
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کتابخانه مرکزی

   نمونه انتخاب کتابدار فرم

 

   مطابق با حکم کارگزینی(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

1 

 

 مدرک تحصیلی

 

ارائه تصویر مدرک 

 تحصیلی

  امتیاز واحد 

  2 دکتری

  1.75 کارشناسی ارشد 

  1.5 کارشناسی

  1.25 کاردانی 

  0.5 پایین تر

سنوات خدمت در کتابخانه های  2

 د.ع.پ. لرستان 

تاییدیه ریاست مرکز، 

 حکم کارگزینی

 2به ازای هر 

سال خدمت 

 امتیاز 0.25

 



 امتیاز از مدرک تحصیلی کسر می شود. 0.5در صورتیکه رشته نامرتبط باشد 

سوابق علمی پژوهشی آموزشی  3

 مرتبط و تخصصی 

  ارائه گواهی،  مستندات  و نمونه کار 

تدریس)دانشجویان، اساتید، کارکنان، 

 پزشکان(

 تدریس بصورت حضوری و مجازی

امتیاز )تا سقف  1ساعت تدریس  1به ازای هر 

 امتیاز( 20

 

شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی 

حضوری و غیرحضوری تخصصی و مرتبط 

 دانشگاه

 10امتیاز )تا سقف  1ساعت  6به ازای هر 

 امتیاز(

 

در دوره ها و کارگاههای آموزشی شرکت 

حضوری و غیرحضوری تخصصی و مرتبط 

 ملی و بین المللی

 10تا سقف  امتیاز) 1ساعت  3به ازای هر 

در صورت برگزاری دوره و ارائه مطالب به  امتیاز

گروه کتابداران حداکثر یک ماه بعد از دوره 

که به  امتیاز 1.5ساعت  3مربوطه، به ازای هر 

 (اضافه خواهد شدسقف امتیاز 

 

تهیه منابع آموزشی تخصصی مرتبط  

فایل استاندارد)جزوه،کتاب،

الکترونیکی،فایلهای 

 یدئویی،پوستر،خبرنامه،...و

 امتیاز( 7امتیاز )تا سقف  1به ازای هر منبع 

 اسم فرد در منبع موجود باشد 

  قبال در وب سایت، گروههای مجازی

 شده باشد. هدف  اطالع رسانیجامعه  

 ارزش محتوایی باالیی برخوردار  از

 .باشد

 تهیه می  گروهی منابعی که بصورت

 شود امتیاز بین افراد تقسیم می شود.

 



  در صورت مشاهده سرقت علمی به

همان میزان امتیاز منفی درج می 

 شود.

 

به اشتراک گذاری اطالعات علمی  

 های هدفهمرتبط با گرو،تخصصی ،

  امتیاز  2تا سقف 

  شرکت در بحث های علمی اموزشی

( در مرتبط ،تخصصی)مفید، پژوهشی 

 گروههای مجازی مورد هدف 

  مورد تایید مدیر اطالع رسانی و

 مسئول کتابخانه مرکزی باشد

 

  و مستندات اجرایی شده ی ایده ها ارائه گواهی    نو پیشنهادات و ایده های 4

در راستای ارتقا کمی و  ایده های نو و مرتبطارائه 

کیفی کتابخانه های دانشگاه )با تایید مدیر اطالع 

 رسانی و یا معاونت تحقیقات در قالب گواهی(

  3امتیاز تا سقف  1 ایدهبه ازای هر 

 )گواهی هر ایده مجزا باشد(امتیاز 

 بایستی اجرایی شده باشد ایده ها 

  عدم رعایت مالکیت فکری صورت در

میزان امتیاز منفی درج ن اافراد  به هم

 می شود.

 از ارزش علمی برخوردار باشند  ایده ها

 و در زمره فعالیتهای بدیهی کتابخانه

 نباشد. ای 

 

 

  امتیاز 5تا سقف   تشویقی های تخصصی و مرتبط 5

  امتیاز 3به ازای هر تشویق نامه  تشویق نامه از رئیس دانشگاه 



 

 

 نام و امضای فرد تکمیل کننده                                                                  تاریخ تکمیل

 .مستندات ناقص بررسی نخواهند شد 

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

  کتابدار نمونه سال قبل با هدف کمک به معرفی نفرات جدید و ایجاد انگیزه در میان سایر

همکاران،به مدت یک سال از شرکت در انتخاب کتابدار نمونه کناره گیری خواهد کرد، در 

 شد.سال متوالی محروم خواهد  2غیراینصورت به مدت 

  امتیاز 2به ازای هر تشویق نامه  تشویق نامه از معاونین دانشگاه 

تشویق نامه از مدیر اطالع رسانی، ریاست 

 مراکز، معاونین پژوهشی مراکز

  امتیاز  1به ازای هر تشویق نامه 

    

  امتیاز 6تا سقف   رضایت مندی 6

داشتن روحیه کار گروهی با تایید مافوق 

 مرکز و مدیر اطالع رسانی

  امتیاز 2تا سقف

  امتیاز 2تا سقف  مافوق مرکز رضایت

رضایت ارباب رجوع)سنجش توسط مافوق 

 و بررسی فرم های نظرسنجی وب سایت(

  امتیاز 2تا سقف 


