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امتیاز 

کسب 

 شده

حداکثر 

 امتیاز
 ردیف موضوع فعالیت میزان امتیاز قابل کسب به ازاء هر فعالیت

 امتیاز 5امتیاز تا سقف 5/0موظفی به ازاء هر واحد واحد 5 

 1 کمیت تدریس

 امتیاز 1امتیاز تا سقف  2/0التدریس( به ازا هر واحد  واحد بیش از موظفی )حق 1 

 2 درس طرح* امتیاز 5امتیاز )با توجه به امتیاز کسب شده از هر طرح درس( تا حداکثر 5/0هر واحد  ارائه طرح درس به ازاء 5 

 امتیاز 3تا  0ها و همکاری آنها نمره ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده به اساتید براساس فعالیت 3 

 ارزشیابی

 
 امتیاز 3تا  0های آموزشی  نمره ارزشیابی مدیر گروه به اساتید براساس فعالیت 3  3

 امتیاز 5تا  0نظرات دانشجویان  میانگین نمره ارزشیابی اساتید براساس* 5 

 4 امتیاز 5تا سقف  امتیاز  1رگاه در همان سال به ازاء هر کاو باز آموزی  حضور اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی * 5 

 5 امتیاز 3تا سقف  امتیاز 1-0ارسال گردد به ازاء هر امتحان EDC طراحی سئواالت استاندارد و دارای شناسنامه که پس از امتحان جهت آنالیز به * 3 

 امتیاز 7رئیس دانشگاه  7 

مسئولیت های 

 اجرایی
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 ازیامت 6دانشگاه یآموزش معاون 6 

 ازیامت 5دانشگاه یرآموزشیومد دانشکده سیرئ 5 

 ازیامت 4دانشکده یآموزش معاون 4 

 امتیاز 4مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه  4 

 امتیاز EDC5 رئیس  5 

 امتیاز 3مدیر گروه  3 

 امتیاز 2دانشکده  EDOمسئول  2 

 امتیاز 2مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده  2 
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 امتیاز EDC2 مسئول کمیته های *

 امتیاز 1و عضویت در هیات تحریریه مجالت آموزش پزشکی دانشکده  با ابالغ از رئیس دانشکده در های آموزشی  مسئولیتسایر 

 تاریخ ترفیع دانشکده گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

  

 

   

اعضای هیات علمی  کارنامه آموزشی  
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   امتیاز  2تا  0دانشگاه   حضور فعال در شورا های آموزشی 2 

 

  و جلسات در حضور

 یآموزش یشوراها

 
 

 امتیاز 1تا  0در شورای آموزشی دانشکده  حضور فعال 1

 
 ازیامت  2 تا 0  با ابالغ رئیس دانشگاه در دانشگاه ها و شوراهای آموزشی در سایر کمیسیون حضورفعال 2

 8 امتیاز 6امتیاز تا سقف  2تا  0، هر کمیته  EDCحضور فعال در کمیته های * 6 

 9 امتیاز 3امتیاز تا سقف  1تا  0ه ، هر کمیت EDOحضور فعال در کمیته های  3 

 10 امتیاز  6امتیاز تا سقف  2هر کارگاه  ازاءبه زآموزی و با های آموزشی تدریس در کارگاه* 6 

 
 11 امتیاز 2امتیاز تا حداکثر  2/0استاد مشاور دانشجویان در هر ترم به ازا هر دانشجو  2

 
 12 امتیاز 1امتیاز تا حداکثر  2/0مسئول اساتید مشاور به ازا هر استاد مشاور  1

 
12 

مربوطه با توجه به درصد مشارکت و نظر مجری بین امتیاز، امتیاز  4 موزشی الکترونیکآمحتوی هر  و تولید  گروه درونی بیارزشیا ، تدوین طرح دوره *

 افراد تقسیم می گردد.
13 

 امتیاز 3امتیاز تا حداکثر   1 فرایند هربه ازاء  مورد پذیرش در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی، ارائه فرایند 3 
 کسب جوایز آموزشی*

 
14  

 امتیاز 10کشوری در جشنواره شهید مطهری  کسب مقام 11

 15 امتیاز  4امتیاز تا سقف  2منطقه ای Ph.Dالمپیاد، آزمون کارشناسی ارشد و طراحی سئواالت جامع علوم پایه، 4 

