
سمٍ تؼبلی اة

داوطگبٌ ػلًم پسضکی ي خذمبت ثُذاضتی ي درمبوی ثبثل 

پسضکی پیراداوطکذٌ 

   فرم ترفیغ سبلیبوٍ اػضبی محترم َیأت ػلمی
 

مطخصبت استخذامی  

 

:   وبم ي وبم خبوًادگی

:            پشيوذٌ پشػىلی

:  گشيٌ آمًصؿی 

:  محل خذمت

:   يضؼیت اػتخذامی

                                                پیمبوی                سػمی آصمبیـی  سػمی لطؼی           :  وًع اػتخذام (الف- 1 

 طشح وظبم                      (K)تؼُذ خذمت ضشیت            

            ویمٍ يلت      تمبم يلت تمبم يلتی جغشافیبیی:           وًع فؼبلیت- 2 

      مشثی     اػتبدیبس         داوـیبس                      اػتبد :          مشتجٍ ػلمی- 3 

:  پبیٍ لجلی 

 : ...................تبسیخ اػتحمبق تشفیغ 

 

 :ػملکرد (الف

 

ایه قسمت تًسظ داوطکذٌ ثر اسبس مستىذات تکمیل خًاَذ ) :سبػت................... متًسظ حضًر فیسیکی در مبٌ - 1

 (.ضذ

  : فؼبلیت َبی آمًزضی- 2
:  دريس وظری- 1-2

تؼذاد ياحذ ممطغ فشاگیشان سؿتٍ تحصیلی ػىًان دسع ویمؼبل 

     

     

     

     

     

     

     

 

:  (آزمبیطگبَی)فؼبلیت َبی ػملی - 2-2

تؼذاد ياحذ ممطغ فشاگیشان سؿتٍ تحصیلی ػىًان دسع ویمؼبل 

     

     

     

     

:--/--/---- تاریخ
 :شماره 



 

: (يیژٌ َیأت ػلمی ثبلیىی )فؼبلیت َبی آمًزضی، درمبوی ي ثیمبرستبوی - 3-2

 ممطغ فشاگیشانسيص ي ػبػت دس َفتٍ  سؿتٍ تحصیلیوًع فؼبلیت 

   حضًس دس گضاسؽ صجحگبَی 

    (ثب رکش تؼذاد مبٌ َبی ساوذ دس ػبل )آمًصؿی 

   حضًس دس دسمبوگبٌ آمًصؿی 

   حضًس دس کىفشاوغ آمًصؿی 

    (َفتگی یب مبَیبوٍ )ؿشکت دس کىفشاوغ آمًصؿی 

   ؿشکت دس طيسوبل کالة 

    (ثبرکش وًع الذام)اوجبم الذامبت تـخیصی ي دسمبوی

   حضًس فؼبل دس اطبق ػمل 

   آوکبل فؼبل 

   ػشپشػتی کبسآمًصی یب کبسيسصی ثیمبسػتبوی 

   ػشپشػتی فیلذ ثُذاؿتی 

 

 : ػملکرد اػضبء َیأت ػلمی : 4-2

 

 تؼذاد وًع فؼبلیت
  تؼذاد جشاحی ايسطاوغ 

 تؼذاد جشاحی الکتیً  

 يیضیت ػشپبیی 

 ثیمبسان ثؼتشی 

 ... ػًوًگشافی  ي  / CT/ گضاسؽ سادیًگشافی 

 

: استبد راَىمب- 5-2

ػبػت   ......وفش ي ػبػبت تخصیص دادٌ ؿذٌ جُت مشاجؼٍ داوـجً دس َش مبٌ     .......:  تؼذاد داوـجًیبن 

ساٌ اوذاصی کبسگبٌ، آصمبیـگبٌ . )ػبیش فؼبلیت َبی آمًصؿی خًد سا کٍ احتمبالً دس جذايل گزؿتٍ پیؾ ثیىی وـذٌ ثًد، مشلًم فشمبئیذ (َـ

 (...ي 

 

 : فؼبلیت َبی پژيَطی-3

:  مقبالت چبح ضذٌ فبرسی یب اوگلیسی- 1-3

تشتیت دس اػبمی وًیؼىذگبن وًع ممبلٍ وبم مجلٍ، ػبل ي ؿمبسٌ ػىًان ممبلٍ 

   
       وًیؼىذٌ مؼئًلوفش ايل

   دیگش وًیؼىذگبن

   
       وًیؼىذٌ مؼئًلوفش ايل

   دیگش وًیؼىذگبن

   
       وًیؼىذٌ مؼئًلوفش ايل

   دیگش وًیؼىذگبن

   
       وًیؼىذٌ مؼئًلوفش ايل

   دیگش وًیؼىذگبن

 



: (داخلی ي خبرجی)ضرکت در َمبیص َب - 2-3

اػبمی َمکبسان وًع اسائٍ ممبلٍ وبم ي دیگش مـخصبت َمبیؾ ػىًان ممبلٍ 

    

    

    

    

 

: عرح َبی تحقیقبتی مصًة- 3-3

تبسیخ خبتمٍ تبسیخ ؿشيع مجشی یب َمکبس ؿمبسٌ طشح ػىًان طشح 

     

     

     

 

: راَىمبیی یب مطبيرٌ پبیبن وبمٍ- 4-3

تبسیخ خبتمٍ تبسیخ ؿشيع اػتبد ساَىمب یب مـبيس ممطغ تحصیلی وبم داوـجً ػىًان پبیبن وبمٍ 

      

      

      

 

