
 

    

 

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

ا جهت همکاری در قالب انجام تعهدات به صورت هیات علمی یا غیر ر (PhD)التحصیالن دارای مدرک دکترای تخصصی 

 نیو ششم کصدیمصوب نامه شیوه چارچوب برگزاری این فراخوان و جذب متقاضیان درهیات علمی به همکاری دعوت نماید. 

راکز تحقیقاتی واجد های مورد نیاز و مهمچنین، رشته خواهد بود.  1پیوست ارائه شده در  جذب دانشگاه ییاجرا اتیجلسه ه

 باشد. می 2پیوست شرایط جذب نیرو به شرح جدول 

به  پست پیشتازاز طریق  دو نسخهدر  CDیا  DVDدر قالب  31/2/1140حداکثر تا تاریخ بایست مدارک خود را متقاضیان می

 :زیر ارسال نمایندآدرس 

و  قاتتحقی معاونت، 4، ساختمان شماره اصفهاندرمانی و خدمات بهداشتی  یدانشگاه علوم پزشک ،بیهزار جر ابانیخ ،اصفهان

 8174673461، کد پستی: مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات، دانشگاه یفناور

 37923086: به سؤاالت تلفن پاسخگویی

 مدارک مورد نیاز: 

  الف( مدارک اداری

گرفته پرینت یپ شده تکمیل و تاها بایستی به شکل این فرم ( 4و  3شرکت در فراخوان )پیوست فرم درخواست  .1

 ارسال گردد. و به همراه اسکن آنها  شده

 (JPEGبه صورت فایل )یك نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه  .2

 (JPEGبه صورت فایل )تصویر کارت ملی)هردوطرف( در یك نسخه  .3

 عدد( 2) 3*4عکس جدید  .4

به صورت فایل )نامه دوره دکترای تخصصی  یا صورتجلسه مهر و امضاء شده دفاع از پایان  PhDمدرک  تصویر .5

JPEG) 

 cv( به همراه مستندات آموزشی، پژوهشی و اجرایی ذکر شده در CVشناسنامه علمی ) .6

 (JPEGبه صورت فایل ) گواهی عضویت در بنیاد نخبگان) در صورت وجود( .7

 (JPEGبه صورت فایل ) )الزامی( Ph.Dتصویر سند تعهد محضری مقطع  .8

 (JPEGبه صورت فایل )کارگزینی )در صورت داشتن رابطه استخدامی تصویر آخرین حکم .9

 (JPEGبه صورت فایل )یك نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه .10



 

 

 علمی ب( مدارک 

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

در یك دانشگاه معتبر خارجی خود را حداقل یکی از مقاطع تحصیلی سال اخیر )ارائه این مستند برای متقاضیانی که 

 گذرانده باشند ضروری نیست( انگلیسی زبان

 pdf( به صورت فایل CVشناسه علمی ) -2

 این پیوست در مندرج لجدو در5)  وستپی اساس بر اخیر سال هفت به مربوط فناورانه و پژوهشی فعالیتهای مستندات -3

 با منامه پوشه فعالیت یك وعن هر ازای به میبایست متقاضیان. است شده ذکر آنها امتیاز همراه به پذیرش مورد فعالیتهای

: المث عنوان به. دهند رارقمربوطه  های پوشه در را مستندات و نمایند ایجاد جدول این در شده ذکر فعالیت دسته عنوان

 الذکر فوق یها پوشه در قالب نشده بندی دسته مستندات است ذکر شایان...(.  کتاب، اختراع، ثبت مقاالت، شهپو

ج های ارسالی بر عهده متقاضی بوده و از چرخه فراخوان خار CD؛ همچنین مسئولیت نواقص شد نخواهند بررسی

 خواهند شد.

