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 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم 

 مشخصات فردي-1

 .با دانشگاه علوم پزشكي كاشان مي باشد...) به هر شكل، قراردادي، پيماني، رسمي و( لمي منظورشروع همكاري تمام وقت به عنوان عضو هيات ع:   ـ تاريخ ورود به دانشگاه

                                        . مي باشد... و ....) يا دوره ،  محل، رشته(، ماموريت آموزشي )باذكر نوع بورسيه(مرخصي بدون حقوق ، استعالجي ، بورسيه .  فعال، پاره وقت:ـ وضعيت خدمتي فعلي 

 .ت مميزه مي باشد منظورسابقه آموزشي فرد بر اساس نظر هيئ :ـ سابقه آموزشي 

 .مجموع سابقه آموزشي و غيرآموزشي مي باشد :ـ كليه سنوات خدمت 

 .گذاشته شود) ـ ( فقط براي كساني كه عضو يكي از نظام هاي صنفي هستند تكميل و براي بقيه افراد خط تيره  :ـ شماره نظام حرفه اي 

 :تذكر 
برابر      » مشخصات فردي« ت تاهل و شماره نظام حرفه اي در پرونده پرسنلي اعضاي هيات علمي وجود ندارد ، فرم  چنانچه در حال حاضر اطالعات مربوط به كد ملي ، وضعي •

 .اطالعات موجود در پرونده تكميل و ارسال گردد

 .     تاييد رئيس يا معاون آموزشي دانشكده به منزله مجوز ثبت در بانك اطالعات مي باشد  •

)                                                                                                        فتوكپي برابر اصل شود .( بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشدكليه مدارك و اسناد پيوست •
 مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيأ ت علمي» مشخصات فردي« فرآيند تكميل فرم 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 
 
 
 
 

 
 

 
     .اين مرحله براي اولين ورود اطالعات هر عضو هيات علمي طي مي گردد و در بازنگريهاي بعدي ،فرايند از مرحله دوم آغاز خواهد شد •

(داري مديريت امور ا ارسال فرم به
 )توسط رئيس دانشگاه يافرد مجاز

  و عودت فرم         تكميل

)توسط مديريت امور اداري  (
 صدوردستورثبت اطالعات در بانك

)توسط رئيس دانشگاه يا فرد مجاز(

       ثبت دربانك اطالعات

 )توسط اپراتور           (

 تور ورود اطالعات به بانك  صدور دس

*)توسط رئيس دانشگاه يافرد مجاز  (

           كنترل موارد ثبت شده 

)توسط مسئول بانك يا فردمجاز  (
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واحد 
*معادل

شماره ابالغيه يا 
 صورتجلسه

سال 
تحصيلي

نيمسال 
تحصيلي

دانشگاه يا 
 موسسه

تعداد مدرسين

تعدا د 
دانشجو

 _موظف يا حق
 *الزحمه اي

تدريس اولين
 بارياتكراري

نوع واحد
 

عداد ت
 واحد

 عنوان درس
 

رشته 
 *مقطع تحصيلي

 
ف
ردي

 

               

 
 ...................................معاون آموزشي دانشكده/رئيس............................                           مدير گروه .............................                                 عضو هيات علمي 

 
 
 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 )تعريف واژه ها (دستو رالعمل تكميل فرم فعاليت تدريس يا ساير فعاليتهاي آموزشي مشابه    

 . درج گردد»مختلف«  در صورتي كه فراگيران در مقاطع مختلف مي باشند ، در ذيل مقطع كلمه :      ـ مقطع

 در داخل و يا خارج دانشگاه.....  به معني حق التدريس، شبانه و :الزحمه اي     ـ حق 

  اين شماره در بانك                     .منظور ابالغ يا صورتجلسه اي است كه بنا بر آن ، درس يا فعاليت آموزشي مشابه، به عضو هيات علمي واگذار گرديده است : ـ شماره ابالغيه يا صورتجلسه

 . مي باشد »شماره سند «                                               اطالعات به منزله       

  فعاليتهاي مربوط به اين دانشگاه كه به صورت موظف انجام شده است بنا بر مصوبات معادل سازي واحدها در شوراي آموزشي، معادل سازي وثبت در بانك گرددوساير                                 : ـ واحد معادل  

