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 اجتماعي(اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه-تربيتي–فرهنگي  موضوع بند يك ماده يك آيين نامه ارتقا )فعاليت هاي -4جدول شماره 

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت شامل  حوزه فعاليت نوع فعاليت رديف

 نام متقاضي

 امتياز

 

 

 

   

به اتانازی در سال  دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت  1

 )ویژه نامه طب و دین(9611

 )مجله دانشگاه علوم پزشکی قم(9611پاییز

احمد کچویی، هدی احمری طهران، اکرم حیدری، اعظم     

 ، زهرا افراختهمرضیه رئیسیحیدرپور، 

 

ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه   2

 ايرانی آموزش در علو م پزشکی( مجله)علوم پزشکی قم

، عصمت *هدی احمری طهران، سعیده حیدری ،مرضیه رئیسی    

 جعفربگلو، زهرا عابدینی، سید احمد بطحایی

 

 

ارتباط فعالیتهای مذهبی و سالمت معنوی با کنترل قند خون در بیماران مبتال   3

لوم نشريه مركز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه ع)به دیابت

 )نشریه پرستاری ایران(پزشکی تهران

، هدی ))نويسنده مسئول*مرضیه رئیسیسعیده حیدری،     

 احمری طهران، اشرف خرمی راد
 

 

4  Demographic Survey Of The Spiritual Intelligence In 

Medical Faculty Of Qom University Of Medical 

Sciences.( Health, Spirituality and medical 

Ethics) 

    MarziyeRaisi, HodaAhmari Tehran, 

SaeedeHeidari, NahidMehran. 
 

 

5  Prayer and physical pains. ( Health, Spirituality 

and medical Ethics) 

    NahidMehran, EsmatJafarbegloo, 

HodaAhmari Tehran, MarziyeRaisi, 

SareBakouei 

 

سال هفتم  فصلنامه نسیم پژوهشدردهاي جسمی ) تأثیر نماز بر   6

                        (                                9611شماره دهم زمستان  

فر، نفیسهه مههران،   سادات زوارئی، رضا حیدریناهید مهران، بدریه    

 مرضیه رئیسی

 

  

 

 



 

اجتماعي(اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه-تربيتي–موضوع بند يك ماده يك آيين نامه ارتقا )فعاليت هاي فرهنگي  -4جدول شماره 

 

 

 

 

 امتياز اسامي همكاران به ترتيب اولويت شامل نام متقاضي حوزه فعاليت نوع فعاليت رديف

 

     مایش() ه

 

کنگرره ملری سرالمت خرانواده        )تنظیم خانواده از دیدگاه اسالم 

 (  1533جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ايران 

 

  

، هدی احمری مرضیه رئیسیمریم موسوی لطفی، اشرف خرمی راد،   

 طهران، زهرا دیانتی
 

 
گی : مروری برر اخرالح حر ره    ارتباط با بیمار در مراحل زند 

 (1533اولین کنگره  بین المللی پزشکی قانونی ايران ای)

 

  

خرمی راد. اشرف، عابدینی. زهرا، موسوی لطفری. مرریم، احمرری      

 رئیسی مرضیه .طهران. هدی ، 
 

 

بررسی دعا و عوامل مژثر بر آن در سرالمندان شرهر قرم) سرومین همرايش       

هرا) برا محوريرت سرالمندی     مت و چرالش سراسری راهکارهای ارتقای سرال 

1511) 

 

  

مرضریه  زهرا عابدينی، نسرين رحمانی، هدی احمرری طهرران، اشررر خرمری راد،       

  فاطمه صمدیرئیسی، 

 
گیری مذهبی با ارتباط زناشرویی زنران   بررسی ارتباط جهت 

 (1515المللی زنان و مامايی ايران ) چهاردهمین کنگره بینیائسه.

 

  

 پوراکرم عابدینی رئیسی، مرضیهبگلو، زهرا عابدینی، عصمت جعفر  
 

 

          



اجتماعي(اعضاي هيات علمي آموزشيي و پژوهشيي   -تربيتي-مربوط به تهيه و تدوين پيوست فرهنگي موضوع بند دو ماده يك آئين نامه ارتقاء )فعاليت هاي فرهنگي -5جدول شماره

 موسسه

    

  

 

 

      

    
 

 

 

 
 



 

اجتماعي( اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه تربيتي  موضوع بند سه ، چهار ، پنج ، هشت ماده يك آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي فرهنگي مربوط به فعاليت در  -6جدول شماره 

      

 

 

 

    

  

 

مرکز هرم انديشری نهراد     کارگاه مدیریت اسالمی 

نماينرردگی مقررام مع ررم 

 رهبری در دانشگاهها

   ساعت 5    55/91/9611  91/3/9619 135/19

دانشگاه علهوم پزشهکی    کارگاه جنگ نرم 

 قم

   ساعت 5    53/99/9611  91/3/9619 131/19

های بروز اهانهت بهه پیهامبر    رگاه بررسی زمینهکا 

 اکرم ) ص(

مرکز هرم انديشری نهراد    

نماينرردگی مقررام مع ررم 

 رهبری در دانشگاهها

 ساعت6    56/3/9615   /ن/د9533
 

  

اندیشی بها موضهوج جایگهاه انسهان در     جلسه هم

 هستی

مرکز هرم انديشری نهراد    

نماينرردگی مقررام مع ررم 

 رهبری در دانشگاهها

   ساعت 5    95/5/9616   

اندیشی با موضهوج جایگهاه انسهان در    نشست هم

 5هستی

نهرراد نماينرردگی مقررام   

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

   ساعت 6    55/1/9616  1/1/9616 

آشنایی با منهاب  الکترونیها اسهالمی مهرتب  بها      

 طب

مرکههههههز تح ی ههههههات 

کهههههامییوتری علهههههوم  

 اسالمی)نور(

   ساعت 5    1/6/9615   

نشسههت هههم اندیشههی بهها موضههوج جمعیههت و     

 راهکارهای پیش رو

نهرراد نماينرردگی مقررام   

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

   ساعت 6    51/1/9616  96/91/9616 

اندیشی با موضوج راهکارهای انس با نشست هم

 نماز و معنویت در دانشگاه

نهرراد نماينرردگی مقررام   

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

   ساعت 5    51/5/9615  96/1/9615 /د3155



 نشست فرهنگی با موضوج مدیریت زمان

نشسههت فرهنگههی بهها موضههوج اسههتحکام بنیههان    

 خانواده

نهرراد نماينرردگی مقررام   

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

 69/5/9615  53/1/9615 /د1111

9/1/9615 

 ساعت 5   

 ساعت 5

  

انت هال تجهار    » اندیشهی بها موضهوج   نشست هم

 «پروریتدریس و شاگرد

نهرراد نماينرردگی مقررام   

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

6/3/9615 /د99936    ساعت 6    51/3/9615  

نهرراد نماينرردگی مقررام    کارگاه مدیریت رواب  خانواده و تربیت فرزند

مع رررررم رهبرررررری در 

 دانشگاهها

   ساعت 3    93/3/9615  61/3/9615 /د95333

دانشگاه علوم پزشکی  هیأت علمی همکاری با هیأت اجرایی جذ  اعضای 

 قم
  9611 9611       

         5/1/9613 /د3115 دانشگاه علوم پزشکی قم همکاری با هیأت اجرایی جذ  اعضای هیأت علمی 

           دانشگاه علوم پزشکی قم 9611شرکت در جشنواره قرآن و عترت سال 

   

 

 

 

 ماده يك: )فعاليتهاي فرهنگي ، تربيتي ، اجتماعي(اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي 7كسب جوايز فرهنگي )دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي( موضوع بند  -7جدول شماره 

 

 
  

  

   

 

 1515هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشرگاههای علروم پزشرکی     1

 مسابقات تفسیر قرآن کريم

رتبه دوم در رشته تفسیر 

 قرآن کريم
* 

   51/3/1515 



هجدهمین جشنواره مسابقات کتبری قررآن و عتررت )رشرته مفراهیم       2

 (قرآنی( )مرحله مقدماتی استاتید

در رشته مفاهیم  رتبه اول

 قرآنی
* 

   55/5/1515  
 

در رشته  رتبه سوم کشوری های علوم پزشکی کشورقرآن و عترت ويژه استاتید دانشگاه نوزدهمین جشنواره 3

 مفاهیم قرآنی

 * 
  1/6/1515 

دومین دوره مسابقات کتبی تفسیر قرآن کريم با محوريت سوره نرور و   4

 حجرات

 * احراز رتبه
   14/3/1515 

بیستمین جشنواره مسابقات کتبی قرآن و عترت )رشته اشرنايی برا مفراهیم قرآنری(      5

 )مرحله دانشگاهی استاتید(

رتبه اول در رشته آشنايی با 

 مفاهیم قرآنی
*     

بیستمین جشنواره مسابقات کتبی قرآن و عترت )رشرته سریره معصرومین( )مرحلره      6

 دانشگاهی استاتید(

رتبه اول در رشته سیره 

 معصومین
*     

کسب مقام دوم در رشته  های علوم پزشکی کشورقرآن و عترت ويژه استاتید دانشگاه جشنواره بیستمین 7

 آشنايی با مفاهیم قرآنی
 * 

 1514شهريور   

 مرحله کتبی بخش در معصومین سیره رشته اول رتبه کسب جهت تقديرنامه 8

 پزشکی علوم نشگاههایدا و عترت قرآن جشنواره يکمین و بیست دانشگاهی

 کشور

رتبه اول در رشته سیره 

 معصومین
*     

بیست و دومین جشنواره مسابقات کتبی قرآن و عترت ويژه استاتید  9

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رتبه دوم در رشته سیره 

 معصومین
*     

 آموزش و درمان بهداشت وزارت عترت و قرآن جشنواره سومین و بیست 11

 پزشکی

در رشته سیره  کسب رتبه اول

 معصومین
*     

 آموزش و درمان بهداشت وزارت عترت و قرآن جشنواره وچهارمین بیست 11

 پزشکی

 1513 3/1   * کسب رتبه اول

        

  

  

 

 



 

 

 )فعاليتهاي فرهنگي ، تربيتي ، اجتماعي(اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي ماده يك  9ت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي موضوع بند مربوط به شرك - 8جدول شماره 

  

 

  

 

 

    

 کارگاه قرآن، عترت و ن ام سالمت  1
 

يندگی مقام مع م نهاد نما

 رهبری در دانشگاهها

 56/11/15  /پ315/53/54

 

  ساعت 8 

مرکز هم انديشی نهاد  کارگاه معرفت افزايی با موضوع مديريت اسالمی 2

نمايندگی مقام مع م رهبری 

 در دانشگاهها

  ساعت 5  16/5/1511  543/33

3 
افزايی با موضوع اخالق های  دانشوره کامل کارگاهد

 ای  علمی و حرفه
 

يندگی مقام مع م نهاد نما

 رهبری در دانشگاهها

  ساعت 61  11-15سال  55/11/1515 /ن د1513

4 
کارگاه دانش افزايری برا موضروع مفراهیم و     

الگوهای جديد از خودمراقبتی از من ر طب 

 سنتی و اسالمی

ام مع م نهاد نمايندگی مق

هارهبری در دانشگاه  
 53/5/1515 55/5/1515  

 

  ساعت 5 

5 
معرفرت افزايری برا     هرای دوره کامل کارگراه 

 موضوع تعلیم و تربیت اسالمی

نردگی مقرام مع رم    نهاد نماي

 رهبری در دانشگاهها
  ساعت 16  53/3/1515  13333/15

افزایهی سهبا زنهدگی )ازدوا     دروه معرفت 6

 در جهان مدرن(

نردگی مقرام مع رم    نماينهاد 

 رهبری در دانشگاهها
  ساعت 5 56/91/9615  61/99/9615 113/91/15

با موضوج استادان دانش افزايی کارگاه 7

ای )سطح یا()در مشهد اخالق حرفه

 م دس(

نردگی مقرام مع رم    نهاد نماي

 رهبری در دانشگاهها
  93 9/1/9615 53/5/9615 53/1/9615 /د1311

-ههای الگهوی دیهن   ؤلفهه کارگاه چیستی و م 8

 شناخت سبا زندگی

  4   1/6/11 /پ9/65/65 دانشگاه علوم پزشکی قم



  5   1/3/9611 /د961/65 دانشگاه علوم پزشکی قم های مراقبت معنویکارگاه اصول و روش 9

13/11/1513 93/91/9611 /د91111 دانشگاه علوم پزشکی قم چهارمین همايش سالمت معنوی 11  
 

16/11/1513 91  

  93   91/95/9611 /د55359 دانشگاه علوم پزشکی قم 5تعلیم و تربیت اسالمی سطح  11

-ای، آسیبای بر اخالق حرفهکارگاه مقدمه 12

ای، شناسی عدم رعايت اخالق حرفه

ای در برخورد و تعامل مصاديق اخالق حرفه

 با بیمار

55/1/1513 5/95/9611 /د56153 دانشگاه علوم پزشکی قم  

53/11/1513  

4/11/1513 95  

-میهان مطالعات »عنوان دوره توانمندسازی با  13

 «ها و نیازهاای سالمت و دین، چالشرشته

  16 51/3/1516 53/3/1516 51/3/9613 /د1131 دانشگاه علوم پزشکی قم

         

  

 

 

 )ماده يك(اجتماعي اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه  تربيتي  مجموع امتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي فرهنگي   9جدول شماره 

امتياز كسب شده  موضوع

 كميسيون

تخصصي ماده 

 يك

امتياز كسب شده 

 در هيات مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار با ترم

حداكثر امتياز 

 در هر موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

)تدوين كتاب( )مقاله( و )توليد اثر بديع و ارزنده هنري( با رويكرد اسالمي در حوزه هااي   1

