
  به نام خدا

  سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  سالیانه اعضاي محترم هیات علمی/ فرم فعالیت هاي نیمسالی 

  :همکار گرامی 

با توجه به لزوم بررسی همه جانبه فعالیتهاي اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه و به منظور برنامه ریزي بهتر براي ارتقاء کیفیت 
وهشی ، خواهشمند است فرم ذیل را به طور کامل و با دقت تکمیل نمایید و فرم پر شده را حداکثر دو هفته پس از آموزشی پژ

از اطالعات این فرم براي ترفیع سالیانه جنابعالی استفاده می گردد و بایستی . دریافت به دفتر بخش یا گروه مربوطه تحویل فرمایید
  .گذشته باشد حاوي فعالیت هاي شما در سال تحصیلی

  : لغایت                                         :سالیانه از تاریخ/ فعالیت هاي نیمسالی 

  )به این دفتر عودت نمائید             لطفا  فرمهاي تکمیل شده را با امضاي عضو هیات علمی و مدیر گروه تا تاریخ ( 

  

  :محل خدمت:                        گروه آموزشی:               شکدهدان:                      نام و نام خانوادگی

  : سال استخدام □رسمی قطعی   □رسمی آزمایشی  □پیمانی:     وضعیت استخدامی

  □استاد            □دانشیار     □استادیار           □مربی:       مرتبه علمی 

  

 :فعالیتهاي آموزشی -1

  دروس تئوري) الف 
 تعداد واحد  عنوان درس  نیمسال

  در نیمسال
ساعات 

تدریس در 
  نیمسال

مقطع 
  فراگیران

  موظف یا 
  حق التدریس

امتیاز 
کسب 
  شده

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      مجموع امتیاز کسب شده

 1فرم شماره 



  

  
  )آزمایشگاهی(فعالیتهاي عملی ) ب

ساعات تدریس   عنوان درس  نیمسال
  در نیمسال

مقطع 
  فراگیران

  موظف یا 
  حق التدریس

امتیاز کسب 
  شده

            
            
            
            
            
            
            
            

    مجموع امتیاز کسب شده
  
  )ویژه هیات علمی بالینی(درمانی بیمارستانی  –فعالیتهاي آموزشی ) ج

  امتیاز کسب شده  اگیرانمقطع فر  روز و ساعت در هفته  عنوان فعالیت
        شرکت در گزارش صبحگاهی

        )با ذکر تعداد ماه هاي راند در سال(راند آموزشی 
        حضور در درمانگاه آموزشی

        ارائه کنفرانس آموزشی
        )هفتگی یا ماهیانه(شرکت در کنفرانس آموزشی 

        شرکت در ژورنال کالب
        )کر نوع اقدامبا ذ(انجام اقدامات تشخیصی درمانی 

        حضور فعال در اطاق عمل
        انکال فعال

        سرپرستی کارآموزي یا کارورزي بیمارستانی
        سرپرستی فیلد بهداشتی

    مجموع امتیاز کسب شده
  
  راه اندازي آزمایشگاه یا رشته تحصیلی جدید) د

  عنوان
  رشته تحصیلی/ آزمایشگاه  

  امتیاز کسب شده

    
    
    
    
    
    

    مجموع امتیاز کسب شده
  



  
  راهنمایی پایان نامه) و

نام دانشجو یا   عنوان پایان نامه
  دانشجویان

مقطع 
  تحصیلی

  استاد راهنما
  یا مشاور 

تاریخ 
  شروع

تاریخ اتمام 
  یا دفاع

امتیاز کسب 
  شده

              
              
              
              
              

    مجموع امتیاز کسب شده
      
  
  )دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی ( کسب جوایز آموزشی) ه

  امتیاز کسب شده  مرجع اهدا کننده  )دانشگاهی،کشوري ، بین المللی(نوع  عنوان
        
        
        
        

    مجموع امتیاز کسب شده
  

  

  دانش پژوهی آموزشی) ي

  امتیاز کسب شده  عنوان فعالیت
    
    
    
    
    
    

    مجموع امتیاز کسب شده
  

  

  

  
  



 :یپژوهشفعالیتهاي  -2

  مورد ، بررسی مروريمقاالت تحقیقی ، گزارش ) الف
  نام مجله ،  عنوان مقاله

  سال و شماره 
نفر چندم از کل 

  نویسندگان
IF: 

Index: 
امتیاز کسب 

  شده
  

  
  

        
  
  

          
  
  

          
  
  

          
  
  

          
  
  

      مجموع امتیاز کسب شده
  

  خالصه مقاله) ب
  

  ام مجله یا کتابچه کنگره ،ن  عنوان مقاله
  سال و شماره 

نفر چندم از کل 
  نویسندگان

امتیاز کسب 
  شده

        
        
        
        
        

    مجموع امتیاز کسب شده
  
  
  ...) اختراعات و تالیف کتاب، ترجمه کتاب، نوآوري و(سایر فعالیتهاي پژوهشی ) د

  

  

  

  



  به نام خدا

  ................درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  سالیانه اعضاي محترم هیات علمی/ فعالیت هاي نیمسالی  جمع بندي فرم

  :  لغایت             :            سالیانه از تاریخ / فعالیت هاي نیمسالی 

  :محل خدمت      :                  گروه آموزشی:               دانشکده:                      نام و نام خانوادگی

  :سال استخدام  □رسمی قطعی   □رسمی آزمایشی  □پیمانی:     وضعیت استخدامی

  □استاد     □دانشیار    □استادیار      □مربی:       مرتبه علمی 

  :تاریخ اعطاي آخرین پایه:                                     پایه فعلی طبق آخرین حکم کارگزینی 

  
  : وه مربوطه در ارتباط با فعالیتهاي اموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط با گروه نظریه گر ۞

  
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نوع فعالیت

          کیفیت فعالیت هاي آموزشی
          کیفیت فعالیت هاي پژوهشی

          کیفیت حضور و همکاري با مسئولین بخش و گروه
          کیفیت فعالیت هاي اجرایی

  

  :با توجه به موارد فوق ، با اعطاي یک پایه ترفیع سالیانه به نامبرده  در مجموع ، گروه

  □موافقت ندارد          □موافقت دارد 
  

  مدیر گروه ءامضا
  

  نظریه رئیس دانشکده  ۞

  :با توجه به کلیه جوانب و موارد فوق ، با ترفیع ایشان 

  □مخالفت گردید□می گرددموافقت 
  

  ء رئیس دانشکدهامضا

  

 2فرم شماره 



  

  به نهایی امتیازاتمحاس۞

  امتیازات کسب شده  عنوان 
    نمره کل فعالیت هاي آموزشی
    نمره کل فعالیت هاي پژوهشی

    مجموع امتیازات
  

  دانشکده EDOءمدیر امضا

  

  

  :نظریه کمیته ترفیعات  ۞

  النه از زمان استحقاق به نامبرده  پس از بررسی موارد فوق ، با اعطاي یک پایه ترفیع سا........................... در جلسه مورخ 

  □مخالفت گردید□می گرددموافقت 
  

  امضاء دبیر کمیته ترفیعات

  

 


