
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کتابخانه مرکزی

   انتخاب کتابدار نمونه فرم

 

                    مطابق با حکم کارگزینی(سابقه خدمت مرتبط )                           محل خدمت:                                 نام و نام خانوادگی:    

 سال ارزیابی:تلفن همراه                                             کد ملی                                       

 امتیاز نهایی روش محاسبه شاخص ردیف

امتیاز   تصویر مدرک تحصیلیارائه   مدرک تحصیلی  1

 واحد

 

  6 دكتري  الف

  5 ارشدكارشناسی   ب

  4 كارشناسی   ج

  3 فوق دیپلم  د

  1 دیپلم  ن

سنوات خدمت در کتابخانه ه ای دانشگاه ع. پ.  2

 لرستان

هر سال  تاییدیه رئیس مرکز مربوطه 

0.25 

 امتیاز

 

 . کسر می شوداز مدرک تحصیلی  امتیاز  1در صورتیکه رشته نامرتبط باشد 

  و نمونه کار کارگاهو مستندات ارائه گواهی  سوابق آموزشی 3

جهت  هاي آموزشی مرتبطها و دورهتدریس در كارگاه الف

 كاركنان

  امتیاز  1.5ساعت تدریس  1هر به ازاء 



 

 نام و امضای فرد تکمیل کننده                                                                  تاریخ تکمیل

 

 .مستندات ناقص بررسی نخواهند شد 

 اعالم شده بررسی نخواهند شد. فرم هاي ارسالی بعد از تاریخ 

جهت  هاي آموزشی مرتبطها و دورهتدریس در كارگاه ب

 دانشجویان

  امتیاز 1ساعت تدریس  1به ازاء هر 

جهت  هاي آموزشی مرتبطها و دورهتدریس در كارگاه 

 اساتید، هیئت علمی،پزشکان 

  امتیاز 2ساعت تدریس  1به ازاء هر 

هاي آموزشی ضمن خدمت ها و كارگاهشركت در دوره ب

 مرتبط

  امتیاز  1ساعت آموزش  6به ازاء هر

  امتیاز  1روز  1به ازاء هر  هاي مرتبطها و كنگرهشركت در همایش ج

آموزشی، پمفلت، )جزوه *تهیه منابع آموزشی مرتبط  د

و ، فایل هاي ویدئویی هاي آموزشی الکترونیکی فایل

 ) ارائه اصل یا لینک فایل آموزشی( ....(

 امتیاز 1.5به ازاء ارائه هر منبع 

 اثر خود فرد باشد.   *

 

   های مرتبط تخصصیتشویق نامه 4

  امتیاز3به ازاء هر تشویق نامه  تشویق نامه از رئیس دانشگاه  ن

  امتیاز 2به ازاء هر تشویق نامه   ین دانشگاهتشویق نامه از معاون و

ریاست / مدیر اطالع رسانی دانشگاهاز  نامه تشویق ه

 دانشکده ها/ بیمارستان ها

  امتیاز 1به ازاء هر تشویق نامه 

  امتیاز 5-0 اخالق حرفه ای 5

    معاون / مدیر پژوهشی مركز رضایت  الف

   رضایت مدیر اطالع رسانی دانشگاه  ب

این بند توسط مافوق امتیاز داده )رضایت مراجعان ج

 شود(

 

  


