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امتيازات براي تعيين اولويت متقاضيان واجد شرايط فرصت مطالعاتي دانشگاه آزاد اسالمي 

 (در صورت كثرت درخواست ها)

نوع 

ميسان 

اعتثار 
توضيحات    

امتياز در         

هر واحذ 

حذاكثر 

امتياز 

تراي هر 

مورد 

امتياز 

كل 

امتياز 

مصوب 

كميته 

منتخة 

 

طبعت تدريض 

ثزاي ٌز 

درص ثً 

اساي ٌز 

ثبر تدريض 

5/0 5   

تدريض دَري دكرتاي 

ختصصي 

ثزاي ٌز 

درص ثً 

اساي ٌز 

ثبر تدريض 

1 5   

اطتبد راٌىمبي 

كبرشىبطي ارشد 

در ٌز 

مُرد كبمم 
1 10   

اطتبد راٌىمبي 

دكرتاي ختصصي 

در ٌز 

مُرد كبمم 
3 15   

اجزاي طزح ٌب ي 

حتقيقبتي 
   10 1ٌز طزح 

چبپ مقبنً در 

 ISIجمالت
   20 15ٌز مقبنً 

چبپ مقبنً د رجمالت 

عهمي پژٌَشي 
   15 3ٌز مقبنً 

چبپ مقبنً در جمالت 

عهمي تزَجيي 
   7 5/1ٌز مقبنً 

ارائً مقبنً در 

كىفزاوض ٌبي عهمي 

، مهي َ ثني املههي 

  5 1ٌز مقبنً 

خالصً 

مقبنً 

در 

كىفزاوض 

0.5 

امتيبس 

   15 2ٌز تبنيف تبنيف كتبة 

   10 2ٌز تزمجً تزمجً كتبة 

مشبركت فعبل در 

اوتشبر وشزيً عهمي 

طزدثري َ عضُيت در )

ٌيبت حتزيزيً ، 

ٌز مُرد 

ثً تزتيت 

2 

0.5 

1 

3   
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مديز داخهي َ مديز 

 (مظئُل 

مشبركت فعبل در 

ثزگشاري كبرگبي ٌب 

َ مسيىبرٌبي معترب 

دثري َ عضُيت )

 (كميتً عهمي 

ٌز مُرد 

مدرص 

كبرگبي 

0.5 

1 
3   

مشبركت فعبل در 

پظتٍبي اجزايي 

داوشگبي ٌب َ 

مزاكش حتقيقبتي 

ثزاي ٌز 

طبل 
3 15   

عضُيت در اجنمه ٌبي 

عهمي داخهي َ 

خبرجي 

   2 0.5ٌز عضُيت 

طىُات خدمت در 

داوشگبي آساد 

اطالمي 

در ٌز طبل 

، مبساد 

ثز حداقم 

طبهلبي 

تعيني شدي 

آيني وبمً 

فزصت 

مطبنعبتي 

1 10   

   141  مجع امتيبسات 

 
 امتيبس ، معبَوبن داوشگبي َ رَطبي داوشكدي ٌب 3رئيض داوشگبي 

 امتيبس َ 1.5 امتيبس ، معبَوبن داوشكدي ٌب َ مديزان داوشگبي 2

.   امتيبس 1مديزان گزٌٍَب َ ديگز مديزان داوشكدي ٌب 

:  اعضبي كميتً امتيبس گذاري 

 

معبَن آمُسشي َاحد داوشگبٌي              معبَن پژٌَشي َاحد 

داوشگبٌي                 رئيض گزَي يب داوشكدي  

 

 

:  اظٍبر وظز رئيض َاحد داوشگبٌي - 6

  رئيض داوشگبي آساد اطالمي مشٍد  ثب پيشىٍبد عثذاجمليذ حلميايىجبوت 
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اعطبي فزصت مطبنعبتي ثً 

كً مُرد ................................................... 

ضمىب ثزرطي . تبئيد داوشكدي َ مديز گزَي قزار گزفتً مُافقت مي منبمي 

.  مدارك سيز در داوشگبي ثً دقت اجنبو شدي اطت 

ثزوبمً حتقيق فزصت مطبنعبتي   -1

 پزطشىبمً درخُاطت اطتفبدي اس فزصت مطبنعبتي  -2

 

                                                                                                      

وبو َ وبو خبوُادگي رئيض َاحد داوشگبٌي  

                          تبريخ                                           

  امضب

 

 

 

.  ايه قظمت تُطط طبسمبن مزكشي داوشگبي آساد اطالمي تكميم مي گزدد - 7

معبَوت پژٌَشي  طبسمبن مزكشي ايه درخُاطت را در تبريخ  

مُرد ثزرطي قزار داد َ ثب ....................................

اطتفبدي داَطهت اس فزصت مطبنعبتي اس تبريخ 

مُافقت ...........................در ...........................

.  منُد 

معبَن پژٌَشي داوشگبي  

  ........................دكرت 

مُافقت                         خمبنفت                              :   وظز ريبطت داوشگبي 

:  امضب 

:                                                                                       طبيز وظزات 
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  :تبريخ 

 


