
  طب اورژانسمدير محترم گروه 
  

  

،ترفيع پايه ساليانه اعضاء هيات علمي منوط به ستحضر هستيد كه مطابق دستورالعملاحتراماً، م  

مطابق اين آئين نامه شرط ترفيع .ميباشد) ساليانه(دو فاكتور عملكرد پژوهشي وعملكردآموزشي 

باشد وعدم تاييـد هركـدام از سـوي    پايه كسب هردو امتيازپژوهشي وآموزشي به طور مجزا مي 

  .مراجع ذيربط به معني عدم ترفيع پايه در پايان سال خواهد بود 

برخالف كارنامه پژوهشي تاكنون كارنامه آموزشي به صورت معيارهاي كمي وامتياز بندي تعريـف  

گروه ضاء عنشده است، بلكه هر سه ماه گزارش ارسالي مديران گروه ها در قالب كارنامه آموزشي ا

مالك عمل بوده است ،در اين كارنامه سه معيار كيفي خوب، متوسط وضعيف توسط مدير محتـرم  

آيتم مختلف عالمت گزاري مي شده است كه  بدليل كمي نبودن معيـار هـا ،نحـوه     13گروه براي 

 دقت كافي در ارزيابي عملكرد آموزشي وجود نداشته و تكميل اين فرم وشرايط آناليز كارنامه ها ،

بعالوه  در فرم هـاي سـابق   . در مواردي احتمال تضييع حقوق تعدادي اساتيد وجود داشته است 

  .بعضي از فعاليت هاي آموزشي تعدادي اساتيد در عرضه هاي مختلف مدنظر قرار نگرفته است

بدين ترتيب از اين به  بعدفرم كارنامه آموزشي كليه گروههاي آموزشي بـه صـورت پيوسـت بـه     

ازدهي  وبارم بندي كمي تبديل شده ومالك عملكـرد دانشـكده پزشـكي ومعاونـت     سيستم امتي

  .آموزشي دانشگاه براي ترفيع پايه خواهد بود

هر بخش به طور مجزا ضروري است يعنـي   از اين كارنامه چهار بخش دارد كه كسب حداقل امتياز 

  .امتياز يك بخش نمي تواند جايگزين امتياز در بخش ديگرباشد 

كارنامه  و معيارهاي آن بعنوان ابزاري براي ترفيع پايه ساليانه استفاده مي شود و با كسـب   از اين

امتيازات باالتر مي تواند به شكل اطالعات محفـوظ  . حداقل حدنصاب اين مورد مقدور خواهد شد

  .در مضامين ديگري همانند گزينش استاد نمونه و غيره كاربرد داشته باشد

ين كارنامه آموزشي تضمين وجود حداقل برنامه هاي آموزشي ضروري در در مرحله شروع هدف ا

با ادامه طرح در آينده در صـورتي  . سنجيده نمي شودموزش اساتيد آكيفيت  گروهها است و فعالً

  . كه كليه گروهها با ارزيابي كيفيت آموزش موافقت باشند اعمال خواهد شد

است برترين ها يا افرادي كه امتيـاز بيشـتر از حـد    ترفيع پايه  ،هدف كارنامه به اين ترتيب چون

نصاب آورده اند تفاوتي از نظر ترفيع با ديگران ندارد ولي همانند كارنامه پژوهشي كه ضمن كسب 

در اينجا نيز . مي شوند  حد نصاب ترفيع پايه، امتيازات باالتر بعنوان پژوهشگر برتر و غيره معرفي

بعنوان معرفي استاد نمونه يا تشويق از طرف رئيس دانشگاه يـا   با هدف فرعي اين بهره برداري را

  ./ هر سياست كه مورد تائيد رياست محترم دانشگاه و معاونين باشد، مي توان بعمل آورد



بدينوسيله ضمن ارسال فرم وارائه توضيحات الزم در خصوص هر بند ،خواهشمند است مندرجات 

محترم گـروه رسـانده     اعضاء  تك تك قتضي به اطالعكارنامه به پيوست همين دو برگ به نحو م

