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  بسمه تعالی

شما منوط به  زمونتکمیل آموزش و آدانشجوي محترم لطفا در نگهداري و تکمیل این دفترچه کوشا باشید. 

الگ بوك را به مدیر گروه تحویل  ،در پایان هر ترمارائه دفترچه تکمیل شده به آموزش دانشکده است. لطفا 

را مطالعه کرده و در پایان هر ترم با شما مصاحبه  مدیر گروه و اساتید راهنماي آموزشی شما آن دهید.

  بهتر آموزش به شما یاري خواهد کرد. خواهند کرد. نتیجه این مصاحبه، اساتید را به ارائه

  محترم: دستیاران توجه قابل

  .دیکن اقدام آن تائید و مشخصات ثبت به نسبت ذکر شده در الگ بوك فعالیتهر  تکمیل از پس •

فعالیت هاي خود  فهرست است گروه اعضاي اختیار در آموزشی گروه بررسی جهت بوك گال که مدتی در •

  .کنید وارد آن در را اطالعات بوك گال مجدد دریافت از پس بالفاصله و ردهک ثبت دیگري جاي در را

 هاي حل راه ونظرات  استاد راهنماي آموزشی یا گروه مدیر به تحویل الگ بوك در پایان هر ترم زمان در •

  .دیده ارائه را خود پیشنهادي

اول دارد. لذا شرح فعالیتها را تا آخر  نیاز به اقدام شما از همان ترم ي ترم سوم و چهارمبعضی از فعالیتها

  الگ بوك مطالعه کرده و از همان ترم اول براي فعالیتهاي مذکور اقدام کنید.
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  نام:

  نام خانوادگی:

  شماره دانشجویی:

  ترم اول:

 صفحه از متن برگزیده عربی به فارسی 10ترجمه حداقل  - 1

 عنوان کتاب:

  مسوول درس متون پزشکی عربی محل امضاء

  

 

 صفحه منتخب از نسخ خطی فارسی10صحیح ت - 2

  عنوان کتاب:

 

  محل امضاء مسوول درس متون فارسی

  

(شامل توضیح در باره مجله و نویسندگان، ارائه خالصه  ورنال کالب در زمینه طب سنتیژارائه یک  - 3

 مقاله ایرادها و نقاط قوت مقاله و بحث کالسی)

  عنوان مقاله:

  عنوان مجله و سال انتشار:

 ارائه:تاریخ 

  ل ژورنال کالبوتاریخ و محل امضاء مسو

  

 (در زمینه مشخص شده) ارائه یک تحقیق کالسی بصورت کنفرانس و پاورپوینت - 4

  عنوان تحقیق:

 تاریخ ارائه:

  ول درس کلیات و امور طبیعیهومحل امضاء مس

  

 MORNING REPORTجلسه  5شرکت در  - 5
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  MORNING REPORTغیاب  بر اساس دفتر حضور و محل امضاي مسوول آموزش

  

  

(در  (تصویر گواهی شرکت در کارگاه پیوست شود)(شی گروه زمورد شرکت در کارگاههاي آمو 5 - 6

 صورت عدم برگزاري کارگاهها به تعداد کافی در ترمهاي آینده تکمیل شود)

 

  مورد شرکت در جلسه دفاع پایان نامه یا دفاع از پروپوزال 3 - 7

 

  

  

  پیشنهادات دستیار:
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 با تعامل از پس.........  سال دستیار...................  دکتر آقاي/ خانم  بوك  لوگ بررسی از حاصل نتایج خالصه

  :باشد می زیر شرح به................ تاریخ در ایشان

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آموزشی راهنماي استاد امضاي                                                   دستیار امضاي
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  :نام

  :خانوادگی نام

  :دانشجویی شماره

  رم دومت

 ارائه یک تحقیق در زمینه حفظ الصحه بصورت کنفرانس و پاورپوینت - 1

  محل امضاء مسوول درس حفظ الصحه

 خالصه ارائه نویسندگان، و مجله باره در توضیح ارائه دو ژورنال کالب در زمینه طب سنتی (شامل - 2

 )سیکال بحث و مقاله قوت نقاط و ایرادها مقاله

  :1عنوان مقاله  -

  عنوان مجله و سال نشر

  تاریخ ارائه:

  :2 مقاله عنوان -

  نشر سال و مجله عنوان

  تاریخ ارائه:

  محل امضاء مسوول ژورنال کالب

  

 ل درس اسباب و علل عملیوشرح حال اولیه بصورت گفتگو با بیمار و ارائه آن به مسو 5اخذ  - 3

  محل امضاء استاد 

 بانی عالج بصورت کنفرانس و پاورپوینتارائه یک تحقیق در زمینه م - 4

  محل امضاي مسوول درس مبانی عالج

  

  قرابادین و مفردات مدرس اساتید نظر با قرابادین و مفردات زمینه در تحقیق یا سمینار یکارائه  - 5

  امضا، مسوول درس مفردات و قرابادین عملی

  MORNING REPORT جلسه 10 در شرکت   - 6

   غیاب و حضور دفتر اساس بر آموزش مسوول امضاي محل

MORNING REPORT  
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 و عنوان تعیین. است الزامی تحقیق روش درس گذراندن از بعد 2 ترم در پروپوزال عنوان یک ارایه - 7

 مسوول با نهایی تایید و آموزشی راهنماي استاد و دانشجو برعهده آن مختلف قسمتهاي تکمیل

 با مطابق است بهتر ودانشجو باشد  نامه پایان موضوع می تواند آن موضوع. است تحقیق روش درس

  .باشد دانشکده پژوهشی اولویتهاي

  عنوان پروپوزال:

  

