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١ 

  :وضعیت نظام وظیفه  :نام و نام خانوادگی
  : رشتۀ تحصیلی  :دانشجویی ةشمار

  : دانشکده  :گروه آموزشی
  :وضعیت اشتغال  :تلفن تماس

  :آدرس الکترونیکی  :آدرس
    �خارج    �متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل 

  

  :امتیاز پژوهشی) الف

  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی  - 1جدول 

  
به عنوان نفر قید شده باشد دانشجو ) در صورت وجود(مشاور استاد براي مقاالتی که در آنها نام دانشجو به همراه صرفاً استاد راهنما و  .1تبصره 

  .  تقا محاسبه خواهد شدنامۀ ار در سایر موارد امتیاز دانشجو براساس ترتیب اسامی، مطابق آیین شود و اول تلقی می

  نوع فعالیت  ردیف
حداکثر 

  امتیاز
  )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده( نحوه ارزیابی

امتیاز 
  مکتسبه

) داخلی و خارجی(پژوهشی-مقاالت علمی  1
  نامه مرتبط با رشته تحصیلی یا پایان

  بدون سقف

داراي  ISC، و ISI ،JCR نمایه شده در پایگاه هايمقاله  - 
  امتیاز 7تا ین مورد تایید وزارتضریب تاثیر 

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید  - 
 6بدون ضریب تاثیر تا   ISCوزارتین و نمایه شده در  

  امتیاز 
 Scopusمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در   - 

  امتیاز 5تا  Web of Scienceیا 
پژوهشی مورد تائید -مقاله چاپ شده در مجالت علمی - 

  امتیاز  5وزارتین تا 
مقاله چاپ شده در مجالت تخصصی معتبر نمایه شده در  - 

  امتیاز  4پایگاههاي تخصصی تا 

  

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان   2
  هاي علمی و صنعتی ایران پژوهش

    5و داخلی تا  7ثبت اختراع بین المللی تا گواهی  -   12

    امتیاز 3داخلی تا ،   7 برگزیدگی خارجی تا -   10  برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر  3

ترویجی مرتبط با رشته  -مقاالت علمی  4
  نامه  یا پایان  حصیلیت

    امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء 4هر مقاله تا   امتیاز  8تا 

چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر مقاالت   5
  )داخلی یا خارجی(

    امتیاز 1تا و داخلی  2خارجی تا   امتیاز  4تا 

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته   6
  تحصیلی

      امتیاز  4تا 

      امتیاز 2و بسیارخوب تا  4عالی تا   امتیاز  4تا   کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  7
    جمع
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٢ 

  :امتیاز آموزشی) ب
  )امتیاز  25 حداکثر ( نحوه محاسبه امتیازات آموزشی - 2جدول 

  
  همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی -3جدول 

MSRT 
( MCHE) 

IELTS 
Equivalent  

TOEFL 
IBT  

TOEFL 
Computer  

TOEFL PAPER+ 
TOLIMO  حداکثر امتیاز  

100-95  0/9-5/7  120-113  300-263  680-625  
8  

90  0/7  100  250  600  
85  5/6  91-90  232  575  7  
80  0/6  80-79  213  550  6  
75  5/5  70-69  196  525  5  
70  0/5  60-56  173  500  4  
65  5/4  50-49  152  475  3  
55  0/4  40-39  133  450  2  
45  5/3  30-29  112  425  1  

  

  .....................................................  :جمع کل امتیازات

 مهر و امضا             تاریخ:                                                      رئیس دانشکده 

 

  حداکثر  نوع فعالیت  ردیف
  امتیاز

  امتیاز   )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(نحوه ارزیابی 
  مکتسبه

6  
  معدل دوره کارشناسی

  امتیاز   3 تا 
  

  امتیاز 1تا  ،  18تا  17معدل 
  امتیاز 2 تا ،  19تا  18معدل 
  امتیاز 3، تا   20تا  19معدل 

  

7  
  معدل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

  امتیاز   3 تا 
  امتیاز 1تا  ،  18تا  17معدل 
  امتیاز 2، تا   19تا  18معدل 
  امتیاز 3، تا   20تا  19معدل 

  

  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  8
  امتیاز  3

 8امتیاز،  2نیمسال  7امتیاز،  3نیمسال ،  6
    امتیاز  1نیمسال 

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد   9
  ناپیوسته

  امتیاز  3
  امتیاز 2نیمسال  5امتیاز،  3نیمسال،  4تا  3

  

10  
  برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی

  امتیاز  5
 - امتیاز 4، 6تا  4رتبه  -امتیاز 5، 3تا  1رتبه 
 2، 12تا  10رتبه  -امتیاز 3 ،9تا  7رتبه 

  امتیاز 1، 15تا  13امتیاز و رتبه 
  

    4 طبق جدول شماره  امتیاز  8  مدرك زبان معتبر  11
      ٢۵  جمع