 

 

                                                           
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 
 

وند. داشتن رشمار می می بهاعضای هیات علمی نقشی کلیدی در توسعه و بالندگی دانشگاه دارند و محور انجام فرایندهای عل

ن حضور دهند بدو ت پاسخهای متعالی به نیازهای نظام سالممراکز تحقیقاتی کارآمدی که بتوانند از طریق انجام پژوهش

قالب  درت علمی ر هیاغی اننامه تبیین ضوابط پذیرش پژوهشگرست. هدف از این شیوهپژوهشگران توانمند دست نیافتنی ا

تبدیل  نین ضوابطه همچنامکز تحقیقاتی است. در این شیوهاای مرانجام تعهدات و اعضای هیات علمی پژوهشی تعهداتی بر

ی ذیرش اعضاپکر است ذالزم به ست. بیان شده اتعهداتی به عضو هیات علمی  تعهداتی وضعیت از پژوهشگر غیر هیات علمی

 ست. شده ا ای است که از سوی وزارت متبوع اعالمهیات علمی پژوهشی به صورت پیمانی تابع ضوابط جداگانه

. از مراکز باشدمی راخوانبرای مراکز تحقیقاتی در قالب ف تعهداتی پذیرش به صورت غیر هیات علمی یا عضو هیات علمی .1

د )با توجه ورت تائید و در صگردهای مورد نیاز توسط معاونت تحقیقات و فناوری استعالم میرشته، واجد شرایط تحقیقاتی

مرکز(  کرد قبلیی و عملنیروهای فعلتعداد و تخصص به عواملی از جمله انطباق تخصص درخواست شده با ماموریت مرکز، 

تحقیقات و  ه معاونتآن بر عهد ها و تعیین تواتروانبرگزاری فراخگردد. در قالب فراخوان اعالم می های مورد نیازتخصص

 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  مجالت نمایه شده در  مقاله در دوداشتن حداقلScopus ،ISI  یاPubMed نده اول یا مسئول به عنوان نویس

 یرش است(به عنوان جایگزین قابل پذ ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه )برای متقاضیان با تخصص

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

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

 

 شود: ها طی مراحل زیر انجام میبررسی درخواست .3

خیر خود سال ا فتهبق علمی تحصیلی آنان در فراخوان اعالم شده است، مستندات مربوط به سوا الف( متقاضیانی که رشته

های پژوهشی لیتی به فعامتیازدهانمایند. در این مدیریت، مطابق با روش تحقیقات ارائه می را به مدیریت توسعه و ارزیابی

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

 

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

 



 

-ی مازاد امتیازی تعلق نمیهابه فعالیتباشد و می 150شود. سقف امتیاز قابل کسب از این بخش دهی میمتقاضیان نمره

ستعالم حرمانه اه صورت مبپزشکی در مورد سوابق متقاضیان های زیستگیرد. عالوه بر این، از کمیته اخالق در پژوهش

 گردد. شود و سپس متقاضی به مرکز تحقیقاتی مربوطه معرفی میمی

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

مکتوب متقاضی باید از قبل در  3گردد. رزومه علمی و نقشه پژوهشیدو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز برگزار می

ری یك کنندگان در مصاحبه قرار گیرد. عالوه بر این جلسه مصاحبه، مرکز باید هماهنگی الزم را برای برگزااختیار شرکت

، به زبان انگلیسی با حضور رئیس مرکز تحقیقاتترجیحاً های تحقیقاتی متقاضی جلسه سخنرانی جهت ارائه یکی از پروژه

انجام دهد. این سخنرانی باید  و یك نماینده از معاونت تحقیقات و فناوری حداقل دو نفر از اعضای شورای پژوهشی مرکز

رسانی گردد. قل یك هفته قبل در سطح دانشکده، پژوهشکده یا دانشگاه اطالعگردد و از حدابه صورت عمومی برگزار 

های تر متقاضی از وی بخواهد فعالیتتواند بنا به صالحدید خود برای ارزیابی دقیقمرکز می ،عالوه بر مصاحبه و سخنرانی

 . و ... ( پژوهشگراندیگری نیز انجام دهد )مانند تهیه یك طرح تحقیقاتی، آموزش به 

-می ی مصاحبهبا متقاض وتشکیل جلسه داده  "انتخاب پژوهشگر کارگروه" پس از ارزیابی متقاضی در مرکز تحقیقات،ج( 

نماینده و  یقاتیابی تحقه و ارزمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر توسعنماید. اعضای ثابت این کارگروه عبارتند از 

وه اضافه ین کارگرای به ارگروه. همچنین بر حسب مورد دو عضو دیگر با حق رادبیر کرای پژوهشی دانشگاه به عنوان شو

 بوع مرکزنشکده مترئیس مرکز تحقیقات متقاضی جذب نیرو و رئیس پژوهشکده یا رئیس داشوند که عبارتند از می

شکده یا هیچ دان حت نظر. در مورد مراکزی که تتحقیقات )یا معاون پژوهشی دانشکده به نمایندگی از رئیس دانشکده(

