دانشگاه علوم بهزیستي و
توانبخشي معاونت آموزشی

فرم گزارش عملکرد دانشجویان دکتری در هر نیمسال(6ماهه اول و  6ماهه دوم)

-1نام و نام خانوادگی:
تکمیلی
نیمسالتحصیالت
دفتر
ورود:
-4

-3رشته تحصیلی:
-6تاریخ ارائه گزارش:

-2شماره دانشجویی:
-5شش ماهه اول /دوم سال

تعداد واحدهای آموزشی در ترم(سقف امتیاز )8
تعداد واحدهای تدریس شده توسط دانشجو در هرترم

تعداد
واحد

امتیاز معادل واحد
تدریس
تدریس
تدریس
تدریس
فعالیت در مراکز آموزشی درمانی
یک روز در
هفته در طول ترم  2امتیاز
(تایید رئیس مرکز درمانی به صورت مکتوب الزم است(
استاد راهنمای مشترک/استاد مشاور
هر واحد پایان نامه  0/5امتیاز
(امتیاز بعد از دفاع از پایان نامه مورد نظر محاسبه می
گردد)

امتیاز

جمع

عملی
نظری
کارورزی
آزمایشگاه
نام مرکز

تعداد
روز

امتیاز

جمع

مرکز1

مرکز2
مرکز3
تعداد
واحد

امتیاز

جمع

استاد راهنمای مشترک
استاد مشاور

داوری پروپوزال/پایان نامه/طرح تحقیقاتی /مقاله

پایان نامه
پروپوزال
طرح تحقیقاتی
مقاله

هر مورد در هر ترم  0/5امتیاز

ارائه
ارائه
ارائه
ارائه
ارائه

بصورت
شفاهی
پوستر
شفاهی
پوستر

تعداد

خالصه مقاله  /مقاله کامل  /پوستر  /ژورنال کالب(سقف  6امتیاز )
در کنگره خارجی  4امتیاز
در کنگره خارجی  3امتیاز
شفاهی
کنگره داخلی
در کنگره داخلی  2امتیاز
پوستر
در کنگره داخلی  1امتیاز

کنگره خارجی
ارائه ژورنال کالب در گروه یا مراکز درمانی
هر ژورنال کالب  0/5امتیاز

تعداد

امتیاز

جمع

ژورنال کالب

طرح پژوهشی (سقف  5امتیاز )
 کسب امتیاز به شرط اتمام طرح و ارائه گزارش طرح بهمعاونت پژوهشی می باشد.
 در صورتی که طرح در خارج از دانشگاه باشد باید بههمکار طرح
تصویب یکی از مراجع رسمی (معاونت یا مدیریت پژوهش ،
معاونت آموزشی یا مدیر )EDCدانشگاه رسیده باشد.
مجری طرح  5 :امتیاز
مجری مشترک طرح
همکار مشترک طرح  3 :امتیاز
مشارکت در امور اجرایی مرتبط با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (سقف  5امتیاز)
دبیر علمی کنگره 3 :امتیاز
دبیر اجرایی کنگره 2 :
دبیر علمی
امتیاز

کنگره

دبیر اجرایی کارگاه  :روزی  0/5امتیاز
دبیر علمی/مدرس کارگاه  :روزی  0/5امتیاز

امتیاز

جمع

شفاهی
پوستر
تعداد

(در صورتی که ژورنال کالب در مراکز درمانی ارائه شده باشد تایید مکتوب
رئیس مرکز درمانی الزامی است)

کارگاه

تعداد

امتیاز

جمع

تعداد

امتیاز

جمع

دبیر اجرایی
دبیر علمی
دبیر اجرایی

استاد مشاور دوره :
هر دانشجو درمقاطع پایین تر 0/2امتیاز
محل فعالیت
فعالیت

امتیاز

جمع

تعداد

امتیاز

جمع

ساعت

امتیاز

جمع

در واحد ( EDCهر  15ساعت  1امتیاز)

فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی(هر 15ساعت 1

امتیاز)

