
 شیوه نامه سیر کار در گروه طب سنتی ایرانی بابل

 

  1 
 

 باسمه تعالی

نامهسیرکاردرگروهطبسنتیایرانیشیوه

دانشگاهعلومپزشکیبابل،سنتیدانشکدهطب

 9911نامه؛ مصوبه خرداد  هوم شیودویرایش 

 

 گروه طب سنتی

علوم روسازی سنتی و تاریخ ، دامتشکل از متخصصین طب سنتی ایرانی، : گروه طب سنتی ایرانی9ماده 

 باشد. می پزشکی 

گیری از اعضای گروه، از بین اعضای هیأت  مدیر گروه با رأیمطابق با شیوه نامه انتخاب مدیران گروه، : 2ماده 

ای به  فرد پیشنهادی، طی نامه .شود سال، تعیین می 2ی گروه و به مدت علمی پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسم

حکم انتصاب مدیر گروه، توسط  ل جهت انتصاب، صورت گیرد.معاونت آموزشی معرفی شده تا سایر مراح

 ریاست دانشگاه صادر می شود.

 9حداقل سالی الزم است وزشی، های آم با سایر گروه روه طب سنتی ایرانی: به منظور تعامل بیشتر گ9ماده 

های آموزشی، برای  گروهد. در این راستا، مکاتبه با ریزی شو برنامه های دیگر توسط اعضای گروه، جلسه با گروه

 گردد. ای انجام می صورت دوره های عالقمند، به اطالع از گروه

: برنامه ریزی به نحوی صورت گیرد که در صورت وجود موضوع قابل طرح، ماهانه، حداقل یک جلسه 4ماده 

الزم  ی باشد.گروه، برای بررسی موارد مذکور، برقرار گردد. هماهنگی برگزاری جلسات، برعهده مدیر گروه م

و با حضور اعضای هیات علمی تشکیل شود که مذاکرات، در آن  است یک گروه در فضای مجازی جهت گروه

 گروه مجازی صورت گیرد.

گروه طب سنتی  جهت شرکت فراگیران و اعضای هیات علمی ست گروهی در فضای مجازی: الزم ا5ماده 

 ها، به واسطه آن، صورت گیرد. ها و نظرخواهی تشکیل گردد که اطالع رسانی ،ایرانی
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: بر مبنای رسالت و اهداف دانشکده، جذب اعضای هیات علمی به صورت طرحی و یا پیمانی میسر 6ماده 

خواهد بود. برای تعیین تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز، تعداد واحدهای مصوب طب سنتی در دانشکده و 

واحد طب سنتی در  996، حداقل 9444سال، محاسبه می گردد. با توجه به اینکه تا سال  5نشگاه، هر دا

 نفر هیات علمی در این حیطه مورد نیاز خواهد بود. 94دانشگاه علوم پزشکی بابل، وجود خواهد داشت. تعداد 

خواهد بود. به این صورت که  :  ورود همه اعضای هیات علمی به گروه، در قالب نیروی تعهدات خدمت9تبصره 

مقاله به صورت  2که فرد موردنظر، حداقل  نیروی متقاضی، درخواست خود را به گروه ارسال می کند. در صورتی

با نظر  بعد از یک جلسه مصاحبه ی مقدماتی،  اسم اول یا نویسنده مسوول، در دوران تحصیل داشته باشد،

م خواهد شد. در صورت نیاز به هیات علمی، این درخواست به معاونت موافق اکثریت اعضای گروه، مکاتبه  انجا

 توسعه دانشگاه، ارسال خواهد شد.

