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 : کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکیی اعضا

 

 نام و نام خانوادگی

 

 نقش  سمت

 ریاست دانشکده علوم پزشکی  دکتر سید علی رضوی نسب 

 

 نظارت بر تدوین 

 معاون آموزشی و تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی  مسعودی درضا ودکتر محم

 

 نظارت بر تدوین 

 مدیر آموزش آقای محمدرضا زیدآبادی 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 رئیس گروه بالینی  دکتر زهرا ایمانی 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 رئیس گروه علوم پایه  دکتر محمدکریم آزادبخت 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  امین بیگ زاده دکتر 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 عضو هیئت علمی  دکتر حدیث فتحی زاده 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 عضو هیئت علمی  دکتر مینا محسنی 

 

 عضو تیم طراحی برنامه

 عضو هیئت علمی  دکتر نجمه صادقی 

 

 عضو تیم طراحی برنامه
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 مقدمه 

ها    پزشکی از جمله حرفه های مقدسی است که با هدف حفظ و ارتقای سالمت، به تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری

رود و از   پایه و بنیان تمام شاخه های تخصصی پزشکی به شمار می(MD)  یپردازد. رشته پزشکی در مقطع دکتری عموم می

تنها برای ارائه مناسب خدمات پزشکان عمومی به جامعه ضروری است، اینرو، کسب مهارت های مورد انتظار در این دوره نه 

م طی صحیح فرآیند طبیب شدن در دوره پزشکی عمومی  زبلکه موفقیت در دوره های تخصصی و فوق تخصصی نیز مستل 

 میباشد. 

از طریق را  بیماریها  از  پیشگیری  و  درمان  تشخیص،  مهارت  و  هنر  دانش،  عمومی،  پزشکی  آموختگان  دانش    دانش  کسب 

با   این علوم در مواجهه  به کارگیری  بالینی، تمرین و ممارست در  پایه پزشکی و شاخه های مختلف علوم  ضروری در علوم 

دست می آورند. به عالوه، الزم است به موازات کسب دانش و    بیماران و مراجعین و نیز تمرین و تکرار مهارت های عملی به 

الزم برای احراز صالحیت شغل طبابت از طریق مشارکت هدایت شده، هدفمند و توام با   مهارت، به رشد اجتماعی و حرفهای

 بازاندیشی درتعامالت حرفه ای در طول تحصیل به خصوص در ضمن کارآموزی و کارورزی دست یابند.

 

 چشم انداز 

و  "توانمند که محور توسعه پایدار استدانشکده پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان براساس "تربیت فراگیران متعهد و 

با دیدگاه "همه چیز برای سالمت جامعه" بر این باور است که با نوآوری ها و ابتکارات و وقت گذاری در زمینه های آموزش به 

اصلی توسعه با شعار امروز بهتر از   محور پژوهش به عنوان  ،عنوان محور اصلی خدمت دردستیابی جامعه به سالمت عمومی

یروز و بهداشت و درمان به عنوان محور اصلی ارائه خدمات برای سالمت جامعه یکی از دانشکده های نمونه کشور و منطقه د

و تالش جهت سرآمدی در آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت و ارائه خدمات سالمت ازچشم اندازهای دانشکده    رهبریباشد.  

 علوم پزشکی سیرجان است.

در دوره پزشکی عمومی رسالت دانشکده پزشکی   

پزشکی سیرجان مصّمم است تا با بهره گیری از کارآمدترین و به روزترین برنامه درسی و به کارگیری   علوم دانشکده پزشکِی  

اعضای هیات علمی با انگیزه، توانمند و عالقه مند و استفاده از فضاهای آموزشی مناسب، بر اساس سیاست های ابالغی  

توانمندیمعظم رهبری، نق مقام از پزشکان  شه جامع علمی کشور، سند سالمت و سند  انتظار   عمومی، دانش های مورد 

های نوآورانه   ها و مسئولیت اجتماعی و پیشرو در انجام پژوهش مند از دانش و فناوری روز و متعهد به ارزش  آموختگانی بهره

التحصیالن نسبت به نیازهای مرتبط با سالمت جامعه  این فارغ ای که  پایه و بالینی و مبتنی بر نیازجامعه تربیت کند. به گونه 

پاسخگو باشند و با در نظرگرفتن نظام ارائه خدمات سالمت در جهت کسب رضایت الهی و حفظ کرامت انسانی گام بردارند و 

 دهند. راررا با رعایت احکام الهی و شئون انسانی اولویت کاری خود ق خدمت به انسانها و تسکین آالم دردمندان 

دانشکده پزشکی براساس اسناد باالدستی از وزارت متبوع و باتوجه به این باور که محوریت توسعه پایدار، انسان سالم است،  

حفظ و ارتقاء سالمت جامعه و آحاد مردم را در اولویت ماموریت خود قرار میدهد. این دانشکده درصدد است از طریق تربیت  

 های مناسب یادگیری، آموزش مبتنی ان، با به کارگیری نیروهای متعهد و کارآمد و ایجاد فرصت پزشکان عمومی و دانش پژوه 
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و  ایجاد تناسب    عمودیبر جامعه، ایجاد نوآوری در ارائه برنامه درسی همه مقاطع، اجرای بخشی از آموزش به صورت ادغام  

جانبه ارتقاء دهد. این دانشکده برآن است تا با تربیت    روش های آموزشی با اهداف و نحوه تحقق آن، سالمت در جامعه را همه 

، و آشنا با پزشکی مبتنی بر شواهد، ارتقای نقادهای بالینی و اصول پژوهش، و دارای تفکر   مسلط به مهارت فارغ التحصیالنی

نجام دهد و نیاز جامعه را  العمر و یا ادامه تحصیل در مقاطع بعدی )در صورت تمایل( ا ای خود را از طریق یادگیری مادام  حرفه 

را مد    وردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سالمت سازد و همواره دستابا همکاری دیگر اعضای تیم سالمت برآورده  

 نظر داشته باشد. 

