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ماره  ت    ٢ویپ

وع  و ت  ٢١و  وع -  ٨٢ش و ی  ا ت	٥آ  ا ی ٦٦ ش ی و  ی زپش وز   ورای آ

   مصوبه :متن
نامه اجرائي تسھیل ادامه تحصیل آئین دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است "
ھاي تخصصي " را بشرح زير تدوين و پس از استعدادھاي درخشان، نخبگان و استعدادھاي برتردر دوره

  توشیح رئیس شورا ابالغ نمايد:

ھاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان، استعدادھاي درخشان و نامهالف) ھماھنگي با مصوبات وآئین
  ر؛استعدادھاي برت

  ب) شرايط عمومي و اختصاصي؛ 

  ج) تعھدات قانوني متناسب؛ 
  د) تعیین و تعريف امتیازات ترجیحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنھا؛

  : مقدمه
در راستاي تحقق رھنمودھاي مقام معظم رھبري، آرمانھاي سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس 

، بھینه از ظرفیت ھاي علمي نخبگان در زمینه استفاده، اسالمي و اھداف برنامه ھاي توسعهجمھوري 

تخصصي اين مصوبه را استعدادھاي درخشان و استعدادھاي برتر، دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و 
وزش پزشكي و تخصصي (كه ازاين شوراي آم ٦٦نشست  ٥. آئین نامه موضوع تھیه و ارائه نموده است

لي ھاي متعا) به منظور گسترش مرزھاي دانش با الھام از آموزهعنوان آئین نامه نام برده مي شودب پس،
ھا، انگیزه تقويت ، توسعه علمي،ت سالهدر چشم انداز بیس نظرھاي مددستیابي به افق اسالمي،

، گسترش و تعمیق پژوھش و مشاركت اد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، ايجارتقاء مراتب معنوي
 .تنظیم گرديده است انشگاھھاي علوم پزشكي كشوراجتماعي در میان دانشجويان د

 متن آئین نامه اجرائي :
، بايدشرايط اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي التزام به موازين و شئونات. دانشجويان عالوه بر١ماده

  عمومي استفاده ازتسھیالت راداشته باشند؛ 
  سالگي تمام  ٣٠دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصیالن اين رشته تاسن . ١
    ١٦دارا بودن حداقل معدل کل .٢

  نداشتن حكم قطعي در زمینه تخلفات آموزشي، اخالقي، انتظامي و قضائي (مراجع مربوطه).٣
حكومیت قطعي از كمیته انضباطي آيین نامه كه داراي حكم م ٢و١ماده  : واجدين شرايط مقرر در١تبصره 

، مشمول اين ر تخلف آموزشي يا اخالقي ) باشندھیئت بدوي تخلفات آزمون ھا (مبني ب دانشگاه يا

  آيین نامه نخواھند بود. 
  شرايط اختصاصي داوطلبین استفاده از تسھیالت آئین نامه : -٢ماده 

آئین نامه ھاي مصوب و  ، قوانین وتارغ التحصیالن پزشكي عمومي كه براساس مقررادانشجويان و ف
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عدادھاي برتر در حیطه ھاي و است نخبگان، استعدادھاي درخشـــــان معتبر جاري از مصاديق

، ي فردي و اجتماعي به شمارمي روند، توانمنديھابرنامه، پــــژوھشي، فرھنگي و فوق آموزشي
 بشرح زير ارزيابي مي گردند :

  : آموزش  ٢-١

  رتبه ھاي برتر كنكور سراسري: دارندگان ١-٢-١
  كشوري  ،اي برتر المپیاد ھاي معتبر جھاني: دارندگان رتبه ھ٢-٢-١ 
  : دارندگان رتبه ھاي برتر آزمونھاي جامع علوم پايه و پیش كارورزي ٣-٢-١

  : دارندگان رتبه ھاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل٤-٢-١
  : پژوھش ٢-٢

قالب فرھنگي در زمینه علوم درجشنواره ھاي معتبرداخلي مصوب شورايعالي ان: رتبه ھاي برتر ١-٢-٢
  ، رازي و ...)پزشكي: (خوارزمي

: چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوھشي در زمینه ٢-٢-٢

  ھا ...) علوم پزشكي (مطابق آئین نامه ارتقاي اعضاي ھیئت علمي دانشگاه
 : شركت در سمینارھاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوسترياسخنراني٣-٢-٢

 علمي 

: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشكي كه به تأيید معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت ٤-٢-٢
 متبوع رسیده باشد.