یس نتخاب رئارکز به ای نیستند به جای رئیس دانشکده یا پژوهشکده، یك نفر از اعضای شورای پژوهشی مپژوهشکده

اینده فوق، نم ر اعضایشود به صورتی که کمیته مذکور همواره پنج نفر عضو خواهد داشت. عالوه بمرکز جایگزین می

 هایفرم وداشت  یابی صالحیت عمومی متقاضیان در جلسات حضور خواهدهیات اجرایی جذب دانشگاه به منظور ارز

ه متقاضی ط با رشتین مرتبنماید. در صورت نیاز، دعوت از سایر صاحبنظران و متخصصمربوط به این موضوع را تکمیل می

لمی و سوابق ع یبررس ضمنبه جلسات کارگروه جهت ارائه نظر مشورتی و بدون حق رای بالمانع است. در جلسه مصاحبه 

ئه نماید و قیقه اراچند د تصار و درشود یکی از تحقیقات گذشته خود را به اخنقشه پژوهشی متقاضی، از وی درخواست می

ی، ور متقاضر عدم حضنمایند. همچنین دهای متقاضی طرح میاعضای کارگروه سواالتی را به منظور سنجش توانمندی

به  ضعف متقاضی ونقاط قوت بندی مرکز در خصوص و جمع های انجام شدهابیارزی گزارشی از رئیس مرکز تحقیقات

قاضیان علمی مت ی صالحیتارزیاب"فرم  در پایان، دیدگاه هر یك از اعضای کارگروه در قالبنماید. می کارگروه اعالم

 گردد. ازات محاسبه میشود و سپس میانگین امتیامتیاز( ثبت می 300)با حداکثر  "(ERA) پذیرش در مراکز تحقیقاتی

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 

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

ی مطالعات قبل همی است وکند در یک بازه زمانی چند ساله به دنبال پاسخ به چه سواالت کلیدی یا حل چه مسائل مگردد، پژوهشگر مشخص میطرح ارائه می

 رو مرتبط است. های پیشونه با برنامهوی چگ



ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از سوابق علمی هفت سال مورد درخواستگیری در متقاضیان و تصمیمبندی رتبه .4

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

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

 نماید.

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

مقاله چاپ شده با پیوستگی موضوعی در یك حوزه تحقیقاتی  3نماید و عالوه بر این، در ده سال اخیر حداقل 

داشته باشد که حداقل دو  مورد  PubMed، اسکاپوس یا ISIمشخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در 

به  ISCهای حوزه علوم انسانی نمایه ( باشند. برای متقاضیان با تخصصCiteScore)بر اساس  Q1از آنها در سطح 

 عنوان جایگزین قابل پذیرش است. 

شود افقت میبدیهی است چنانچه برای یك جایگاه بیش از یك نفر متقاضی حداقل امتیاز را کسب نمایند، با فردی مو

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

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

 پذیرفته شود. 

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

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

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

 2-4تبدیل وضعیت منوط به احراز شرایط ذکر شده در بند  با شرایط ذکر شده باید انجام شود. پذیرش درخواستکارگروه 

 باشد. می

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

را طی نمایند و پذیرش  3مراحل ذکر شده در بند کلیه باشند باید تعهداتی ن به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی اصفها

 باشد. می 2-4انتقال 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

 حقیقات مربوطهکمیته اخالق و معرفی به مرکز ت

 

های متقاضی در مرکز تحقیقات از طریق ارزیابی توانمندی

 برگزاری مصاحبه، جلسه سخنرانی و ... 

های متقاضی در کارگروه انتخاب پژوهشگرارزیابی توانمندی  

 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 به ترتیب اولویت نام مرکز تحقیقات ردیف

 نفر 1 شیمی دارویی/ بیوتکنولوژی/ فارماکوگنوزی/ فارماکولوژی/ سم شناسی/ بیوشیمی علوم دارویی 1

 نفر 1 بیوتکنولوژی پزشکی بیماریهای ارثی کودکان 2

گرایش های مختلف ریاضیات/ مهندسی پزشکی/ بیوانفورماتیك/ مهندسی برق/  پزشکی بازساختی 3

  بیوتکنولوژی/ پزشکی مولکولی/ ژنتیك پزشکی

نفر 1  

اپیدمیولوژی/ آمار زیستی/ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت/ مدیریت خدمات  رشد و نمو کودکان 4

