فرم گذراندن تعهدات ضریب  kبه صورت درمانی یا غیر هیات علمی
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشخصات متقاضی گذراندن تعهدات قانونی در رشته ................. :پژوهشکده...................:
جدول  :1مشخصات فردي

نام خانوادگی:
نام:
نام پدر ..................:شماره شناسنامه...................... :کدملی  ........................ :محل تولد ................................تاریخ تولد............... :
دین ................... :مذهب ....................... :تابعیت ............................ :وضعیت تاهل :مجرد□ متاهل□
وضعیت نظام وظیفه :خدمت کرده□ معافیت تحصیلی□ معافیت دائم□ مشغول خدمت□
وضعیت استخدامی ................. :سابقه خدمت.............. :
سوابق کاری :کارمند می باشم□ کارمند نمی باشم□
خانواده شهید□ جانباز□ ازاده□ حضور داوطلبانه در جبهه□
سوابق ایثارگری:
تلفن محل کار:
نشانی محل کار:
تلفن ثابت:
نشانی محل سکونت :
تلفن همراه:
نشانی پست الکترونیک:
جدول  :2سوابق تحصیالت دانشگاهی:
ردیف

مقطع تحصیلی

1

کارشناسی

2

کارشناسی ارشد /دکتري عمومی

3

 /Ph.Dتخصص

رشته تحصیلی

معدل /رتبه

نمره پایان نامه /رساله

دانشگاه محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جدول شماره : 3تسلط به زبان دوم (شامل گواهی معتبر آزمون  ،MCHE ،TOFEl ، IELTSسایر زبانها با ارایه مدرک معتبر)
ميزان تسلط به زبان

نام زبان دوم

نوع مدرك زبان دوم

مالحظات (گواهی و مستندات معتبر
ضميمه گردد).

ارایه مدرک معتبر

جدول شماره  :4چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی و بین المللی
نوع مقاله

رديف

عنوان مقاله

نام مجله
( اصلی/
سال انتشار
مروري).../

نمايه مقاله
( ISI/

…)Pubmed,

SNIP
IF

مجله

نویسنده چندم
تعداد
نویسندگان

مقاله/مسئول

اسامی همكاران به ترتيب
اولويت (شامل نام

مالحظات

متقاضی و سايرين)...
*تصوير صفحه اول
مقاله چاپ شده در
مجالت معتبر علمی و
تصوير مستندات
ايندکس مقاله

جدول شماره  :5ارائه مقاالت در کنگره هاي داخلی و بین المللی
رديف

نام کنگره

تاريخ

محل

موضوع

برگزاري
کشور

نوع شرکت
ارائه سخنرانی يا

موضوع

اسااامی همكاران به مالحظات (مدرك تائيد کننده

سخنرانی يا

ترتيب (شااامل نام مربوطه و مستندات چاپ

پوستر

پوستر

متقاضی و سايرين )

مقاالت ضميمه گردد).
*تصااوير صاافحه عنوان مقاله
چاپ شده در کتابچه و همچنين
صفحه روي جلد کتابچه

جدول شماره  :6مربوط به کتابها (تولید اثر بدیع هنري با تایید مرجع ذیربط /تالیف کتاب  /ترجمه کتاب)

عنوان کتاب به زبان اصلی

درسی

پايه

ويراستاري

کمك درسی

تاليف

ترجمه

تجديد چاپ

درس

نوع کتاب

مننعنن نن
آموزشی

رديف

نوع فعاليت

مربوط به

چاپ
چندم

ناشر

اسامی همكاران به

مالحظات (گواهی

تر ت يب او لو يت

و مستندات معتبر

(شامل نام متقاضی

ضميمه گردد).

و سايرين)...

*تصووو جلد کتدب و د د
صووو د و دت ب د ب ووو د
(شنوسنوم دب و )د د

جدول شماره  :7فعالیتهاي فناوري (ثبت اختراع داخلی یا ایده با تاییدیه علمی /ثبت اختراع جهانی مطابق استاندارد هاي /تجاري سازي فناوري با تایید معاونت
علمی و فناوري ریاست جمهوري یا سایر مراجع ذي صالح /دستیابی و فروش دانش فنی با تایید معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري یا سایر مراجع ذي صالح)

رديف

نام فعاليت فناوري

تاريخ

موضوع

مالحظات (گواهی و مستندات معتبر ضمیمه گردد).

گواهی از مرجع معتبر ذیربط

