـ ٍ اؾتقساز شاتي ٍ ونًؾيط اًسيكوٌساى ٍ ًرجگبى ذَز زض فتح للِّبي تطلي ٍ
قىؿتي هطظّبي زاًف ًساضز .زضچٌيي قطايغي ًمف ثيثسيل افضبي ّيإتفلوي زاًكگبُّب ،هطاوع فلوي ٍ تحميمبتي ،حَظُّبي
فلويِ ٍ زيگط هطاوع فطٌّگي زض ًيل ثِ ايي آضهبى همسؼ ضا ًوي تَاى ٍ ًجبيس اظ ًؾط زٍض زاقت .آضهبًي وِ تحمك آى تٌْب اظ ضّگصض
ثطًبهِضيعي خبهـ ٍ ّوؿَ ثب ؾٌس چكناًساظ ثيؿت ؾبلِ خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثطًبهِّبي پٌح ؾبلِ تَؾقِ وكَض ٍ ًيع اضظقيبثي
هؿتوط ٍ هساٍم آًبى زض ضاؾتبي پَيبيي ٍ حفؼ ؾغح هغلَة فلوي -فطٌّگي اهىبىپصيط هيثبقس.
گفتٌي اؾت لغـ ًؾط اظ اّويت ٍ ضطٍضت اتربش چٌيي ضٍيىطزي وِ ثِ ذَزي ذَز اظ لبثليت ثؿتطؾبظي زض اهط تَؾقِ پبيساض ٍ
ّوِ خبًجِ ثطذَضزاض ثَزُ اؾتً ،فؽ احؿبؼ ًيبظ ثِ ثبظًگطي اؾبؾي زض ًؾبم اضتمب هطتجِ افضبي ّيإتفلوي زاًكگبُّب ٍ هاؾؿبت
آهَظـ فبلي ٍ پػٍّكي اًگيعُاي زض ذَض ٍ فعهي خسي ضا علت هيوطز تب تسٍيي آئييًبهِاي هكحَى اظ خْتگيطيّب ٍ ّسايت
ثْيٌِ فقبليتّبي افضبي ّيإتفلوي اظ ؾَي قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،ثِ فٌَاى يه ًيبظ ثٌيبزيي خبهقِ زاًكگبّي وكَض،
هَضز تَخِ لطاض گيطز .زض تسٍيي ايي آئييًبهِ زؾتيبثي ثِ اّساف هْن ظيط هَضز تإويس ٍ تَخِ ثَزُ اؾت:
 - 1حفؼ ،تمَيت ٍ تَؾقِ تَؤهبى فطٌّگاؾالهي ٍ تَاى فلوي(آهَظقي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي)زاًكگبُّب ٍ هاؾؿبت آهَظـ فبلي،
پػٍّكي ٍ فٌبٍضي وكَض
 - 2تإهيي ًيبظّبي فلوي ٍ فٌبٍضي وكَض زض خْت حفؼ ٍ اضتمبي زؾتبٍضزّبي اًمالة اؾالهي زض حَظُّبي هرتلف فطٌّگ،
التهبز ،تدبضت ،نٌقت ٍ وكبٍضظي
 - 3تطثيت ٍ آهَظـ ًيطٍي اًؿبًي هَضز ًيبظ وكَض ثطاؾبؼ اّساف ثطًبهِّبي تَؾقِاي ٍآهبيف ؾطظهيٌي
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 - 4انالح ٍ تغييط ثٌيبزيي زض ًؾبم اضظقيبثي افضبي ّيإتفلوي ثطاؾبؼ انَل ظيط:
الف .تإويس ثط تعويِ ٍ تطثيت لجل اظ تقلين زض ًؾبم آهَظـ فبلي وكَض ٍ زض ضاؾتبي تحمك زاًكگبُ اًؿبىؾبظ ٍ توسىؾبظ ٍ تىطين
خبيگبُ فلن ٍ فبلن
ة .ايدبز پَيبيي ٍ ًكبط زض اهط آهَظـ ٍ تمَيت ًؾن ٍ اًضجبط زض هحيظ آهَظقي زض خْت تطثيت ًيطٍي اًؿبًي هٌضجظ ،هتقْس ٍ
هترهم
ج .تمَيت ٍ تَؾقِ اهط تحميك ٍ پػٍّف ،ثب اضج ًْبزى ثِ پػٍّفّبي ثٌيبزيي ،وبضثطزي ٍ تَؾقِاي وِ زض ضاؾتبي تإهيي ًيبظّبي
فلوي ،فٌبٍضي ٍ نٌقتي وكَض ،ثب ًگبّي آيٌسُ پػٍّبًِ تٌؾين قسُ ثبقس.
ز .حوبيت ٍ تمسيط اظ تالـّبي هسيطاى ٍ زلؿَظاى ًؾبم فلوي وكَض وِ ثب هكبضوت زض اهَض ،ثِ تَؾقِ ٍ گؿتطـ ًؾبم آهَظـ
فبلي وكَض ذسهت هيًوبيٌس.
زض تسٍيي ايي آئييًبهِ ًِ تٌْب غٌبي هحتَايي هحهَل وبض هَضز ًؾط ثَزُ ثلىِ اظ حيث قىلي ًيع ؾقي ثط آى ثَزُ تب زض لبلجي
ًَيي ٍ ؾْلالَنَل ،توبهي فقبليتّبي لبثل احهبء فضَ ّيإتفلوي ثِ عَض قبيؿتِ زؾتِثٌسي گطزز تب آًدب وِ افضبي
ّيإتفلوي پيف اظ اضظقيبثي ثطًٍي اظ ؾَي وويؿيَىّبي شيطثظ ،ذَز ًيع ثِ ؾبزگي لبزض ثِ ذَز اضظيبثي فقبليتّبي ذَيف
ثبقٌس .زض ايي آئييًبهِ ًؾبم اضتمبي هطتجِ افضبي ّيإتفلوي(آهَظقي ٍ پػٍّكي)زض لبلت چْبض فقبليت فطٌّگي -تطثيتي-
اختوبفي ،آهَظقي ،پػٍّكي -فٌبٍضي ٍ فلوي – اخطايي ثطاؾبؼ هَاز ٍ ثٌسّبي هٌسضج زض خساٍل شيل تجييي ٍ تٌؾين گطزيسُ
اؾت.

اختصاسات
اذتهبضات هَضز اؾتفبزُ زض ايي آئييًبهِ فجبضتٌس اظ:
الفٍ -ظاضتييٍ :ظاضتربًِّبي فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي
ة -هاؾؿِّ :ط يه اظ زاًكگبُّب ،هطاوع ،هدتوـّب ،زاًكىسُّب ،هاؾؿِّبي آهَظـ فبلي ٍ ّوچٌيي پػٍّكگبُّب ،پػٍّكىسُّب ٍ
ثِ عَض ولي هاؾؿِّبي پػٍّكي ٍ فٌبٍضي وِ ثِ هَخت هدَظ قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،هدلؽ قَضاي اؾالهي ،قَضاي
گؿتطـ آهَظـ فبلي ٍظاضتيي ،فطٌّگؿتبىّبي ترههي يب ؾبيط هطاخـ شيهالح تإؾيؽ قسُ ثبقٌس.
ج -آئييًبهِ :آئييًبهِ اضتمبي هطتجِ افضبي ّيإتفلوي

بخص ايل :مؤسسات آمًصضي
مادٌ  -1فعاليتَاي فشَىگي -تشبيتي -اجتماعي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ هايس آهيرتگي فلن ٍ اذالق اؾالهي ٍ هجتٌي ثط تمَيت ٍ تطٍيح
ثبٍضّبي افتمبزي ،هصّجي ٍ هلي هٌغجك ثب لبًَى اؾبؾي ٍ اضظـّبي اًمالة اؾالهي زض هيبى ذبًَازُ زاًكگبّيبى ثَزُ ٍ ًگبُ هثجت
خبهقِ ثِ زاًكگبّيبى ضا ثِ فٌَاى فٌبنط ؾبظًسُ ٍ پيكطٍ زض پي زاقتِ ثبقس.
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جذيل ضماسٌ  -1امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي فشَىگي -تشبيتي -اجتماعي اعضاي َيأت علمي«مؤسسٍ»
ثٌس

1

2

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

هَضَؿ

تسٍيي وتبة ،همبلِ ٍ تَليس اثط ثسيـ ٍ اضظًسُ ٌّطي ثب ضٍيىطز اؾالهي زض حَظُّبي
فطٌّگي– تطثيتي -اختوبفي
تْيِ ٍ تسٍيي پيَؾت فطٌّگي ثطاي وليِ فقبليتّب ٍ ّوىبضي هاثط زض اخطاي اهَض
فطٌّگي ثط اؾبؼ ؾيبؾتّبي ولي ثطًبهِّبي پٌحؾبلِ تَؾقِ ٍ ؾيبؾتّبي هترصُ
تَؾظ قَضاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظقي

3

اضائِ هكبٍضُ فطٌّگي ٍ يب ّوىبضي هاثط ثب تكىلّبي لبًًَوٌس زاًكدَيبى ٍ افضبي
ّيإتفلوي ٍ عالة ٍ ًْبزّبي فطٌّگي فقبل زض« هاؾؿِ» ٍ يب حَظُ فلويِ ثِ هٌؾَض
تطٍيح فقبليت زض حَظُ فطٌّگ

4

اؾتبز هكبٍض فطٌّگي ثب حىن هقبٍى زاًكدَيي -فطٌّگي« هاؾؿِ»

5

6
7
8

9

هؿئَليتپصيطي زض انالح ٍ ّسايت
ًگطـّبي هغلَة فطٌّگي ٍ هكبضوت يب
اًدبم فقبليتّبي فطٌّگي -تطثيتي-
اختوبفي ٍ يب فٌبٍيي هكبثِ ثطاي وليِ
الكبض زاًكگبّي(زاًكدَيبى ،اؾبتيس ٍ
وبضوٌبى)ثب وؿت هَافمت ضؾوي
«هاؾؿِ» هحل ذسهت

تب 4

تب 3

تب 2
ّط ًيوؿبل  0/7اهتيبظ

 -1-5-1ثطًبهِضيعي ٍ عطاحي زض اهَض
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي ٍ فلوي
زاًكدَيي ٍ افضبي ّيإتفلوي يب عالة
ٍ وبضوٌبى
 -2-5-1هكبضوت زض اخطاي اهَض
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي اظ خولِ
هكبضوت فقبالًِ زض تكىيل خلؿبت
ّناًسيكي اؾبتيس ٍ ًكؿت ٍ خلؿبت
زاًكدَيي خْت تجييي هجبحث ٍ
هكىالت ٍ ضفـ قجْبت افتمبزي ٍ ...

