
                                                                                       
 

                        .         واحد کارنامه الکترونیک                        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه                

 معاونت آموزشی                        
                                                                                                                  .                                                   پزشکی     علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش        
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 شرح وظایف واحد کارنامه الکترونیک اعضای هیات علمی 

 هیات اعضاء سالیانه پایه ترفیع جهت آنالین الکترونیک آموزشی کارنامه  به اطالعات ورود و بررسی – 1

 آموزشی برتر استاد انتخاب و علمی

 و علمی هیات اعضاء سالیانه پایه ترفیع جهت الکترونیک آموزشی کارنامه به اطالعات ورود و  تهیه -  2

 آموزشی برتر استاد انتخاب

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه های دانشکده و آموزشی های گروه پایش  جهت گزارش ارائه و  تهیه - 2

 به آنها وضعیت تبدیل  و علمی هیات اعضای آموزشی های فعالیت ارزیابی جهت گزارش ارائه و تهیه – 3

 جغرافیایی وقت تمام

 بالینی علمی هیات اعضاء سالیانه پایه ترفیع جهت الکترونیک آموزشی کارنامه جهت گزارش ارائه و تهیه - 4

  بالینی آموزشی برتر استاد انتخاب و

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش –5

 حضوری های کارگاه در اساتید شرکت منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش -  6

 حضوری غیر های کارگاه در اساتید شرکت منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 7

 حضوری های کارگاه در مدرس اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 8

 حضوری غیر های کارگاه در مدرس اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع
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 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 9

 بالینی مهارتهای حضوری های کارگاه در مدرس اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 10

 استعدادهای) المپیاد حضوری های کارگاه در مدرس اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

  المپیاد سواالت طراح اساتید و(  درخشان

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 11

 کارورزی، پیش ، پایه علوم جامع آزمونهای سواالت طراح اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 دانشگاه طرف از ابالغ با ای منطقه Ph.D و ارشد کارشناسی آزمون المپیاد، دستیاری،

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش  - 12

 کارورزی، پایه،پیش علوم جامع آزمونهای سواالت طراح اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 وزارت طرف از ابالغ با کشوری Ph.D و ارشد کارشناسی آزمون المپیاد، دستیاری،

 جهت آموزشی کارنامه در امتیازات اعطای جهت کارنامه و سامانه به اطالعات ورود و گیری گزارش - 13

  بهداشت وزارت تخصصی برد هیات در عضو اساتید منظور به نمونه استاد انتخاب و پایه ترفیع

 کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای جهت ها آزمون آنالیز  اطالعات ورود و گیری گزارش – 14

  آنالین الکترونیکی

 کارنامه و الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای جهت اساتید درس طرح  اطالعات ورود و گیری گزارش – 15

  آنالین الکترونیکی

 در امتیاز اعطای جهت آموزشی های گروه تمامی های دوره طرح  اطالعات ورود و گیری گزارش - 16

 آنالین الکترونیکی کارنامه و الکترونیک کارنامه
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 کارنامه در امتیاز اعطای جهت آموزشی های گروه تمامی کوریکولوم  اطالعات ورود و گیری گزارش -  17

 آنالین الکترونیکی کارنامه و الکترونیک

 جهت اساتید توسط مجالت در پزشکی علوم آموزشی مقاالت چاپ  اطالعات ورود و گیری گزارش –  18

 آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای

 کارنامه در امتیاز اعطای جهت  گروه ارزشیابی دهنده انجام اساتید اطالعات ورود و گیری گزارش –  19

  آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی

 سال طول در علمی هیات عضو آموزشی ارزشیابی نمره میانگین اطالعات ورود و گیری گزارش - 20

  آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای جهت دانشجویان نظرات براساس

 در شرکت منظور به توسعه و مطالعات مرکز به  شده ارسال های فرایند اطالعات ورود و گیری گزارش - 21

 آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای ،جهت مطهری شهید جشنواره

 شهید جشنواره در شرکت منظور  به دانشگاهی برتر های فرایند اطالعات ورود و گیری گزارش - 22

 آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز اعطای ،جهت مطهری

 امتیاز اعطای ،جهت مطهری شهید جشنواره  کشوری برتر های فرایند اطالعات ورود و گیری گزارش - 23

 آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در

 اعطای ،جهت EDU و   EDC مختلف های کمیته در عضو اساتید اطالعات ورود و گیری گزارش - 24

 آنالین الکترونیکی کارنامه و  الکترونیکی کارنامه در امتیاز

  کارنامه تکمیل و هیات اعضای به الکترونیک کارنامه سامانه به ورود نحوه آموزش – 25

 امور محوله  سایرانجام  – 26

 

 

 


