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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 دانشکده پزشکی

 چارچوب برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی

 96بر اساس کوریکولوم پزشکی مصوب مرداد 

 

 

 )براساس حروف الفبا(  :کنندگان برنامهتدوین 

 دکترمریم اخوان طاهری )مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی( (1

 اطلسی )معاون آموزشی علوم پایه وتحصیالت تکمیلی(حمدعلی دکتر م (2

 دکتر منصوره صمیمی )معاون آموزشی پزشکی عمومی و عضو کارگروه برنامه آموزشی اعتباربخشی( (3

 لیال عرفانی راد )کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی و عضو کارگروه برنامه آموزشی اعتباربخشی( (4

 ه برنامه آموزشی اعتباربخشی و دبیر امور هیئت علمی دانشگاه(دکتر سید امیرحسن متینی )سرپرست کارگرو (5

 دکترالهه میانه ساز )سرپرست دفتر استعداد درخشان و عضو کارگروه برنامه آموزشی اعتباربخشی( (6

 دکتر علیرضا میالجردی )مدیر آموزش( (7

 دکتر مهدی نورالدینی )سرپرست دانشکده پزشکی( (8

خودارزیابی، عضو کارگروه برنامه آموزشی اعتباربخشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه دکتر زریچهر وکیلی ) دبیر کمیته  (9

 آموزش پزشکی(

 مریم یاوری )دانشجوی دکترای آموزش پزشکی و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی( (10
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 نیمرخ دوره پزشکی عمومی

 دوره علوم پایه 

ترم 

 اول

مقدمات علوم 

 تشریحی

اسکلتی علوم تشریحی 

 نی نظریالعض

زبان  1اندیشه اسالمی  آشنایی با رایانه متالروان شناسی س اصول خدمات سالمت

 پیشدانشگاهی

 ادبیات فارسی

بیوشیمی مولکول و 

 سلول

علوم تشریحی اسکلتی 

 یعملنی العض

      

ترم 

 دوم

علوم تشریحی 

 سروگردن

بیو شیمی دیسیپلین 

 )متابولیسم( نظری

بیو شیمی مولکول و  دیسیپلین عملیبیو شیمی 

 سلول عملی

 اخالق اسالمی زبان عمومی فیزیک پزشکی اصول اپیدمیولوژی

 

    تربیت بدنی یک 2آداب پزشکی  1آداب پزشکی  2اندیشه اسالمی  فیزیولوژِی سلول

ترم 

 سه

علوم تشریحی قلب 

 و عروق

فیزیولوژی  فیزیولوژی تنفس فیزیولوژی قلب اصول کلی تغذیه علوم تشریحی گوارش علوم تشریحی تنفس

 گوارش

فیزیولوژی 

 گردش خون

 1زبان تخصصی 

 

   انقالب اسالمی تاریخ وفرهنگ 4آداب پزشکی  3آداب پزشکی 2تربیت بدنی

ترم 

چهار

 م

علوم تشریحی 

 ادراری و تناسلی

فیزیولوژی غدد و تولید  بیوشیمی هورمون

 مثل

 دانش خانواده تاریخ اسالم 2تخصصی  زبان انگل شناسی فیزیولوژی عملی

علوم تشریحی غدد 

 درون ریز

   ویروس شناسی قارچ شناسی ایمنی شناسی فیزیولوژی کلیه بیوشیمی کلیه

ترم 

 پنجم

علوم تشریحی 

 اعصاب

فیزیولوژی اعصاب و حواس 

 ویژه

پاتولوژی اختالت  کلیات پاتولوژی

 سیستم ایمنی بدن

پاتولوژی اختالالت 

 ژنتیک

 آناتومی مقطعی پاتولوژی عملی

 یا

 آناتومی جراحی

 آشنایی با منابع

علوم تشریحی 

 حواس ویژه

پاتولوژی آماس ترمیم  باکتری شناسی

 بافتی و

پاتولوژی بیماریهای  پاتولوژی نئو پالزی

 محیطی و تغذیه ای

   ژتیک

 دوره مقدمات بالینی 

 

م 
شش

م 
تر

 

اپیدمیولوژی بیماریهای  (1اختصاصی )پاتولوژی  (1فارماکولوژی پزشکی )

 شایع واگیر در کشور

مقدمات بیماریهای 

 جراحی

مقدمات بیماریهای قلب و  مقدمات بیماریهای اعصاب

 عروق

مقدمات بیماریهای 

 روانپزشکی

 مقدمات بیماریهای

 گوارش و کبد

شرح حال و معاینه  مقدمات بیماریهای خون

( 1فیزیکی )

 (1)سمیولوژی

اپیدمیولوژی بیماریهای 

 غیر واگیر

   

م 
هفت

م 
تر

 

 مقدمات بیماریهای پاتولوژی پزشکی عملی (2پاتولوژی اختصاصی ) (2فارماکولوژی پزشکی )

 کلیه

 مقدمات بیماریهای

 دستگاه تنفس

 مقدمات بیماریهای

 غدد و متابولیسم

 مقدمات بیماریهای

 کودکان

 مقدمات بیماریهای

 عفونی

 مقدمات بیماریهای بالینی نوینمهارت های 

 روماتولوژی

شرح حال و معاینه فیزیکی  استدالل بالینی ایمنی شناسی بالینی

 (2( )سمیولوژی2)

 

 دوره کار آموزی 
کارآموزی جراحی  کارآموزی داخلی کارآموزی اطفال

 عمومی

کارآموزی زنان و  کارآموزی بیهوشی کارآموزی ارولوژی کارآموزی ارتوپدی

 زایمان

کاراموزی 

 روانپزشکی

بیماری های جراحی  کاراموزی قلب بیماریهای اطفال

 عمومی

بیماری های زنان و  کارآموزی پوست بیماری های ارولوژی بیماری های ارتوپدی

 زایمان

بیماری های 

 روانپزشکی

 یپزشک یکارآموز یولوژیراد یکارآموز اعصاب یکاراموز کارآموزی عفونی

 یاجتماع

 اصول جمعیت شناسی چشم یکارآموز کاراموزی طب اورژانس ENTکارآموزی 

پزشکی قانونی و  اعصاب یها یماریب یعفون یها یماریب

 مسمومیت ها

 طب سنتی روش تحقیق تاریخ و اخالق پزشکی آمار پزشکی پاتولوژی بالینی

      تغذیه بالینی طب فیزیکی و توانبخشی حوادث و بالیا

 دوره کارورزی

کارورزی جراحی 

 عمومی 

کارورزی جراحی 

 تخصصی

 کارورزی داخلی کارورزی اعصاب کارورزی پوست کارورزی زنان کارورزی قلب کارورزی اورژانس

 یپزشک ورزیکار ENTکارورزی چشم و  کارورزی عفونی کارورزی روانپزشکی کارورزی اطفال

 یاجتماع

کارورزی طب فیزیکی و 

 توانبخشی

کارورزی پزشکی 

 قانونی

 پایان نامه
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 :مقدمه

شکده 35بیش از  ست که دان شان سال ا شکی کا شگاه علوم پز شکی دان شکی آموزش پز شجویان پز شکده، رابر عهده دارد. هدف  دان دان

ای، مراقبت از ستالمت افراد تحت پوشتش و درمان بیماران را اخالق حرفه رعایتضتمن  باشتندقادر  که ی استتدانش آموختگانتربیت 

و به عنوان خط مقدم ارائه کرده ، توانایی مدیریت اطالعات و یادگیری مادام العمر را کست  انجام دهندمطابق با استتانداردهای خدمات 

 خدمات در نظام سالمت به خوبی انجام وظیفه کنند.

