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 مقذمه

ٚ ( ؿٛدوٝ اص ایٗ پغ ثٝ اختلبس ٔشوض ٘بٔیذٜ ٔی)ٞبی ػّٕیٝ اػبػٙبٔٝ ٔشوض  أٛس ٘خجٍبٖ ٚ اػتؼذادٞبی ثشتش حٛصٜ 4ٔبدٜ  51ثٝ اػتٙبد ثٙذ     

 .ٌشددٞبی ػّٕیٝ،  دػتٛساِؼُٕ احشاص ٘خجٍی ثٝ ؿشح ریُ تذٚیٗ ٔیثٝ ٔٙظٛس ؿٙبػبیی ٘خجٍبٖ حٛصٜ

 نخبگانمراحل شناسایی و انتخاب : فصل اول

 مراحل شناسایی . 1ماده

 :ٔشاحُ ؿٙبػبیی ٘خجٍبٖ ثٝ ؿشح ریُ اػت 

 ٞبی ٔختّف تٛػظ ٔذیشیت حٛصٜ اػتبٖ؛ؿٙبػبیی اخٕبِی ٚاخذیٗ ؿشایظ ٘خجٍی دس ػشكٝ -1

 سثظ حٛصٜ اػتبٖ؛احشاص ؿشایظ اختلبكی تٛػظ ٔؼبٚ٘ت ری -2

 احشاص ؿشایظ ػٕٛٔی تٛػظ ٔذیشیت حٛصٜ اػتبٖ؛ -3

 .ی ثٝ ٔشوض تٛػظ ٔذیش حٛصٜ اػتبٖٞبی ٘خجًٔؼشفی ٘بٔضد -4

 مراحل انتخاب . 2ماده    

 :ٔشاحُ ا٘تخبة ٘خجٍبٖ ثٝ ؿشح ریُ اػت   

 ٚ ثشسػی وبسؿٙبػی آٖ دس ٔؼبٚ٘ت أٛس ٘خجٍبٖ ٔشوض؛  وٙتشَ پشٚ٘ذٜ -1

 ٞبی تخللی ٔشوض؛ٚ اػالْ ٘ظش دس وبسٌشٜٚ ثشسػی پشٚ٘ذٜ -2

 .ٚ تأییذ ٟ٘بیی ٔٙتخجیٗ دس ٞیأت أٙبء ثشسػی پشٚ٘ذٜ -3

 شرایط نخبگی: فصل دوم

 شرایط عمومی. 3ماده

 :ؿشایظ ػٕٛٔی ٘خجٍی ثٝ ؿشح ریُ اػت

 ػبَ؛ 35داسا ثٛدٖ حذالُ  -1

 تّجغ دائٕی؛ -2

 4د ػغحٞبی آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ، ٚ ػّٕیت دس حٞبی ػّٕی ثشای ػشكٝػّٕیت دس حذ اختٟبد دس فمٝ یب كبحت ٘ظش ثٛدٖ دس یىی اص سؿتٝ -3

 ٞب؛ثشای ػبیش ػشكٝ

 ثبٚسٔٙذی ٘ؼجت ثٝ ٞٛیت سٚحب٘یت؛ -4

 سػبیت صیّ سٚحب٘یت؛ -5

 ٚصا٘ت فىشی ٚ اػتذاَ ؿخلیتی؛ -6

 اؿتٟبس ثٝ حؼٗ اخالق؛ -7

 .تمیّذ ثٝ سػبیت ٔٛاصیٗ ؿشػی -8

 شرایط اختصاصی نخثگی آموزشی . 4ماده

 :ٞبی ػّٕیٝ ثٝ ؿشح ریُ اػتؿشایظ اختلبكی ٘خجٍی آٔٛصؿی حٛصٜ

 حضٛس فؼبَ دس دسع خبسج فمٝ ٚ اكَٛ؛ ػبَ 7حذالُ -1

 :ضَدّای صیش احشاص هیایي ضشط تِ یکی اص ساُ: 1تثػشُ

 ٌٛاٞی ٔىتٛة اػتبد ػشؿٙبع؛  ( 1)      

 ؿٟبدت ٔؼتجش دٚ ٘فش اص فضالی حٛصٜ؛      ( 2)         

 . ٌٛاٞی ٔؼبٚ٘ت آٔٛصؽ یب ٚاحذٞبی آٔٛصؿی ٚ ٟ٘بدٞبی ػّٕی فؼبَ دس أٛس آٔٛصؿی( 3)         

 ػبَ آٖ تذسیغ دس ػغٛح ػبِی ثبؿذ؛ 5ػبَ ػبثمٝ تذسیغ ٔٛفك وٝ حذالُ  10 -2

 "سطَح ػالیسال تذسیس دس  5حذاقل "تاضٌذ، اص داضتي ضشط اساتیذی کِ دس تذسیس ادتیات هتوحض تَدُ ٍ غاحة ًظش هی: 2تثػشُ

