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مقدمه
الگ بوك يك روش ارزشيابي است كه مي تواند براي كنترل و ثبت تجربيات آموزشي و پژوهشي دانشجويان مورد استفاده قرار گرفته و
مديران آموزشي ،اساتيد و دانشجويان را در زمينه رفع اين نگراني ياري كند  .سيستم الگ نه تنها به عنوان ابزاري براي ارائه بازخورد به
دانشجويان براي نشان دادن ميزان پيشرفت و اصالح نقاط ضعف آن ها كاربرد دارد ،بلکه مي تواند براي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و
پژوهشي گروه و دانشکده نيز مورد استفاده قرار بگيرد .بعبارتي ،الگ بوك به عنوان يك منبع اطالعاتي باارزش براي نظارت بر ميزان
تحقق اهداف آموزشي به شمار مي رود و بر اين اساس مي بايست در فرآيندهاي نظارت و ارزيابي آموزشي نهادينه گردد.1
مطابق با آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ) ،(PhDاين دوره ،يکي از باالترين مقاطع تحصيلي آموزش دانشگاهي و مجموعهاي هماهنگ،
از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است .هدف از ايجاد دوره  ، PhDتربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به آثار علمي در يك زمينه خاص و
آشنا شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش ،بتوانند ،با نوآوري در زمينههاي علمي و تحقيقي،
در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش ،در رشته تخصصي خود ،مؤثر بوده و به تازه هايي در جهان دانش دست يابند .دستيابي به اين
اهداف ،نيازمندِ استمرار فعاليت هاي علميِ دانشجويان  PhDو ارتباط دائمي آنان با دپارتمان و دانشکده مربوطه مي باشد .هدف از طراحي الگ
بوك حاضر ،ايجاد يك ساختار نظام مند براي شناسايي ،پايش و ثبت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشکده
بهداشت و ايمني است تا ضمن پيگيري روند پيشرفت آنان در طول دوران تحصيلي ،اطالعات الزم براي مديريت و ارزيابي دانشجويان در اختيار
معاونت آموزشي ،گروه و اساتيد راهنماي مربوطه قرار گيرد.
فرآیند تکمیل و گزارش الگ بوک در پایان نیمسال تحصیلی
گزارش فعاليت هاي دانشجو در الگ بوك حاضر توسط كارشناس گروه در پايان هر نيمسال تحصيلي ثبت خواهد شد .بدينصورت كه دانشجو
مي بايست مستندات مربوط به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را در پايان هر نيمسال تحصيلي در اختيار كارشناس گروه قرار دهد و
كارشناس مربوطه نيز پس از وارد نمودن اطالعات به الگ بوك دانشجو ،فايل الگ بوك را براي مدير گروه ارسال نمايد .گروه مربوطه ،ضمن
امتيازدهي به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو ،گزارشي از عملکرد تمامي دانشجويان را در اختيار معاونت آموزشي قرار مي دهد .در
صورتي كه دانشجو فعاليت هاي علمي الزم براي كسب حداقل امتيازات الگ بوك را نداشته باشد ،معاونت آموزشي پس از تعامل و مشورت با
گروه ،تصميمات الزم در خصوص نحوه مديريت دانشجو را اتخاذ مي نمايد .در صورت تکرار در دو نیمسال متوالی ،در صورتيکه دانشجو در

 1موفقی زهرا و همکاران .اثربخشی الگبوك كارآموزي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد :تلفيق دو روش كمی و كيفی .آموزش در علوم پزشکی.
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مرحله آموزشي باشد از شركت در آزمون جامع و نيز طرح پروپوزال رساله در شوراي تحصيالت تکميلي منع خواهد شد و در صورتي كه در
مرحله پژوهش باشد ،از برگزاري جلسه دفاع رساله دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد (شکل .)1
عملکرد ماهیانه دانشجویان
عالوه بر نيمسال تحصيلي ،ميزان حضور و عملکرد دانشجويان در پايان هر ماه نيز توسط گروه آموزشي مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته و گزارش
آن به معاونت آموزشي دانشکده ارسال مي گردد .بدين ترتيب ،با دانشجوياني كه به طور مستمر ،كمتر از  011ساعت در ماه در دانشکده و
دپارتمان آموزشي مربوطه حضور داشته و در رويدادهاي علمي گروه آموزشي مشاركت فعال نداشته باشند ،مطابق با قوانين و مقررات برخورد
خواهد شد .الزم به ذكر است كه ميزان حضور در دانشکده در مورد دانشجوياني كه در مرحله پژوهش مي باشند و براي جمع آوري اطالعات
مرتبط با پايان نامه به حضور در فيلدهاي مرتبط نياز دارند ،با تأييد استاد راهنما و مديرگروه مربوطه ،تعديل مي گردد.
اجزای ضروری عملکرد ماهیانه
 ميزان حضور دانشجويان در دانشکده بر حسب ساعت (با احتساب مرخصي هاي تأييد شده) ژورنال كالب ها و رويدادهاي علمي -نظرات اساتيد راهنما و اعضاي گروه