لوم پزشکی ع یزیر برنامه یعال ی شورایی مصوب شصت و هفتمین جلسهپزشک یعموم یدکترا دوره یشآموز برنامهتوجه به با 

دانشکده  نیادانشجویان پزشکی در  یب به روز شده ای از برنامه آموزشچارچوتا شدیم کالبدی ، برآن  استانداردهایو  96مصوب مرداد

 کنیم.  نیتدوجهت دستیابی به توانمندی های زیر  را

 آموختگان:توانمندی های مورد انتظار از دانش

 مهارتهای بالینی  

 ارتباطی برقرار یهامهارت 

 (یبازتوان درمان، ص،ی)تشخ ماریب مراقبت 

 آن در پزشک نقش و سالمت نظام دری ریشگیپ و سالمت یارتقا 

 مستمر یریفراگ و یفرد شرفتیپ 

 یپزشک حقوق و اخالق ،یاحرفهتعهد 

 مسئله حل و استدالل ،یریگمیتصمی هامهارت 

 ذینفعان برنامه:

معتتاونین آموزشتتی  معتتاون آموزشتتی پزشتتکی عمتتومی، متتدیر آمتتوزش،معتتاون آموزشتتی دانشتتگاه، رئتتیه دانشتتکده پزشتتکی، 
گتتروه و مستتئول  بیمارستتتانهای آموزشتتی، متتدیران گروههتتای آموزشتتی، معتتاونین آموزشتتی گروههتتای آموزشتتی )معتتاون آموزشتتی

 ، کارشناسان حوزه آموزش، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمیاجرای برنامه کارآموزی و کارورزی در گروه مربوطه(

 : برنامه رسانی اطالع نحوه

  دانشگاه مکاتبات اداری سامانه   

  سایت دانشگاه، دانشکده پزشکیhttp://medicine.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=717)) 

  نماینده دانشجویان در شروع هرمقطع تحصیلیدانشجویان جدیدالورود و اطالع رسانی به  

 آموزشی نص  اطالعیه های برنامه های آموزشی مقاطع مختلف در بوردهای 

  :ی برنامهنحوه اجرا

 :برنامه در مقاطع مختلف به شرح زیر استجرای ا
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 علوم پایه:

 که در اختیار دانشجویان قرارداده شده است. روز رسانی شدههبس تدریه مفاد درسی مطابق با طرح در (1

 حضور دانشجویان در کالسهای نظری، آزمایشگاه (2

 ارزیابی دانشجویان براساس شیوه نامه ارزیابی که در اختیار دانشجویان قرارداده شده است. (3

 مقدمات بالینی:

 اختیار دانشجویان قرارداده شده است.تدریه مفاد درسی مطابق با طرح درس بروز رسانی شده که در  (1

 حضور دانشجویان در کالسهای نظری، آزمایشگاه، مرکز مهارت های بالینی (2

 ارزیابی دانشجویان براساس شیوه نامه ارزیابی که در اختیار دانشجویان قرارداده شده است. (3

 کارآموزی: 

 دانشجویان قرارداده شده است.تدریه مفاد درسی مطابق با طرح درس بروز رسانی شده که در اختیار  (1

اتتاق عمتل، مراکتز جتامع ستالمت شتهری  ،آزمایشتگاه،حضور دانشجویان در کالستهای نظتری، مرکتز مهتارت هتای بالینی (2
 و روستایی

 برگزاری جلسات آموزشی شامل گزارش صبحگاهی، درمانگاه، راند بالینی  براساس طرح دوره مربوطه (3

 نوشتن سیر بیماری توسط دانشجویانشرح حال گیری، معاینات بالینی و  (4

 ارزیابی دانشجویان براساس شیوه نامه ارزیابی که در اختیار دانشجویان قرارداده شده است. (5

 کارورزی:

 ( به بیماری هاApproachبرگزاری کالسهای رویکرد ) (1

 روستایی، اتاق عمل، مراکز جامع سالمت شهری و مرکز مهارت های بالینی در کالسها ،حضور دانشجویان  (2

 براساس طرح دوره مربوطه، برگزاری جلسات آموزشی شامل گزارش صبحگاهی، درمانگاه، راند بالینی (3

 توسط دانشجویان ، دستورات پزشکی و خالصه پروندهشرح حال گیری، معاینات بالینی، نوشتن سیر بیماری (4

 قرارداده شده است.ارزیابی دانشجویان براساس شیوه نامه ارزیابی که در اختیار دانشجویان  (5

  :بر اجرای برنامه نحوه پایش و نظارت

 پایش برنامه به شرح زیر انجام می شود:

 شیوه نامه ارزیابی دانشجویان از همه گروههای آموزشی در شروع هر نیمسال تحصیلی-دریافت طرح درس (1

 آموزشیهای مدیران گروهتوسط چک لیست همخوانی طرح درس با برنامه آموزشی مصوب تکمیل  (2

  EDOشیوه نامه ارزیابی دانشجویان توسط  -بررسی ساختاری طرح دروس (3

بررستی کیفیتتت اجتترای طتترح دروس از طریتتق نظرستتنجی از دانشتتجویان عضتتو کمیتتته نماینتتدگان و کمیتتته دانشتتجویی  (4
EDO   

 تحلیل آزمونهای چندگزینه ای و ارائه بازخورد به گروههای آموزشی مربوطه (5

توستتط  شتتیوه نامتته ارزیتتابی دانشتتجویان-از نظتتر همختتوانی بتتا طتترح درس ی متتورد اعتتترا بررستتی محتتتوای آزمونهتتا (6

 دانشجویان

 با سامانه پرسال  EDOنظرسنجی از دانشجویان از طریق فرایند مصوب  (7

http://medicine.kaums.ac.ir//UploadedFiles/400/asnad/arzeshyabi%20asatid%201400-9.pdf 
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 منابع:
  و منابع انسانی می باشد: فیزیکی، تجهیزات شامل فضاهایمنابع 

 فضاهای فیزیکی                

 مترمربع شامل:  11130متر مربع و تشکیالت اداری آموزشی با زیربنای  22610زمینی به مساحت  دانشکده پزشکی: (1

) آسی  شناسی و بافت شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و ایمنی شناسی، اخالق  :دفاتر گروههای آموزشی پایه (1-1