 -3-5-1ؾبيط فقبليتّبي هطتجظ(اضائِ
ذسهبت هكبٍضُاي فلوي ،فطٌّگي-
تطثيتي -اختوبفي ٍ آهَظقي ثِ
زاًكدَيبى ٍ عالة ،حضَض هؿتوط ٍ
تإثيطگصاض زض هطاوع زاًكدَيي افن اظ
وبًَىّب ،هؿبخس ،ذَاثگبُّب ٍ  )...ثب تبئيس
وويؿيَى ترههي شيطثظ
اؾتوطاض زض تميس ٍ پبيجٌسي ثِ اضظـّبي زيٌي ،فطٌّگي ،هلي ،اًمالثي ٍ نسالت ٍ
اهبًتزاضي ثب تبئيس وويؿيَى ترههي شيطثظ

وؿت خَايع فطٌّگي(زض ظهيٌِ تطٍيح فطٌّگ ايثبض ٍ قْبزت ،هؿئَليتّبي فطٌّگي ٍ
)...
عطاحي ٍ هكبضوت فقبالًِ زض ثطگعاضي وطؾيّبي ًمس ٍ ًؾطيِپطزاظي ثب تبئيس هطخـ
شيهالح
قطوت زض وبضگبُّبي زاًفافعايي ٍ تَاًوٌسؾبظي افضبي ّيإتفلوي زض ظهيٌِ
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي ثب اضائِ گَاّي هقتجط(هبزُ« »3آئييًبهِ عطح زاًفافعايي ٍ
تَاًوٌسؾبظي افضبي ّيإتفلوي ههَة خلؿِ  174قَضاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ
هطاوع آهَظقي)

حساوثط اهتيبظ
زض ّط هَضَؿ

حسالالهتيبظ الظم زض
ّط زٍضُ اضتمب

5

تب 2

تب 10

10

زض ّط هَضز تب 2

8

 1تب 2

6

ثِ اظاي ّط  16ؾبفت
آهَظـ  2اهتيبظ

5

8

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌس ( 6هغبثك خسٍل قوبضُ )5

5

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 9ثِ اؾتثٌبي ثٌس )6
تصوط :اظ تبضيد  92/1/1حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي( 9ثِ اؾتثٌبي ثٌس  5 )6اهتيبظ هيقَز.
زض ًتيدِ حسالل اهتيبظات الظم اظ هدوَؿ ثٌسّبي  1الي  9اظ تبضيد هصوَض  10اهتيبظ ذَاّس ثَز.
حساوثط اهتيبظ لبثل لجَل اظ ثٌسّبي  1الي 9

3

0
30

تبصشٌ  :1وويؿيَى ترههي ّيإتهويعُ هَضَؿ هبزُ « »1فَق الصوط:
خْت ثطضؾي ٍ تقييي اهتيبظات فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي افضبي ّيإتفلوي ،زض ّط هاؾؿِ وويؿيًَي ثب تطويت ظيط تكىيل
هيقَز:
 - 1ضئيؽ ًْبز ًوبيٌسگي همبم هقؾن ضّجطي زض هاؾؿِ ثِ فٌَاى ضئيؽ وويؿيَى.
 - 2هقبٍى زاًكدَيي -فطٌّگي ٍ يب فٌبٍيي هكبثِ(هقبٍى فطٌّگي ٍ  )...ثِ فٌَاى زثيط وويؿيَى.
 - 3هقبٍى آهَظقي هاؾؿِ.
 - 4يه ًفط فضَ ّيإتفلوي ثب حسالل هطتجِ زاًكيبضي ثِ اًتربة ّيإت اخطايي خصة هاؾؿِ.
 - 5زثيط قَضاي ّن اًسيكي اؾبتيس هاؾؿِ ٍ زض نَضت فسم ٍخَز قَضاي هصوَضً ،وبيٌسُ قَضاي فطٌّگي هاؾؿِ.
تبصشٌ  :2آئييًبهِ زاذلي وويؿيَى قبهل ًحَُ تكىيل خلؿبت ،قيَُ ضؤيگيطي ،تقييي حس ًهبة افضبي حبضط خْت تكىيل

خلؿبت ٍ ضؤيگيطي ٍ ...زض چبضچَة همطضات ٍ ضَاثظ ولي ٍظاضتيي ،زض اٍليي خلؿِ تَؾظ افضبي وويؿيَى تقييي هيقَز.

مادٌ  -2فعاليتَاي آمًصضي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ٍي هيثبيؿت زض خْت آهَظـ ٍ تطثيت زاًكدَيبى ،ثِ ًحَي
ضٍظآهس ٍ هاثط ثطاي حفؼ ٍ اضتمبي ويفيت آهَظـ ٍ اًتمبل هغلَة هفبّين ثىبض گيطز.
جذيل ضماسٌ  -2امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي آمًصضي اعضاي َيأتعلمي«مؤسسٍ»
ثٌس

هَضَؿ

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

حسالل اهتيبظ الظم
زض ّط زٍضُ اضتمب

1

ضفبيت ًؾن ٍ اًضجبط زضؾي ٍ قئًَبت آهَظقي( ترهيم اٍلبت هَؽف تسضيؽ زض اهَض آهَظقي
ٍ ضفبيت تمَين ههَة آهَظقي ٍ ثطًبهِضيعي زضؾي ٍ  ...هاؾؿِ)

0/7

7

5

2

ويفيت تسضيؽ
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ هسيط گطٍُ ثب لحبػ ًوَزى ًؾطات افضبي ّيإتفلوي فضَ گطٍُ( 5اهتيبظ)
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ هقبٍى آهَظقي زاًكىسُ ( 5اهتيبظ) اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ زاًفآهَذتگبى هوتبظ ( 5اهتيبظ)زاًفآهَذتِ هوتبظ هيثبيؿت فالٍُ ثط قبذمّبي تقطيف قسُ زض ّط هاؾؿِ ،العاهبً زاضاي
هقسل ثبالي  16ثبقس.
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ زاًكدَيبى ( 5اهتيبظ)تَضيح :اهتيبظات لبثل افغب ثطحؿت عيف اهتيبظات اذص قسُ اظ ًتبيح اضظيبثي
 0تب  4/99اهتيبظ :ثطاي ًتبيح اضظيبثي هبثيي  14تب ( 18/99فسز هجٌب اضظقيبثي زض هطتجِ فلوي
هٌسضج زض خسٍل قوبضُ ً -5وطُ اضظقيبثي)
 6اهتيبظ ثطاي ًتبيح اضظيبثي هبثيي  19تب 19/5
 8اهتيبظ ثطاي ًتبيح اضظيبثي هبثيي  19/5تب ( 20حسالل  6اهتيبظ قطط الظم زض وؿت فٌَاى
ؾطآهسي آهَظـ)
تجهطُ– ضَاثظ هطثَط ثِ وؿت فٌَاى ؾطآهسي آهَظـ ثِ قطح هٌسضج زض پيَؾت ايي آئييًبهِ
ثِ نَضت خساگبًِ ثِ تبئيس ٍظضاي ّط يه اظ ٍظاضتيي ذَاّس ضؾيس.

4

8

عجك خسٍل
قوبضُ 5

حساوثط اهتيبظ زض
ٍاحس وبض يب تطم

ثٌس

هَضَؿ

3

وويت تسضيؽ
وويت تسضيؽ ثطاي زٍضُّبي وبضزاًي  0/5اهتيبظ ،وبضقٌبؾي  1اهتيبظ ٍ وبضقٌبؾي اضقس يبزوتطي حطفِ اي ٍ زوتطي يب زوتطي ترههي  1/25اهتيبظ هيثبقس.
تجهطُ -1زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي اهتيبظ فَق ثطاي هطاتت فلوي ثبالتط اظ
زوتطي ترههي تبثـ ضَاثغي ذَاّس ثَز وِ تَؾظ آى ٍظاضت تقييي ذَاّس گطزيس.
تَضيح :افضبي ّيإتفلوي لغـ ًؾط اظ يىؿبى ثَزى يب هتفبٍت ثَزى فٌَاى ٍاحسّبي زضؾي اظ
اهتيبظ هطثَعِ ثطذَضزاض ذَاٌّس قس.
تجهطُ  -2هاؾؿِّبيي وِ ّط وسام اظ همبعـ ضا ًساضًس هيتَاًٌس ول اهتيبظ ضا اظ همبعـ زيگط
وؿت ًوبيٌس.
تجهطُ  -3حساوثط تب  20زضنس اهتيبظات ايي ثٌس ضا هي تَاى پؽ اظ وؿت هدَظ اظ هاؾؿِ هحل
ذسهت اظ تسضيؽ زض ؾبيط هاؾؿِّب ثِ زؾت آٍضز.

