مصادیق دریافت پایه تشویقی
 .1اػطای پایٍ تطًیقی تمام يقت جغطافیایی بط اساس تطفیغ سالیاوٍ


بٍ اػضای َیات ػلمی تمام يقت جغطافیایی بٍ اظای َط

 5پایٍ تطفیغ سالیاوٍ ،با وظط ضيسای زاوطکسٌ َا ي

مطاکع تحقیقاوی ،پس اظ ططح زض کمیتٍ تطفیؼات ،یک پایٍ تطًیقی تؼلق میگیطز.


مبىای محاسبٍ ایه بىس ،سال  82ذًاَس بًز (وامٍ /17/117398آ مًضخ 1388/3/24يظاضت بُساضت ،زضمان ي
آمًظش پعضکی)

 .2پایٍ تطًیقی بٍ حساکثط  10زضغس اظ اػضای ٌ یات ػلمی زض َط سال ي حساکثط تا سٍ پایٍ زض زيضان ذسمت ػضً َیات
ػلمی ي پس اظ تػًیب زض ضًضای زاوطگاٌ زض غًضت احطاظ ضطایط ظیط اػطا میگطزز:
 اعطای پایٍ تطًیقی بط اساس اذص وطان َای زيلتی یا جًایع بیه المللی (طبق مػًبٍ چُل ي یکمیه وطست
َیات امىای زاوطگاٌ مًضخ " 1392/10/16بٍ اػضای َیات ػلمی زاوطگاٌ کٍ مًفق بٍ اذص وطان َای زيلتی یا
جًایع بیه المللی می گطزوس .بٍ اظای َط وطان زيلتی یا جًایع ذاظ بیه المل لی یک پایٍ تطًیقی با تاییس ياحس ي
تطریع ي تػًیب ضًضای زاوطگاٌ قابل اػطا می باضس" ي ایه پایٍ اظ تاضید تػًیب قابل اػطا می باضس ).

 مرتطػیه ي مکتطفیه کٍ اذتطاع ي اکتطاف آوان زض مطاجغ شی ضبط بٍ ثبت ضسیسٌ باضس .
 بطگعیسگان ضتبٍَا ايل تا سًم جطىًاضٌَای ابه سیىا ،ضاظی ي ذًاضظمی

 اػطای پایٍ تطًیقی بٍ مجطی اغلی ططح مىترب جطىًاضٌ کطًضی آمًظضی ضُیس مطُطی

(ایه بىس اظ سال

 1389قابل اجطا ذًاَس بًز)
 افطازی کٍ امتیاظ اضتقاء آوان بٍ مطتبٍ زاوطیاضی ي استازی بٍ ضطح شیل باضس :
 کسب  170امتیاظ بطای زاوطیاضی ي  190امتیاظ بطای استازی اظ مجمًع چُاض مازٌ
 کسب زي بطابط امتیاظ زضوظط گطفتٍ ضسٌ (کف امتیاظ ) زض مازٌ سٍ (زض مًضز َیات ػلمی آمًظضی زض
مطتبٍ زاوطیاضی  70امتیاظ ي زض مطتبٍ استازی  90امتیاظ ي زض مًضز َیات ػلمی پژيَطی زض مطتبٍ
زاوطیاضی  90امتیاظ ي زض مطتبٍ استازی  110امتیاظ)
 کسب بیص اظ  90زضغس آضای مًافق حاضطیه زض جلسٍ َیات ممیعٌ زاوطگاٌ
 کسب حساقل  18امتیاظ اظ کیفیت تسضیس بطای اػضای َیا ت ػلمی آمًظضی ي  4/5امتیاظ اظ کیفیت
تسضیس بطای اػضای َیات ػلمی پژيَطی
 ػسم مطزيزی پطيوسٌ زض وًبتَای قبلی زض َمان مطتبٍ
 حساکثط اوتظاض بطای اضتقا بٍ مطتبٍ باالتط  7سال
 افطاز با فؼالیت َای بطجستٍ ي يیژٌ زض ضاستای تًسؼٍ زاوطگاٌ بٍ پیطىُاز یکی اظ مؼايوت َا ،با اضائٍ زالیل ي
تًجیُات کٍ بٍ تاییس ضئیس زاوطگاٌ ضسیسٌ باضس  ( .اػطای پایٍ َای ایه بىس اظ سال  1388قابل اجطا ذًاَس
بًز).
 بىسَای  1ي  2بٍ غًضت مستقل مىظًض میضًوس ي اجطای آوُا قابل جمغ ذًاَس بًز .