 پزشکی ، آداب پزشکی، پزشکی اجتماعی، تغذیه، بیوشیمی ، فیزیولوژی، فارماکولوژی، علوم تشریح، روانشناسی بالینی(

 نفر 40-60کالس به ظرفیت  4نفر و  150تاالر به ظرفیت  3: کالسهای درسی (2-1

 نفر 60-120سالن به ظرفیت  4ت: سالن جلسا (3-1

 نفر 350سالن به ظرفیت  1 آمفی تئاتر مرکزی: (4-1

 رایانه 120سالن مجهز به  2سالن آزمونهای الکترونیک:  (5-1

 متر مربع 170-300به مساحت  آموزشی:آزمایشگاههای  (6-1

رسانی، حراست، تشکیالت ، نامه ه، آموزش، کارگزینی)دفتر سرپرست و معاونین و مدیران دانشکدسالن اتاقهای دانشکده:  (7-1

 تهیکم، اطالعات یفناور واحد، امتحانات رهیدای، کارپرداز-یحسابداری،گانیبا، رخانهیدب-یسینو نیماشی، روابط عموم،  دانشجویی(

 انتشارات، ساتیتاسی، بصر یسمعی، انضباط

 پژوهشی دکتر زهرا فرقانی-مرکز آموزشی (2

 نفر 50-100کالس به ظرفیت  10س های درسی: ( کال2-1

 عدد تخت 9عدد ، بیمارستان مدلینگ  6مترمربع، ایستگاههای آموزشی  24)اتاق تجهیزات ( مرکز مهارت های بالینی: 2-2

 ( ایستگاه پرستاری2-3

 داروخانه آموزشی (2-4

 نفر 60با ظرفیت تاالر یلدا: ( 2-5

 ( اتاق منتورینگ دانشجویان2-6

 تیک، اتاق فرمان، اتاق مدیریت، اتاق کارشناس()اتاق آکوس ( اداره آموزش مجازی:2-7

 ( امور بین الملل دانشکده پزشکی2-8

 آزمایشگاه جامع تحقیقات( 2-9

 متر مربع 40000 مساحتبیمارستان شهید بهشتی:  (3
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زنان و ، جراحی عمومی، بیماریهای مغز و اعصابداخلی ، کودکان، عفونی، ط  فیزیکی، ط  اورژانه، ) ( گروههای آموزشی:3-1

 دلوژی(آسی  شناسی، رایو، قل ، ست، جراحی تخصصیزایمان، جراحی اعصاب، بیهوشی، پو

 نفر 20-60کالس ظرفیت  8( کالسهای درسی: 3-2

 نفر 30عدد به ظریفیت  1 ( سالن کنفرانس:3-3

 نفر 110-150سالن به ظرفیت  2( آمفی تئاتر: 3-4

 عدد 13 درمانگاه: ( 3-5

 نفر 12ظرفیت  ITنفر و بخش  44عدد به ظرفیت  1( کتابخانه: 3-6

 EDU( دفتر آموزش و 3-7

 متر مربع 6600مساحت بیمارستان کارگرنژاد:  (4

 روانپزشکی گروه آموزشی:( 4-1

 عدد به ظرفیت 2کالسهای درسی: (4-2

 ECT، اورژانه زنان، اورژانه مردان، بخش کودک و نوجوان، بخش زنان، بخش مردان( بخشهای : 4-3

 : کتابخانه(4-4

مترمربع، زیربنای ساختمان  3408متر مربع، زیر بنای ساختمان قدیمی  9968مساحت زمین بیمارستان متینی: (5

 مترمربع 1700جدید 

 ENTچشم و ( گروههای آموزشی: 5-1

 نفر )بدلیل شرایط کرونا به واکسیناسیون اختصاص یافته است( 20-25کالس به ظرفیت  2( کالسهای درسی: 5-2

 نفر 200عدد به ظرفیت  1( آمفی تئاتر: 5-3

 نفر 15عدد به ظرفیت  1( کتابخانه: 5-4

  عدد 3( درمانگاه: 5-5

 عدد ENT  :1( اورژانس مشترک چشم و 5-6

  عدد 4( اتاق عمل: 5-7

 عدد بخش زنان و مردان 2( بخش: 5-8
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 تجهیزات:

شکده در شی دان ستانهای آموز ستقل تجهیزات و امکانات دارای گروهها و بیمار ستانداردهای کالبدی م س  با ا ه ، بود متنا

صری و سمعی جهیزاتت شکده در موجود ب  ،ونیزیتلو ،پروژکتور دئویو،تاپ لپ،وتریکامپشامل  بالینی و پایه های گروه و دان

  است. نگاتوسکوپ، برد تیوا تخته ،کروفونیم ،کم وب،زریوالیژیو

 بعدی و پرینتر سه بعدی است.تجهیزات اضافه شده شامل میزآناتومی سه 

 :نابع انسانیم

 تعداد منابع انسانی

 61 پایه عضو هیئت علمی

 101 بالینی

 5 عمومی

 کارشناسان آموزشی 

 کارشناسان آموزشی 

 

 1 مقطع علوم پایه  دانشکده

 1  مقدمات بالینی مقطع

 1 مقطع کارآموزی

 1 مقطع کارورزی 

EDO 2 

 7 بیمارستان بهشتی هابیمارستان

 1 بیمارستان متینی

 1 بیمارستان کارگرنژاد

 1 دانشکده ITکارشناسان واحد 

 1 هابیمارستان

کارشناسان دایره 

 امتحانات 

 1 دانشکده

 8 دانشکده کارمندان کتابخانه

 3 هابیمارستان

 1 دانشکده روابط عمومی

 2 ها بیمارستان

 :ی برنامهمحتوا .1

 .گرددارائه می کارورزیو  کارآموزی مقطع علوم پایه، مقدمات بالینی، 4نیمسال و  14دانشکده در  دانشجویان پزشکی در اینآموزش 

 مقطع علوم پایه: . 2-1

ند )که عمدتا در مقطع ترم ارائه می شو7که طی  و شناور هستند هشامل دروس عمومی، پای واحد، 69.5 دروس این مقطع. 2-1-1

 و مقدمات بالینی ارائه می شود. (علوم پایه 
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 واحد  سودر
  24 *دروس عمومی

  51/46 )در مقطع علوم پایه( **دروس پایه الزامی

  2 )در مقطع علوم پایه( انتخابیدروس پایه 

  14.2 1400ورودی های قبل از  **دروس شناور

  14.2 و به بعد 1400ورودی های 

  جمع

 واحد تا قبل از آزمون جامع علوم پایه الزامی است. 24واحد از  8دروس عمومی: گذراندن حداقل  *

 واحد دروس پایه تا قبل از آزمون جامع علوم پایه الزامی است. 69.5واحد از  46.5گذراندن حداقل **

 بگذراند.در مقطع علوم پایه و یا فیزیوپاتولوژی تواند دانشجو می*** منظور از دروس شناور در مقطع علوم پایه، دروسی هستند که 

