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  استعداد درخشان و برتر داوطلبفرم 
  سينا جهاددانشگاهي ـ ابن زيستيآوريهاي نوين علوم  پژوهشگاه فن

  
 الزاميبند

  المللي نوع يك منتشر شده در مجالت معتبر ايندكس شده بين) Original(مقاله تحقيقي  2دارا بودن حداقل 
)ISI  ياPubMed ( نام الزامي است هنگام ثبتبعنوان نويسنده اول يا مسئول در.  

 آموزشيهايفعاليت
  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  

  امتياز  عنوان دقيق فعاليت  رتبه/موضوع   محور فعاليت

1  

هاي برتر  دارندگان رتبه
المپيادهاي معتبر جهاني 

  )آموزي دانش(و كشوري 

       مدال طالي المپيادجهاني
       مدال نقره المپياد جهاني  2
       مدال برنز المپياد جهاني  3
       مدال طال، نقره و برنز كشوري  4
5  

هاي برتر  دارندگان رتبه
  كنكور سراسري

10 -1       
6  20 -11       
7  30 -21       
8  50 -31       
9  

هاي برتر  دارندگان رتبه
هاي جامع علوم  آزمون

  كارورزي پايه و پيش

       كشوري 1-10علوم پايه 
       دانشگاهي1-3علوم پايه   10
       كشوري 1-10كارورزي  پيش  11
       دانشگاهي 1-3كاروزي  پيش  12
13  

هاي برتر  دارندگان رتبه
التحصيلي بر اساس  فارغ

  معدل كل

       نفر 30درصورت ظرفيت ورودي تا نفر اول 
       نفر 60نفر اول و دوم در صورت ظرفيت ورودي تا   14
       نفر و باال 90نفر اول تا سوم در صورت ظرفيت ورودي تا   15
       نفر 120نفر چهارم در صورت ظرفيت ورودي تا   16
       نفر 150نفر چهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا   17
       نفر 180نفر چهارم، پنجم و ششم در صورت ظرفيت ورودي تا   18

   :جمع امتياز آموزشي
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 پژوهشيهايفعاليت
  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  

  امتياز  عنوان دقيق فعاليت  رتبه/ موضوع   محور فعاليت

هاي معتبر داخلي مصوب  هاي برتر جشنواره رتبه  1
ي كشانقالب فرهنگي در زمينه علوم پز شورايعالي

  ...)خوارزمي، رازي و (

       اول

       دوم و سوم  2

بر داخلي و خارجي چاپ مقاالت علمي در مجالت معت  3
پژوهشي در زمينه علوم پزشكي داراي رتبه علم ـ 

  )ت علمينامه ارتقاء اعضاي هيأ با آيين مطابق(

       هر مقاله داخلي

       هر مقاله خارجي  4

5  

پزشكي داخل ـ علمي  شركت در سمينارهاي معتبر
  يا خارج از كشور با ارائه پوستر يا سخنراني علمي

       هر مورد داخلي

       هر مورد خارجي  6

علوم پزشكي كه به ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه   7
آوري وزارت متبوع  أييد معاونت تحقيقات و فنت

  رسيده باشد

       هر مورد ثبت شده داخلي

8  
مورد ثبت شده در مراكز  هر

       معتبر خارجي

9  

اي،  هاي تحقيقاتي بنيادي توسعه مجري طرح
حوزه هاي معتبر پژوهشي در  حيطه كاربردي و ساير

هاي علوم پزشكي  ييد دانشگاهعلوم پزشكي با تأ
  آوري وزارت متبوع مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن

       المللي مجري هر طرح بين

       مجري هر طرح ملي  10

       مجري هر طرح دانشگاهي  11

       المللي همكار هر طرح بين  12

       همكار هر طرح ملي  13

   :پژوهشيجمع امتياز 
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  فرهنگي ـ اجراييهايفعاليت
  ).گردد سط كميته تخصصي پژوهشگاه تكميل ميستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  

  امتياز  عنوان دقيق فعاليت  رتبه/ موضوع   محور فعاليت

1  

برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي، هنري، 
  اسالميادبي، ورزشي، احكام و معارف 

       اول كشوري
       دوم كشوري  2
       سوم كشوري  3
       المللي اول بين  4
       المللي دوم بين  5
       المللي سوم بين  6
       اول جهاني  7
       دوم جهاني  8
       سوم جهاني  9

سوابق اجرايي و مديريتي حضور در اقدامات   10
در زمينه اقدامات  دوستانه و داوطلبانه، مشاركت انسان

  ويژه در حيطه علوم پزشكي

       در سطح دانشگاهي
       اي در سطح استاني يا منطقه  11
       در سطح كشوري  12

   :فرهنگي ـ اجراييجمع امتياز 

 هاساير فعاليت
  ).گردد تخصصي پژوهشگاه تكميل ميسط كميته ستون امتياز تو. الزامي استبه هر فعاليت همراه فرم  ارسال يك نسخه از مستندات مربوط(

يف
رد

  
  امتياز  تعداد/ مدت زمان   عنوان فعاليت

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

   :كلجمع امتيازات 
  


