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 اهداف:

 از بعد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ت علمیئتوانمند سازی اعضای هی -

 بین رشته ای اطالع رسانی کامل و به موقع برگزاری همایش های ملی و بین المللی 

  ژورنال کالبجلسات تشویق به حضور در 

  دانشکده جمع اساتید علمی در سخنرانیبرگزاری 

 ترویج روحیه همکاری، تبادل نظر، کارگروهی و سالم سازی محیط کار علمی -

 دستورالعمل اجرایی:

 تعیین اعضای جلسه: اعضای هیئت علمی مشمول ارزشیابی دانشکده پیراپزشکی  -

 روش: 2تعیین روش ارائه سخنرانی:  -

 برگرفته شده. ارائه موضوع علمی تخصصی در هر رشته با ذکر منابع 1

 . معرفی مقاله علمی پژوهشی و نقد و تحلیل علمی آن2

تعیین موضوعات سخنرانی علمی: موضوعات تخصصی رشته ها، پژوهش در آموزش، علم سنجی و دانش پژوهی، روش   -

، رسالت فرهنگی و رفتار آکادمیک، رتبه بندی دانشگاهی، اعتباربخشی دانشگاهی، روش ها و فن آوری های آموزشی

 های پژوهشی

خالصه تدوین صورت جلسات برگزاری ژورنال کالب شامل فهرست اعضای حاضر در جلسه، خالصه مقاله ارائه شده،  -

 و مستندات تحقق اهداف ژورنال کالب سخنرانی معرفی منابع برگرفته شدهنقد ارائه شده در صورت انجام نقد، 
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جدول ارزشیابی  بر اساس ل کالب در هر ترم تحصیلی دانشگاهیاعضای ژورناتعداد سخنرانی تعیین تعداد سخنرانی:  -

 4 غیر بالینی یعلماعضای هیئت  کالبژورنال  7-2 طبق ماده ،EDCدر  1399سال  تیر بازنگری دانشگاه اساتیدساالنه 

هر سخنرانی با پرسش و پاسخ یا نقد و تحلیل بر حسب روش  تعیین می گردد.قابل قبول امتیاز  8 حداکثر با مورد

 2و در کل  کالبژورنال مورد سخنرانی  1لذا در هر ترم  امتیاز محسوب می گردد. 2مورد با  2سخنرانی انتخابی، 

 ساالنه ارائه حداقل یک سخنرانی سخنرانی در دو نیم سال تحصیلی توسط هر یک از اعضای هیئت علمی ارائه می گردد.

  الزامی است. دانشکده باربخشیتدر راستای اع طبق اهداف ارزیابی درونی دانشکدهدر ژورنال کالب 

 گواهی حضور به طور جداگانه اعطا می گردد. اعضای محترم به طور منظم در جلسات حضور یابند. -

 دقیقه برای هر سخنرانی 30مدت  30/13-30/12دوشنبه ساعت روزهای  زمان و مکان برگزاری جلسات ژورنال کالب -

  در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی است.

 

 با احترام

 منیره تحویلدارزادهدکتر 

 دانشکده  دبیر ژورنال کالب

 پیراپزشکی مدیر توسعه آموزش دانشکدهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


