
  
  باسمه تعالي

   راهنماي داوطلبان

  ٩٨سال  ايرانيمصاحبه دكتراي تخصصي طب  آزمون
  

  )امتياز  ٧زبان انگليسي ( تسلط بر :)١ايستگاه شماره (

  دقيقه است. ٥زمان ايستگاه 

( مكالمه كوتاه، درك مطلب و ترجمه متن تخصصي مي باشد) و ضمن معرفي خود به اين ايستگاه سه قسمت دارد كه شامل: 

  نمائيد.شود كه آن را به زبان انگليسي قرائت نموده و ترجمه ميزبان انگليسي يك متن تخصصي به شما ارائه مي

 
ن، تحصيالت، رشته تحصيلي پايه و دانشگاه محل  تحصيل و پاسخ به معرفي خود به انگليسي: شامل نام و نام خانوادگي، س .1

 دقيقه). ٢يك سؤال از وضعيت تحصيلي در دوره عمومي (
 دقيقه)٢خواندن و ترجمه يك پاراگراف از متن تخصصي رشته مورد پذيرش ( .2

 دقيقه) ١ترجمه و توضيح محتواي متن و اصطالحات مربوط ( .3

  تواند در مديريت زمان آن را لحاظ نمايد.  باشند و داوطلب ميهاي ارائه شده پيشنهادي ميزمان

  

  امتياز)  ٥جستجوي منابع علمي ( :)٢ايستگاه شماره (

نماينـد. در اين ايستگاه ممتحنين يك موضوع مرتبط با طب ايراني را براي جستجو در منابع اطالعاتي معتبر علمي معرفي مي 

پيدا نمايد. (متن كامل مقاله مورد  متناسب با موضوعداوطلب بايد با انتخاب كليد واژه از طريق پايگاه مناسب حداقل يك مقاله 

  نظر است)

  

  

  



  

 

  امتياز) 1٥(» Scientific Presentation«ارائه شفاهي  مطالب علمي :)٣(ايستگاه شماره 

  

   راهنماي داوطلب :
  دقيقه است. ٥زمان ايستگاه 

  
دقيقه فرصت داريد كه در خصوص يكي از موضوعاتي كه قبال به شما اعالم شده است سخنراني كوتاهي را بدون استفاده ٣در اين ايستگاه 

  به صورت گفتاري ارائه نماييد. از تكنولوژي خاصي و صرفاً

  موضوعات پيشنهادي

  عناوين انتخابي:

  اخالط -

 اركان -

 مزاج -
  

  امتياز) 1٥(ميزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله مستخرج از آن  :)٤( ايستگاه شماره

در اين ايستگاه شما بايستي در مورد پايان نامه آخرين مقطع تحصيلي و مقاله مستخرج از آن (در صورت وجود) به سواالت مطرح شده 
با توجه به اينكه ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه الزامي مي باشد داوطلبان الزم است حتماً يك نسخه از پايان نامه خود را پاسخ دهيد. 

ترم آخر بايد پايان نامه دفاع شده يا آماده دفاع خود را جهت ارايه به گروه مصاحبه  دانشجويانه باشند. همراه داشت

  عدم ارايه پايان نامه موجب كسر امتياز مربوط به اين بخش مي شود.كننده به همراه داشته باشند. 

  

  

  

  

  



  

  

  امتياز) ٥فارسي تخصصي ( زبان عربي و تسلط بر :)٥ايستگاه شماره (

 مي كنند.  از يك روش  واحد براي همه استفاده امتحانيبراي سنجش درك متون تخصصي رشته در اين ايستگاه ممتحنين 
، درك و ترجمه طراحي شده است. كه با خواندن متن در دو بخش فارسي تخصصي و عربي تخصصي قسمتي ٢يك امتحان 

ن را قرائت آمتن تخصصي به شما ارائه مي شود كه يك  شود.مي، داوطلب ارزيابي متن تخصصي و درك اصطالحات تخصصي
به شما ارائه مي گردد و شما بايد معادل فارسي آن را بيان اصطالح تخصصي رشته چند  ،يد و در انتهاائنمنموده و ترجمه مي

  كنيد.

 دقيقه) ٣(تخصصي      اصطالح دوتوضيح  و ترجمه ،ايرانيطب رشته  عربياز متن تخصصي  قسمت يكخواندن و ترجمه  .1
 دقيقه) ٢( تخصصي  اصطالح  دو توضيح و ترجمه ،ايرانيطب رشته  فارسياز متن تخصصي  قسمت يكخواندن و ترجمه  .2

  

  

  امتياز) ٥( case معرفي :)٦( ايستگاه شماره 

معرفي مي نمايند. نحوه مديريت و  caseدر اين ايستگاه ممتحنين براي سنجش، تسلط و ارزيابي شما در موارد باليني، يك 

  تشخيص و درمان مورد آزمون قرار مي گيرد.

  

  امتياز) ٥ميزان آشنايي با رشته طب سنتي (: )٧ايستگاه شماره (

  با رشته طب سنتي و ميزان عالقه و علت شركت در آزمون مي باشد.راي سنجش ميزان آشنايي شما باين ايستگاه 

 

 امتياز) ٤٠امتياز )(مجموع   ٢٥امتياز ) پژوهشي (  ١٥سوابق فعاليت هاي آموزشي(بررسي  :)٩ايستگاه شماره (

  
         

  دقيقه براي هر داوطلب مي باشد. ٤٠مدت زمان كل مصاحبه  دقيقه است ٥توجه: مدت زمان هر ايستگاه 

  الهي اتتوفيقبا آرزوي 