 .هستثٌی ّستٌذ

 ؛ (9ٔبدٜ)ٞبی آٔٛصؿیأتیبص اص خذَٚ  فؼبِیت  80وؼت حذالُ -3

                                                           
 .های علمیهمذیریت حوزه شناسایی نخبگان و استعذادهای برتر حوزوی با همکاری مراکس - 
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 (.10ٔبدٜ)ٞبی پظٚٞـیأتیبص اص خذَٚ فؼبِیت  80وؼت حذالُ  -4

 .ّای ػلویِ تأییذ ضَدتَسط هؼاًٍت پژٍّص حَصُ 4تایذ تَسط هؼاًٍت آهَصش ٍ تٌذ 3ٍ 2تٌذّای : 3تثػشُ

 گی پژوهشی شرایط اختصاصی نخة. 5ماده 

 :ؿشایظ اختلبكی ٘خجٍی پظٚٞـی ثٝ ؿشح ریُ اػت

 ؛(4ٔبدٜ  1ٔغبثك تجلشٜ)ػبَ حضٛس فؼبَ دس دسع خبسج فمٝ ٚ اكَٛ 7حذالُ  -1

 ؛(4ٔبدٜ  2ثب تٛخٝ ثٝ تجلشٜ)ػبَ ػبثمٝ تذسیغ ٔٛفك 5حذالُ  -2

 (. 9ٔبدٜ)ٞبی آٔٛصؿیأتیبص اص خذَٚ  فؼبِیت  30وؼت حذالُ  -3

 أتیبص آٖ اص غیش تذسیغ خبسج ثبؿذ؛  200ٔـشٚط ثش ایٗ وٝ حذالُ ( 10ٔبدٜ)ٞبی پظٚٞـیص خذَٚ فؼبِیتأتیبص ا 300وؼت حذالُ  -4

 .ّای ػلویِ تأییذ ضَدتَسط هؼاًٍت پژٍّص حَصُ 4تایذ تَسط هؼاًٍت آهَصش ٍ تٌذ 3ٍ  2تٌذّای : تثػشُ

 شرایط اختصاصی نخثگی تثلیغی و امور فرهنگی. 6ماده

 :تجّیغی ٚ أٛس فشٍٞٙی ثٝ ؿشح ریُ اػت ؿشایظ اختلبكی ٘خجٍبٖ

 ؛(4ٔبدٜ  1ٔغبثك تجلشٜ)ػبَ حضٛس فؼبَ دس دسع خبسج فمٝ ٚ اكَٛ 5حذالُ  -1

 (.10ٔبدٜ)ٞبی پظٚٞـیأتیبص اص خذَٚ فؼبِیت 40وؼت حذالُ -2

 ػبَ ػبثمٝ فؼبِیت تجّیغی ٚ أٛس فشٍٞٙی ٔٛفك؛ 10حذالُ  -3

 (.11ٔبدٜ)ٞبی تجّیغی ٚ أٛس فشٍٞٙیفؼبِیتأتیبص اص خذاَٚ   50وؼت حذالُ  -4

 .ّای ػلویِ تأییذ ضَدتَسط هؼاًٍت تثلیغ حَصُ  4ٍ  3تایذ تَسط هؼاًٍت پژٍّص ٍ تٌذّای  2تٌذ: تثػشُ

 شرایط اختصاصی نخثگان مذیریتی . 7ماده

 : ؿشایظ اختلبكی ٘خجٍبٖ ٔذیشیتی ثٝ ؿشح ریُ اػت

 ؛(4ٔبدٜ  1ٔغبثك تجلشٜ)ٚ اكَٛ ػبَ حضٛس فؼبَ دس دسع خبسج فمٝ 5حذالُ  -1

 ؛(10ٔبدٜ)ٞبی پظٚٞـیأتیبص اص خذَٚ فؼبِیت 30وؼت حذالُ  -2

 ...(.ٔبدٜ)ٞبی ٔذیشیتیأتیبص اص خذَٚ فؼبِیت 70وؼت حذالُ  -3

 .ّای ػلویِ تأییذ ضَدستط حَصُتَسط هؼاًٍت ری  3تایذ تَسط هؼاًٍت پژٍّص ٍ تٌذ  2تٌذ: تثػشُ    

