
 مدیر محترم گروه چشم
 

احتراماً، مستحضر هستید که مطابق دستورالعمل ،ترفیع پایه سالیانه اعضاا  هیااع عیما               

منوط به دو فاکتور عمیکرد پژوهش  وعمیکردآموزش  )سالیانه( میباشد.مطابق این آئاین ناماه   

باشد وعدم تایید هرکدام شرط ترفیع پایه کسب هردو امتیازپژوهش  وآموزش  به طور مجزا م  

 از سوی مراجع ذیربط به معن  عدم ترفیع پایه در پایان سال خواهد بود .

برخالف کارنامه پژوهش  تاکنون کارنامه آموزش  به صورع معیارهای کم  وامتیاز بندی تعریا   

گروه نشده است، بیکه هر سه ماه گزارش ارسال  مدیران گروه ها در قالب کارنامه آموزش  اعضا  

مالک عمل بوده است ،در این کارنامه سه معیار کیف  خوب، متوسط وضعی  توسط مدیر محتارم  

آیتم مختی  عالمت گزاری م  شده است که  بدلیل کم  نبودن معیاار هاا ،نحاوه     31گروه برای 

تکمیل این فرم وشرایط آنالیز کارنامه ها ، در مواردی احتمال تضییع حقوق تعدادی اساتید وجود 

داشته است . بعالوه  در فرم های سابق بعض  از فعالیت های آموزش  تعدادی اساتید در عرضاه  

 های مختی  مدنظر قرار نگرفته است.

بدین ترتیب از این به  بعدفرم کارنامه آموزش  کییه گروههای آموزش  باه صاورع پیوسات باه     

شاکده پزشاک  ومعاونات    سیستم امتیازده   وبارم بندی کم  تبدیل شده ومالک عمیکارد دان 

 آموزش  دانشگاه برای ترفیع پایه خواهد بود.

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

 امتیاز یک بخش نم  تواند جایگزین امتیاز در بخش دیگرباشد .

پایه سالیانه استفاده م  شود و با کساب  از این کارنامه  و معیارهای آن بعنوان ابزاری برای ترفیع 

حداقل حدنصاب این مورد مقدور خواهد شد. امتیازاع باالتر م  تواند به شکل اطالعاع محفاو   

 در مضامین دیگری همانند گزینش استاد نمونه و غیره کاربرد داشته باشد.

وزش اساتید را  نم  این کارنامه حداقل های ضروری و کم  اموزش را ارزیاب  م  کند و کیفیت ام

سنجد . کیفیت اموزش در حیطه های مختی  )بالین بیماران ، درمانگاه ، اتاق عمل و.....( با اهداف 

 دیگری غیر از ترفیع پایه سالیانه ، با ابزارهای دیگر قابل ارزیاب  و سنجش میباشند . 

کاه امتیااز بیشاتر از حاد      به این دلیل وقت  هدف کارنامه، ترفیع پایه است برترین ها یا افرادی

نصاب آورده اند تفاوت  از نظر ترفیع با دیگران ندارد ول  همانند کارنامه پژوهش  که ضمن کسب 

حد نصاب ترفیع پایه، امتیازاع باالتر بعنوان پژوهشگر برتر و غیره معرف   م  شوند. در اینجا نیز 

نه یا تشویق از طرف رئیس دانشگاه یاا  با هدف فرع  این بهره برداری را بعنوان معرف  استاد نمو

 هر سیاست که مورد تائید ریاست محترم دانشگاه و معاونین باشد، م  توان بعمل آورد./ 

 



بدینوسییه ضمن ارسال فرم وارائه توضیحاع الزم در خصوص هر بند ،خواهشمند است مندرجاع 

محترم گاروه رساانده     اعضا   تک تک کارنامه به پیوست همین دو برگ به نحوه مقتض  به اطالع

شده ودرصورت  که در خصوص عناوین تعیین شده یا بارم نمراع پیشنهادی وجود دارد حاداکرر  

 هفته به دانشکده ارسال گردد.عدم ارائه پیشنهاد به معن  موافقت م  باشد.1ظرف مدع 
 

 اهم نکاتی که در تنظیم این کارنامه آموزشی مدنظر بوده است شامل:

 

فعالیت آموزش  گروه ها بعیت تفاوع در ماهیت آنها ،مرالً تعدادی گروهها مرل پوسات   تفاوع -3

 وپاتولوژی بخش بستری نداشته وعمدتاً آموزش سرپای  دارند. 

 متفاوع بودن تعداد اعضا  هیاع عیم  در گروهها ی آموزش  مختی  -2

گ ریپورع راند، درمانگاه ،اتاق تعدادی از فعالیت های آموزش  تکرار روزانه دارند مرل مورنین -1

 ،ژورنال کالب پانل مشترک....CPCعمل وتعدادی تکرار ماهیانه دارند مانند 

عالوه برفعالیت های درون بخش  ودرون گروه  ،اسااتید دانشاگاه موظا  باه شارکت در                       -4

                  ( نیاز   EDC) برنامه های آموزش مداوم وهمکاری با مرکز مطالعاع وتوساعه آماوزش پزشاک    

 م  باشند.

