دانشگاه علوم بهسيستي و توانبخشي
معاونت آموزشي

فزم گشارػ ػولىزد داًؾجَیاى دوتزی در ّز ًیوغال(6هاِّ اٍل ٍ  6هاِّ دٍم)

-1نام و نام خانوادگی:
-4نیمسال ورود:
دفتر تحصیالت تکمیلي

-3رشته تحصیلی:
-6تاریخ ارائه گزارش:

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

تؼذاد ٍاحذّای آهَسؽی در تزم(عمف اهتیاس )8
تعداد واحد

تؼذاد ٍاحذّای تذریظ ؽذُ تَعظ داًؾجَ در ّزتزم

اهتیاس هؼادل ٍاحذ

امتیاز

جمع

تدریس عملی
تدریس نظری
تدریس کارورزی
تدریس آزمایشگاه
نام مرکس

فؼالیت در هزاوش آهَسؽی درهاًی
یه رٍس در ّفتِ در
عَل تزم  2اهتیاس

تعداد روز

امتیاز

جمع

مرکس1

مرکز2
مرکز3

(تاییذ رئیظ هزوش درهاًی تِ صَرت هىتَب السم اعت(
تعداد واحد

اعتاد راٌّوای هؾتزن/اعتاد هؾاٍر
ّز ٍاحذ پایاى ًاهِ  0/5اهتیاس

استاد راهنمای مشترک

(اهتیاس تؼذ اس دفاع اس پایاى ًاهِ هَرد ًظز هحاعثِ هی گزدد)

استاد مشاور

داٍری پزٍپَسال/پایاى ًاهِ/عزح تحمیماتی /همالِ
ّز هَرد در ّز تزم  0/5اهتیاس

تعداد

امتیاز

امتیاز

جمع

جمع

پایان نامه
پروپوزال
طرح تحقیقاتی
مقاله

ارائِ تصَرت خالصِ همالِ  /همالِ واهل  /پَعتز  /صٍرًال والب(عمف  6اهتیاس )
ارائِ ؽفاّی در وٌگزُ خارجی  4اهتیاس
ارائِ پَعتز در وٌگزُ خارجی  3اهتیاس
ارائِ ؽفاّی در وٌگزُ داخلی  2اهتیاس
ارائِ پَعتز در وٌگزُ داخلی  1اهتیاس

تعداد

کنگره داخلی
کنگره خارجی

شفاهی
پوستر
شفاهی
پوستر
تعداد

ارائِ صٍرًال والب در گزٍُ یا هزاوش درهاًی
ّز صٍرًال والب  0/5اهتیاس
( در صَرتی وِ صٍرًال والب در هزاوش درهاًی ارائِ ؽذُ تاؽذ تاییذ هىتَب رئیظ هزوش درهاًی الشاهی اعت)

امتیاز

جمع

امتیاز

جمع

ژورنال کالب

عزح پضٍّؾی (عمف  5اهتیاس )
تعداد

 وغة اهتیاس تِ ؽزط اتوام عزح ٍ ارائِ گشارػ عزح تِ هؼاًٍت پضٍّؾی هی تاؽذ. -در صَرتی وِ عزح در خارج اس داًؾگاُ تاؽذ تایذ تِ تصَیة یىی اس هزاجغ رعوی

امتیاز

جمع

همکار طرح

(هؼاًٍت یا هذیزیت پضٍّؼ  ،هؼاًٍت آهَسؽی یا هذیز )EDCداًؾگاُ رعیذُ تاؽذ.
هجزی عزح  5 :اهتیاس
ّوىار هؾتزن عزح  3 :اهتیاس

مجری مشترک طرح

هؾاروت در اهَر اجزایی هزتثظ تا فؼالیتْای آهَسؽی ٍ پضٍّؾی (عمف  5اهتیاس)
تعداد

دتیز ػلوی وٌگزُ 3 :اهتیاس
دتیز اجزایی وٌگزُ  2 :اهتیاس
دتیز اجزایی وارگاُ  :رٍسی  0/5اهتیاس
دتیز ػلوی/هذرط وارگاُ  :رٍسی  0/5اهتیاس

کنگره
کارگاه

امتیاز

جمع

دبیر علمی
دبیر اجرایی
دبیر علمی
دبیر اجرایی
تعداد

اعتاد هؾاٍر دٍرُ :

امتیاز

جمع

ّز داًؾجَ درهماعغ پاییي تز 0/2اهتیاس
محل فعالیت
فؼالیت در ٍاحذ ّ( EDCز  15عاػت  1اهتیاس)

فؼالیت در وویتِ تحمیمات داًؾجَیی(ّز 15عاػت  1اهتیاس)