: (... تألیف یب ترجمٍ کتبة، سخىراوی در کبرگبٌ َب، ارائٍ مقبالت، وًآيری ي )فؼبلیت َبی پژيَطی دیگر- 5-3

 

 : فؼبلیت اجرایی-4

: (در سغح ثخص، گريٌ، داوطکذٌ، داوطگبٌ، يزارت ثُذاضت )ػضًیت در کمیتٍ َب ي ضًراَبی مختلف - 1-4

 

تبسیخ خبتمٍ تبسیخ ؿشيع میضان ػبػت َمکبسی دس مبٌ ػىًان دلیك کمیتٍ یب ؿًسا 

    

    

    

 

: (...ثخص، گريٌ، داوطکذٌ، داوطگبٌ ي  )مسئًلیت اجرایی در سغًح مختلف - 2-4

تبسیخ خبتمٍ تبسیخ ؿشيع ػىًان دلیك مؼئًلیت 

   

   

   

 

 

: امضبء ػضً َیئت ػلمی

 

 



  :ارزیبثی (ة
. استبد گرامی تکمیل ایه قسمت ثٍ ثؼذ، ثٍ ػُذٌ ياحذَبی ارزیبثی است؛ لغفبً از تکمیل آوُب خًدداری فرمبییذ: تًجٍ*

 تکمیل خًاَذ (مذیر گريٌ تًسظ ) وظریٍ گريٌ در ارتجبط ثب فؼبلیت َبی آمًزضی، پژيَطی ي اجرایی مرتجظ ثب گريٌ ( 1

: (.ضذ

ضؼیف متًػط خًة ػبلی وًع فؼبلیت 

    کیفیت فؼبلیت َبی آمًصؿی 

    کیفیت فؼبلیت َبی پظيَـی 

    کیفیت حضًس ي َمکبسی ثب مؼئًلیه ثخؾ ي گشيٌ 

    کیفیت فؼبلیت َبی اجشائی 

 

 :   گشيٌ ثب تًجٍ ثٍ مًاسد فًق، ثب اػطبی یک پبیٍ تشفیغ ػبالوٍ ثٍ وبمجشدٌ :در مجمًع

    مخبلف اػت مًافك اػت      

 مذیش گشيٌوبم ي وبم خبوًادگی 

امضبء 

:  .(ایه قسمت تًسظ مؼبيوت محترم تحقیقبت ي فه آيری داوطگبٌ تکمیل خًاَذ ضذ)وتیجٍ ثررسی فؼبلیت پژيَطی  (2

 

امتیبص / ياحذ وًع فؼبلیت 

            ضؼیف          متًػط خًة کیفیت فؼبلیت پظيَـی  

 ومشٌ اکتؼبثی 

 

وبم ي وبم خبوًادگی مؼبين تحمیمبت ي فه آيسی 

 امضبء

 

: (EDC) گسارش مرکس تًسؼٍ آمًزش پسضکی داوطگبٌ  (3

ستجٍ دس گشيٌ  میبوگیه ومشٌ گشيٌ  ومشٌ وُبیی اسصؿیبثی کتجی ػىًان  

    (دسيع وظشی)داوـجًیبن 

    (دسيع ػملی یب ثبلیىی)داوـجًیبن 

   دػتیبسان ثخؾ ثبلیىی  

   فشاگیشان کبسؿىبػی اسؿذ ي دکتشا 

   مذیش گشيٌ یب سئیغ ثخؾ  

   مؼئًلیه داوـکذٌ یب ثیمبسػتبن  

 

                                                                                                              وبم ي وبم خبوًادگی مؼئًل مشکض   

                  امضبء                                                                                                                  

 

: وتیجٍ ثررسی ي مؼبدل سبزی کمیتٍ ترفیغ مىتخت داوطکذٌ (4

 

امتیبص / ياحذ وًع فؼبلیت 

             ضؼیف               متًػط خًة کیفیت فؼبلیت آمًصؿی 

             ضؼیف               متًػط خًة کیفیت فؼبلیت پظيَـی 

                 وذاسد  داسد  فؼبلیت اجشایی 



 

 

              مخبلفت می گشدد  مًافمت می گشدد:   ثب تًجٍ ثٍ کلیٍ جًاوت ي مًارد فًق ثب ترفیغ ایطبن* 

 

 

:  وظریٍ وُبیی کمیتٍ ترفیغ داوطگبٌ (5
 ثب اػطبی یک پبیٍ تشفیغ ػبلیبوٍ اص صمبن اػتحمبق ثٍ وبمجشدٌ .............................. پغ اص ثشسػی مًاسد فًق دس جلؼٍ مًسخٍ 

 .            مخبلفت گشدیذمًافمت گشدیذ 

 

 

 

 
 دکتر سید محمود مهدی نیا آقای

  پسشكي پیرادانشكده و پژوهشي معاون آموزشي

 

 

 

 

 

دکتش حؼیىؼلی اصغشویب 
  پسشكي پیرارئیس دانشكده

دکتش سضب لذیمی 

 مؼبين تحمیمبت ي فىبيسی 

دکتش پشيیض امشی ملٍ 
معاون آموزشي و دبیر کمیته ترفیع اعضای هیأت علمي 

 دانشگاه
 

 

دکتر ایمان جهانیان 
 دانشگاه معاون توسعه و مدیریت منابع

دکتش ػیذ فشصاد جاللی 
رئیس دانشگاه و رئیس کمیته ترفیع اعضای هیأت 

 علمي دانشگاه

 

                  

                                                                                                                    

     

 


