
 بسمه تعالی                                                                                         
 

 1 - 1 - 2فرم شماره                                       امتیازات توانایی علمی داوطلب                                                                         

 /     /        :تاریخ                                                                                                                            دانشگاه لرستان: مؤسسه      
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 : متقاضی عضویت      

 مستندات همراه شاخص ردیف
حداکثر 
 امتیاز

 زامتیا

  02 مصاحبه توانایی تدریس، تهیه طرح درس 1

  5 گواهینامه معتبر سوابق تدریس 0

 مجالت علمی پژوهشی، علمی ترویجی،چاپ مقاالت در  3
 سایر مجالت دارای مجوز از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

  15 مقاالت مربوطه

  5 مقاالت مربوطه ارائه مقاالت در کنگره های ملی و بین المللی 4

  15 کتب مربوطه تألیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی فرد 5

  12 گواهینامه معتبر مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی 6

  5 مستندات معتبر ت علمی کنگرها داوری در مجله معتبر علمی و هیأت تحریریه و یعضویت در هیأ 7

  12 مستندات معتبر عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان 8

9 
افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های . المپیاد معتبر علمیاخذ جایزه جشنواره یا 

ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و 
 دکتری و رتبه اول، دوم، و سوم امتحان تخصصی و فوق تخصصی

  15 مستندات معتبر

  5 مصاحبه از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطالعاتیتوانایی استفاده  12

  12 گواهینامه معتبر ... (عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ) تسلط به زبان رایج در مجامع علمی  11

  5 معتبرمستندات  معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 10

 کیفیت دانشگاه محل تحصیل در آخرین مقطع تحصیلی 13
آخرین مدرک 

 تحصیلی
5  

 کیفیت دانشگاه محل تحصیل در مقاطع تحصیلی قبل 14
مدارک تحصیلی 

 مقاطع قبل
5  

  10 مستندات معتبر فعالیت های فناوری 15

  5 مستندات معتبر راه اندازی فعالیت های آموزشی 16

  4 مستندات معتبر ت علمیخدمت تخصصی به عنوان عضو هیأابقه س 17

  12 گواهینامه معتبر گواهی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه های تخصصی 18

  0 مصاحبه طراحی بسته های آموزشی 19

  02 مصاحبه بالینی ویژه در رشته تخصصی/ مهارت فنی  02

  183 مجموع                                          



 

 مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی                                                                             :ت علمی أعضو هی        
 : رشته تحصیلی         
 :ت علمی أمرتبه هی        
: امضا                                                                                            :امضا         


