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 رادیولوژیمدیر محترم گروه 
 

،ترفیع پایه سالیانه اعضاا  هیاا    ستحضر هستید که مطابق دستورالعملاحتراماً، م          

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

ی باشاد  آئین نامه شرط ترفیع پایه کسب هردو امتیازپژوهشی وآموزشی به طور مجزا ما 

وعدم تایید هرکدام از سوی مراجع ذیربط به معنی عدم ترفیع پایه در پایان سال خواهاد  

 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     

  گروه مالک عمل بوده است ،در این کارنامه سه معیار کیفی خوب، متوسط ضاعآموزشی ا

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

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

د داشته است . بعالوه  در فرم های سابق بعضی احتمال تضییع حقوق تعدادی اساتید وجو

 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 

انشاکده پزشاکی   به سیستم امتیازدهی  وبارم بندی کمی تبدیل شده ومالک عملکارد د 

 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 .

ع پایه سالیانه استفاده می شاود و  از این کارنامه  و معیارهای آن بعنوان ابزاری برای ترفی

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.

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

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

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

 میباشند . 

دی که امتیاز بیشاتر از  ترفیع پایه است برترین ها یا افرا ،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  

موناه یاا   می شوند. در اینجا نیز با هدف فرعی این بهره برداری را بعنوان معرفی اساتاد ن 
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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   

  اعضاا    تک  تک    مندرجا  کارنامه به پیوست همین دو برگ به نحوه مقتضی به اطالع

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

 

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

 پوست وپاتولوژی بخش بستری نداشته وعمدتاً آموزش سرپایی دارند. 

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

نا  ریواور  راناد،    تعدادی از فعالیت های آموزشی تکرار روزانه دارناد مثال مورنی   -1

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

 مشترک....

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

 ( EDCی )برنامه های آموزش مداوم وهمکاری با مرکز مطالعا  وتوسعه آموزش پزشاک 

 نیز می باشند.

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

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

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

 

 :Aفعالیت آموزشی نوع

 در طول هفته در گروه رادیولوژی تکرار می شوند.که  استبرنامه های آموزشی شامل 

هر صبح در بخش رادیولوژی ابتدا کالس آموزشی دستیاران و فراگیران برلرار میشود که 

ی آن اساتید به آموزش فراگیران می پردازند این کالسها از شنبه تاا چهارشانبه در   در ط

بخش دایر شده و هر جلسه توسط یک استاد اداره میشود با توجه به تعداد اساتید بخش 

باار در طای     11رادیولوژی در هر ماه حدالل هر استاد سه کالس آموزشی خواهد داشت )

 ماه فعال سال( 33

هر استادی که در مرخصی به سر می برد و یا لادر به شرکت در ایان برناماه   طبق لوانین 

نمی باشد موظف به تعین جانشین برای خود خواهد بود و عدم حضور اساتاد جانشاین و   

عدم تشکیل کالس به معنی عدم حضور استاد مسئول برنامه می باشد و استاد مسئول در 

وسط رزیدنت ارشد و مدیر گروه اعالم می شود ابتدای هر ماه به دفتر آموزش رادیولوژی ت

 و رونوشت به دانشکده پزشکی ارسال می شود.

% معادل A 08با توجه به تعطیال  رسمی موجود در هر سال حدالل مالک پذیرش برنامه 

 کالس آموزشی در سال است. 21
 

  A:حداقل مالک پذیرش فعالیت نوع 

 جلسه کالس آموزشی دستیاران می باشد. 21از ظرفیت کل برنامه شامل شرکت در % 08
 

 

 Aمنابع تایید فعالیت آموزشی نوع 

برنامه ارائه شده توسط بخش رادیولوژی به دفتر آموزش گروه که در درون آن روز  -3

 و ساعت کالس آموزشی و استاد مسئول آن کالس اعالم شده است.

رادیولوژی ستون نماینده دستیاران در پایان روز در دفتر موجود در آموزش گروه  -2

 تشکیل یا عدم تشکیل کالس آموزشی را عالمت می زند.
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 Bفعالیت های آموزشی نوع

رشته رادیولوژی نیز همانند اغلب رشته ها به دلیل داشتن دستیار جهت ارتقا  سطح 

را به طور منظم ارائه بدهد. احتمال  Bگروه ضرور  دارد برنامه های آموزشی از لیست 

دارد همه اساتید شرایط شرکت در پانل مشترک یا توموربورد را نداشته باشند ولی با ارائه 

 ، ژورنال کالب و غیره لابل جایگزینی است. text reviewسایر فعالیتها مثل 

در گروههای که تعداد اساتید زیاد هستند بیش از یک نفر در جلسا  فوق شرکت می 
 افزایش می یابد.  نمایند که بار آموزشی جلسا  نیز

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

 گراند راند-3

2-CPC 

 ژورنال کالپ-1

 EBMمورنین  ریوور  یاژورنال کالپ  -4

 موربید تی کنفرانس-مرتالیتی-5

 تومورد بورد-6

 شرکت درپانل مشترک-7

 ی بورد،مرورکنفرانس اساتید یا کالسهای آمادگ-0

 حضور فعال در کنفرانس دستیاران وفراگیران -9

 ادتسایر محاسبا  هر اسا  با در نظر گرفتن تعداد اعضا  گروه، تعداد ماههای فعال سال و 

 طبق لیست فوق را ارائه نماید. فعالیت آموزشی  38الزم است  سالیانه 
 

 حداقل مالک پذیرش:

 گزارش تایید شده در طول سال  01 

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

 

