
 

 

 سمٍ تؼبلیبث

 داوشگبٌ ػلًم پسشکی ي خذمبت ثُذاشتی ي درمبوی ثبثل

 داوشکذٌ پسشکی

 آمًزشی فرم ترفیغ سبلیبوٍ اػضبی محترم َیأت ػلمی 

 

 مشخصبت استخذامی 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 گشٍُ آهَصؿی : 

 داًـکذُ پضؿکیهحل خذهت: 

 ٍضؼیت اػتخذاهی:  

                                      پیوبًی      سػوی آصهبیـی              سػوی لطؼی        ًَع اػتخذام:   الف(1- 

 طشح ًظبم                      (K)تؼْذ خذهت ضشیت           

 ًیوِ ٍلت            توبم ٍلت         ًَع فؼبلیت:           توبم ٍلتی جغشافیبیی2- 

 هشثی        اػتبدیبس        داًـیبس                           هشتجِ ػلوی:          اػتبد 3- 

 پبیِ لجلی : 

 تبسیخ اػتحمبق تشفیغ : 

 :الف( ػملکرد

 فؼبلیت َبی آمًزشی:   -1

 دريس وظری:  -1-1

 تؼذاد ٍاحذ همطغ فشاگیشاى سؿتِ تحصیلی ػٌَاى دسع ًیوؼبل

     

     

     

     

     

     جوغ

 

 فؼبلیت َبی ػملی )آزمبیشگبَی(:  -2-1

 تؼذاد ٍاحذ همطغ فشاگیشاى سؿتِ تحصیلی ػٌَاى دسع ًیوؼبل

     

     

     

     

     جوغ

 

 

 

 

 



 

 

 فؼبلیت َبی آمًزشی، درمبوی ي ثیمبرستبوی ) يیژٌ َیأت ػلمی ثبلیىی(: -3-1

 همطغ فشاگیشاى دس ّفتِ سٍص ٍ ػبػت سؿتِ تحصیلی ًَع فؼبلیت

    حضَس دس گضاسؽ صجحگبّی

    آهَصؿی ) ثب رکش تؼذاد هبُ ّبی ساًذ دس ػبل(

    حضَس دس دسهبًگبُ آهَصؿی

    ؿشکت دس کٌفشاًغ آهَصؿی ) ّفتگی یب هبّیبًِ(

    ؿشکت دس طٍسًبل کالة

    اًجبم الذاهبت تـخیصی ٍ دسهبًی)ثبرکش ًَع الذام(

    دس اطبق ػول حضَس فؼبل

    آًکبل فؼبل

    ػشپشػتی کبسآهَصی یب کبسٍسصی ثیوبسػتبًی

    ػشپشػتی فیلذ ثْذاؿتی

 

 : ػملکرد اػضبء َیأت ػلمی : 4-1

 

 تؼذاد ًَع فؼبلیت

  اٍسطاًغ  آًظیَگشافی ٍ آًظیَپالػتیتؼذاد 

  الکتیَ  آًظیَگشافی ٍ آًظیَپالػتیتؼذاد 

  )دسهبًگبُ( ٍیضیت ػشپبیی

  )ّوِ سٍصُ( ثیوبساى ثؼتشی

  تؼت ٍسصؽ/  کبسدیَگشافیاکَ/  َّلتش سیتن ٍ فـبسگضاسؽ 

 

 استبد راَىمب: -5-1

   ػبػت 6ًفش ٍ ػبػبت تخصیص دادُ ؿذُ جْت هشاجؼِ داًـجَ دس ّش هبُ  2تؼذاد داًـجَیبى : 

 )ّـ( ػبیش فؼبلیت ّبی آهَصؿی خَد سا کِ احتوبالً دس جذاٍل گزؿتِ پیؾ ثیٌی ًـذُ ثَد، هشلَم فشهبئیذ. 

