
واحدردیف
امتیاز 

خود 

اظهاری

امتیاز 

منطقه

امتیاز 

اداره 

کل

 جهت نیاز مورد مدارکتوضیحات

منطقه در پرونده تشکیل

 پایان کارت کپی و اصل امتیاز1هر ماه 11

خدمت

 مربوطه صفحات کپی و اصل-215

شناسنامه

 مربوطه صفحات کپی و اصل امتیاز4به ازای هر فرزند 34

شناسنامه

فرزند شهید ،فرزند و همسر 

و باالتر ، فررزند %50جانباز 

آزاده سه سال و باالتر

30-

همسرشهید ،برادر یا خواهر 

شهید،فرزند یا همسر جانباز کمتر 

وفرزند آزاده کمتر از سه % 50از 

سال

15-

15پدر

15مادر

10همسر

152 تا 12از 
به ازای هرمقدار نمره 

  دو 12معدل  باالتر از 

برابر امتیاز می گیرد

173 تا 15ز 1
به ازای هرمقدار نمره معدل  

  سه برابر امتیاز 15باالتر از 

می گیرد

4 به باال17از
به ازای هر مقدار نمره 

 چهار 17معدل باالتر از 

.برابر آن امتیاز می گیرد

20رتبه اول

10رتبه دوم

5رتبه سوم

نشان های دولتی وتقدیر نامه 

از رئیس جمهور و کارمند نمونه
10-

وزیر، معاون رئیس جمهور و 

استاندار
8-

معاون ، قائم مقام وزیر و رئیس 

سازمان
7-

معاون سازمانهای  وابسته و تقدیر 

نامه  طبق ضوابط
5-

-4مدیرکل ، معاون استاندارو فرماندار

رئیس اداره، بخشدار ومعاون  و 

ریاست پردیس 

(مورد 3حداکثر)فرماندار

2-

 تقدیرنامه کپی و اصل

(تاریخ و شماره دارای)

 از معدل تائید گواهی

دانشگاه

 و شاهد کل اداره گواهی

ایثارگران امور

15

40

6

6

12

حداکثر امتیاز

24

15

12

30

مالک ارزیابی

دریافت تشویق 

در زمان )ها 

تحصیل در 

پردیس 

(فرهنگیان

8

خانواده 

ایثارگران

فرزند

تاهل

خدمت سربازی

4

معدل کل  *

صدم نمره )

معدل نیز 

محاسبه 

(.گردد

6

خانوده 

فرهنگی
ممهور حکم

دانشگاه از رتبه تائید گواهی

- 5

رتبه در رشته تحصیلی 

دانشجو
7

دانشجویان 

ممتاز رتبه 

اول تا سوم

20

10

5

30

دانشگاه فرهنگیان1395فرم سازماندهی فارغ التحصیالن مهرماه 

.(این فرم با توجه به جدول زمانبندی در سامانه انجام پذیردتکمیل)

:                              شهر آدرس  محل سکونت:                              محل تولد :                              نام پدر:                                     نام و نام خانوادگی

: پالک :                                         کوچه :                                         خیابان:                         روستا:                      بخش 

:شماره پرسنلی:                                            شماره دانشجویی:                                           شماره ملی:                                  پردیس محل تحصیل

:تلفن ثابت :ضروری یا ارسال پیامک تلفن همراه جهت تماس:                                               رشته تحصیلی 



واحدردیف
امتیاز 

خود 

اظهاری

امتیاز 

منطقه

امتیاز 

اداره 

کل

 جهت نیاز مورد مدارکتوضیحات

منطقه در پرونده تشکیل
حداکثر امتیاز مالک ارزیابی

 کسب موفقیت 

در )های ویژه 

زمان تحصیل 

در پردیس 

دریافت تائیدیه و جایزه از مراکز معتبر 

سطح کشوری تخصصی مرتبط 

( امتیاز10)(حداکثر یک مورد)

10

 ترجمه 15تالیف )تالیف وترجمه کتاب 

10)
10-15

ترجمه  ( امتیاز 7تا 2) تالیف مقاله 

( امتیاز 2)مقاله 
7- 2

 با ارائه گواهی سخنرانی در همایش 

(حداکثر سه مورد)
3

2( امتیاز2) ارائه پوستر در همایش 

1/5جاپ چکیده در همایش

حداکثر سه )حضور در همایش علمی 

(مورد با ارائه گواهی
1

کپی و مدرک اصل امتیاز2هر مهارت 102

معتبر گواهی ارائه-113

 و ثریا سایت گواهی ارائه-125

عضویت شماره

 امتیاز1 / 5به ازای هرجز 131/5
 قرآن اداره تائید گواهی

 آموزش کل اداره وعترت

اصفهان استان پرورش و

--

سقف امتیازبین المللیکشوریاستانی دانشگاهی

10202530اول

7152025دوم

5101520سوم

15

کارت مربی 

گری و داوری 

رشته های 

ورزشی

فقط یک رشته ورزشی در نظر 

گرفته می شود
5

فقط یک رشته ورزشی در 

نظر گرفته می شود
کپی و مدرک اصل

 پژوهش کارشناس تائید با

منطقه

تالیف وترجمه 

کتاب و مقاله

شرکت در 

همایش

رتبه در  ***

مسابقات و 

المپیاد های 

علمی 

فرهنگی 

در )ورزشی 

زمان تحصیل 

در پردیس 

(فرهنگیان

14

از مراکز معتبر فنی و حرفه ایICDLگواهی نامه مدارک 

.  شیوه محاسبه امتیازات پژوهشی بر اساس فرم پیوست می باشد9جهت بند  **

( امتیاز می باشد 30سقف امتیاز این بند  ).  فقط در یک رتبه و یک سطح می توان از امتیاز استفاده کرد14بند در ***  

ثبت اختراع

عضو سازمان نخبگان بنیاد

6

5

30

. دانشجو با توجه به معدل می تواند  از یک تا سه ردیف امتیاز  نمره معدل استفاده نماید6در بند   *

5

45

 یک در فقط 14 بند در  

 توان می سطح یک و رتبه

 ). کرد استفاده امتیاز از

 30 بند این امتیاز سقف

( باشد می امتیاز

سطح

با آزمون توسط اداره )حافظین قرآن 

قرآن وعترت اداره کل آموزش و پرورش 

(استان اصفهان

رتبه

کپی و مدرک اصل

30 9

10

 در زمان تحصیل 9بند  **

در پردیس فرهنگیان می 

.باشد