تعدادی از اعضا  گروههای بالین  سمت های اجرای  دارند که مطابق آیین نامه در صد فعالیت  -5

 های این افراد تعری  شده است ودر کارنامه آموزش  مدنظر قرارم  گیرد.

 ه است.بادر نظر گرفتن شرایط فوق کارنامه گروههای آموزش  مختی  تنظیم شد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارنامه آموزشی گروه چشم
 

 این گروه فعالً  دستیار ندارند.کارآموزان روتیشن یکماهه وکارورزان روتیشن دو هفته دارند.
 

 :Aفعالیتهای آموزشی نوع

 منظور برنامه های آموزش  هستند که تکرار روزانه دارند.همانند :                                          -3

 تئوری مطابق سرفصل مصوب : کالسهای آموزشی-1

مطابق برنامه ارسال  گروه وباعنایت به سرفصل مصاوب هار اساتاد درطاول روتیشان یکماهاه       

 ت.کالس تئوری خواهند داش4،فراگیران 

درایان شارایط   بیکاه   نخواهدشاد.   درصورع مرخص  اساتید یا دالیل دیگر کالس فراگیران لغو

 وکالس آموزش  رابعمل آورد گروه هماهنگ   اعضا  باتعیین جانشین از "راسا الزم است  مدرس

عدم حضور استاد جانشین به معن  عدم حضاور اساتاد مادرس    م  کند.   استاد جانشین برگزار 

 است.

مااه روتیشان   31کالس تئوری و در طول یکساال)  4بنابراین هر استاد در طول هردوره یک ماهه

 کالس تئوری خواهد داشت.41فعال(معادل

  آموزش دراتاق عمل:-2

مطابق برنامه ارسال  گروه وتعدادحضور فراگیران در اتاق عمل وتعداد اساتید گروه ،هر اساتاد در  

 جیسه میباشد. 41رنامه آموزش در اتاق عمل داردکه درسالبار ب 4 ،طول دوره یکماهه روتیشن
 

 :Aحداقل مالک پذیرش فعالیت نوع

جیساه  15کالس تئاوری و 15جیسه آموزش در اتاق عمل حداقل برگزاری  41کالس تئوری و41از

 فعالیت آموزش  ک  حدنصاب میباشد. 01آموزش  در اتاق عمل جمعاً 
 

 :Aمنابع تایید فعالیت آموزشی نوع

ستون مربوط به ارائه  یا عدم  دو ، درنماینده فراگیران حین امضا  خروج روزانه دردفتر آموزش-3

ارائه کالسهای فوق را تائید م  کند.در این دفتر از قبل نام استاد مربوطه در سار بارگ هار روز    

مشخص است سوپر وایزر آموزش  در پایان ماه با سایر مستنداع جمع بنادی وگازارش خالصاه    

ه رابه دانشکده ارسال م  کند. سوپر وایزر موظ  است تعداد کالس کنسل شده ،ناام اساتاد   شد

 مربوطه وجیساع برگزار نشده را در پایان گزارش ارسال  قید نماید.
 

 

 



 

 : Bفعالیت آموزشی نوع

 شامل برنامه های آموزش  هستند که در روزهای خاص  از ماه ارائه م  شوندشامل:

 گراند راند-3

2-CPC 

 ژورنال کالپ-1

 EBMمورنینگ ریپورع یاژورنال کالپ -4

 موربید ت  کنفرانس-مرتالیت -5

 تومورد بورد-6

 شرکت درپانل مشترک-0

 حضور فعال در کنفرانس فراگیران -8

   :Bفعالیت آموزشی نوع  مالک پذیرشحداقل 

هراستاد در طول ماه حداقل یاک ماورداز اناواع     ،باتوجه به ماهیت گروه چشم و نداشتن دستیار

ماه فعال سال انتظاار میارود  هار اساتاد     31فعالیتهای فوق راالزم است که داشته باشد ودر طول

فعالیات قابال     8  فعالیت فعالیت آموزش  طبق لیست فوق و در کارنامه خود داشته باشاد.که 31

 قبول است

  استاد(گزارش تایید شده در طول سال برای هر  8)

 :Bمنابع تایید فعالیت آموزشی نوع 

گزارش پایان ماه مدیر محترم گروه یا معاونت آموزش  مرکز برنامه های اعالم شده ول  کنسل 

 شده یا اجرا نشده مالک محاسبه نخواهند بود.
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 :Cفعالیت آموزش نوع 

 شامل آموزش در درمانگاه است

 توسط استاد به فراگیرانهدف:تقویت آموزش طب سرپای  

*برنامه درمانگاه کییه اعضا  توسط مدیران محترم گروه از ابتدای هرماه به واحدهای ذیربط اعالم 

 شده وموجود م  باشد.

