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 مقدمٍ:

ت ي تا َدف رعایت عدداتت  فضای رقاتتی سازودٌ میان وشریاایجاد  سایش کیفیت وشریات داوشجًیی يوظر تٍ اَمیت اف

ارزیداتی   تدرای ، کمیتٍ واظر تر وشریات داوشگاَی داوشگاٌ یسد اقددا  تدٍ یُیدٍ ي یىظدیی مهیارَدایی      در حمایت از آوُا

 گیرد:مهیارَای زیر صًرت می اساسَا ترارزیاتی ومًدٌ است. داوشجًیی وشریات

 

                                    

 پایثىدی تٍ قًاویه. 6                                     

 . محتًایی2                وشریات غیرعلمی

 . شکلی ي ساختاری3                                     

 

 

 شکلی ي ساختاری.1                               

 َامیسان مشارکت ي کیفیت َمکاری .2                   وشریات علمی

 محتدًایی ي علدمی .3                                    

 

 گیرود:ب ي ج قرار می ،سطح اتف سٍاساس امتیازات کسة شدٌ در کلیٍ وشریات داوشجًیی تر

 

 امتیاز 177یا  77وشریات سطح اتف: وشریات دارای                                   

 امتیاز 69یا  47دارای  وشریات سطح ب: وشریات                    سطح وشریٍ

 امتیاز 47: وشریات دارای کمتر از وشریات سطح ج                                   

 

شًود ي  تىدی میاساس مهیارَای ذکر شدٌ ارزیاتی ي سطحشریات داوشجًیی تٍ صًرت ساالوٍ ترالز  تٍ ذکر است و 

 .گرددتىدی یهییه میمیسان ي وًع حمایت از آوان تراساس ایه سطح

 

 



 حَصُ ًـشیبت غیشػلوی

 اهتیبص ؿبخص ؿبخص کالى سدیف
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 اسصیبثی

 پبیجٌذی

 ثِ قَاًیي

 5 سػبیت دػتَسالؼول اجشایی ًـشیبت داًـگبّی ٍ هصَثبت کویتِ ًبظش ثش ًـشیبت 
 4 هؼتوش  اًتـبس هٌظن ٍ

 2 تٌبػت ؿوبسگبى )تیشاط( ٍ تؼذاد ؿوبسگبى ثشگـتی 
 4 ػَیی ٍ تٌبػت هطبلت ثب حَصُ فؼبلیت هصَة ًـشیِ ّن

 2 ًـبى ٍ صیشًـبى )لَگَ ٍ صیشلَگَ( هٌبػت ٍ ثبثت ٍ دسج ؿٌبػٌبهِ کبهل ًـشیِ 
 9 سٍی ػبیت، ٍثالگ یب کبًبل هؼتٌذ ثِ ًبم ًـشیِ( داؿتي ًؼخِ الکتشًٍیکی )ثبسگزاسی ًـشیِ 

 22 هجوَع اهتیبص 
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اسصیبثی ؿکلی ٍ 

 ػبختبسی

 5  فبسػیسػبیت اصَل ًگبسؽ ٍ دػتَس صثبى 
 5  طشح جلذ یب صفحِ اٍل هٌبػت

 5  تیتش ٍ ػکغ اٍل ًـشیِ هتٌبػت ثب هحتَای ًـشیِ

 6  تیتش هٌبػت ٍ جزاةاػتفبدُ اص ػَتیتش، تیتش، لیذ، هیبى
 6  ثٌذی هٌبػت ٍ چیٌؾ گشافیکیآسایی ٍ ػتَىخالقیت دس صفحِ

 9  اػتفبدُ اص قلن هٌبػت ثشای هطبلت ٍ تیتشّب
 92 هجوَع اهتیبص 

 (622هجوَع کل اهتیبصات )
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اسصیبثی 

 هحتَایی

 6  ًـشیِ )داؿتي ؿَسای ػشدثیشی، ّیأت تحشیشیِ ٍ... ( تؼبٍى ٍ ّوکبسی دس اًتـبس
 4  گیشی اص ًظشات اًذیـوٌذاى ٍ خجشگبى ّش حَصُاػتٌبد ثِ هٌبثغ هؼتجش ٍ ثْشُ

