
برنامه درسی رشته پزشکی عمومی 

 فصل اول

  مشخصات کلی دوره دکتراي پزشکی

  : مقدمه

بررسی اجمالی وضع موجود بهداشت و درمان کشور بوضوح نشان می دهد که فقط ساکنین شهرهاي بزرگ از مواهب 

طبیعی بهداشتی و تسهیالت درمانی برخوردارند و طبقات مستضعف ما که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند 

بهداشتی و درمانی بی بهره مانده اند و این به علت عدم توزیع هزار روستا ساکن هستند از امکانات اولیه  60و در بیش از 

  . صحیح نیروي انسانی پزشکی و نیز محدود بودن امکانات آموزشی پزشکی بوده است

براي رفع این . براساس برآوردي که به عمل آمده، تعداد کل پزشکان موجود حتی نیمی از نیازها را نیز تامین نمی نماید

رف با گسترش دانشکده هاي پزشکی در سطح مملکت و بکارگیري کلیه امکانات بیمارستانی در افزایش مشکل باید از یکط

نیروي انسانی پزشکی کوشید و از طرف دیگر با آموزش صحیح، دانشجویان پزشکی را براساس اخالق و معارف اسالمی 

نیاز جامعه در همه نقاط کشور بیکسان بخدمت تربیت نمود و کیفیت را باال برد بطوریکه پس از فراغت از تحصیل در رفع 

  . بپردازند

اصل چهل و سوم قانون اساسی  1اصل سوم و اصول بیست و نهم و سی ام و بند  12بدین منظور و در اجراي بند 

  . جمهوري اسالمی ایران دوره تربیت دکتراي پزشکی در نظام آموزش عالی کشور دایر می گردد

   

  : هدف – 1

  : این دوره تربیت طبیب عمومی است که داراي خصوصیات زیر باشد هدف از تشکیل

در جهت آشنائی بیشتر با مکتب و تزکیه تعالی روح کوشا باشد و کمک به تامین بهداشت و درمان مردم را وسیله  – 1- 1

  . اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند

با فرهنگ اسالمی و نظام جمهوري اسالمی آشنا باشد و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر جامعه  -1 – 2

  . اسالمی بداند

از شناخت کافی در مورد مسائل عمده بهداشتی و درمانی و نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور برخوردار  - 1 – 3

  . این نظام آگاه باشدو از مسئولیتها و وظایف خود در 

از قابلیت علمی و عملی کافی در تشخیص بیماریها و عنداللزوم ارجاع بیماران به سطوح باالتر بهداشتی درمانی  - 1 – 4

  . کشور و شرکت در برنامه هاي پیشگیري و بهداشت عمومی برخوردار باشد

  .عات جدید در کار خود باشدقادر به استفاده از آخرین منابع علمی و بهره گیري از اطال - 1 – 5

   

  : طول دوره و شکل نظام  –2

علوم پایه، نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي، : دوره آموزش دکتراي پزشکی مجموعاً شش سال است و شامل مراحل

  : کارآموزي بالینی و کارورزي می شود

  : ه ابتدائی پزشکی دو سال استمدت مرحل –) مرحله ابتدائی آموزش پزشکی( –) علوم پایه: (مرحله اول - 2 – 1

  .در این مرحله دانشجویان بخش اول دروس عمومی و دروس پایه و اصلی را می گذارنند



هدف از این مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فیزیولوژیک او در سالمت و همچنین شناخت عوامل بیولوژیک 

و اصول آسیب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بیماریزا و مکانیزمهاي دفاعی بدن در برابر آنها 

.بهداشتی می باشد

واحد در هر نیمسال بطور اجباري و به ترتیبی که توسط دانشکده مربوطه  20دانشجویان پزشکی می بایست  – 1تبصره 

  . تدوین می شود بگذرانند

آئین نامه آموزش مصوب شورایعالی ) 38و  37مواد (فتم حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل ه

  . سال می باشد 3برنامه ریزي 

  . سایر مقررات تابع آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزي خواهد بود

  

  ): نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي: (مرحله دوم -2 – 2

ه مباحثی است که بتواند ضمن دادن آگاهی از مبانی هدف از آموزش در این مرحله عرض. ماه است 6مدت مرحله دوم 

فیزیولوژیک، دانشجوئی مکانیزم بیماریها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بیماریها و تشخیص به طریق تحلیل گرانه آشنا 

  . دانشجو در طی این مرحله موظف به گذراندن دروس زیر است. نماید

  نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي –الف 

  اتولوژي اختصاصی و فارماکولوژيپ –ب 

نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي پس از اتمام دروس علوم پایه و در شش ماه اول سال سوم پزشکی تدریس می  -2 -2 – 1

  .شود

هر یک به مدت (دروس نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي مرکب از مباحث بیماریهاي گوارش قلب و گردش خون  – 2 -2 – 2

همراه با فارماکولوژي و ) هر یک به مدت سه هفته(، غدد داخلی و متابولیسم، کلیه، خون و روماتولوژي و ریه )چهار هفته

  . یس می شودپاتولوژي اختصاصی و نشانه شناسی طی شش ماه بشرح زیر تدر

  .صبحهاي دو هفته اول به تدریس مقدمه درس نشانه شناسی اختصاص می یابد –الف 

ساعت  12از آن پس دانشجو هفته اي یک روز صبح در بخشهاي بالینی به آموزش نشانه شناسی میپردازد و حداکثر تا  –ب 

  .در هفته دروس فیزیوپاتولوژي تدریس می شود

  .لوژي اختصاصی و فارماکولوژي بطور مستقل تدریس می شودماه درس پاتو 6در طول  –ج 

ترتیب تقسیم . توصیه میشود این دروس همزمان و یا پس از برگزاري مباحث فیزیوپاتولوژي سیستم مربوطه تدریس شوند

  . ماه بعهده دانشکده مربوطه است 6واحدهاي پاتولوژي اختصاصی و فارماکولوژي در طول 

کسانیکه در امتحان حد . ریس هر یک یا دو مبحث فیزیوپاتولوژي امتحان مربوطه انجام خواهد شددر پایان تد -2 – 2- 3

نمره امتحان تجدیدي نمره نهائی . نصاب نمره قبولی را بدست نیاورند در پایان ترم مجددا این مبحث را امتحان خواهند داد

یز نمره قبولی را کسب نکند در پایان دوره موظف به مبحث را تشکیل خواهد داد چنانچه دانشجویی در امتحان تجدیدي ن

  .تکرار آن مبحث خواهد بود

تصمیم . ماه یکجا بعمل می آید 6امتحان دروس پاتولوژي اختصاصی و فارماکولوژي و نشانه شناسی در پایان  -2 – 2- 4

  . درمورد امتحانات میان ترم بعهده اساتید مربوطه است



وس مرحله نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي شرط ورود به دوره بالینی است در موارد قبولی در کلیه در -2 -2 – 5

. استثنایی دانشکده می تواند دانشجوئی را که در یکی از دروس فیزیوپاتولوژي مردود شده است به دوره بالینی وارد کند

گذراند و در صورت عدم موفقیت دانشجو می بایست حداکثر ظرف مدت یک ترم امتحان درس مردود شده را با موفقیت ب

  . موظف به تکرار کالسهاي آن درس خواهد بود

  .حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم یک سال می باشد -2 - 2 – 6

قبل از شروع دوره کارورزي دانشجو موظف است سه هفته کارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتی  -2 -2 – 7

  . اننددرمانی وزارت بهداري بگذر

  . آئین نامه آموزشی مصوب ستاد انقالب فرهنگی خواهد بود –سایر مقررات تابع  – 2 - 2 – 8

  

  )کارآموزي بالینی: (مرحله سوم – 2-  3

هدف از این مرحله تشخیص بیماریها از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی و بدست آوردن توانائیهاي الزم در بکار بردن اندیشه و 

  . استقالل و نتیجه گیري سریع به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی عملیات پیشگیري و درمانی می باشد

ماه است که طی آن دوره هاي داخلی، جراحی، کودکان، زنان  20نی بطور مطلوب زمان گذراندن کار آموزي بالی -2 - 3 – 1

و زایمان، چشم، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، رادیولوژي، پوست و واحدهاي باقیمانده دروس عمومی براساس جلداول 

  . محل گذراندن کارآموزي ها، بیمارستانهاي آموزشی می باشند. پیوست گذرانده می شود

  . کارآموزي بالینی شامل دو بخش است آموزش بر بالین بیماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه

بخش قابل توجهی ازکارآموزي می بایست به آموزش و درمانگاهها اختصاص یابد و نحوه بررسی و درمان بیماران سرپائی 

  . ه شودبا حضور اعضاي هیئت علمی و دستیاران بخش به دانشجویان تعلیم داد

در صورتی که دانشجو بدون ترك تحصیل . ماه است 27حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله کارآموزي  – 2 - 3 – 2

  . ماه موفق به گذراندن دوره کارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصیل نیست 27موقت و داشتن عذر موجه در طول 

جوئی طی کارآموزي در یک بخش از یک دهم کل مدت کارآموزي در صورتی که مجموعه غیبتهاي موجه دانش -2 -3 – 3

در خصوص موارد استثنایی . در آن بخش تجاوز کند، آن دانشجو موظف به تکرار کامل کارآموزي در آن بخش میباشد

  . تصمیم بر عهده شوراي، آموزشی دانشکده است

  : بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه 2صبح الی  7 از ساعت : برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زیر است -2 - 3 – 4

  . کارآموزي بالینی در بخشهاي طبق برنامه تنظیمی هر بخش و با شرکت اساتید مربوطه انجام می شود –الف 

  . یک روز در هفته به تدریس واحدهاي باقیمانده دروس عمومی اختصاص دارد –ب 

  . دروس نظري بالینی بعد از ظهر ها تدریس خواهد شد –ح 

  .امتحان بخشهاي بالینی در پایان کار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پایان هر ترم برگزار میشود

  :در پایان مدت هر بخش ارزیابی بالینی باتوجه به موارد زیر انجام می شود – 2 - 3 – 5

  . رعایت اخالق اسالمی و حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران و سایر کارکنان بخش –الف 

  .میزان عالقه و پشتکار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و کالسهاي مربوطه طبق برنامه تنظیمی بخش –ب 

  .دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله –ج 

و از آموزشهاي بالینی و پیشرفت او در طی کارآموزي در بخش نحوه انجام قدرت یادگیري و میزان برداشت دانشج –د 

  . امتحان بعهده مسئولین بخش مربوطه می باشد



در غیر این صورت دانشجو . می باشد 20نمره از  12شرط قبول شدن در کارآموزي در بخش کسب حداقل  - 2 -3 – 6

  . موظف به تکرار کارآموزي در این بخش است

  . باشد شرط ورود به مرحله کارورزي قبول شدن در کارآموزي کلیه بخشها می -2 - 3 – 7

  

  ) کارورزي بالینی: (مرحله چهارم – 2 – 4

هدف از این مرحله پرورش مهارتها و تقویت قدرت تصمیم گیري و افزایش اتکاء بنفس و تکمیل پرورش اندیشه از طریق 

  . درمانی بعهده او می باشد –مانی و واگذار کردن مسئولیت امور بهداشتی رویاروئی مستقیم کارورز با مسائل بهداشتی و در

ماه است که طی آن دوره هاي داخلی، جراحی، کودکان، زنان و  18 –زمان مطلوب گذراندن مرحله کارورزي  - 2 -4 – 1

ه هاي اعصاب، عفونی، زایمان، بهداشت، گوش و حلق و بینی، چشم و روانپزشکی توسط کلیه کارورزان و یک دوره از دور

قلب و پوست براساس جدول پیوست در بیمارستانهاي آموزشی و یا سایر بیمارستانهائی که قابلیت پذیرش کارورز را 

  .داشته باشند گذرانده می شود

  . ماه دوران کاروزي می تواند از یکماه مرخصی استفاده نماید 18کارورز در طول  – 2 - 4 – 2

در صورتیکه مجموع غیبتهاي کارورزي در طول یک بخش از یک دهم کل مدت آن تجاوز نماید موظف به تکرار  – 2 - 4 – 3

  .در خصوص موارد استثنائی تصمیم بر عهده شوراي آموزشی دانشکده است. کارورزي در آن بخش است

  . م خواهد شدساعت کار کاروزان توسط شوراي آموزشی دانشکده و یا بخشهاي مربوطه تنظی -2 - 4 – 4

بخش عمده اي از کارورزي بالینی هر بخش می بایست به بررسی و درمان بیماران سرپائی در درمانگاه ها با حضور و 

  . راهنمائی اعضاي هیئت علمی و دستیاران بخش اختصاص یابد

بصورت نمره صفر تا پس از خاتمه زمان کارورزي در هر بخش گواهی انجام کار و ارزیابی کیفیت کارورزي  - 2 – 4 – 5

  .با توجه به موارد زیر توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده کارورز صادر می شود 20

  .رعایت اخالق اسالمی و حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران و سایر کارکنان بخش –الف 

  .یمی بخشحضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام کشیک هاي محوله براساس برنامه تنظ –ب 

  .دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش –ج 

  . افزایش مهارت و میزان برداشت کارورز از طول دوره کارورزي در آن بخش –د 

می باشد در غیر این صورت کارورز  20نمره از  12شرط قبول شدن در کارورزي هر بخش کسب حداقل  - 2 - 4 – 6

  . موظف به تکرار کارورزي در آن بخش است

در صورتیکه کارورزي موفق به گذراندن این . سال است 2حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله کارورزي  - 2 – 4 – 7

  . تصمیم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است سال نباشد 2مرحله طی 

بمنظور اخذ دانشنامه پزشکی هر کارورز موطف به ارائه یک رساله تحقیقی در یکی از زمینه هاي پزشکی می  -2 – 4 – 8

  . باشد

  کنکورکارورزي -2 - 4 – 9

ه بعد آموزش پزشکی خود را آغاز کرده اند قبل از شروع مرحله کارورزي، ب 61براي دانشجویانی که از اول بهمن ماه  – 1

امتحانی موسوم به کنکورکارورزي شامل کلیاتی از دروس پایه و اصلی و عمومی، فیزیوپاتولوژي و علوم بالینی بطور 

  . سراسري برگزار می شود

  . تشرکت در این کنکور براي ورود به مرحله کارورزي ضروري اس – 1تبصره 



  . شرط شرکت در این کنکور قبول شدن در کارآموزي کلیه بخشها می باشد – 2تبصره 

هر دانشجو براساس رتبه اي که در این کنکور بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله  – 2

  .کارورزي در دانشکده مربوطه را دارد

: واحدهاي درسی – 3

واحد نشانه شناسی،  138واحد درسی و  152واحد است که شامل  290درسی دوره داراي پزشکی تعداد کل واحدهاي 

  :کارآموزي و کارورزي و پایان نامه بشرح زیر است

   

واحد 23دروس عمومی - 3 – 1

واحد 68دروس پایه و اصلی - 3 – 2

واحد 30مرحله دوم – 3- 3

واحد 95کارآموزي – 3- 4

واحد68کارورزي و کشیکیهاي شبانه - 3 – 5

واحد 6پایان نامه – 3 – 6

   

  برنامه –فصل دوم 

  )فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و آگاهی هاي عمومی(دروس عمومی : الف

  براي کلیه رشته هاي تحصیلی دوره هاي کارشناسی پیوسته

شماره 

دروس
واحدنام درس

ساعت

عملینظريجمع

-23434)1(اسالمی معارف 1

-23434)1(فارسی 2

2511734)نظري و عملی) (1(زبان خارجی 3

34-134)عملی) (1(تربیت بدنی 4

-23434)2(معارف اسالمی 5

-35151)=2+1) (2و  1(اخالق و تربیت اسالمی 6

-23434)2(فارسی 7

2511734)عملی و نظري) (2(زبان خارجی 8

34-134)عملی) (2(تربیت بدنی 9

-23434تاریخ اسالم10

انقالب اسالمی و ریشه هاي آن از قرن سیزدهم*11

46868-
)آیات و احادیث(متون اسالمی *12



زیست شناسی* 13

23459323136جمع

درس از این سه درس باید توسط دانشجو انتخاب  2واحد بوده و  2هر یک داراي ارزش  13و  12و  11دروس بندهاي *: 

  . و گذرانده شود

   

دروس پایه و اصلی –ب 

  )علوم پایه: مرحله اول(دوره دکتراي پزشکی 

نام درسکد درس
تعداد 

واحد

پیش نیاز سازمان ساعت

ارائه درس عملینظريجمع

 238308*فیزیک پزشکی101401

 61168534بیوشیمی04

     : **آناتومی07

 3683434آناتومی07 – 1

 4944351آناتومی07 – 2

 3772651آناتومی07 – 3

  23434روانشناسی08

     :بهداشت14

     )1بهداشت عمومی (14 – 1

  23434اصول خدمات بهداشتی 

     )2بهداشت عمومی (14 – 2

  23434اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریها 

     :زبان تخصصی18

عمومی 10 135151زبان تخصصی 18 – 1

)18 – 1( 235151زبان تخصصی 18 – 2

04 23434اصول کلی تغذیه25

 4855134بافت شناسی27

     : ***فیزیولوژي06

27و  04 146868فیزیولوژي 06 – 1

)06 – 1(251026834فیزیولوژي 60 - 2

04و  27 23434ژنتیک10



   

   

  بقیه دروس پایه و اصلی

نام درسکد درس
تعداد 

واحد

پیش نیاز سازمان ساعت

ارائه درس عملینظريجمع

)06 – 1(51116051و ویروس شناسی* میکروب شناسی 28

     )3بهداشت عمومی (14 - 3

14 – 1 23434بهداشت خانواده و امور جمعیتی 

)06-  1(3604317*ایمنی شناسی 34

)06 – 1(4644351*انگل شناسی و قارچ شناسی31

)06-  2(51116051****عمومی  پاتولوژي42

27 23434جنین شناسی43

 681367951416 جمع

  2 – 2جدول 

دو ساعت به عملی  عملی هستند و به ازاي هر ساعت که از زمان تدریس نظري کسر شود،  _این دروس نظري  -* 

  . اختصاص می یابد

دستگاه ادراري تناسلی مرد و زن و آناتومی دو شامل سر گردن و اعصاب آناتومی یک شامل آناتومی سینه، شکم،  -** 

  .مرکزي و آناتومی سه شامل آناتومی اندام فوقانی و تحتانی است

فیزیولوژي یک شامل فیزیولوژي سلول، قلب، گردش خون، تنفس و گوارش است و فیزیولوژي دو شامل فیزیولوژي  - *** 

  . خون شریانی، خون و اعصاب می باشد PHات بدن، تنظیم غدد درون ریز، کلیه و تنظیم مایع

تفکیک ساعات پاتولوژي عمومی به عملی و نظري باتوجه به ریز برنامه بر عهده گروه آموزشی مربوط است و  -**** 

  . ساعات پیشنهاد شده در این جدول پیشنهادي است

»جدول مجموعه دروس علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی«

ترم دوم اولترم 

نام درسشماره
تعداد واحد

جمع
 

نام درسشماره
تعداد واحد

جمع
عملینظري عملینظري

2-2تغذیه1 516بیوشیمی1

2-2)1(بهداشت عمومی 2 314بافت شناسی2

213)2(آناتومی 3 2-2فیزیک پزشکی3

4-4)1(فیزیولوژي 4 314)1(آناتومی 4



2-2ژنتیک5 2-2)1(زبان انگلیسی 5

2-2)2و  1(تربیت بدنی 6 2-2فارسی6

19جمع 20جمع

   

ترم چهارم ترم سوم

نام درسشماره
تعداد واحد

جمع
 

نام درسشماره
تعداد واحد

جمع
عملینظري عملینظري

2-2روانشناسی1 5/15/13)3(آناتومی 1

2-2)3(بهداشت عمومی 2 3-3)1(زبان تخصصی 2

415پاتولوژي عمومی3 415)2(فیزیولوژي 3

5/25/03ایمنی شناسی4 2-3)2(بهداشت عمومی 4

5/35/15میکروب شناسی5 2-2معارف اسالمی5

3-3)2(زبان تخصصی 6 1-1اخالق و تربیت اسالمی6

      5/25/14انگل شناسی7

20جمع 20جمع

  . واحد درس فیزیک پزشکی منظور گردد ساعت معادل  8تعداد  -* 

دروس تخصصی: ج

  دوره دکتراي پزشکی) نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي(مرحله دوم 

نام درسکد درس
تعداد 

واحد

سازمان پیش نیاز ساعت

ارائه درس عملینظريجمع

  14238238فیزیوپاتولوژي101451

  4040 بیماریهاي گوارش51 – 1

  4040 بیماریهاي قلب و عروق51 – 2

  3232 بیماریهاي غدد داخلی و متابولیسم51 – 3

  3232 بیماریهاي خون51 - 4

  3232 بیماریهاي ریه51 – 5

  3030 بیماریهاي کلیه51 – 6

  3232 بیماریهاي رماتیسمی51 – 7

 61366868*پاتولوژي اختصاصی 64

 4776017*فارماکولوژي65



 19725172- 4*نشانه شناسی 66

 136-2136**کارآموزي بهداشت 67

 30784391392جمع

 25کارآموزي است از هفته اول شروع مرحله دوم  –درس نشانه شناسی با توجه به ریز برنامه یک در س نظري  -* 

سپس هفته اي یک روز نشانه شناسی بالینی در . تدریس خواهد شد) مطابق شرح صفحات(ساعت درس نظري نشانه شناسی 

  . بخشها تدریس می شود

هفته در واحدهاي بهداشتی و درمانی وزارت بهداري انجام  3دوم و یا سوم بمدت کارآموزي بهداشت در پایان سال  -** 

  .می گیرد

پیشنهاد می شود کلیات فارماکولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسی و : تذکرمهم

دستگاه مربوطه تنظیم و تدریس شود فارماکولوژي اختصاصی هر دستگاه حتی االمکان قبل و یا همزمان با فیزیوپاتولوژي 

بدیهی است فارماکولوژي داروهائی که بیماریهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدریس نمی شوند بهتر است 

  . در روزهاي پایانی ترم تدریس شود

)کارآموزي بالینی(مرحله سوم 

  سالهاي چهارم و پنجم

  بالینی: الف

بخش هائی که در طی دوره گذرانده می شودمعادل واحديدورهطول نام کارآموزيشماره

داخلی عمومی، اعصاب، عفونی18ماه6داخلی1

  : توضیحات

  . تقسیم طول دوره بین بخشهاي مختلف براساس برنامه ریزي داخلی دانشکده می باشد – 1

ماه کمتر و زمان اختصاص یافته به سایر بخشها از یک ماه  3زمان اختصاص یافته به بخش داخلی عمومی نباید از  – 2

  .بیشتر باشد

در صورتیکه بخشهاي عفونی، پوست و اعصاب مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش داخلی عمومی اضافه می  – 3

  . شود

اورولوژي، ارتوپديجراحی عمومی، 12ماه4جراحی2

  :توضیحات

  .تنظیم طول دوره بین بخشهاي مختلف براساس برنامه ریزي داخلی دانشکده می باشد – 1

  .ماه کمتر و زمان سایر بخشها از یک ماه بیشتر باشد 2زمان بخش جراحی عمومی نباید از  – 2

در صورتیکه بخشهاي اورولوژي و اورتوپدي مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش جراحی عمومی اضافه می  – 3

  . شود

پس از 9ماه 3اطفال3

بخشهاي 

ماه اول دوره کارآموزي دانشجویان باید دوره  8در *: 

جراحی و چهار ماه از دوره داخلی را بصورت گردشی  6ماه 2زنان و زایمان4



داخلی و 3ماه 1**چشم 5

جراحی 

گذرانده 

  .شود

 

بگذرانند و باقیمانده دوره داخلی و سایر بخشها پس از این 

ماه گذرانده شود، الزم به تذکر است که بخش داخلی  8

عمومی ضرورتاً باید جزئی از این چهارماه دوره داخلی 

.باشد

3ماه 1گوش و حلق و بینی6

3ماه 1روانپزشکی7

3ماه 1رادیولوژي8

واحد 60         ماه 20جمع 3ماه 1پوست9

) بطور گروهی(دروس نظري چشم، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی و رادیولوژي برحسب امکانات می تواند صبحها  -** 

  . در بخشهاي بالینی مربوطه و یا بعد ازظهر ها بطور جمعی براي همه دانشجویان تدریس شود

نظري: جدول دروس

نام درسکد درس
تعداد 

واحد

پیش نیاز سازمان ساعت

درسارائه  عملینظريجمع

     )4بهداشت عمومی (14 – 4

  23434*آمار پزشکی و روش تحقیق  

  35151**بیماریهاي عفونی1

  23434**بیماریهاي اعصاب 2

  10170170**بیماریهاي جراحی3

  46868**بیماریهاي زنان و زایمان4

  6102102**کودکان بیماریهاي 5

  23434**بیماریهاي روانی7

  23434***پزشکی قانونی و مسمومیتها68

     )5(بهداشت عمومی 14 - 5

  23434***اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران 

  23434تاریخ و اخالق پزشکی44

  35595595جمع

  . آمار پزشکی و روش تحقیق بعد از ظهر ها چهارماه اول کارآموزي بالینی تدریس می شود -* 

ماه اول  16دروس نظر عفونی، اعصاب، جراحی، زنان و زایمان، کودکان و بیماریهاي روانی بعد از ظهرهاي  -** 

  .کارآموزي بالینی تدریس می شود

  . از ظهرهاي چهارماه آخر کارآموزي بالینی تدریس می شوددروس پزشکی قانونی و اپیدمیولوژي بعد  - *** 

)کارورزي بالینی(مرحله چهارم 



بخشهائی که در طی دوره گذرانده می شودمعادل واحديطول دورهنام دورهشماره

داخلی عمومی16ماه 4داخلی1

جراحی عمومی، ارتوپدي، اورولوژي12ماه 3جراحی2

  : توضیحات

  . تقسیم طول دوره بین بخشهاي مختلف براساس برنامه ریزي داخلی دانشکده می باشد – 1

  . ماه کمتر و زمان سایر بخشها از یک ماه بیشتر باشد 2زمان بخش جراحی عمومی نباید از  – 2

ضافه می در صورتیکه بخشهاي اورولوژي و ارتوپدي مستقل وجود نداشته باشد و زمان آن به بخش جراحی عمومی ا – 3

  . شود

 12ماه 3کودکان3

 8ماه 2زنان و زایمان4

4ماه 1بهداشت5

دانشکده موظف است کلیه بخشهاي مندرج در این *: 

برنامه و بخشهاي فوق تخصصی داخلی و جراحی 

.را درتمام طول سال با کارورز پوشش دهند

6

  چشم

  گوش و حلق و بینی

  روانپزشکی

  اعصاب

  پوست

قلبعفونی و 

  جمعا

ماه انتخابی 4 
.مدت هر یک از بخشهاي انتخابی یک ماه است*: 16

 واحد 68ماه 17:جمع 

  

عناوین کلی مجموعه دروس عمومی

  براي کلیه رشته هاي تحصیلی دوره هاي کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته

  و دکتري پزشکی

شماره 

درس
واحدنام درس

ساعت

عملینظريجمع

-23434)1(معارف اسالمی 1

-23434)1(فارسی 2

2511734)نظري و عملی) (1(زبان خارجی 3

34-134)عملی) (1(تربیت بدنی 4



-23434)2(معارف اسالمی 5

-25151)2و  1(اخالق و تربیت اسالمی 6

-23434)2(فارسی 7

2511734)نظري عملی و) (2(زبان خارجی 8

34-134)عملی) (2(تربیت بدنی 9

-23434تاریخ اسالم10

-23434انقالب اسالمی و ریشه هاي آن* 11

12 *
متن کتاب المنتخب من الکتاب والسنه و (متون اسالمی 

)الخطب
23434-

-23434زیست شناسی*13

    آشنایی با کامپیوتر*14

23459323136جمع

  .درس را بگذراند 4درس از این  2واحد است و دانشجو باید  2هر یک داراي ارزش  14تا  11دروس بندهاي  -* 

 
  سرفصل دروس دوره دکتراي پزشکی

  علوم پایه: مرحله اول

فیزیک پزشکی

  2: تعداد واحد

  عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  ) ساعت 38(سرفصل دروس 

  ) ساعت 10(فیزیک بینائی : الف

  ماهیت و خواص نور مرئی، اشعه زیر قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشکی آنها – 1

  مطالعه فیزیکی چشم، تشخیص و تصحیح ناهنجاریهاي کروي – 2

  آستیگماتیسم و طرق تصحیح آن – 3

  یدن رنگها، افتالموسکوپیمشخصات شبکیه، میدان بینائی، تیزبینی، د – 4

  دیدن با دو چشم، دوبینی، درك برجستگی اجسام - 5

  ) ساعت 5/1(برنامه عملی  - 6

  ) ساعت 5(امواج وراء صوتی و مصارف پزشکی آن : ب



  تولید و خواص امواج وراء صوتی  – 1

  خواص شیمیائی و بیولوژیکی امواج وراء صوتی – 2

  کاربرد امواج وراء صوتی در پزشکی - 3

  ) ساعت 5/1(برنامه عملی  – 4

  ) ساعت 5(مصارف جریانهاي پرفرکانس در پزشکی : ج

  تولید و خواص جریانهاي پرفرکانس  – 1

  خواص فیزیولوژیکی و موارد استعمال جریانهاي پرفرکانس در پزشکی – 2

  جراحی الکتریکی –الف 

  حرارت درمانی –ب 

  اثرات سوء جریان الکتریسیته بر بدن و راه هاي حفاظت – 3

  ) ساعت 5/1(برنامه عملی 

  ) ساعت 8(پزشکی هسته اي : د

  ساختمان اتم و انرژي هسته  – 1

  ) پرتوهاي یونساز(رادیواکتیویته و خواص آن  – 2

  رادیواکتیویته طبیعی– 3

  نوترونها، رادیواکتیویته مصنوعی - 4

  یواکتیویته تشخیص و سنجش راد – 5

  مولکولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشکی آن - 6

  موارد استعمال رادیوایزوتوپها در تشخیص و درمان – 7

  ) ساعت 5/1(برنامه عملی  – 8

  ) ساعت 10(مبانی فیزیکی رادیولوژي و رادیوتراپی : ه

  ماهیت و خواص اشعه ایکس – 1

  مولدهاي اشعه ایکس – 2

  اشعه ایکس جذب و اندازه گیري – 3

  اصول فیزیکی پرتوتشخیصی و پرتودرمانی – 4

  رادیوبیولوژي – 5

  ) اشعه ایکس، پرتوها(حفاظت  – 6

  ) ساعت 2(برنامه عملی  – 7

بیوشیمی

  6: تعداد واحد 

  عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز



  : سرفصل دروس

  ) ساعت 85(نظري  –الف 

  مقدمه شناخت بیوشیمی و ساختمان بدن انسان از نظر بیوملکولی  – 1

  ساختمان شیمیائی کربوهیدراتها – 2

  ساختمان شیمیائی لیپیدها – 3

  و تامپون PHساختمان شیمیائی اسیدهاي آمینه، پروتئینها، شرح مختصري از خواص آب،  – 4

  ساختمان شیمیائی نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدهاي آزاد – 5

  ویتامینها و کوآنزیمها – 6

  آنزیمها – 7

  ) ساختمان شیمیائی، طبقه بندي و مکانیزم اثر(هورمونها  – 8

  اکسیداسیون بیولوژي، انرژي و زنجیر انتقال الکترون – 9

  غشاء سلولی و انتقاالت – 10

  و متابولیسم کربوهیدراتها) باختصار(مکانیسم هضم و جذب  -11

  و متابولیسم لیپیدها) تصارباخ(مکانیسم هضم و جذب  – 12

  و متابولیسم پروتئینها) باختصار(مکانیسم هضم و جذب  – 13

  سرنوشت گروه آمین، اوره سازي و متابولیسم بعضی از اسیدهاي آمینه

  متابولیسم اسیدهاي نوکلئیک و نوکلئوتیدها – 14

  بیوسنتز اسیدهاي نوکلئیک، پروتئینها و اثر آنتی بیوتیکها  – 15

  کیبات شیمیائی خونتر – 16

  آب و الکترولیتها – 17

  تنظیم متابولیسم – 18

  تغذیه  – 19

  ) ساعت 34(عملی  –ب 

  . گروه بیوشیمی باتوجه به امکانات خود در زمینه هاي زیر برنامه درس عملی را تنظیم می نماید: تذکر

  آشنائی با وسائل آزمایشگاهی – 1

  آزمایشهاي ادرار – 2

  آزمایشهاي بعضی از ترکیبات خون – 3

  اندازه گیري پروتئین تام سرم و الکتروفورز پروتئینها – 4

  اندازه گیري بعضی از آنزیمهاي سرم و در صورت امکان ایزوآنزیمها - 5

  اندازه گیري الکترولیتهاي سرم و عناصر کمیاب  – 6

1آناتومی 

  4: تعداد واحد



  عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 43(نظري  –الف 

  ) ساعت 12(سینه  – 1

  مدیاستن –قلب  –جنب  –ریه  –جدار سینه  –جناغ  –دنده ها  –ستون مهره اي 

  ) ساعت 21(شکم  – 2

روده کوچک، بزرگ، رکتوم و (روده ها  –پانکراس  –مجاري صفراوي  –کبد  –معده و دوازدهه  –صفاق  –جدار شکم 

  عضالت پشتی –لنفاتیک شکمی  –سیستم سمپاتیک شکمی  –عروق بزرگ و عروق احشائی  –) مجراي آنال

  ) ساعت 10(دستگاه ادراري تناسلی درمرد و زن  - 3

 –تخمدانها  –سمینال بیضه و مجاري دفرنس و کیسه هاي  –پروستات  –مجراي ادرار در مرد  –مثانه  –حالبها  –کلیه ها 

  پرینه  –وولو  –واژن  –لوله هاي رحم و وسائل تثبیت رحم  –رحم 

  ) ساعت 51(عملی  - ب

  .برنامه دروس عملی توسط گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود

2آناتومی 

   

  3: تعداد واحد

  عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 34(نظري  –الف 

  ) ساعت 20(آناتومی سر و گردن  – 1

سوراخهاي  –استخوانهاي صورت  –تمپورال  –پاریتال  –اوکسپیتال  –اسفنوئید  –اتموئید  –فرونتال : استخوان شناسی

  .قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها

شاخه هاي  –واگ  –ژوگولر  –کاروتید  –عضالت فوقانی و تحتانی هیوئید  –نیامهاي گردن : حدود و نواحی سر و گردن

عضالت  –ناحیه پاروتید  –عروق زیر ترقوه اي  –سمپاتیک گردن  –اسکالن ها  –حنجره  –غده تحت فکی  –کاروتید 

حفره  –حفره دهان  –حلق  –عصبهاي ماگزیالري و ماندیبوالر  -ناحیه پتریگوماگزیالر  –ناحیه ماستروتمپورال  –صورت 

  مفاصل سر و گردن  –گوش  –چشم  –هاي بینی 

  ) ساعت 14(دستگاه اعصاب مرکزي  – 2

  رویان شناسی اعصاب مرکزي  –سیناپس  –نورون : کلیات

  نخاع شوکی

  بطن چهارم مغز میانی –مخچه  –پل وارول  –پیاز نخاع : رمبانسفال



رابطه هاي  –بطن طرفی  –بافت سفید نیمکره هاي مغز  –لی نیمکره مغز ساختمان داخ –تالنسفال  –دیانسفال : پرزانسفال

  .شیار بیشا –بین نیمکره ها 

  مننژها

  گردش خون در دستگاه عصبی مرکزي

  دستگاه عصبی خودکار

راه حس  –راه حس چشائی  –دستگاه و راه حس بویائی  –راههاي صعودي حس  –راههاي حس سطحی : راه هاي عصبی

  راههاي حرکتی –راههاي تعادل  –راه حس شنوائی  –بینائی 

  ) ساعت 34(عملی  –ب 

  .برنامه درس عملی توسط گروه آموزشی مربوط تنظیم می شود

3آناتومی 

  3: تعداد واحد

  07 – 3                                      عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 26(نظري  –الف 

  ) ساعت 13(آناتومی اندام فوقانی  – 1

ناحیه  –جدار و محتویات حفره زیربغل  –مچ و دست  –زند سفلی  –زنداعلی  –بازو  –اسکاپول  –ترقوه : استخوان شناسی

  مفاصل اندام فوقانی  –دست  –خلف ساعد  –قدام ساعد  –خلف بازو  –ناحیه اسکاپول  –قدامی بازو 

  ) ساعت 12(آناتومی اندام تحتانی  – 2

  پا –نازك نی  –درشت نی  –کشکک  –ران  –خاصره : استخوانشناسی

  ناحیه پوپلیته –خلف ران  –ناحیه سرینی  –عروق و عضالت قدام ران 

  مفاصل اندام تحتانی –پا  –قدام و خلف ساق 

  ) ساعت 51(عملی  –ب 

  . ی شودبرنامه درس توسط گروه آموزشی مربوطه تنظیم م

روانشناسی

  2: تعداد واحد

  ) ساعت 34(نظري : نوع واحد

  08                                                                ندارد: پیش نیاز

  :سرفصل دورس

  انسان از دیدگاه اسالم – 1



  روح و روان انسان و ارتباط آن با علم روانشناسی – 2

  رابطه روانشناسی با سایر علوم و کاربرد آن در طب – 3

  مفهوم علم روانشناسی – 4

  مبانی فیزیولوژیک روانشناسی – 5

  رشد از نظر اسالم – 6

  رشد از نظر علم روانشناسی - 7

  دقت و ادراك – 8

  ) خودآگاهی(حاالت شعور  – 9

  یادگیري و تفکر – 10

  حافظه و فراموشی – 11

  زبان و تفکر – 12

  مبانی فیزیولوژیک انگیزش – 13

  انگیزش و هیجانهاي انسانی – 14

  شخصیت و ارزیابی آن – 15

  آزمودن قابلیت هوش – 16

  تعارض، تطبیق و بهداشت روانی – 17

   

