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1396تدوین بهمن   

 

 1399 مرداد آخرین بازنگری 

2140 مردادبازنگری بعدی   

 برنامه درسی دوره پزشکی عمومی



 

مورخ  این برنامه  بر اساس برنامه و ضوابط و مقررات ابالغی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

نشگاه ازاد اسالمی واحد مستقل نجف اباد دانشکده پزشکی داعنوان برنامه درسی ملی پزشکی عمومی به  1/5/1396

 شده است. ارائه و تدوین 

 

 تعریف رشته:  

پزشکی شاخه ای از علوم کاربردی است که با هدف حفظ و ارتقای سالمت، به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری 

 ها می پردازد. 

 

 :  (ارزش ها و باورها )فلسفه 

ه خدمات سالمت با جامعه قرار دارد. بنابراین دائما در معرض قضاوت و ارزیابی عنوان صف اول در ارائه پزشک عمومی ب

جامعه قرار گرفته باید ضمن داشتن ویژگیهای مطلوب حرفه ای و مهارتهای تخصصی و هنجارهای جامعه را مراعات 

 کند. 

های نیازمند خدمت پزشک تنها شخصی است که به عنوان صاحب یک حرفه می تواند به خصوصی ترین حریم انسان 

راه یابد به طوری که گاه به اسرار بیمار از نزدیک ترین همراهان وی بیشتر آگاه است. بنابراین مهمترین ارزش و رکن 

باشد. دانش پزشکی می  کلیدی در برنامه های پزشکی عمومی تربیت پزشکانی متعهد به اخالق و منش حرفه ای 

شک نیازمند آن است که برای اطمینان از صحت تصمیم گیری های بالینی و قلمرویی در حال تغییر دائمی است و پز

ای مستمر را سرلوحه فعالیت  العمر و ارتقای حرفه ارائه خدمات و انطباق این اقدامات با شواهد معتبر، یادگیری مادام

ی از ضروریات برنامه پزشکی حرفه ای خود قرار دهد. از این رو، پرورش تفکر انتقادی و مهارتهای یادگیری خودراهبر یک

 عمومی به شمار می رود که به خصوص در راهبردهای اجرای برنامه بایستی مورد توجه قرار گیرد.  

بر اساس اصول تعلیم و تربیت، طراحی آموزشی مناسب و سازماندهی محتوا در عرصه های یادگیری امری ضروری 

رس و هدفمند دانشجو با محیط بالینی، همچنین تعریف فرصت است. تقویت تعامل میان استاد و فراگیر، تماس زود

علوم پایه، مقدمات )تمرین و یادگیری مهارتها و محول نمودن مسئولیت بیشتر به دانشجویان متناسب با مرحله آموزش

قرار گرفته  توام با روشهای اطمینان از ایمنی و حفظ حقوق بیماران در برنامه مورد تاکید (بالینی ،کارآموزی و کارورزی

 است.  

 چشم انداز:  

برنامه دوره پزشکی عمومی با استفاده از آخرین یافته های آموزش پزشکی خواهد توانست ضمن حفظ قابلیت اجرا 

توسط دانشکده های کمتر برخوردار، به تحقق استانداردهای جهانی مورد قبول برنامه آموزش پزشکی در ایران کمک 



ی آن دانش آموختگانی متعهد ،توانمند و پاسخگو در برابر نیازهای نظام سالمت ایران به کند و در هر حال، با اجرا

 شود.  می جامعه تقدیم 

 :رسالت 

به تحقق توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان این  منجرتبیین اهداف، فرصتهای یادگیری، و قواعدی است که 

گرایانه  های کلیه ذینفعان برنامه، اهداف آموزشی را با رویکردی عمل . این برنامه ضمن توجه به دغدغهمی شوددوره 

،تربیت پزشکان  دانشکدهکند که با در نظر گرفتن تمامی منابع و ویژگیهای آموزشی  نحوی ارائه میه و منعطف ب

 عمومی را با حداکثر انطباق با برنامه ملی اجرا نمایند.  

