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دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

Logbook
دفترچه ثبت فعالیت های مرتبط با پژوهش دانشجویان پزشکی

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

دانشجوی محترم :
دفترچه حاضر تحت عنوان  ) LB( Logbookپژوهشی دوره ی پزشکی عمومی  ،به منظور ثبت فعالیتهای مرتبط با پژوهش شما در طول دوره و بررسی
میزان حضور شما در برنامه های مرتبط با پژوهش اعم از حضور در ژورنال کالب ها ،جلسات دفاع از پروپوزال ،جلسات دفاع از پایان نامه و  ،...تدوین
شده است  .درپایان دوره اطالعات موجود در  LBجهت ارزشیابی شما مورد استفاده قرار می گیرد .از شما انتظار می رود ضمن ثبت کامل اطالعات در

حفظ آن کوشا باشید .
تدوین و نگارش :دانشکده ی پزشکی
همکاری در تدوین و انتشار CRDU :بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی عالمه بهلول گنابادی (ره)

جلسات ژورنال کالبی که دانشجوی پزشکی در آن ها حضور داشته است:
ژورنال کالب موضوعی
نام و امضاء استاد مسئول
تاریخ

عنوان ژورنال کالب
ارائه دهنده

محل

ژورنال کالب/معاون آموزشی

برگزاری

پژوهشی بیمارستان

1

2

3

ژورنال کالب متدولوژیک
نام و امضاء استاد مسئول
تاریخ

عنوان ژورنال کالب
ارائه دهنده

محل

ژورنال کالب/معاون آموزشی

برگزاری

پژوهشی بیمارستان

1

2

ژورنال کالب مبتنی بر شواهد ()Evidence Based Journal Club
نام و امضاء استاد مسئول
تاریخ

عنوان ژورنال کالب

ارائه دهنده

1

2

1

محل

ژورنال کالب/معاون آموزشی

برگزاری

پژوهشی بیمارستان

جلسات دفاع از عنوان (پیش -پروپوزال) که دانشجو در آن شرکت داشته است:
نام و امضاء استاد
تاریخ

عنوان پیشنهادی پایان نامه (پیش

ارائه دهنده

پروپوزال)

محل

راهنما/معاون پژوهشی

برگزاری

دانشکده پزشکی

1

2

3

4

جلسات دفاع از پایان نامه که دانشجو در آن شرکت داشته است:
نام و امضاء استاد
تاریخ

عنوان پیشنهادی پایان نامه (پیش

ارائه دهنده

پروپوزال)
1

2

3

4

2

محل

راهنما/معاون پژوهشی

برگزاری

دانشکده پزشکی

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود.
شماره دانشجویی:
نام دانشجو:
تاریخ شروع دوره ی بالینی (فیزیوپاتولوژی) ............./............/........... :

این قسمت توسط معاونت پژوهشی دانشکده تکمیل می شود.
تایید می گردد که خانم/آقای  .................................................در فعالیت های مرتبط با پژوهش دانشکده ی پزشکی و بیمارستان
آموزشی ،پژوهشی درمانی عالمه بهلول گنابادی (ره) شرکت کرده و وظایف مشخص شده در دوره را به طور کامل انجام داده
است.
تاریخ............./............./...........:
نتیجه ارزشیابی:
مهر و امضاء معاون پژوهشی

مقررات تکمیل :Log book
 -1کارآموز موظف است عملکرد پژوهشی خود را تا قبل از دفاع از پروپوزال و پایان نامه ،طبق جداول مندرج در  Log bookثبت
و به امضاء استاد مربوطه برساند .
 -2کارآموز موظف است  Log bookخود را در پایان دوره به معاونت پژوهشی تحویل دهد.
 -3توصیه می شود که دفترچه  LBرا همواره به همراه داشته باشید تا موارد خطا در عدم یادآوری اطالعات کاهش یابد.
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