اصول خدمات بهداشتی – 1بهداشت عمومی 

  2: تعداد واحد

  14 – 1                                             )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

کلیات، تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی دامنه فعالیت در بهداشت عمومی طیف سالمت -
   

ساعت 2

ساعت 2بهداشت و تندرستی در دین مبین اسالم -

تعیین نیازهاي بهداشتی درمانی وضع موجود و مسائل بهداشتی درمانی در ایران و چگونگی  -

در جوامع شهري و روستائی و اهمیت مراقبت هاي بهداشتی اولیه

   

ساعت 2

ساعت 2عوامل اساسی در مراقبتهاي بهداشتی اولیه -

ساعت 2آموزش بهداشت، فلسفه و روشهاي آن -

مشارکت مردم در نقش آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتی درمانی و تاثیر آن با  -

این خدمات

   

ساعت 2

باتوجه کامل به تامین آب سالم و کافی و بهسازي اساسی بیماریهاي ناشی از (بهداشت محیط  -

آب، مشخصات اپیدمی هاي آن، تصفیه آب در سطح خانواده، بیماریهاي منتقله بوسیله موادغذائی 

   

   

   



آلودگی هوا و بیماریهاي ناشی از حاملین بیماریها، بهسازي محل تولید توزیع و مصرف غذا، 

آلودگی هوا

ساعت 6

و امور ) با تاکید بر بهداشت مدارس(کلیات درباره مراقبت هاي بهداشتی مادران و کودکان  -

جمعیتی و فاصله گذاري بین موالید

   

ساعت 2

ساعت 2برنامه هاي ملی مبارزه با بیماریهاي شایع و بومی -

ساعت 2بیماریهاي عمده عفونیایمن سازي علیه  -

کلیات بهداشت حرفه اي باتوجه کامل به بیماریهاي ناشی از کار و اصول و روشهاي پیشگیري  -

از بیماریهاي حرفه اي

   

ساعت 4

ساعت 2نظامهاي عرضه خدمات بهداشتی جهان و ایران و سازمانهاي بین المللی -

ساعت 2درمانی کشور سطوح مختلف ارائه خدمت در شبکه بهداشتی -

ساعت 2مدیریت برنامه ریزي و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی در ایران -

                                                                                                                                      
          

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه – 2بهداشت عمومی 

  با بیماریها

  2: تعداد واحد

  14 – 2                                                                                       )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  اصول خدمات بهداشتی: پیش نیاز

  : سرفصل دورس

ساعت 1بیماریهاتعریف اپیدمیولوژي، برخورد اکولوژیک با  -

ساعت 1واژه هاي متداول در اپیدمیولوژي -

ساعت 4عوامل بیماریزاي فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیک -

ساعت 1عوامل میزبان -

ساعت 1عوامل محیط فیزیکوشیمیائی بیولوژیک و اجتماعی -

ساعت 2پیشگیري و مراحل مختلف آن -

ساعت 3)بطوراختصار(اپیدمیولوژیک کلیات و انواع مطالعات  -

نحوه جمع آوري اطالعات، طبقه بندي و نمایش آنها برحسب زمان، مکان (اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها  -

  استفاده از آمار در اپیدمیولوژي) و شخص

اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي قابل پیشگیري بوسیله واکسن

ساعت 6

  ): ساعت E.P.I )6برنامه گسترش ایمن سازي کشور 

و استفاده ) ذاتی و اکتسابی(کلیاتی درباره شش بیماري قابل پیشگیري بوسیله واکسن و مکانیسم ایمنی  -

از آن

   

ساعت 2



ساعت 2و کاربرد آن) زنجیره سرما(واکسن، ساخت، نگهداري  -

ساعت E.P.I2نحوه تشکیل و اداره یک مرکز واکسیناسیون و انجام برنامه و چگونگی ارزشیابی عملی برنامه  -

  : ساعت 5اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي اسهالی 

اسهال هاي حاصله از اثرشیاکوالي وبا و (تعریف، اهمیت، اپیدمیولوژي و پاتولوژي بیماریهاي اسهالی  -

....ز ویبریوها، اسهال هاي انگلی و عفونت هاي حاصله از سالمونال ها، شیگالها واسهالهاي حاصله ا

   

   

ساعت 1

ساعت 1)سئوال مشاهده، لمس و توزین(تعریف و انواع دزئیدراتاسیون و تشخیص درجات آن -

سرمهاي وریدي (درمان اسهال باتوجه به پیشگیري از دزئیدراتاسیون و درمان دزئیدرتاسیون -

و دالئل تاثیر و نحوه کاربرد آن، رژیم هاي غذائی در اسهال و نقش آنتی  O.R.Sسرمهاي خوراکی 

بیوتیکها و داروهاي ضد اسهال

   

   

ساعت 2

اشت، بهداشت مواد غذائی، بهسازي محیط و پیشگیري و کنترل بیماریهاي اسهالی و آموزش بهد -

مبارزه با مگس

   

ساعت 1

  : ساعت 4سایر بیماریهاي مهم 

ساعت 1) ماالریا –تب مالت  –سل(کلیاتی درباره سایر بیماریهاي عفونی مهم شایع در ایران  -

ساعت 1..)هاري و جذام و(کلیاتی درباره بعضی از بیماریهاي خاص در ایران  -

سرطانها، روماتیسم، بیماریهاي قلبی، حوادث و (اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي غیر واگیر  -

...)مسمومیتها و

   

ساعت 2

   

  1زبان اختصاصی                   

   

                                                                                                                         3: تعداد واحد

  18 – 1               )ساعت 51(نظري : نوع واحد

  2زبان عمومی : پیش نیاز

   

  متن در نظر گرفته شده براي این درس کتاب

Physiology of the Human Body, Guyton, 1979 ,Saunders  

تدریس . این کتاب توسط انتشارات دانشگاه شیراز افست شده است و میتواند باندازه کافی در دسترس قرار گیرد. می باشد

  . ضروري است 1صفحه اول کتاب براي زبان اختصاصی  120حداقل 

2زبان اختصاصی 

   

                                                                                                                         3: تعداد واحد

  18 - 2               )ساعت 51(نظري : نوع واحد

  1زبان اختصاصی : پیش نیاز



   

  : سرفصل دروس

باشد، از میان متون علمی توسط هر دانشکده مشخص  1تصاصی متن این درس، که ضرورتاً باید سنگین تر از متن زبان اخ

  . می شود

اصول کلی تغذیه

   

  2: تعداد واحد

  25                                                                                              )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  بیوشیمی: پیش نیاز

   

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 2(نقش و اهمیت تغذیه : بخش اول

  اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان و سالمت جامعه –مسائل و مشکالت تغذیه اي در ایران و جهان : مقدمه -

  ترکیب شیمیائی بدن  –تاریخچه و تعاریف  –اهداف  –اصول کلی تغذیه  -

  ) ساعت 7(مواد مغذي و منابع اصلی آنها  –بخش دوم 

  پروتئین  –چربی ها  –کربوهیدراتها 

  تعادل انرژي  –روشهاي اندازه گیري و نیازهاي انرژي  –تعریف  –انرژي  -

  آب و امالح و ویتامین ها  -

آب و امالح و «ساعت جهت تدریس  2و » انرژي«ساعت جهت  2توضیح اینکه تاکید می شود از کل وقت پیش بینی شده 

   .درنظر گرفته شود» ویتامینها

  ) ساعت 2(شناخت غذا  –بخش سوم 

  ) ساعت 2(گروههاي غذائی  -

  R.D.A, W.H.O-F.A.O             موارد استعمال و استفاده از جداول تغذیه اي -

  جداول مواد غذائی خام و پخته -

م برنامه غذائی شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائی منطقه اي در رابطه با وضع تغذیه فرد و جامعه و تنظی –بخش چهارم  -

  ) ساعت 2(

  ابعاد مختلف عادات غذائی جامعه  -

  تنظیم برنامه غذائی -

  باختصار) سازمانهاي ملی و بین المللی دست اندرکار غذا و تغذیه –نقش دولت (نقش برنامه ریزي تغذیه اصولی  -

  نشریات علمی مربوط به غذا و تغذیه -

  ) ساعت 6(تغذیه گروه هاي آسیب پذیر  –بخش پنجم  -

  نیازمندیهاي تغذیه اي مادران در دوران بارداري و شیردهی -



  نیازمندیهاي تغذیه اي نوزادان و کودکان -

  نیازمندیهاي تغذیه اي سالمندان -

  ) ساعت 4(روشهاي ارزشیابی وضع تغذیه  –بخش ششم 

  بررسی بالینی وضع تغذیه  -

  بررسی آنتروپومتریک -

  بررسی مصرف مواد غذائی -

  بررسی شیمیائی -

  اجتماعی –بررسی اقتصادي  -

  ) ساعت 7(بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه و نحوه پیشگیري از آن  –بخش هفتم  -

  مثلث بیماري زائی سوء تغذیه  -

  گواتراندمیک  – B)فولیک ویتامین  –اسید  –آهن (کمخونیهاي تغذیه اي  – (P.E.M)انرژي  –فقر پروتئین  -

  کمبودروي –راشی تیسم  –گزروفتالی  -

  پالگر –بربري  –اسکوربرت  -

  نمایش اسالیدهاي مربوط به عالئم سوء تغذیه جهت دانشجویان -

  ) ساعت 2(غذائی   بهداشت مواد –بخش هفتم  

  فرآیند اتالف مواد غذائی –اصول نگهداري مواد غذائی از نظرحفظ سالمت مواد مغذي  -

  مسمومیتهاي موادغذائی  -

بافت شناسی

  4: تعداد واحد

  27                                                                                                   عملی –نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  ) ساعت 51(نظري  –الف : سرفصل دروس

  ) ساعت 17(بافت شناسی عمومی 

خون و (انواع بافت همبند ) سلولها، رشته و ماده بنیادي(بافت همبند خاص  –بافت پوششی  –سلول و مقدمات بافت شناسی 

بافت  –بافت عضالنی  –) لنف، خونسازي، غضروف و رشد آن، استخوان، استخوان سازي و ترمیم شکستگی، مفصل

  عصبی، دستگاه اعصاب محیطی و انتهاي اعصاب 

  ) ساعت 34(ختصاصی بافت شناسی ا

  دستگاه گردش خون – 1

  پیوند بافتها –تیموس بافت هاي لنفوئید  –طحال  –عقده لنفاوي : دستگاه دفاعی – 2

  پوست و ضمائم آن – 3

کبد و کیسه صفرا  –روده ها و آپاندیس  –معده  –مري  –حلق  –زبان  –دندان  –دهان  –دستگاه گوارش، غدد بزاقی  – 4

  پانکراس صفاق –



  جنب –ریه  –ناي  –حنجره  –سینوسها  –بینی : دستگاه تنفس – 5

لوله  –رحم  –تخمدان  –پروستات  –مجاري منی بر  –بیضه  –مثانه  –مجاري ادرار  –کلیه : دستگاه ادراري تناسلی – 6

  وولو –واژن  –هاي رحم 

  غدد درون ریز – 7

  دستگاه عصبی – 8

  ) ساعت 34(عملی : ب

  نمایش المهاي مربوط به بافتهاي مختلف طبق برنامه ریزي گروه آموزشی مربوطه 

1فیزیولوژي

  4: تعداد واحد

  06 – 1                                                                                       )ساعت 68(نظري : نوع واحد

  1بیوشیمی، بافت شناسی، آناتومی : پیش نیاز

  :سرفصل دروس

  ) ساعت 14(فیزیولوژي سلول و محیط آن  – 1

مکانیسمهاي  –ساختمان و فیزیولوژي غشاء سلول  – (Fluid compartment)بخشهاي مایعی بدن  –هموستاز 

) عصب، عضله(فیزیولوژي غشاء بافتهاي تحریک پذیر  –پتانسیل غشائی  –) انتقال فعال، غیرفعال و تسهیل شده(ترانسپورت 

عضالت مخطط  مقایسه پتانسیلهاي عمل در عضله قلب، عصب –پتانسیل عمل در تار عصبی  –پتانسیل عمل و انتشار آن  –

عصب با عصب، ( –هدایت در سیناپس  –پتانسیل عمل مرکب  –انقباض عضله صاف  –انقباض عضله مخطط  –و صاف 

  . لولفیزیولوژي ارگانلهاي س –) عصب با عضله مخطط، عصب با عضله صاف

  ) ساعت 9(فیزیولوژي عضله قلب  – 2

سیستول و (مکانیک قلب  –) الکتریکی، هدایتی، تامین و مصرف اکسیژن(ویژگیهاي عضله قلب  –آناتوموفیزیولوژي قلب 

خودکاري  –اثر یونها و هرمنها بر روي قلب  –اعصاب خارجی قلب  –صداهاي قلب  –برون ده قلب  –) دیاستول، سیکل قلبی

روشهاي ثبت آن و رابطه آن با مراحل مختلف تحریکات  –الکتروکاردیوگرافی  –بافت ویژه انتقال تحریک در قلب قلب و 

 –الکتروکاردیوگرام  –توجیه برداري  –مثلث اینتهون  –محورهاي اشتقاق  –اشتقاقهاي الکتروکاردیوگرافیک  –دهلیز و بطن 

اختالالت ریتم  –جریان صدمه  –اطالعات کلی درباره وکتورکاردیوگرام  –محور الکتریکی متوسط قلب  –بردار لحظه اي 

  . ضربانات زودرس –مراکز نابجا  –قلب 

) ساعت 20(فیزیولوژي گردش خون  – 3

) مقاومت عروقی، ویسکوزیته، جریان خون در عروق، فشار خون، فشار بحرانی انسداد(قوانین فیزیکی گردش خون عمومی 

فشار شریانی، نبض (گردش خون شریانی  –) پمپ قلب، مقاومت عروقی، حجم خون(عوامل ایجاد کننده جریان خون  –

 –) شریانی و عوامل موثر در آن، فیزیولوژي آرتریولها، فشار متوسط شریانی، روشهاي اندازه گیري فشار خون شریانی

گردش خون  –) رواستاتیک درمویرگها، قانون استارلینکتبادالت مویرگی، فشارهاي اسمتیک و هید(گردش خون مویرگی 



تنظیم برونده قلبی و ) اعمال انتقالی و ذخیره اي، پمپ وریدي، نبض وریدي مرکزي، اندازه گیري فشار وریدي(وریدي 

رفلکسهاي گردش خون شامل (تنظیم عصبی فشار خون  –) قوانین هترومتریک و هومئومتریک(روشهاي اندازه گیري آن 

 –) نقش کلیه، نقش هرمنها و یونهاي موجود در خون(تنظیم هومورال گردش خون  –) لکسهاي گیرنده فشاري شیمیائیرف

تاثیر  –جریان لنف  –گردش خون ریوي  –) قلب، مغز، احشاء، پوست، عضالت(تنظیم گردش خون در بافتهاي اختصاصی 

  .ك گردش خونیشو –فعالیتهاي عضالنی بر سیستم قلب و گردش خون بطور کلی 

  ) ساعت 12(فیزیولوژي تنفس  – 4

قابلیت  –) عضالت تنفسی، فشار داخل حبابچه اي، فشار فضاي جنبی(مکانیک تنفس  –آناتوموفیزیولوژي دستگاه تنفس 

کار ارتجاعی، کار غیر ارتجاعی شامل (کار تنفسی  –نقش سرفاکتانت  –قابلیت پذیرش ریوي  –ارتجاع ریه و قفسه سینه 

حداکثر شدت  –بازدم سریع در ثانیه  –حجم دقیقه اي  –حجم و ظرفیتهاي ریوي  –) یسکوزیته اي و کار مجاري هوائیکارو

قوانین گازها در  –فضاي مرده و تهویه حبابچه اي  –منحنی جریان، حجم  –حداکثر ظرفیت تنفسی  –جریان میان بازدمی 

ترکیب گازهاي خون وریدي مجاور  –و فشار گازهاي داخل حبابچه اي  ترکیب –رابطه با انتقال آنها از غشاء واحد تنفسی 

یادآوري (انتقال گازهاي تنفسی درخون  –نسبت تهویه به جریان خون  –تبادالت گازي بین حبابچه ها و خون  –حبابچه ها 

 –مختلف تشکیل دهنده آن مرکز تنفس و قسمتهاي  –تبادالت گازي در بافتها  –) اهمیت هموگلوبین در انتقال گازهاي تنفسی

اعمال  –) ارتفاعات، فعالیت عضالنی، تنفس جنین(تنفس در شرایط غیر عادي  –کنترل هومرال تنفس  –کنترل عصبی تنفس 

  . غیر تنفسی ریه ها

  ) ساعت 12(فیزیولوژي دستگاه گوارش و متابولیسم  – 5

کرکات روده  –اعمال حرکتی روده باریک  –اعمال حرکتی معده  –جویدن و بلع  –کلیات اعمال حرکتی دستگاه گوارش 

 –ترشح معده و تنظیم آن  –ترشح بزاق و گوارش شیمیائی در دهان  –بزرگ و ناحیه رکتوآنال و رفلکس اجابت مزاج 

 ترشح و گوارش روده –ترشح صفرا و عمل گوارشی آن  –ترشح اگزوکرین پانکراس و عمل گوارشی آن  –گوارش معدي 

  .اثرات فیزیولوژیک ویتامینها –تعادل رژیم غذائی  –اعمال متابولیک کبد  –جذب در دستگاه گوارش  –اي 

2فیزیولوژي 

                                                                                                                         5: تعداد واحد

  06 – 2                 عملی –نظري : نوع واحد

  1فیزیولوژي  – 2آناتومی : پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 68(نظري  –الف 

  ) ساعت 20(فیزیولوژي غدد درون ریز و دستگاه تناسلی  – 1

 –رابطه هیپوفیز با هیپوتاالموس  –فیزیولوژي غده آدنوهیپوفیز و نورهیپوفیز  –مقدمه هرمن شناسی و مکانیسم عمل آنها 

 –لوزالمعده اندوکرین و تنظیم میزان قند خون  –فیزیولوژي غده پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم  –فیزیولوژي غده تیروئید 

 –فیزیولوژي تخمدان  –فیزیولوژي تیموس و اپی فیز  –) بخش قشري و بخش مرکزي(فیزیولوژي غده فوق کلیوي 

فیزیولوژي رشد  –فیزیولوژي زایمان  –فیزیولوژي تفکیک جنسی  –فیزیولوژي آبستنی و جفت  –ماهانه فیزیولوژي سیکل 

  .فیزیولوژي پروستاگالندینها –فیزیولوژي بلوغ در پسرها  –فیزیولوژي بیضه  –فیزیولوژي یائسگی  –پستان و شیردان 



  ) ساعت 10(فیزیولوژي کلیه و تنظیم مایعات بدن  – 2

مکانیسمهاي  –فیلتراسیون گلومرولی و اندازه گیري آن  –ساختمان نفرون  –گردش خون کلیوي  –وژي کلیه آناموفیزیول

مکانیسم  –مکانیسمهاي کلیوي براي رقیق و غلیظ کردن ادرار  –گلیرانس پالسما  –توبولی براي جذب و دفع مواد مختلف 

کنترل حجم مایع خارج سلولی و غلظت الکترولیتها در آن  –مقایسه ترکیبات ادرار و خون  –خود تنظیمی گردش خون کلیوي 

  . مکانیسم ادرار کردن –

) ساعت 4(خون شریانی  PHفیزیولوژي تنظیم  – 3

بافرهاي مایع  –اثر بافرهاي خون  –انواع اسیدوز، آلکالوز و مکانیسمهاي جبرانی  –فرمول هندرسن هاسلباخ  – PHتعریف 

  . PHنقش کلیه درتنظیم  – PHنقش دستگاه تنفس در تنظیم  –بافرهاي داخل سلولی  –خارجی سلولی 

  ) ساعت 6(فیزیولوژي خون  – 4

بحث کامل درباره هموگلوبین و نقش آن در  –فیزیولوژي گلبولهاي قرمز  –فیزیولوژي بافتهاي خونساز و مراحل خونسازي 

  .فیزیولوژي پالسما و لنف –فیزیولوژي پالکتها و مکانیزم انعقاد خون  –فیزیولوژي گلبولهاي سفید  –حمل گازها 

  ) ساعت 28(فیزیولوژي دستگاه عصبی  – 5

فیزیولوژي عقده  –فیزیولوژي مغز میانی  –فیزیولوژي تنه مغزي  –فیزیولوژي نخاع شوکی  –فیزیولوژي حسهاي پیکري 

فیزیولوژي  –فیزیولوژي تاالموس  –ت و وضعیت بدن در فضا کنترل تعادل و حرک –فیزیولوژي مخچه  –هاي قاعده اي 

سیستم لیمبیک  –سیستم فعال کننده مشبک  –یادگیري و حافظه و رفلکسهاي شرطی  –فیزیولوژي قشر مغز  –هیپوتاالموس 

 –چشم فیزیولوژي  –مایع مغزي نخاعی  –تنظیم درجه حرارت بدن  –امواج مغزي  –) اوتونوم(سیستم عصبی خودمختار  –

  . فیزیولوژي چشائی و بویائی –فیزیولوژي گوش 

  ) ساعت 34(عملی  –ب 

ژنتیک

   

                                                                                                                         2: تعداد واحد

  10                     )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  بیوشیمی، بافت شناسی: پیش نیاز

   

  : سرفصل دروس

  تاریخچه، سیر تحوالت و اهمیت کاربردي و بالینی ژنتیک پزشکی – 1

  تعاریف و اصطالحات مهم و رایج – 2

  قوانین مندل - 3

  اصول توارث صفات اتوزومی غالب – 4

  اصول توارث صفات اتوزومی مغلوب – 5



  Linkedاصول توارث صفات وابسته به جنس  – 6

  اپیستازي، چگونگی و نقش آن در توارث صفات - 7

  و نیمه کشنده و فراوانی و انواع و اهمیت آنها (Lethal)ژنهاي کشنده  – 8

  (Sex limited)و محدود به جنس  (Sex influenced)ژنهاي موثر از جنس  – 9

  ساختمان، وظیفه و نقش ژن – 10

  ي ساختمانی و نقش آنها در کنترل حیات سلولژنها – 11

  در آن variationژن و علل  expressionچگونگی و مکانیسم  – 12

  در پیدایش بیماریهاي ژنتیک و مکانیسم و علل آن  penetrationنقش  – 13

  موتاسیون و مکانیسم پیدایش آن – 14

  تشابهات و اختالفات ژنتیکی پروکاریوتیکها و یوکاریوتیکها –15

  سیکل حیاتی سلول در رابطه با ژنها و کروموزومها  – 16

  ساختمان و اهمیت کروماتین جنسی مونث و مذکر – 17

  ساختمان کروموزوم – 18

  مراحل تقسیم با کاهش کروموزومی و اهمیت و نقش آن در تبادالت ژنتیکی – 19

  در انسان از نظر مسائل مربوط به کروموزومها oogenesisو  spermatogenesisسه مقای – 20

و نقش آن در انتقال خصوصیات ژنتیکی قدیم و جدید به  linkage and crossing overچگونگی و مکانیسم  – 21

  فرزندان

  یکبیماریها و اختالالت ژنت expressionو رابطه آن با  (sex ratio)نسبتهاي جنسی  – 22

  مغلوب و وابسته به جنس در انسان –فهرست بیماریهاي مهم ژنتیکی غالب  – 23

  مکانیسم هاي کنترل ژن و فعالیتهاي مربوطه در رابطه با زمان و محل – 24

25 – gene families در انسان  

و علل ژنتیکی  gene poolتعادل ژن   موتاسیونهاي جدید و حفظ فرکانس –ژنتیک جمعیت، قانون هاردي وانبرگ  – 26

  تشابهات در نژادها و قبایل مختلف

  سیستم توارث سیتوپالسمی و نقش آن در انتقال ژنتیکی و مقاومت  – 27

انواع ناهنجاریهاي تعدادي و ساختمانی  –اصول مطالعه در انسان : سیتوژنتیک و مسائل مربوط به آن از جمله – 28

دایش ناهنجاریهاي کرموزومی و علل آن، انواع مهم ناهنجاریهاي اصول تهیه کاریوتیپ، مکانیسم پی –کروموزومها 

  کروموزومی در انسان، وبندینگ و اهمیت کاربردي آن 

جنسیت فرد و نقش کروموزومهاي ایکس و ایگرگ در جنسیت فرد و نقش متقابل هرمونها، کروموزومها و ژنها در  – 29

  و فنوتیپی و رفتاري  (genetic sex)پیدایش جنسیت ژنتیکی 

  اصول ژنتیکی تشخیص بیماریهاي ارثی از غیر ارثی – 30

دوقلوها و چندقلوهاي متشابه و غیر متشابه و اهمیت ژنتیکی آن در تعیین نقش متقابل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی  – 31

  concordanceو  discordanceبراساس 

و  H L Aایمنی، توارث گروه هاي اصلی و فرعی وارهاش خون، سیستم  رابطه ژنها با سیستم: ایمونوژنتیک شامل – 32

  اهمیت ژنتیکی آن و بیماریهاي مربوط به سیستم ایمنی 



  (Pedigree)شجره نامه  – 33

  هم خونی، ازدواجهاي فامیلی و مضرات و فوائد ژنتیکی آن – 34

  (Molecular Genetics)ژنتیک ملکولی  – 35

شناسیمیکروبشناسی و ویروس 

   

                                                                                                                         5: تعداد واحد

  28                        عملی –نظري : نوع واحد

  2فیزیولوژي : پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  ) ساعت 60(نظري  –الف 

   

  ) ساعت 15(ي شناسی اصول باکتر

  تعریف و طبقه بندي باکتریها – 1

  اختالف اوکاریوتها و پروکاریوتها – 2

  تعریف و تقسیم باکتري شناسی – 3

  تاریخچه باکتري شناسی – 4

  شکل، اندازه و ساختمان تشریحی باکتریها - 5

  ترکیب شیمیائی و تولید مثل باکتریها – 6

  طرز مطالعه باکتریها – 7

  دوره هاي حیاتی باکتریها – 8

  فنوتیپیک، ژنوتیپیک و غیره: تغییرات باکتریها – 9

  متابولیسم باکتریها – 10

  اثر عوامل فیزیکی روي باکتریها – 11

  اثر عوامل شیمیائی روي باکتریها – 12

  اثر مواد ضد میکروبی روي باکتریها – 13

  اکولوژي باکتریها – 14

  اپیدمیولوژي باکتریها – 15

  بیماریزائی باکتریها – 16

  دفاع بدن در مقابل باکتریها – 17

  ) ساعت 30( باکتریشناسی سیستماتیک

  استافیلوکوك: میکروکوکاسه ها – 1

  استرپتوکوك، پنوموکوك: استرپتوکوکاسه ها – 2



  نایسریاسه ها – 3

  گونوکوك مننگوکوك، ویونال: ویونالسه ها – 4

  باسیلوسها، کلوستریدیومها: باسیالسه ها – 5

  الکتوباسیلها – 6

  کورینه فورمها، میکوباکتریومها، آکتینومیست ها، نوکاردیا: آکتی نومیستالها – 7

  سالمونالها، شیگالها، اشریشیاها، پروتئوسها، کلیسیال، سیتروباکتر، ادواردسیال، ایروینا: آنتروباکتریاسه ها – 8

  پسودومونالها – 9

  بروسالها، پرسیناها، هموفیلوسها، برده تالها، آلکالی ژنس، آکروموباکتر – 10

  باکتروئیدها، فوزوباکتریومها، لپیوتریکیا: باکتروئیدیاسه ها – 11

  ویبریوناسیه ها – 12

  اسپیریالسیه ها – 13

  اسپیروکت ها، بورلیاها، لپتوسپیرها: اسپیروکتاسیه ها – 14

  میکوپالسماها – 15

  ریکتزیاها – 16

  کالمیدیاسه ها – 17

  کلیات ویروس شناسی

  تعریف و تاریخچه – 1

  ساختمان – 2

  خواص ویروسها – 3

  تکثیر ویروسها - 4

  روابط بین ویروسها و سلول میزبان – 5

  روشهاي تشخیص بیماریهاي ویروسی – 6

  باکتریوفاژها – 7

  داروهاي ضد ویروسی – 8

  طبقه بندي ویروسها – 9

  سیستماتیک ویروس شناسی

  ویروسهاي گروه تبخال – 1

  پیکوناویروسها – 2

  پاکس ویروسها – 3

  آدنوویروسها – 4

  اریوویروسها – 5

  میکسوویروسها – 6

  ویروسهاي هپاتیت – 7

  هاري – 8



  ویروسهاي مولد سرطان – 9

  . ساعت تدریس می گردد 15ویروس شناسی سیستماتیک بهمراه کلیات ویروس شناسی جمعا در : تذکر

  ) ساعت 51(عملی  –ب 

  آشنائی با میکروسکپ و وسائل آزمایشگاه میکروبشناسی – 1

  استریلیزاسیون – 2

  طرز تهیه محیط هاي کشت میکروبی - 3

  طرز کشت و جدا کردن باکتریها - 4

  طرز تهیه گسترش و رنگ آمیزي باکتریها و دیدن تحرك آنها – 5

کوآگوالز، تخمیر ( –آزمایش ریزبینی و کشت انواع استافیلوکوکها و تشخیص استافیلوکوك بیماریزا از غیر بیماریزا  – 6

  آنتی بیوگرام –) مانتیول، تست فسفتاز و غیره

حل شدن صفرا، (آزمایش ریزبینی و کشت استرپتوموکوك، مطالعه انواع همولیز و سایر آزمایشهاي مربوط به آنها  – 7

  ، آزمایش ریزبینی الکتوباسیل)اپتوکین، تخمیر اینولین، باسیتراسین و غیره تست

گونوکوك و منگوکوك، آزمایش ریزبینی و کشت نیسریاهاي بیماریزا و غیر بیماریزا و تخمیر (مطالعه نیسریاسه ها  – 8

  )قندها، تست اکسیداز و سایر آزمایشهاي مربوط به آنها

آزمایش ریزبینی و کشت بر روي محیط هاي افتراقی، انتخابی و غنی کننده (ریاها و پیوسیانیک راه هاي مطالعه آنتروباکت – 9

  ) و تفسیر آنها، رنگ آمیزي فالژلها

  آزمایش ریزبینی و کشت و تشخیص انواع یرسینا، بروسالها، هموفیلوسها، برده تال – 10

مشاهده میکروسکپی و کشت و انجام تستهاي بیوشیمیایی و تشخیص افتراقی انواع (مطالعه انواع ویبریونها  – 11

  ) ویبریونهاي بیماریزا

آزمایش ریز بینی و کشت باسیل دیفتري و دیفتروئیدها، رنگ آمیزي گرم، آلبرت یانایس، انجام تستهاي بیوشیمی و  – 12

است براي کشت دیفتري از محیطهاي سرم منعقده، تلوریت دوپطاس، تنزدال و  الزم(تست وبروالنس باسیل دیفتري 

  مطالعه لیستریا واریزیپلوتریکس) ژلوزخون دار استفاده نمایند

مولر یا ماالشیت و (مطالعه و کشت باسیل شاربن و بعضی کلوستریدیومها، رنگ آمیزي اسپر سیاه زخم : باسیالسه ها -13

  تهاي بیوشیمیائی، مطالعه سایر باکتریهاي بی هوازي، انجام تس....)یا غیره 

مطالعه باسیل کوخ و جذام، رنگ آمیزي زیل نلسن، تلقیح به حیوان حساس، مطالعه و کشت سایر : میکوباکتریاسه – 14

  .آکتیومیست ها

  مطالعه و بررسی بورلیا، ترپوتم، لپتوسیپرا و اسپیریل ونسان: اسپیروکتاسیه ها – 15

  ....سایر باکتریها از قبیل مایکوپالسما، زیکتزیا، کالمیدیا و غیره مطالعه – 16

  روشهاي مختلف شمارش باکتریها – 17

  کارهاي عملی مربوط به ویروسها – 18

  تذکرات

باید توجه داشت که اجراي این برنامه باید در دو روز متوالی بوده و نباید فقط مجموع ساعات هفته را در یک روز  – 1

  . یرا نتایج کار انجام شده در یک روز قابل بررسی در همان روز نیستگنجاند، ز

  .مدرسین با امکانات خود برنامه را تطبیق خواهند داد – 2



الزم است چند جلسه در پایان کار عملی اختصاص به رفع مشکالت و بحث و تبادل نظر و احیاناً تمرینات مجدد داده  – 3

  . دشود و پس از آن امتحان به عمل آی

 
  بهداشت خانواده و امور جمعیتی – 3بهداشت عمومی 

                                                                                                                         2: تعداد واحد

  14 – 3                     )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  بهداشتی اصول خدمات: پیش نیاز

   

  : سرفصل دروس

  ساعت 1   )مسائل مطروحه در اکولوژي انسانی، محیط زیست انسانی تعریف و قلمرو مطالعات(کلیات اکولوژي انسانی  -

تعریف جامعه، اجتماع و جمعیت با تاکید بر اهمیت و نقش خانواده و خانوار در بافت و ساخت (محیط اجتماعی انسان  -

) اجتماعی

                                                                                                                              1 
  ساعت

  ساعت 1                 )جمعیت و ساختار جمعیت، روندهاي تغییر جمعیت(کلیات جمعیت شناسی  -

  ساعت 1                                                                          سیاستهاي جمعیتی و تنظیم خانواده -

  ساعت 1                                                           تعریف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده -

و ) ي، ازدواج، مرگ و میر، امید به زندگیمیزان موالید، بارور(شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ایران  -

 2                                                                                                میزان رشد جمعیت و تغییرات آن

  ساعت

  ساعت 1                                        بهداشت و مراقبتهاي پیش از ازدواج و قبل از دوران بارداري  -

کلیات حاملگی، عالئم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و تاثیر آن بر سالمت نوزاد و کاهش مرگ و میر  -

  ساعت 4     مادران

  ساعت 1                      کلیات بهداشت و مراقبتهاي حین زایمان، پس از زایمان و دوران شیردهی -

  ساعت 1                                                    ) با احتمال مخاطره(آسیب پذیر بارداریها و نوزادان  -

  ساعت 2                                                                     تنظیم خانواده و جنبه هاي کلینیکی آن -

  ساعت  1                              پذیر بهداشت و مراقبت نوزادان طبیعی، نارس و سایر نوزادان آسیب -

تغذیه طبیعی نوزاد و شیرخوار، شیر مادر، فواید شیرمادر، تغذیه جانشین یا مصنوعی، زیانهاي تغذیه مصنوعی، اختالالت  -

                                                                                                  شایع تغذیه اي نوزاد و شیر خوار

  ساعت 3

  ساعت 3         رشد و تکامل در دوران نوزادي، شیرخوارگی و کودکی و چگونگی تشخیص روند رشد و تکامل طبیعی -

  ساعت 1                                                                                                           ایمن سازي -



  ساعت 1                                                                                   بهداشت دوران قبل از مدرسه -

  ساعت 4                                                           ) با تمام شرح(بهداشت کودکان سنین مدرسه  -

  ساعت 2                                                                                                       کودکان معلول -

  ساعت 2                                                                 مسائل اجتماعی نوجوانان در شهر و روستا -

  ساعت 1                                                                                         بهداشت دوران سالمندي -

ایمونولوژي

   

  3: تعداد واحد

  34                                                                                                   عملی –نظري : نوع واحد

  1فیزیولوژي : پیش نیاز

  : سرفصل دروس

  )نظري 43(نظري  –الف 

  کلیات ایمونولوژي – 1

  طبیعی، مصنوعی، پروتئینی، هاپتن ها، سموم و اتوآنتی ژنها، آلرژنها: خواص و صفات آنتی ژنها – 2

  : سلولهاي صالحیت دار و اعضاي لنفاوي – 3

  پالسموسیتها، منوسیتها، ماکروتاژها، سلولهاي پالستیک ورتیکولواندوتلیال Tو  Bلنفوسیتهاي  -

  : ایمونوگلوبولین ها – 4

  ساختمان -

  IgE, IgD, IgA, IgM, IgGانواع  -

  ژنتیک ایمونوگلوبین ها  -

  تولید ایمونوگلوبولین ها  -

  : کمپلمان و اجزاء آن – 5

  ساختمان و پیدایش -

  روش هاي فعال شدن -

  ود هاي ارثی و بیماریهاي بازدارنده کمب -

  انفالماسیون، فاگوسیتوز : پاسخ هاي غیر اختصاصی - 6

  ) فعال و غیر فعال و آداپتیویا انتقالی(طبیعی، مادرزادي، اکتسابی : مکانیزم پدیده هاي مقاومت بدن – 7

  واکنش هاي آنتی ژن و آنتی بادي – 8

  (IgE)افزایش حساسیت زودرس  – 9

  سیتوتوکس سیته، ایمونوهمولیز و ایمونوسیتولیز – 10

  ایمونوکمپلکس ها – 11

  حساسیت دیررس، واسطه هاي بیولوژیک در ایمنی سلولی  - 12



  (HLA)ایمونوژنتیک  – 13

  گروههاي خونی، انتقال خون و ناسازگاریهاي مادر و جنین: ایمنوهماتولوژي – 14

  تولرانس در ایمنی  – 15

  مکانیزم، تشخیص و درمان: اتوایمونیته – 16

  : ایمونولوژي سرطان – 17

  فاکتورهاي موجود در ایجاد ایمنی سرطان -

  تشخیص هومورال و سلولی -

  ایمونواستیموالسیون -

  درمان و ایمونولوژي -

  بیولوژیک، ایمونولوژیک، شیمیائی: ایمونوسوپرسورها – 18

  ریائی، انگلی، ویروسیباکت: ایمونولوژي بیماریهاي عفونی – 19

  کمبودهاي ایمنی  – 20

  ) ساعت 17(عملی  –ب 

  کارهائی که بایستی توسط خود دانشجو انجام گیرد

  پریسیپتاسیون در لوله و درژل - 1

  رایت یا ویدال: آگلوتیناسیون میکربی – 2

  آگلوتیتاسیون خونی – 3

  آزمایش فلوکوالسیون  – 4

   