 در کنکور سراسری( 50)ویژه دانشجویان با درصد کمتر از دانشگاهیزبان پیش  ****

 زمان ارائه درس واحد وس عمومیدر
 ترم اول واحد 3 ادبیات فارسی

 ترم اول واحد 2 1اندیشه اسالمی 

 ترم دوم واحد 2 2اندیشه اسالمی 

 ترم دوم واحد 3 زبان عمومی

 ترم دوم واحد 1 1تربیت بدنی 

 ترم دوم واحد 2 اخالق اسالمی

 ترم سوم واحد 2 انقالب اسالمی

 ترم سوم واحد 2 تاریخ و فرهنگ تمدن

 ترم سوم واحد 1 2تربیت بدنی 

 ترم چهارم واحد 2 تاریخ اسالم

 ترم چهارم واحد 2 و جمعیت دانش خانواده

 ترم پنجم واحد 2 اسالمیآشنایی با منابع 

 واحد 24 جمع کل
 

 زمان ارائه درس واحد دروس پایه الزامی 
 ترم اول واحد 5/2 مقدمات علوم تشریحی

 ترم اول واحد 8/1 علوم تشریحی اسکلتی عضالنی نظری

 ترم اول واحد6/0 ی عملیعضالن یاسکلت یحیعلوم تشر

 ترم اول واحد 9/1 نظری بیوشیمی ملکول و سلول

 ترم اول واحد 5/1 اصول خدمات سالمت

 ترم دوم واحد 68/1 علوم تشریح سر و گردن

 ترم دوم واحد 8/0 فیزیولوژی سلول

 ترم دوم واحد 3/1 نظری بیوشیمی دیسیپلین)متابولیسم(
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 ترم دوم واحد 4/0 عملی )متابولیسم( نیپلیسید یمیوشیب

 ترم دوم واحد 4/0 ملکول و سلول عملیشیمی بیو 

 ترم دوم واحد 2 اصول اپیدمیولوژی

 ترم دوم واحد5/0 1آداب پزشکی

 ترم دوم واحد5/0 2آداب پزشکی

 ترم سوم واحد 5/0 3آداب پزشکی

 ترم سوم واحد 5/0 4آداب پزشکی

 ترم سوم واحد 48/1 علوم تشریحی قلب و عروق

 ترم سوم واحد 71/0 علوم تشریحی تنفس

 ترم سوم واحد 2 علوم تشریحی گوارش

 ترم سوم واحد 47/0 فیزیولوژی قلب

 ترم سوم واحد59/0 ی تنفسولوژیزیف

 ترم سوم واحد 59/0 گوارش ژیفیزیولو

 ترم سوم واحد 12/1 فیزیولوژی گردش خون

 ترم سوم واحد 29/0 فیزیولوژی خون

 ترم سوم واحد 3 1زبان تخصصی 

 ترم چهارم واحد 3 2زبان تخصصی 

 ترم چهارم واحد 09/1 ادراری و تناسلیعلوم تشریحی 

 ترم چهارم واحد 42/0 علوم تشریحی غدد درون ریز

 ترم چهارم واحد 71/0 بیوشیمی هورمون

 ترم چهارم واحد 24/0 بیوشیمی کلیه

 ترم چهارم واحد 71/0 فیزیولوژی کلیه

 ترم چهارم واحد 18/1 فیزیولوژی غدد و تولید مثل

 ترم چهارم واحد 8/0 فیزیولوژی عملی

 ترم چهارم واحد 2 عملی(-)نظری انگل شناسی

 ترم چهارم واحد 1 عملی( -)نظری قارچ شناسی

 ترم چهارم واحد 1 ویروس شناسی

 ترم پنجم واحدد 88/1 علوم تشریحی اعصاب

 ترم پنجم واحد 94/0 علوم تشریحی حواس ویژه

 ترم پنجم واحد 41/1 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 ترم پنجم واحد 3 عملی( -)نظری باکتری شناسی

 46.51 جمع کل
 

 زمان ارائه درس واحد دروس پایه انتخابی
برای 

های ورودی

 97و  96

 ترم اول واحد 1 آشنایی با رایانه

طب فیزیکی و  /آناتومی جراحی

 توانبخشی

 ترم پنجم واحد 1

  واحد  2                              جمع کل

 ترم اول واحد 1 آشنایی با رایانه
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برای 

های ورودی

 و به بعد 98

 ترم پنجم واحد 1 آناتومی مقطعی/آناتومی جراحی

  واحد2                                    جمع کل

 

 زمان ارائه درس واحد دروس شناور 
 ترم اول واحد 2 سالمت روان شناسی

 ترم دوم واحد 2 فیزیک پزشکی

 ترم سوم واحد 2 کلی تغذیه اصول

 ترم چهارم واحد 2/2 ایمنی شناسی

 ترم پنجم واحد 3 نظری عمومی پاتولوژی

 ترم پنجم واحد 1 عملی عمومی پاتولوژی

 ترم پنجم واحد 2 ژنتیک

 مجازی واحد 2 و به بعد الزامی می گردد( 1400ا )برای ورودی های حوادث و بالی

 2/16 جمع کل

 

 در مقطع علوم پایه:توانمندی های مورد انتظار پزشکی عمومی . 2-1-2

 وی فردشتترفتیپ، ارتبتتاطی برقتترار یهتتامهارتبتته  از بتتین توانمنتتدی هتتای متتورد انتظتتار دوره پزشتتکی عمتتومی در ایتتن مقطتتع، 

پرداختتتته  مستتتئلهحل و استتتتدالل ،یریگمیتصتتتمی هتتتامهارتو  یپزشتتتک حقتتتوق و اختتتالق ،یاحرفتتتهتعهدو  مستتتتمریریفراگ

  شود.می

 توانمندی

 درس مربوطه

 

مسئول آموزش 

 توانمندی

 نیمسال ارائه نام درس

 گروه آداب پزشکی 4تا  1 4تا  1آداب پزشکی  ارتباطبرقراری های مهارت

 نظامدر پیشگیری و سالمتارتقای

 آن درپزشک  نقش وسالمت 
 1 خدمات سالمت اصول

 اجتماعیگروه پزشکی 

 مستمر فراگیری و فردی پیشرفت

 ITمهندسین  1 کامپیوتر

 گروه تربیت بدنی 3و  2 2و  1تربیت بدنی 

 گروه روانشناسی 1 روانشناسی

 گروه معارف 2و1 2و1اندیشه اسالمی

 گروه زبان انگلیسی 4و3 زبان انگلیسی

 و اخالق ای،حرفهتعهد

 پزشکیحقوق
 آداب پزشکیگروه  4تا  1 4 تا 1آداب پزشکی 

گیری، تصمیمهایمهارت

 مسئلهحلواستدالل

 آداب پزشکیگروه  4تا  1 4تا  1آداب پزشکی 

 گروه روانشناسی 1 روانشناسی
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آماده سازی دانشجو برای کسب 

 توانمندی مهارت بالینی

کسب دانش پایه و 

نگرش مناسب در حوزه 

 پزشکی 

 5تا  1ترمهای 
 موزشیهای آهمه گروه 

 علوم پایه

استفاده از مثال های 

بالینی در طرح دروس 

 علوم پایه

 

