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 بسمه تعالی

 داوطلبارشد پرستاری و مامایی  انکارشناسعلمی  تواناییفرم مربوط به امتیازات 

 جهت گذراندن دوران تعهد خدمت بعنوان هیات علمی مستقر در بالین
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 مستندات الزم موضوع ردیف

 توانایی تدریس، تهیه طرح درس 1
 Microteachingمصاحبه و ارزیابی 

 (خواهد شدمحیط بالینی نیز انجام  در) 

 گواهی نامه معتبر  سوابق تدریس 2
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 ت در مجتا ت لمیی، ژووهیی،لمیی،ترویجی و سایر مجتا ت چاپ مقاال

 دارای مجوز از کییسیون نیریا ت لموم ژزشکی کیور
 مقاال ت مربوطه

 مقاال ت مربوطه ارائه مقاال ت در کنگره های داخمی و بین الیممی 4

 کتاب مربوطه تألیف و ترجیه کتاب در زمینه تخصصی فرد 5

 گواهی نامه معتبر ژووهیی مجری و یا هیکاری در ژروژه های 6

 مستندا ت معتبر لضویت در هیأ ت تحریریه و یا داوری در مجمه معتبر لمیی 7

 مستندا ت معتبر لضویت در بنیاد ممی نخبگان و دفاتر استعداد های درخیان 8
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 اخذ جایزه از جینواره یا الیپیاد معتبر لمیی

های ممی،  افتخارا ت لمیی مانند دانیجوی نیونه کیوری، جینواره

های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول  رتبه

 دوره کارشناسی ارشد

 مستندا ت معتبر

 

 رسی توانایی لمییارزیابی مستقیم توسط کارگروه بر توانایی استفاده از توانیندیهای نوین الکترونیک و بانک های اطتالاتی 11

 انگمیسیتسمط به زبان  11
گواهی نامه معتبر یا ارزیابی مستقیم توسط کارگروه بررسی 

 توانایی لمیی

  ل نیرا ت کارشناسی، کارشناسی ارشدمعد 12

  یمیمقطع تحص نیدر آخر لیدانیگاه محل تحص تیفیک 12

  یقبم یمیدر مقطع تحص لیدانیگاه محل تحص تیفیک 13

  یتهای فناوریفعال 14

  راه اندازی فعالیتهای آموزشی 15

 گواهی نامه معتبر گواهی لمیی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه های تخصصی 16

 مواد آموزشی تهیه شده  یآموزش یبسته ها یطراح 17

  بالینی ویوه در رشته تخصصی/مهار ت فنی 18

 