 ساُ اًذاصی کبسگبُ، آصهبیـگبُ ٍ ...(

 فؼبلیت َبی پژيَشی: -2
 مقبالت چبح شذٌ فبرسی یب اوگلیسی:  -1-2

 ػٌَاى همبلِ
ًبم هجلِ، ػبل ٍ 

 ؿوبسُ
 ًَع همبلِ

ًوبیِ 

 )ایٌذکغ(

 
DOI 

 تشتیت دس اػبهی ًَیؼٌذگبى

   
    ًَیؼٌذُ هؼئَل    ًفش اٍل  

 دیگش ًَیؼٌذگبى

 

 شرکت در َمبیش َب )داخلی ي خبرجی(: -2-2

 اػبهی ّوکبساى ًَع اسائِ همبلِ ًبم ٍ دیگش هـخصبت ّوبیؾ ػٌَاى همبلِ

    

    

 



 

 

 عرح َبی تحقیقبتی مصًة: -3-2

 تبسیخ خبتوِ تبسیخ ؿشٍع ّوکبسهجشی یب  ؿوبسُ طشح ػٌَاى طشح

     

     

 

 راَىمبیی یب مشبيرٌ پبیبن وبمٍ: -4-2

 ًبم داًـجَ ػٌَاى پبیبى ًبهِ
همطغ 

 تحصیلی

اػتبد ساٌّوب 

 یب هـبٍس
 تبسیخ ؿشٍع

تبسیخ 

 خبتوِ

      

      

 

 مقبالت، وًآيری ي ... (: فؼبلیت َبی پژيَشی دیگر)تألیف یب ترجمٍ کتبة، سخىراوی در کبرگبٌ َب، ارائٍ -5-2

 فؼبلیت اجرایی: -3
 ػضًیت در کمیتٍ َب ي شًراَبی مختلف ) در سغح ثخش، گريٌ، داوشکذٌ، داوشگبٌ، يزارت ثُذاشت(: -1-3

 

 

 تبسیخ خبتوِ تبسیخ ؿشٍع هیضاى ػبػت ّوکبسی دس هبُ ػٌَاى دلیك کویتِ یب ؿَسا

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 مسئًلیت اجرایی در سغًح مختلف ) ثخش، گريٌ، داوشکذٌ، داوشگبٌ ي ...(: -2-3

 تبسیخ خبتوِ تبسیخ ؿشٍع ػٌَاى دلیك هؼئَلیت

   

   

 

 

   مسئًلیت صحت مغبلت فًق را ثٍ ػُذٌ می گیرم ایرج جؼفری پًرایىجبوت 
 

  ة( ارزیبثی:
 ياحذَبی ارزیبثی است؛ لغفبً از تکمیل آوُب خًدداری فرمبییذ.*تًجٍ: استبد گرامی تکمیل ایه قسمت ثٍ ثؼذ، ثٍ ػُذٌ 

 در ارتجبط ثب فؼبلیت َبی آمًزشی، پژيَشی ي اجرایی مرتجظ ثب گريٌ   مؼبين آمًزشی / وظریٍ گريٌ ( 1

 ضؼیف هتَػط خَة ػبلی ًَع فؼبلیت

     کیفیت فؼبلیت ّبی آهَصؿی



 

 

     کیفیت فؼبلیت ّبی پظٍّـی

     ّوکبسی ثب هؼئَلیي ثخؾ ٍ گشٍُکیفیت حضَس ٍ 

     کیفیت فؼبلیت ّبی اجشائی

 

 هخبلف اػت    ثب تَجِ ثِ هَاسد فَق، ثب اػطبی یک پبیِ تشفیغ ػبالًِ ثِ ًبهجشدُ :  هَافك اػت  در مجمًع:

مذیر گريٌ / مؼبين آمًزشیوبم ي وبم خبوًادگی   
*

              ............................................................ : 

 
 

 لؼوت اسصیبثی دس فشم تشفیغ هذیشاى ٍ ػشپشػت ّبی گشٍُ ّبی آهَصؿی ثب تَجِ ثِ صهیٌِ فؼبلیت ػضَ ّیئت

ٍ دس ( ثب اسػبل ثِ اتَهبػیَى  هؼبٍى آهَصؿی ثبلیٌی یب ػلَم پبیِ تکویل هی گشدد ػلَم پبیِ / ػلَم ثبلیٌی ػلوی ) 

 ًْبیت هؼبٍى آهَصؿی ثِ هؼبٍى پظٍّـی داًـکذُ ی پضؿکی اسجبع هی دّذ.

 

 ضوبئن :

دس اداهِ صفحبت فشم  (مقبالت چبح شذٌ فبرسی یب اوگلیسی) -2-1تصَیش صفحِ ی اٍل همبالت رکش ؿذُ دس لؼوت 

 سػبل گشدد.تشفیغ ا

  
 

 