4

5

6

7

ضاٌّوبيي ٍ هسيطيت پطٍغُ وبضقٌبؾي ٍ يب فٌبٍيي هَضَفبت هكبثِ ههَة (وبضآهَظي ،وبضٍضظي
ٍ  )...وِ ظهيٌِ هْبضت افعايي ضا زض همغـ وبضقٌبؾي ٍ يب ؾغح زٍ حَظُ فلويِ فطاّن هيًوبيس.
تجهطُ– زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثطاؾبؼ هبزُ (  )1ثرف ؾَم ايي آئييًبهِ
فول ذَاّس قس.
 -1-5-2زضؾغح هاؾؿِ ثب
تبئيس ضئيؽ هاؾؿِ /زاًكىسُ
ثطذَضزاضي اظ ثطخؿتگي يب قبذم ثَزى زض اهط آهَظـ ًؾيط:
زضيبفت لَحتمسيطً ،كبى يب فٌبٍيي هكبثِ ثِ تكريم
ّيإتهويعُ ٍ يب وؿت فٌَاى هقلن ثطتط ثب تبئيس هطاخـ ضؾوي
 -2-5-2زض ؾغح زاًكگبُ ثب
خْت اًدبم فقبليت آهَظقي
تبئيس هقبٍى آهَظقي زاًكگبُ
تَضيح :اؾتفبزُ اظ اهتيبظ هطثَعِ زض ّط ؾغح فمظ يىجبض ثطاي  -3-5-2زض ؾغح هلي ٍ
ول زٍضُ اضتمب هدبظ هيثبقس.
ثييالوللي ثب تبئيس هقبٍى
آهَظقي ٍظاضت هتجَؿ
 -1-6-2وتبة زض ؾغح هلي
ثب تبئيس قَضاي ثطًبهِضيعي
ٍظاضت هتجَؿ
تإليف يب تسٍيي وتت چبپي(ثط هجٌبي تيطاغ ٍ ًَثت چبح) يب
 -2-6-2وتبة زض ؾغح
الىتطًٍيىي وِ ثِ فٌَاى هٌجـ آهَظقي هَضز اؾتفبزُ لطاضگيطز .هاؾؿِ ثب تبئيس قَضاي
تجهطُ– زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثطاؾبؼ
اًتكبضات هاؾؿِ ٍ قَضاي
هبزُ ( )1ثرف ؾَم ايي آئييًبهِ فول ذَاّس قس.
ثطًبهِضيعي هاؾؿِ يب گطٍُ
آهَظقي
 -3-6-2خعٍُ زض ؾغح
هاؾؿِ ثب تبئيس قَضاي
اًتكبضات هاؾؿِ ٍ قَضاي
ثطًبهِضيعي هاؾؿِ يب گطٍُ
آهَظقي
اضج ًْبزى ثِ اهَض آهَظقي ٍ قبگطزپطٍضي ثب ثْطُگيطي اظ ضٍـّبي هغلَة تسضيؽ ٍ اؾتفبزُ
هٌبؾت اظ ضٍـّبي ًَيي آهَظقي ًؾيط :هكبٍضُ آهَظقي ،ثطگعاضي ؾويٌبضّبي آهَظقي،
اضزٍّبي آهَظقي ،وبضگبُ آهَظقي ٍ فٌبٍيي هكبثِ

3

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

30
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5

./5

1

1

2

2

4

3

6

1/5

3

./7

1/5

./5

2

حساوثط الظم زض
ّط زٍضُ اضتمب

8

20

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 7هغبثك خسٍل قوبضُ )5
40

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي7

تبصشٌ :وؿت اهتيبظات هبزُ (  )2ثطاي هكبغل هَضَؿ هبزُ (  )44آئييًبهِ اؾترساهي ّيإتفلوي زض ظهبى تهسي هكبغل هصوَض
العاهي ًيؿت .ؾبيط هكبغلي وِ ثب حىن ّط يه اظ ٍظيطاى ٍظاضتيي ثِ آى هٌهَة هيقًَس زض ظهبى تهسي ،فمظ زض ؾمف ثبض
آهَظقي هَؽف ذَز الظم اؾت اهتيبظ وؿت ًوبيٌس.

5

مادٌ  -3فعاليتَاي پژيَطي -فىايسي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ضوي ثطذَضزاضي اظ ٍيػگي ّسفوٌسي ؾبذتبض يبفتِ ،لبثليت وكف
ٍ تَؾقِ حمبيك يب ايدبز تَاًبيي پيبزُؾبظي ٍ ثىبضگيطي يبفتِّبي فلوي ضا زاقتِ ٍ زض فول لبزض ثِ ضفـ ًيبظ خبهقِ ٍ قىؿتي
هطظّبي زاًف ثِ نَضت هتَاظى ٍ هٌغجك ثط اٍلَيتّبي ههَة تحميمبتي ٍ فٌبٍضاًِ ٍظاضتيي ثبقس.
جذيل ضماسٌ  -3امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي پژيَطي -فىايسي اعضاي َيأتعلمي« مؤسسٍ »
حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

حساوثط اهتيبظ
زض ّط هَضَؿ

ثٌس

هَضَؿ

1

همبلِ فلوي -پػٍّكي هٌتكط قسُ زض هدالت فلوي ٍ پػٍّكي هقتجط زاذلي ٍ ذبضخي
( )ISCٍ...هَضز تبئيس ٍظاضت هتجَؿ (حساوثط تب  2گَاّي چبح همبلِ فلوي -پػٍّكي ًيع لبثل
لجَل هيثبقس)
تجهطُ  -1اهتيبظ همبلِّبي فلوي -پػٍّكي پطاؾتٌبز ٍ همبالت زاك ثِ تبئيس ّيإتهويعُ تب 1/5
ثطاثط لبثل افعايف اؾت.
تجهطُ  -2اهتيبظ همبالت هؿترطج اظ عطحّبي پػٍّكي هحطهبًِ وِ اهىبى چبح ٍ اًتكبض آًبى
ثَاؾغِ هحطهبًِ ثَزى هوىي ًيؿت ثب تبئيس وويتِ هويعي هٌترت ٍظاضتيي هتجَؿ حؿت
هَضز ،تب  1/2ثطاثط لبثل افعايف اؾت.
تجهطٍُ -3ظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثِ اؾتٌبز پيَؾت هطثَعِ ًؿجت ثِ
اهتيبظزّي ٍ تقييي حساللّبي الظم زض ّط گطٍُ اظ هدالت ٍ تقييي افتجبض همبالت هطتجظ السام
ذَاّس ًوَز.
تجهطًُ -4حَُ اهتيبظزّي ثِ همبالتي وِ افتجبض آًْب ٌَّظ تبئيس ًكسُ اؾت ،ثِ قطح هٌسضج زض
پيَؾت ايي آئييًبهِ ذَاّس ثَز.

2

همبلِ فلوي -هطٍضي

 1تب 5

3

همبلِ فلوي -تطٍيدي ٍ ًمس چبح قسُ ٍ همبلِ پػٍّكي زض زائطُالوقبضف

 1تب 4

4

همبلِ فلوي وبهل زاٍضي قسُ زض هدوَفِ همبالت يب هدالت ّوبيفّبي فلوي هقتجط

 1تب 2

15

5

ذالنِ همبلِ فلوي زض هدوَفِ همبالت ّوبيفّبي فلوي هقتجط

 ./5تب 1

5

6

همبلِ فلوي نس زض نس هؿترطج اظ ضؾبلِ /پبيبى ًبهِ

1

5

7

تَليس زاًف فٌي /اذتطاؿ يب اوتكبف هٌدط ثِ تَليس ٍ تدبضيؾبظي هحهَل يب فطآيٌس ثب تبئيس
هطاخـ شيهالح ٍظاضتيي هتجَؿ

8

گعاضـّبي فلوي عطحّبي پػٍّكي ٍ فٌبٍضي وِ ثب اخطاي آى يىي اظ
هقضالت وكَض حل قسُ ثبقس ٍ ثب تبئيس زؾتگبُ اخطايي ؾفبضـ زٌّسُ/
اثط ثسيـ ٍ اضظًسُ ٌّطي ٍ تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ
تجهطُ -اهتيبظ عطحّبي هلي وِ حبئع وؿت ضتجِ زض خكٌَاضُّبي
ثييالوللي هقتجط قَز ٍ يب ثِ فٌَاى عطح هلي ثطخؿتِ زض تإهيي ًيبظّبي
اؾبؾي(زض حَظُّبي هرتلف فطٌّگي ٍ اختوبفي ،زفبفي ٍ نٌقت ٍ )...
يب تحطيوي وكَض ثِ تبئيس وويتِ هويعي هٌترت ٍظيط ضؾيسُ ثبقس تب
 1/5ثطاثط لبثل افعايف اؾت.

6

عجك خسٍل
قوبضُ 5

 2تب 7

تب 20

 -1-8-3هاؾؿِ

 1تب 4

 -2-8-3اؾتبًي
يب هٌغمِ اي

 2تب 7

 -3-8-3هلي

حسالل اهتيبظ
الظم زض ّط
زٍضُ اضتمب

 3تب 14

عجك خسٍل
قوبضُ 5

ثٌس

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

هَضَؿ

9

اذتطاؿ يب اوتكبف ثجت قسُ زض زاذل يب ذبضج يب ًَآٍضي ثب تبئيس فلوي هطاخـ شيهالح ٍظاضتيي هتجَؿ

10

ايدبز ؽطفيت فقبل زض خصة افتجبض پػٍّكي(گطًت) زاذلي يب ثيي الوللي

11

ؾبيط فقبليتّبي فٌبٍضي(اذتطافبت ٍ خكٌَاضُ) ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

12

تإليف يب تهٌيف(وتبة حبنل اظ زؾتبٍضزّبي پػٍّكي ذَز) ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

تب 15

تإليف هدوَفِ وتبةّبيي ّوبًٌس زائطُالوقبضف ٍ  ...ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

تب 30

حساوثط اهتيبظ
زض ّط هَضَؿ

تب 10
 1تب ( 2ثِ اظاي
ّط زُ هيليَى
تَهبى)

12

2

5
عجك خسٍل
قوبضُ 5

13

اضظيبثي ،زاٍضي ٍ ًؾبضت ثط فقبليتّبي پػٍّكي ،فٌبٍضي ٍ ًَآٍضي ثب تبئيس ّيإتهويعُ شيطثظ

2

8

14

تدسيس چبح وتبة تإليفي يب تهٌيفي زض نَضتي وِ حسالل ثِ هيعاى  30زضنس زض هحتَاي آى انالح يب
اضبفِ نَضت پصيطفتِ ثبقس ثِ تكريم ّيإتهويعُ شيطثظ

3

9

ٍيطايف فلوي وتبة ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

2

10

زاٍضي همبالت فلوي پػٍّكي ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

1

5

تهحيح اًتمبزي وتبة هقتجط ثب تبئيس وويؿيَى ترههي ّيإتهويعُ شيطثظ

10

20

15
16

ضاٌّوبيي ٍ هكبٍضُ پبيبىًبهِ وبضقٌبؾي اضقس يب زوتطي حطفِاي يب ؾغح
حَظُ(ؾمف ثطاي پبيبىًبهِّبي وبضثطزي ثب ضطيت  1/5ثطاثط وِ زض خْت حل
هكىالت وكَض فول ًوَزُ ثبقس)
17