  کارهائیکه بصورت دموانستراسیون باید انجام گیرد 

  الکتروفورز و ایمونوالکتروفورز – 1

  تست کومبس – 2

  کراس ماچ – 3

  تیتراژ کمپلمان  – 4

انگل شناسی و قارچ شناسی

  4: تعداد واحد

  31                                                                                                   عملی –نظري : نوع واحد

  ایمنی شناسی: پیش نیاز

  :سرفصل دورس

  ) ساعت 43(نظري  –الف 

  ) ساعت 11(تک یاخته ها  – 1



، توکسوپالسماگوندي سارکوسیتس، ایزوسپورا )پالسمودیوم هاي ویواکس، فالسیپارم مارالریه(انگلهاي ماالریاي انسان 

، تاژکداران )لیشمانیاتروپیکا، دونووانی و برازیلینیس و ترپیانوزومها باختصار(هومنیس ویلی، تاژکداران خون و بافت 

باالنتیدیم (، مژه داران )ایر تاژکداران دستگاه گوارش و تریکوموناس واژینالیسژیاردیاالمبلیا و س(دستگاه گوارش و تناسلی 

  . پنوموسیستیس –) آنتامبا هیستولیتیکا، آمیب هاي با زندگی آزاد و سایر آمیب هاي دستگاه گوارش(آمیب ها  –) کلی

  ) ساعت 15(کرمها – 2

تنیاها، اکینوکوکوس و کیست (، ستودها )ودهاي بیماریزافاسیوال، دیکروسلیوم، شیستوزوماها و سایر تومات(ترماتودها 

آسکاریس، اکسیور، تریکوسفال، کرمهاي قالبدار، (نمادتودها  –) هیداتیک، هیمنولپیس، دیفیلوپوتریم و دي پیلیدیم

  ) تریکوسترنژیلوس، استرنژیلوئیدس، پیرك، تریشین، فیلرها و الروهاي مهاجر

  ) ساعت 8(بندپایان  – 3

گزنوپیالکئوپیس و (، سیمکس، لکتوالریوس و تري باتوماها، کک ها )دیکولوس هرمانوس و فتیریوس پوبیسپ(شپشها 

موسکادومستیکا و سوربنس، (مگس ها  –) باکتونی، پولکس ایریتانس، نوزوپسیلوس فاسییاتوس و کتنوسفالوس کانیس

ان، کولکس ها، آئدس و تئوبالدیا، فلبوتومهاي ناقل آنوفلهاي ناقل بیماري ماالریا در ایر –میازها  –) تابانوس وکزیزوپس

ارنی تودوروس تولوزانی و الهوزنسیس، آرگاس (کولیکوئیدس ها و سیمولیوم ها، کنه ها و هایت ها  –بیماري در ایران 

  . سوسکهاي خانگی و بعضی از حشرات فامیل استافیلینیده –) پرسیکوس، هیالوماریپیسفالوس، سارکوپت اسکاپیه

  ) ساعت 9(ارچها ق –4

پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، موکور، کالدوسپوریم، آسکوپوالریوپسیس، هوازریوم، استرپتوماي سس، (قارچهاي ساپروفیت 

  ) رودوتوروال

  )ماالسهزیا فورقور، کرینوباکتریوم می نوتیسما، آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، موکوکاندیداها(عوامل بیماریهاي قارچی سطحی 

اکتوتریکس، آندوتریکس، فاووس، میسلیوم، آرتروسپور، میکروسپورم ها، تریکوفیتون ها و (ي قارچی جلدي عوامل بیماریها

  ) اپیدرموفیتون

  ) اکتینوماي کوتیک ماي ستوماءویوما کوتیک ماي ستوما(عوامل بیماریهاي قارچی زیر جلدي 

  ) کاندیدا البیکانس و سایر کاندیداها(عوامل بیماریهاي قارچی مخاطی 

کریپتوکوکوس نئوفرمنس، هیستوپالسما کپسوالتوم، انواع آسپرژیلوس ها و (عوامل بیماریهاي قارچی احشائی 

  )نوکاردیاآستروئیدس

  ) ساعت 51(عملی  –ب 

  . این درس با توجه به امکانات دانشکده و رعایت موارد زیر اجرا می شود

تک یاخته شناسی  – 1

آزمایشگاهی بیماریهاي ناشی از تک یاخته ها و ارزش عملی هر یک از آنها و تکنیک هاي در این بخش روشهاي تشخیص 

آزمایش خون، نسج و مدفوع و روشهاي برداشت نمونه و ارسال به آزمایشگاه، رنگ آمیزي و آزمایش میکروسکپی آنها 

  .آموزش داده شود

   

  کرم شناسی  – 2



اي کرمی، تکنیک هاي آزمایش مدفوع و ادرار، مطالعه مرفولوژیکی هر در این بخش روشهاي تشخیص آزمایشگاهی بیماریه

  . یک از کرمها و تخم و الرو و میزبان واسط آنها آموزش داده شود

   

  حشره شناسی– 3

  . در این بخش بیولوژي و تشخیص مرفولوژیکی بند پایان مهم از نظر انتقال بیماري و طرق مبارزه با آنها آموزش داده شود

   

  قارچ شناسی – 4

در این بخش روشهاي تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي قارچی، نمونه برداري، آزمایش مستقیم و کشت ماکروسکپی 

  . قارچهاي ساپروفیت و بیماریزا آموزش داده شود

   

پاتولوژي عمومی

  5: تعداد واحد

  42                                                                                                   عملی –نظري : نوع واحد

  ایمنی شناسی –میکربشناسی : پیش نیاز

  ) ساعت 60: (سرفصل دروس

  نظري: الف

  : طرز نامگذاري بیماریها –تعریف تاریخچه و اهمیت پاتولوژي  – 1

  : آمیب و مرگ سلولی – 2

عوامل  RNA, DNAمهار سنتز  –مهار سنتز پروتئین  –دژنرسانس هیالین  –دژنرسانس چربی  –رسانس هیدروپیک دژن

  ایمونولوژیک و بیولوژیک مولد آسیب سلولی –ایسکمیک –شیمیائی  –فیزیکی 

  کالسیفیکاسیون پاتولوژیک  –نکروز سلولی و انواع مختلف آن 

  مرگ جسمانی یا مرگ تمام بدن و عالئم قطعی آن 

  : التهابات و ترمیم نسجی – 3

  انواع التهابات حاد، تحت حاد و مزمن

  التهابات اختصاصی و غیر اختصاصی

  مکانیسم بوجود آمدن التهاب و مرحله بحرانی التهاب حاد

  عالئم ماکروسکوپی و میکروسکوپی التهاب

  مایعات و سلولهاي التهابی

  نتیجه نهائی التهاب

  رویش مجدد بافتهاي آسیب دیده یا رژنرسانس

  التیام زخم

  راکسیونهاي عمومی بدن بهنگام التهاب



  عوامل موثر در استعداد پذیرش عفونتها

  : اختالل رشد و دیفرانسیاسیون سلولی - 4

  تعریف دیفرانسیاسیون و ردیفرانسیاسیون

  آتروفی و انواع آن 

  هیپرتروفی و چاقی

  پالزي و آپالزيهیپو

  فرق هیپرپالزي و نئوپالزي –هیپرپالزي و علل بوجود آورنده آن 

  متاپالزي و انواع آن 

  دیسپالزي، آناپالزي و نئوپالزي

  :کلیات درباره تومورها و سلولهاي نئوپالستیک خوش خیم و بدخیم – 5

  خصوصیات سلولهاي نئوپالستیک 

  طبقه بندي و نامگذاري تومورها

  ورهاي خوش خیم و بدخیمفرق بین توم

  عوامل سرطانزا و علل سرطان 

  بحث کلی درباره نئوپالسم گیاهان و حیوانات

  مراحل قبل از سرطان 

  درجه بندي بدخیمی سلولها و مراحل پیشرفت سرطان

  عوامل موثر در پیش آگهی سرطانها

  علت مرگ در بیماران سرطانی

  شیوع سرطانها و پیشگیري از سرطان

  راه هاي تشخیص سرطانها 

  سندرمهاي پارانئوپالزیک 

  صفات کلی تومورهاي شایع بدن 

  راه هاي درمان سرطانها

  : ترومبوزآمبولی و انفارکتوس –اختالالت توزیع خون و مایعات در بدن  - 6

  کم خونی موضعی یا ایسکمی و کم خونی عمومی یا آنمی –پرخونی موضعی یا احتقان، پرخونی عمومی پاپلتور 

  ادم یا خیز و انواع آن  –توزیع غیر طبیعی مایعات  - توزیع طبیعی مایعات

  خونریزي ها و هموستاز

  شوك و دزهیدراتاسیون

  آمبولی –ترومبوز 

  انفارکتوس و گانگرن 

  : و انگلیقارچی  –ویرال  –ریکتزیال  –بیماریهاي حاد و مزمن باکتریال  – 7



سیاه  –عفونت دیفتري  –پنوموکوکسیک و مننگوکوکسیک  –استرپتوکوکسیک  –ضایعات عفونتهاي حاد استافیلوکوکسیک 

جذام  –سیفلیس  –ضایعات باکتریال اختصاصی مانند سل  –طاعون و سیاه زخم  –وبا  –اسهال باسیلی  –حصبه  –سرفه 

  سارکوئیدوز و لنفوگرانولومها  –

  ه از ریکتزیاهاضایعات حاصل

  چشمی و عصبی –احشائی  –ضایعات ویروسی جلدي 

  عفونتهاي قارچی سطحی و عمقی

  ) پروتوزوئرها و متازوئرها(بیماریهاي حاصله از پارازیت ها 

  : ضایعات فیزیکی و شیمیائی و ضایعات مربوط به باال رفتن سن – 8

  انرژي الکتریکی و اشعه یونیزان –اشعه نورانی  –حرارتی  –ضایعات مکانیکی 

  انوکسی ها و هیپوکسی ها 

  مسمومیت ها

  ضایعات مربوط به پیري

  :پیگمانتاسیون بافتها و بیماریهاي متابولیک – 9

  یرقان  –بحث کلی درباره هموکروماتوز  –هموگلوبین و پیگمانهاي حاصله از تجزیه آن 

  پورفیرین ها و پورفیري ها

  فنیل کتونوري و ارژیري –خال کوبی  –انتراکوز  –مالنوز 

  بیماریهاي انباشتگی گلیکوژن و چربی –دیابت قندي  –نقرس 

  ضایعات حاصله از فقر مواد غذائی

  : بیماریهاي حاصله از اختالالت کروموزومی و ژنتیک – 10

  کاریوتیپ طبیعی

  بیماریهاي اتوزومی

  بیماریهاي مربوط به کروموزومهاي جنسی

  ماریهاي ژنتیک کلیات درباره بی

  رابطه انومالی کروموزومی و سرطان

  : بیماریهاي ایمونولوژیک – 11

  بحث کلی درباره راکسیونهاي ایمونولوژیک

  سیستم ایمنی بدن

  آنتی بادیهاي هومورال و سلولی و ضایعات بافتی حاصله از راکسیونهاي ایمونولوژیک

  تحمل ایمونولوژیک و بیماریهاي اتوایمون

  بندي بیماریهاي ایمونولوژیکاساس طبقه 

  کلیات در مورد جلوگیري و درمان بیماریهاي ایمونولوژیک

  : پیوند هاي بافتی و چگونگی رد پیوند – 12

  نامگذاري پیوندها 

  انتخاب بهترین پیوند



  علت پیوند

  طریق تخفیف راکسیون میزبان براي پذیرش پیوند

  : کلیات درباره بیماریهاي زن آبستن – 13

  غیرعادي جفت و آبستنی هاي نابجا و ناهنجاریهاي جفتاتصال 

  اختالالت بند ناف و مایع آمنیوتیک 

  نئوپالسم هاي مربوط به آبستنی

  عوارض مربوط به زایمانهاي مشکل

  : کلیات درباره بیماریهاي جنین و نوزاد– 14

  بیماریهائی که قبل از تولد باعث مرگ جنین می شوند

  . یمان یا دوران نوزادي بوجود می آیندبیماریهائی که در موقع زا

  نارس بودن و یا زیاد رس بودن نوزاد

  بیماري همولیتیک نوزاد

  ) ساعت 51(عملی : ب

  : راهنمائی درباره کارهاي عملی و اصول هیستوتکنیک

  و نکروز سلولی  –دژنرسانس هیالین  –دژنرسانس هیدروپیک و دژنرسانس چربی 

  سیکاتریس زخم –بافت گرانوالسیون  –التهاب مزمن  –التهاب حاد 

  ضایعات قارچی سطحی و عمقی  –گرانولومهاي سلی و سارکوئیدي 

  ضایعات متازوئرها –ضایعات پروتوزوئرها  –ضایعات ویرسی پوستی و احشائی 

  انفارکتوس و گانگرن –ترومبوز و آمبولی  –احتقان حاد و مزمن 

  متاپالزیها –هیپرپالزي و هیپوپالزي  –آتروفی و هیپرتروفی 

  مقایسه سیتولوژي خوش خیم و بدخیم

  لیومیوم و لیومیوسارکوم –فیبروم و فیبروسارکوم  –پاپیلوم و کارسینوم 

  کندروم و کندروسارکوم  –استئوم و استئوسارکوم  –آنژیوم و آنژیوسارکوم 

  مول و کوریکوکارسینوم 

جنین شناسی

   

  2: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد

  43                                                                                                      بافت شناسی: پیش نیاز

   

  ) ساعت 34: (سرفصل دروس

  جنین شناسی عمومی: الف



  گامتوژنز –تکامل سلولهاي جنسی  – 1

  ایگوتز –لقاح : تکامل جنین در هفته اول – 2

  تکامل تکمه جنین ساز –النه گزینی : تکامل جنین در هفته دوم – 3

  ) تشکیل مزوبالست و نتوکورد(گاستروالسیون : تکامل جنین در هفته سوم – 4

  تشکیل سه الیه جنینی : »دوره آمبریونی«تکامل جنین از هفته چهارم تا هشتم  – 5

  »دوره فتال«تکامل جنین از ماه سوم تا نهم  – 6

  ) کیسه آب، بند ناف، جفت(تکامل ضمائم جنین  –خصوصیات دوره فتال 

  ناهنجاریهاي مادرزادي – 7

  جنین شناسی اختصاصی: ب

  ) اسکلت عضالت، تکامل اندامهاي فوقانی و تحتانی(تکامل سومیت ها  –تکامل مزودرم پاراکسیال و نوتوکورد  –کلیات – 1

  ) تشکیل کلیه حقیقی، مثانه، پیشابراه، ناهنجاریهاي دستگاه ادراري(تکامل دستگاه ادراري : تکامل مزودرم واسطه اي – 2

  تعیین جنس، مراحل مختلف تکامل جنسی، ناهنجاریهاي دستگاه تناسلی: تکامل دستگاه تناسلی – 3

  دي، ناهنجاریهاي قلب و عروقتکامل قلب، تکامل شریانها، تکامل وری: تکامل دستگاه گردش خون – 4

  ناهنجاریهاي آنورکتال) تشکیل لوله گوارش، تکامل پانکراس، تکامل کلوآك(تکامل دستگاه گوارش : تکامل آنتوپالست – 5

  تکامل صورت و بینی، تلکامل کام، تکامل دندانها – 6

  تکامل لوله عصبی اولیه، ناهنجاریهاي دستگاه عصبی: تکامل اکتوبالست – 7

  تکامل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک : تکامل دستگاه عصبی خودکار – 8

  تشکیل پالکودهاي حسی، تکامل چشم، تکامل گوش، تکامل دستگاه بویائی: تکامل اعضاء حسی – 9

  تکامل غدد مترشحه – 10

  تهیه الم سیتولوژي –) کارت کروموزومی(تهیه کاریوتیپ : کارهاي عملی – 11

   

     

  دکتري پزشکی سرفصل دروس دوره

  نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي: مرحله دوم

دروس فیزیوپاتولوژي

   

  14: تعداد واحد

  51                                                                                            )ساعت 238(نظري : نوع واحد

  نشانه شناسی: پیش نیاز

   

  : سرفصل دروس

بیماریها و عوامل موثر در  –هدف از آموزش این دروس آشنا نمودن دانشجو با مبانی فیزیولوژیک، مکانیزم ایجاد تظاهرات 

  . براساس فیزیوپاتولوژي تدریس می شود) در این قسمت کلیه اطالعات مربوط به بیماریها. آنها بطریق تحلیل گرانه است



اه گوارش، قلب و عروق، غدد داخلی و متابولیسم، خون، ریه، کلیه و دروس فیزیوپاتولوژي شامل بیماریهاي دستگ

روماتیسمی است و منابع مورد استفاده جهت قسمتهاي فوق کتابهاي داخلی مانند هاریسون، سیسیل و اکسفورد و نیز 

این مجموعه با  براي سایر قسمتها از منابع مندرج در ضمیمه. کتابهاي فیزیوپاتولوژي با راهنمائی استاد مربوطه است

  . راهنمائی استاد مربوطه استفاده خواهد شد

سرفصل دروس دستگاه ها در صفحات بعد آورده شده است و شرح مفصل تر رئوس برنامه برخی از دستگاه ها در جزوه 

  . اي ضمیمه این مجموعه است

بیماریهاي گوارش

   

  51 – 1                                                                                         )ساعت 40(سرفصل دروس 

اساس فیزیوپاتولوژي ) مکانیسم عمل بلع، اسفنکترهاي فوقانی و تحتانی مري(آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژي : مري – 1

، فیزیوپاتولوژي تشخیص و درمان از وفاژیت، اسپاسم )اژيرگورژیناسیون و ادینوف –دردمري  –دیسفاژي (عالئم مري 

منتشر مري و تغییرات در بیماریهاي کالژن و 

  ساعت 3                                                                                  اسکلرودرما

، اساس )مکانیسم ترشح معده –ه معده مکانیسم تخلی(آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژي : معده و دوازدهه – 2

فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان زخم پپتیک در معده و اثنی عشر، سرطانها، گاستریتها، بررسی اولسرهاي ناشی از دارو 

سندرم  –و استرس 

  ساعت 5                                                                                                          زولینجرالسیون

حرکات روده، مکانیسم جذب آب، الکترولیتها، پروتئینها، چربیها، (آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژي : روده باریک – 3

، پاتوفیزیولوژي، تشخیص و درمان، سندرم سوء جذب و سندرم سوء هضم، )کربوهیدراتها، ویتامینها و آهن، کلسیم و فسفر

  سوء هضم و بررسی افتراقی آنها، انگلهاي رودهعلل سوء جذب و 

انواع اسهال اسموتیک، ترشحی و مخلوط و هیپرموبیلیتی، تومورها، سل، ویپل و لنفاژکتازیها، کرون،  –اسهال و مکانیسم آن 

  ساعت 8                                            سندرم رشد میکروبی و یا لوب بسته، سندرم از دست دادن پروتئین

مکانیسم عمل دفع و حرکات روده بزرگ، جذب آب و نمک (آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژي : روده بزرگ – 4

  . ، پاتوفیزیولوژي اسهال، درد و تنسم، اسهال بلغمی و انواع اسهالهاي خونی)اسفنکتروهاي رکتنوم

دیورتیکولیت، کولیت اولسروز، کرون، آمیب، روشهاي تشخیصی، رکتنوراژي، تومورها و پولیپ، : بیماریهاي روده بزرگ

  ساعت 5                                                              سل، کولیتهاي عفونی، سندرم کولون تحریک پذیر

حل پروتئینها، چربیها، مکانیسم و مرا: نقش کبد درمتابولیسم کربوهیدراتها(کبد، آناتومی و بافت شناسی فیزیولوژي – 5

 –، فیزیوپاتولوژي تشخیص و درمان انواع سنگهاي صفراوي، متابولیسم و پاتوژنز عوارض داروها در کبد )تشرح صفرا

آبسه ها، تومورها و  –روشهاي تشخیصی هپاتومگالی و فیزیوپاتولوژي تشخیص و درمان آنها  –فیزیوپاتولوژي یرقان 

  ساعت 16          سیروز کبدي



می و بافت شناسی، فیزیولوژي ترشح خارجی پانکراس، پاتوفیزیولوژي، تشخیص و درمان پانکرآتیت آناتو: لوزالمعده – 6

 3                                                                        .هاي حاد و مزمن، تغییرات پانکراس فیبروسیستیک

  ساعت 

بیماریهاي قلب و عروق

   

  51 – 2                                                                                        )ساعت 40: (سرفصل دروس

  :قلب و عروق طبیعی – 1

بطور (تنظیم متابولیسم میوکارد  –اعصاب قلب  –گردش خون قلب  –فعالیت الکتریکی قلب  –فیزیولوژي  –آناتومی 

  ساعت 2      )مختصر

  ساعت 4 ماریهاي قلب و عروق بر مبناي فیزیوپاتولوژي و معاینه بیماران قلبیتظاهرات بالینی بی – 2

بررسی وضع  –) بطور مختصر(سیانوز و غیره  –سنکوپ  –ورم  –طپش قلب  –تنگی نفس و انواع مختلف آن  –درد سینه 

لمس و بررسی  –مشاهده  –ب معاینه قل –معاینه وریدها  –نحوه اندازه گیري فشار خون  –معاینه شرائین  –عمومی بیمار 

بررسی صداها طبیعی و صداهاي غیر طبیعی بر مبناي فیزیولوژي و فیزیوپاتولوژي، انواع  –سمع قلب  –ضربه هاي جلوقلبی 

  سوفل ها و مکانیسم ایجاد آنها 

  ساعت 2                 )بجزالکتروکاردیوگرافی(پاراکلینیک، درتشخیص بیماریهاي قلب و عروق  – 3

  )بطورمختصر(نوکلئرکاردیولوژي  –هولتر  –تست ورزش  –وکتوکاردیوگرافی  –اکوکاردیوگرافی  –رادیوگرافی 

  ساعت 3                                                                        اصول الکتروفیزیولوژي قلب طبیعی – 4

  )بطور مختصر(هیپرتروفی هارپیس میکر  –بلوکها  –تم و هدایت کلیات ایجاد و انتشار امواج الکتریکی، اختالالت ری

  ساعت 2                                                                                                   تب روماتیسمی – 5

  ريپیشگی –پیش آگهی  –درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –عالئم  –فیزیوپاتولوژي  –علت 

  ساعت 4                                                                                    بیماریهاي دریچه اي قلب – 6

تشخیص افتراقی  –تشخیص  –فیزیوپاتولوژي  –علل  –تنگی و نارسائی دریچه هاي میترال، آئورت، سه لتی و شریان ریوي 

  پیش گیري –پیش آگهی  –درمان 

  ساعت 3                                                                                    :بیماریهاي مادرزادي قلب – 7

فیزیوپاتولوژي،  –علل بیماریهاي مادرزادي  –تغییرات گردش خون پس از تولد  –جنین شناسی قلب، گردش خون در جنین 

منجمله باز بودن دیواره بین دو (شگیري انواع شایع بیماریهاي مادرزادي قلب پیش آگهی و پی –درمان  –تشخیص افتراقی 

  ) دهلیز، باز بودن دیواره بین دو بطن، باز بودن مجراي شریانی، تترالژي نالوت

  ساعت 3                                                                                    افزایش فشار خون شریانی – 8

  .پیشگیري –پیش آگهی  –درمان  –موارد اورژانس  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –فیزیوپاتولوژي  –علل 

 –پیش آگهی  –درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –کاهش فشار خون شریانی، شوك، سنکوپ، علل فیزیوپاتولوژي  – 9

  ساعت 1                                                                                                                  پیشگیري

  ساعت 4                                                                                      بیماریهاي عروق کرونر – 10



 –گردش خون در عروق کرونر و عوامل تنظیم کننده آن  –متابولیسم میوکارد  –فاکتورهاي خطر  –علل ایجاد آترواسکلروز 

عوارض درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –انفارکتوس میوکارد  –آنژین صدري و انواع آن  –فیزیوپاتولژي ایسکمی 

  پیش گیري –پیش آگهی  –

  ساعت 2                                                                                         بیماریهاي عضله قلب – 11

درمان پیش آگهی و  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –فیزیوپاتولژي  –انواع  –علل  –کاردیومیوپاتی ها  –میوکاردیتها 

  پیشگیري

  ساعت 3                                                         نارسائی قلب و انواع آن و اورژانس هاي آن – 12

  .پیش آگهی و پیش گیري –درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –فیزیوپاتولژي  –علل 

  ساعت 1                                                                                            بیماریهاي پریکارد – 13

درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –فیزیوپاتولوژي  –علل  –پریکاردیت هاي مزمن و انواع آن  –پریکاردیتهاي حاد 

  پیش گیري –پیش آگهی 

  ساعت 1                                                                                          اندوکاردیت عفونی – 14

  یش گیري پ –درمان پیش آگهی  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –عالئم  –فیزیوپاتولوژي  –علل 

  ساعت 2                                                        افزایش فشار خون در عروق ریه و قلب ریوي – 15

تشخیص افتراقی درمان  –تشخیص  –فیزیوپاتولوژي  –علل  –انفارکتوس ریه  –آمبولی ریه  –هیپرتانسیون اولیه و ثانویه 

  پیش گیري –پیش آگهی  –

  ساعت 1                                                                                               لب و ریهاحیاء ق – 16

  ساعت 1                                                                                              بیماریهاي شرائین – 17

 –بیماري برگر : شرائین کوچک. آنوریسم و پارگی آئورت –تاکایا  –سندروم لریش  –تیت ها آئور: شرائینی بزرگ شاخه آن

  آمبولی –واسکوولیت ها 

  پیشگیري –پیش آگهی  –درمان  –تشخیص افتراقی  –تشخیص  –علل، فیزیوپاتولوژي 

  ساعت 1                                                                                             بیماریهاي وریدها – 18

تشخیص  –تشخیص  –فیزیوپاتولوژي  –علل  –واریس  –ترومبوفلیت، فلبوترومبوز  –وریدهاي محیطی  –وریدهاي بزرگ 

  .پیش گیري –پیش آگهی  –درمان  –افتراقی 

داخلی و متابولیسمبیماریهاي غدد 

   

  51 – 3                                                                                        )ساعت 32: (سرفصل دروس

  ساعت 1                                                                                       کلیات آندوکرینولوژي – 1

  ساعت 1                                                                 یزیولوژي هیپوتاالموس و هیپوفیزقدامیف – 2

مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم و اصول تستهاي تشخیصی و درمان زیادي و : اختالالت ترشح هورمون رشد – 2

کاهش ترشح هورمون 

  ساعت 1                                                                                                            رشد



  ساعت 1                                                فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان کم کاري هیپوفیز – 4

تشخیص و درمان تومورهاي  –و اصول تستهاي تشخیصی ازدیاد پروالکتین مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم  – 5

  ساعت 1       هیپوفیز

، مکانیسم ایجاد و فیزیولوژي عالئم و اصول تستهاي تشخیصی و ADHفیزیولوژي و تنظیم ترشح : هیپوفیز خلفی – 6

 ADH                                                                                      1درمان دیابت بیمزه و ترشح نابجاي 

  ساعت

  ساعت  D                               1متابولیسم و اثرات ویتامین  –متابولیسم و تنظیم کلسیم و فسفر – 7

مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم و اصول تستهاي تشخیصی هیپرگلسمی، تشخیص و درمان پرکاري  – 8

  ساعت 1 پاراتیروئید

مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص و درمان هیپوگلسمی، تشخیص و درمان کم کاري پاراتیروئید و  – 9

                                                                                                                       استئوماالسی

  ساعت 1        

  ساعت 1                        سنتز، ترشح، مکانیسم و تنظیم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي تیروئید  – 10

  ساعت 1                                                                            آزمون هاي فونکسیون تیروئید – 11

  ساعت 1       فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان گواترهاي ساده و آندمیک –تقسیم بندي بیماریهاي تیروئید  – 12

گریوز، فیزیوپاتولوژي، عالئم غیر تیروئیدي بیماري  –علل، فیزیوپاتولوژي، عالئم، بیماري گریوز : پرکاري تیروئید – 13

  ساعت 2                       تفاوتهاي گواتر توکسیک، گره بی بیماري باز دو، تشخیص و درمان پرکاري تیروئید

  ساعت 1کره تینیسم  –تیروئید  –علل، فیزیوپاتولوژي، عالئم و تستهاي تشخیصی و درمان کم کاري  – 14

مکانیسم تنظیم انرژي سوخت ساز، فعل و انفعاالت بدن پس از صرف غذا، متابولیسم بی  –متابولیسم هیدرات دوکربن  – 15

 1                                                                                                                              غذائی

  ساعت

           و اثرات محیطی انسولین، تنظیم قند خون، هورمونهاي ضد انسولینساختمان شیمیائی، مکانیسم تنظیم ترشح  – 16

  ساعت 1

تعریف، شیوع پاتوژنز، اتیولوژي، طبقه بندي فیزیوپاتولوژي (علل مختلف اختالل در متابولیسم مواد قندي، بیماري قند  – 17

 1                                                                                          )عالئم و اصول تستهاي تشخیصی

  ساعت

اتیولوژي، پاتوژنزوفیزیوپاتولوژي عالئم و اصول تستهاي تشخیصی و درمان اغماي : سندرمهاي حاد دیابتیک – 18

کتواسیدوز و 

  ساعت 1                                                                                                              هیپراسموالر

 1           نوروپاتی و عوارض پوستی –میکروآنژیوپاتی، ماکروآنژیوپاتی : فیزیوپاتولوژي عوارض بیماري قند – 19

  ساعت

  ساعت 1                                         کنترل بیماري قند با رژیم، داروهاي خوراکی و انسولین – 20

  ساعت 1  علل، طبقه بندي، فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص افتراقی و اصول تستهاي تشخیصی و درمان: یپوگلیسمیه – 21



 1      سنتز، ترشح، مکانیسم و تنظیم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي قشر فوق کلیوي و اصول تستهاي تشخیصی – 22

  ساعت

  ساعت 1      ان پرکاري قشر فوق کلیهمکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص و درم – 23

  ساعت 1   مکانیسم ایجاد و فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص و درمان کم کاري قشر فوق کلیه – 24

متابولیسم و اثرات فیزیولوژیک کاتکول آمینها، انتقال دهنده ها کاذب، ارتباط با بیماریهاي روانی و عصبی، ارتباط با  – 25

 1     شار خون، فشار خون آندوکرین، فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص و درمان فئوکروموسیتومفشار خون و داروهاي ف

  ساعت 

جنین شناسی، تکامل جنینی و اختالالت داخل جنین در تکامل، فیزیولوژي هورمونهاي : فیزیوپاتولوژي غدد تناسلی مرد – 26

  ساعت 1                                                                     گونادوتروپ و آندروژنها و اختالالت آن

  ساعت 1مکانیسم ایجاد، فیزیوپاتولوژي عالئم و اصول تستهاي تشخیصی و درمان کمبود آندروژنها در مرد  – 27

  ساعت 1                                                                         بررسی آمنوره از نظر آندوکرین – 28

  ساعت 1                                                                                      هیرسوتیسم و ویریلیسم – 29

  ساعت 1                                                                                                     هیپرلیپیدمیها – 30

  ساعت 1                                                                                                              چاقی – 31

بیماریهاي خون
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ساختمان مغز استخوان و  –سلولهاي منشاء و پیشتاز سلولهاي خونی لنفاوي : لنفاوي –فیزیولوژي سیستم خونساز  – 1

کلیاتی در مورد اختالالت  –چگونگی تکثیر و تمایز سلولهاي خونی در مغز استخوان کنترل و عوامل موثر در خونسازي 

تکثیر و تمایز سلولهاي منشاء و 

 1                                                                                                                      پیشتاز

  ساعت

تقسیم بندي مورفولوژیک کم خونی ها، کاربرد الم خون  (MCV-MCH-MCHC-MCD)اندکس هاي گلبولهاي قرمز  – 2

  ساعت 1                                                                                               محیطی و مغز استخوان

چگونگی مکانیسمهاي جبرانی بدن در آنمی ها و تقسیم بندي  –مکانیسم ایجاد عالئم در آنمی ها : فیزیوپاتولوژي آنمی ها – 3

  ساعت 1                                 آنمی ها از نظر پاتوفیزیولوژیک، نشانه هاي بالینی کم خونی ها بطور اعم

نشانه هاي  –متابولیسم آهن چگونگی ایجاد آنمی فقر آهن : متابولیسم آهن و آنمی فقر آهن و آنمی بیماریهاي مزمن – 4

هموسبدروز  –آنمی هاي سیدروپالستیک  –رفراکتوري آنمیادیس اریتروپوئزیس  –بالینی و خون شناسی و درمان فقر آهن 

و 

                                                                                                                       اتوزهموکروم

  ساعت 2        



و اسید فولیک اتیولوژي، طبقه بندي و چگونگی  B-12متابولیسم نوکلئوپروتئینها و ویتامین : آنمی هاي مگالوپالستیک – 5

  ساعت 1     عالئم بالینی و خون شناسی و درمان آنها –ایجاد عالئم در جریان آنمی هاي مگالوپالستیک 

علل، عالئم  –آپالزي کامل، آپالزي خالص هرکدام از رده هاي سلولهاي خونی : نارسائی مغز استخوان و پان سیتوپنی – 6

 1                                                                                                شناسی و درمان بالینی و خون

  ساعت

فیزیوپاتولوژي کم خونی هاي عفونت مزمن، بیماریهاي مزمن کلیه، بیماریهاي مزمن کبد، : کم خونی هاي ثانوي – 7

  ساعت 1     سرطان هاي کم خونی میلوفیتزیک، کم خونی حاملگی بیماریهاي آندوکرین، بیماریهاي کالژن، 

کلیاتی در مورد همولیز، علل داخل و خارج گلبولی، نشانه : فیزیوپاتولوژي همولیز و آنمی هاي همولیتیک و هیپراسپلنیسم – 8

هموگلوبینوري (وبینوري ها هاي بالینی و خون شناسی و درمان آنمی هاي همولیتیک، ارثی، آنزیموپاتی، و اتوایمیون، هموگل

  ساعت 5                                           ....)سیکل سل و غیره –تاالسمی (، هموگلوبینوپاتیها )حمله اي شبانه و غیره

  ساعت 1        فیزیولوژي گلبولهاي سفید، تغییرات کمی و کیفی در بیماریهاي مختلف: فیزیوپاتولوژي گلبولهاي سفید – 9

فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و خونشناسی و درمان لوسمی هاي حاد : علل، طبقه بندي): حاد و مزمن(لوسمی ها  - 10

 3                                                                                          و مزمن اریترولوکمیا و انواع دیگر

  ساعت

  ساعت 1   در کم خونی آپالستیک، بیماریهاي بدخیم خون و انواع دیگر: نپیوند مغز استخوا – 11

اولیه و (فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و خون شناسی و تشخیص و درمان پلی سیتمی : بیماریهاي میلوپرولیفراتیو – 12

 1                                                                           ، فیبروز، و ترومبوسیتمی اولیه و ثانوي)ثانوي

  ساعت 

طبقه بندي، فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و خونشناسی و درمان هوجکین، لنفومهاي غیر هوجکینی، : لنفوم ها – 13

 2                                                                                                  بورکیت و مایکوزیس فونگوئید

  ساعت

طبقه بندي، فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و خونشناسی و درمان : دیسکرازي پالسما سل ها و ایمونوگلوبولینها – 14

 1                                                               میلوم مولتیپل، ماکروگلبولین امی و بیماریهاي زنجیره سنگین

  ساعت

  ساعت 1                                                                            فیزیولوژي هموستاز: هموستاز – 15

فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و آزمایشگاهی و درمان انواع ارثی و ): عروقی و پالکتی(بیماریهاي خونریزي دهنده  – 16

  ساعت 2                        ی، پورپوراي ترومبوسیتوپاتیک، پورپوراي ترمبوسیتوپنیکاکتسابی، پورپوراي عروق

فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی و آزمایشگاهی و درمان انواع ارثی و ): اختالالت انعقادي(بیماریهاي خونریزي دهنده  – 17

  ساعت 2                                                ، آنتی کواگوالنتDICفیبرینولیز،  –از قبیل هموفیلی، اکتسابی 

کلیاتی  –عوارض انتقال خون و درمان  –فرآورده هاي خونی و کاربرد آن  –گروه هاي خونی : ایمونوهماتولوژي – 18

  ساعت 2                                                                                      درباره بیماریهاي همولیتیک نوزادان

کلیاتی در مورد کینتیک تومورها و مکانیسم ایجاد سندرم هاي : کینتیک تومورها و سندرمهاي پارانئوپالزیک – 19

  ساعت 3                          ه بیماران انکولوژياورژانسهاي مربوط ب –کلیات شیمی درمانی تومورها  –پارانئوپالزیک 



بیماریهاي ریه
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  ساعت 1                                                                          مروري بر آناتومی دستگاه تنفس – 1

مروري بر نشانه شناسی اختصاصی دستگاه تنفس و مکانیسم ایجاد صداهاي تنفس طبیعی و غیرطبیعی و روشهاي  – 2

 3                                                                                                             تشخیص آزمایشگاهی

  ساعت

  ساعت 3                                                        تهویه و پرفوزیون، تبادل گازها و کنترل تنفس – 3

  ساعت 2                                                                                                   تعادل اسیدوباز – 4

  ساعت 2                              فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان آستم و رینیت آلرژیک – 5

  ساعت 2     )تراکنیت، برنشیت ساده و مزمن، آمفیرم(فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان بیماریهاي انسدادي ریه  – 6

حساسیتی، شغلی، گرانولومی، واسکولیتها و (فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان بیماریهاي منتشر ریه  – 7