شده ودرصورتي كه در خصوص عناوين تعيين شده يا بارم نمرات پيشنهادي وجود دارد حـداكثر  

  .عدم ارائه پيشنهاد به معني موافقت مي باشد.هفته به دانشكده ارسال گردد3ظرف مدت 
  

  :ه است شاملاهم نكاتي كه در تنظيم اين كارنامه آموزشي مدنظر بود

  

تفاوت فعاليت آموزشي گروه ها بعلت تفاوت در ماهيت آنها ،مثالً تعدادي گروهها مثل پوسـت   -1

شته وعمدتاً آموزش سرپايي دارند، تعدادي گروهها دستيار تخصصي وپاتولوژي بخش بستري ندا

  .ندارند و تعدادي گروهها نه دستيار، نه كارآموز ندارند

  ضاء هيات علمي در گروهها ي آموزشي مختلفعمتفاوت بودن تعداد ا -2

تعدادي از فعاليت هاي آموزشي تكرار روزانه دارند مثل مورنينگ ريپورت راند، درمانگاه ،اتاق  -3

  ....و پانل مشترك ،،ژورنال كالبCPCCPCCPCCPCدارند مانند  در طول ماهعمل وتعدادي تكرار 

دانشـگاه موظـف بـه شـركت در                      عالوه برفعاليت هاي درون بخشي ودرون گروهي ،اسـاتيد  -4

نيز مـي   ) EEEEDCDCDCDC(برنامه هاي آموزش مداوم وهمكاري با مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي 

  .باشند

ضاء گروههاي باليني سمت هاي اجرايي دارند كه مطابق آيين نامه در صد فعاليت عتعدادي از ا -5

  .موزشي مدنظر قرارمي گيردهاي اين افراد تعريف شده است ودر كارنامه آ

  .بادر نظر گرفتن شرايط فوق كارنامه گروههاي آموزشي مختلف تنظيم شده است 
  

  

                                               

  

  

  

  

  

  

    



  

  طب اورژانس كارنامه آموزشي گروه 

  :AAAAفعاليت آموزشي نوع

اينها برنامه هاي آموزشي هستند كه در طول هفته تكرار روزانه دارند همانند مورنينگ ريپـورت   

  آموزشي راند و

هر استاد در طـول هفتـه حـداقل     انتظار ميرود . اين گروه از سالجاري دستيار تخصصي دارد -1

حضـور  در هر جلسه بيش از يك عضو هيئـت علمـي   . ( يكبار در مورنينگ ريپورت شركت نمايد

  .)دارند

بار موظـف   44) در يازده ماه فعال سال(بنابراين در طول يكماه حداقل چهاربار، و در طول يكسال 

تعطيل رسـمي هسـتند يـا بـه      روزهايي سال در طول. به شركت در مورنينگ ريپورت مي باشند

 فعاليتليل حداقل مالك پذيرش اين به اين د كنسل مي شود يداليل موجه خاصي برنامه آموزش

  . بار ساليانه محسوب مي شود 30معادل % 70

شخصاً موظف به معرفي جانشين براي ارائه . قوانين هر استاد كه در مرخصي به سر مي برد مطابق 

يعنـي حضـور   . زشي منجر شـود وكنسل شدن برنامه آمفوق است و نبايد غيبت استاد به  كالس

استاد جانشين به معني عـدم حضـور اسـتاد    استاد جانشين به معني حضور استاد و عدم حضور 

  .مسئول برنامه است

 كليـه مراكـز  ي طراحي شود كه اسـاتيد  وبرنامه مورنينگ ريپورت توسط مدير گروه بايد به نح* 

  .سهيم و فعال باشند ريپورتمورنينگ  در ارائه  اين رشته تابعه آموزشي

 ثابـت بـا توجـه بـه روتيشـن     . ساعته راند در بالين بيماران دارند 12در هر شيفت گروه اين  -2

