
  ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی): 1(فرم شماره
 

سوابق پژوهشی
 

و آموزشی
  

  نحوه ارزیابی  نوع فعالیت
برگز
ی

دگان
 

علم
 ی

دانشجو
یی

 مقطـــع رتبـــه  
 انیم یلیتحص

 انیدانشـــــجو
ــم ــته هـ  و رشـ
  يورود هم

  1 رتبه
/ داوطلب یلیتحص کارنامه در مندرج یلیتحص رتبه
  2رتبه   دانشگاه از معتبر یگواه

  3رتبه 

ــبرگز  دگانیـــ
 يادهــــایالمپ

ــ  یعلمــــــــ
  ییدانشجو

  1 رتبه
 از رتبه کسب معتبر یگواه ارائه براساس

  2رتبه   ییدانشجو ادیالمپ برگزارکننده

  3رتبه 

مقاالت
  

-مقاالت علمی
 پژوهشی

- نشریات داخلی معتبر علمی
  امتیاز 5/1هر مقاله چاپ شده   پژوهشی

- نشریات خارجی معتبر علمی
  امتیاز 2هر مقاله چاپ شده   *پژوهشی

  امتیاز 5/0هر مقاله چاپ شده   ترویجی-مقاالت علمی
هاي  ها و همایش مقاالت چاپ شده در کنفرانس

) CIVILICAو یا  ISC(ملی نمایه شده در معتبر 
  **المللی هاي بین و همایش

  امتیاز 25/0هر مقاله چاپ شده 

کتاب
  امتیاز 2هر کتاب تألیفی   کتاب تالیفی   

  امتیاز 1هر ترجمه کتاب   ترجمه کتاب

ثبت 
اختراع

  

  گواهی معتبر ثبت اختراع   گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح

کسب مقام در 
جشنواره
 

هاي علمی و یا 
هنري

  

هاي  کسب مقام در المپیادهاي علمی، جشنواره
خوارزمی، جوان خوارزمی، رازي و (علمیمعتبر 
و فناوري، هنري، فرهنگی و ادبی، دینی،  )فارابی

رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، 
  )سینمایی

کســــب مقــــام در المپیادهــــاي علمــــی،  ) الــــف
ــنواره ــاي  جش ــر ه ــیمعتب ــوان  (علم ــوارزمی، ج خ

  .امتیاز 5/0 )خوارزمی، رازي و فارابی
هاي  فناوري، هنري، فرهنگی و ادبی،  جشنواره) ب

دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، 
  .امتیاز 25/0) سینمایی

  

مدرك
 

زبان
 

معتبر
*  IELTS  

  )1(ل شمارهجدو طبق
TOFEL(IBT,PBT ,CBT)  

TOLIMO   

MSRT   



امتیازات زبان انگلیسی: 1جدول شماره   

  

  افزارها و دانش کامپیوتر ارزیابی نرم): 2(فرم شماره

MSRT IELTS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT   TOLIMO 
امتیاز 
 تخصصی

باالترو  8 80-100  110-120 270-300 637-677 637-677 5 

75-79 7.5 102-109 253-269 607-636 607-636 5/4  

70-74 7 94-101 240-252 587-606 587-606 4 

65-69 6.5 79-93 213-239 550-586 550-586 5/3  

60-64 6 60-78 168-212 495-549 495-549 3 

55-59 5.5 46-59 137-166 450-494 450-494 5/2  

50-54 5 35-45 108-136 420-449 420-449 2 

45-49 4.5 29-34 93-107 393-419 393-419 5/1  

نرم
 

ش کامپیوتر
افزارها و دان

 

 نحوه ارزیابی مهارت

گواهینامــــــــه 
المللــــی  بــــین

  کاربري کامپیوتر

ICDL1   

  .باشد یم ازیامت 10 ،  فیرداین در  ازیحداکثر امت
ICDL2 / ICDL 

 نرم افزار تخصصی  مرتبط با شغل:
1(......................................  
2(......................................  

 5/2افزار  هر نرم(مرتبط با شغل  داشتن مدرك معتبر
  )امتیاز