)تَلیذی ثَدى هطلت، رکش هٌجغ خجش ٍ ًَیؼٌذُ  اصبلت داؿتي هقبالت ٍ هطبلت هٌتـش ؿذُ دس ًـشیِ

 هطلت(
7 

 3  ػشدثیشداؿتي ػشهقبلِ یب ػخي 

 4  تٌَع داؿتي هطبلت ًـشیِ )هقبلِ، خجش، گضاسؽ، هصبحجِ، طٌض، داػتبى،کبسیکبتَس ٍ ...(
 6  تَجِ ثِ ًکبت دیٌی، اخالقی ٍ اًؼبًی دس تٌظین ٍ اًتـبس ًـشیِ

 6  تَجِ ثِ اصل ٍحذت ٍ ّوجؼتگی دیٌی ٍ هلی
 8 کتبثخَاًی، هحیط صیؼت( ٍ اًؼکبع آى دس ًـشیِّبی فشٌّگی داًـگبُ )کتبة ٍ تَجِ ثِ اٍلَیت

ّب ثِ ٍیظُ داًـگبُ تٌبػت هطبلت ًـشیِ ثب جبهؼِ ّذف )داًـجَیبى( ٍ اًؼکبع هَضَػبت هشتجط ثب داًـگبُ

 6  یضد

 52 هجوَع اهتیبص



 حَصُ ًـشیبت ػلوی
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اسصیبثی ؿکلی ٍ 

 ػبختبسی

 5 صفحِ آسایی ٍ طشاحی هٌبػت 
 5 هتَى ؿیَا ٍ سٍاى ٍ تصبٍیش هٌبػت 

 5 ٍیشاػتبسی هٌبػت ٍ سػبیت خط ٍ دػتَس صثبى 

 5 دسیبفت هقبلِ تب اًتـبس ٍ چبح  ػبص ٍ کبس

 5  ًظن دٍسُ اًتـبس
 5 ػبثقِ تقذیش 

 37 هجوَع اهتیبص 

 اهتیبص ؿبخص ؿبخص کالى سدیف
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اسصیبثی هیضاى 

هـبسکت ٍ 

کیفیت ّوکبسی 

 ّب

 2 تؼذاد ؿوبسگبى ًـشیِ 
 5 ّوکبسی گشٍّی ٍ کبس جوؼی داًـجَیی 

 5  ّوکبسی ثب دیگش ػبصهبى ّب

 6 هٌذی اص هـبٍساى ػلوی یب ّیبت تحشیشیِ هتـکل اص افشاد ثب تحصیالت ثبالتش ثْشُ

 5  ًقؾ هـبسکتی، ًظبستی ٍ داٍسی اػتبداى
 7  هـبسکت حذاکثشی داًـجَیبى دس تْیِ هحتَا ٍ هقبلِ ًَیؼی

 37 هجوَع اهتیبص 

 اهتیبص ؿبخص ؿبخص کالى سدیف
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اسصیبثی هحتَایی 

 ٍ ػلوی
 

 5 ًؼجت هقبالت ػلوی تَلیذی ثِ کل هقبالت 
 5 ػلوی دس هقبالت -جبهؼیت هطبلت ٍ ؿیَُ اػتذاللی

 5  ّبی ػلوی ٍ تخصصی داًـگبّی یب ثشٍى داًـگبّیهصبحجِ

 5 تٌَع ٍ ّوبٌّگی هحتَا ثب ًَع، هَضَع ٍ هخبطت 

 5  اػتجبس اػتٌبدات ٍ اسجبػبت دس هقبالت
 5 پشداختي ثِ هَضَػبت خالقبًِ ٍ سٍصآهذ 

 5 هطبلت کبسثشدی ٍ هتٌبػت ثب ًیبصّبی ػلوی کـَس 
 هؼبئل هلی یب کتبثخَاًی،  ّب، هحیط صیؼت،ّبی اجتوبػی )سٍیذادّب ٍ هٌبػجتتَجِ ثِ هؼئَلیت

  ای ٍ ...(هٌطقِ 
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 47 هجوَع اهتیبص 

 (622جوغ کل اهتیبص ) 