 نخثگان اخالقی و ترتیتی شرایط اختصاصی . 8ماده

 :ٞبی ػّٕیٝ ثٝ ؿشح ریُ اػتؿشایظ اختلبكی ٘خجٍبٖ اخاللی ٚ تشثیتی حٛصٜ

 ؛(4ٔبدٜ  1ٔغبثك تجلشٜ)ػبَ حضٛس فؼبَ دس دسع خبسج فمٝ ٚ اكَٛ 5حذالُ  -1

 ؛ (9ٔبدٜ)ٞبی آٔٛصؿیأتیبص اص خذَٚ  فؼبِیت  20وؼت حذالُ  -2

 ؛(10ٔبدٜ)پظٚٞـیٞبی أتیبص اص خذَٚ فؼبِیت 30وؼت حذالُ  -3

 ؛(11ٔبدٜ)ٞبی تجّیغی ٚ أٛس فشٍٞٙیأتیبص اص خذاَٚ فؼبِیت 20وؼت حذالُ  -4

 ...(.ٔبدٜ)ٞبی اخاللی ٚ تشثیتیأتیبص اص خذَٚ ؿبخق 70وؼت حذالُ  -5

 .ّای ػلویِ تأییذ ضَدستط حَصُّای ریتایذ تَسط هؼاًٍت 5تا  2تٌذّای : تثػشُ

 های نخبگیامتیاز فعالیت: فصل سوم

 های آموزشیامتیاز فعالیت. 9ماده

 :ؿٛدٞبی آٔٛصؿی ثش اػبع خذَٚ ریُ ٔحبػجٝ ٔیأتیبص فؼبِیت

 ػٙٛاٖ سدیف

حذاوثش 

أتیبص ٞش 

 ٔٛسد

حذاوثش 

أتیبص ٞش 

 سدیف

1 

ویفیت 

 تذسیغ

 

 تؼّظ ػّٕی

 

 5 (ٔذّػب، اػتذالَ، ٔجبدی ٚ ِٛاصْ ٔذػب)تجییٗ ٔٛضٛع دسػی

55 

 5 ثٝ ػؤاالت ٌٛیی كحیح ٚ ٔٙغمی پبػخ

 5 اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ٔتؼذّد ٚ ٔتٙبػت ثب دسع 

 5 آٌبٞی اص ٔجبحث خذیذ ٚ ٔغبِت ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع تذسیغ

 2 داؿتٗ ثیبٖ ؿیٛا دس ا٘تمبَ ٔغبِت دسػیؿیٜٛ آٔٛصؽ 
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 تأثیشٌزاس

 

 2 ٘ظٓ ٚ پیٛػتٍی ٔٙغمی دس اسائٝ ٔغبِت

 2 ..(ػخٙشا٘ی، ثحث ٌشٚٞی، پشػؾ ٚ پبػخ ٚ)ثذیغ دس تذسیغ ٞبی ٔتّٙٛع ٚاػتفبدٜ اص سٚؽ

 2 ...(دی ٚ وتت، ٔدّّبت، ػی)اسخبع ثٝ ٔٙبثغ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع دسع

 2 دس كٛست أىبٖ ٚ ٘یبص...( تختٝ، سایب٘ٝ ٚ)آٔٛصؿی  اػتفبدٜ اص ٚػبیُ وٕه

 

تشثیت عالة 

 ٔٛفك

 

 2 تالؽ خٟت ؿىٛفبػبصی اػتؼذاد عالّة

 4 ایدبد سٚحیّة تحمیك ٚ پظٚٞؾ دس عّّبة

 4 ٞبی ػّٕی عالة٘ظبست ػّٕی ثش فؼبِیت

 اخالق آٔٛصؿی

 

 3 اٞتٕبْ ثٝ ا٘غ ٚ استجبط ثب عالة

 3 ٞبی اخاللی ٚ ٔؼٙٛی دس عالةتمٛیت اٍ٘یضٜ

 3 ثشخٛسد كحیح ٚ ٔٙغمی ثب آسای دیٍشاٖ

 3 تٛاضغ

 3 ظبٞشسػبیت آساػتٍی 

2 

 وٕیت تذسیغ ٞش دسع دس یه ػبَ

 5/0 1ٔمغغ ٔمذٔبت ٚ ػغح 

 1 ػغح ػبِی 25

 5/1 خبسج

3 
 ػبَ اخیش 10ٔٛفمیت ػّٕی  ؿبٌشداٖ دس 

 

 1 ٕٔتبصی تحلیّی ٞش  ؿبٌشد؛

25 

 2 ؛(ػبَ 3ثٝ اصای ٞش )ػبثمٝ تذسیغ ٞش یه اص ؿبٌشداٖ

 2 حٛصٚی دس ػغح ّٔی؛ ٞبی ػّٕی ٔؼتجشٔٙتخت یىی اص خـٙٛاسٜ

 2 .ٔٙتخت إِپیبد ػّٕی آٔٛصؽ

 20 10 اػتبدی ٕ٘ٛ٘ٝ 4

 ٔذیشیت آٔٛصؿی ٔٛفك 5
 2 فمظ یه ػبَ

30 
 3 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)ثیؾ اص یه ػبَ

 155 خٕغ

ضوٌاً . ضَدلحاظ هی دسغذ آى 40ّای آهَصضی دس داًطگاُ تش اساس خذٍل فَق هؼادل ساصی ٍ هحاسثِ ضذُ ٍ اهتیاص فؼالیت: تثػشُ

