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  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي )ارشناس(ك حقيقي مشاوران يبند رتبه شاخص

—————————————————————————————–  

 .گردد امتياز 240 حداقل كسب به موفق كه گردد يم اطالق كارشناسي به :ممتاز كارشناس) 1
 .گردد امتياز 200 حداقل كسب به موفق كه گردد يم اطالق كارشناسي به :خبره كارشناس) 2
 .گردد امتياز 160 حداقل كسب به موفق كه گردد يم اطالق كارشناسي به :1 رتبه رشناسكا) 3
 .گردد امتياز 120 حداقل كسب به موفق كه گردد يم اطالق كارشناسي به :2 رتبه كارشناس) 4
  .گردد امتياز 80 حداقل كسب به موفق كه گردد يم اطالق كارشناسي به :3 رتبه كارشناس) 5
  
  
  

  :سازمان نظام مهندسي )كارشناس( حقيقي مشاوران رتبه تعيين براي امتياز محاسبه نحوه و ضوابط

—————————————————————————————–  

 :شدبا يم زير شرحه ب) كارشناس( حقيقي مشاور رتبه تعيين و امتياز محاسبه براي الزم عوامل
 حصيليت مقطع - 1

  امتياز 40 ليسانسالف) 
 امتياز 60 يسانسل فوقب) 
  امتياز 80 دكترا) ج
 
  1 شماره جدول شرحه ب مؤثر و مفيد تجارب - 2

 و مفيد تجارب سنوات داراي كه متقاضياني براي 1 شماره جدول از مؤثر و مفيد تجارب سنوات احتساب نحوه – تبصره
  .باشد يم زير به شرح هستند دكتري و ليسانس فوق ليسانس، تحصيلي مقاطع در مؤثر
 ليسانس فوق مقطع در مؤثر و مفيد تجارب سنوات عنوان به ليسانس مقطع در مؤثر و مفيد تجارب سنوات دوسوم الف)
  .باشد يم احتساب قابل
 ليتحصي مقطع در مؤثر و مفيد تجارب سنوات عنوان به ليسانس فوق مقطع در مؤثر و مفيد تجارب سنوات دوسومب) 

  .باشد مي احتساب قابل دكتري
  
  امتياز 5 آزمون هر قبولي يگواه امتياز 10 حداكثر ادواري آزمون - 3
 
 ده هر يازا به( امتياز 40 حداكثر ياياجر و مشاور ينمهندس هاي يتفعال زمينه در شده انجام يقراردادها سوابق - 4
  امتياز) يك يالر يليونم
  
 :يرز به شرح امتياز 40 حداكثر مديريت سوابق - 5

 امتياز دو هرسال يازا به آنان با يفرد هم يها پست و يركلمد تا اداره رييس سطح از مديريت سوابقالف) 
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 امتياز 3 هرسال يازا به آن با يفرد هم يها پست و باال به يركلمد سطح از مديريت سوابقب) 
 ازاي به 2 رتبه هاي شركت – امتياز 1 هرسال ازاي به 3 رتبه مشاور مهندسين يها شركت سطح در مديريت سوابقج) 

 امتياز دو هرسال ازاي به يك رتبه هاي شركت – امتياز 1 هرسال
 امتياز 1 هرسال ازاي به مسئول كارشناس سطح در مديريت سوابقد) 
  
 دو ساعت 20 هر( امتياز 40 حداكثر) ساعت 400 به مدت يو عمل علمي نوآموزي و ازآموزي(ب آموزشي يها دوره طي - 6
  )متيازا

  
 زير: به شرح امتياز 40 حداكثر علمي مقاالت - 7

 امتياز 5 مقاله هر ازاي به خارجي و داخلي يپژوهش علمي مجالت در شده چاپ علمي مقاله امتيازالف) 
 امتياز 3 مقاله هر خارجي و داخلي ترويجي علمي مجالت در شده چاپ ترويجي علمي مقاله امتيازب) 
 امتياز 3 مقاله هر خارجي و داخلي معتبر علمي هاي يشهما و ها نسكنفرا در شده ارائه كامل مقاله امتيازج) 
 امتياز 3 مقاله هر ازاي به اجرايي يها دستگاه تحقيقاتي مؤسسات توسط شده چاپ علمي مقاله امتيازد) 

 يك مقاله هر خارجي و داخلي معتبر علمي هاي يشهما و ها كنفرانس يها مقاله مجموعه در شده چاپ مقاله خالصههـ) 
  امتياز

 امتياز يك مقاله هر) نامه يانپا( رساله از مستخرج صددرصد مقاله امتيازو) 
  .باشد مي استان يبند رتبه و صالحيت تشخيص يتهكم تشخيص به مذكور يبندها امتيازات احتساب – تبصره