ساعت

امتیاز

جمع

محل عضویت

امتیاز

تعداد

جمع

ػضَیت در وویتِ ّا ٍ ؽَراّای هختلف داًؾگاُ یا گزٍُ در ّز تزم  2اهتیاس

هؾاروت در تالیف ،تزجوِ ٍ ٍیزاعتاری وتاب  /همالِ ٍ عایز هتَى ػلوی هَرد ًیاس گزٍُ وِ تِ تاییذ ؽَرای آهَسؽی گزٍُ رعیذُ تاؽذ(عمف  10اهتیاس)

نوع مشارکت

تألیف 10 :اهتیاس

تالیف
ترجمه
ویراستاری
نوع مقاله
مقاله علمی پژوهشی
داخلی
مقاالت سایر ایندکس ها

تزجوِ 5 :اهتیاس
ٍیزاعتاری وتابّ :ز  100صفحِ  5اهتیاس
همالِ ػلوی پضٍّؾی داخلیً :فز اٍل  5اهتیاس
هماالت عایز ایٌذوظ ّا ً :فز اٍل  7اهتیاس
همالِ ً: Pub Med ٍ ISIفز اٍل  10اهتیاس
ًفز دٍم تِ تؼذ  %70اهتیاس ًفز اٍل

مقاله  ISIو Pub Med

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

جمع

جمع

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

ؽزوت در وٌگزُ ّا ٍ وارگاّْای آهَسؽی هَرد تاییذ هزاجغ هؼتثزداًؾگاُ (هؼاًٍت یا هذیزیت پضٍّؼ  ،هؼاًٍت آهَسؽی یا هذیز ( )EDCعمف  2اهتیاس)

حضور

وٌگزُ خارجی 1 :اهتیاس

امتیاز

تعداد

جمع

کنگره داخلی
کنگره خارجی
کارگاه داخلی
کارگاه خارجی
ژورنال کالب

وٌگزُ داخلی 0/5 :اهتیاس
وارگاُ داخلی یا خارجی 2 :اهتیاس
صٍرًال والب  0/5 :اهتیاس

ثثت اختزاع ،اوتؾاف ٍ ّز گًَِ ًَع آٍری (عمف  3اهتیاس)

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

امتیاز

جمع

جوغ اهتیاس ًْایی در پایاى تزم
*اس هجوَع هَارد فَق داًؾجَیاى هَظف تِ اخذ حذالل  8اهتیاس در ّز تزم هی تاؽٌذ ٍ در غیز ایي صَرت هیاًگیي اهتیاسات دٍرُ آهَسؽی آًاى تایغتی حذالل هؼادل 8
تاؽذ.
ایي لغوت تَعیلِ اعتاد هؾاٍر دٍرُ تىویل هی ؽَد

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

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

امضاء

توضیحات

ًظز هذیز گزٍُ آهَسؽی در خصَؿ ارسیاتی ٍ تاییذ گشارػ ػولىزدداًؾجَ

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

توضیحات

نام و امضاء مدیر گروه

تذوزات هْن:


ولیِ

اعالػات

داخل فزم گشارػ ػولىزد تایپ ؽذُ ٍ تؼذ اس اهتیاس دّی ٍ گزفتي اهضاّای ًْایی اعىي گزدیذُ ٍ تِ ّوزاُ ًاهِ تَعظ هذیز گزٍُ آهَسؽی اس عزیك
اتَهاعیَى تِ هذیز یت آهَسؽی ٍ تحصیالت تىویلی ارعال گزدد.


هغتٌذات
فؼالیتْای درج ؽذُ در فزم در ّز تزم تِ گزٍُ تحَیل دادُ ؽَد تا در صَرت درخَاعت ٍاحذ تحصیالت تىویلی تِ هٌظَر ًظارت تصادفی تِ آى حَسُ ارعال
گزدد.



ایي
تایذ پظ اس تاییذ اعتاد هؾاٍر دٍرُ تِ تاییذ هذیز گزٍُ تزعذ.

گشارػ



فمظ فؼالیتْای
هزتثظ تا داًؾگاُ هَرد لثَل تَدُ ٍ دارای اهتیاس هی تاؽذ.



ارائِ هٌظن ٍ
دلیك ایي گشارػ در ارسیاتی گزٍُ آهَسؽی لحاظ خَاّذ ؽذ.



وغة اهتیاس اس
حضَر ٍ فؼالیت در تالیي تزای رؽتِ ّایی وِ دارای فؼالیت تالیٌی ّغتٌذ ( تؼٌَاى اهتیاس ؽزعی) الشاهی هی تاؽذ.