 . عالمتگذاري گردد»خط تيره«در اين ستون به صورت ....) شبانه،حق التدريس،غير موظف و (                            موارد        

  :     تذكر 

 .واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 .د رئيس يا معاون آموزشي دانشكده به منزله مجوز ثبت در بانك اطالعات مي باشدتايي •
 .با توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيد •
)                                                                                                                  فتوكپي برابر اصل شود .(م امضاء كننده فرم رسيده باشدكليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقا •

  مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي..).يا ساير فعاليتهاي آموزشي مشابه( تدريس « فرآيند تكميل فرم 
 
 
 
 

   
 
 

 
 اگذاري درس يا فعاليت آموزشي مشابه، به عضو هيات علمي ابالغيه و يا صورتجلسه مربوط به و : مدارك الزم*

هر نيمسال اخذ فرم از دانشكده درپايان
*)توسط عضو هيات علمي(وتكميل  

    بررسي و تاييد فرم 
 )توسط مدير گروه    (

 تعيين واحد معادل

) توسط رئيس يا معاون آموزشي دانشكده(
       ثبت دربانك اطالعات 

 )اتورتوسط اپر           (

  كنترل موارد ثبت شده در بانك
) توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(
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 واحد

*معادل  
شماره ابالغيه يا 

 *صورتجلسه
 دانشگاه
 ياموسسه

 تعداد
 مدرسين

 
تعداد 
 فراگير

ساعت  تاريخ شروع تاريخ پايان
*فعاليت آموزشي باليني حضور رشته 

 *مقطع تحصيلي

ف
ردي

 

           

 

 
 ................................معاون آموزشي بيمارستان/رئيس............................                      مدير گروه                 .............................                       عضو هيات علمي 

 
 
 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 دستو رالعمل تكميل فرم فعاليتهاي آموزشي باليني    
 

 . درج گردد»مختلف« ر صورتي كه فراگيران در مقاطع مختلف مي باشند ، در ذيل مقطع كلمه د :      ـ مقطع

-CPC،Mortality  آنكاليبين گروهي، درون گروهي يا    سخنراني دركنفرانس    آموزشي،   راند گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب،انواع   :   مانند فعاليتهايي  :   ـ فعاليت آموزشي باليني   

morbidity conference    ،Discharge conference  ،نظارت بر جراحيهاي روتين، دخالت در جراحيهاي روتين ، اعمال جراحي نادر ،.......... 

 ك                     اين شماره در بان .منظور ابالغ يا صورتجلسه اي است كه بنا بر آن  فعاليت آموزشي باليني، به عضو هيات علمي واگذار گرديده است :ـ شماره ابالغيه يا صورتجلسه

 . مي باشد »شماره سند «                                                     اطالعات به منزله 

         فعاليتهاي مربوط بنا بر مصوبات معادل سازي واحدها در شوراي آموزشي، معادل سازي وثبت در بانك مي گردد                              : ـ واحد معادل

  :     تذكر 

 .واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 . الزم به عمل آيدبا توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت •
)                                                                                                                  فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •

 فرآيند تكميل فرم فعاليتهاي آموزشي باليني مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي
 
 
 
 

   
 
 

 
 و يا صورتجلسه مربوط به واگذاري فعاليت آموزشي باليني، به عضو هيات علمي، برنامه  ابالغيه  : مدارك الزم*

 هر نيمسال  درپايان  واحد آموزشاخذ فرم از

 با همكاري توسط عضو هيات علمي(وتكميل  
 *)كارشناس آموزش

ررسي و تاييد فرم     ب
 )توسط مدير گروه    (

 تعيين واحد معادل
 )بيمارستانمعاون آموزشي مدير گروه يا توسط (

       ثبت دربانك اطالعات 

 )توسط اپراتور           (

  كنترل موارد ثبت شده در بانك
) توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(
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واحد 
درصد  * اسامي و سهم مجريان-تعداد *شماره سند *معادل

 مشارآت
 تاريخ

 رديف نوع فعاليت مؤسسه مربوطه راه اندازي

  
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .............................   معاون آموزشي دانشگاه           ..............................                  *مقام ذيربط  ................                                        .........عضو هيات علمي 

                       
 