  
 زير: به شرح امتياز 30 حداكثر ارزنده يها طرح و ها ترجمه ،تأليفات ،تحقيقات - 8

 امتياز 4 ترجمه هر ازاي به علمي مجالت در شده چاپ علمي و تخصصي متون ترجمه امتيازالف) 
  امتياز 5/1 ترجمه هر ازاي به كشور داخل تخصصي مجالت در شده چاپ علمي و تخصصي متون ترجمه امتيازب) 
  امتياز 5/2 هر ازاي به اجرايي يها دستگاه تحقيقاتي مؤسسات توسط شده چاپ علمي و تخصصي متون ترجمه امتيازج) 
 برحسب باشد گرفته انجام كشور در بار اولين براي جديد كار و نوآوري ابتكار صورت به كه ارزنده يها طرح امتيازد) 
 امتياز 5 طرح هر يتاهم

 تأليف هر نگارش كيفيت و موضوع ع،نو برحسب باشد نويسنده تجربيات از قسمتي حاوي كه شده چاپ تأليف امتيازهـ) 
  امتياز 5

 امتياز 5مورد  هر يبه ازا يا توسعه و كاربردي ،اي يهپا ابعاد در پژوهش كار بر مبتني تحقيقات متيازاو) 
 امتياز 5تا  1از  كتاب يك ترجمه يا تأليف امتيازز) 
 متيازا 5 گزارش هر ازاي به علمي يا تحقيقاتي يها طرح گزارش امتيازح) 

 .باشند يم استان يبند رتبه و صالحيت تشخيص كميته تشخيص به فوق يبندها امتياز احتساب – تبصره
  
 است: زير به شرح امتياز 5 حداكثر ينارهاسم ،ها كنفرانس در شركت سوابق - 9

 امتياز 1 مقاله ايهار و حضور مورد هر ازاي به مقاله ارايه و كشور داخل ينارهايسم و ها كنفرانس در حضور امتيازالف) 
  متيازا 5/2اله مق ارايه و حضور مورد هر ازاي به مقاله هيارا و كشور از خارج ينارهايسم و ها كنفرانس در حضور امتيازب) 
  امتياز 5/0 مورد هر ازاي به مقاله ارايه بدون كشور از خارج و داخل ينارهايسم و ها كنفرانس در حضور امتيازج) 
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 .گردد يم تعيين زير به شرح تحصيلي دوره معدل متيازا محاسبه -10

 متيازا 5  :16 تا 14 عدلالف) م
 امتياز 10  :18 تا 16 معدلب) 
  امتياز 20  :20 ات 18 معدلج) 

  .گيرد يم تعلق هستند معدل فاقد كه دكتري دوره يالنالتحص فارغ كليه به بند اين امتياز حداكثر – تبصره
  

 يها رشته دكتري و ارشد كارشناسي يها آزمون سوم و دوم اول، رتبه شدگان يرفتهپذ براي امتياز محاسبه -11
 .گردد يم تعيين زير به شرح ذيصالح مراجع كتبي اعالم بر اساس زيست يطمح و طبيعي منابع كشاورزي،

 امتياز 15 اول تبهرالف) 
 امتياز 10 دوم رتبهب) 
  امتياز 5 سوم رتبهج) 

  
 وزارت تأييديه بر اساس دانشجويي المللي ينب و يجهان معتبر يادهايالمپ سوم تا اول نفرات براي امتياز محاسبه -12

  .گردد يم تعيين زير به شرح يآور فن و تحقيقات علوم،
 امتياز 15 اول نفرالف) 
 امتياز 10 دوم نفرب) 
 امتياز 5 سوم نفرج) 

  
 معتبر علمي يها جشنواره و بقاتمسا برگزيده نژادگران به و محققان مكتشفان، مخترعان، براي امتياز 10 احتساب -13

 و تحقيقات علوم، وزارت معرفي و تأييد ا) بو... خوارزمي جوان جشنواره خوارزمي، المللي ينب جشنوارهي (خارج و داخلي
 .كشور نخبگان ملي بنياد و يآور فن

 از كمتر تجربي كار باسابقه) كارشناس( حقيقي مشاوران) ساعت 30 مدته ب حداقل( براي آموزشي دوره طي -  1تبصره 
 .باشد يم الزامي سال 3

 مركزي سازمان يپژوهش و فني آموزشي، معاونت توسط تخصصي يها رشته براي ادواري آزمون برگزاري - 2 تبصره
 .گردد يم اجرا و يزير برنامه
 مدرك دارندگان براي) امتياز 10( ادواري آزمون)، امتياز 40( آموزش دوره طي امتيازات حداكثر احتساب - 3 تبصره

 مقاله 3 ارايه به منوط سازمان عضو تحقيقاتي و آموزشي مؤسسات دانشگاه، علمي هاي يئته اعضاي و دكتري تحصيلي
  .باشد مي امتياز 10 مقاله هر ازاي به سازمان فصلنامه تحريريه يئته تأييد به قبول قابل علمي

  
  

***  


