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 داخلي مدیر محترم گروه
 

مستحضر هستید که مطابق دستورالعمل ،ترفیع پایه سالیانه اعضاا  هیاا     ،احتراماً          

میباشد.مطابق این  (سالیانه)علمی منوط به دو فاکتور عملکرد پژوهشی وعملکردآموزشی 

اشاد  مجزا مای ب  طورآئین نامه شرط ترفیع پایه کسب هردو امتیازپژوهشی وآموزشی به 

خواهاد  ن سال یادر پاوعدم تایید هرکدام از سوی مراجع ذیربط به معنی عدم ترفیع پایه 

 بود .

برخالف کارنامه پژوهشی تاکنون کارنامه آموزشی به صور  معیارهای کمی وامتیاز بندی 

تعریف نشده است، بلکه هر سه ماه گزارش ارسالی مدیران گاروه هاا در لالاب کارناماه     

روه مالک عمل بوده است ،در این کارنامه سه معیار کیفی خوب، متوسط ضا  گعآموزشی ا

آیتم مختلف عالمت گزاری می شده اسات کاه     31وضعیف توسط مدیر محترم گروه برای 

در ماواردی  ، بدلیل کمی نبودن معیار ها ،نحوه تکمیل این فرم وشرایط آنالیز کارنامه هاا  

بعضی در فرم های سابق  اشته است . بعالوه احتمال تضییع حقوق تعدادی اساتید وجود د

 از فعالیت های آموزشی تعدادی اساتید در عرضه های مختلف مدنظر لرار نگرفته است.

بدین ترتیب از این به  بعدفرم کارنامه آموزشی کلیه گروههای آموزشی به صور  پیوست 

کده پزشاکی  به سیستم امتیازدهی  وبارم بندی کمی تبدیل شده ومالک عملکارد دانشا  

 ومعاونت آموزشی دانشگاه برای ترفیع پایه خواهد بود.

این کارنامه چهار بخش دارد که کسب حدالل امتیاز هر بخش )به طور مجزا (ضروری است 

 یعنی  امتیاز یک بخش نمی تواند جایگزین امتیاز در بخش دیگرباشد .

ایه سالیانه استفاده می شاود و  از این کارنامه  و معیارهای آن بعنوان ابزاری برای ترفیع پ

با کسب حدالل حدنصاب این مورد مقدور خواهد شد. امتیازا  باالتر می تواند باه شاکل   

اطالعا  محفوظ در مضامین دیگری همانند گزینش استاد نمونه و غیاره کااربرد داشاته    

 باشد.

زش اساتید این کارنامه حدالل های ضروری و کمی اموزش را ارزیابی می کند و کیفیت امو

بالین بیماران ، درمانگاه ، اتاق عمل )مختلف  در حیطه های کیفیت اموزش نمی سنجد . را 

با اهداف دیگری غیر از ترفیع پایه سالیانه ، با ابزارهای دیگر لابل ارزیابی و سنجش  (و.....

 میباشند . 

که امتیاز بیشاتر از  ترفیع پایه است برترین ها یا افرادی  ،به این دلیل ولتی هدف کارنامه

حد نصاب آورده اند تفاوتی از نظر ترفیع با دیگران ندارد ولی همانند کارنامه پژوهشی که 

  ضمن کسب حد نصاب ترفیع پایه، امتیازا  باالتر بعنوان پژوهشگر برتر و غیاره معرفای  

ه یاا  می شوند. در اینجا نیز با هدف فرعی این بهره برداری را بعنوان معرفی اساتاد نمونا  
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تشویق از طرف رئیس دانشگاه یا هر سیاست که مورد تائید ریاسات محتارم دانشاگاه و    

 معاونین باشد، می توان بعمل آورد./ 

بدینوسیله ضمن ارسال فرم وارائه توضیحا  الزم در خصوص هر بند ،خواهشامند اسات   

  ضاا  اع  تک  تک    به نحوه مقتضی به اطالعمندرجا  کارنامه به پیوست همین دو برگ 

محترم گروه رسانده شده ودرصورتی که در خصوص عناوین تعیین شده یاا باارم نمارا     

هفته به دانشاکده ارساال گردد.عادم ارائاه     1پیشنهادی وجود دارد حداکثر ظرف مد  

 پیشنهاد به معنی موافقت می باشد.
 

 اهم نکاتي که در تنظیم این کارنامه آموزشي مدنظر بوده است شامل:

 

عالیت آموزشی گروه ها بعلت تفاو  در ماهیت آنها ،مثالً تعدادی گروهها مثل تفاو  ف -3

 پوست وپاتولوژی بخش بستری نداشته وعمدتاً آموزش سرپایی دارند. 