  ساعت 2        )غیره

  ساعت 1                            فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان آمبولی و انفارکتوس ریه – 8

ویروسی، باکتریائی، (ئم، تشخیص و درمان عفونتهاي غیر سلی ریه مکانیسمهاي دفاعی ریه و فیزیوپاتولوژي، عال – 9

  ساعت 3 ....)قارچی 

  ساعت 1                              فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان آبسه ریه و برنشکتازي – 10

  ساعت 4                                         فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان بیماریهاي سل – 11

  ساعت 2) اختالالت جنب فیزیوپاتولوژي تجمع مایع، جنبی آمپیم پنوموتوراکس و نئوپالسم ها – 12

  ساعت 2                                                                                                  تومورهاي ریه – 13

  ساعت 2      و نارسائی حاد و مزمن ریوي  ARDSتشخیص و درمان فیزیوپاتولوژي، عالئم،  – 14

  ساعت 1                                                                  تظاهرات ریوي بیماریهاي سیستمیک – 15

  ساعت  1                                                                        )در اختیار استاد(بیماریهاي متفرقه  -16

بیماریهاي کلیه
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آناتومی و هیستولوژي و فیزیولوژي کلیه، جریان خون کلیوي، فیلتراسیون گلومرولی و عوامل تنظیم کننده آن تنظیم  – 1

خودبخودي فیلتراسیون گلومرولی و جریان خون کلیوي، تاثیر مواد تنگ کننده عروق در جریان خون کلیوي، نقل و انتقال 

 D 2ویتامین  رنین آنژیوتانسین، اثر کلیه در تنظیم کلسیم و فسفر و سدیم، پتاسیم، آب، هیدروژن و سایر مواد، سیستم

  ساعت 



  : فیزیوپاتولوژي نشانه هاي بیماریهاي کلیه - 2 

  ساعت 2                                            هماتوري، پرتئینوري، دیزوري، پلی اوري، اولیگوري و خیز

  ساعت 2                                                  ي کلیهروشهاي تشخیص آزمایشگاهی در بیماریها – 3

  ساعت 2علل، فیزیوپاتولوژي عالئم، تشخیص و درمان گلومرولرنفریت حاد و نارسائی حاد کلیه  – 4

  ساعت 2                           علل، فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان نارسائی مزمن کلیه و اورمی – 5

  ساعت 2فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان عفونتهاي کلیه و مجاري ادراري و نفریت انترستیسیل  – 6

  ساعت 2                                            علل، فیزیوپاتولوژي تشخیص و درمان سندرم نفروتیک – 7

  ساعت 2                                                                                پرفشاري خون اولیه و کلیوي – 8

  ساعت 2                                                                                      کلیه و بیماریهاي کالژن – 9

  ساعت 2                                                                                کلیه و بیماریهاي سیستمیک – 10

  ساعت 2                                                                             کلیه و آبستنی، کلیه و داروها – 11

  ساعت 2                                                                                    آب و الکترولیتها و کلیه – 12

  ساعت 2                                                                                           اختالالت اسیدوباز – 13

  ساعت 2                                                          بیماریهاي مادرزادي کلیه و تومورهاي کلیه – 14

  ساعت 2                و درمان سنگهاي کلیه و نفروپاتی انسداديعلل، فیزیوپاتولوژي، تشخیص  – 15

  ساعت  2                                                                                            دیالیز و پیوند کلیه – 16

بیماریهاي روماتیسمی

  51 – 7                                                                                        )ساعت 32: (سرفصل دروس

   

  ساعت 1                                    طبقه بندي بیماریهاي روماتیسمی –کلیات و مقدمه بافت همبندي 

  ساعت 1                                              مایع مفصلی –فیزیولوژي، ساختمان و بیومکانیک مفاصل 

  ساعت 4                                                                   ایمونولوژي و التهاب در بیماریهاي مفصلی

  ساعت 2                                 فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان بیماریهاي دژنراتیو مفصلی

  : فیزیوپاتولوژي، عالئم، تشخیص و درمان بیماریهاي التهابی مفصلی و کالژنوزها شامل

تب روماتیسمی، آرتریت روماتوئید، لوپوس ارتیماتومنتشر، اسکلرودرمی، پولی میوزیت، واسکولیت ها، اسپوندیلوآرتروپاتی 

روماتیسم هاي ) وریاتیک، آرتریت بیماریهاي التهابی رودهسندرم رایتر، آرتریت پس –اسپوندیلیت آنکیلوزان (هاي سرونگاتیو

                                                                                                                            پریودیک

  ساعت 12

  تشخیص و درمان بیماریهاي متابولیک مفصلی  - فیزیوپاتولوژي، عالئم

  ساعت 2                                                               )قرس کاذب، آلکاپتونوري و هموکروماتوزن(

  ساعت 2تشخیص و درمان عفونتهاي مفصلی و اسپوندیلیتهاي چرکی و سلی  –فیزیوپاتولوژي، عالئم 

  تشخیص و درمان روماتیسم هاي غیر مفصلی –فیزیوپاتولوژي، عالئم 



  ساعت 2                                             )فیبروزیت، تاندونیت، بورسیت، سندرم تونل کارپ شامل(

  ساعت 1                                                     روشهاي تشخیص آزمایشگاهی و تجزیه مایع مفصلی

  ساعت 1                                                  تکنیک و اندیکاسیون تزریقات مفصلی وخارج مفصلی

  ساعت 2                                                                 اصول دارو درمانی در بیماریهاي روماتیسمی

  ساعت 2                                                                    اصول توانبخشی در بیماریهاي روماتیسمی
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  : سرفصل دروس

   

  ) ساعت 68(نظري : الف

  خونیسیستم خونساز و بیماریهاي 

  خونسازي در جنین و بعد از تولد

  تکامل گلبولهاي سرخ، سفید و پالکت ها 

  اندکس هاي گلبولهاي سرخ

  طبقه بندي کم خونیها

  B12کم خونیهاي حاصله از فقر آهن و ویتامین 

  کم خونیهاي همولیتیک و سیدروبالستیک 

  کم خونیهاي میلوفتیزیک

  پلی سپتمی هاي نسبی اولیه و ثانویه

  بیماریهاي گلبولهاي سفیدکلیات 

  لکوسیتوزها و لکوپنی ها 

  لوسمی ها و بیماریهاي میلوپرولیفراتیو

  کلیات درباره پالکت ها و اعمال فیزیولوژیک آنها

  انواع ترومبوسیتوپنی ها 

  ترومبوسیتوزها و ترومبوسیتمی ها 

  سیستم لنفورتیکولر 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  آتروفی بافت لنفاوي هیپرپالزي، هیپوپالزي و

  التهابات حاد و مزمن بافت لنفاوي

  هیستیوسیتوزها و رتیکولواند و تلیوزهاي خوش خیم و بدخیم

  تحریکات آنتی ژنیک در سیستم لنفورتیکولر



  بیماریهاي لنفوپرولیفراتیو و ایمونوپرولیفراتیو

  آنها  Stagingانواع لنفومها و طبقه بندي هیستولوژي و 

  stagingو  grading بیماري هوجکین

  طحال و تغییرات طحال در بیماري هاي التهابی

  اختالالت عروقی طحال

  پرکاریهاي اولیه و ثانویه طحال

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک: تیموس

  انواع تیموم ها و ارتباط آنها با بیماریهاي خونی، ایمونولوژیک و میاستنی گراء

  سیستم قلب و عروق

  بیماریهاي مادرزادي قلباطالعات تشریحی و 

  دژنرسانس هاي عضله قلب

  تغییرات پاتولوژیک قلب در اختالالت هورمونی

  ضایعات ایسکمیک قلب و انفارکتوس میوکارد

  ضایعات قلب در ازدیاد فشار خون

  روماتیسم قلبی و تغییرات قلب در آرتریت روماتوئید 

  اندوکاردیت هاي میکروبی و ایدیوپاتیک 

  میکروبی و ایدیوپاتیک میوکاردیت هاي 

  پریکاردیت هاي میکروبی و ایدیوپاتیک 

  تومورهاي قلب

  بیماریهاي مادرزادي عروق

  بیماریهاي دژنراتیو شرائین و انواع آرتریواسکلروزها

  بیماریهاي التهابی شرائین

  تعریف، طبقه بندي و پاتوژنز: انوریسم ها

  فلبیت ها، واریس و فلبواسکلروزها

  لنف ادم هالنفانژیت ها و 

  تومورهاي رگهاي خونی و لنفی

  پاتولوژي پستان

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  التهابات حاد و مزمن پستان

  ضایعات پستان در اثر اختالالت هورمونی

  تومورهاي خوش خیم پستان

  تومورهاي بدخیم پستان

  غدد مترشحه داخلی

  غده هیپوفیز



  اطالعات آناتومیک و فیزیولوژیک 

  سندرومهاي هیپوفیزي

  تومورهاي هیپوفیز وزین ترکی 

  تغییرات هیپوفیز در اختالالت سایر غدد مترشحه داخلی

  غدد فوق کلیوي

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  پرکاري قسمت قشري غدد فوق کلیوي

  کم کاري قسمت قشري غدد فوق کلیوي

  تومورهاي قسمت قشري غدد فوق کلیوي

  دد فوق کلیويتومورهاي قسمت مرکزي غ

  غده تیروئید

  خالصه اي از تشریح و فیزیولوژي غده تیروئید

  گواتر ساده یا کولوئید

  گواتر توکسیک یا هیپربالستیک 

  هیپوپالزي اتروفی و دژنرسانس غده تیروئید 

  تیروئیدیت هاي حاد و مزمن و ایمونولوژیک 

  نئوپالسم هاي خوش خیم غده تیروئید 

  ئید نئوپالسم هاي بدخیم تیرو

   

   

  غده پاراتیروئید 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  متابولیسم کلسیم و فسفر

  هیپرپارتیروئیدیسم و ضایعات حاصله از آن 

  نئوپالسم هاي پاراتیروئید 

  لوزالمعده با ترشح داخلی 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  خالصه اي از متابولیسم کربوهیدراتها

  دیابت قندي کم کاري جزایر النگرهانس و

  تغییرات پاتولوژیک دیابت در خارج لوزالمعده 

  پرکاري جزایر النگرهانس و تومورهاي این جزایر

  لوزالمعده با ترشح خارجی

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  دژنرسانس ها و اتروفی لوزالمعده



  التهابات لوزالمعده

  پانکراتیت حاد هموراژیک نکروزان

  پانکراتیت حاد چرکی

  اتیت مزمن راجعهپانکر

  بن ماري فیبروکیستیک لوزالمعده 

  تومورهاي خوش خیم و بدخیم و کیست هاي لوزالمعده 

   

  پاتولوژي گوش 

  التهابات حاد و مزمن گوش خارجی 

  التهابات گوش میانی

  اتواسکلروز

  کلستئاتوم

  نئوپالسم هاي گوش

  حلق و حنجره  –ضایعات بینی 

  التهابات بینی و سینوسهاي اطراف آن 

  نئوپالسم هاي حفره بینی و سینوسهاي اطراف آن 

  اوروفارنکس و الرنکس –تومورهاي ناز و فارنکس 

   

  پرده هاي جنب و مدیاستن  –پاتولوژي ریه ها 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  بیماریهائیکه تنگی نفس هاي حاد را سبب می شوند

  کالپس ریهاتلکتازي و 

  بیمار مامبران هیالن و سندروم دیسترس تنفسی

  دیسپالزي مادرزادي خانه هاي شش

  آمبولی و انفارکتوس ریه –خیز ریه  –پنوموتوراکس 

  بیماریهائیکه تنگی نفس مزمن ایجاد میکنند مثل پنوموکرنیوزوآمفیزم

  بیماریهائیکه سبب سرفه هاي حاد میگردند مثل پنومونیهاي حاد

  ائیکه سرفه هاي مزمن بوجود میآورند مثل برونشیت مزمن و برنشیکتازيبیماریه

  بیماریهائیکه شیوع کمتري دارند مانند پنومونی انترسیتسیل و سندروم هامان ریچ 

  تومورهاي خوش خیم و بدخیم ریه 

  رابطه سرطانهاي ریه با سیگار و سایر عوامل خارجی

  التهابات پلور و هیدروتوراکس

  رتومورهاي پلو

  تومورها و کیست هاي مدیاستن 



   

  پاتولوژي دستگاه کمورسپتور

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  تومورهاي دستگاه کمورسپتور 

   

  دندانها و غدد بزاقی –پاتولوژي حفره دهان 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک

  ناهنجاري هاي مادرزادي

  بیماریهاي التهابی حفره دهان

  غدد بزاقیتومورهاي مخاط دهان و 

  کیست هاي فک

  بیماریهاي مفصلی تامپور و ماندیبولر

   

  پاتولوژي لوله گوارش

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  ناهنجاریهاي مادرزادي و اکتسابی لوله گوارش

  التهابات و اولسرهاي لوله گوارش

  اختالالت عروقی

  اختالالت مکانیکی

  تومورهاي خوش خیم و بدخیم لوله گوارش

  سوء جذبسندروم 

   

  صفاق و خلف صفاق

  اطالعات تشریحی

  التهابات و چسبندگیهاي صفاق 

  کیست هاي مزانتر

  تومورهاي اولیه و ثانویه صفاق

  تومورهاي اولیه و ثانویه خلف صفاق

   

  کبد و کیسه صفرا

  خالصه اي از تشریح و فیزیولوژي کبد و راههاي صفراوي

  بیماریهاي مادرزادي

  نکروز و دژنرسانس کبدي

  عفونتهاي ویرال و باکتریال کبد 

  ضایعات داروئی و شیمیائی کبد



  یرقانها

  سیروزها

  تومورهاي خوش خیم و بدخیم کبد

  بیماریهاي التهابی کیسه صفرا

  سنگ کیسه صفرا و مجاري صفراوي

  تومورهاي کیسه صفرا و مجاري صفراوي 

   

  پاتولوژي پوست

  بافت شناسی پوست

  نامگذاري ضایعات پوستی

  اختالالت پیگمانتاسیون پوست

  تومورهاي اولیه و ثانویه پوست 

   

  پاتولوژي دستگاه تناسلی زن 

  جنین شناسی و نواقص مادرزادي 

  خالصه اي از بافت شناسی و فیزیولوژي دستگاه تناسلی زن 

  لوله ها و تخمدانها –زهدان  –مهبل  –بیماریهاي التهابی فرج 

  تخمدانها –زهدان  –مهبل  –تومورهاي خوش خیم و بدخیم فرج 

  دوجنسی ها و اختالالت گونادي

  بیماریهاي جفت 

   

  پاتولوژي کلیه ها 

  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  ناهنجاریهاي مادرزادي

  ) گلومرولونفریت ها(بیماریهاي گلومرولی 

  بیماریهاي توبولهاي کلیه 

  بیماریهاي عروق کلیه 

  پیلونفریت ها 

  نفریت انترستیسیل

  سل کلیه 

  سنگ کلیه 

  هیدرونفروز 

  نئوپالسم ها و کیست هاي کلیه 

  : مثانه و مجراي ادرار –بیماریهاي حالب ها 



  اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک 

  ناهنجاریهاي مادرزادي 

  التهابات مثانه و مجاري ادرار 

  تومورهاي حالب ها مثانه و مجراي ادرار

  پاتولوژي دستگاه تناسلی مرد

  ي تشریحییادآوریها

  التهابات و تومورهاي پروستات، التهابات و تومورهاي آلت تناسلی مرد

  التهابات و تومورهاي بیضه ها

  بیماریهاي کیسه بیضه 

  پاتولوژي استخوان

  کلیاتی درباره بافت استخوانی

  ناهنجاریهاي مادرزادي و بیماریهاي ارثی استخوانها 

  ضایعات ضربه اي و ترمیمی استخوانها

  متابولیک استخوانی ضایعات

  عفونت هاي استخوانی

  کیست هاي استخوانی و بیماري پاژت استخوان

  تومورهاي خوش خیم و بدخیم استخوان 

  پاتولوژي مفاصل

  خالصه اي از تشریح و فیزیولوژي مفاصل

  آرتریت هاي عفونی

  آرتریت هاي روماتیسمی

  آرتروز ها و آرتروپاتیهاي متابولیک 

  ضایعات مفصلی ناشی از ضربه 

  تومورهاي مفاصل

  پاتولوژي عضالت مخطط

  ساختمان و فیزیولوژي عضالت

  آتروفیهاي عضالت

  دیستروفیهاي عضالنی

  میوزیت ها 

  بیماریهاي ایسکمیک و متابولیک عضله

  عضالت مخطط تومورهاي خوش خیم و بدخیم عضالت مخطط

  پاتولوژي سیستم عصبی

  یزیولوژیک یادآوریهاي تشریحی و ف

  بیماریهاي مادرزادي سیستم عصبی



  بیماریهاي دژنراتیوسیستم عصبی

  اختالالت عروقی مغز و نخاع

  بیماریهاي ضربه اي سیستم عصبی

  بیماریهاي عفونی سیستم عصبی

  تومورهاي سیستم عصبی

  ضایعات اعصاب محیطی

  پاتولوژي چشم

  بافت شناسی و فیزیولوژي چشم –تشریح  –خالصه اي از جنین شناسی 

  ناهنجاریهاي مادرزادي چشم 

  التهابات کره چشم، پلک ها، و ملتحمه و دستگاه اشکی

  افتالمی سمپاتیک 

  گلوکوم

  ) آب مروارید(کاتاراکت 

  فیبروپالزي پشت عدسی

  ادم پاپی

  رتینوپاتی ها

  تومورهاي پلک ها و ملتحمه چشم 

  تومور و شبه تومورهاي کره چشم 

  ) ساعت 68(عملی : ب

فارماکولوژي
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  ) ساعت 60(نظري  –الف 

ارزش بالینی و کارآئی  –متابلیسم داروها و القاء آنزیمی  –فارماکوکینتیک  –داروها و گیرنده ها  –کلیات فارماکولوژي 

داروهاي فالج عقده  –داروهاي آنتی کلینرژیک  –داروهاي کلینرژیک  –کلیات نوروفارماکولوژي  –فارماکوژنتیک  –داروها 

 –داروهاي ضد فشار خون شریانی  –داروهاي آدرنرژیک و متضاد آنها  –و شل کننده عضالنی  اي، مدد عصبی عضالنی

پسیکوفارماکولوژي داروهاي  –پروستاگالندین  –کینین ها  –هیستامین و ضد هیستامین سروتونین و ضد سروتونین ها 

داروهاي  –داروهاي تشنج آور  –خواب آورها و الکل  –داروهاي ضد افسردگی و جنون زا  –ضد جنون و ضد اضطراب 

 –داروهاي ضد التهاب  –داروهاي ضد درد غیر مخدر  –اعتیاد و درمان آن  –داروهاي ضد درد مخدر  –ضد صرع 

 –داروهاي ضد آریتمی  –گلیکوزیدهاي قلبی  –داروهاي بی حس کننده موضعی  –فارماکولوژي هوشبرهاي عمومی 



 –داروهاي تنفسی  –داروهاي مدر  –داروهاي ضد انعقادي  –داروهاي ضد آترواسکلروز  –داروهاي ضد آنژین صدري 

 –هورمونهاي تیروئید  –استروئیدهاي فوق کلیه  –داروهاي ضد دیابت خوراکی  –گلوکاکن  –داروهاي گوارشی انسولین 

داروهاي محرك و  –هیپوفیز خلفی  هورمونهاي – Dویتامین  –عصاره پاراتیروئید  –کلسی تونین  –داروهاي ضد تیروئید 

 –تراتوژنرها  –داروهاي ضد حاملگی  –هورمونهاي جنسی  –گونادوتروپینهاي هیپوفیز قدامی  –مضعف عضله رحم 

 –آنتی بیوتیکها  –سولفامیدها  –کلیات شیمی درمانی  –ویتامینها  -داروهاي ضد کم خونی  –داروهاي ضد بیماري نقرس 

ضد آمیب، ضد ماالریا، ضد انگلهاي (داروهاي ضد انگلی  –داروهاي ضد عفونی کننده موضعی  – داروهاي ضد سل و جذام

 –سموم و ضد سموم  –ایمونوفارماکولوژي  –داروهاي ضد سرطان  –داروهاي ضد قارچ  –) جلدي و انگلهاي گوارشی

  .نسخه نویسی –تداخل داروها 

  ) ساعت 17(عملی  –ب 

  . برنامه درس عملی توسط گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود

  : تذکر مهم

پیشنهاد می شود کلیات فارماکولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسی و فارماکولوژي 

بدیهی است . ریس شوداختصاصی هر دستگاه حتی االمکان قبل و یا همزمان با فیزیوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظیم و تد

فارماکولوژي داروهائی که بیماریهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدریس نمی شود بهتر است در روزهاي 

  . پایانی ترم تدریس گردد

نشانه شناسی

  4: تعداد واحد
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  ندارد: پیش نیاز

  ) ساعت 25(نظري  –الف 

اخالق پزشکی طرز برخورد با بیمار و  –تاریخچه طب و تکامل روشهاي تشخیص بیماریها  –مقدمه و آشنائی با درس 

شروع مصاحبه 

  ساعت 1                                                                                                                      :شامل

  تاریخ مراجعه رئوس شکایتهاي بیمار –تاهل  –محل سکونت  –محل تولد  –سن  –جنس  –نام  –مشخصات بیمار 

  ان شروع تا موقع گرفتن شرح حالبترتب شکایتها از زم: شرح بیماري کنونی

  .شامل سیر عالمت مربوطه، کیفیت و کمیت، کارهاي تشخیصی و درمانی که تاکنون صورت گرفته است

  : سوابق بیمار

  بیماریهاي طبی عمومی و سوابق بستري شدن در بیمارستانها – 1

  خونسابقه تزریق  –) و دیگر آلرژیها(آلرژي داروئی  –مصرف دارو در گذشته  – 2

  تصادفات –اعمال جراحی  – 3

  ) مواد مخدر و غیره –الکل، سیگار (ازدواج، تعداد اوالد، سنین و وضع سالمت آنها، اعتیاد : سوابق شخصی و اجتماعی – 4



 –سنین و وضع سالمت پدر، مادر، خواهران، برادران در صورت مرگ و علت و سن در موقع مرگ : سوابق فامیلی – 5

  د امراض ارثی و امراض مهموجود یا عدم وجو

غدد  –جهاز هاضمه  –قلب و عروق  –جهاز تنفسی  –گوش و حلق و بینی  –چشم  –سر  –پوست : بررسی دستگاه ها شامل

  ساعت 3                           روان  –اعصاب –عضالت و استخوان ها و مفاصل  –تناسلی  –ادراري  –

  .لوازم مورد استفاده و نحوه انجام امتحان فیزیکیآماده کردن بیمار براي معاینه و 

  ...)تغذیه–قد  –وزن  –همکاري  –وضعیت بیمار در موقع معاینه  –سطح هوشیاري (شرح وضعیت عمومی بیمار 

  ساعت 1                                             درجه حرارت –تنفس  –نبض  –فشار خون : عالئم حیاتی

  ساعت 1                                                                                              ائمامتحان پوست و ضم

  ساعت 1                                                                   امتحان عقده هاي لنفاوي و سیستم خونساز

  ساعت 2                                                                       امتحان سر و گردن و گوش و حلق بینی

  ساعت 1                                                                                                             امتحان چشم

  ساعت 1                                                                                         امتحان قفسه سینه و پستانها

  ساعت 2                                                                                                            امتحان ریتین

  ساعت 4                                                                                                   امتحان قلب و عروق

  ساعت 2                                                                                                             امتحان شکم

  ساعت 1                                                                                    امتحان دستگاه ادراري تناسلی

  ساعت 1                                                                                     امتحان اندام ها و ستون فقرات

  ساعت 1                                                                                                    امتحان غدد داخلی

  ساعت 4                                                                                               امتحان اعصاب و روان

و ) Problem List( طریقه نوشتن پرونده بیمار، خالصه شرح حال و یافته هاي کلینیکی و پاراکلینیکی فهرست مسائل بیمار 

   Plan)(راه حلها 

  ساعت 1                                                                 نوشتن گزارش روزانه –تشخیصهاي افتراقی 

  : سیکارآموزي نشانه شنا) ب

  . هفته اي دو روز صبح در بخشهاي بالینی طبق برنامه تنظیمی هر دانشکده انجام می گیرد

در طی این دوره دانشجویان که آشنائی کامل به اصول معاینه بالینی ندارند نمی بایست در فعالیتهاي معمولی بخش که براي 

که به هر یک از دانشجویان، بیماري اختصاص داده مرجح است . کارورزان و دستیاران ترتیب داده شده است شرکت کنند

شده تا شرح حال و معاینه فیزیکی را انجام دهد و آنها را بصورت گزارشی تنظیم نموده، فهرست مسائل بیمار و راه حلها را 

عه شرح حال در انتهاي گزارش ذکر کند، سپس یکی از اعضاء هیئت علمی و یا دستیاران سال آخر با چند نفر دانشجو به مطال

در این مرحله از آموزش ترکیب و نحوه . و معاینه فیزیکی آنها پرداخته عمال در کنار مریض اشکاالت آنها را مرتفع نمایند

بکار بردن ادوات اولیه پزشکی مانند گوشی، دستگاه فشار خون، افتالموسکپ، اتوسکوپ، چکش، رفلکس دیاپازون به دانشجو 

  . آموزش داده می شود

آموزي بهداشتکار



  2: تعداد واحد
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  علوم پایه : پیش نیاز

   

در یکی از تعطیالت پایان سال دوم و یا سوم دانشجو بمدت سه هفته در اختیار واحدهاي بهداشتی درمانی وزارت بهداري 

برنامه کارآموزي بهداشت توسط واحدهاي بهداشتی درمانی وزارت . جهت گذراندن کارآموزي بهداشت قرار می گیرد

  . بهداري تنظیم می گردد

 
   

   

  :مرحله سوم

  کارآموزي بالینی: الف

  برنامه دروس نظري: ب

کارآموزي داخلی

   

  ماه 6: طول دوره

  1                                                                                                                  18: تعداد واحد

   

  . کارآموزي داخلی شامل بخشهاي داخلی عمومی، پوست، اعصاب و عفونی است

  .آورده شده است 16توضیحات در صفحه 

  : نمونه فعالیتهاي آموزشی یک بخش داخلی بشرح زیر است

  صبح بررسی بیماران توسط دانشجویان 8تا  5/7

ت بیماران بستري در بخش در شب قبل و معرفی بیماران بستري شده و بررسی مشکال: صبح گزارش صبحگاهی 9تا  8

  .بحث درباره آنها

  ویزیت آموزشی بیماران با شرکت اساتید، دستیاران، کارورزان و دانشجویان پزشکی 12تا  9

  وقت نماز و غذا 1تا  12

  (Grand round,…)، کنفرانس مرگ و میر (cpcبعد ازظهر کنفرانسهاي آموزشی بیمارستانی  2تا  1

 
  جراحیکارآموزي 

   



  2                                                                                                                ماه 4: طول دوره

  12: تعداد واحد

   

  . آورده شده است 16توضیحات در صفحه . کارآموزي جراحی شامل بخشهاي جراحی عمومی، اورولوژي و ارتوپدي است

  . برنامه کارآموزي بخش جراحی توسط گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود

 
  کارآموزي اطفال

   

  ماه  3: طول دوره

  3                                                                                                                    9: تعداد واحد

  : نمونه فعالیتهاي آموزشی یک بخش داخلی اطفال بشرح زیر است

  صبح بررسی بیماران توسط دانشجویان 8تا  5/7

معرفی بیماران بستري شده و بررسی مشکالت بیماران بستري در بخش در شب قبل و : صبح گزارش صبحگاهی 9تا  8

  بحث درباره آنها

  اساتید، دستیاران، کارورزان و دانشجویان پزشکیویزیت آموزشی بیماران با شرکت  12تا  9

  وقت نماز و غذا 1تا  12

  (Grand round ,…)، کنفرانس مرگ و میر، (cpcبعد از ظهر کنفرانس هاي آموزشی بیمارستان  2تا  1

 
  کارآموزي بیماریهاي زنان و زایمان

   

  ماه 2: طول دوره

  6: تعداد واحد

   

  .ایمان توسط گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شودبرنامه کارآموزي بخش زنان و ز

   

کارآموزي چشم پزشکی

   

  5                                                                                                                ماه 1: طول دوره

  واحد 3: تعداد واحد

  حداقل مطالبی که در طی دوره باید فراگرفته شود 



  کره چشم، پلکها، مجاري اشکی، اعصاب و ماهیچه هاي چشم، کاسه چشم: آناتومی و فیزیولوژي چشم – 1

  قسمت جلوي چشم، ته چشم، حرکات چشم و همکاري هر دو چشم : معاینه عمومی چشم – 2

  داروهاي چشم پزشکی و اثرات داروهاي دیگر در چشم  – 3

ملتحمه و کیسه اشکی، امراض مربوط به قرنیه و پوششهاي کره چشم، عصب چشم، عدسی چشم و : امراض چشمی – 4

  عیوب انکساري

  تشخیص و معالجه آن: استرابیسم – 5

  گلوکوم در بزرگساالن و بچه ها  – 6

مواد قلیائی و اسیدي، تروما، پارگیهاي چشمی و ترومبوزهاي عروقی در چشم، عوارض مسمومیت : اورژانسهاي چشمی – 7

  چشمی، تشخیص رادیولوژي چشمی شامل شکستگی، جسم خارجی

  عوارض بیماریهاي عمومی در چشم مانند دیابت، فشار خون، بیماریهاي عفونی  – 8

  سردرد و چشم  – 9

 
  ش و حلق و بینیکارآموزي گو

  6                                                                                                                ماه 1: طول دوره

  3: تعداد واحد

  حداقل مطالبی که در طول دوره کارآموزي باید فراگرفته شود 

  اندام شناسی و فیزیولوژي گوش، ادیومتري – 1

بیماریهاي گوش، گوش خارجی، پرده صماخ، اوتیت میانی و عوارض آن، بیماریهاي گوش درونی، ناشنوائی ها و  – 2

تشخیص افتراقی آن، وزوز گوش، توان بخشی ناشنوایان، تشخیص افتراقی سرگیجه، آسیب هاي گویائی در کودکان، 

  بیماریهاي عصب هفتم و هشتم و معبر شنوائی در مغز

جراحی هاي ماکزیلوفاسیال، شکستگی هاي استخوان هاي صورت و عفونتهاي عمیق گردن، : جراحی: سروگردن – 3

  تشخیص افتراقی تومورهاي گردن، جراحی هاي پالستیک و ترمیمی سر و صورت و گردن، بیماریهاي غدد بزاقی

  فیزیولوژي و آناتومی بینی و سینوسها، بیماریهاي بینی: بینی – 4

  ولوژي و بیماریهاي دهان و دندان، لوزه و آدنوئید، حلقآناتومی، فیزی – 5

  آناتومی و فیزیولوژي، بیماریهاي حنجره: حنجره– 6

آناتومی و فیزیولوژي، بیماریهاي مري و ناي، تراکتوتومی و مراقبت از بیمار، طرق مختلف باز : برونکوازوفاگولوژي – 7

  کردن معبر تنفسی 

کارآموزي روانپزشکی

  7                                                                                                                ماه 1: طول دوره

  3: تعداد واحد



هر بخش روانپزشکی در یک بیمارستان عمومی و یا در : نمونه سازمان و فعالیتهاي عمومی یک بخش روانپزشکی آموزشی

روانپزشکی باید بتعداد مناسب روانپزشک، روانشناس بالینی، مددکار اجتماعی و کادر پرستاري و کاردرمانی یک مرکز جامع 

تخت بیمارستانی یک تیم درمانی آموزشی باید درنظر گرفت که شامل  10از نظر تقسیم کار معموال براي هر . داشته باشد

در جلسات تیمی که . یکنفر از پرسنل پرستاري می باشد یک روانپزشک، یک روانشناس بالینی، یک مددکار اجتماعی و

ارزیابی و برنامه ریزي درمانی و پیگیري تشکیل می شود، مسئول کار درمانی، کادر پرستاري مربوطه و دانشجویان  جهت

ادي فعالیتهاي کلی در این بخش شامل ارزیابی انفر. پزشکی و پیراپزشکی و کارورزان و دستیاران نیز شرکت می کنند

بیماران بستري توسط دانشجویان، کارورزان ودستیاران تحت نظر روانپزشک مسئول و سپس ارزیابی همه جانبه فرد فرد 

، کاردرمانی، جلسات (ECT)بعالوه ترتیب جلسات گروه درمانی فامیلی، شوك درمانی . بیماران در جلسات تیمی می باشد

، روانپزشکی درمانگاهی تستهاي روانشناسی، )روان درمانی(درمانی  همگانی بخش، کالسهاي درس نظري، پیگیري سرپائی

بررسی اورژانسها و مشاوره ها و برقراري ارتباط با بخشهاي دیگر تخصصی جهت رفع نیازهاي روانپزشکی آن بخشها و 

و همچنین توجه جلسات ویژه براي دانشجویان در رده هاي مختلف جهت آشنائی ایشان با واکنش بیماران نسبت به بیماري 

باال بردن (دادن ایشان به واکنشهاي طبیعی و غیر طبیعی خود در برخورد با بیماري و بیماران و سایر برخورد ها 

  . از فعالیتهاي معمول یک بخش روانپزشکی آموزشی خواهد بود) خودشناسی در دانشجویان

ساعت کالس درس  20وزي اشتغال دارند حدود دانشجویان در طول مدتی که در بخش روانپزشکی به کارآم: دروس نظري

  .نظري در مبحث زیر خواهند داشت

  نحوه مصاحبه و تهیه شرح حال بیمار روانی – 1

  نحوه مصاحبه با فامیل و اطرافیان بیمار و جمع آوري اطالعات و برنامه ریزي کلی درمانی – 2

  اورژانسهاي روانپزشکی – 3

  درمانهاي داروئی در روانپزشکی – 4

  حمایتی، کوتاه مدت و دراز مدت: کلیات روان درمانی – 5

  فامیل درمانی و گروه درمانی – 6

  موارد استفاده بالینی از تستهاي روانشناسی – 7

  مساله مشاوره در روانپزشکی – 8

کارآموزي رادیولوژي

  ماه 1: طول دوره

  8                                                                                                                    3: تعداد واحد

  حداقل مطالبی که طی دوره باید فراگرفته شود

  )رادیولوژي، رادیوتراپی(اصول فیزیکی اشعه ایکس و موارد استعمال آن در پزشکی  – 1

با آناتومی ....) رخ، نیمرخ، مایل و(شامل مطابقت کلی کلیشه هاي رادیوگرافی در وضعیتهاي مختلف : وژيآناتومی رادیول – 2

سر و گردن، ستون مهره ها، لگن، قفسه سینه، شکم، اندامها، استخوانها، مفاصل، دستگاه هاي گوارش، (قسمتهاي مختلف بدن 

  گرافی در هر قسمت و اشاره اي به تکنیک رادیو....) ادراري، قلب و عروق و

  : روشهاي مختلف رادیولوژي تشخیصی – 3



رادیوگرافی ساده، رادیوگرافی با ماده حاجب خوراکی و تزریقی، نظیر بررسی دستگاه گوارش، آنژیوگرافی، اوروگرافی، 

  . میلوگرافی و غیره

  اصول کلی طب هسته اي و موارد استعمال و کاربرد آن در پزشکی تشخیصی  – 4

  :آشنائی با روشهاي تشخیصی نوین – 5

  اولتراسونوگرافی) الف

  سی تی اسکن) ب

  Nucluear magnetic resonance (NMR)) ج

  Position emiuation tomography (PET)) د

  Digital Subtraction Radiography (DSR)) ه

کارآموزي پوست

  ماه  1: طول دوره

  9                                                                                                            واحد 3: تعداد واحد

  : حداقل مطالبی که طی دوره باید فراگرفته شود

  عناصر اولیه پوستی – 1

  بیماریهاي انگلی پوستی – 2

  بیماریهاي میکروبی پوست – 3

  بیماریهاي ویروسی پوست – 4

  سارکوئیدوز –سلهاي پوستی  –سل  –بیماریهاي جذام – 5

  بیماریهاي قارچی سطحی – 6

  بیماریهاي قارچی سطحی – 7

  بیماریهاي ناشی از نور آفتاب – 8

  بیماریهاي تاولی – 9

  لمفومها و هماتودرمیها –سرطانهاي پوستی  –درماتیتهاي شغلی  –بیماریهاي آلرژي و آلرژیهاي شغلی  – 10

  بیماریهاي پوست ناشی از اختالالت متابولیک  – 11

  ) ویتلیگرو غیره –پالد  –نورودرمیت  –پسوریازیس  –لیکن پالن (بیماریهاي پسیکوسوماتیک  – 12

  کالزمورها  – 13

  اورتریت ها  –لمفوگرانولوماتوز خوش خیم  –سیفلیس  - :بیماریهاي آمیزشی – 14

  ی ها، ضایعات پیش سرطانی، ضایعات پارانئوپالزیک و انواع توکسی درمی ها مختصري از ایمونولوژي، اریترودرم – 15

  4بهداشت عمومی 

  آمار پزشکی و روش تحقیق

  14 - 4                                                                                                              2: تعداد واحد

  ) ساعت 34(نظري : نوع واحد



  : سرفصل دروس

  هدف

  آشنائی دانشجو با روشهاي متداول تحقیق در علوم پزشکی – 1

  توانائی دانشجو در جمع آوري و بیان آماري اطالعات – 2

  آشنائی دانشجو با استنباط آماري بمنظور درك کامل مقاالت پزشکی – 3

  توانائی دانشجو در انجام تحقیقات ساده پزشکی و بهداشتی – 4

  : محتوي

  ساعت 2                                                                                      مفهوم تحقیق و انواع آن – 1

  ساعت 2                                                                                  مراحل مختلف یک تحقیق – 2

  ساعت 1                                                     روشهاي جمع آوري اطالعات –انواع اطالعات  – 3

