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 بسمه تعالی

 گشور عالیو مراکس آموزش  دانشگاه ها  هیأت علمی عضویت درعلمی داوطلب  تواناییفرم مربوط به امتیازات 
 

   : آخرین مدرک تحصیلی   : شماره ملی        شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی:

 : دانشکده                    رشته تحصیلی:

 موضوع ردیف
داکثر ح

 امتیاز
 مستندات الزم امتیاز پایه** نحوه امتیازدهی

امتیاز 

 کسب شده

  تَاًبیی تذسیغ، تْیِ طشح دسع 1

                               اًتمبل هفبّین تخللی )هلبحجِ( دس وویتِ                      

هلبحجِ ٍ اسصیبثی 
Microteaching 

ثش اػبع سؿتِ دس )

آصهبیـگبُ یب هحیط 

 ی ًیض اًدبم ؿَد(ثبلیٌ

 

       ویفیت تذسیغ هؼتمل)دس كَست اسائِ هذسن اسصیبثی آهَصؿی( 

                            طشح ایذُ ّبی ًَ ثشای اسائِ دسٍع                        

 هلبحجِ ٍ اسصیبثی 

 دلتت دس زتضیٌؾ علوتی    داٍطلت تَػط اعضبی ّیبت علوی ّن سؿتتِ )اص ًرتش  

 (لذست ثیبى ٍ..هطبلت، 

 

 

 

                                 Microteachingاػتفبدُ اص فٌبٍسیْبی ًَیي دس اسائِ       تَاًوٌذی 

  ػَاثك تذسیغ 2

  ّش ٍاحذ تذسیغ داًـگبّی 

   زَاّی ًبهِ هعتجش

ػبعت هـبسوت دس آهَصؽ داًـدَیبى ٍ  50* ثشای هتخللیي ثبلیٌی، ّش 

 وبسٍسصاى )ٍیظُ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی(

 

ػبعت هـبسوت دس آهَصؽ داًـدَیبى ٍ هْبست  50ثشای هتمبضیبًی وِ  ّش 

 آهَصاى 

 

 

 

3 

چبح همبالت دس هدالت علوی، 

 پظٍّـی،علوی،تشٍیدی ٍ ػبیش هدالت

داسای هدَص اص ووؼیَى ًـشیبت علَم 

 پضؿىی وـَس

 

                      ISI یالولل يیث یـپظٍّ-یهمبالت علو

  همبالت هشثَطِ

                                           یداخل یپظٍّـ-یعلو    ٍ  ISCیالولل يیث  همبالت

                

                                                       یدیتشٍ-یعلو همبالت

 

                     الت                                              همب شیػب

تجلشُ: اهتیبصات ًَیؼٌذُ اٍل، دٍم ٍ دٍم ثِ ثعذ ثش اػبع آئیي ًبهِ استمب هحبػجِ 

 هی زشدد.

 

4 
اسائِ همبالت دس وٌگشُ ّبی داخلی ٍ 

 ثیي الوللی
 

                              همبالت وبهل دس وٌگشُ ّبی ثیي الوللی    

  همبالت هشثَطِ

 

                            خالكِ همبالت دس وٌگشُ ّبی ثیي الوللی 

 

 

                              همبالت وبهل دس وٌگشُ ّبی داخلی       

                              خالكِ همبالت دس وٌگشُ ّبی داخلی    
 

 

5 
دس صهیٌِ تخللی  تألیف ٍ تشخوِ وتبة

 فشد
 

  . تَلیذ اثش ثذیع ٌّشی ثب تأییذ ّیأت هویضُ                    1

  هشثَطِ بةتو

  . تألیف وتبة تلٌیفی ٍ هشخع                                 2

                      )اًتـبسات هعتجش خبسخی(      . تألیف وتبة3

                      )اًتـبسات داًـگبّی(          . تألیف وتبة4

                     )اًتـبسات غیش داًـگبّی(      . تألیف وتبة5

  .تألیف وتبة  حبكل اص دػتبٍسدّبی پظٍّـی خَد                 6

                        .تألیف هدوَعِ وتبثْبیی ّوبًٌذ دائشُ الوعبسف 7

  .تألیف وتبة دس سؿتِ غیش هشتجط ثب سؿتِ تخللی ًَیؼٌذُ  8

  .تذٍیي وتبة چبپی ثِ عٌَاى هٌجع آهَصؿی                             9

  .ٍیشایؾ علوی وتبة                                                                10