 

پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان: مبانی ارزشی دانشکده    

 رعایت اصول اخالق اسالمی و حرفه ای پزشکی •

 پژوهیاصول دانش  •

 جامعه محوری •

 منشور حقوقی بیمار  •

 به کارگیری نوآوری در آموزش و ارائه خدمات سالمت •

 استفاده از آخرین پژوهش های منطقه و دنیا •

 مشارکت با سایر حوزه های مرتبط با سالمت •

 

 توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان 

 مهارت های بالینی •

 مهارت های برقراری ارتباط •

 )تشخیص درمان بازتوانی(  مراقبت بیمار •

 پیشگیری در نظام سالمت و نقش پزشک در آن  ارتقای سالمت و •

 پیشرفت فردی و فراگیر مستمر •

 اخالق و حقوق پزشکی تعهد حرفه ای  •

 مهارت های تصمیم گیری استدالل و حل مسأله •

 

 ذینفعان برنامه 

معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی، مدیران گروه های ، معاون آموزشی دانشکده، پزشکیرئیس دانشکده  •

آموزشی، معاونین آموزشی گروه های آموزشی )معاون آموزشی گروه و مسئولین اجرای دوره مقدمات بالینی، کارآموزی و  

اد کارورزی در گروه مربوطه( کارشناسان حوزه آموزش، دانشجویان پزشکی، فارغ التحصیالن رشته پزشکی و کلیه آح

 مردم در جامعه ذینفعان برنامه میباشند. 
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 نحوه اطالع رسانی برنامه 
 

 / https://sirums.ac.irسامانه مکاتبات اداری دانشکده علوم پزشکی سیرجان به آدرس  •

 اطالع رسانی به نماینده دانشجویان در شروع هردوره تحصیلی  •

 پیامک به دانشجویان  •

 مجازیاطالع رسانی در شبکه های  •

 اطالع رسانی در جشن دانشجویان جدیدالورود •

 نصب اطالعیه های برنامه های آموزشی مقاطع مختلف در بوردهای آموزشی  •
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 نیمرخ دوره پزشکی عمومی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پیشنیاز  واحد  ترم اول 

 

 پیشنیاز  واحد   ترم دوم 

  ۲ ۲اندیشه اسالمی    ۳ ادبیات فارسی 

 ۱تربیت بدنی ۱ ۲تربیت بدنی   ۳ زبان عمومی 

  ۲ تاریخ تحلیلی صدر اسالم   ۲ ۱اندیشه اسالمی  

 بیوشیمی سلول  ۱.۳ وری ئ بیوشیمی دیسیپلین ت  ۲ اخالق اسالمی 

 بیوشیمی سلول  ۰.۴۴ پلین عملی بیوشیمی دیسی  ۱ ۱تربیت بدنی 

 مولکول بیوشیمی سلول و  

 وری ئت  

 مقدمات علوم پایه  ۱.۳ سیستم تنفس   ۱.۸۸

 بیوشیمی سلول و مولکول 

 عملی 

 مقدمات علوم پایه  ۳.۳۵ سیستم گردش خون   ۰.۴۴

 زبان عمومی  ۳ ۱زبان تخصصی پزشکی  ۳.۳ مقدمات علوم پایه 

  ۰.۵ ۲آداب پزشکی    ۰.۵ قوانین و مقررات آموزشی 

  ۱.۵ خدمات سالمت اصول   ۰.۵ مهارت های زندگی 

  ۲ روانشناسی سالمت   ۰.۵ ۱آداب پزشکی

 جمع واحد 

 

  ۱۸.۳۹ جمع واحد   ۱۸.۱۲

 

 

 

 

 

 

 دوره علوم پایه                
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 پیشنیاز  واحد  ترم سوم 

 

 پیشنیاز  واحد  ترم چهارم

  ۲ انقالب اسالمی   ۲ تفسیرموضوعی قرآن 

 فرهنگ تمدن

 ایران   و  اسالم 

  ۲ دانش خانواده و جمعیت   ۲

 باکتری شناسی  

 پزشکی

 مقدمات علوم پایه  ۲.۶۲ سیستم گوارش   ۳

   - مقدمات علوم پایه ۲ سیستم ادراری و تناسلی  مقدمات علوم پایه  ۴.۲۳ سیستم عصبی 

بیوشیمی   - بیوشیمی سلول

 دیسیپلین 

 و  علوم تشریح سر

 ن گرد

  ۳ انگل شناسی و قارچ شناسی  مقدمات علوم پایه  ۱.۶۸

  ۰.۵ ۴آداب پزشکی   ۱زبان تخصصی پزشکی ۳ ۲زبان تخصصی 

  ۱ فیزیولوژی ورزش   ۰.۵ ۳آداب پزشکی

  ۲ اصول اپیدمیولوژی  مقدمات علوم پایه  ۰.۴۱ ۱فیزیولوژی عملی

   - بیوشیمی سلول ۱ بیوشیمی بالینی 

 بیوشیمی دیسیپلین 

  ۱ ویروس شناسی 

 - بیوشیمی سلول ۲ اصول کلی تغذیه 

 مولکول 

 مقدمات – بیوشیمی سلول   ۲ زنتیک پزشکی 

 علوم پایه  

 جمع واحد 

 

  ۱۸.۱۲ جمع واحد   ۱۹.۸۲
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 ترم پنجم 

 

 پیشنیاز  واحد 

  ۲ فیزیک پزشکی 

  ۴ دروس پاتولوژی عمومی 

 بیوشیمی دیسیپلین  - بیوشیمی سلول - مقدمات علوم پایه ۲.۳ سیستم اندو کرین 

  ۱ پزشکی کولوژی افارماصول پایه  

 مقدمات علوم پایه  ۰.۴۴ ۲فیزیولوژی عملی 

 مقدمات علوم پایه  ۲.۳۵ عضالنی -علوم تشریح اسکلتی

  ۲ ایمنی شناسی

 - سیستم عصبی و سرو گردن - سیستم گردش خون و تنفس - دمات علوم پایهقم ۱ آناتومی جراحی 

 سیستم اسکلتی عضالنی-سیستم ادراری تناسلی و گوارش 

  ۲ انگلیسی آیین نگارش زبان 

  ۱۷.۰۹ جمع واحد 

 

 دروس اختیاری 

 

 پیشنیاز  واحد 

 بیوشیمی دیسیپلین-بیوشیمی سلول ۱ بیوشیمی بالینی 

  ۱ فیزیولوژی ورزش 

  - نو گرد سیستم عصبی و سر  - سیستم گردش خون و تنفس - دمات علوم پایهقم ۱ آناتومی جراحی 

 عضالنیسیستم اسکلتی -سیستم ادراری تناسلی و گوارش 

  ۲ آیین نگارش زبان انگلیسی 

 اصول کلی تغذیه  ۲ تغذیه در بیماری ها 

   دروس شناور 

  ۲ ایمنی شناسی

   کولوژی افارماصول پایه  

 پزشکی

۱  

  ۲ فیزیک پزشکی 

  ۴ دروس پاتولوژی عمومی 

 مقدمات علوم پایه - بیوشیمی سلول ۲ ژنتیک پزشکی 

  ۲ روانشناسی سالمت 
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 :برنامهمحتوای 

