بسمه تعالی
فرم ترفیع سالیانه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ساوه
خالصه فعالیتهای ( آموزشی  ،پژوهشی و اجرایی ) اعضای هیأت علمی در سال ...............

نام و نام خانوادگی :

محل خدمت :

گروه :

سال استخدام :

پایه فعلی :

تاریخ پایه :

نوع استخدام :

مرتبه :

دانشكده:

 -1فعالیت آموزشی :
-1الف) تدریس نظری
ردیف

نام درس

واحد

واحد

واحد

نظری

عملی

کارآموزی،کارورزی

داشتن طرح درس*
بلی

خير

جمع واحد
معادل

مقطع

نيمسال

فراگيران

موظف یا

نمره

حق

ارزشيابی

التدریس

1
2
3
4
5
6
7
8
* داشتن طرح درس جهت محاسبه امتياز آموزشی ضروری است .

امتیاز :

 -1ب) سرپرستی پایان نامه
ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

راهنما مشاور

* دکتری عمومی  2امتياز * کارشناسی ارشد  3امتياز * دوره تخصصی  3/5امتياز* فوق تخصص  5امتياز *  8 Ph.Dامتياز * مشاور  33%استاد راهنما

امتیاز :

-1ج) جوایز آموزشی
ردیف

عنوان

مرجع اهداکننده

* دانشگاهی  3امتياز * کشوری  6امتياز * بين المللی  13امتياز

اسامی همكاران به ترتيب اولویت

مالحظات

امتیاز :

-1د) فعالیت های معادل آموزشی
ميزان درسال

نوع فعاليت

توضيحات
(شامل مقطع و )...

آموزش بالينی

آموزش سرپایی ( درمانگاه ) –( یكساعت معادل یک ساعت نظری )

 ............ساعت

راند بخش – (دو ساعت معادل یک ساعت نظری )

 ............ساعت

اتاق عمل – (دو ساعت معادل یک ساعت نظری)

 ............ساعت

کشيک شب برای گروه های جراحی و بيهوشی –(  15شب یک واحد )

 ..............تعداد

کشيک شب برای گروه های داخلی –( 33شب یک واحد )

 ...............تعداد

سخنرانی در برنامه های بازآموزی –( هر موضوع یک ساعت نظری )

 ................موضوع

سخنرانی در کارگاه های توانمند سازی اعضای هيأت علمی –( هر موضوع یک ساعت نظری )

 ..............موضوع

اداره برنامه های آموزشی(گزارش صبحگاهی– ژورنال کالب– گراندراند -کنفرانس مشترک -

 ..............جلسه

 (-) CPC -Case Presentationهر جلسه یک ساعت نظری )

سایر فعاليتها

اداره سمينار( دبير علمی – دبير اجرایی ) – هر موضوع یک ساعت نظری

 ...............موضوع

تهيه مواد آموزشی و کمک آموزشی –( هر موضوع نيم امتياز )

 ..............موضوع

راهنمایی تحصيلی یا مشاوره دانشجویی

 ..............تعداد

شرکت در کنفرانس ها  ،سمينارها ،همایش ها ،کنگره ها  ،کارگاه ها و بازآموزیها

 ..............روز

شرکت در برنامه آموزشی ( ژورنال کالب – گزارش صبحگاهی و ) .....

 ..............مورد

شرکت در کنفرانس مشترک Presentation ،

 Caseو  ( CPCنصف امتياز اداره برنامه آموزشی)

 ..............مورد

تدوین و بازنگری طرح دوره

 ..............مورد

ارائه طرح درس

 ..............مورد

راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه

 ..............مورد

دوره های آموزشی کوتا مدت (فرصت های مطالعاتی)

 ...............ماه

امتیاز :
-1و) دانش پژوهی آموزشی
ردیف

عنوان

تاریخ

محل بكارگيری
سال

محل انتشار

مالحظات

ماه

امتیاز :

 -2فعالیتهای تحقیقاتی و نوآوری:
-2الف) مقاله
ردیف

نوع مقاله

عنوان مقاله

نمایه مجله

نام مجله

 IFمجله

تاریخ انتشار

اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت

* نوع مقاله  :اصيل – مروری – متاآناليز -نامه به سردبير – گزارش موردی

امتیاز :

-2ب) کتاب
ردیف

ناشر

عنوان

تاریخ نشر

تأليف

ترجمه

ناظر

ویراستار

اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت

امتیاز :

-2ج) خالصه مقاالت
ردیف

عنوان

پوستر یا سخنرانی

نام گردهمایی

تاریخ

محل

اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت

-2د) هر نوآوری که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا

امتیاز :

محصول جدیدی در کشور گردد................................................................................................................................................................. :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

فرم نهایی ارزیابی فعالیت های سالیانه عضو هیأت علمی

جهت دریافت پایه سالیانه
نام و نام خانوادگی :

مرتبه :

دانشكده :

پایه سال :

امتياز آموزشی

گروه :

امتياز اجرایی

امتياز پژوهشی

جمع امتيازات :

بندهای شرطی :
داشتن مقاله :

دارد □

ندارد□

نمره ارزشيابی :

قابل قبول □ :

نتيجه  :با ارتقاء پایه ساليانه .......................................

موافقت می گردد □

امضاء عضو هيات علمی:
امضاء مدیر گروه :
امضاء ریاست دانشكده مربوطه :
امضاء معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه :

غير قابل قبول □ :
موافقت نمی گردد □

