
 سیستم شعاع به جای کارت زنی  معیارهای الزم برای استفاده از

 

زض ذظَص زستَضالعول چگًَگی استفازُ اعضای ّیأت علوی زاًشگاُ اظ سیستن شعاع بِ جای  14/08/1391هظَبِ هَضخ  طبق

: هعیاضّای ٍضٍز بِ ایي ططح بِ شطح شیل اعالم هی گطززّیات ضئیسِ زاًشگاُ  10/08/1394کاضت ظًی ٍ هظَبِ هَضخ 

 

: ای الزم جهت ورود به طرح استفاده از سیستم شعاع به جای کارت زنیمعیاره

 زٍضُ اظ زٍضُ ّای اضظیابی زض طی یک سال هٌتْی بِ زضذَاست 10حساقل تکویل  -1

 (گاًِ فعالیت ّای آهَظشی 12جساٍل )کسب حساقل اهتیاظ آهَظشی هَضز اًتظاض اظ فعالیت ّای آهَظشی  -2

 فعالیت ّای پژٍّشی "هقاالت ٍ هحظَالت پژٍّشی"ظاض اظ جسٍل کسب حساقل اهتیاظ پژٍّشی هَضز اًت -3

اهتیاظ کل اظ هجوَع فعالیت ّای آهَظشی، پژٍّشی، زضهاًی، )کسب حساقل اهتیاظ هَضز اًتظاض اظ هجوَع فعالیت ّا  -4

 (هسیطیتی ٍ ذاضج زاًشگاُ

  هطبَطِهستقین تأییس کٌٌسُ اضظیابی تَسط تأییس اطالعات تکویل شسُ زض زٍضُ ّای  -5

هَضز، ًظط ضئیس بیواضستاى  حسب هی تَاًسزاًشکسُ ضئیس ) هعاٍى تحقیقات ٍ فٌاٍضی زاًشگاُ /فقت ضئیس زاًشکسُهَا -6

  .(یا هسیط گطٍُ هطبَطِ ضا اذص ًوایس

پایش ثبت اطالعات اعضای ّیات علوی زاًشگاُ زض سیستن شعاع طبق زستَضالعول اجطایی ابالغ شسُ استقطاض سیستن  -7

   1394/ 06/ 08هَضخ  94/ص/1443طی ًاهِ شواضُ 

اظ سَی هعاٍى  بطای هست ظهاى هشرضاستفازُ اظ سیستن شعاع بِ جای کاضت ظًی  هجَظ ضسویٍ طسٍض  هطاتب تأییس -8

آهَظشی زاًشگاُ  

الظم است زضذَاست ّای جسیس ٍ یا  25/12/1393هَضخ  93/ز/19433/140پیطٍ اطالع ضساًی طی ًاهِ شواضُ ّوچٌیي 

 "هْط ّط سال پاًعزّناٍل تا " ٍ  "فطٍضزیي پاًعزّن تا بیست ٍ پٌجن"ی قبلی زض باظُ ّای ظهاًی زضذَاست توسیس هجَظ ّا

بسیْی است زض طَضت عسم . جْت طسٍض هجَظ جسیس بِ هعاًٍت آهَظشی زاًشگاُ اضسال گطزز( بستِ بِ ظهاى طسٍض هجَظ قبلی)

یستن شعاع بِ جای کاضت ظًی لغَ هی گطزز ٍ اظ ابتسای اضسال زضذَاست ّا زض باظُ ظهاًی تعییي شسُ، هجَظ استفازُ اظ س

.  بایس کاضت ظًی هجسزا بطقطاض گطزز( بستِ بِ تاضید لغَ هجَظ)اضزیبْشت ٍ یا آباى هاُ 

 


