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ّز سبلهسئَلیت اجزاییّزسبلهذرک تحصیلی
ػضَیت در کبرگزٍُ 

ّبی هصَة
(ػبلی)1رتجِ (خجزُ)2رتجِ (ارضذ)3رتجِهْبرتی

6کبرضٌبس هسئَل5دیپلن

8هؼبٍى ادار10ُکبرداًی

10رئیس ادار15ُکبرضٌبسی

12هؼبٍى هذیز20ارضذ

15هذیز25دکتزی

(ػبلی)1رتجِ (خجزُ)2رتجِ (ارضذ)3رتجِهْبرتیدٍرُ ّبی آهَسضی

آهَسش ثِ ّوکبر

هیشاى تسلظ ثِ ًزم افشارّب

هیشاى تسلظ ثِ سثبًْبی خبرجی

(ػبلی)1رتجِ (خجزُ)2رتجِ (ارضذ)3رتجِهْبرتی

. تقسین هی گزدد20 تب 10ًوزُ ایي ردیف ثِ تٌبست ًوزُ هؼذل فزد هتقبضی ثیي 

120 تب 30

( اهتیبس30 ٍ حذاکثز تب 15ّز هَرد )ثجت اختزاع ٍ کبرّبی ثذیغ ٌّزی - 7

.پیطٌْبداتی کِ اجزایی ٍ هٌجز ثِ حل هطکلی ضذُ ثبضٌذ

%20، ًفزسَم%50، ًفز دٍم %80، ًفزاٍل %100ثزای هقبلِ اًفزادی 

%20، ًفزسَم%50، ًفز دٍم %80، ًفزاٍل %100ثزای هقبلِ اًفزادی 

%20، ًفزسَم%50، ًفز دٍم %80، ًفزاٍل %100 اًفزادی 

ثز اسبس هذرک هَرد تبئیذ اس هزاکش هَرد تبئیذ ( اهتیبس90حذاکثز تب ) اهتیبس ًزم افشار تخصصی 20+  اهتیبس 70 گبًِ 7هْبرتْبی 

( اهتیبس20، هتَسظ30، خَة40، خیلی خَة50ػبلی) اهتیبس 50

سَاثق آهَسضی

 اهتیبس150 اهتیبس ٍ حذاکثز 15 سبػت 100ّز 

 اهتیبس ثب پیطٌْبد هذیز ٍ تبییذ ّیبت اجزایی40

هذرک تحصیلی

ارتجبط رضتِ تحصیلی ثب ضغل هَرد تصذی

هحل اخذ هذرک تحصیلی

220 تب 55 170 تب 40

هذل

، هؼبٍى اداری ٍ پطتیجبًی (15)، رئیس داًطگبُ ٍ هؼبًٍیي ٍسیز (20)،  ٍسیز (30)رئیس جوَْر: دریبفت لَح تطَیق ٍ تقذیز اس- 8

( اهتیبس50حذاکثز تب )  -  (6 )، سبیز هؼبًٍیي داًطگبُ،رٍسبی داًطکذّْب ٍ هذیزاى داًطگبُ (10 )داًطگبُ

( اهتیبس ثب تبییذ هذیز اهَراداری30حذاکثز تب )تکزین ارثبة رجَع - 9

( اهتیبس30حذاکثز تب  ) 15داًطگبُ  - 30کست ػٌَاى ًوًَِ کطَری - 8

385 تب 290110 تب 85

-فؼبلیتْبی ػلوی 

 پژٍّطی ٍ 

فزٌّگی

( اهتیبس50 اهتیبس ٍ حذاکثز 10ّز هَرد تب )ارائِ پیطٌْبدّبی ًَ اثتکبری - 1

( اهتیبس50 ٍ حذاکثز 25ّز هَرد )اکتطبفبت ٍ اختزاػبت - 2

220تب 120تب 

 اهتیبس ٪80  اهتیبس ٍ ثقیِ هَارد ٪100ثزای اًتصبة خغی افزاد ثب ٍجَد پست هصَة ثالتصذی درخصَظ هذیزاى هؼبدل 

.سٌَات هذیزیتی هحبسجِ خَاّذ ضذ

 اهتیبس150حذاکثز سقف ثزای هسئَلیت اجزایی 

( اهتیبس10 ٍ تزٍیجی تب  20، ثیي الوللی تب 15داخلی ّز هَرد تب )اًتطبر هقبلِ در هجالت هؼتجز - 3

ثزای هقبالت غیز هزتجظ ثب رضتِ ) اهتیبس ثزای ّزهَرد10 اهتیبس ٍ ثیي الوللی تب 6داخلی : ارائِ هقبلِ در سویٌبرّبی ػلوی  - 4

( اهتیبس هی ثبضذ10 ٍ سقف 5ضغلی، ّز هقبلِ تب 

( اهتیبس٪50 اهتیبس ٍ غیز هزتجظ ثب رضتِ تحصیلی 10 ٍ تزجوِ 20تبلیفی )تبلیف ٍ تزجوِ کتبة - 5

 اهتیبس ثزای ّز 15تب )ارائِ عزحْبی تحقیقبتی ٍ گشارضْبی هَردی قبثل استٌبد فزاتز اس ٍظبیف ضغلی ثب تصَیت ّیبت اجزایی - 6

( اهتیبس60هَرد ٍ حذاکثز 

هٌظَر  (50)ٍ دکتزی (40)، کبرضٌبسی ارضذ(30)، کبرضٌبسی(20)کبرداًی: ثذٍى آسهَى، ًوزُ سثبى ثزای دارًذگبى هذرک

.گزدیذ ٍ ّوکبراًی کِ هبیل ثِ افشایص ًوزُ پیص فزض ثَدُ هیتَاًٌذ در آسهَى تؼییي سغح ضزکت ًوبیٌذ

 - ( اهتیبس32 سبل 20-25) -( اهتیبس24 سبل 20-16) - ( اهتیبس16 سبل 15-10) - ( اهتیبس8 سبل 10-5) - ( سبل صفز اهتیبس5-0)     

ثب پیطٌْبد هذیز ٍ تبییذ ّیبت اجزایی ( اهتیبس40 سبل 25ثبالی  )

280 تب 70

280تب 

 اهتیبس ٪80سبیز داًطگبّْب -  ٪90داًطگبّْبی پیبم ًَر ٍ آساد هزاکش استبًْب 

ػَاهل اهتجبسآٍر

170تب 

( اهتیبس 30حذاکثز تب )تؼظین ضؼبئز اسالهی ٍ هذّجی، هطبرکت در ثزًبهِ ّبی فزٌّگی - 10

سَاثق تحصیلی

سَاثق اجزایی ٍ 

ّزسبل ػضَیت در تجزثی

 اهتیبس 3یک کویتِ 

 اهتیبس60ٍ حذاکثز 

490 تب 210140تب 60