18

3

 -1-17-3اؾتبز
ضاٌّوب

2/5

 -2-17-3اؾتبز
هكبٍض

1

-3-17-3اؾتبز
ضاٌّوب

 4حَظُ(ؾمف ثطاي
ضاٌّوبيي ٍ هكبٍضُ ضؾبلِ زوتطي ترههي يب ؾغح
پبيبىًبهِّبي وبضثطزي ثب ضطيت  1/5ثطاثط وِ زض خْت حل هكىالت وكَض فول
ًوَزُ ثبقس)
 -4-17-3اؾتبز
تجهطُ :زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي اهتيبظات ايي ثٌس زض هبزُ
هكبٍض
( )2آهَظقي هحبؾجِ هيقَز.
اضائِ زؾتبٍضزّب ٍ ًتبيح فلوي ٍ پػٍّكي ثطگطفتِ اظ وطؾيّبي
ًؾطيِپطزاظي زض ّوبيفّب ٍ هيعگطزّبي هطاوع فلوي ،هلي ٍ
ثييالوللي
ً -1-18-3مس فلوي
زض حَظُ فلَم اًؿبًي ٍ هقبضف
اؾالهي ٍ ؾبيط حَظُّبي فلَم
وطؾيّبي ًؾطيِپطزاظي
ًَ -2-18-3آٍضي
ثب زاٍضي هطاخـ شيهالح هَضز
تبئيس ٍظاضت هتجَؿ
ً -3-18-3ؾطيِ پطزاظي

19

وؿت ضتجِ زض خكٌَاضُّبي هلي ٍ ثيي الوللي هطتجظ ثب حَظُ ترههي

20

تطخوِ وتبة ترههي ثب تبئيس وويؿيَى ترههي شيطثظ

حسالل اهتيبظ
الظم زض ّط
زٍضُ اضتمب

6

20

2

تب 4

8

 2تب 7
 2تب 7
عجك
خسٍل قوبضُ
5

 5تب 12
تب 5

10

7

21
عجك
خسٍل قوبضُ
5

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 20هغبثك خسٍل قوبضُ )5
ؾمف ًساضز

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي 20

7

مادٌ  -4فعاليتَاي علمي -اجشايي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ظهيٌِؾبظ تمَيت ٍ ثؿظ ثٌيبىّبي زيٌي ٍ فطٌّگي ٍ تقويك هجبًي
افتمبزي ثَزُ ٍ هٌدط ثِ تَؾقِ ٍ گؿتطـ فلن ٍ زاًف ،پػٍّف ٍ فٌبٍضي ٍ تإهيي ظيط ؾبذتّبي هطتجظ زض ايي حَظُّب هيگطزز.
جذيل ضماسٌ  -4امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي علمي -اجشايي اعضاي َيأتعلمي« مؤسسٍ »
ثٌس

1
2
3
4

5
6

7

8
9

هَضَؿ

حضَض فقبل ٍ توبمٍلت زض هاؾؿِ ٍ هكبضوت ثط اؾبؼ تىبليف تقييي قسُ زض آئييًبهِ هسيطيت
زاًكگبُّب ٍ هاؾؿبت آهَظـ فبلي ٍ پػٍّكي ٍ ؾبيط فقبليتّبي اخطايي هحَلِ
تسٍيي وتبة(ثِ قيَُ گطزآٍضي)
تسٍيي هدوَفِ همبالت
 -1-4-4زضؾغح اؾتبًي
ثطپبيي ًوبيكگبُّبي پػٍّكي ،فٌبٍضيٌّ ،طي ٍ هسيطيت
 -2-4-4زضؾغح هلي
اخطايي ثطًبهِّبي ٌّطي
 -3-4-4زضؾغح ثيي الوللي
عطاحي ٍ ضاُاًساظي آظهبيكگبُ يب وبضگبُ فٌيٍ ،احس پػٍّكي(ثب قيًَُبهِّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي الظم
ثطاي تسضيؽ ٍ تحميك) ،وتبثربًِ ترههي ،قجىِ ترههي ضايبًِ يب ٍاحسّبي ًيوِ نٌقتي
ايدبز ضقتِّبي خسيس ٍ ثِ ذهَل ضقتِّبي هيبى ضقتِاي ٍ تمَيت ٍ گؿتطـ تحهيالت تىويلي
 -1-7-4قطوت
هكبضوت زض عطاحي ،ضاُاًساظي ٍ ثطگعاضي وبضگبُّبي
فطٌّگي -تطثيتي ،آهَظقي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ضوي
 -2-7-4تسضيؽ
ذسهت ثب اضائِ هؿتٌسات هطثَط ٍ ثب تبئيس هطاوع ثطگعاض
وٌٌسُ
 -3-7-4عطاحي
تَليس ٍ گؿتطـ ثطًبهِّبي وبضآفطيٌي ثب تبئيس هقبٍى پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَؿ
ّوىبضي هاثط زض تإؾيؽ زاًكگبُ ،هطاوع تحميمبتي ،هاؾؿِّبي فبلي آهَظقي ٍ پػٍّكي ،قْطنّب ٍ
پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي ،هطاوع ضقس ٍ قطوتّبي زاًف ثٌيبى
ايدبز ؽطفيت فقبل زض خصة زاًكدَيبى ذبضخي

10
11
12
13
14
15
16

هسيط هؿئَلي ،ؾط زثيطي ،فضَيت زض ّيإت تحطيطيِ ًكطيِّبي فلوي هقتجط ٍ ضيبؾت لغتّبي فلوي
ضؾوي وكَض
ّ -1-12-4وبيفّبي فلوي ثب تبئيس قَضاي پػٍّكي هاؾؿِ
زثيطي ّوبيفّب
ّ -2-12-4وبيفّبي هلي ٍ ثييالوللي ثب تبئيس هقبٍى
پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَؿ
عطاحي ؾئَاالت آظهَى ؾطاؾطي ثب تبئيس ؾبظهبى ؾٌدف ٍ آهَظـ وكَض /هطوع آظهَى زاًكگبُ آظاز
اؾالهي
اهتيبظات ًبقي اظ پصيطـ هؿئَليت لَاي ؾِ گبًِ هغبثك خسٍل قوبضُ 6
قطوت زض قَضاّب ،وويتِّب ٍ ّيإتّبي ضؾوي قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،قَضاي فبلي فتف ،ؾتبز
ٍظاضت ،ؾبظهبىّب ٍ هاؾؿِّب ٍ هطاوع ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ،حَظُ فلويِ ٍ فطٌّگؿتبىّب وِ خعء ٍؽبيف
ؾبظهبًي فطز ًجبقس.
گعاضـ فولىطز هٌبؾت فطٌّگي -تطثيتي ،آهَظقي ،پػٍّكي ،فوطاًي ؾبليبًِ ثِ تبئيس همبم هبفَق

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

حساوثط
اهتيبظ زض ّط
هَضَؿ

حسالل اهتيبظ الظم
زض ّط زٍضُ اضتمب

1

8

5

تب 5
تب 2

10
5

تب 1
تب 1/5

4

تب 2
تب 3

6

1
0/25

4
4

 0/5تب 1

6

تب 3

9

تب 4

12

 ./5تب 1
(ثِ اظاي ّط زُ
زاًكدَ)

12

تب 4

12

1
2

12

ّط  50ؾبفت 1
اهتيبظ
ّط ؾبل  4تب 14

5

ّط ؾبل تب 2
2

10
10

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 16هغبثك خسٍل قوبضُ )5
40

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي 16

8

جذيل ضماسٌ  -5حذاقل امتياصَاي الصم بشاي استقاي مشتبٍ اعضاي َيأتعلمي«مؤسسٍ»

مشتبٍ قبل اص استقا

بىذ2

بىذ6

مجمًع بىذَا *

بىذ1

اسصش اص 20

بىذ3

بىذ1

مجمًع بىذَا

مجمًع بىذَاي  12 ،8 ،1ي بىذ 3-18-3

مجمًع بىذَا

7/5

22/5

60

95

بىذ 1

مشتبٍ بعذ اص استقا

(فشَىگي ،تشبيتي ي اجتماعي)

حذاقل امتياص الصم اص مادٌ 1

( آمًصضي)

حذاقل امتياص الصم مادٌ 2

(پژيَطي ي فىايسي)

حذاقل امتياص الصم اص مادٌ 3

(علمي -اجشايي)

حذاقل امتياص الصم مادٌ 4

5

15

55

90

5

مجمًع بىذَا

داوطياس

استاد

16

مًاد تعييه كىىذٌ (يتًيي)  1تا 4

استادياس

داوطياس

15

5

5

5

8

20

حذاقل امتياص الصم اص مجمًع

مشبي

استادياس

14

14

5

15

50

1
3

3

10

حذاقل امتياص كل اص مجمًع مًاد  1تا 4

مشبي آمًصضياس

مشبي

10

30

65

90

85

100
110
120

* تزكش :اص تاسيخ  92/1/1حذاقل امتياص الصم اص بىذَاي  1الي ( 9بٍ استثىاي بىذ  5 )6امتياص ميضًد .دس وتيجٍ حذاقل امتياصات الصم اص
مجمًع بىذَاي  1الي  9اص تاسيخ مزكًس  10امتياص خًاَذ بًد.

امتياص مًسد تائيذ كميتٍ مىتخب
ريشبط
امتياص مًسد تائيذ كميسيًن
تخصصي ريشبط
امتياص مًسد تائيذ َيأت مميضٌ
ريشبط

9

جذيل ضماسٌ  -6مًضًع بىذ * 14مادٌ  4بخص ايل آئيهوامٍ
هَضَؿ

ثٌس14 -4

اهتيبظ

1

ضئؾبي لَاي ؾِ گبًِ

14

2

ٍظضا ،هقبًٍبى ضئيؽ خوَْض ،هقبًٍبى لَُلضبئيًَِ ،اة ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ زثيط قَضاي فبلي اًمالة
فطٌّگي

12

3

ًوبيٌسگبى هدلؽ قَضاي اؾالهي ،افضبي قَضاي ًگْجبى ،افضبي هدوـ تكريم ههلحت ًؾبمً ،وبيٌسگبى
هدلؽ ذجطگبى ضّجطي ،افضبي قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،هقبًٍبى ٍظاضت هتجَؿ ،هسيط هطوع هسيطيت حَظُ
فلويِ ،افضبي قَضاي ًوبيٌسگبى همبم هقؾن ضّجطي زض زاًكگبُّب ٍ ضئيؽ خْبز زاًكگبّي

10

4

ؾبيط هؿئَالى هصوَض زض هبزُ  44انالحي آئييًبهِ اؾترساهي افضبي ّيإتفلوي زاًكگبُ تْطاى

10

5

ضئؾبي زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـفبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ،ضئؾبي فطٌّگؿتبىّب ،زثيطاى قَضاّبي
ترههي ٍ هقبًٍيي زثيط قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،هقبًٍيي ؾتبزي ًْبز همبم هقؾن ضّجطي زض زاًكگبُّب
ٍ هقبًٍيي ضئيؽ خْبز زاًكگبّي