 ضا  هیا  علمی در گروهها ی آموزشی مختلفعمتفاو  بودن تعداد ا -2

 ،ریپاور  راناد  تعدادی از فعالیت های آموزشی تکرار روزانه دارناد مثال مورنینا      -1

،ژورناال کاالب پانال    CPCدرمانگاه ،اتاق عمل وتعدادی تکارار ماهیاناه دارناد مانناد     

 مشترک....

                اساتید دانشگاه موظف به شرکت در ،عالوه برفعالیت های درون بخشی ودرون گروهی  -4

 ( EDCبرنامه های آموزش مداوم وهمکاری با مرکز مطالعا  وتوسعه آموزش پزشاکی ) 

 می باشند. نیز

ضا  گروههای بالینی سمت های اجرایی دارند که مطابق آیین نامه در صد عتعدادی از ا -5

 است ودر کارنامه آموزشی مدنظر لرارمی گیرد.فعالیت های این افراد تعریف شده 

 بادر نظر گرفتن شرایط فوق کارنامه گروههای آموزشی مختلف تنظیم شده است. 
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 کارنامه آموزشي گروه داخلي

 :Aآموزشي نوع یتفعال

شامل مورنین  ریپور  یا راناد مای    وبرنامه های آموزشی هستند که تکرار روزانه دارند

 باشد.

هرعضو گروه درطول هفته حدالل یکبار ،در یک ماه حدالل چها ربار،ودر طول یکسال )در 

بار موظف به شرکت در مورنین  ریپور  یا راند جنرال آموزشی  44ماه فعال سال(یازده 

می باشد. طبق لوانین هر استادی که در مرخصی به سر میبرد شخصاً موظف باه معرفای   

فوق است ونباید غیبت استاد به کنسل شدن به دو روش فوق جانشین برای ارائه آموزش 

عدم حضور شین به معنی حضور استاد مسئول و حضور استاد جانیعنی   کالس منجر شود

 استاد جانشین به معنی عدم حضور استاد مسئو ل برنامه است.

هستند یا به دالیل موجه خاصای برناماه آموزشای    ی تعطیل رسم یدر طول سال روزهای

باار   15% معاادل  A 08:حدالل مالک پذیرش فعالیت ناوع  می شود به این دلیل  کنسل

گازارش راناد بعاالوه     08بار تشکیل راند عمومی جمعاً  15یپور  وشرکت در مورنینک ر

 مورنین  ریپور  مورد انتظار می باشد.

الزم به ذکر است راند عمومی به معنی ویزیت بیماران تنها باحضور فراگیاران یاک تایم    

نبوده بلکه به معنی راند کالسیک اپروچ وآنالیز یک  Working round))آموزشی

 ور کلیه فراگیران دریک ساعت معین می باشد.بیمار خاص با حض

 راند آموزشی در شروع هر ماه در دفتر آموزش گروه تنظیم می شود. مورنین  و برنامه

و مرکز تابعه آموزشی )امام خمینی و امام رضا( را در اختیاار  ددر حال حاضر گروه داخلی 

اماه  ت ارائاه برن عضو هیئت علمای الگاوی فاوق جها     5دارد . در مرکز اول بعلت حضور 

کز امام رضا  بعلت تعداد چند برابر اعضای هیئت علمی آموزشی صدق می کند ولی در مر

مطابق برنامه جاری مورنین  ریپور  از الگوی فوق تبعیت می کند ولی در مورد راند هار  

استاد در طول یک هفته یکبار راند را نخواهد داشت .به این دلیل جهت تکمیل حد نصاب 

 چند پیشنهاد زیر عملی است : Aعملکرد آموزشی نوع بار  08

راند مشترک دو یا سه عضو هیئت علمی کاه در عمال باار آموزشای را افازایش       -3

خواهند داد .الزمه این روش اوالً برنامه ریزی مکتوب مدیریت محترم گروه دومااً  

 تایید انجام فعالیت طبق بند بعدی )منابع تایید فعالیت( خواهد بود.

ستاد در مورنین  ریپاور  بایش از یکباار در هفتاه باه تاییاد هماان        شرکت ا -2

 مستندا  .

آموزش به دستیار در اتاق پروسدور مثل اتاق آندوسکوپی و غیره بنحوی کاه باه    -1

طورمدون در برنامه هفتگی گروه طراحی و مکتوب شده باشد ، نام استاد مسائول  
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ده باشاد و مناابع   اموزش و نام دستیار مشمول روتیشن در آن محل مشخص شا 

 تایید فعالیت موید اجرای آن باشد
 

بار شرکت در مورنینک ریپاور    15% معادل A 08:حداقل مالک پذیرش فعالیت نوع 

گزارش راند بعالوه مورنین  ریپور  ماورد انتظاار    08بار تشکیل راند عمومی جمعاً  15و

 می باشد.
 