 گونهه ن رشته باید با استفاده از دانش و مهارتهای روزآمد در زمینه پزشکی بکه دانش آموختگان ای ما بر این باوریم

ای تربیت شوند که بتوانند به عنوان اولین نقطه تماس مردم با نظام مراقبت سالمت ایفای وظیفه نمایند. فارغ 

خدمات به بیماران  (روزآمد)ب ای خود را یا از طریق ارائه مستقیم و مطلو التحصیالن این برنامه باید بتوانند نقش حرفه

و یا از طریق هماهنگ سازی خدمات با سایر ارایه کنندگان خدمات و به فراخور نیازهای سالمت و منابع موجود در 

جامعه ارائه نموده و از این طریق به تحقق نظام ارائه خدمات ادغام یافتهکمک نمایند. مراقبت ارائه شده توسط این 

در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و یا سطح فرهنگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن پیش زمینههای فارغ التحصیالن بدون 

فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی بیماران بوده و باید در حد امکان مداوم، همه جانبه و فراگیر، در جهت 

یت شوند که بتوانند به شناسایی مشکالت ارتقاء سالمت آحاد جامعه باشد. همچنین این دانشجویان باید بگونهایی ترب

جامعه که فراتر از مشکالت افراد مراجعه کننده و متقاضی خدمات سالمت است، بپردازند و با آگاهی و درك صحیح از 

رفتارهای مرتبط با سالمت در جامعه نقش موثرتری در حمایت از تالشها و حرکتهای اجتماعی که جامعه در جهت 

 حاد خود انجام میدهد، ایفا کند. محافظت از سالمت آ

که دانش آموختگان این رشته افرادی مسئولیت پذیر، دلسوز، انساندوست و خود توانمند ساز بوده و  ما بر این باوریم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده پزشکی در ارتقای سالمت جامعه با تمام جدیت و متعهدانه فعالیت مینمایند. 

که در طول اجرای برنامه ارزشها و اصول نظام  است متعهد مجریان این دورهیکی از ه عنوان ب مستقل نجف آباد

های رشد و تعالی انسانی را برای دانشجویان این برنامه آموزشی بر  جمهوری اسالمی ایران را رعایت نموده و زمینه

بتوانند پزشکانی متعهد به اسالم و پایبند  مبنای فرهنگ غنی اسالمی و با در نظر گرفتن کرامت انسانی فراهم نمایند و

 به موازین علمی تربیت نمایند . 

فراهم کردن مبنایی برای ارزشیابی نحوه پیاده سازی و اجرای برنامه همراه با تعیین میزان دستیابی به کلیه اهداف 

ه مهمترین رسالت برنامه آموزشی و فراهم نمودن ساز و کار مناسب جهت ارزیابی توانمندی دانش آموختگان از جمل

 خواهد بود.  

  

 

 



 اهداف برنامه :  

، این است که دانشجویان با کسب توانمندیهای مورد انتظار از دانش هدف نهایی برنامه آموزش پزشکی عمومی

 آموختگان این دوره، قادر شوند مراعات ضوابط اخالق حرفه ای، مراقبت از سالمت افراد تحت پوشش و درمان بیماران

را مطابق با استانداردهای خدمات بر عهده بگیرند، توانایی مدیریت اطالعات و یادگیری مادام العمر را کسب نمایند و 

 به عنوان خط مقدم خدمات در نظام سالمت به خوبی ادای وظیفه کنند.  

 

 وظایف حرفه ای دانش آموختگان در جامعه:  

   وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته شامل:

 ـ مسئولیت فنی مطبهای شخصی و مراکز خدمات سالمت 

 ـ ارائه خدمات سالمت منطبق با ضوابط مصوب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

با مراعات مقررات اختصاصی برای هر گروه )ـ ارائه خدمات مشاوره و آموزش سالمت به فرد ،جامعه و گروههای  هدف 

  (هدف

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ) الیت های آموزشی و پژوهشی مورد تایید در مراجع ذیصالحـ مشارکت در کلیه فع

 (پزشکی یا سایر سازمانهای بکار گیرنده پزشکان عمومی

 ـ ارائه خدمات کارشناسی مسائل سالمت حسب نیاز سازمان متبوع ـ مشارکت در فرآیندهای مدیریتی حوزه سالمت  

  

 ی اصلی مورد انتظار:  توانمندی ها و مهارت ها

 محورهای اصلی توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان پزشکی عمومی عبارتند از:  