  .تألیف ثخـی اص وتبة                                                              11

% دس هحتَای آى 20.تدذیذ چبح وتبة تألیفی دس كَستیىِ حذالل ثِ هیضاى 12 

 اكالح یب اضبفِ كَست پزیشفتِ ثبؿذ 

 

 

  تشخوِ وتبة       .13

اػبع  ثش ایي ثٌذ ٍ 13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 ّبیهَلفِ : اهتیبصات 1تجلشُ 

 فشم استمبء اهتیبصات تغییش خَاّذوشد.

:  ثِ وتت غیش هشتجط ثبسؿتِ هتمبضی  اهتیبص ثؼتِ ثِ ًَع اًتـبسات ، 2تجلشُ 

 تشخوِ ٍ تألیف تعلك هی زیشد

 اهتیبص تعلك هی زیشد. 4تب  2: ثِ زشدآٍسًذُ ٍ تذٍیٌگش وتت3تجلشُ

كَستیىِ هتمبضی آثبس خَدسادس ،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1ثٌذّبی  :4تجلشُ

 ساػتبی تحمك اٍلَیتْبی هلشح دس ًمـِ خبهع علوی وـَس تْیِ ًوبیذ حذاوثش

 هی زیشًذ. 2اهتیبص ضشیت   15تب ػمف 

 هتمبضی  ًَیؼٌذُ اٍل ثَد  ثب ضشیتازش  9،8،7،6،5،4،3،2،1: ثٌذّبی 5تجلشُ
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 موضوع ردیف
داکثر ح

 امتیاز
 مستندات الزم امتیاز پایه** نحوه امتیازدهی

امتیاز 

 کسب شده

                                                                                    .             تعلك خَاّذ زشفتؿذُ   حذاوثش تب ػمف تعییي 5/1

6 
هدشی ٍ یب ّوىبسی دس پشٍطُ ّبی 

 پظٍّـی
 

  طشح هلی پظٍّـی هدشی

  ًبهِ هعتجش زَاّی

  طشح هلی پظٍّـی ّوىبس اكلی

     ٍّـیطشح پظ هدشی

 طشح پظٍّـی ّوىبس اكلی
 

7 

ٍ یب داٍسی عضَیت دس ّیأت تحشیشیِ 

ٍ یب ّیأت علوی   هدلِ هعتجش علویدس 

 وٌگشُ

 

   دلِّشه                                                             همبالت  یبثیاسص ٍ یداٍس

  هؼتٌذات هعتجش

( دٍ ػبل  impact factorاثش) تیضشتی وِ عضَیت دس ّیبت تحشیشیِ هدال

 دلِ ّشه       ثبؿذ    6/0 یثبال SCOPUS ،ISI,ISCثشاػبع  یالولل يیهدالت ث

 

 

 ٍ مبتیٍصاست علَم، تحم ذییهَسد تأ  یداخل هدالتعضَیت دس ّیأت تحشیشیِ 

                              یٍ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍآهَصؽ پضؿى یفٌبٍس

 

                                              وٌگشُ                   یعلو أتیّعضَیت دس

8 
ًخجگبى ٍ دفتبتش  هلی عضَیت دس ثٌیبد 

  دسخـبىّبی اػتعذاد 
 

                      عضَ تحت حوبیت ثٌیبد هلی ًخجگبى ثب اسائِ هذسن هعتجش

 فتش اػتعذادّبی دسخـبى عضَیت دس د  هؼتٌذات هعتجش
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اخز خبیضُ اص خـٌَاسُ یب الوپیبد هعتجش 

 علوی

افتخبسات علوی هبًٌذ داًـدَی ًوًَِ 

ّبی  ّبی هلی، ستجِ وـَسی، خـٌَاسُ

اٍل تب ػَم آصهَى ٍسٍدی دس سؿتِ ٍ 

فبسغ التحلیل ستجِ اٍل دٍسُ 

 وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشی ٍ

اهتحبى تخللی ٍ ستجِ اٍل، دٍم ٍ ػَم 

 ٍ فَق تخللی
 

 