سوي دانشگاه درزمینه،  تسويه طرح ازھاي تحقیقاتي پايان يافته واجد : مجري و ھمكار طرح٥-٢-٢ 

، توسعه اي، كاربردي و سايرحیطه ھاي ھاي معتبر پژوھشي در حیطه علوم پزشكي طرح ھاي بنیادي
  با تأيید دانشگاھھاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت متبوع

  ي و فوق برنامه :: فرھنگ٣-٢

  ، احكام و معارف اسالميكريمالمللي قرآنان مسابقات بین: برگزيدگ١-٣-٢
  ، ورزشي ن مسابقات يا المپیادھاي فرھنگي: برگزيدگا٢-٣-٢
  : توانمنديھاي فردي ـ اجتماعي٤-٢
  : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري١-٤-٢
  : كسب مدرك معتبرزبانھاي خارجي٢-٤-٢

، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در اجرايي و مديريتي : سوابق٣-٤-٢
  زمینه اقدامات ويـــژه درحیطه علوم پزشكي با محوريت سالمت

  نظام امتیاز بندي ترجیحي استفاده از تسھیالت آئین نامه  -٣ماده 

  
  : آموزش١-٣

امتیازات آموزشي محاسبه نحوه محاسبه  ١براساس جدول شماره  ٢-١امتیازات كلیه مشموالن بند 

  .خواھد شد
  

  پژوھش -٢-٣
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امتیازات پژوھشي محاسبه نحوه محاسبه  ٢براساس جدول شماره  ٢-٢امتیازات كلیه مشموالن بند 

  .خواھد شد
ه ارتقاء متیاز دھي مطابق آئین نام، نحوه ا٢جدول شماره  ٥تا  ١: درصورت مشاركت در رديف ھاي ١-٢-٣

  . باشداعضاي ھیئت علمي مي

  فرھنگي و فوق برنامه  - ٣-٣
نحوه محاسبه امتیازات فرھنگي و فوق برنامه  ٣براساس جدول شماره  ٢-٣امتیازات كلیه مشموالن بند 

  محاسبه خواھد شد. 

زارت ، فرھنگي و ورزشي با تائید معاونت فرھنگي وقات يا المپیادھاي قرآني: برگزيدگان مساب١-٣-٣
  . باشدت، درمان و آموزش پزشكي ميبھداش

سازمان تربیت بدني اعالم ، مسابقات معتبري است كه طبق نظر مسابقات ورزشي كشوري :٢-٣-٣
  . گرددمي

المللي قرار دارد بندي مسابقات بینالمللي مسابقاتي است كه در رتبه: مسابقات ورزشي بین ٣-٣-٣

  . گرددمشاركت چند كشور برگزار مي و طبق نظر سازمان تربیت بدني با
  امتیازات توانمنديھاي فردي ، اجتماعي: ٤-٣ 

(نحوه محاسبه امتیازات توانمنديھاي فردي ،  ٤براساس جدول شماره  ٢-٤امتیازات كلیه مشموالن بند 

  .شد اجتماعي) محاسبه خواھد
توسط كمیسیون سوابق داوطلب با ارائه  ٤جدول شماره  ٤نحوه امتیاز دھي و ارزشیابي رديف  :١-٤-٣

، ھاي آموزشي، پژوھشي، دانشجويي و فرھنگينشگاه متشكل از معاونتدا درخشان ويژه استعداد

بررسي و جھت تائید نھايي به دبیرخانه ، استعدادھاي درخشان رئیس دفتر لمي ودونفرعضو ھیئت ع
  .گرددوزش پزشكي و تخصصي ارسال ميشوراي آم

داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتیاز : در صورتیكه ٢تبصره 

، پس از تائید كمیسیون ويژه استعداد درخشان  دانشگاه باشدسقف امتیازات منظور شده مي باالتري از
  . ابل محاسبه جھت داوطلب خواھد بودو دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ق

  مند سازي علمي نخبگان و استعدادھاي درخشان ھاي تواندوره -٥-٣
توانمند سازي اين عزيزان  ،يكي ازاھدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اھمیت خاصي برخورداراست

، باشددر راستاي حل معضالت ملي به منظور تحقق اھداف عالي نظام مقدس جمھوري اسالمي مي

و گردد كه نخبگان ا محوريت سالمت تدوين ميلذا بدين منظور بسته ھاي خاص آموزشي وپژوھشي ب
  ، موفق به كسب امتیازات الزم خواھند گرديد.استعدادھاي درخشان پس از آموزش

: نحوه امتیاز دھي و اعتباربخشي وسرفصل ھاي بسته ھاي آموزشي وپژوھشي براساس  ٣تبصره 

ط دبیرخانه شوراي آموزش ، توست و با ھماھنگي معاونتھاي مربوطهنیازھاي كشور با محوريت سالم
  .ابالغ خواھد گرديد تخصصي تدوين و وپزشكي 

علمي وزارت بھداشت ،درمان وآموزش پزشكي امتیازبندي ترجیحي مطابق جدول ذيل  المپیاد -٦-٣

  باشد.مي
علمي وزارت بھداشت، اختصاص امتیازات جھت المپیادھاي دانشجويي به شرط  درخصوص المپیاد

  ھاي علوم پزشكي كل كشور درآئین نامه لحاظ گرديده است.  دانشگاه %٨٠مشاركت حداقل 
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 امتیازات المپیادھاي دانشجويي انفرادي وگروھي
 امتیاز رتبه 
 ١٠ اول 
 ٧ دوم 

 ۵ سوم 
 ٢ لوح تقدير 

  
استدالل  حیطه علوم پايه و٢دانشجويي در سوم انفرادي المپیاد دوم و امتیازات ترجیحي رتبه ھاي اول و

 سوم در ، امتیازات ترجیحي رتبه ھاي اول، دوم وھاي المپیادبقیه حیطه در حیطه آموزش و بالیني در
  باشد.(مطابق جدول فوق) قابل احتساب مي ھاي فردي واجتماعي فردحیطه توانمندي

  ھاي دانشجويي نامهپايان -٧-٣
، نظام امتیاز بندي ترجیحي گردد ا در سطح كشور تدوين و اجراھنامهبندي پايانچنانچه نظام رتبه

برگزيدگان توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئین نامه اضافه 

  خواھد شد. 
  المللي قرآن كريم :مسابقات بین -٨-٣

نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقات بین المللي رتبه اول را كسب نموده  ٢ھر ساله 
بدون  ،مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند ،باشند
 . ن ورودي به يك رشته باالتر بروندامتحا

  شورايعالي انقالب فرھنگي)  ٦/١١/٧١جلسه مورخ  ٢٩٩ (طبق مصوبه
  تعھدات قانوني استفاده كنندگان از تسھیالت آئین نامه -٤ماده 

موظف به سپردن  ،طلبیني كه از مزاياي ادامه تحصیل بر اساس اين آئین نامه برخوردار مي گردندكلیه داو

، درمناطقي مشابه پذيرفته شدگان سھمیه آزاد تعھد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصیل،
  نمايد، خواھند بود.كه وزارت متبوع تعیین مي

اي درخشان براي حي مكتسبه توسط مصاديق آئین نامه استعدادھنحوه محاسبه امتیازات ترجی -٥ماده 

  :ھاي تخصصيرشته ادامه تحصیل در
ھاي چھارگانه (با رعايت حداقل امتیازات از تمامي حوزه امتیاز ٤٠: داوطلبین درصورت كسب حداقل ١-٥

  .باشندھمیه استعدادھاي درخشان مي) مجاز به استفاده از س٥ الزم مطابق جدول شماره

يرفته شده نمره قبولي آخرين نفر پذ %٩٠در صورت كسب حد نصاب  ٥-١: داوطلبین واجد شرايط بند ٢-٥
ال از امتیازات ترجیحي موضوع ھاي اعالم شده ھر ستوانند طبق ظرفیت، ميآزاد در آزمون دستیاري

