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 1فرم شماره 

به نام خدا 

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 

أت ػلمی سبليبنه اػضبی محتزم هی/ فزم فؼبليت هبی نيمسبلی 

 
همکبر گزامی  

ثب تَجِ ثِ لضٍم ثشسػی ّوِ جبًجِ فؼبلیت ّبی اػضبی هحتشم ّیأت ػلوی داًـگبُ ٍ ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضی ثْتش 

ثشای استمبء ویفیت آهَصؿی ٍ پظٍّـی، خَاّـوٌذ اػت فشم ریل سا ثِ طَس وبهل ٍ ثب دلت تىویل ًوبییذ ٍ فشم 

اص اطالػبت ایي فشم . افت ثِ دفتش ثخؾ یب گشٍُ هشثَطِ تحَیل فشهبئیذپش ؿذُ سا حذاوثش دٍ ّفتِ پغ اص دسی

. ثشای تشفیغ ػبلیبًِ جٌبثؼبلی اػتفبدُ هی گشدد ٍ ثبیؼتی حبٍی فؼبلیت ّبی ؿوب دس ػبل تحصیلی گزؿتِ ثبؿذ

 

.................. .......لغایت ......... سبليبنه اس تبریخ/ فؼبليت هبی نيمسبلی 
 

: هحل خذهت             :  گشٍُ آهَصؿی :  داًـىذُ :  خبًَادگی ًبم ٍ ًبم 

هتؼْذ خذهت                 سػوی لطؼی                                    سػوی آصهبیـی           پیوبًی     :  ٍضؼیت اػتخذاهی

اػتبد      داًـیبس                                     اػتبدیبس         هشثی      :  هشتجِ ػلوی

 

 :فؼبليتهبی آموسضی  -1

دروس تئوری ( الف

هَظف یب حك التذسیغ همطغ فشاگیشاى ػبػبت تذسیغ دس ًیوؼبل ػٌَاى دسع ًیوؼبل 

     

     

     

= جمغ سبػبت 

= واحذهبی آنمؼبدل 
 

 

( آسمبیطگبهی)فؼبليتهبی ػملی ( ة

هَظف یب حك التذسیغ همطغ فشاگیشاى س ًیوؼبل ػبػبت تذسیغ دػٌَاى دسع ًیوؼبل 

     

     

     

= جمغ سبػبت 

 =مؼبدل واحذهبی آن
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( ویژه هيأت ػلمی ثبلينی)فؼبليتهبی آموسضی و درمبنی ثيمبرستبنی  -ج 

همطغ فشاگیشاى سٍص ٍ ػبػت دس ّفتِ ػٌَاى فؼبلیت 

  ؿشوت دس گضاسؽ صجحگبّی 

  ( هبُ ّبی ساًذ دس ػبل  ثب روش تؼذاد) اًذساًذ آهَصؿی  ٍ یب گشاًذ س

  حضَس دس دسهبًگبُ آهَصؿی 

  اسائِ وٌفشاًغ آهَصؿی 

  ( ّفتگی یب هبّیبًِ)ؿشوت دس وٌفشاًغ آهَصؿی 

  اسائِ ٍ یب ؿشوت دسطٍسًبل والة 

  اسائِ ٍ یب ؿشوت دسثَن والة 

   CPCؿشوت ٍ اسائِ

  ( ٍع الذامثبروش ى)اًجبم الذاهبت تـخیصی دسهبًی

  حضَس فؼبل دس اطبق ػول 

  آًىبل فؼبل 

  ػشپشػتی وبسآهَصی یب وبسٍسصی ثیوبسػتبًی ثب روش تؼذاد فشاگیشاى 

  ػشپشػتی فیلذ ثْذاؿتی ٍ یب ّوىبسی آهَصؿی دس دسهبًگبُ جبهؼِ ًگش 

 

 

 

راهنمبیی پبیبن نبمه  –د     

اتوبم تبسیخ تبسیخ ؿشٍع اػتبد ساٌّوب یب هـبٍس تحصیلی  عهمطًبم داًـجَ یب داًـجَیبى ػٌَاى پبیبى ًبهِ 

دفبع  یب 
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 فؼبليتهبی آموسضی ویژه –ه 

                                                                                       :......................                                        تذسیغ ثشهجٌبی طشح دسع                            ػٌبٍیي تذسیغ ؿذُ

......................... ػبػبت

طشاحی وبسگبُ  ٍ اجشا 

:................... تذسیغ ؿذُتذسیغ دس دٍسُ ّبی آهَصؽ هذاٍم                 ػٌبٍیي 