 5تا  1ترمهای 
انگل  ،یمیوشیب ، یپاتولوژ

 علوم تشریح ،یشناس

ادغام عمودی دروس 

 پایه و بالینی
 2ترم 

 یو توانبخش یکیزیطب ف

 حیعلوم تشر ،

 

 

 : مقطع مقدمات بالینی . 2-2

 د.شوارائه میهفتم و  ششماین مقطع در دو ترم دروس  .2-2-1

 واحد درس
 36.5 32.6 نظری دروس اختصاصی الزامی

 3.9 عملی

 6  دروس شناور

 

 زمان ارائه درس واحد دروس اختصاصی نظری

 ششم ترم واحد 3 1پزشکی  فارماکولوژی

 ترم ششم واحد 9/2  1اختصاصی  پاتولوژی

 ترم ششم واحد 2 1شرح حال و معاینه فیزیکی

 ترم ششم واحد 1 اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر در کشور

 ترم ششم واحد 1 اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیر واگیر در کشور

 ترم ششم واحد1/2 مقدمات بیماری های گوارش و کبد

 ترم ششم واحد 1 ی های جراحیماریمقدمات ب

 ترم ششم واحد5/0 ی های اعصابماریمقدمات ب

 ترم ششم واحد 5/0 ی های روانپزشکیماریمقدمات ب

 ترم ششم واحد 2 ی های خونماریمقدمات ب

  ترم ششم واحد 2 ی های قلب و عروقماریمقدمات ب

 هفتم ترم واحد 1 2 یپزشک یفارماکولوژ

 ترم هفتم واحد 8/1 2یاختصاص یپاتولوژ 

 ترم هفتم واحد 2 2یکیزیف نهیشرح حال و معا

 ترم هفتم واحد 6/1 ی های کلیهماریمقدمات ب

 ترم هفتم واحد 2 ی های تنفسماریمقدمات ب

 ترم هفتم واحد 6/1 ی های روماتولوژیماریمقدمات ب

 ترم هفتم واحد 2   ی های غدد و متابولیسمماریمقدمات ب
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 ترم هفتم واحد 1 ی های کودکانماریمقدمات ب

 ترم هفتم واحد 1 ی های عفونیماریمقدمات ب

 ترم هفتم واحد 5/0 استدالل بالینی

 ترم هفتم واحد 1 ایمنی شناسی بالینی

  

 زمان ارائه درس واحد دروس اختصاصی عملی

 ترم هفتم واحد 1 عملی اختصاصی پاتولوژی

 ترم هفتم واحد 2 مهارت های بالینی

  

 زمان ارائه درس واحد دروس شناور

  ششم ترم واحد 1 واگیر در کشوراپیدمیولوژی بیماری های شایع 

 ترم ششم واحد 1 اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیر واگیر در کشور

 هفتم وترم ششم  واحد 4  2و 1 فارماکولوژی پزشکی

 

از بین توانمندی های مورد انتظار پزشکی  :مقدمات بالینیتوانمندی های مورد انتظار پزشکی عمومی در مقطع . 2-2-2

 استدالل ،یریگمیتصمی هامهارتی و پزشک حقوق و اخالق ،یاحرفهتعهد، ارتباطی برقرار یهامهارتعمومی در این مقطع به 

   شود.پرداخته می مسئلهحل و

 توانمندی

 درس مربوطه

 گروه ارائه دهنده 

 نیمسال ارائه نام درس

 گروه بالینی مربوطه 2 2و  1شرح حال و معاینه فیزیکی ارتباطبرقراری های مهارت

 بیمارمراقبت از 

 بازتوانی(درمان،تشخیص،)

 ایمنی شناسی بالینی

 گروه داخلی

 جراحی عمومی

 اعصاب

 روانپزشکی

 قلب و عروق

 عفونی

 پاتولوژی اختصاصی

 2و  1

 گروه ایمنی شناسی

 مربوطهگروههای بالینی 

 گروه آسیب شناسی

 و سالمتارتقای

 وسالمت  نظامدرپیشگیری

 آن درپزشک  نقش

اپیدمیولوژی بیماری های شایع 

 واگیر در کشور
 گروه پزشکی اجتماعی 1

حقوق و اخالق ای،حرفهتعهد

 پزشکی

 2و  1شرح حال و معاینه فیزیکی

 
 2و  1

گروه اخالق پزشکی و اساتید 

 بالینی مربوطهگروههای 

گیری، تصمیمهایمهارت

 مسئلهحلواستدالل
 گروههای بالینی مربوطه 2 استدالل بالینی
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 بالینیهایتمهار
 2و  1شرح حال و معاینه فیزیکی

 مهارت های بالینی
 2و  1

اساتید گروههای بالینی 

 مربوطه

 

  موزیآمقطع کار. 3-2

  .ل( ارائه می گردندسا 2ماه ) 21در طول دروس این مقطع . دروس: 2-3-1   

 نیمسال ارائه ساعت واحد دروس تئوری دوره کارآموزی ردیف

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 68 واحد4 1بیماری های کودکان 1

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 17 واحد1 2بیماری های کودکان 2

 اساس الین انتخابیبر  ساعت نظری 85 واحد5 بیماری های جراحی عمومی 3

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 51 واحد3 بیماری های ارتوپدی 4

بیماری های مجاری ادراری و  5

 تناسلی)ارولوژی(

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 17 واحد1

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 68 واحد4 بیماری های زنان و مامایی 6

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 26 واحد5/1 بیماری های روانپزشکی 7

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 34 واحد2 بیماری های عفونی 8

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 25 واحد5/1 بیماری های اعصاب 9

 بر اساس الین انتخابی ساعت نظری 25 واحد5/1 بیماری های مغز و اعصاب 10

بعد از ساعت حضوری  ساعت نظری 34 واحد2 مسمومیت هاپزشکی قانونی و  11

 مجازی/اداری

حضوری بعد از ساعت  ساعت 18 واحد1 پاتولوژی بالینی 12

 16 اداری/مجازی

ساعت 

 نظری

حضوری بعد 

از ساعت 

 اداری/مجازی

حضوری بعد از ساعت  ساعت نظری 17 واحد1 یآمار پزشک 13

 اداری/مجازی

حضوری بعد از ساعت  ساعت نظری 34 واحد2 اخالق پزشکی 14

 اداری/مجازی

و پزشکی مبتنی  روش تحقیق 15

 بر شواهد

ساعت  7ساعت ) 26 واحد1

ساعت  19نظری و 

 عملی(

حضوری بعد از ساعت 

 اداری/مجازی

)ارائه توسط  مجازی ساعت نظری 34 واحد2  طب سنتی 16

 دنشگاه ع پ مجازی(

 و شناسی جمعیت اصول 17

 خانواده سالمت

حضوری بعد از ساعت  ساعت نظری 34 واحد 2

 اداری/مجازی

 واحد 5/35 جمع کل

 

 نیمسال ارائه مدت واحد کارآموزی دوره عملی دروس ردیف

 بر اساس الین انتخابی ماه 3 واحد9  کار آموزی داخلی 1
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 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی قلب و عروق 2

 بر اساس الین انتخابی ماه 3 واحد 9 کودکانکار آموزی  3

 بر اساس الین انتخابی ماه 2 واحد 6  کار آموزی جراحی عمومی 4

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی ارتوپدی 5

 بر اساس الین انتخابی هفته 2 واحد 5/1 کار آموزی ارولوژی 6

 الین انتخابی بر اساس هفته 2 واحد5/1 کار آموزی بیهوشی 7

 بر اساس الین انتخابی ماه 2 واحد 6 کار آموزی زنان و مامایی 8

کار آموزی)بهداشت اجتماعی و  9

 خانواده( پزشکی 

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی روانپزشکی 10

 اساس الین انتخابی بر هفته 2 واحد 5/1 کار آموزی طب اورژانس 11

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی رادیولوژی 12

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی عفونی 13

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی اعصاب 14

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد 3 کار آموزی پوست 15

 بر اساس الین انتخابی هفته 2 واحد 5/1 کار آموزی چشم 16

 بر اساس الین انتخابی ماه 1 واحد ENT 3کار آموزی  17

 ماه 21 واحد 63 جمع کل

 

 

 نوع واحد واحد دروس پایه انتخابی
 نظری واحد 2 حوادث و بالیا 97و  96برای ورودی های 
 نظری واحد 2 حوادث و بالیا 99و  98برای ورودی های 

 عملی/کارگاهینظری/ واحد 2 فیزیکی و توانبخشی اصول طب
 و بعد  1400های برای ورودی

 

 عملی/کارگاهینظری/ واحد 2 تغذیه بالینی

 عملی/کارگاهینظری/ واحد 2 اصول طب فیزیکی و توانبخشی

 

حال حاضر دو آغاز گردید و ادامه یافت.در  96در مقطع کارآموزی برنامه الین بندی از دانشجویان ورودی بهمن 

 برنامه الین بندی داریم .

پایان خواهد  1402شروع گردیده و تیر ماه  1400است از مهر  الین 3که شامل   96الین های ورودی مهر  

یافت.در این برنامه بخش های ماژور و مینور بر اساس ظرفیت دانشجو در طول مقطع تقسیم گردیده است و بازه 

 زمانی یک ماه و نیم قبل از آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

-اعصاب-پوست-  ENT-طب اورژانس-چشم-جراحی-عفونی-زنان-قلب-داخلی-ورادی –: اطفال  1الین 

 روان-بهداشت

-قلب -پوست-جراحی-روان-زنان-طب اورژانس –چشم -داخلی-عفونی-اعصاب-رادیو-ENT:  2الین 

 اطفال-بهداشت
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-عصابا-—ENT-طب-چشم-جراحی-اطفال -روان-قلب-بهداشت-عفونی-پوست-رادیو-: زنان 3الین 

 پوست-بهداشت

شروع گردیده و دی ماه  1400الین است که از بهمن ماه  6شامل  97برنامه الین بندی دانشجویان ورودی مهر 

خاتمه خواهد یافت.در این برنامه نیز مانند مدل قبلی فرجه یک ماه و نیم قبل از آزمون پیش کارورزی در  1402

 نظر گرفته شده است.

-اطفال-طب اورژانس-چشم-اعصاب-جراحی-عفونی-خلیدا-ENT-رادیو-قلب-زنان-روان-:پوست 1الین 

 بهداشت.

-اطفال-بهداشت-طب اورژانس-چشم-جراحی-پوست-داخلی-روان-رادیو-اعصاب-زنان-قلب-: عفونی2الین

ENT 

        -بهداشت-زنان-ENT-داخلی-روان-قلب-طب اورژانس-چشم-عفونی-اعصاب-رادیو-پوست-:اطفال3الین              

 راحیج             

 -اطفال-پوست-زنان-عفونی-داخلی-بهداشت-طب اورژانس-چشم-ENT-قلب-روان-رادیو-:جراحی4الین             

 اعصاب             

 -اطفال-ENT-عفونی-جراحی-اعصاب-روان-بهداشت-قلب-رادیو-زنان-طب اورژانس-چشم-:داخلی5الین             

 پوست             

 چشم-داخلی-عفونی-پوست-جراحی-اعصاب-قلب-روان-بهداشت-اطفال-ENT-رادیو-:زنان6الین            

 .طب اورژانس            

مورد انتظار پزشکی عمومی از بین توانمندی های  کارآموزی: های مورد انتظار پزشکی عمومی در مقطع توانمندی            

ی و پزشکحقوق و اخالق ،یاحرفه تعهدو  مستمر یریفراگ وی فردشرفتیپ، ارتباط یبرقرار یهامهارتدر این مقطع به 

   شود.پرداخته می مسئلهحلو استدالل ،یریگمیتصمی هامهارت

 مسئول آموزش توانمندی درس مربوطه توانمندی

 ارتباطبرقراری های مهارت
تمام دروس عملی کارآموزی 

 اجتماعی و خانواده پزشکی

 گروههای بالینی مربوطه

 گروه پزشکی اجتماعی

 گروههای بالینی مربوطه تمام دروس عملی کارآموزی بازتوانی(درمان،تشخیص،)بیمارمراقبت

 نظامدرپیشگیری و سالمتارتقای

 آن درپزشک  نقش وسالمت 

 اجتماعی و خانواده پزشکی

 بهزیستی)آشنایی با خدمات 

 و پیشگیری سطح سوم(

 گروه پزشکی اجتماعی
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 مستمرفراگیریوفردیپیشرفت

گارگاه مهارت های زندگی سطوح اولیه 

اگر وجود دارد گذاشته شود وگرنه این 

قسمت حذف شود مگر اینکه آموزش 

مستمر در ستینگهای آموزشی راندو 

 مورنینگ مدنظر باشد.

گارگاه مهارت های زندگی)پزشکی 

 اجتماعی(

 تمام دروس عملی کارآموزی

 گروه پزشکی اجتماعی

 اساتید گروههای بالینی مربوطه

 گروه اخالق پزشکی اخالق پزشکی پزشکیحقوقو اخالق ای،حرفهتعهد

گیری، تصمیمهایمهارت

 مسئلهحلواستدالل

گارگاه مهارت های زندگی)ردیف 

سوم طرح درس پزشکی 

 اجتماعی(

راند، مورنینگ، آموزش در 

 درمانگاه و....

 

 گروه پزشکی اجتماعی

 گروههای بالینی مربوطه

 گروههای بالینی مربوطه  تمام دروس عملی کارآموزی بالینیهایتمهار

 
 

 مقطع کارورزی. 2-4

 .ارائه می گردد نیم سال( 3ماه ) 18این مقطع در طول : دروس دروس. 2-4-1

 

 ردیف

 

 دروس کارورزی

 دختر

 

 پسر

طول  واحد طول دوره

 دوره

 واحد

 واحد 12 ماه 3 واحد 12 ماه 3 داخلی 1

 واحد 12 ماه 3 واحد 12 ماه 3 کودکان 2

 واحد 8 ماه 2 واحد 8 ماه 2 جراحی عمومی 3

 واحد 4 ماه 1 واحد 8 ماه 2 زنان 4

 واحد 4 ماه 1 واحد 4 ماه 1 قلب 5

 واحد 4 ماه 1 واحد 4 ماه 1 پزشکی اجتماعی و خانواده 6

 واحد 4 ماه 1 واحد 4 ماه 1 روانپزشکی 7

 واحد 4 ماه 1 واحد 4 ماه 1 طب اورژانس 8

 واحد 4 ماه 1 - - اورولوژی 9

 واحد 4 ماه 1 واحد 4 ماه 1 عفونی 10

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 بیماریهای اعصاب 11

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 ارتوپدی 12

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 و اعصاب جراحی مغز 13

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 پوست 14

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 پزشکی قانونی 15

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 طب فیزیکی و توانبخشی 16

 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 2 چشم 17
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18 ENT 2 واحد 2 هفته 2 واحد 2 هفته 

 صالحیت بالینیآزمون  19

 

  الین های انتخابی:توضیحات در مورد 

تنظیم می گردد ماهه 18به صورت الین های برنامه آموزشی مقطع کارورزی با توجه به نیازهای بخش های مختلف بالینی 

 .نتخاب می شودو از سوی دانشجویان بر اساس معدل ا

 زیر است:شرح ه بخش های کارورزی ب

ماه(، 3ماه( کارورزی اطفال)1کارورزی جراحی اختصاصی) ،ماه(2کارورزی جراحی عمومی)ماه(، 3کارورزی داخلی)

ماه(، کارورزی چشم و 1ماه(، کارورزی اورژانس)1ماه(، کارورزی عفونی)1ماه(، کارورزی روانپزشکی )2کارورزی زنان)

ENT ماه(1کی اجتماعی)ماه(،کارورزی پزش1ماه(، کاروری قلب)1ماه(،کارورزی پوست و اعصاب)جمعا 1)جمعا 

 ترجیحا در چیدمان الین های کارورزی  تالش خواهد شد موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

 ط  فیزیکی و توانبخشییا  ارتوپدی -

 بیماریهای اعصابیا جراحی مغز و اعصاب -

 ENTیا  چشم-

 پزشکی قانونییا  پوست-

بین توانمندی های مورد انتظار پزشکی عمومی از  کارورزی: توانمندی های مورد انتظار پزشکی عمومی در مقطع. 2-4-2

ی و پزشکحقوقواخالق ،یاحرفهتعهدو  مستمریریفراگ وی فردشرفتیپ، ارتباطی برقرار یهامهارتدر این مقطع به 

   شود.پرداخته می مسئلهحلواستدالل ،یریگمیتصمی هامهارت

 توانمندیمسئول آموزش  نام درس توانمندی

 کارورزی تمام دوره ها  ارتباطبرقراری های مهارت

 گروههای بالینی

 گروههای بالینی  کارورزی تمام دوره ها بازتوانی(درمان،تشخیص،)بیمارمراقبت

سالمت  نظامدرپیشگیری و سالمتارتقای

 آن درپزشک  نقش و
 دوره بهداشت

 گروه پزشکی اجتماعی

 مستمرفراگیریوفردیپیشرفت

آموزش دانشجو محور، آماده سازی 

مطالب برای مورنینگ ها و ارائه آن در 

 جلسات به شکل حضوری و مجازی 

 گروههای بالینی مربوطه کارورزی تمام دوره ها

 پزشکیحقوقو اخالق ای،حرفهتعهد
 کارورزی تمام دوره ها

 مثال : کارورزی دوره جراحی

 بالینی مربوطهگروههای 
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گیری، تصمیمهایمهارت

 مسئلهحلواستدالل

کارورزی تمام دوره ها در عرصه ها و 

ستینگهای بالینی مختلف)درمانگاه، 

 اتاق عمل، بخشهای بستری و...(

 گروههای بالینی مربوطه

 گروههای بالینی مربوطه کارورزی تمام دوره ها بالینیهایتمهار

 

  :در برنامه آموزشی پزشکی عمومی یادگیری-روش های یاددهی .2

 دروس تئوری : . 3-1

 روش یاددهی:. 3-1-1

 :حیطه شناختی : 

 - ارائه تکلیف در طراحی و آموزش با اپلیکیشن آموزشی در برخی گروههای آموزشی)گروه عفونی(، سخنرانی، پرسش و پاسخ ،

  .محطیهای مجازی

 :حیطه نگرشی 

 پزشکی)مقاطع مقدمات بالینی و علوم پایه(درس آداب و اخالق  -

 یآموزش رعایت حقوق بیمار) احترام به شان وکرامت انسانی با برقراری مهارتهای ارتباطی محترمانه ، رعایت حریم خصوص  -

( در دانشجویان، آموزش به بیمار در بالین حین معاینه و اقدامات تشخیصی و درمانی، رضایت آگاهانه و آموزش آن به 

بالینی  استادان( توسط ، درمانگاه و اتاق عمل در عرصه )کارآموزی و کارورزیصبحگاهیگزارشمختلف مانند راند،  هایموقعیت

 گروههای مربوطه

 روش یادگیری:. 3-1-2

  :حیطه شناختی 

فیلم  پاورپوینت،صوت، پادکست، فایلهای متنی، ) و واته آپدر سامانه آموزشی نوید  ود آموزی، مطالعه فایلهای مجازیخ -

اساتید و دانشجویان در خصوص  )واته آپ( با تعامالت درون گروهی در کانالهای اجتماعی، ، انجام تکالیف ارائه شده...(

 دروس و تکالیف

 :حیطه نگرشی 

آموزشی مختلف در تعامل با همکاران و پرسنل تیم درمان و بیماران و  محیطهایدر کالس درس و مشاهده رفتار استاد  -

 دانشجویان در مقاطع مختلف

آموزش از طریق کوریکولوم پنهان در روابط جاری در محیطهای آموزشی دانشکده، بیمارستانهای آموزشی)آموزش از تیم  -

 آموزش از رزیدنت(، ستینگهای مختلف آموزشیدرمان، همساالن، مقاطع باالتر نسبت به مقطع تحصیلی دانشجو مانند 

 :دروس عملی . 3-2

 روش یاددهی:. 3-2-1

 :حیطه شناختی  

  درمانگاه و...(، صبحگاهیگزارشراند، گراند راند، آموزشی ) محیطهایدر  پرسش و پاسخ -
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 :حیطه نگرشی  

آموزش رعایت حقوق بیمار) احترام به شان وکرامت انسانی با برقراری مهارتهای ارتباطی محترمانه ، رعایت حریم خصوص  -

 محیطهای( در دانشجویان، آموزش به بیماردر بالین حین معاینه و اقدامات تشخیصی و درمانی، رضایت آگاهانه و آموزش آن به 

 توسط اساتید بالینی گروههای مربوطه (درمانگاه، اتاق عمل در عرصه )کارآموزی و کارورزیورنینگ، مختلف مانند راند، م

 :حیطه مهارتی  

بسته  مختلف مهارتی  یطهایمح)نمایش علمی مهارت( در   Demonstrationآموزش مهارتهای عملی با استفاده از روش -

مهارتهای بالینی، درمانگاه، بخش های بالینی، اتاق عمل ، مراکز به مقطع تحصیلی)کار در آزمایشگاه، سالن تشریح، مرکز 

 بهداشتی درمانی شهری و روستایی(

آموزش پروسیجرهای عملی در محیطهای بالینی تحت نظارت دانشجویان مقاطع باالتر )آموزش کارورزان تحت نظارت -

 دستیاران، آموزش کارآموزان تحت نظارت کارورزان و دستیاران (

 روش یادگیری:. 3-2-2

 :حیطه شناختی 

آموزشی )راند، گراند راند،  یطهایمحدر  دانشجویان تادان وهدفدار اس پرسش و پاسخ بحث فعال همراه با  طریقآموزش از   -

 مورنینگ، درمانگاه و...(

 مرتبط با کیه های بالینی دانشجویی و مورنینگهای   خود آموزی مطال  مورد نیاز برای کنفرانه های  - 

آموزشی توسط دانشجو)محیطهای آزمایشگاهی، مجازی، سالن  یطهایمحانجام تکلیف  ،پروژه ، گزارش کار، پروپوزال و.... در  -

 تشریح، مرکز مهارتهای بالینی، درمانگاه، بخش های بالینی، اتاق عمل ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی( 

 :حیطه نگرشی  

 مختلف آموزشی طبق نظریه یطهایمحدر محیطهای بالینی و ( تادان الگو)خصوصا اساتیدرفتار اسآموزش از طریق مشاهده  -

 اجتماعی  الگوی

آموزش از طریق کوریکولوم پنهان در محیطهای آموزشی دانشکده، بیمارستانهای آموزشی)آموزش از تیم درمان، همساالن،  - 

 مختلف آموزشی محیطهایو  آموزش از رزیدنت(مقاطع باالتر نسبت به مقطع تحصیلی دانشجو مانند 

 :حیطه مهارتی  

مختلف مهارتی  یطهایمح )نمایش علمی مهارت( درDMONSTRATION مهارتهای عملی با استفاده از روش  یادگیری -

عمل ، مراکز بسته به مقطع تحصیلی)کار در آزمایشگاه، سالن تشریح، مرکز مهارتهای بالینی، درمانگاه، بخش های بالینی، اتاق 

 بهداشتی درمانی شهری و روستایی(

پروسیجرهای عملی از همساالن و دانشجویان مقاطع باالتر )آموزش کارورزان تحت نظارت دستیاران، آموزش کارآموزان  یادگیری= 

 تحت نظارت کارورزان و دستیاران (

 :در برنامه پزشکی عمومی روش های ارزشیابی دانشجو -4
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 دروس تئوری : . 4-1

 :حیطه شناختی 

 و ...( KFآزمونهای چهارگزینه ای، تشریحی، صحیح غلط، ) paper& pencilآزمونهای -

 در فضای مجازی  زمونهای الکترونیکآ-

 آموزشی  یطهایمح ارزیابی تکالیف، گزارش کار و پروژه و.. دانشجویان بسته به مقطع و-

 :حیطه نگرشی 

 دانشجویان پرسشنامه ازریابی نگرش -

از طرف استاد به دانشجو در پایان هر درس یا برنامه آموزشی و تکمیل آن به   One Minute Paperارائه برگه های  -

 شکل بی نام توسط دانشجویان و تحویل به اساتید

 دروس عملی :. 4-2

 :حیطه شناختی  

 راند، گراند راند، مورنینگ، درمانگاه و...( آزمایشگاه، آموزشی ) یطهایمحدر از دانشجویان  پرسش و پاسخ  -

 :حیطه نگرشی  

مشاهده رفتار حرفه ای دانشجو توسط استاد در ستینگهای مختلف آموزشی در تعامل با اساتید ،پرسنل تیم درمان ،  -

 بیماران و دانشجویان در مقاطع مختلف

 :حیطه مهارتی  

- OSCE )مثال: آزمون صالحیت بالینی( 

-  OSLE )مثال: آزمون های عملی آزمایشگاهی( 

- log book :روانپزشکی و زنان( )مثال 

، order ،on service note  ،off service noteمشاهده عملکرد بالینی دانشجو )پرونده نویسی ، نوشتن شرح حال،  -

progress note)انجام پروسیژرها، 

 آزمون صالحیت بالینی

بار  2این آزمون در واقع آزمون جامع دانشجویان پزشکی عمومی بوده و قبولی در آن برای فارغ التحصیلی الزامی است. در این دانشکده 

 شود. ماه )اردیبهشت و آبان( برگزار می 6درسال به فاصله 

 ماه از دوره کارورزی می توانند دراین آزمون شرکت کنند. 6دانشجویان په از گذراندن 

 فرایند برگزاری آزمون صالحیت بالینی

 آزمون یبرگزار خیبر اعالم تار یمبن یعموم یآموزش پزشک یشورا رینامه دب افتیدر (1

 مذکور  خیآزمون در تار یبر برگزار یمبن یعموم ینامه به معاون پزشک ارسال (2

 آزمون یو اعالم زمان برگزار ینیبال ینامه به گروه ها ارسال (3
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  ییاجرا -یعلم تهیکم  یاعضا نییتع (4

 ییکارشناسان گروه اجرا فیکردن وظا مشخص (5

 یمتقاض انیدانشجو ستیل هیبه آموزش دانشکده و ته نامه (6

 انیدانشجو یبه گروه ها جهت اطالع از زمان آزمون واسام ینگار نامه (7

 ابالغ مسئول خدمات دانشکده ارسال (8

 ابالغ حراست دانشکده ارسال (9

 یدانشگاه جهت واحد صوت ینامه به روابط عموم ارسال (10

 115نامه به واحد اورژانه  ارسال (11

 سواالت آزمون  از حراست دانشگاه  افتیارسال سواالت و در ی ریکیپ (12

 آزمون یبرگزار یها  ستگاهیکردن تعداد ا مشخص نیوهمچنآزمون و مشخص کردن سواالت آزمون  ییاجرا تهیجلسه کم لیتشک (13

 یکروک هیته (14

 ممتحن آزمون دیاسات یجهت معرف ینیبال ینامه به گروه ها ارسال (15

 دیاز گروه ها و ارسال نامه ابالغ اسات نیممتحن یاسام افتیدر (16

 

 :توضیح

در این دانشکده اجرا شده و همچنان  1396و از سال  شد.در شورای آموزشی دانشکده پزشکی مصوب  30/3/1400این برنامه در تاریخ 

 در حال اجرا می باشد.

 