ها برای اعضای هیات علمی  : درخواست قراردادن ردیف استخدامی در فراخوان هیات علمی دانشگاه2تبصره 

وی طرحی در دانشکده سال به عنوان نیر 2طرحی، در صورتی انجام خواهد شد که عالوه بر حضور حداقل 

 یط الزم را داشته باشد:حضور فعال داشته، شرا

  2حداقل ( مقاله تحقیقی اصلیoriginal article در مجالت با ایندکس ،)PubMed ،ISI ، 

Scopus.چاپ نموده باشد 

  نمره رضایتمندی از آموزش درEDC  ،ترم حضور داشته باشد 4در طی  5از  4دانشگاه حداقل. 

  و طبق چک  مدیر گروه با کسب نظر از اعضای گروه ،محوله به عضو هیات علمی شرح وظایفدر حیطه

کار گروهی ایشان  تعامل و روحیه، 1در خصوص ارزشیابی اعضای هیات علمی از یکدیگر لیست موجود

 . نمایدتصدیق و تایید  را

 سال، حداقل  2پزشک بودن، فعالیت مناسب در سالمتکده داشته و به طور متوسط در طی  در صورت

بیمار در ماه، در سالمتکده دانشگاه، ویزیت کرده باشد و اسامی بیماران در سامانه، ثبت شده  54

 باشد.

 در صورت تحقق شرایط فوق، درخواست کتبی متقاضی به گروه ارسال و بدون حضور ایشان، در گروه 

بررسی شده و در صورت توافق کامل اعضای گروه، مکاتبات با معاونت آموزشی جهت درخواست ورود 

 پذیرد. ردیف استخدامی طب سنتی، در اولین فراخوان ممکن صورت می

                                                           
1
 چک لیست رضایتمندی گروه در خصوص تعامل  همکاری عضو هیات علمی با گروه 



 شیوه نامه سیر کار در گروه طب سنتی ایرانی بابل

 

  3 
 

 حضوری با معاونت آموزشی ه در جلسعالوه بر مکاتبه، در صورت نیاز،  مدیر گروه و رئیس دانشکده

گروه در خصوص جذب متقاضی، بر مبنای مستندات مصوب تصمیم  نظرات و حضور پیدا کرده و از

 دفاع می نمایند.

: با تصویب گروه،  متخصصین رشته های مرتبط که به صورت غیر هیات علمی مشغول به کار می 9تبصره 

 باشند، می توانند به عضویت گروه در آمده و در صورت نیاز، واحد آموزشی نیز داشته باشند.

، جهت آموزش اعضای هیات علمی توسط معاون آموزشی دانشکده دانشگاه EDC: هماهنگی مداوم با 7ماده 

  های آموزش نوین )حضوری/ غیر حضوری( صورت گیرد. به این نحو که در هر برنامه دانشکده در مورد روش

 EDCطب سنتی، دعوت گردد. همچنین هماهنگی الزم با  هگرو، حداقل یک عضو هیات علمی EDCآموزشی 

های نوین آموزشی،  درجه اساتید، استفاده از روش 964دانشگاه صورت گیرد تا در ارزشیابی  EDCدانشکده و 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

فراگیران  سال آموزشی، طرح درس را در اختیار : اعضای هیات علمی گروه، موظف اند در ابتدای هر نیم8ماده 

قرار دهند. ضمنا الزم است، این موارد جهت بارگزاری در سایت دانشکده، جهت مسوول سایت ارسال شود. هم 

های  های آموزشی دیگر، شامل انواع روش سال، برنامه چنین معاونت آموزشی دانشکده، در ابتدای هر نیم

های متفرقه، حضور در اردوها  ، کارگاهJournal clubو  Case Reportیادگیری حضوری و غیرحضوری از قبیل 

 ریزی نموده و به اطالع فراگیران خواهد رساند. و ... را برنامه

: مدیر آموزشی گروه، زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده، موظف است در ابتدای هر ترم و نیز به صورت   1 ماده

بندی مشخص دروس را تهیه نموده و در اختیار  تجمیعی در ابتدای هر ورودی، تقویم آموزشی و نیز برنامه زمان

 قل گردد تا در سایت نیز بارگزاری گردد.فراگیران قرار دهد. ضمنا این موارد باید به مسوول سایت دانشکده منت