 اجتماعي تربيتي  فرهنگي 

   4تا   



   3تا    تهيه و تدوين پيوست فرهنگي 2

   2تا    ارائه مشاوره فرهنگي و يا همكاري موثر با تشكلهاي قانونمند 3

 7/0هااار نيمساااا     فرهنگي موسسه استاد مشاور فرهنگي با حكم معاون دانشجويي  4

 امتياز

5  

مساالوليت پاا يري در اوااالا و هاادايت    5

ركت ياا  نگرشهاي مطلوب فرهنگي و مشاا 

 - يتربيتاا انجاااف فعاليتهاااي فرهنگااي  

 اجتماعي

برنامه ريزي و طراحاي در اماور     1-5-1

 اجتماعي -تربيتي  فرهنگي 

   2تا   

مشاركت در اجراي امور فرهنگي  -1-5-2

 اجتماعي -تربيتي  

 ساير فعاليتهاي مرتبط -1-5-3

ملاي ف انقالباي و واداقت و     ي ديناي ففرهنگاي ف  استمرار در تقيد و پايبندي باه ارزشاها   6

 امانتداري

 5 10 10تا   

  8 2در هر مورد تا    كسب جواير فرهنگي 7

  6 2تا  1   طراحي و مشاركت فعاالنه در برگزاري كرسي هاي نقد و نظريه پردازي  8

 16هاااز  باااه ازاي   شركت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي اعضاي هيات علمي 9

 2ساااعت ومااوز   

 امتياز

8  

 5     (5)مطابق جدو  شماره  6حداقل امتياز الزف از بند 

 5     (6)به استثناي بند  9الي  1حداقل امتياز الزف از بند هاي 

 10 30    9الي  1حداكثر امتياز قابل قبو  از بندهاي 



اعضاي هيات علمي آموزشيي و پژوهشيي   * )فعاليتهاي آموزشي(آئين نامه ارتقاء  دوماده  دوآخرين ارتقاء موضوع بند مربوط به ارزشيابي كيفيت تدريس از تاريخ  -11جدول شماره 

 موسسه

 x

 31-31سال 

 نیمسال اول

بهداشت مادر و کودک برای دانشجويان کاردانی 

 مامايی)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 1

 ساعت ن ری( 13)
دانشکده پرسرتاری و مامرايی    1

دانشرررگاه علررروم پزشرررکی و 

خرردمات بهداشررتی درمررانی  

 بیرجند

بررررررای داتشرررررجويان  MCHکرررررارآموزی 

 پرستاری)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 4/5

 ساعت( 155)
4/5 

کارآموزی بهداشت مادر و کودک)علروم پزشرکی   

 بیرجند(

 واحد 3

 ساعت( 413)
3 

 واحد 3/1 بارداری و زايمان)علوم پزشکی بیرجند(

 ساعت ن ری( 3)
3/1 

 31-31سال 

 نیمسال دوم

برررای داتشررجويان  MCHکررارورزی در عرصرره

 پرستاری)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 4/5

 ساعت( 155)
دانشکده پرسرتاری و مامرايی    4/5

دانشرررگاه علررروم پزشرررکی و 

خرردمات بهداشررتی درمررانی  

 بیرجند

 واحد 3/1 بارداری و زايمان)علوم پزشکی بیرجند(

 ساعت ن ری( 3)
3/1 

کارورزی در عرصه بهداشت مادر و کودک)علروم  

 پزشکی بیرجند(

 واحد 3

 ساعت( 413)
3 

 31-35سال 

 نیمسال اول

 واحد 6 )دانشگاه ازاد بیرجند(5و1بارداری و زايمان 

 ساعت ن ری( 115)
دانشکده پرسرتاری و مامرايی    6

دانشرررگاه علررروم پزشرررکی و 

خرردمات بهداشررتی درمررانی  

و دانشررررگاه آزاد بیرجنررررد 

 اسالمی بیرجند

 واحد 1 اخالق مامايی)دانشگاه ازاد بیرجند(

 ساعت ن ری( 13)
1 

بهداشت مادر و کودک برای دانشجويان کاردانی 

 مامايی)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 1

 ساعت ن ری( 13)
1 



بررررررای داتشرررررجويان  MCHکرررررارآموزی   

 پرستاری)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 1/1

 ساعت(541)
1/1 

 31-35سال 

 نیمسال دوم

برررای داتشررجويان  MCHکررارورزی در عرصرره

 پرستاری )دانشگاه ازاد بیرجند(

 واحد 11

 ساعت(511) 
دانشکده پرسرتاری و مامرايی    11

دانشرررگاه علررروم پزشرررکی و 

خرردمات بهداشررتی درمررانی  

بیرجنررررد و دانشررررگاه آزاد  

 اسالمی بیرجند

 واحد 3/1 ايمان)علوم پزشکی بیرجند(بارداری و ز

 ساعت ن ری( 3)
3/1 

برررای داتشررجويان  MCHکررارورزی در عرصرره

 پرستاری)علوم پزشکی بیرجند(

 واحد 5/3

 ساعت(516)
5/3 

 33-36سال 

 نیمسال دوم

 واحد3/1 بارداری و زايمان

 ساعت ن ری( 13) 

دانشکده پرسرتاری و مامرايی      3/1

ه علررروم پزشرررکی و دانشرررگا

 خدمات بهداشتی درمانی قم
 واحد 3 کارآموزی بارداری و زايمان

 ساعت(514)

3 

نیمسرررال اول 

 36-33سال

 واحد3/1 بهداشت مادر و کودک

 (ن ری ساعت 13) 

3/1 

 واحد3/1 پرستاری بهداشت مادر و کودک

 ساعت ن ری( 3)

3/1 

نیمسال دوم 

 36-33سال
 واحد3/5 2پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)
3/5 

 واحد11 کارورزی در عرصه پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت( 533)
11 

نیمسرال اول  

 33-33سال

 واحد1 بهداشت مادر و کودک)مامايی(

 ساعت ن ری( 13)
1 

 واحد 3 کارآموزی بهداشت مادر و کودک)مامايی(

 ساعت( 514)
3 

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 54)
5 

 5 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزادنیمسال دوم 



 ساعت ن ری( 54) 33-33سال

بهداشرررت مرررادر و کرررارورزی در عرصررره 

 )مامايی(کودک

 واحد15

 ساعت( 615)

15 

نیمسرال اول  

 33-31سال

 واحد6 بهداشت مادر و کودک)مامايی(

 ساعت نظری( 61)

1 

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 54)
5 

 واحد 4 کارآموزی بهداشت مادر و کودک

 ساعت( 115)
4  

 واحد1 کارآموزی بیماريهای زنان

 ساعت(135)

6  

نیمسال دوم 

 33-31سال

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)
5  

 واحد6 بهداشت باروری

 ساعت نظری( 61)

1  

 واحد 1 ورزی در عرصه بهداشت مادر و کودککار

 ساعت( 516)
1  

نیمسرال اول  

 31-11سال

 واحد6 بهداشت مادر و کودک

 ساعت نظری( 61)

1  

 واحد1 کارآموزی بیماريهای زنان

 ساعت( 516)
1  

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 54)
5  

وم نیمسال د

 31-11سال

 واحد 1 بیماريهای زنان کارورزی در عرصه

 ساعت( 202)

6  

 واحد6 بهداشت باروری

 ساعت نظری( 61)

1  

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)
5  



نیمسال دوم 

 11-11سال

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)
5  

 واحد 66/1 کارورزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

 ساعت( 33)
66/1  

 واحد 3/1 5بارداری و زايمان

 ساعت ن ری( 3)
3/1  

 واحد 6/3 کارورزی در عرصه پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت( 111)
6/3  

نیمسرال اول  

 11-15سال
 واحد 3/3 کارآموزی بیماريهای زنان

 ساعت( 543)
5/1  

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 31)

5  

نیمسال دوم 

 11-15سال
 واحد1 بهداشت باروری

 ساعت ن ری( 13)
1  

 واحد 60 کارورزی در عرصه نوزادان

 ساعت( 513)

11  

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)

5  

نیمسرال اول  

 15-15سال
 واحد 11 کارآموزی بیماريهای زنان

 ساعت( 543)

11  

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 31)

5  

 واحد 5 بهداشت باروری

 ساعت ن ری( 54)

5  

نیمسررال دوم 

 15-15سال

 واحد5/5 کارورزی در عرصه نوزادان

 ساعت( 35)

5/5  

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت ن ری( 54)

5  



 واحد 3 کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 ساعت(511) 

3  

نیمسرال اول  

 15-14سال
 واحد 6 کار آموزی کودکان 

 ساعت( 514)
6  

 واحد 3/1 غیر طبیعیبارداری و زايمان

 ن ری( ساعت 53) 
3/1  

 واحد 3/1 5بهداشت 

 ساعت ن ری( 53) 
3/1  

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 31)

5  

نیمسال دوم 

 15-14سال
 واحد 5 5بهداشت مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 54)

5  

 واحد6 کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 ساعت( 514)
6  

 واحد5 کارورزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 ساعت( 63)
5  

 واحد1 بهداشت باروری

 ساعت ن ری( 13)
1  

نیمسرال اول  

13-14 

  واحد 5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 5 بهداشت باروری

  واحد 6 ی، مادر و کودککارآموزی بهداشت بارور

 دومنیمسال 

13-14 

کرارآموزی در عرصره بهداشرت براروری، مرادر و      

 کودک و تن یم خانواده
  واحد 5

  واحد 3/4 کارآموزی در عرصه بیماريهای زنان و ناباروری

  واحد 5 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

  احدو 1 بهداشت باروری

  واحد 1 امتحان جامع مامايی

  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزادنیمسرال اول  



  واحد 5 بهداشت باروری 16-13

  واحد 6 کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک

 دومنیمسال 

16-13 
کرارآموزی در عرصره بهداشرت براروری، مرادر و      

  یم خانوادهکودک و تن
  واحد 6

  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 1 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

  واحد 5 امتحان جامع مامايی

نیمسرال اول  

13-16 
  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 5/5 و نوزاد پرستاری در اختالالت سالمت مادر

  6/5 کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد

  5 کارآموزی سالمت فرد، خانواده و محیط

 دومنیمسال 

13-16 
کرارآموزی در عرصره بهداشرت براروری، مرادر و      

 کودک و تن یم خانواده
  واحد 6

  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 5 تاری در اختالالت سالمت مادر و نوزادپرس

  واحد 5 امتحان جامع مامايی

نیمسرال اول  

13-13 
  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 5 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

بهداشرت براروری، مرادر و کرودک و     کارآموزی 

 تن یم خانواده
53/11  

نیمسال دوم 

13-13 
کررارآموزی بهداشررت برراروری، مررادر و کررودک و 

 تن یم خانواده
  واحد 3

  واحد 3/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

  واحد 5 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

  واحد 5 امتحان جامع مامايی

  واحد 3/5 ری بهداشت مادر و نوزادپرستانیمسرال اول  



  واحد 5 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 11-13

بهداشرت براروری، مرادر و کرودک و     کارآموزی 

 تن یم خانواده
53/5  

کررارآموزی در عرصرره بررارداری طبیعرری و    

 غیرطبیعی

53/11  

*

 

 اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه *ماده دو آئين نامه ارتقاء)فعاليتهاي آموزشي(  3مربوط به كميت تدريس از تاريخ آخرين ارتقاء موضوع بند  -11جدول شماره 

-19سهههال  

نیمسال  11

 اول

بهداشت مادر و کودک برای دانشجویان کاردانی 

 پزشکی بیرجند(مامایی

 واحد 9

 ساعت( 93)
ه پرستاری و مامايی دانشگاه دانشکد نظری 9 اولین بار

علوم پزشرکی و خردمات بهداشرتی    

بههههههرای داتشههههههجویان   MCHکههههههارآموزی  درمانی بیرجند

پزشکی بیرجند(پرستاری

 )کارآموزی(بالینی 9 اولین بارواحد 5/5

کههارآموزی بهداشههت مههادر و کههودک   

پزشکی بیرجند(

 )کارآموزی(بالینی 9 اراولین بواحد1



 نظری 9 اولین بارواحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

-19سهههال  

نیمسال  11

 دوم

بههرای داتشههجویان   MCHکههارورزی در عرصههه 

 پزشکی بیرجند(پرستاری

واحد 5/5

 

ه پرستاری و مامايی دانشگاه دانشکد (ورزی در عرصه)کاربالینی 9 تکراری

علوم پزشرکی و خردمات بهداشرتی    

 درمانی بیرجند

 نظری 9 اولین بارواحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

کهههههارورزی در عرصهههههه بهداشهههههت مهههههادر و  

پزشکی بیرجند(کودک

 (ورزی در عرصه)کاربالینی 9 تکراریواحد1

-15سهههال  

19 

 نیمسال اول 

 واحد 3 )دانشگاه ازاد بیرجند(5و9بارداری و زایمان 

(201 

 ساعت(

دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه  نظری 9 اولین بار

علوم پزشرکی و خردمات بهداشرتی    

درمرررانی بیرجنرررد و دانشرررگاه آزاد 

 اسالمی بیرجند
 نظری 9 اولین بارواحد9(اخالق مامایی)دانشگاه ازاد بیرجند

بهداشت مادر و کودک برای دانشجویان کاردانی 

پزشکی بیرجند(مامایی

- نظری 9 تکراریواحد9

بههههههرای داتشههههههجویان   MCHکههههههارآموزی 

پزشکی بیرجند(پرستاری

دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه  )کارآموزی(لینیبا 9 تکراریواحد 1/1

علوم پزشرکی و خردمات بهداشرتی    

درمرررانی بیرجنرررد و دانشرررگاه آزاد 

 اسالمی بیرجند
-15سهههال  

19 

نیمسههههههال 

 دوم

بههرای داتشههجویان   MCHکههارورزی در عرصههه 

 پرستاری )دانشگاه ازاد بیرجند(

 واحد 91

 ساعت(611) 
  (زی در عرصهور)کاربالینی 9 تکراری

  نظری 9 تکراریواحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

بههرای داتشههجویان   MCHکههارورزی در عرصههه 

پزشکی بیرجند(پرستاری

  (ورزی در عرصه)کاربالینی 9 تکراریواحد 5/3

 واحد1/9 بارداری و زایمان-13سهههال  1

 ساعت( 93) 
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه   نظری 9 اولین بار

علوم پزشرکی و خردمات بهداشرتی    



11 

نیمسههههههال 

 ومد

 درمانی قم
   )کارآموزی(بالینی 9 اولین بار1 کارآموزی بارداری و زایمان

نیمسال اول  5

-13سههههال

13 

 واحد1/9 بهداشت مادر و کودک

 ساعت( 93) 
بخشههی از تههرم تحصههیلی را مرخصههی  موظف نظری 9 اولین بار

 .امزایمان بوده

  نظری 9 اولین بارواحد1/1 بهداشت مادر و کودکپرستاری 

نیمسررررال  3

دوم 

-33سرررال

36 

 واحد3/5 2پرستاری مادر و نوزاد

ساعت  54)