رسانی پزشکی/ مدیریت و فناوری اطالعات  بهداشتی و درمانی/ کتابداری و اطالع

 سالمت/ پرستاری/ مامایی

نفر 1  

نفر 1 اپیدمیولوژی/ آمار زیستی سم شناسی بالینی 5  

نفر 1 مهندسی کامپیوتر/ مهندسی پزشکی پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 6  

نفر 1 پرستاری عفونت های بیمارستانی 7  

فرن 1 ویروس شناسی عفونی و گرمسیری  8  

نفر 1 اطالعات(علم اطالعات و دانش شناسی )گرایش ذخیره و بازیابی  بیهوشی و مراقبت های ویژه 9  

نفر 1 مواد دندانی/ بیومواد/ مهندسی بافت مواد دندانی 10  

نفر 1 روان شناسی سالمت / روانشناسی بالینی علوم رفتاری 11  

نفر 1 اروری/ اپیدمیولوژی/ کتابداری و اطالع رسانی پزشکیپرستاری/ بهداشت ب مراقبتهای پرستاری و مامایی 12  

نفر 1 مامایی / بهداشت باروری علوم باروری و سالمت جنسی 13  

نفر 1 برق/ هوش مصنوعی/ مکانیك ساخت و تولید فیزیولوژی کاربردی 14  

نفر 1 علوم بهداشتی/ سیاستگذاری سالمت عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 15  

نفر 1 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی/ انفورماتیك پزشکی ی اطالعات در امور سالمتفناور 16  

نفر 1 بیوشیمی بالینی/ بیوتکنولوژی پزشکی پوست و سالك 17  

نفر 1 ژنتیك/ ایمونولوژی/ بیولوژی نقص ایمنی 18  



س/ ایمنی اپیدمیولوژی/ آمار زیستی/ مهندسی پزشکی/ نوروایمیجینگ/ نوروساین علوم اعصاب 19

 روانشناسی بالینی( گرایشروانشناسی) /شناسی/ فیزیولوژی

 

نفر 1  

 نفر 1 علوم تغذیه/ بهداشت مواد غذایی امنیت غذایی 20

 نفر 1 آموزش پزشکی/ مدیریت و فناوری اطالعات سالمت/ پرستاری آموزش علوم پزشکی 21

 نفر 1 آمار زیستی بازتوانی قلب 22

دمیولوژی/ آمار زیستی/ علوم و صنایع غذایی/ بیوشیمی گرایش)بالینی، اپی غدد و متابولیسم 23

 پروتئومیکس کاربردی(/ میکروب شناسی/ شیمی دارویی

نفر 1  

نفر 1 اپیدمیولوژی قلب و عروق 24  

اپیدمیولوژی/ آمار زیستی/ علم اطالعات و دانش شناسی )گرایش ذخیره و بازیابی  گوارش و کبد 25

 ذیهتغ علوم /اطالعات(

نفر 1  

نفر 1 تغذیه  /اپیدمیولوژی پیشگیری از سرطان 26  

 

 

 

 



  فرم ثبت نام -3پیوست 

 

 بسمه تعالي 

 (Ph.D)فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 مرکز تحقیقاتی.............. یکمشخصات متقاضی گذراندن تعهدات قانونی در دانشکده....................... نام 

 خصات متقاضیمش-1

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

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

......................تاريخ ..ولد:...............................محل صدور:.................... محل ت..................... شماره شناسنامه:.......................نام پدر: ..........
 ..................تولد:........

د ملي: شماره ك      متأهل  مذهب:..............................تابعيت:........................................وضعيت تأهل: مجرددين:.................
...................................................... 

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

 ..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  درصد جانبازي:............................../آزاده نسبت با شهيد:............................../جانباز سوابق ايثارگري:خانواده شهيد
 اسارت:.......................

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

 مشخصات همسر:

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

 مدرك تحصيلي: ................................................. شغل: ........................................

