پیوست شماره 1جدول ارزیابی حمایتهای آموزشی پژوهشی ،سخنرانی و کارگاه و فناورانه
توضيحات

فعاليتهاي تخصصي
نام دانشگاه

امتياز

فعاليتهاي آموزشي

رتبه

امتياز

معدل*

امتياز از 100

401

0.00

16.00

0.00

دوره كارشناسي ارشد

401

0.00

17.00

0.00

دوره دكتري

401

0.00

17.00

0.00

دورۀ كارشناسي

عنوان مقاله ()1
مقاله در نشريههاي بينالمللي
( 6سال اخير -سقف امتياز:
**)200

عنوان نشريه
ضريب تاثيرگذاري

تعداد كل

جايگاه فرد

امتياز

حداكثر امتياز

1

1

50.00

50.00

عنوان مقاله ()1
مقاله در كنفرانسهاي معتبر
( 3سال اخير -سقف امتياز)50 :

عنوان كنفرانس
تعداد نويسندگان

جايگاه

امتياز

حداكثر امتياز

1

1

10.00

10.00

عنوان كتاب
كتابهاي بينالمللي در
انتشارات معتبر
(سقف امتياز)200 :

عنوان فصل
تعداد نويسندگان

جايگاه

امتياز

حداكثر امتياز

1

1

100.00

100.00

دستیار آموزشی(بدون همپوشانی زمانی با فعالیت پژوهشی)

عنوان فعاليت

فعاليتهاي پژوهشي

نام دانشگاه

رتبه دانشگاه

امتياز از 100

سابقه

20.00
دستیار پژوهشی(بدون همپوشانی زمانی با فعالیت آموزشی)

عنوان فعاليت
نام دانشگاه

رتبه دانشگاه

امتياز از 100

سابقه

20.00

سابقه تدريس و پژوهش در
دانشگاه ها و موسسات معتبر
خارج از كشور

محقق پسادکتری (سقف امتیاز)100 :

عنوان فعاليت
نام دانشگاه

رتبه دانشگاه

امتياز از 50

سابقه

10.00
عنوان فعاليت
سابقه فعاليت /به ماه
عنوان فعاليت
سابقه فعاليت /به ماه

فعالیت پژوهشی و آموزشی در شرکت ها و موسسات معتبر خارجی (دکتری)
12

امتياز

فعالیت پژوهشی و آموزشی در شرکت ها و موسسات معتبر خارجی (کارشناسی ارشد)
12

امتياز

عنوان بورسيه()1

بورسيه تحصيلي مربوط به

25.00

10.00
حداكثر امتياز براي دو
مقطع 100

دانشگاه هاي خارجي
گرنت تحقيقاتي بين المللي
معتبر

عنوان گرنت
حجم مالي

به ازای هر  1000دالر  1امتیاز

U S P a nt/E uro P a te nt

عنوان اختراع

اختراعهاي بين المللي

امتياز از 100
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0.00

توضيحات

فعاليتهاي تخصصي
نوع پتنت
اختراعهاي بين المللي

تعداد همکاران

جايگاه

امتياز

حداكثر امتياز

1

1

200.00

200.00

O the r Intl P a te nts

عنوان اختراع
نوع پتنت

امتياز

تعداد همکاران

جايگاه

امتياز

حداكثر امتياز

1

1

100.00

100.00

اختراعهاي بين المللي فروخته

هر اختراع  300امتیاز

شده
تاسيس شركت در خارج از

حداکثر  50امتیاز برای هر شرکتِ فعال

فعاليتهاي فنّاورانه

كشور
مديرعامل شركت صنعتي/

 75امتیاز به ازای هر سال

تجاري خارجي معتبر
(سقف  2سال)
عضويت در هيئت مديرۀ

 60امتیاز به ازای هر سال

شركتهاي خارجي معتبر
(سقف  2سال)

)دکتری(

نام شركت
فعاليت تمام وقت در شركت

سمت

صنعتي /تجاري خارجي معتبر

سابقه فعاليت /به ماه

(سقف  2سال)

نام شركت

12

امتياز

50.00

)کارشناسی ارشد(

سمت
12

سابقه فعاليت /به ماه
همکاري در طرح هاي فنّاورانه/

 10تا  50امتیاز بر حسب میزان فعالیت

نوآورانه خارجي معتبر

موفقيت

هاي علمي

جايزههاي تحصيلي /پژوهشي
/فناورانه و نوآورانه خارجي

امتياز

عنوان جايزه
نوع جايزه

معتبر
رتبه در آزمون كارشناسي

برگزيدۀ آزمونها /المپيادهاي علمي

(فقط يك آزمون)
رتبه در آزمون كارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
رتبه در آزمون دكتري تخصصي
(فقط يك آزمون)

20.00

امتياز از 60

وزارت علوم/بهداشت

رتبه:

501

امتياز:

0.00

وزارت علوم/بهداشت

رتبه:

21

امتياز:

0.00

وزارت علوم/بهداشت

رتبه:

11

امتياز:

0.00

رتبه

امتياز از 150

كسب رتبه در المپيادهاي علمي

عنوان المپياد

بين المللي

رتبه/1رتبه  /2رتبه 3

جمع امتياز
*ضريب معدل در فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي  1و در فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها  0.5است.
امتياز معدل پايين تر از معيار تعيين شده ،در فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي صفر و در فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها منفي محسوب مي گردد.
**در نشريات  Q1با  SJRبيشتر از  3سقف امتياز  100محسوب مي گردد.
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