
 

    

 

التحصیالن دارای مدرک دکترای فراخوان پذیرش فارغ

 (PhD)تخصصی جهت انجام تعهدات در مراکز تحقیقاتی

 

-معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیاز مراکز تحقیقاتی دانشگاه، فارغ

ت علمی یا غیر أرا جهت همکاری در قالب انجام تعهدات به صورت هی (PhD)التحصیالن دارای مدرک دکترای تخصصی 

و  کصدیمصوب نامه شیوه چارچوب برگزاری این فراخوان و جذب متقاضیان درت علمی به همکاری دعوت نماید. أهی

مراکز های مورد نیاز و خواهد بود. همچنین، رشته 1پیوست ارائه شده در  جذب دانشگاه ییاجرا تأیجلسه ه نیششم

 باشد. می 2پیوست تحقیقاتی واجد شرایط جذب نیرو به شرح جدول 

پست از طریق  دو نسخهدر  CDیا  DVDدر قالب  42/3/1400حداکثر تا تاریخ بایست مدارک خود را متقاضیان می

 :زیر ارسال نمایندبه آدرس  پیشتاز

، 4، ساختمان شماره اصفهانو خدمات بهداشتی درمانی  یدانشگاه علوم پزشک ،بیهزار جر ابانیخ ،اصفهان

 8174673461، کد پستی: مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات، دانشگاه یو فناور قاتتحقی معاونت

 37923061: به سؤاالت تلفن پاسخگویی

 مدارک مورد نیاز: 

 : (JPEGبه صورت فایل ) الف( مدارک اداری

ز تکمیل و الصاق عکس، این فرم باید پرینت شود و پس ا( 4و  3)پیوست شرکت در فراخوان فرم درخواست  -1

 .اسکن شود

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه -2

 طرف کارت ملی تصویر دو -3

   3×4جدید اداری عکس تصویر  -4

 صورتجلسه مهر و امضاء شده دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی یا  PhDمدرک  تصویر -5

 ()درصورت داشتن رابطه استخدامیتصویر آخرین حکم کارگزینی  -6

 (تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه )مخصوص برادران -7



 علمی ب( مدارک 

سال اخیر  10مربوط به حداکثر  1هامعادل آن از سایر آزمون  یا 75مساوی یا باالتر از   MHLE نمره زبانتصویر  -1

در یک دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی خود را حداقل یکی از مقاطع تحصیلی )ارائه این مستند برای متقاضیانی که 

 گذرانده باشند ضروری نیست( زبان

 ون زبانآزم نمره دارای که متقاضیانی زبان، آزمونهای برگزاری در اختالل و کوید اپیدمی شرایط به توجه با تبصره:

 انآن پذیرش نهایی زم،ال امتیازات کسب صورت در ولی نمایند شرکت فراخوان در مشروط صورت به میتوانند نیستند

 بود. خواهد زبان مدرک ارائه به منوط

 PDF( به صورت فایل CVشناسه علمی ) -2

این  در مندرج دولج در) 5 پیوست اساس بر اخیر سال هفت به مربوط فناورانه و پژوهشی فعالیتهای مستندات -3

 یک فعالیت نوع هر زایا به میبایست متقاضیان. است شده ذکر آنها امتیاز همراه به پذیرش مورد فعالیتهای پیوست

. هندد مربوطه قرار های وشهپ در را مستندات و نمایند ایجاد جدول این در شده ذکر فعالیت دسته عنوان با همنام پوشه

 هایشهپو در قالب نشده یبند دسته مستندات است ذکر شایان ...( کتاب، اختراع، ثبت مقاالت، پوشه: مثال عنوان به

 شد. نخواهند بررسی الذکر فوق

 

 

  

                                                           
1 MSRT: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, NOET: 70 

 



 یقاتیانجام تعهدات در مراکز تحق نامهوهیش -1پیوست 
 

روند. یه شمار مب لمیعاعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای 

دهند بدون  مت پاسخظام سالهای متعالی به نیازهای نداشتن مراکز تحقیقاتی کارآمدی که بتوانند از طریق انجام پژوهش

در لمی عیر هیات غ انشگرنامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهحضور پژوهشگران توانمند دست نیافتنی است. هدف از این شیوه

ن ضوابط امه همچنینیوهشکز تحقیقاتی است. در این اای مری هیات علمی پژوهشی تعهداتی برقالب انجام تعهدات و اعضا

ت ساالزم به ذکر  بیان شده است.تعهداتی به عضو هیات علمی  تعهداتی تبدیل وضعیت از پژوهشگر غیر هیات علمی

شده  وع اعالمت متبز سوی وزارای است که اپذیرش اعضای هیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

 است. 

