چک لیست تمهیذات برگساری جلسات دانشجویان دکترای تخصصی
دانشکذه مجازی ،آموزش پسشکی و مذیریت
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این چک لیست بر اساس نوع جلسه درخواستی توسط دانشجو تکمیل و توسط مدیر تحصیالت تکمیلی تأیید می شود

وام داوـجً................................................... :

وًع دسخًاػت جلؼٍ ........................................:
داسم

عىايیه ي مصادیك
مؼتىذات حضًس فیضیىی دس دي ماٍَ گزؿتٍ بش اػاع ثبت تایمىغ
مؼتىذات الي بًن بش اػاع فعالیت َای آمًصؿی  ،پظيَـی ي فىايساوٍ
ؿامل مًاسد صیش


تذسیغ بٍ عىًان مذسع َمىاس  /دػتیاس تذسیغ ( 04ػاعت  /دسع)



ػخىشاوی علمی دس سيیذادَای علمی ؿامل ػمپًصیًم  /طيسوال والب  /بًن
والب ي 04(....ػاعت  /جلؼٍ)



تًلیذ محتًای تعاملی بشای ديسٌ َای آمًصؿی /پًدماوی ( 02ػاعت /ديسٌ)



ؿشوت دس جلؼات سيیذاد علمی  /پایان وامٍ دوتشا /اسؿذ ( 3ػاعت  /جلؼٍ )



مـايسٌ پایان وامٍ َای واسؿىاػی اسؿذ ( 04ػاعت  /ماٌ )



دايسی مماالت مجلٍ آمًصؽ پضؿىی داوـىذٌ ( 04ػاعت  /ممالٍ)



گًاَی پزیشؽ یا چاپ ممالٍ  04 ( ISI - Q1ػاعت /ممالٍ)



گًاَی پزیشؽ یا چاپ ممالٍ  60 ( PubMed - Scopusػاعت  /ممالٍ)



گًاَی پزیشؽ یا چاپ ممالٍ  30 ( ISC - SIDػاعت  /ممالٍ)



اسائٍ ممالٍ دس َمایؾ ي جـىًاسٌ َای علمی (  02ػاعت  /ممالٍ)



مأمًسیت يیظٌ  /طشاحی ي اجشای ديسٌ پًدماوی  /يظایف پیـشفتٍ ( 30ػاعت  /ماٌ)



تُیٍ مًوً گشاف /مشيس وتاب  /تًلیذ اپلیىیـه  /طشاحی ػاماوٍ (  30ػاعت  /ماٌ )



تُیٍ محصًالت متىی تأییذ ؿذٌ (  04ػاعت  /محصًل )
AMEE,BEME,12 TIPS,Around the world, Scholarship,Personal
view, At a glanse,Introduce outstanding scientists,Study guid



مـاسوت دس فعالیت َای مشوض  /دفتش تًػعٍ آمًصؽ ( 04ػاعت  /تشم)

1

وذاسم

تاسیخ دسخًاػت جلؼٍ .................................
حذاوثش ػاعت
تأییذ ؿذٌ

تًضیحات



طشاحی ي اجشای فشایىذ داوؾ پظيَـی ( 24ػاعت  /فشایىذ )



طشاحی ي اجشای طشح تحمیماتی مصًب بٍ جض پایان وامٍ ( 24ػاعت  /طشح )



مـاسوت دس طشح داوؾ پظيَی  /طشح تحمیماتی (  04ػاعت  /طشح )



مـاسوت دس فعالیت َای مشوض اػتعذادَای دسخـان داوـگاٌ (  / 02تشم )



ػایش فعالیت َا ي محصًالت با تأییذ معايوت آمًصؿی  /معايوت پظيَـی

تمُیذات بشگضاسی جلؼات بش اػاع وًع جلؼٍ


اسائٍ فشم دسخًاػت جلؼات



اسائٍ وپی الي بًن امضاء ؿذٌ بشای معادل ػاصی فعالیت َای تمام يلتی فًق



اسائٍ وؼخٍ الىتشيویىی ( )PDFعىًان  /پشيپًصال  /گضاسؽ  /پایان وامٍ



گًاَی پزیشؽ یا ممالٍ چاپ ؿذٌ بٍ تأییذ معايوت پظيَـی



اسائٍ لیؼت اػامی داوـجًیان اوتخابی بشای حضًس دس جلؼٍ



اسائٍ پًػتش بشای باسگزاسی دس ػایت (با روش لیىه اختصاصی يبیىاس)



اسائٍ خالصٍ دي صفحٍ ای ( )PDFاص پشيپًصال  /گضاسؽ  /پایان وامٍ بشای باسگزاسی
دس ػایت



تأییذیٍ تُیٍ پًػتش آوادمیه جلؼٍ دفاع وُایی اص سيابط عمًمی



ػایش مًاسد

تًضیحات تىمیلی دس صًست ویاص

امضاء دانشجوی دکترای تخصصی

 تأییذ چه لیؼت ي تعییه تاسیخ بشگضاسی جلؼٍ تًػط مذیش گشيٌ آمًصؿی  /مذیش تحصیالت تىمیلی

2

امضاء مذیر تحصیالت تکمیلی دانشکذه