 Bمنابع تایید فعالیت آموزشی 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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 Cنوع فعالیت آموزش 

 به فراگیران مهارتهای تصویر برداریآموزش  و تقویت هدف:

پس از کالس آموزشی : اساتید بخش رادیولوژی براساس برنامه از لبل ارائه شده هر کدام 

بااه یااک لساامت از ایاان بخااش شااامل واحاادهای سااونوگرافی، ساای تاای اسااکن،   

MRI.رادیولوژی و یا اینترونشن مراجعه می کنند 

هر ماه توسط دستیار ارشد در اختیار آموزش رادیولوژی لرار می گیارد   طی برنامه ای که

محل فعالیت هر دستیار بشکل ماهانه تعیین می شود و لیست اسامی دستیاران هر واحد 

به آن واحد ارائه می شود تا استاد بداند که در آن واحد چه کساانی بایاد حاضار باشاند     

ضر در آن لسمت می پردازد. هر اساتاد  در  سوس استاد هر واحد به آموزش دستیاران حا

 22روز در واحدهای مختلف به سر می برد که این رلم در طی یک ماه حدود  5طول هفته 

جلسه خواهد شد. اگر دستیار به تنهایی  248ماه( حدود 33روز و در یک سال فعال )شامل 

تلقی نخواهاد  در یک واحد جهت گزارش حضور داشته باشد فعالیت آموزشی برای استاد 

 شد.

به علت تعطیال  رسمی و یا استفاده اساتید از مرخصی و یاا شارکت آناان در جلساا      

جلسه آموزشی بارای هار اساتاد                  288مختلف حدالل مالک پذیرش آموزش در طی سال 

 می باشد.

 

 :Cحداقل مالک پذیرش فعالیت نوع

ساتاد در واحادهای مختلاف بخاش     جلسه آموزشی چهره به چهاره ا  288برابر با حدالل 

 رادیولوژی با دستیاران می باشد.

 

 :Cمنابع تایید فعالیت نوع

دفاتر بخش رادیولوژی و نیز دفاتر پذیرش بیماران این بخش موجود مستندا  در  -

است به نحوی که تعداد بیمارانی که در واحد مورد پذیرش لرار گرفتاه اسات در   

 دسترس است.

خش رادیولوژی در پایان هر ماه به دفتار آماوزش گاروه    گزارش خالصه از دفتر ب -

 تحویل و توسط کارشناس دانشکده بررسی می شود. 
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 Dفعالیت های آموزش نوع 

کلیه اساتید کلیه رشته های در هر دانشگاهی یکسری فعالیت مشترک دارند که به توانمندی 

 Dلیتهای آموزشی نوع عمومی آنها مربوط می شود و مختص رشته نیست که نمونه آنها فعا

نیست ولی  38و  -7-5هستند. از آنجا که برای هر استادی احتمال فراهم شدن شرایطی مثل بند 
 جزو ضرورتها بوده و جبران امتیاز را خواهند کرد.  0و  9و  2سایر بندها مثل 

عضویت وشرکت فعال در جلسا  کمیته های مرکز توسعه ) ارائه  گاواهی ساالیانه ریاسات     -1
 امتیاز( 6امتیاز تا سقف  2تا  8مرکز توسعه  هر کمیته 

ارائه طرح درس یا بازنگری سالیانه آن )به طور روتین مرکز توسعه برای هر طرح  تاییدیاه ای   -2
 امتیاز )اگر مشترک باشد امتیاز تقسیم می شود( 5امتیاز تا سقف  3ارائه می دهد(هر طرح درس 

 امتیاز سالیانه 1امتیاز تا سقف  3مداوم هر سخنرانی  سخنرانی در برنامه های آموزش -1
باورد سراساری هار بناد                     -المویااد علمای  –طراحی سواال  آزمون جامع پایش کاارورزی    -4
 امتیاز 6امتیاز تا سقف  2
 امتیاز 1امتیاز تا سقف  3دبیر علمی برنامه باز آموزی  -5
لینی برای فراگیران پزشکی )تایید به ریاست محترم آموزش درکارگاههای مرکز مهار  های با-6

مرکز،که مراتب به دانشکده پزشکی ارسال می گردد(ارائه تمام بسته کارگاهی محاول شاده باه    
 امتیاز  1استاد در طی یکسال برابر

 امتیاز 6امتیاز تا سقف  3هر کارگاه  EDCتدریس در کارگاه های آموزشی  -7

 امتیاز 5امتیاز تا سقف  3ی در همان سال هر کارگاه حضور در کارگاههای آموزش -0

پایان هر دوره فراگیران به `طراحی سئواال  استاندارد با مراعا  اصول چک لیست میلمن در  -9

ارسال گردد به ازای هر  EDCشرطی که پس از هر بار امتحان توسط مدیر گروه جهت آنالیز به 

  EDC) اسامی طراحان سئوال توساط مادیر گاروه باه     امتیاز  12امتیاز تا سقف  3تا  8امتحان 

 ارسال میگردد.(

امتیاز در صور  بایش از یاک نفار امتیااز      4هر دوره  EDCتدوین طرح دوره بنا به تایید  -38

 تقسیم می شود.

 Dمالک پذیرش فعالیت در بند

 امتیاز سالیانه می باشند 7از کلیه بندهاحدالل 

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

 جمع بندی:

 امتیاز A =21حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 متیازB=38حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز C=288حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 امتیاز D=7حدالل امتیاز استاد از فعالیت نوع

 را الزم دارد وجایگزین همدیگر نمی شوند. هر بند حدالل امتیاز خود
 امتیاز 248جمع امتیاز =

 