 ن ری(

   نظری 9 اولین بار

 واحد11 ر عرصه پرستاری مادر و نوزادکارورزی د

ساعت( 533)
   (ورزی در عرصه)کاربالینی 9 اولین بار

      6 استاد راهنمای دانشجویان

  بالینی 1 اولین بار 5 آزمون جام  مامایی

نیمسال اول  4

-11سههههال

13 

 واحد9 )مامایی(بهداشت مادر و کودک

 ساعت( 93)
   ینظر 1 

   کارآموزی()بالینی 9 اولین بار1 کارآموزی بهداشت مادر و کودک)مامايی(

   نظری 1 اولین بار5 9 پرستاری مادر و نوزاد

      1/9 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسههههههال  5

 دوم

-11سههههال

   نظری 1 5 5پرستاری مادر و نوزاد

کررررارورزی در عرصرررره بهداشررررت مررررادر و   

 کودک)مامايی(
   (در عرصه زیرو)کاربالینی 9 95
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      1/9 استاد راهنمای دانشجویان

   بالینی 1 تکراري 2/2 آزمون جام  مامایی

نیمسال اول  6

-11سههههال

11 

 واحد6 )مامایی(اشت مادر و کودکبهد

 ساعت( 61)
   نظری 1 تکراري

   نظری 1 تکراري5 9 پرستاری مادر و نوزاد

   کارآموزی()بالینی 9 5 کارآموزی بهداشت مادر و کودک

   کارآموزی()بالینی 1 اولین بار6 بیماریهای زنان کارآموزی

      2/1 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسههههههال  7

 دوم

-11سههههال

11 

   نظری 1 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 واحد6 بهداشت باروری

 ساعت( 61)

   نظری 1 اولین بار

   (در عرصه زیرو)کاربالینی 9 1 کارورزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

      5/9 استاد راهنمای دانشجویان

   بالینی 1 کراريت 1 آزمون جام  مامایی

نیمسال اول  8

-11سههههال

11 

 واحد6 بهداشت مادر و کودک

 ساعت( 61)
   نظری 1 تکراري

   کارآموزی()بالینی 1 تکراري1 کارآموزی بیماریهای زنان



   نظری 1 تکراري5 9 پرستاری مادر و نوزاد

      1/9 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسههههههال  9

 دوم

-11سههههال

11 

 واحد 1 بیماريهای زنان کارورزی در عرصه

(202 

 ساعت(

   (در عرصه زیرو)کاربالینی 1 تکراري

 واحد6 ت باروریبهداش

 ساعت( 61)
   نظری 1 تکراري

   نظری 1 5 5پرستاری مادر و نوزاد

      1/9 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسال اول  11

-19سههههال

11 

 ام.در مرخصي زايمان بوده

نیمسههههههال  11

 دوم

-19سههههال

11 

   نظری 1 5 5پرستاری مادر و نوزاد

   (در عرصه زیرو)کاربالینی 9 33/9 کارورزی در عرصه بهداشت مادر و کودک

   نظری 9 واحد 1/1 5بارداری و زایمان

  3/1 کارورزی در عرصه پرستاری مادر و نوزاد
 ساعت( 191)

   (در عرصه زیرو)کارنیبالی 9 

      5/9 استاد راهنمای دانشجویان

   بالینی 1 تکراري 6/1 آزمون جام  مامایی



نیمسال اول  12

-15سههههال

19 

 واحد 3/3 بیماریهای زنان کارآموزی

(543 

 ساعت(

   کارآموزی()بالینی 1 تکراري

 واحد 5 9 پرستاری مادر و نوزاد

 عت(سا 31)
   نظری 1 تکراري

      9/9 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسههههههال  13

دوم 

-15سههههال

19 

 واحد1 بهداشت باروری

 ساعت( 13)
   نظری 1 تکراري

 واحد 60 کارورزی در عرصه نوزادان

(513 

 ساعت(

   ()کارورزی در عرصهبالینی 1 اولین بار

 واحد 5 5پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت( 54)
   نظری 1 

      9/9 استاد راهنمای دانشجویان

   بالینی 1 تکراري 2 آزمون جام  مامایی

نیمسال اول  14

-16سههههال

15 

 واحد 11 بیماریهای زنان کارآموزی

(543 

 ساعت(

   کارآموزی()بالینی 1 تکراري

 واحد 5 9 پرستاری مادر و نوزاد

 ساعت( 31)
   نظری 1 تکراري

 واحد 5 بهداشت باروری

 (ساعت  54)
   نظری 1 تکراري

      5/9 استاد راهنمای دانشجویان

نیمسههههههال  15

دوم 

-16سههههال

 واحد5/5 کارورزی در عرصه نوزادان

 ساعت( 35)
   ()کارورزی در عرصهبالینی 1 تکراري

   نظری 1 5 5ادپرستاری مادر و نوز



 واحد 3 بارداری طبیعی و غیر طبیعی کارآموزی 15

 ساعت(511) 
   کارآموزی()بالینی 1 اولین بار

      5/9 استاد راهنمای دانشجویان

   بالینی 1 تکراري 2 آزمون جام  مامایی

نیمسررررال  

اول 

-14سرررال

15 

 واحد 3 کان ار آموزی کودک

 ساعت( 515)
   کارآموزی()بالینی 1 اولین بار

 واحد 1/9 بارداری و زايمان 

 ساعت( 51) 
   نظری 1 تکراري

 واحد 1/9 5بهداشت  

 ساعت( 51) 
   نظری 1 اولین بار

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد  

 ساعت( 31)
   نظری 1 تکراري

     1/1 شجویاناستاد راهنمای دان 

نیمسررررال  

دوم 

-14سرررال

15 

   نظری 1 تکراري5 5بهداشت مادر و نوزاد 

 واحد3 کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی 

 ساعت( 515)
   کارآموزی()بالینی 1 تکراري

 واحد5 کارورزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی 

 ساعت( 31)
   ()کارورزی در عرصهلینیبا 1 تکراري

 واحد1 بهداشت باروری 

 ساعت( 13)
   نظری 1 تکراري

   بالینی 1 تکراري 5 ازمون جامع  

      9/1 استاد راهنمای دانشجویان 

 

* 



 

 * اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه * )فعاليتهاي آموزشي( آئين نامه ارتقاء: دوماده  3تدريس موضوع بند كميت مربوط به امتيازات  -12جدول شماره 

 11-19سال 

 نیمسال اول
بهداشت مادر و کهودک بهرای دانشهجویان    

 پزشکی بیرجند(کاردانی مامایی

 واحد 9

 ساعت نظری( 93)

بهههرای داتشهههجویان   MCHکهههارآموزی 

پزشکی بیرجند(رستاریپ

واحد 5/5

کارآموزی بهداشت مادر و کهودک 

پزشکی بیرجند(

واحد1

واحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

 11-19سال 

 نیمسال دوم
بهههههرای  MCHکهههههارورزی در عرصهههههه

پزشرررکی داتشهههجویان پرسهههتاری

 بیرجند(

واحد 5/5

 

واحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

کهههارورزی در عرصهههه بهداشهههت مهههادر و 

پزشکی بیرجند(کودک

واحد1

 19-15سال 

 سال اول نیم
)دانشههههگاه ازاد 5و9بههههارداری و زایمههههان 

 بیرجند(

 واحد 3

 ساعت نظری( 201)

واحد9اخالق مامایی)دانشگاه ازاد بیرجند(

بهداشت مادر و کهودک بهرای دانشهجویان    

پزشکی بیرجند(کاردانی مامایی

واحد9



بهههرای داتشهههجویان   MCHکهههارآموزی 

پزشکی بیرجند(پرستاری

واحد 1/1

 19-15سال 

 نیمسال دوم
بهههههرای  MCHکهههههارورزی در عرصهههههه

 داتشجویان پرستاری )دانشگاه ازاد بیرجند(
 واحد 91

 ساعت(611) 

واحد 1/1پزشکی بیرجند(بارداری و زایمان

بهههههرای  MCHکهههههارورزی در عرصهههههه

پزشرررکی داتشهههجویان پرسهههتاری

بیرجند(

واحد 5/3

 11-13سال 

 نیمسال دوم
 واحد بارداری و زایمان

 ساعت نظری( 93) 

 1کارآموزی بارداری و زایمان

نیمسههال اول 

 13-13سال
 واحد1/9 بهداشت مادر و کودک

 ساعت نظری( 93)  

واحد1/1پرستاری بهداشت مادر و کودک

نیمسال دوم 

 13-13سال
 واحد5 2پرستاری مادر و نوزاد

 نظری( ساعت 65)

9 

رسهتاری مهادر و   پکارورزی در عرصهه  

نوزاد

91

 واحد 5 آزمون جامع مامايی
نیمسههال اول 

 13-11سال
 واحد9 بهداشت مادر و کودک)مامایی(

 ساعت نظری( 93)

کهههههههارآموزی بهداشهههههههت مهههههههادر و   

مامايی(کودک

1

95ی مادر و نوزاد پرستار



نیمسال دوم 

 13-11سال
5 5پرستاری مادر و نوزاد

کههههارورزی در عرصههههه بهداشههههت مههههادر و   

مامايی(کودک

95

 واحد 5/5 آزمون جامع مامايی
ل اول نیمسهها

 11-11سال
 واحد6 بهداشت مادر و کودک)مامایی(

 ساعت نظری( 61)

95پرستاری مادر و نوزاد 

5کارآموزی بهداشت مادر و کودک

6کارآموزی بیماریهای زنان

مسال دوم نی

 11-11سال
5 5پرستاری مادر و نوزاد

 واحد6بهداشت باروری

 ساعت نظری( 61)

کهههارورزی در عرصهههه بهداشهههت مهههادر و 

کودک
1

 واحد 9 آزمون جامع مامايی
نیمسههال اول 

 11-11سال
 واحد6 بهداشت مادر و کودک

 ساعت نظری( 61)

1کارآموزی بیماریهای زنان

95پرستاری مادر و نوزاد 

نیمسرال دوم  

 31-11سال
 واحد 1 بیماريهای زنان کارورزی در عرصه

 ساعت( 202)

 واحد6اشت باروریبهد

 ساعت نظری( 61)

55پرستاری مادر و نوزاد



نیمسهههال دوم 

 11-19سال
5 5پرستاری مادر و نوزاد

کهههارورزی در عرصهههه بهداشهههت مهههادر و 

کودک
33/9

واحد 51/1رداری و زایمانبا

کارورزی در عرصهه پرسهتاری مهادر و    

نوزاد

3/1 

 ساعت( 191)

 واحد3/9 آزمون جامع مامايی
نیمسررال اول 

 11-15سال
 واحد 5/1 کارآموزی بیماريهای زنان

 ساعت( 543)

 واحد 15ر و نوزاد پرستاری ماد

 ساعت ن ری( 31)

نیمسال دوم 

 19-15سال
 واحد6 بهداشت باروری

 ساعت نظری( 61)

 واحد 60کارورزی در عرصه نوزادان

 ساعت( 513)

55پرستاری مادر و نوزاد

 واحد5 آزمون جامع مامايی
نیمسههال اول 

 15-16سال
 واحد 60 بیماریهای زنان کارآموزی

 ساعت( 543)

 واحد 95پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت ن ری( 31)

5بهداشت باروری

نیمسال دوم 

 15-16سال
 حدوا3/3 کارورزی در عرصه نوزادان

 ساعت( 35)

55پرستاری مادر و نوزاد

 واحد 8کههارآموزی بهههارداری طبیعههی و غیهههر   



 ساعت(511) طبیعی

 واحد5 آزمون جامع مامايی

نیمسررال 

اول 

-14سال

15 

 واحد 3 ار آموزی کودکان ک

 ساعت( 515)

 واحد 1/9 بارداری و زايمان

 ساعت( 51) 

 واحد 1/9 5بهداشت 

 ساعت( 51) 

 واحد 5 1پرستاری مادر و نوزاد 

 ساعت( 31)

نیمسررال 

دوم 

-14سال

15 

5 5بهداشت مادر و نوزاد 

بیعههی و غیهههر  کههارآموزی بهههارداری ط 

 طبیعی
 واحد3

 ساعت( 515)

کارورزی در عرصه بارداری طبیعهی و  

 غیر طبیعی
 واحد5

 ساعت( 31)

 واحد1 بهداشت باروری

 ساعت( 13)
 واحد 5 ازمون جامع 

**   



 

 

                             اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه*ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشي(  4موضوع بند  مربوط به سرپرستي پايان نامه ها  - 13جدول شماره 
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)مستندات ضميمه مستندات بند  آيين نامه ارتقا( 35: فعاليتهاي آموزشي )صفحه  2جدول متمم معادلسازي فعاليتهاي آموزشي :  فعاليت به عنوان استاد مشاور)راهنما( مطابق جدول 

 اجرايي مي باشد( -فعاليتهاي علمي4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحضات امتياز آموزشي تعداد واحد معادل آموزشي تعداد دانشجو شماره ابالغ نيمسال رديف

36 - 33دوم  مسالین 3 5/6 3 30 /د353/11    

 

 

 

 

نامه استادان مشاور  نییآ 62مطابق با ماده 

عالی برنامه  مصوب سی و نهمین جلسه شورای

هر   یبه ازا 22/2/88ریزی علوم پزشکی  

واحد غیر  6/0 یلیسال تحصنیم کیدانشجو در 

 موظف درسی برای استاد منظور می گردد.