بيمار و  در باليناين راند الزم است جنبه آموزشي و توأم با تبادل اطالعات  در اين گروه، فراگيران

                 . توسـط فراگيـر باشـد    شـده  گذاشـته  هـاي  يصها و تشـخ آناليز اجمالي مستندسازي پرونده 

با توجه بـه تعـداد   . استاد انجام خواهد شد توسط بيماران انتخابي  در بالين يآموزش راند طبيعتاًً

د در طول يكمـاه هـر   انتظار ميروو تعداد اساتيد گروه  ، ساعات مجاز شيفتها شيفت هاي ماهيانه

بـا  راند باشد و  80ماه فعال سال معادل  11در طول . بار راند آموزشي داشته باشد 8استاد حداقل 

مي شود داليل موجه برنامه آموزشي كنسل  تعطيل رسمي هست يا  به كه ييدر نظر گرفتن روزها

  .بار در سال است 63 ي آموزشيحداقل مالك پذيرش راندها

  



آموزشـي   بار راند 63جلسه مورنينگ ريپورت بعالوه  AAAA 30::::حداقل مالك پذيرش فعاليت نوع 

  .گزارش تأييد شده است 93بيماران جمعاً   در بالين

  AAAAمنابع تاييد فعاليت آموزشي نوع 

در مورد مورنينگ ريپورت به روال سابق دفتري در اختيار سوپر وايزر آموزشي گروه است  -1

،رديف اول اين دفتر اسامي اساتيد محترم مسئول ارائه مورنينگ ريپورت در طـول روزهـاي   

پـس از حضـور و غيـاب    هر روز نامبرده  نوشته ميشود  وتنظيم شده توسط مدير گروه هفته 

  . موظف به تكميل آن مي باشدفراگيران 

در اتـاق آمـوزش وجـود دارد      دانشـجويان درمورد راند به روال سابق دفتر ورودو خروج  -2

ستون مربوط به ارائه وعدم ارائه  ،حين امضاء خروج روزانه در دفترآموزش كارورزان هر شيفت

نام استاد مسـئول رانـد هـر روز نوشـته      راند عمومي را تاييد وامضاء مي كنند در اين دفاتر

    .خواهد شد

ارسال گزارش در غالب فرم خالصه شده وارسال از  كليه سوپر وايزرها جهت نحوه تكميل و-3

ر پايان هـر مـاه آمـوزش داده    د طريق معاونت آموزشي وپژوهشي مراكز به دانشكده پزشكي

  .خواهند شد

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  BBBBفعاليت هاي آموزشي نوع

. هستند كه در روزهاي خاصي از ماه ارائه مي شـوند  طبق ليست ذيل  شامل برنامه هاي آموزشي

احتمال دارد همه اساتيد شرايط شركت در پانل مشترك يا تومور بورد را نداشته باشـند ولـي بـا    

بعالوه در هر جلسه از ايـن نـوع فعاليتهـاي آموزشـي     . فعاليتها قابل جايگزيني هستارائه ساير 

امكان شركت بيش از يك استاد وجود دارد كه هم امتياز و هم بارآموزشي جلسات افـزايش مـي   

  .يابد

  : اين فعاليتها شامل
  گراند راند-1

2 -CPCCPCCPCCPC  

  ژورنال كالپ- 3

  EBMEBMEBMEBMياژورنال كالپ  CPCCPCCPCCPCمورنينگ ريپورت،  -4

  موربيد تي كنفرانس -مرتاليتي- 5
  تومورد بورد-6
  با ساير گروهها شركت درپانل مشترك -7
  كنفرانس اساتيد -8
  حضور فعال در كنفرانس دستياران وفراگيران -9
ارائه كالسهاي آمادگي بورد يا تست زني با دستياران يا دانشجويان آزمـون پـره انترنـي يـا      -10

