جدول شماره –1تهيه مواد آموزشي ( ایجاد بخش ،آزمایشگاه ،دانشکده ،گروه آموزشي ،رشته جدید ،طراحي بسته های آموزشي مانند پوسترهای
آموزشي ،راهنمای یادگيری یا نرم افزار آموزشي)
ردیف

نام مواد آموزشي

تاریخ ایجاد و
تکميل

نوع
محل ایجاد

مالحظات (مدرك تائيد كننده مربوط به
تهيه مواد آموزشي ضميمه گردد).

جدول شماره  -2مربوط به سوابق تدریس (تهيه طرح درس ،طرح ایده های نو برای ارایه دروس)
ردیف

ترم تحصيلي

نام درس

تعداد واحد

تعدادواحد معادل

نوع درس نظری باليني

مالحظات (گواهي معتبر هر یك از

درس

در درس مشترك

 ،آزمایشگاهي

واحدها یا ساعت مشاركت در
آموزش باليني ضميمه شود).

جدول شماره  – 3گواهي علمي اضافه بر مدرك و شركت در كارگاههای تخصصي (گواهي عضویت در مراكر  EDCو  ، EDOگواهي دوره ،MPH
ارایه مدرك  ،MSگواهي دوره های  6ماهه تا  1ساله خارج از كشور)
گواهي عضویت در
 EDCیا EDO

:

گواهي دوره MPH

گواهي ارایه مدرك MS

گواهي دوره های  6ماهه تا 1
ساله خارج از كشور

مالحظات(مدرك

تائيد

كننده

مربوطه و مستندات ضميمه گردد).

جدول شماره  -4انجام طرحهای پژوهشي
( مجری طرح ملي پژوهشي – همکار اصلي طرح ملي پژوهشي  -مجری طرح پژوهشي – همکار اصلي طرح پژوهشي )
ردیف

عنوان طرح پژوهشي

تاریخ ارائه

اسامي همکاران به ترتيب

سمت در ارتباط با فعاليت

اولویت (شامل نام متقاضي)

(مجری و همکار)

مالحظات(مدرك

تائيد

كننده

مربوطه و مستندات ضميمه گردد).

جدول شماره  -5ارائه مقاالت در كنگره های داخلي و خارجي (شامل مقاالت كامل در كنگره های ملي و بين المللي و ارایه خالصه مقاالت در كنگره
های ملي و بين المللي)
ردیف

نام كنگره

تاریخ

موضوع

محل

نوع شركت

موضوع

برگزاری

ارائه سخنراني به

گزارش یا

ترتيب (شهامل نهام تائيد كننده مربوطه

كشور

صورت شفاهي یا

سخنراني

و مستندات چاپ

پوستر

اسامي همکاران بهه مالحظات
متقاضي)

مقاالت
گردد).

(مدرك

ضميمه

جدول شماره  - 6چاپ مقاالت در نشریات معتبر داخلي و بين المللي (شامل مقاالت علمي – پژوهشي بين المللهي  – ISIمقهاالت بهين المللهي
 ISCو مقاالت علمي پژوهشي داخلي – مقاالت علمي ترویجي – سایر مقاالت)
ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله تحقيقي

نام نشریه

ناشر یا

مشخصات

محل انتشار

نشریه
سال
چند
م

شمار
ه

تاریخ انتشار
ما
ه

سال

اسامي همکاران به

مالحظات (مدرك

ترتيب اولویت

تائيد كننده

(شامل نام

مربوطه و

متقاضي)

مستندات چاپ
مقاالت ضميمه
گردد).

جدول شماره  -7عضویت و همکاری در هيئت تحریره مجالت معتبر علمي ( شامل گهواهي داوری و ارزیهابي مقهاالت ،گهواهي عضهویت در هيهات
تحریریه مجالتي كه  2 impact factorسال مجالت بين المللي بر اساس  ، ISC ، ISI ،scopusباالی  0/6باشهد ،گهواهي عضهویت در هيهات
تحریریه مجالت داخلي مورد تایيد وزارتين-گواهي عضویت در هيات علمي كنگره ها)
ردیف

نام مجله

نام سردبير مجله

سال عضویت

مدت همکاری

نوع همکاری

مالحظات (گواهي و
مستندات معتبر
ضميمه گردد).

جدول شماره  – 8مربوط به كتابها (تاليف كتاب با قيد نوع و سال انتشار ،تاليف كتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشي خهود ،تهدوین كتهاب بهه
عنوان منبع آموزشي – ویرایش علمي كتاب ،تاليف بخشي از كتاب – ترجمه كتاب – تجدید چاپ كتاب تاليفي در صورتيکه  20درصهد ماالهب
آن تغيير یافته باشد)
نوع فعاليت

عنوان كتاب به زبان اصلي

مربوط بهه

چههاپ

نوع كتاب

ردیف

درس
تاليف

ترجمه

تجدید چاپ
ویراستاری

چندم
درسي

كمك
درسي

پایه

ناشر

اسههامي همکههاران

مالحظات (گواهي

به ترتيب اولویهت

و مستندات معتبر

(شههههامل نههههام

ضميمه گردد).

متقاضي)

جدول شماره  – 9تسلط به زبان دوم (شامل گواهي معتبر آزمون  ،MCHE ،TOFEl ، IELTSسایر زبانها با ارایه مدرك معتبر)
نام زبان دوم

ميزان تسلط به زبان

نوع مدرك زبان دوم

مالحظات (گواهي و مستندات معتبر ضميمه گردد).

جدول شماره  -10فعاليتهای فناوری (ثبت اختراع داخلي با تایيدیه علمي – سابقه یکسال پسا دكترا – ثبت اختراع جههاني ماهابق اسهتانداردهای
 US pattentو  – Euro pattentتجاری سازی فناوری با تایيد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری -دستيابي و فروش دانش فني بها تایيهد
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری)
ردیف

نام فعاليت فناوری

تاریخ

موضوع

مالحظات (گواهي و مستندات
معتبر ضميمه گردد).

جدول شماره  -11اخذ جوایز از جشنواره ها و المپيادهای معتبر علمي (دانشگاهي  ،كشوری  ،بين المللي) و موارد دیگر شامل تقدیر و تشویق –
رتبه های اول تا سوم بورد تخصصي و فوق تخصصي – مدال المپياد دانشجویي كشوری – مدال المپياد دانش آموزی جهاني – رتبه های آزمون
سراسری برای هر مقاع – گواهي دانشجوی نمونه كشوری – گواهي عضویت در بنياد ملي نخبگان یا گواهي دفاتر استعدادهای درخشان)
رديف

* عنوان

نوع

مرجع صادر كننده

مالحظات (گواهي و مستندات معتبر

جدول شماره  – 12سوابق اشتغال متقاضي ( گواهي و مستندات سابقه خدمت هيات علمي و غير هيات علمي)

ضميمه گردد).

نام محل كار گذشته
و فعلی

واحد
سازمان

نوع
مسئوليت

نوع
استخدام

شهرستان

تاريخ تاريخ
شروع پايان

نشاني

تلفن