 
 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم 

 اسامي مجريان به ترتيب اولويت و با ذكر نام خود عضو هيات علمي درج گرديده بطوريكه در جلوي نام هر مجري سهم     ,پس از ذكر تعدادـ :  ـ تعداد ـ اسامي و سهم مجريان

   .  به درصد در داخل پرانتز نوشته شود                                                           وي

 .با نظر معاون آموزشي دانشگاه در كميته طراحي و راه اندازي دانشگاه بطور قطعي تعيين و به تائيد مي رسدتوسط مقام ذيربط پيشنهاد گرديده و :  ـ واحد معادل

 ).البته در مورد فعاليتهاي مربوط به گروه مي تواند توسط مدير گروه تائيد گردد ( د دانشگاه اطالق مي گرددر به باالترين مقام مسئول هر واحد  :  ـ مقام ذيربط

 .شماره نامه يا صورتجلسه اي است كه بر اساس آن ، فعاليت مذكور به نام عضو هيات علمي به تاييد رسيده است  :   ـ شماره سند

  :   تذكر 

 .در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گرددواحد معادل بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل  •
 .با توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيد •
)                                                                                                               ي برابر اصل شود فتوكپ.(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •

 مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي » طراحي يا راه اندازي بخش ، آزمايشگاه ، كارگاه يا هر فعاليت جديد « فرآيند تكميل فرم 
 
 
 
 
 
 

 
 

  توافقنامه مربوط با ذكر سهم مشاركت به درصدـ در صورت انجام فعاليت توسط چند نفر ، : مدارك الزم -1

 ....                                 ـ گزارش راه اندازي فعاليت شامل بيان مساله ، هدف از اجراي طرح ، فرآيند راه اندازي ، فرآيند موجود ، نتيجه حاصل و نحوه نگهداري و ادامه فعاليت و 

 .مورد طرح يا عدم طرح موضوع در شورا يا كميته مرتبط اقدام مي نمايدبا صالحديد خود در  :  مقام ذيربط-2

 .اقدام مي نمايد يا كميته مربوطه  با صالحديد خود در مورد طرح يا عدم طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه: معاون آموزشي دانشگاه-3

 اخذ فرم از دانشكده وتكميل
)١()توسط عضو هيات علمي(

بررسي و تاييدمندرجات فرم و ضمائم و 
توسط مقام (ارسال پيشنهاد واحد معادل و 
 )2)(ذيربط

سط تو( تحويل به بانك اطالعات 
)دبير كميته طراحي و راه اندازي 

       ثبت دربانك اطالعات

 )توسط اپراتور           (

 تعيين واحد معادل و ارسال

)٣()توسط معاون آموزشي دانشگاه (

ارد ثبت شده در بانك   كنترل مو
) توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(
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واحد 
روش  مقطع رشته سمت تاريخ دفاع *شماره سند معادل

 *پژوهش
تعداد واحد 

ف *عنوان درسي
ردي

 

          

 
 ..............................                                                                                                                                                         معاون آموزشي پژوهشي دانشكده پزشكي           

 
 
 

 
 . مندرجات پشت برگه مالحظه گردد قبل از تكميل فرم*

 
 
 



 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم پايان نامه 

  به طور كامل وبا ذكر محل اجراي پايان نامه :ـ عنوان

 .....يا نوع پايان نامه ، منظور توصيفي ـ تحليلي و  :ـ روش پژوهش

 .ضو هيئت علمي صادر شده استشماره ابالغي است كه جهت واگذاري پايان نامه به ع :ـ شماره سند

 : تذكر 
 .واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 . تاييد فرم دقت الزم به عمل آيدبا توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و •

)                                                                                                                  فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •
 

 توسط عضو هيات علمي» فرم هدايت پايان نامه هاي دانشجويي « فرآيند تكميل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                  تكميل فرم پس ازدفاع
)توسط امور پايان نامه هاي دانشكده پزشكي( 

 تعيين واحد معادل و ارسال

)توسط معاون آموزشي دانشكذه پزشكي( 
 ثبت دربانك اطالعات      

 )توسط اپراتور           (

كنترل مواردثبت شده  دربانك    
 )توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(