 16 ازیامت 6 سقف تا ازیامت 3 یکشور   Ph.Dو ارشد یکارشناس آزمون ، ادیالمپ ، یاریدست ، یکارورز شیه،پیپا معلو جامع سئواالت یطراح 6 

 
11 Ph.D10 امتیاز 

 دیجدی ها رشتهی انداز راه

 درصد به باتوجه مربوطه ازیامت)

 نیب رگروهیمد نظر و مشارکت

 (شودی م میتقس افراد
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 امتیاز 7کارشناسی ارشد  7

 
 امتیاز 5کارشناسی  5

 18 امتیاز  2عضویت در هیات برد تخصصی وزارت بهداشت  2 

 19 امتیاز 3امتیاز تاسقف  Log book 1  تدوین  3 

 20 امتیاز 6امتیاز تا سقف  1امتیاز و بقیه نفرات  2چاپ مقاالت آموزشی علوم پزشکی در مجالت،  نفر اول و مسئول  6 

 
2 

 امتیاز  2تا سقف Book review  2 /0هر جلسه 

 
21 

 است یدندانپزشک دانشکده اعضاء هیات علمی به مربوط یبعد یها فیرد

 22 امتیاز 3تا سقف  2/0 موردمرور متون در بخش عملی، هر  3 

 23   ازیامت 3 سقف تا 2/0 معرفی و بحث بیمار هر مورد 3 

 1  EBM   24   ازیامت 1 سقف تا 25/0 مورد هر 

 25   ازیامت 3 سقف تا 2/0 مورد هر آموزشیکت در راندهای شر 3 

 26   ازیامت 3 سقف تا 2/0 مورد هر دندانپزشکی بر اساس گواهی مدیر عامل کلینیک  ویژهحضور فعال در کلینیک  3 
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 نهایی امتیازگزارش وضعیت 

 خوب متوسط ضعیف

 33باالتر از  امتیاز 33تا  23 امتیاز 23کمتر از 

 

 امتیاز کسب نموده باشند واجد شرایط ترفیع پایه نمی باشند. 23اعضای هیات علمی که زیر 

 می باشد 25این امتیاز جهت  اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی 

 

 ندارد     استحقاق ارتقا ء پایه سالیانه را دارد  حترم هیات علمی عضو مبا توجه به امتیازات کسب شده 

 نمی گردند. 7امتیاز کسب نموده اند شامل کسب امتیاز در بند  6. اعضاء محترم هیات علمی که به واسطه بند 1تبصره

 بندهای دیگر قابل جایگزینی نمی باشد . تزاکارنامه، شرط الزامی بوده و توسط امتیا 5و  1،2،3از بندهای  21کسب امتیاز حد اقل .2تبصره

 می باشدنیز جزء امتیازات شرطی  25جهت اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مورد  .3تبصره

 پر نموده و به اولین تایید کننده )مدیر گروه( تحویل می دهد. سالیانه هر عضو محترم هیات علمی کارنامه مربوطه را در زمان ارتقاء :1نکته 

 دانشکده می باشد. آموزشی اعضاء هیات علمی در رئیس دانشکده به عنوان ناظر نهایی تایید کننده فعالیتهای:2نکته 

 .گردد یمتایید  کیالکترون صورت بهEDC  توسط دارد ستاره موارد :3نکته 

 .می باشد ساله کارنامه آموزشی یکدر  های آموزشی اعضاء محترم هیات علمی معاون آموزشی دانشگاه،تایید کننده نهایی فعالیت:4نکته

 تایید کننده ها

 

 امضاء                                            عضو هیات علمی                                                                                                           تاریخ -1

 امضاء                                           تاریخ                                                                                                             مدیر گروه ءامضا -2

 امضاء                                            خیتار                                                                                       دانشکده EDOمسئول  ءامضا -3

 امضاء                                             خیتار                                                                                   معاون آموزشی دانشکده ءامضا -4

 امضاء                                             خیتار                                                                                                 امضاء رئیس دانشکده -5

 امضاء                                             خیتار                                         مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی رئیس ءامضا -6

 امضاء                                              خیتار                                                                     مسئول امور هیات علمی دانشگاه ءامضا -7
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 امضاء                                              خیتار                                                                                  معاون آموزشی دانشگاه ءامضا    -8