اشد. از بوان میفراخ برای مراکز تحقیقاتی در قالب تعهداتی پذیرش به صورت غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی .1

صورت تائید  ردد و درگم میهای مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و فناوری استعال، رشتهواجد شرایط مراکز تحقیقاتی

 ای فعلی ونیروه تعداد و تخصص)با توجه به عواملی از جمله انطباق تخصص درخواست شده با ماموریت مرکز، 

ر آن بر عیین تواتتها و وانبرگزاری فراخگردد. در قالب فراخوان اعالم می های مورد نیازتخصصعملکرد قبلی مرکز( 

 . عهده معاونت تحقیقات و فناوری است

 های زیر را داشته باشند: توانند در فراخوان شرکت کنند که ویژگیمتقاضیانی می .2

o  شرایط عمومی استخدام طبق آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 

o  دکترای تخصصیدارا بودن مدرک 

o  مقاله در مجالت نمایه شده در  دوداشتن حداقلScopus ،ISI  یاPubMed یسنده اول یا به عنوان نو

 ن قابل پذیرش است(به عنوان جایگزی ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصصمسئول 

o  نمره زبانHLEM  سال اخیر یا  10مربوط به حداکثر  2هامعادل آن از سایر آزمون  یا 75مساوی یا باالتر از

 دانشگاه معتبر خارجی انگلیسی زبان گذراندن حداقل یکی از مقاطع تحصیلی در یک

 

 شود: ها طی مراحل زیر انجام میبررسی درخواست .3

سال اخیر  هفتتحصیلی آنان در فراخوان اعالم شده است، مستندات مربوط به سوابق علمی  الف( متقاضیانی که رشته

های مطابق با روش امتیازدهی به فعالیتنمایند. در این مدیریت، خود را به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات ارائه می

                                                           
2 MSRT: 75, IELTS: 5.5, TOEFL iBT: 69, TOEFL Computer: 196, TOEFL paper: 525, TOLIMO: 525, NOET: 70 

 



پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی )بر اساس آخرین ویرایش شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری( 

های مازاد امتیازی باشد و به فعالیتمی 150شود. سقف امتیاز قابل کسب از این بخش دهی میسوابق متقاضیان نمره

پزشکی در مورد سوابق متقاضیان به صورت های زیستالوه بر این، از کمیته اخالق در پژوهشگیرد. عتعلق نمی

 گردد. شود و سپس متقاضی به مرکز تحقیقاتی مربوطه معرفی میمحرمانه استعالم می

های علمی متقاضی توسط مرکز تحقیقات یک جلسه مصاحبه با حضور رئیس مرکز و ب( به منظور بررسی توانمندی

مکتوب متقاضی باید از  3گردد. رزومه علمی و نقشه پژوهشیداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار میح

کنندگان در مصاحبه قرار گیرد. عالوه بر این جلسه مصاحبه، مرکز باید هماهنگی الزم را برای قبل در اختیار شرکت

به زبان انگلیسی با حضور رئیس ترجیحاً ی تحقیقاتی متقاضی هابرگزاری یک جلسه سخنرانی جهت ارائه یکی از پروژه

انجام دهد.  و یک نماینده از معاونت تحقیقات و فناوری حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز، مرکز تحقیقات

انشگاه گردد و از حداقل یک هفته قبل در سطح دانشکده، پژوهشکده یا داین سخنرانی باید به صورت عمومی برگزار 

تر متقاضی از تواند بنا به صالحدید خود برای ارزیابی دقیقمرکز می ،رسانی گردد. عالوه بر مصاحبه و سخنرانیاطالع

 و ... (.  پژوهشگرانهای دیگری نیز انجام دهد )مانند تهیه یک طرح تحقیقاتی، آموزش به وی بخواهد فعالیت

تشکیل جلسه داده و با متقاضی مصاحبه  "انتخاب پژوهشگر کارگروه" پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات،ج( 

و  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقاتنماید. اعضای ثابت این کارگروه عبارتند از می

رای به این ارگروه. همچنین بر حسب مورد دو عضو دیگر با حق دبیر کرای پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده شو

رئیس مرکز تحقیقات متقاضی جذب نیرو و رئیس پژوهشکده یا رئیس دانشکده شوند که عبارتند از کارگروه اضافه می

. در مورد مراکزی که تحت نظر هیچ متبوع مرکز تحقیقات )یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(

یس دانشکده یا پژوهشکده، یک نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز به ای نیستند به جای رئدانشکده یا پژوهشکده

شود به صورتی که کمیته مذکور همواره پنج نفر عضو خواهد داشت. عالوه بر اعضای انتخاب رئیس مرکز جایگزین می

هد داشت فوق، نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه به منظور ارزیابی صالحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور خوا

نماید. در صورت نیاز، دعوت از سایر صاحبنظران و متخصصین مرتبط با های مربوط به این موضوع را تکمیل میو فرم

ضمن رشته متقاضی به جلسات کارگروه جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بالمانع است. در جلسه مصاحبه 

تصار و شود یکی از تحقیقات گذشته خود را به اخواست میبررسی سوابق علمی و نقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخ

نمایند. های متقاضی طرح میدر چند دقیقه ارائه نماید و اعضای کارگروه سواالتی را به منظور سنجش توانمندی

بندی مرکز در و جمع های انجام شدهارزیابی گزارشی از همچنین در عدم حضور متقاضی، رئیس مرکز تحقیقات