 مهارت های بالینی   -1

 مهارت های برقراری ارتباط   -2

   (تشخیص، درمان، بازتوانی)مراقبت بیمار  -3

 ارتقای سالمت و پیشگیری در نظام سالمت و نقش پزشک در آن  -4

 و فراگیری مستمر  پیشرفت فردی  -5

 ای، اخالق و حقوق پزشکی   حرفه تعهد -6

 مهارت های تصمیم گیری، استدالل و حل مسأله -7



 

 انتظارات اخالقی از فراگیران:   

 از دانشجویان پزشکی انتظار می رود: 

 بیمار را دقیقا رعایت نمایند.   (1پیوست  )در مراقبت از بیمار، منشور حقوقی -

این مقررات توسط گروه )را دقیقا رعایت نمایند  (Patient safety)و ایمنی بیمار مقررات مرتبط با حفاظت -

 .  (آموزشی مربوطه تدوین و در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت

این کدها از طرف گروه آموزشی در )کدهای اخالقی مرتبط با مادر، جنین و نوزادان را به دقت مراعات کنند  -

 .  (اهد گرفتاختیار فراگیران قرار خو

شامل ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی مرتبط  (Drug Safety)مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی داروها  -

 .  (این مقررات توسط گروه آموزشی مربوطه تدوین و در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت)را دقیقا رعایت نماید. 

 رعایت نمایند.  را  (5پیوست ) (Dress code)مقررات پوشش حرفه ای  -

 را رعایت نماید.   (3پیوست  )مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی -

 به سوگند نامه حرفه خود متعهد و پایبند باشند.   -

 از منابع و تجهیزاتی که تحت هر شرایط با آن کار می کنند محافظت نمایند.   -

در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در  به استادان، کارکنان، همکاران و فراگیران دیگر احترام بگذارند و -

 محیط کار مشارکت نمایند.  

 در نقد برنامه ها، مالحظات اخالق اجتماعی و حرفه ای را رعایت کنند.   -

 در انجام پژوهش های مربوط به رشته، نکات اخالق پژوهش را رعایت نمایند.   -

 ارزیابی فراگیران:  

 روش ارزیابی   -الف

  

کمیته برنامه جلسه مشترك  دربی فراگیران بر اساس اهداف یادگیری و شرایط دانشکده انتخاب روش ارزیا

 است. روش های ارزیابی شامل موارد زیر باشد:  مصوب شده دانشکده  شیابیزو ارزیابی و اردرسی 

زمون برای دروس نظری: آزمونهای کتبی، ارائه تکالیف به صورت گزارش کتبی یا سخنرانی، آزمونهای شفاهی، آ

 تعاملی رایانه ای است.  



 OSCE،دروس عملی و بالینی: مشاهده عملکرد بالینی دانشجو در طول دوره، آزمونهای عینی ساختارمند نظیر 

DOPS ، ارزیابی کارنمااستدالل بالینی و( Log book) .و نظایر آن است 

 

های حرفه ای دانشجویان در برنامه با توجه به اهداف آموزشی در حیطه رفتار و منش حرفه ای ارزیابی رفتار

ارزیابی فراگیران که هر دانشکده پزشکی تدوین می کند گنجانده شود. توضیح بیشتر این امر در استانداردهای 

 این سند) آمده است.   1برنامه پزشکی عمومی (فصل 

  

 دفعات و مقاطع ارزیابی  –ب 

تعیین می کمیته برنامه درسی دانشکده پزشکی  سطتوتنظیم زمان و برنامه ارزیابی مستمر دانشجویان  -1

   گردد.

 آزمون های جامع دوره پزشکی عمومی عبارتند از:   -2

 آزمون جامع علوم پایه: در پایان دوره علوم پایه   -

 کارورزی: در پایان دوره کارآموزی   آزمون جامع پیش -

 ز دوره کارورزی : پس از طی شش ماه ا)صالحیت بالینی( آزمون مهارتی پایان دوره -

موفقیت در آزمونهای جامع علوم پایه و پیشکارورزی برای ورود دانشجویان به مرحله بعدی آموزش، و قبولی در 

 آزمون مهارتی پایان دوره برای فراغت از تحصیل الزامی است.  

  



  : مشخصات کلی دوره

  Medicine of Doctor (MD)نام دوره: دکترای عمومی پزشکی 

و مقررات آن براساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب شورای عالی برنامه ریزی  شکل نظام

 علوم پزشکی می باشد.  