تب 10
تب  ٍ 8تب 6

6

هكبٍضاى ٍظضاي فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ هكبٍضاى هقبًٍبى«ٍظاضتيي
هتجَؿ»

7

هقبًٍبى زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـفبلي ٍ پػٍّكي ،هؿئَليي زفبتط ٍ ضئؾبي اؾتبًي ًْبزّبي ًوبيٌسگي
همبم هقؾن ضّجطي زض زاًكگبُّب ٍ ضئؾبي پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي هؿتمل

تب 8

8

هقبًٍبى هطوع هسيطيت حَظُفلويِ ،هقبًٍبى پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي هؿتمل ،ضئؾبي پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي
ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُّب ٍ هسيطاى ول زفبتط ٍ ازاضات«ٍظاضتيي هتجَؿ»

تب 7

9

ضئؾبي زاًكىسُّب ،پػٍّكىسُّب ٍ ٍاحسّبي پػٍّكي هؿتمل ،ضئؾبي هطاوع ضقس فلن ٍ فٌبٍضي ،هسيطاى
فبهل قطوتّبي زاًكگبّي ،هقبًٍبى پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُّب ٍ هسيطاى حَظُ ؾتبزي
زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـ فبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

تب 6

10

هقبًٍبى زاًكىسُّب ،پػٍّكىسُّب ٍ ٍاحسّبي پػٍّكي هؿتمل ٍاثؿتِ ثِ زاًكىسُّب

تب 5

11

هقبًٍبى هسيطاى ول زفبتط ٍ ازاضات«ٍظاضتيي هتجَؿ» ،زثيط وويؿيَى ًكطيبت فلوي وكَض ،زثيط وويؿيَى
اًدويّبي فلوي ضؾوي ٍ زثيط قَضاي لغتّبي فلوي وكَض

تب 4

12

ؾبيط ؾوتّبيي وِ عجك همطضات ،هتهسيبى آًْب ثبيس فضَ ّيإتفلوي ثبقٌس ًؾيط هسيطاى گطٍُّبي آهَظقي
ٍ يب پػٍّكي ٍ پؿتّبي ؾتبضُزاض زض هدوَفِ پؿتّبي ؾبظهبًي ههَة

تب 4

*هيعاى اهتيبظ فقبليتّبي فلوي -اخطايي ثٌسّبي  5تب  12تَؾظ همبم ثبالتط(نبزض وٌٌسُ حىن اًتهبة فطز)تقييي هيقَز.
ّوچٌيي اهتيبظ فقبليتّبي فلوي -اخطايي افضبي ّيإتفلوي هكوَل ثٌسّبي هصوَض وِ زض ذبضج اظ«هاؾؿِ»هحل ذسهت فضَ
ّيإتفلوي ٍ«ٍظاضت» فقبليت هيًوبيٌس ،زض نَضتي لبثل احتؿبة اؾت وِ ثب هَافمت ضئيؽ«هاؾؿِ»هتجَؿ اًدبم قسُ ثبقس.

بخص ديم :مؤسسات پژيَطي
مادٌ  -1فعاليتَاي فشَىگي -تشبيتي -اجتماعي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ هايس آهيرتگي فلن ٍ اذالق اؾالهي ٍ هجتٌي ثط تمَيت ٍ تطٍيح
ثبٍضّبي افتمبزي ،هصّجي ٍ هلي هٌغجك ثب لبًَى اؾبؾي ٍ اضظـّبي اًمالة اؾالهي زض هيبى ذبًَازُ زاًكگبّيبى ثَزُ ٍ ًگبُ هثجت
خبهقِ ثِ زاًكگبّيبى ضا ثِ فٌَاى فٌبنط ؾبظًسُ ٍ پيكطٍ زض پي زاقتِ ثبقس.
10

جذيل ضماسٌ  -1امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي فشَىگي -تشبيتي -اجتماعي اعضاي َيأت علمي«مؤسسٍ»
ثٌس

1

2

3

4

5

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

هَضَؿ

تسٍيي وتبة ،همبلِ ٍ تَليس اثط ثسيـ ٍ اضظًسُ ٌّطي ثب ضٍيىطز اؾالهي زض حَظُّبي
فطٌّگي– تطثيتي -اختوبفي
تْيِ ٍ تسٍيي پيَؾت فطٌّگي ثطاي وليِ فقبليتّب ٍ ّوىبضي هاثط زض اخطاي اهَض
فطٌّگي ثط اؾبؼ ؾيبؾتّبي ولي ثطًبهِّبي پٌحؾبلِ تَؾقِ ٍ ؾيبؾتّبي هترصُ
تَؾظ قَضاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظقي
اضائِ هكبٍضُ فطٌّگي ٍ يب ّوىبضي هاثط ثب تكىلّبي لبًًَوٌس زاًكدَيبى يب فٌبٍيي
هكبثِ ٍ افضبي ّيإتفلوي ٍ عالة ٍ ًْبزّبي فطٌّگي فقبل زض« هاؾؿِ»ٍ يب حَظُ
فلويِ ثِ هٌؾَض تطٍيح فقبليت زض حَظُ فطٌّگ
 -1-4-1ثطًبهِ ضيعي ٍ عطاحي زض اهَض
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي -فلوي ٍ
وبضٍضظي يب فٌبٍيي هكبثِ زاًكدَيي ٍ
افضبي ّيإتفلوي يب عالة ٍ وبضوٌبى
 -2-4-1هكبضوت زض اخطاي اهَض
هؿئَليتپصيطي زض انالح ٍ ّسايت
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي اظ خولِ
ًگطـّبي هغلَة فطٌّگي ٍ هكبضوت يب هكبضوت فقبالًِ زض تكىيل خلؿبت
اًدبم فقبليتّبي فطٌّگي -تطثيتي-
ّناًسيكي اؾبتيس ٍ ًكؿت ٍ خلؿبت
اختوبفي ٍ يب فٌبٍيي هكبثِ ثطاي وليِ
زاًكدَيي يب فٌبٍيي هكبثِ خْت تجييي
الكبض زاًكگبّي(زاًكدَيبى ،اؾبتيس ٍ
هجبحث ٍ هكىالت ٍ ضفـ قجْبت
وبضوٌبى)ثب وؿت هَافمت ضؾوي
افتمبزي ٍ ...
«هاؾؿِ» هحل ذسهت
 -3-4-1ؾبيط فقبليتّبي هطتجظ (اضائِ
ذسهبت هكبٍضُاي فلوي ،فطٌّگي-
تطثيتي -اختوبفي ٍ آهَظقي ثِ
زاًكدَيبى ٍ عالة ،حضَض هؿتوط ٍ
تإثيطگصاض زض هطاوع زاًكدَيي يب فٌبٍيي
هكبثِ افن اظ وبًَىّب ،هؿبخس ،ذَاثگبُّب
ٍ  )...ثب تبئيس وويؿيَى ترههي شيطثظ
اؾتوطاض زض تميس ٍ پبيجٌسي ثِ اضظـّبي زيٌي ،فطٌّگي ،هلي ،اًمالثي ٍ نسالت ٍ
اهبًت زاضي ثب تبئيس وويؿيَى ترههي شيطثظ

6

وؿت خَايع فطٌّگي(زض ظهيٌِ تطٍيح فطٌّگ ايثبض ٍ قْبزت ،هؿئَليتّبي فطٌّگي ٍ
)...

7

عطاحي ٍ هكبضوت فقبالًِ زض ثطگعاضي وطؾيّبي ًمس ٍ ًؾطيِپطزاظي ثب تبئيس هطخـ
شيهالح

8

قطوت زض وبضگبُّبي زاًفافعايي ٍ تَاًوٌسؾبظي افضبي ّيإتفلوي زض ظهيٌِ
فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي ثب اضائِ گَاّي هقتجط(هبزُ« »3آئييًبهِ عطح زاًفافعايي ٍ
تَاًوٌسؾبظي افضبي ّيإتفلوي ههَة خلؿِ  174قَضاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ
هطاوع آهَظقي)

حساوثط اهتيبظ
زض ّط هَضَؿ

حسالالهتيبظ الظم زض
ّط زٍضُ اضتمب

تب 4

تب 3

تب 2

تب 2

تب 10

10

زض ّط هَضز تب 2

8

 1تب 2

6

ثِ اظاي ّط  16ؾبفت
آهَظـ  2اهتيبظ

8

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌس ( 5هغبثك خسٍل قوبضُ )5

5

5

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 8ثِ اؾتثٌبي ثٌس )5
تصوط :اظ تبضيد  92/1/1حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي( 8ثِ اؾتثٌبي ثٌس  5 )5اهتيبظ هيقَز.
زض ًتيدِ حسالل اهتيبظات الظم اظ هدوَؿ ثٌسّبي  1الي  8اظ تبضيد هصوَض  10اهتيبظ ذَاّس ثَز.
حساوثط اهتيبظ لبثل لجَل اظ ثٌسّبي  1الي 8

11

0
30

تبصشٌ  :1وويؿيَى ترههي ّيإتهويعُ هَضَؿ هبزُ « »1فَق الصوط:
خْت ثطضؾي ٍ تقييي اهتيبظات فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي افضبي ّيإتفلوي ،زض ّط هاؾؿِ وويؿيًَي ثب تطويت ظيط تكىيل
هيقَز:
 - 1ضئيؽ هاؾؿِ ثِ فٌَاى ضئيؽ وويؿيَى.
 - 2هقبٍى اخطايي ٍ يب فٌبٍيي هكبثِ ثِ فٌَاى زثيط وويؿيَى.
 - 3هقبٍى پػٍّكي هاؾؿِ.
 - 4يه ًفط فضَ ّيإتفلوي ثب حسالل هطتجِ زاًكيبضي ثِ اًتربة ّيإت اخطايي خصة هاؾؿِ.
 - 5زثيط قَضاي ّن اًسيكي اؾبتيس هاؾؿِ.
تجهطُ  :2آئييًبهِ زاذلي وويؿيَى قبهل ًحَُ تكىيل خلؿبت ،قيَُ ضؤيگيطي ،تقييي حس ًهبة افضبي حبضط خْت تكىيل
خلؿبت ٍ ضؤيگيـطي ٍ  ...زض چـبضچَة همـطضات ٍ ضـَاثظ وـلي ٍظاضتيـي ،زض اٍليـي خـلؿِ تَؾظ افضـبي وـويؿيَى تقييـي
هي قَز.