 الف: دوره علوم پایه  

 : ترم ارائه می شوند 5دروس این دوره شامل دروس عمومی، پایه و شناور هستند که طی 

 

 مجموع دروس دوره علوم پایه 

 واحد  دروس 

 دروس عمومی 

 دروس پایه الزامی 

 دروس پایه انتخابی 

۲۵ 

۴۶.۷۱ 

۸ 

 ۱۵ دروس شناور 

 

 . واحد تا قبل از آزمون جامع علوم پایه الزامی است  ۲5واحد از  ۸دروس عمومی: گذراندن حداقل  ✓

منظور از دروس شناور در دوره علوم پایه، دروسی هستند که در دوره علوم پایه و یا مقدمات  ✓

  . بالین میتوانند گذرانده شوند

 . کارورزی گذرانده شودواحد از دروس اختیاری باید قبل از آزمون پیش  ۴ ✓

 .گذرانده شود استاژریواحد دروس شناور باید قبل از مقطع  ۱5 ✓
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 دروس الزامی قبل علوم 

 پایه  

 واحد قبل  ۸دروس عمومی) واحد 

 علوم پایه(  از 

 واحد  دروس شناور و اختیاری  واحد 

 بیوشیمی سلول ومولکول 

 نظری  

 ۲ پزشکیایمنی شناسی  ۳ ادبیات فارسی  ۱.۸۸

 یوشیمی سلول ومولکول 

 عملی 

 ۲ اصول کلی تغذیه  ۳ زبان انگلیسی عمومی  ۰.۴۴

 ۲ ژنتیک پزشکی  ۲ ۱اندیشه اسالمی   ۳.۳ مقدمات علوم پایه 

 ۲ فیزیک پزشکی  ۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  ۰.۵ ۱آداب پزشکی  

 ۴ دروس پاتولوژی عمومی  ۱ ۱تربیت بدنی  ۱.۳ بیوشیمی دیسیپلین 

 ۱ اصول پایه فارماکولوژی  ۲ ۲اندیشه اسالمی   ۰.۴۴ بیوشیمی دیسیپلین عملی 

 ۲ روانشناسی سالمت  ۱ ۲تربیت بدنی  ۱.۳ سیستم تنفس 

 ۱ بیوشیمی بالینی  ۲ صدر اسالم  تاریخ تحلیلی ۳.۳۵ سیستم گردش خون 

 ۱ فیزیولوژی ورزش  ۲ اخالق اسالمی  ۳ ۱زبان تخصصی پزشکی 

 ۲ تغذیه در بیماریها  ۲ و ایران فرهنگ و تمدن اسالم  ۰.۵ ۲آداب پزشکی  

 ۲ آیین نگارش انگلیسی ۲ انقالب اسالمی  ۱.۵ اصول خدمات سالمت 

 ۱ آناتومی جراحی  ۲ دانش خانواده و جمعیت  ۳ باکتری شناسی پزشکی 

 ۱ کشت سلول  ۰.۵ مهارت های زندگی  ۴.۲۳ سیستم عصبی 

   ۰.۵ مقررات آموزشی قوانین و  ۱.۶۸ علوم تشریح سر وگردن 

     ۰.۴۱ ۱فیزیولوژی عملی 

     ۳ ۲زبان تخصصی پزشکی 

     ۰.۵ ۳آداب پزشکی  

     ۲.۶۲ سیستم گوارش 

     ۲ سیستم ادراری تناسلی 

 انگل شناسی و  

 قارچ شناسی 

۳     

     ۰.۵ ۴آداب پزشکی  

     ۱ ویروس شناسی  

     ۲ اصول اپیدمیولوژی 

     ۲.۳ اندوکرین سیستم 
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     ۰.۴۱ ۱فیزیولوژی عملی 

 علوم تشریح اسکلتی

 عضالنی -

۲.۳۵     

صحیح -جورکردنی -کوته پاسخ - تشریحی محدود پاسخ-تشریحی گسترده پاسخ- چند گزینه ای روش های ارزشیابی:

 ( OSPE) غلط، به صورت تکوینی و تراکمی، آزمون مهارتهای عملی ساختاریافته/
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 عنوان درس 

 ادغامی  

 کد عنوان درس 

 درس  

 تعداد 

 واحد  

 مرحله ارایه درس  واحد  اجزا درس  ساعت 

 ع ن ع ن

 مقدمات علوم پایه 

 واحد   ۳.۳

 مقدمات علوم  

 تشریح

 علوم پایه  ۰.۱۸ ۰.۸۲ بافت ۸ ۳۸ ۲.۴۷ ۱۰۱

 ۰.۰۶ ۰.۵۹ آناتومی 

 ---  ۰.۸۲ جنین

 علوم پایه  ---  ۰.۸۲  - ۱۴ ۰.۸۲ ۱۱۱ فیزیولوژی سلول 

 عضالنی -اسکلتی

 واحد   ۲.۳۵

 - علوم تشریح اسکلتی

 عضالنی 

 علوم پایه  ۰.۵۹ ۱.۷۶  ۲۰ ۳۰ ۲.۳۵ ۱۰۲

 سروگردن 

۱.۶۸ 

 علوم تشریح سر

 وگردن 

 علوم پایه  ۰.۵ ۱.۱۸  ۱۷ ۲۰ ۱.۶۸ ۱۰۳

 سیستم عصبی 

 

 واحد   ۴.۲۳

سیستم  علوم تشریح 

 اعصاب

 علوم پایه  ۰.۱۸ ۰.۴۷ بافت ۱۴ ۲۵ ۱.۸۸ ۱۰۸

 ۰.۲۳ ۰.۸۲ آناتومی 

 ---  ۰.۱۸ جنین

 علوم تشریح سیستم

 حواس ویژه  

 علوم پایه    بافت ۴ ۱۴ ۰.۹۴ ۱۰۹

   آناتومی 

   جنین

 فیزیولوژی اعصاب و  

 حواس ویژه 

 علوم پایه  ۰ ۱.۴۱  - ۲۴ ۱.۴۱ ۱۱۴

 سیستم گردش 

 خون  

 

 واحد   ۳.۳۵

علوم تشریح دستگاه  

 قلب و عروق 

 علوم پایه  ۰.۱۵ ۰.۳ بافت ۱۶ ۱۷ ۱.۴۷ ۱۰۴

 ۰.۳ ۰.۴۷ آناتومی 

 ۰.۰۳ ۰.۲۲ جنین

 فیزیولوژی گردش  

 خون

 علوم پایه     ۴ ۱۹ ۱.۱۱ ۱۱۵

 علوم پایه     ۲ ۵ ۰.۳ ۱۱۷ فیزیولوژی خون 

 علوم پایه     ۲ ۸ ۰.۴۷ ۱۱۲ فیزیولوژی قلب 

 علوم پایه  ۰.۰۹ ۰.۱۲ بافت ۸ ۸ ۰.۷ ۱۰۵ علوم تشریح دستگاه  س فسیستم تن

 چینش دروس ادغام شده:
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 واحد   ۱.۳۰