نشاني و تلفن محل كار 
 .....................................................................................همسر:...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 محل الصاق

 

 عكس

                

                

 



 سوابق تحصيالت دانشگاهی : -2

دانشگاه محل  معدل/رتبه رشته تحصيلی مقطع تحصيلی رديف

 تحصيل

 تاريخ پايان تاريخ شروع كشور محل تحصيل

       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 درسوابق 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

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

         

         

         

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 معرفان علمی : -5

 شاغل در 

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

 

امعي از شما داشته باشند را در جدول ذيلل مرقلوم فرمائيلد.)معرفان در مشخصات پنج نفر از افرادي كه به لحاظ اخالقي و مذهبي شناخت جمعرفان عمومی  : -6

 صورت 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
 تلفن ثابت و همراه نشانی محل  كاريا سکونت شغل معرف

1       

2       

3       



 

 نام و نام خانوادگی رديف
 نوع رابطه و 

 نحوه آشنايی

مدت 

 آشنايی
 فن ثابت و همراهتل نشانی محل كار يا سکونت شغل معرف

1       

2       

3       

4       

5       

 

 نشانی متقاضی:-7

 تلفن ثابت و همراه كد پستی نشانی كامل پستی

    محل سکونت فعلی:

    محل كار:

 پست الکترونيکی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول و متعهلد ملي دانلم. ضلمناا تملامي ملدارك با صحت و دقت به سؤاالت اين پرسشنامه پاسخ گفته ونسبت به آن خود را     اينجانب    
عهده ملي گيلرم و هيلأت اجرايلي جلذ  خواسته شده فوق را همراه با اين پرسشنامه ارسال مي نمايم چنانچه به دليل نقص مدارك پرونده اينجانب بالاقدام بماند، مسئوليت آن بر 

 اعضاي هيأت علمي دانشگاه در اين باره هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 تذكر: نوشتن تاريخ تقاضا ضروريست، لطفاا فراموش نفرمائيد.

 امضاء و تاريخ تقاضا:                            

 



 مستندات روکش علمی -4پیوست 

 

 

 

 فرم  روکش  مستندات علمی

 )برای متقاضیان دارای مدرک دکترای تخصصی(

 
 

 صات متقاضیان:مشخ

 نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصیلی:

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

 ترای تخصصی: ........................ت دال بر دارا بودن دکمدرک ارائه شده در پوشه مستندا                       تاریخ فراغت از تحصیل: 

 آزمون زبان:

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

 حداقل مقاالت برای ورود به فراخوان:

یا  Scopus ،ISIدو مقاله در مجالت نمایه شده در ودن دارا ب برای پذیرش جهت انجام تعهدات در قالب غیر هیات علمی

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

  .عنوان جایگزین قابل پذیرش است(

ا پیوستگی موضوعی در یک حوزه تحقیقاتی بمقاله  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 

 بخش اول - فعالیت های پژوهشی *

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 مقاله مجله

 

ISI-WoS 10 
تخصیص امتیااز باه اناواع مقالاه بار اسااس 

و توزیااع امتیاااز بااین 1پیوساات  2جاادول 

پیوساات  3نویسااندگان باار اساااس جاادول 

خواهد بود.1  

در مااورد مقاااالتی کااه باار اساااس شاااخص 

CiteScore ،  %1اسااکاپوس در مجااالت  

برتاار منتشاار شااوند، امتیاااز بااه  %10، و  %5

شااود.  ترتیااب ده، هفاات و سااه براباار ماای

درصد برتر  25تا  10همچنین، امتیاز مقاالت 

 شود. امتیاز مقااالت باا همکااریمی دو برابر

شود. المللی دو برابر  میبین  

 و پژوهشای هاای¬فعالیات باه امتیازدهی در

 مقااالتی صارفاً علمی هیأت اعضای فناورانه

 نخساتین کاه شوند پذیرفته امتیازدهی جهت

 دریافاات متقاضاای نویساانده سااازمانی آدرس

اصفهان باشد. پزشکی علوم دانشگاه امتیاز،  

ت باید به صاورت نهاایی منتشار شاده مقاال

 باشند و ارائه پذیرش مقاله مورد قبول نیست.

 فایل مقاله

PubMed 8 

Scopus 6 

معتبر یهاسایر نمایه  

(BIOSIS, Current 

Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 

Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 مقاله همایش 

شده المللی برگزار همایش بین

 در خارج 
3 

امتیاز های ذکر شده برای ارائه به صورت 

باشد. در صورت ارائه شفاهی،  پوستر می

شود.امتیاز دو برابر می  

امتیاز سه کلیدی در صورت ارائه سخنرانی

شود.برابر می  

گواهی شرکت درهمایش برای حداقل  ارائه

 یکی از نویسندگان الزامی است.

