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بنام خدا

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی مراغه

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

گزارش فعالیتهای آموزشی،پژوهشی اعضای هیات علمی درطی یکسال ازترفیع پایه قبلی

                         نام ونام خانوادگی:                                                      مرتبه علمی:  

 

۱- فعالیتهای آموزشی :

الف )آموزش نظری ( دروس نظری که به صورت مسقل در نیمسال جاری ونیمسال قبل توسط استاد ارائه شده ومی شود.)

نوع تدریس مقطع ورشته نوع تدریس
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری در نیمسال قبل مقطع ورشته 
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری در نیمسال 
جاری

ب) آموزش عملی (دروس عملی که به صورت مستقل در نیمسال جاری ونیمسال قبل توسط استاد ارائه شده ومی شود .)

نوع تدریس مقطع ورشته نوع تدریس
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
ساعت

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری 
در نیمسال قبل

مقطع ورشته 
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
ساعت

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری در 
نیمسال جاری

گروه آموزشی:

بخش:                                               تاریخ تکمیل فرم :                                                تاریخ ارتقا قبلی: 
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ج)آموزش کارآموزی ، کارورزی ، بالینی و پروژه که به صورت مستقل در نیمسال جاری ونیمسال قبل توسط استاد ارائه شده ومی شود . 

نوع تدریس مقطع ورشته نوع تدریس
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
ساعت

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری 
در نیمسال قبل

مقطع ورشته 
تحصیلی حق التدریس موظفی

تعداد 
ساعت

تعداد 
واحد

عناوین دروس نظری در 
نیمسال جاری

 ۲- فعالیت های پژوهشی 

االف) شرکت در کنگره ، سمینار وهمایش های علمی با ارائه مقاله ، سخنرانی ویا پوستر

محل وزمان عنوان برنامه عنوان مقاله ، سخنرانی و یا پوستر ردیف
۱

۲

۳

  ۴

 ب)  طرحهای پژوهشی که در طول یکسال گذشته به تصویب شورای دانشگاه رسیده است . 

تعداد همکاران طرح نوع همکاری  تاریخ تصویب عنوان طرح  ردیف
۱

ج) مقاالت علمی پذیرفته شده ( در انتظار چاپ) درمجالت داخلی یا خارجی در طول یک سال گذشته 
نام سایر همکاران  تاریخ پذیرش  نام مجله عنوان مقاله ردیف

۱
۲
۳

                     د) سرپرستی پایان نامه در طول یکسال گذشته  

               تعداد اساتید                                          نحوه سرپ     نحوه سرپرستی
مشاورر               راهنمای همراه راهن            اراهنما

تاریخ          تاریخ ثبت 
                پایان نامه      

ر             رشته ومقطع
                 تحصیلی دانشجو    

ردیف         عنوا          عنوان پایان نامه    نامدانشجو   نام دانشجو       ردیف

        
۲
۳
۴
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                    ه) ترجمه ویا تالیف کتب در طول یکسال گذشته 

شورای مصوب دانشگاه   انتشار آزاد   تاریخ تصویب        نوع کتاب      
تالیف ترجمه  

ردیف         عنوان               عنوان کتاب

۱
۲

   ی) سایر فعالیتهای آموزشی وپژوهشی ................................................................................................................................................................................................      

                    امضاء عضو هیات علمی                                                                                                            امضاء مدیر گروه                                           

                صحت موارد مندرج توسط اینجانب گواهی می شو د.                                                                                                                  صحت موارد مربوطه وکامل بودن فرم گواهی می شود.                           

امضای معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

                         صحت موارد مربوطه وکامل بودن فرم مورد تائید است .                         .


