
امتياز

امتياز معدل معدل 

برای دانش آموخته 

مقطع کارشناسی ارشد

امتياز معدل معدل برای 

دانش آموخته مقطع 

دکتری

50*(ميانگين کل-17)100*(ميانگين کل-17) امتياز50 الی 1 

 امتياز50 الی 1 
ميانگين -17.5)

100*(کل

ميانگين -17.5)

40*(کل

50*(ميانگين کل-18)- امتياز100 الی 1 

جايگاه فردتعداد کلضريب تاثيرگذاری

جايگاه فرد

شيوه امتياز دهی

حداکثر امتيازامتيازجايگاه فرد

شيوه امتياز دهی

حداکثر امتيازامتيازجايگاه

عنوان فعاليت

60

100

رتبه دانشگاه

400الی 1رتبه 

400الی 1رتبه 

.  امتياز 5 و چارک چهارم 25، چارک سوم 40 امتياز، چارک دوم 50حداکثر امتياز برای مقاالت در ژورنالهای چارک اول علمی 

حد اکثر امتياز در نسبت جايگاه متقاضی به تعداد کل نويسندگان ضرب می گردد

حداکثر امتياز

محاسبه .  در نسبت جايگاه متقاضی به تعداد کل نويسندگان ضرب می گردد10امتياز : محاسبه امتياز مقاالت ارائه شفاهی 

 در نسبت جايگاه متقاضی به تعداد کل نويسندگان ضرب می گردد5امتياز : امتياز مقاالت ارائه پوستر 

حداکثر امتياز

تعداد نويسندگان

400الی 1رتبه 

مجموع امتياز از بخش  سابقه تدريس و پژوهش در 

 امتياز است150دانشگاه حداکثر 

 امتياز100 الی 1با توجه به نوع بورسيه و مدت آن و مقاطع تحصيلی از 

تعداد نويسندگان

کتاب های بين المللی

محقق پسادکتری- دستیار آموزشی و پژوهشی 

مقاله  در کنفرانس های 

 سال اخير دکتری 6)معتبر 

 سال اخير کارشناسی 3و 

( مقاله5حداکثر  )(ارشد

پيشنهاد همكاری از مراکز 

معتبر داخلی

(کارشناسی ارشد)

(دکتری)

مقاله در نشريه های 

 سال اخير 6)بين المللی 

 سال اخير 3دکتری و 

حداکثر )(کارشناسی ارشد

( مقاله10

ی
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ی 
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ت 
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فع
 

 سابقه تدريس و پژوهش 

در دانشگاه

 سال 4 امتياز و برای دوره کارشناسی ارشد حداکثر 25 سال و هر سال 5حداکثر -برای دوره دکتری

 امتياز10و هر سال 

 امتياز100حداکثر . براساس رتبه دانشگاه و مدت زمان همكاری امتياز تعيين می گردد

نگارش فصل کتاب های 

بين المللی

نسبت جايگاه متقاضی به تعداد کل نويسندگان*20

 جدول امتیاز بندی برای تسهیالت نظام وظیفة تخصصي

توضيحاتفعاليت های نخبگانی

 بورسيه تحصيلی

دوره کارشناسی

ی
زش

مو
ی آ

ها
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الي
فع

 

دوره کارشناسی ارشد

دوره دکتری

نسبت جايگاه متقاضی به تعداد کل نويسندگان*100

تعداد نويسندگان
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توضيحاتفعاليت های نخبگانی

عنوان اختراع

حداکثر امتيازامتيازجايگاهتعداد همكاراننوع پتنت

11200.00200.00

نام شرکت

بهداشت/وزارت علوم

بهداشت/وزارت علوم

 امتياز داده خواهدشد100و مقام متقاضی از صفر تا  (جشنواره ها، المپياد های کشوری و بين المللی)بر اساس اعتبار المپياد 

ورود بدون آزمون در مقطع 

کارشناسی ارشد

کسب عنوان دانشجوی 

نمونه کشوری
 امتياز۵۰از 

گرنت تحقيقاتی

، ( امتياز 25 امتياز و کارشناس کليدی يا مسئول بخش 30 امتياز، هيئت مديره 35به ازای هر سال مدير عامل )بر اساس سمت 

نه امتياز100حداکثر امتياز . تخصص و اعتبار شرکت امتياز دهی می گردد
ورا

نّا
ی ف

ها
ت 

الي
فع

 

ضریب جایگاه فرد* 150

فعاليت تمام وقت در 

تجاری/ شرکت صنعتی

ثبت اختراع در مراجع 

خارجی

ها
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مو
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( سال4حداکثر -کارشناسی ارشد) ( سال5حداکثر -دکتری)
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 اختراع های بين المللی

 امتياز10 هزار دالر 10يه ازای هر 

ی
لم

 ع
ی

ها
ت 

قي
وف

م

 در کنكور کارشناسی ارشد۱۰برابر با کسب رتبه 

رتبه در آزمون جامع 

پزشكی، دندان پزشكی و 

داروسازی و پيش کارورزی

(فقط يك آزمون)

رتبه در آزمون کارشناسی

(فقط يك آزمون)

کسب رتبه در المپيادها و 

ملّی و )جشنواره های علمی 

(بين المللی

(1000 - 1رتبه )/20(1000 - 1رتبه )/10

(110 - ( 10*رتبه))(220 - ( 20*رتبه))
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