 خـٌَاسُ ّبی داًـگبّی، هلی ٍثیي الوللی   

)خَاسصهی، فبساثی، اهبم خویٌی، پیبهجش  خـٌَاسُ ّبی ثیي الوللی اص لجیل

 (   فیلن فدش، تئبتش فدش، هَػیمی فدشاعرن،هختشعبى ٍ هجتىشاى،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هؼتٌذات هعتجش

  

اثي خَاسصهی ، فبساثی ، هطْشی ، )ساصی،  بّی هبًٌذخـٌَاسُ ّبی هلی ٍ داًـگ   

ػیٌب، اثَسیحبى،ؿیخ ثْبیی ،لشآى، هطْشی، فبساثی ،خـٌَاسُ ّبی پظٍّـی داخلی 

 هلی ٍ الوپیبدّبی داخلی هلی(  

 

 

 ( كیٍتـَ شی) ؿبهل تمذ گشید هَاسد

 تجلشُ: اهتیبص ثیي كبحجبى فشآیٌذ تمؼین هی ؿَد.

 

  هؼبثمبت علوی داًـدَیی هلی ٍ ثیي الوللی               

                                       ستجِ اٍل آصهَى ٍسٍدی دس سؿتِ     

  فبسغ التحلیل ستجِ اٍل دٍسُ اسؿذ ٍ دوتشی   

                                 داًـدَی ًوًَِ وـَسی                  

 

 

  هذال الوپیبد داًؾ آهَصی خْبًی                         )ثشای ّش سًگ هذال(

  فمط ثشای هذال طال                         هذال الوپیبد داًؾ آهَصی وـَسی

  طال  فمط ثشای هذالهذال الوپیبد داًـدَیی وـَسی                               

، پٌح ًفش ػَم، پٌح ًفشدٍمپٌح ًفش اٍل ، پٌح ًفش  جِ ّبی آصهَى ػشاػشی:ست

 ) دس ّش همطع لبثل هحبػجِ هی ثبؿذ( پٌح ًفش پٌدن ثِ تشتیت ٍ چْبسم

 

 

                      خبیضُ ثشای داًـدَیبى خبسج اص وـَس                     

ثبیذ ثب تأییذ ٍصاستیي علَم، تحمیمبت  تجلشُ: خبیضُ ثشای داًـدَیبى خبسج اص وـَس

 ٍ فٌبٍسی یب ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىی ثبؿذ.

 

 

  *ستجِ اٍل، دٍم ٍ ػَم ثَسد تخللی ثِ تشتیت  

  *ستجِ اٍل، دٍم ٍ ػَم ثَسد فَق تخللی ثِ تشتیت

وـَسی  ستجِ ّبی وـَسی اٍل، دٍم ٍ ػَم داًـٌبهِ تخللی ٍ آصهَى ٍسٍدی

 ( ثِ تشتیت Ph.Dدوتشای تخللی) 

 

10 
تَاًوٌتذیْبی ًتَیي   تَاًبیی اػتفبدُ اص 

 ثبًه ّبی اطالعبتیالىتشًٍیه ٍ 
  هـبّذُ عیٌی عولىشد داٍطلت 

اسصیبثی هؼتمین تَػط 

وبسزشٍُ ثشسػی تَاًبیی 

 علوی
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 تؼلط ثِ صثبى سایح دس هدبهع علوی

آلوبًی ٍ  -فشاًؼَی -اًگلیؼی -)عشثی

)... 

