مصـاحبه تخصصـی آزمـون

موسسه کارآفرینان آواسالمت

اطالعات آزمون
تاریخ آزمون:

برگزار کننده آزمون:
نام دانشگاه/دانشکده:

مشخصات پذیرفته شده آزمون
نام و نام خانوادگی:

رشته شغلی:

محل مورد تقاضا:

کد ملی:

محل تولد:

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل:

مجرد □

متاهل □

نوع سهمیه:

□ %52

□ %2

مقطع:

رشته تحصیلی:
وضعیت نظام وظیفه :پایان خدمت □

آزاد □

معافیت □ علت:

.......................................................................................

بررسی صالحیت عمومی و رزومه آموزشی  -بالینی ( 01درصد)
مستندات پیوست

روانشناسی بالینی 5 :امتیاز

لیسانس

معدل

81؛ 4امتیاز

باالتر از

81-81؛ 3امتیاز

فوق

معدل

82-81؛  2امتیاز

سراسری  4 :امتیاز

دانشگاه محل تحصیل
81؛ 4امتیاز

باالتر از

زیر  82؛  1امتیاز
پیام نور  1:امتیاز

آزاد  2:امتیاز

روانشناسی عمومی ؛  3امتیاز

81-81؛ 3امتیاز

 2 :82-81امتیاز

سراسری  4 :امتیاز

دانشگاه محل تحصیل

شده

روانشناسی عمومی 3 :امتیاز

روانشناسی بالینی ؛  5امتیاز

لیسانس

مدرک و رشته تحصیلی

مورد بررسی

دارد

ندارد

امتیازاخذ

آزاد  2:امتیاز

زیر  1 : 82امتیاز
پیام نور  1:امتیاز

داشتن پروانه حرفه ای ازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 11 :امتیاز
به ازای هر  81ساعت تدریس 2 :امتیاز

تدریس
فعالیت بالینی

به ازای هر  5سال فعالیت 2 :امتیاز

وضعیت فعالیتهای علمی

پژوهش (مقاله چاپ شده)

به ازای هر مقاله چاپ شده 2 :امتیاز

تخصصی

ترجمه (ترجمه چاپ شده)

به ازای هر ترجمه 2 :امتیاز

تالیف (چاپ شده )

به ازای هر تالیف 2 :امتیاز

کل دوره های تخصصی که شرکت نموده اید

به ازای هردوره  1ساعته 1 :امتیاز

بهداشت ودرمان(دانشگاه علوم پزشکی) و مراکز بهداشتی درمانی  11امتیاز
سوابق خدمتی و کارورزی

سازمان نظام روانشناسی ومشاوره  1امتیاز
بهزیستی  1امتیاز

مهارتهای فن آوری
وضعیت تاهل

مهارت کاربا  ICDLبه ازای هر مهارت  1امتیاز
مهارت کار با  3 SPSSامتیاز
متاهل  11امتیاز
دارای فرزند  6امتیاز

مصاحبه حضوری ( 01درصد)
عالی()3

عنوان
فن بیان و مهارت های کالمی

مهارت های ارتباطی

نظر تیم مصاحبه

خوب ()5

متوسط()8

ارتباط ومهارت های غیر کالمی

درک و تحلیل مطلب ارائه شده
میزان تبیین و بکار گیری مهارتهای تخصصی ( مداخله در کیس های ارائه شده)

نتیجه نهایی ( 01درصد)

نام و نام خانوادگی

امتیاز آزمون صالحیت علمی و
تخصصی
امتیاز صالحیت های عمومی

امضای
اعضای
تیم

امتیاز مصاحبه حضوری
مجموع امتیاز:

مصاحبه

سمت

امضاء

ضعیف()1