  المپياد

   textextextext reviewt reviewt reviewt reviewشركت در جلسات  -11

ـ    با در نظر گرفتن تعداد اعضاء گروه، تعداد ماههاي فعال سال و  الزم  ادتساير محاسـبات هـر اس
همه . فعاليت مالك است 10تعداد . (از ليست فوق را ارائه نمايد فعاليت آموزشي  10است  ساليانه 

  .)عناوين ضرورت ندارند

  :حداقل مالك پذيرش

  گزارش تاييد شده در طول سال  10 

  .برنامه هاي اعالم شده ولي كنسل شده يا اجرا نشده مالك محاسبه نخواهند بود -

  BBBBمنابع تاييد فعاليت آموزشي نوع 

  )برنامه هاي آموزشي مشترك(گزارش معاونت آموزشي مراكز  -1

     .شوند نبايدگزارش برنامه هاي اجراء نشده يا كنسل شده  گزارش پايان ماه مدير محترم گروه - 2

  

  

  



  CCCCفعاليت آموزش نوع 

به طور مستمر ماهيانه كارگاهها و كالسهاي  درمانگاه سرپايي ندارد ولي فعالً  اين گروه محترم -1

   .ندهان ارائه ميدررا به فراگي تئوري

كالس آموزشي الزم است  بدر قالعنوان ضروري  22اين رشته كارورزان  در كوريكولوم مصوب  -

با احتساب تنگي نفس و درد قفسه  كالس 12در قالب هر ماه ارائه شود كه در حال حاضر اين گروه 

   .آنرا به كارورزان آموزش ميدهند سينه

   .تئوري براي كارورزان جديدالورود تدريس مي كنند CPRCPRCPRCPRعنوان  4هر سال  -

  .جديدالورود تدريس مي كنند تئوري براي دستياران CPRCPRCPRCPRعنوان  4 هر سال  -

اساتيد اين رشته در طي سال تدريس مي شود كـه بـا درنظـر    عنوان تئوري توسط  138مجموعاً 

  .عنوان كالس تئوري را تدرس مي كند 17گرفتن تعداد اعضاء اين گروه هر استاد حداقل 

  .ئه مي دهدگروه طب اورژانس در طي سال كارگاههاي عملي نيز ارا -2

   براي دانشجويان داخليعملي بزرگساالن  CPRCPRCPRCPRبار كارگاه  4هر سال   -

  عملي بزرگساالن براي كارورزان طب اورژانس CPRCPRCPRCPRبار كارگاه  12هر سال   -

  براي دستياران طبق متن كوريكولوم مصوبعملي بار كارگاه  8هر سال   -

كه با توجه به تعداد اساتيد محترم گـروه  كارگاه عملي در طي يكسال تدريس مي كنند  24جمعاً 

  .عنوان را در طول سال آموزش خواهد داد 3هر نفر 

  

  :CCCCحداقل مالك پذيرش فعاليت نوع

   براي هر استاد ه تأييد شده در طول سالكارگا 3

  براي هر استاد عنوان كالس تئوري تأييده شده در طول يك سال 17

  CCCCنوع فعاليت  20جمعاً 

   :CCCCفعاليت نوعمنابع تاييد 

  مستندات گروه و برنامه تنظيم شده توسط مدير گروه -

  تأييد و گواهي ارسالي مركز مهارت باليني به دانشكده پزشكي -

  تأييد مدير گروه و ارسال ليست ماهيانه ارائه اين فعاليت به دانشكده پزشكي -

  

  

  

  

  



  DDDDفعاليت هاي آموزش نوع 

كليه اساتيد كليه رشته ها در هر دانشگاهي يكسري فعاليت مشترك دارند كه به توانمندي عمومي آنها مربوط مي 
از آنجـا كـه بـراي هـر     . شود و مختص رشته نيست كه نمونه آنها فعاليتهاي آموزشي مطابق ليست ذيل هسـتند 

كه جزو ضرورتها   8و  9و  2بندها مثل نيست ولي ساير  10و  -7-5استادي احتمال فراهم شدن شرايطي مثل بند 
  . هستند و جبران امتياز را خواهند كرد

