
  درخواست احتساب سوابق

  عضو محترم هیئت علمی:

بند ذیل را تهیه و به امور هیئت علمی  13لطفاً جهت ارســال مدارك احتســاب ســوابق به هیئت ممیزه، موارد ذکر شــده در 
  تحویل دهید: 

 لیست واحدهاي تدریس شده به فرمت هاي الف و بجدول تهیه  -1

ــده در  جدولالف)  در فرم مذکور تایپ و هر دانشــکده زیر را در نرم افزار ورد ایجاد کرده و لیســت واحدهاي تدریس ش
 ) ارائه گردد2و به مدیر کل اموزش (بند تایید گردد مهر و توسط دانشکده

 
 دانشکده .......                       

تعــداد   رشته  نام درس  نیمسال  ردیف
  واحد

ــد  ــوع واح ن
ـــري،  ـــظ (ن
  کارآموزي...)

 یمــوظــفــ
 حـــــــق/

  التدریس

ـــداد  ـــع ت
دانشجو در 

  کالس
                
                
                
                

  

  :در سربرگ رسمی تهیه و پرینت گرفته شود به تایید و مهر مدیرکل آموزش به فرمت ذیل تجمیع واحدهاتدوین جدول ب) 

   

  آموزش پزشکیمدیریت محترم مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و 

  سالم علیکم

سوابق به  ساب  سی احت شده آقاي/ خانم دکتر........ جهت برر ست واحدهاي تدریس  شرح ذیل می احتراما لی به 
 باشد: 

تعــداد   رشته  نام درس  نیمسال  ردیف
  واحد

نـــوع واحـــد 
ــــري،  ــــظ (ن

  کارآموزي...)

مـــوظـــف 
ق حـــــــ/

  التدریس

تعداد دانشــجو 
  در کالس

  نام دانشکده

                  
                  
                  

    مع کل واحدهاج                                                                                                                              
  

  امضا و مهر مدیر کل آموزشی        تاریخ                                                                                            



  

  

 معرفی نامه شروع تعهدات یا ضریب کا از وزارتخانه -2  

 با مهر کارگزینی کلیه احکام ساالنه (ضریب کا یا تعهدات) -3

 اولین ابالغ پیمانی  -4

 اولین حکم پیمانی  -5

 کپی کارت پایان خدمت یا معافیت -6

 فوق تخصص  دکتري یا تخصص و تاییدیه تحصیلی کارشناسی ارشد و -7

ــرکت در جوامع علمی، طرح هاي تحقیقاتی اتمام یافته و در حال مقاالت، تهیه جدول لیســت فعالیت هاي پژوهشــی ( -8 ش
 انجام، کتاب و غیره مطابق آئین نامه ارتقاء)

، دانش پژوهی، شرکت در تهیه جدول لیست فعالیت هاي آموزشی (شرکت و سخنرانی در کارگاه ها، سرپرستی پایان نامه -9
 شوراها و......)

  فعالیت هاي عمده اجرایی (مدیر گروه، معاون آموزشی و یا سایر مسوولیت ها) -10

  دکپی کلیه مدارك ضمیمه گرد -11

  ذخیره شوند CDکلیه مستندات اسکن و بر روي  -12

 به امور هیئت علمی تحویل داده شود )1(بند  یتدریسلیست واحدهاي کلیه مستندات و جداول  -13

 