 

تصویر خالصه 

ابچه مقاله در کت

کنگره یا گواهی 

 دهیچکپذیرش یا 

 گاهیمقاله در پا

 مربوطه

+ گواهی شرکت 

در کنگره یکی از 

 نویسندگان

المللی برگزار شده همایش بین

 در داخل
1 

5/0 همایش ملی  



 کتاب

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

تیار درصد ام 100آموزشی وزارت متبوع تا 

شود. اضافه می  

های انتشارات غیر دانشگاهی داخل به کتاب

گیرد.امتیاز تعلق می ٪07کشور،   

های چاپ شده باید مرتبط با رشته کلیه کتاب

 تحصیلی نویسنده یا مترجم باشد.

نحوه توزیع امتیاز کتاب بین نویسندگان یا 

مترجمان، بر اساس فرم میزان مشارکتی که 

ندگان یا مترجمان رسیده به امضای همه نویس

 باشدخواهد بود. 

امتیاز تالیف کتاب بین المللی نمایه شده در 

باشد.اسکاپوس به ازای هر فصل می  

جلد یروتصویر   

تصویر صفحه 

 شناسنامه کتاب 

 زانیم نامه

مشارکت امضاء 

شده توسط همه 

سندگانینو  

ترجمه یا گردآوری   10 

درصد  30تجدید چاپ با حداقل 

ییرتغ  
7 

المللی هر فصل از کتاب بین

 نمایه شده در اسکاپوس
20 

 ویراستاری علمی
نوع  60%

 کتاب

 7 مدخل کتاب مرجع

 جوایز و افتخارات

های ملیکسب نشان  60 

 
تصویر گواهی یا 

 تقدیرنامه

رازی، خوارزمی،  هایجشنواره

بهایی شیخ  
40 

پژوهشگر برتر استانی و 

ی دانشگاه  
20 

های داوری فعالیت

 پژوهشی

-داوری پروپوزال طرح و پایان

نامه، گزارش نهایی طرح 

 پژوهشی، مقاله

1 
دوره سقف امتیاز داوری قابل محاسبه در هر 

امتیاز  20برای محاسبه پژوهانه دو ساله 

 است.

 50امتیاز داوری برای کتاب، به ازای هر 

باشد.صفحه می  

ها امتیاز ندارد.داوری برای مقاالت همایش  

گواهی داوری یا 

نظارت با ذکر 

تاریخ داوری و 

عنوان اثر داوری 

 شده

 

 1 داوری کتاب 

-نظارت علمی یا اخالقی طرح

 های پژوهشی
2 

دبیر علمی و 

 اجرایی همایش

المللیهمایش بین  20 
سمینارها و جلسات آموزش مداوم پزشکان در 

 شمول این بند نیست

هی ابالغ یا گوا

 نكیلفعالیت یا 

شیهما تیوب سا  10 همایش ملی 

طرح پژوهشی 

یافتهمصوب خاتمه  

بودجه طرح: کمتر از  صد 

 میلیون ریال
% و هر  100به مجری اصلی طرح پژوهشی  5

امتیاز تعلق  %20یك از همکاران طرح 

گیرد.می  

های داخل دانشگاهی پس از اختتام به طرح

برای طرح های 

خارج دانشگاهی: 

گواهی پایان طرح 

از طرف نهاد 

بودجه طرح: صد تا پانصد 

 میلیون ریال
10 



یون تا دو بودجه طرح: پانصد میل

 میلیارد ریال
15 

امه پژوهشیار صورت خودکار در ماژول کارن

شوند و نیاز به ثبت دستی و ارائه ثبت می

 مستند نیست

های داخل و نامهاین موضوع شامل پایان

شود. خارج دانشگاهی نمی  

 حمایت کننده

بودجه طرح: یبشتر از دو میلیارد 

 ریال
20 

   

نامه هایی که بر اساس شیوهامتیاز طرح

برابر قابل  2ترجمان دانش انجام شوند تا 

باشدافزایش می  

 

جذب اعتبار 

پژوهشی از خارج 

 دانشگاه

طرح پژوهشی خارج دانشگاه، 

 بودجه زیر ساخت و ... 

ز به امتیا 1

ازای هر 

میلیون  50

 ریال

امتیاز بر اساس وجوه دریافت شده تعیین می 

 شود و نه کل بودجه مصوب

در صورت ارائه گزارش نهایی، امتیاز طرح 

خاتمه یافته به صورت جداگانه نیز احتساب 

شود.می  

تصویر نامه ابالغ 

اعتبار یا هر مستند 

دیگری که دال بر 

واریز وجوه حمایتی 

ری به حساب مج

یا دانشگاه باشد. 

