باسمٍ تعالي

« آييه وامٍ اوتخاب داوش آمًختگان برتر آمًزشي -پژيَشي -وًآيري»
ايي آييي ًبهِ ثش اسبس هَاد  7 ٍ 4آييي ًبهِ احشاص استؼذادّبي ثشتش ٍ ًخجگي هصَة جلسِ

 589هَسخِ  85/6/14ضَساي ػبلي

اًقالة فشٌّگي ثِ هٌظَس حوبيت اص استؼذادّبي ثشتش اص هيبى داًص آهَختگبى داًطگبُ ّبي هَسد تبييذ ٍصاستيي ػلَم ،تحقيقبت ٍ
فٌبٍسي ٍ ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثِ ضشح صيش تذٍيي هيگشدد.
مادٌ -1پيش وياز الزم براي بررسي پريوذٌ متقاضيان:

الف -داًص آهَختگبى هقغغ كبسضٌبسي
 - 1هؼذل حذاقل  17دس دٍسُ كبسضٌبسي يب داًص آهَختِ ستجِ اٍل سضتِ.
 - 2اسائِ هؼشفي ًبهِ اص  2ػضَ ّيبت ػلوي داًطكذُ هحل تحصيل ثب ستجِ حذاقل استبديبسي.
 - 3احشاص يكي اص ضشايظ صيش:
 -1-3هطبسكت هَثش دس اًتطبس يب پزيشش ًْبيي حذاقل يك هقبلِ كبهل دس هجالت ػلوي– پژٍّطي داساي ًوبيِ هؼتجش
ٍ هَسد تأييذ ثٌيبد.
 -2-3داضتي ًقص هَثش دس حل يك هؼضل كبسثشدي ٍ هَسد ًيبص كطَس ثب اػالم داًطگبُ ٍ تأييذ هشاجغ ريصالح ٍ ثٌيبد.

ب -داًص آهَختگبى هقغغ كبسضٌبسي اسضذ
 « - 1هؼذل حذاقل  16دس دٍسُ كبسضٌبسي ٍ حذاقل  17دس دٍسُ كبسضٌبسي اسضذ» يب «داًص آهَختِ ستجِ اٍل سضتِ».
 - 2اسائِ يك هؼشفي ًبهِ اص استبد ساٌّوبي دٍسُ كبسضٌبسي اسضذ ٍ يك هؼشفي ًبهِ اص يك ػضَ ّيبت ػلوي داًطكذُ هحل
تحصيل ثب ستجِ حذاقل داًطيبسي.
 - 3احشاص يكي اص ضشايظ صيش:
 -1-3اًتطبس يب پزيشش ًْبيي يك هقبلِ كبهل هشتجظ ثب پبيبىًبهِ كبسضٌبسي اسضذ كِ دس آى ًفش اصلي ثبضذ يب هطبسكت هَثش
دس اًتطبس يب پزيشش ًْبيي دٍ هقبلِ كبهل هشتجظ ثب پبيبى ًبهِ كبسضٌبسي اسضذ ،دس هجالت ػلوي

– پژٍّطي داساي ًوبيِ

هؼتجش ٍ هَسد تأييذ ثٌيبد.
 -2-3هطبسكت دس ًظشيِ پشداصي ثب اػالم هشاجغ ريصالح ٍ تبييذ ثٌيبد.
 -3-3داضتي ًقص هَثش دس حل يك هؼضل كبسثشدي هْن ٍ هَسد ًيبص كطَس هشتجظ ثب سضتِ تحصيلي ثب اػالم داًطگبُ ٍ
تبييذ هشاجغ ريصالح ٍ ثٌيبد.
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پ  -داًص آهَختگبى هقغغ دكتشي
 - 1هؼذل حذاقل  17دس دٍسُ كبسضٌبسي اسضذ ٍ دٍسُ دكتشي ٍ كست اهتيبص ػبلي اص سسبلِ دكتشي.
 - 2اسائِ يك هؼشفي ًبهِ اص استبد ساٌّوبي دٍسُ دكتشي ٍ يك هؼشفي ًبهِ اص يك ػضَ ّيبت ػلوي ثب ستجِ استبدي.
 - 3احشاص يكي اص ضشايظ صيش:
 -1-3اًتطبس يب پزيشش ًْبيي سِ هقبلِ كبهل هشتجظ ثب سسبلِ دكتشي دس هجالت ػلوي  -پژٍّطي داساي ًوبيِ هؼتجش ٍ هَسد
تأييذ ثٌيبد كِ حذاقل دس دٍ هقبلِ ثِ ػٌَاى ًفش اصلي ثبضذ.