 

 Aمنابع تایید فعالیت آموزشي نوع 

به روال سابق دفتری در اختیار سوپر وایازر آموزشای   در مورد مورنین  ریپور   -3

گروه است ،ردیف اول این دفتر اسامی اساتید محتارم مسائول ارائاه مورنینا      

وهر روز نامبرده موظف به تکمیال  ریپور  در طول روزهای هفته نوشته میشود.  

 آن می باشد. 

 رسال گزارش در غالاب فارم خالصاه شاده    کلیه سوپر وایزر ها جهت نحوه تکمیل وا

از طریق معاونت آموزشی وپژوهشی مراکز در پایاان هار مااه باه دانشاکده       وارسال

 پزشکی آموزش داده خواهند شد.

به روال سابق دفتر ورودو خروج کارآموزان در اتااق آماوزش وجاود     درمورد راند -2

 آموزش نامترنه در دفروزانماینده دانشجویان وکارورزان حین امضا  خروج دارد  و 

ستون مربوط به ارائه وعدم ارائه راند عمومی را تایید وامضا  مای کنناد در ایان    

 استاد مسئول راند هر روز نوشته خواهد شد. نامدفاتر

در مورد آموزش در اتاق پروسدور طبق برنامه ماهیاناه  دساتیاری کاه روتیشان      -1

زش توسط ، کدام اساتاد   را  مذکور را دارد در هر هفته در همان دفتر ستون آمو

 امضا  میکند .

گروه و کارشناس واحد مربوطه در دانشکده پزشاکی   در پایان هر ماه سوپر وایزر -4

                      باه دانشاکده ارساال    تنظایم و  گزارش چکیده برنامه  های اجارا شاده فاوق را    

 نند.می ک
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 Bفعالیت های آموزشي نوع

 شی هستند که در روزهای خاصی از ماه ارائه می شوندشامل:شامل برنامه های آموز

 گراند راند-3

2-CPC 

 ژورنال کالپ-1

 EBMمورنین  ریپور  یاژورنال کالپ -4

 موربید تی کنفرانس-مرتالیتی-5

 تومورد بورد-6

 شرکت درپانل مشترک-0

 کنفرانس اساتید یا کالسهای آمادگی بورد،مرور-0

 یاران وفراگیرانحضور فعال در کنفرانس دست -9

بایاد اجارا کناد باا در نظار       را عالیت آموزشی طبق لیست فوقف 38 در طول ماه حدالل  

ادالزم اسات   تگرفتن تعداد اعضا  گروه، تعداد ماههای فعال سال وسایر محاسبا  هر اسا 

 را داشته باشند. 3-38فعالیت آموزشی از فعالیت های  38سالیانه 
 

 حداقل مالک پذیرش:

 رش تایید شده در طول سال گزا 01 

 برنامه های اعالم شده ولی کنسل شده یا اجرا نشده مالک محاسبه نخواهند بود. -

 

 Bمنابع تایید فعالیت آموزشي نوع 

 گزارش معاونت آموزشی مراکز )برنامه های آموزشی مشترک( -3

گزارش پایان ماه مدیر محترم گروه)برنامه های اجرا  نشده یا کنسل شده گزارش  -2

 نمی شوند.
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 Cعالیت آموزش نوع ف

 شامل آموزش در درمانگاه است

 هدف:تقویت آموزش طب سرپایی توسط استاد به فراگیران

ماه فعال سال 33روز ودر طی 4هر استاد در هر هفته حدالل یک روز در مانگاه دارد در ماه 

لساا  یاا مصاادف    روز می شود ولی اساتید بعلت استفاده از مرخصی ،شارکت در ج  44

شدن با تعطیال  رسمی در درمانگاه حضور نمی یابند به این دلیل مالک پذیرش آماوزش  

 روز در سال می باشد.22درمانگاهی حدالل 

انگاه جهت ویزیات بیماار حضاور داشاته باشاد فعالیات       *اگر دستیار به تنهایی در درم

 آموزشی استاد محسوب نمی شود.

مااه باه واحادهای    توسط مدیران محترم گروه از ابتدای هر *برنامه درمانگاه کلیه اعضا 

 ذیربط اعالم شده وموجود می باشد.