                                                           
3  Research map  به معنی تبیین ارتباط مفهومی مطالعات پیشین با مسیر پژوهشی آینده است. در این نقشه که به صورت یک متن یا نقشه تحقیقاتی یا

ست و اسائل مهمی کلیدی یا حل چه مکند در یک بازه زمانی چند ساله به دنبال پاسخ به چه سواالت گردد، پژوهشگر مشخص مییک طرح ارائه می

 رو مرتبط است. های پیشمطالعات قبلی وی چگونه با برنامه



 در پایان، دیدگاه هر یک از اعضای کارگروه در قالبنماید. می کارگروه اعالماط قوت و ضعف متقاضی به نقخصوص 

شود و امتیاز( ثبت می 300)با حداکثر  "(ERA) ارزیابی صالحیت علمی متقاضیان پذیرش در مراکز تحقیقاتی"فرم 

 گردد. سپس میانگین امتیازات محاسبه می

 

بندی معاونت تحقیقات و کارگروه انتخاب پژوهشگر و جمع نتیجه مصاحبههمراه د( امتیاز سوابق علمی متقاضیان به 

 گردد.به مدیریت امور هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی جذب و سایر فرایندهای الزم اعالم میفناوری 

 

ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از سوابق علمی هفت گیری در مورد درخواستمتقاضیان و تصمیمبندی رتبه .4

 شود. انجام می( امتیاز 300)حداکثر کارگروه انتخاب پژوهشگر امتیاز( و میانگین نمره  150سال اخیر )حداکثر 

کسب  450امتیاز از  200حداقلمتقاضی باید  ،هیات علمیجهت انجام تعهدات در قالب غیر برای پذیرش  -4-1

 نماید.

کسب  450امتیاز  از  300 حداقل متقاضی باید پژوهشی تعهداتیبرای پذیرش به عنوان عضو هیات علمی  -4-2

در یک حوزه تحقیقاتی مشخص به  وضوعیمقاله با پیوستگی م 3نماید و عالوه بر این، در ده سال اخیر حداقل 

اشته باشد که حداقل دو مقاله در سطح د PubMedیا ، اسکاپوس ISIعنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

Q1  بر اساس(CiteScoreباشند. برای متقاضیان با تخصص ) های حوزه علوم انسانی نمایهISC به عنوان 

 جایگزین قابل پذیرش است. 

بدیهی است چنانچه برای یک جایگاه بیش از یک نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند، با فردی موافقت 

که امتیاز باالتر را کسب نموده است. همچنین، در شرایطی که مرکز با پذیرش متقاضی صرفا به صورت شود می

تواند به صورت هیات ، متقاضی نمی2-4غیر هیات علمی موافقت نموده باشد، حتی در صورت وجود شرایط بند 

 پذیرفته شود. تعهداتی علمی 

توسط معاونت تحقیقات  بار در طول فعالیت و در زمان اعالم فراخوانتوانند حداکثر دو پژوهشگران غیر هیات علمی می .5

ارائه نمایند. به منظور بررسی این تعهداتی برای تبدیل وضعیت به هیات علمی را ، درخواست خود و فناوری دانشگاه

مرکز و مصاحبه سال اخیر، ارزیابی در  هفتها تمام مراحل فوق شامل دریافت و امتیازدهی مستندات فعالیت درخواست

تبدیل وضعیت منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند  با شرایط ذکر شده باید انجام شود. پذیرش درخواستکارگروه در 

 باشد. می 4-2

ها چنانچه متقاضی انتقال به یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سایر دانشگاهاعضای هیات علمی تعهداتی  .6

را طی نمایند و  3مراحل ذکر شده در بند کلیه باشند باید تعهداتی ضو هیات علمی پژوهشی اصفهان به عنوان ع

  باشد. می 2-4پذیرش انتقال آنان منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند 



 تعهداتیمراحل بررسی درخواست پذیرش پژوهشگر غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی 

 در مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

  

 توسط معاونت تحقیقات و فناوریاعالم فراخوان 

ارائه درخواست مکتوب، رزومه و مستندات سوابق علمی 

 هفت سال اخیر به مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

های علمی ده سال اخیر، استعالم از امتیازدهی به دستاورد

 کمیته اخالق و معرفی به مرکز تحقیقات مربوطه

 

های متقاضی در مرکز تحقیقات از طریق ارزیابی توانمندی

 برگزاری مصاحبه، جلسه سخنرانی و ... 