 ۰.۱۵ ۰.۳ آناتومی  تنفس  

 - ۰.۰۵ جنین

 علوم پایه  ۰ ۰.۵۹   ۱۰ ۰.۶ ۱۱۳ فیزیولوژی تنفس 

 سیستم گوارش 

 

 واحد  ۲.۶۲

 علوم تشریح دستگاه 

 گوارش  

 علوم پایه  ۰.۱۸ ۰.۴۷ بافت ۱۷ ۲۶ ۲.۰۳ ۱۰۶

 ۰.۳ ۰.۸۲ آناتومی 

 ۰.۰۳ ۰.۲۳ جنین

 علوم پایه  ۰ ۰.۵۹   ۱۰ ۰.۵۹ ۱۱۶ فیزیولوژی گوارش 

 سیستم ادراری 

 تناسلی  

 

 واحد  ۲

 سیستمعلوم تشریح 

 تناسلی  -ادراری  

 علوم پایه  ۰.۰۸ ۰.۲ بافت ۸ ۱۴ ۱.۰۶ ۱۱۰

 ۰.۱۳ ۰.۵ آناتومی 

 - ۰.۱۵ جنین

 علوم پایه  ۰ ۰.۷   ۱۲ ۰.۷ ۱۱۹ فیزیولوژی کلیه 

 علوم پایه  ۰.۲۳۵  - ۴ ۰.۲۴ ۱۲۳ کلیه بیوشیمی 

 سیستم اندوکرین 

 

 واحد   ۲.۳

 غدد ح تشریعلوم 

 درون ریز  

 علوم پایه  ۰.۱۸ ۰.۲۴  ۶ ۴ ۰.۴۲ ۱۰۷

 و  غدد ی ولوژیزیف

 مثل  د یتول

 ه یعلوم پا - ۱.۱۸   ۲۰ ۱.۱۸ ۱۱۸

   هورمون یمیوش یب

 ها

 ه یعلوم پا --  ۰.۷  - ۱۲ ۰.۷ ۱۲۲

 

 

 

 

 

 

از بین توانمندی های مورد انتظار پزشکی عمومی در این دوره به مهارت های برقراری ارتباط، ارتقای سالمت و پیشگیری  

تعهد حرفه فراگیری مستمر،  و  فردی  پیشرفت  آن،  در  پزشک  نقش  و  نظام سالمت  پزشکی،    در  اخالق وحقوق  ای، 

الل و حل مساله، توانمندیهای بالینی )توانایی گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی، نحوه  مهارتهای تصمیم گیری، استد 

پرداخته    اصول کلی مراقبت بیمار، تغذیه(  ارائه اطالعات، انجام تستهای آزمایشگاهی( و مراقبت بیمار)تجویز دارو، ثبت و 

توضیح کامل توانمندی ها و فهرست مهارت های عملی مورد انتظار از دانش آموختگان این رشته به تفصیل در    . میشود

 توانمندی دوره علوم پایه  هایمحور
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سند توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی در جمهوری اسالمی ایران، مصوب شصت و  

 است. ( آمده ۱۰/۱۳۹۴/ ۲۰دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی )

 

ش آموز  مسئول  درس مربوطه                  توانمندی ها ردیف   

 توانمندی ها         

 روش ارزشیابی روش تدریس

 ترم مربوطه  نام درس 

 اساتید گروه آداب  ۵تا  ۲ آداب پزشکی  مهارت های برقراری ارتباط  ۱

 پزشکی  

  ،استفاده از بازی و ایفای نقش

 تمرین در تجربه مواجهات 

 ندیشی درمورد  باز ا ،زودرس

 عناصر و مواقع مهم موثر در 

 ، نمایش فیلم ،ارتباط 

 ، مصاحبه با دانشجویان  

  ،بحث گروهی  ،سخنرانی 

 و کار در   استفاده از سناریو

 گروه های کوچک 

 و کوته پاسخ،آزمون کتبی )تستی 

 نجام پروژٰه ا  محدود پاسخ( تشریحی 

 نوشتن سناریو و  

 ارتقای سالمت و پیشگیری  ۲

 در نظام سالمت و نقش 

 پزشک در آن  

 اصول 

 خدمات  

 سالمت 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ،  گروه پزشکی اجتماعی  ۱

 بحث گروهی 

 آزمون کتبی  انجام پروژه دانشجویی ،

 تشریحی  و کوته پاسخ)تستی، 

 محدود پاسخ( 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ،  گروه پزشکی اجتماعی  ۲ اپیدمیولوژی 

 نمایش فیلم 

 و  آزمون کتبی)تستی ،کوته پاسخ

 تشریحی محدود پاسخ(  
 پیشرفت فردی و فراگیری   ۳

 مستمر
 آداب 

 ۴تا ۱پزشکی 

 اساتید گروه درس آداب  ۵تا  ۲

 پزشکی 

  تمرین در تجربه، ایفای نقش

 بازاندیشی   مواجهات زودرس،

 و موانع مهم  در مورد عناصر

 نمایش  موثردر ارتباط، 

 بحث گروهی  سخنرانی، ،فیلم

 ،   گروه های کوچٰک  در کار و

 از سناریو به عنوان  استفاده 

 محور بحث،گزارش های   

 شخصی 

 پوشه ،انجام پروژه، آزمون کتبی  کار

 و تشریحی  )تستی،کوته پاسخ 

 (محدود پاسخ 

 آشنایی با 

 رایانه نظری   

 و عملی 

 گروه کامپیوتردانشکده  ۱

 مدیریت و اطالع رسانی 

 

 سخنرانی، روش نمایشی 

 آزمون کتبی)تستی، کوته پاسخ و 

 تشریحی محدود پاسخ( آزمون عملی 

 تربیت بدنی  

 ۲و ۱

 آزمون عملی  روش نمایشی  گروه تربیت بدنی  ۳و ۲

 روانشناسی  

 سالمت 

 سخنرانی، بحث گروهی،  گروه روانشناسی  ۲

 پرسش و پاسخ ،  

 گروههای کوچک  کار در

 آزمون کتبی)تستی، کوته پاسخ تشریحی 

 (پاسخ محدود  

 کوته پاسخ آزمون کتبی)تستی، سخنرانی، بحث گروهی،  گروه معارف  ۲و۱ اندیشه 
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 اسالمی  