 

IELTS  9- 8  ،TOFEL 677-650  ٍMCHE 100-90       

زَاّی ًبهِ هعتجش یب 

اسصیبثی هؼتمین تَػط 

وبسزشٍُ ثشسػی تَاًبیی 

 
IELTS  7  ،TOFEL 650- 600  ٍMCHE 90-70      

IELTS  6  ،TOFEL 600- 500  ٍMCHE 70-50            

                                   سن هعتجش صثبى ّب ثب اسائِ هذ شیػب
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 موضوع ردیف
داکثر ح

 امتیاز
 مستندات الزم امتیاز پایه** نحوه امتیازدهی

امتیاز 

 کسب شده

 اسصیبثی هؼتمین هْبستْبی خَاًذى، دسن هطلت، تىلن ٍ ًَؿتي ثِ صثبى ّبی هضثَس 

                                                    

 علوی

12 

هعذل ًوشات وبسؿٌبػی، وبسؿٌبػی 

اسؿذ ٍ دوتشی ٍ ًوشُ پبیبى ًبهِ 

 ذ  ٍ دوتشیوبسؿٌبػی اسؿ

 

           18-17                   هعذل وبسؿٌبػی     

                                                  18-19            

                                                  19-20           

 
 هؼتٌذات هعتجش

 
 

          18-17     هعذل وبسؿٌبػی اسؿذ         

                                                  18-19          

                                                  19 - 20         

                         20تب  30/18پبیبى ًبهِ اص     

               18 -  17ی                    هعذل دوتش     

                                             18 -19               

                                               19  -20 

                        20تب  30/18پبیبى ًبهِ اص 

13 
دس  لیداًـگبُ هحل تحل تیفیو

 یلیهمطع تحل يیآخش
 

   داًـگبُ ثشخَسداس 

 عتجشهؼتٌذات ه

 
 

  ثشخَسداس شیغ داًـگبُ

هَسد تأییذ ٍصاستیي علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثْذاؿت، دسهبى ٍ  یخبسخ داًـگبُ

   آهَصؽ پضؿىی

 

 

14 
دس همطع  لیداًـگبُ هحل تحل تیفیو

 یلجل یلیتحل
 

  داًـگبُ ثشخَسداس 

 هؼتٌذات هعتجش

 
 

  ثشخَسداس شیغ داًـگبُ

هَسد تأییذ ٍصاستیي علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثْذاؿت، دسهبى ٍ  یبسخخ داًـگبُ

  آهَصؽ پضؿىی

 

 

  فعبلیتْبی فٌبٍسی 15

                                                یعلو ِیذییثب تأ یثجت اختشاع داخل

 هؼتٌذات هعتجش

 
 

)هـبسوت  ٍصاست علَمػبثمِ یىؼبل پؼب دوتشای كٌعتی ثب تأییذ ٍصاست كٌبیع ٍ 

 دس تحمیك ٍ تَػعِ(

 

       ( Euro patent)  ٍUS patent یهطبثك اػتبًذاسدّب یاختشاع خْبً ثجت

     یخوَْس بػتیس یهعبًٍت علن ٍ فٌبٍس ذییثب تأ یفٌبٍس یػبص یتدبس
 

 

       یخوَْس بػتیس یهعبًٍت علن ٍفٌبٍس ذییثب تأ یٍ فشٍؽ داًؾ فٌ یبثیدػت

  هؼتٌذات هعتجش  هَسد  ّش؛ ذیسؿتِ خذ ،یداًـىذُ، زشٍُ آهَصؿ ـگبُ،یثخؾ، آصهب دبدیا  ساُ اًذاصی فعبلیتْبی آهَصؿی 16

17 
ثِ عٌَاى عضَ  یػبثمِ خذهت تخلل*

 یعلو بتیّ
  ّشػبل  حذاوثش  یثِ اصا 

 هؼتٌذات هعتجش

 
 

18 
 زَاّی علوی اضبفِ ثش هذسن

 ی تخللیٍ ؿشوت دس وبسزبُ ّب 
 

  MPHدٍسُ  یزَاّ*

  زَاّی ًبهِ هعتجش

   MSc  هذسن *اسائِ

  خبسج اص وـَس  ىؼبلِیهبِّ تب  6 یدٍسُ ّب یزَاّ

دس سؿتِ  ی) عالٍُ ثش هذسن تخلل یٌیثبل یسؿتِ ّب یثشا Ph.Dهذسن  داؿتي*

                                                                            ( یاكل

 

 