 
 تعالي باسمه                                                                                                             

 
                                                                          فعاليت عضو هيات علمي به عنوان استاد راهنماي دانشجويي فرم                                       

……              :...............تاريخ    
 :....................شماره                                                       » مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي «                                    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 ................ :..پيوست                     درماني آاشان                                                                                                                                                                                       
                 

 
 :به شرح زيراعالم مي گردد....... .……………خانم /با توجه به مستندات موجود، فعاليت آقاي

                  
واحد 
تعداد دانشجو نيمسال تحصيلي سال تحصيلي *شماره سند معادل  رديف نام دانشكده رشته مقطع

 

        

 
 ...............................معاون آموزشي دانشكده / رئيس                               ...................................    مدير گروه .......................                           .......عضو هيات علمي 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 )تعريف واژه ها (  فرم استاد راهنماي دانشجويي  دستورالعمل تكميل

 . منظورشماره ابالغ صادر شده به عنوان استاد راهنماي دانشجويي است   :   ـ شماره سند

  :تذكر 

 .ددواحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گر •
 .تاييد رئيس يا معاون آموزشي دانشكده به منزله مجوز ثبت در بانك اطالعات مي باشد •
 .با توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيد •
)                                                                                                                  فتوكپي برابر اصل شود .(ترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشدكليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باال •

 
 
 

 »فرم فعاليت عضو هيات علمي به عنوان استاد راهنماي دانشجويي «  فرآيند تكميل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ابالغ استاد راهنماي دانشجويي  : مدارك الزم-1

 اخذ فرم از دانشكده وتكميل در پايان
)١)(توسط عضو هيات علمي(نيمسال  هر

          بررسي و تاييد فرم

) توسط مدير گروه آموزشي(
 

       ثبت دربانك اطالعات

 )توسط اپراتور           (
توسط رئيس( تعيين واحد معادل 

)يامعاون آموزشي دانشكده

  كنترل موارد ثبت شده در بانك
) توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(



 باسمه تعالي

 
             : ....................................تاريخ                                ... )   تاليف ، گردآوري، ترجمه، نقد و ( نگارش آثار علمي فرم                                                           

:..................................                شماره                                                  »مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي «                        پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
:..................................                 پيوست                                                                                                                                                                                        درمانی کاشان     

                                                                              
 

 :به شرح زيراعالم مي گردد........ .. .............خانم /با توجه به مستندات موجود، فعاليت آقاي
 

واحد 
*ISBNشابك يا  معادل  *تاريخ انتشار محل انتشار

تاريخ تاييد  *سمت ناشر (    )چاپ 
 *آميته

درصد 
مشارآت

تعداد و اسامي 
رديف *نوع اثر *عنون *نويسندگان

  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .........................................معاون پژوهشي دانشگاه .....                                                                                                                    ..............................عضو هيات علمي 
 

                       
 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم  نگارش آثار علمي
 ....شامل تاليف ، گردآوري ، ترجمه ، ويرايش ، تصحيح ، ترجمه تحت نظر ،  نقد و  :ـ نوع اثر      

   .              سال  انتشا ركتاب اصلي و ترجمه هر دو آورده شود و در ستو ن سال انتشار،؛در صورتي كه نوع اثر ترجمه مي باشد در اين قسمت عنوان كتاب اصلي و ترجمه :ـ عنوان     
 .ضمنا عنوان به زبان اصلي درج شود                    

  .پس از ذكر تعداد ـ ، اسامي به ترتيب اولويت با ذكر نام خود فرد مشخص گردد :ـ تعداد و اسامي نويسندگان      

 .كميته تاليف وترجمه دانشگاه مي باشد و چنانچه دركميته طرح يا تاييد نگرديده است به صورت  خط تيره دراين ستو ن عالمتگذاري شود منظور :ـ تاريخ تاييد كميته       

 .مي باشد..... مؤلف ، مترجم ، ويراستار ، مصحح و  :ـ سمت        

 .نيز درج شود..) ....اول ، دوم يا(  در كنار سال انتشار ، چاپ چندم  :ـ سال انتشار        

 .در بانك اطالعات  به عنوان شماره سند درج مي گردد   :ISBNـ شابك يا 

 : تذكر                       

 . واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 .راحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيد با توجه به نوع ط •
                                                                  )                                      فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •
 توسط عضو هيات علمي» ...) تاليف ، گردآوري ، ترجمه ، نقد و (فرم نگارش آثار علمي « ند تكميل فرآي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فقط براي  (، ـ گواهي تاييد كميته تاليف و ترجمه دانشگاه ) اسامي و درصد مشاركت به ترتيب اولويت (يك نسخه عين اثر ، ـ توافقنامه نويسندگان  :مدارك الزم  -1
 ). ادي كه اثرشان با تاييد كميته چاپ شده است افر