 ۲و۱ 

 پرسش و پاسخ ،  

 گروههای کوچک  کار در

 ( اسخپ تشریحی محدود  

 تفسیر 

   موضوعی

 قرآن/ 

 نهج البالغه 

 گروه معارف  ۲

 اخالق  

 اسالمی 

 آیین زندگی / 

 گروه معارف  ۳

 فرهنگ  

 تمدن اسالم  و

 گروه معارف  ۳

 دانش خانواده 

 

 گروه معارف  ۴

 انقالب 

 اسالمی  

 

 گروه معارف  ۵

 تعهد حرفه ای اخالق و   ۴

 حقوق پزشکی 
 آداب پزشکی 

 ۴تا ۱ 

 گروه درس آداب پزشکی   ۵تا  ۲ترم 

 و اخالق 

 استفاده از بازی ،ایفای نقش، 

 مواجهات  تمرین در تجربه

 زودرس، بازاندیشی  

 موانع مهم  در مورد عناصر و 

 موثر در ارتباط، نمایش فیلم،  

 مصاحبه با دانشجویان پزشکی، 

 بحث گروهی،   سخنرانی،

 کوچک،  کار در گروههای 

 استفاده از سناریو، یادگیری 

 مسئله  مبتنی بر

 آزمون کتبی)تستی، کوته پاسخ و 

 تشریحی محدود پاسخ(، انجام پروژه، 

 نوشتن سناریو 

 مهارت های تصمیم گیری  ۵

 استدالل و حل مساله 
 آداب  

 ۴تا ۱پزشکی

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ،  گروه درس آداب پزشکی  ۵تا  ۲ترم 

 بحث در گروههای 

 کوچک، یادگیری مبتنی  

 مباحثه  بحث گروهی، بر مورد،

 انجام  (KF)آزمون ویژگیهای کلیدی 

 پروژه، آزمون کتبی)تستی، کوته پاسخ و

 ( تشریحی محدود پاسخ

 شریح تعلوم 

 ، فیزیولوژی

 بیوشیمی 

 ژنتیک، 

 - میکروب شنا

 سی، 

 انگل،  ،قارچ

 ایمنی شناسی 

 

 مثالهای 

 بالینی  

 در تدریس 

 علوم تشریح، 

 فیزیولوژی، 

 بیوشیمی،  

 ژنتیک، 

 میکروب  

 شناسی،  

 گروههای علوم تشریح، 

 فیزیولوژی، بیوشیمی، 

 ژنتیک، میکروب 

 شناسی،  

 قارچ انگل، ایمنی 

 شناسی 

 گروههای علوم تشریح، 

 فیزیولوژی، بیوشیمی، 

 ژنتیک، میکروب شناسی، 

 انگل، ایمنی شناسی قارچ 

  و پاسخ کوته ،ی)تست یآزمون کتب

پا  یحیتشر انجام    ،(ی جورکردن   سخ،محدود 

 یی دانشجو یتهایفعال پروژه و
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 انگل،  قارچ

  -شناایمنی  

 سی 

 کسب دانش 

 و نگرش  هیپا 

 مناسب در 

 ی حوزه پزشک  

 ، یگروه  بحث  ،یسخنران  ی آموزش یهمه گروهها همه دروس 

 پاسخ و  پرسش 

 پاسخ  کوته ،ی)تست یکتبآزمون 

 انجام پروژه و  ، (پاسخ محدود  یحیتشر و 

 ی ی دانشجو یتهایفعال

 ی نی مهارت بال یتوانمند ۶

 )گرفتن شرح حال(  
 ح، ی علوم تشر

 ، یولوژیزیف

 ، ی می وشیب 

 ک، ی ژنت

  کروبیم 

 ، ی شناس

 قارچ انگل،  

 ی شناس  یمن یا

 ح، یعلوم تشر یگروهها همه ترم ها 

 ، یم ی وشیب  ،یولوژیزیف

 ، ی شناس کروبیم ک،ی ژنت

 انگل، قارچ 

 ی شناس  یمنیا 

 بر مسئله،   یمبتن  یریادگی

 تجربه  مرحله در نیتمر

 مواجهات زودرس، 

 ی ش ینما روش لم،یف شینما

 در  یکی زیف نهی)آموزش معا

 ( ی دروس آناتوم 

  و پاسخ کوته ،ی)تست یآزمون کتب

   یحیتشر

 گسترده  ،ی جورکردنسخ محدود پا

 انجام پروژه و  پاسخ(، 

 یی دانشجو یتهایفعال

   ک،یدروس ژنت

 کروب یم

 قارچ  ،ی شناس

 انگل، 

 ی شناس  یمن یا

  ک،یژنت  یگروهها  5تا  2ترم

 کروب یم

  انگل، قارچ ،ی شناس

 ی شناس  یمن یا

 ست ی با چک ل یعمل  یآزمونها ی سخنران  ،یش ی روش نما

   هی )تغذماریمراقبت از ب ۷

   هیپا دانش

   و نگرش مناسب در

 ( یحوزه پزشک 

 ، پرسش و پاسخ،  یسخنران  هیگروه تغذ ۳ترم  ی پزشک هیتغذ

 ، یگروه یبحثها

 ها پروژه در نیتمر

 و پاسخ کوته ،ی)تست یآزمون کتب

  ،یجورکردن  سخ،پا محدود  یحیتشر

 پاسخ(  گسترده

 پروژه انجام 

 پرسش  یبحث گروه یسخنران  همه گروه ها  همه ترم ها  همه دروس 

 و پاسخ

  و پاسخ کوته ،ی)تست یآزمون کتب

 (، محدود پاسخ یحیتشر

 یی دانشجو یتهایانجام پروژه و فعال
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 . می گردنده ئارادروس این دوره در دو ترم  دوره مقدمات بالینی:

 

 واحد  مجموع دروس مقدمات بالینی 

 نظری دروس اختصاصی الزامی 

 عملی 

 واحد ۳۴.۵

 واحد ۲
 

 

 

 

 دوره مقدمات بالینی
 نظری   یاختصاص یپاتولوژ ۱ی نیمقدمات بال

 

 واحد  ۴.7

  یهایماریمقدمات ب

 واحد  2 خون 

 مقدمات 

 ی هایماریب 

 ی عفون 

 واحد 1

 مقدمات  

 ی هایماریب

 اعصاب  

 واحد  0.۵

  یهایماریقدمات بم

 دستگاه  

 تنفس

 واحد  ۲

 مقدمات 

 ی روانپزشک 

 واحد  0.۵

 ۱ یفارماکولوژ

 