33 - 33اول مسالین 2 9/0 8/6 68 /د351/11   

81-88دوم مسالین 5 9/0 8/6 68 /د351/11   

88-89اول مسالین 1 1/0 2/6 62 /د832/66   

1/0 2/6 62 /د832/66 88-89ل دومنیمسا 1  

9/0 8/6 68 /د354/11 89-90نیمسال اول 8  

89-90دوم مسالین 9 9/0 8/6 68 /د354/11   

 1/0 2/6 62 /د511/11 90-96نیمسال اول 60

 1/0 2/6 62 /د511/11 90-96نیمسال دوم 66

 55/0 6/6 66 /د143/11 96-92نیمسال اول 62

 55/0 6/6 66 /د143/11 96-92نیمسال دوم 63

1/0 2/6 62 /د151/11 92-93نیمسال اول 62  

1/0 2/6 62 /د151/11 92-93نیمسال دوم 65  

9/0 9/0 9 /د535/11 93-92نیمسال اول 61  

 93-92نیمسال دوم 61
 /د+535/11

 
9 9/0 9/0  

1/0 2/6 62  92-95نیمسال اول  68  

15/0 3/6 63 /د291/66 92-95نیمسال دوم 69  

1/6 2/3 32  95-91نیمسال اول  20  

25/6 5/2 25  95-91نیمسال دوم  26  

55/6 6/3 36  91-91نیمسال اول  22  

25/6 5/2 25  91-91نیمسال دوم  23  

1/6 2/3 32 /د6016/66 91-98نیمسال اول  22  

55/6 6/3 36 /د6016/66 91-98نیمسال دوم  25  

 8/9مجموع امتياز: 

 امضاي مدير گروه مربوطه: اي عضو هيات علمي:امض



 

 نامه ارتقا( نييآ 35)صفحه  يآموزش يتهاي: فعال 2آموزش ضمن خمت كاركنان.مطابق جدول  يدر برنامه ها سي: تدريآموزش يتهايفعال يجدول متمم معادلساز



 محل نوع فعاليت رديف
تتاريخ انجام فعالي مشخصات ابالغ  

 مالحظات امتياز مدت برحسب ساعت
 تا تاریخ از تاریخ تاریخ شماره

1 
تههدریس در کارگههاه آموزشههی بهداشههت مههادر و     

 نوزاد)تنظیم خانواده( 
 1313 دانشگاه علوم پزشکی قم

1/1/13 9/1/13 
   ساعت 5 

5 
تدریس در سمینار آموزشی بهداشت مادرو کودک 

 )مشاوره تنظیم خانواده(
علوم پزشکی قم دانشگاه /پ15535/5/54   

   ساعت 4 91/1/9613 1/1/9613 91/1/13

5 

تدریس در کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر با عنوان 

 3131 دانشگاه علوم پزشکی قم حاملگی مجدد و شیردهی( –)استرس و شیردهی 
53/6/11 

 

56/6/9611 

 

51/6/9611 
 

   ساعت 6

پزشکی قم دانشگاه علوم اجرای ژورنال کال  4    ساعت 4 3/66/96و  55/1/19 51/5/15 /د113/11 

   ساعت 14  9619سال  51/5/15  دانشگاه علوم پزشکی قم ژورنال کالبشرکت در  

   ساعت 5  9611سال  55/1/19 /پ151/11/54 دانشگاه علوم پزشکی قم ژورنال کالبشرکت در  

3 
برگزاری کارگاه توجیهی ویژه دانشجویان 

 ورودجدیدال
 5/3/1511 /د533/11 دانشگاه علوم پزشکی قم

 9619سال 
   ساعت 4 

     5/3/1516   دانشگاه علوم پزشکی قم دبیر علمی کارگاه زايمان فیزيولوژيک 11

11 
پیش کرارورزی   osceمشارکت در برگزاری ازمون 

 دانشجويان پرستاری

 
 

 
3/6/1516  

1 
  

15 
درس)معادل به عنوان داور طرح  EDCهمکاری با 

 ساعت اموزشی(

    
 2   

15 
اصرول و فنرون    osceمشارکت در برگزاری ازمون 

 دانشجويان پرستاری

 
 

 
11/5/1513  

   

  دانشگاه علوم پزشکی قم دبیر علمی کارگاه زايمان فیزيولوژيک 14
 3/3/1513 1/3/1513    

  مجموع امتياز
 جمع ساعت:

 جمع واحد

 :ضا كميته منتخبام امضا عضو هيات علمي:



 

 اعضاي هيات علمي آموزشي  موسسه*( ماده دو: )فعاليتهاي آموزشي 5كسب جوايز آموزشي )دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي( موضوع بند  -14جدول شماره 

 رديف
 

 عنوان

 مرجع اهدا كننده

 اسامي همكاران به ترتيب اولويت ) شامل نام متقاضي( **
سمت در ارتباط 

 با
 دانشگاهي مالحظات زامتيا

 
 كشوري

بين 

 المللي

1533تقدير نامه جهت کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد  6  
دانشگاه علوم پزشکی يزد دکتر محمد رضا 

   دانشجو مرضیه رئیسی   بشارتی )رياست دانشگاه(

 به مناسبت روز پرستار تقدير نامه 2
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

ضارضوانی)معاونت آموزشی و پژوهشی(و دکتر محمد ر

(پرستاری و مامايی سیما کاهنی)رياست دانشکده  
   استاد مرضیه رئیسی  

  تقدير نامه 3
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

(دکتر محمد رضارضوانی)معاونت آموزشی و پژوهشی    استاد مرضیه رئیسی   

(اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری)تقدير نامه 2  
)رئیس دانشگاه علوم دکتر بهروز براتی

 پزشکی قم(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

ارزشیابی مثبت کسب نمره تقدير به واسطه 5  
سید شمس الدين حجازی)معاونت آموزشی و پژوهشی 

 مرضیه رئیسی   قم 
عضو هیات 

 علمی
  

 )روز استاد(تقدير نامه 1
وهشی سید شمس الدين حجازی)معاونت آموزشی و پژ

(قم و علی محمدی مسئول دفتر نهاد رهبری  مرضیه رئیسی   
عضو هیات 

 علمی
  

(جشنواره آموزشی شهید مطهریدومین )تقدير نامه 1  
سید شمس الدين حجازی)معاونت آموزشی و پژوهشی 

(قم  
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 مرضیه رئیسی    تقدير نامه روز استاد 8
عضو هیات 

 علمی
  

(جشنواره آموزشی شهید مطهریسومین )تقدير نامه 9  
)معاونت آموزشی و دکتر علیرضا کوهپايی

(پژوهشی قم  
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 تقدير نامه 60
)معاونت آموزشی و دکتر علیرضا کوهپايی

(پژوهشی قم  
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 تقدير نامه 
پرستاری و  اشرر خرمی راد) رئیس دانشکده

 مامايی(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 تقدير نامه 
اشرر خرمی راد) رئیس دانشکده پرستاری و 

 مامايی
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  



(پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)تقدير نامه 66  
دکتر علیرضا کوهپايی)معاونت آموزشی و پژوهشی قم 

(انشکده پرستاری و مامايیو اشرر خرمی راد رئیس د  
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

62 
راه اندازی و اجرای »فرآيند آموزشی برترجشنواره شهید مطهری 

سامانه سامانه پیامکی استاد مشاور: شیوه نوين راهنمايی و 

«مشاوره دانشجويان  

)معاونت آموزشی و دکتر علیرضا کوهپايی

(پژوهشی قم  
  

تر علیرضا کوهپايی، روح اهلل صفايی ، فروغ ،دکهدی احمری طهران

   همکار فرآيند چیت ساز، مرضیه رئیسی زهرا عابدينی، ، اشرر خرمی

63 
ارزشیابی میزان » فرآيند آموزشی برترجشنواره شهید مطهری

ای به شیوه ايفای نقش: احترام به تنوع و رعايت اخالق حرفه

«اجتماعی-گرايی فرهنگیکثرت  

عادلی)سرپرست معاونت آموزشی دکتر سید حسن 

دکتر محمور پرهام)مدير مرکز و  (دانشگاه قم

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قم(

  
، زهرا عابدينی، تهمینه دادخواه تهرانی، محمد هدی احمری طهران

 عباسی، عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکويی.
   همکار فرآيند

(روز استاد)تقدير نامه 62  
رياست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 قم
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 استاد مشاور نمونهتقديرنامه جهت  65
)معاونت آموزشی و دکتر علیرضا کوهپايی

 (پژوهشی قم
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 (روز استاد)تقدير نامه 61
معاونت سرپرست )دکتر سید حسن عادلی

 (قم انشگاهدآموزشی 
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 1514تقدير نامه به عنوان مامای نمونه استانی سال  61
خواه)رئیس دانشگاه( و دکتر دکتر ابوالفضل ايرانی

 مرضیه رئیسی   محمد رضا قدير) رئیس سازمان ن ام پزشکی(قم
عضو هیات 

 علمی
  

 1514 تقدير نامه به عنوان مامای نمونه کشوری سال 68
دکتر سید حسن هاشمی وزير بهداشت 

 و درمان
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 ارزشیابی برتر کسب نمره تقدير به واسطه 69
دکتر محمور پرهام)مدير مرکز مطالعات 

 و توسعه آموزش علوم پزشکی قم(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 (طهریمین جشنواره آموزشی شهید مهشت)تقدير نامه 20
 دانشگاهآموزشی  معاون)دکتر سید حسن عادلی

 (قم
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

26 
در نیمسال  ارزشیابی برتر کسب نمره تقدير به واسطه

 14-13اول 

دکتر سیامک محبی)مدير مرکز 

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

22 
در نیمسال  ارزشیابی رترب کسب نمره تقدير به واسطه

 14-13دوم 

دکتر سیدحسن عادلی)معاون اموزشی 

 دانشگاه(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

23 
 دانشکده برتر استاد عنوان کسب جهت تقديرنامه

 آموزشی جشنواره نهمین در مامايی و پرستاری

 یشهید مطهر

دکتر سیدحسن عادلی)معاون اموزشی 

-ل ايرانیدانشگاه( و دکتر ابوالفض

 خواه)رياست دانشگاه(

 مرضیه رئیسی  
عضو هیات 

 علمی
  

22 
تقديرنامه جهت استاد مشاور دانشجويان شاهد و 

 ايثارگر 

خواه)رياست دکتر ابوالفضل ايرانی

 دانشگاه(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  



25 
تقديرنامه جهت کسب رتبه برتر در حیطه اموزش 

 گر گروهمامايی به همراه اعضای دي

خواه)رياست دکتر ابوالفضل ايرانی

 دانشگاه(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

21 
تقدير بواسطه ثبت به موقع نمرات پايان ترم دروس 

 مربوطه
 مرضیه رئیسی   دکتر نرگس اسکندری

عضو هیات 

 علمی
  

21 
تقدير به واسطه کسب نمره برتر ارزشیابی در نیمسال 

 16-13دوم 

محبی)مدير مرکز  دکتر سیامک

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

28 

 دانشکده برتر استاد عنوان کسب جهت تقديرنامه

 آموزشی جشنواره يازدهمین در مامايی و پرستاری

 یشهید مطهر

دکتر سیدحسن عادلی)معاون اموزشی 

-دانشگاه( و دکتر ابوالفضل ايرانی

 دانشگاه(خواه)رياست 

 مرضیه رئیسی  
عضو هیات 

 علمی
  

29 
تقديرنامه جهت استاد مشاور دانشجويان شاهد و 

 ايثارگر 

خواه)رياست دکتر ابوالفضل ايرانی

 دانشگاه(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

30 
تقديرنامه جهت استاد مشاور دانشجويان شاهد و 

 ايثارگر 

دکتر محمدرضا خسرو بیگی)مشاور 

دانشگاه و مدير امور شاهد و رئیس 

 ايثارگران(

 مرضیه رئیسی  
عضو هیات 

 علمی
  

36 
تقدير به واسطه کسب نمره برتر ارزشیابی در نیمسال 

 13-13اول

)مدير مرکز منشدکتر جمشید وفايی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(
 مرضیه رئیسی  

عضو هیات 

 علمی
  

 جمع
 

 

 امضاء عضو هیئت علمی :
 

مضاء مدیر گروه مربوط:ا  امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: 



 اعضاي هيات علمي آموزشي موسسه *ماده دو آئين نامه ارتقاء: )فعاليتهاي دانش پژوهي آموزشي(  6موضوع بند-15جدول شماره 

 محل عنوان ردیف

 بکارگیری

 مالحظات امتیاز محل انتشار تاریخ

 ماه سال

6 
راه اندازی واجرای سامانه پیامکی آوای مشاور : ارائه »فرآيند 

 «راهنمايی و مشاوره ويژه دانشجويان، خانواده ها و اساتید
 1515 دانشگاه علوم پزشکی قم

 مرداد

 
 1 جشنواره شهید مطهری

 

2 
ای به شیوه ايفای ارزشیابی میزان رعايت اخالق حرفه»فرآيند 

 اجتماعی-رهنگیگرايی فنقش: احترام به تنوع و کثرت
 5/1 جشنواره شهید مطهری خرداد 1514 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

3 

 

 (5کارآموزی بارداری و زايمان)  Log bookطراحی 
 1/1 دانشکده پرستاری و مامای قم خرداد 1514 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

  5/1 قمدانشکده پرستاری و مامای  دی 1515 دانشگاه علوم پزشکی قم ارائه طرح درس 2

  5/1 دانشکده پرستاری و مامای قم دی 1515 دانشگاه علوم پزشکی قم ارائه طرح درس 5

1 
کارآموزی بیماريهای زنان و ناباروری در   Log bookطراحی 

 عرصه
 3/1 دانشکده پرستاری و مامای قم دی 1515 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

  1 دانشکده پرستاری و مامای قم اسفند 56/15/1514 اه علوم پزشکی قمدانشگ (  cours planارائه و اجرای طرح دوره) 1

8 
تدوين ارائه راهنمای مطالعه و يادگیری مربوط به نیمسال اول 

16-13 
 3/1   11/11/13 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

  3/1   11/11/13 دانشگاه علوم پزشکی قم 13-16تدوين طرح درس مربوط به نیمسال اول  9

  1    دانشگاه علوم پزشکی قم 13-16ين طرح درس مربوط به نیمسال دوم تدو 60

66 
تدوين ارائه راهنمای مطالعه و يادگیری مربوط به نیمسال دوم 

16-13 
 3/1    دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 جمع امتيازات:

 

 

EDC



 

      *اعضاي هيات علمي پژوهشي   *                            ماده دو آئين نامه  5دوره هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت موضوع بند كارگاهها و   16جدول شماره 

مدت بر حسب  تاريخ نام دوره رديف

 ساعت

 مالحظات امتياز محل دوره

 تا از

هاي نوين در اموزش شركت در كنگره رويکرد 

 پرستاري و مامائی

   دانشگاه علوم پزشکی ایران روز 3 91/99/9611الی93/99/9611

   دانشگاه علوم پزشکی قم 11 91/99/9611الیEBM  91/99/9611پزشکی مبتنی بر شواهدكارگاه  1