 .ضَدتذسیس فقط دس هقاطغ کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی هٌظَس هی

 های پژوهشیامتیاز فعالیت. 10ماده

 :ؿٛدٞبی پظٚٞـی ثش اػبع خذَٚ ریُ ٔحبػجٝ ٔیأتیبص فؼبِیت
 ػمف أتیبص (حذاوثش -حذالُ)أتیبص  ػٙٛاٖ فؼبِیت ػّٕی سدیف

 - 10 -5 وتبة پظٚٞـی   1

 (وتبة 6) 42 7  -5/3 ا٘تمبدی وتبةتلحیح   2

 (وتبة 2)10 5  -2 تلحیح غیش ا٘تمبدی وتبة  3

 (وتبة 3)5/16 5/5 – 5/2 (ثب ٔحتٛای ٘مذ یه اثش ػّٕی)وتبة ا٘تمبدی   4

 (وتبة 6) 33 5/5 – 5/2 تشخٕٝ وتبة ػّٕی   5

 - 7 –3 (ٔمشستمشیشات دسع خبسج ٕٞشاٜ ثب ٘ظشیبت پظٚٞـی ) وتبة تمشیشی ٕٞشاٜ ثب پظٚٞؾ  6

 (وتبة 7) 35 5 –2 (تمشیشات دسع خبسج) وتبة تمشیشی  7

 (وتبة 6) 42 7 – 3 وتبة تأِیفی  8

 (وتبة 3)5/13 5/4 – 2 ٚیشایؾ ٔحتٛایی وتبة ػّٕی  9

 (وتبة 2) 5 5/2 – 5/1 وتبة ػّٕی( ٔلذسیبثی)تحمیك   10

 - 7  -3 ٔمبِٝ پظٚٞـی   11

 (ٔمبِٝ 6) 15 5/2 – 5/1 (ػّٕیثب ٔحتٛای ٘مذ یه اثش ) ٔمبِٝ ا٘تمبدی  12

 (ٔمبِٝ 10)30 3 – 5/1 تشخٕٝ ٔمبِٝ ػّٕی  13

 (ٔمبِٝ 10) 35 5/3 – 5/1 ٔمبِٝ تشٚیدی  14

 (ٔمبِٝ 4) 8 2 – 1 ٘بٔٝٔمبِٝ ػّٕی كذدسكذ ٔؼتخشج اص سػبِٝ ٚ پبیبٖ  15

 - 10 – 5 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)تذسیغ خبسج ثب ٔحتٛای ٘ٛآٚسی ػّٕی  16

 (دٚ ٔٛسد)16 8 – 4 4٘بٔٝ ػغح  پبیبٖ  17
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 (دٚ ٔٛسد) 14 7  -3 3٘بٔٝ ػغح  پبیبٖ  18

 - 12 – 6 اسائٝ وشػی ٘ٛآٚسی  19

 - 8 – 4 اسائٝ وشػی ٔٙبظشٜ  20

 - 6 – 3 اسائٝ وشػی ٘مذ  21

 ( ٔٛسد 7) 21  3 –1 اسائٝ وشػی آصادا٘ذیـی  22

 (ٔٛسد 5) 25 5  -1 (پشٚپٛصاَ)تذٚیٗ عشح پظٚٞـی  23

 (ٔٛسد 5) 5/7 5/1 – 5/0 ٔدبٔغ ٔؼتجش ػّٕی ٞبی پظٚٞـی دس ٌضاسؽ ػّٕی عشح  24

 (ٔٛسد 5) 20 4 – 2 4٘بٔٝ ػغح  سإٞٙبیی پبیبٖ  25

 (ٔٛسد 5) 15 3  -5/1 3٘بٔٝ ػغح  سإٞٙبیی پبیبٖ  26

 (ػبَ 7) 70 10 – 5 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)سیبػت پظٚٞـٍبٜ/ ٔذیشیت پظٚٞـی ػبصٔب٘ی  27

 (ػبَ 7) 56 8 – 3 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـٍبٜسیبػت پظٚٞـىذٜ ٚ / ٔذیشیت پظٚٞـی ػبصٔب٘ی  28

 (ػبَ 7) 49 7 – 3 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـىذٜ ٚ ٔذیشیت ٌشٜٚ/ ٔذیشیت پظٚٞـی ػبصٔب٘ی  29

 (ػبَ 5) 15 3 – 1 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)ٔذیش ٔؼئَٛ ٘ـشیبت ػّٕی  30

 (ػبَ 5) 15 3 – 1 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)ػشدثیش ٘ـشیبت ػّٕی  31