  

 :   واحد است که به شرح زیر می باشد 293تعداد کل واحدهای درسی در این دوره  تعداد کل واحد های درسی:

  

  دروس عمومی واحد  24

  زامی دروس پایه ال واحد  5/69

  دروس تخصصی الزامی واحد  5/177

  دروس انتخابی واحد  16

  پایان نامه  واحد  6

  جمع واحد 293

  

 مرحله است:  4دوره پزشکی عمومی شامل مراحل: 

 

 علوم پایه، مقدمات بالینی ،کارآموزی، کارورزی 

  

 دروس الزامی:  

است که یادگیری آن برای همه دانشجویان رشته پزشکی  (core curriculum)دروس الزامی شامل محتوای ضروری 

عمومی به منظور تحقق توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی الزامی است. دانشکده پزشکی بایستی شرایطی را 

 .  فراهم کند که از ارائه این دروس و تحقق اهداف مندرج در آن اطمینان حاصل گردد

 حله دوره پزشکی عمومی به شرح زیر ارائه می شود:  دروس الزامی دوره در چهار مر

 

  

 (: علوم پایه)مرحله اول 

      واحد الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی 24واحد از  8حداقل  دروس عمومی:      

  واحد پایه الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی 5/69واحد از  5/46حداقل  دروس پایه:     

 

 ورود به مرحله مقدمات بالینی منوط به کسب نمره قبولی در آزمون جامع علوم پایه است  . 

  

 

 



  (: مقدمات بالینی)مرحله دوم 

 واحد 29   تعداد واحدهای اختصاصی مرحله مقدمات بالینی:

 دروس پایهواحد  15  ل علوم پایه و مقدمات بالینی:تعداد واحدهای شناور بین مراح  

  

 (:کارآموزی)مرحله سوم 

 .ماه  است  21حداقل طول مرحله کارآموزی 

 واحد 31 (:الزامی)تعداد واحدهای نظری خاص مرحله کارآموزی

 ماه( 21)معادل واحد  36 :(الزامی)تعداد واحدهای کارآموزی بالینی

 واحد از دروس تخصصی 7 :(الزامی)مقدمات بالینی و کارآموزی تعداد واحدهای نظری شناور بین

 

 کارورزی شود  در پایان مرحله سوم، دانشجو باید برای ورود به مرحله کارورزی موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع پیش

تخصصی مربوط به مراحل  برای شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، بایستی دانشجو تمام دروس عمومی، و تمام دروس پایه و

 مقدمات بالینی و کارآموزی را با موفقیت گذرانده باشد . 

  

  (: کارورزی)مرحله چهارم

 ماه تعداد  18 طول مرحله کارورزی:

 واحد   56 واحد الزامی کارورزی:

 کارورزان اختصاص دارد ییک ماه از کارورزی به مرخصی استحقاق

  

  است. (مهارتهای بالینی)شکی منوط به موفقیت در آزمون عملی صالحیت فارغ التحصیلی دانشجو از دوره پز

  

 دروس انتخابی:  

دروس انتخابی شامل مباحث غیر الزامی برنامه است که به دانشگاهها و دانشجویان امکان می دهد حسب شرایط 

صتهای یادگیری متنوعی را به دانشگاه، نیازهای خاص منطقه و نیز عالئق گروههای آموزشی و دانشجویان، محتوا و فر

عنوان مکمل برای کمک به تحقق توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی ارائه دهند. مجموع واحدهای انتخابی 

 واحد است:  16اختصاصی در طول دوره پزشکی عمومی ،

  

 واحد 4باشد: تعداد واحد انتخابی اختصاصی که دانشجو باید تا قبل از آزمون پیش کارورزی گذرانده 

تعداد واحد انتخابی اختصاصی که باید در مرحله کارورزی حسب برنامه دانشگاه و انتخاب کارورز طی  

 واحد   12 شود:

  
 

 



 دروس شناور:  

واحد از دروس پایه می تواند در مرحله  15معادل  دروس شناور بین مرحله علوم پایه یا مقدمات بالینی:(الف

بر حسب می تواند در مرحله علوم پایه یا مقدمات بالینی  دروسی هستند کهالینی ارائه شود. علوم پایه یا مقدمات ب

شود. این دروس در آزمون جامع علوم پایه لحاظ می ارائه برنامه تدوین شده در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده 

م پایه الزامی نیست و از طرف دیگر نخواهد شد. به این ترتیب، گذراندن این دروس برای شرکت در آزمون جامع علو

،گذراندن این دروس نیز بر خالف دروس مرحله مقدمات بالینی، مشروط به موفقیت در آزمون جامع علوم پایه نخواهد 

  بود .