مادٌ  -2فعاليتَاي آمًصضي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ٍي هيثبيؿت زض خْت آهَظـ ٍ تطثيت زاًكدَيبى ،ثِ ًحَي
ضٍظ آهس ٍ هاثط ثطاي حفؼ ٍ اضتمبي ويفيت آهَظـ ٍ اًتمبل هغلَة هفبّين ثىبض گيطز.
جذيل ضماسٌ  -2امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي آمًصضي اعضاي َيأتعلمي«مؤسسٍ»
حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

بىذ

مًضًع

1

ويفيت تسضيؽ
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ هسيط گطٍُ ثب لحبػ ًوَزى ًؾطات افضبي ّيإتفلوي فضَ گطٍُ( 5اهتيبظ)
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ هقبٍى آهَظقي زاًكىسُ ( 5اهتيبظ) اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ زاًف آهَذتگبى هوتبظ ( 5اهتيبظ)زاًف آهَذتِ هوتبظ هيثبيؿت فالٍُ ثط قبذمّبي تقطيف قسُ زض ّط هاؾؿِ ،العاهبً زاضاي
هقسل ثبالي  16ثبقس.
 اضظيبثي ويفيت تسضيؽ تَؾظ زاًكدَيبى ( 5اهتيبظ)تَضيح :اهتيبظات لبثل افغب ثطحؿت عيف اهتيبظات اذص قسُ اظ ًتبيح اضظيبثي
 0تب  6اهتيبظ ثطاي ًتبيح اضظيبثي هبثيي  14تب ( 20فسز هجٌب اضظقيبثي زض هطتجِ فلوي هٌسضج زض
خسٍل قوبضُ ً -5وطُ اضظقيبثي)

2

وويت تسضيؽ
وويت تسضيؽ ثطاي زٍضُّبي وبضزاًي  0/5اهتيبظ ،وبضقٌبؾي  1اهتيبظ ٍ وبضقٌبؾي اضقس يب
زوتطي حطفِ اي ٍ زوتطي يب زوتطي ترههي  1/25اهتيبظ هيثبقس.
تجهطُ -زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي اهتيبظ فَق ثطاي هطاتت فلوي ثبالتط اظ
زوتطي ترههي تبثـ ضَاثغي ذَاّس ثَز وِ تَؾظ آى ٍظاضت تقييي ذَاّس گطزيس.

12

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

4

3

15

حسالل اهتيبظ الظم
زض ّط زٍضُ اضتمب

عجك خسٍل
قوبضُ 5

هَضَؿ

ثٌس

حساوثط اهتيبظ زض
ٍاحس وبض يب تطم
زض ؾغح هلي ٍ
ثييالوللي ثب تبئيس هقبٍى
پػٍّكي ٍظاضت هغجَؿ

اّتوبم ٍضظيسى زض پطٍضـ هحمك ،تقويك ضٍح ذَزثبٍضي زاًكدَيبى
زض اهط پػٍّف ٍ پيكجطز قجىِ تحميمبتي
تجهطُ -قيًَُبهِ هطثَعِ تَؾظ ٍظاضتيي هتجَؿ تْيِ ٍ اثالك هيگطزز.
اًتمبل زاًف يب فٌبٍضي زض لبلت وبضگبُّب ٍ زٍضُّبي وَتبُ هست آهَظقي ٍ پػٍّكي ثب تبئيس
هقبٍى پػٍّكي هاؾؿِ

3
4

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

تب 5

15

ّط زٍضُ  8ؾبفتِ
 ./5اهتيبظ

10

حساوثط الظم زض
ّط زٍضُ اضتمب

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 4هغبثك خسٍل قوبضُ )5
15

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي4

تبصشٌ :وؿت اهتيبظات هبزُ (  )2ثطاي هكبغل هَضَؿ هبزُ (  )44آئييًبهِ اؾترساهي ّيإتفلوي زض ظهبى تهسي هكبغل هصوَض
العاهي ًيؿت .ؾبيط هكبغلي وِ ثب حىن ّط يه اظ ٍظيطاى ٍظاضتيي ثِ آى هٌهَة هيقًَس زض ظهبى تهسي ،فمظ زض ؾمف ثبض
آهَظقي هَؽف ذَز الظم اؾت اهتيبظ وؿت ًوبيٌس.

مادٌ  -3فعاليتَاي پژيَطي -فىايسي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ضوي ثطذَضزاضي اظ ٍيػگي ّسفهٌسي ؾبذتبض يبفتِ ،لبثليت وكف
ٍ تَؾقِ حمبيك يب ايدبز تَاًبئي پيبزُؾبظي ٍ ثىبضگيطي يبفتِّبي فلوي ضا زاقتِ ٍ زض فول لبزض ثِ ضفـ ًيبظ خبهقِ ٍ قىؿتي
هطظّبي زاًف ثِ نَضت هتَاظى ٍ هٌغجك ثط اٍلَيتّبي ههَة تحميمبتي ٍ فٌبٍضاًِ ٍظاضتيي ثبقس.
جذيل ضماسٌ  -3امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي پژيَطي -فىايسي اعضاي َيأتعلمي« مؤسسٍ »
ثٌس

هَضَؿ

1

ضفبيت ضَاثظ ٍ همطضات پػٍّكي هاؾؿِ ٍ ترهيم اٍلبت هَؽف ثِ اهط پػٍّف ٍ اًدبم
نحيح اهَض هحَلِ

2

همبلِ فلوي -پػٍّكي هٌتكط قسُ زض هدالت فلوي ٍ پػٍّكي هقتجط زاذلي ٍ ذبضخي
( )ISCٍ...هَضز تبئيس ٍظاضت هتجَؿ (حساوثط تب  2گَاّي چبح همبلِ فلوي -پػٍّكي ًيع لبثل
لجَل هيثبقس)
تجهطُ  -1اهتيبظ همبلِّبي فلوي -پػٍّكي پطاؾتٌبز ٍ همبالت زاك ثِ تبئيس ّيإتهويعُ تب 1/5
ثطاثط لبثل افعايف اؾت.
تجهطُ  -2اهتيبظ همبالت هؿترطج اظ عطحّبي پػٍّكي هحطهبًِ وِ اهىبى چبح ٍ اًتكبض آًبى
ثَاؾغِ هحطهبًِ ثَزى هوىي ًيؿت ثب تبئيس وويتِ هويعي هٌترت ٍظاضتيي هتجَؿ حؿت
هَضز ،تب  1/2ثطاثط لبثل افعايف اؾت.
تجهطٍُ -3ظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثِ اؾتٌبز پيَؾت هطثَعِ ًؿجت ثِ
اهتيبظزّي ٍ تقييي حساللّبي الظم زض ّط گطٍُ اظ هدالت ٍ تقييي افتجبض همبالت هطتجظ السام
ذَاّس ًوَز.
تجهطًُ -4حَُ اهتيبظزّي ثِ همبالتي وِ افتجبض آىّب ٌَّظ تبئيس ًكسُ اؾت ،ثِ قطح هٌسضج زض
پيَؾت ايي آئييًبهِ ذَاّس ثَز.

13

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

حسالل اهتيبظ
الظم زض ّط
زٍضُ اضتمب

1

8

6

 2تب 7

عجك
خسٍل
قوبضُ 5

ثٌس

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

هَضَؿ

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

عجك خسٍل
قوبضُ 5

3

همبلِ فلوي -هطٍضي

 1تب 5

4

همبلِ فلوي -تطٍيدي ٍ ًمس چبح قسُ ٍ همبلِ پػٍّكي زض زائطُالوقبضف

 1تب 4

5

همبلِ فلوي وبهل زاٍضي قسُ زض هدوَفِ همبالت يب هدالت ّوبيفّبي فلوي هقتجط

 1تب 2

15

6

ذالنِ همبلِ فلوي زض هدوَفِ همبالت ّوبيفّبي فلوي هقتجط

 ./5تب 1

5

7

همبلِ فلوي نس زض نس هؿترطج اظ ضؾبلِ /پبيبى ًبهِ

1

5

8

تَليس زاًف فٌي /اذتطاؿ يب اوتكبف هٌدط ثِ تَليس ٍ تدبضي ؾبظي هحهَل يب فطآيٌس ثب تبئيس
هطاخـ شيهالح ٍظاضتيي هتجَؿ

9

گعاضـّبي فلوي عطحّبي پػٍّكي ٍ فٌبٍضي وِ ثب اخطاي آى يىي اظ
هقضالت وكَض حل قسُ ثبقس ٍ ثب تبئيس زؾتگبُ اخطايي ؾفبضـ زٌّسُ/
اثط ثسيـ ٍ اضظًسُ ٌّطي /فقبليتّبي فلوي -هيساًي ثطاي اوتكبف
(ثبؾتبىقٌبؾي ٍ هقبزى ٍ  ) ...هٌؾن ثِ گعاضـًبهِ عطح فلوي ٍ تبئيس
ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ
تجهطُ -اهتيبظ عطحّبي هلي وِ حبئع وؿت ضتجِ زض خكٌَاضُّبي
ثييالوللي هقتجط قَز ٍ يب ثِ فٌَاى عطح هلي ثطخؿتِ زض تإهيي ًيبظّبي
اؾبؾي(زض حَظُّبي هرتلف فطٌّگي ٍ اختوبفي ،زفبفي ٍ نٌقت ٍ )...
يب تحطيوي وكَض ثِ تبئيس وويتِ هويعي هٌترت ٍظيط ضؾيسُ ثبقس تب
 1/5ثطاثط لبثل افعايف اؾت.