های متقاضی در کارگروه انتخاب توانمندیارزیابی 

 پژوهشگر

 به تصویب رسیده است. 29/11/98نامه در یکصد و ششمین جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ این شیوه

جمع بندی و اعالم نتیجه به مدیریت امور 

هیات علمی جهت طرح در هیات اجرایی 

 دانشگاهجذب 

 



 های مورد نیاز و مراکز تحقیقات میزبانرشته -2پیوست 

 

 

 تعداد رشته نام مرکز تحقیقات ردیف

 مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان  1

 نفر 1 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 نفر 1 ماماییپرستاری/ 

 مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی 2
ژنتیک / ایمونولوژی/ پزشکی مولکولی /  بیوانفورماتیک 

 پزشکی
 نفر 2

 نفر 1 فیزیولوژی )با گرایش کلیه( مرکز تحقیقات آب و الکترولیت 3

4 
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر 

 بر سالمت
 نفر 1 سالمت و رفاه اجتماعی

5 
تحقیقات مدیریت اقتصاد مرکز 

 سالمت
 نفر 1 سالمت در بالیا و فوریتها

6 
مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در 

 امور سالمت
 نفر 1 مدیریت اطالعات سالمت

 نفر 1 اپیدمیولوژی  مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان 7

 نفر 1 علوم تغذیه مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی 8

 سالکمرکز تحقیقات پوست و  9
بیوشیمی بالینی / دکترای پژوهشی )گرایش علوم زیست 

 پزشکی(
 نفر 1

 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی 10
مهندسی بافت / مهندسی مواد/ مواد دندانی / بیومواد / 

 علوم تشریحی
 نفر 1

 نفر 1 مهندسی مواد /مواد دندانی مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی 11

 نفر 1 مهندسی بافت/ مواد دندانیمهندسی مواد/ بیومواد /  دندانیمرکز تحقیقات مواد  12

 نفر 1 روانشناسی بالینی / روانشناسی سالمت مرکز تحقیقات علوم رفتاری 13



 تعداد رشته نام مرکز تحقیقات ردیف

 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 14

علوم تغذیه / بیوشیمی بالینی / اپیدمیولوژی / آمار 

بالینی/ علوم علوم  با گرایشهای)زیستی/ دکترای پژوهشی 

 زیست پزشکی/ علوم بهداشتی(

 نفر 2

15 
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری 

 و مامایی

)با گرایش پرستاری/ بهداشت باروری/ دکترای پژوهشی 

 علوم بالینی(/ اپیدمیولوژی
 نفر 2

 مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی 16
آموزش پزشکی / مدیریت و فناوری اطالعات سالمت/ 

 پرستاری
 نفر 1

 نفر 1 آمار زیستی / اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی 17

 نفر 1 ویروس شناسی مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 18

 مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 19
)با  مهندسی مواد / مهندسی مکانیک/ دکترای پژوهشی

 (علوم داروییگرایش 
 نفر 1

20 
مراقبتهای مرکز تحقیقات بیهوشی و 

 ویژه
 نفر 1 پرستاری / فیزیولوژی/ اپیدمیولوژی

21 
مرکز تحقیقات بیماریهای ارثی 

 کودکان
 نفر 1 پزشکی مولکولی/ بیوتکنولوژی پزشکی/ ژنتیک پزشکی

22 
مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک 

 کبد
 نفر 1 اپیدمیولوژی /آمار

 مرکز تحقیقات گوارش و کبد  23

 نفر 1 اپیدمیولوژی 

 نفر 1 علوم تغذیه 

 نفر 1 علوم و صنایع غذایی/ علوم تغذیه مرکز تحقیقات امنیت غذایی 24

 مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک 25

شیمی دارویی/ بیوتکنولوژی/ بیوانفورماتیک/ بیوشیمی/ 

ژنتیک / بیولوژی مولکولی/ بیوالکتریک/  مهندسی 

 پزشکی/ زیست فناوری پزشکی

 نفر 1



 تعداد رشته نام مرکز تحقیقات ردیف

26 
مرکز تحقیقات سیستمهای نوین 

 دارورسانی
 نفر 1 فارماسیوتیکس/ نانوفناوری دارویی

 مرکز تحقیقات علوم دارویی 27
شیمی دارویی/ بیوتکنولوژی/ فارماکوگنوزی/ سم شناسی/ 

 فارماکولوژی/ بیوشیمی/ داروسازی بالینی
 نفر 1

 نفر 1 مهندسی مواد مرکز تحقیقات بیوسنسور 28

29 
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و 

 سیگنال پزشکی

مهندسی پزشکی)بیوالکتریک(/  مهندسی کامپیوتر/ 

 مهندسی برق
 نفر 2

 مرکز تحقیقات محیط زیست  30
مهندسی بهداشت محیط/ زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی
 نفر 1

 مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی 31

 نفر 1 پزشکی مولکولی 

پزشکی/ مهندسی برق/ مهندسی پزشکی/ ژنتیک 

 ریاضیات/ بیوانفورماتیک
 نفر 1

 نفر 1 سالمت آموزش بهداشت و ارتقاء مرکز تحقیقات  قلب و عروق 32

 نفر 1 )علوم بالینی( دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات بازتوانی قلب 33

 ا نفر آمار زیستی مرکز تحقیقات قلب کودکان 34

 اعصابمرکز تحقیقات علوم  35
ایمنی شناسی/ مهندسی پزشکی یا کامپیوتر با گرایش 

 نوروایمیجینگ/ اپیدمیولوژی
 نفر  1

 

 

 

 

 

 



فرم درخواست شرکت در فراخوان -3پیوست   

  

 (PhD)فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

 ..............    در مرکز تحقیقاتی مشخصات متقاضی گذراندن تعهدات قانونی

 

مشخصات متقاضی-1  

 نام: .......................................................................