 (ػبَ 5) 5/7 5/1 – 5/0 (ثٝ اصای ٞش ػبَ)تحشیشیٝ ٘ـشیبت ػّٕیٞیأت   32

 (ٔٛسد 5)  40 8 – 2 ٔذیش پشٚطٜ ٚ عشح پظٚٞـی  33

 (ػبَ 5) 35 7 – 3 (ثٝ اصای ٞش ػبَ) ػضٛیت دس ؿٛساٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ػّٕی ػیبػت ٌزاسی ٚ تلٕیٓ ٌیشی  34

 (ٔٛسد 5) 25 5 – 2 ٞبی ػّٕی ٔؼتجشدثیشی ٕٞبیؾ  35

 .ّای ػلوی هؼتثش پزیشفتِ ضذُ تاضٌذّا ٍ ًطستهقاالت هزکَس دس خذٍل فَق تایذ دس هدالت ػلوی هؼتثش یا دس ّوایص: تثػشُ 

 های تثلیغی و امور فرهنگیامتیاز فعالیت. 11ماده 

 :ؿٛدٞبی تجّیغی ٚ أٛس فشٍٞٙی ثش اػبع خذاَٚ ریُ ٔحبػجٝ ٔیأتیبص فؼبِیت

 اخالق دس تجّیغ -1

 ضشیت ؿبخق سدیف

خٕغ  أتیبص

 أتیبص

حذاوثش 

 ػبِی أتیبص 

20- 1/19 

 خیّی خٛة

19- 1/17 

 خٛة

17- 1/15 

 ٔتٛػظ

15-  12 

 60      3 **ػمال٘یت ٚ اػتذاَ  1

 60      3 **اؿتٟبس ثٝ تمٛا  2

 60      3 **كذالت ٚ ػُٕ ثٝ ٌفتبس  3

 60      3 *اخالف 4

 60      3 *ػشكٝ تجّیغكجش ٚ اػتمبٔت دس ٔـىالت  5

 60      3 *ٞبحشیت ٚ ػذْ ٚاثؼتٍی ثٝ اؿخبف، احضاة ٚ ٌشٜٚ 6

 40      2 *ػضت ٘فغ ٚ اػتغٙبء 7

 40      2 ٍ٘شیتذثیش ٚ آیٙذٜ 8

 40      2 *سحٕت ٚ ٔحجت ٘ؼجت ثٝ ٔشدْ 9

 40      2 *ؿشح كذس 10

 40      2 *٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط 11

 40      2 *أب٘تذاسی 12

 40      2 ؿدبػت 13

 40      2 *سػبیت صیّ سٚحب٘یت 14

 40      2 *صیؼتی صٞذ ٚ ػبدٜ 15

 40      2 *فشٚتٙی ٚ تٛاضغ 16

 40      2 *سٚیی ٚ حؼٗ خّك خٛؽ 17

 40      2 *تجـیش ٚ ا٘زاس ٘ؼجت ثٝ ٔشدْ 18

 40      2 *خیش خٛاٞی ٚ ٘لیحت 19

 20      1 آساػتٍی ظبٞش 20

 20      1 ایثبس ٚ اص خٛد ٌزؿتٍی 21
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 20      1 تٛخٝ ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ ٚ ٔحشٚٔبٖ 22

 940      47 خٕغ

ًثایذ اص )*( داسکوتش تَدُ ٍ اهتیاص ّش یک اص  هَاسد ستاسُ "خیلی خَب"ًثایذ اص حذ )**( داساهتیاص ّش یک اص هَاسد دٍ ستاسُ: 1تثػشُ 

 .کوتش تاضذ "خَب"حذ 

 .آیذتِ دست هی(  47)  "هدوَع ضشایة"تش  "ّاهدوَع اهتیاص ضاخع"ّا اص تقسین هؼذل کل ضاخع: 2تثػشُ 

 ٞبی تجّیغیٟٔبست -2

 ضشیت ؿبخق سدیف

خٕغ  أتیبص

 أتیبص

 حذاوثش أتیبص 

 ػبِی

20- 1/19 

 خیّی خٛة

19- 1/17 

 خٛة

17- 1/15 

 ٔتٛػظ

15-  12 

 80      4 *فٗ خغبثٝ  1

 60      3 *والػذاسی  2

 60      3 *ثیبٖ تفؼیش لشآٖ  3

 60      3 ثیبٖ ٔؼبسف ٚ اخالق 4

 60      3 *ثیبٖ احىبْ  5

 60      3 *٘ٛیؼٙذٌی  6

 40      2 اػتفبدٜ اص ادثیبت فبخش 7

 40      2 اػتفبدٜ ٔٙبػت اص ٞٙش 8

 40      2 پبػخ ثٝ ؿجٟبت ٚ ػؤاالت 9

 40      2 ٔٙبظشٜ 10

 40      2 (ؿبُٔ تشتیُ، تدٛیذ ٚ تحمیك)ٟٔبست لشائت لشآٖ 11

 20      1 اػتفبدٜ ٔٙبػت اص اثضاس ٚ فٙبٚسی خذیذ 12

 20      1 ٞبػبیش ٟٔبست 13

 620      31 خٕغ

 .تاضذ "ػالی"یا  "خیلی خَب"تایذ دس حذ )*( داساهتیاص حذاقل یکی اص هَاسد ستاسُ: 1تثػشُ

