مدارك مورد نياز جهت بررسي در كارگروه بررسي توانایي علمي مربوط به فراخوان شهریور  -1398مجتمع آموزش عالي شيروان

رديف
1
2
3

شاخص

مستندات همراه

تصویر مدارك تحصيلي كليه مقاطع بعالوه رزومه كامل علمي و عمومي+

مستندات معتبر

صورتجلسه دفاع كارشناسي ارشد و دكتری
تصویر مدارك سجلي  3 +قطعه عكس  +كارت پایان خدمت

مستندات معتبر

چاپ مقاالت در مجالت علمي ،پژوهشي ،علمي ترویجي و سایر مجالت

مقاالت مربوطه

معتبر

4

ارائه مقاالت در كنگرههای داخلي و بين المللي

مقاالت مربوطه

5

تأليف و ترجمه كتاب در ضمينه تخصصي فرد

كتاب مربوطه

افتخارات علمي مانند دانشجوی نمونه كشوری ،جشنوارههای ملي،
6

مستندات معتبر

رتبههای اول تا سوم آزمون ورودی در شته و فارغ التحصيل رتبه اول دوره
كارشناسي ارشد و دكتری

7

عضویت در بنياد ملي نخبگان و دفاتر استعداد های درخشان

8

مجری و یا همكاری در پروژههای پژوهشي

9

فعاليتهای فناوری

گواهي نامه معتبر

10

عضویت در هيأت تحریریه و یا داور مجله معتبر علمي

مستندات معتبر

11

سوابق تدریس

گواهي نامه معتبر

12

مستندات معتبر
گواهي خاتمه كار یا حسن انجام كار و گزارش
پروژه

تسلط به زبان رایج در مجامع علمي (عربي ،انگليسي ،فرانسوی ،آلماني

گواهي نامه معتبر

و)....

13

گواهي علمي اضافه بر مدرك و شركت در كارگاههای تخصصي معتبر

گواهي نامه معتبر

14

راه اندازی فعاليت های آموزشي

گواهي نامه معتبر

15

سابقه خدمت تخصصي به عنوان عضو هيأت علمي

مستندات معتبر

16

طراحي بسته های آموزشي

مواد آموزشي تهيه شده

تذكر:
 لطفاً مدارك مورد نياز به تفكيك(مربوط به هر بند) ارائه و بند مورد نظر مشخص گردد.
 مدارك مورد نظر تا روز شنبه مورخ  1398/09/02در اختيار حوزه ریاست مجتمع آموزش عالی شیروان قرار گيرد و مداركي
كه پس از مهلت مقرر به این مجتمع تحویل گردد ،مورد بررسي قرار نخواهد گرفت(.ارسال صرفاً از طریق پست)
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