 -2-3هطبسكت هَثش دس ًظشيِ پشداصي ثب اػالم هشاجغ ريصالح ٍ تأييذ ثٌيبد.
 -3-3داضتي ًقص هَثش دس حل يك هؼضل ساّجشدي ٍ يب كبسثشدي هْن ٍ هَسد ًيبص كطَس هشتجظ ثب سضتِ تحصيلي ثب
اػالم داًطگبُ ٍ تبييذ هشاجغ ريصالح ٍ ثٌيبد.
تبصرٌ -1داًص آهَختگبى ّش هقغغ تب حذاكثش دٍسبل ثؼذ اص فبسؽ التحصيلي ثب ضَاثظ آى هقغغ ٍ ثؼذ اص آى ثب ضَاثظ
هقغغ ثؼذي اسصيبثي خَاٌّذ ضذ.
تبصرٌ -2دس اسصيبثي هقبالت داًطجَيبى ًبم اسبتيذ ساٌّوب ٍ ،هطبٍس حزف هي ضَد.
تبصرٌ -3داًص آهَختگبى خبسج اص كطَس ًيض كِ ظشف هذت حذاكثش سِ سبل پس اص داًص آهَختگي دس كطَس
هطغَل ثِ تحصيل يبكبس ضذُ ثبضٌذ ثب تأييذ ثٌيبد هطوَل ايي آييي ًبهِ هيگشدًذ.
تبصرٌ  -4هطبسكت هَثش ( ًفش اصلي) دس اختشاع هشتجظ ثب پبيبىًبهِ ٍ تبييذ ضذُ تَسظ ثٌيبد هيتَاًذ جبيگضيي يك هقبلِ
ثب هطبسكت هَثش (ًفش اصلي) ضَد.
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مادٌ -2امتيازات پژيَشي ،فىايري ي وًآيري :
اهتيبصات فؼبليت ّبي پژٍّطي ،فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي تَسظ كويتِاي تخصصي اص اسبتيذ سضتِ ثب اًتخبة ثٌيبد ٍ عجق جذٍل
صيش هحبسجِ هي ضَد:
حداكثر امتياز براي

فعاليت

هر عنوان

1-2

هقبالت كبهل ثب ًوبيِ هؼتجش ثيي الوللي

7

2-2

هقبالت كَتبُ ثب ًوبيِ هؼتجش ثيي الوللي

4

3-2

هقبالت ػلوي – پژٍّطي داخلي

5

4-2

هقبالت ّوبيصّبي هلي ٍ ثييالوللي هؼتجش ٍ هجالت ػلوي ٍ تشٍيجي

2

5-2

اهتيبص اختشاع ثب تأييذ ػلوي

هغبثق آييي ًبهِ حوبيت
اص هختشػبى دس ثٌيبد
هصَة87/3/6

6-2

فشٍش داًص فٌي هشتجظ ثب پبيبى ًبهِ ثب تأييذ داًطگبُ ٍ ثٌيبد

10

7-2

ًظشيِ پشداصي ثشجستِ ثب تأييذ كشسيّبي ًظشيِ پشداصي ٍ هشاجغ ريصالح هشثَط ٍ ثٌيبد

10

(فشاتش اص سغح هؼوَل سسبلِ ّب ٍ پبيبى ًبهِ ّب)
اسائِ ًقبدي ٍتحليل ثذيغ اص ًظشيِ ّبي هَجَد ثب تأييذ كشسيّبي ًظشيِ پشداصي ٍ هشاجغ

8-2

4

ريصالح هشثَط ٍ ثٌيبد
كبسثشدي ضذى هؤثش ًظشيِ ثذيغ ٍ ًَآٍساًِ دس سغح جبهؼِ تَسظ ًظشيِ پشداص يب ديگشاى ثب

9-2

5

تأييذ كشسيّبي ًظشيِ پشداصي ٍ هشاجغ ريصالح ٍ هشجغ ثِ كبسگيشًذُ ٍ ثٌيبد
 10-2تأليف كتت پژٍّطي ثشجستِ

10

 11-2تطكيل ضشكت داًص ثٌيبى هَفق ٍ اسائِ هحصَل ثش هجٌبي دستبٍسدّبي تحصيلي

10

 12-2داضتي ًقص هَثش دس حل يك هؼضل ساّجشدي يب كبسثشدي هْن ٍ هَسد ًيبص كطَس هشتجظ ثب

10

سضتِ تحصيلي ثب تأييذ داًطگبُ هشثَط ٍ ثٌيبد
تبصرٌ -1حذاكثش جوغ اهتيبص ثٌذ  4-2ثِ اًذاصُ  %20هجوَع اهتيبصات اخز ضذُ دس ثٌذّبي  1-2تب  3-2قبثل هحبسجِ
هيثبضذ.
تبصرٌ -2اهتيبص ّش هقبلِ پس اص حزف ًبم اسبتيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس ثشاي داًطجَي هٌفشد ثب ضشيت يك ٍ ثشاي هقبالتي كِ
هَلفيي ديگشي ًيض داضتِ ثبضٌذ ،اهتيبص هَلفيي ثٌب ثش دستَسالؼول ثٌيبد هحبسجِ هيضَد.
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تبصرٌ -3الصم است هقبالت ٍ كتت هشتجظ ثب پبيبى ًبهِ يب سسبلِ داًطجَيبى كبسضٌبسي اسضذ يب دكتشي ثبضذ.
مادٌ -3امتيازات آمًزشي -فرَىگي:
فؼبليتْبي آهَصضي -فشٌّگي ٍ هيضاى اهتيبص ثب تبييذ ثٌيبد ثشعجق جذٍل صيش هحبسجِ هي ضَد:
فعاليت