)قرارداد طرح به 

تنهایی به عنوان 

مستند قابل قبول 

 نیست(

تدریس در دوره 

 های آموزشی 

 مرتبط با پژوهش

کارگاه ها، برنامه های 

 توانمندسازی و ... 

امتیاز  1

برای هر 

 دو ساعت

 معاونت با مجوز که ییهاکارگاه یبرا صرفا

 یرادا یا وندش برگزار یفناور و قاتیتحق

.دنباش یساز توانمند ازیامت  

 

 گواهی تدریس

فعالیت های فناورانه -بخش دوم  

 موارد نوع فعالیت
امتیاز 

 پایه
 مستندات توضیحات

 ثبت اختراع

یداخل اختراع ثبت  10 
 اتیه عضو یدانشگاه آدرس از استفاده

.است یضرور اختراع ثبت یگواه در یعلم  

 حسط به بسته خارجی اختراع ثبت امتیاز

 نوآوری و فکری مالکیت کمیته در اختراع

گرددمی تعیین دانشگاه  

اختراع ثبت یگواه  

یخارج اختراع ثبت  100-10  

 سهام در شرکت

 دانش)شرکت 

 50  انیدانش بن شرکت
 محاسبه ازیامت بار كی فقط شرکت هر یبرا

. ستیو به صورت ساالنه ن شودیم  
 سیروزنامه تاس یآگه

 شرکت، 



 شرکت ای انیبن

 در مستقر یها

(رشد مراکز  

نوپا   انیدانش بن شرکت  40 
 20مشروط به دارا بودن حداقل  ازیامت افتیدر

سهم  شیدرصد سهم شرکت است و با افزا

کند. ینم رییتغ ازیامت  

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در

. ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت  

استقرار شرکت  قرارداد

 ریتصو ایدر مرکز رشد 

اسم شرکت در 

 یکتهافهرست شر

 دیتائ انیدانش بن

شده معاونت  تیصالح

 یفناورو  یعلم

یجمهور استیر  

رشد مرکز در مستقر شرکت  40 

 فروش دانش فنی
 فروش ای یدانش فن فروش

خارج ای داخل در اختراع ثبت  

 ازیامت 1

 هر یبرا

 ونیلیم 50

الیر  

 مالک آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا

. ردیگیم قرار  

به نسبت سهام فرد در شرکت محاسبه  ازیامت

گرددیم  

فروش قرارداد  

 فروش محصول

 خدمات ای کاال فروش و عرضه

 ای داخل بازار دربر دانش  یمبتن

کشور خارج  

 ازیامت 1

 هر یبرا

 ونیلیم 50

الیر  

 

 مستقر یهاشرکت محصوالت به مربوط فقط

 اصفهان یکپزش علوم دانشگاه رشد مرکز در

.است  

به نسبت سهام فرد در شرکت محاسبه  ازیامت

  گرددیم

 مالک آن یالیر معادل ،یخارج فروش یبرا

.ردیگیم قرار  

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در

.ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت  

 در استقرار قرارداد

رشد مرکز  

 ای فروش قرارداد

فروش فاکتور  

 

مدیر عامل یا 

یات مدیرهرئیس ه  

 اتیه سیرئ ای عامل ریمد

 انیبن دانش هایشرکت رهیمد

 در مستقر یهاشرکت ای و

دانشگاه رشد مراکز  

10 

است و در  تیسال فعال كی یبه ازا ازیامت

بعد قابل تکرار  یهاصورت تداوم در سال

 است. 

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در

.ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت  

 زنامهرو یآگه

شرکت سیتاس  

 استقرار قرارداد

 در شرکت

 مراکز مجموعه

یفناور توسعه  

زایی برای اشتغال

 نیروهای تخصصی 

یتخصص یدکتر  مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط 10 

.است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد  

اشتغال  جادیسال ا كیهر  یبه ازا ازیامت

عد قابل ب یهااست و در صورت تداوم در سال

 تکرار است. 