 .آیذتِ دست هی( 31) "هدوَع ضشایة"تش  "ّاهدوَع اهتیاص ضاخع"ّا اص تقسین هؼذل کل ضاخع: 2تثػشُ

 ٞبی تجّیغیفؼبِیت -3

ف
دی

س
 

 ٘ٛع فؼبِیت

ٚاحذ 

ٔحبػجٝ 

 فؼبِیت

أتیبص 

 فؼبِیت

 ضشیت ویفیت
حذاوثش 

 أتیبص

 ػمف أتیبص

 ٔتٛػظ خٛة ػبِی
ٞش 

 فؼبِیت
 ٞش سدیف

1 

تجّیغ 

 ػٕٛٔی

 

 

 ػخٙشا٘یٔٙجش ٚ 

 یه ٔبٜ

3 2 5/1 1 6 60 

150 

210 

 15 2 1 5/1 2 1 البٔٝ ٕ٘بص

 30 4 1 5/1 2 2 ٞبی دیٙیثشٌضاسی والع

 15 2 1 5/1 2 1 ثشٌضاسی خّؼبت ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی

 30 4 1 5/1 2 2 استجبط ثب ٔشدْ

 ثشٌضاسی خّؼبت پبػخ ثٝ ػؤاالت ٚ ؿجٟبت
یه 

 خّؼٝ

5/0 2 
5/1 1 1 30 

2 

تجّیغ 

 تخللی

 

تجّیغ 

دا٘ـٍبٜ

 ی

 

 

 ػخٙشا٘ی 

 یه ٔبٜ

5/3 2 5/1 1 7 70 

180 

 15 2 1 5/1 2 1 البٔٝ ٕ٘بص

 35 4 1 5/1 2 2 ٞبی دیٙیثشٌضاسی والع

 15 2 1 5/1 2 1 ثشٌضاسی خّؼبت ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی

 35 4 1 5/1 2 2 استجبط ثبدا٘ـدٛیبٖ، اػبتیذ ٚ وبسوٙبٖ

 ثشٌضاسی خّؼبت پبػخ ثٝ ػؤاالت ٚ ؿجٟبت
یه 

 خّؼٝ

1 2 
5/1 1 2 40 

 تجّیغ 

دا٘ؾ 

آٔٛصی، 

خٛاٖ، 

 ػخٙشا٘ی 

 یه ٔبٜ

2 2 5/1 1 4 50 

150 
 15 2 1 5/1 2 1 البٔٝ ٕ٘بص

 55 5 1 5/1 2 5/2 ٞبی دیٙیثشٌضاسی والع

 25 5 1 5/1 2 5/2 ثشٌضاسی خّؼبت ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی
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٘ٛخٛاٖ ٚ 

 وٛدن

            

 30 4 1 5/1 2 2 استجبط ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٔؼّٕبٖ ٚ اِٚیبء

 ثشٌضاسی خّؼبت پبػخ ثٝ ػؤاالت ٚ ؿجٟبت
یه 

 خّؼٝ

5/0 2 
5/1 1 1 25 

 ٔـبٚسٜ 3
10 

 خّؼٝ

2 2 
5/1 1 4 15 15 

4 
كذا )تجّیغ دس سػب٘ٝ 

 (ٚ ػیٕب

 وبسؿٙبع ٔزٞجی سػب٘ٝ 
یه 

 ثش٘بٔٝ

5/1 2 
5/1 1 3 60 

100 

تِٛیذ ثش٘بٔٝ، ٔحتٛا، ) تِٛیذ ٔحلٛالت

 ...(فیّٕٙبٔٝ ٚ

یه 

 ٔحلَٛ

5 2 
5/1 1 10 40 

5 

تجّیغ دس فضبی 

ػبیت، )ٔدبصی 

ٚثالي، ٘ـشیبت 

اِىتشٚ٘یه ٚ 

 (  تبالسٞبی ٌفتٍٛ

 ٔحتٛای اسائٝ ؿذٜ ٚ سٚصآٔذ

 ٔبٜ 6

4 2 5/1 1 8 55 

 لبِت ػبیت یب ٚثالي

2 2 

5/1 1 4 4 

 ای فشٍٞٙی تجّیغیتِٛیذ ٘شْ افضاس سایب٘ٝ 6
یه 

 ٔحلَٛ

4 2 
5/1 1 8 32 

 تجّیغ ٔىتٛة 7

 وتبة ػّٕی فشٍٞٙی 
یه 

 خّذ

8 2 
5/1 1 16 64 

85 

 ٔمبِٝ 
یه 

 ٔمبِٝ

3 2 
5/1 1 6 48 

8 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

 