  مند گردند.  آيین نامه بھره اين
را بصورت مازاد در رشته ھائي كه داراي مجوز تربیت  ، ساالنه تعدادي از ظرفیت خود: ھر دانشگاه١-٢-٥

. از مجموع اين ظرفیت نمايدزش پزشكي و تخصصي اعالم مي، به دبیرخانه شوراي آموباشدمي دستیار

% به استعدادھاي درخشان (مشمول آئین نامه) ھمان دانشگاه و بقیه به داوطلبین ساير  ٦٠تا سقف 
  يابد.ھا اختصاص ميدانشگاه

  . نه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي است:ظرفیت رشته تخصصي با نظر دبیرخا ٤ره تبص

  باشند. : داوطلبین فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سھمیه استعدادھاي درخشان مي٢-٢-٥
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) ٤٠داوطلبین استفاده از سھمیه استعدادھاي درخشان بشرط كسب حداقل امتیاز الزم ( :٣-٢-٥

  نام و تحصیل نمايند.(كامل يا پودماني) ثبت MPHھاي شركت درآزمون ورودي در دورهتوانند بدون مي
ھا توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و ريزي براي اين دوره: تعیین ظرفیت و برنامه ٥تبصره 

  .شوداونتھاي مربوطه انجام ميتخصصي و با ھماھنگي مع

بررسي  از ، بعددامه تحصیل براساس اين آئین نامهبراي ا سال تحصیلي پذيرش دانشجو ھر در – ٦ماده 
صحت مستندات داوطلبین  احراز ھاي محل تحصیل مشتمل براستعالم ومدارك داوطلبین دردانشگاه

 ، توسط كمیسیون ويژه استعدادنامه جداول آيین امتیازدھي وفق ضوابط و دركلیه حیطه ھاي آيین نامه و

 عضو نفر دو فرھنگي و ، دانشجويي وھاي آموزشي، پژوھشيونتكل از معادرخشان دانشگاه متش
ارائه مستندات به دبیرخانه شوراي آموزش  ريیس دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه و ھیئت علمي و

  شد.  بصورت متمركز انجام خواھد ، برحسب امتیازات مكتسبه وتخصصي پزشكي و

تعھدات قانوني به شرح مندرج در اين آئین نامه و احراز كلیه شرايط عمومي و اختصاصي و   - ٧ماده

 براي عموم داوطلبین، رقابت بر اساس اين ماده الزامي است. ٥-١بويژه ضوابط مذكور در بند 
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  نحوه محاسبه امتیازات آموزشي - ١جدول شماره : ضمائم

رديف 
رديف  محور اصلي

 رتبه /  موضوع فرعي
    

 امتیاز

سقف 
امتیاز 
 محور

١ 

دارندگان رتبه ھاي برتر  
ھاي معتبر جھاني، المپیاد

  آموزي و كشوري  داش 
 دانش جويي 

 ٢۵      مدال طالي المپیاد جھاني ١-١

٢۵ 

 ٢٠ مدال نقره المپیاد جھاني ١-٢
 ١۵ مدال برنز المپیاد جھاني ١-٣
 ١٠ مدال طالكشوري ١-۴
 ٧ مدال نقره كشوري ١-۵
 ۵ مدال برنزكشوري ١-۶

 ٢ لوح تقدير   ١-٧ 

٢ 

ھاي دارندگان رتبه
 ٢٠ ١-١٠ ١-٨ كنكورسراسري   برتر

٢٠ 

 ١ ١١-٢٠ ١-٩۵ 
 ١٠ ٢١-٣٠ ١-١٠ 

 ١-١١ ۵٣١-٠ ۵ 

 ١٠٠ ١-١٢-۵٣ ١ 
       

  

  

  

  

٣  

 