          ِیعلَم پب یسؿتِ ّب یثشا MDهذسن  داؿتي

          ٍ وبسزبُ ّبی تخللی كیسٍؽ تحم غ،یسٍؽ تذس یوبسزبّْب یزَاّ

                                         EDC*زَاّی عضَیت دس 

                                        EDO *زَاّی عضَیت دس

  یآهَصؿ یثؼتِ ّب یطشاح 19
ٍ یب ًشم افضاس  ساٌّوبی یبدزیشی، ،ّبی آهَصؿیتْیِ هَاد آهَصؿی ؿبهل پَػتش

                                                                                             آهَصؿی 
  هَاد آهَصؿی تْیِ ؿذُ 

20 
ی/ثبلیٌی ٍیظُ دس سؿتِ هْبست فٌ

 تخللی
 

ایي اهتیبص  ثش اػبع تَكیِ ًبهِ اص اػتبداى هؼتمین داٍطلت دس دٍسُ تخللی یب 

 زَاّی ًبهِ هعتجش ٍ اسصیبثی تَػط زشٍُ آهَصؿی ریشثط تخلیق هی یبثذ.

اص وبسزشٍُ ثشسػی كالحیت  هی تَاًذ  تجلشُ: وبسزشٍُ ثشسػی تَاًبیی علوی

 ثْشُ ثگیشد.عوَهی ًیض دسایي خلَف 

  هؼتٌذات هعتجش 

ٍیظُ حَصُ  ٍصاست علَم، تحمیمبت ٍ  خوع ول

 فٌبٍسی
     

خوع ول ٍیظُ حَصُ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى 

 ٍآهَصؽ پضؿىی
     

 د.هر مورد حداکثر نمره می باش ء** امتیاز پایه: به معنای به ازا     علوم پسشکی دانشگاههای عضویت هیات علمی در  ب*ویژه داوطل
 



 بغمٍ تعالی

داوشگاٌ علًم پششکی آمًسشی ت علمی َیأجذب  ذات علمی جُت شزکت در فزاخًانراَىمای ارعال مغتى

 شُزکزد

*************************************** 

 :تُیٍ طزح درط  .1

  :مغتىذات السم 
 جْت ویفیت تذسیس هستمل ، اسائِ هذاسن هعتجش اسصیبثی آهَصضی تشهیه هتمبضی 

دس سغَح داًطگبّی ٍ وطَسی ٍ یب گَاّی عشح دٍسُ هَسد تأییذ  EDCجْت عشح ایذُ ّبی ًَ ثشای اسائِ دسٍس، اسائِ فشآیٌذ ثشگضیذُ تَسظ  
EDO   ٍ ُداًطىذEDC  داًطگبُ ٍ یب ّش هستٌذی وِ ًطبًذٌّذُ ایذُ ّبی ًَ ثبضذ ٍ ثِ تأییذEDC .داًطگبُ ًیض سسیذُ ثبضذ 

  .  عًابق تذریظ:2

  :مغتىذات السم 
 ًبهِ تذسیس دسٍس داًطگبّی اص هعبٍى آهَصضی داًطگبُ یب داًطىذُ هشثَعِ اسائِ گَاّی

وبسگبّی ٍ ًیوسبل تحػیلی لیذ ضذُ ٍ داسای هْش ٍ اهضبء هعبًٍت آهَصضی داًطگبُ یب ًبهِ  ثبیذ تعذاد ٍاحذ تئَسی، عولی یب  دس ایي گَاّی
 داًطىذُ هشثَعِ ثبضذ.

 ًبهِ ثب اهضبء هذیش گشٍُ آهَصضی ٍ ... خَدداسی ضَد. ًبهِ  دیگش هثل اثالغ آهَصضی، گَاّی اص اسسبل ّش گًَِ گَاّی
 گَاّی تذسیس وبسگبُ آهَصضی هَسد لجَل ًیست.