   دانشگاه علوم پزشکی قم 16 6/6/9613الی5/6/9613 كارگاه نیاز سنجی آموزشی 2

1/1/9613الی3/1/9613 ارگاه مشاوره و راهنمايی دانشجويیك 3    دانشگاه علوم پزشکی قم 16 

51/1/9613 كارگاه مقدماتی مقاله نويسی 4    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

59/1/9613 كارگاه پیشرفته مقاله نويسی 5    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

93/99/9613 كارگاه چگونه مقاله را داوري كنیم 6    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

55/99/9613 مطالعات مورد شاهديكارگاه  7    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

1/6/9613 كارگاه ارزيابی درونی 8    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

56/3/9613الی51/3/9613 كارگاه ده گام پژوهش 9   11 دانشگاه علوم پزشکی قم 32 

3/9613/ 51الی55/3/9613 2و1رونیک سطح كارگاه جستجوي منابع الکت 11  

 

  4 دانشگاه علوم پزشکی قم 16

  4 دانشگاه علوم پزشکی قم 16 1/1/9613الی  1/1/9613 كارگاه مقاله نويسی 11

56/1/9613الی 55/1/9613 كارگاه روش تحقیق مقدماتی و متوسطه 12  

 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 16

   دانشگاه علوم پزشکی قم 16 96/91/9613الی95/91/9613 كارگاه روش تحقیق پیشرفته 13

 ديجیتالملی كتابخانه  منابع الکترونیکیرگاه كا 14

 پزشکی

55/91/9613الی59/91/9613    دانشگاه علوم پزشکی قم 16 



3/11/1331 كارگاه طرح درس 15    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 16 53/9/9611الی53/9/9611 كارگاه خالقیت و نوآوري 16

log book 11/3/33کارگاه  17    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

   مرکز بهداشت استان 4 22/3/33 ارداریبو  Aجلسه آنفلوآنزای  18

23/3/33 (  EBMRکارگاه گزارش مبتنی بر شواهد) 19    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

4/9/33 آموزشی کارگاه مدیریت 21    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

19/9/33 کارگاه مهارتهای ارتباطی پزشا و بیمار 21    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

2/11/33 کارگاه برنامه ریزی آموزشی 22    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

99/9611/ 3و 1و 5و 6 کارگاه روش تح یق 23    دانشگاه علوم پزشکی قم 41 

   دانشگاه علوم پزشکی قم Systematic Review 12/12/33 8کارگاه  24

31/3/39 کارگاه آموزش بالینی و گزارش صبحگاهی 25    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

21/3/39و 19 حاكمیت بالینی سمینار آشنايی با مبانی 26   6 دانشگاه علوم پزشکی قم 12 

  5 قمدانشگاه علوم پزشکی  12 9/39/ 13و 11 كارگاه اخالق در پژوهش 27

   دانشگاه علوم پزشکی قم 61 9611تابستان و پاییز  شرکت در کالس آموزش زبان تافل دانشگاه 28

   دانشگاه علوم پزشکی قم 8 3/5/9611 کارگاه اثربخشی بالینی 29

   دانشگاه علوم پزشکی قم END NOTE 53/91/9611 2کارگاه  31

95/9611/ 99الی 1/95/9611 کارگاه مطالعات کیفی 31    دانشگاه علوم پزشکی قم روزه 3 

pubmed 5/1/19کارگاه جستجوی پیشرفته در  32    دانشگاه علوم پزشکی قم 6 

1/1/19و  91/1/19و  1/1/19 کارگاه طراحی پرسشنامه 33    دانشگاه علوم پزشکی قم روزه 3 

51/1/19 کارگاه اخالق علمی و سرقت ادبی 34    کی قمدانشگاه علوم پزش دقيقه 91 

1/99/19 (9کارگاه ن د و داوری م االت) 35    دانشگاه علوم پزشکی قم 6 



95/95/19 (5کارگاه ن د و داوری م االت) 36    دانشگاه علوم پزشکی قم 6 

کارگاه آشنایی با قهوانین و م هررات آموزشهی و     37

ای نامه پوشش و اخهالق حرفهه  نحوه اجرای آیین

 اسالمی

56/95/19  

 

   ه علوم پزشکی قمدانشگا 4

53/6/19لغایت  53/6/19 کارگاه احیاء نوزاد 38   12 تهراندانشگاه علوم پزشکی  روزه 2 

91/1/19 سمینار غربالگری در بارداری 39    دانشگاه علوم پزشکی قم  

   دانشگاه علوم پزشکی قم ساعت  3 61/99/9615 )کارآزمایی بالینی( RCTکارگاه  41

   دانشگاه علوم پزشکی قم ساعت 4 91/91/9615 (5در حیطه طب سنتی) کارگاه پژوهش 41

   دانشگاه علوم پزشکی قم ساعت    2 1/95/9615 کارگاه نحوه امتیازدهی طرح درس 42

های استاندارد کنفرانس یا روزه برنامه مراقبت 43

 پیش از بارداری و سه ماهه اول بارداری

   قمدانشگاه علوم پزشکی   93/91/9615

   دانشگاه علوم پزشکی قم ساعت 3 96/95/9615 کارگاه رابطه سبا زندگی و مزا  با آموزش 44

45 
 کارگاه مطالعات کیفی

99/3/16الی  91/3/9616    دانشگاه علوم پزشکی قم ساعت 12 

46 
 زایمان فیزیولوژیاکنفرانس 

3/1/9616   3 دانشگاه علوم پزشکی قم  

47 
 یا و متاآنالیز م دماتیکارگاه مرور سیستمات

1/1/9616     ساعت 4 

48 
 ارزیابی سالمت جنینکنفرانس 

3/1/9616   3 دانشگاه علوم پزشکی قم  

49 
 کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

99/91/9616و  96/1/9616    دانشگاه علوم پزشکی قم 11 

51 
 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادرانسمینار 

3/99/9616الی 3/99/9616   8 دانشگاه علوم پزشکی قم  



51 
کارگهاه روش تح یههق کیفهی بهها رویکهرد تحلیههل    

 محتوی 

6/5/9615    دانشگاه علوم پزشکی قم 4 

52 
کارگاه آشنایی با قوانین ترفیه  و ارت هاء اعضهای    

 هیأت علمی

3/5/9615    دانشگاه علوم پزشکی قم 4 

53 
 کارگاه روش تح یق فنومنولوژی

93/6/9615    شگاه علوم پزشکی قمدان 4 

54 
 کارگاه عشق و سالمتی

51/5/9615    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

55 
نامهه اسهتخدامی اعضهای    کارگاه آشنایی با آیهین 

 هیأت علمی

59/6/9615    دانشگاه علوم پزشکی قم 4 

56 
 ها و انتظاراتچالش EDCکارگاه 

9/5/9615    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

57 
 و داوری مقاالت کارگاه نقد

11/3/1514    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 3 11/3/14و13 کارگاه روش تحقیق کیفی با رويکرد گراندد تئوری  58

59 
هرای آمرادگی يررای زايمران) ويرژه      دوره تربیت مربی کالس

 مادران باردار(

51/6/1514الی  15/6/1514    دانشگاه علوم پزشکی قم 10 

61 
شناسری و پرژوهش در فقره    کارگاه آشنايی اولیه برا موضروع  

 پزشکی

51/3/1514    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 5 5/3/1514 ژورنال کالب دانشکده سالمت و دين 61

کارگاه مديريت اطالعات کتاب شناختی به وسریله نررم    62

 endnoteافزار 

   م پزشکی قمدانشگاه علو 3 56/3/14

   دانشگاه علوم پزشکی قم SPSS 3/1/14 4کارگاه آشنايی با نرم افزار  63



64 
 پژوهی آموزشیکارگاه مقدماتی دانش

56/1/1514    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 3 11/11/14 1پیشرفته  SPSSکارگاه  65

   دانشگاه علوم پزشکی قم 6 15/11/14 کارگاه مقاله نويسی فارسی 66

   دانشگاه علوم پزشکی قم 5 13/11/14 کارگاه مهارت های ارتباطی و مشاوره با دانشجو 67

68 Scientific writing دانشگاه علوم پزشکی قم 11 3/11/14و3 کارگاه   

   ادیبیمارستان اکبراب  15/11/14الی  11/14//11 کارگاه مهارت بالینی زايمان فیزيولوزيک 69

   دانشگاه علوم پزشکی قم 56/11/1514 4 ( TBLکارگاه يادگیری مبتنی بر تیم) روش تدريس  71

71 
کارگاه يادگیری مبتنی برر حرل مسر)له) روش تردريس     

PBL ) 

13/6/13    دانشگاه علوم پزشکی قم 3 

72 
 شرکت در ژورنال کالب

54/3/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

های اسرتعدادهای درخشران و   نامهی با ايینکارگاه اشناي 73

 بنیاد نخبگان

   دانشگاه علوم پزشکی قم 5 11/3/1513

74 
 شرکت در ژورنال کالب

55/3/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

   دانشگاه علوم پزشکی قم 5 51/1/1513 شرکت در ژورنال کالب 75

همکاری در برگزاری آزمرون آسرکی در نریم سرال اول      76

16-13 

51/11/1513  

 
   دانشگاه علوم پزشکی قم 6

77 
 شرکت در ژورنال کالب

3/11/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

78 
 شرکت در ژورنال کالب   

16/11/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

79 
 شرکت در ژورنال کالب   

55/15/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

81 
 شرکت در ژورنال کالب

53/1/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 



81 
 OSCEشرکت در کارگاه ارزشیابی دانشجو به شیوه 

54/5/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

82 
 نگرشرکت در کارگاه پرستاری جامعه

11/3/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

83 
 نگرشرکت در کارگاه مامايی جامعه

11/3/1516    ی قمدانشگاه علوم پزشک 2 

84 
 شرکت در کارگاه جستجوی پیشرفته در اينترنت

3/3/1516و  13/4/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 8 

85 
 شرکت در کارگاه طب سنتی در مامايی

13/3/1516    وزارت بهداشت، درمان وآموزش  8 

86 
شرکت در کارگاه دانش پژوهی آموزشی و آشنايی با سرامانه  

 ثبت فعالیتهای نوآورانه

13/3/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 3 

87 
 مقدماتی spssشرکت در کارگاه 

55/3/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

88 
 شرکت در کارگاه تفسیر گرافی

16تابستان     دانشگاه علوم پزشکی قم 62 

نامه ترفیع پايه سرالیانه  شرکت در کارگاه اشنايی با آيین 89

 اعضای هی)ت علمی

   دانشگاه علوم پزشکی قم 5 11/1/1516

   دانشگاه علوم پزشکی قم 6 1516دی و بهمن  شرکت در کارگاه خالقیت در تدريس 91

16/11/1516 شرکت در کارگاه آموزش مجازی 91    دانشگاه علوم پزشکی قم 4 

1/11/1516 شرکت در کارگاه آشنايی با قوانین آموزشی 92    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

93 
 نامه اساتید مشاوررکت در کارگاه آشنايی با آيینش

1/11/1516    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

94 
 spssشرکت در کارگاه 

51/5/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم  

51/5/1516 شرکت در ژورنال کالب 95    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

51/3/1516 شرکت در ژورنال کالب 96 قم دانشگاه علوم پزشکی 5     

53/3/1516 شرکت در ژورنال کالب 97    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

4/1/1516 شرکت در ژورنال کالب 98    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 



13/11/1516 شرکت در ژورنال کالب 99    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

111 
 شرکت در کارگاه مديريت کالس و مديريت رفتار

و  51/5/13و  54/5/13

3/5/13  
   دانشگاه علوم پزشکی قم 2

111 
افرزار مرديريت منرابع    شرکت در کارگاه آشنايی برا نررم  

CITAVI 

11/4/1513  2    

112 
شرررکت در کارگرراه آشررنايی بررا سررامانه نوپررا از سررری   

 کارگاههای اشنايی با ساختار پژوهش

3/11/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 1 

113 
 اخالق در انتشار مقاالت علمی در کارگاهشرکت 

56/6/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

114 
 spssشرکت در کارگاه 

56/6/1513  3    

115 
شرکت در کارگاه ترياژ مامايی بر اساس شاخص فوريرت  

 ( ESIپزشکی)

51/3/1513    وزارت بهداشت و درمان 8 

116 
 شرکت در کارگاه ارتقاء اموزش بالین

56/3/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

117 
شرکت در کارگاه آشنايی با طب سنتی ايرانی از دانرش  

 قديم ايران به شواهد جديد علمی روز

13/11/1513    دانشگاه علوم پزشکی قم 2 

11/5/1513 شرکت در ژورنال کالب 118    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

15/4/1513 شرکت در ژورنال کالب 119    نشگاه علوم پزشکی قمدا 5 

13/4/1513 شرکت در ژورنال کالب 111    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

13/4/1513 يارکارگاه آشنايی با سامانه پژوهش 111    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 

56/5/1513 پژوهی آموزشیکارگاه دانش 112    دانشگاه علوم پزشکی قم 6 

نامره ارتقراء   آئینه آيین پژوهی آموزشی درسمینار دانش 113

 اعضای هی)ت علمی

53/4/1513 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  3 

 پزشکی وزارت بهداشت
  

15/3/1513هررای توانمندسررازی کارگرراه شرریوه نامرره اجرايرری دوره  114    دانشگاه علوم پزشکی قم 5 



 اموزشی اعضای هی)ت علمی

15/5/1513 شرکت در ژورنال کالب 115    وم پزشکی قمدانشگاه عل 5 

             



 *اعضاي هيات علمي آموزشي موسسه * فعاليتهاي آموزشي ماده دو : ازامتيازات قابل محاسبه   17جدول شماره 

امتياز كسب  موضوع بند

شده در كميته 

 منتخب

امتياز كسب 

شده در هيات 

 مميزه

سقف حداكثر امتياز در  حداكثر امتياز در

هر موضوع )دوره 

 ء(ارتقا

 حداقل امتياز الزم

واحد 

 درس

واحد 

كار يا 

 ترم

 دانشيار استاديار مربي

 

MPH

PhD



 *پژوهشي اعضاي هيات علمي*امتيازات قابل محاسبه اثر فعاليتهاي آموزشي ماده دو :   18جدول شماره 