10

اذتطاؿ يب اوتكبف ثجت قسُ زض زاذل يب ذبضج يب ًَآٍضي ثب تبئيس فلوي هطاخـ شيهالح ٍظاضتيي
هتجَؿ

11

 1تب 4

 -2-9-3اؾتبًي
يب هٌغمِ اي

 2تب 7

 -3-9-3هلي

 3تب 14

 -1-12-3هاؾؿِ

تب 0/5

 -2-12-3اؾتبًي
يب هٌغمِ اي

تب 1/5

12

13

ؾبيط فقبليت ّبي فٌبٍضي(اذتطافبت ٍ خكٌَاضُ) ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

 -3-12-3هلي

تإليف يب تهٌيف(وتبة حبنل اظ زؾتبٍضزّبي پػٍّكي ذَز) ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ
14
تإليف هدوَفِ وتبةّبيي ّوبًٌس زائطُالوقبضف ٍ  ...ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

16
17

عجك خسٍل
قوبضُ 5

تب 10
 1تب ( 2ثِ اظاي
ّط زُ هيليَى
تَهبى)

اضظيبثي ،زاٍضي ٍ ًؾبضت ثط فقبليتّبي پػٍّكي ،فٌبٍضي ٍ ًَآٍضي ثب
تبئيس قَضاي پػٍّكي هاؾؿِ

15

تب 20

 -1-9-3هاؾؿِ

ايدبز ؽطفيت فقبل زض خصة افتجبض پػٍّكي(گطًت) زاذلي يب ثييالوللي

12

12

تب 3
2

5
عجك خسٍل
قوبضُ 5

تب 15
تب 30

تدسيس چبح وتبة تإليفي يب تهٌيفي زض نَضتي وِ حسالل ثِ هيعاى  30زضنس زض هحتَاي آى
انالح يب اضبفِ نَضت پصيطفتِ ثبقس ثِ تكريم ّيإتهويعُ شيطثظ

3

9

ٍيطايف فلوي وتبة ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

2

10

زاٍضي همبالت فلوي پػٍّكي ثب تبئيس ًْبيي ّيإتهويعُ شيطثظ

1

5

تهحيح اًتمبزي وتبة هقتجط ثب تبئيس وويؿيَى ترههي ّيإتهويعُ شيطثظ

10

20

14

حسالل اهتيبظ
الظم زض ّط
زٍضُ اضتمب

ثٌس

18

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

هَضَؿ

 -1-18-3پبيبى
ًبهِ وبضقٌبؾي
اضقس ،زوتطي
حطفِاي يب ؾغح
 3حَظُ
 -2-18-3اؾتبز
هكبٍض

ضاٌّوبيي يب هكبٍضُ پبيبىًبهِّبي زاًكدَيي حبنل اظ ٍاگصاضي پطٍغُ يب
عطحپػٍّكي زض زؾت اخطا يب ههَة فضَ ّيإتفلوي ٍ يب
پبيبىًبهِّبيي وِ تَؾظ زؾتگبُّبي اخطايي پيكٌْبز ٍ يب حوبيت
هيقًَس ثِ زاًكدَيبى تحهيالت تىويلي
تجهطُ :زض ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي اهتيبظات ايي ثٌس زض
هبزُ«»2آهَظقي هحؿَة هيقَز.

-3-18-3
پبيبىًبهِ زوتطي
ترههي يب ؾغح
 4حَظُ
 -4-18-3اؾتبز
هكبٍض
اضائِ زؾتبٍضزّب ٍ ًتبيح فلوي ٍ پػٍّكي ثطگطفتِ اظ
وطؾيّبي ًؾطيِپطزاظي زض ّوبيفّب ٍ هيعگطزّبي هطاوع
فلوي ،هلي ٍ ثييالوللي

19

20

وطؾيّبي ًؾطيِ پطزاظي

زض حَظُ فلَم اًؿبًي ٍ هقبضف
اؾالهي ٍ ؾبيط حَظُ ّبي فلَم ثب
زاٍضي هطاخـ شيهالح هَضز تبئيس
ٍظاضت هتجَؿ

ثطذَضزاضي اظ ثطخؿتگي يب قبذم ثَزى زض اهط پػٍّف
(ًؾيط زضيبفت لَحتمسيطً ،كبى يب فٌبٍيي هكبثِ)اظ هطاخـ
ضؾوي خْت اًدبم فقبليت پػٍّكي ٍ ثِ فٌَاى پػٍّكگط
ثطتط
تَضيح :اؾتفبزُ اظ اهتيبظ هطثَعِ زض ّط ؾغح فمظ يهثبض
ثطاي ول زٍضُ اضتمب هدبظ هيثبقس.

21
22

حساوثط اهتيبظ زض
ّط هَضَؿ

2/5

1

20

6
2

تب 4

ً -1-19-3مس فلوي

 2تب 7

ًَ -2-19-3آٍضي

 2تب 7

ً -3-19-3ؾطيِ
پطزاظي

 5تب 12

8

عجك
خسٍل
قوبضُ 5

 -1 – 20 -3زض ؾغح
هاؾؿِ ثب تبئيس هقبٍى
پػٍّكي هاؾؿِ

تب 2

 - 2 – 20 -3زض ؾغح هلي
يب ثييالوللي ثب تبئيس هقبٍى
پػٍّكي ٍظاضت هتجَؿ

تب 4

8

تب 5

10

7

21

وؿت ضتجِ زض خكٌَاضُّبي هلي ٍ ثييالوللي هطتجظ ثب حَظُ ترههي ٍ اًتربة پػٍّكگط ثطتط
ٍ يب اؾتبز ًوًَِ وكَضي
تطخوِ وتبة ترههي ثب تبئيس وويؿيَى ترههي شيطثظ

حسالل اهتيبظ
الظم زض ّط
زٍضُ اضتمب

4

عجك

خسٍل قوبضُ
5

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 22هغبثك خسٍل قوبضُ )5
ؾمف ًساضز

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي 22

15

مادٌ  -4فعاليتَاي علمي -اجشايي
ثِ هدوَفِ فقبليتّبي فضَ ّيإتفلوي اعالق هيگطزز وِ ظهيٌِ ؾبظ تمَيت ٍ ثؿظ ثٌيبىّبي زيٌي ٍ فطٌّگي ٍ تقويك هجبًي
افتمبزي ثَزُ ٍ هٌدط ثِ تَؾقِ ٍ گؿتطـ فلن ٍ زاًف ،پػٍّف ٍ فٌبٍضي ٍ تإهيي ظيط ؾبذتّبي هطتجظ زض ايي حَظُّب هيگطزز.
جذيل ضماسٌ  -4امتياصَاي قابل محاسبٍ اص فعاليتَاي علمي -اجشايي اعضاي َيأتعلمي« مؤسسٍ »
ثٌس

1
2
3
4

5

هَضَؿ

حضَض فقبل ٍ توبمٍلت زض هاؾؿِ ٍ هكبضوت ثط اؾبؼ تىبليف تقييي قسُ زض آئييًبهِ هسيطيت
زاًكگبُّب ٍ هاؾؿبت آهَظـ فبلي ٍ پػٍّكي ٍ ؾبيط فقبليتّبي اخطايي هحَلِ
تسٍيي وتبة(ثِ قيَُ گطزآٍضي)
تسٍيي هدوَفِ همبالت
 -1-4-4زضؾغح اؾتبًي
ثطپبيي ًوبيكگبُّبي پػٍّكي ،فٌبٍضيٌّ ،طي ٍ هسيطيت
 -2-4-4زضؾغح هلي
اخطايي ثطًبهِّبي ٌّطي
 -3-4-4زضؾغح ثيي الوللي
عطاحي ٍ ضاُاًساظي آظهبيكگبُ يب وبضگبُ فٌيٍ ،احس پػٍّكي(ثب قيًَُبهِّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي الظم
ثطاي تسضيؽ ٍ تحميك) ،وتبثربًِ ترههي ،قجىِ ترههي ضايبًِ يب ٍاحسّبي ًيوِ نٌقتي
ايدبز ضقتِّبي خسيس ٍ ثِ ذهَل ضقتِّبي هيبى ضقتِاي ٍ تمَيت ٍ گؿتطـ تحهيالت تىويلي
 -1-7-4قطوت
هكبضوت زض عطاحي ،ضاُاًساظي ٍ ثطگعاضي وبضگبُّبي
فطٌّگي -تطثيتي ،آهَظقي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ضوي
 -2-7-4تسضيؽ
ذسهت ثب اضائِ هؿتٌسات هطثَط ٍ ثب تبئيس هطاوع ثطگعاض
وٌٌسُ
 -3-7-4عطاحي

حساوثط اهتيبظ
زض ٍاحس وبض يب تطم

حساوثط
اهتيبظ زض ّط
هَضَؿ

حسالل اهتيبظ الظم
زض ّط زٍضُ اضتمب

1

8

5

تب 5
تب 2

10
5

تب 1
تب 1/5

4

تب 2
تب 3

6

1
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4
4

 0/5تب 1

6

8

تَليس ٍ گؿتطـ ثطًبهِّبي وبضآفطيٌي ثب تبئيس هقبٍى پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَؿ

تب 3

9

9

ّوىبضي هاثط زض تإؾيؽ زاًكگبُ ،هطاوع تحميمبتي ،هاؾؿِّبي فبلي آهَظقي ٍ پػٍّكي ،قْطنّب ٍ
پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي ،هطاوع ضقس ٍ قطوتّبي زاًف ثٌيبى

تب 4

12

10

ايدبز ؽطفيت فقبل زض خصة زاًكدَيبى ذبضخي

 ./5تب 1
(ثِ اظاي ّط زُ
زاًكدَ)

12

تب 4

12

1
2

12

6

7

11
12
13
14
15
16

هسيط هؿئَلي ،ؾطزثيطي ،فضَيت زض ّيإت تحطيطيِ ًكطيِّبي فلوي هقتجط ٍ ضيبؾت لغتّبي فلوي
ضؾوي وكَض
ّ -1-12-4وبيفّبي فلوي ثب تبئيس قَضاي پػٍّكي هاؾؿِ
زثيطي ّوبيفّب
ّ -2-12-4وبيفّبي هلي ٍ ثييالوللي ثب تبئيس هقبٍى
پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَؿ
عطاحي ؾئَاالت آظهَى ؾطاؾطي ثب تبئيس ؾبظهبى ؾٌدف ٍ آهَظـ وكَض /هطوع آظهَى زاًكگبُ آظاز
اؾالهي
اهتيبظات ًبقي اظ پصيطـ هؿئَليت لَاي ؾِ گبًِ هغبثك خسٍل قوبضُ 6
قطوت زض قَضاّب ،وويتِّب ٍ ّيإتّبي ضؾوي قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،قَضاي فبلي فتف ،ؾتبز
ٍظاضت ،ؾبظهبىّب ٍ هاؾؿِّب ٍ هطاوع ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ،حَظُ فلويِ ٍ فطٌّگؿتبىّب وِ خعء ٍؽبيف
ؾبظهبًي فطز ًجبقس.
گعاضـ فولىطز هٌبؾت فطٌّگي -تطثيتي ،آهَظقي ،پػٍّكي ،فوطاًي ؾبليبًِ ثِ تبئيس همبم هبفَق