 ت علمی:. مقاال3

  :مغتىذات السم 

 همبلِ ثِ غَست وبهل دس فشهت اًتطبس یبفتِ هجلِ PDFاسائِ فبیل 
   (… ,ISI, Medline,  PubMed, Scopus, ISCالوللی ) ّبی هعتجش هلی ٍ ثیي اسائِ لیٌه همبلِ دس ًوبیِ

 اسائِ لیٌه همبلِ دس هجلِ هَسد ًظش 

 اسسبل وذ هَسد ًظش ثشای ّش همبلِ، ٍ ... DOI  ،PMID ،PMCIDدس غَست داضتي وذ 
 دسیبفت وشدُ ثبضذ یب دس حبلت پَسٍف ًْبیی ثبضذ. DOIهمبالت دس ًَثت اًتطبس دسغَستی هَسد تبییذ است وِ وذ 

 ایٌذوس همبالت اص سبیت ّبی سسوی )ًِ هجلِ( هعتجش ضویوِ همبلِ ثبضذ.
 المللی: َای داخلی ي بیه شزکت ي ارائٍ مقاالت در کىگزٌ  . 4

  :مغتىذات السم

 الوللی ٍ هلی ّبی ثیي  همبلِ چبح ضذُ ، ثِ غَست وبهل، دس وٌگشُ PDFاسائِ فبیل 
ًبهِ  هعتجش هشثَط ثِ اسائِ همبلِ ثػَست پَستش ٍ یب  الوللی ٍ هلی ثِ اًضوبم اسائِ گَاّی ّبی ثیي اسائِ فبیل خالغِ همبالت چبح ضذُ دس وٌگشُ

 سخٌشاًی  

 ISI, Medline ٍPubMed, Scopusالوللی ) ّبی هعتجش هلی ٍ ثیي الوللی دس غَست اًتطبس دس ًوبیِ ّبی ثیي همبالت وٌگشٍُ یب اسائِ لیٌه 

 الوللی ٍ هلی ّبی ثیي ًبهِ  هعتجش هشثَط ثِ پزیشش همبلِ ثِ غَست سخٌشاًی، پَستش ٍ ... دس وٌگشُ اسائِ گَاّی
 .ب، ثذٍى همبلِ ٍ یب خالغِ همبلِ فبلذ آسم وٌگشُ خَدداسی گشدداص اسسبل گَاّی اسائِ همبلِ دس وٌگشُ ّ تذکز:

 هَاسد ریل ثِ ّوشاُ همبالت ثبسگضاسی ضذُ ٍجَد داضتِ ثبضذ : تذکز :

 ٍ تىویل آى  ORCIDاسائِ وذ 
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 Scopusثشای همبالت هٌتطشضذُ دس پبیگبُ استٌبدی  Author IDاسائِ وذ 

 ISI WOSثشای همبالت هٌتطش ضذُ دس پبیگبُ استٌبدی  Researcher IDاسائِ وذ 

 لیف یا تزجمٍ کتاب:أ.  ت5

 : مغتىذات السم 
 عَدت دادُ خَاّذ ضذ .( بىثِ هتمبضی ّبی هشثَعِ ) پس اص پبیبى فشاخَاى، وتبةاسائِ وتبة هشثَعِ 

 . پزيصٌ َای تحقیقاتی:6

 مغتىذات السم : 

 ًبهِ هعتجش پبیبى عشح تحمیمبتی هػَة ثب اهضبی هعبًٍت پژٍّطی داًطگبُ  اسائِ گَاّی
 اسائِ تػَیش غفحِ اٍل عشح تحمیمبتی ٍ دس غَست ّوىبس عشح ثَدى غفحِ ّوىبساى عشح ثب تبییذ هعبًٍت پژٍّطی 

 ًبهِ  هعتجش دس خػَظ ًمص فشد دس عشح تحمیمبتی ثِ غَست هجشی یب ّوىبس اسائِ گَاّی
 هطخع ثَدى تعذاد ّوىبساى دس اًجبم عشح تحمیمبتی 

 ت علمی کىگزٌ:یا َیأ ت تحزیزیٍأ. دايری مقاالت یا َی7

 مغتىذات السم : 

 ًبهِ هعتجش اص هسئَل هجلِ ثب هْش ٍ اهضبء، دس خػَظ تعذاد داٍسی همبالت هجلِ هَسد ًظش ّوشاُ ثب روش عٌَاى همبلِ  اسائِ گَاّی
 الوللی ٍ هلی هجٌی ثش هطبسوت ثِ عٌَاى ّیبت علوی وٌگشُ ّبی ثیي هعتجش اص هسئَل ثشگضاسی وٌگشًُبهِ  اسائِ گَاّی

