باسمه تعالی
مستىذات ي مذارک پريوذٌ علمی( آمًزشی ي پژيَشی) متقاضیان عضًیت َیأت علمی
شاخصَای امتیازدَی

ردیف

مستىذات َمراٌ*

1

هقاالت ًوایِ ؽذُ یا چاپ ؽذُ علوی -پضٍّؾی بیي الوللیISI
هقاالت ًوایِ ؽذُ یا چاپ ؽذُ بیي الوللی ISC
هقاالت ًوایِ ؽذُ یا چاپ ؽذُ در هجالت علوی -پضٍّؾی هلی
هقاالت ًوایِ ؽذُ یا چاپ ؽذُ در هجالت علوی-تزٍیجی ٍ عایز هجالت هعتبز

هقاالت هزبَعِ (ًغخِ فیشیکی ٍ ًغخِ
الکتزًٍیکی رٍی )CD

2

ارائِ ٍ یا چاپ هقاالت در کٌگزُّای هلی ٍ بیيالوللی

هقاالت هزبَعِ (ًغخِ فیشیکی ٍ ًغخِ
الکتزًٍیکی رٍی )CD
Conference proceeding
گَاّی ارائِ ؽفاّی/پَعتز ٍ...
هغتٌذات هعتبز هزبَط بِ اجزای
عخٌزاًی کلیذی کٌفزاًظّا

3

تألیف ٍ تزجوِ کتاب

4

افتخارات علوی هاًٌذ داًؾجَی ًوًَِ کؾَری ،اخذ جایشُ اس جؾٌَارُّای بیيالوللی،
هلی ٍ داًؾگاّی ٍ الوپیادّای هعتبز علوی
هذرک فارغ التحصیلی کارؽٌاعی  ،کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی
هعذل ًوزات کارؽٌاعی ،کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی
ًوزُ پایاىًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی
رتبِ اٍل تا عَم آسهَىّای ٍرٍدی در رؽتِ
فارغالتحصیل رتبِ اٍل دٍرُ کارؽٌاعی ،کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی
رتبِّای ؽاخص در آسهَىّای عزاعزی
عضَیت در بٌیاد ًخبگاى ٍ دفاتز اعتعذادّای درخؾاى

5

عخٌزاًی ٍ یا عضَیت در ّیأت علوی کٌگزُّای بیي الوللی ٍ هلی

هغتٌذات هعتبز

6

هجزی ٍ یا ّوکاری در عزحّا ٍ پزٍصُّای پضٍّؾی

گَاّیًاهِ هعتبز

کپی صفحِ عٌَاى ٍ ؽٌاعٌاهِ کتاب
(ؽاهل عٌَاى کتابً ،ام هَلف،
هؾخصات ًؾز ،ؽابک ٍ)...
ًغخِ فیشیکی یا الکتزًٍیکی کتاب
هزبَعِ
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هغتٌذات هعتبز
کپی هذارک تحصیلی ٍ ریش ًوزات
تحصیلی
گَاّی رتبِ یا گَاّی رتبِ هوتاسی

ارائِ هذرک هعتبز عضَیت در بٌیاد
هلی ًخبگاى ٍ دفتز اعتعذادّای
درخؾاى

شاخصَای امتیازدَی

ردیف

مستىذات َمراٌ*
هغتٌذات ٍ تأییذیِّای هعتبز

7

فعالیتّای فٌاٍری:
ثبت اختزاع داخلی با تأییذیِ علوی
ثبت اختزاع جْاًی هغابق با اعتاًذاردّای ()US patent , Euro patent
تجاری عاسی فٌاٍری یا دعتیابی ٍ فزٍػ داًؼ فٌی با تأییذ هعاًٍت علن ٍ فٌاٍری
ریاعت جوَْری
عابقِ پغا دکتزای صٌعتی با تأییذ ٍسارت صٌایع ٍ ٍسارت علَم

8

عضَیت در ّیأت تحزیزیِ ٍ یا داٍر هجلِ هعتبز علوی

9

تغلظ بِ سباى رایج در هجاهع علوی (عزبی – اًگلیغی – فزاًغَی – آلواًی ٍ )...

گَاّیًاهِ هعتبز ٍ آهادگی بزای
ارسیابی هغتقین

10

عَابق تذریظ ،تَاًایی تذریظ ،تْیِ عزح درط،کیفیت تذریظ:
عَابق تذریظ در داًؾگاُّا ٍ هَعغات آهَسػ عالی داخلی ٍ خارجی هَرد تأییذ
ٍسارت علَم
دعتیار آهَسؽی با گَاّی هَرد تأییذ داًؾگاُ

گَاّی هعتبز تذریظ ،هذارک ارسیابی
آهَسؽی ٍ آهادگی بزای هصاحبِ ٍ
تذریظ آسهایؾی

11

ارائِ کارگاُّای تخصصی هعتبز
گَاّی علوی اضافِ بز هذرک ٍ ؽزکت در کارگاُّای تخصصی هعتبز

گَاّیًاهِ هعتبز

12

راُاًذاسی فعالیتّای آهَسؽی(ایجاد آسهایؾگاُ ،داًؾکذُ ،گزٍُ آهَسؽی ،رؽتِ جذیذ
ٍ)...
عزاحی بغتِّای آهَسؽی(ًزم افشارّای آهَسؽی ،راٌّوای یادگیزی ،پَعتزّای
آهَسؽی ٍ )...

هغتٌذات هعتبز

هغتٌذات هعتبز

هَاد آهَسؽی تْیِ ؽذُ

* بٍ مىظًر ارائٍ مًثر مستىذات در کارگريٌَای علمی ،بُتر است عاليٌ بر وسخٍ فیسیکی ،اسکه تمامی مستىذات (عاليٌ بر
مًارد تأکیذ شذٌ در ردیف 1ي 2جذيل فًق) در فًلذرَای مجسا ،با عىًان فارسی متىاسب با محتًای فًلذرَا ،در قالب یک CD
ارائٍ گردد.
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