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امتیاز تمدیدامتیاز صدورشرحعنوان

 امتیاس20حذاکثز  امتیاس20حذاکثز  امتیاس ارائٍ مقالٍ الشامیست5َز مقالٍ ارائٍ مقالٍ در کىگزٌ  *1

اوتشار مقالٍ در وشزیات علمی ي پژيَشی  ي تزيیجی معتثز2
 امتیاس در وشزیات 3 تا 1 امتیاس در وشزیات علمی پژيَشی ي 5 تا 1َز مقالٍ تیه 

تزيیجی تىا تٍ تشخیص کمیتٍ استاوی
 امتیاس40حذاکثز  امتیاس20حذاکثز 

 امتیاس60حذاکثز  امتیاس30حذاکثز  امتیاس تىا تٍ تشخیص کمیتٍ استاوی20 تا 5َز کتاب  چاج کتة علمی تالیف شذٌ مزتثط دامپششکی3

 امتیاس30حذاکثز  امتیاس20حذاکثز  امتیاس تىا تٍ تشخیص کمیتٍ استاوی10 تا 2َزکتاب چاج کتة علمی تزجمٍ شذٌ مزتثط دامپششکی4

 امتیاس30حذاکثز  امتیاس30حذاکثز  امتیاس10َز اختزاع اکتشاف- اختزاع 5

تذين سقف امتیاس30حذاکثز امتیاس تىا تٍ تشخیص کمیتٍ استاوی5 تا 1َز ريس حضًر در کىگز6ٌ

 امتیاس30حذاکثز  امتیاس30حذاکثز  امتیاس5َز ريس کارگاٌ امًسشی7

 امتیاس70حذاکثز  امتیاس70حذاکثز  امتیاس5َز ديرٌ شزکت در ديرٌ َای مذين  **8

 ريس یک امتیاس5َز مزتثط (کار آمًسی  )شزکت در ديرٌ َای عملی  ***9
پزياوٍ / تزای صذير مجًس 

 امتیاس الشامیست20کسة 
 امتیاس20حذاکثز 

 امتیاس30حذاکثز  امتیاس30حذاکثز  ريس یک امتیاس5َز پذیزش کار آمًس**** 10

 امتیاس30حذاکثز  امتیاس30حذاکثز  امتیاس تىا تٍ تشخیص کمیتٍ استاوی5 تا 3َز ديرٌ یا کارگاٌ  تذریس ديرٌ َای مذين ي کارگاٌ ي تالیف ديرٌ َای مذين غیز حضًری مًرد تائیذ ساسمان وظام11

        

. درصد امتیبسات َز وفز در سبل می تًاود ثصًرت غیز حضًری ثبشد 30 حداکثز 

تمدید پروانه /جدول امتیازات بخش آموزشی جهت صدور

در َزکىگزٌ امتیبس حداکثز دي مقبلٍ ثزای َز وفز محسًة می شًد *  

 درصد در وظز گزفتٍ می شًد10 درصد ي ثزای سبیزیه 40 درصد ، ثزای وفز سًم 50 در صد ، ثزای وفز ديم 60میشان امتیبس ثزای وًیجسىدٌ مسئًل یب وگبرودٌ ايل مقبلٍ یب کتت * 

 سبعت می ثبشد 6َز ريس جلسٍ امًسشی حداقل  **  

 امتیبس ثزای شُزستبن َب الشامیست 20 امتیبس ثزای کالن شُز ي مزاکش استبن َب ، حداقل 25پزياوٍ، کست حداقل / ثزای صدير مجًس **  

 امتیبس 10 امتیبس ثزای شُزستبن َب ي حداقل 20 امتیبس ثزای مزاکش استبن َب ، حداقل 25 امتیبس اس امتیبسات ديرٌ َبی امًسشی ثزای کالن شُز َب ، حداقل 35پزياوٍ ،کست حداقل / ثزای تمدید مجًس**   

.ثزای مىبطق محزيم ي کمتز تًسعٍ یبفتٍ الشامی می ثبشد 

.پزياوٍ الشامیست / شزکت در کبر آمًسی مزتجط ثزای صدير مجًس *** 

پزياوٍ در مزاکش استبن پذیزش حداقل  دي وفز کبرآمًس در سبل الشامی می ثبشد / ثزای تمدید مجًس ****