 : .عضًیت در بىیاد ملی وخبگان ي دفاتز اعتعذاد درخشان8

 مغتىذات السم : 

 اسائِ گَاّی هعتجش اص ثٌیبد هلی ًخجگبى ٍ دفبتش استعذاد دسخطبى ّوشاُ ثب هستٌذات هشثَعِ
 ي امتیاسات علمی با مذرک معتبز: علمی اس جشىًارٌ ي المپیادَایش .اخذ جًا9

 مغتىذات السم : 

 عجك فشم تَاًبیی علوی

 اخز جبیضُ اص جطٌَاسُ یب الوپیبد هعتجش علوی
 ثب هذسن هعتجش ٍ داًطگبّی افتخبسات علوی هبًٌذ داًطجَی ًوًَِ وطَسی، جطٌَاسُ ّبی هلی

 تب پٌج ًفش پٌجنستجِ ّبی آصهَى سشاسشی پٌج ًفش اٍل 
  )وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشی(ٍ فبسغ التحػیل ستجِ اٍل  ستجِ ّبی اٍل تب سَم آصهَى ٍسٍدی تحػیلی

 ستجِ اٍل تب سَم آصهًَْبی تخػػی ٍ فَق تخػػی
 تمذیش ٍ تطَیك ثب گَاّی هعتجش

 تطَیك ّبی عبم ٍ یب هشتجظ ثب هٌبسجتْب ) سٍص پضضه، سٍص پشستبس ٍ .... ( لبثل لجَل ًوی ثبضذ .  : ذکزت 
 . گًاَی معتبز تغلط بٍ سبان اوگلیغی ي یا عایز سباوُای بیه المللی با ارائٍ گًاَی وامٍ معتبز:10
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 مغتىذات السم : 

 . IEITS_TOFEL_MCHEاص لجیل:  

 : .فعالیتُای فىايری11

 مغتىذات السم : 

 عجك فشم تَاًبیی علوی 

 یذیِ علوی اص جبًت ٍصاست هتجَعثجت اختشاع ثب تأی -
  یذ هعبًٍت علوی ٍ فٌبٍسی سیبست جوَْسیدست یبثی ٍ فشٍش داًص فٌی ثب تأی دس غَست -

 :. راٌ اوذاسی فعالیت َای آمًسشی 12

 مغتىذات السم : 

 یذ هستٌذ تَسظ هعبًٍت هحتشم آهَصضی داًطگبُتأی( ثب  آصهبیطگبُ، داًطىذُ، گشٍُ ٍ.... ثخص، دس غَست ّش گًَِ ساُ اًذاصی )
 :. عابقٍ َیأت علمی 13

 مغتىذات السم : 

 گَاّی هعتجش اص هعبًٍت هحتشم آهَصضی داًطگبُ ٍ اسائِ 
 فبغلِ خذهتی. ثیوِ پشداصی،ًَع  ، ضغل هَسد تػذی،تذا ٍ اًتْبی خذهت، ًَع استخذام: تبسیخ اث ثب لیذحىن وبسگضیٌی یب 
 :.شزکت در کارگاَُا ي ديرٌ َای تخصصی 14

 مغتىذات السم : 

 عجك فشم تَاًبیی علوی

  یذٍ ... ثب هستٌذات هَسد تأی MPH,MS,MDّشگًَِ گَاّی دال ثش ضشوت دس دٍسُ ّبی 

 هشوض تحمیمبت ثب گَاّی هعتجش EDC,EDOثب هشاوض تَسعِ آهَصش ٍ یب هشاوض پژٍّطی ٍ تحمیمبتی ًظیش  ّوىبسی

 : ( وزم افشار آمًسشی -راَىمای یادگیزی – آمًسشی پًعتز ) . طزاحی بغتٍ َای آمًسشی15

 مغتىذات السم : 

 ییذ هعبًٍت آهَصضی داًطىذُ ِ ٍ هَاد آهَصضی تْیِ ضذُ هَسد تأاسائِ ًوًَِ ثست

 :. مُارت فىی / بالیىی يیضٌ در رشتٍ تخصصی 16

 مغتىذات السم : 

 اص اسبتیذ هستمین هتمبضی  تَغیِ ًبهِ 5حذاوثش 
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