فشم ضمبسٌ یک

بنام ا...
دانشگبه علوم پششکی و خذمبت ثهذاشتی درمبنی
فزم فؼبلیتْبی سبلیبًِ اػضبی هحتزم ّیبت ػلوی

همکبر گزامی:
ثب تًجٍ ثٍ لضيم ثشسسی َمٍ جبوجٍ فؼبلیت َبی اػضبی َیبت ػلمی داوطگبٌ ي ثٍ مىظًس ثشوبمٍ سیضی ثُتش ثشای استقبء کیفیت
آمًصضی ،پظيَطی خًاَطمىذ است فشم ریل سا ثٍ طًس کبمل ي ثب دقت تکمیل ومبئیذ ي فشم پش ضذٌ سا حذاکثش دي َفتٍ پس اص
دسیبفت ثٍ دفتش گشيٌ مشثًطٍ تحًیل فشمبئیذ .اص اطالػبت ایه فشم ثشای تشفیغ سبلیبوٍ جىبثؼبلی استفبدٌ می گشدد ي ثبیستی
حبيی فؼبلیتُبی ضمب دس سبل تحصیلی گزضتٍ ثبضذ.
فؼبلیتْبی سبلیبًِ اس تبریخ لغبیت تبریخ آخزیي تزفیغ پبیِ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
ٍضؼیت استخذاهی:
هزتجِ ػلوی:

داًطکذُ:

پیوبًی
هزثی

رسوی آسهبیطی
استبدیبر

گزٍُ آهَسضی:

رسوی قغؼی
داًطیبر

استبد

 -1فؼبلیتْبی آهَسضی:
الف) درٍس ًظزی:

نیمسبل

عنوان درس

سبعبت تذریس
در نیمسبل

مقطع فزاگیزان

موظف یب حق
التذریس

ة) فؼبلیتْبی ػلوی (آسهبیطگبّی)

عنوان درس

نیمسبل

سبعبت تذریس
در نیمسبل

مقطع فزاگیزان

موظف یب حق
التذریس

ج) فؼبلیتْبی آهَسضی – درهبًی ثیوبرستبًی (ٍیژُ ّیبت ػلوی ثبلیٌی)

عنوان فعبلیت

روس و سبعت در هفته

مقطع فزاگیزان

ضشکت دس گضاسش صجحگبَی
ساوذ آمًصضی (ثب رکش تؼذاد مبَُبی ساوذ دس سبل)
حضًس دس دسمبوگبٌ آمًصضی
اسائٍ کىفشاوس آمًصضی
ضشکت دس کىفشاوس آمًصضی (َفتگی یب مبَیبوٍ)
ضشکت دس طيسوبل کالة
اوجبم اقذامبت تطخیصی دسمبوی (ثب رکش وًع
اقذام)
حضًس فؼبل دس اطبق ػمل
آوکبل فؼبل
سشپشستی کبسآمًصی یب کبسيسصی ثیمبسستبوی
سشپشستی فیلذ ثُذاضتی
د) ضزکت در ثزًبهِ ّبی آهَسش هذاٍم ثِ ػٌَاى سخٌزاى:

عنوان سخنزانی

عنوان آموسش مذاوم

ّـ) سبیز فؼبلیتْبی آهَسضی خَد را کِ احتوبالً پیص ثیٌی ًطذُ است هزقَم فزهبئیذ:

محل و تبریخ
ثزگشاری

 -2فؼبلیتْبی پژٍّطی:
الف) هقبالت تحقیقی پذیزفتِ ضذُ در هجالت هؼتجز

عنوان مقبله

آدرس کبمل مقبله

تبریخ پذیزش

نفز چنذم اس کل

مقبله

نویسنذگبن*

* ثِ ػٌَاى هثبل اگز ًفز دٍم ثَدُ ٍ کل ًَیسٌذگبى ً 5فز هی ثبضٌذ ثٌَیسیذ 2
5
ة) ضزکت در کٌگزُ ،سویٌبر ٍ ّوبیص ّبی ػلوی ثب ارائِ هقبلِ:

عنوان مقبله

ردیف

نحوه ارائه

نبم ثزنبمه

(سخنزانی یب پوستز)

محل و سمبن

ج) عزح ّبی پژٍّطی هصَة ضَرای پژٍّطی داًطگبُ در عَل یکسبل گذضتِ (یب تبریخ آخزیي تزفیغ پبیِ):

عنوان طزح

ردیف

تبریخ تصویت

نوع همکبری

شورای پژوهشی

(مجزی یب همکبر

دانشگبه

اصلی)

میشان همکبری
(تعذاد سبعت)

د) سزپزستی پبیبى ًبهِ در عَل یک سبل گذضتِ:

ردیف

عنوان کبمل پبیبننبمه

نبم دانشجو

رشته و مقطع

تبریخ ثجت

تحصیلی

پبیبننبمه

نحوه سزپزستی
(استبد راهنمب یب مشبور)

ّـ) تبلیف کتبة در عَل یک سبل گذضتِ:

ردیف

عنوان کتبة

مصوة شورای

ٍ) سبیز فؼبلیتْبی پژٍّطی خَد را کِ احتوبالً پیص ثیٌی ًطذُ است هزقَم ًوبئیذ:

 -3فؼبلیتْبی اجزائی:

دانشگبه

انتشبر آساد

تبریخ تصویت

ة) هطبٍرُ داًطجَئی:
تؼذاد داًطجَیبى:

ً ...........................................فز
..........................................................سبػت

سبػبت تخصیص دادُ ضذُ جْت هزاجؼِ داًطجَ در ّز هبُ:

ة) ػضَیت در کویتِ ّب ٍ ضَراّبی هختلف (در سغح ثخص ،گزٍُ ،داًطکذُ ،داًطگبٍُ ،سارت ثْذاضت) در عَل یکسبل گذضتِ:

عنوان کمیته

تبریخ شزوع

تعذاد سبعبت همکبری در

همکبری

مبه

ج) هسئَلیت اجزایی در سغَح هختلف (ثخص ،گزٍُ ،داًطکذُ ،داًطگبُ )...ٍ ،در عَل یکسبل گذضتِ:

عنوان مسئولیت اجزائی ثه طور کبمل

خبتمه

تبریخ شزوع

د) ػضَیت در کبرگبُ یب دٍرُ ّبی آهَسضی – پژٍّطی ٍ اجزائی در عَل یکسبل گذضتِ:

ردیف

نبم کبرگبه

محل

نوع مشبرکت(ثه عنوان مذرس یب شزکت تبریخ
شزکت

کننذه)

اهضبء ػضَ ّیئت ػلوی:

اهضبء رئیس ثخص یب هذیز گزٍُ:

تکویل ثَدى ٍ صحت هَارد هٌذرج در فزم تَسظ ایٌجبًت

تکویل ثَدى ٍ صحت هَارد هٌذرج در فزم ٍ دارا

گَاّی هی ضَد

ثَدى حذاقل ّبی آهَسضی ٍ پژٍّطی هصَة گَاّی
هی ضَد

تبییذ آهَسش هجٌی ثز ػذم ٍجَد ًوزُ گشارش ًطذُ در تزهْبی قجلی:
ًوزُ گشارش ًطذُ ٍجَد دارد
ًوزُ گشارش ًطذُ ٍجَد ًذارد

□
□

اهضبء رئیس ادارُ آهَسش:
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بنام ا...
دانشگبه علوم پششکی و خذمبت ثهذاشتی درمبنی
فزم جوغ ثٌذی فؼبلیتْبی سبلیبًِ اػضبی هحتزم ّیبت ػلوی
فؼبلیتْبی سبلیبًِ اس تبریخ لغبیت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
ٍضؼیت استخذاهی:
هزتجِ ػلوی:

داًطکذُ:

پیوبًی
هزثی

گزٍُ آهَسضی:

رسوی آسهبیطی
استبدیبر

پبیِ فؼلی عجق آخزیي حکن کبرگشیٌی:

رسوی قغؼی
داًطیبر

استبد

تبریخ اػغبی آخزیي پبیِ:

* ًظزیِ گزٍُ هزثَعِ در ارتجبط ثب فؼبلیت ّبی آهَسضی ،پژٍّطی ٍ اجزایی هزتجظ ثب گزٍُ:
ػبلی

ًَع فؼبلیت

خَة

هتَسظ

ضؼیف

کیفیت فؼبلیت َبی آمًصضی
کیفیت فؼبلیت َبی پظيَطی
کیفیت حضًس ي َمکبسی ثب مسئًلیه ثخص ي گشيٌ
کیفیت فؼبلیت َبی اجشائی

دس مجمًع ،گشيٌ ثب تًجٍ ثٍ مًاسد آمًصضی ،پظيَطی ،اجشائی ي کیفیت حضًس وبمجشدٌ ي اسائٍ حذاقل َبی آمًصضی ي
پظيَطی مصًة ،ثب اػطبی یک پبیٍ تشفیغ سبالوٍ ثٍ ایطبن:


موافقت دارد

موافقت نذارد



امضبء مذیز گزوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ًظزیِ رئیس داًطکذُ

ثب تًجٍ ثٍ کلیٍ جًاوت آمًصضی– پظيَطی ي اجشائی مًاسد فًق ،ثب تشفیغ ایطبن:
موافقت می شود



مخبلفت می شود
امضبء رئیس دانشکذه