 

این دروس واحد از دروس تخصصی است.  7معادل  دروس شناور بین مرحله مقدمات بالینی یا کارآموزی:(ب

می در مرحله مقدمات بالینی یا کارآموزی ارائه  شده در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده طبق برنامه درسی تدوین

  شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 م پایهعلو



 

 ترم اول

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

نظر نوع درس پیش نیاز

 ی
 عملی

 پایه - - 24/2 مقدمات علوم تشریح )نظری( 1

 پایه - 24/0 - مقدمات علوم تشریح )عملی( 2

 پایه - - 82/0 فیزیولوژی سلول 3

 پایه - - 88/1 بیوشیمی مولکول و سلول )نظری( 4

 پایه - 44/0 - بیوشمی مولکول و سلول )عملی( 5

 پایه - - 53/1 اصول خدمات سالمت  6

 پایه - - 2 روانشناسی سالمت 7

 پایه - 5/0 - 1آداب پزشکی   8

 عمومی - - 3 زبان عمومی  9

 عمومی - - 2 ئین زندگی آ  10

 عمومی - - 3 فارسی عمومی  11

   واحد 65/17 جمع واحدها :

 

 

 

 

  



 ترم دوم

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

 نوع درس پیش نیاز
 نظری

عمل

 ی

1 
 بیوشیمی دیسیپلین )نظری(

29/1 - 
بیوشیمی مولکول و 

 سلول
 پایه

 پایه - 44/0 - بیوشیمی دیسیپلین )عملی( 2

3 
 دستگاه تنفس )نظری(

06/1 - 
 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول
 پایه

 پایه - 35/0 - دستگاه تنفس )عملی( 4

5 
 دستگاه قلب و عروق )نظری(

88/2 - 
 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول
 پایه

 پایه - 70/0 - دستگاه قلب و عروق )عملی ( 6

7 
علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 - 77/1 )نظری(
 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول
 پایه

8 
علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 )عملی(
 پایه - 59/0 -

 پایه زبان عمومی - 3 1زبان تخصصی  9

 پایه - 5/0 - 2آداب پزشکی   10

 عمومی - - 2 1اندیشه اسالمی   11

12 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران
 عمومی - - 2

13 
ئت و روانخوانی قرآن آشنایی با قرا 

 کریم 
 عمومی - - 1

 عمومی - - 2 تفسیر موضوعی قرآن  14

   واحد 58/19 جمع واحدها :

 

  



 ترم سوم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نوع درس پیش نیاز
 عملی نظری

1 

 دستگاه کلیه )نظری(

76/1 - 

 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول

بیوشمی مولکول و 

 سلول

 یمی دیسیپلینبیوش

 پایه

 پایه - 35/0 - دستگاه کلیه )عملی ( 2

3 

 دستگاه غدد )نظری(

12/2 - 

 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول

بیوشمی مولکول و 

 سلول

 بیوشیمی دیسیپلین

 پایه

 پایه - 29/0 - دستگاه غدد )عملی( 4

5 
 دستگاه گوارش )نظری(

12/2 - 
 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول
 پایه

 پایه - 62/0 0 دستگاه گوارش )عملی( 6

 پایه - - 53/2 انگل و قارچ شناسی )نظری(  7

 پایه - 47/0 - انگل و قارچ شناسی )عملی(   8

 پایه 1زبان تخصصی  - 3 2زبان تخصصی  9

 پایه - 5/0 - 3آداب پزشکی   10

 پایه - - 76/1 ایمنی شناسی پزشکی )نظری(  11

 پایه - 24/0 - اسی پزشکی )عملی(ایمنی شن  12

 عمومی - - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 13

14 
اندیشه ها و وصایای حضرت امام 

 )ره(
 عمومی - - 1

 عمومی - 5/0 5/0 تربیت بدنی  15

   واحد 76/19 جمع واحدها :