ٔؼدذ سٚػتب ٚ ثخؾ، ٔؼدذ ؿٟش، )ٔذیشیت ٔؼدذ

 (ٔؼدذ خبٔغ ٚ ٔؼدذ ٟٔٓ ؿٟش

یه 

 ػبَ

6- 3 2 
5/1 1 12 36 

110 

 تأػیغ ٚ ٔذیشیت ٔؤػؼبت خلٛكی فشٍٞٙی ٚ دیٙی
یه 

 ٔٛسد

10- 5 2 
5/1 1 20 40 

 ٔؼؤِٚیت ٔؤػؼبت خلٛكی فشٍٞٙی ٚ دیٙی

یه 

 ػبَ

6- 3 2 5/1 1 12 36 

 42 14 1 5/1 2 7 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی فشٍٞٙیٔذیشیت ػبِی ػبصٔبٖ

 36 12 1 5/1 2 6 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی فشٍٞٙیٔذیشیت ٔیب٘ی ػبصٔبٖ

 30 10 1 5/1 2 5 ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی فشٍٞٙیٔذیشیت سدٜ پبییٗ ػبصٔبٖ

 18 6 1 5/1 2 1 -3 ٔذیش ٔؼئَٛ یب ػشدثیش ٘ـشیبت فشٍٞٙی داسای ٔدٛص

 12 4 1 5/1 2 1 -2 ٞیأت تحشیشیٝ ٘ـشیبت فشٍٞٙی داسای ٔدٛص

9 

 ػبیش

 

-فؼبِیت

ٞبی 

 تجّیغی   

 خذٔبت ثشخؼتٝ دس ػشكٝ لشآٖ ٚ ػتشت
یه 

 ٔٛسد

10- 4 2 
5/1 1 20 45 

55 

 تشثیت ٔجّغ
ثٝ اصای 

 ٘فش ٞش

5/2 2 
5/1 1 5 30 

یه  تؼبٖٚ دس خیش ٚ فؼبِیت دس أٛس خیشیٝ

 ػبَ

4 2 5/1 1 8 12 

 12 6 1 5/1 2 3 یبسی ٘یبصٔٙذاٖ ٚ ٔحشٚٔبٖ 

 ػبیش ٔٛاسد

ثٝ 

حؼت 

 ٔٛسد

2 2 

5/1 1 4 10 

 اثتىبس، خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی   10
یه 

 ٔٛسد

6- 3 2 
5/1 1 12 55 55 

11 
تجّیغ، تفؼیش، اخالق ٚ تؼّیٓ ٚ )تخللی ٔشتجظ ٞبی ٌزسا٘ذٖ سؿتٝ

 (تشثیت

ٞش 

 سؿتٝ
5 2 5/1 1 10 20 20 

 تأثیشٌزاسی ٚیظٜ 12
 65 ػٕك تأثیش

100 
 35 دأٙٝ تأثیش

 750 خٕغ أتیبص

قثل اص ایي پٌح  ّایّای پٌح سال اخیش هٌظَس ضذُ ٍ تِ اصای ّش یک اص سالّای تثلیغی ٍ فشٌّگی، فؼالیتدس هحاسثِ فؼالیت: 1تثػشُ

 .دسغذ اهتیاص کسة ضذُ تِ آى اضافِ خَاّذ ضذ 2سال، 
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-هحشٍم، فشقِ)اضافِ، اهتیاص تثلیغ دس هٌاطق خاظ% 10تا ( هخاطثاى غیش ایشاًی)اهتیاص تثلیغ دساصهذت ٍ تثلیغ دس خاسج اص کطَس: 2تثػشُ

اضافِ هٌظَس خَاّذ % 5اضافِ ٍ تثلیغ خْادی  تا % 8تا ..( ّای تشک اػتیاد، تیواسستاى ٍصًذاى، کوپ)ٍ اهاکي خاظ..( ًطیي، هشصی ٍ

 .ضذ

 .  اهتیاص است 60، (تأثیشگزاسی ٍیژُ)12 حذاقل اهتیاص الصم اص سدیف: 3تثػشُ

 : هحاسثِ اهتیاص ًْایی تِ ضشح ریل است: 4تثػشُ

 

 های علمی و فرهنگی امتیاز سایر فعالیت. 12ماده 

 :ؿٛدٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙی ثٝ ؿشح خذَٚ ریُ ٔحبػجٝ  ٔیأتیبص ػبیش فؼبِیت
 أتیبص ػٙٛاٖ سدیف