  ساعت 3                                              طبقه بندي اطالعات و بیان آن بوسیله جدول و نمودار – 4

  ساعت 3                                       )شاخصهاي مرکزي و پراکندگی(اطالعات توصیف عددي  - 5

  ساعت 2                                                                      مفهوم احتمال و بیان قوانین ساده آن – 6

  ساعت 2                                                     توزیع دو جمله اي و کاربرد آن در علوم پزشکی – 7

  ساعت 2                                                              توزیع زمان و کاربرد آن در علوم پزشکی – 8

  ساعت 2                                                                         نمونه گیري و تکنیکهاي ساده آن – 9

  ساعت 4    برآورد تعداد نمونه –برآورد حدود اعتماد و میانگین و نسبت  –قضیه حد مرکزي  – 10

  ساعت 1                                                   مفهوم فرضیه، تست آماري، اشتباه نوع اول و دوم– 11

آزمون اختالف میانگین و نسبت (دستور انجام چند آزمون مهم آماري که بیشتر در مقاالت پزشکی مشاهده می گردد  – 12

  ساعت 4                                                       ) از یک عدد ثابت، آزمون اختالف دو میانگین و دو نسبت

ضریب همبستگی آزمون، ضریب همبستگی (در صفات کمی و کیفی  مفهوم بستگی بین دو صفت و روش بررسی آن – 13

 4                                                                                                  )با عدد صفر، جدول توافق

  ساعت

  ساعت 2                                                        بررسی آماري چند مقاله پزشکی انتخاب شده -14

بیماریهاي عفونی

  3: تعداد واحد

  1                                                                                                )ساعت 51(نظري : نوع واحد

  : سرفصل دروس

  ساعت 1                                                                      ویروالنس میکروبی، پاتوژنز عفونتها – 1

کنترل دماي بدن، پاتوژنز تب، بیماریهائی که با ازدیاد درجه حرارت بدن همراهند، بیماریهائی که با کاهش درجه : تب – 2

اپیدمیولوژي تب، بیماریهاي تبدار زودگذر، حرارت بدن همراهند، علل تب، اهمیت کلینیکی تب، انواع تب، مواجهه با تب، 



بیماریهاي تبدار طوالنی 

(FUO)                                                                                                      2 ساعت  

ا، ماکروفاژها، ایمونوگلوبولین ترشحات بدن، پولی و مونونوکلئرها، لنفوسیته پوست و مخاط: مکانیسم هاي دفاعی بدن – 3

  ساعت 2                                  ها، سیستم کامپلمان، عکس العملهاي بدن در مقابل واکنشهاي ایمنی، انترفرون

تعریف، آنتی ژن و آنتی بادي در مقابل ویروسها، باکتریها، قارچها، مایکوپالسما، : امتحانات سرولوژي و پوستی – 4

و ریکتزیاها 

  ساعت 1                                                                                                                   پارازیتها

شناخت ارگانیسم، تعیین آنتی بیوتیک حساس، عوامل دفاعی بدن، انتخاب توام آنتی : اصول درمان با آنتی بیوتیکها - 5

  ساعت 3                                        و آنتاگونیسم، مضار، نحوه بکار بردن آنتی بیوتیکها بیوتیکها، سینرژیسم

  ساعت 1          صدمات ناشی از شوك به سلولها، تغییرات همودینامیک، علل و فیزیوپاتولوژي عالئم: سپتیک شوك – 6

  ساعت 2                                                                               اپیدمیولوژي بیماریهاي عفونی – 7

  ساعت 2                           )استروپنوکوك، استافیلوکوك(عفونتهاي کوکسی هاي گرم مثبت  – 8

  ساعت 2         )مننژیت مننگوکوکسی،اورتریت گنوکوکی(عفونتهاي کوکسی هاي گرم منفی  – 9

  ساعت 2                                                )لیستریا، سیاه زخم(رم مثبت عفونتهاي باسیلهاي گ – 10

        )وبا، آستروباکتریا، پسودومونا، سالمونال، هموفیلوس، شیگال، سروسال، لژیونال(عفونتهاي باسیلهاي گرم منفی  – 11

  ساعت 5

  ساعت 2                                                           )سیفلیس، لپتوسپیروز(عفونتهاي اسپیروکتا  – 12

  ساعت 2                                               )کزاز، بوتولیسم، باکتروئیدها(عفونتهاي بی هوازي  – 13

ون، توبرکولین تست، باکتریولوژي، طرز تشخیص و کشت پریموانفکسیون، آدنیت سلی، واکسیناسی(سل : میکوباکتریها -14

پیشگیري و 

  ساعت 4                                                                                                                     )درمان

  ساعت 1                                                                                                               جذام – 15

  ساعت 3                                                                                              عفونتهاي قارچی – 16

آمیب، ماالریا، توکسوپالسما، لیشمانیا، پنوموسیستیس کارینا، ژیاردیا، (عفونتهاي پروتوزئري و تک یاختگان شایع  – 17

تریکومونا، 

  ساعت 5                                                                                                                )ایزوسپورا

پولیومیلیت، کوکساکی و آنترویروسهاي دیگر، : انفلوانزا، هرپس، هاري پیگورنو ویروسها شامل(عفونتهاي ویروسی  – 18

  ساعت 5                                                                                                )ویروس، هپاتیتهاآبله، آدنو

  ساعت 1                                                      )پنومونی، اورتریت(عفونتهاي مایکوپالسمائی  – 19

  ساعت 1                                                )پسیتاکوز، اورتریتتراخم، (عفونتهاي کالمدیائی  – 20

  ساعت 1                                                          )تیفوس، راکی مانتین(عفونتهاي ریکتزیائی  – 21

کرم کدو، تریشینوز، همولپیس نانا  آسکاریس، کرمک، انگیلوستم، استرونژیلوئیدیس، کیست هیداتیک،(عفونتهاي کرمی  – 22

  ساعت 3                                                                                                 ) و دیگر کرمهاي شایع

  . بیماریهاي دیفتري و عفونی بثوري در قسمت کودکان تدریس می شود* : 



بیماریهاي اعصاب

  2: تعداد واحد

  2                                                                                                )ساعت 34(نظري : واحد نوع

  :سرفصل دروس

تاریخچه یک بیمار عصبی، فعالیت عالیه قشري، حافظه، تکلم، شناخت انواع افازیها، دیسارتري، (معاینه نورولوژیک  – 1

 3       اي هرمی و خارج هرمی، فیزیوپاتولوژي، اختالالت مخچه اي، رفلکسها، معاینات حسی و حرکتیآپراکسی، شرح راه ه

  ساعت

  ساعت 1                                                             فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان سردردها – 2

  ساعت 3                                        پاتوفیزیولوژي گردش خون مغزي، ضایعات عروقی مغزي – 3

  ساعت 3                             اتیولوژي، مکانیسم ایجاد، فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان صرع – 4

  ساعت 1                                                                                                              دمانس – 5

  ساعت 2                 فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان انواع میوپاتی و بیماریهاي صفحه محرکه – 6

  ساعت 2                              فیزیوپاتولوژي اعصاب محیطی، تشخیص و درمان انواع نوروپاتی – 7

  ساعت 2                         اعیفیزیوپاتولوژي نخاع، تشخیص افتراقی و درمان انواع ضایعات نخ – 8

  ساعت 1                                              فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان مالتیپل اسکلروزیس – 9

  ساعت 3فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان بیماریهاي اکستراپیرامیدال و اختالالت حرکتی مربوطه  – 10

  آبسه، هماتوم سوب دورال،  تومور،(ضایعات فضاگیرمغز  – 11

  ساعت 2                                                                                                    )هماتوم اپی دورال

  ساعت 1                                                                                افزایش فشار داخل جمجمه – 12

  ساعت 2           اتیولوژي، فیزیوپاتولوژي، مکانیسم ایجاد اغما، لوکالیزه کردن محل ضایعه، تشخیص و درمان اغماء – 13

  ساعت 1                                                                                                          سرگیچه – 14

  بینائی، فیزیوپاتولوژي، تشخیص و درمان  بررسی راههاي -15

  ساعت 1                                                                                             بیماریهاي مربوط به آن 

  ساعت 2                                                                        عوارض عصبی بیماریهاي عفونی – 16

  ساعت 2                                                                        عوارض عصبی بیماریهاي داخلی – 17

  ساعت 1                                                                 بیماریهاي توام پوست و سیستم عصبی – 18

  ساعت 1                                                                بررسی پاراکلینیکی بیماریهاي اعصاب – 19

بیماریهاي جراحی

  3                                                                                                                  10: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد



  ندارد: پیش نیاز

  ) ساعت 170(نظري : سرفصل دروس

 –ورد نیاز بیماران عمل شده آب و الکترولیت م –آب و الکترولیتها در بیمار عمل شده، ترکیب طبیعی مایعات بدن  – 1

 2                                                             . فاکتورهائی که موجب نقصان تغییر میزان احتیاج می شوند

  ساعت

 1           نقصان و ازدیاد حجم مایعات و الکترولیت هاي بدن –شیفت مایعات  –از دست دادن غیر طبیعی مایعات بدن  – 2

  ساعت

  ساعت 1                                             اسیدوز و آلکالوزمتابولیک و تنفسی –تعادل اسیدوباز  – 3

  ساعت 2                                                         اهمیت تغذیه در بیمار جراحی و تغذیه وریدي– 4

  ساعت 1مواد ضد انعقادي  –یمار جراحی از نظر خونریزي بررسی ب –هموستاز و خونریزیهاي جراحی  – 5

  ساعت 1                                                                                مسائل مربوط به ترانسفوزیون – 6

  ساعت 2                                                                                              شوك هموراژیک – 7

  ساعت 1                                                                                               شوك گرام منفی – 8

  ساعت 2                                                                                     کلیات عفونتهاي جراحی – 9

  )ساعت 9: (قفسه سینه بیماریهاي

  ساعت 1                                                                                     کلیات جراحی قفسه سینه– 1

  ساعت 2                                                             )جنگیشامل ضایعات (تروماي قفسه سینه  – 2

  ساعت 1                                                                                                کیست هیداتیدریه– 3

  ساعت 1                                                                                             بیماریهاي دیافراگم – 4

  ساعت 1                                                                                             تومورهاي مدیاستن – 5

  ساعت 1                                                                                                    سرطانهاي ریه – 6

  ساعت 1                                                                                                      جراحی قلب – 7

  ساعت 1                                                                                           جراحی عروق بزرگ – 8

  ) ساعت 39: (بیماریهاي دستگاه گوارش

  ساعت 4                                                                                                                  مري – 1

  ساعت 4                                                                                                 معده و اثنی عشر – 2

  ساعت 2                                                                                                            پانکراس – 3

  ساعت 3                                                                              ا و مجاري صفراويکیسه صفر – 4

  ساعت 3                                                                                                     بیماریهاي کبد - 5

  ساعت 2                                                                                                       انسداد روده – 6

  ساعت 1                                                                          بیماریهاي جراحی روده کوچک – 7

  ساعت 2                                                                              بیماریهاي جراحی روده بزرگ – 8

  ساعت 2                                                                          بیماریهاي جراحی مقعد و رکتوم – 9

  ساعت 2                                                                                       تومورهاي روده بزرگ – 10



  ساعت 2                                                                                                       آپاندیسیت – 11

فتق  –تومورها  –پرفوراسیونهاي احشائی  –پریتونیت حاد  –) شامل پریتونیت سلی(حفره صفاق وپریتوان – 12

  ساعت 3             ها

  ساعت 1                                                                                               بیماریهاي طحال – 13

  عتسا 2                                                                                           هیپرتانسیون پورتال – 14

  ساعت  2                                                                               خونریزیهاي دستگاه گوارش -15

ضربه هاي نافذ و ضایعات جنگی داخل  –ضربه هاي غیر نافذ  –خونریزي هاي داخل شکم  –ضربه هاي شکمی  – 16

  ساعت 4        شکم

  )ساعت 5: (غدد داخلی

  ساعت 4                                                                  ماریهاي جراحی تیروئید و پاراتیروئیدبی – 1

  ساعت 1                                                                       بیماریهاي جراحی غدد فوق کلیوي – 2

  )ساعت 15: (سایر جراحیها

  ساعت 2                                                                                 فک و صورت ناهنجاریهاي – 1

  ساعت 2                                         ) حفره دهان و فک –غدد بزاقی (تومورهاي سر و گردن  – 2

  ساعت 4                                                                    تومورهاي خوش خیم و بدخیم پستان – 3

  ساعت 3                                                                    ضایعات جراحی الرنکس و فارنکس – 4

  ساعت 3                                                                              تومورهاي پوستی و انسباج نرم – 5

  ساعت 1                                                                                             تروماي سر و گردن – 6

  ساعت 2                                                                                                      سوختگی ها – 7

  ) ساعت 12(بیماریهاي دستگاه عصبی 

  ساعت 3                                                                        ضربه هاي جمجمه و خونریزي آن – 1

  ساعت 1                                                                            ضربه هاي نخاع و خونریزي آن – 2

  ساعت 1                                                                                     ضایعات عروق داخل مغز – 3

  ساعت 2                                                                            بیماریهاي مادرزادي مغز و نخاع – 4

  ساعت 2                                                                                                تومورهاي مغزي – 5 

  ساعت 1                                                                                                    هرنی دیسکال – 6

  ساعت 1                                                                                               تومورهاي نخاعی – 7

  ساعت 1                                                                                                   نورورادیولوژي – 8

  )ساعت 14(بیماریهاي دستگاه ادراري 

  ساعت 1                                                                     معاینه بیمار و بررسی دستگاه ادراري – 1

  ساعت 4                                                                                    تومورهاي دستگاه ادراري – 2

  ساعت 1                                                                                      سنگهاي دستگاه ادراري – 3

  ساعت 1                                                                            اريتنگیها و عوارض دستگاه ادر - 4

  ساعت 2                                                                                     عفونتهاي دستگاه ادراري – 5



  ساعت 1                                                                                ناهنجاریهاي دستگاه ادراري – 6

  ساعت 1                                                                                                            اورتریتها – 7

  ساعت 1                                                                                            بیماریهاي اسکروتوم – 8

  ساعت 1                                                                                              فوریتهاي ارولوژي – 9

  ساعت 1                                                                                      تروماي دستگاه ادراري – 10

  ) ساعت 9(جراحی اطفال 

  ساعت 1                                                                             استفراغ در ماههاي اول زندگی – 1

  ساعت 1                                                                                    دردهاي شکمی در اطفال – 2

  ساعت 1                                                                    ناهنجاریهاي اثنی عشر –انسداد روده  – 3

  ساعت 1                                                                                                       هیرشپرونگ – 4

  ساعت 1                                                                                                          تومورویلمز - 5

  ساعت 1                                                                                                        نوروپالستوم - 6

  ساعت 1                                                                                       فوریتهاي جراحی اطفال – 7

  ساعت 1                                                                                 جراحی هاي شایع در اطفال – 8

  ساعت 1                                                                             زمان جراحی در جراحی اطفال – 9

  ) ساعت 14(جراحی عروق 

  ساعت  1                                                                                   انسداد عروق ائورتوایلیاك – 1

  ساعت 1                                                                                  انسداد عروق فموروپاپلیتئال – 2

  ساعت 1                                                                                           انسداد عروق احشائی – 3

  ساعت 1                                                                   بیماریهاي عروق مغزي خارج جمجمه – 4

  ساعت 2                                                           احشائی –محیطی  –آئورت  –آنوریسم ها  – 5

  ساعت 1                                                                                                      بیماري بورگر - 6

  ساعت 1                                                                                   بیماریهاي آنژیواسپاستیک – 7

  ساعت 1                                                                                                   آمبولی شریانی – 8

  ساعت 2                                                                       تروماي عروق شامل تروماي جنگی – 9

انسداد ورد  –آمبولی ریوي  –تروبوفیت حاد  –ریدي نارسائی مزمن و –واریس ها  –بیماریهاي وریدي ولنفاتیک  – 10

اجوف 

                                                                                                                              فوقانی

  ساعت 2

  ساعت 1                                                                                 سندرم توراسیک اوت لت – 11

  ) ساعت 11(بیهوشی 

پیش  –دیاپتیک و حاملگی و غیره  –معاینات عمومی، تعیین ریسک در بیماران قلبی (ارزیابی بیماران قبل ازعمل  – 1

  ساعت 2                                                       ).خالی بودن معده –حساسیت به داروها  –داروهاي بیهوشی 



 –مصرف سیگار  –نارسائی مزمن ریه  –بروز عوارض تنفسی  –تعیین ریسک جراحی با تستهاي ریوي قبل ازعمل  – 2

تستهاي  –تاریخچه خلط 

  ساعت 2                                                                                                        بالینی

  : طیف بیهوشی – 3

  مراحل مختلف بیهوشی –مکانیسم اثر داروها  –بیهوشی جراحی  –الف 

  ساعت 2                                       بیماران جراحی اعصاب –کار در واحد مراقبتهاي تنفسی  –ب 

  .عوارض پس از عمل تنفسی –آسپیراسون  –سندرم اختالل تنفس بالغین  –مسمومیتها – 4

فیزیوپاتولوژي و تحقیق در مورد دردشناسی مراکز دردشناس کاربرد عملی و روزمره  –کلینیک دردشناسی  –ج 

  ساعت 1         دردشناسی

  ساعت 2                                                                      پیشرفته –اساسی : احیاي قلبی ریوي –ه 

  )ساعت 29: (ارتوپدي

  ساعت 2                                         معاینه مفاصل و استخوانها و بررسی بیمار از نظر ارتوپدي – 1

  ساعت 1         تعریف در رفتگی بررسی شکستگی در اورژانس –عالئم کلینیکی  –تقسیم بندي  –تعریف شکستگی  – 2

پیوند  –جوش نخوردن و دیرجوش خوردن استخوان  –مکانیسم بهبود استخوان و تاندون ولیگمان  – 3

  ساعت 1             استخوانی

  ساعت 1       درمان صحیح زخم روي شکستگی باز و برخورد با عضو مبتال –درمانهاي اولیه  –علت  –شکستگی باز  – 4

  ساعت 1     سندرم ایسکمی و لکمن –استئومیلیت  –کزاز  –گانگرن گازي  –ربی آمبولی چ –عوارض شکستگی ها  – 5

  ساعت 1                               شکستگی استخوانهاي ساعد –شکستگی و در رفتگی مچ دست  – 6

  ساعت 1                                                                  شکستگی بازو و شانه و دررفتگی شانه – 7

  ساعت 1                                                                              شکستگی و دررفتگی مهره ها – 8

  ساعت 1                                                                                            شکستگی هاي لگن – 9

  ساعت 1                                              شکستگی ها و دررفتگی هاي مفصل و استخوان ران – 10

  ساعت 1                                                  دررفتگی و ضایعات لیگمانها و زانو –شکستگی  – 11

  ساعت 1                                                          پا و ساق پا –ودر رفتگی مچ پا  شکستگی – 12

  ساعت 1                                                                          انواع آمپوتاسیون وسائل مربوطه – 13

  ساعت 1        . آرتریت چرکی –مزمن  –استئومیلیت حاد  –مفصل  –علت و مکانیسم ایجاد عفونت هاي استخوانی  – 14

  سیفیلیس استخوان و مفاصل –سل استخوان و مفاصل  -15

  ساعت 1                                                                                      )عفونتهاي قارچی استخوان( 

  ساعت 1                                                                            دررفتگی مادرزادي مفصل زان – 16

  ساعت 1                              هالوس واروس مادرزادي –متاتارسوس واروس  –کالب فوت  – 17

 1ماکروداکتیلی و غیره  –پولی داکتیلی  –سینداکتیلی  –اشپرینگل  –سایر ناهنجاریهاي مادرزادي استخوان و مفاصل  – 18

  ساعت 

  ساعت 1                                                      استخوانی و غیر استخوانی  تومورهاي با منشاء – 19

  ساعت 1                                                 تومورهاي عضالنی –میوزیت اسیفیکان پیشرونده  – 20



  ساعت 1                                       کارپال تونل –سندرك کمپارتمنت قدامی و خلفی ساق  – 21

  ساعت 1                                                                                سربرال پالسی –پولیومیلیت  – 22

  ساعت 2                                                           ارتوپدي در سایر امراض استخوان و مفاصل – 23

نکروز آسپتیک سر و لغزش اپی فیز (استوآرتریت مفصل ران در بالغین  –نکروزآسپتیک سر استخوان ران دریچه ها  – 24

استخوان ران دریچه 

  ساعت 2                                                                                                                 ها

  ساعت 1                                        آرنج تنیس بازان –شانه منجمد  –ضایعات اطراف شانه  – 25

  ساعت 1اسکووشالتراستئوآرتریت زانو  –دررفتگی مادرزادي کشکک  –استئوکندریت دیسکان  – 26

بیماریهاي زنان و زایمان

  4: تعداد واحد

  4                                                                                                )ساعت 68(نظري : نوع واحد

  : سرفصل دروس

  : مامائی –الف 

  ساعت 1                                                                           تعریف علم مامائی و آمار حیاتی – 1

  ساعت 1                                                                                         تشریح دستگاه تناسلی – 2

  ساعت 1                                                                   فیزیولوژي قاعدگی و تخمک گذاري – 3

  ساعت 1                                         تمان جفت و پرده هاتخم گشنیده شده، النه گزینی، ساخ – 4

  ساعت 1                                                                                                 فیزیولوژي جفت – 5

  ساعت 1                                                           عالئم و روشهاي مختلف تشخیص حاملگی – 6

  ساعت 1                          )مراحل مختلف تکامل جنینی و مقدار مایع آمنیوتیک(جنین شناسی  – 7

  ساعت 1                                                                  معاینه کلینیکی زائو و گرفتن شرح حال – 8

  ساعت 2                                                                    یکی دوران حاملگیتغییرات فیزیولوژ – 9

  ساعت 1                                                                    ساختمان لگن و انواع غیر طبیعی آن – 10

  ساعت 1                                                  آنگاژمان –استاسیون  –پوزیسیون  –پرزانتاسیون  – 11

  ساعت 2) منجمله استفراغها(مراقبتهاي دوران بارداري و شکایات مختلف دوران حاملگی  – 12

  ساعت 1                                                                       فیزیولوژي زایمان و نشانه هاي آن – 13

  ساعت 1                                                        سیر زایمان طبیعی و طرز انجام زایمان طبیعی – 14

  ساعت 1                                                                              مراقبتهاي دوران بعد از زایمان -15

  ساعت 1                                                                                              زایمان نمایش ته – 16

  ساعت 1                                زایمان در نمایشهاي پس سري خلفی، پیشانی، صورت و شانه – 17

  ساعت 1                                                                                               تحریک زایمانی – 18



 2           ...) انقباضات پاتولوژیک، تنگی لگن، ماکروزومی، مالفرماسیونها، نمایشهاي غیر طبیعی (دیستوشی زایمانی  – 19

  ساعت

  ساعت 1                                                           زجرجنین و روشهاي بررسی سالمت جنین – 20

  ساعت 1                                                                    زایمان زودرس، حاملگی بعد از ترم – 21

  ساعت 1                                                                                    تاخیر رشد داخل رحمی – 22

  ساعت 1                                                                                                       چند قلوئی – 23

  ساعت 2                      )جدا شدن جفت، جفت سرراهی(خونریزیهاي سه ماهه سوم حاملگی  – 24

  ساعت 1                                                           انواع جفت و ناهنجاریهاي جفت و بند ناف -25

  ساعت 2                                       ...)عفونت، خونریزي ترومبوفلبیت(عوارض بعد از زایمان  – 26

  ساعت 1                                                                            عدم تجانس گروه هاي خونی – 27

  ساعت 1                                                                            عدم تجانس گروه هاي خونی – 28

  ساعت 1                                                                                             واکیوم وفورسپس – 29

  ساعت 2رین و انواع آن، ضایعات کانال زایمانی، علل هیسترکتومی بعد از زایمان سزا – 30

  ساعت 1...) هیدروسفال، آنانسفال، مننگوسل(هیدرآمنیوس، اولیگوآمنیوس، ناهنجاریهاي جنینی  – 31

  ساعت 2                                                                   بیماریهاي هیپرتانسیو دوران حاملگی – 32

  ساعت 1                                                                                  پارگی زودرس کیسه آب – 33

  ساعت 1                                                         بیماریهاي قلبی و سیستم ادراري درحاملگی – 34

  ساعت 1                                                                                              دیابت و حاملگی – 35

  ساعت 1                                                                                                           سقط ها – 36

  ساعت 1                                                                                   حاملگی خارج از رحمی – 37

  ساعت 1                                                                                                      احیاء نوزاد – 38

  : زنان –ب 

  ساعت 1                                معاینات کلینیکی و بررسیهاي پاراکلینیکی در بیماریهاي زنان  – 39

  ساعت 1                                                                                                 بلوغ و یائسگی – 40

  ساعت 1                                                                                                        دیسمنوره – 41

  ساعت 1                                                                                         بیماریهاي وولوو واژن -42

  ساعت 1                                                                                       واژنیت ها و سرویسیتها – 43

  بیماریهاي خوش خیم دهانه رحم و جسم رحم – 44

  ساعت 2                                                                                     )شامل پولیپها و هیپرپالزیها( 

  ساعت 1                          )شامل تهیه و بررسی اسمیر، بیوپسی(حم بیماریهاي بدخیم دهانه ر – 45

  ساعت 1                                                                 بیماریهاي بدخیم جسم رحم و لوله ها – 46

  ساعت 1                                                                           تومورهاي خوش خیم تخمدان – 47

  ساعت 1                                                                                  تومورهاي بدخیم تخمدان – 48

  ساعت 1                                                                               خونریزیهاي غیر طبیعی زنانه – 49



  ساعت 1                                                                                                  عفونتهاي لگن – 50

  ساعت 2                                                                                                            آمنوره – 51

  ساعت 2                                                                                                             نازائی – 52

  ساعت 1                                                                                                      آندومتریوز – 53

  ساعت 1                                                                                           ستگاه تناسلیسل د – 54

  ساعت 1                                                                ناهنجاریهاي مادرزادي دستگاه تناسلی – 55

  ساعت 2                                                                              روشهاي جلوگیري از حاملگی -56

بیماریهاي کودکان

  5                                                                                                                    6: تعداد واحد

  )ساعت 102(نظري : نوع واحد

  ندارد: نیازپیش 

  : سرفصل دروس

  ساعت 2                                                                                                       نوزاد طبیعی – 1

  ساعت 1                                                        و غیره LGA SSGAنوزاد نارس و نوزادان  – 2

  ساعت 1                                                                                         اقبت از نوزاد طبیعی مر– 3

  ساعت 1                                                                                          مراقبت از نوزاد نارس – 4

  مسائل تنفسی ویژه نوزادان و عوارض آسفیکسی نوزادان و  - 5

  ساعت 2                                                                                            ناشی از اکسیژن درمانی 

  ساعت 1                                                                                           احیاء نوزاد و کودك - 6

  ساعت 3                                                              اتیولوژي و درمان زردي –فیزیوپاتولوژي  – 7

  ساعت 3                                        )از زندگی جنینی تا سن بلوغ(رشد و نمو و اختالالت آن  – 8

  ساعت 2                                                             احتیاجات روزمره به موادغذائی و ویتامینها – 9

  ساعت 1                                                                                                           شیرمادر – 10

  ساعت 2                                                                               کودکانتغذیه شیرخواران و  – 11

  ساعت 2                                                                                                       سوء تغذیه – 12

  ساعت 2                                                              اسهالهاي مزمن و سندرمهاي سوء جذب – 13

  ساعت 1                                                                               )آویتامینوز(کمبود ویتامینها  – 14

  ساعت 4                                                                      بهداشت و طب پیشگیري در اطفال – 15

  ساعت 2                                                                                          عفونت هاي نوزادان – 16

  ساعت 1                                                                                  عفونت هاي داخل رحمی – 17

  ساعت 3                                 اسهال و استفراغ و دز هیدراتاسیون باتوجه خاص به پیشگیري – 18

  ساعت ORS                                                2آب و الکترولیتها باتوجه خاص به درمان با  – 19



  ساعت 3                                                                     بیماریهاي شایع ژنتیک و متابولیک – 20

  ساعت Flappy infant 2مسائل خاص سیستم اعصاب و عضالت در نوزادان و کودکان و مساله  – 21

  ساعت 2                                                                                           مننژیت و آنسفالیت – 22

  ساعت 1                                                                               تشنج در نوزادان و کودکان – 23

  ساعت 2                                                                                                                 سل – 24

  ساعت 1                                                                                                        سیاه سرفه – 25

  ساعت 1                                                                                                            دیفتري – 26

  ساعت 1                                                                                                               کزاز – 27

  ساعت 1                                                                                                        فلج اطفال – 28

  ساعت 1                                                                                                          سرخک – 29

  ساعت 1                                       )غیر از سرخک(سایر بیماریهاي بثوري حاد در کودکان  – 30

  ساعت 1                                                                                                            اوریون – 31

  ساعت 1                                                  علل و عوارض آن در نوزادان و کودکان: هپاتیت – 32

  ساعت 1                                                                                                            تیفوئید – 32

  ساعت 1                                                                                                          بروسلوز – 34

  ساعت 1                                                                                           عفونت هاي ادراري – 35

  ساعت 2                                                                          بیماریهاي انگلی شایع در اطفال – 36

  ساعت 2                                                                           عفونتهاي دستگاه تنفسی فوقانی – 37

  ساعت 3                                                                         عفونتهاي دستگاه تنفسی تحتانی – 38

  ساعت 1                                                                                                               آسم – 39

  ساعت 1                                                       لومرولونفریت حاد و سندروم نفروتیک حادگ – 40

  ساعت 3                                     ناهنجاریهاي شایع در دستگاه قلب و عروق و نارسائی قلب – 41

  ساعت 1                                                                                       روماتیسم حاد مفصلی – 42

  ساعت 1                                                                   آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتو – 43

  ساعت 1                                                                                   استئومیلیت حاد، سلولیت – 44

  ساعت 1                                                                                             آرتریت هاي حاد – 45

  ساعت 1                                               مسائل خاص آلرژي و ایمنی در کودکان و نوزادان – 46

  ساعت 1                                                  بیماریهاي شایع پوست در شیرخواران و کودکان – 47

  ساعت 2                                                                                   دیابت کودکان و نوزادان – 48

  ساعت 1                                                                                                   روئیديهیپوتی – 49

  ساعت 2در نوزادان و شیرخواران راشیتیسم، هیپوکلسمی ) د(اختالالت متابولیسم کلسیم و ویتامین  – 50

  ساعت  1مسائل خاص دستگاه ادراري و تناسلی نوزادان و کودکان با تاکید بر دستگاه تناسلی مبهم  -51

  ساعت 1                                                                                 بیماریهاي خونریزي دهنده – 52

  ساعت 1                                                                     نارسائی قلب در نوزادان و کودکان – 53



  ساعت 2                                                                                                        کم خونیها -54

  ساعت 1                                                                                                 شوك و اغماء – 55

  ساعت 1                                                          حوادث و مسمومیتها و اصول پیشگیري آنها – 56

  ساعت 2                                                                     بیماریهاي بدخیم شایع در کودکان – 57

بیماریهاي شایع روانی و رفتاري در کودکان، مشکالت آموزشی کودکان، بهداشت روانی اطفال و عقب ماندگی  -  58

  ساعت 2         ذهنی

  ساعت 1                                                                           اثر داروها بر روي جنین و نوزاد  - 59

  ساعت 1                                                                                توده هاي شکمی در اطفال – 60

  ساعت 1                                                                         جنین و ارتباط متقابل آن با مادر – 61

  ساعت 1                                                                               بیماریهاي تنفسی در نوزادان – 62

  ساعت 2                                             )غیر از کلسیم(اختالالت شایع متابولیکی در نوزادان  – 63

  ساعت 1                                                                                                      کوتاهی قد – 64

  ساعت 2                                                                          بیماریهاي عضالنی در کودکان – 65

  ساعت 1                                                                                    هیپرتانسیون در کودکان – 66

  ساعت 1                                                                            استفراغ در نوزادان و کودکان – 67

بیماریهاي روانی

  7                                                                                                                    2: تعداد واحد

  ) ساعت 34(نظري : نوع واحد

  : سرفصل دروس

  ساعت 1                                                             تعریف و کاربرد و حوزه عمل روانپزشکی – 1

  ساعت 1                                                                         نوروشیمی و نوروفیزیولوژي رفتار – 2

  ساعت 1                                                                                                هیجانها و استرس – 3

 2) اشاره اي به نظریات پیاژه، اریکسون، یادگیري و تحلیلی(ساختار روان و رشد روانی انسان نظریات مختلف در مورد  – 4

  ساعت

  ساعت 1                                                                                             مکانیسمهاي دفاعی – 5

  ساعت 1                                                                 اصول مصاحبه و ارزیابی در روانپزشکی – 6

  ساعت 1                                                                              نشانه شناسی بیماریهاي روانی – 7

  ساعت 1                                                      گرفتن شرح حال و امتحان وضعیت روانی بیمار – 8

  ساعت 1                                                                                  طبقه بندي بیماریهاي روانی – 9

  ساعت 1                                   مبانی سایکوفارماکولوژي و درمانهاي عضوي در روانپزشکی– 10

  ساعت 2                                                                              وه اسکیزوفرنیاختاللهاي گر – 11

  ساعت 2                                                                                             اختاللهاي عاطفی – 12



  ساعت 2                                                                                              اختاللهاي عاطفی – 13

  ساعت 1                                                                   اختاللهاي مربوط به استرس و سوانح – 14

  ساعت 1                                                                                             اختاللهاي تبدیلی – 15

  ساعت 1                                                                                          اختاللهاي تجربه اي – 16

  ساعت 1                                                                           اختاللهاي کاذب و هیپوکندریا – 17

  ساعت 2                                                                                         اختاللهاي شخصیتی – 18

  ساعت 1                                                                                 سندرمهاي روانی عضو مغز – 19

  ساعت 1                                                                                       تنی –اختاللهاي روان  – 20

  مغز و رفتار جنسی، پاسخهاي فیزیولوژیک جنسی، مراحل مختلف  – 21

  ساعت 1                                                                                                               رفتار جنسی

  ساعت 2                                                                                  اختاللها و انحرافات جنسی -22

  ساعت 1                                                                                               وابستگی داروئی – 23

  ساعت 1                                                                       اصول امتحان روانپزشکی کودك – 24

  ساعت 2                                                                            کلیاتی از روانپزشکی کودك – 25

  ساعت 2                             آشنائی با روشهاي مختلف درمانهاي روانشناختی در روانپزشکی – 26

پزشکی قانونی و مسمومیتها

  68                                                                                                                   2: تعداد واحد

  ) ساعت 34(نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  : هدف

  ) ساعت 34: (سرفصل دروس

  ساعت 1                                                                           کلیات پزشکی قانونی و طب کار - 1

  ساعت 3                                         اصول اخالقی، قوانین و مقررات مربوط به اشتغال پزشکی – 2

  ساعت 3                                                                                                     مرگ شناسی – 3

  ساعت 3                                                             تعیین هویت و شناسائی بقایا و آثار انسانی – 4

  ساعت 2                                                                                                           خفگی ها - 5 

  ساعت 3                                                                                                      یمسائل جنس – 6

  :ترموماتولوژي – 7

  ساعت 2                                                                                              کلیات و ضرب و جرح

  ساعت 2                                                                                                  فاتحوادث و تصاد

  ساعت 2                                                                                                             گرما و سرما

  ساعت 1                                                                                               تشعشعات و الکتریسیته



  ساعت 1                                                                                                                سر و صدا

  : مسمومیت ها – 8

  ساعت 1                                                                 ور آرسنیک، مشتقات جیوهمسمومیت با سیان

  ساعت 2                                                                                              مسمومیت با مواد مخدر

  ساعت 2                                                                                          مسمومیت با سموم حیوانی

  ساعت 1                                                                                          مسمومیت با مشتقات نفتی

  ساعت 1                                                                                       مسمومیت با اکسید دو کربن

  ساعت 1                                                                                            مسمومیت با حشره کشها

  ساعت 1                                                                                                     مسمومیت با سرب

  ساعت 1                                                                                          )حاللها(مسمومیت با بنزل 

  ساعت 1                                                                   )پنوموکونیوزها(خطرات عمده گرد و غبار 

 
  )5(بهداشت عمومی 
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  . بعدا ارسال خواهد شد
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  نظري: نوع واحد
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  ساعت 1                                                                                                           سوگندنامه ها

جناب آقاي دکتر فریدون عزیزي

  سرپرست گروه پزشکی شورایعالی برنامه ریزي

  با سالم

بهداشت . (عنوان سرفصلهاي درس اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران ارسال می گردداحتراما حسب االمر به پیوست 

  )5عمومی 

  .اپیدمیولوژي و کنترل ماالریا – 1

  اپیدمیولوژي و کنترل لیشمانیوزها – 2

  اپیدمیولوژي و کنترل سل – 3



  اپیدمیولوژي و کنترل جذام – 4

  ده اياپیدمیولوژي و کنترل حصبه و سایر تبهاي رو – 5

  اپیدمیولوژي و کنترل هپاتیت هاي ویروسی - 6

  اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي مقاربتی – 7

  )تریکوسفال –کرم قالبدار  –آسکاریس (اپیدمیولوژي و کنترل کرمهاي منتقله بوسیله خاك  – 8

  اپیدمیولوژي و کنترل آمیبیاز و ژیاردیاز – 9

  لیاپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي اسها – 10

  اپیدمیولوژي و کنترل بروسلوز – 11

  اپیدمیولوژي و کنترل وبا – 12

  اپیدمیولوژي و کنترل هاري – 13

  اپیدمیولوژي و کنترل دیابت – 14

  اپیدمیولوژي و کنترل سرطانها – 15

  اپیدمیولوژي و کنترل ازدیاد فشار خون شریانی – 16

  اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي کم خونی عضله قلب – 17

  اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي روماتیسمی و روماتیسم قلبی  – 18