 
 

                                                                                                                      

 اخذ فرم از دانشكده وتكميل
)١)(توسط عضو هيات علمي (

و ارسال      تعيين واحد معادل
)توسط معاون پژوهشي دانشگاه(
 

      ثبت دربانك اطالعات
 )توسط اپراتور           (

  كنترل موارد ثبت شده در بانك 
) توسط مسئول بانك يا فرد مجاز(



 تعالي باسمه

 
                : ....................................تاريخ                                                  انجام طرحهاي پژوهشي  فرم                                                                                     

 :..................................                      شماره                                             » علمي هيات اعضاي عملكرد اطالعات انكب به مربوطبهداشتي                                      خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
 :...................................                   پيوست                                                                                                                                                                             کاشانی                درمان

                                                                              
 
 
 :گردد مي زيراعالم شرح به ....................... خانم/آقاي فعاليت موجود، مستندات به توجه با
 

واحد 
تاريخ  تاريخ پايان *شماره طرح *معادل

 شروع
مدت 
 اجرا

ازمان س
 متبوع

درصد و 
ساعت 
 *مشارآت

نوع  *تعداد و اسامي مجريان
 *پژوهش

روش 
*پژوهش رديف عنوان

  
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .................................            معاون پژوهشي دانشگاه .........................                                                                                                  دبير شوراي پژوهشي 

 
 
 

 . قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*
 
 
 



 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم انجام طرح پژوهشي 
 ......توصيفي ، تحليلي ، تجربي و  :    ـ روش پژوهش 

 .بردي ، بنيادي ـ كاربردي بنيادي ، كار: ـ نوع پژوهش   

 .پس از ذكر تعداد ـ ، اسامي به ترتيب اولويت و با ذكر نام خود فرد مشخص گردد :ـ تعداد و اسامي مجريان   

 )200/40(ـ%20:مثال.در داخل پرانتز نشان داده شود) سهم ساعت كاركرد از كل به صورت كسر (در كنار ثبت در صد ،  :ـ در صد و ساعت مشاركت   

 .در برنامه بانك اطالعات به عنوان شماره سند ثبت مي گردد  :ـ شماره طرح    

 : تذكر          

 .واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 . قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيدبا توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص •
                                        )                                                                فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •
 عضو هيات علمي»  پژوهشي فرم انجام طرحهاي« فرآيند تكميل  •

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكميل فرم با توجه به مستندات موجود
)توسط دفتر نظارت و ارزشيابي طرحها (

               بررسي و تاييد فرم

)توسط دبير شوراي پژوهشي    (

       ثبت دربانك اطالعات

 )توسط اپراتور           (

          تعيين واحد معادل و ارسال 

)توسط معاون پژوهشي دانشگاه  (  

      كنترل موارد ثبت شده در بانك

)توسط مسئول بانك يا فرد مجاز   (



 
 باسمه تعالي                                                                                                              

 

                                                                                                  فرم فعاليتهاي جانبي                                                                                  

……              :...............تاريخ                                             
 :....................شماره                                                          »انك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي مربوط به ب«                                     دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 :...................                                                                                پيوست                  درماني آاشان                                                                                                          
                   

 
                  

 
 :به شرح زيراعالم مي گردد........................... خانم /با توجه به مستندات موجود، فعاليت آقاي

 
واحد 
 تاريخ توضيحات *سندشماره  *معادل

 پايان
 تاريخ
 *نوع فعاليت * تعداد و اسامي همكاران شروع

ف
ردي

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ..........................                  رئيس يا معاون آموزشي دانشكده..............................                    مقام ذيربط..............................                                               عضو هيات علمي 
 

 
 

 .قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد*



 
 
 

 )و تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم فعاليتهاي جانبي 

 ........ا، برگزاري سمينارهاي دانشجوئي وداوري مقاالت، طرحها، پايا ن نامه ه عضويت دركميته ها، شوراها،:  نوع فعاليت-

