
  "آموزشی دانشگاهمعاونت  هیئت علمیفرم ترفیعات ساالنه اعضاء "
  .............:...بخش       :.......... دانشکده                             :............نام و نام خانوادگی

                  □رسمی قطعی   □  رسمی آزمایشی □پیمانی:  استخدامییتوضع

                  □استاد□ دانشیار    □ استادیار □ی مرب: مرتبه دانشگاھی

  :پایه فعلی طبق آخرین حکم کارگزینی

  :تاریخ اعطاء آخرین پایه فعلی 

در زمینـه ھـای مختلـف    در ) تا کنوناز زمان دریافت پایه فعلی (  یکسال گذشتهلطفًا فعالیت ھای خود را در   

 .جداول ذیل تکمیل فرمایید 

  عالیت آموزشی علوم پایهکمیت ف: 1- 1 جدول شماره

  امتیاز موظف یا حق التدریس   نیم سال   مقطع تحصیلی   واحد معادل   کارآموزي یا کارورزي   عملی   نظري   نام درس
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  کمیت فعالیت آموزشی بالینی: 1-2 ارهجدول شم

  نوع فعالیت   متوسط تعداد و ساعت در هفته 

  ساعت   تعداد 

  امتیاز   واحد معادل   نیم سال تحصیلی 

            آموزش سرپائی در درمانگاه آموزشی 

            راند بخش بیماران بستري

            اتاق عمل

            گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب گراند راند

            اداره سمینار

            ) آنکالی(کشیک شب 

            تهیه طرح درس 
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   سرپرستی پایان نامه 1-3جدول شماره 

  امتیاز   واحد   نوع همکاري   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مقطع تحصیلی   نام دانشجو   عنوان پایان نامه 

                

                

                

                

                

  

  یت تدریس انگین کیفمی–2جدول شماره

  

  گروه  فردي    گروه  فردي  

      دانشجویان بالینی      مدیر گروه

            همکاران

      مجموع      دانشجویان علوم پایه
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  مربوط به مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی: 3-1جدول شماره

  )1(امتیاز  )چاپ یا پذیرش(وضعیت   نویسنده چندم  محل ایندکس شدن  تاریخ چاب یا پذیرش  ژورنال  نوع مقاله  عنوان  ردیف

1               

2              

3              

4                

  
  )جدول مربوط به ارائه خالصه مقاله( مربوط به شرکت در مجامع علمی و بین المللی : 3-2جدول شماره

  

  امتیاز  تاریخ ارائه  )نفر چندم(ارائه    کنگره   خالصه مقالهعنوان   ردیف
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   کتاب- 3-3جدول شماره 
  

  امتیاز   ترجمه    تالیف   تاریخ نشر  ناشر   عنوان کتاب 

            

            

            

            

  
  

   ابداعات و اختراعات و کار جدید - 3-4جدول شماره 
  

  امتیاز   سال تحصیلی   عنوان فعالیت 
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  فعالیت هاي اجرایی : 4جدول شماره 
  

  تاریخ انجام فعالیت  مشخصات ابالغ

ف
ردی

  محل ومقام تأییدکننده  نوع فعالیت  
  تا تاریخ  از تاریخ  تاریخ  شماره

  امتیاز  ساعت

                 

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

  
    

  
  

  □          موافقت ندارد□موافقت دارد:                           ي یک پایه ترفیع ساالنه به نا مبردهدر مجموع بخش با اعطا

  امضاء مدیر گروه
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  : امتیازهاي کمیته منتخب دانشکده در مورد فعالیت هاي عضو هیأت علمی
   

  
  اه اندازي دوره جدیدر  سرپرستی پایان نامه   کمیت آموزشی   کیفیت آموزشی   امتیاز / نوع فعالیت 

          فعالیت اموزشی

  ساير    تألیف و ترجمه كتاب   خالصه مقاله   مقاله
  فعالیت پژوھشی

        

  شركت در كمیته ھا و شوراھا   دانش پژوھي   مشاوره دانشجويي   سمت مديريتي دانشگاه 
  فعالیت اجرایی

        

          فعالیت درمانی

  
  

  □    مخالفت میگردد□ موافقت میگردد                                    : اعطاي یک پایه ترفیع به نامبردهبا :  دانشکده منتخب کمیتهنظریه
                                                                         امضاء رئیس دانشکده

  
  :دانشگاه علوم پزشکی شیرازرأي نهایی کمیته ترفیعات  -

  □                 تصویب نگردید□تصویب گردید:       یع از زمان استحقاق و اعطاي یک پایه ترف به تقاضا رسیدگی......................در جلسه مورخ 
  امضاء دبیر کمیته ترفیعات                                                                

    :توضیح
 پایه بعدًا نیز غیر قابل احتساب نخواھد ترفیع ساالنه به عضوي تعلق نگیرد این قبول بودن فعالیت عضو در طی سال با تصویب کمیته ترفیعات،  قابللیل غیرورتیکه به دبه استناد قانون، در ص

   .بود
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