ارائه  گواهي ساليانه رياست مركز توسعه  هر كميته (عضويت وشركت فعال در جلسات كميته هاي مركز توسعه-١
  امتياز  6امتياز تا سقف  2تا  0
هـر  )كز توسعه براي هر طرح  تاييديه اي ارائه  ي دهدبه طور روتين مر(ارائه طرح درس يا  بازنگري ساليانه آن -2

  )اگر مشترك باشد امتياز تقسيم مي شود(امتياز  5امتياز تا سقف  1طرح درس 
  امتياز ساليانه 3امتياز تا سقف  1سخنراني در برنامه هاي آموزش مداوم هر سخنراني -3
  امتياز 6امتياز سقف  2ند هر ب -المپياد علمي–طراحي سواالت آزمون جامع پيش كارورزي -4
  امتياز 3امتياز تا سقف  1دبير علمي برنامه باز آموزي -5
تاييد به رياست محترم مركز،كه مراتـب  (آموزش دركارگاههاي مركز مهارت هاي باليني براي فراگيران پزشكي -6

  امتياز   3يكسال برابرارائه تمام بسته كارگاهي محول شده به استاد در طي )به دانشكده پزشكي ارسال مي گردد
اگر از يك گروه بيش از يك استاد در كارگاه فوق مشاركت دارند هر كدام امتياز جداگانه ميگيرند ولي اگر در طول 

  .سال يك عنوان بين دو مدرس تقسيم مي شود امتياز نيز تقسيم خواهد شد
  يازامت 6امتياز تا سقف  2هر كارگاه  EDCEDCEDCEDCتدريس در كارگاه هاي آموزشي  -7
  امتياز 5امتياز تا سقف  5/0حضور در كارگاههاي آموزشي در همان سال هر كارگاه  -8
پايان هر دوره فراگيران به شرطي كه پـس  ̀̀̀`طراحي سئواالت استاندارد با مراعات اصول چك ليست ميلمن در  -9

 3امتياز تـا سـقف    1تا  0 ارسال گردد به ازاي هر امتحان EDCEDCEDCEDCاز هر بار امتحان توسط مدير گروه جهت آناليز به 

  .)ارسال ميگردد  EDC EDC EDC EDCاسامي طراحان سئوال توسط مدير گروه به ( امتياز 

  .امتياز در صورت بيش از يك نفر امتياز تقسيم مي شود 4هر دوره  EDCEDCEDCEDCتدوين طرح دوره بنا به تاييد  -10
 1تحصـيلي، هـر عنـوان كارگـاه     مدرس كارگاههاي مصوب در كوريكولوم دستياران جديدالورود در هر سال  -11

  امتياز 3امتياز تا سقف 
  امتياز 1مدرس كارگاه ارتقاء مهارت نسخه نويسي كارورزان هر عنوان  -12
  امتياز 3عضو هيأت بورد كشوري يا طراحي سئوال بورد سراسري  -13

  DDDDمالك پذيرش فعاليت در بند
  امتياز ساليانه مي باشند 7از كليه بندهاحداقل 

  ييد فعاليتامنابع ت
ماه امتياز كسب شده اساتيد باليني توسط  6هر . توسط نرم افزار طراحي شده آناليز مي شود(رياست مركز توسعه 

  .)مركز توسعه به دانشكده پزشكي ارسال ميگردد تا با ساير امتيازات در واحد ترفيع پايه جمع بندي شود

 جمع بندي گروه طب اورژانس

امتياز 

 كل

رئيس 

 دانشگاه

عاونين  دانشگاه و م

رئيس  دانشكده 

 پزشكي

معاونين دانشكده ها، 

رؤساي بيمارستانها و 

 مديران ستاد دانشگاه

رئيس ساير 

 دانشكده ها

مدير 

 گروه 

 دانشيار استاد 

فعاليت 

A 

  فعاليت

 B 

فعاليت 

C 

  فعاليت

D 
130 83/10 6/21 3/43 5/32 100 6/86 3/108 

93 10 20 7 

 