 امتياز كسب موضوع بند

شده در كميته 

 منتخب

امتياز كسب 

شده در هيات 

 مميزه

سقف حداكثر امتياز در  حداكثر امتياز در

هر موضوع )دوره 

 ارتقاء(

 حداقل امتياز الزم

واحد 

 درس

واحد 

كار يا 

 ترم

 دانشيار استاديار مربي

 

MPH

PhD



 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشي   19جدول شماره 

 

 )آزمون بدون استرس( با شمارش حرکت جنین توسط مادر و محقق N.S.Tمقايسه نتايج عنوان مقاله : 

                             .1531؛ بهار و تابستان  3و 3ه زنان مامايی ونازايی ايران. سال چهارم شماره مجل ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .مرضیه رئیسیشیرين نیرومنش،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

                             .1531بهار و تابستان  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 1533و افزايش وزن دوران بارداری مادر با زايمان سخت در مراجعین به زايشگاههای دولتی شهر قم سال ارتباط بین قد، نمايه توده بدنی اولیه عنوان مقاله : 

 .4شماره ،5دوره ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ايندكس مجله:و شماره  ،عنوان 

 اه تهرانی، ناهید مهران، تهمینه دادخومرضیه رئیسیهدی احمری طهران، دکتر احمد کچويی، اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1533سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقيقي 

 تأثیر بازانديشی در آموزش بالینی: ديدگاه دانشجويان پرستاريعنوان مقاله : 

 .11، شماره 24نشريه مركز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران) نشريه پرستاري ايران(. دوره  ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 تهمینه دادخواه تهرانی -مرضیه رئیسی -عصمت جعفربگلو-زهرا عابدینی ويت:اسامي نويسندگان به ترتيب اول

 0931شهریور سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقي

)ویژه 0911دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به اتانازی در سال عنوان مقاله : 

 نامه طب و دین(

 م.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، شماره سو ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 



، مرضییه رئیسییاحمد کچویی، هدی احمری طهران، اکرم حیدری، اعظم حیددرپور،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 .زهرا افراخته

 0931پاییز  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

روانی از کودکان بستری: دیدگاه کارکنان بهداشتی -مشارکت والدین در مراقبت فیزیکیعنوان مقاله : 

 درمانی

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات -علمینشریه  ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .47، شماره 10بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 

مرضیه عصمت جعفربگلو، ناهید مهران، هدی احمری طهران، زهرا عابدینی،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 .رئیسی

 0931پاییز  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 سمیتأثیر نماز بر دردهای جعنوان مقاله : 

 فصلنامه نسیم پژوهش، سال هفتم، دوره دهم. ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .مرضیه رئیسیفر، نفیسه مهران، سادات زوارئی، رضا حیدریناهید مهران، بدریه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 0931زمستان  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  روري نمايه شده م گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 دانشگاهی شهر تهرانع پیشآموزان دختر مقطرابطه هوش هیجانی و سازگاری آموزشی در دانشعنوان مقاله : 

  .1، شماره 7مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره  ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .اصغر اصغرنژاد فرید، علیمرضیه رئیسیسیده مریم موسوی،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 0930سال انتشار مجله :



 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده   گزارش موارد نادر مقاله تحقيقي 

 1391، سال ارزيابی درونی گروه آموزش مامايی دانشگاه علوم پزشکی قمعنوان مقاله : 

 وم.د، شماره هفتممجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره  ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

(، تهمینه دادخواه تهرانی، مرضیه رئیسی)نویسنده مسئولهدی احمری طهران،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 ناهید مهران، عصمت جعفربگلو
 0931 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  له تحقيقي مقا

  قم پزشكي علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلي شرفتپی و شادكامي با معنوي هوش ارتباطعنوان مقاله : 

 .441تا451(:3)15؛1515 مرداد/پزشکی علوم در آموزش ايرانی مجله ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 سید عابدیني، زهرا جعفربگلو، عصمت ،*حیدري سعیده طهران، احمري هدي ،رئیسي مرضیه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 یبطحای احمد

 0931 مرداد سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 تياز:ام                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 ديابت به مبتال بیماران در قندخون کنترل با معنوی سالمت و مذهبی فعالیتهای ارتباطعنوان مقاله : 

 .33-1515،33 ماه ارديبهشت ، 31 شماره ، 56 ايران( دوره پرستاری تهران)نشريه پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز نشريه ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 ، هدی احمری طهران، اشرر خرمی راد(مرضیه رئیسی*)نویسنده مسئولسعیده حیدری،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1515 ماه ارديبهشت سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 



 

 .1531ارتباط نمايه توده بدنی با اختالل عملکرد جنسی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی قم سال عنوان مقاله : 

 .35-31، 1515دی  -مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره هفتم، شماره پنجم، آذر ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .، هدی احمری طهران، عصمت جعفربگلو، اشرر خرمی راد، مهدی نوروزیمرضیه رئیسی اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1515دی-: آذرسال انتشار مجله 

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  وري نمايه شده مر گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجويان مامايیعنوان مقاله : 

 .1515-5شماره-11دوره مراقبتهای نوين، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ايندكس مجله: ه وشمار ،وان عن

 مهران. ناهید رئیسی، مرضیه طهران، احمری هدی ، جعفربگلو عصمت اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1515 سال انتشار مجله :

 اله :نوع مق

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 ریوی در گروههای همتا بر آگاهی دانشجویان –تأثیر آموزش احیای قلبی عنوان مقاله : 

 .1393پايیز ،5ی سال پنجم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی  توسعه آموزش جندی شاپور، ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .خواه، مرضیه رئیسیزهرا عابدينی، هدی احمری طهران، محمدرضا يگانه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1393 مجله :سال انتشار 

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 توسل به دعا و میزان افسردگی در بیماران مسلمان تحت درمان با همودیالیز رابطهعنوان مقاله : 

 .1394تابستان  ،5ی شماره ،طب مکملفصلنامه علمی پژوهشی   ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 .، مرضیه رئیسی، حمید آسايش، فائژه رضويان، کیانا وفايیاحمد بطحائیسید  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:



 1394 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشجویان در اخالقی هوش میزان بررسیاله : عنوان مق

 Journal of Education and Ethics in Nursing, Vol.5, No.3, Fall 2016 ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 5عابدینی زهرا ،* 4مؤمنیان سمیه ، 1جعفربگلو عصمت ، 1وییباک ساره ، 3طهران احمري هدي ، 2و  1رئیسی مرضیه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 21 /1396/12پذیرش:  تاریخ       Fall 2016 سال انتشار مجله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي        نوع مقاله :

 آن های حیطه و مشاور استاد تحصیلی، وظایف راهنمایی و مشاوره به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه مشاور اساتید نظراتعنوان مقاله : 

 .127 الی 118 ، صفحه96 اسفند دوازدهم، شماره یازدهم، قم، دوره پزشکی علوم دانشگاه مجله ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

  3حیدری سعیده ، 3عابدینی زهرا ، 1مهران ناهید ، 1باکویی ساره ، 2طهران احمری هدی ، 1رئیسی مرضیه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 96 اسفند سال انتشار مجله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  زارش موارد نادر گ مقاله تحقيقي         نوع مقاله :

 .2931سال قم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی پرستاری دانشکده مامایی روهگ درونی ارزیابی .عنوان مقاله : عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

  1خاکی ایمانهطهران،  احمری هدی ، 1خلجی نیا زهره ، 1اسکندری نرگس ، 1باکویی ساره ، 1رئیسی مرضیه ، 1جعفربگلو عصمت اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 23الی32، صفحه 99اسفند یکم، شماره دوازدهم، قم، دوره پزشکی علوم دانشگاه ویژه نامه سال انتشار مجله :
                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي         نوع مقاله :

 کیفی. یک مطالعه :قم شهر بهداشت حوزه در سالمت نظام تحول طرح مدیریتی چالشهای تبیین .عنوان مقاله : عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 .عباسی محمد ،1 رئیسی مرضیه ، 1اسکندری نرگس اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:
 89 الی 78 صفحه، 39 اردیبهشت دوم، شماره سیزدهم، دوره، قم پزشکی علوم شگاهدان مجله سال انتشار مجله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي         نوع مقاله :

 

 در صورت مقاالت بيشتر در صفحه ديگري مانند موارد فوق مقاالت درج گردد.

 (3اعضاي هيات علمي پژوهشي )بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده  *



 

 –جي( موضوع بند هاي يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشيي  مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بين المللي و داخلي به )زبان خار 21جدول شماره 

 فناوري(

 
Title: Demographic Survey Of The Spiritual Intelligence In Medical Faculty Of Qom University Of Medical Sciences. 
Journal ,VOL,NO: Health, Spirituality and medical Ethics,1(1). 
Authors : MarziyeRaisi, HodaAhmari Tehran, SaeedeHeidari, NahidMehran. 
Year of publication: Spring ,2013. 

Review Article       Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

     Others 

Index:  

IF: 
 

 امتياز:
Title: Prayer and physical  pains.  

  
Journal , VOL,NO: Health, Spirituality and medical Ethics,1(2). 
Authors : NahidMehran, EsmatJafarbegloo, HodaAhmari Tehran, MarziyeRaisi, SareBakouei. 

 

Year of publication: Summer, 2013.  

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index:  

IF: 
 

 امتياز:

Title: - Effect of inhaling the vapor of lavender oil on summative examination scores in nursing students: a controlled clinical trial 
. 
Journal , VOL,NO: Advanced Herbal Medicine, 2015; 1(2): 17-22. 
Authors : Esmat Jafarbegloo, Marziye Raeisi, Tahmineh Dadkhah-Tehrani* 

Year of publication:2015 



 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index:  

IF: 
 امتياز:

Title: - The Relationship between Quality of Working Life and Interpersonal Forgiveness among Faculty Members. 

Journal , VOL,NO: Health, Spirituality and Medical Ethics., 2016;3(4):10-15. 

Authors : Ahmad Kachoie1, Hoda Ahmari Tehran2*, Fariba Dehghani3, Hossein Didehban2, Marziye Raisi3 

Year of publication:2016 

 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

 

Index:  

IF: 
 

Title: - Relationship Between Spiritual Intelligence and Ethical Decision Making in Iranian Nurses. 
Journal , VOL,NO: . Journal of Humanistic Psychology., April 21, 2017:1-12. 

Authors : Shahram Arsang-Jang1, Ashraf Khoramirad1, Davoud Pourmarzi2, and Marziyeh Raisi1. 

Year of publication:2017 

 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

 

Index:  

IF: 
 

Title: The Association of Prenatal Depression and Body Mass Index (BMI) in Pregnant Women Referred to Health Centers in Qom. 
Journal , VOL,NO 

Authors : Saeidi N, Nahidi F, Rabiee M,Nasiri M, Raisi M. 

Year of publication: Spring 2017, Volume 27, Issue 1 Adv Nurs Midwifery.2017;27(1):20-26. 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 



 

Index:  

IF: 

Title: Iranian Health Reform Advantages in Health Care System: A Qualitative Study. 
Authors : Mohammad Abbasi,1 Narges Eskandari,2,* and Marzieh Raisi 2. 

Journal , VOL,NO: . Ann Mil Health Sci Res. 2018; 16(1):e79869. 
Year of publication: 2018 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

Index:  

IF: 

Title: Moral intelligence and aggression in students.  . 
Authors : Marziyeh Raisi1, Hoda Ahmar Tehran2*, Sareh Bakouei1, Somayeh Momenuan.   

Journal , VOL,NO: J Biostat Epidemiol. 2018; 4(1): 1-9. 
Year of publication: 2018 

Review Article        Original Article*          Meta Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

 

Index:  

IF: 

Title: Structural challenges in the health domain of the health system reform: A qualitative study.  

Authors : Zahra Alipour, Narges Eskandari1, Mohammad Abbasi2, Marziyeh Raisi1, Sareh Bakouei. 

Journal , VOL,NO: Journal of Education and Health Promotion | Volume 8 | March 2019. 
Year of publication: 2018 
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 (3اعضاي هيات علمي پژوهشي )بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده  *



 اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشيفناوري( –آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشي  3ماده  5و  4شركت در مجامع علمي و بين المللي موضوع بند مربوط به   21جدول شماره 

وت دع رديف

يا 

مامور

 يت

محل  موضوع بحث مجمع تاريخ

 برگزاري

اسامي همكاران به ترتيب )شامل نام 

 متقاضي(

خالصه 

سخنراني يا 

 متن كامل

 امتياز

 صرج و افسردگی بعد از زایمان: چهارمین سمینار سراسری انجمن صرج ایران  0911 دعوت 1

 

 دانشگاه شهید

 بهشتی 

  پوسترخالصه: ضیه رئیسیمر-هدی احمری طهران-عصمت جعفر بگلو

بررسی موان  انگیزش شغلی : همایش پژوهش در آموزش پرستاری ،مامائی و پیراپزشکی اولین  0911 دعوت 2

 قم دانشگاه علوم پزشکی اعضای هیئت علمی

دانشکده پرستاری 

 و مامائی کرمانشاه

  پوسترخالصه: مرضیه رئیسی-هدی احمری طهران -عصمت جعفر بگلو

 -ناهید مهران -تهمینه دادخواه تهرانیعصمت جعفر بگلو  مشهد انواج روشهای پیشگیری از بارداری در بیماران پیوندی: کنگره پرستاری پیوند کلیه و دیالیز  0914 دعوت 3

 معصومه صیدی -مرضیه رئیسی
  پوسترخالصه:

 91/9613/ 5-3 دعوت 4

 

حصیالت زنان باردار شکم اول و نگرش بررسی ارتباط بین میزان ت: کنگره ملی سالمت خانواده 

 9613آنان نسبت به سزارین در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم 

جهاد دانشگاهی 

واحد علوم 

 پزشکی ایران

طهاهره   مرضیه رئیسیی، هدی احمری طهران، یاسر تبرایی، 

 ب ایی، مریم امامی فر، مریم میری زاده.
پوستر  خالصه:

 سخنرانی
 

 91/9613/ 5-3 دعوت 5

 

جهههاد دانشههگاهی   9613بررسی وضعیت تغذیه در زنان باردار و شیرده قم سال : کنگره ملی سالمت خانواده 

واحهههههد علهههههوم  

 پزشکی ایران

زهرا عابدینی، هدی احمری طهران، علی اکبهر حهق ویسهی،    

 ، مریم موسوی لطفی.مرضیه رئیسیاشرف خرمی راد، 
  پوستر خالصه:

 91/9613/ 5-3 دعوت 6

 

جهههاد دانشههگاهی   بررسی وضعیت مراقبت از پا در بیماران دیابتی: کنگره ملی سالمت خانواده

واحهههههد علهههههوم  

 پزشکی ایران

زهرا عابهدینی، ههدی احمهری طهران،زههرا دیهانتی، اشهرف       

، مهریم موسهوی   مرضیه رئیسیخرمی راد، مریم امامی فهر،  

 لطفی.