عضویت در کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه یا گروه در
هر ترم  2امتیاز

محل عضویت

تعداد

امتیاز

جمع

مشارکت در تالیف ،ترجمه و ویراستاری کتاب  /مقاله و سایر متون علمی مورد نیاز گروه که به تایید شورای آموزشی گروه
رسیده باشد(سقف  10امتیاز)
جمع
امتیاز
تعداد
تألیف 10 :امتیاز
نوع مشارکت
ترجمه 5 :امتیاز
تالیف
ویراستاری کتاب :هر  100صفحه  5امتیاز

مقاله علمی پژوهشی داخلی :نفر اول  5امتیاز
مقاالت سایر ایندکس ها  :نفر اول  7امتیاز
مقاله  ISIو : Pub Medنفر اول  10امتیاز
نفر دوم به بعد  %70امتیاز نفر اول

ترجمه
ویراستاری
نوع مقاله
مقاله علمی پژوهشی
داخلی
مقاالت سایر ایندکس ها
مقاله  ISIو Pub Med

شرکت در کنگره ها و کارگاههای آموزشی مورد تایید مراجع معتبردانشگاه
مدیر ( )EDCسقف  2امتیاز)
کنگره خارجی 1 :امتیاز
کنگره داخلی 0/5 :امتیاز
کنگره داخلی
کارگاه داخلی یا خارجی 2 :امتیاز
کنگره خارجی
ژورنال کالب  0/5 :امتیاز

تعداد

نفر اول
نفر دوم به بعد
نفر اول
نفر دوم به بعد
نفر اول
نفر دوم به بعد

(معاونت یا مدیریت پژوهش

حضور

امتیاز

جمع

 ،معاونت آموزشی یا
تعداد

امتیاز

جمع

کارگاه داخلی
کارگاه خارجی
ژورنال کالب
ثبت اختراع ،اکتشاف و هر گونه نوع آوری (سقف  3امتیاز)

مورد تایید مراجع معتبردانشگاه (معاونت یا مدیریت پژوهش  ،معاونت آموزشی یا مدیر )EDC

امتیاز

جمع

جمع امتیاز نهایی در پایان ترم
*از مجموع موارد فوق دانشجویان موظف به اخذ حداقل  8امتیاز در هر ترم می باشند و در غیر این صورت
میانگین امتیازات دوره آموزشي آنان بایستي حداقل معادل  8باشد.
این قسمت بوسیله استاد

مشاور دوره تکمیل می شود

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نظر استاد مشاور در خصوص فرم
تکمیل شده
مورد تایید نیست مورد تایید است

توضیحات

امضاء

توضیحات

نام و امضاء مدیر گروه

نظر مدیر گروه آموزشی در خصوص ارزیابی و تایید گزارش عملکرددانشجو

نظر مدیر گروه در خصوص فرم تکمیل شده
مورد تایید است
مورد تایید نیست
تذکرات مهم:








کلیه
اطالعات داخل فرم گزارش عملکرد تایپ شده و بعد از امتیاز دهی و گرفتن امضاهای نهایی اسکن
گردیده و به همراه نامه توسط مدیر گروه آموزشی از طریق اتوماسیون به مدیر یت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی ارسال گردد.
مستندات
فعالیتهای درج شده در فرم در هر ترم به گروه تحویل داده شود تا در صورت درخواست واحد تحصیالت
تکمیلی به منظور نظارت تصادفی به آن حوزه ارسال گردد.
این گزارش
باید پس از تایید استاد مشاور دوره به تایید مدیر گروه برسد.
فقط
فعالیتهای مرتبط با دانشگاه مورد قبول بوده و دارای امتیاز می باشد.
ارائه
منظم و دقیق این گزارش در ارزیابی گروه آموزشی لحاظ خواهد شد.
کسب
امتیاز از حضور و فعالیت در بالین برای رشته هایی که دارای فعالیت بالینی هستند ( بعنوان
امتیاز شرطی) الزامی می باشد.