حداكثر امتياز

1-3

ستجِ ّبي آصهَى سشاسشي كبسضٌبسي اسضذ ثِ اصاي ّش ّضاس
ًفش ضشكت كٌٌذُ يك ًفش

 5اهتيبص

2-3

داًطجَي ًوًَِ كطَسي

5

3-3

ستجِ اٍلي حذاقل ثيي ً 15فش

4

4-3

فؼبليتْبي اجتوبػي ،فشٌّگي ٍ ديٌي

5-3

تأثيش اهتيبصي هؼذل دس ّش هقغغ

6-3

دٍ سضتِ اي خَاًذى

7-3

ستجِ ّبي ثشتش الوپيبدّبي داًطجَيي

8-3

ستجِ آصهَى سشاسشي ٍسٍد ثِ داًطگبُ ّب

9-3

هسبثقبت ٍ جطٌَاسُ ّبي ػلوي هؼتجش هلي ٍ ثيي الوللي

ّش هَسد حذاكثش  1اهتيبص تب سقف  5اهتيبص
اص ّفذُ ثِ ثبال ّش ًوشُ  1اهتيبص
3
تب ستجِ دُ  2اهتيبص
صذ ًفش اٍل ،دٍم ،سَم ،چْبسم ٍ پٌجن ثِ
تشتيت  1ٍ 2 ،3 ،4 ،5اهتيبص

 10-3سبيش فؼبليتْبي ػلويٌّ ،شي ٍ ٍسصضي

ًفشات اٍل  ،دٍم ٍ سَم ثِ تشتيت  1 ٍ 2 ، 3اهتيبص
ّش هَسد حذاكثش  1اهتيبص تب سقف  5اهتيبص
 3اهتيبص

 11-3ايثبسگشاى

مادٌ -4حذاقل امتياز:
داًص آهَختگبى هقغغ كبسضٌبسي ،كبسضٌبسي اسضذ ٍ دكتشي ثِ تشتيت ثب كست حذاقل

 35 ٍ 20 ،10اهتيبص اص هجوَع

هَاد  3 ٍ 2ثِ ػٌَاى داٍعلجبى هجبص ثشاي ثشسسي احشاص استؼذاد ثشتش آهَصضي -پژٍّطيًَ -آٍسي ضٌبختِ هيضًَذ.
ثشسسي اٍليِ پشًٍذُ حبئضيي ضشايظ ،اسائِ هستٌذات ٍ هؼشفي آًْب ثِ ثٌيبد تَسظ داًطگبُ يب دفبتش استبًي صَست هي پزيشد.
كليِ افتخبسات ٍ اهتيبصات آى الصم است تَسظ ثٌيبد تبييذ ضًَذ.
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مادٌ -5تعذاد اوتخاب شًوذگان و جوايز:
ّشسبلِ ثٌيبد ثب تَجِ ثِ سقف اػتجبسات خَد اص هيبى حبئضيي ضشايظ دس هبدُ ( 4داٍعلجبى هجبص) تؼذادي سا كِ داساي ثيطتشيي
اهتيبص ّستٌذ ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش آهَصضي -پژٍّطي -فٌبٍسي هؼشفي هيكٌذ كِ هطوَل آيييًبهِّبي اػغبي جَايض
تحصيلي ثٌيبد هلي ًخجگبى ٍ سبيش هضايبي تؼلق گشفتِ ثِ آى افشاد هيضَد ،ثْشُهٌذ هيضًَذ.
تبصرٌ -1تؼذاد ثشگضيذگبى دس ّش ػٌَاى سضتِ ًجبيذ اص  %10كل ثشگضيذگبى دس ّش سبل ثيطتش ثبضذ.
مادٌ -6استثىائات
دس صَست ثشٍص استثٌبئبتي كِ تَسظ يك ّيبت ضبهل سئيس ٍ هؼبًٍيي ٍ  2ػضَ ّيبت ػلوي داًطكذُ (كِ يكي اص آًْب
حذاقل ستجِ استبدي ٍ يكي حذاقل ستجِ داًطيبسي داضتِ ثبضٌذ) ثب ركش داليل ثِ تبييذ سسوي ثشسذ ،صَستجلسِ ايي ّيبت
جبيگضيي هبدُ  1هيضَد.
مادٌ -7داٍعلجبى هجبص ثشاي ثشسسي پشًٍذُ ثبيذ هطَْس ثِ سػبيت ضئَى داًطجَيي ٍ اخالقي ٍ اسصشّبي ػلوي ٍ اسالهي
ثبضٌذ.
مادٌ -8ايي آييي ًبهِ دس  8هبدُ ٍ  8تجصشُ دس جلسِ هَسخِ  89/ /كويسيَى دائوي ّيأت اهٌبي ثٌيبد هَسد تصَيت قشاس
گشفت.
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