
 

 بنام خدا 

 بخش کمّی )ارزیابی سوابق آموزشی وپژوهشی(  ارزیابی  ( :  6نمون برگ شماره )

 

 شماره داوطلب:                      کد ملی :                                                   : نام خانوادگی داوطلب   و  نام

 متأهل:                  مجرد:                                                      :شغل محل –کد رشته                      شهر تهران استان:  

 

 برمبناي گواهی رسمی و معتبر ارائه شده توسط داوطلب( ارزیابی و کنترل  ) ارزیابی سوابق آموزشی:-1
 

 شرح 
حداکثر  

 امتیاز 
 نحوه ارزیابی 

امتیاز  

 مکتسبه 

برگزیدگان  

علمی  

 دانشجویی 

هم   دانشجویان هم رشته ويان حصيلی متمقطع  اول رتبه

 ن نامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری ( ) مطابق آئي ورودی

 

 رتبه اول 
6 

  

دانشجوییبرگزیدگ علمی  المپيادهای  یک   ان  فقط   (

 مورد مالک عمل بوده  و حداکثر  10  امتياز( 

 

 10 رتبه اول 
براساس گواهی  

  زمعتبر ا

برگزارکننده  

المپياد  

 دانشجویی 

 

 7 رتبه دوم

 4 رتبه سوم 

داشتن مدرک  

 زبان معتبر
 12 از مراجع ذیصالح ه مدارک معتبر و مورد تأیيد ئارا

مدرک   هر

 معتبر

 امتياز   6  

 

  جمع امتیاز : 
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 برمبناي گواهی رسمی و معتبر ارائه شده توسط داوطلب( ارزیابی و کنترل  ) سوابق پژوهشی : -2

 لیت نوع فعا
حداکثر  

 نحوه ارزیابی  متیازا
ز امتیا

 سبهمکت

 

 

 مقاالت   -1

ت  مقااله سایر  ب) 

در  ه شدندرج 

لعمل  دستورا

امتیازی تعلق نمی  

 گیرد.(

 معتبر   پژوهشی   -مقاالت علمی

 (  نشریات داخلی )
6 

 چاپ شده   شغل  هرمقاله مرتبط با

 امتياز   3

 

 امتياز    5/1هرمقاله غيرمرتبط باشغل چاپ شده  

 معتبر   هشی پژو  -مقاالت علمی

 )نشریات خارجی(
6 

 چاپ شده   شغل  هرمقاله مرتبط با

 از تيما  3

 

 شغل چاپ شده   غيرمرتبط با  هرمقاله

 امتياز    5/1

چاپ شده در کنفرانس های معتبر  مقاالت 

 (  ارجیخ –خلی دا)
4 

 

 امتياز  2    شغل  مقاله مرتبط با  هر
 

 امتياز   1  شغل  مرتبط با  غير  هرمقاله

 از تعلق گيرد. متيا فه در یک مولی شود صرفاًیک مقاله که توسط داوطلب ارائه مبرای   مهم:ر تذک

 

 )  ب       ا ـکت-2

اصل     ی  ارائه

روز   در  کتاب 

جهت  مصاحبه 

 الزامی     بررسی

  .(شدبا  می

 

 8 تألیف

 شغل  با چاپ هر کتاب مرتبط 

 امتياز  4

 

 شغل   بامرتبط    غير  چاپ هر کتاب

 امتياز    2

 

 ترجمه

6 

 

 ترجمه هر کتاب مرتبط با شغل

 امتياز    3

 

 

 مرتبط با شغلغير    ب  کتا  ترجمه هر

 امتياز    5/1

 نوع فعالیت
حداکثر  

 امتیاز
 سبه ز مکتامتیا نحوه ارزیابی 

 ثبت اختراع -3
مرکز مالکيت   گواهی ثبت اختراع مورد تایيد  

معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور     
7 

  امتياز   5/3  شغل  ط بامرتب  اعختر ت اگواهی ثب

 امتياز  2شغل    ط بابتمرگواهی ثبت اختراع غير
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کسب مقام در  -4

   مسابقات 

جشنواره های  و

  معتبر علمی و 

 فرهنگی 

جشنواره های    المپيادهای علمی،  کسب مقام در

و    فارابی  رازی،  جوان خوارزمی،  )خوارزمی،  معتبرعلمی

(   ابن سينا  

 دینی،  ، ادبی  قرآنی،  گی،هنری، فرهن  فناوری،

زنان و نهادها، سينمایی  نوجوانان،  رسانه،کودکان و  

12 

 

   امتياز    6شغل    مرتبط بااول    ب مقامکس

 امتياز   4مقام دوم  

   امتياز  3مقام سوم  

 

 ه راهر جشنو   دراول    کسب مقام  

   زامتيا  3شغل    مرتبط باغير    

 امتياز    2مقام دوم  

 امتياز   1مقام سوم  

 پایان نامه   -5

معپای نامه  برای  تبران  صرفاً  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی   (

نامه جزء ور  رشته هایی که د پایان  احد درسی  فصل دروس 

تایيد داوران مجرب دانشگاه مح تحصيل قرار  ل  بوده و مورد 

 ی باشد.( م  نمره در برگه ریز نمرات گرفته و دارای  

4 

 ياز امت  4مرتبط با شغل  
 

 

 ز ياامت  2بط با شغل  مرتغير  

 
 

ح های  طر -6

 قیقاتیتح

مورد    لیطرح های تحقيقاتی معتبر مرتبط با رشته شغ

 اضا تق

 
6 

  ياز امت  3مرتبط با شغل  
 ز ياامت  5/1مرتبط با شغل  غير  

)    ه یژواقدامات  -7

و    بنیان   دانش 

 کارآفرینی( 

طرح    ثبت و  پارک ایده  فناوری   در  و  علم  موسس    های   /

دان  شرکت ثبتهای  بنيان/  کارآفریتایو  ش  های  طرح  نی  يد 

امذیصالح قانونی   در مراجع  به  )  این بخش    رتباطا  شرط تياز 

 .با شغل مورد تقاضا تعلق می گيردکامل 

 

 

5 

 

 

 امتياز   5/2هر مورد  

 

  جمع امتیاز: 
 

   نرم افزارها و دانش کامپیوتر-3
 کتسبه امتیاز م حوه ارزیابی ن امتیاز یوتر نرم افزار و دانش کامپ

   تخصصی نرم افزارهای

شرط به دلیل  ICDL ) نرم افزارهای 

 می باشد. یاز ، فاقد امتاستخدام بودن

8 

 
 امتياز(   2ی مورد تقاضا ) هر نرم افزار  شغلبا رشته    داشتن مدرک معتبر مرتبط  

 

 اشد. ... می ب  دامی کشور وزمان اداری و استخ سادارای صالحيت  موسسات    –دانشگاهیجهاد    – جع معتبر سازمان فنی و حرفه ای کشورمر  -1تذكر: 

   در رشته کامپيوتر فاقد امتياز می باشد.  فنی و حرفه ای و کار دانش پلم  گواهی دی  ،    یهدرک دانشگام  -2          

  جمع امتیاز :

 کنندهدریافت  مهر و امضاء   نام و نام خانوادگی /    می باشد.  . . . . . . . ( بند فوق 3 - پژوهشی سوابق آموزشی و  ارزیابیبخش کمّی )مجموع امتیازات 


