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 جلیل از پژوهشگران و فناوران برترجشنواره تومین س

 موسسه خیریه کهریزک

 
 )شاخص های محاسبه امتیازها( 1فرم شماره 

 شاخص های ارزیابی 

  ......................................................واحد:  نام    
 ..................................................... :نام و نام خانوادگی پژوهشگر     
 

              

 تخصص و تجارب متقاضی 1-1

 تحصیالت متقاضی -1

 غیر مرتبط مرتبط شاخص

 5/0 1 امتیاز

 

 سابقه کاری متقاضی -2

 سال 3کمتر از  سال 5تا  3 سال 5بیشتر از  شاخص

 5/0 1 2 امتیاز

 

 آموزشی های فعالیت 1-2

 دوره های آموزشی -1

 آموزش غیر مرتبط با کار آموزش مرتبط با کار شاخص

 5/0 1 امتیاز

  عنوان دوره های آموزشی که طی دو سال اخیر متقاضی گذرانده است، ذکر گردد.   پنجحداکثر 

 

 سوابق تدریس -2

 آموزش غیر مرتبط با کارعناوین  آموزش مرتبط با کارعناوین  شاخص

 5/0 1 امتیاز

  سی  عنوان حداکثر پنج ضی    در سال اخیر متقا شی معتبر تدریس         که طی دو  سات آموز س شگاه های دولتی، غیر دولتی و همچنین مو در دان

 ، ذکر گردد.   نموده اند

 

 فعالیت های پژوهشی 1-3

 مقاالت  -1
 مقاالت پذیرفته شده در همایش های علمی معتبر داخلی یا خارجیدر مجالت  مقاالت چاپ شده شاخص

 5/0 1 امتیاز
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     طرحهای پژوهشی -2
 به فناوری رسیدهطرحهای پژوهشی  طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار فنیگزارش مدون علمی و شاخص

 3 2 1 امتیاز

 
 لحاظ می گردد. ½ و در باقی موارد کاملامتیاز برای طرحهایی که توسط فرد پژوهشگر به صورت انفرادی یا به عنوان مجری انجام شده امتیاز *

 
 کتاب رجمهتألیف یا ت -3

 ترجمه تالیف شاخص

 1 1 امتیاز
 

 : (و ارزنده هنری مرتبط با کار )مورد تایید مسئول واحد اکتشاف، ابتكار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع( 3-7

 طرح غیر مرتبط با کار طرح مرتبط با کار شاخص

 5/0 1 امتیاز

 

 سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقاالت:( 3-8

 داوری مقاالت سردبیر شاخص

 1 2 امتیاز
 

 سایر مراجع معتبرجوائز دریافت شده از جشنواره ها یا (3-9
 

 داخلی بین المللی  شاخص

 1 2 امتیاز
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 نمودار مراحل تعیین برگزیدگان

 انتوسط متقاضی 2تکمیل فرم شماره 

بررسی پرونده متقاضیان توسط رابطین 

 پژوهشی واحد ها 

برگزیدگان از طرف باالترین مقام معرفی 

 مسئول به واحد پژوهش 

بررسی و انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط 

 شورای پژوهشی موسسه خیریه کهریزک 

تقدیر از پژوهشگران برگزیده در مراسم رسمی 

 25/9/1000با حضور مسئولین در مورخ 

 همزمان با روز پژوهش