دانشگاه در مورد  EDCهای آموزشی در  رسانی کافی از برگزاری کارگاه : مدیر گروه، موظف است اطالع94ماده 

راهبردهای متنوع و نوین آموزشی حضوری/ غیرحضوری در تدریس را به اعضای گروه انجام دهد. ضمنا الزم 

و نیز  Skype ،google meetافزارهای برگزارکننده آموزش غیرحضوری  نرم است تالش شود تا حد امکان از

 تولید محتواهای غیر حضوری برای ارائه دروس، استفاده گردد.

های ارائه شده، در  % درس25بیش از  9444: اعضای گروه موظف اند به سمتی حرکت نمایند که تا سال 99ماده 

 ها، لحاظ گردد. درسهای نوین و متنوع، در طرح  قالب روش
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دانشگاه، به نحوی انجام گردد که  EDCهای ارزشیابی درسی، به صورت ساالنه، با هماهنگی  : شاخص92ماده  

های آموزشی نوین و متنوع، مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، ترغیب دستیاران به انجام مباحثه  روش

(small group discussion)خوانی، منظم کردن ارائه  قه متنهای متفر ، برگزاری کالسJournal club  توسط

های ارزیابی فراگیران و اعضای هیات علمی،  عنوان شاخص ، بهJournal clubهای هفتگی  دستیاران و نیز برنامه

 مورد توجه قرار گیرد.

 آموزش:

عضو هیات و واحدهای موظفی هر : با توجه به تعداد واحدهای درسی موجود در رشته طب سنتی 99ماده 

 ی اعضای گروه، انجام خواهد شد.علمی، تقسیم واحدها توسط مدیر گروه و با هماهنگ

ای با حضور تمام اعضای هیات علمی دانشکده و مدیر  سال اول، جلسه : در ابتدای هر ورودی، در نیم94ماده 

و ضمن ارائه مسیر آموزشی، آرایش ترمی و قوانین  تحصیالت تکمیلی دانشکده، با فراگیران جدید برگزار شده

آموزشی و پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اخالقی گروه و دانشگاه، به سواالت فراگیران در این زمینه، پاسخ 

 داده خواهد شد.

: معاونت آموزشی دانشکده، ساالنه، یکی از اعضای هیات علمی گروه را، به عنوان مشاور تحصیلی و 95ماده 

نماید. مشاوره هر ورودی، برمبنای  اجتماعی فراگیران تا قبل از دوره پژوهشی، معرفی می-مت روانیسال

موجود است( انجام وظیفه نموده و در صورت نیاز، به مراکز   های موجود )که در سایت دانشکده دستورالعمل

 مرتبط در دانشگاه، به صورت محرمانه، ارجاع خواهد داد.

باشد که با هماهنگی  های آموزشی، معاون آموزش دانشکده می سارت بر برگزاری منظم کال: مسوول نظ96ماده 

های حضور و  ها را منطبق با استانداردهای آموزشی، کنترل می  نماید. برگه مدیر آموزشی، برقراری منظم کالس

 غیاب توسط آموزش، تهیه شده و در ابتدای ترم تحصیلی به اساتید داده خواهد شد.

سال،  سال، پایان نیم های مهم آموزش )انتخاب واحد، شروع نیم رسانی در مورد تاریخ ره: الزم است اطالعتبص

 های اجتماعی، به دانشجویان، اطالع رسانی گردد. رسان حذف و اضافه و سایر موارد( از طریق پیام

کارگاه با عناوین آموزشی و پژوهشی مورد نیاز  4: عالوه بر واحدهای آموزشی مصوب، ساالنه، 97ماده 

دستیاران و دانشجویان، برای ترمیم نیازهای آموزشی ایشان، توسط معاون آموزشی صورت گیرد. بهتر است 

یان را در کار، در نظر عناوین کارگاه و اساتید، به نوعی انتخاب گردد که نیازهای آینده دستیاران و دانشجو
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اند، برای تدریس، دعوت  بگیرد. لذا مناسب است از فارغ التحصیالنی که در یک حیطه خاص، کار تخصصی کرده

 به عمل آید.

