جمهوري اسالمي ايران
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي کشور
معاونت آموزشي ،فني و پژوهشي

راهنمای ثبت نام در سامانه رتبه بندی مشاوران حقیقی

توجه :قبل از ورود به سامانه ،مطالعه دقیق و کامل اين راهنما الزامي مي باشد.

*ماده قانوني :تبصره( )6ماده( )2قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور
*آيین نامه :موضوع آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره( )6ماده( )2قانون افزایش
بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  9831هیئت وزیران
*شیوه نامه :تشخیص صالحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی(سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور) ابالغی سال 9812
* عوامل امتیاز آور( نحوه محاسبه هر آيتم در ادامه راهنما درج شده است):
نوع عامل(آیتم)

حداکثر امتیاز

نوع عامل(آیتم)

حداکثر امتیاز

مدرک تحصیلی(بسته به سطح تحصیلی)

38

مقاالت علمی

08

سوابق اجرایی مفید

988

دوره های آموزشی

08

سوابق مدیریتی

08

تحقیقات ،تالیفات و طرح های ارزنده

88

سوابق مشاوره ای و اجرایی

08

کنفرانسها و سمینارها

5

آزمون های ادواری

98

رتبه ها برتر و برگزیدگان علمی

95

*شاخص رتبه بندي مشاوران حقیقي (کارشناس) :
 -1كارشناس ممتاز :كارشناسي كه موفق به كسب حداقل  042امتياز از عوامل امتياز آور گردد .
 -0كارشناس خبره :كارشناسي كه موفق به كسب حداقل  022امتياز از عوامل امتياز آور گردد .
 -3كارشناس رتبه  :1كارشناسي كه موفق به كسب حداقل  162امتياز از عوامل امتياز آور گردد .
 -4كارشناس رتبه  : 0كارشناسي كه موفق به كسب حداقل  102امتياز از عوامل امتياز آور گردد .
 -5كارشناس رتبه  : 3كارشناسي كه موفق به كسب حداقل  02امتياز از عوامل امتياز آور گردد .
* نکته :مشاوران حقیقی فقط برای عناوین رشته ها و گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری میتوانند درخواست تشخیص صالحیت و رتبه بندی ارائه کنند.

*نحوه ثبت نام :
 )1ورود به سامانه ثبت نام سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي به نشاني www.iaeo.ir
با استفاده از اطالعات عضويت اعضاي حقیقي (نام کاربري و گذرواژه)

 )2مراجعه به منوي کاربري و انتخاب گزينه "رتبه بندي مشاوران"

 )3انتخاب رشته مورد تقاضا( مشاهده تمامي عوامل امتیاز آور):

 )4امتیاز مدرک تحصیلي:
مدرک تحصیلی

امتیاز

کارشناسی

08

کارشناسی ارشد

68

دکتری

38

*با توجه به موجود بودن سوابق تحصیلی در سامانه عضویت اعضاء نیاز به بارگذاری مدارک تحصیلی نمی باشد.
* حداکثر امتیاز این بند به کلیه فارغ التحصیالن دوره دکتری که فاقد معدل هستند تعلق می گیرد.

 )5سوابق مديريتي:

* سوابق مدیریت حداکثر  04امتیاز بشرح زیر:
الف  -سوابق مدیریت از سطح رییس اداره تا مدیر کل و پستهای همردیف با آنان به ازاء هر سال دو امتیاز
ب  -سوابق مدیریت از سطح مدیر کل به باال و پستهای همردیف با آن به ازاء هر سال  8امتیاز
ج  -سوابق مدیریت در سطح شرکتهای مهندسین مشاور رتبه  8به ازاء هر سال  9امتیاز – شرکتهای رتبه  2به ازاء
هر سال  9امتیاز – شرکتهای رتبه یك به ازاء هر سال دو امتیاز
د – سوابق مدیریت در سطح کارشناس مسئول به ازاء هر سال  9امتیاز
نکته :به منظور اضافه نمودن عنوان جدید ،با کلیك بر روی "افزودن سطر جدید" امکان درج سوابق بعدی فراهم می
شود.

نکته :ارائه حکم کارگزینی ،حکم مسئولیت در خصوص عناوین دولتی الزامی می باشد .همچنین در خصوص
فعالیتهای بخش خصوصی درج حکم مسئولیت به همراه ارائه لیست بیمه ای شرکت مذکور الزامی می باشد.

 )6سوابق مشاوره اي و اجرايي:
*سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیتهای مهندسین مشاور و اجرائی حداکثر  08امتیاز
( به ازاء هر سی میلیون ریال یك امتیاز)
* نکته :به استناد مصوبه یازدهمين جلسه هيئت عالي رتبه بندی ،داشتن سابقه(قرارداد) مشاوره ای و اجرایي به
منظور كسب رتبه خبره و ممتاز الزامي مي باشد.
* نکته :قراردادهای مورد نظر مي بایست دارای مفاصاحساب مالياتي و به تایيد سازمان نظام مهندسي
كشاورزی و منابع طبيعي استان مربوطه رسيده باشند.