 .پس از ذكر تعداد ـ ، اسامي همكاران به ترتيب اولويت و با ذكر نام خود فرد درج گردد ):در صورت وجود همكار (    ـ تعداد و اسامي همكاران 

     .بط با فعاليت صادر شده استشماره گواهي مربوط به انجام فعاليت مي باشد كه توسط مسئول واحد مرت :ـ شماره سند       

          تذكر : 
 . واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 .اشد تاييد رئيس يا معاون آموزشي دانشكده به منزله مجوز ثبت در بانك اطالعات مي ب •
 . با توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطالعات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيد •
                                                                                           )                فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •

 عضو هيات علمي» فرم فعاليتهاي جانبي « فرآيند تكميل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ گزارش مشخصات مربوط به فعاليت انجام شده و گواهي انجام كار : مدارك الزم -

                                

اخذ فرم از دانشكده و تكميل
)١)(توسط عضو هيات علمي  (

         بررسي و تعيين واحد معادل

 )توسط رئيس يامعاون آموزشي دانشكده (

              ثبت در بانك اطالعات 

 )توسط اپراتور(

  موارد ثبت شده در بانك    كنترل

 )توسط مسئول بانك يا فرد مجاز  (



                                  باسمه تعالي                                                                                            

 
…              …:..............تاريخ                                                       فرم عملكرد اجرايي عضو هيات علمي                                                                                     

 :....................شماره                                                          »مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيات علمي «                                     ي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشك
 :...................                                                                                                                                                 پيوست                  درماني آاشان                                         

                   
                   

 
 :به شرح زيراعالم مي گردد......................... ..خانم /با توجه به مستندات موجود، فعاليت آقاي

 
واحد 
تاريخ  توضيحات * شماره سند *معادل

 خاتمه
تاريخ 
 رديف *نوع فعاليت نام مؤسسه شروع

        

 
  .................................        مقام ذيريط                                                                                                          ............................                                    عضو هيات علمي 

  
 
 
 

 .قبل از تكميل فرم مندرجات پشت برگه مالحظه گردد *



 )تعريف واژه ها(دستورالعمل تكميل فرم عملكرد اجرا يي عضو هيات علمي 

 ....اجرائي بر طبق جدول مندرج در دستورالعمل معادل سازيفعاليتها و سمتهاي آموزشي ، پژوهشي ، و :وع فعاليت     ـ  ن

 . براساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه و توسط رئيس دانشكده انجام مي گردد:    ـ واحد معادل 

 .  كور به عضو هيات علمي واگذار گرديده است منظور شماره ابالغي است كه بر اساس آن فعاليت مذ :ـ شماره سند     

  :        تذكر           

 .واحد معادل توسط باال ترين مقام امضاكننده فرم و بر اساس آئين نامه معادل سازي مورد عمل در همان زمان ، تعيين يا تاييد مي گردد •
 .عات نمي باشند بنابراين در تكميل و تاييد فرم دقت الزم به عمل آيدبا توجه به نوع طراحي نرم افزار فرمهاي ناقص قابل ثبت در بانك اطال •

                   )                                                                                     فتوكپي برابر اصل شود .(كليه مدارك و اسناد پيوست بايستي به تاييد باالترين مقام امضاء كننده فرم رسيده باشد •
 

 عضو هيات علمي» فرم عملكرد اجرايي « فرآيند تكميل 
 
 
 
 
 
 

 

 در صورتيكه فعاليتي تكراري يا ادامه دار باشد ، به جاي ارائه تصوير ابالغ ، شماره آن در  ستون شماره سند  ( تصوير ابالغ كليه فعاليتهاي اجرايي  :مدارك الزم  -1

 .)ذكر شود 

 گواهي انجام فعاليت بر اساس شرح وظايف، توسط مسئول مافوق -2

اخذ فرم از دانشكده و تكميل
)١)(توسط عضو هيات علمي  (

 و تعيين واحدبررسي و تاييد فرم
 )2()قام ذيربطتوسط م( معادل

 ثبت دربانك اطالعات

 )توسط اپراتور(
 

  موارد ثبت شده در بانككنترل

 )توسط مسئول بانك يا فرد مجاز  (
 