، از دستیاران و فارغ التحصیالن این رشته در Ph.D: در رشته طب سنتی ایرانی، مطابق آیین نامه 98ماده 

های آموزشی جهت  تر، استفاده شود. تا حد امکان کالس های پایین لدانشکده، جهت آموزش دستیاران سا

 ها، با کمک دستیاران طب سنتی ایرانی انجام گردد. دانشجویان سایر رشته

: الزم است برای تحقق رشد فردی، شخصیتی و ایجاد نشاط بین فراگیران و اساتید، ساالنه یک کارگاه 91ماده 

ریزی این کارگاه، با مدیریت  ریزی گردد. برنامه در محیط طبیعی، برنامه آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی

های مختلف دستیاران طب سنتی ایرانی خواهد بود. الزم است  معاون آموزشی دانشکده و نماینده ورودی

شناس برای استفاده حداکثری از این کارگاه، صورت گیرد.  ها برای حضور یک نفر از اساتید گیاه هماهنگی

 های الزم با معاونت آموزشی دانشگاه، جهت تامین هزینه مالی کارگاه، صورت گیرد. چنین هماهنگیهم

نمره، متعلق به  74نمره،  944. از این نمره می باشد 944: امتحان جامع: نمره امتحان جامع، شامل 24ماده 

نمره مربوط به آزمون شفاهی خواهد  95سوابق دستیار و نیز ه نمره متعلق ب 95نمره شامل  94آزمون کتبی و 

 بود.

و سواالت تشریحی برگزار خواهد شد.   (MCQنمره آزمون کتبی، با استفاده از سواالت چند گزینه ای ) 74%

بندی مستندات آن، در جلسه گروه، مشخص  نمره سوابق دستیار، با تمرگز بر الگ بوک دستیار و جمع 95%

 خواهد شد.

سوال، شامل شناسایی مفردات دارویی، بحث های آشنایی با پژوهش،  5برای آزمون شفاهی، حداقل  

های مدیریت بیمار، درک صحیح از مبانی و اصول طب سنتی و نیز آشنایی با اصول سبک زندگی در  توانمندی

 مدیریت بیمار، طرح خواهد شد.

 پژوهش:

 این دو شکل می باشد:: انواع طرح های پژوهشی در گروه به 29ماده 

 پژوهشی شورای تصویب به که )ای توسعه یا کاربردی بنیادی،(است ای پژوهشی طرح :داخلی پژوهشی طرح

 باشد؛ شده تأمین دانشگاه اعتباری منابع از آن بودجۀ و رسیده مرکز /دانشکده
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 میان آن اجرای قرارداد که )سعهای تو یا کاربردی بنیادی،( ست ا پژوهشی ای طرح :خارجی پژوهشی طرح-

 اعتباری منابع ار آن بودجۀ و امضا مجری عنوان به مرکز /و دانشکده کارفرما عنوان به داشکده ار خارج نهادی

 باشد. شده تأمین کارفرما

 .شوند می مطرح پژوهشی طرح قالب در گروه، های نامه پایان تمامی گروه مصوبه طبقتبصره: 

حداقل مورد نیاز ساالنه موظف است  دستورالعمل ترفیع سالیانه،مطابق با  ،هر عضو هیات علمی گروه: 22ماده 

 سهمیه مبنای بر گروه علمی هیات اعضای بین ها نامه پایان تقسیم .باشد داشته پژوهشی را های فعالیت از

 رعایت با( PhDآموزشی دوره دکترای تخصصی ) نامه نییآ 95ماده  با مطابق و ،سال هر ابتدای در شده تعیین

 گیرد. می صورت توزیع متعادل در بین اعضای هیات علمی

 یمجرامر توسط  یابتدادر ،ی/خارجیداخل آزاد طرح نامه، انیپا از اعم یپژوهش یها طرح یتمام: 29ماده 

مطابق با آیین نامه تصویب ، گروهی اعضا نظراتاعمال  وشود و پس از اخذ  یگروه مطرح م درطرح  مسئول

 طرح های پژوهشی دانشکده، روال آتی در جلسات منظم گروه و شورای پژوهشی دانشکده طی خواهد شد.