  پوستر خالصه:

 91/9613/ 5-3 دعوت 7

 

جهاد دانشگاهی واحهد   تنظیم خانواده از دیدگاه اسالم: مت خانواده کنگره ملی سال

 علوم پزشکی ایران
 مرضیه رئیسی،مریم موسوی لطفی، اشرف خرمی راد، 

 هدی احمری طهران، زهرا دیانتی.
  پوستر خالصه:

 91/9613/ 5-3 دعوت 8

 

دانشجویان متأهل  رابطه رضایتمندی زناشویی و هوش هیجانی در: کنگره ملی سالمت خانواده 

 دانشکده پرستاری و مامایی قم

جهاد دانشگاهی واحهد  

 علوم پزشکی ایران
، مرضیه رئیسیااشرف خرمی راد، مریم موسوی لطفی، 

 یاسر تبرایی، زهرا عابدینی.
پوستر  خالصه:

 سخنرانی
 

 91/9613/ 5-3 دعوت 9

 

مستعد کننده آن در مادران شیوج زایمان سخت و برخی از عوامل : کنگره ملی سالمت خانواده 

 9611-مراجعه کننده به زایشگاههای دولتی شهر قم

جهاد دانشگاهی واحهد  

 علوم پزشکی ایران
، مرضیه رئیسیهدی احمری طهران ،احمد کچویی، 

 خدیجه علییور، طاهره ب ایی.
  پوستر خالصه:

-95 دعوت 11

96/95/9613 

 سی رضایتمندی سالمندان از بخش اورژانس برر: همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان 

 

دانشههههگاه علههههوم 

 پزشکی اصفهان

ناهید مهران، نفیسه مهران، محمد عباسی، تهمینه دادخواه 

 مرضیه رئیسی.،تهرانی، 
  پوستر خالصه:



 

اردیبهشت دعوت 11

9611 

 

آموزش از طریق و : نگرش اعضهای هیئهت علمهی    : دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی 

 شگاه علوم پزشکی قمدان

 شیراز

 

اشههرف خرمههی راد، مههریم موسههوی لطفههی، زهههرا عابههدینی،  

مرضیییه تهمینههه دادخههواه تهرانههی، هههدی احمههری طهههران،  

 رئیسی.

  پوستر خالصه:

اردیبهشت دعوت 12

9611 

 

: ضرورت تحول در آموزش مداوم پزشکی: گامی بهه  دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی 

 ق اینترنتسوی آموزش از طری

 شیراز

 

مریم موسوی لطفهی،   سیدهاشرف خرمی راد، زهرا عابدینی، 

 تهمینه دادخواه تهرانی.،  مرضیه رئیسی
  پوستر خالصه:

اردیبهشت دعوت 13

9611 

 

 شیراز ن ش مربی بالینی در فرآیند آموزش: دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی 

 

ری طههران،  زهرا عابدینی، مریم موسوی لطفهی، ههدی احمه   

 ، اشرف خرمی راد، تهمینه دادخواه تهرانی.مرضیه رئیسی
  پوستر خالصه:

اردیبهشت دعوت 14

9611 

 

 :دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی 

 م ایسه دو روش آموزش کالسیا  و یادگیری بر مبنای مسئله در یادگیری دانشجویان پرستاری

 شیراز

 

شرف خرمی راد، هدی زهرا عابدینی، مریم موسوی لطفی، ا

 مرضیه رئیسی.احمری طهران، 
  پوستر خالصه:

 5/6/9611-3 دعوت 15

 

اشهرف خرمهی راد، عصهمت جعفربگلهو،      مرضیه رئیسیی،  تهران عواقب آزار جنسی کودکان: اولین کنگره  بین المللی پزشکی قانونی ایران 

 هدی احمری طهران، زهرا عابدینی.
  پوستر خالصه:

 5/6/9611-3 دعوت 16

 

 ارتباط با بیمار در مراحل زندگی : مروری بر اخالق : اولین کنگره  بین المللی پزشکی قانونی ایران 

 حرفه ای

خرمههی راد. ا ، عابههدینی. ز ، موسههوی لطفههی. م ، احمههری     تهران

 رئیسی م .طهران. ه ، 
  پوستر خالصه:

مهههههههر  95-93 دعوت 17

 93-51و9611

 9611مهر 

Sleep patterns and problems among 2-5 years old children in qom. 

 بیست و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و هفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان
 Esmat jafarbegloo1,MS;nahid تهران

mehran1,MS;marziye rayesi1,MS;mitra 

zandi1,MS. 

  پوستر خالصه:

 2010 دعوت 18

 

Comparhng the attitudes pf post-manopause and pre-penopause women toward 

menopause. 

16
th

 Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine 

 

 ,Jafarbegloo E,Mehran N, Rayesei M یزد

Karimian Z 
 

BOOK.v(8).supplement1. winter 

2010. Indexed by ISI 

  سخنرانی خالصه:

 چاپ شده در

 Iranian 

Journal of 

Reproductive 

Medicine  
 ABSTRACT 

 

 25-23 دعوت 19

February 

2010 

The First International safe Pregnancy & Motherhood Congress   ارتبهاط

 میان خشونت جنسی در دوران کودکی با سرانجام بارداری در بزرگسالی

 -بگلوعصمت جعفر  -اشرف خرمی راد-یسیمرضیه رئ تهران

  زهرا عابدینی -هدی احمری طهران
  پوستر خالصه:

 25-23 دعوت 21

February 

2010 

The First International safe Pregnancy & Motherhood Congress  خشونت

 فیزیکی و سرانجام نامطلو  بارداری

دانشگاه  تهران

 شهیدبهشتی
زهرا  –ناهید مهران  -عصمت جعفربگلو -یسیمرضیه رئ

 دینیعاب
  پوستر خالصه:



  

 دعوت 21

 

April 2012 

 
Association of Central fat distribution with Sexual Dysfunction in 

Women . هجدهمین کنگره باروری و ناباروری   
  .Raisi  M, Mehran N تهران

Volume 10, Supplement 1, April 2012. 

Indexed by ISI 

سخنرانی  خالصه:

 چاپ شده در
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داوری م اله با عنوان )بررسی تغییرات رفتار جنسی در دوران بارداری و ضرورت  6

 آموزش صحیح در مورد آن(

دانشگاه علوم پزشکی قم مجله  30/2/93         -933661   

و عوارض مادری و جنینی ناشی از  بارداری تروما دربررسی » داوری م اله با عنوان 2

 «آن

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم  22/2/92           -922912

-های واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعهبررسی شیوج گونه» داوری م اله با عنوان 3

 «9611های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال هکننده به درمانگا

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 22/2/92           -922912

هفته به دنبال س   تروماتیا  95گزارش یا مورد پارگی رحم باردار »داوری م اله    2

 «قبلی

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 22/2/92           -922912

قاعدگی،اختالالتمربوطه و برخی عوامل مؤثر بر آندر  الگوی سیکل» وری م اله دا 5

 «آموزان زنجانیدانش

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 60/2/6393         -933601

کاردیومیوپاتی حوالی زایمان با شوک کاردیوژنیا: پاسخ به درمان » داوری م اله  1

 «ان سنتی نارسایی قلب و حمایت مکانیکیدر مدت کوتاهتر از حد انتظار با درم

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 60/2/6393         -933601

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم  «رابطه جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم »داوری م اله  1

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9/2/6393        -923231 «ارینحسی نخاعی در سزتأثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی از بی»داوری مقاله  8



زنان باردار شهر قم در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  باورهای»داوری مقاله  9

 «پایان شش ماهگی

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 923259-5/1/6392

  «اولیه هدیسمنور برکلپوره  گیاه بررسی تاثیرعصاره» مقاله داوری  60
 

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 145511-56/3/1514

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 22/8/5931 طبیعی زايمان به مادران تمايل عدم خصوص در ماماها ديدگاه 66

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 59/51/5931 داپلر کالر سونوگرافی با جنین در ايجاد ديسترس و شکمی روش به جفتی پرزهای از نمونه گیری ارتباط بررسی 62

های کوچک اموزشی بر کیفیت زندگی زنان با حالت داوری مقاله با عنوان بررسی ت)ثیر شرکت در گروه 63

 تهوع و استفراغ بارداری
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9/3/6391

های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی داوری مقاله با عنوان مقايسه ديدگاه ماماهای شاغل در بیمارستان 62

 شهر تهران، در خصوص عوامل مديريتی مرتبط با خطاهای مامايی
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 3/2/6391

های امادگی زايمان بر آگاهی و نگرش نسبت به نوع زايمان در زنان داوری مقاله با عنوان ت)ثیر کالس 65

 باردار شهر قم
  شگاه علوم پزشکی قممجله دان 69/1/6391

داوری مقاله با عناون بررسی تدثیر روش گرمادرمانی موضعی بر درد، پیامدهای زايمان و میزان  61

 زارضايتمندی زنان نخست
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 25/1/6391

ن مبتال به های متابولیسم گلوکز و انسولین در زناياری سلنیوم بر پروفیل لیپیدی و شاخصاثر مکمل 61

 کیستیکسندروم تخمدان پلی
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 20/60/6391

     

 مجموع: 

 

 امتياز( 5)حداكثر قابل محاسبه 

 

 آيين نامه ارتقا( 29جدول 16)بند طرح درس جدول متمم : مربوط به داوري 

 

 امتياز محل تاريخ -شماره نامه  نام مقاله رديف

6392-93تحصیلی  داوری طرح درس سال 6 8/2/6393 -/د2161    دانشگاه علوم پزشکی قم 

  دانشگاه علوم پزشکی قم 62/62/6393 -/د68321 9616-15داوری طرح درس نیمسال اول تحصیلی  2

  دانشگاه علوم پزشکی قم 5/1/6392 -/د66309 9616-15داوری طرح درس نیمسال دوم تحصیلی  3



  دانشگاه علوم پزشکی قم 6/2/6395 -/د6292 9615-11صیلی داوری طرح درس نیمسال اول تح 2

  دانشگاه علوم پزشکی قم 20/3/6391 -/د3221 9611-13داوری طرح درس نیمسال اول تحصیلی  5

  دانشگاه علوم پزشکی قم 22/66/6391-/د26181 13-13داوری طرح درس نیمسال اول  1

 مجموع: 

 

 امتياز( 5)حداكثر قابل محاسبه 



 اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي فناوري( –ء :  )فعاليتهاي پژوهشي آيين نامه ارتقا  3ماده   9مربوط به اختراع و اكتشاف موضوع بند   24دول شماره ج

 

 رديف

 

 

محل انجام اختراع  نام و موضوع اختراع يا اكتشافات

 يا اكتشاف

اسامي همكاران به ترتيب  تاريخ ثبت محل ثبت

 شامل نام متقاضي(اولويت )

 امتياز سمت در ارتباط با فعاليت

نام كشور  داخل كشور

 خارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  جمع امتيازات      

 امضاء عضو هيات علمي:

 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده:

*



 اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي فناوري( –آئين نامه ارتقا ء :  )فعاليتهاي پژوهشي  21و  17و  15و  14و  12موضوع بند  –ها مربوط به كتاب  25جدول شماره 

عنوان كتاب به  رديف

 زبان اصلي

تاريخ انتشار يا قبولي براي  ناشر چاپ چندم نوع فعاليت

چاپ توسط هيات موسسه 

 مورد تائيد هيات مميزه

به ترتيب اسامي همكاران 

 اولويت )شامل نام متقاضي(

 امتياز

 تصحيح انتقادي ويراستاري تجديد چاپ ترجمه تاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 امضاء عضو هيات علمي :

 

 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده:

 ماده سه( 21و 17و  16و  15و  14جهت اعضاي هيات علمي پژوهشي )بندهاي   *



 ( فناوري -پژوهشي آئين نامه ارتقاء: )فعاليتهاي 3ماده 12موضوع بند  ي چاپي يا الكترونيكي بعنوان منبع آموزشيكتابهاتاليف يا تدوين مربوط به   26ره جدول شما

                                                   *اعضاي هيات علمي آموزشي موسسه*

 

چاپ  نوع كتاب وع فعاليتن عنوان كتاب به زبان اصلي

 چندم

تاريخ انتشار يا قبيولي   ناشر

بييراي چيياپ توسييط 

موسسييه مييورد تاييييد 

 هيئت مميزه 

اسامي همكياران بيه   

ترتيب اولويت )شيامل  

 نام متقاضي(

 امتياز

 چاپ شده

 

كمييييك  درسي الكترونيكي

 درسي

 



 فناوري( –:  )فعاليتهاي پژوهشي ماده سه(19كسب رتبه در جشنواره هاي )ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي موضوع بند  27جدول شماره 

 *اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي* 

 

 مالحظات امتياز مرجع اهداء كننده رتبه عنوان جشنواره رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  جمع

 امضاء عضو هيات علمي :

 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه:

*



 فناوري( –ماده سه ويژه اعضاي هيات علمي پژوهشي :  )فعاليتهاي پژوهشي  19كسب جوايز پژوهشي موضوع بند 28جدول شماره 



 موسسه )ماده سه(آموزشي لمي فناوري اعضاي هيات ع امتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي   29جدول شماره 

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 حداقل امتياز الزم

 دانشيار استاديار مربي

 

1 

 15 5/7 5  7تا  2   مقاالت تحقيقي اول

 case reportدرگزار  موارد نا

 مقاالت متفرقه )سردبير....(

 مقاالت الكترونيك

       

    10 5تا  2   مقاالت علمي مروري 2

و نقد چاپ شده و مقاالت پژوهشي در دايره  مقاالت علمي ترويجي 3

 المعارف

     4تا  1  

    5 2تا  1   مقاالت علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسها 4

    2 1تا  0/5   الوه مقاالت علمي در كنفرانس هاخ 5

     5تا  2   مقاالت علمي ود در ود مستخرج از رساالت و پايان نامه ها 6

 

 

7 

 

  15   طراحي سيستم فرو  ها و خدمات جديد در سطح كشور 7-1

 

20 

   

    3   طراحي سيستم ... در منطقه تحت پوشش دانشگاه7-2

    4تا  5/0   كار جديد 7-3

    3   مد  سازي وسايل پزشكي و وزمايشگاهي 7-4

    2   توليد مواد وزمايشي و دارويي 7-5

    5تا  5/0   طبابت باليني كشور تدوين راهنماي 7-6

  

8 

  4تا  1   گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي فناوري

 

 

   

    7تا 2   استاني يا منطقه اي 8-2

    14تا  3   ملي 8-3

 اختراع يا اكتشاف ثبت شده 9

 خارج( )داخل  

    20 10تا   

بين  ايجاد ظرفيت فعا  در ج ب اعتبار پژوهشي ))گرنت(( داخلي  10

 المللي

)به ازاي هر ده  2تا  1  

 ميليون تومان(

12   . 