دارندگان رتبه ھاي برتر 
و  آزمونھاي جامع علوم پايه

 پیش كارورزي

١-١٣ 

 ١٠ اول كشوري ١-١٠علوم پايه
 ٧ دوم تا چھارم
 ۵ پنجم تاھفتم

 ٣ ھشتم تادھم

١۴-١ 
منطقه اي  ١-٣علوم پايه 
 آمايشي 

 ۵ اول 
 ٣ دوم

 ١ سوم

١۵-١ 
 ۴ اول دانشگاھي ١-٣علوم پايه

 ٢ دوم
 ١ سوم

١۶-١ 

  ٢٠ اول كشوري ١-١٠كارورزيپیش 
١٤  
١٠  
٦ 

٣٠  

   

 دوم تا چھارم
 پنجم تاھفتم

 ھشتم تادھم

١-١٧ 
منطقه اي ١-٣پیش كارورزي 

 آمايشي 
 ١٠ اول
 ٦ دوم

 ٢ سوم

١-١٨ 

 ١-٣پیش كارورزي
 دانشگاھي

  ٨ اول
٤  
٢  
 

 دوم
 سوم 

۴  

  

  

۵ 

- دارندگان رتبهدرصد  ١٠از 
ھاي برتر فارغ التحصیلي بر 
اساس معدل كل، درظرفیت 

  ورودي 

 

 Dualويا  MPHكسب مدرك 
degree   

 ٢٠ اول  %٣ ١-١٩

٢٠  

  

١٠ 

 ١٦ دوم  %٣ ١-٢٠
 ١٢ سوم %٣ ١-٢١
 ١٠ رتبه اول  ١-٢٢

١-٢٣ 

 ارائه مدرك پايان دوره

٧ 

  گردد.جھاني، امتیاز رتبه كشوري محاسبه نمي: در صورت كسب رتبه ١توضیح رديف 
   .باشد): منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد(رتبه منطقه اي منظور نمي٢توضیح رديف 
: در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاھي در يك آزمون جامع، امتیاز رتبه دانشگاھي محاسبه  ٣توضیح رديف 

  گردد.نمي
  بود.  نفر قابل محاسبه خواھد ١٢سقف  ه تعدادافراد، براساس ظرفیت ورودي تا: محاسب٤توضیح رديف 



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ی  دورهن ل و د ی   ) ٩٨-٩٩( سال 

٣٢ 
 

  محاسبه امتیازات پژوھشي -٢جدول شماره 

رديف 
رديف  محوراصلي

 رتبه /  موضوع فرعي
  حداكثر

 امتیاز

  سقف

امتیاز 
 محور

١ 

ھاي معتبر داخلي مصوب ھاي برتر جشنوارهرتبه
علوم شورايعالي انقالب فرھنگي در زمینه 

  پزشكي (خوارزمي ، رازي و...)

  

 ٢٠    اول ٢-١

٢-٢ ٢٠ 

 دوم 
١٥ 

 سوم
١٠ 

٢ 

چــاپ مقــاالت علمي درمجالت معتبر داخلي و 
مینه پژوھشــــي در ز -خارجي داراي رتبه علمي

علوم پزشكي (مطابق آئین نامه ارتقا اعضا ھیئت 
                  )*ھاعلمي دانشگاه

 ٣ ھر مقاله داخلي ٢-٣

٢٠ ۴-٢ 

 ھر مقاله خارجي

۵ 

٣ 
ـــــ پزشكي  شركت در سمینارھاي معتبرعلمي ـ

يا سخنراني  داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستر
  علمي

 ٠٫٢۵ ھر مورد داخلي ٢-۵
 ٠٫٢۵ ھر مورد خارجي ٢-۶ ۵

۴ 

شكي  شده در زمینه علوم پز ابداع يا اختراع ثبت 
قات و ید معاونت تحقی تائ به  ي وزارت آورفن  كه 

ونفردوم به  %٧٠(نفراول متبوع رســــیده باشــــد 
 امتیاز) %٣٠بعد

 ٢ ھر مورد ثبت شده داخلي ٢-٧

٢-٨ ١٠ 
ھر مورد ثبت شده در مراكز 

 ١٠ معتبر خارجي

۵ 

سعهھاي تحقیقاتي بنیادي تومجري طرح
ھاي معتبر پژوھشي در ،كاربردي وسايرحیطهاي

ھاي علوم دانشگاهد با تائی  علوم پزشكي حیطه 
پزشكي مربوطه يا معاونت تحقیقات وفن آوري 