 2/0 (ثٝ اصای ٞش خضء)حفظ لشآٖ   1

 حفظ ٟ٘ح اِجالغٝ  2

 5/4 وُ

 3 دٚ ػْٛ

 5/1 ػْٛیه 

3  

ثشٌضیذٌی دس 

ٞبی خـٙٛاسٜ

 ٔؼتجش 

   4ٚ  6، 8 (٘فشات اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ  ثٝ تشتیت) إِّّی سدٜ اَٚ اص لجیُ ٕٞبیؾ وتبة ػبَ حٛصٜ ٚ فبساثیّٔی ٚ ثیٗ

حذ اوثش 

30 

٘فشات اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ  ثٝ ) إِّّی سدٜ دْٚ اص لجیُ ٕٞبیؾ وتبة ػبَ خٕٟٛسی اػالٔیحٛصٚی، ّٔی ٚ ثیٗ

 (تشتیت

6  ،4  ٚ2  

  5/1ٚ  3، 5/4 (٘فشات اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ  ثٝ تشتیت) إِّّی سدٜ ػْٛ اص لجیُ وٍٙشٜ دیٗ پظٚٞبٖحٛصٚی، ّٔی ٚ ثیٗ

 14  -7 ٞبی ػّٕیٝ یب وـٛسداؿتٗ ٘مؾ ثشخؼتٝ دس حُ یه ٔؼضُ ساٞجشدی یب وبسثشدی ٟٔٓ ٚ ٔٛسد ٘یبص حٛصٜ  4

 ایثبسٌشی  5

 25ٚ حذاوثش  25/0 (ثٝ اصای ٞشٔبٜ)لجُ اص ا٘مالة  آصادٌی ٚ ػٛاثك ص٘ذاٖ

 30 (ثٝ ثبال% 70)خب٘جبصی 

 20 % (70تب% 50ثیٗ )خب٘جبصی 

 10 % (50تب % 25ثیٗ )خب٘جبصی 

 5 % (25تب % 10ثیٗ )خب٘جبصی 

 20ٚ حذاوثش  25/0 (ثٝ اصای ٞش ٔبٜ)سصٔٙذٌی 

 5  -1 ٞبی لبثُ تٛخٝ ػّٕی ٚ فشٍٞٙیػبیش فؼبِیت  6

 محاسثه امتیاز نهایی. 13ماده 

 :ؿٛدأتیبص ٟ٘بیی تٛػظ ٔشوض ثٝ ؿشح خذَٚ ریُ ٔحبػجٝ ٔی
 سٚؽ ٔحبػجٝ ػٙٛاٖ ٘خجٝ سدیف

 ٞبی آٔٛصؿیأتیبص فؼبِیت( + ٞبی پظٚٞـیأتیبص فؼبِیت× % 50+ )ٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙی أتیبص ػبیش فؼبِیت ٘خجٝ آٔٛصؿی 1

 ٞبی پظٚٞـیأتیبص فؼبِیت( +  ٞبی آٔٛصؿیأتیبص فؼبِیت× %50+ )ٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙی ػبیش فؼبِیتأتیبص  ٘خجٝ پظٚٞـی 2

ٞبی أتیبص فؼبِیت(+ ٞبی آٔٛصؿیأتیبص فؼبِیت× %40( + ) ٞبی پظٚٞـیأتیبص فؼبِیت× % 40+ )ٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙی أتیبص ػبیش فؼبِیت ٘خجٝ تجّیغی  3

 تجّیغی ٚ فشٍٞٙی

 أتیبص ٔذیشیت  ( + ٞبی آٔٛصؿیأتیبص فؼبِیت× %40( + ) ٞبی پظٚٞـیأتیبص فؼبِیت× % 40+ )ٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙی أتیبص ػبیش فؼبِیت ٜ ٔذیشیتی٘خت 4

٘خجٝ اخاللی ٚ  5

 تشثیتی

 أتیبص اخالق ٚ تشثیت  ( + ٞبی آٔٛصؿیأتیبص فؼبِیت× %40( + ) ٞبی پظٚٞـیأتیبص فؼبِیت× % 40+ )

 ٞبی ػّٕی ٚ فشٍٞٙیأتیبص ػبیش فؼبِیت

 

 .دس ٞیأت أٙبی ٔشوض ثٝ تلٛیت سػیذ 28/8/1392ایٗ دػتٛساِؼُٕ دس یه ٔمذٔٝ، ػٝ فلُ، چٟبسدٜ ٔبدٜ ٚ ٞفذٜ تجلشٜ دس تبسیخ  .14ماده 

 

 

امتیاز نهایی =

هایفعالیت تبلیغی امتیاز 

10
+ هایامتیازمهارت تبلیغی    + × امتیاز اخالق در تبلیغ 0/625 

 