کارورزان گروه نیاز الزم اسات در ابتادای هار مااه و      –*برنامعه روتیشن درمانگاه  کارآموزان 

 هردوره مشخص گردد.

 :Cفعالیت نوعمالک انجام حداقل 

روز  44ماه فعال سال 33روز ودر ط  4هر استاد در هر هفته حداقل یک روز در مانگاه دارد در ماه 

م  شود ول  اساتید بعیت استفاده از مرخص  ،شرکت در جیساع یا مصادف شدن باا تعطایالع   

ل رسم  در درمانگاه حضور نم  یابند به این دلیل ماالک پاریرش آماوزش درمانگااه  حاداق     

 جیسه در سال م  باشد.25
 

 منابع تایید فعالیت آموزش در درمانگاه

مستنداع در دفاتر همه درمانگاههای کییه مراکزموجود است. پایان هر ماه مسئول درمانگااه  گازارش    -

ازخالصه درمانگاه/تشکیل شده وکنسل شده هر استاد رابه دفتر آموزش ارسال وکارشاناس آماوزش در   

 رسال به دانشکده جمع بندی م  کندپوشه مخصوص جهت اپایان هر ماه در 

فراگیران دفتر حضور وغیاب در ستون  مربوط به درمانگاه عبارع  تشکیل شد یا نشاد   Aهمانند بند  -

 راعالمت م  زنند ودر پایان ماه توسط کارشناس آموزش گروه جمع بندی و ارسال م  شود .

در درمانگاه حضاور داشاته     در ساعت فعال آموزشیاگر بنا به گزارش مسئول درمانگاه استاد محترم  -

باشند ول  فراگیران به هر دلیی  در درمانگاه شرکت نکرده باشند باز هم جز  فعالیات آموزشا  اساتاد    

 محسوب خواهد شد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dفعالیت های آموزش نوع 

عضویت وشرکت فعال در جیساع کمیته های مرکز توسعه)ارائه  گواه  سالیانه ریاست مرکاز  -1
 امتیاز  6امتیاز تا سق   2تا  1توسعه  هر کمیته 

ارائه طرح درس یا دوره با بازنگری سالیانه آن )به طور روتین مرکاز توساعه بارای هار طارح       -2
امتیاز )اگر مشترک باشد امتیاز تقسیم  5ا سق  امتیاز ت 3دهد(هر طرح درس م  تاییدیه ای ارائه 

 م  شود(
 امتیاز سالیانه 1امتیاز تا سق   3سخنران  در برنامه های آموزش مداوم هر سخنران  -1
امتیااز   2بورد سراسری هر بناد   -المپیاد عیم –طراح  سواالع آزمون جامع پیش کارورزی -4

 امتیاز 6سق  
 امتیاز 1امتیاز تا سق   3دبیر عیم  برنامه باز آموزی -5
آموزش درکارگاههای مرکز مهارع های بالین  برای فراگیران پزشک  )تایید به ریاست محترم -6

مرکز،که مراتب به دانشکده پزشک  ارسال م  گردد(ارائه تمام بسته کارگاه  محاول شاده باه    
 امتیاز  1استاد در ط  یکسال برابر

 امتیاز 6امتیاز تا سق   3هر کارگاه  EDCتدریس در کارگاه های آموزش   -0

 امتیاز 5امتیاز تا سق   3رگاه گاههای آموزش  در همان سال هر کاحضور در کار -8

پایان هر دوره فراگیران به `طراح  سئواالع استاندارد با مراعاع اصول چک لیست مییمن در  -9

ارسال گردد به ازای هار   EDCاز هر بار امتحان توسط مدیر گروه جهت آنالیز به  پسشرط  که 

ارسال   EDCامتیاز )اسام  طراحان سئوال توسط مدیر گروه به  12امتیاز تا سق   3تا  1امتحان 

 میگردد.(

امتیاز در صورع بایش از یاک نفار امتیااز      4هر دوره  EDCتدوین طرح دوره بنا به تایید  -31

 تقسیم م  شود.

 Dمالک پذیرش فعالیت در بند

 امتیاز سالیانه م  باشند 0بندهاحداقل از کییه 

 منابع تأیید فعالیت
 ریاست مرکز توسعه )توسط نرم افزار طراح  شده آنالیز م  شود.(

 جمع بندی:

 امتیاز A =01حداقل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 متیازB=81حداقل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز C=25حداقل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز D=0حداقل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 هر بند حداقل امتیاز خود را الزم دارد وجایگزین همدیگر نم  شوند.
 امتیاز 331جمع امتیاز =