 واحد  ۱.۵

 یروماتولوژ یهایماریمقدمات ب

 

 واحد  ۱.6

 ی هایماریمقدمات ب

 و کبد گوارش 

 

 واحد  ۲.۱

 شرح حال و 

 نه یمعا

 1 یکیزیف 

 

 واحد  ۱

  یکارآموز

 شرح حال و 

 نه یمعا

 1یکیزیف 

 واحد  1

 یهایماریب  یولوژی دمیاپ

 ردرکشور یواگ عیشا 

 

 واحد ۱

 ی نیبال  یپاتولوژ

 

 واحد  ۱

 

 ۲ی نیمقدمات بال

 
 ی جراح یهایماریمقدمات ب

 

 واحد  ۱

 ی هایماریبمقدمات  

 سم یغدد و متابول 

 

 واحد  ۲

  یکارآموز

 شرح حال و 

  نهیمعا

 2 یکیزیف

 

 واحد  ۱

 رح حال و ش

  نهیمعا

 2 یکیزیف

 

 واحد  ۱

  یهایماریدمات بمق 

 و عروق  قلب 

 

 واحد  2

 ی آمار پزشک

 

 

 واحد  ۱

 الل  د است

 ی ن یبال

 

 واحد  ۱

 

 ع یشا یهایماریب  یولوژی دمیاپ

 ردرکشور یواگ ریغ 

 

 واحد  1

  یهایماریمقدمات ب

 هیکل

 

 واحد  1.6

   یفارماکولوژ

2 

 

 واحد  1.5

 مقدمات  

 یها  یماریب

 ی جراح 

 

 واحد  1

 ی نیبال  یشناس  یمن یا

 

 واحد  1

 مقدمات 

 ی هایماریب 

 کودکان  

 

 واحد  1

 

صحیح/غلط -کوته پاسخ، جورکردنی -تشریحی محدود پاسخپروژه های فردی و گروهی، چند گزینه ای، تشریحی گسترده پاسخ، روش های ارزیابی: 

 بصورت تکوینی و تراکمی 

 

 

ینیدوره مقدمات بال  
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 :( شود ی ئه م)در چهار ترم ارا  یدوره کارآموز 

 
 

 گروه دوم  گروه اول 

 نام درس 

 

 تعداد واحد نام درس   تعداد واحد

 کارآموزی داخلی 

 

 6 کارآموزی جراحی عمومی  ۹

 کارآموزی بهداشت 

 

 ۳ کارآموزی ارتوپدی ۳

 کارآموزی قلب

 

 ۱.۵ کارآموزی طب اورژانس  ۳

 کارآموزی اعصاب یا عفونی 

 

 ۱.۵ کارآموزی طب بیهوشی  ۳

 اخالق پزشکی 

 

 ۱.۵ کارآموزی چشم  ۲

 مبتنی بر شواهد و پزشکی روش تحقیق

 

 ۱.۵ کارآموزی اورولوژی  ۱

 تئوری اعصاب 

 

 ۳ کارآموزی رادیولوژی  ۱.۵

 تئوری عفونی 

 

 ۵ بیماری های جراحی  ۲

 بیماری های ارتوپدی   

 

۳ 

 بیماری های اورولوژی   

 

۱ 

 طب سنتی   

 

۲ 

 - غلط/صحیح - جورکردنی گسترده- کوته پاسخ -تشریحی محدود پاسخ-تشریحی گسترده پاسخ-چند گزینه ای روش ارزیابی:

 ،به صورت تکوینی و تراکمی  KFآزمون های استدالل بالینی مثل پازل و آزمون ویژگی های کلیدی

 

 

 

 

یدوره کارآموز  

سال اول ترم اول  یدوره کارآموز  
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م گروه دو گروه اول   

واحد تعداد نام درس   دواح تعداد نام درس   

 ۹ داخلی کارآموزی  6 جراحی عمومی کارآموزی 

 ۳ بهداشت کارآموزی  ۳ ارتوپدیکارآموزی 

 ۲ اخالق پزشکی  ۱.۵ طب اورژانس کارآموزی 

 ۱ مبتنی بر شواهدو پزشکی روش تحقیق  ۱.۵ بیهوشی  طب کارآموزی

 ۱.۵ تئوری اعصاب  ۵ بیماری های جراحی 

 ۲ تئوری عفونی  ۱.۵ اورولوژی کارآموزی 

   ۳ بیماری های ارتوپدی 

   ۲ طب سنتی 

-صحیح /غلط- جورکردنی گسترده- کوته پاسخ -تشریحی محدود پاسخ-تشریحی گسترده پاسخ-چند گزینه ای روش ارزیابی:

 ؛به صورت تکوینی تراکمی  KFآزمون ویژگی های کلیدی آزمون های استدالل بالینی مثل پازل و

 

 

 

 

 گروه دوم  گروه اول 

 تعداد واحد نام درس   تعداد واحد نام درس 
 کارآموزی کودکان 

 

 ۶ موزی زنان آکار  ۹

 ۱بیماری های کودکان 

 

 ۴ بیماری های زنان  ۴

 ۲بیماری های کودکان 

 

 ۲ کارآموزی روانپزشکی  ۱

 کارآموزی رادیولوژی 

 

 ۱.۵ بیماری های روانپزشکی  ۳

 بینی  و  حلقو کاراموزی گوش 

 

 ۳ کارآموزی پوست  ۳

 کارآموزی چشم 

 

 ۳ کارآموزی اعصاب یا عفونی  ۱.۵

  دوم سال اول ترم  دوره کارآموزی 

اول      ترم  دومسال  دوره کارآموزی   
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 کارآموزی اورولوژی 

 

 ۳ کارآموزی قلب ۱.۵

 پزشکی قانونی 

 

۲   

 - غلط/صحیح - جورکردنی گسترده- کوته پاسخ -تشریحی محدود پاسخ-تشریحی گسترده پاسخ-چند گزینه ای روش ارزیابی:

 ،به صورت تکوینی و تراکمی  KFآزمون ویژگی های کلیدی آزمون های استدالل بالینی مثل پازل و

 

 

 

 

 گروه دوم  گروه اول 

 واحد  دتعدا نام درس   تعداد واحد  نام درس 

 ۹ ن کودکاکارآموزی  6 ن زنا کارآموزی                  

 ۴ ۱بیماری های کودکان  ۴ ان زن بیماری های

 ۱ ۲بیماری های کودکان  ۲ کارآموزی روانپزشکی 

 ۳ بینی و  حلق و کاراموزی گوش  ۱.۵ بیماری های روانپزشکی 

 ۳ رادیولوژی کارآموزی  ۳ پوست کاراموزی 

 ۱.۵ کارآموزی چشم  ۳ کارآموزی اعصاب یاعفونی  

 ۱.۵ کارآموزی اورولوژي  ۳ کارآموزی قلب

ی نسخه نویس  ۲ پزشکی قانونی  ۱ 

 ۱ نسخه نویسی   

-صحیح /غلط - جورکردنی گسترده- کوته پاسخ -تشریحی محدود پاسخ-تشریحی گسترده پاسخ-چند گزینه ای روش ارزیابی:

  به صورت تکوینی تراکمی KFآزمونهای استدالل بالینی مثل پازل وآزمون ویژگی های کلیدی 

 

 

 واحد ۳۲جمع واحد های نظری دوره کارآموزی :

 واحد ۶۳جمع واحد های عملی دوره کارآموزی :

 

 

 

 

دوم      ترم  دومسال  دوره کارآموزی   
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 ماه(   ۱۸) ی دوره کارورز

 
 اطفال  ی اجبار

 ماه( ۳)

 زنان

 ماه( ۲)

 ی جراح

 ماه( ۲)

 یداخل

 ماه( ۳)

   

 یاورولوژ یانتخاب

 ماه( ۱)

ENT 

 ماه( ۱)
 پوست 

 ماه( ۱)

 چشم 

 ماه( ۱)

 یارتوپد

 ماه( ۱)

 اعصاب

 ماه( ۱)

 واعصاب مغز یجراح

 ماه( ۱)

 بهداشت  ی اجبار

 ماه( ۱)

 طب اورژانس

 ماه( ۱)

 قلب

 ماه( ۱)

 ی عفون

 ماه( ۱)

 یروانپزشک

 ماه( ۱)

  

 

 .ماه از دروس انتخابی می باشد 2به گذراندن در دوره کارورزی دانشجو موظف  ❖

 .واحد عملی بایستی گذرانده شود 72در دوره کارورزی  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزی دوره کار   
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 :  ینیبال   یها   یتوانمند   یمحورها 

 ینیبال یمهارت ها - 1

 ارتبا ط  یبرقرار یمهارت ها - 2

 ( یدرمان، بازتوان ص،ی)تشخ مار یمراقبت ب - 3                   

 در نظام سالمت و نقش پزشک در آن   یریشگی سالمت و پ  یارتقا - 4                 

 مستمر  یریو فراگ یفرد  شرفتیپ - 5                  

   یاخالق و حقوق پزشک ،یتعهد حرفه ا - 6                 

 هاستدالل و حل مسأل ،یریگ می تصم یمهارت ها - 7                   

 

 :  فیتعار 

 

گسترده مهارت    فیالزم را در ط  یتوانمند  دیبا  کدهدانش  یعموم  یپزشک  یدانش آموخته دوره دکترا  ی:نیبال  ی مهارت ها -1

معا  ،ینیبال  یها و   ارا  ،ینیبال  نه یشامل گرفتن شرح حال  و  پزشک  ه یثبت  عمل   ی اطالعات  اقدامات  انجام  و  آنها  از    یحاصل 

 شده داشته باشد.  نییتع  یطبق استانداردها یشگاه ی آزما ی( و تست هاجرهایپروس)

  ماریهمراهان ب  ماران،یارتباط موثر با ب  یالزم جهت برقرار  ییتوانا  دیبا  کدهدانشدانش آموخته      :ارتباط    ی برقرار  ی مهارت ها -2

ارتباط در تمام عرصه ها به صورت    یخود را در برقرار  تیبتواند صالح  د یبا  ی و   ن یو همکاران خود را داشته باشد. عالوه بر  ا

 نشان دهد.    یتلفن ای  یکیالکترون ،ینوشتار ،یشفاه 

  ه یته  یی توانا  مار یبا داشتن نگاه کل نگر به ب  د یبا  کده دانشدانش آموخته    :( یدرمان، بازتوان  ص،ی)تشخ  ماریمراقبت ب   -3

به  یابیجهت دست یبرنامه مراقبت نییمناسب و تع صیها، انتخاب روش  تشخ یافتراق صیو تشخ ماریاز مشکالت ب یفهرست

رجاع به  ا  ایبه مشاوره    ازیکه ن  ی خاص  طیبتواند  شرا  دیبا  یداشته باشد. در ضمن و  ماریبرخورد با مشکل ب  راهداف مورد نظر د

 دهد.    صی متخصص مربوطه است را تشخ

 ز ی تجو    ،ی و جراح  یاز جمله اقدامات طب  ماریمهم مراقبت از ب  یرود تا بتواند در جنبه ها  یانتظار م  کدهدانشاز دانش آموخته    

 خود را نشان دهد. یی توانا  ماریب  یمراقبت در موارد حاد و مزمن و اورژانس، کنترل درد و باز توان ه یغذت دارو، 

  یابیارز  ییتوانا  دیبا  کدهدانشدانش آموخته      و نقش پزشک در آن:در نظام سالمت   ی  ریشگیسالمت و پ  یارتقا  -4

  یآنها را به منظور همکار  ی آگه   شیکننده پ  نییها و عوامل تع  ی ماریعلل ب  ییعوامل خطرساز، شناسا  نییسالمت، تع  تیوضع

بتواند  دیدر تماس داشته  باشد. او با تیسالمت در فرد و جمع  سطح یگروه ارائه دهندگان خدمات در جهت ارتقا یراهبرد ای

 ی سالمت  راهبردها  میاز ت  یبتواند عنوان عضو  دیبا  در تماس داشته باشد. او  تیسالمت در فرد و جمع  میاز ت  یبه عنوان عضو

را به عنوان مداخالت مورد انتظار انتخاب کرده و به کار   ه یو ثانو  ه یاول  ،ییابتدا  یریشگیسالمت در سطوح پ  یمتناسب ارتقا
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 ه یواحد ارا  ریدر نظام و شبکه سالمت به عنوان پزشک، آموزش دهنده، پژوهش گر و مد   دی با  کدهدانشبرد.  دانش آموخته  

 . نقش کند یفایخدمات سالمت و راهبر  سالمت ا

 

 ،یروان  ،یذهن  یها  ییمراقبت از خود، توانا  یاز جمله ارتقا  یرشد فرد   تیاهم  د یبا  کده دانشدانش آموخته      ی:رشد فرد-5

روان   ،یمانند خودشناس   یو حرفه ا  ی فرد  یموثر در زندگ   ی پزشک  ریغ  یو دانش ها  ردیبپذرا      یو شغل   یاقتصاد  ،یاجتماع

 را بداند و به کار بندد.  کیانفورماتدانش   ت،یریو مد یاصول رهبر ر،ییتغ یشناس

 