   

  ) سراسر کشور... (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / رئیس محترم دانشگاه 

  سالم علیکم 

جهت استحضار و اقدام  17/3/78شوراي عالی برنامه ریزي مورخ بدینوسیله مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه گروه پزشکی 

  .مقتضی ابالغ می گردد

، از نیمسال اول سال 17/3/78براساس مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه گروه پزشکی شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 

جویان دوره دکتراي به بعد الزم است دروس باکتري شناسی و ویروس شناسی بطور مستقل جهت دانش 79/78تحصیلی 

عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي ارائه شوند و نمرات آنها بصورت مجزا با کد مستقل در کارنامه دانشجو درج 

  . گردد

کد درس
نوع واحدتعداد واحدنام درس

داروسازيدندانپزشکیپزشکی

نظري3باکتري شناسی19 – 091 – 281 – 1

نظري1ویروس شناسی19 – 092 – 282 – 2

عملی1میکروب شناسی19 – 093 – 283 – 3

الزم  78 – 79راي صادره در هفتاد و هشتمین جلسه گروه پزشکی شوراي عالی برنامه ریزي از نیمسال اول سال تحصیلی 

  9/4/78. االجرا است

  دکتر محمد و جگانی                                                                                   

  دبیر گروه پزشکی شورایعالی برنامه ریزي                                                                     



  : رونوشت

  لی برنامه ریزي جناب آقاي دکتر نوحی جهت استحضارسرپرست محترم گروه پزشکی شوراي عا         -

  معاون محترم آموزشی جناب آقاي دکتر بهرامی جهت استحضار         -

  معاون محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقاي دکتر غفوري جهت استحضار         -

  مدیرکل محترم امور دانشجویان داخل جهت استحضار         -

  اداره فارغ التحصیالن جهت استحضار مدیرکل محترم         -

  دبیر محترم شوراي آموزش پزشکی و تخصصی جهت استحضار         -

  دبیرمحترم شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت استحضار         -

  دبیر محترم شوراي آموزش داروسازي و تخصصی جهت استحضار         -

  جناب آقاي دکتر نائینی جهت استحضار دبیرمحترم شوراي عالی برنامه ریزي         -

  دبیر محترم شوراي نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی جهت استحضار         -

  معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی جناب آقاي دکتر یحیوي جهت استحضار         -

رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جناب آقاي دکتر گوشه گیر جهت استحضار و لحاظ نمودن در     -

  بازنگري برنامه 

   

اصالحات و تغییرات در برنامه آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی

  شوراي عالی برنامه ریزي 9/11/1373مورخ  292مصوب جلسه 

  )واحدنظري 2(ه واحد درسی اصول کلی تغذی: الف

منتقل گردید و بجاي آن بندي تحت ) نقش و اهمیت تغذیه(مربوط به نشریات علمی از بخش چهارم به بخش اول  12بند 

  عنوان 

  .افزوده گردید) ساعت 1(نقش شیر مادر در تامین نیازمندیهاي غذائی نوزادان و شیرخواران 

  )واحدنظري 2( :اصول خدمات بهداشتی( 1واحد درسی بهداشت عمومی : ب

  .بشرح زیر اصالح گردید 8بند 

با تاکید بر امور جمعیتی و ) قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه(کلیات درباره مراقبتهاي بهداشتی مادران و کودکان 

  ). ساعت 2(فاصله گذاري بین موالید و نقش شیر مادر در آن 

  : چنین اصالح شد 15و  14بخش اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي اسهالی بندهاي  2واحد درسی بهداشت عمومی : پ

سرمهاي  –سرمهاي وریدي (درمان اسهال باتوجه به پیشگیري ازدز هیدراتاسیون و درمان دزهیدراتاسیون : 14بند 

و نقش شیر مادر، رژیمهاي غذائی آنتی بیوتیکها و داروهاي ضد اسهال ) و دالیل تاثیر و نحوه کاربرد آن ORS –خوراکی 

  ). ساعت 2(

نقش شیر مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائی، بهسازي محیط و مبارزه با مگس در پیشگیري و کنترل «: 15بند 

  ). ساعت 1(بیماریهاي اسهالی 



 14و  13و  12و  8و  7بندهاي ) واحد نظري 2: (بهداشت خانواده و امور جمعیتی( 3ت عمومی واحد درسی بهداش: ت

  : بشرح زیر اصالح گردید

  ).ساعت 1(بهداشت و مراقبتهاي پیش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شیردهی : 7بند 

اي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شیردهی موفق و تاثیر کلیات حاملگی، عالئم بارداري، بهداشت و مراقبته«: 8بند 

  . »)ساعت 4(آن بر سالمت مادر و نوزاد و کاهش مرگ و میر آنان 

  . این بند به دو قسمت مجزا تفکیک گردید: 12بند 

  ). ساعت 1(بهداشت و مراقبت نوزادان طبیعت با تاکید بر هم اتاقی مادر و کودك  – 1

  ). ساعت 1(مراقبت نوزادان نارس و آسیب پذیر بهداشت و  – 2

رشد و تکامل  14از بند ) ساعت 1(ساعت افزایش داده شد و براي تامین زمان مورد نیاز  4ساعت به  3زمان آن از : 13بند 

  : بدین شرح است – 13سرفصل پیش بینی شده بند . کاسته شد

  : ، شامل)ساعت 4(تغذیه نوزاد و شیرخوار 

  ) ساعت 1(اید شیر مادر فو         -

  ساعت 2) شیرمادر و غذاي تکمیلی(تغذیه طبیعی نوزاد و شیرخوار          -

  ).ساعت 1(تغذیه مصنوعی و زیانهاي آن          -

درنظر گرفته شده  13ساعت براي تامین زمان مورد نیاز بند  1ساعت تقلیل یافته و این  2ساعت به  3زمان آن از : 14بند 

  .است

  ) واحد نظري 4(حد درسی بیماریهاي زنان و زایمان وا: ت

  . به شرح زیر اصالح گردید 56و  26 15و  9در این واحد درسی بندهاي 

  ) ساعت 2(تغییرات فیزیولوژیکی دوران حاملگی با تاکید بر تغییرات پستان : 9بند 

اد و آموزش روشهاي صحیح شیردهی، دوشیدن و مراقبتهاي دوران بعد از زایمان با تاکید بر هم اتاقی مادر و نوز: 15بند 

  ). ساعت 2(ذخیره کردن 

  ). ساعت 2(عفونت، خونریزي، ترمبوفلبیت و رفع مشکالت پستان (عوارض بعد از زایمان : 26بند 

  ). ساعت 2(روشهاي جلوگیري از حاملگی با تاکید بر نقش شیرمادر در جلوگیري از بارداري : 56بند 

  ) واحد نظري 6: (یهاي کودکانواحد درسی بیمار: ج

  : بشرح زیر اصالح گردید 59و  11و  10و  9و  8بندهاي 

  .ساعت تقلیل یافته است 2ساعت به  3از  8زمان پیش بینی شده براي بند : 8بند 

  .ساعت کاهش یافته است 1ساعت به  2زمان پیش بینی شده براي این بند نیز از : 9بند 

  ). ساعت 1(نقش شیر مادر در رشد و بقاء کودك با تاکید بر جنبه هاي ایمونولوژیکی : 10بند 

  ). ساعت 2(زمان ) شیر مادر، غذاي تکمیلی و تغذیه مصنوعی(تغذیه شیرخواران و کودکان : 11بند 

  :به دو بند تفکیک گردید: 59بند 

  .تامین گردید 8مورد نیاز از بند  )ساعت 1(شیردهی در بیماریهاي مادر و شیرخوار          -

  ) ساعت 1(اثر داروها برروي جنین و نوزاد و شیر مادر          -

  . تامین گردیده است 9ضمنا دو سرفصل زیر نیز به برنامه افزوده گردید که یک ساعت مورد نیاز دو سر فصل از بند 

  ) ساعت 1(باورهاي غلط در مورد ناکافی بودن شیر مادر          -



  .حمایت هاي اجتماعی و خانوادگی از زنان شیرده         -

اصول کلی تغذیه

  واحد 2: تعداد واحد

  )ساعت 24(نظري : نوع واحد

  بیوشیمی: پیش نیاز

  :سرفصل دروس

  : نقش و اهمیت تغذیه: بخش اول

نشریات علمی  –اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان و سالمت جامعه  –مسائل و مشکالت تغذیه اي در ایران و جهان : مقدمه -

  مربوط به غذا و تغذیه 

  ترکیب شیمیائی بدن –تاریخچه و تعاریف  –اهداف  –اصول کلی تغذیه  -

  )ساعت 7(مواد مغذي و منابع اصلی آنها  –بخش دوم 

  پروتئین  –چربیها  –کربو هیدراتها 

  تعادل انرژي –ه گیري و نیازهاي انرژي روشهاي انداز –تعریف  –انرژي  -

  آب و امالح و ویتامین ها -

آب و امالح و «ساعت جهت تدریس  2و » انرژي«ساعت جهت  2توضیح اینکه تاکید میشود از کل دقت پیش بینی شده 

  .درنظر گرفته شود» ویتامینها

  ) ساعت 2(شناخت غذا  –بخش سوم 

  ) ساعت 2(گروه هاي غذائی  -

  R.D.A, W.H.O-F.A.Oموارد استعمال و استفاده از جداول تغذیه اي  -

  جداول مواد غذائی خام و پخته -

شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائی منطقه اي در رابطه با وضع تغذیه فرم و جامعه و تنظیم برنامه غذائی  –بخش چهارم  -

  ) ساعت 2(

  ابعاد مختلف عادات غذایی جامعه  -

  برنامه غذائیتنظیم -

  باختصار) سازمانهاي ملی و بین المللی دست اندرکار غذا و تغذیه –نقش دولت (نقش برنامه ریزي تغذیه اصولی  -

  ) ساعت 1(نقش شیرمادر در تامین نیازمندیهاي غذائی نوزادان و شیرخواران  -

  ) ساعت 6(تغذیه گروه هاي آسیب پذیر  –بخش پنجم 

  ادران در دوران بارداري و شیردهینیازمندیهاي تغذیه اي م -

  نیازمندیهاي تغذیه اي نوزادان و کودکان -

  نیازمندیهاي تغذیه اي سالمندان -

  ).ساعت 4(روشهاي ارزشیابی وضع تغذیه  –بخش ششم 

  بررسی بالینی وضع تغذیه  -



  بررسی آنتروپومتریک -

  بررسی مصرف مواد غذائی -

  بررسی شیمیائی -

  جتماعیا –بررسی اقتصادي  -

  )ساعت 7(بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه و نحوه پیشگیري از آن  –بخش هفتم 

  مثلث بیماري زائی سوء تغذیه  -

  گواتراندمیک – B)اسیدفولیک ویتامین  –آهن (کمخونیهاي تغذیه اي  – P.E.N)(انرژي  –فقر پروتئین  -

  کمبود روي –راشی تیسم  –گزروفتالی  -

  پالگر –بربري  –اسکوربوت  -

  نمایش اسالیدهاي مربوط بعالئم سوء تغذیه جهت دانشجویان -

  ) ساعت 2(بهداشت مواد غذائی  –بخش هشتم 

  اتالف مواد غذائی  –فرآیند  –اصول نگهداري مواد غذائی از نظر حفظ سالمت مواد مغذي  -

  مسمومیتهاي موادغذائی  -

  ساعت  1                                                                                 بیماریهاي خونریزي دهنده – 52

  ساعت 1                                                                     نارسائی قلب در نوزادان و کودکان – 53

  ساعت 2                                                                                                       کم خونیها – 54

  ساعت 1                                                                                                 شوك و اغماء – 55

  ساعت 1                                                      حوادث و مسمومیت ها و اصول پیشگیري آنها – 56

  ساعت 2                                                                    بیماریهاي بدخیم شایع در کودکان  – 57

  بیماریهاي شایع روانی ورفتاري در کودکان، مشکالت آموزشی کودکان،  – 58

  ساعت 2                                                                  بهداشت روانی اطفال و عقب ماندگی ذهنی

  اثر داروها بر روي جنین درنوزاد – 59

  ساعت 1                                                           شیردهی در بیماریهاي مادر و شیرخوار –الف  -

  ساعت 1                                                         اثر داروها بر روي جنین و نوزاد و شیر مادر - ب -

  ساعت 1                                                                                توده هاي شکمی در اطفال – 60

  ساعت 1                                                                         جنین و ارتباط متقابل آن با مادر – 61

  ساعت 1                                                                               بیماریهاي تنفسی در نوزادان – 62

  ساعت 2                                             )غیر از کلسیم(اختالالت شایع متابولیکی در نوزادان  – 63

  ساعت 1                                                                                                      کوتاهی قد – 64

  ساعت 2                                                                          بیماریهاي عضالنی در کودکان – 65

  ساعت 1                                                                                    کانهیپرتانسیون در کود – 66

  ساعت 1                                                                            استفراغ در نوزادان و کودکان – 67

  ساعت 1                                                        باورهاي غلط در مورد ناکافی بودن شیر مادر – 68

  ساعت 1                                                        حمایت اجتماعی و خانوادگی از زنان شیرده – 69



بهداشت خانواده و امور جمعیتی – 3بهداشت عمومی  

  2: تعداد واحد

  )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  اصول خدمات بهداشتی: نیازپیش 

  :سرفصل دروس

       )تعریف و قلمرو و مطالعات و مسائل مطروحه در اکولوژي انسانی، محیط زیست انسانی(کلیات اکولوژي انسانی  – 1

  ساعت 1

تعریف جامعه، اجتماع و جمعیت با تاکید بر اهمیت و نقش خانوار و خانوار در بافت و ساخت (محط اجتماعی انسان  – 2

                                                                                                                            )اجتماعی

  ساعت 1  

  ساعت 1              )جمعیت و ساختار جمعیت، روندهاي تغییر جمعیت(یت شناسی کلیات جمع – 3

  ساعت 1                                                                       سیاستهاي جمعیتی و تنظیم خانواده – 4

  ساعت 1                                                        تعریف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده – 5

و ) میزان موالید باروري ازدواج، مرگ و میر، امید به زندگی(شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ایران  – 6

  ساعت 2                                                                                          میزان رشد جمعیت و تغییرات آن

  ساعت 1بهداشت و مراقبتهاي پیش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شیردهی  – 7

کلیات حاملگی، عالئم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شیردهی موفق و تاثیر  – 8

 4                                                                       نان آن بر سالمت مادر و نوزاد و کاهش مرگ و میر آ

  ساعت 

  ساعت 1                    کلیات بهداشت و مراقبتهاي حین زایمان پس از زایمان و دوران شیردهی – 9

  ساعت 1                                                )با احتمال مخاطره(بارداریها و نوزادان آسیب پذیر  – 10

  ساعت 2                                                               تنظیم خانواده و جنبه هاي کلینیکی آن  – 11

  بهداشت و مراقبت نوزادان طبیعی و نارس و سایر نوزادان آسیب پذیر به دو بند جداگانه

  ساعت 1           بهداشت و مراقبت نوزادان طبیعی با تاکید بر هم اتاقی مادر و کودك –الف  – 12

  ساعت 1                                                      بهداشت و مراقبت نوزادان نارس و آسیب پذیر –ب 

  ساعت 5                                                                         اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي اسهالی

اسهال هاي حاصله از اشرشیاکوالي وبا و اسهالهاي حاصله (تعریف، اهمیت، اپیدمیولوژي و پاتولوژي بیماریهاي اسهالی  -

  ساعت 1                                  ....از ویبریوها، اسهال هاي انگلی و عفونتهاي حاصله از سالمونالها، شیگال ها و

  تعریف و انواع دزئیدراتاسیون و تشخیص درجات آن -

  ساعت 1                                                                                  )سوال مشاهده، لمس و توزین( 



، سرمهاي خوراکی سرمهاي وریدي(درمان اسهال باتوجه به پیشگیري از دزهیدراتاسیون و درمان دزهیدراتاسیون  -

O.R.S 2        و نقش شیرمادر، رژیم هاي غذائی آنتی بیوتیک ها و داروهاي ضد اسهال ) و دالیل تاثیر و نحوه کاربرد آن 

  ساعت

نقش شیر مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائی، بهسازي محیط و مبارزه با مگس در پیشگیري و کنترل بیماریهاي  -

                                                                                                                              اسهالی

  ساعت 1

  ساعت 4                                                                                                   سایر بیماریهاي مهم

  )ماالریا –تب مالت  –سل (ره سایر بیماریهاي عفونی مهم شایع در ایران کلیاتی دربا -

  ....)هاري، جذام و(کلیاتی درباره بعضی از بیماریهاي خاص در ایران  -

  ....) سرطانها روماتیسم و بیماریهاي قلبی حوادث و مسمومیتها و (اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي غیر واگیر  -

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریها – 2بهداشت عمومی 

  2: تعداد واحد

  )ساعت 34(نظري : نوع واحد

  اصول خدمات بهداشتی: پیش نیاز

  سرفصل دروس

  ساعت 1                                                    تعریف اپیدمیولوژي، برخورد اکولوژیک با بیماریها -

  ساعت 1                                                                              واژه هاي متداول در اپیدمیولوژي -

  ساعت 4                                                       شیمیائی و بیولوژیک –عوامل بیماریزاي فیزیکی  -

  ساعت 1                                                                                                          عوامل میزبان -

  ساعت 1                                                     عوامل محیط فیزیکوشیمیائی بیولوژیک و اجتماعی -

  ساعت 2                                                                                   پیشگیري و مراحل مختلف آن -

  ساعت 3                                                )بطور اختصار(کلیات و انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  -

) نحوه جمع آوري اطالعات، طبقه بندي و نمایش آنها برحسب زمان، مکان و شخص(اپیدمی ها و چگونگی بررسی آنها  -

 6                                                                                                  ژياستفاده از آمار در اپیدمیولو

  ساعت

 EPI            6)برنامه گسترش ایمن سازي کشور (اپیدمیولوژي و کنترل بیماریهاي قابل پیشگیري بوسیله واکسن  -

  ساعت

  ساعت 2 و استفاده از آن) ذاتی و اکتسابی(وسیله واکسن و مکانیسم ایمنی کلیاتی در باره شش بیماري قابل پیشگیري ب -

  ساعت 2                                                 و کاربرد آن) زنجیره سرما(واکسن ساخت، نگهداري  -

  ساعت E.P.I  2نحوه تشکیل و اداره یک مرکز واکسیناسیون و انجام برنامه و چگونگی ارزشیابی عملی برنامه  -

   

  اصول خدمات بهداشتی – 1بهداشت عمومی 



  2: تعداد واحد

  ) ساعت 34(نظري : نوع واحد

  ندارد: پیش نیاز

  ساعت 2کلیات تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی دامنه فعالیت در بهداشت عمومی طیف سالمت  -

  ساعت 2                                                                     بهداشت و تندرستی در دین مبین اسالم -

وضع موجود در مسائل بهداشتی درمانی در ایران و چگونگی تعیین نیازهاي بهداشتی درمانی در جوامع شهري و  -

  ساعت 2       روستائی و اهمیت مراقبتهاي بهداشتی اولیه

  ساعت 2     اشتی اولیهعوامل اساسی در مراقبتهاي بهد -

  ساعت 2            آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتی و درمانی و تاثیر آن بر مشارکت مردم در این خدمات -

مشخصات اپیدمی هاي : باتوجه کامل به تامین آب سالم و کافی و بهسازي اساسی بیماریهاي ناشی از آب(بهداشت محیط  -

خانواده بیماریهاي منتقله بوسیله مواد غذائی حاملین بیماریها، بهسازي محل تولید توزیع و مصرف آن تصفیه آب در سطح 

  غذا آلودگی هوا و بیماریهاي ناشی از آلودگی هوا

با تاکید بر امور جمعیتی و ) قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه(کلیات درباره مراقبتهاي بهداشتی مادران و کودکان * 

  ري بین موالید و نقش شیر مادر فاصله گذا

  ساعت 2                                                                                                                     در آن 

  ساعت 2                                                          برنامه هاي ملی مبارزه با بیماریهاي شایع و بومی -

  ساعت  2                                                                    ایمن سازي علیه بیماریهاي عمده عفونی -

 4     کلیات بهداشت حرفه اي باتوجه کامل به بیماریهاي ناشی از کار و اصول و روشهاي پیشگیري از بیماریهاي حرفه اي -

  ساعت

  ساعت 2                      خدمات بهداشتی جهان و ایران و سازمانهاي بین المللینظامهاي عرضه  -

  ساعت 2                                                سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور -

  ساعت 2                              مدیریت برنامه ریزي و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی در ایران -

  



  آیین نامه ي شرح وظایف کارورزان دوره ي دکتراي عمومی پزشکی

کارورز پزشکی به دانشجوي مرحله ي پایانی دکتراي عمومی پزشکی اطالق می شود که آموزش هاي نظري و دوره عملی 

ضا هیات علمی، براي کسب مهارت کارآموزي را به پایان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموخته هاي قبلی، تحت نظارت اع

مسؤولیت کارورزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رییس آن . هاي حرفه اي براي اخذ مدرك دکتراي پزشکی است

. بخش و در ساعات کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارستان است

در این آیین نامه بر عهده ي پزشک معالج و در ساعات کشیک بر عهده ي پزشک معالج کشیک یا تشخیص موارد اورژانس 

پزشک معالج به عضو هیات علمی که بیمار تحت . عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارستان است

  . گردد نظارت وي در بیمارستان بستري می شود اطالق می

  :مطابق بندهاي زیر استشرح وظایف کارورز 

  :کلیات –الف 

  .حفظ و رعایت شؤون شرعی و اخالق پزشکی در کلیه ي ساعات حضور در بیمارستان. 1

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

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

  :مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی –پ 

اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه ي بیماران بستري مربوط به خود . 4

  .در اوقات عادي و کشیک و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراقی مناسب

  .لج یا دستیارویزیت بیماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشک معا. 5

و بررسی آخرین گزارش هاي ) به شکل غیر حضوري مگر در موارد اورژانس(پی گیري دریافت جواب آزمایشات . 6

  . پاراکلینیکی بیمار

  .نوشتن برگه ي سیر بیماري. 7

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

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

  .نوشتن خالصه ي پرونده زیرنظر پزشک معالج یا دستیار مسؤول در بخش. 10

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

، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندروسکوپی، MRI,CT Scan[1]نوشتن برگه هاي درخواست تصویربرداري از جمله . 12

آنژیوگرافی و کلیه ي برگه هاي درخواست پاراکلینیک دیگر، در صورتی که برابر مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده 

   .نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد

  CPR.[2]حضور با بالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام . 13

ویزیت مجدد حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماري که در بخش نیاز به . 14

  .داشته باشند

کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه، یا . 15

کسانی که براي آنها تست هاي خطیر نظیر محرومیت از آب یا تست تحمل گلوکز و انسولین انجام می شود، تحت نظارت 

  .مسؤول در بخش پزشک معالج یا دستیار



همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت هاي خاص پزشکی دارند و . 16

امکان بروز عارضه اي آنها را تهدید می کند، در انتقال به بخش هاي دیگرو یا سایر بیمارستان هاي با نظر پزشک معالج یا 

  . کدستیار ارشد کشی

 
  : درمانی –اقدامات تشخیصی  –پ 

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

گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بیماران ترجیحا هم جنس به جز در شیرخواران؛ گرفتن گازهاي خون 

؛ تهیه ي الم خون محیطی؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گیري براي کشت گلو؛ بخیه زدن و کشیدن [3](ABG)شریانی 

و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هایی که نیاز به  ECG[5]و خواندن آن؛ تفسیر مقدماتی  PPD[4]بخیه؛ انجام تست 

و یا عفونی شده باشند؛ انجام  و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند) غیر روتین(دبریدمان، شست و شوي تخصصی 

شست و شوي گوش؛ تامپون قدامی بینی، چک کردن مشخصات کیسه خون یا فرآورده خونی براي تزریق خون یا فرآورده 

  . به بیمار

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

؛ گرفتن زایمان واژینال؛ انجام اینداکشن airwayنوشتن نسخه هاي دارویی بیماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه و 

، کورتاژ، خارج کردن IUD[7]و حرکات جنین؛ گذاشتن و انقباضات رحم  [6](FHR)در زایمان؛ کنترل ضربان قلب جنین 

جسم خارجی از گوش، حلق، بینی و چشم؛ کوتر خون ریزي بینی؛ کارگذاري کشش پوستی؛ آتل گیري؛ گچ گیري ساده؛ انجام 

؛ آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان؛ پونکسیون مفصل زانو؛ تزریق داخل نخاعی [8](LP)بار پونکسیون لوم

(intrathecal)  حی، خارج کردن ختنه، برداشتن توده هاي سط(و داخل مفصل؛ انجام جراحی هاي سرپایی ساده

(ingrowing nail تخلیه ي آبسه؛ نمونه گیري سوپراپوبیک؛ گذاشتن ،chest tube ؛ کشیدن(tap)  مایع آسیت و پلور؛

colon washout ؛ تزریق داروهاي خطرناك؛ تعویض لوله ي نفروستومی یا سیستوستومی؛ درناژ سوپراپوبیک مثانه؛

ض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شیرخواران؛ کات دان و هر اقدام تشخیصی گذاشتن کاتتر وریدي نافی و همکاري در تعوی

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

ماه و به تعیین معاونت آموزشی  6انجام امور زیر به منظور کسب مهارت تنها در دو دوره کارورزي حداکثر به مدت . 19

چنانچه در (بر عهده ي کارورز می باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک دانشکده 

دانشکده اي این مهارت ها در دوره کارآموزي کسب شده باشد به تشخیص دانشکده کارورزان از انجام این وظیفه معاف می 

  ): باشند

؛ نمونه گیري براي کشت خون؛ (venous blood sampling)ي وریدي ؛ نمونه گیر(IV cannulation)تزریق؛ رگ گیري 

؛ پانسمان ساده؛ رنگ آمیزي گرم؛ تفسیر میکروسکوپی نمونه ي ادرار و الم خون محیطی؛ ساکشن ترشحات ECGگرفتن 

  .حلق و لوله تراشه؛ فیزیوتراپی تنفسی

ک معالج یا دستیار ارشد کشیک بر عهدة کارورز انجام امور زیر تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخیص پزش. 20

  : می باشد



؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز کردن گچ؛ فلبوتومی؛ نوشتن برگه هاي Intake/outputکنترل و چارت عالئم حیاتی و 

واب اقدامات حضوري ج. درخواست پاراکلینیک که نیاز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به آزمایشگاه؛ پی گیري

بر بالین بیمار؛ شیمی  (standby)پاراکلینیک؛ همراهی بیماران به قسمت هاي دیگر بیمارستان؛ آمبو زدن؛ حضور پیوسته 

  درمانی؛ انتقال بسته هاي خون 

  شرکت در همایش هاي آموزشی  –ت 

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

در درمانگاه طبق برنامه ي تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و معرفی به پزشک معالج یا دستیار و  شرکت. 22

  .نوشتن نسخه با نظارت پزشک معالج یا دستیار

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

خش شامل گزارش صبحگاهی، کنفرانس هاي علمی، کالس هاي شرکت منظم و فعال در کلیه ي جلسات آموزشی ب. 24

management اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشی و سایر برنامه هاي آموزشی مگر در مواردي که به علت حضور در ،

  .اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال در بخش به تایید پزشک معالج یا دستیار مربوط، امکان پذیر نباشد

معرفی کوتاه : مار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شاملمعرفی بی. 25

بیمار، دلیل بستري شدن، بیان تشخیص هاي افتراقی، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آن ها و اقدامات 

  .درمانی

  . طبق برنامه ي تنظیم شده توسط مسؤول آموزش بخش یا دستیار ارشد ارائه ي کنفرانس هاي علمی در صورت لزوم. 26

  :حضور در بیمارستان –ث 

مسؤول (زمان حضور در بیمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعیین شده از سوي ریاست هر گروه یا بخش یا دانشکده .27

رنامه ي آموزشی مدون تهیه و در آموزش کارورزان هر بخش موظف است براي کلیه ي ساعات حضور آنان در بخش ب

  .) آغاز دوره اعالم کند

حداقل تعداد کشیک در گروه هاي داخلی، جراحی، کودکان و زنان هشت . حداکثر تعداد کشیک، ده شب در هر ماه است. 28

، تعداد تخت شب در ماه و در گروه هاي دیگر مدیر گروه یا رییس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد کارورز، امکانات رفاهی

  .بیمارستانی و برنامۀ آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می کند

تنظیم برنامه ي چرخش کارورزان در بخش ها و کشیک ها به عهده ي پزشک یا دستیار مسوول آموزش کارورزان و یا . 29

  .ورز ارشد استدر صورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک یا دستیار مسؤول آموزش کارورزان به عهده کار

و یا در موارد اضطراري، به ) ساعت قبل 24حداقل (جابه جایی در برنامه ي کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی . 30

شرط تعیین جانشین و موافقت پزشک یا دستیار مسؤول آموزش کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار 

  .بخش

  . ي و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا ممنوع استترك کشیک جز در موارد اضطرار. 31

خروج از بیمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا . 32

  .دستیار مسؤول آموزش کارورزان مقدور است

شی است مگر در مواردي که با نظر پزشک یا دستیار مستقیم، وجود به طور کلی، اولویت با جلسات و همایش هاي آموز. 33

  . درمانی را در اولویت قرار دهد –خطر جانی براي بیمار، انجام امور تشخیصی 



برنامه دوره یک ماهه کارورزي بهداشت و «در مورد دوره ي کارورزي پزشکی اجتماعی و بهداشت، باید مطابق آخرین . 34

عمل شود و بر اهمیت  23/11/78پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  مصوب» پزشکی اجتماعی

  . این دوره تاکید گردد

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

چنانچه . یا دانشکده مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد حسب مورد در شوراي آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان

مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگی کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم 

  . مرجع نهایی تصمیم گیري شوراي آموزشی دانشکده خواهد بود. مقتضی ارجاع خواهد شد

رؤساي . ها و رؤساي بخش هاي بیمارستان هاي آموزشی مسؤول حسن اجراي این آیین نامه هستند مدیران گروه. 36

  .دانشکده هاي پزشکی بر حسن اجراي آیین نامه نظارت خواهند داشت

در هیجدهمین جلسۀ شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی تصویب  11/3/1381ماده در تاریخ  37این آیین نامه در . 37

یه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي قبلی مغایر با این آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط شد و کل

  . است

 
  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی

   

  :عنوان درس

  اجتماعی دوره یک ماهه کارورزي بهداشت و پزشکی

   

  :گروه هدف

  دانشجویان پزشکی

   

  دروس نظري بهداشت و پزشکی اجتماعی: پیشنیاز

  اصول اپیدمیولوژي –بهداشت مادر و کودك  –اصول خدمات بهداشتی (شامل 

و طی دوره کارآموزي بهداشت و پزشکی ) آمار و روش تحقیق –اپیدمیولوژي بیماریهاي واگیر و غیر واگیردار 

  اجتماعی

   

   

  23/11/1378صوب پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ م

مقدمه



در آلماتا شروع و استراتژي  1978بدنبال نداي تحوالت جهانی در آموزش پزشکی که اولین نشست جهانی آن در سال 

PHC  مود و پس از آن براساس پیشنهاد ن 2000را بعنوان گامی اساسی در دست یابی به هدف بهداشت براي همه تا سال

، ضرورت تغییر در برنامه هاي آموزش پزشکی بر مبناي 1988مصوبات گردهمایی جهانی ادینبورگ در اسکاتلند در سال 

نیازهاي جامعه و نقش نوین پزشک قرن آینده سبب شد که در برنامه هاي آموزش پزشکی تغییراتی رخ دهد به نحوي که 

درمانی جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت مردم  –در شناسائی مشکالت بهداشتی توانمندي هاي فارغ التحصیالن 

  . افزایش یابد که منجر به تغییراتی در برنامه هاي آموزش دوره پزشکی عمومی شد

با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه تربیت نیروي انسانی بخش  1364در کشورما نیز از سال 

بهداشت و درمان نیز به عهده این وزارت خانه نهاده شد که این گام اساسی تجلی عینی ادغام آموزش و خدمت که یکی از 

چرا که توانمندي یک پزشک در پاسخگوئی بهتر . ود، محقق شدعمده ترین راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشکی ب

درمانی جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب یادگیري در طول دوره آموزش پزشکی می  –به نیازهاي بهداشتی 

براین . دیدباشد و لذا کسب آموزش در مواجهه با نیازهاي واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاستهاي برنامه ریزي تعیین گر

دوره یک ماهه کارآموزي و کارورزي پزشکی اجتماعی جهت دانشجویان پزشکی و با هدف آشنا  1364اساس از سال 

درمانی مردم و نحوه اداره مدیریت  –نمودن آنان با نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور و شناخت واقعی مشکالت بهداشتی 

  . شکی عمومی تعیین شددرمانی در برنامه آموزش پز –مراکز بهداشتی 

از آن زمان تاکنون تالش . متعاقب آن بخش هاي پزشکی اجتماعی به عنوان گروه آموزشی، مسئول ارائه این برنامه گردیدند

هاي اساسی در جهت تدوین برنامه هاي مدون و تقویت بخش هاي پزشکی اجتماعی انجام پذیرفته و نتایج چشمگیري داشته 

همایی هایی در زیباکنار و پاکدشت ورامین با مشارکت فعال اساتید بخش هاي پزشکی اجتماعی به بدنبال آن در گرد. است

در جریان اجراي این برنامه و با ایجاد بخش هاي پزشکی . صورت طرح درس مدون تهیه و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت

ویژگی هاي عرصه هاي آموزشی هر دانشگاه و همچنین  اجتماعی در اکثر دانشگاه ها و تنوع تعداد کارآموزان و کارورزان و

امکانات و شرایط موجود، هر دانشگاهی برحسب موقعیت خود اقدام به اجراي این دوره ها نمودند و براساس شرایط خاص 

  . خود تغییراتی در آن به وجود آوردند

با بررسی هایی که از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع در زمینه نحوه فعالیت  1377در سال 

گروه هاي پزشکی اجتماعی صورت گرفت نتایجی حاصل شد که منجر به تشکیل اولین کارگاه کشوري مدیران گروه هاي 

با عنایت به گسترش بخش هاي پزشکی اجتماعی و فعال شدن در این کارگاه . گردید 1377پزشکی اجتماعی در شهریور ماه 

آنان در اکثر دانشگاه ها و به دلیل شرایط متفاوتی که ازنظر تعداد کارورز، امکانات بیتوته، شیوه آموزش، امکانات پشتیبانی 

هاي کارآموزي و  و نقلیه و غیره که باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها می شد، ضرورت بازنگري برنامه

  . کارورزي مطرح و تصویب گردید

آنچه در پیش روي دارید حاصل تالش گروه هاي پزشکی اجتماعی دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران و 

اصفهان، اعضاء کمیته کشوري پزشکی اجتماعی، صاحب نظران و کارشناسان در این زمینه، اعضاء محترم هیات علمی گروه 

اي پزشکی اجتماعی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ه

پزشکی می باشد که پس از برگزاري کارگاه ها، جلسات متعدد کمیته کشوري و نظر خواهی از گروه هاي پزشکی اجتماعی به 

  . به صورت مجموعه هاي مدون تهیه شده استعنوان برنامه کارآموزي و کارورزي بهداشت و پزشکی اجتماعی 



بسمه تعالی

  برنامه درسی دوره کارورزي بهداشت و پزشکی اجتماعی: عنوان

  دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع کارورزي: رده دانشجوئی

  یکماه با بیتوته: طول دوره

  کارگاه توجیهی در محل بخش پزشکی اجتماعی :محل اجرا

  درمانی منطقه تحت پوشش دانشگاه –ی مراکز بهداشت           

  درمانی –منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی           

  گروه پزشکی اجتماعی: مجري

  مهارتی –نگرشی  –شناختی : حیطه یادگیري

  : استراتژي آموزشی

  [13]، حل مساله[12]، یادگیري با عمل[11]، مشارکت فعال[10]، یادگیري در جامعه[9]دانشجو محوري

  ی بر رفتارهاي ویژه عینیبراساس حداقلهاي نیازهاي آموزش و مبتن(: محتواي آموزشی

  : مرحله اي و نهایی با استفاده از: شیوه ارزشیابی

  چک لیست         -

  فرمهاي گزارش روزانه         -

  فرمهاي نظارتی         -

  تهیه و ارائه گزارش از فعالیتهاي انجام شده توسط کارورزان         -

  فرم حضور و غیاب         -

مرکز ) با کلیه واحدها و مراکز موجود در آن، اهالی منطقه( –درمانی  –منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی : منابع آموزشی

  ) با کلیه واحدها و خدمات موجود و پرسنل آن(درمانی مربوطه  –بهداشتی 

  اعضاء هیات علمی بخش پزشکی اجتماعی         -

  برنامه آموزشی دوره         -

  کاورزان شرکت کننده در دوره          -

  .در قسمت طرح درسهاي هر بخش بطور اختصاصی قید شده است: مراجع آموزشی

حمایت هیات رئیسه و معاونت آموزشی دانشگاه از برنامه کارورزي، بودجه مستقل، نقلیه، محل اقامت کارورزان، : پشتیبانی

ن با بخش پزشکی اجتماعی، نظارت و هدایت مستمر اعضاء همکاري و هماهنگی معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت شهرستا

  هیات علمی بخش پزشکی اجتماعی 

   

برنامه درسی دوره کارورزي پزشکی اجتماعی و بهداشت

   

  : اهداف دوره

  کسب مهارت کارورز در مدیریت سالمت جامعه بمنظور ایفاي نقش آینده خود: هدف کلی



  :اهداف بینابینی

  : کسب مهارت کارورز در

  درمانی -مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی ) الف* 

  مدیریت بیماري در جامعه تحت پوشش) ب** 

  درمانی –مدیریت حل مشکالت بهداشتی ) ج

   

