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       دستور جلسه:

 محل بزگزاری:  
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 شزح موارد مطزح شذه و تصميمات متخذه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جلسه  حاضرین امضاء

  

  

  

 
 واحد وب سایت

 )ریاست دانشکده(

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 
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 فرم نظرسنجی عمومی وب سایت
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 وب سایت انگلیسی CVفرم 

 

 

 

Name CV Last Updated on:      

 Personal Information 

Academic 
position 

  

Address: Faculty of Nursing and Midwifery, Nosrat St., Tohid Sq., Post 
Code: 1419733171, Tehran, Iran. 

Tel:  
Fax:    
Email:  
Homepage:  

 
 Education 

 Si 

eld 

 Thesis 

 
 

Approved Projects & Proposals 

 
 

 International Presentations 

 
 sitions Held 

 Honors, Awards & Grants 

 
 
 

Professional Membership  

 
 Publications 

 

 
 

 Field(s) Research Interest 

 

 

درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



 بسمه تعالي

  كد مدرك و شماره بازنگري:
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 وب سایت فارسی CVفرو 

 

 

 

 

          
  : تاریخ آخرین اصالح                                                       نام و نام خانوادگی

                                                                                                                

 مشخصات فزدي
 

  مرتبه دانشگاهي :
 گروه آموزشي :

  سال توند:
پست انكترونيك:    

     66927171 - 66937120 (21) 98+ تهفن :

 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علىم  پزشكي  –خيابان نصرت شرقي  –ميدان تىحيد  نشاني محم كار :
 تهران

 
 ٌابق تحصيليس

 

  

 
 پايان نامو ىاي گذرانذه شذه

 

  

 
 سمت ىاي اجزايي

 

  
 

 حزفو ای -عضٌيت در مجامع علمی

 

  
 

 جٌايش ً گزانت ىا 

 

 ....................................... 

 
 راىنمایی ً مشاًره پايان نامو ىاي دانشجٌئي

 

 ،درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



  
 

 طزحياي تحقيقاتي ً پزًپٌسال ىای مصٌب

 

  

 
 ارائو مقالو در سمينارىا ، كنگزه  ً ىمايشيا ی معتبز

 

  
 

 داخليانتشارمقالو در مجالت معتبز

 

  

 
 خارجیانتشارمقالو در مجالت معتبز

 

  

 
 كتابيا

 

  
    

 عالیق پژًىشی

 

  
   

 سایز مٌارد

 

  
 



 fnmsite@tums.ac.irدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 بسمه تعالی

  كذ هذرك ٍ ضوارُ تاسًگزي:
WB-FR-006/00 

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

 

 

 

                                                                    .1ارسیاتی ػولکزد كاركٌاى در ساسهاى هدف:

 
، ػالها   دّاذ  های  تِ تْتزیي ضکل ًظز ضوا را ًطااى پس اس هطالؼِ ّز جولِ، تا تَجِ تِ طیف، گشیٌِ اي كِ  نحوه تکمیل:

 تشًیذ.

 متوسط خوب عالی 

 قاتلی  اػتواد-1
 الف.ٍق  ضٌاسی

 ّاي استؼالجی استفادُ اس هزخصی ب.ػذم سَء
 ّا استفادُ اس اضافِ كاري ج.ػذم سَء

 د.غیث  ًکزدى
 ُ.آغاس تِ هَقغ كار

   

 ًگزش-2
 الف.ػالقِ تِ كار

   اس آىب.تؼْذ تِ ساسهاى ٍ حوای
 ج.ًگزش ًسث  تِ سایز كاركٌاى

 د.ًگزش ًسث  تِ ػوَم

   

 كیفی  كار-3
 الف.كاهل كزدى كار
 ب.هفیذ ٍ هؤثز تَدى

 ج.اًجام كار در سهاى هَرد ًظز
 د.صحیح تَدى

 ُ.پاكیشُ ٍ هزتة تَدى

   

 اتتکار ػول-4
 الف.آگاّی اس ایٌکِ چِ اقذاهاتی تایذ اًجام ضَد.

 ٍى گذراًذى آهَسش ّاي ٍیژُب.آغاس اًجام ٍظایف تذ
 ج.پیگیزي كزدى ٍظایف كاري

   

 قضاٍت-5
 الف.استفادُ اس خزد ٍ هٌطق هطتزك

 ب.اخذ تصویوات هٌاسة تح  استزس
 

   

                                                 
1
. Stephen E.Condrey, “Handbook of Human Resource Management in Government”, 2005.  

درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  
 دانشكده پرستاري ومامايي 

 



 fnmsite@tums.ac.irدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 ّوکاري-6
 الف.كاركزدى در سهاى ٍ هکاى هَرد تقاضا

 ب.كاركزدى در داخل ٍاحذ یا تخص
 ّا ج.كاركزدى تا سایز ٍاحذّا ٍ تخص

 یزی  )سزپزستاى، هذیزاى، رؤساي ٍاحذ(د.كاركزدى تا هذ

   

 كوی  كار-7
 ضَد. الف.هقذار كاري كِ اًجام هی
 ب.استفادُ كارآهذ اس سهاى.

   

 اهٌی -8
 كٌٌذگاى الف.سایز كاركٌاى/هالقات
 ب.ػادات كاري ضخصی
 ج.استفادُ اس تجْیشات

   

 یادگیزي ٍ تَسؼِ ضخصی-9
 الف.داًص ضغلی

ّاا ٍ ساطَ     ب.تِ ٌّگام تَدى ٍ افشایص داًاص، تَاًوٌاذي  
 هْارت

   

 ضخص-10
 الف.رػای  پَضص هٌاسة

 ب.رػای  تْذاض 
   

 رّثزي-11
 ریشي الف.تزًاهِ

 ب.ساسهاًذّی
 ج.فؼالی  ّاي ّذای  ٍ ّواٌّگی

 د.كٌتزل
 ُ.تَاًائی ٍ توایل تِ پذیزش هسؤلی 

   

    پذیزي ٍ.هسؤلی 
    اي كارآهذ ٍ اثزتخص اى تِ ضیَُي.استفادُ اس كاركٌ

    .ارسیاتی كلی.12
 

 امتیازدهی و تفسیر نتایج: 

 اهتیاس در ًظز تگیزیذ. 1 "هتَسط"اهتیاس ٍ تزاي ّز گشیٌِ  2 "خَب"اهتیاس، تزاي ّز گشیٌِ  3 "ػالی"تزاي ّز گشیٌِ 
 ....هجوَع اهتیاسات خَد را هحاسثِ كٌیذ ٍ در ایٌجا تٌَیسیذ: .............

 اس . ػالیكِ ػولکزد كاركٌاى  دّذ هیًطاى  114تا  80اهتیاس تیي  -
 اس . خَبكِ ػولکزد  دّذ هیًطاى  80تا  50اهتیاس تیي  -

 دارد. در حذ هتَسطكِ ػولکزد  دّذ هیًطاى  50اهتیاس سیز  -
 .داى، تْزاى اًتطارات راُ پٌجن،جلذ  پژٍّطٌاهِ هذیزی ، ،1390 رهضاى، هجیذ، ٍ هقیوی، سیذ هحوذ منبع : 
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