  وزارت متبوع
 )(ارائه تسويه طرح الزامي است

 ۵ الملليمجري ھر طرح بین ٢-٩

۵ 

 ۴ مجري ھر طرح ملي ٢-١٠

 ٣ مجري ھر طرح دانشگاھي ٢-١١
 ٢ الملليھمكار ھر طرح بین ٢-١٢

٢-١٣ 
 ھمكار ھر طرح ملي

٠٫۵ 

 
داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جھت كسب امتیاز ارائه نمايد و براي بقیه مقاالت، متن • 

چاپ شده مورد نیاز مي باشد.  



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ی  دورهن ل و د ی   ) ٩٨-٩٩( سال 

٣٣ 
 

  محاسبه امتیازات فرھنگي و فوق برنامه -٣جدول شماره 

رديف 
  حداكثر رتبه رديف فرعي محوراصلي

 امتیاز
سقف 

 آمتیازمحور

١ 
برگزيدگان مسابقات يا 

  المپیادھاي
  قرآني ، فرھنگي ، ورزشي

 وزارت بھداشت) (موردتائید

  اول كشوري ٣-١
  

۵ 

١۵ 

 ۴ كشوري  دوم ٣-٢

 ٣ سوم كشوري ٣-٣

 ٧ اول بین المللي ٣-۴

 ۶ بین المللي  دوم ٣-۵

 ۵ سوم بین المللي ٣-۶
 ١۵ اول جھاني ٣-٧
 ١٢ جھاني  دوم ٣-٨
 ٨ سوم جھاني ٣-٩

   
  اجتماعي ،ھاي فرديحاسبه امتیازات توانمنديم -٤جدول شماره 

رديف 
رديف  محوراصلي

  حداكثر موضوع فرعي
 امتیاز

سقف 
  امتیاز
 محور

طبق آئین نامه مصوب  ۴-١ نمونه كشوري كسب عنوان دانشجوي   ١
 ٢ وزارت 

   

٢٠ 

   خارجي  ھايزبان  كسب مدرك معتبر ٢
جي بترتیب فراگیري دووسه زبان خار(
 )امتیاز ١٠و٧

٢-۴ 
IELts ،۵/۶  به باال و

ل آن تافل و ديگر دمعا
 ھاي خارجي معادلزبان

۵ 

ضــــور در ح ســــوابق اجرايي و مديريتي،  ۴
، قدامات انســـــاندوســــتانه و داوطلبانها

 اقدامات ويژه در حیطهمشـــاركت درزمینه 
یل موادعلوم پزشــــكي تجھیزات  و ، ازقب

 (فیلم، كمك آموزشي شامل مولتي مديا
، فعــالیــت دربرگزاري كــارگــاه پمفلــت)
 ھاي جھادي.فعالیت وھمايش،

 ٧تا در سطح دانشگاھي  ۴-۴-١

درسطح استاني يا  ۴-۴-٢
 ١۵تا منطقه اي 

 ٢٠تا  در سطح كشوري ۴-۴-٣

  :   ٤توضیح رديف 
  ٧امتیاز ، حداكثر  ٠٫٥ھرمورد  –درسطح دانشگاه ھمكاري -
    ١٥امتیاز ، حداكثر  ١ھرمورد   -ھمكاري درسطح استان  -
   ٢٠امتیاز ، حداكثر  ٢ھرمورد  -ھمكاري درسطح كشوري-
  

  گانه مشروحه آئین نامه ٤ھاي امتیازبندي نھايي در حوزه - ٥جدول شماره 

حداقل امتیاز  قابل محاسبهحداكثر امتیاز  حوزه امتیازات ترجیحي 
امتیاز داوطلب  ضروري

   ٢٠ ٩٠ آموزش
   ۴ ٣٠ پژوھش

 فوق برنامه  –فرھنگي 
 جتماعيا -توانمنديھاي فردي   ۵ ٢٠

 
 
 
 
 


