
  بسمه تعالی
  درمانی اراك –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سالیانه  فرم ترفیع

  خالصه فعالیتهاي ( آموزشی ، پژوهشی و اجرایی ) اعضاي هیأت علمی در سال ...............

   محل خدمت :    گروه :                                 نام و نام خانوادگی :                                   
       تاریخ پایه :                              :  پایه فعلی                               :         سال استخدام 
          دانشکده:                                 مرتبه :                                         :  نوع استخدام 

 
  : یفعالیت آموزش -1

  تدریس نظري الف)-1
واحد   نام درس  ردیف

  نظري
واحد 
  عملی

واحد 
  کارآموزي،کارورزي

جمع واحد   داشتن طرح درس*
  معادل

 مقطع
  فراگیران

نمره   نیمسال
  ارزشیابی 

موظف یا 
حق 
  التدریس

  خیر  بلی

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        

                                                                                       داشتن طرح درس جهت محاسبه امتیاز آموزشی ضروري است .*    
  

  سرپرستی پایان نامهب)  -1               
  مشاور  راهنما  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  مقطع  انشجونام د  عنوان پایان نامه  ردیف

                
                

                
  استاد راهنما  30%امتیاز * مشاور   Ph.D  8امتیاز  *   5امتیاز* فوق تخصص   5/3 امتیاز * دوره تخصصی  3امتیاز * کارشناسی ارشد   2* دکتري عمومی 

  
  جوایز آموزشیج) -1

  
  امتیاز   10امتیاز * بین المللی   6امتیاز * کشوري   3* دانشگاهی 

  امتیاز : 

  امتیاز : 

  مالحظات   اسامی همکاران به ترتیب اولویت  مرجع اهداکننده  عنوان   ردیف
          
          

          

  امتیاز : 
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   آموزشیمعادل فعالیت هاي د) -1

  

نی 
 بالی
ش
موز
آ

  

  توضیحات   سالمیزان در  نوع فعالیت
  (شامل مقطع و ...) 

    

    ............  ساعت  )یکساعت معادل یک ساعت نظري  (–موزش سرپایی ( درمانگاه ) آ

   ............  ساعت  )دو ساعت معادل یک ساعت نظري ( –راند بخش 

   ............  ساعت   )دو ساعت معادل یک ساعت نظري( –اتاق عمل 

    .............. تعداد  )د شب یک واح 15 (–کشیک شب براي گروه هاي جراحی و بیهوشی 

    ............... تعداد  )شب یک واحد  30(–کشیک شب براي گروه هاي داخلی 

تها 
عالی
یر ف
سا

  

    ................ موضوع  ) هر موضوع یک ساعت نظري  (–سخنرانی در برنامه هاي بازآموزي 

    .............. موضوع  )ظري وضوع یک ساعت نهر م (–سخنرانی در کارگاه هاي توانمند سازي اعضاي هیأت علمی 
 -کنفرانس مشترك  - گراندراند –ژورنال کالب –اداره برنامه هاي آموزشی(گزارش صبحگاهی

Case Presentation- CPC (-( هر جلسه یک ساعت نظري )  
    .............. جلسه

   ............... موضوع  ظري  هر موضوع یک ساعت ن –دبیر اجرایی )  –اداره سمینار( دبیر علمی 
   .............. موضوع  )هر موضوع نیم امتیاز  (–تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی 

    .............. تعداد  راهنمایی تحصیلی یا مشاوره دانشجویی 
    .... روز..........  یهاها ، سمینارها، همایش ها  ،کنگره ها ، کارگاه ها و بازآموز انسشرکت در کنفر

    .............. مورد  گزارش صبحگاهی  و ..... ) –شرکت در برنامه آموزشی ( ژورنال کالب 
   .............. مورد  موزشی)( نصف امتیاز اداره برنامه آ CPC وCase Presentation ، کنفرانس مشترك شرکت در 

   .............. مورد  تدوین و بازنگري طرح دوره 
   .............. مورد  ه طرح درسارائ

    .............. مورد  راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه
    ............... ماه  دوره هاي آموزشی کوتا مدت (فرصت هاي مطالعاتی)

  
  

  آموزشی دانش پژوهی و) -1
  
  
  
  
  

  
  

 

  امتیاز : 

  مالحظات   محل انتشار   تاریخ   محل بکارگیري   عنوان   ردیف

  اه م  سال 
              
              

              

  امتیاز : 
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  تحقیقاتی و نوآوري:فعالیتهاي  -2

  مقالهالف) -2

  
  گزارش موردي –نامه به سردبیر  -متاآنالیز –مروري  –نوع مقاله : اصیل * 

    
  کتابب) -2

  
  اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت  ویراستار  ناظر  ترجمه  تألیف  تاریخ نشر  ناشر  عنوان  ردیف

                  

                  

                  

  
  خالصه مقاالت ج) -2

  
  اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت  محل  تاریخ  ردهمایینام گ  پوستر یا سخنرانی  عنوان  ردیف

              

              

              

              

  
  

هر نوآوري که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا د) -2
  .................................................................................................................................................................محصول جدیدي در کشور گردد: 

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

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

  اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت  تاریخ انتشار  مجله   IF  نمایه مجله  نام مجله  نوع مقاله  عنوان مقاله  ردیف

                

                

                

                

  امتیاز : 

  امتیاز : 

  امتیاز : 
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فعالیتهاي اجرایی -3
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  جهت دریافت پایه سالیانه
  

  گروه :                         مرتبه :                        نام و نام خانوادگی :  
 

  پایه سال :                  دانشکده :           
  

  

 
 

  جمع امتیازات : 

  
  بندهاي شرطی : 

  

  □ندارد             □:      دارد   داشتن مقاله 
  

نمره ارزشیابی :                                                                               □ غیر قابل قبول :                  □ابل قبول : ق
  

  □گردد  وافقت نمیم                   □د گرد یمنتیجه :  با ارتقاء پایه سالیانه .......................................       موافقت 
  

  عضو هیات علمی: ءامضا

  مدیر گروه :امضاء 

           :       مربوطه ریاست دانشکده امضاء 

  معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه :امضاء 

  

  فرم نهایی ارزیابی فعالیت هاي سالیانه عضو هیأت علمی

    امتیاز اجرایی     امتیاز پژوهشی     امتیاز آموزشی 
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