به دست خداوند   ماران یب  یکه شفااینبا باور به    د یبا  کدهدانشدانش آموخته    :  یاخالق و حقوق پزشک  ، یتعهد حرفه ا-6

و   اتیرا فراهم کند، مجموعه ارزش ها، خصوص  ماران یب   یشفا  له یکرده است تا وس  دایرا پ  قیتوف   ن یخدا ا  یاز سو  یاست و و

و در طبابت خود به    ردیبپذ  یپزشک  یهستند را به عنوان تعهدات  حرفه ا  ی ککه متضمن اعتماد جامعه به حرفه پزش  ییرفتارها

را در طبابت    یاخالق  لیمسا  ییشناسا    ییتوانا  دیبا   نیهمچن  باشد.      یتعهد حرفه ا  تی به رعا  بندیپا   دیطور با   ن یکار بندد. او هم

  ل یمسا  نی درمورد ا  نفعیافراد  ذ  ی به فرهنگ و باورها  ترامو با اح  یو اخالق  یخود داشته باشد و بتواند ضمن توجه به الزامات قانون

 . مناسب انجام دهد یریگ میو تصم لیتحل 

 

مسأله ، قادر به    ک یبا    یی ارویدر رو  د یبا  کده دانشدانش آموخته      :استدالل و حل مسأله    ،یریگ   م یتصم  ی مهارت ها  -7

منابع در دسترس داشته باشد، راه   نیاطالعات مرتبط  را از بهتر  یابیو ارز  یجمع آور  ییمشکل و ابعاد آن باشد، توانا  ییشناسا

را با   نه یگز  نیباشد  و سرانجام مناسب تر  کیهر    یامدهایقادر به برآورد احتمال پ  د،یما ن  یابیو ارز  ییمختلف را شناسا  یحل ها

را با    یتوانمند  نی ا  ،یینها   میبتواند جهت اتخاذ تصم  دیانتخاب کند. او با  یریگ  میدر هنگام تصم  تیعدم قطع  طیتوجه به شرا

راه   ی اثر بخش  نیو جامعه و همچن  رندگان یمورد قبول خدمت گ  یها و ارزش ها  تی مانند اولو  ریگ د  یاطالعات خود در حوزه ها

 .ممکن ادغام کند یحل ها
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 :راهبردهای آموزشی

به  ( Competency-orientedتوانمندیهای مورد انتظار)این برنامه با استفاده از راهبرد برنامه ریزی سیستماتیک و با در نظر گرفتن 

در   زیر  آموزشی  راهبردهای  از  مورد  چند  یا  یک  از  استفاده  با  آن  مختلف  بخشهای  اجرای  امکان  که  است  شده  تدوین  نحوی 

 .دانشگاهای وجود دارد

 

 آموزش توام دانشجو و استاد محور 

 (community oriented education)   آموزش جامعه نگر

 (subject based education) آموزش مبتنی بر موضوع

 (outpatient based education)آموزش سرپایی

 ( hospital based education) آموزش بیمارستانی

 (problem based education) آموزش مبتنی بر مشکل

 (task based education) آموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای

 

 

 :ن آموزشیروش ها و فنو 
در این دوره از روش ها و فنون آموزشی مختلف متناسب با اهداف یادگیری هر درس و امکانات و شرایط دانشکده بهره گرفته خواهد 

تاکید برنامه بر تناسب روشها و فنون با اهداف و زمینه های یادگیری است و از این رو روش یا فن خاصی در کل برنامه ملی  .  شد

بر وجود شواهد در مورد پیامدهای آموزشی    الوه با این حال توصیه میشود در استفاده از روش یا فنون آموزشی ع .شود  تجویز نمی 

اقتصادی و  برای اجرای مناسب، همچنین مسائل  آمادگی دانشجویان و مدرسان  نیز  و  پیامدهای پرورشی آن  به  یا فن،  هر روش 

م در مورد روش خاص برای برخی دروس در شناسنامه معرفی الز مواردی توصیه های  اجرایی کاربردی این روشها نیز توجه شود. در  

)فصل چهارم این سند( روشهای آموزشی برای ارائه   ارائه میشود. همچنین در استاندارهای برنامه   )فصل سوم این سند(  دروس 

 .برنامه بیشتر توضیح داده شده است

 

 از انواع روشها و فنونی که میتوانند مورد استفاده قرارگیرند عبارتند از:  یایه  نمونه
 انواع کنفرانسهای داخل بخشی، بین بخشی، بیمارستانی ، بین رشته ای ، بین دانشگاهی و سمینار و بین المللی

  case presentationارائه مورد –ب و کتاب خوانی الژورنال ک-کارگاه های آموزشی -بحث در گروه های کوچک

 راندهای کاری و آموزشی -گزارش صبحگاهی 

 ( Skill Lab) تمرین فردی و گروهی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی

 ستفاده از تکنیک های شبیه سازی بر حسب امکانات ا( Blended Learningآموزش ترکیبی )

 کار در آزمایشگاه بر حسب امکانات

 ( self-studyخود آموزی)

 و فنون آموزشی  برحسب نیاز و اهداف آموزشی سایر روش ها 
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 :قی از فراگیرانال نتظارات اخ ا
 از دانشجویان پزشکی انتظار میرود:

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

 رعایت  (Patient safety) اظت و ایمنی بیمارفمقررات مرتبط با ح
ً
این مقررات توسط گروه آموزشی مربوطه تدوین و   ) نمایندرا دقیقا

 .)ر خواهد گرفتادر اختیار فراگیران قر 

این کدها از طرف گروه آموزشی در اختیار فراگیران قرار  )مرتبط با مادر، جنین و نوزادان را به دقت مراعات کنند اخالقیکدهای 

 )خواهد گرفت

 رعایت نمایند.( Drug Safety) مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی داروها
ً
 ( شامل ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی مرتبط را دقیقا

 (. گرفتمقررات توسط گروه آموزشی مربوطه تدوین و در اختیار فراگیران قرار خواهد  نای

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

 .دنرا رعایت نمای مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی

 .ند باشندببه سوگند نامه حرفه خود متعهد و پای

 .منابع و تجهیزاتی که تحت هر شرایط با آن کار میکنند محافظت نماینداز  

به استادان، کارکنان، همکاران و فراگیران دیگر احترام بگذارند و در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در محیط کار مشارکت  

  .نمایند

 . اجتماعی و حرفه ای را رعایت کنند اخالق مالحظاتنقد برنامه ها، در 

 . ق پژوهش را رعایت نمایندالنجام پژوهش های مربوطه به رشته، نکات اخدر ا