............                      .....................سٍؽ آهَصؿی

............................................ ػبػبت

طشاحی آصهبیـگبُ ٍ ساُ اًذاصی  

 (.… , Small group, Problem based)اػتفبدُ اص ؿیَُ ّبی ًَیي تذسیغ 

 

اػتفبدُ اص اثضاسّبی آهَصؿی ًَیي 

..( ٍیبى، لَح فـشدُ آهَصؿی  ٍ جضٍُ ثشای داًـج) طشاحی هحصَالت آهَصؿی

..................... ًَع هحصَل آهَصؿی

ثبصًگشی ٍ ایجبد تغییش دس هحتَی ٍ ًحَُ تذسیغ دسٍع           

ؿشح دسٍع .................................    لیؼت دسٍع  

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

                        اسائِ طشح دسع     

 

 

لجَلی دس اهتحبًبت ثَسد تخصصی  

.................................. تؼذاد لجَلی دس همبثل ول دػتیبس ػبل آخش 

ستجِ گشٍُ آهَصؿی ؿوب دس اهتحبى ػلَم پبیِ 

 

........ .................ستجِ هوتبص دس اهتحبًبت ثَسد تخصصی دس دػتیبساى ػبل آخش گشٍُ ؿوب

 ..................................تؼذاد
 

 وؼت ستجِ ٍ تؼذاد لجَلی داًـجَیبى دس همبطغ تحصیلی ثبالتش 

........... ػبػت ...................................................................................ؿشوت دس وبسگبُ آهَصؿی،  ػٌَاى وبسگبُ

............ ػبػت..................................................................................اسگبُ پظٍّـی،  ػٌَاى وبسگبُؿشوت دس ن

  EDCوویتِ اسصیبثی تَػط   تحلیل آصهًَْب

وبسٍسصی                      دػتیبسی        وبسآهَصی              : دس ثخؾ ّبی ثبلیٌی                 همطغ  OSCEطشاح سٍؽ اهتحبًی 

. سبیز فؼبليتهبی آموسضی خود را که احتمبالً در جذاول گذضته پيص ثينی نطذه است مزقوم فزمبئيذ -و       
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 :فؼبليتهبی پژوهطی  -2

مقبالت تحقيقی ، گشارش موارد ، ثزرسی مزوری و خالصه مقبله ( الف

همبلِ وبهل یب  ًبم هجلِ یب وتبثچِ وٌگشُ، ػبل ٍ ؿوبسُ ػٌَاى همبلِ 

خالصِ همبلِ 

ًفش چٌذم اص ول 

ًَیؼٌذگبى 

    

    

    

عزح هبی تحقيقبتی مصوة در دست اجزا  ( ة

 

تبسیخ خبتوِ تبسیخ ؿشٍع هجشی یب ّوىبس ؿوبسُ تصَیت ػٌَاى طشح 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

: فؼبليتهبی پژوهطی ویژه  –ج 

.                                          …تألیف وتبة، ػٌَاى  -

.. …تشجوِ وتبة ، ػٌَاى  -

. ……ػخٌشاًی  دس ّوبیؾ ، ػٌَاى   -

 ……ؿشوت دس ّوبیؾ ، ػٌَاى -

ؿشوت وٌٌذُ                                              ؿشوت دس ثبصآهَصیْب ،                     ػٌَاى  دٍسُ                                         ػخٌشاى       -

داٍسی همبلِ                                     پبیبى ًبهِ                                            وتبة   -

 …ػشپشػتی طشحْبی تحمیمبتی داًـجَیی ، ػٌَاى طشح -

 ……دثیش اجشائی ّوبیؾ ، ػٌَاى  -

 ……لوی ّوبیؾ ، ػٌَاىدثیش ع -

. ……ػضَیت دس وویتِ ػلوی ٍ یب اجشائی ّوبیؾ ، ػٌَاى  -

سبیز فؼبليتهبی پژوهطی   –د 
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 :فؼبليتهبی اجزایی – 3

 

 مطبوره دانطجویی در قبلت استبد راهنمب و یب استبد مطبور ( الف

 

ًفش :.............تؼذاد داًـجَیبى  

ػبػت .................داًـجَ دس ّش هبُ  ػبػبت تخصیص دادُ ؿذُ جْت هشاجؼِ

 

( در سغح ثخص، گزوه، دانطکذه، دانطگبه، وسارت متجوع) ػضویت در کميته هب و ضوراهبی مختلف ( ة

تؼذاد ػبػبت ّوىبسی دس هبُ تبسیخ ؿشٍع ّوىبسی ػٌَاى وویتِ 
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......( ده، دانطگبه و ثخص، گزوه، دانطک) مسئوليت اجزایی در سغوح  مختلف  –ج 

 

تبسیخ خبتوِ تبسیخ ؿشٍع ػٌَاى هؼئَلیت ثطَس وبهل 

   