ّط  50ؾبفت 1
اهتيبظ
ّط ؾبل  4تب 14

5

ّط ؾبل تب 2
2

10
10

حسالل اهتيبظ الظم اظ ثٌسّبي  1الي ( 16هغبثك خسٍل قوبضُ )5
40

حساوثط اهتيبظ لبثل احتؿبة اظ ثٌسّبي  1الي 16

16

جذيل ضماسٌ  -5حذاقل امتياصَاي الصم بشاي استقاي مشتبٍ اعضاي َيأتعلمي«مؤسسٍ»

بىذ 5

مجمًع بىذَا *

اسصش اص 20

بىذ 1

بىذ 2

مجمًع بىذَاي  3تا 6

مشتبٍ قبل اص استقا

بىذ 1

ستًن 1

ستًن 2

ستًن 3
مجمًع بىذَاي  14 ،9 ،2ي بىذ 3 -19 -3

6

25

4

55

مجمًع ستًنَا

6

15

9

40

بىذ 1

14

6

12

12

مجمًع بىذَا

مشتبٍ بعذ اص استقا

(فشَىگي ،تشبيتي ي اجتماعي)

حذاقل امتياص الصم اص مادٌ 1

مادٌ (2آمًصضي)

( پژيَطي ي فىايسي)

حذاقل امتياص الصم اص مادٌ 3

(علمي -اجشايي)

حذاقل امتياص الصم اص مادٌ 4

 1تا 4

مًاد تعييه كىىذٌ (يتًيي)

داوطياس

استاد

16

حذاقل امتياص الصم اص مجمًع

استادياس

داوطياس

15

مًاد  1تا 4

مشبي

استادياس

5

5

حذاقل امتياص كل اص مجمًع

مشبي پژيَطياس

مشبي

14

6

8

16

28

50

32

50
55

70

65

80

5

10

65

90

65

100
110
120

* تزكش :اص تاسيخ  92/1/1حذاقل امتياص الصم اص بىذَاي  1الي ( 8بٍ استثىاي بىذ  5 )5امتياص ميضًد .دس وتيجٍ حذاقل امتياصات الصم
اص مجمًع بىذَاي  1الي  8اص تاسيخ مزكًس  10امتياص خًاَذ بًد.

اهتيبظ هَضز تبئيس وويتِ هٌترت شيطثظ
اهتيبظ هَضز تبئيس وويؿيَى ترههي
شيطثظ
اهتيبظ هَضز تبئيس ّيإت هويعُ شيطثظ

17

جذيل ضماسٌ  -6مًضًع بىذ * 14مادٌ  4بخص ديم آئيهوامٍ
مًضًع

بىذ14-4

امتياص

1

ضئؾبي لَاي ؾِ گبًِ

15

2

ٍظضا ،هقبًٍبى ضئيؽ خوَْض ،هقبًٍبى لَُلضبئيًَِ ،اة ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ زثيط قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي

12

3

ًوبيٌسگبى هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ افضبي قَضاي ًگْجبى

10

4

هقبًٍبى ٍظاضت هتجَؿ ،هسيط هطوع هسيطيت حَظُ فلويِ ،افضبي قَضاي ًوبيٌسگبى همبم هقؾن ضّجطي زض زاًكگبُّب ٍ
ضئيؽ خْبز زاًكگبّي

10

5

ؾبيط هؿئَالى هصوَض زض هبزُ  44انالحي آئييًبهِ اؾترساهي افضبي ّيإتفلوي زاًكگبُ تْطاى(ؾفطا ،اؾتبًساضاى،
ضئيؽ ؾبظهبى نسا ٍؾيوب خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ قْطزاض تْطاى)

10

6

ضئؾبي زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـفبلي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي

تب 10

7

افضبي هدوـ تكريم ههلحت ًؾبمً ،وبيٌسگبى هدلؽ ذجطگبى ضّجطي ،افضبي قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ٍ ضئؾبي
فطٌّگؿتبىّب

تب 8

8

هقبًٍبى زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـفبلي ٍ پػٍّكي ٍ ضئؾبي پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي هؿتمل

9

10

زثيطاى قَضاّبي ترههي ٍ هقبًٍيي زثيط قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ،هقبًٍيي ؾتبزي ًْبز همبم هقؾن ضّجطي زض
زاًكگبُّب ،هقبًٍيي ضئيؽ خْبز زاًكگبّي ،هكبٍضيي ٍظضاي فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقىي ،هؿئَليي زفبتط ٍ ضئؾبي اؾتبًي ًْبزّبي ًوبيٌسگي همبم هقؾن ضّجطي زض زاًكگبُّب ،هقبًٍبى هطوع هسيطيت
حَظُ فلويِ ،هسيطاى ول زفبتط ٍ ازاضات«ٍظاضتيي هتجَؿ» ،هقبًٍبى پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي هؿتمل ،ضئؾبي پبضنّبي
فلن ٍ فٌبٍضي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُّب ٍ ضئؾبي زاًكىسُّب ،پػٍّكىسُّب ٍ ٍاحسّبي پػٍّكي هؿتمل ٍ ضئؾبي هطاوع ضقس
فلن ٍ فٌبٍضي
هقبًٍبى پبضنّبي فلن ٍ فٌبٍضي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُّب ،هسيطاى حَظُ ؾتبزي زاًكگبُّب ٍ هاؾؿِّبي آهَظـ فبلي،
پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ،هقبًٍبى زاًكىسُّب ،پػٍّكىسُّب ٍ ٍاحسّبي پػٍّكي ،هؿتمل ٍاثؿتِ ثِ هاؾؿِ ٍ هسيطاى فبهل
قطوتّبي زاًكگبّي

تب 8

تب 6

تب 5

11

هكبٍضاى هقبًٍبى«ٍظاضتيي هتجَؿ»ؾبظهبى ،هسيطاى ول زفبتط ٍ ازاضات«ٍظاضتيي هتجَؿ» ،زثيط وويؿيَى ًكطيبت فلوي
وكَض ،زثيط وويؿيَى اًدويّبي فلوي ضؾوي ٍ زثيط قَضاي لغتّبي فلوي وكَض

تب 4

12

ؾبيط ؾوتّبيي وِ عجك همطضات ،هتهسيبى آىّب ثبيس فضَ ّيإتفلوي ثبقٌس ًؾيط هسيطاى گطٍُّبي آهَظقي ٍ يب
پػٍّكي ٍ پؿتّبي ؾتبضُزاض زض هدوَفِ پؿتّبي ؾبظهبًي ههَة

تب 4

*هيعاى اهتيبظ فقبليتّبي فلوي -اخطايي ثٌسّبي  6تب  12تَؾظ همبم ثبالتط(نبزض وٌٌسُ حىن اًتهبة فطز)تقييي هيقَز.
*ّوچٌيي اهتيبظ فقبليتّبي فلوي -اخطايي افضبي ّيإتفلوي هكوَل ثٌسّبي هصوَض وِ زض ذبضج اظ«هاؾؿِ»هحل ذسهت فضَ
ّيإتفلوي ٍ«ٍظاضت»فقبليت هيًوبيٌس زضنَضتي لبثل احتؿبة اؾت وِ ثب هَافمت ضئيؽ«هاؾؿِ»هتجَؿ اًدبم قسُ ثبقس.

18

بخص سًم :سايش مقشسات
مادٌ -1اضظيبثي ويفيت اًدبم فقبليتّبي فطٌّگي -تطثيتي -اختوبفي ،آهَظقي ،پػٍّكي -فٌبٍضي ٍ فلوي -اخطايي افضبي
ّيإتفلوي هاؾؿِ خْت ضؾيسگي ٍ اؽْبضًؾط ثِ زضذَاؾت هتمبضيبى اضتمب ثِ هطاتت هطثي ،اؾتبزيبضي ،زاًكيبضي ٍ اؾتبزي ٍ
ّوچٌيي ثطضؾي ضوَز فلوي ،احتؿبة ؾبثمِ ذسهت لجل اظ تجسيل ٍضقيت ثِ ضؾوي -آظهبيكي افضبي ّيإت فلوي هاؾؿِ
ثط اؾبؼ خساٍل ايي آئييًبهِ تَؾظ هطاخـ شيهالح اًدبم هيپصيطز .همطضات هطثَط ثِ عطظ تكىيل ٍ اذتيبضات ٍ ٍؽبيف ايي
هطاخـ ،قيًَُبهِ اخطايي ٍ ًيع ؾبيط پيَؾتّبي ايي آئييًبهِ پؽ اظ تهَيت ٍظضاي فلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساقت ،زضهبى ٍ
آهَظـ پعقىي حؿت هَضز اثالك هيقَز.
مادٌ -2ثب اثالك ايي آئييًبهِ وليِ افضبي ّيإتفلوي هتمبضي اضتمب هطتجِ ،لغـ ًؾط اظ ايي وِ پطًٍسُ آًبى زض تبضيد الظماالخطا
قسى آئييًبهِ زض وويتِ هٌترت ٍ يب وويؿيَى ترههي ٍ يب ّيإتهويعُ شيطثظ هَضز عطح ٍ ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ يب زض قطف
اضؾبل پطًٍسُ ثِ وويتِّب ٍ يب وويؿيَىّب ٍ يب ّيإتّبي يبز قسُ ثبقس ،هيتَاًٌس ثب اضائِ زضذَاؾت وتجي ثِ وويتِ هٌترت
هطثَعِ ،افوبل ايي آئييًبهِ ضا زض ثطضؾي پطًٍسُ اضتمب هطتجِ ذَيف تمبضب ًوبيٌس.
مادٌ -3ايي آئييًبهِ زض ؾِ ثرف هاؾؿبت آهَظقي ثب  4هبزُ ٍ  15تجهطُ ،هاؾؿبت پػٍّكي ثب  4هبزُ ٍ  11تجهطُ ٍ ؾبيط
همطضات ثب  3هبزُ زض خلؿِ  679هَضخ  1389/10/14قَضاي فبلي اًمالة فطٌّگي ثِ تهَيت ضؾيسُ اؾت ٍ ثطاي وليِ هاؾؿِّبي
آهَظقي ،پػٍّكي ٍ فٌبٍضي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضتيي ،ؾبيط زؾتگبُّبي اخطايي ٍ ًْبزّبي فوَهي وكَض اظ تبضيد
 1390/6/1الظماالخطا هيثبقس.
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