 شرکت در دانشگاه داشتن سهم صورت در

.ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت  

به نسبت سهام فرد در شرکت محاسبه  ازیامت

 استقرار قرارداد

رشد مرکز در شرکت  

 

شرکت  مهیب ستیل

 یلیو مدرک تحص

 کارکنان 

 6        یدکترا عموم /ارشد

 4    سانسیل

تر         نییو پا پلمید  2 



.گرددیم  

اخذ مجوزهای 

قانونی برای تولید 

 محصول

 د،یاستاندارد، مجوز تول یگواه

پروانه ساخت و ... از وزارت 

 ریسا ای عیصنابهداشت، وزارت 

یقانون مراجع  

20 

 مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط

.است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد  

 شرکت در شگاهدان داشتن سهم صورت در

.ابدییم شیافزا درصد 50 ازیامت  

به نسبت سهام فرد در شرکت محاسبه  ازیامت

  گرددیم

 استقرار قرارداد

رشد مرکز در شرکت  

 

 ای پروانه ریتصو

یگواه  

طرح محصول 

محور مصوب 

یافتهخاتمه  

 صد  از کمتر: طرح بودجه

الیر ونیلیم  
7  

 های داخل دانشگاهی پس از اختتام بهطرح

صورت خودکار در ماژول کارنامه پژوهشیار 

شوند و نیاز به ثبت دستی و ارائه ثبت می

  مستند نیست

 یهاطرح یبرا

: یدانشگاه خارج

 طرح انیپا یگواه

 نهاد طرف از

کننده تیحما  

 پانصد تا صد: طرح بودجه

الیر ونیلیم  
15 

 دو تا ونیلیم پانصد: طرح بودجه

الیر اردیلیم  
20  

 اردیلیم دو از بشتری: طرح جهبود

الیر  
30 

های داوری فعالیت

 فناورانه

گزارش  ایپروپوزال  داوری

نهایی طرح محصول محور و 

جذب در  یمتقاض یهاطرح

ی، مجموعه مراکز توسعه فناور

 و فناورانه محصول داوری

اختراع ثبت یداور  

1 
 

 ای یداور یگواه

 نظارت

 3 ناظر طرح ارتباط با صنعت

میزان استفاده از 

محصول در بین 

 جامعه علمی

 فروخته محصول به ارجاع تعداد

 منتشر یعلم مقاالت در شده

دو  ای كیسطح  هینما با شده  

1  

 مرکز در مستقر یهاشرکت به مربوط فقط

.است اصفهان یپزشک علوم دانشگاه رشد  

 محصول به ارجاع بار هر یازا به ازیامت نیا

از  كی چیبر آنکه همشروط  شودیم محاسبه

 صورت درمقاله نباشند.  سندهیسهامداران نو

 50 ازیامت شرکت در دانشگاه داشتن سهم

.ابدییم شیافزا درصد  

 استقرار قرارداد

رشد مرکز در شرکت  

 

 لیفا ای ریتصو

 مقاله 

 جذب پژوهشگر از صنعت **  ارتباط با صنعت
 به ازیامت 1

 هر یازا

 ونیلیم 20

 از شیب که ییهاطرح در ازیامت عیتوز نحوه

 یکتب نامه اظهار طبق دارند یمجر كی

 شده منعقد قرارداد

صنعت با  



الیر .بود خواهد انیمجر   

ارتباط با صنعت  طرح  

 به ازیامت 1

 هر یازا

 ونیلیم 50

الیر  

-تدریس در دوره

 های آموزشی 

یفناور با مرتبط  

 یهاها، برنامهکارگاه

و ...  یتوانمندساز  

 ازیامت 1

 هر یبرا

ساعت دو  

 معاونت با مجوز که ییهاکارگاه یبرا صرفا

 یدارا یا وندش برگزار یفناور و قاتیتحق

.دنباش یساز توانمند ازیامت  

سیتدر یگواه  

 کارگاه در شرکت

 توانمند های

 با مرتبط سازی

 فناوری

 

 امتیاز 1

 هر برای

ساعت دو  

 امتیاز دارای که هاییکارگاه برای صرفا

.باشند سازی دتوانمن  

 در شرکت گواهی

 کارگاه

  

 نحوه امتیازدهی به انواع مقاالت علمی  -5 پیوست 2جدول   

 

 

         

 

 

 

 

 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٪  

 

 امتیاز نوع مقاله 

 1مطابق با امتیاز جدول  مقاله اصیل و مروری 1

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

 75/0ضرب در  1امتیاز جدول  مقاله کوتاه 3

 5/0ضرب در  1امتیاز جدول  گزارش موردی 4

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