   

   

ّوىبسی ػلوی ثب ػبصهبًْبی دٍلتی   -ػشپشػتی دسهبًگبّْبی ثیوبسػتبًْبی آهَصؿی    -

 ّوىبسی فٌی ثب ػبصهبًْبی دٍلتی  -ّوىبسی پضؿىی ثب ػبصهبًْبی دٍلتی    -

 ػوی، ػضَیت دس ّیئت تحشیشیِ، ػشدثیشهجالت ػلویػضَیت دس اًجوي ّبی ػلوی س -

 دس صَست ٍجَد هَاسد اطالػبت هشثَطِ لیذ ؿَد 

 

سبیز فؼبليتهبی اجزائی    -د 

 هيأت ػلمیامضبء ػضو                                                                                                                         
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به نام خدا 

 2فرم شماره          دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 

سبليبنه اػضبی محتزم هيأت ػلمی / فزم جمغ ثنذی فؼبليت هبی نيمسبلی 

............ لغایت ............از تارید سبليبنه / فؼبليت هبی نيمسبلی 

 
: هحل خذهت  :    آهَصؿیگشٍُ :   داًـىذُ:   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

سػوی لطؼی             هتؼْذ خذهت سػوی آصهبیـی  پیوبًی     :    ٍضؼیت اػتخذاهی

اػتبد   داًـیبس  اػتبدیبس   هشثی   :   هشتجِ ػلوی

 :تبسیخ اػطبی آخشیي پبیِ:    پبیِ فؼلی طجك آخشیي حىن وبسگضیٌی 

  :ػبليت هبی آموسضی، پژوهطی و اجزایی مزتجظ ثب گزوه نظزیه گزوه مزثوعه در ارتجبط ثب ف   ‹

ضؼیف هتَػط خَة ػبلی ًَع فؼبلیت 

    ویفیت فؼبلیت ّبی آهَصؿی  

    ویفیت فؼبلیت ّبی پظٍّـی 

    ویفیت حضَس ٍ ّوىبسی ثب هؼئَلیي ثخؾ ٍ گشٍُ   

    ویفیت فؼبلیت ّبی اجشایی  

: د فَق، ثب اػطبی یه پبیِ تشفیغ ػبالًِ ثِ ًبهجشدُدس هجوَع، گشٍُ ثب تَجِ ثِ هَاس    

 هَافمت ًذاسدهَافمت داسد        

امضبء مذیز گزوه  

 :نتيجه ثزرسی و مؼبدل سبسی کميته تزفيغ منتخت در دانطکذه   ‹

اهتیبص / ٍاحذ ًَع فؼبلیت 

 ٍاحذ فؼبلیت آهَصؿی هَظف 

 ٍاحذ فؼبلیت آهَصؿی غیش هَظف 

 پظٍّـی  اهتیبص فؼبلیت 

 اهتیبص فؼبلیت اجشایی 

 
: ثب تَجِ ثِ ولیِ جَاًت ٍ هَاسد فَق ، ثب تشفیغ ایـبى

 

 هَافمت ًوی گشدد                                                                 هَافمت هی گشدد                

 امضبء رئيس دانطکذه
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: نظريه مرکس توسعه آموزش   

:   روامٍ ریسی کميتٍ ب  -

گًاَی بررسی سًاالت  ( گًاَی شرکت زر کارگاٌ َا                              ج(ب                              ارائٍ طرح زرس  ( الف

زر صًرت يجًز مًرز مستىسات ارائٍ شًز  -

 

: ميسان مشارکت زر تسيیه ارزیابی زريوی : کميتٍ  ارزیابی زريوی  -

ضعيف      متًسط         ذًب     

 

: کميتٍ ارزشيابی -

تعساز اعضاء گريٌ   رتبٍ زر گريٌ  مياوگيه ومرٌ گريٌ ومرٌ وُایی ارزشيابی کيفی عىًان فرم

     زريس وظری زاوشجًیان

     زريس عملی زاوشجًیان

     زستياران برش باليىی

     فراگيران کارشىاسی ارشس ي زکترا

ل مسیر گريٌ، معاين آمًزشی  وظریٍ مسیریتی شام

 ي رئيس زاوشکسٌ 
    

    ومرٌ کل ارزیابی استاز 

امضاء رئيس مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی          

 

 

: نظريه کميته ترفيعات   ‹

وٍ از زمان استحقاق بٍ وامبرزٌ  پس از بررسی مًارز فًق، با اعطای یک پایٍ ترفيع ساال.....................................زر جلسٍ مًرخ 

 

 مًافقت ومی گرززمًافقت می گرزز    

 

 

 

امضاء رئيس کميته ترفيعات     

 

 