   تحقیق روش و آمار درس مسول امضاي محل

  

 

  پیشنهادات دستیار:
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 با تعامل از پس.........  سال دستیار...................  دکتر آقاي/ خانم  بوك  لوگ بررسی از حاصل نتایج خالصه

  :باشد می زیر شرح به................ تاریخ در نایشا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آموزشی راهنماي استاد امضاي                                                   دستیار امضاي



٩ 
 

 

  :نام

  :خانوادگی نام

  :دانشجویی شماره

  ترم سوم

نشجو با ذکر نام و نام (پرونده توسط دا 1شرح حال با تشخیص افتراقی در کارورزي  10ارائه  - 1

  خانوادگی دانشجو در انتهاي شرح حال امضاء شود):

  :1شماره پرونده بیمار -

  شکایت مراجعه:

  تشخیص:

  :2بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :3بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :4بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :5بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :6بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :7بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :8بیمار پرونده شماره  -
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  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :9بیمار  پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :10بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  1امضاي مسوول درس کارورزي محل 

 

 ارائه یک تحقیق در زمینه مباحث جامع بصورت کنفرانس و پاورپوینت - 2

  امضاء مسوول درس مباحث جامع

  

  

  پاورپوینت و کنفرانس بصورت معالجات زمینه در تحقیق یک ارائه - 3

  معالجات درس مسوول امضاء

  

  3 ترم پایان تا سنتی بط با مرتبط انگلیسی یا فارسی مقاله عنوان یک حداقل میت ساب - 4

  

  فصد مورددو  حداقل مشاهده و دستیاري و شرکت - 5

  مربوطه استاد امضاء

  

 مورد حجامت شرکت و دستیاري و مشاهده حداقل دو - 6

  مربوطه استاد امضاء

  

 با حضور استادیا ماساژ انجام یک مورد غمز  - 7

  مربوطه استاد امضاء

  

 گرم بادکش 2 حداقل انجام در دستیاري و شرکت و مشاهده - 8

  مربوطه استاد امضاء
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 ارائه دو ژورنال کالب - 9

  :1 مقاله عنوان  -

  نشر سال و مجله عنوان

  :ارائه تاریخ

  :2 مقاله عنوان  -

  نشر سال و مجله عنوان

  :ارائه تاریخ

  کالب ژورنال مسوول امضائ

  

  

  پیشنهادات دستیار:
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 با تعامل از پس.........  سال دستیار......... .......... دکتر آقاي/ خانم  بوك  لوگ بررسی از حاصل نتایج خالصه

  :باشد می زیر شرح به................ تاریخ در ایشان

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آموزشی راهنماي استاد امضاي                                                   دستیار امضاي
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  :نام

  :خانوادگی نام

  :دانشجویی شماره

  ترم چهارم

  

شرح حال با تشخیص و معالجه پیشنهادي (درج امضا و نام و نام خانوادگی  20ارائه  - 1

 دانشجو در پرونده بیمار الزامی است)

  :1بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :2بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :3بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :4بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :5بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :6بیمار پرونده شماره  -
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  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :7بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :8بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :9 بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :10بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :11بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :12بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :13بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص
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  :14بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :15بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :16بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :17بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :18بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :19 بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  :20بیمار پرونده شماره  -

  :مراجعه شکایت

  :تشخیص

  2امضاي مسوول درس کارورزي

 برگ فرم پیگیري بیمار به ترتیب مشخص شدهه د ارائه - 2
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  2کارورزي درس مسوول امضاي

 

بیمار اورژانس از دیدگاه طب سنتی (شامل طول، عرض، ارتفاع، قوت،  10گزارش نبض  - 3

 سرعت، قوام رگ و نظم)

 : جنس:            سن:         تشخیص:     1بیمار -

 نبض:   -

  :     شخیصت:         سن:            جنس: 2بیمار -

 :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس: 3بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس: 4بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس 5بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس: 6بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن     :       جنس: 7بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس: 8بیمار -

  :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس :9بیمار -

 :  نبض -

  :     تشخیص:         سن:            جنس: 10بیمار -

  :  نبض -

  

  ارائه دو ژورنال کالب: - 4

  :1 مقاله عنوان  -

  نشر الس و مجله عنوان

  :ارائه تاریخ
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  :2 مقاله عنوان  -

  نشر سال و مجله عنوان

  :ارائه تاریخ

  کالب ژورنال مسوول ءامضا

  استاد نظارت با انسان روي بر موفق فصد عدد یک انجام - 5

  مربوطه استاد امضاء

 انجام یک مورد حجامت با نظارت استاد - 6

 مربوطه استاد امضاء

 با نظارت استاد گرم انجام یک مورد بادکش - 7

  مربوطه استاد امضاء

  

  پیشنهادات دستیار:
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 با تعامل از پس.........  سال دستیار...................  دکتر آقاي/ خانم  بوك  لوگ بررسی از حاصل نتایج خالصه

  :باشد می زیر شرح به................ تاریخ در ایشان

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزشی  راهنماي استاد امضاي                                                   دستیار امضاي
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  بعد از آزمون جامع طب سنتی

 مورد شرکت در کارگاههاي آموزشی گروه  10 - 1

 مشارکت در تدریس واحدهاي طب سنتی  - 2

 تدریس در کارگاه آموزش طب سنتی براي عموم (حداقل یک جلسه) - 3

 پوستر یک حداقل ارائه و سنتی طب زمینه در المللی بین یا داخلی همایش یک حداقل در شرکت - 4

  همایش در سنتی طب زمینه در سخنرانی یا

  

  پیشنهادات دستیار:


