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 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
کسی که طبابت می کند پس باید از خدا بترسد و تالش  :امیر المومنین )ع( می فرمایند

 و کوشش نموده و پند دهد.

 

 مجموعهدر این  ،آموزش پزشکیعرصه به شما  ورود ضمن تبریک و خیر مقدم دانشجوی عزیز

دانشکده پزشکی  رسالت و اهدافز در طی تحصیل در رشته پزشکی شامل مطالب مورد نیا

آیین نامه های آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی،  قم، علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

که در طی تحصیل راهنمای شما خواهد سرفصل دروس و پیش نیازها و سایر اطالعات مورد نیاز 

 جمع آوری گردیده است.بود  
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 پزشکی دانشکده رسالت و اهداف

 رسالت 
با گزینش و جذب اعضای هیات علمی و با  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمدانشکده پزشکی 

که  پزشکانی را تربیت نماید تالش می کند و متعهد به مسائل آموزشی بکارگیری اساتید مجرب

دوستی و وجدان  توانائی تشخیص و درمان بیماریها را دا شته وآگاه به مسائل جامعه و حس مردم

و با رعایت اخالق حرفه ای بهترین به نحوی که بتوانند بر حسب شرایط مختلف  د.نکاری باش

تصمیم گیری را براساس دانش روز در خصوص مراجعین ارائه نموده و کاربرد عملی سطوح سه 

گانه پیشگیری ) اولیه ، ثانویه و ثالثیه( را در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تیم سالمت بر 

دن فضای فیزیکی به همراه امکانات با فراهم آور سعی نموده  در این راستا دانشکدهعهده بگیرند. 

و تجهیزات مورد نیاز جهت آموزش و تحقیق شرایط الزم جهت پیشبرد اهداف آموزشی را فراهم 

 .آورد

 چشم انداز 

 کسب رتبه برتر در بین دانشگاه های هم سطح در همه شاخص ها

 ارزش های حاکم بر سازمان 

  پایبندی به ارزش ها و مبانی دینی ، انسانی و حرفه ای 

  اصول عدالت محوری 

  شایسته ساالری و اهلیت سنجی 

  ثبات و پایداری در اصول 

  احترام به کرامت انسانی ، تکریم ارباب رجوع و احترام به ذینفعان 

 خود باوری ، رقابت پذیری و آزاد اندیشی علمی 

 هش های کاربردی دانایی محوری واستفاده از پژو 

 ارزشهای حاکم بر دوره : 

 آموزش با تکیه بر اصول ارزشهای اسالمی 
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 اعضائ هیات علمی اساتید ون و مقام احفظ ش  

 ارتقای علمی و پژوهشیهیات علمی جهت ی افزایش انگیزه اعضا 

 سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده یمشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در راستای ارتقا 

  کالن :اهداف 

  توسعه کمی و کیغی آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیاز های سالمت جامعه 

  افزایش تولید دانش مبتنی بر پژوهش به منظور کاربردی تر نمودن معلومات حوزه

 سالمت بر اساس خالقیت و نوآوری متناسب با شرایط بومی اقلیمی و ساختاری منطقه

 ،دارای اهلیت اخالقی وتعهد حرفه ای ، متخصص و  تربیت نیروی انسانی شایسته، کارآمد

محقق در رشته های علوم پزشکی با هدف تامین بهترین نیرو های ارائه دهنده خدمات 

 سالمت 

  مسئولیت اجتماعی سالمت محور جامعه و آموزش عمومی در زمینه ارتقا فرهنگ سالمت 

 ت افزاری و نرم افزاری افزایش بهره وری و مدیریت بهینه منابع انسانی ، مالی ، سخ 

 ( ظرفیت سازیcapacity building پژوهش های سالمت ) 

 
 مشخصات کلی دوره: 

 Doctor of Medicine (MD)ترای عمومی پزشکی دک :نام دوره

 سال است 5/6حداقل طول دوره  :طول دوره
 

، این است که دانشجویان با کسب توانمندیهای هدف نهایی برنامه آموزش پزشکی عمومی

مورد انتظار از دانش آموختگان این دوره، قادر شوند مراعات ضوابط اخالق حرفه ای، مراقبت از 

ت پوشش و درمان بیماران را مطابق با استانداردهای خدمات بر عهده بگیرند، سالمت افراد تح

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: 

 ختگان این رشته شامل: وظایف حرفه ای دانش آمو
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 مطبهای شخصی و مراکز خدمات سالمتـ مسئولیت فنی 

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

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

 اختصاصی برای هر گروه هدف(

آموزشی و پژوهشی مورد تایید در مراجع ذیصالح )وزارت های  شارکت در کلیه فعالیتـ م

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر سازمانهای بکار گیرنده پزشکان عمومی(

 ارائه خدمات کارشناسی مسائل سالمت حسب نیاز سازمان متبوع ـ

 مشارکت در فرآیندهای مدیریتی حوزه سالمت  ـ

 

 ها و مهارت های اصلی مورد انتظار: توانمندی 

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

 های بالینی مهارت -1

 های برقراری ارتباط مهارت -2

 مراقبت بیمار )تشخیص، درمان، بازتوانی(  -3

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

  ت فردی و فراگیری مستمرپیشرف -5

 ای، اخالق و حقوق پزشکی تعهد حرفه -6

 های تصمیم گیری، استدالل و حل مسأله مهارت -7

 

 انتظارات اخالقی از فراگیران: 

 از دانشجویان پزشکی انتظار می رود:

  در مراقبت از بیمار، منشور حقوقی  بیمار را دقیقا رعایت نمایند. -

( را دقیقا رعایت نمایند )این Patient safetyی بیمار )مقررات مرتبط با حفاظت و ایمن -

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

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

 ت(. گروه آموزشی در اختیار فراگیران قرار خواهد گرف
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یبات شیمیایی و غیر ک( شامل ترDrug Safety)داروها مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی  -

)این مقررات توسط گروه آموزشی مربوطه تدوین و در  شیمیایی مرتبط را دقیقا رعایت نماید.

 اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت(. 

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

  ات کار با حیوانات آزمایشگاهی  را رعایت نماید.مقرر -

  به سوگند نامه حرفه خود متعهد و پایبند باشند. -

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

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

 در محیط کار مشارکت نمایند.  احترام آمیز

 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.  -

 

 جایگاه شغلی دانش آموختگان: 

 نمایند: دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه 

 مراکز بهداشتی درمانی، مطبهای خصوصی و بیمارستانها -

 سالمت  خدماتها و موسسات مرتبط با  سازمان -

 آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکیمراکز  -

 

 دانشکدهمختلف آشنایی با بخش های 

سه گروه آموزشی تشکیل می از دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل :دانشکده 

 شود.

دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا  هدعه گروه آموزشی :

 باشد. مثل گروه فیزیولوژی و گروه جراحییک شاخه می

منظور از اداره آموزش، یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه  اداره آموزش:

از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری  امور آموزشی مربوط به دانشجویان

 نمرات و اعالم نتایج را بر عهده دارد.
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 تقسیم بندی دروس 

است که به شرح واحد  297تعداد کل واحدهای درسی در این دوره  :یتعداد کل واحد های درس

 :  دزیر می باش

 
 واحد 24 دروس عمومی

 حدوا 5/69  الزامی پایهدروس 

 واحد 5/177 لزامیا تخصصیدروس 

 واحد 20 نتخابیدروس ا

 واحد 6 پایان نامه 

 واحد297 جمع
 

 

 دروس الزامی: 

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

عمومی  دانشجویان رشته پزشکی عمومی به منظور تحقق توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان

الزامی است. دانشکده پزشکی بایستی شرایطی را فراهم کند که از ارائه این دروس و تحقق اهداف 

 . مندرج در آن اطمینان حاصل گردد

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

 مرحله اول )علوم پایه(: ( 1
 واحد الزامی تا قبل از آزمون جامع علوم پایه پزشکی 24واحد از  8حداقل  دروس عمومی:

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

 علوم پایه پزشکی

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

 است.  
 

  دوم )مقدمات بالینی(:مرحله ( 2

 واحد   29  عداد واحدهای اختصاصی مرحله مقدمات بالینی:ت

 واحد 15  تعداد واحدهای شناور بین مراحل علوم پایه و مقدمات بالینی:
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 مرحله سوم )کارآموزی(:( 3

 است که می تواند حسب برنامه دانشکده به دو بخش ماه  21 حداقل طول مرحله کارآموزی

 تقسیم شود.  )یا اکسترنی( 2وزیکارآم و)یا استیودنتی(  1کارآموزی 

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

 ماه(  21واحد )معادل  63 تعداد واحدهای کارآموزی بالینی)الزامی(:

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

برای ورود به مرحله کارورزی موفق به کسب نمره قبولی در در پایان مرحله سوم، دانشجو باید 

 آزمون جامع پیش کارورزی شود. 

، بایستی دانشجو تمام دروس عمومی، و تمام دروس زمون جامع پیش کارورزیبرای شرکت در آ

 پایه و تخصصی مربوط به مراحل مقدمات بالینی و کارآموزی را با موفقیت گذرانده باشد. 
 

  رم )کارورزی(:مرحله چها( 4

 ماه  18 طول مرحله کارورزی:

 واحد  56 واحد الزامی کارورزی: تعداد
 

 )مهارتهای( ت در آزمون عملی صالحیتدانشجو از دوره پزشکی منوط به موفقیفارغ التحصیلی 

 . بالینی است
 

 دروس انتخابی: 
نشجویان امکان می دهد حسب دروس انتخابی شامل مباحث غیر الزامی برنامه است که به دانشگاهها و دا

نیازهای خاص منطقه و نیز عالئق گروههای آموزشی و دانشجویان، محتوا و فرصتهای  ،شرایط دانشگاه

را به عنوان مکمل برای کمک به تحقق توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی ارائه متنوعی یادگیری 

 واحد است:  20پزشکی عمومی،  دهند. مجموع واحدهای انتخابی اختصاصی در طول دوره

 

تعداد واحد انتخابی اختصاصی که دانشجو باید تا قبل از آزمون پیش کارورزی 

 واحد  4گذرانده باشد: 

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

 واحد  16 انتخاب کارورز طی شود:
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 دروس شناور: 

واحد از دروس پایه )نام  15معادل   ین مرحله علوم پایه یا مقدمات بالینی:الف( دروس شناور ب

دروس در جدول مشخص شده است(  می تواند در مرحله علوم پایه یا مقدمات بالینی ارائه شود. 

این دروس در آزمون جامع علوم پایه لحاظ نخواهد شد. به این ترتیب، گذراندن این دروس برای 

ع علوم پایه الزامی نیست و از طرف دیگر، گذراندن این دروس نیز بر خالف شرکت در آزمون جام

 دروس مرحله مقدمات بالینی، مشروط به موفقیت در آزمون جامع علوم پایه نخواهد بود. 

واحد از دروس تخصصی )نام  7معادل   :یا کارآموزی ( دروس شناور بین مرحله مقدمات بالینیب

 تواند در مرحله مقدمات بالینی یا کارآموزی ارائه شود. ( میدروس در جدول مشخص شده است
 

دروسی است که به منظور توسعه بخشـیدن بـه اطالعـات عمـومی دانشـجویان و  دروس عمومی :

رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیـز آشـنایی بـا روشـهای 

انشجویان تمامی رشته های علوم پزشکی در مقاطع علمی عرضه می شود. این دروس برای کلیه د

 تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکترای عمومی الزامی است. 

این دروس به دو دسته، دروس پایـه و دروس تخصصـی رشـته بـه شـرح زیـر  :دروس اختصاصی 

 تقسیم می شود:

دن دانشجو، توسـعه اطالعـات و تقویـت بنیـه و دروسی ا ست که برای آماده نمو:الف: دروس پایه

 شود. رك بهتر دروس تخصصی رشته عرضه میبینش علمی وی و د

یهـای علمـی و رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افـزایش کارآی :ب: دروس تخصصی

 می شود. عملی یک رشته تدریس

رفتن یـک درس دیگـر ضـروری دروسی است که گذراندن آنها برای گ دروس پیوسته)پیش نیاز(:

 می توانند پیش نیاز باشند .     است. دروس جبرانی یا اجباری 

 باشند. ند پیش نیازنمی توان :اختیاری س درو

دروسی است که انتخاب آنها منـوط بـه انتخـاب یـا گذرانـدن درس یـا درسـهای دروس مستقل :

 دیگری نیست. 

 میشود.الس درس ارائه دروسی است که در ک :دروس نظری

یا بخشـهای مربـوط  دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی دروس عملی:

 شود. ده ارائه میدر دانشک
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دروسی است که در محیط کار واقعـی )بیمارسـتان، درمانگـاه، مراکـز خـدمات : دروس کارآموزی

( بـرای آمـوزش Skill Lab درمانی ( و یا در محیط شبیه سازی شـده )مرکـز مهارتهـای بـالینی

 مهارتهای عملی ارائه میشود.

دروسی است که د ر محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهـای عملـی دروس کارورزی : 

 ارائه میشود
 

  پزشکی دروس عمومی دوره دکتری عمومی -جدول الف 
کد 

 دروس
 نام درس

 تعداد

 واحد 
 ساعات دروس

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - 68 - 68 4 دو درس از دروس مبانی نظری اسالم* 4-1

 - 34 - 34 2 یک درس از دروس اخالق اسالمی* 8-5

 - 34 - 34 2 یک درس از دروس انقالب اسالمی* 11-9

 - 34 - 34 2 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسالمی* 13-12

 - 34 - 34 2 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی* 15-14

 - 51 - 51 3 ادبیات فارسی 16

 - 51 - 51 3 زبان انگلیسی عمومی 17

 - 34 34 - 1 1تربیت بدنی  18

 1تربیت بدنی 34 34 - 1 2تربیت بدنی  19

 - 34 - 34 2 دانش خانواده و جمعیت 20

  34  34 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 21

  442 68 374 24 جمع کل 

شورای  23/4/83مورخ  542س مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسالمی مصوب جلسه گذراندن این درو تذکر: *

 عالی انقالب فرهنگی )جدول زیر( می باشد. 

 

ف 
عار

ی م
وم

عم
س 

رو
د

ی
الم

اس
 

 گرایش
کد 

 درس
 واحد عنوان درس

پیش  ساعت

 جمع عملی نظری نیاز

ی 
ظر

ی ن
بان

م

الم
اس

 

1 

2 

3 

4 

 و معاد( )مبدا 1اندیشه اسالمی

 )نبوت وامامت( 2اندیشه اسالمی

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعی و سیاسی دراسالم

2 

2 

2 

2 

34 

34 

34 

34 

- 

34 

34 

34 

34 
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ی
الم

اس
ق 

خال
ا

 

5 

6 

7 

8 

)با تکیه بر مباحث  فلسفه اخالق

 تربیتی(

 )مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی

 )اخالق کاربردی( آیین زندگی

 عرفان عملی اسالم

2 

2 

2 

2 

34 

34 

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

 

ی
الم

اس
ب 

قال
ان

 

9 

10 

11 

 انقالب اسالمی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 اسالمی ایران

 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

2 

2 

2 

34 

34 

34 

 
34 

34 

34 
 

ن 
مد

و ت
خ 

اری
ت

ی
الم

اس
 

12 

13 
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ امامت
2 

2 
34 

34 
 

34 

34 
 

5. 
با 

ی 
نای

آش

ع 
ناب

م

ی
الم

اس
 

14 

15 
 تفسیر موضوعی قران

 تفسیر موضوعی نهج البالغه
2 

2 
34 

34 
 34 

34 
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 عمومی پزشکی دکترای دوره یآموزش برنامه اختصاصی دروس -جدول ب
کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

     118 196 (15) 314 دروس علوم تشریح

مقدمات  101

 علوم تشریح

46 

38 8 

 پایه علوم پایه   

علوم تشریح  102

-اسکلتی

 عضالنی

50 

30 20 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  103

 سر و گردن

37 

20 17 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  104

دستگاه قلب 

 و عروق

33 

17 16 

 پایه علوم پایه  

یح علوم تشر 105

اه گدست

 تنفس

16 

8 8 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  106

دستگاه 

 گوارش

43 

26 17 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  107

غدد درون 

 ریز

10 

4 6 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  108

سیستم 

 اعصاب

39 

25 14 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  109

سیستم 

 حواس ویژه

18 

14 4 

 پایه علوم پایه  

علوم تشریح  110

سیستم 

ادراری 

 تناسلی 

22 

14 8 

 پایه علوم پایه  

     28 122 (8) 150 دروس فیزیولوژی:

file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Presentation5.pptx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20مقدمات%20علوم%20تشریح%20%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20مقدمات%20علوم%20تشریح%20%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20اندام%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20اندام%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20اندام%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سر%20و%20گردن%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سر%20و%20گردن%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20قلب%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20قلب%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20قلب%20-%20Copy.doc
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20تنفس%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20تنفس%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20تنفس%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20گوارش%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20گوارش%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20گوارش%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20غدد%20درون%20ریز%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20غدد%20درون%20ریز%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20غدد%20درون%20ریز%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20عصبی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20عصبی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20عصبی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20حواس%20ویژه%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20حواس%20ویژه%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20حواس%20ویژه%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20ادراری%20تناسلی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20ادراری%20تناسلی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20ادراری%20تناسلی%20-%20Copy.docx
file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/علوم%20تشریح%20سیستم%20ادراری%20تناسلی%20-%20Copy.docx


 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

13 

 

کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

فیزیولوژی  111

 سلول

 پایه علوم پایه   - 14 14

فیزیولوژی  112

 قلب

 پایه علوم پایه   2 8 10

فیزیولوژی  113

 تنفس

 پایه علوم پایه   4 10 14

فیزیولوژی  114

اعصاب و 

 حواس ویژه

 پایه علوم پایه   4 24 28

فیزیولوژی  115

 گردش خون

 پایه علوم پایه   4 19 23

فیزیولوژی  116

 گوارش

 پایه علوم پایه   4 10 14

فیزیولوژی  117

 خون

 پایه علوم پایه   2 5 7

فیزیولوژی  118

غدد و تولید 

 مثل

 پایه علوم پایه   4 20 24

فیزیولوژی  119

 کلیه

 پایه علوم پایه   4 12 16

دروس بیوشیمی 

 پزشکی:

100 (5) 70 30     

بیوشیمی  120

 -مولکول

 سلول

 پایه علوم پایه   15 32 47

بیوشیمی  121

 دیسیپلین

 پایه علوم پایه   15 22 37

بیوشیمی  122

 هورمون ها

 پایه علوم پایه   - 12 12

می بیوشی 123

 کلیه

 پایه علوم پایه   - 4 4
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

ژنتیک  124

 پزشکی

علوم پایه/    - 34 (2) 34

 مقدمات بالینی

 پایه

کلی اصول  125

 تغذیه 

علوم پایه/    - 34 (2)34

 مقدمات بالینی

 پایه

فیزیک  126

 پزشکی

علوم پایه/    8 30 (2) 38

 مقدمات بالینی

 پایه

دروس میکروب و 

 انگل شناسی:

ساعت  137 

 واحد( 7)

101 36     

 باکتری 127

شناسی 

 پزشکی

 پایه علوم پایه    20 41  61

 پایه علوم پایه   12 28  40 انگل شناسی  128

قارچ شناسی  129

 پزشکی

 پایه علوم پایه   4 15   19

ویروس  130

شناسی 

 پزشکی

 پایه علوم پایه   - 17  17

دروس ایمنی 

 شناسی:

     8 47 واحد(3) 55

ایمنی  131

شناسی 

 پزشکی

علوم پایه    8 30 38

 مقدمات بالینی/

 پایه

ایمنی  132

شناسی 

 بالینی

 پایه مقدمات بالینی   - 17 17

دروس پزشکی 

اجتماعی و علوم 

 سالمت:

171 

 واحد(5/9)

152 19 
 

    

اصول  133

خدمات 

 سالمت 

 پایه علوم پایه   - 26 26

 پایه علوم پایه   - 34 34اصول  134
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

 اپیدمیولوژی 

 پایه مقدمات بالینی   - 17 17  پزشکیآمار  135

 روش تحقیق 136

و پزشکی 

مبتنی بر 

 شواهد

مقدمات بالینی /    19 7 26

 کارآموزی

 پایه

اپیدمیولوژی  137

بیماریهای 

واگیر شایع 

 در کشور 

بالینی /  مقدمات   - 17 17

 کارآموزی

 پایه

اپیدمیولوژی  138

بیماریهای 

شایع 

در غیرواگیر 

 کشور

مقدمات بالینی /    - 17 17

 کارآموزی

 پایه

 اصول 139

 جمعیت

 و شناسی

 سالمت

 خانواده 

 تخصصی کارآموزی    34 34

روانشناسی  140

 سالمت

علوم پایه/    - 34 (2) 34

 مقدمات بالینی

 پایه

دروس آداب 

 یپزشک

68(2)  68     

آداب پزشکی  141

1 

 پایه علوم پایه    17  17

آداب پزشکی  142

2 

 پایه علوم پایه    17  17

آداب پزشکی  143

3 

 پایه علوم پایه    17  17

آداب پزشکی  144

4 

 پایه علوم پایه    17  17

     - 102 ( 6) 102دروس زبان 
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

 انگلیسی تخصصی

زبان  145

تخصصی 

 1پزشکی 

 پایه علوم پایه    - 51 51

زبان  146

تخصصی 

 2پزشکی 

 پایه علوم پایه    - 51 51

دروس پاتولوژی 

 عمومی

51(3) 51 -     

کلیات  147

پاتولوژی و 

آسیب 

 سلولی 

علوم پایه/     9 9

 مقدمات بالینی 

 پایه

پاتولوژی  148

آماس، ترمیم 

بافتی و 

اختالالت 

 همودینامیک

 /علوم پایه    10 10

 مقدمات بالینی

 پایه

پاتولوژی  149

اختالالت 

سیستم 

ایمنی بدن 

 انسان 

علوم پایه/     8 8

 مقدمات بالینی 

 پایه

پاتولوژی  150

 نئوپالزی 

علوم پایه/     10 10

 مقدمات بالینی

 پایه

پاتولوژی  151

اختالالت 

ژنتیک و 

بیماریهای 

 دوره کودکی

علوم پایه/     8 8

 مقدمات بالینی 

 هپای

پاتولوژی  152

بیماریهای 

محیطی، 

علوم پایه/     6 6

 مقدمات بالینی 

 پایه
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

ای و تغذیه

 عفونی

پاتولوژی  153

 عملی

علوم پایه/    34 - (1) 34

 مقدمات بالینی 

 پایه

پاتولوژی  154

 بالینی

مقدمات    2 16 (1)18

 بالینی/کارآموزی

 تخصصی

دروس پاتولوژی 

 اختصاصی

92(7/4) 68 24     

ـــــاتولوژی  155 پ

 قلب و عروق

 تخصصی مقدمات بالینی   2 6 8

ـــــاتولوژی  156 پ

ــــــتگاه  دس

 تنفس

 تخصصی مقدمات بالینی   2 6 8

ـــــاتولوژی  157 پ

ـــــــه و  کلی

مجــــــاری 

ادراری 

 فوقانی

 تخصصی مقدمات بالینی   2 6 8

ـــــاتولوژی  158 پ

ــــــتگاه  دس

 گوارش

 تخصصی مقدمات بالینی   4 8 12

ـــــاتولوژی  159 پ

کبــــــــد و 

ی مجــــــار

 صفراوی

 تخصصی مقدمات بالینی   2 6 8

ـــــاتولوژی  160 پ

ــــــتگاه  دس

تناســــــلی، 

مجــــــاری 

ادراری 

تحتــــــانی، 

 پستان

 تخصصی مقدمات بالینی   4 10 14
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

ـــــاتولوژی  161 پ

بیماریهـــای 

خون، و غدد 

 ریزدرون

 تخصصی مقدمات بالینی   2 10 12

ـــــاتولوژی  162 پ

پوســـــــت، 

هـا، استخوان

ــرم و  ــج ن نس

 مفاصل

 تخصصی دمات بالینیمق   4 8 12

ـــــاتولوژی  163 پ

ــــــتگاه  دس

اعصـــــــاب 

مرکـــــزی و 

 محیطی 

 تخصصی مقدمات بالینی   2 8 10

دروس فارماکولوژی 

 پزشکی

68 (4) 68      

اصول پایه  164

فارماکولوژی 

 پزشکی

علوم پایه/     17 17

 مقدمات بالینی

 پایه

فارماکولوژی  165

 یداروها

 عروقو  قلب

 و ریه

ت مقدما    10 10

 بالینی/کارآموزی

 پایه

فارماکولوژی  166

ی داروها

 ضدمیکروبی

مقدمات     10 10

 بالینی/کارآموزی

 پایه

فارماکولوژی  167

ی داروها

 -گوارش

خون و 

 روماتولوژی

مقدمات     10 10

 بالینی/کارآموزی

 پایه

فارماکولوژی  168

ی داروها

مقدمات     9 9

 بالینی/کارآموزی

 پایه
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

 آندوکرین

ارماکولوژی ف 169

ی داروها

دستگاه 

اعصاب  و 

 روان

مقدمات بالینی/     12 12

 کارآموزی

 پایه

دروس شرح حال و 

 معاینه فیزیکی

136 (4) 34  102    

شرح حال و  170

معاینه 

  1فیزیکی 

 تخصصی مقدمات بالینی    17 (1) 17

کارآموزی  171

شرح حال و 

معاینه 

  1فیزیکی

 تخصصی یمقدمات بالین  51   (1)51

شرح حال و  172

معاینه 

  2فیزیکی 

 تخصصی مقدمات بالینی    17 (1)17

کارآموزی  173

شرح حال و 

معاینه 

  2فیزیکی

 تخصصی مقدمات بالینی   51   (1) 51

دروس مقدمات 

 بیماریها 

322 (18) 290 32     

استدالل  174

بالینی در 

رویکرد به 

عالئم و 

نشانه های 

 شایع

 تخصصی مقدمات بالینی    8 (5/0) 8

مقدمات  175

بیماریهای 

 قلب و عروق

 تخصصی مقدمات بالینی   4 32 (2) 36
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

مقدمات  176

بیماریهای 

دستگاه 

 تنفس

 تخصصی مقدمات بالینی   4 32 (2) 36

مقدمات  177

بیماریهای 

 خون

 تخصصی مقدمات بالینی   4 32 (2) 36

مقدمات  178

بیماریهای 

گوارش و 

 کبد

 تخصصی مقدمات بالینی   4 36 (1/2) 40

مقدمات  179

بیماریهای 

غدد و 

 متابولیسم

 تخصصی مقدمات بالینی   4 32 (2) 36

مقدمات  180

بیماریهای 

 کلیه

 تخصصی مقدمات بالینی   4  26 (6/1) 30

مقدمات  181

بیماریهای 

 روماتولوژی

 تخصصی مقدمات بالینی   4 26 (6/1) 30

مقدمات  182

ی بیماریها

 کودکان

 تخصصی مقدمات بالینی   - 17 (1)17

مقدمات  183

بیماریهای 

 جراحی

 تخصصی مقدمات بالینی   4  15 (1)19

مقدمات  184

بیماریهای 

 اعصاب

 تخصصی مقدمات بالینی   - 9 (5/0)9

مقدمات  185

 روانپزشکی

 تخصصی مقدمات بالینی   - 8 (5/0)8

 تخصصی مقدمات بالینی   - 17 (1)17مقدمات  186

file:///E:/users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Presentation5.pptx


 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

21 

 

کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

بیماریهای 

 عفونی

 تخصصی کارآموزی    34 (2)34 طب سنتی  187

کارآموزی  188

بیماریهای 

 داخلی

ماه  3   واحد 9

(12 

 هفته( 

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  189

بیماریهای 

 داخلی

ماه  3    واحد  12

(12 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

کارآموزی  190

بیماریهای 

 قلب و عروق

 4ماه ) 1   واحد 3 

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  191

بیماریهای 

 قلب و عروق

ماه  1    واحد 4

(4 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

کارآموزی  192

بیماریهای 

 کودکان

ماه  3   واحد 9

 هفته(12)

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  193

بیماریهای 

 کودکان

ماه  3    واحد  12

(12 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

های بیماری 194

 ( 1کودکان )

 تخصصی کارآموزی    68 ( 4)68

بیماریهای  195

 (2کودکان )

 تخصصی کارآموزی    17 (1)17

کارآموزی  196

جراحی 

 عمومی

 8ماه ) 2   واحد 6

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  197

جراحی 

 عمومی

 8ماه )2    واحد  8

 هفته(

 تخصصی کارورزی

بیماریهای  198

 جراحی

 تخصصی کارآموزی    85 (5)85  
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

کارآموزی  199

 ارتوپدی

 4ماه ) 1   واحد3

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

بیماریهای  201

ارتوپدی 

)درس 

 نظری(

 تخصصی کارآموزی    51 (3) 51

کارآموزی  202

 ارولوژی

 تخصصی کارآموزی  هفته 2   واحد5/1

بیماریهای  204

مجاری 

ادراری و 

تناسلی 

 )ارولوژی(

 تخصصی کارآموزی    17 (1)17

کارآموزی  205

 بیهوشی

 تخصصی کارآموزی  هفته 2   واحد5/1

کارآموزی  206

بیماریهای 

زنان و 

 مامایی

 8ماه ) 2   واحد 6

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  207

بیماریهای 

زنان و 

 مامایی 

ماه  2    واحد 8

(8 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

بیماریهای  208

زنان و 

 مامایی

 تخصصی کارآموزی    68 (4)68

کارآموزی  209

پزشکی 

اجتماعی و 

 خانواده 

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارورزی  210

پزشکی 

اجتماعی و 

یک ماه     واحد  4

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارورزی
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

 خانواده

کارآموزی  211

 روانپزشکی

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 یتخصص کارآموزی 

کارورزی  212

 روانپزشکی

یک ماه     واحد  4

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

بیماریهای  213

 روانپزشکی 

 تخصصی کارآموزی    26 (5/1)26

کارآموزی  214

 طب اورژانس

 تخصصی کارآموزی  دو هفته    5/1

کارورزی  215

 طب اورژانس

یک ماه     واحد  4

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارورزی

آموزی کار 216

 رادیولوژی 

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارآموزی  217

بیماریهای 

 عفونی

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

بیماریهای  219

 عفونی 

 تخصصی کارآموزی    34 (2)34

کارآموزی  220

بیماریهای 

 اعصاب

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 یتخصص کارآموزی 

بیماریهای  222

 اعصاب 

 تخصصی کارآموزی     (5/1)25

کارآموزی  223

بیماریهای 

 پوست

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی کارآموزی 

کارآموزی  225

بیماریهای 

 چشم

 تخصصی کارآموزی  هفته 2   واحد 5/1
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کد 

 درس

مرحله ارائه  تعداد ساعت درسی)واحد( درس  نام

 درس

نوع درس 

)پایه/ 

 تخصصی(*
 جمع

 ساعت)واحد(

 کارورزی کارآموزی عملی نظری

کارآموزی  227

بیماریهای 

گوش گلو و 

 بینی

یک ماه    واحد 3

 4)یا 

 هفته(

 تخصصی رآموزیکا 

اخالق  229

 پزشکی 

 تخصصی کارآموزی    34 (2)34

پزشکی  230

قانونی و 

 مسمومیتها

 تخصصی کارآموزی    34 (2)34

 تخصصی      واحد 6 پایان نامه 231

*دروس تخصصی  به دروس اختصاصی رشته پزشکی عمومی که ماهیت بالینی دارند اطالق میشود و کلمه تخصصی 

 .ری رشته تخصصی خاص نیست به معنی فراگی
 

دوره دکترای پزشکی  ( برنامه آموزشی non coreدروس انتخابی) برخی -جدول ج

 عمومی

ردی

 ف

گروه درسی 

 اصلی 

 تعداد ساعت درسی)واحد( درس نام

نظر جمع

 ی

عملی/ 

 کارگاه

 نوع درس کارآموزی

 17 آناتومی جراحی  علوم تشریح  1

(1) 

 تخصصی   17

 17 فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی  2

(1) 

 تخصصی   17

 17 بیوشیمی بالینی بیوشیمی  3

(1) 

 تخصصی   17

در حوادث و  مدیریت سالمت پزشکی اجتماعی  4

 بالیا 

34 

(2) 

 تخصصی   34

 32 ژنتیک بالینی ژنتیک 5

(1) 

 تخصصی 15 10 7

 تخصصی  12 228)40 تغذیه در بیماریها تغذیه 6
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ردی

 ف

گروه درسی 

 اصلی 

 تعداد ساعت درسی)واحد( درس نام

نظر جمع

 ی

عملی/ 

 کارگاه

 نوع درس کارآموزی

) 

 34 ایمنی شناسی کاربردی ایمنی شناسی  7

(2) 

 تخصصی   34

دارودرمانی بیماریهای شایع  فارماکولوژی 8

 )تراپیوتیک(

34 

(2) 

 تخصصی   34

نسخه نویسی و تجویز منطقی  رماکولوژیفا 9

 داروها

34 

(1) 

 تخصصی  34 

اصول طب فیزیکی و  گروههای بالینی 10

  توانبخشی

5/1 

 واحد

 تخصصی 20 10 14

2)34 ایمنی بیمار گروههای بالینی 11

) 

 تخصصی   

 واحد است. 4ی * سقف تعداد واحدهای دروس انتخابی برای هر دانشجو از ابتدای دوره تا پایان کارآموز

به نیازهای دانشجویان، نسبت دانشگاه و  می توانند بر اساس شرایط** گروههای آموزشی دانشگاه ها 

تعیین ترکیب  اقدام نمایند. ، مقدمات بالینی یا کارآموزیپایه در دوره  علومانتخابی  ارائه دروسطراحی و 

بر عهده موضوع، اهداف و محتوای درس کارگاهی و کارآموزی بسته به  -و ساعات آموزش نظری، عملی

 کمیته برنامه درسی دانشکده پزشکی است.

هایی از دروس انتخابی هستنند و  دانشگاهها می توانند با نمونه  دروس انتخابی پیشنهاد شده در جدول ج

توجه به نیازها و صالحدید کمیته برنامه درسی دانشکده پزشکی، و با تایید دبیرخانه شورای آموزش 

  پزشکی عمومی دروس دیگری را نیز به این فهرست اضافه نمایند.

دوره  برنامه آموزشیبالینی کارورزی ( non core)برخی چرخشهای انتخابی _جدول د

 :دکترای پزشکی عمومی

 مدت تعداد واحد نام چرخش کارورزی کد درس

 هفته 4الی  2 واحد 4-2 کارورزی ارتوپدی 200

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2 ارولوژی کارورزی 203

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2 کارورزی بیماریهای عفونی 218

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2 کارورزی بیماریهای اعصاب 221
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 مدت تعداد واحد نام چرخش کارورزی کد درس

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2 کارورزی بیماریهای پوست 224

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2 کارورزی بیماریهای چشم 226

 ش گلوبیماریهای گو کارورزی 228

  بینی و

 هفته 4تا  2 واحد 4تا  2

یک واحد به ازای هر هفته  کارورزی پزشکی خانواده  232

 کارورزی

 هفته  12تا  2

کارورزی جراحی مغز و  233

 اعصاب

یک واحد به ازای هر هفته 

 کارورزی

 هفته 2-4

یک واحد به ازای هر هفته  کارورزی طب سنتی 234

 کارورزی

 هفته 2

یک واحد به ازای هر هفته  بیهوشی   کارورزی 235

 کارورزی

 هفته 2

یک واحد به ازای هر هفته  کارورزی مسمومین   236

 کارورزی

 هفته 2

یک واحد به ازای هر هفته  کارورزی بیماریهای روان تنی   237

 کارورزی

 هفته 4تا  2

یک واحد به ازای هر هفته  کارورزی پزشکی قانونی 238

 کارورزی

 هفته 2

کارورزی طب فیزیکی و  239

 توانبخشی

یک واحد به ازای هر هفته 

 کارورزی

 هفته 4تا  2

دروس ارائه شده در جدول د، تنها نمونه ای از چرخشهای انتخابی دوره کارورزی است. تنظیم دروس * 

ه نظری و چرخشهای انتخابی بر عهده دانشگاه های مجری دوره پزشکی است و دانشگاهها می توانند عالو

بر دروس فوق، دروس انتخابی دیگری را نیز حسب شرایط منطقه و دانشگاه و امکانات موجود مطابق 

ضوابط طراحی کنند و پس از تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی، با مراعات سقف تعداد واحد 

انشجو در مرحله انتخابی برای هر دانشجو، اجرا نمایند. سقف تعداد واحدهای دروس انتخابی برای هر د

 واحد است. 16کارورزی 

 .است واحد 16 دانشجو هر برای کارورزی انتخابی های چرخش واحدهای تعداد سقف** 

 سرفصل کامل دوره پزشکی در سایت دانشکده موجود می باشد
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 رخ دروس مقطع علوم پایه پزشکینیم 



 
  

 
 
 

 ترم اول

 پیش نیاز نام درس ردیف
 عملی نظری

 واحد ساعت احدو ساعت

 0.24 8 2.24 38  مقدمات علوم تشریح 1
 - - 0.82 14  فیزیولوژی سلول 2
 0.44 15 1.88 32  سلول –بیوشیمی مولکول  3
 - - 1.53 26  اصول خدمات سالمت 4
 0.5 17 - -  (1آداب پزشکی ) 5
 - - 2 34  روانشناسی سالمت 6
 - - 3 51  زبان عمومی 7
 - - 2 34  (1اندیشه اسالمی ) 8
 - - 3 51  فارسی عمومی 9
 1 34 - -  (1تربیت بدنی) 11

 2.18  16.47  18.65 کل واحد

 
 
 
 
 

 75.52کل واحد ارائه شده  به بعد 96چارت دروس مقطع علوم پایه پزشکی ورودی 
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 ترم دوم

 ردیف
 

 پیش نیاز نام درس
 جمع واحد عملی نظری

 عملی نظری ساعت ساعت

 دستگاه قلب و عروق 1

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 تشریح علوم تمقدما
 فیزیولوژی سلول

17 16 

2.88 0.7 
 2 8 فیزیولوژی قلب

 4 19 فیزیولوژی گردش خون

 2 5 فیزیولوژی خون

 دستگاه تنفس 2
 تشریح علوم مقدمات علوم تشریح دستگاه تنفس

 فیزیولوژی سلول

8 8 
1.06 0.35 

 4 10 فیزیولوژی تنفس

3 
 -کلتیعلوم تشریح دستگاه اس 

 عضالنی
 مقدمات علوم تشریح

30 20 
1.77 0.59 

 0.44 1.29 15 22 سلول – مولکول بیوشیمی بیوشیمی دیسیپلین 4

 0.5 0 17 -  (2آداب پزشکی ) 5

 0 3 - 51 زبان عمومی (1زبان تخصصی ) 6

 0 2 - 34  اخالق اسالمی 7

 0 1 - 17  آموزش قران کریم 8

 0 2 - 34  دانش خانواده وجمعیت 9

 0 1 - 17  اندیشه و وصایای حضرت امام 10

 2.58 16   18.58 کل واحد



 
 

 ترم سوم

 ردیف
 

 پیش نیاز نام درس
 جمع واحد عملی نظری

 عملی نظری ساعت ساعت

 دستگاه کلیه 1

 تشریح علوم مقدمات علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی
 فیزیولوژی سلول

وشیمی مولکول سلول و بی
 دیسیپلین

14 8 

 4 12 فیزیولوژی کلیه 0.35 1.76
 - 4 بیوشیمی کلیه

2 
 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح دستگاه گوارش دستگاه گوارش

 فیزیولوژی سلول
26 17 

2.12 0.62 
 4 10 فیزیولوژی گوارش

 دستگاه غدد 3

 تشریح ومعل مقدمات علوم تشریح غدد درون ریز
 فیزیولوژی سلول

بیوشیمی مولکول سلول و 
 دیسیپلین

4 6 

 4 20 فیزیولوژی غدد و تولید مثل 0.29 2.12
 - 12 بیوشیمی هورمون ها

 0.5 . 17 -  (3آداب پزشکی )  4

 0 3 - 51 (1) تخصصی زبان (2زبان تخصصی ) 5
6 

 قارچ شناسی و انگل شناسی پزشکی
 15 4 

2.53 0.47 
7 28 12 

 0.23 1.76 8 30  ایمنی شناسی پزشکی 8

 0 2 - 34 (1اندیشه اسالمی) (2اندیشه اسالمی) 9

 0 2 - 34  آشنایی با قوانین جمهوری اسالمی 10

 2.46 17.29   19.75 کل واحد



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترم چهارم

 ردیف
 

 پیش نیاز نام درس
 جمع واحد عملی نظری

 لیعم نظری ساعت ساعت

1 
دستگاه اعصاب 

 حواس ویژه

 تشریح علوم مقدمات علوم تشریح حواس ویژه
 فیزیولوژی سلول

14 4 
2.24 0.24 

 4 24 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 0.41 1.47 14 25 تشریح علوم مقدمات علوم تشریح دستگاه اعصاب  2

 0.5 1.18 17 20 تشریح علوم مقدمات علوم تشریح سروگردن 3

 باکتری شناسی پزشکی 4
 41 20 2.41 0.59 

 0 1 - 17  ویروس شناسی پزشکی 5

 0 2 0 34  اصول اپیدمیولوژی 6

 0.5 0 17 -  (4آداب پزشکی ) 7

 1 0 34 - (1تربیت بدنی ) (2تربیت بدنی ) 8
 - 3 - 51 مقدمات علوم تشریح پاتولوژی عمومی 9

 1 - 34 -  پاتولوژی عمومی عملی 10

  1  17  اصول پایه فارماکولوژی 11

 4.24 14.3   18.54 کل واحد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پزشکی مقدمات بالینیرخ دروس مقطع نیم 
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 ترم اول 

 واحد ساعت مقدمات بالینی

 عملی نظری عملی نظری پیشنیاز نام درس ردیف

 0.1 1.9 4 32  ی دستگاه تنفسمقدمات بیماریها 1

 0.1 1.9 4 32  مقدمات بیماریهای قلب و عروق 2

 - 0.5 - 9  مقدمات بیماریهای اعصاب 3

  0.5 - 8  مقدمات روان پزشکی 4

5 

ی)
اص

ص
خت

ی ا
وژ

تول
پا

1) 

پاتولوژی دستگاه قلب و 

 عروق
پاتولوژی 

 عمومی

6 2 

 2 6 پاتولوژی دستگاه تنفس 0.18 1.18
تولوژی دستگاه اعصاب پا

 مرکزی و محیطی
8 2 

6 
ی)

اص
تص

اخ
ی 

وژ
کول

رما
فا

1) 

 

فارماکولوژی داروهای قلب و 

 عروق و ریه
اصول پایه 

 فارماکولوژی

10 - 

فارماکولوژی داروهای  - 1.29

 اعصاب و روان

 

12 - 

 0.25 1.75 8 30  فیزیک پزشکی 7

 - 2 - 34  انقالب اسالمی 8

 0 2 - 34  و تمدن اسالمی تاریخ فرهنگ 9

 0.63 13.02 13.65 کل واحد

 55/45برنامه مقطع مقدمات بالینی رشته پزشکی جمع واحد: 
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 ترم دوم

 واحد ساعت مقدمات بالینی

 عملی نظری عملی نظری پیشنیاز نام درس ردیف

1 
استدالل بالینی در رویکرد به عالئم و 

 نشانه های شایع
 8 - 0.5 - 

 0.11 1.53 4 26  مقدمات بیماری های روماتولوژی 2

 0.11 1.89 4 32  ماری های خونمقدمات بی 3

 0.11 1.89 4 32  مقدمات بیماری های غدد و متابولیسم 4

 0.1 2 4 36  مقدمات بیماری های گوارشی و کبد 5

بیوشیمی سلولی و  اصول کلی تغذیه 6

 مولکولی
34 - 2 - 

ایمنی شناسی  ایمنی شناسی بالینی 7

 پزشکی
17 - 1 - 

 

8 
ی)

اص
ص

خت
ی ا

وژ
تول

پا
2) 

 لوژی دستگاه گوارشپاتو

پاتولوژی 

 عمومی

8 4 

1.41 0.23 
پاتولوژی بیماری های خون 

 و غدد درون ریز
10 2 

پاتولوژی کبد و مجاری 

 صفراوی
6 2 

9 

ی)
اص

تص
اخ

ی 
وژ

کول
رما

فا
2) 

 

فارماکولوژی داروهای 

خون و  -گوارشی

 روماتولوژی
اصول پایه 

 فارماکولوژی

10 - 

1.12 - 

داروهای فارماکولوژی 

 آندوکرین
9 - 

  1 - 17  آمار پزشکی 10

 - 2 - 34  تفسیر موضوعی قران 

 0.66 16.34 17 کل واحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ترم سوم

 واحد ساعت مقدمات بالینی

 عملی نظری عملی نظری پیشنیاز نام درس ردیف

 0.1 1.5 4 26  مقدمات بیماریهای کلیه 1

 - 1 - 17  مقدمات بیماریهای کودکان 2

 - 1 - 17  مقدمات بیماریهای عفونی 3

 0.12 0.88 4 15  مقدمات بیماریهای جراحی 4

 - 2 - 34  2و1شرح حال و معاینه فیزیکی 5

 2 - 102 -  (2کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی) 6

 ژنتیک پزشکی 7
بیوشیمی سلول،فیزیولوژی 

 سلول
34 - 2 - 

 - 2 - 34  مدیریت سالمت در حوادث و بالیا* 8

9 

ی 
وژ

تول
پا

ی)
اص

ص
خت

ا
3) 

 

 پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

 پاتولوژی عمومی

6 2 

1.41 0.3 

پاتولوژی دستگاه تناسلی مجاری  

 ادراری تحتانی و پستان
10 4 

 -پاتولوژی پوست استخوان نسج نرم

 مفاصل
8 4 

10 

فارماکولوژی 

 (3اختصاصی)

 

 - 0.59 - 10 اصول پایه فارماکولوژی یکروبیفارماکولوژی داروهای ضد م

 2.52 12.38 14.9 کل واحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکی کارآموزیرخ دروس مقطع نیم 



 

 

 

 ترم اول

 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس
 عملی نظری

 آمار -اپیدمیولوژی  پایه 0.6 0.4 روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

 اصول اپیدمیولوژی پایه - 1 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر دار در کشور

 پاتولوژی عمومی تخصصی - 1 پاتولوژی بالینی

 اصول خدمات سالمت تخصصی - 2 اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده

 - تخصصی - 2 اخالق پزشکی

 - تخصصی)انتخابی( 1 - نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها

 - تخصصی 9 - کاراموزی داخلی

 - تخصصی 3 - کاراموزی قلب

 - تخصصی 3 - کاراموزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 واحد 23 16.6 6.4 جمع واحد
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 ترم دوم

 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس
 عملی نظری

 - تخصصی - 5 بیماریهای جراحی

 - تخصصی - 3 بیماریهای ارتوپدی

 اصول اپیدمیولوژی پایه - 1 ولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر دار در کشوراپیدمی

 - تخصصی 6 - کاراموزی جراحی 

 - تخصصی 3 - کاراموزی ارتوپدی

 - تخصصی 3 - کاراموزی رادیولوژی

 - تخصصی 3 - کاراموزی پوست

 - تخصصی - 2 طب سنتی

 واحد 26 15 11 جمع واحد
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 ترم سوم

 پیش نیاز نوع درس داد واحدتع نام درس
 عملی نظری

 - تخصصی - 4 (1بیماریهای کودکان )

 - تخصصی - 2 پزشکی قانونی و مسمومیتها

 - تخصصی - 1 بیماریهای ادواری و شاملی

 - تخصصی - 1.5 بیماریهای روان پزشکی

 - تخصصی - 1.5 بیماریهای اعصاب

 - تخصصی 9 - کاراموزی کودکان

 - تخصصی 1.5 - ارولوژیکاراموزی 

 - تخصصی 1.5 - کاراموزی بیهوشی

 - تخصصی 3 - کاراموزی روان پزشکی

 - تخصصی 3 - کاراموزی اعصاب

 واحد 28 18 10 جمع واحد
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 ترم چهارم

 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس
 عملی نظری

 - تخصصی - 1 (2بیماریهای کودکان )

 - تخصصی - 2 بیماریهای عفونی

 - تخصصی - 4 بیماریهای زنان و زایمان

 - تخصصی 3 - کاراموزی گوش و حلق و بینی

 - تخصصی 6 - کاراموزی زنان و مامایی 

 - تخصصی 1.5 - کاراموزی بیماریهای چشم

 - تخصصی 1.5 - کاراموزی طب اورژانس

 - تخصصی 3 - کاراموزی بیماریهای عفونی

 واحد 22 15 7 جمع واحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه آموزشیآیین 



 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

42 

 

 شرایط ورود و نام نویسی

 شرایط ورود به دوره دکتری عمومی پزشکی به شرح زیراست:( 1ماده

 ـ پذیرفته شده در آزمون ورودی 1ـ  1

م ـ داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه)نظام قدیم( و یا گواهینامه دوره پبش دانشگاهی)نظا 1ـ  2

جدید( از داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش)با توجه به نظام جدید آموزش 

 متوسطه( یابرابر آموزشهای حوزوی )مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی(.

ـ مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به  1ـ  3

 زش عالی برابر مصوبات شورای انقالب فرهنگی.آمو

 ـ برخورداری از سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی. 1ـ  4

ـ سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و  1ـ  5

 شود.صادر میمقرراتی که از طریق مراجع ذیربط 

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون از سالمت جسمی و روانی الزم : 1تبصره

برای دوره دکتری عمومی پزشکی برخودار نباشد، بر اساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در 

 دوره دکتری عمومی پزشکی را ندارد.

دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و  ارائه تأییدیه تحصیلی :2تبصره

حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره 

 پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه  الزامی است.

تحصیالن دوره دکتری عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی پرداخت شهریه، فارغ ال: 3تبصره

 کند.خاص معاف نمی

شود برای نام هایی که توسط دانشگاه اعالم می( پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت2ماده

تحصیلی نویسی وانتخاب واحد به دانشگاه مراجعه کنند عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال 

 پس از اعالم نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند. برای ادامه  (3ماده 

تحصیل و انتخاب و احد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک 

 و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد. نیمسال بدون اطالع

در موارد استثنایی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آن را حداکثر تا  :1تبصره

یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تأیید موجه بودن 

ل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی ترك تحصی

 تحصیلی برای آن صادر می شود.
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دانشجویی که ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف  :2تبصره

 است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

شجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از دان(  4ماده

یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به 

تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته 

ای انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعالم میشود و دانشجو در این حال موظف است کلیه ه

 هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

مه و ضوابط تبصره : دانشجویان ممتاز )استعدادهای درخشان ( از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نا

 مربوط به خود می باشند. 

 نظام آموزشی

 آموزش دوره دکترای عمومی پزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.  ( 5ماده

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم  ( 6ماده 

 قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است. 

ساعت،  17ر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری ه ( 7ماده

ساعت، در طول یک نیمسال  68ساعت و کارورزی  51ساعت، کارآموزی  34عملی )یا آزمایشگاهی ( 

 شود. تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می

 ه دوره دکترای عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است :رنامب ( 8 ماده

 مرحله است: علوم پایه، مقدمات بالینی، کارآموزی بالینی، کارورزی 4مراحل: دوره پزشکی عمومی شامل 

در مراحل اول و دوم دوره دکترای عمومی پزشکی، هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال  (9ماده

داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و 

 7هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر  17تحصیلی عبارت از 

 است . 

هفتـه  6هفته و  17طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  :1تبصره 

 . شودآموزش محسوب نمی

 

در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بالیـای طبیعـی، عـدم امکـان حضـور اسـتاد : 2تبصره 

مواردی از ایـن قبیـل، بـه پیشـنهاد دانشـکده مربـوط و هفته، بیماری استاد و 17در طول  مربوط

 هفتـه 17ی را در مـدتی کوتـاهتر از موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یـا درسـهای
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ه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده انـد تـدریس نمـود، مشـروط براینکـه جهت کلی

این آیین نامه کمتـر نشـود و شـرکت در  7مقرر در ماده  موع ساعات هر واحد درسی از میزانمج

 کلیه کالسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.

تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش  در دوره بالینی )مراحل سوم و چهارم( هر سال (10 ماده

بالینی و دروس تئوری مربوطه است . تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی، با 

 توجه به مدت زمان الزم برای آموزش هر بخش، توسط شورای آموزشی دانشگاه، تعیین میشود. 

مه درسی و سر فصل مصوب کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، موظفند برنا(11 ماده

 شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نماید. 

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره،  :1تبصره

روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد وطرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده 

منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه شکی است . بدیهی است دانشگاهها و دانشکده های علوم پز

 از طرف وزارت متبوع تعیین می شود. و آزمون صالحیت بالینی و جامع پیش کارورزی

در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع  (12ماده 

 شرط ورود به دوره بعدی می باشد.

واحد از درس های  5/46حداقل قبولی در شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه،  :1تبصره  

کلیه دروس علوم پایه به استثنای دروس شناور بین علوم پایه و مقدمات بالینی( شامل )علوم پایه 

واحد  5/46دروس فوق الذکر)  از 12میانگین کل و کسب  واحد از درس های عمومی  8و حداقل 

 واحد دروس عمومی( است. 8علوم پایه و 

چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده  :2تبصره

در  مشروط است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت

رس مردود شده باشد یا آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن د

، نتیجه آزمون وی ( را نداشته باشد6شرایط شرکت در آزمون )مطابق مفاد تبصرهعلی رغم قبولی، 

آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد کان لم یکن می باشد و 

شرکت در آزمون  و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه

 جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت. 

شرکت در امتحان جامع علوم پایه، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور  (13ماده

 مره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی پزشکی محروم میشود.ن
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حان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می غیبت غیر موجه در امت :1تبصره  

 شود.
دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته  :2تبصره  

دوره های دکترای  پزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان

ی و دارو سازی که از ادامه تحصیل، در دوره دکترای عمومی محروم عمومی پزشکی،دندانپزشک

شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  می

به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته  28/4/1382

 دهد. 

واحد از درس های اختصاصی مرحله  29در حداقل شرط ورود به مرحله سوم قبولی   (14ماده

دروس فوق از  12میانگین کل کسب و مقدمات بالینی و  بین علوم پایه دوم و تمام دروس شناور 

 واحد از دروس پایه شناور( است. 15واحد اختصاصی مرحله دوم،  29الذکر)

رپایی در درمانگاههای درمانی س ـکارآموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی  (15ماده

بیمارستانها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور، آموزش بر بالین بیماران بستری و 

 های نظری است.  درس

مـاه کـارآموزی طبـق برنامـه مصـوب بـرای کلیـه  21در طول دوره کارآموزی، گذراندن  :1تبصره 

 دانشجویان الزامی است. 

زمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون در پایان مرحله سوم آ (16 ماده

 شرط ورود به دوره کارورزی است. 

واحدهای نظری خاص مرحله شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، قبولی در  :1تبصره 

ماه( و قبولی در  21واحد معادل  62واحد( و قبولی در واحدهای کارآموزی بالینی ) 31کارآموزی)

واحد از دروس تخصص( و کسب میانگین کل  7های شناور بین مقدمات بالینی و کارآموزی )واحد

  از این دروس و گذراندن کلیه دروس عمومی و ثبت موضوع پایان نامه می باشد. 14

چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخشهایی کـه دانشـجو گذرانـده و در امتحانـات آنهـا  :2تبصره 

ن معرفی به آزمون جامع پیش کارورزی اعالم نشـده باشـد، دانشـجو بـه شرکت کرده است در زما

صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعالم نمره دانشـجو در آن درس 

( را 1شرایط شرکت در آزمون ) مطابق مفـاد تبصـره  یا بخش مردود شده باشد یا علی رغم قبولی

ان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در ، نتیجه آزمون وی کنداشته باشد
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آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسـب 

 میانگین الزم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

 براساس رتبه ای که با توجـه بـه فرمـول زیـر:  قبول شدگان آزمون جامع پیش کارورزی، :3تبصره

تقسیم بـر   (2×)میانگین سه مرحله اول )نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی براساس میانگین (+

کسب می کنند، در انتخاب بخشهای موجود، برای گذراندن مرحله کارورزی، حق تقدم خواهند  3

 داشت.

چنانچه دانشجو در است.  تا سه نوبت مجاز شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی (17 ماده

 امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم است.

دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کارورزی از ادامـه تحصـیل در  تبصره :

بـه  13مـاده  2مندرج در تبصره  رشته پزشکی محروم می شوند، می توانند بر اساس دستورالعمل

 یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهند.

ماه کـارورزی طبـق برنامـه مصـوب  17ماه می باشد و گذراندن  18طول دوره کارورزی  (18 ماده

اه مرخصـی برای کارورزان الزامی است . دانشجو در طـول دوره کـارورزی مـی بایسـت از یـک مـ

قبولی در آزمون صالحیت بـالینی جـزو شـرایط فراغـت از تحصـیل مـی باشـد. اذا  استفاده نماید.

باید در این آزمـون  پایان دوره کارورزی در سقف سنوات آموزشی  یادانشجویان در دوره کارورزی 

 شرکت نموده و نمره قبولی کسب نمایند.

 می باشد. 14حداقل میانگین کل در مرحله کارورزی  تبصره:

 

 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

حداقل تعداد واحدهای درسی الزم برای فراغت از تحصیل در دوره دکترای عمومی  (19ماده 

 است علوم پزشکی پزشکی، طبق برنامه مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی

ای عمومی پزشکی باید دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دکتر (20ماده

 انتخاب نماید. واحد درسی 20و حداکثر تا  12حداقل 

در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعایت شرط  :1تبصره  

 واحد معاف است.  12حداقل 
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 باشد می 17در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل  :2تبصره 

واحد درسی انتخاب  24تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 

 کند. 

واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل اول و  24در مواردی که دانشجو حداکثر  :3تبصره 

تواند شکده میدوم را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تأیید دان

 کلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

 باشد.واحد درسی نمی 6در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از  :4تبصره  

سـال اسـت، کـه پـنج  10حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی پزشکی ( 22ماده 

سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم  5سال اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 

 آن اختصاص دارد.

اول دوره آمـوزش پزشـکی از امتحـان جـامع علـوم سال  4دانشجویی که نتواند در مدت  :1تبصره 

سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشکی را به پایان  5قبولی کسب کند و یا در مدت  نمرهپایه، 

مـی شـود و در صـورتی کـه میـانگین نمـرات  محـرومزشـکی برساند، از ادامه تحصیل در رشته پ

 13مـاده  2باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصـره  10درسهایی که گذرانیده حداقل 

 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

سـال از شـروع دوره بـالینی بـه دوره  3 دوره تحصیلی دانشجویی کـه نتوانـد در مـدت : 2تبصره 

و  سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را بـه پایـان برسـاند 5کارورزی راه یابد و یا در مدت 

، با تصویب شورای آموزشـی دانشـگاه حـداکثر در آزمون صالحیت بالینی نمره قبولی کسب نماید

 تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.ماه دیگر قابل تمدید است . مشروط بر آن که مدت مجاز  12

 حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره های کارآموزی و کـارورزی  (23ماده 

 الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب میشود

مایشگاهی از دو ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از چهار هفدهم، عملی و آز (24ماده 

مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر  هفدهمهفدهم، کارآموزی و کارورزی از یک 

 این صورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب میشود. 
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، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارك  24غیبت تا سقف مشخص شده در ماده  :1تبصره 

موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو )موجه یا غیر موجه(  مستند و تشخیص استاد

 بر عهده استاد و با تأیید دانشکده خواهد بود. 

 24در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس یا بخش، بیش از میزان تعیین شده در ماده  :2تبصره 

ه شود، آن درس حذف باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داد

واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به  12میگردد. در این حال رعایت حداقل 

 عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا غیبت غیر موجه  (25ماده 

در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد.  موجه غیبتبخش و 

 تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
 

 حذف و اضافه

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع  (26ماده

شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید، یا دو درس اخذ نیمسال، حداکثر دو درس اخذ 

شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد 

 تجاوز نکند. 20مقرر در ماده 

 غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز :1تبصره  

(  24نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ) میزان تعیین شده در ماده 

 محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

 حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست. :2 تبصره 

هفته  5در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا  (27 ماده

قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط 

حذف کند، مشروط بر اینکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از چهار هفدهم مجموع ساعات 

 آن درس نباشد و ثانیًا تعداد واحدهای باقیمانده وی از دوازده واحد کمتر نشود

ف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان حذ (28ماده 

در ، دانشجو قاآن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه

به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی 
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محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به محسوب خواهد شد . 

 عهده شورای آموزشی دانشگاه است. 

حذف کلیه درس های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبـل از شـروع امتحانـات آن  تبصره :

 دوره با تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

ر یک از مراحل کارآموزی بالینی و کارورزی در صورت تأیید حذف و تعویض بخش در ه (29ماده 

 شورای آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده مجاز است.

رزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام ا (30ماده

 ال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یابین نیمس فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات

 اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی، با توجه به  ( 31ماده 

 موارد زیر انجام میشود:

و حسن رابطه با بیماران، رعایت اخالق اسالمی و حرفه ای، حفظ شئون دانشجویی  -31-1

 مراجعین و کارکنان بخش.

حضور مرتب و تمام وقت در بخش، کالسهای مربوط و انجام کشیکهای محوله بر اساس    -31-2

 برنامه تنظیمی بخش.

دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل  -31-3

 پرونده بیماران.

 های کارآموزی بالینی و کارورزی.  ش مهارت و بهره گیری دانشجو از دور هافزای  -31-4

 در امتحان پایانی بخش و کسب نمره الزمشرکت    -31-5

برگزاری امتحان کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش  (32ماده 

 ت.وره کارآموزی بالینی الزامی اسپزشکی و درسهای نظری د

امتحان بخشهای بالینی در دوره های کارآموزی و کارورزی در پایان هر بخش انجام  ه :تبصر 

 میشود.

به  31و  30تیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو بر اساس مفاد مندرج در مواد ن( 33ماده

تعیین می شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددی از بین صفر تا  نمرهصورت 

 ص می شود.بیست مشخ
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نتیجه ارزشیابی دروس آداب پزشکی به صورت کیفی تعیین می شود و در مجموع معدل  تبصره:

 محاسبه نمی گردد.

و حداقل نمره قبولی در هر یک از  10پایه و عمومی  حداقل نمره قبولی در درسهای  ( 34ماده 

 ست. ا 12دروس تخصصی و بخش های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 

انشجویی که در هر یک از درس ها یا بخش ها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید در اولین د

فرصت موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از 

 قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

از اخذ مجدد درس یا بخش مردودی، در اولین فرصت، در آن درس چنانچه دانشجو پس  تبصره:

و بالتر اخذ نماید نمره مردودی او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل  16یا بخش نمره 

بار در کل دوره  4دانشجو محاسبه نخواهد شد. تعداد دفعات مجاز استفاده از مفاد این تبصره

دانشجو پس از اخذ درس یا بخش مردودی در اولین کترای عمومی پزشکی است. چنانچه د

و باالتر کسب نماید،  16فرصت، مجددا مردود و پس از اخذ مجدد در فرصت های بعدی نمره 

 مشمول مفاد این تبصره نمی باشد و هیچ یک از نمرات مردودی او حذف نخواهد شد.

نهایی دانشجو در آن درس  استاد یا اساتید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره (35ماده 

یا بخش را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده تسلیم 

 نمایدند.

روز پس از اعالم نتایج  3پس از اعالم نمره توسط آموزش دانشجو می تواند حداکثر تا  تبصره:

 .زم صورت پذیرداعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی ال

اداره آموزش دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را  (36ماده 

حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات 

 دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

 ره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.نم تبصره:

آموزش پزشکی نباید از  مراحل اول و دوممیانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از  (38ماده  

خواهد  مشروطکمتر باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت  12

 بود.

واحد باشد آن  12واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از  در مواردی که تعداد :1تبصره  

نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به 



 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

51 

 

نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد . در مواردی که به علت مشکالت دانشجو یا نیمسال عنوان 

واحد باشد،آن نیمسال جزو  12احدها کمتر از آموزش پزشکی، تعداد و آخر در هر یک از مراحل

سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز 

 محاسبه خواهد شد.

دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتبًا به وی و  :2تبصره  

در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در  اولیاء او اطالع دهد و یک نسخه از آن را

اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات 

 نخواهد بود.

که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از دانشجویی  (39ماده 

 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد. 14، حق انتخاب بیش از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی

درموارد استثنایی، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم آموزش  تبصره : 

پزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، تصمیم گیری درخصوص 

روط به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در هر واحد درسی به دانشجوی مش 14ارائه بیش از 

 واحد نباید باشد. 20صورت این تعداد بیش از 

نیمسال  4نیمسال متوالی یا  3دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای  (40ماده 

که  متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی

به رشته  13ماده  2، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره باشد 10حداقل ه است گذرانید

 دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

دانشجویی که میانگین پایان هر یک از مراحل دوره دکترای عمومی پزشکی را مطابق   (41ماده 

فصل دوم آیین نامه آموزشی را نتواند کسب نماید در صورتی که مدت مجاز مفاد قبد شده در 

تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد می تواند درس ها یا بخش هایی را که در آن ها 

آورده است جهت جبران کمبود میانگین تکرار کند. در غیر  14یا  12حسب مورد نمره کمتر از 

حله بعدی یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات این صورت حق ورود به مر

دروس تکراری اضافه و نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل محسوب 

 خواهد شد.
آورده  14یا  12چنانچه دانشجو درس ها یا بخش هایی را که درآن ها حسب مورد نمره کمتر از  :1تبصره

است جهت جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتر عمومی پزشکی تکرار نماید و نمره باالتر از 
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رحله مربوطه )دروس تخصصی و بخش ها( اخذ نماید نمره قبلی او در میانگین م 14)دروس پایه ( و  12

محاسبه نخواهد شد. لیکن در میانگین کل محاسبه خواهد شد. الزم به ذکر است این مصوبه شامل نمرات 

 مردودی نمی باشد.

را جهت جبران کمبود  14در صورتی که دانشجو درسها و بخشهای با نمرات کمتر از  :2تبصره 

زشکی تکرار نموده و نمرات باالتر میانگین هر یک از مراحل سوم و چهارم دوره دکترای عمومی پ

کسب کرده ولیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعایت سایر  14از 

تکرار  14مقررات آموزشی می تواند مجددًا همان درسها و بخشها را علی رغم داشتن نمره باالتر از 

ت که نمرات درسهای تکراری اضافه نماید تا کمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود. بدیهی اس

 بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

در صورتی که دانشجویی، تعدادی از درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمـره  :3تبصره  

حـل دوره دکتـرای عمـومی آورده، جهت جبران میـانگین کـل هـر یـک از مرا 14یا  12کمتر از 

پزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش تکراری مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمـرات 

قبولی، ردی و تکراری میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن 

ر صـورتی کـه درس یا بخش مالك عمل است و دانشجو مـی توانـد وارد مرحلـه بعـدی شـود و د

میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود اسـت 

 و علی رغم که قبال ً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجددًا آن درس یا بخش را تکرار نماید. 

یا علی رغـم  دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، و :4تبصره 

استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه میـانگین کـل واحـدهایی را 

بـه  13مـاده  2، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصـره باشد 10حداقل که گذرانیده است 

 .رشته دیگری در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییر رشته دهد

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم مـی شـود در  (42ماده 

صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می تواند بـرای تحصـیل مجـدد در 

آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو 

قبلی گذرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضـی یـا  در رشته

 تمام آن ها را بپذیرد.
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 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم  (43ماده 

ا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزی نیمسال تحصیلی متوالی ی 2آموزش پزشکی حداکثر 

بالینی و کارورزی حداکثر تا سقف شش ماه متوالی و با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی 

 استفاده نماید.

 باشد.موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می :1تبصره  

ثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب مدت مرخصی تحصیلی جزو حداک :2تبصره 

 شود.می

 دانشجو در مرحله کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید. :3تبصره  

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام  (44ماده 

دو هفته قبل از شروع هر بخش  نویسی هر نیمسال برای هر یک از مراحل اول و دوم و حداقل

 برای هر یک از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد. 

چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده  :1تبصره 

 شورای آموزشی دانشگاه است. 

ست پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام اداره آموزش دانشگاه موظف ا : 2تبصره 

 مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبًا به وی ابالغ کند. 

 عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد. :3تبصره 

 دوضوابط و مقررات از  دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ( 45ماده 

 نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تأیید شورای پزشکی و شورای  ( 46ماده 

آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب 

 ت استفاده نمایند.در سنوا

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را  ( 47ماده 

شخصًا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار 

و آن نیمسال  س بگیرد.تقاضای انصراف خود را پ حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال،

پس از انقضای به عنوان مرخصی برای وی محسوب شده و اجازه تحصیل در آن نیمسال را ندارد.
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این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل 

 در آن رشته را ندارد.

حصیلی خود را دریافت نماید دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك ت تبصره : 

 موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

 

 انتقال 

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان  (48ماده 

 رشته و همان مقطع تحصیلی است.

و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر  انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء ( 49ماده 

 است: 

 ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -49-1

 متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. -49-2 

 مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد. واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه -49-3 

 باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -49-4 

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته  -49-5

 شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به ان( 52ماده 

 مبداء و مقصد، با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است. دانشگاه های عکس آن با موافقت

یا باالتر است  12در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  ( 57ماده 

است بر عهده  10و بیشتر از  12تن واحدهایی که نمره آنها کمتر از پذیرفته می شود و پذیرف

 ودی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حد عدم پذیرشدانشگاه مقصد است. در هر حال 

مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود ر ا در طول مدت مجاز تحصیل داشته 

 باشد. 

نشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی تمام نمرات درسی دا :1تبصره 

دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عینًا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او 

 شود. محاسبه می
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مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام  12عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  :2تبصره 

 ن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد.انتقال در آ

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در  ( 58ماده 

آن مدرك، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای 

 شود.ق تحصیلی دانشجو قید میمبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات و سواب

 انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است. ( 59ماده 

 مهمان

در مواردی که دانشجو، بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با  (60ماده 

د را بطور موقت توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان، محل تحصیل خو

 برای مدت معین تغییر دهد. 

میهمانی از دوره های روزانه به شبانه، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری، از  (61ماده 

 دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است.

در موارد خاص جهت جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان در صورت تایید  تبصره:

ای آموزش دانشگاه دانشجوی دوره دولتی می تواند تعدادی از دروس خود را به صورت مهمان شور

 شهریه پرداز همان دانشگاه یا دانشگاه دیگر با رعایت سایر قوانین و مقررات بگذراند. در واحد

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل دو  (62ماده 

 یلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.نیمسال تحص

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت  (63ماده 

واحد کمتر باشد  10دانشگاههای مبداء و مقصد، به شرط آن که تعداد واحدهای درسی مذکور از 

واحد  12مقصد در آن نیمسال از  جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء وو 

 واحد بیشتر نشود، بالمانع است..  20کمتر و از 

درس و چه به صورت  انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک تبصره:

تمام وقت بایستی با اطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد 

 باشد.

تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان )تک درس یا تمام وقت (، در یک یا  (64ماده 

  درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند. 40گذراند نباید از چند دانشگاه می
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گذراند عینًا در کارنامه او در واحدهایی که دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می :1تبصره

آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات 

 گردد. می

می باشد. واحدهایی را که  12حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد  :2تبصره

 گذرانده است باید مجددًا بگذراند. 12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

درصد کل  20لدرصد و حداق 40 انی )حداکثرچنانچه دانشجو دروس دوره مهم (65ماده 

و باالتر گذرانده باشد با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می تواند  15واحدهای دوره( را با میانگین 

 درصد کل واحدهای دوره مهمان شود. 40بیش از 

( در هر نیمسال، مهمانی دانشجو 15در صورت افت تحصیلی دانشجو ) میانگین کمتر از  :1تبصره

 لغو و دانشجو به دانشگاه مبدا باز می گردد.

درصد( به عهده  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو )در طول دوره مهمانی بیش از  :2تبصره

 دانشگاه مبدا و با هماهنگی دانشگاه مقصد است.

معرفی دانشجو به آزمون های جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی و آزمون عملی  :3تبصره

درصد( به عهده دانشگاه مقصد و با  40از  ای بالینی )در طول دوره مهمانی بیشصالحیت ه

 هماهنگی دانشگاه مبدا است.

درصد  کل واحدهای دوره مهمان  40مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که بیش از  :4تبصره

 بوده است توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.

میهمان در هرصورت توسط دانشگاه مبداء صادر  مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی ( 66ماده 

 شود.می

 

 پایان نامه

پایان نامه بخشی از دوره دکترای عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است  (76ماده 

 در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد

زشکی می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از دانشجویان دوره دکترای عمومی پ (77ماده 

 شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.
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دانشجویان دوره دکترای عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامة خود را در مدت مقرر  تبصره : 

ه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پایان نام

 نمی باشند.

دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی مربوطه و  درخواستاستاد راهنما با  (78ماده 

 گردد. تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می

ایی با تأیید شـورای پژوهشـی رتبة استاد راهنما حداقل استادیاری است . در موارد استثن :1تبصره 

 دانشکده می توان از اعضای هیأت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. 

در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین  :2تبصره 

 بخشی دانشجو میتواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.

صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و  در (79ماده 

 شود.یمحققان برجسته پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین م

 انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد. ( 80ماده 

د تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا موضوع پایان نامه نبای ( 81ماده 

 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد. 5متفاوت ولی محتوای یکسان در 

در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشکده، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به  تبصره : 

د، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بالمانع تحقیق مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باش

 است .

 هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید.  (82ماده 

نفـر ( پـس از تأییـد  3انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشـجویان ) حـداکثر  تبصره :

 باشد شرط رعایت موارد ذیل مجاز می انشکده بهداستاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی 

 الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد. 

ب: تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیـربط بتواننـد انجـام 

 بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.

 نامه باید مراحل ذیل طی شود :  انجهت ثبت موضوع پای ( 83ماده 

 نامه با هدایت استاد راهنما.  الف : انتخاب موضوع پایان

 ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده. 

 ج: تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه. 
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به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در د:ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه 

 شورای پژوهشی دانشکده. 

 ابالغ مصوبة شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه.  -هـ

 فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد. تبصره :

گیری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند  هیأت داوران که مسئولیت تصمیم ( 86ماده

 شود: از اعضای زیر تشکیل می

  یا استادان راهنما استاد -1

 استاد مشاور)در صورت وجود(  -2

 نمایندة شورای پژوهشی دانشکده  -3

 نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه  -4

خصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه یک عضو از اعضای هیأت علمی یا محققان، مت -5

 آموزشی مربوطه 

ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست  (87ماده

 شوند. صورت میگیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می

  20تا  19پایان نامه های با نمره   :عالی

  99/18تا  17پایان نامه های با نمره  :خوببسیار 

  99/16تا  14پایان نامه های با نمره  :خوب 

  14پایان نامه های با نمره کمتر از   :غیر قابل قبول

پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از  تبصره :

کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را  مجالت علمی معتبر داخل یا خارج از

در این مجالت ارائه نمایند . بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از 

 دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد.

سال تحصیلی می کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیم (88ماده 

باشند و چنانچه دانشجو درچار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره 

قبولی کسب نماید، علی رغم اینکه کلیة واحدهای درسی دورة آموزشی مربوطه را با موفقیت 

 گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.
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آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت تعداد واحدها و نمره پایان نامه در  ( 89ماده 

 حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است.

زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود، از جمله   (90ماده 

که مؤخر )هر کدام  و در آزمون علمی صالحیت های بالینی قبول شود پایان نامه را گذرانده باشد

 باشد(

 کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است( 91ماده 

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی و  (92ماده

و در نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد  پایان

التحصیل دوره دکترای عمومی پزشکی  فارغ ت های بالینی نیز قبول شودآزمون علمی صالحی

 .شود شناخته می
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 توانمندی های دانش آموختگان رشته پزشکیسند 
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 منشورحقوق بیمار در ایران

 
  حق بیمار است.دریافت مطلوب خدمات سالمت  -1

  ارائه خدمات سالمت باید: -

 ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1

 ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛( بر پایه2-1

 یتی باشد ؛ ( فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنس3-1

 ( بر اساس دانش روز باشد ؛4-1

 ( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛5-1

 باشد ؛ ( در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران6-1

 ( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛7-1

ه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و ( به همرا8-1

 رضروری باشد ؛ غیهای محدودیت

پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، های آسیبای به حقوق گروه( توجه ویژه9-1

 ته باشد ؛یماران روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشب

 ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛ ( در سریع10-1

 ( با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛11-1

ی آن بدون توجه به تأمین هزینهخدمات های ضروری و فوری )اورژانس(، ( در مراقبت12-1

 یو( بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛وری)الکتغیرفوارد مدر  صورت گیرد.

های ضروری و فوری )اورژانس(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن ( در مراقبت13-1

ی خدمات ضروری و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد زم است پس از ارائهالنباشد، 

 ردد؛ گمجهز فراهم 

اری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع ( در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیم14-1

کاهش درد و رنج بیمار، توجه به  ،منظور از آسایش .می باشدمی باشد هدف حفظ آسایش وی 

بیماردر  باشد.اش در زمان احتضار میجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانوادهانیازهای روانی، 

  خواهد همراه گردد.فردی که می ر آخرین لحظات زندگی خویش بادحال احتضار حق دارد 

  اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. -2
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  ( محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:1-2

 ( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛1-2-2

ت درمانی و غیر درمانی و های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدما( ضوابط و هزینه2-1-2

 یمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛بضوابط 

ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله ی حرفه( نام، مسؤولیت و رتبه3-1-2

 ها با یکدیگر؛ای آنرستار و دانشجو و ارتباط حرفهپپزشک، 

 قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و( روش4-1-2

گیری گذار در روند تصمیمی اطالعات تأثیرشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیهت

 بیمار ؛

 ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛( نحوه5-1-2

  ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.( کلیه6-1-2

 های ضروری برای استمرار درمان ؛ئه آموزش( ارا7-1-2

  ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد :( نحوه2-2

( اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و 1-2-2

  ه:کردی وی از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینفهای ویژگی

ی اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ )در این ی ارائهتأخیر در شروع درمان به واسطه -

 نتقال اطالعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود. ( اصورت 

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید بیمار علی -

که عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر یمار محترم شمرده شود، مگر اینبواست خ

 جدی قرار دهد ؛

ی بالینی خود دسترسی داشته شده در پروندهی اطالعات ثبتتواند به کلیه( بیمار می2-2-2

  نماید.را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست باشد و تصویر آن 

  گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.حق انتخاب و تصمیم -3

  باشد:گیری درباره موارد ذیل می( محدوده انتخاب و تصمیم1-3

 ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛ کننده( انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه1-1-3

 ز پزشک دوم به عنوان مشاور ؛( انتخاب و نظر خواهی ا2-1-3
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گیری وی تأثیری (شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم3-1-3

 در تداوم نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت ؛ 

( قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا 4-1-3

رد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر رد آن مگر در موا

 دهد؛جدی قرار می

( اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت 5-1-3

عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت باشد ثبت و بهگیری میتصمیم

گیرنده ا رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیمگیری وی بتصمیم

  جایگزین بیمار قرار گیرد.

  باشد:گیری شامل موارد ذیل می( شرایط انتخاب و تصمیم2-3

مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و  گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه،( انتخاب و تصمیم1-2-3

 ند دوم( باشد ؛جامع )مذکور در ب

  گیری و انتخاب داده شود.( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم2-2-3

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل  -4

  رازداری باشد.

بیمار الزامی است مگر در مواردی  ی اطالعات مربوط به( رعایت اصل رازداری راجع به کلیه1-4

 که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام ( در کلیه2-4

ی امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار ضروری است بدین منظورکلیه گذاشته شود.

 فراهم گردد؛

گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی  ( فقط بیمار و3-4

 شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند؛می

( بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته 4-4

ق کودك می باشد مگر اینکه این همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان ح باشد.

  های پزشکی باشد.امر بر خالف ضرورت

  دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. -5
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( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون 1-5

 ت نماید ؛اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکای

 ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛2-5

( خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق 3-5

  ترین زمان ممکن جبران شود.مقررات در کوتاه

گیری باشد، فاقد ظرفیت تصمیمدر اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی 

ی قانونی جایگزین گیرندهی تصمیمبر عهده -مذکور در این منشور -ی حقوق بیماراعمال کلیه

ی جایگزین بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، گیرندهچه تصمیمالبته چنان خواهد بود.

  گیری را بنماید.تصمیمتواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در پزشک می

گیری است، اما میتواند در بخشی از روند چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم

  درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.
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در محیط های  و اخالق حرفه ای دانشجویان(  Dress Code)آیین نامه اجرایی پوشش 

 نیبالی-آزمایشگاهی
 

نحوه پوشش و رفتار تمامی خدمتگزاران در مشاغل گروه علوم پزشکی باید به گونه ای باشد که 

ضمن حفظ شئون حرفه ای، زمینه را برای ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران، همراهان 

 بیماران، همکاران و اطرافیان در محیط های آموزشی فراهم سازد. 

ی کلیه عزیزانی که در محیط های آموزشی بالینی و آزمایشگاهی در لذا رعایت مقررات زیر برا

 اخالقا الزامی است. حال تحصیل یا ارائه خدمت هستند، 

 پوشش نحوه و لباس اول: فصل

 بالینی و آزمایشگاهی های محیط به ویژه آموزشی های محیط به ورود جهت دانشجویان لباس

 باشد:  زیر گیهایویژ مجموعه شامل بوده و الشکل متحد باید

 زانو و غیر چسبان با آستین بلند حد بلند در سفید روپوش  -1

 باشد.  مربوطه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه آرم دارای باید روپوش -2

 بسته کامل بطور آموزشی های محیط در حضور مدت تمام در باید روپوش های دکمه تمامی -3

 . باشد

خانوادگی،عنوان،نام  نام،نام اول حرف دار حاوی) عکس معتبر شناسایی کارت از استفاده -4

 در حضور مدت تمام در رشته( بر روی پوشش، در ناحیه سینه سمت چپ نام و دانشکده

 . باشد می الزامی آموزشی های محیط

 پوشش مناسب با را موها و گردن، نواحی زیر گردن ،سر تمامی باید خانم دانشجویان -5

 بپوشانند. 

باشد استفاده از شلوارهای جین پاره و نظایر  چسبان غیر و ساده و متعارف بلند ایدب شلوار  -6

 آن در شان حرف پزشکی نیست. 

 . است ضروری بپوشاند را پا ساق و پا تمامی که ساده جوراب پوشیدن -7

 است.  ممنوع تزیینات دارای یا و توری های جوراب پوشیدن  -8

  باشد. صدا نداشته رفتن هرا هنگام بوده، مناسب و راحت باید کفش -9

 رنگهای دارای نباید و باشد متعارف حد در و مرتب تمیز، راحت، باید کفش و لباس روپوش،  -10

 باشد.  متعارف نا وزننده تند
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 کفش به حرفه پزشکی و آویختن آن به روپوش، شلوارو نامربوط نشانه های از استفاده  -11

 باشد.  می مـمنوع

 جز به بند و گوشواره) گردن دستبند، انگشتر، گونه هر دادن قرار دید معرض در و استفاده  -12

 . باشد می ممنوع های آموزشی محیط در حلقه ازدواج(

 می و اتاق زایمان ممنوع عمل اتاق بجز آموزشی های محیط در صندل و دمپایی از استفاده  -13

 باشد. 
 

 بهداشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی کشور دوم: فصل

بدون تردید تمیزی  وابستگان به حرف پزشکی الگوهای نظافت و بهداشت فردی هستند، لذا، -1

 در محیط های آموزشی علوم پزشکی از ضروریات است.  ظاهر و بهداشت

ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخن ها با الك و برچسب های ناخن در هر شکلی  -2

وعی و ناخن بلند موجب افزایش شانس انتقال عفونت و ممنوع است استفاده از ناخن های مصن

  احتمال آسیب به دیگران و تجهیزات پزشکی می باشد.

 آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع می باشد.  -3

ر قسمت از نمایان نمودن هرگونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا ه -4

  دستها و صورت ممنوع است.

 استفاده از ادوکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.  -5

 

 موازین رفتار دانشجویان در محیط های آموزش پزشکی سوم: فصل

، رعایت اصول اخالق حرفه ای، تواضع و فروتنی در برخورد با بیماران، همراهان بیماران-1

 استادان، دانشجویان و کارکنان الزامی است. 

و هرگونه ایجاد سرو  صحبت کردن در محیط های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد.-2

 و صدای بلند و یا بر زبان راندن کلمات که در شان حرفه پزشکی نیست، ممنوع است. 

 های آموزشی، ممنوع می باشد.  استعمال دخانیات در کلیه زمان های حضور فرد در محیط-3

راند بیماران و درحضور اساتید،  جویدن آدامس و نظایر آن در آزمایشگاهها، سالن کنفرانس،-4

 کارکنان و بیماران ممنوع می باشد. 
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در زمان حضور در کالس ها، آزمایشگاهها و راند بیماران، تلفن همراه باید خاموش بوده و در -5

 از آن به حد ضرورت کاهش یابد.  سایر زمان ها، استفاده

 و رستوران هرگونه بحث و شوخی در مکانهای عمومی مرتبط نظیر آسانسور، کافی شاپ-6

  ممنـوع می باشد.

 

 نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آئین نامه چهارم: فصل

آموزشی نظارت بر رعایت اصول این آئین نامه در بیمارستان های آموزشی و سایر محیط های -1

علوم پزشکی بالینی بر عهده معاون آموزشی بیمارستان، مدیر گروه، رئیس بخش و کارشناسان 

 آموزشی و دانشجویی واحد مربوطه می باشد. 

افرادی که اخالق حرفه ای و اصول این آئین نامه را رعایت ننمایند ابندا تذکر داده می شود و  -2

 انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند. در صورت اصرار بر انجام تخلف به شورای 
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 مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی
 

حیوانات نقش بسیار مهمی در ارتقاء و گسترش تحقیقات علوم پزشکی داشته و مبانی اخالقی و 

بر این اساس محققین باید  تعالیم ادیان الهی حکم می کند که به رعایت حقوق آنها پایبند باشیم.

ایی که بر روی حیوانات انجام می دهند، ملزم به رعایت اصول اخالقی مربوطه در پژوهش ه

ذکر کد کمیته اخالق در مقاالت باشند، به همین علت نیز بر اساس مصوبات کمیسیون نشریات، 

ذیال به اصول و مقررات کار با حیوانات  پژوهشی ارسالی به نشریات علمی الزامی می باشد.

 شود: آزمایشگاهی اشاره می 

  فضا و ساختمان نگهداری دارای امکانات الزم برای سالمت حیوانات باشد. -1

  بر اساس نوع و گونه، شرایط الزم برای نگهداری آنها فراهم باشد.قبل از ورود حیوانات،  -2

قفس ها، دیوار، کف و سایر بخش های ساختمانی قابل شستشو و قابل ضد عفونی  -3

  کردن باشند.

 ط الزم از نظر نور، اکسیژن، رطوبت و دما فراهم شود. در فضای بسته شرای -4

 درصورت نگهداری در فضای باز، حیوان باید دارای پناهگاه باشد.  -5

 فضا و قفس با گونه حیوان متناسب باشد.  -6

 قفس ها امکان استراحت حیوان را داشته باشند.  -7

ل خرید تا در حمل و نقل حیوان، شرایط حرارت و برودت، نور و هوای تنفسی از مح -8

 محل دائم حیوان فراهم باشد. 

 دارای شرایط مناسب بوده و مجوز الزم را داشته باشد. وسیله نقلیه حمل حیوان، -9

  سالمت حیوان، توسط فرد تحویل گیرنده کنترل شود. -10

  قرنطینه حیوان تازه وارد شده، رعایت گردد. -11

 حیوانات در مجاورت حیوانات شکارچی خود قرار نگیرند.  -12

 ها در معرض دید فرد مراقب باشند. قفس  -13

 امکان فرار حیوان از قفس وجود نداشته باشد.  -14

 صداهای اضافی که باعث آزار حیوان می شوند از محیط حذف شود.  -15

  امکان آسیب و جراحت حیوان در اثر جابجایی وجود نداشته باشد. -16

 بستر و محل استراحت حیوان بصورت منظم تمیز گردد.  -17

 ید به طور پیوسته شستشو و ضد عفونی شود. فضای نگهداری با -18
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برای تمیز کردن محیط و سالم سازی وسایل کار، از مواد ضد عفونی کننده استاندارد  -19

 استفاده شود. 

 غذا و آب مصرفی حیوان مناسب و بهداشتی باشد.  -20

تهویه و تخلیه فضوالت به طور پیوسته انجام شود به نحوی که بوی آزار دهنده و امکان  -21

ژی زایی و انتقال بیماری به کارکنان، همچنین حیوانات آزمایشگاهی وجود نداشته آلر

 باشد. 

 فضای مناسب برای دفع اجساد و الشه حیوانات وجود داشته باشد.  -22

فضای کافی، راحت و بهداشتی برای پرسنل اداری، تکنیسین ها و مراقبین وجود داشته  -23

 باشد. 

رای شرایط ویژه مثل بارداری و شیردهی استفاده در پژوهشها از حیوانات بیمار یا دا -24

 نشود. 

قبل از هرگونه اقدام پژوهشی، فرصت الزم برای سازگاری حیوان با محیط و افراد فراهم  -25

 باشد. 

 کارکنان باید آموزش کار با حیوانات را دیده باشند.  -26

 

 شرایط اجرای پژوهش های حیوانی

 ش و تحقیق، مناسب باشد. گونه خاص حیوانی انتخاب شده برای آزمای 

  .حداقل حیوان مورد نیاز برای صحت آماری و حقیقی پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد 

  امکان استفاده از برنامه های جایگزینی بهینه به جای استفاده از حیوان وجود نداشته

 باشد. 

 ،ار بکار گرفته حداقل آز در مراحل مختلف تحقیق و در روش اتالف حیوان پس از تحقیق

 شود. 

  .در کل مدت مطالعه کدهای کار با حیوانات رعایت شود 

 .نتایج باید منجر به ارتقاء سطح سالمت جامعه گردد  
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 عمومی پزشکی آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکتری

کارآموز پزشکی به دانشجوی دکتری عمومی پزشکی اطـالق مـی شـود کـه مقـاطع علـوم پایـه و 

زیوپاتولوژی را به پایان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهای بالینی برای کسب دانش نظری فی

و تجربیات عملی و مهارت های حرفه ای، تحت نظارت اعضاء هیـات علمـی و بـرای اخـذ مـدرك 

دکتری پزشکی است. مسئولیت کارآموزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رئیس آن بخـش و 

کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمـی آنکـال یـا دسـتیار ارشـد کشـیک در ساعات 

بخش یا بیمارستان است. پزشک معالج بـه عضـو هیـات علمـی کـه بیمـار تحـت نظـارت وی در 

 بیمارستان بستری می شود اطالق می گردد. 

رفته یا اکسترنی دوره کارآموزی می تواند به دو دوره کارآموزی پایه یا استیودنتی و کارآموزی پیش

تقسیم شود. در دوره استیودنتی دانشجو عمدتا نقش نظاره کننده و مشاهده گر داشـته و در دوره 

اکسترنی می تواند تحت نظر پزشک معالج یا دستیار، فعالیت های تشخیصی و درمانی منـدرج در 

کـارورز آمـادگی الزم را  این آیین نامه را انجام داده تا بتواند برای انجام وظایف آینده خود بعنـوان

 کسب نماید. 

 شرح وظایف کارآموز مطابق بندهای زیر است: 

 کلیات:  –الف 

 حفظ و رعایت شئون شرعی و اخالق پزشکی در کلیه ساعات حضور در بیمارستان – 1

 رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه – 2

د با آیین نامه های ابالغـی وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش تبصره: مقررات گروه و بخش نبای

 پزشکی منافات داشته باشد.

 سفید تمیز و آراسته وشیدن روپوشپ. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسایی حاوی. 

  و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتید ، بیماران. 

  پزشکی استفاده مناسب از گوشی و لوازم. 

 بخش مراه دردم استفاده از گوشی هع. 

 رعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – 3

 مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی: –ب 



 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

97 

 

 هـای بررسـی و آزمایشـات نتـایج پیگیـری و تفسـیر بـالینی، معاینـه انجام و حال شرح اخذ – 4

 کلیه از مناسب افتراقی های تشخیص نمودن مطرح و تشخیصی برنامه بیان و ارزیابی پاراکلینیک،

 .کشیک و عادی اوقات در خود به مربوط بستری بیماران

زیت روزانه بیماران بستری مربوط در بخش و به همراه کارورز و دستیار و پزشـک معـالج و وی – 5

لزوم و یا  اطالع از کلیات برنامه درمانی و لیست داروهای دریافتی و نوشتن سیر بیماری در صورت

 ویزیت بیماران سرپایی.

ریافـت جـواب د گیـری پـی مربوطـه گـروه و پزشکی دانشکده تشخیص به و لزوم صورت در – 6

آزمایشات )به شکل غیرحضوری مگـر در مـوارد اورژانـس( و بررسـی آخـرین گـزارش هـای پـارا 

 کلینیکی بیمار.

 هـای یادداشـت نوشـتن مربوطـه گـروه و پزشـکی دانشـکده تشـخیص بـه و لزوم صورت در – 7

 on-and off service note))  دوره هر پایان و آغاز مخصوص

خیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه نوشتن برگه هـای درخواسـت تش به و لزوم صورت در – 8

رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیـوگرافی و کلیـه  MRI  CTScanتصویربرداری از جمله 

اکلینیگ دیگر، در صورتی که برابـر مقـررات آن گـروه یـا بیمارسـتان یـا برگه های درخواست پار

 دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد. 
 

 : درمانی – تشخیصی اقدامات –پ 

ماه و با تعیین معاونت آموزشـی  6فراگیری امور زیر به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت  – 9

وز می باشد. بدیهی است باتوجه بـه راه انـدازی مراکـز آمـوزش مهارتهـای دانشکده بر عهده کارآم

بالینی الزم است این مهارتها قبل از مواجه با بیمار واقعـی در ایـن مراکـز و بـه نحـو مقتضـی بـه 

 کارآموزان آموزش داده شود.

 * تزریق

 (IV Cannulation)* رگ گیری 

 (venous blood sampling)* نمونه گیری وریدی 

 نمونه گیری برای کشت خون *

 و تفسیر آن  ECG* گرفتن 

 * پانسمان ساده
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 * رنگ آمیزی گرم و مشاهده الم 

 * تهیه و تفسیر میکروسکوپی نمونه ادرار و الم خون محیطی

 * ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه

 * فیزیوتراپی تنفسی

 * تهیه الم خون محیطی

 * نمونه گیری از گلو و زخمها 

جام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معـالج یـا دسـتیار مـی توانـد ان – 10

 توسط کارآموز انجام شود: 

 * گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده 

 * گذاشتن سوند ادراری بجز در نوزادان و شیرخواران )ترجیحاً در بیماران هم جنس( 

 (ABG)* گرفتن گازهای خون شریانی 

 * فلبوتومی

 * بخیه زدن و کشیدن بخیه 

 خواندن آن  وPPD* انجام تست 

* انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شستشوی تخصصی )غیر روتـین( و یـا بخیـه مجـدد 

 طبق نظر پزشک معالج دارند و یا عفونی شده باشند.

 انگاه ها* انجام واکسیناسیون روتین اطفال در خانه های بهداشت و یا درم

 * انجام شستشوی گوش

 و انقباضات رحم و حرکات جنین (Fetal Heart Rate)* کنترل ضربان قلب جنین 

 * گچ گیری ساده و باز کردن گچ

کارآموزان در موارد زیر تنها می تواند انجام هر کدام از این اعمال را توسط فراگیران مقاطع  – 11

 ند: باالتر )کارورز یا دستیار( مشاهده نمای

 * مشاهده تامپون قدامی بینی 

 * مشاهده خارج کردن جسم خارجی از گوش، حلق، بینی و چشم

 * مشاهده کوتر خون ریزی بینی

 airway* مشاهده گذاشتن لوله تراشه و 

 * مشاهده کارگذاری کشش پوستی
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 * مشاهده آتل گیری

 (Lumbar puncture)* مشاهده انجام پونکسیون لومبار 

 لیه آبسه* مشاهده تخ

 * مشاهده نمونه گیری سوپراپوپیک

 مایع آسیت و پلور (tap)* مشاهده کشیدن 

 CPR* مشاهده و یادگیری 

 * مشاهده و یادگیری زایمان طبیعی

 * مشاهده آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان

 * مشاهده پونکسیون مفصل زانو

 و داخل مفصلی (Intrathecal)* مشاهده تزریق داخل نخاعی 

مشاهده انجام جراحی های سرپایی ساده )ختنه، برداشـتن تـوده هـای سـطحی، خـارج کـردن  *
(ingrowing nail 

 chest tube* مشاهده گذاشتن 

 ق داروهای خطرناكی* مشاهده تزر

 * مشاهده تعویض لوله نفروستومی یا سیستوستومی

 * مشاهده درناژ سوپراپوبیک مثانه

 ی و همکاری در تعویض خون نوزادان* مشاهده گذاشتن کاتتر وریدی ناف

 * مشاهده سونداژ ادراری شیرخواران

 * مشاهده کات دان

* مشاهدة هر اقدام تشخیصی، درمانی و تهاجمی دیگر که در برنامـه آموزشـی مصـوب کـارورزان 

 پیشنهاد شده است.

 * بقیه موارد مشابه که در این آیین نامه نیامده است. 
 

 

 آموزشی: شرکت در همایش های  –ت 

شرکت منظم و فعال در کلیه کالس های درس تئور و یا کارگاهی و جلسات آموزشی بخش  – 12

، اتاقهـای عمـل، managementشامل گزارش صبحگاهی، کنفـرانس هـای علمـی، کـالس هـای 

 راندهای آموزشی و سایر برنامه های آموزشی.
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 .حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج – 13

شرکت در درمانگاه یا خانه های بهداشت طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام  – 14

 معاینه از بیمار و معرفی بیمار به پزشک معالج یا دستیار.

معرفی بیمار در راندهای آموزشی طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شـامل: معرفـی  – 15

 ان تشخیص های افتراقی و طرح درمانی.کوتاه بیمار، دلیل بستری شدن، بی

ارائه کنفرانس های علمی در صورت لزوم طبق برنامه تنظیمی توسط مسئول آموزش بخش  – 16

 یا دستیار ارشد. 

 : بیمارستان در حضور –ث 

حضور در بیمارستان، درمانگاه و یا خانه های بهداشت طبـق برنامـه تعیـین شـده از سـوی  – 17

خش یا دانشکده )مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است برای کلیـه ریاست هر گروه یا ب

 ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند(. 

شـب  10حداکثر تعداد کشیک، براساس شرایط گروه و دانشکده تعیین و در هر صـورت از  – 18

 5یک در گروه های داخلی، جراحـی، کودکـان و زنـان حداقل تعداد کش درماه تجاوز نخواهد کرد.

شب در ماه و درگروه های دیگر مدیر گروه یا رییس بخش براساس تعداد بیمـار، تعـداد کـارآموز، 

امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارستانی و برنامه آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می کنـد. 

 یط هر دانشکده پزشکی تعیین می گردد. ساعت کشیک کارآموزان براساس امکانات و شرا

تنظیم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیک ها به عهده پزشک یا دسـتیار مسـئول  – 19

 ش کارآموزان است. موزآ

سـاعت قبـل( و یـا  24جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی )حداقل  – 20

ین و موافقـت پزشـک یـا دسـتیار مسـئول آمـوزش در موارد اضطراری، بـه شـرط تعیـین جانشـ

 کارآموزان. 

ترك کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از پزشـک یـا دسـتیار ارشـد کشـیک  – 21

 مطلقا ممنوع است.

خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و بـا موافقـت پزشـک یـا  – 22

 ار مسئول آموزش کارآموزان مقدور است.دستیار مستقیم و پزشک یا دستی

اولویت کاری کارآموزان شرکت در جلسات و همایش های آموزشی، راندهای آموزشـی و در  – 23

 درمانگاه ها است. 



 قم واحد علوم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی           کتاب راهنمای جامع آموزشی دانشجویان پزشکی                              

101 

 

موارد تخلف کارآموزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یا شـکایات – 24

شورای آموزشی بخش، گـروه یـا بیمارسـتان یـا دانشـکده  کارآموزان در این رابطه حسب مورد در

مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگی 

کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد 

 دانشکده خواهد بود.  شد. مرجع نهایی تصمیم گیری شورای آموزشی

مدیران گروهها و روسای بخشهای بیمارستانهای آموزشی مسئول مسئول حسن اجرای این  – 25

آیین نامه هستند. روسای دانشکده های پزشکی از طریق معاونین آموزشی بیمارستانها بـر حسـن 

 اجرای این آیین نامه نظارت خواهند داشت.

زان در هر گروه بایـد بـا تاییـد دانشـکده پزشـکی تهیـه و از : برنامه مدون آموزشی کارآمو1تبصره

 طریق دانشکده و گروه به کارآموزان ابالغ گردد.

: گروه های آموزشی موظفند در یک جلسه توجیهی کارآموزان هر دوره را در ابتدای دوره 2تبصره 

 ا نمایند.کارآموزی در آن گروه توجیه نموده و آنان را با شرح وظایف و مقررات گروه آشن

تبصره در بیست وهفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  3ماده و  26این آیین نامه در  – 26

به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل  7/9/83علوم پزشکی مورخ 

 های مغایر با آن لغو می گردد.
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 دکترای عمومی پزشکی آیین نامه ی شرح وظایف کارورزان دوره ی

کارورز پزشکی به دانشجوی مرحله ی پایانی دکترای عمومی پزشکی اطالق می شود که آموزش 

های نظری و دوره عملی کارآموزی را به پایان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموخته های قبلی، 

کترای تحت نظارت اعضا هیات علمی، برای کسب مهارت های حرفه ای برای اخذ مدرك د

پزشکی است. مسؤولیت کارورزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رییس آن بخش و در 

ساعات کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا 

بیمارستان است. تشخیص موارد اورژانس در این آیین نامه بر عهده ی پزشک معالج و در ساعات 

عهده ی پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش  کشیک بر

یا بیمارستان است. پزشک معالج به عضو هیات علمی که بیمار تحت نظارت وی در بیمارستان 

 گردد. بستری می شود اطالق می

 شرح وظایف کارورز مطابق بندهای زیر است:

 کلیات: –الف 

 ی و اخالق پزشکی در کلیه ی ساعات حضور در بیمارستان.. حفظ و رعایت شؤون شرع1

 . رعایت مقررات داخل گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه.2

 .سفید تمیز و آراسته پوشیدن روپوش •

 .مشخصات به روپوش نصب کارت شناسایی حاوی •

 .و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتید ، بیماران •

 .پزشکی وشی و لوازماستفاده مناسب از گ •

 .بخش عدم استفاده از گوشی همراه در •

 و ذکر نام ، ساعت و تاریخ الزامی است ، امضا Note هنگام ویزیت بیماران و گذاشتن •

 . رعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی3

 

 مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی: – ب

اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه ی . 4

بیماران بستری مربوط به خود در اوقات عادی و کشیک و مطرح نمودن تشخیص های افتراقی 

 مناسب.

 . ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیار.5
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زمایشات )به شکل غیر حضوری مگر در موارد اورژانس( و بررسی . پی گیری دریافت جواب آ6

 آخرین گزارش های پاراکلینیکی بیمار. 

 . نوشتن برگه ی سیر بیماری.7

 . نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار.8

 (on-and off-service notes). نوشتن یادداشت های مخصوص آغاز و پایان هر دوره 9

 شتن خالصه ی پرونده زیرنظر پزشک معالج یا دستیار مسؤول در بخش.. نو10

 . نوشتن برگه ی مشاوره با نظر پزشک معالج یا دستیار مسؤول در بخش.11

، سونوگرافی، رادیوگرافیMRI,CT Scan. نوشتن برگه های درخواست تصویربرداری از جمله 12

اراکلینیک دیگر، در صورتی که برابر آندروسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه های درخواست پ

 مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد. 

 .CPR. حضور با بالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام 13

ری که در . حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیما14

 بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته باشند.

. کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر 15

بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه، یا کسانی که برای آنها تست های خطیر نظیر محرومیت از آب یا 

پزشک معالج یا دستیار مسؤول در  تست تحمل گلوکز و انسولین انجام می شود، تحت نظارت

 بخش.

. همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به 16

مراقبت های خاص پزشکی دارند و امکان بروز عارضه ای آنها را تهدید می کند، در انتقال به 

 لج یا دستیار ارشد کشیک. بخش های دیگرو یا سایر بیمارستان های با نظر پزشک معا

 : درمانی –مات تشخیصی اقدا –پ 

 . انجام اقدامات زیر بر عهده ی کارورز می باشد: 17

گذاشتن لوله ی معده؛ گذاشتن سوند ادراری در بیماران ترجیحا هم جنس به جز در شیرخواران؛ 

زخم ها؛ نمونه تهیه ی الم خون محیطی؛ نمونه برداری از  (ABG)گرفتن گازهای خون شریانی 

و خواندن آن؛ تفسیر  PPDگیری برای کشت گلو؛ بخیه زدن و کشیدن بخیه؛ انجام تست 

و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شست و شوی  ECGمقدماتی 

ام تخصصی )غیر روتین( و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند و یا عفونی شده باشند؛ انج
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شست و شوی گوش؛ تامپون قدامی بینی چک کردن مشخصات کیسه خون یا فرآورده خونی 

 برای تزریق خون یا فرآورده به بیمار. 

. انجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معالج یا دستیار بر عهدة کارورز 18

 می باشد: 

؛ گرفتن زایمان airwayشتن لوله ی تراشه و نوشتن نسخه های دارویی بیماران بستری خود؛ گذا

و انقباضات رحم و حرکات  (FHR)واژینال؛ انجام اینداکشن در زایمان؛ کنترل ضربان قلب جنین 

کورتاژ، خارج کردن جسم خارجی از گوش، حلق، بینی و چشم؛ کوتر خون  ،IUDجنین؛ گذاشتن 

 (LP)ده؛ انجام پونکسیون لومبار ریزی بینی؛ کارگذاری کشش پوستی؛ آتل گیری؛ گچ گیری سا

؛ آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان؛ پونکسیون مفصل زانو؛ تزریق داخل نخاعی 

(intrathecal)  و داخل مفصل؛ انجام جراحی های سرپایی ساده )ختنه، برداشتن توده های

تن ، تخلیه ی آبسه؛ نمونه گیری سوپراپوبیک؛ گذاشingrowing nail)سطحی، خارج کردن 

chest tube ؛ کشیدن(tap)  مایع آسیت و پلور؛colon washout ؛ تزریق داروهای خطرناك؛

تعویض لوله ی نفروستومی یا سیستوستومی؛ درناژ سوپراپوبیک مثانه؛ گذاشتن کاتتر وریدی نافی 

کات دان و هر اقدام تشخیصی   و همکاری در تعویض خون نوزادان؛ سونداژ ادراری شیرخواران؛ 

 نی تهاجمی دیگر که ممکن است در برنامه آموزشی کارورزان پیشنهاد شده باشد.درما

ماه و به  6. انجام امور زیر به منظور کسب مهارت تنها در دو دوره کارورزی حداکثر به مدت 19

ی کارورز می باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخیص  تعیین معاونت آموزشی دانشکده برعهده

ستیار ارشد کشیک )چنانچه در دانشکده ای این مهارت ها در دوره کارآموزی پزشک معالج یا د

 انجام این وظیفه معاف می باشند(:  زکسب شده باشد به تشخیص دانشکده کارورزان ا

؛ (venous blood sampling)؛ نمونه گیری وریدی (IV cannulation) تزریق؛ رگ گیری

نسمان ساده؛ رنگ آمیزی گرم؛ تفسیر ؛ پاECGنمونه گیری برای کشت خون؛ گرفتن 

میکروسکوپی نمونه ی ادرار و الم خون محیطی؛ ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه؛ فیزیوتراپی 

 تنفسی.

. انجام امور زیر تنها در موارد ضروری و اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد 20

 کشیک بر عهدة کارورز می باشد: 

؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز کردن گچ؛ Intake/outputحیاتی و  کنترل و چارت عالئم

فلبوتومی؛ نوشتن برگه های درخواست پاراکلینیک که نیاز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال 
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نمونه به آزمایشگاه؛ پی گیری. حضوری جواب اقدامات پاراکلینیک؛ همراهی بیماران به قسمت 

بر بالین بیمار؛ شیمی درمانی؛ انتقال  (standby)زدن؛ حضور پیوسته  های دیگر بیمارستان؛ آمبو

 بسته های خون 

 

  آموزشی های همایش در شرکت –ت 

 . حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج یا دستیار بخش.21

رفی به . شرکت در درمانگاه طبق برنامه ی تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و مع22

 پزشک معالج یا دستیار و نوشتن نسخه با نظارت پزشک معالج یا دستیار.

 . شرکت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد. 23

. شرکت منظم و فعال در کلیه ی جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی، کنفرانس 24

عمل، راندهای آموزشی و سایر برنامه های  ، اتاق هایmanagementهای علمی، کالس های 

آموزشی مگر در مواردی که به علت حضور در اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال در بخش به 

 تایید پزشک معالج یا دستیار مربوط، امکان پذیر نباشد.

. معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار 25

ربوط، شامل: معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستری شدن، بیان تشخیص های افتراقی، بیان علت م

 درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آن ها و اقدامات درمانی.

. ارائه ی کنفرانس های علمی در صورت لزوم طبق برنامه ی تنظیم شده توسط مسؤول 26

 آموزش بخش یا دستیار ارشد. 

 

 :بیمارستان در رحضو –ث 

.زمان حضور در بیمارستان در اوقات طبق برنامه ی تعیین شده از سوی ریاست هر گروه یا 27

بخش یا دانشکده )مسؤول آموزش کارورزان هر بخش موظف است برای کلیه ی ساعات حضور 

 آنان در بخش برنامه ی آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند.( 

کشیک، ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد کشیک در گروه های داخلی،  . حداکثر تعداد28

جراحی، کودکان و زنان هشت شب در ماه و در گروه های دیگر مدیر گروه یا رییس بخش 

براساس تعداد بیمار، تعداد کارورز، امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارستانی و برنامة آموزشی 

 ند.حداقل تعداد کشیک را تعیین می ک
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. تنظیم برنامه ی چرخش کارورزان در بخش ها و کشیک ها به عهده ی پزشک یا دستیار 29

مسوول آموزش کارورزان و یا در صورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک یا دستیار مسؤول 

 آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد است.

ساعت قبل( و  24قبلی )حداقل . جابه جایی در برنامه ی کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع 30

یا در موارد اضطراری، به شرط تعیین جانشین و موافقت پزشک یا دستیار مسؤول آموزش 

 کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار بخش.

. ترك کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا 31

 ممنوع است. 

وج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا . خر32

 دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار مسؤول آموزش کارورزان مقدور است.

. به طور کلی، اولویت با جلسات و همایش های آموزشی است مگر در مواردی که با نظر 33

درمانی را در  –رای بیمار، انجام امور تشخیصی پزشک یا دستیار مستقیم، وجود خطر جانی ب

 اولویت قرار دهد. 

برنامه دوره یک ». در مورد دوره ی کارورزی پزشکی اجتماعی و بهداشت، باید مطابق آخرین 34

مصوب پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی « ماهه کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی

 و بر اهمیت این دوره تاکید گردد. عمل شود  23/11/78علوم پزشکی مورخ 

. موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظاف و یا شکایات 35

کارورزان در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان یا دانشکده 

ر هر کدام از مراجع رسیدگی مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه د

کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد 

 تصمیم گیری شورای آموزشی دانشکده خواهد بود.  شد. مرجع نهایی

. مدیران گروه ها و رؤسای بخش های بیمارستان های آموزشی مسؤول حسن اجرای این آیین 36

 ه هستند. رؤسای دانشکده های پزشکی بر حسن اجرای آیین نامه نظارت خواهند داشت.نام

در هیجدهمین جلسة شورای عالی برنامه  11/3/1381ماده در تاریخ  37. این آیین نامه در 37

ریزی علوم پزشکی تصویب شد و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های قبلی مغایر با این آیین 

  تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است. نامه از تاریخ
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 EDO مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده دفتر

همراه با تجوالت عظیمی که در عصر حاضر در هریک از شاخه های علوم بوجود آمده است ، نیاز 

ای جدید یکی از مسئولیت های به تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر امکانات ، شرایط و نیازه

مهم مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است . برای نیل به این اهداف ، طراحی و تنظیم 

برنامه های آموزشی مناسب در همه سطوح و رشته های علوم پزشکی اعم از نیاز سنجی و تعیین 

مه های درسی اهداف آموزشی ، تدوین طرح درس و محتوای آموزشی دروس ، بازنگری برنا

موجود در دانشکده ها و غیره از اهم وظایف این مراکز محسوب می گردد . مرکز مطالعات و 

کوشید تا با ارائه مشاوره و خواهد قم توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

کده همکاری در بازنگری درسی و تهیه طرح درس گروههای آموزشی زمینه ارتباط بیشتر دانش

 های مختلف با این مرکز را فراهم آورد .

 اهداف نهادی این مرکز عبارتند از:

  ( Curriculum development)نظارت بر برنامه ریزی آموزشی     -1

 دستیابی گروههای آموزشی در طراحی رویکردها در آموزش پزشکی و نظام های ارزشیابی     -2

فارغ التحصیالن گروه پزشکی با اجرای برنامه های  افزایش مهارت توانمندی و عملکرد     -3

 تحقیقی و روش های آموزشی مناسب

 یاددهی در سطح دانشگاه -ارزشیابی فعالیت های آموزشی یادگیری     -6

 ارتقاء رشد و پویایی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی     -8

ح دانشگاه و توسعه آموزش های به کارگیری و توسعه روشهای نوین آموزشی در سط     -9

 الکترونیکی
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Research in Teaching  
پژوهش جزء الینفک آموزش است و هر عضو آموزشی باید در کنار مسئولیتهای آموزشی، اجرائی، 

درمانی و مشاوره در فعالیتهای تحقیقاتی به طور مستمر و یا به عنوان عضوی از تیم تحقیق 

های مدیران  پژوهشی یکی از ابزارهای مهم جهت تصمیم گیری شرکت نماید. فعالیت های

گردد . این امر بویژه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که فرایند آموزش فعالیت محسوب می

محوری آنها را تشکیل می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است . در راستای وظایف تعیین شده 

ه وظائف مهم مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی از جمل

باشد. این واحد به عنوان مغز متفکر ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی می

هاى ریزى و اجراى برنامه مرکز توسعه عمل نموده و در راستای دادن ایده جهت برنامه

ر آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش ارد. فعالیت های واحد پژوهش ددآموزشىگام بر می

 عبارتند از: قمپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی 

  تشویق. مساعدت و ایجاد تسهیالت الزم در امر پژوهش برای افراد عالقمند به مطالعه و

 پژوهش در زمینه آموزش پزشکی 

 ر اجرای طرح های پژوهشی ـ آموزشی دانشکده هاو همکاری د ارائه مشاوره 

 پژوهش در فرآیند یاددهی 

 یادگیرى در نظام آموزش پزشکى  

 های آموزش پزشکیمطالعات و بررسیهاى بنیادى و کاربردى در زمینه 

  توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور 

 هاى آموزش پزشکىه و تازهانتشار و تألیف و ترجمه در زمینه پژوهشهاى انجام شد 

  اهداف

 سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش -1

تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن  -2

 آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات 

 هدفمند کردن تحقیقات آموزشی  -3

 هشهای آموزشی کمک به تقویت کمی و کیفی پژو -4
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گسترش دسترسی به کتب مورد نیاز آموزش پزشکی از طریق توسعه منابع علمی آموزش در  -5

 کتابخانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه بر اساس گزارش حاصل از  -6

 گروههای آموزشی دانشکده های مختلف 

 شاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزشارائه م -7

 هدایت و همکاری با پایان نامه های مرتبط با آموزش پزشکی -8

 برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در آموزش -9

  وظایف شرح

  ارائه پیشنهادات الزم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای

 توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش  تحقیقاتی با

  ترغیب و تشویق افراد مختلف هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی

 مربوط به مسائل و مشکالت آموزشی از طریق نمایندگان دپارتمان مختلف 

  یق همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و کنفرانس های مورد نیاز جهت تشو

اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان به منظور ارائه طرحهای تحقیقاتی مناسب و 

 کاربردی و همچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده 

   تهیه لیست الویت های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف آموزشی 

  بندی آنها تصویب یا رد طرحهای پژوهشی درآموزش بر اساس اولویت 

  اوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزشارائه مش 

  طرح ازشیابی پایان نامه های آموزشی 

   ثبت فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه آموزش پزشکی

)شرکت در کنگره ها، چاپ مقاالت و ...( در حوزه جهت ارائه گزارش ساالنه، شرکت در 

 هفته پژوهش و غیره

  اههای الزم آموزشی پژوهشیتنظیم و برگزاری کارگ 

  اولویت بندی و اختصاص منابع به طرحهای تحقیقاتی واصله 

  تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش 

  نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی 
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  ت همکاری با سایر واحدهای مرکز در طراحی واجرای علمی تر برنامه های مرکز مطالعا

 و دفاتر توسعه آموزش در صورت نیاز

   آموزش و تدوین طرح کار با نرم افزارSPSS 

  بررسی های کارگاهی و ارائه راهکار های جدید 

 

Examination Evaluation Center 
با توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه سنگین و حساسی را به عهده دارد ، الزم است در طراحی و 

از مطلوبترین شیوه ها استفاده گردد. یکی از شیوه هایی که میتوان به کمک اجرای فعالیتهای آن 

 .آن فعالیتهای آموزشی را بطور مطلوب تنظیم کرد رو یکرد سیستمی است

 : شرح وظایف مرکز

  ارزشیابی کمی و کیفی آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی 

 داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی  ارزشیابی کمی و کیفی نمرات آزمونهای 

  استاندارد سازی طراحی سئواالت بر اساس رفرانسهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش

 پزشکی 

  تدوین نظام علمی ارزشیابی 

  بر گزاری ادواری کارگاههای مربوط به امتحانات شامل سنجش و اندازه گیری ، آزمون

 و .... OSCEسازی ، 

 زی ، تجهیز و اداره مرکز ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویانراه اندا 

 های آموزشی به منظور رسیدگی به اعتراضات های ممیزه در گروهتشکیل هیئت

دانشجویان در رابطه با نحوه برگزاری امتحانات ، سئواالت امتحانی و موارد مربوط به 

 اصول ارزشیابی ، تحت نظر مدیران محترم گروههای آموزشی 

 رائه گزارشات مقطعی یا سیستماتیک )ترمی ( به شورای آموزشی دانشکده ا 

  سنجش و تحلیل آماری عملکرد دانشجویان در آزمونهای سراسری کشوری )آزمونهای

 جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی (

  اتوماسیون تصحیح اوراق امتحانی در آزمونهای گروههای آموزشی دانشکده 

 مرکز ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویان با نظر مدیران محترم  تجهیزوراه اندازی

 آموزشی
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 پزشکی کدهدانش آشنایی با مرکز آموزش مهارتهای بالینی

LAB   SKILLS  CLINICAL 
 

یکی از ویژگیهای آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری تعداد زیادی از مهارتهای علمـی و ارتبـاطی 

می باشد. این خصوصیت آموزش پزشکی باعث شده است تـا از در کنارحیطه های دانشی و نظری 

دیر باز دانشجویان علوم پزشکی پا به پای اساتید درآزمایشگاه ها ، بیمارستانها و بر بالین بیمار بـه 

مشاهده وتمرین مهارت های علمی، تجربه مهارت هـای ارتبـاطی بـا همکـاران ، بیمـاران وکسـب 

ربه ای به اندازه شرایط بالینی بـرای آمـوزش دانشـجویان غنـی نگرش های الزم بپردازند. هیچ تج

نیست. زیرا در این شرایط دانشجو می تواند ، حجم زیادی از محتوای درسی فرا گرفته شـده را بـا 

هم ترکیب نماید و بکار برد. برای این کار، استاد بالینی مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. ولـی یـک 

د دارد: چگونه می توان وقتـی شـرایط روحـی و جسـمی بیمـار در سوال اساسی در این میان وجو

خطر است ، به دانشجویان روش حل مشکل را آموزش داد؟ و پاسخ به این سوال با لحـاظ تفـاوت 

آمـوزش مهارتهـای  های فردی طبیعی دانشجویان در دریافت مطلب بسیار پیچیده تر خواهد بود.

دارد. مرکـز مهارتهـا متعهـد اسـت محیطـی ایمـن بـرای  بالینی نیاز به تفکر و برنامه ریزی قبلـی

 -تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی ایجاد کند. دانشجویان به وسـیله وسـایل سـمعی

بصری و رایانه ای، مستندات موجود، مدلهای شبیه سازی شـده و سـناریوهای بـالینی موجـود در 

ازند. ایـن وسـایل و محتـوای آموزشـی، محیطـی مرکز مهارتها به پرورش مهارتهای بالینی می پرد

هـای واقعـی، پیچیـده و پـر از  رای انجام وظایف آتی خود در محـیطفراهم می آورند تا دانشجو ب

 اضطراب آماده شود. 

هدف عمده مراکز آموزش مهارتهای بالینی شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوری که بتـوان 

تمرین کرد.در واقع، مراکز آموزش مهارتهای بالینی پلی بـین آموزش مهارتهای بالینی را کنترل و 

 روند. می آموزش در کالس های درس نظری و محیط بالینی به شمار

 مزایای آموزش مهارت های بالینی در یک مرکز مهارت های بالینی عبارتند از: 

  .امکان تکرار انجام مهارت در محیط امن و بدون استرس وجود دارد  

  مرکز مهارتها وابسته به بیمار نیست.  آموزش در                            
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  ــرای دانشــجویان وجــود ــارت ب ــای انجــام مه ــک ه ــادگیری اســتاندارد تکنی ــان ی امک

                          دارد.

  مسـتقیم بـه دانشـجویان وجـود  امکان ارزشـیابی انجـام مهـارت هـا و ارائـه بـازخورد

                .دارد

 یادگیری صحیح و کامل انجام مهارت در مراکز آموزش مهارتهای بالینی احتمال بـروز  با

 یابد. بیمار از طرف دانشجویان کاهش می خطاهای پزشکی در رساندن صدمه به

                                                       موارد استفاده از مراکز مهارت های بالینی:

 الینی به دانشجویان پزشکی و کلیه رشته های مرتبط پزشکی شـامل آموزش مهارتهای ب

 ..پرستاری، مامائی و 

 . خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی، جزوات آموزشی، موالژها، ویدئو 

 تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس، فیلم ، اسالید، جزوات آموزشی 

مرکـز آمـوزش مهارتهـای بـالینی  : OSCE گاهیبرگزاری امتحانات عملی به ویژه امتحانات ایست 

 . دارد( قـرار EDOعمالً زیر نظر مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش پزشـکی ) CSCکده پزشکی قم دانش

 کادر خدماتی می باشد.  کارشناس و یکتعداد نیروی انسانی این مرکز یک نفر پزشک عمومی و یک نفر
رنامه، طرح درس ها و شیوه برگزاری کارگاهها و نحوه شرح وظایف: مسئولیت تدوین ب :CSC کمیته علمی

 ارزشیابی فعالیتها را عهده دار می باشد.

 : مهارت های قابل آموزش در مرکز آموزش مهارت های بالینی 
 مهارت های مربوط به گروه بیهوشی و کودکان مهارت های احیاء:

هایملیخ کودك ، هایملیخ نوجوان ،  احیای پایه نوزاد ، احیای پایه نوجوان ، احیای پایه بالغ ، 

 اینتوباسیون بالغ ، احیای پیشرفته نوزاد ،  ،هایملیخ بالغ ، اینتوباسیون نوزاد ، اینتوباسیون کودك

پونکسیون لومبر کودك ، ،احیای پیشرفته بالغ، گرفتن نوار قلبی ، دفیبریالسیون ، حمل مجروح

 پونکسیون لومبر بالغ.
 زنان و زایمان:مهارتهای مربوط به بخش 

زایمان، مانور لئوپولد ، سمع قلب جنین ، افاسمان و دیالتاسیون ، معاینه لگن ، معاینه پستان ، 

IUD .گذاری 
 :مهارتهای مربوط به بخش ارتوپدی

 . معاینه زانو ، تست ارتوالنی ، بانداژ شکستگی و در رفتگیها
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  مهارتهای مربوط به بخش چشم:

 خارج کردن جسم خارجی، snellen chart چشمسکوپی( ، معاینه عاینه ته چشم ) افتالموم

  مهارتهای مربوط به بخش داخلی:

سمع قلب و ریه ) آشنایی با انواع سوفل های قلبی و صداهای ریوی ( ، گرفتن فشارخون ، آشنایی 

 قلبی، گرفتن نوار  CVP lineبا انواع آریتمی ها) با استفاده از دستگاه آریتمی ساز (. گذاشتن 

  مهارتهای پرستاری:

تزریقات عضالنی ، وریدی و زیرجلدی ، خونگیری وریدی ، رگ گیری بالغ ، رگ گیری نوزاد ، 

مختلف  هایمراقبت، گذاشتن سوند معده ، انجام  Enemaخونگیری شریانی، انجام 

                               پرستاری.
 مهارتهای مربوط به بخش ارولوژی:

                               .، معاینه پروستات  testisمرد ، سونداژ زن ، معاینه سونداژ  

 :ENT مهارتهای مربوط به بخش

                         ستاکسی .معاینه گوش ، شستشوی گوش، تامپون و کوتریزاسیون اپی 
  مهارتهای مربوط به بخش جراحی:

انواع ، ، کریکوتیروییدوستومی  chest tubeن ، گذاشتنسوچور دست، سوچور پا ، انجام کات دا

                         اتاق عمل .  پانسمانها ، نحوه دست شستن و گان پوشیدن ، آشنایی با ابزارهای

    آشنایی با انواع ضایعات صورت  :مهارتهای مربوط به بخش پوست 

 

 و مراکز تحقیقاتی دانشجویی:نجمن ا 

و  انجمن ها و مراکز علمیدر  رشته پزشکی در طی تحصیل می توانند با شرکتدانشجویان 

 تفاده نمایند.در زمینه آموزشی و پژوهشی همکاری نموده و از مزایای آن اس خاصآزمون های 

 علمی دانشجویان پزشکیانجمن  .1

 ت دانشجوییقاتحقیمیته ک .2

 دانشجویی دفتر توسعه آموزش پزشکیکمیته  .3

  پزشکی هایالمپیاد .4

 پژوهشگران جوانباشگاه  .5
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پزشکی دانشگاه آزاد طرف قرارداد دانشکده بیمارستان های و مراکز درمانی و بهداشتی 

 قم علوم پزشکی اسالمی واحد

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 مرکز روان پزشکی نیکان رضوی 7 گلپایگانی آیت اله بیمارستان 1

 درمانگاه حضرت ابوالفضل)ع( 8 بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( 2

 درمانگاه نور  9 بیمارستان امام رضا )ع( 3

آموزشی درمانی وابسته به مراکز  4

 دانشگاه علوم پزشکی قم
 مرکز بهداشت استان قم 10

 درمانگاه امام صادق )ع( 11

  12 مرکز چشم پزشکی تابان 5

  13 مرکز چشم پزشکی جواداالئمه 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