 پژوهشی های طرح در مشارکت صورت به تواند می نامه، پایان از غیر دانشجو هر پژوهشی فعالیت: 24ماده 

 . گیرد صورت دانشجویی تحقیقات کمیته با همکاری و علمی هیات اعضای

دفاع از پروپوزال در گروه حاضر شود و جهت دانشجوی دکترای تخصصی موظف است در یک جلسه : 25ماده 

 پروپوزال را ارائه نماید.

پس از تصویب طرح )پایان نامه(، هرگونه تغییر در روش کار باید ابتدا در گروه مطرح شود و پس از : 26ماده 

 پژوهشی دانشکده نیز مطرح و تایید شده و سپس به پژوهشکده منتقل گردد.تایید در جلسه شورای 

شرایط الزم و خروجی پژوهشی حاصل از پایان نامه برای احراز شرایط دفاع از پایان نامه، مطابق با : 27ماده 

 ( می باشد.PhDآموزشی دوره دکترای تخصصی ) نامه نییآ

پایان نامه مطابق با آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی مراحل پیش دفاع و دفاع نهایی از : 28ماده 

(PhDو دستورالعمل مصوب دانشکده ))صورت می گیرد. ، تحت نظارت معاون پژوهشی )نماینده پژوهشی 
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 درمانی:

: سالمتکده: سامانه پیامکی نرم افزار ترنج جهت نظرسنجی از گیرندگان خدمت از اعضای هیات علمی، 21ماده 

دستیاران و دانش آموختگان گروه فعال گردد. همچنین تالش شود نظرات گیرندگان خدمت در راستای بهبود 

 های آموزشی، مورد استفاده قرار گیرد. برنامه

 فارغ التحصیالن:

های مجازی دانشکده،  دستیاران فارغ التحصیل این دانشکده، تا زمان تمایل شخصی در تمام گروه: 94ماده 

، حاضر بوده و از Journal clubو  Case Reportهای مجازی  های اطالع رسانی دانشکده، گروه شامل گروه

 ها، همکاری نمایند. ایشان درخواست شود تا به صورت فعال، تمام زمینه

باشند، در بحث داوری  های دیگر به عنوان هیات علمی فعال می  ران/دانشجویان که در دانشگاهدستیا تبصره:

 ها، در اولویت قرار گیرد. نامه ها و پایان ها، طرح پروپوزال

های موجود  التحصیالن تا حد امکان، توسط مدیر گروه، پیگیری گردد و زمینه وضعیت اشتغال فارغ: 99ماده 

های فعال دستیاران کشور، جهت جستجوی محل خدمت، به  همچنین گروه رسانی شود. اطالعبرای این امر، 

 دستیاران و دانش آموختگان معرفی گردد.

آموختگان طب سنتی  های آموزشی با حضور دانش های مداوم ساالنه، جهت برگزاری کارگاه : هماهنگی92ماده 

شگاه، مرکز آموزش مداوم و معاونت تحقیقات وفناوری و دان EDCهای تخصصی هر فرد، با  ایرانی، در زیرشاخه

 نیز معاونت آموزشی دانشگاه، صورت گیرد.

 

در گروه طب سنتی دانشگاه علوم  11خرداد  97تبصره در تاریخ  6ماده و  92ویرایش دوم این شیوه نامه در 

  پزشکی بابل، مصوب شد.


