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 پروتکل اجرایی ژورنال کالب در گروه علوم آزمایشگاهی 

 عنوان: -1

 علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان ژورنال کالب در گروه  پروتکل اجرایی

 

 کلیات: -2

 آورده شده است. و.. زمان جلسات، افراد ارائه دهنده و شرکت کننده  از جمله مطلوب برای ژورنال کالب معیارهایدر این پروتکل 

 

 تعریف ژورنال کالب:  -3

بروز ترین روش های تشخیصی در  آن در مورد  طی در و گردد می برگزار دانشجویان و اساتید حضور با که است آموزشی جلسه

 مقاالت جدید متون علمی در زمینه آزمایشگاهی بحث می شود.آزمایشگاه های تشخیص طبی ، پروتکل تشخیصی بیماریها و 

 اهداف: -4

 آزمایشگاهی علوم آگاهی از جدیدترین و مهم ترین دستاوردهای علمی در زمینه -الف

 علوم آزمایشگاهیرشته ی پژوهشی  های آشنایی با طرح -ب

 مشارکت دانشجویان در ارائه مقاالت زیر نظر اساتید هیات علمی -ج

 هارت سخنرانی علمی برای حضور در کنگره ها کسب م -د

 

 دامنه کاربرد: -5

 . می باشدگروه علوم آزمایشگاهی و دانشجویان اساتید دامنه ی کاربرد این دستورالعمل برای 

 

 موارد اجرایی: -6

به صورت زیر اجرا می شود. مسئولیت  ژورنال کالبدانشجویان و استاد مسئول اعضای هیات علمی ، این دستور العمل اجرایی توسط 

نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل در درجه اول بر عهده مسئول و در درجه بعدی مدیریت محترم گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی 

 وارستگان است. 

 

 :فرآیند اجرای دستورالعمل 

 جلسه به صورت هفته در میان تشکیل خواهد شد.  14ژورنال کالب در هر سال تحصیلی )دو نیمسال( حدود  -1

و دانشجویان تعیین شده توسط هفته اول بعد از شروع هر نیمسال تحصیلی تاریخ جلسات ژورنال کالب و اساتید ارائه دهنده  -2

 توسط مسئول ژورنال کالب اعالم خواهد شد. اساتید 

اولین جلسه ژورنال کالب در هفته ی دوم از شروع هر نیمسال آموزشی برگزار خواهد شد و آخرین جلسه آن در هر ترم تا قبل  -3

 از شروع امتحانات عملی دانشجویان خواهد بود. 

ختیار ب در اتقویم آموزشی مربوط به ژورنال کالب شامل اساتید مربوطه و تاریخ ارائه در ابتدای ترم توسط مسئول ژورنال کال -4

واحد فناوری اطالعات جهت درج در سایت بخش گروه علوم آزمایشگاهی گذاشته شود. یک هفته قبل از ارائه با مشخص شدن 

 موضوع ارائه،  تقویم آموزشی ژورنال کالب در سایت توسط مسئول ژورنال کالب به روزرسانی شود.

ده در هر ترم حضور داشته باشند، تسهیالتی با مشورت تمام اعضای برای دانشجویانی که تمام جلسات ژورنال کالب برگزار ش -5

 گروه علوم آزمایشگاهی در نظر گرفته خواهد شد.
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ر برتر در ه یژورنال کالب ها نیینظرات به منظور تع یابیدر جلسه ژورنال کالب و سپس ارز نیاز حاضر ینظرسنج افتیدر -6

 یلیسال تحص

 ارائه در ژورنال کالب به ارائه دهندگان  یارائه گواه -7

 ژورنال کالب توسط مسئول گذاشتن یروابط عموم اریژورنال کالب و در اخت یخبر برگزار هیته -8

  اجرای دستورالعمل:قوانین 

 .باشد می الزامی کالب ژورنال جلسات درعلوم آزمایشگاهی  گروه علمی هیات اعضای تمام حضور -1

 ارائه )یک جلسه ارائه استاد و جلسه دیگر ارائه دانشجو زیر نظر آن استاد( هستند.جلسه  2هر یک از اساتید موظف به برگزاری  -2

در مواردی که جلسات ژورنال کالب به هر دلیلی )تعطیلی رسمی و یا موارد پیش بینی نشده( برگزار نگردید،  بایستی با  -3

 هماهنگی مسئول ژورنال کالب جلسه جبرانی آن برگزار گردد.

 بایستی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع جلسه ی ارائه خود موضوع جلسه را به اعضای گروه اعالم نمایند. افراد ارائه دهنده -4

 مسئول ژورنال کالب با مشخص شدن عناوین ارائه توسط اساتید، تقویم آموزشی گروه را در سایت تکمیل نماید. -5

 مایندن رسانی اطالع دانشجویان به کالس های خود اول جلسه در را کالب ژورنال در کالسی سمینار بهترین ارائه امکان اساتید -6

 (.گردد ارائه نیز کالب ژورنال جلسات در تواند می کالسی سمینار بهترین)

اساتید موظف هستند در پایان ماه اول هر ترم تحصیلی عناوین و نام دانشجویان ارائه دهنده در ژورنال کالب را به استاد مسئول  -7

 دهند.ژورنال کالب تحویل 

 .نمایید ارسال مدیر گروه برای را آن به مربوط گزارش کالب ژورنال جلسه هر از مسئول ژورنال کالب موظف است بعد -8

 سانیر اطالع وارستگانسه روز قبل از جلسه در کانال دانشجویی  قلموضوع ژورنال کالب را حدامسئول ژورنال کالب بایستی  -9

 .نماید

رائه ا در قالب ژورنال کالبجلسه سمینار  قبل ازمی توانند موضوع سمینارشان را  تایید استاد راهنمابا دانشجویان ارائه دهنده  -10

 .(دهند) بسته به نوع ارائه تا یک نمره اضافی برای واحد سمینار در نظر گرفته می شود

 .باشد یالزم االجرا م انیو دانشجو دیتمام اسات یمسئول ژورنال کالب برا یزیبرنامه ژورنال کالب مطابق با برنامه ر یاجرا -11

 

 

 

 

 