 نام خانوادگي: .......................................................

 
صدور:.................................تاريخ  ................................ شماره شناسنامه:................................. محل تولد:...............................محلنام پدر: 

 تولد:..........................
شماره كد ملي:       متأهل  ..تابعيت:........................................وضعيت تأهل: مجرددين:.................مذهب:............................

...................................................... 
..............................تلفن تلفن همراه: .....................................................................تلفن محل كار:.............

 منزل:...................................................
 ..تلفن ديگري كه در موقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت:........................................................................

تاريخ پايان     مشغول خدمت        معافيت دائم    معافيت تحصيلي     وضعيت نظام وظيفه : خدمت كرده 
 خدمت......................................................

طول مدت  ادهدرصد جانبازي:............................../آز نسبت با شهيد:............................../جانباز سوابق ايثارگري:خانواده شهيد
 اسارت:.......................

 طول مدت جبهه به ماه و روز:............................................. حضور داوطلبانه در جبهه
 

 مشخصات همسر:

................................................ مذهب :...................................محل نام و نام خانوادگي: .................................................... تابعيت: 
 تولد:..............................

 مدرك تحصيلي: ................................................. شغل: ........................................
كار نشاني و تلفن محل 

 ........................................................................همسر:........................................................................................................................
 

 تاريخ پايان تاريخ شروع كشور محل تحصيل تحصيلدانشگاه محل  معدل/رتبه رشته تحصيلی مقطع تحصيلی رديف

       کارشناسی 1

       کارشناسی ارشد 2

       Ph.Dدکتري یا  3

       تخصص 4

       فوق تخصص یا فلوشیپ 5

 خیر         آیا عضو بنیاد ملی نخبگان می باشید؟بلی

 

 محل الصاق

 

 عكس

                

                

 



 

 سوابق تحصيالت دانشگاهی : -2

 تاريخ پايان تاريخ شروع كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل معدل/رتبه رشته تحصيلی مقطع تحصيلی رديف

       کارشناسی 1

       کارشناسی ارشد 2

       Ph.Dدکتري یا  3

       تخصص 4

       فوق تخصص یا فلوشیپ 5

 خیر         آیا عضو بنیاد ملی نخبگان می باشید؟بلی

جدول ذيل مرقوم فرمائيد.چنانچه در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدريس يا پژوهش داريد در سوابق آموزشی و پژوهشی : -3  

 نام دانشگاه يا 

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی

 عنوان درسهايی كه

تدريس نموده يا می نمائيد   

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

 

 آدرس مؤسسه

 

 تلفن

      

      

      

 

 

 

 

 سوابق اجرايی و اشتغال متقاضی:-4

 تلفن نشانی  تاريخ پايان  تاريخ شروع شهرستان  نوع استخدام نوع مسئوليت واحد سازمانی نام محل كار

         

         

         

غل در مشخصات سه نفر از افرادي كه به لحاظ علمي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذيل مرقوم فرمائيد. )معرفان در صورت امكان شامعرفان علمی : -5

 يا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشند.(بخش هاي دولتي و ترجيحَا دانشگاهي 

 نام و نام خانوادگی رديف
 نوع رابطه و 

 نحوه آشنايی

 مدت 

 آشنايی
 تلفن ثابت و همراه نشانی محل  كاريا سکونت شغل معرف



1       

2       

3       

شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذيل مرقووم فرمائيود.)معرفان در صوورت مشخصات پنج نفر از افرادي كه به لحاظ اخالقي و مذهبي معرفان عمومی  : -6

 امكان شاغل در بخش هاي دولتي و ترجيحاَ دانشگاهي يا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشند.(

 نام و نام خانوادگی رديف
 نوع رابطه و 

 نحوه آشنايی

مدت 

 آشنايی
سکونتنشانی محل كار يا  شغل معرف  تلفن ثابت و همراه 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 نشانی متقاضی:-7

 تلفن ثابت و همراه كد پستی نشانی كامل پستی

    محل سکونت فعلی:

    محل كار:

 پست الکترونيکی:

 

 



 

 

 

 

  

به آن خود را مسئول و متعهد مي دانم. ضومنا  تموامي مودارك  با صحت و دقت به سؤاالت اين پرسشنامه پاسخ گفته ونسبت    اينجانب    
عهده مي گيرم و هيأت اجرايي جوذ  خواسته شده فوق را همراه با اين پرسشنامه ارسال مي نمايم چنانچه به دليل نقص مدارك پرونده اينجانب بالاقدام بماند، مسئوليت آن بر 

 سئوليتي ندارد.اعضاي هيأت علمي دانشگاه در اين باره هيچگونه م

 نوشتن تاريخ تقاضا ضروريست، لطفا  فراموش نفرمائيد. تذكر:

 امضاء و تاريخ تقاضا:                            

 



فرم روکش مستندات علمی -4پیوست شماره

مار

ف -4ه 

 رم روکش مستندات علمی

 بسمه  تعالی
 مدرک دکترای تخصصی()برای متقاضیان دارای   فرم  روکش  مستندات علمی

 

 مشخصات متقاضیان:

 نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصیلی:

 یرمجموعه وزارت علوم:ز                 زیرمجموعه وزارت بهداشت:                    دانشگاه محل اخذ دکترای تخصصی:

 ت دال بر دارا بودن دکترای تخصصی: ........................مستندامدرک ارائه شده در پوشه                        تاریخ فراغت از تحصیل: 

 آزمون زبان:

     پوشه مستندات قرار داده شده است:مدرک در                             نام آزمون:                   نمره زبان:

 حداقل مقاالت برای ورود به فراخوان:

یا  Scopus ،ISIدو مقاله در مجالت نمایه شده در دارا بودن  در قالب غیر هیات علمیبرای پذیرش جهت انجام تعهدات 

PubMed های حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصص الزامی است. به عنوان نویسنده اول یا مسئولISC  به

  .عنوان جایگزین قابل پذیرش است(

با پیوستگی موضوعی در یک حوزه تحقیقاتی مقاله  3دارا بودن برای پذیرش به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی تعهداتی 

می  الزامی است ودر ده سال اخیر  PubMed، اسکاپوس یا  ISIمشخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در

های حوزه علوم د. برای متقاضیان با تخصصن( باشCite Score)بر اساس  Q1بایست دو مورد از این مقاالت در سطح 

 به عنوان جایگزین قابل پذیرش است. ISCانسانی نمایه 

 مقاله که واجد شرایط فوق هستند را در جدول زیر وارد نمائید. 3لطفاً فقط 
Row Authors (in order). Title. Publication name. Year Q Index نویسنده اول/ مسئول 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

 
 

 نام و امضای متقاضی:  تاریخ تکمیل فرم: 

 

 



 نحوه امتیازدهی به سوابق علمی متقاضیان -5پیوست 

 

   های پژوهشی و فناورانهنحوه امتیازدهی به فعالیت -5پیوست  1جدول 

 فعالیت های پژوهشی  -بخش اول 

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI-WoS 10 
تخصیص امتیاز به انواع مقالهه بهر اسهاس 

و توزیهع امتیهاز بهین  5پیوست  2جدول 

 5پیوسهت  3نویسندگان بر اساس جدول 

 خواهد بود.

بهر اسهاس شهاخص در مورد مقاالتی کهه 

CiteScore  1در مجههالت اسههکاپوس%  ،

برتر منتشر شوند، امتیهاز بهه  %10، و  5%

شههود.  برابههر مههی سهههو  هفههتترتیههب ده، 

 دو برابههر  Q1همچنههین، امتیههاز مقههاالت 

مقهههههاالت بههههها  امتیهههههازشهههههود. می

 شود. می دو برابر المللیبینهمکاری

مقاالت باید بهه صهورت نههایی منتشهر شهده 

 ست.باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نی

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

 معتبر یهانمایهسایر 

(BIOSIS, Current 

Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 

Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 مقاله همایش 

المللی برگزار همایش بین

 شده در خارج 
3 

ئه به صورت اامتیاز های ذکر شده برای ار

 ، در صورت ارائه شفاهیباشد. پوستر می

 شود.می دو برابرامتیاز 

سه  امتیازکلیدی در صورت ارائه سخنرانی

 شود.می برابر

گواهی شرکت درهمایش برای  ارائه

 حداقل یکی از نویسندگان الزامی است.

 

تصویر خالصه 

مقاله در کتابچه 

کنگره یا گواهی 

پذیرش یا 

مقاله در  دهیچک

 مربوطه گاهیپا

شرکت + گواهی 

در کنگره یکی از 

 نویسندگان

المللی برگزار همایش بین

 شده در داخل
1 

 5/0 همایش ملی



 کتاب

های درسی مورد تایید معاونت به کتاب 20 تالیف کتاب یا درسنامه

درصد  100آموزشی وزارت متبوع تا 

 شود. امتیار اضافه می

های انتشارات غیر دانشگاهی به کتاب

 گیرد.امتیاز تعلق می ٪70داخل کشور، 

های چاپ شده باید مرتبط با کلیه کتاب

 رشته تحصیلی نویسنده یا مترجم باشد.

نحوه توزیع امتیاز کتاب بین نویسندگان 

یا مترجمان، بر اساس فرم میزان 

مشارکتی که به امضای همه نویسندگان 

 یا مترجمان رسیده باشدخواهد بود. 

نمایه شده  المللیامتیاز تالیف کتاب بین 

 باشد.به ازای هر فصل می در اسکاپوس

 جلد یروتصویر 

تصویر صفحه 

 شناسنامه کتاب 

 زانیم نامه

مشارکت امضاء 

شده توسط همه 

 سندگانینو

 10 ترجمه یا گردآوری 

 30تجدید چاپ با حداقل 

 درصد تغییر
7 

 المللیهر فصل از کتاب بین

 نمایه شده در اسکاپوس
20 

 ویراستاری علمی
نوع  60%

 کتاب

 7 مدخل کتاب مرجع

جوایز و 

 افتخارات

 60 های ملیکسب نشان

 
تصویر گواهی یا 

 تقدیرنامه

رازی،  هایجشنواره

 بهایی خوارزمی، شیخ
40 

پژوهشگر برتر استانی و 

 دانشگاهی 
20 

داوری 

های فعالیت

 پژوهشی

طرح و  داوری پروپوزال

، گزارش نهایی نامهپایان

 طرح پژوهشی، مقاله

سقف امتیاز داوری قابل محاسبه در هر  1

 20دوره دو ساله برای محاسبه پژوهانه 

 امتیاز است.

 50امتیاز داوری برای کتاب، به ازای هر 

 باشد.صفحه می

ها امتیاز داوری برای مقاالت همایش

 ندارد.

گواهی داوری یا 

با ذکر  نظارت

تاریخ داوری و 

عنوان اثر داوری 

 شده

 

 1 داوری کتاب 

نظارت علمی یا اخالقی 

 های پژوهشیطرح
2 



دبیر علمی و 

 اجرایی همایش

 20 المللیهمایش بین

 

ابالغ یا گواهی 

 نکیلفعالیت یا 

 تیوب سا

 شیهما
 10 همایش ملی

طرح پژوهشی 

مصوب 

 یافتهخاتمه

بودجه طرح: کمتر از  صد 

 میلیون ریال
5 

% و  100به مجری اصلی طرح پژوهشی 

امتیاز تعلق  %20هر یک از همکاران طرح 

 گیرد.می

 

گواهی پایان 

طرح از طرف 

نهاد حمایت 

)ذکر کننده

در  /بودجه طرح

گواهی ارائه شده 

باید نقش 

متقاضی به 

عنوان مجری یا 

همکار مشخص 

 باشد(.

بودجه طرح: صد تا پانصد 

 میلیون ریال
10 

طرح: پانصد میلیون بودجه 

 تا دو میلیارد ریال
15 

بودجه طرح: یبشتر از دو 

 میلیارد ریال
20 

جذب اعتبار 

پژوهشی از خارج 

محل  دانشگاهاز 

 تحصیل

طرح پژوهشی خارج 

دانشگاه، بودجه زیر ساخت 

 و ... 

امتیاز  1

به ازای 

 50هر 

میلیون 

 ریال

امتیاز بر اساس وجوه دریافت شده تعیین 

 شود و نه کل بودجه مصوبمی 

در صورت ارائه گزارش نهایی، امتیاز طرح 

خاتمه یافته به صورت جداگانه نیز 

 احتساب می شود.

تصویر نامه ابالغ 

اعتبار یا هر 

مستند دیگری 

واریز که دال بر 

وجوه حمایتی به 

حساب مجری یا 

 باشد.  دانشگاه

تدریس در دوره 

 های آموزشی 

 مرتبط با پژوهش

کارگاه ها، برنامه های 

 توانمندسازی و ... 

امتیاز  1

برای هر 

 دو ساعت

 گواهی تدریس ----



 فعالیت های فناورانه -بخش دوم

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 ثبت اختراع

 10 یداخل اختراع ثبت
 اتیه عضو یدانشگاه آدرس از استفاده

 یضرور اختراع ثبت یگواه در یعلم

 .است

بسته به سطح  یثبت اختراع خارج ازیامت

 گردد یم نییتع یفناور یاختراع در شورا

 ثبت یگواه

 اختراع

 10-100 یخارج اختراع ثبت

 سهام در شرکت

 دانش)شرکت 

 شرکت ای انیبن

 در مستقر یها

 (رشد مراکز

 50  ایپا انیدانش بن شرکت
 ازیامت بار کی فقط شرکت هر یبرا

و به صورت ساالنه  شودیم محاسبه

 . ستین

مشروط به دارا بودن  ازیامت افتیدر

درصد سهم شرکت است و با  20حداقل 

 کند.  ینم رییتغ ازیسهم امت شیافزا

روزنامه  یآگه

شرکت،  سیتاس

استقرار  قرارداد

شرکت در مرکز 

اسم  ریتصو ایرشد 

شرکت در فهرست 

دانش  یشرکتها

 تیصالح دیتائ انیبن

و  یشده معاونت علم

 استیر یفناور

 یجمهور

 40 نوپا   انیدانش بن شرکت

 مرکز در مستقر شرکت

 رشد
30 

فروش دانش 

 فنی

 فروش ای یدانش فن فروش

 ای داخل در اختراع ثبت

 خارج

 ازیامت 1

 هر یبرا

20 

 ونیلیم

 الیر

 آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا

 . ردیگیم قرار مالک

به نسبت سهام فرد در شرکت  ازیامت

 گردد یمحاسبه م

 فروش قرارداد

 فروش محصول

 ای کاال فروش و عرضه

 دربر دانش  یمبتن خدمات

 کشور خارج ای داخل بازار

 ازیامت 1

 هر یبرا

10 

 ونیلیم

 الیر

 

 یها شرکت محصوالت به مربوط فقط

 علوم دانشگاه رشد مرکز در مستقر

به نسبت  ازیامت .است اصفهان یپزشک

 گردد یسهام فرد در شرکت محاسبه م

 آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا

 .ردیگیم قرار مالک

 استقرار قرارداد

 رشد مرکز در

 ای فروش قرارداد

 فروش فاکتور

 



مدیر عامل یا 

رئیس هیات 

 مدیره

 اتیه سیرئ ای عامل ریمد

 انیبن دانش شرکت رهیمد

 یها شرکت ای و نوپا ا،یپا

 رشد مراکز در مستقر

 دانشگاه

10 ---- 

 روزنامه یآگه

 شرکت سیتاس

 استقرار قرارداد

 در شرکت

 مراکز مجموعه

 یفناور توسعه

اشتغالزایی برای 

نیروهای 

 تخصصی 

 10 یتخصص یدکتر

به نسبت سهام فرد در شرکت  ازیامت

 گردد یمحاسبه م

 استقرار قرارداد

 مرکز در شرکت

 رشد

 

 مهیب ستیل

شرکت و مدرک 

 یلیتحص

 کارکنان 

 6        یدکترا عموم /ارشد

 4    سانسیل

 2 تر         نییو پا پلمید

اخذ مجوزهای 

قانونی برای 

 تولید محصول

استاندارد، مجوز  یگواه

پروانه ساخت و ... از  د،یتول

وزارت بهداشت، وزارت 

 مراجع ریسا ای عیصنا

 یقانون

20 
به نسبت سهام فرد در شرکت  ازیامت

  گردد یمحاسبه م

 استقرار قرارداد

 مرکز در شرکت

 رشد

 ای پروانه ریتصو

 یگواه

طرح محصول 

محور مصوب 

 یافتهخاتمه

 صد  از کمتر: طرح بودجه

 الیر ونیلیم
7  

 

 انیپا یگواه

 طرف از طرح

 تیحما نهاد

 کننده

 پانصد تا صد: طرح بودجه

 الیر ونیلیم
15 

 ونیلیم پانصد: طرح بودجه

 الیر اردیلیم دو تا
20  

 دو از بشتری: طرح بودجه

 الیر اردیلیم
30 



داوری 

های فعالیت

 فناورانه

گزارش  ایپروپوزال  داوری

نهایی طرح محصول محور 

جذب  یمتقاض یو طرح ها

در مجموعه مراکز توسعه 

 محصول داوری، یفناور

 ثبت یداور و فناورانه

 اختراع

1 
 

 ای یداور یگواه

 نظارت

 3 ناظر طرح ارتباط با صنعت

میزان استفاده از 

محصول در بین 

 جامعه علمی

 محصول به ارجاع تعداد

 مقاالت در شده فروخته

 هینما با شده منتشر یعلم

 دو  ای کیسطح 

1  

 محصول به ارجاع بار هر یازا به ازیامت نیا

 کیچیمشروط بر آنکه ه شودیم محاسبه

 مقاله نباشند.   سندهیاز سهامداران نو

 استقرار قرارداد

 مرکز در شرکت

 رشد

 

 لیفا ای ریتصو

 مقاله 

 ارتباط با صنعت

  پژوهشگر از صنعت جذب

 ازیامت 1

 یازا به

 20 هر

 ونیلیم

 شیب که ییطرحها در ازیامت عیتوز نحوه الیر

 یکتب نامه اظهار طبق دارند یمجر کی از

 .بود خواهد انیمجر

 منعقد قرارداد

 صنعت با شده

 ارتباط با صنعت  طرح

 ازیامت 1

 یازا به

 100 هر

 ونیلیم

 الیر

تدریس در دوره 

 های آموزشی 

 یفناور با مرتبط

 یها، برنامه ها کارگاه

 و ...  یتوانمندساز

 ازیامت 1

 هر یبرا

 ساعت دو

 سیتدر یگواه ----

 

 



 به انواع مقاالت علمینحوه امتیازدهی   -5پیوست  2جدول          

 امتیاز نوع مقاله 

 1مطابق با امتیاز جدول  مقاله اصیل و مروری 1

 2/1ضرب در  1امتیاز جدول  مقاالت مرور سیستماتیک/ متا آنالیز 2

 75/0ضرب در  1امتیاز جدول  مقاله کوتاه 3

 5/0ضرب در  1امتیاز جدول  گزارش موردی 4

 3/0ضرب در  1 امتیاز جدول نامه به سردبیر 5

 

 نحوه توزیع امتیاز مقاالت بین نویسندگان -5پیوست  3جدول         

 بقیه همکاران نفر اول یا نویسنده مسئول تعداد نویسندگان

1 100٪  - 

2 90٪  60٪  

3 80٪  50٪  

4 70٪  40٪  

5 60٪  30٪  

و باالتر 6  50٪  25٪  

 