دستیاران گاروه نیاز الزم اسات در    –کارورزان –*برنامعه روتیشن درمانگاهی کارآموزان 

 ابتدای هر ماه و هردوره مشخص گردد.

 

 :Cحداقل مالک پذیرش فعالیت نوع

ماه فعال سال 33روز ودر طی 4ز در مانگاه دارد در ماه هر استاد در هر هفته حدالل یک رو

روز می شود ولی اساتید بعلت استفاده از مرخصی ،شارکت در جلساا  یاا مصاادف      44

شدن با تعطیال  رسمی در درمانگاه حضور نمی یابند به این دلیل مالک پذیرش آماوزش  

 روز در سال می باشد.22درمانگاهی حدالل 

 

 آموزش در درمانگاهمنابع تایید فعالیت 

مسائول  مااه  مستندا  در دفاتر همه درمانگاههای کلیه مراکزموجود است. پایاان هار   -

خالصه درمانگاه/تشکیل شده وکنسل شده هر استاد رابه دفتر آموزش گزارش از درمانگاه 

ارسال وکارشناس آموزش در پایان هر ماه در پوشه مخصوص جهت ارسال باه دانشاکده   

 د.جمع بندی می کن

 عباار    درمانگااه مرباوط باه    در ساتون  دفتر حضور وغیاب فراگیران  Aهمانند بند -

عالمت می زنند ودر پایان ماه توسط کارشناس آموزش گروه جماع  راتشکیل شد یا نشد 

 بندی و ارسال می شود .

در درمانگااه    در ساعت فعال آموزشکي اگر بنا به گزارش مسئول درمانگاه استاد محترم 

شته باشند ولی فراگیران به هر دلیلی در درمانگاه شرکت نکرده باشند بااز هام   حضور دا

 جز  فعالیت آموزشی استاد محسوب خواهد شد. 
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 Dآموزش نوع های فعالیت 

عضویت وشرکت فعال در جلسا  کمیته های مرکز توسعه)ارائه  گواهی سالیانه ریاست -1
 متیاز ا 6امتیاز تا سقف  2تا  8هر کمیته  وسعه تمرکز 
 مرکاز توساعه بارای هار طارح       به طور روتینارائه طرح درس یا بازنگری سالیانه آن )-2

امتیااز )اگار مشاترک باشاد      5امتیاز تا سقف  3(هر طرح درس دهدمی یه ای ارائه تایید
 امتیاز تقسیم می شود(

 انهامتیاز سالی 1امتیاز تا سقف  3سخنرانی در برنامه های آموزش مداوم هر سخنرانی -1
بورد سراساری هار بناد     -المپیاد علمی–طراحی سواال  آزمون جامع پیش کارورزی -4
 امتیاز 6سقف امتیاز 2
 امتیاز 1امتیاز تا سقف  3دبیر علمی برنامه باز آموزی -5
آموزش درکارگاههای مرکز مهار  های بالینی برای فراگیران پزشکی )تایید به ریاست -6

 یکارگااه  تماام بساته   کده پزشکی ارسال می گردد(ارائهمراتب به دانش،که محترم مرکز
 امتیاز  1برابر در طی یکسال محول شده به استاد

 امتیاز 6امتیاز تا سقف  3هر کارگاه  EDCتدریس در کارگاه های آموزشی  -0

 امتیاز 5امتیاز تا سقف  3رگاه گاههای آموزشی در همان سال هر کاحضور در کار -0

یاان هار دوره   پا`تاندارد با مراعا  اصول چک لیست مایلمن در  طراحی سئواال  اس -9

 EDCاز هر بار امتحان توسط مدیر گروه جهات آناالیز باه     پسفراگیران به شرطی که 

امتیاز ) اسامی طراحاان سائوال    12امتیاز تا سقف  3تا  8ارسال گردد به ازای هر امتحان 

 ارسال میگردد.(  EDCتوسط مدیر گروه به 

امتیاز در صور  بایش از یاک نفار     4هر دوره  EDCطرح دوره بنا به تایید  تدوین -38

 امتیاز تقسیم می شود.

 Dمالک پذیرش فعالیت در بند

 امتیاز سالیانه می باشند 0از کلیه بندهاحدالل 

 منابع تأیید فعالیت
 ریاست مرکز توسعه )توسط نرم افزار طراحی شده آنالیز می شود.(

 جمع بندی:

 امتیاز A =08از استاد از فعالیت نوعحدالل امتی

 متیازB=38حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز C=21حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز D=0حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 خود را الزم دارد وجایگزین همدیگر نمی شوند.هر بند حدالل امتیاز 
 امتیاز 338جمع امتیاز =