   

   

   

   

   

   

درمانی و در سطوح مختلف در دوره  –انتظار می رود آشنائی با ساختار و شرح وظایف و گردش کار مراکز بهداشتی * 

  . کارآموزي انجام شده باشد

در سطح فرد در بخش هاي بالینی مربوطه کسب شده  (Patient Management)انتظار می رود مهارت اداره بیمار ** 

  . باشد

   

درمانی –مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی  –الف 

   

  : پس از اتمام دوره کارورزان قادر خواهند بود: اهداف اختصاصی

   

  . نمایند ارزیابیمنطقه تحت پوشش خود را براساس دستورالعمل آموزشی مربوطه با صحت قابل قبول ) 1 –الف 

درمانی محل استقرار خود را طبق دستورالعمل آموزشی  –درمانی جاري در مرکز بهداشتی  –خدمات بهداشتی ) 2 –الف 

  .نمایند  شناسائی و گزارش مربوطه یا صحت قابل قبول 

لیست و اولویت بندي مشکل بهداشتی عمده در منطقه را  5حداقل  2و  1باتوجه به اطالعات بدست آمده در بند  )3 –الف 

  .نمایند 

درمانی محل استقرار خود با موافقت گروه  –ري در مرکز بهداشتی حداقل یک برنامه کشوري جااجراي در  )4 –الف 

  . پزشکی اجتماعی و تحت نظر مربی مشارکت نموده و نتیجه را گزارش نمایند

  .نمایدپایش مطابق دستورالعمل و با کمک چک لیست با صحت مورد قبول  PHCخدمات مورد نظر را با تاکید بر ) 5 –الف 

  . ارائه نمایندپیشنهاد علمی براساس نتایج بدست آمده از پایش فوق جهت بهبود خدمات واحد مربوطه حداقل یک ) 6 –الف 

   

مدیریت بیماري در جامعه تحت پوشش: هدف ب



  . بیماریهاي بومی موجود در منطقه را طبق اصول اپیدمیولوژي شناسائی و گزارش نمایند: 1ب 

  .را با صحت مورد قبول بیان کنندرل یک اپیدمی کنتکلیه مراحل شناسائی و : 2ب 

  . نمایند مشارکتمطابق شرح وظایف یک پزشک ) در صورت وقوع(در برنامه شناسائی و کنترل همه گیري : 3ب 

حداقل پنج بیمار مراجعه کننده را باتوجه به سطوح پیشگیري و ارجاع و اصول اپیدمیولوژي در فرد، خانواده و جامعه : 4ب 

  . نمایند و طبق فرم مربوطه گزارشبررسی 

ثبت و گزارش با استفاده از دستورالعمل هاي موجود، بیماریهاي قابل گزارش را با صحت مورد قبول در فرم مربوطه : 5ب 

  . نمایند

  درمانی  –مدیریت حل مشکالت بهداشتی : هدف ج

  .نمایندطبق اصول برنامه ریزي تفصیلی نقد برنامه تفصیلی موجود در مرکز بهداشتی درمانی را  – 1ج 

یکی از مشکالتی را که در نقد برنامه تفصیلی شناسائی نموده است انتخاب نماید و براي آن طرح مداخله اي آموزشی  -2ج 

  . مناسب را که قابل انجام در مدت حضور در عرصه است تهیه کند

  . طرح تهیه شده را اجرا نماید – 3ج 

  . نتیجه ارزشیابی طرح اجرا شده را تهیه و گزارش نماید– 4ج 

  . اگر چه در حیطه شناختی تنظیم گردیده ولی به عنوان یک ضرورت براي دوره کارورزي محسوب می شود 2هدف ب * 

  

   

  :عنوان درس

  دوره یک ماهه کارآموزي بهداشت و پزشکی اجتماعی

   

   

   

  :گروه هدف

  دانشجویان پزشکی

   

   

  دروس نظري بهداشت و پزشکی اجتماعی: پیشنیاز

  اصول اپیدمیولوژي –بهداشت مادر و کودك  –اصول خدمات بهداشتی (شامل 

  آمار و روش تحقیق –اپیدمیولوژي بیماریهاي واگیر و غیر واگیر 

   

   

  23/11/78مصوب پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 



مقدمه

در آلماتا شروع و استراتژي  1978بدنبال نداي تحوالت جهانی در آموزش پزشکی که اولین نشست جهانی آن در سال 

PHC  پیشنهاد نمود و پس از آن براساس  2000را بعنوان گامی اساسی در دست یابی به هدف بهداشت براي همه تا سال

، ضرورت تغییر در برنامه هاي آموزش پزشکی بر مبناي 1988مصوبات گردهمایی جهانی ادینبورگ در اسکاتلند در سال 

نیازهاي جامعه و نقش نوین پزشک قرن آینده سبب شد که در برنامه هاي آموزش پزشکی تغییراتی رخ دهد به نحوي که 

ردم درمانی جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت م –توانمندي هاي فارغ التحصیالن در شناسائی مشکالت بهداشتی 

  . افزایش یابد که منجر به تغییراتی در برنامه هاي آموزش دوره پزشکی عمومی شد

با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه تربیت نیروي انسانی بخش  1364در کشور ما نیز از سال 

دغام آموزش و خدمت که یکی از بهداشت و درمان نیز به عهده این وزارت خانه نهاده شد که این گام اساسی تجلی عینی ا

چرا که توانمندي یک پزشک در پاسخگوئی بهتر . عمده ترین راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشکی بود، محقق شد

درمانی جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب یادگیري در طول دوره آموزش پزشکی می  –به نیازهاي بهداشتی 

براین . در مواجهه با نیازهاي واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاستهاي برنامه ریزي تعیین گردید باشد و لذا کسب آموزش

دوره یک ماهه کارآموزي و کارورزي پزشکی اجتماعی جهت دانشجویان پزشکی و با هدف آشنا  1364اساس از سال 

درمانی مردم و نحوه اداره مدیریت  –شتی نمودن آنان با نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور و شناخت واقعی مشکالت بهدا

  . درمانی در برنامه آموزش پزشکی عمومی تعیین شد –مراکز بهداشتی 

از آن زمان تاکنون تالش . متعاقب آن بخش هاي پزشکی اجتماعی به عنوان گروه آموزشی، مسئول ارائه این برنامه گردیدند

بخش هاي پزشکی اجتماعی انجام پذیرفته و نتایج چشمگیري داشته هاي اساسی در جهت تدوین برنامه هاي مدون و تقویت 

بدنبال آن در گردهمایی هایی در زیباکنار و پاکدشت ورامین با مشارکت فعال اساتید بخش هاي پزشکی اجتماعی و . است

طرح درس  مسئولین و دست اندرکاران سرانجام برنامه دوره کارآموزي و کارورزي بخش هاي پزشکی اجتماعی به صورت

در جریان اجراي این برنامه و با ایجاد بخش هاي پزشکی اجتماعی در . مدون تهیه و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت

اکثردانشگاه ها و تنوع تعداد کارآموزان و کارورزان و ویژگی هاي عرصه هاي آموزشی هر دانشگاه و همچنین امکانات و 

عیت خود اقدام به اجراي این دوره ها نمودند و براساس شرایط خاص خود شرایط موجود، هر دانشگاهی برحسب موق

  . تغییراتی در آن به وجود آوردند

با بررسی هایی که از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع در زمینه نحوه فعالیت  1377در سال 

ه تشکیل اولین کارگاه کشوري مدیران گروه هاي گروه هاي پزشکی اجتماعی صورت گرفت نتایجی حاصل شد که منجر ب

در این کارگاه با عنایت به گسترش بخش هاي پزشکی اجتماعی و فعال شدن . گردید 1377پزشکی اجتماعی در شهریور ماه 

پشتیبانی آنان در اکثر دانشگاه ها و به دلیل شرایط متفاوتی که از نظر تعداد کارورز، امکانات بیتوته، شیوه آموزش، امکانات 

و نقلیه و غیره که باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها می شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي کارآموزي و 

  . کارورزي مطرح و تصویب گردید

آنچه در پیش روي دارید حاصل تالش گروه هاي پزشکی اجتماعی دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران و 

اعضاء کمیته کشوري پزشکی اجتماعی، صاحب نظران و کارشناسان در این زمینه، اعضاء محترم هیات علمی گروه اصفهان، 

هاي پزشکی اجتماعی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ي و نظرخواهی از گروه هاي پزشکی اجتماعی به پزشکی می باشد که پس از برگزاري کارگاه ها، جلسات متعدد کمیته کشور

  . عنوان برنامه کارآموزي و کارورزي بهداشت و پزشکی اجتماعی به صورت مجموعه هاي مدون تهیه شده است



برنامه درسی دوره کارآموزي بهداشت و پزشکی اجتماعی

  :هدف کلی

ر انجام موثر تر وظایف شغلی آینده خود در راستاي شناخت نظام شبکه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظو

  .حفظ، تامین و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه

  : اهداف بینابینی

  شبکه بهداشت و درمان کشور [14]شناخت ساختار – 1

  شناخت وظایف شبکه بهداشت و درمان کشور – 2

  شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبکه با جامعه و دیگر بخشها – 3

  شناخت وظایف شغلی پزشک در قالب سطوح شبکه – 4

، مباحثه [17]، مصاحبه در جامعه[16]، مشاهده[15]شناخت راه کارهاي برآورد نیاز جامعه از طریق مصاحبه با فرد – 5

  [18]با گروه موردنظر

نظام در راستاي   ایجاد عالقه در دانشجویان براي همکاري با فعالیتها و برنامه هاي نظام ارائه خدمات و کار در این – 6

  نیازهاي جامعه 

  بهبود نگرش دانشجویان براي ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود کیفیت خدمات – 7

  اهداف اختصاصی

دانشجو پس از حضور در خانه بهداشت با حضور مربی وضعیت موجود ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد  - 1-  1

  .ستاد گسترش شبکه ها مقاسه و نقایص را بیان نماید

دانشجو پس از حضور در مرکز بهداشتی درمانی، روستایی ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد ستاد  -2 – 1

  .گسترش شبکه مقایسه و نقایص را بیان نمود

دانشجو پس از حضور در مرکز بهداشتی درمانی، شهري ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد ستاد گسترش  - 3-  1

  . ه و نقایص را بیان نمودشبکه ها مقایس

دانشجو پس از حضور در پایگاه بهداشتی ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد ستاد گسترش شبکه ها  -4 – 1

  .مقایسه و نقایص را بیان نماید

دانشجو پس از حضور در شبکه بهداشت و درمان، روستایی ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد ستاد  - 5 – 1

  .گسترش شبکه ها مقایسه و نقایص را بیان نماید

دانشجو پس از حضور در مرکز بهداشت شهرستان ساختار این واحد را بررسی و با استاندارد ستاد گسترش شبکه  -6 – 1

  . و نقایص را بیان نماید ها مقایسه

ساختار این واحد را بررسی و با ) پلی کلینیک تصخصی(دانشجو پس از حضور در بیمارستان شهرستان  – 7 – 1

  . استاندارد ستاد گسترش شبکه ها مقایسه و نقایص را بیان نماید

با استاندارد ستاد گسترش شبکه دانشجو پس از حضور در آموزشگاه بهورزي ساختار این واحد را در بررسی و  – 8 – 1

  . ها مقایسه و نقایص را بیان نماید



این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه مراقبت از کودکان دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -2 – 1

  . انجام دهد

رحد دستوالعمل هاي مربوطه انجام این خدمات را دمادران باردار دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -2- 2

  ) با رعایت ضوابط شرعی. (دهد

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام تنظیم خانواده دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -3 – 2

  ) با رعایت ضوابط شرعی. (دهد

ین خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام ابهبود تغذیه دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -4- 2

  . دهد

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه آموزش بهداشت دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -5 – 2

  . انجام دهد

هاي مربوطه انجام این خدمات را در حد دستورالعمل بهداشت محیط دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  -6 – 2

  .دهد

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه بهداشت حرفه اي دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 7 – 2

  .انجام دهد

این خدمات را در درمان عالمتی بیماریها و تامین داروهاي اساسی دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 8 – 2

  .لعمل هاي مربوطه انجام دهدحد دستورا

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي بهداشت دهان و دندان دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 9 – 2

  .مربوطه انجام دهد

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه بهداشت مدارس دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 10 – 2

  .م دهدانجا

این خدمات را در حد دستورالعمل کنترل بیماریهاي شایع و بومی دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 11 – 2

  .هاي مربوطه انجام دهد

این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام ایمن سازي دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 12 – 2

  .دهد

بهداشت روان، دیابت، سل (مانند بیماریهاي ادغام شده در شبکه دانشجو با مشارکت در ارائه خدمات مربوط به  – 13 – 2

  .این خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد...) و

مختلف آن و ارتباط با سطوح دانشجو یک مسئله از نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی را تحت نظر مربی از طریق  – 1- 3

  . طبق دستورالعملهاي مربوطه پیگیري نماید

  . دانشجو یک مورد ارجاع را در سطوح مختلف طبق دستورالعملهاي مربوطه پیگیري نماید - 2 – 3

هرکدام وجود (دانشجو در کنار تیم ارائه خدمات و با حضور در یکی از جلسات رابطین، شوراي بهداشتی روستا  - 3 – 3

  . مربوطه ارتباط برقرار نمایدبا جامعه ) دارد

دانشجو تحت نظر مربی با پیگیري یک مسئله بهداشتی که در نظام ارائه خدمات جاري است در کنار تیم از طریق  - 4 – 3

  .برقرار نمایدارتباط شوراي محل با سایر ارگانها در محدوده فعالیت خود 



در ) در جلسات سیاري یا در خود مرکز(دانشجو با حضور تیم خدمات بهدشاتی اولیه در مرکز بهداشتی درمانی  -1 – 4

مدیریت بیماران یا مراجعین، شامل شرح حال و معاینه فیزیکی با تاکید بر جنبه هاي خانوادگی و (وظایف حرفه اي انجام 

  . مایدمشارکت ن) اجتماعی طبق دستورالعمل و بلوك بهورزي

در ) درجلسات سیاري یا در خود مرکز(دانشجو با حضور در تیم خدمات بهداشتی اولیه مرکز بهداشتی درمانی  -2 – 4

  .طبق دستورالعمل هاي مربوطه مشارکت نمایند....) شامل پایش، نظارت و ارزشیابی و(وظایف سازمانی انجام 

مصاحبه فردي، (ارائه کننده خدمت و ابزارهاي ارزیابی نیازهاي جامعه  دانشجو با استفاده از منابع اطالع رسانی واحد -1- 5

  . را لیست کندنیازهاي جامعه تحت پوشش ...) مشاهده، مباحثه با گروه موردنظر، مصحبه در جامعه و 

  . نمایدعلل آنرا مشخص تجزیه و تحلیل نموده دانشجو یکی از نیازهاي لیست شده را که به نظر قابل حل می رسد  - 2 – 5

 -2 – 5که در بند (دانشجو با استفاده ازنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات و شاخصها و درك مغایرت ها  -3 – 5

  .را ارائه نمایدراه حل عملی ) اشاره شده است

  . نماید مشارکتدانشجو در انجام یکی از راهکارهاي عملی انتخاب شده توسط کارورز و یا کارکنان بهداشتی  - 4 – 5

استراتژي آموزش

و  [20]، فعالیت یادگیري از طریق حل مساله[19]با تکیه بر مشارکت فعال دانشجو از طریق فعالیتهاي یادگیري درون جامعه

  . می باشد [21]مبتنی بر وظیفه

  : روش آموزش

  .ستفاده می شوداز روشهاي زیر در آموزش این دوره ا

  [22]مشارکت در ارائه خدمات – 1

  [23]شبیه سازي – 2

  [24]ن دادننشا – 3

  [25]ایفاي نقش – 4

  : محتواي آموزش

  .منطبق بر بلوك هاي بهورزي و دستورالعملهاي مربوطه PHCبراساس اجزا و اصول 

  : زمانبندي کل دوره بصورت زیر می باشد

  : سه روز اول در آموزشگاه بهورزي شامل: الف

  الب نظري قبلیمط [26]یک روز جهت یادآوري         ·

  فعالیتهاي خانه بهداشت [27]دو روز جهت نشان دادن         ·

  )با بیتوته(چهارده روز در خانه بهداشت جهت شناخت عملکرد و محتواي خدمات در خانه بهداشت : * ب

  ) با بیتوته(درمانی، روستایی جهت شناخت عملکرد و محتوا  –دو روز در مرکز بهداشتی : * ج

  درمانی شهري و پایگاه بهداشتی جهت شناخت عملکرد و محتوا –دو روز در مرکز بهداشتی : * د

  یک روز مرکز بهداشت شهرستان جهت شناخت عملکرد و محتوا : * ه

  یلینیک تخصصی جهت شناخت علمکرد و محتوایک روز بیمارستان یا پلی ک: * و

  [28](OSFE)یک روز امتحان عملی هدف دار در عرصه : * ز



  یک روز نشست با اعضاي گروه پزشکی اجتماعی و شبکه مربوطه : * ح

 
   

   

  نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکتريآیین 

  عمومی پزشکی

   

کارآموز پزشکی به دانشجوي دکتري عمومی پزشکی اطالق می شود که مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژي را به پایان 

رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي بالینی براي کسب دانش نظري و تجربیات عملی و مهارت هاي حرفه اي، تحت 

مسئولیت کارآموزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا . ستنظارت اعضاء هیات علمی و براي اخذ مدرك دکتري پزشکی ا

رئیس آن بخش و در ساعات کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا 

پزشک معالج به عضو هیات علمی که بیمار تحت نظارت وي در بیمارستان بستري می شود اطالق می . بیمارستان است

  . دگرد

در دوره . دوره کارآموزي می تواند به دو دوره کارآموزي پایه یا استیودنتی و کارآموزي پیشرفته یا اکسترنی تقسیم شود

استیودنتی دانشجو عمدتا نقش نظاره کننده و مشاهده گر داشته و در دوره اکسترنی می تواند تحت نظر پزشک معالج یا 

ندرج در این آیین نامه را انجام داده تا بتواند براي انجام وظایف آینده خود بعنوان دستیار، فعالیت هاي تشخیصی و درمانی م

  . کارورز آمادگی الزم را کسب نماید

  : شرح وظایف کارآموز مطابق بندهاي زیر است

  : کلیات –الف 

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

  ت داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاهرعایت مقررا – 2

  .مقررات گروه و بخش نباید با آیین نامه هاي ابالغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منافات داشته باشد: تبصره

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

  :بیمار و مدارك پزشکی مراقبت از –ب 

اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، تفسیر و پیگیري نتایج آزمایشات و بررسی هاي پاراکلینیک، ارزیابی و بیان برنامه  – 4

  .تشخیصی و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراقی مناسب از کلیه بیماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشیک

یماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و دستیار و پزشک معالج و اطالع از کلیات برنامه ویزیت روزانه ب – 5

  .درمانی و لیست داروهاي دریافتی و نوشتن سیر بیماري در صورت لزوم و یا ویزیت بیماران سرپایی

به شکل (زمایشات در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه پی گیري دریافت جواب آ – 6

  .و بررسی آخرین گزارش هاي پارا کلینیکی بیمار) غیرحضوري مگر در موارد اورژانس

در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه نوشتن یادداشت هاي مخصوص آغاز و پایان هر  – 7

  (on-and off service notes)دوره 



زشکی و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصویربرداري از جمله در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پ – 8

MRI, CT Scan رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه هاي درخواست پاراکلینیگ دیگر، در ،

  . بوط باشدصورتی که برابر مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مر

  : درمانی –اقدامات تشخیصی  –پ 

ماه و با تعیین معاونت آموزشی دانشکده بر عهده کارآموز  6فراگیري امور زیر به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت  – 9

بدیهی است باتوجه به راه اندازي مراکز آموزش مهارتهاي بالینی الزم است این مهارتها قبل از مواجه با بیمار . می باشد

  .رآموزان آموزش داده شودواقعی در این مراکز و به نحو مقتضی به کا

  تزریق* 

  (IV Cannulation)رگ گیري * 

  (venous blood sampling)نمونه گیري وریدي * 

  نمونه گیري براي کشت خون* 

  و تفسیر آن  ECGگرفتن * 

  پانسمان ساده* 

  رنگ آمیزي 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 گیري از گلو و زخمها * 

  : انجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معالج یا دستیار می تواند توسط کارآموز انجام شود – 10

  گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده * 

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

  (ABG)گرفتن گازهاي خون شریانی * 

  فلبوتومی* 

  بخیه زدن و کشیدن بخیه * 

  و خواندن آن PPDانجام تست * 

طبق نظر پزشک معالج دارند و یا بخیه مجدد ) غیر روتین(انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شستشوي تخصصی * 

  .و یا عفونی شده باشند

  انجام واکسیناسیون روتین اطفال در خانه هاي بهداشت و یا درمانگاه ها* 

  انجام شستشوي گوش* 

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

  گچ گیري ساده و باز کردن گچ* 

) کارورز یا دستیار(کارآموزان در موارد زیر تنها می تواند انجام هر کدام از این اعمال را توسط فراگیران مقاطع باالتر  – 11

  : مشاهده نمایند



  مشاهده تامپون قدامی بینی * 

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

  مشاهده کوتر خون ریزي بینی* 

  airwayمشاهده گذاشتن لوله تراشه و * 

  مشاهده کارگذاري کشش پوستی* 

  مشاهده آتل گیري* 

  (Lumbar puncture)مشاهده انجام پونکسیون لومبار * 

  مشاهده تخلیه آبسه* 

  مشاهده نمونه گیري سوپراپوپیک* 

  مایع آسیت و پلور (tap)مشاهده کشیدن * 

  CPRمشاهده و یادگیري * 

  دگیري زایمان طبیعیمشاهده و یا* 

  مشاهده آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان* 

  مشاهده پونکسیون مفصل زانو* 

  و داخل مفصلی (Intrathecal)مشاهده تزریق داخل نخاعی * 

  ingrowing nail)ختنه، برداشتن توده هاي سطحی، خارج کردن (مشاهده انجام جراحی هاي سرپایی ساده * 

  chest tubeمشاهده گذاشتن * 

  مشاهده تزرق داروهاي خطرناك* 

  مشاهده تعویض لوله نفروستومی یا سیستوستومی* 

  مشاهده درناژ سوپراپوبیک مثانه* 

  مشاهده گذاشتن کاتتر وریدي نافی و همکاري در تعویض خون نوزادان* 

  مشاهده سونداژ ادراري شیرخواران* 

  مشاهده کات دان* 

  .و تهاجمی دیگر که در برنامه آموزشی مصوب کارورزان پیشنهاد شده استمشاهدة هر اقدام تشخیصی، درمانی * 

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

  : شرکت در همایش هاي آموزشی –ت 

شرکت منظم و فعال در کلیه کالس هاي درس تئور و یا کارگاهی و جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی،  – 12

  .، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشی و سایر برنامه هاي آموزشیmanagementکنفرانس هاي علمی، کالس هاي 

  .حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج – 13

شرکت در درمانگاه یا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه از بیمار و معرفی  – 14

  .بیمار به پزشک معالج یا دستیار

معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستري : معرفی بیمار در راندهاي آموزشی طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل – 15

  .یص هاي افتراقی و طرح درمانیشدن، بیان تشخ

  . ارائه کنفرانس هاي علمی در صورت لزوم طبق برنامه تنظیمی توسط مسئول آموزش بخش یا دستیار ارشد – 16



  : حضور در بیمارستان –ث 

حضور در بیمارستان، درمانگاه و یا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعیین شده از سوي ریاست هر گروه یا بخش یا  – 17

مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است براي کلیه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشی مدون (دانشکده 

  ). تهیه و در آغاز دوره اعالم کند

شب درماه تجاوز نخواهد  10حداکثر تعداد کشیک، براساس شرایط گروه و دانشکده تعیین و در هر صورت از  – 18

شب در ماه و درگروه هاي دیگر مدیر گروه یا  5گروه هاي داخلی، جراحی، کودکان و زنان حداقل تعداد کشیک در   .کرد

رییس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد کارآموز، امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارستانی و برنامه آموزشی حداقل تعداد 

  . دانشکده پزشکی تعیین می گرددساعت کشیک کارآموزان براساس امکانات و شرایط هر . کشیک را تعیین می کند

  . تنظیم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیک ها به عهده پزشک یا دستیار مسئول آمزوش کارآموزان است – 19

و یا در موارد اضطراري، به شرط ) ساعت قبل 24حداقل (جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی  – 20

  . وافقت پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارآموزانتعیین جانشین و م

  .ترك کشیک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا ممنوع است – 21

خروج از بیمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا  – 22

  .ول آموزش کارآموزان مقدور استدستیار مسئ

  . اولویت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همایش هاي آموزشی، راندهاي آموزشی و در درمانگاه ها است – 23

موارد تخلف کارآموزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یا شکایات کارآموزان در این رابطه – 24

چنانچه . حسب مورد در شوراي آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد

لیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگی کننده او

  . مرجع نهایی تصمیم گیري شوراي آموزشی دانشکده خواهد بود. مقتضی ارجاع خواهد شد

روساي . مدیران گروهها و روساي بخشهاي بیمارستانهاي آموزشی مسئول مسئول حسن اجراي این آیین نامه هستند – 25

  .کی از طریق معاونین آموزشی بیمارستانها بر حسن اجراي این آیین نامه نظارت خواهند داشتدانشکده هاي پزش

برنامه مدون آموزشی کارآموزان در هر گروه باید با تایید دانشکده پزشکی تهیه و از طریق دانشکده و گروه به : 1تبصره

  .کارآموزان ابالغ گردد

ه توجیهی کارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره کارآموزي در آن گروه گروه هاي آموزشی موظفند در یک جلس: 2تبصره 

  .توجیه نموده و آنان را با شرح وظایف و مقررات گروه آشنا نمایند

تبصره در بیست وهفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  3ماده و  26این آیین نامه در  – 26

  . یخ تصویب کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مغایر با آن لغو می گرددبه تصویب رسید و از تار 7/9/83

   

 
  ) واحدي 2( 1بیوشیمی : اهداف کلی درس نظري

  : از پایان دوره با موارد زیر آشنا شوند از دانشجو انتظار می رود پس



، ویتامینها، اسیدهاي نوکلئیک، آنزیمها و ساختمان قندها، چربیها، اسیدهاي آمینه و پروتئینها، غشاء سلولی، نوکلئوتیدها

  .کوآنزیمها

  خواص فیزیکوشیمیائی و روشهاي جداسازي بیومولکولهاي فوق

   

  : اهداف جزیی درس

  : این اهداف در هفده جلسه پیگیري می شود که به ترتیب زیر میباشد

   

  مقدمۀ شناخت بیوشیمی و ساختمان سلول: جلسه اول

سازندة سلولیعناصر و هدف و طرح درس

مولکولهاي اولیۀ حیاتتعریف بیوشیمی

سلولتعریف سالمتی

مختصري از اجزاء سلولعلل ایجاد بیماري

 ارتباط بیوشیمی با سایر علوم پزشکی

   

  آب و تامپونها: جلسه دوم

ساختمان آبهدف و طرح درس

معادلۀ هندرسن هاسلباخانواع پیوندهاي هیدروژنی

تعریف تامپونباز تعریف اسید و

تامپونهاي مهم بدنphو  pkتعریف 

  ساختمان و خواص و نقش انواع اسیدهاي آمینه و پروتئینها: جلسه سوم

آمینواسیدهاي بدون رمز ژنتیکیهدف و طرح درس

جداسازياسیدهاي آمینه

فعالیت نوريپروتئینها

   

  آمینه و پروتئینهاساختمان و خواص و نقش انواع اسیدهاي : جلسه چهارم

الکتروفورز و اولتراسانتریفوژ و توضیح اساس کارپروتئینها

Proteinfoldingساختمان سه بعدي پروتئین و حاللیت پروتئینها

ساختمان اول، دوم، سوم و چهارمروش کروماتوگرافی

   

  ادامه ساختمان و خواص و نقش انواع اسیدهاي آمینه و پروتئینها: جلسۀ پنجم

تقسیم بندي پروتئینها

آلبومینها، گلوبولینها، هموگلوبین ها، ساختمان و مکانیزم عمل و تنظیم آلوستریک: پروتئینهاي کروي

)انواع پروتئینهاي مرکب(و پروتئینهاي مرکب ) االستین –کالژن  –کراتین : (پروتئینهاي رشته اي



   

  گلیکوزآمینوگلیکانها –گلیکوپروتئینها  –کربوهیدراتها : جلسۀ ششم

شیمی کربوهیدراتهاهدف و طرح درس

انواع ایزومريتعریف کربوهیدراتها

   

  گلیکوزآمینوگلیکانها –گلیکوپروتئینها  –کربوهیدراتها : جلسه هفتم

مشتقات منوساکاریدها –منوساکاریدها : تقسیم بندي

الیگوساکاریدها

هموپلی ساکاریدها

گلیکوپروتئینها –هتروپلی ساکاریدها = 

   

  لیپیدها و لیپوپروتئینها: جلسۀ هشتم

سیستم گاما و اپسیلونهدف و طرح درس

مشتقات اسیدهاي چرب مثل ایکوزانوئیدهاساختمان شیمیایی لیپیدها و لیپوپروتئینها

پروستاگالندین هاتقسیم بندي

ضرورياسیدهاي چرب ضروري و غیر ...اسیدهاي چرب خواص اندیس ید و

تري گلیسریدهاایزومري در اسیدهاي چرب غیر اشباع

پراکسیداسیون و هیدروژناسیون –رانسیده شدن  –صابونی شدن  –هیدرولیز شدن : خواص مثل

   

  لیپیدها و لیپوپروتئینها: جلسۀ نهم

اسفنگولیپیدهافسفوگلیسریدها

نقش فسفولیپیدها
گانگلیوزید سرامیدها، اسفنگومیلین، سریروزید، 

سولفاتید

چربیهاي آمفی پاتیک و اهمیت آنها
مومها، چربیهاي غیر صابونی شدن، استرولها و 

ترپن ها

لیپوزوم
لیپوپروتئینها، اهمیت و تقسیم بندي، شیلومیکرون، 

HDL, VLDL, LDL
   

  غشاء سلولی و تبادالت: جلسۀ دهم

غشاءاهمیت واحدهاي کربوئیدراته در سطح هدف و طرح درس

پروتئینهاي غشاءساختمان غشاء سلولی

انتقال مواد از غشاءترکیبات بکار رفته در غشاء

انواع انتقالپروتئینهاي موجود در ساختمان غشاء



یونوفرهاغشاء گلبول قرمز بعنوان الگوي غشاء

   

  ساختمان انواع نوکلئوتیدها: جلسۀ یازدهم

هدف و طرح درس

نیتروژن دار اصلی و فرعیساختمان بازهاي آلی 

واکنشهاي بازهاي آلی نیتروژن دار

توتومریسم

دیمریزاسیون

ساختمان و نامگذاري نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها

  ویتامینها و کوآنزیم: جلسۀ دوازدهم

هدف و طرح درس

تعریف

طبقه بندي

توضیح خواص عمومی ویتامینهاي محلول در آب

   

  ویتامینها و کوآنزیم ادامه: جلسۀ سیزدهم

ساختمان شیمیایی ویتامینهاي محلول در آب

نقش کوآنزیمی

اختالالت حاصل از کمبود ویتامینها

   

  ادامه ویتامینها و کوآنزیمها: جلسۀ چهاردهم

، بیوتینH,C, B9، اسیدفولیک، B12اسیدپانتوتنیک،  B5, B3pp, B6, B2, B1ویتامینهاي محلول در آب، 

اسیدلیپونیک

A,D,E,Kویتامینهاي محلول در چربی 

   

  آنزیمها: جلسۀ پانزدهم

هدف و طرح درس

تعریف طبقه بندي

ساختمان آنزیم

نامگذاري

   

   

   



  ادامه آنزیمها: جلسۀ شانزدهم

مکانیسم عمل آنزیم ها

تعیین فعالیت آنزیمها

میکائیلیس و منتون

فعالیت آنزیمهالینوربروك و عوامل مؤثر بر 

   

  ادامه آنزیمها: جلسۀ هفدهم

انواع مهار کننده

ایزوآنزیمها و ایزوفرمها

کنترل تنظیم عمل آنزیمها و آنزیمهاي آلوستریک و تغییرات کوواالنسی وزیموژن

انواع واکنشهاي آنزیمی منظم و غیر منظم و چند سوبسترایی

   

)واحدي 3( 2بیوشیمی : اهداف کلی درس نظري

  : از دانشجو انتظار می رود پس از پایان دوره با موارد زیر آشنا شوند

  با متابولیسم قندها، چربیها، اسیدهاي آمینه و پروتئینها، نوکلئوتیدها و اسیدهاي نوکلئیک         -

  با اهمیت و وظایف مواد بیولوژیک، آب و مواد معدنی         -

  نرژي و اکسیداسیون بیولوژیکبا زنجیرة تنفسی سلول، ا         -

  با بیماریهاي حاصل از اختالل در متابولیسم بیومولکولهاي فوق الذکر         -

  با روشهاي پیشگیري و درمان اختالالت مربوط به غدد آندوکرین         -

  با ساختمان، وظایف و اختالالت مربوط به غدد آندوکرین         -

  با روشهاي جداسازي و استخراج بیومولکولها         -

  : اهداف جزیی درس

  : جلسه پیگیري می شود که به ترتیب زیر می باشد 24این اهداف در 

  بیوانرژتیک و اکسیداسیون بیولوژیک: جلسۀ اول

سموم تنفسیهدف و طرح درس

محل انجام واکنشهاي تنفسیهدف از زنجیرة بیوانرژتیک

پتانسیل ردوکس و آزاد شدن انرژيترمودینامیک و انرژي آزادقوانین 

سایر زنجیره هاي انتقال الکترونمولکولهاي موجود در زنجیره انتقال الکترون

Uncouplerمواد Oبه  Pو نسبت  ATPچگونگی تولید 

 سنتتاز ATPچگونگی عمل 

   



متابولیسم کربوهیدراتها: جلسه دوم

شمایی از راه هاي مختلف متابولیسم قندهاهدف و طرح درس

تعریف
توضیح اختالالت  –متابولیسم فروکتوز  –تنظیم راه گلیکولیز 

حاصله

متابولیسم گاالکتوز و توضیح اختالالت حاصلههضم و جذب کربوهیدراتها

   

  متابولیسم کربوهیدراتها: جلسه سوم

چگونگی تنظیم آن: سیکل کربسراههاي مختلف متابولیسم اسیدپیرویک

مسیر اسیدیورونیک

   

  متابولیسم کربوهیدراتها: جلسه چهارم

گلیکوژنولیزگلیکوژنز

سیکل کوري و سیکل پنتوز فسفاتگلیکونئوژنز

توضیح اهمیت و اختالالت حاصل در هر یک از راه هاي متابولیسمی و تنظیم هورمونی

   

  لیپوپروتئینهامتابولیسم لیپیدها و : جلسه پنجم

بیوسنتز اسیدهاي چربهدف و طرح درس

متابولیسم اجسام کتنیتعریف

لیپولیز و تنظیم هورمونی آنهضم و جذب لیپیدها

 اکسیداسیون اسیدهاي چرب

   

  متابولیسم لیییدها و لیپوپروتئینها: جلسۀ ششم

بیوسنتز اسفنگولیپیدهاسنتزتري گلیسریدها

کاتابولیسم گلیسروفسفولیپیدهاگلیسروفسفولیپیدهابیوسنتز 

سربروزیدهاسرامیدها

بیوسنتزایکوزانوئیدها یا پروستاگالندین هااسیل گلیسرولها

 پالسموژن ها و الکیل اترها

   

  متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئینها: جلسۀ هفتم

متابولیسم استرولها و کلسترولهاگلوبوزیدها

سنتز شیلومیکرونها در سلولهاي مخاط  –متابولیسم شیلومیکرونها گانگلیوزیدها



روده

LDL, HDL,VLDLمتابولیسم سولفاتیدها

تغییرات فیزیوپاتولوژیک لیپوپروتئینها و لیپیدهاکاتابولیسم اسفنگولیپیدها

  اسیدهاي آمینه و پروتئینها  متابولیسم: جلسۀ هشتم

هدف و طرح درس

جذب و اختالالت موجود در جذب اسیدهاي آمینههضم و 

آمونیاك و سیکل اوره

اختالالت متابولیکی سیکل اوره

تعادل ازت

   

  ادامه متابولیسم اسیدهاي آمینه و پروتئینها: جلسۀ نهم

:دزآمیناسیون اسیدهاي آمینه

ترانس آمیناسیون

دزآمیناسیون اکسیداتیو

آمینهسرنوشت اسکلت کربنی اسیدهاي 

متابولیسم برخی از اسیدهاي آمینۀ ضروري و غیر ضروري 

   

  پورفیرین ها، هم و نوکلئوتیدها: متابولیسم ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی: جلسۀ دهم

تنظیم سنتزهموگلوبینهدف و طرح درس

پورفیریاساختمان پورفیرین ها

تجزیۀ هموگلوبینانواع پورفیرین ها

 سنتز هموگلوبین

   

  پورفیرین ها، هم و نوکلئوتیدها: ادامه متابولیسم ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی: جلسۀ یازدهم

مختصري از انواع یرقانها

گلوتامین و اسیدهیپوریک: متابولیسم سایر مواد ازتدار غیر پروتئینی مانند

سنتز ریبونوکلئوتیدهاي پورینی و پیریمیدینی

نوکلئوتیدي و تجزیۀ بازهاي پورینیبیوسنتز کوآنزیمهاي 

تشکیل دزاکسی ریبونوکلئوتیدها

دگرادیاسیون نوکلئوتیدها

   

