
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کتابخانه مرکزی

   پژوهشی نمونه انتخاب کتابدار فرم

 

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

 سال ارزیابی:تلفن همراه                  کد ملی                            و مقطع تحصیلی                    مدرک 

 امتیاز نهایی روش محاسبه شاخص ردیف

 سوابق پژوهشی 1

 

مقاله با مشخصات مجله ، ارائه اصل کتابمستندات: 

اتمام طرح و نامه رسمی ، ،مقاله و مشخصات همایش

 کد مصوب

 

و هر کتاب غیر  امتیاز20به ازاء هر کتاب تخصصی  کتاب تألیف الف

) در صورتی که نویسنده دوم یا بعد از امتیاز  8تخصصی

 امتیاز کسر می گردد.( 1آن باشد 

 

و هر کتاب غیر  امتیاز 10به ازاء هر کتاب تخصصی  ترجمه ، داوری و یا ویراستاری کتاب ب

) در صورتی که نویسنده دوم یا بعد امتیاز  4تخصصی 

 امتیاز کسر می گردد.( 1از آن باشد 

 

  امتیاز 7به ازاء هر مقاله  التینپژوهشی  –چاپ مقاله در مجالت علمی  پ

  امتیاز 5به ازاء هر مقاله  چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی فارسی ت

  امتیاز3به ازاء هر مقاله  چاپ مقاله در سایر مجالت  ث

  امتیاز 2به ازاء هر مقاله  ترجمه مقاله ج



 

 

 نام و امضای فرد تکمیل کننده                                                                  تاریخ تکمیل

 

 .مستندات ناقص بررسی نخواهند شد 

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

  امتیاز 6به ازاء هر مقاله  های داخلی ارائه مقاله در همایش چ

  امتیاز 7به ازاء هر مقاله  های خارجی ارائه مقاله در همایش ح

  امتیاز 5پوستربه ازاء هر  های خارجی ارائه پوستر در همایش خ

  امتیاز 3پوستربه ازاء هر  ارائه پوستر در همایش های داخلی د

  امتیاز 5به ازاء هر طرح  های پژوهشی مصوبمجری اصلی طرح ذ

  امتیاز  2به ازاء هر طرح  همکار طرح تحقیقاتی مصوب ر

شرکت در کنگره های داخلی مرتبط با کتابداری  ز

 و اطالع رسانی)ارائه گواهی(

  امتیاز 1روز به ازاء هر 

شرکت در کنگره های خارجی و بین المللی  ژ

 مرتبط با کتابداری و اطالع رسانی)ارائه گواهی(

  امتیاز 2به ازاء هر روز 

 امتیازات مقاالت مندرج در جدول مربوط به مقاالت تخصصی می باشد. به مقاله غیرتخصصی نصف آن امتیاز تعلق می گیرد.

  اختراع ارائه گواهی اختراعات  2

  امتیاز 10به ازاء هر عنوان اختراع  عنوان اختراع 