 



 

 

 

 

 

 ترم چهارم

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

 نوع درس پیش نیاز
 نظری

عمل

 ی

 پایه مقدمات علوم تشریح - 18/1 تشریح سر و گردن )نظری(علوم  1

 پایه - 5/0 - علوم تشریح سر و گردن )عملی( 2

3 
دستگاه اعصاب حواس ویژه 

 - 24/2 )نظری(
 مقدمات علوم تشریح

 فیزیولوژی سلول
 پایه

4 
دستگاه اعصاب حواس ویژه 

 )عملی(
 پایه - 24/0 -

5 
علوم تشریح سیستم اعصاب 

 )نظری(
 پایه مقدمات علوم تشریح - 47/1

6 
علوم تشریح سیستم اعصاب 

 )عملی(
 پایه - 41/0 -

 پایه - - 41/2 باکتری شناسی )نظری( 7

 پایه - 59/0 - باکتری شناسی )عملی( 8

 پایه - - 2 اصول اپیدمیولوژی 9

 پایه - 5/0 - 4آداب پزشکی  10

 پایه - - 1 ویروس شناسی 11

 عمومی 1اندیشه اسالمی  - 2 2اندیشه اسالمی  12

 عمومی - - 2 انقالب اسالمی ایران 13

 عمومی - - 2 دانش خانواده و جمعیت 14

 عمومی تربیت بدنی 1 - 1ورزش  15

   واحد 54/19 جمع واحدها :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمات بالینی



 1مقدمات بالینی 

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

نظر نوع درس پیش نیاز

 ی
 عملی

 پایه مقدمات علوم تشریح - 3 پاتولوژی عمومی )نظری( 1

 پایه - 1 - پاتولوژی عمومی )عملی( 2

 پایه - - 1 اصول پایه فارماکولوژی  3

 تخصصی - 11/0 90/1 مقدمات بیماری های قلب و عروق 4

 تخصصی - 11/0 90/1 مقدمات بیماری های دستگاه تنفس 5

 تخصصی - - 53/0 مقدمات بیماری های اعصاب 6

 تخصصی - - 47/0 مقدمات روانپزشکی 7

 تخصصی - 18/0 18/1 1پاتولوژی اختصاصی  8

 پایه - - 29/1 1فارماکولوژی  9

 پایه - 24/0 76/1 فیزیک پزشکی 10

   واحد 67/14 جمع واحدها :

 

  



 

 2مقدمات بالینی 

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

 نوع درس پیش نیاز
 نظری

عمل

 ی

1 
استدالل بالینی در رویکرد به  

 عالئم و نشانه های شایع
 تخصصی - - 47/0

 تخصصی - 11/0 53/1 مقدمات بیماری های روماتولوژی 2

 تخصصی - 11/0 88/1 مقدمات بیماری های خون 3

4 
مقدمات بیماری های غدد و 

 متابولیسم
 تخصصی - 11/0 88/1

5 
مقدمات بیماری های گوارشی و 

 کبد
 تخصصی - 11/0 12/2

 تخصصی - 23/0 41/1 2پاتولوژی اختصاصی  6

 پایه - - 12/1 2فارماکولوژی  7

8 
 اصول کلی تغذیه 

2 - 
بیوشیمی مولکول و 

 سلول
 پایه

 پایه ایمنی شناسی پزشکی - 1 ایمنی شناسی بالینی  9

   واحد 08/14 جمع واحدها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 3مقدمات بالینی 

 نام درس ردیف

 تعداد واحد

نظر نوع درس پیش نیاز

 ی
 عملی

 تخصصی - 11/0 53/1 مقدمات بیماری های کلیه 1

 تخصصی - - 1 مقدمات بیماری های کودکان 2

 تخصصی - - 1 مقدمات بیماری های عفونی 3

 تخصصی - 11/0 88/0 مقدمات بیماری های جراحی 4

 تخصصی - 3/0 41/1 3پاتولوژی اختصاصی  5

 پایه - - 58/0 3ماکولوژی فار 6

 تخصصی - - 2 2و  1شرح حال و معاینه فیزیکی  7

8 
و  1کاراموزی شرح حال و معاینه فیزیکی 

2 
 تخصصی - 2 -

 پایه - - 2 ژنتیک پزشکی 9

10 
مدیریت سالمت در حوادث و بالیا )علوم 

 سالمت(
 تخصصی - - 2

 پایه - - 1 آمار پزشکی 11

   احدو 92/15 جمع واحدها :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کارآموزی