 

    5 2   ساير فعاليتهاي فناوري 11



 فناوري اعضاي هيات علمي آموزشي موسسه )ماده سه( بل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي امتيازات قا  29جدول شماره 

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 حداقل امتياز الزم

 دانشيار استاديار مربي

    30 15تا  5/0   تاليف يا تصنيف كتاب  )مرتبط(  12  1 12

    3 5/1تا  25/0   )غير مرتبط(2-12

     6تا  5/1   تاليف يا تدوين كتب چاپي يا الكترونيكي  3-12

    8 2   ارزيابي فداوري فنظارت بر فعاليتهاي پژوهشي ففناوري و نوع ووري 13

    4 2تا  5/0   نيفيتجديد چاپ كتاب تاليفي يا تص 14

    2  1تا  5/0   ويرايش علمي كتاب 15

    5 1   داوري مقاالت علمي پژوهشي 16

    20 10   تصحيح انتقادي كتاب معتبر 17

  

 

18 

 

  4تا    كرسي نظريه پردازي

 

8 

   

    7تا  2   در همايشها و ميز گردهاي علمي 18-1

    7تا  2   قد علمي( در حوزه علوف انساني )ن 18-2

    7تا  2   نوع ووري

    12تا 5   نظريه پردازي

كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه  19

 تخصصي

 5رتبه او  تا   

 3رتبه دوف تا 

 1رتبه سوف تا 

 

10 

   

 

20 

ترجمه كتاب به زبان فارسي متناسب با برنامه وموزشي و رشته 

 يتخصص

    6 3تا  5/0  

 45 35 30     20الي  1حداقل امتياز الزف 

        سقف امتيازات كسب شده ماده سه )قابل قبو (



 موسسه )ماده سه(پژوهشي فناوري اعضاي هيات علمي  امتيازات قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي   31جدول شماره 

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 حداقل امتياز الزم

 دانشيار استاديار مربي

 6 6 6 8 1   رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي موسسه 1

 

 

2 

     (original Articles)مقاالت تحقيقي 

 

 7تا 2

 5/7 55 03 

 (case Report)نادر  گزار  موارد

 (Meta Analysis)مقاالت متاوناليز 

 مقاالت متفرقه )سردبير و ...(

  Electronicمقاالت

      

    10  5تا  2   مروري  مقاالت علمي  3

      4تا 1   ترويجي ف اخ  چاپ شده و مقاالت پژوهشي در دايره المعارفمقاالت علمي  4

    5 2تا  1   ه در مجموعه مقاالت كنفرانسهامقاالت علمي كامل چاپ شد 5

    2 1تا  5/0   خالوه مقاالت علمي در كنفرانسها 6

     5تا  2   مقاالت علمي ود در ود مستخرج از رساالت و پايان نامه ها 7

 

 

 

 

8 

  15   طراحي سيستم فروشها و خدمات جديد در سطح كشور 8-1

 

20 

   

    3   منطقه تحت پوشش دانشگاهطراحي سيستم ... در  8-2

     4تا  5/0   كار جديد 8-3

    3   مد  سازي وسايل پزشكي و وزمايشگاهي 8-4

    2   توليد مواد وزمايشي و دارويي 8-5

    5تا  5/0   تدوين راهنماي طبابت 8-6

 

 

9 

  4تا  1   موسسه 1-9گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي فناوري 

 

 

 

   

    7تا 2   استاني يا منطقه اي 9-2

    14تا 3   ملي 9-3

 اختراع يا اكتشاف ثبت شده  10

 خارج( 0)داخل 

    20 10تا   

به ازاي هر ده ميليون  2تا  1   بين المللي ايجاد ظرفيت فعا  در ج ب اعتبار پژوهشي داخلي  11

 تومان

12    



 فناوري اعضاي هيات علمي پژوهشي موسسه )ماده سه( محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي امتيازات قابل   31جدول شماره 

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 حداقل امتياز الزم

 دانشيار استاديار مربي

    بي ف داوري فنظارت بر فعاليتهاي پژوهشي ففناوري و نوع ووريارزيا 12

12 

   

    5/0   موسسه 14-1

     5/1تا  5/0   استاني يا منطقه اي 14-2

    3تا  25/0   ملي 14-3

ساير فعاليت هاي فناوري ) اختراعات و جشنواره( با تاييد نهايي هيات مميزه  13

 زيربط

     5تا  2  

    30 15تا    تاليف يا تصنيف كتاب  )مرتبط(  12  1 14

    3 5/1تا  25/0   )غير مرتبط(2-12

    4  2تا  5/0   تجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي 15

16 

 

    15 2   ويرايش علمي كتاب

    5 1   پژوهشي داوري مقاالت علمي 

    20 10   تصحيح انتقادي كتاب معتبر 17

 

 

18 

 كرسي هاي نظريه پردازي

 در همايشها و ميزگردهاي علمي 18-1

    8 4تا   

 در حوزه علوف انساني 18-2

 )نقد علمي(

 )نوع ووري(

 )نظريه پردازي(

   

 7تا 2

 7تا  2

 12تا  5

    

برخورداري از برجستگي يا شاخص  19

 بودن در امر پژوهش

 4   درسطح موسسه 

8 

4    

 المللي درسطح ملي يا بين

    10 5تا    كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي 20

    6  3تا  5/0   ترجمه كتاب به زبان فارسي متناسب با برنامه وموزشي در رشته تخصصي 21

 55 45 40    21الي  1حداقل امتياز الزف از بندهاي  

    ه قابل قبو  ماده سهسقف مجموع امتيازات كسب شد 



 آئين نامه ارتقا 4موضوع ماده ، اجرائي  -هاي علميجدول  مربوط به فعاليت 
 

 محل نوع فعاليت رديف

 تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ
الي  3-1مدت براي بندهاي 

9-3  

مدت براي 

-7بندهاي 

-9و3-8و3

بر حسب  3

 ساعت

از
متي

 ا
 تاييد مقامات

مسول بر طبق 

ين نامهآي3ماده   
 تاريخ شماره

از 

 تاريخ
 روز ماه سال تا تاريخ

1 
هفته مراسم بزرگداشت کمیته اجرايی عضو 

 پژوهش
/پ55135/54 د. ع .پ قم  53/6/1533  33 33       

5 
هفته مراسم بزرگداشت کمیته اجرايی ضو 

 پژوهش
/د553/11 د. ع .پ قم  14/3/1531  31 31       

موزشپژوهش در آکمیته عضو 4 /پ41364/54 د. ع .پ قم   51/11/1536  36 33       

15 
مسئول تکمیل اطالعات مربوط به دانشکده پرستاری و 

 مامائی در سایت دانشگاه علوم پزشکی قم
/پ11614/54 د. ع .پ قم  55/3/1533  33 33       

14 
های تحقیقاتی مرتبط با مشاور در زمینه طرح

 اولويتهای پژوهش در آموزش
.پ قم د. ع /د6561   53/3/1531          

/د551/11 د. ع .پ قم عضو کمیته ایجاد م ط  کارشناسی پیوسته مامایی 13  11/3/1531          

/د35/11 د. ع .پ قم مدير گروهمعاون  16  11/5/1531  31 15 2      

/د335/11 د. ع .پ قم مدير گروهجانشین  13  54/11/1531  31 11  1     

/د313/11 د. ع .پ قم دير گروهممعاون  13  55/15/1515 1514شهريور 15         

11 
مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و 

 مامايی
/د115/11 د. ع .پ قم  5/3/1511  11 15 2      

51 
مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و 

 مامايی
/د413/11 د. ع .پ قم  11/11/1515 1514شهريور 15         

/د3436 د. ع .پ قمینده معاونت آموزشی جهت تأیید مناب  آموزشی نما 51  51/6/1515        ادامه دارد 15 



های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاهدوره  

 

55 
مشارکت در برگزاری جلسات ارت ای 

 آموزش بالین در دانشکده پرستاری و مامایی
/د434/11 د. ع .پ قم  51/1/1515          

55 
کارگاه توجیهی ويژه دانشجويان برگزاری 

 جديدالورود
/د533/11 د. ع .پ قم  5/3/1511       60   

/د13653 د. ع .پ قم عضو کمیته ن ام پیشنهادات معاونت آموزشی 54  4/15/1515          

53             

/پ54/11/54 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 56  53/1/1533  33 33 6      

/د514/11 د. ع .پ قم موزشیعضو شورای آ 53  5/15/1533  33 31 6      

 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 53
/د 113/11  

/د131/11  

4/4/1533  

15/5/1511  
33 11 2   91   

 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 51
/د541/11  

/د33/11  

6/3/1515  

53/4/1511  
11 15 5   22   

د/116/11 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 51  51/4/1515  11 15    62   

/د511/11 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 51  11/6/1515  15 15 1   56   

/د316/11 د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 55  55/15/15  15 13 2      

/د31/11 د. ع .پ ق عضو شورای آموزشی 54  15/3/1514  15 14 6   31   

/پ131/11/54 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 54  13/11/1533  33 36 6      

/پ53/11/54 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 53  53/1/1533  33 33 6      

/د514/11 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 56  
 

5/15/1533  

 
33 31 6      



 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 53
/د113/11  

/د161/11  

15/4/1533  

14/5/1511  
33 11 2   91   

 د. ع .پ قم شورای پژوهشیعضو  53
/د545/11  

/د15/11  

6/3/1515  

53/4/1511  
11 15 5   60   

/د111/11 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 51  51/4/1515  11 15    62   

/د533/11 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 41  11/6/1515  15 15    62   

/د313/11 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 41  
 

55/15/15  15 13 2      

/د615/11 د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی   4/3/1514  15 14 6   22   

54/15/1515 /د353/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 45  36 33 6     6 

53/15/1515 /د351/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 45  33 33 6     6/5  

53/15/1515 /د832/66 د. ع .پ قم استاد مشاور 44  33 31 6     4/5  

53/15/1515 /د354/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 43  31 11 6     6/5  

13/11/1511 /د511/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 46  11 11 6     4/5  

1/3/1515 /د143/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 43  11 15 6     5/5  

11/4/1515 /د151/11 د. ع .پ قم استاد مشاور 43  15 15 6     4/5  

55/4/1514 /د53511 د. ع .پ قم استاد مشاور 41  15 14 6     1/1  

13/3/1514  د. ع .پ قم مدير گروه 31  14 13 2      



           د. ع .پ قم عضو شورای آموزشی 31

           د. ع .پ قم عضو شورای پژوهشی 35

           د. ع .پ قم استاد مشاور 35

34 
سالمت مادر و نوزا  عضو ثابت کمیته ارتقاء

 دانشگاه
6/15/1514 /پ51311/54 د. ع .پ قم          

1/15/1514 /پ51156/54 د. ع .پ قم عضو کمیته دانشگاهی ترويج زايمان طبیعی 33          

36 
عضو کارگروه توسعه و ارتقاء زيرساختهای 

 آموزش علوم پزشکی
55/1/1514 /د355/11 د. ع .پ قم          

33 
ه گروه مامايی جهت تیم تدوين برنامه نمايند

 عملیاتی دانشکده پرستاری و مامايی
11/11/1514 /د331/11 د. ع .پ قم          

33 

عضو کمیته بررسی کننده مدارک علمی 

داوطلبین عضويت هی)ت علمی گروه بهداشت 

 باروری)سیزدهمین فراخوان جذب(

4/5/1513 /د1333 د. ع .پ قم   
ساعت در سال  4

13 
      

31 
عضو شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده پرستاری و مامايی
51/1/1513 /د41/11 د. ع .پ قم          

61 
های عضو کارگروه تدوين و بازنگری کوريکولوم

 اموزشی مامايی
/پ113616/1/13   13/3/13          

/د513/11  اندازی کارشناسی مامايیمسئول راه 61  14/4/1513          

65 
عضو کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده پرستاری و 

 مامايی
11/5/1513 /د141/11 د. ع .پ قم سال 5به مدت           

65 
عضو کارگروه بررسی صالحیت علمی متقاضیان 

 عضويت هیات علمی )پانزدهمین فراخوان جذب(
51/5/1513 /د3131 د. ع .پ قم          

ی مرکز ريزی اموزشعضو کمیته برنامه 64 EDC 51/5/1513 /د5531 د. ع .پ قم          



13/11/1516 /د1115/11 د. ع .پ قم عضو شورای تشويق دانشکده پرستاری و مامايی 63          

66 
عضو کمیته انتخاب استاد نمونه دانشکده پرستاری و 

 مامايی
55/1/1513 /د33/11 د. ع .پ قم          

دنی دانشکده عضو کمیته اخالق و رفتار م 63          15/3/1513 /د1153/11 د. ع .پ قم 

         13/3/1513 /د151/11 د. ع .پ قم عضو شورای سیاستگذاری دانشکده 63

ای دانشکدهعضو کمیته ارزيابی رفتار و پوشش حرفه 61          4/15/1513 /د1643/11 د. ع .پ قم 

31 
ود در عضو کمیته استقبال از دانشجويان جديدالور

13-11سال   
         51/3/1513 /د331/11 د. ع .پ قم
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