اجزای الگ بوک
 پژوهش
 طرح پژوهشي مقاالت نمايه شده در ژورنال هاي معتبر بين المللي مقاالت چاپ شده در ژورنال هاي داخلي (علمي-پژوهشي) تاليف كتاب ترجمه كتاب كنفرانس ها ،سمينارها و رويدادهاي بين المللي كنفرانس ها ،سمينارها و رويدادهاي داخلي كارگاه هاي پژوهشي داوري مقاالت آموزش
 ژورنال كالب نشست و كارگاه آموزشي دستيار تدريس )TA(2 منتورشيپ شركت در جلسات پيش دفاع و دفاع از رساله

همکاری اجرایی

 همکاري با كميته مشورتي دانشجويي تسهيلگر ژورنال كالب -همکاري در برگزاري كنفرانس ها ،سمينارها ،نشست ها و ساير رويدادهاي علمي گروه

Teacher Assistance

2

تکمیل الگ بوک توسط دانشجو

ارائه مستندات و الگ بوک به کارشناس گروه

ارسال الگ بوک به مدیرگروه

امتیازدهی توسط استاد/اساتید راهنما-اعضای گروه

ارائه گزارش گروه به معاونت آموزشی ( در
پایان نیمسال)

شناسایی و اخطار به دانشجویان فاقد حداقل
امتیاز درج شده در الگ بوک

خیر
ممانعت از شرکت در آزمون جامع
 /عدم طرح پروپوزال در شورای

کسب امتیاز الزم توسط
دانشجو در نیمسال بعد

تحصیالت تکمیلی /عدم برگزاری
جلسه دفاع رساله
بلی

اتمام مراحل آموزشی و
پژوهشی دوره PhD
نمودار  )1فلوچارت فرآيند تکميل و مديريت الگ بوك دانشجويان PhD

نام دانشجو :

نیمسال تحصیلی:

نام گروه آموزشی:

ردیف

جدول امتیازدهی به عملکردهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی دانشجویان دکترای تخصصی در پایان نیمسال تحصیلی
نوع فعالیت

1

مقاله بين المللی

2

مقاله داخلی

3

طرح پژوهشی

Scopus

06

)Medline (PubMed

06

Web of Science

4

امتیاز به ازای هر واحد

IF<1.99

066

IF>2

066

علمی -پژوهشی فارسی

06

علمی -پژوهشی انگليسی

06

مجري طرح

06

همکار طرح

06

تأليف كتاب (درصورت تاييد توسط اساتيد گروه)

066

ترجمه كتاب (درصورت تاييد توسط اساتيد گروه)

066
شركت (به ازاي هر روز)

06

پوستر

06

سخنرانی

06

برگزاري

06

شركت (به ازاي هر روز)

06

پوستر

06

سخنرانی

06

برگزاري

06

شركت كننده

06

ارائه دهنده

06

برگزاري

06

شركت كننده

06

ارائه دهنده

06

برگزاري

06

شركت كننده

06

ارائه دهنده

06

تسهيلگر (به ازاي هر ماه)

06

5

كنفرانس ها و كنگره هاي بين المللی

6

كنفرانس ها و كنگره هاي داخلی

7

كارگاه هاي آموزشی و پژوهشی

8

سمينار و نشست تخصصی (با امتياز آموزش مداوم)

9

ژورنال كالب

11

داوري مقاالت علمی و پژوهشی (به ازاي هر مقاله)

06

11

دستيار تدريس (به ازاي هر جلسه)

06

12

منتورشيپ (هر ساعت)

06

13

شركت در جلسات دفاع و پيش دفاع (به ازاي هر جلسه)

06

14

همکاري با كميته مشورتی دانشجويی (هر ساعت)

06

تعداد

امتیاز کل

نکات مهم در خصوص تکمیل الگ بوک
 حداقل امتياز كسب شده توسط هر دانشجو در پايان نيمسال تحصيلي  011امتياز مي باشد. در مجموع ،حداقل امتياز كسب شده در پايان مرحله آموزشي و قبل از آزمون جامعه  011امتياز و در مرحله پژوهش ،قبل از دفاع ازرساله  011امتياز مي باشد.
 در مرحله آموزشي 0 ،نمره از مجموع نمرات آزمون جامع هر دانشجو متعلق به امتياز محاسبه شده از الگ بوك مي باشد .بدينصورتكه دانشجوياني كه امتياز الگ بوك آن ها در  4نیمسال تحصيلي كمتر از  011امتياز باشد ،نمره آزمون جامع آن ها از  00كم خواهد
شد.
 در مرحله پژوهشي 0 ،نمره از نمره رساله نيز متعلق به امتياز محاسبه شده از الگ بوك مي باشد .بر اين اساس ،دانشجوياني كه امتيازالگ بوك آن ها براي  5نيمسال تحصيلي در مرحله پژوهش ،كمتر از  011امتياز باشد ،نمره رساله آن ها از  00محاسبه خواهد شد.
 موارد زير از شرايط الزم و ضروری هستند كه در صورت عدم رعايت آنها توسط دانشجو ،امتياز منفي محسوب شده و از كل امتيازاتكاسته خواهد شد:
 .0ارائه به موقع پروپوزال تا قبل از اولین آزمون جامع (به ازای هر نیمسال  011امتیاز از امتیازات الگ بوک کسر خواهد
شد)
 .0تأیید فرم های مربوط به حضور منظم و فعال دانشجو در دانشکده توسط استاد راهنما و مدیرگروه (به ازای هر  01ساعت،
 01امتیاز کسر خواهد شد)
 .3ارسال به موقع گزارش الگ بوک به گروه مربوطه در پایان هر نیمسال (به ازای هر هفته تاخیر  01امتیاز کسر خواهد
شد)
الزم به ذكر است كه به هر يك از موضوعات درج شده در

جدول امتیازدهی به عملکردهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی دانشجویان دکترای

تخصصی در پایان نیمسال تحصیلی ،در ادامه يك جدول اختصاص داده شده است كه دانشجو موظف است جدول مربوط به هر موضوع را
نيز در پايان نيمسال تحصيلي تکميل نمايد.

جدول  )1ليست مقاالت انتشار يافته با افيليشن دانشگاه محل تحصيل دانشجو در نيمسال تحصيلي ......
ردیف

عنوان مقاله

صفحه اول مقاالت ضمیمه شود.

ژورنال بین المللی

ژورنال فارسی

WOS PubMed Scopus

(علمی-پژوهشی)

نویسنده
اول

مسئول

دوم به بعد

جدول  )2ليست طرح هاي پژوهشي مصوب دانشکده/دانشگاه در نيمسال تحصيلي ......
نقش دانشجو
ردیف

تاریخ تصویب طرح

عنوان طرح
مجری

وضعیت طرح

همکار
اتمام یافته

یک نسخه از قرارداد  /گزارش اختتام طرح ضمیمه شود.

در حال اجرا

جدول  )3ليست كتاب هاي تأليف/ترجمه شده در نيمسال تحصيلي ......
نوع کتاب
ردیف

تاریخ انتشار

عنوان کتاب
تألیف

یک نسخه از جلد و صفحه نویسندگان کتاب ضمیمه شود.

ترجمه

جدول  )4ليست كنفرانس ها/كنگره ها/همايش ها در نيمسال تحصيلي ......
نوع رویداد

عنوان همایش/کنگره/

نوع مشارکت
تاریخ برگزاری

ردیف
کنفرانس

بین المللی

یک نسخه از گواهی معتبر ضمیمه شود.

داخلی

سخنرانی

پوستر

شرکت

برگزاری

جدول  )5ليست كارگاه ها ،سمينارها و نشست هاي تخصصي در نيمسال تحصيلي ......
نوع رویداد

عنوان کارگاه/سمینار و

نوع مشارکت
تاریخ برگزاری

ردیف
نشست تخصصی (پانل)

بین المللی

یک نسخه از گواهی معتبر ضمیمه شود.

داخلی

ارائه دهنده

شرکت گننده

برگزار کننده

جدول  )5ليست ژورنال كالب ها در نيمسال تحصيلي ......
نوع مشارکت
ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان مقاله
ارائه دهنده

یک نسخه از گواهی معتبر ضمیمه شود.

شرکت گننده

تسهیلگر

جدول  )6داوري مقاالت علمي-پژوهشي در نيمسال تحصيلي ......
ردیف

عنوان مقاله

یک نسخه از تأییدیه انجام داوری ضمیمه شود

نام مجله

جدول  )7دستيار تدريس و منتورشيپ در نيمسال تحصيلي ......
نوع همکاری
میزان همکاری بر حسب ساعت

ردیف
دستیار تدریس

یک نسخه از تأییدیه استاد/اساتید مربوطه ضمیمه شود

منتورشیپ

جدول  )8شركت در جلسات دفاع و پيش دفاع در نيمسال تحصيلي ......
نوع جلسه
تاریخ برگزاری

ردیف
دفاع

تاییدیه مدیرگروه مبنی بر حضور در جلسه ضمیمه شود

پیش دفاع

جدول  )9همکاري با كميته مشورتي دانشجويي در نيمسال تحصيلي ......

ردیف

تأییدیه مدیر  EDOضمیمه شود

نماینده گروه/مقطع

مدت زمان همکاری بر حسب ساعت