 )6آزمون هاي ادواري:
*آزمون ادواری حداکثر  98امتیاز
* گواهی قبولی هر آزمون  5امتیاز

 )7دوره هاي آموزشي:
* طی دوره های آموزشی صرفاً مرتبط با رشته تحصیلی پس از اخذ مدرک کارشناسی (بازآموزی و نوآموزی
علمی و عملی بمدت  088ساعت) حداکثر  08امتیاز (هر  98ساعت یك امتیاز)
* تصویر گواهی مربوطه پس از اسکن در محل مورد نظر بارگذاری گردد.

 )7مقاالت علمي:
* مقاالت علمی حداکثر  04امتیاز بشرح زیر:
الف – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی به ازاء هر مقاله  5امتیاز
ب– امتیاز مقاله علمی ترویجی چاپ شده در مجالت علمی ترویجی داخلی و خارجی هر مقاله  8امتیاز
ج -امتیاز مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله  2امتیاز
د  -امتیاز مقاله علمی چاپ شده توسط مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر مقاله  9امتیاز
ه -خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر
مقاله یك امتیاز
و -امتیاز مقاله صددرصد مستخرج از رساله ( پایان نامه ) هر مقاله یك امتیاز
تبصره – احتساب امتیازات بندهای مذکور به تشخیص کمتیه تشخیص صالحیت و رتبه بندی استان می باشد.
* اسکن تصویر صفحه اول مقاله(با وضوح باال) و درج در قسمت مربوطه الزامی می باشد.
* به منظور اضافه نمودن عنوان جدید ،پس از ثبت مقاله قبلی با کلیك بر روری سطر جدید ،عنوان بعدی را وارد
نمایید.

 )7تحقیقات ،تالیفات و طرح هاي ازرنده:
*تحقیقات ،تألیفات ،ترجمه ها و طرحهای ارزنده حداکثر 88امتیاز بشرح زیر:
الف – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر به ازاء هر ترجمه  2امتیاز
ب – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجالت تخصصی داخل کشور به ازاء هر ترجمه  9امتیاز
ج  -امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجالت علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای
اجرایی به ازاء هر ترجمه (8/5نیم) امتیاز
د  -امتیاز طرحهای ارزنده که بص ورت ابتکار نوآوری و کار جدید برای اولین بار در کشور انجام گرفته باشد بر حسب
اهمیت هر طرح  5امتیاز با ارائه مدرک ثبت اختراع یا گواهی موسسات تحقیقاتی ذیربط
هـ  -امتیاز تألیف کتاب چاپ شده که حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده باشد بر حسب نوع ،موضوع و کیفیت
نگارش هر تألیف  5امتیاز
و – امتیاز تحقیقات مبتنی بر کار پژوهش در ابعاد پایه ای ،کاربردی و توسعه ای بازائ هر مورد پنج امتیاز
ز – امتیاز ترجمه چاپ شده یك کتاب مرتبط با تخصص فرد  2امتیاز
ح – امتیاز گزارش طرحهای تحقیقاتی به ازاء هر گزارش  5امتیاز با تایید موسسه تحقیقاتی معتبر

 )8شرکت در کنفرانس ها و سمینارها:

*سوابق شرکت در کنفرانسها ،سمینارها حداکثر  5امتیاز بشرح زیر است :
الف – امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای داخلی با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس به ازای هر مورد ( 8/5نیم) امتیاز
ب – امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی ازاء هر مورد حضور  9امتیاز

 )9رتبه هاي برگزيده و اختراعات ،نوآوري
* محاسبه امتیاز برای نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی براساس تأییدیه وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری بشرح زیر تعیین می گردد.
 -9نفر اول  95امتیاز
 -2نفر دوم  98امتیاز
 -8نفر سوم  5امتیاز
* احتساب  98امتیاز برای مخترعان ،مکتشفان ،محققان و به نژادگران برگزیده مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و
خارجی ( جشنواره بین المللی خوارزمی ،جشنواره جوان خوارزمی و  ) ...با تأیید و معرفی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

* امتیاز طرحهای ارزنده که بصورت ابتکار نوآوری و کار جدید برای اولین بار در کشور انجام گرفته باشد بر حسب
اهمیت هر طرح  5امتیاز با ارائه مدرک ثبت اختراع یا گواهی موسسات تحقیقاتی ذیربط

 )11واريز هزينه رتبه بندي و ثبت نهايي(ارسال درخواست به کمیته رتبه بندي استان)

نکته :پس از بررسی درخواست در کمیته استانی ،تصویر صورتجلسه حاوی نمره اکتسابی هر فرد در قسمت
کارتابل کارشناس استان بارگذاری می شود.
نکته :روند رسیدگی به پروندههای دو سطح خبره و ممتاز به استناد آیین نامه اجرایی تبصره  6ماده  2قانون
افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ،توسط هیئت عالی رتبه بندی صورت میپذیرد .که در این صورت
کمیته استانی می بایست موارد مورد نظر را به کارتابل سازمان مرکزی ارجاع دهد و یا به صورت دستی
جهت بررسی در کمیته مذکور ارسال نماید.
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دکتر محمد علي کمالي/مهندس رسول کريمي
مهندس امیر اشرفي