 

 

 1دروس بالینی 

 ساعت تعداد ماه واحد نظری واحد عملی پیش نیاز عنوان درس ردیف

 -- 2 -- 6 -- (1کارآموزی بیماریهای داخلی) 1

 -- 1 -- 3 -- (2کارآموزی بیماریهای داخلی) 2

 -- 1 -- 3 -- کارآموزی روانپزشکی 3

 26 -- 5/1 -- -- بیماریهای  روانپزشکی 4

 -- 1 -- 3 -- کارآموزی بیماریهای عفونی 5

 34 -- 2 -- مقدمات بالینی بیماریهای عفونی 6

 -- 1 -- 3 مقدمات بالینی کارآموزی  بیماریهای قلب و عروق 7

 34 -- 2 -- -- تاریخ و اخالق پزشکی 8

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر در  9

 کشور

-- -- 1 -- 17 

 34 -- 2 -- -- پزشکی قانونی و مسمومیت 10

  6 5/8 18 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2دروس بالینی 

 ساعت تعداد ماه واحد نظری واحد عملی پیش نیاز عنوان درس ردیف

 -- 2 -- 6 مقدمات بالینی کارآموزی جراحی 1

 85 -- 6 -- مقدمات بالینی بیماریهای جراحی عمومی 2

 -- 1 -- 3 -- )ارتوپدی(کارآموزی جراحی عمومی  3

 51 -- 3 -- -- بیماریهای ارتوپدی 4

 -- هفته 2 -- 5/1 مقدمات بالینی کارآموزی بیهوشی 5

 -- هفته 2 -- 5/1 مقدمات بالینی کارآموزی طب اورژانس 6

 -- 1 -- 3 -- کارآموزی رادیولوژی 7

 2/0 -- روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد 8

 7واحد)

 ساعت(

واحد  12/1

 ساعت( 19)

-- 26 

 16واحد) 1 ساعت 2 -- پاتولوژی بالینی 9

 ساعت(

-- 18 

   2 -- -- 1( 1ایمنی بیمار )اختیاری  10

  5 12/13 15 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 به بعد ارائه می گردد. 1400برای دانشجویان ورودی مهر  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به ابالغ 1



 

 3دروس بالینی 

 ساعت تعداد ماه واحد نظری واحد عملی پیش نیاز عنوان درس ردیف

 - 3 - 9 لینی کودکانمقدمات با کارآموری بیماری های کودکان 1

 68 - 4 - - 1بیماری های کودکان  2

 17 - 1 - 1بیماری های کودکان  2بیماری های کودکان  3

ماه(،  2کارآموزی داخلی ) کارآموزی بیماری های اعصاب 4

 ماه(، جراحی 2کودکان)

3 - 1 - 

 25 - 5/1 - - بیماری های اعصاب 5

 - 1 - 3 - کارآموزی بیماری های پوست 6

 - 1 - 3 - کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده 7

 34 - 2 - مقدمات بالینی طب سنتی 8

 34 - 2 -  اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده 9

  6 5/10 18 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4دروس بالینی 

 ساعت تعداد ماه واحد نظری واحد عملی پیش نیاز عنوان درس ردیف

 -- 2 -- 6 -- زنان کارآموزی بیماریهای 1

 68 -- 4 -- -- بیماریهای زنان 2

کارآموزی  کارآموزی بیماریهای گوش 3

داخلی،جراحی و 

 کودکان

3 -- 1 -- 

کارآموزی داخلی،  کارآموزی جراحی عمومی)ارولوژی( 4

 جراحی

 -- هفته 2 -- 5/1

 17 -- 1 -- -- بیماریهای ارولوژی 5

زی داخلی، کارآمو کارآموزی بیماریهای چشم 6

 جراحی و کودکان

 -- هفته 2 -- 5/1

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر در  7

 کشور

-- -- 1 -- 17 

دارو درمانی  بیماریهای شایع )اختیاری  8

2) 

-- -- 2 -- 34 

  4 8 12 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارورزی



 

 


