
 7/5/7937زنجان مورخ ین  نشست عادی هیأت امنای دااگشنه اهی منطقه م دو  و بیست صورتجلسه 

  61موضوع مصوبه   5پیوست شماره  

 

 

 دکتر عبدالرضا باقری

های ممیزهتو هیأ های امناتمرکز هیأوزیر و رئیس قائم مقام   

 

 ت امنامهر مرکز هیأ

 1از  1صفحه 

  هیات امنا 3/6/4331مصوب  اصالحیه شرایط اختصاصی جذب و استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان

 شرایط اختصاصی و نمرات الزامی از کارگروه توانایی های علمی: 2مادّه 

و یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم ( حضوری–دولتی )از دانشگاههای معتبر داخل (  PHD)دارا بودن مدرک تخصصی  -6-2

 (دانشکده)تحقیقات و فناوری به همراه سوابق آموزشی و پژوهشی مطلوب و متناسب با شرایط تخصصی مورد نیاز گروه 

انتقال مفاهیم و قدرت بیان و توانایی )انقالب فرهنگی  فرم امتیازات علمی مصوب شورای عالی 6امتیاز از ردیف  22از  9کسب حداقل  -2-2

 ...(تدریس و 

چاپ مقاالت در مجالت علمی )فرم امتیازات علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  3امتیاز ردیف  65امتیاز از  9کسب حداقل  -3-2

با تسهیم امتیاز بر اساس آئین ( و علوم پزشکی کشورپژوهشی، علمی ترویجی و سایر مجالت دارای مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم 

 .نامه ارتقاء

امتیاز  5/4متناسب با رشته تخصصی و کسب حداقل ...( عربی، انگلیسی، فرانسوی و )تسلّط بر حداقل یک زبان رایج در مجامع علمی  -4-2

 .فرم امتیازات علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 66امتیاز ردیف  62از 

برای مقطع دکتری و نیز کسب  61برای مقطع کارشناسی ارشد و معدل  61برای مقطع کارشناسی و معدل  64کسب حداقل معدل -5-2

 برای رساله دکتری 61برای پایان نامه کارشناسی ارشد و حداقل  61حداقل نمره 

کیفیت دانشگاه محل تحصیل )عالی انقالب فرهنگی  فرم امتیازات علمی مصوب شورای 63امتیاز از بند  5امتیاز از  5/4کسب حداقل  -1-2

و در ( کیفیت دانشگاه محل تحصیل در مقطع تحصیلی قبل از دکتری) 64امتیاز ردیف  5امتیاز از  5/4و حداقل ( در آخرین مقطع تحصیلی

فوق )یکی از مقاطع تحصیلی  نیز، و فرم امتیازات علمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 64و  63امتیاز از دو ردیف  9 مجموع حداقل

 .می بایست از دانشگاه های سطح یک باشدمتقاضیان ( لیسانس یا دکتری

 :تخصیص امتیاز برای هریک از دانشگاه ها به شرح زیر خواهد بود: 4تبصره 

 امتیاز سطح دانشگاه

6 5 

2 4.5 

3 4 

4 3.5 
 

و از مجموع امتیاز کاربرگ امتیازات توانایی  36مذکور می بایست حداقل مجموع امتیازات مکتسبه توسط متقاضی از ردیف های  -1-2

 .امتیاز باشد 15علمی حداقل 

ماده دوم منجر به توقف بررسی درخواست متقاضی و توقف سایر مراحل  1-2تا  6-2عدم کسب هریک از شرایط مندرج از بند :4تبصره 

 .خواهد شد