  )، بیوسنتز پروتئین هاDNAهمانندسازي، نسخه برداري، ترجمۀ (بیولوژي مولکولی : جلسۀ دوازدهم



هدف و طرح درس

و همانندسازي RNAو  DNAساختمان انواع 

پروکاریوتی DNAعوامل همانندسازي، همانندسازي، رتروویروسها، ضایعه و ترمیم : پروکاریوتها –الف 

RNA، تغییرات پس از سنتز و جهش، سنتز DNAهمانندسازي، ضایعه و ترمیم : یوکاریوتها –ب 

  )ن هابیوسنتز پروتئی DNAهمانندسازي، نسخه برداري و ترجمۀ (ادامه بیولوژي مولکولی : جلسۀ سیزدهم

 RNAپلیمراز، آغاز رونویسی، تطویل، خاتمۀ رونویسی، پیش سازهاي  RNA: پروکاریوتها –الف 

ریبوزومی و ناقل، مهار کنندة رونویسی

، پیش ساز Splicing Processپلیمراز، فاکتورهاي رونویسی در یوکاریوتها،  RNA: یوکاریوتها –ب 

mRNA
   

  )، بیوسنتز پروتئین هاDNAهمانندسازي، نسخه برداري و ترجمۀ (ادامه بیولوژي مولکولی : جلسۀ چهاردهم

   

آغاز  –مرحلۀ فعال شدن اسید آمینه  –ناقل  RNAبیوسنتز پروتئینی، فرهنگ توارث و ارتباط آن با 

بیوسنتز و تطویل زنجیره و خاتمۀ بیوسنتز

سموم و آنتی بیوتیکهاي مهار کنندة  –جهش  –پروتئینهاي میتوکندریایی  –تغییرات پلی پپتیدنوساز 

بیوسنتز

   

  )، بیوسنتز پروتئین هاDNAهمانندسازي، نسخه برداري و ترجمۀ (ادامه بیولوژي مولکولی : جلسۀ پانزدهم

تنظیم بیان ژن

اپرون تریپتوفان –اپرون الکتوز  –القاي بتاکاالکتوزیداز  –اپرون : پروکاریوتها –الف 

فعال شدن  –از بیوسنتز  RNAجدا شدن زمانی و مکانی سنتز  –ژنها  Amplification: یوکاریوتها –ب 

DNA توسط هورمونها

   

  هورمونها: جلسۀ شانزدهم

هدف و طرح درس

تعریف

کلیات هورمونها

مشتق از اسیدهاي آمینه –پپتیدي و پروتئینی  –استروئیدي : مکانیزم عمل هورمونها

   

   

   

  هورمونها: جلسۀ هفدهم

:غدد آندوکرین

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي : هیپوتاالموس و هورمونهاي آن –الف 



هورمونهاي مربوطه

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: هیپوفیز و هورمونهاي آن –ب 

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: تیروئید و هورمونهاي آن –ج 

   

  هورمونها: جلسۀ هجدهم

سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم: لوزالمعده و هورمونهاي آن –د 

:هورمونهاي غدة فوق کلیه –ه 

قسمت قشري غدة فوق کلیه و هورمونهاي آن، ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و 

پاتوفیزیولوژي آن

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و : قسمت مرکزي غدة فوقکلیه و هورمونهاي آن

پاتوفیزیولوژي آن

   

  هورمونها: جلسۀ نوزدهم

:غدد تناسلی –و 

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: بیضه ها و هورمونهاي آن

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: تخمدانها و هورمونهاي آن

   

  هورمونها: جلسه بیستم

:کلسیم: هورمونهاي تنظیم کننده –ط 

پاتوفیزیولوژي آن ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح: پاراتورمون

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: کلسی توبول

ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: کلسی تونین

ساختمان، طرزعمل، نحوة تنظیم سنتز و ترشح و پاتوفیزیولوژي آن: هورمونهاي دستگاه گوارش –ح 

   

  )تعادل اسید و باز(خون و چگونگی تنظیم آن  pH: جلسۀ بیست و یکم

نقش تامپونهاي خونهدف و طرح درس

و عوامل مؤثر در تنظیم آن pHتعریف 
و توضیح اسیدوز و آلکالوز حقیقی و جبران شده 

علل آن

 نقش کلیه و کبد و ریه ها

   

  آنزیمهاي بالینی: جلسۀ بیست و دوم

هدف و طرح درس

اهمیت آنزیمها در پزشکی و کاربرد آنها درتشخیص بیماریها



ترانس آمینازهافسفاتاز آلکالن

الکتات دهیدروژنازاسیدفسفاتاز

کراتین فسفوکینازایزوسیترات دهیدروژناز

لیپاز –آمیالز  –آلدوالز کولین استراز –گاماکلوتامیل ترانسفراز 

  متابولیسم آب: جلسۀ بیست و سوم

هدف و طرح

چگونگی توزیع آب در بدن

ترکیبات موجود در آب داخل و خارج سلولی و خون

عوامل موثر در تبادل آب در فضاهاي داخل و خارج سلولی

پدیده اسمز و قوانین مربوطه

تعادل دونان

توضیح چگونگی تبادل آب در داخل و خارج سلول

توضیح اختالالت حاصله

   

  متابولیسم مواد معدنی: جلسۀ بیست و چهارم

هدف و طرح درس

تعریف

تقسیم بندي مواد معدنی

سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم، فسفر، آهن و منیزیم: توضیح متابولیسم هر یک از مواد معدنی اصلی

ید، مس، فلوئور، سلنیوم، منگنز، کبالت، گوگرد، مولیبدن و روي: توضیح متابولیسم مواد معدنی کمیاب

توضیح اختالالت حاصل از کمبود هر یک از مواد معدنی اصلی و کمیاب

   

واحد 1درس عملی 

  : اهداف کلی درس

  : از دانشجو انتظار می رود پس از پایان دوره

  .و تیتراسیون اسید و باز را فراگیرد PHچگونگی اندازه گیري          -

  .تشخیص قندها را بطور کیفی بیاموزد         -

  .تشخیص اسیدهاي آمینه را بصورت کیفی بیاموزد         -

  .سینیتیک آنزیم را فراگیرد         -

  .روشهاي مختلف کروماتوگرافی را فراگیرد         -



  .ترکیبات موجود در ادرار را شناسائی کند         -

  .دستگاه و روش کاراسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر را بیاموزد         -

  .قند و اوره سرم را اندازه گیرد –بتواند پروتئین          -

  : اهداف جزیی درس

  :تیتراسیون: جلسه اول

  PHتعیین          -

  PHروشهاي اندازه گیري          -

  انواع روشهاي تیتراسیون         -

  : آزمایش کیفی قندها: جلسه دوم

  روشهاي مختلف شناسائی قندها         -

  روش بندیکت         -

  روش سلیوانف         -

  روش بارفورد         -

  روش بیال         -

  تشخیص پلی ساکارید          -

  اندازه گیري پروتئین سرم :جلسه نهم

  روش بیوره         -

  عوامل کاهش و افزایش پروتئین سرم         -

  انواع پروتئین هاي سرم         -

  مقادیر نرمال         -

   

  اندازه گیري قندس رم: جلسه دهم

  تعریف گلیسمی         -

  انواع گلیسمی         -

  بیماري دیابت         -

  عوامل افزایش و کاهش دهنده قند خون         -

  اندازه گیري قند بروش آنزیمی         -

  مقادیر نرمال         -

   

  اندازه گیري اوره سرم: جلسه یازدهم

  سنتز اوره         -

  تعریف اوره می          -

  انواع اوره می          -

  عوامل افزایش و کاهش دهنده اوره خون         -



  اندازه گیري اوره بروش دي استیل منوکسیم         -

  مقادیر نرمال         -

   

  امتحان تئوري عملی : جلسه دوازدهم

)ساختمانی( 1بیوشیمی 

                                                                                                                                      
        

  04 – 1: کد درس                                                                                                                 

   

  واحد 2: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد

   

  : پیش نیاز

  ساعته 2تعداد جلسات                                                           )ساعت 34: (سرفصل دروس

  1                                                                             ساختمان سلولمقدمه، شناخت بیوشیمی و 

  1                                                                                                          غشاء سلول و تبادالت

  2                                                                                           ساختمان و خواص کربوهیدراتها

  1                                                                            ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهاي نوکلئیک

  2                                                                             ساختمان و خواص لیپیدها و لیپوپروتئین ها

  2                                                                       ساختمان و خواص اسیدهاي آمینه و پروتئین ها

  1                                                                                                                  آب و تامپون ها

                                                                                                                                آنزیم

3  

  3                                                                                                      ویتامین ها و کوآنزیم ها

)متابولیسم( 2بیوشیمی 

   

  04 – 2: کد درس                                                                                                             

  واحد 3: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد

  ) ساختمانی( 1بیوشیمی : پیش نیاز

   

  ساعته 2تعداد جلسات                                                                    )ساعت 51: (سرفصل دروس



  1                                                                                                        اکسیداسیون بیولوژیک

  3                                                                                                        متابولیسم کربوهیدراتها

  3                                                                                           متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین ها

  2                                                                                                  متابولیسم آب و مواد معدنی

PH 1                                                                                            خون و چگونگی تنظیم آن  

  3                                                                                                               بیولوژي مولکولی

                                                                                                                   بیوسنتز پروتئین

2  

  2                                                                                متابولیسم ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی

  2                                                               متابولیسم اسیدهاي آمینه و ترکیبات ازت دار پروتئینی

  1                                                                                                                    آنزیمهاي سرم

  1                                                                                                                 کلیات هورمونها

  1                                                                        هیپوتاالموس و تیروئیدي –هورمونهاي هیپوفیز 

                                                                                                                    سایر هورمونها

3  

بیوشیمی عملی

  04 – 3 :کد درس                                                                                                            

   

  واحد 1: تعداد واحد

  عملی: نوع واحد

  )متابولیسم( 2بیوشیمی و ) ساختمانی( 1بیوشیمی : پیش نیاز

   

  )ساعت 34: (سرفصل دروس

  آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و تهیه محلولها

  آزمایشات کیفی قندها

  آزمایشات کیفی چربیها

  آزمایشات کیفی اسیدهاي آمینه و پروتئین ها

  کروماتوگرافی کاغذي اسیدهاي آمینه و پروتئین ها

  آزمایشات کامل شیمیایی ادرار

  اسپکتروفتومتري و رسم منحنی استاندارد

  اندازه گیري قند خون و اوره

  اندازه گیري کراتینین یا اسید اوریک

  اندازه گیري کلسترول یا تري گلیسیرید یا بیلی روبین خون



  اندازه گیري ترانس آمینازها و یا آنزیم هاي دیگر خون

  لیتیومتوضیح فلیم فتومتري و اندازه گیري سدیم و پتاسیم و یا 

  توضیح الکتروفورز و نشان دادن باند و رنگ آمیزي آن

 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  و فوق کل ذي علم علیم

  دوره آموزش پزشکی عمومی [29]استانداردهاي پایه

  کلیات

  مقدمه

حمد و سپاس ایزدیکتا و پروردگار جهانیان را که منت نهاده، با نور اسالمو به رهبري بنیانگذار جمهوري اسالمی، حضرت 

، ملت ایران را از بندهاي اسارت فرهنگی رهانید و شکوفایی توان علمی براي بالندگی دانش و تربیت نیروي )ره(امام خمینی 

  .انسانی عالم و متعهد را هموار کرد

غدغه جستجوي حقیقت و حس همدردي و تالش براي رفع درد دیگران سبب ظهور دانش پزشکی و آموزش مداوم آن شده د

همراه با دگرگونی هاي جمعیتی،  –چه در وسعت و چه در عمق  –در دهه هاي اخیر افزایش انتظار از علم پزشکی . است

اکید بر ارتقاي سالمت و پیشگیري، هزینه هاي رو به افزایش افزایش شیوع بیماري هاي مزمن و بروز بیماریهاي نوپدید، ت

  . مراقبت هاي سالمت و عدالت در سالمت سبب دگرگونی در تقاضا براي ارائه خدمات پزشکی شده است

در عصر حاضر پزشکان باید با توکل به ذات الیزال الهی و جهت کسب رضاي خالق، ضمن تالش براي ارتقاي سالمت جامعه 

پیشگیري از بیماري ها، ارائه مراقبت هاي اولیه و درمان بیماري ها؛ مدیرانی موثر در گروه هاي بهداشتی درمانی،  و افراد،

حامی بیماران و جامعه؛ متفکرانی منتقد و معلمان و مربیانی ورزیده باشند که آالم بیماران را دلسوزانه و مبتنی بر تعهد و 

  . عات مهارت داشته و از انگیزه هاي درونی براي یادگیري مستمر برخوردار باشنداخالق تسکین دهند، در استفاده از اطال

دانشکده هاي پزشکی براي ایفاي نقش خود جهت تربیت پزشکانی با تمامی خصوصیات فوق، نیاز به بازنگري مداوم در ابعاد 

م اندازمورد نظر، استانداردهاي پایه براي ایجاد چنین حرکتی، با رعایت ارزشها و باتوجه به چش. مختلف آموزشی دارند

  .برنامه آموزشی پزشکی عمومی بعنوان معیار هاي اعتبار بخشی تدوین می گردد

  [30]ارزشها

  . آموزش پزشکی عمومی در نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران، بر اصول و مبانی زیر استوار است

انسان، شرافت خدمت به انسان ها،  ارزش هاي متعالی دین مبین اسالم در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت – 1

ت، اهمیت تسکین آالم دردمندان، مراعات ضرورت حفظ حیات و احیاء نفوس، ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی، عدالت در سالم

  .احکام الهی و شئون انسانی، التزام به اخالق پزشکی، احترام و مراعات حقوق انسانی

طلب علم، کفائی بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصایاي حضرت امام حل ره از جمله تاکید بر نقش سرنوشت  – 2

ساز دانشگاه ها و دانشگاهیان بطور عام و حرفه پزشک بطور خاص، تحقق و تضمین منشور علمی نظام مقدس جمهوري 

  .پزشکی اسالمی در بیانات مقام معظم رهبري و مصادیق آن در آموزش



تامین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعالم شده از طرف نظام خدمات سالمت و داشتن انعطاف  – 3

  .الزم براي رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیاي پزشکی

  [31]چشم انداز

انتظار می رود برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در جمهوري اسالمی ایران به نحوي طراحی و اجرا شود که موجبات 

 ارتقاء این حیطه از علوم پزشکی را به سطح اول منطقه و جایگاه شایسته بین المللی فراهم آورده، تداوم آنرا تضمین نماید و

انسانهائی که در این نظام پرورش می یابند معتقد به ارزشها، اصول و آموزه هاي دین مبین اسالم در خصوص کرامت 

انسان و شرافت خدمت به انسانها؛ آگاه به کلیه ضروریات تامین، حفظ و ارتقاء سالمت، عدالت در سالمت و کیفیت زندگی 

  . انسانها و عامل به این آموزه ها باشد

   

  هاي استاندارد حوزه

  [32]رسالت واهداف: 1حوزه 

دانشکده پزشکی باید رسالت و اهداف خود را در مورد دوره آموزش پزشکی عمومی، ضمن رعایت برنامه هاي  -1 – 1

وزش پزشکی و کسب نظر دست اندرکاران، صاحبنظران و ذینفعان، تدوین و حداقل یکبار در مصوب، مقررات ناظر بر آم

  . طول هر برنامه توسعه ملی کشور بازنگري نماید

دانشکده پزشکی و دانشگاه متبوع آن باید مجوز تأسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته . تبصره

  .باشد

  .دوره پزشکی عمومی هر دانشکده پزشکی، باید دربرگیرنده موارد زیر باشد [33]بیانیۀ رسالت و اهداف - 1 – 2

  ارزش هاي حاکم بر دوره -1 - 2 – 1

  اهداف کالن برنامه آموزشی – 1 - 2 – 2

  دانش آموختگان [35]و توانمندیهاي [34]نقش ها - 1 – 2 – 3

  ت هاي اصلی براي دستیابی به این اهداففعالی -1 - 2 – 4

   

  پزشکی عمومی [36]برنامه آموزشی دوره: 2حوزه 

دوره آموزش پزشکی عمومی ابالغ شده از طرف وزارت  [37]دانشکده پزشکی باید ضمن مراعات برنامه درسی -2 – 1

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه آموزشی موردنظر خود را تدوین، مصوب و بصورت مکتوب ارائه کند

شکی عمومی باید به گونه اي تنظیم و اجرا شود که دانش آموختگان، ضمن شناخت جایگاه برنامه آموزشی دوره پز - 2 – 2

  . حرفه اي خود، واجد ویژگی ها، توانمندي ها و رفتارهاي زیر باشند

  اسالمی، مقررات کشوري و موازین اخالق حرفه اي در همه موارد –اعتقاد و تعهد به رعایت اصول الهی * 

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي سالمت افراد در انجام وظیفه حرفه اي باتوجه به مبانی و شواهد  مراعات مجموعه ابعاد* 

  علمی

  مسئولیت پذیري در قبال سالمت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و مهمترین وظیفه حرفه اي* 

  زمینه سالمتآشنائی کامل با اولویت هاي سالمت در کشور و نیازهاي منطقه خدمتی تحت پوشش در * 

  درمانی منطقه و جهان –آشنائی با اولویت ها و مسائل بهداشتی * 

  همکاري گروهی و مدیریت شایسته در شبکه هاي بهداشتی، درمانی کشور و سایر عرصه هاي نظام سالمت* 



بیماریها و  [41]و درمان [40]، تشخیص[39]، پیشگیري[38]ارتقاي سالمت(ارائه طیف گسترده و کامل خدمات سالمت * 

  [43]به جامعه، خانواده و فرد در راستاي عدالت در سالمت) در معلولیت ها [42]بازتوانی

آنان به سایر سطوح ارائه سطح اول خدمات سالمت به عموم مراجعین، بیماران و گروه هاي آسیب پذیر جامعه و ارجاع * 

  ارائه خدمات سالمت در موارد لزوم

رعایت الزامات، اولویت ها و محدودیت هاي منابع جامعه و نظام سالمت، و درنظر گرفتن شرایط فردي، خانوادگی، * 

  اجتماعی و فرهنگی افراد تحت مراقبت 

  خدمات سالمت با دانش پژوهان سطوح دیگرآموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهاي ارائه * 

  تالش براي ارائه راه هاي گسترش سالمت و گرایش به عدالت در سالمت * 

مانند ادغام علوم پایه و بالینی، ادغام آموزش و ارائه خدمات (استفاده از راهبردهاي نوین در آموزش پزشکی  -2 – 6 – 2

هاي آموزشی دانشجو، یادگیري مبتنی بر مساله، آموزش رفتار حرفه سالمت، انتخابی بودن دروس، آموزش در جهت نیاز

  .طبق مصوبات مراجع ذیصالح قانونی) اي، و جامعه محوري

  .استفاده از روش هاي آموزشی متنوع و مناسب براي تحقق انواع اهداف آموزشی تعیین شده در برنامه درسی - 2 – 6 – 3

ات علمی و مشارکت دستیاران دوره هاي تخصصی در آموزش دانشجویان، نظارت مستقیم و مستمر اعضاي هی -2 -6 – 4

  .کارآموزان و کارورزان

تدوین برنامه مشخص در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها، پژوهشهاي آموزشی، و پژوهش در پزشکی  -2 – 6 – 5

  .عمومی

  هیات علمی: 3حوزه 

اه و برنامه هاي دانشکده، شرح وظایف هیات علمی خود را در رابطه با دانشکده پزشکی باید باتوجه به رسالت دانشگ -3 – 1

پژوهشی، معنوي، نظریه پردازي علمی و اجتماعی، ارائه خدمات حرفه اي، تصدي مسئولیتهاي مدیریتی  –نقش هاي آموزشی 

  .دو اجرایی، مشاوره و راهنمایی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره پزشکی عمومی مشخص و اعالم کن

برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی باید براي تامین، حفظ و ارتقاء سالمت افراد و جامعه، و عدالت در سالمت به  - 3 – 2

  .نحوي اجرا گردد که الگوهاي شایستگی هیات علمی را بشرح زیر تامین نماید

ي موظف، و فراتر از آن آموزش اعم از آموزشهاي استاندارد پزشکی، پژوهشها. پژوهشی –الگوهاي آموزشی  -3 -2 – 1

  [44]مداوم جامعه پزشکی و پژوهشهاي مرتبط با نظام ارائه خدمات سالمت

ایفاي نقش شاخص در زمینه هاي اخالق حرفه اي، پایبندي به اصول و ارزشهاي دینی، رفتار . الگوهاي تربیتی - 3 - 2 – 2

  شایسته اجتماعی، تالش در جهت معرفی سالمت بعنوان محور توسعه پایدار، و ترویج شیوه ایثار و فداکاري

ماعی، پایبندي به روزآمدي علمی، تالش در جهت ارتقاء سطح گرایش به تعالی در روابط اجت. الگوهاي کمال گرائی -3 - 2 – 3

بینش دانشجویان، ارتقاء سطح دانش، رشد و توسعه دانشگاه؛ ایفاي نقش در شناسائی، هدایت، حمایت و ترویج شیوه نخبگی 

  استعدادهاي درخشان و برتر، و تقویت روحیه آرمانگرائی و عدالتخواهی در سالمت

انجام وظایف حرفه اي با رفتار انساندوستانه بر اساس وجدان کاري، رعایت امانتداري، . ار حرفه ايالگوهاي رفت - 3 - 2 – 4

رازداري، پرهیز از تبعیض، رفتار علمی توام با خالقیت، سخاوت در انتقال تجربیات به دانشجویان، احترام به دیگران، و 

  پایبندي به کیفیت ارائه خدمات

براي ایفاي نقشهاي ضروري در برنامه آموزش پزشکی عمومی و تامین الگوهاي مورد  صالحیت هاي فردي الزم -3- 3

  .انتظار از اعضاي هیات علمی به شرح زیر می باشند



  صالحیت هاي معنوي و اخالقی، به استناد موارد فوق در چارچوب ارزشها -3 - 3 – 1

  صالحیت هاي علمی، طبق ضوابط مصوب مراجع ذیصالح قانونی -3 - 3 – 2

صالحیتهاي آموزشی و تدریس در عرصه هاي نظري، علمی، آزمایشگاهی، جامعه و بالینی سرپائی و بستري  - 3 - 3 – 3

  حسب مورد

  صالحیتهاي پژوهشی در زمینه هاي طراحی، ارائه، هدایت، اجرا، نگارش، و گزارش نتایج حاصله -3 - 3 – 4

  بهترین الگوها و استانداردها صالحیتهاي حرفه اي در زمینه هاي تخصصی، طبق – 3- 3 – 5

  صالحیت هاي مدیریتی در سلسله مراتب مدیریت آموزشی و اجرائی دانشگاه -3 - 3 – 6

صالحیت هاي ارتباطی در زمینه مشاوره علمی و فرهنگی دانشجویان و تعامل با دیگر اعضاي هیات علمی  -3 - 3 – 7

  و نهادهاي مردمی و اجتماعی همکار، گروههاي آموزشی، عموم مردم، سازمانهاي اجرائی،

دانشکده پزشکی باید به تعداد کافی اعضاي هیات علمی واجد صالحیت، متناسب با نیازهاي برنامه مصوب دوره  - 3 – 4

  .آموزش پزشکی عمومی، و رعایت سرانه هاي هیات علمی مصوب در اختیار داشته باشد

و رشد اعضاي هیئت علمی ترتیب دهد که آنها را در کسب  دانشکده پزشکی باید برنامه اي جامع براي آموزش -3 – 5

  .توانایی هاي الزم براي اجراي مطلوب برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی یاري کند

  آموزشی و پژوهشی [45]منابع: 4حوزه 

به منظور ارائه آموزشهاي معتبر پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی باید ضمن داشتن اختیارات و حاکمیت کافی از تسهیالت 

فیزیکی، فناوري اطالعات، منابع آموزش در جامعه، علوم پایه و بالینی و منابع پژوهشی متنوع، روزآمد و با کیفیت بشرح زیر 

د دفتر یا هسته توسعه آموزش، اجراي برنامه هاي توسعه آموزش پزشکی، همکاري و برخوردار باشد و عالوه بر آن، با ایجا

  . مبادالت با سایر مراکز آموزش عالی، تحقق اهداف برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی را تضمین نماید

  آشنائی ویژه با فوریت هاي پزشکی، حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران         ·

  هارت پژوهش، خودآموزي و ارتقاء مستمر حرفه اينگرش و م         ·

 [46]دانشکده پزشکی باید شرح وظایف مجریان و فراگیران و اهداف آموزشی را به تفکیک مراحل و چرخش هاي - 2-  3

  .مشخص و در ابتداي هر مرحله و چرخش در اختیار ایشان قرار دهد [48]و کارورزي [47]کارآموزي

  [49]محتواي برنامه -2 – 4

محتواي برنامه آموزش علوم پایه پزشکی باید ضمن ایجاد دانش و درك کافی از مفاهیم و روشها در علوم پایه،  - 2 -4 – 1

  .زیربناي مناسبی براي کسب و به کارگیري علوم بالینی مرتبط با دانش پایه پزشکی عمومی را فراهم نماید

مناسبی براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگی به عنوان  محتواي برنامه آموزش علوم بالینی باید زیربناي - 2 - 4 – 2

پزشک عمومی فراهم نماید و جنبه هاي مهم تامین، حفظ و ارتقاي سالمت، عدالت در سالمت، طب پیشگیري، مراقبت حاد و 

  .مزمن، تجویز منطقی داروها، نوتوانی و بازتوانی را دربرگیرد

در سایر علوم مرتبط شامل زبان انگلیسی، رایانه و فناوري اطالعات، مبانی  محتواي برنامه باید آموزش الزم - 2 -4 – 3

  . پژوهش با روش علمی، پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سالمت را فراهم آورد

برنامه آموزشی عرصه هاي عملی دوره پزشکی عمومی شامل کارآموزي و کارورزي بالینی، باید دربرگیرنده کسب  - 2 – 5

، زنان و زایمان )شامل بیهوشی عمومی(و مهارت عملی الزم در بخش هاي اصلی طب داخلی، کودکان، جراحی عمومی تجربه 

بوده؛ توام با آموزش ) براساس برنامه مصوب(و سایر حیطه هاي علوم بالینی، از جمله روانپزشکی و پزشکی اجتماعی 



، و با تاکید بر ارتقاء سالمت، مسائل )طبق مصوبات(وین همزمان آسیب شناسی، پاراکلینیک، رادیولوژي و عرصه هاي ن

  .سالمت جامعه، بهداشت، پیشگیري، موارد شایع سرپایی و اورژانس باشد

  . دانشکده پزشکی باید برنامه مصوب دوره پزشکی عمومی خود را، با رعایت موارد زیر بطور کامل اجرا کند - 2 – 6

  اخالق پزشکی، مهارت هاي برقراري ارتباط و عدالت در سالمت آموزش سازمان یافته در خصوص - 2 – 6 – 1

  [50]تسهیالت فیزیکی -4 – 1

ب با نیازهاي برنامه آموزشی دانشکده پزشکی باید فضاها، تسهیالت فیزیکی، تجهیزات و ابزارهاي آموزشی معتبر و متناس

دوره پزشکی عمومی در دانشکده و مرکز اطالع رسانی جامع و مجهز بشرح زیر در اختیار داشته باشد، و یا بتواند استفاده 

  .کند

عرصه هاي آموزش علوم پایه و بالینی، شامل کالسهاي درس، تاالر سخنرانی، فضاي تدریس در گروه هاي  – 4 - 1 – 1

، [51]کوچک؛ کتابخانه هاي عمومی و اختصاصی؛ آزمایشگاه هاي دروس علوم پایه، آزمایشگاه تشخیص اولیه تجربه بالینی

  آزمایشگاه هاي مهارت بالینی؛ جایگاه هاي آموزش بالینی جامعه، سرپائی و بستري و جایگاه هاي پژوهشی

گستره وسیع عرصه هاي آموزشی در نظام سالمت جامعه، شامل تعداد و ترکیب متناسبی از مراکز بهداشتی  - 4 -1 – 2

واحدهاي دیگر بهداشتی درمانی مراقبت هاي اولیه سالمت در زمینه بهداشت خانواده، بهداشت درمانی، خانه هاي بهداشت؛ 

مدارس، بهداشت حرفه اي و بهداشت روانی؛ مراکز مراقبت هاي بیماریهاي مزمن، خانه هاي سالمندان، مراکز نگهداري 

  تبر برحسب نیازمعلوالن جسمی و ذهنی، خانه بیماران؛ مراکز ورزشی و سایر مراکز مجاز و مع

آزمایشگاهی و بالینی، شامل کلیه ابزار و تسهیالت مورد نیاز آموزش در عرصه هاي  –ابزار آموزش نظري  – 4 - 1 – 3

مختلف فوق، متناسب با نیازهاي برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در دانشکده، اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، فناوري 

  مک آموزشیاطالعات، سمعی و بصري و ابزار ک

کتابخانه و مرکز جامع اطالع رسانی مجهز به نظام علمی و معتبر کتابداري و مدارك پزشکی، کتب مرجع،  – 4 -1 – 4

مجالت علمی، داراي فضاي فیزیکی مورد نیاز اعضاي هیات علمی و دانشجویان پزشکی عمومی، با امکانات کافی و روزآمد و 

  ابخانه و یا از طریق الکترونیک دسترسی مناسب دائمی به آن در محل کت

سرانه فضاي فیزیکی براي سالن مطالعه به ازاي استاد و دانشجو، و سرانه کتب مرجع و ضروري به ازاي . 1تبصره 

  . دانشجویان در هر سال تحصیلی از دوره باید توسط دانشکده محاسبه و تامین شود

ایمنی، مقررات حفاظتی بهداشتی و رفاهی و امکانات متناسب با  رعایت اصول منطبق با ارزشهاي اسالمی، ضوابط. 2تبصره 

  . شرایط افراد معلول، در کلیه فضاها و اماکن فیزیکی دانشکده پزشکی همواره الزامی است

  [52]منابع آموزش بالینی -4 – 2

دانشکده پزشکی باید منابع الزم براي ارائه آموزشهاي درون جامعه، پایه و بالینی سرپائی و بستري در عرصه هاي متناسب 

این منابع باید داراي تنوع و کیفیت الزم . با برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی، به دانشجویان پزشکی عمومی را فراهم کند

نظام سالمت باشند به نحوي که فراگیران به نمونه مناسبی از افراد جامعه، گروه هاي آسیب براي تحقق اهداف آموزش در 

  .پذیر و بیماران از نظر تعداد، تنوع، ترکیب، الگوهاي بیماري، سن، جنس و امکانات فیزیکی بشرح زیر دسترسی داشته باشند

روستائی با خانواده هاي تحت پوشش شبکه  جمعیت و منطقه معین، شامل بخشی از جمعیت مناطق شهري و -4 – 2- 1

  بهداشتی



مراکز و بخش هاي عمومی، شامل خانه هاي بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها، مطب هاي پزشکان  -4 -2 – 2

 ، مراکز اورژانس، درمانگاه)مطابق با شرایط تعیین شده توسط کمیته برنامه ریزي درسی دوره پزشکی عمومی در دانشکده(

  هاي عمومی بیمارستانها، بخش هاي عمومی و تخصصی بستري و سایر مراکز مجاز و معتبر مراقبتهاي سالمت

  [53]فناوري اطالعات -4 – 3

و روزآمد براي استفاده از تسهیالت فناوري اطالعات توسط دانشجویان و دانشکده پزشکی باید برنامه هاي مناسب کارآمد 

  .اعضاي هیأت علمی در برنامه آموزش دوره پزشکی عمومی را فراهم و اجرا نماید

  [54]توسعه آموزش -4 – 4

دانشکده پزشکی باید نشان دهد که به طور مستمر و مطلوب از منابع و سازوکارهاي توسعه آموزش در طراحی، اجرا، 

فعالیت هاي توسعه آموزش باید به تناسب گستردگی فعالیتهاي . ارزشیابی و ارتقاي برنامه آموزشی استفاده می نماید

سعه آموزش توسط دانشکده پزشکی در دانشکده، مراکز آموزش دانشکده پزشکی؛ از طریق ایجاد دفاتر یا هسته هاي تو

بالینی و سایر عرصه هاي آموزش؛ با بکارگیري کارشناسان و صاحبنظران رشته هاي مختلف، روشهاي متنوع توسعه 

  .آموزش، راهکارهاي ارتقاء کیفیت آموزش و مراعات جنبه هاي مختلف جامعه نگري و سالمت محوري انجام گیرد

  [55]همکاري و مبادالت آموزشی -4 – 5

بمنظور گسترش توانمندیها، افزایش اعتبار علمی و ارائه خدمات آموزشی، فناوري، پژوهشی و سالمت، برقراري همکاریها و 

  ایر دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تعامالت دانشکده پزشکی با س

  : ارکان مدیریت آموزشی دوره پزشکی عمومی عبارتند از. ارکان مدیریت آموزشی دوره پزشکی عمومی -5 – 2

  رئیس دانشکده پزشکی -5 - 2 – 1

  مسئول آموزش دوره پزشکی عمومی – 5 - 2 – 2

  میمسئول آموزش علوم پایه پزشکی براي دوره پزشکی عمو -5 - 2 – 3

  براي دوره پزشکی عمومی) سرپائی، بستري و عرصه هاي جامعه(مسئول آموزش علوم بالینی  -5 - 2 – 4

  کمیته برنامه ریزي درسی دوره پزشکی عمومی در دانشکده -5 - 2 – 5

  مدیران گروه هاي آموزشی – 5 - 2 – 6

  ) اعم از علوم پایه و بالینی(شوراهاي آموزشی گروهها  -5 - 2 – 7

  ) اعم ازعلوم پایه و بالینی(روساي بخشهاي آموزشی  -5 - 2 – 8

  روساي بیمارستان هاي آموزشی -5 - 2 – 9

  معاونین آموزش بالینی بیمارستان هاي آموزشی – 5 – 2 – 10

دانشکده پزشکی باید ساختار مناسب و بودجه کافی و مستقل براي . ارکان مدیریت اجرائی دوره پزشکی عمومی - 5 – 3

تفویض اختیارات مالی و اداري مورد نیاز براي تحقق و تسري وظایف . هداف دوره پزشکی عمومی داشته باشدتحقق ا

  . استانداردهیا پایه دوره آموزش پزشکی عمومی الزامی است -5 - 2مدیریتی کلیه سطوح مندرج در بند 

  دانشجو: 6حوزه 

ولی براي ورود به دوره آموزش پزشکی عمومی طبق دانشجوي پزشکی عمومی باید عالوه بر کسب حد نصاب قب - 6 – 1

  .آزمون هاي مصوب، داراي شرایط و ویژگیهاي زیر باشد



اسالمی و مقررات کشوري، آئین نامه هاي دانشگاه، موازین اخالقی و جوانب  –متعهد به رعایت اصول الهی  – 6 -1 – 1

  مختلف شئون دانشجوئی

  ناسب با حرفه پزشکیسالمت کامل جسمی و روانی مت – 6 - 1 – 2

  گرایش به کسب شایستگی و پیشرفت مداوم در آموزش پزشکی – 6 – 1- 2

کل دانشجوي ورودي را متناسب با شرایط ) حداقل و حداکثر تعداد(دانشکده پزشکی باید در هر سال ظرفیت پذیرش  - 6 – 2

  .دانشکده تعیین و به شوراي آموزش دانشگاه پیشنهاد نماید

و خارج کشور مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از مبادله استاد، اجراي برنامه و پژوهشی داخل 

کانات و فناوري با رعایت جمیع مقررات ، انجام تحقیقات مشترك، و استفاده مشترك از منابع و ام[56]هاي آموزشی مشترك

  .توصیه می شود

  [57]پژوهش -4 – 6

دانشکده پزشکی باید برنامه راهبردي پژوهش در علوم پزشکی شامل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها،  - 4 – 6 – 1

ارکان، روش ها، جایگاه هاي پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها؛ برنامه حمایت از پژوهشهاي اساتید 

  . استعدادهاي درخشان را تدوین و اجرا کندودانشجویان و برنامه ویژه حمایت و هدایت پژوهشهاي دانشجویی و 

  . برنامه اجرایی پژوهش در علوم پزشکی باید تامین کننده موارد زیر باشد - 4 – 6 – 2

  رعایت موازین اخالق پزشکی در پژوهش* 

: ترتیب اولویتهاي پژوهشی کاربردي عبارتست از(تضمین و رعایت ترتیب اولویت هاي پژوهشی کاربردي مبتنی بر نیازها * 

  ) پژوهشهاي نظام سالمت، اپیدمیولوژي، کارآزمایی هاي بالینی و تحقیقات پایه

  تعیین نقش و جایگاه مناسب دانشجویان در طرحهاي پژوهشی گروهها و دانشکده* 

  قاء دیدگاه دانشجویان و آشنائی آنان با مسائل و روشهاي پژوهش درحیطه پزشکی عمومیارت* 

  ارتقاء کیفیت پایان نامه هاي دانشجوئی و سوق دادن آنها به سمت اولویتهاي پژوهشی* 

  [58]مدیریت عالی و اجرایی: 5حوزه 

به منظور تحقق و پیشبرد اهداف دوره پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی باید از اختیارات، مسئولیت ها، ساختار،  - 5 – 1

ارکان و فرآیندهاي مدیریت دوره پزشکی عمومی با مراعات بندهاي مشروحه . ارتباطات و بودجه مناسب برخوردار باشد

ه اي خواهد بود که باید توسط دانشکده پزشکی تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط در دانشگاه متبوع زیر براساس آئین نام

  . رسیده باشد

طراحی ساختار مدیریت آموزشی و اجرائی دوره آموزش پزشکی عمومی برحسب الگوي دانشگاه و شرایط و  .تبصره

  . مقررات معتبر و مصوب در هر زمان انجام می گیرد

ده پزشکی باید برنامه هاي مناسبی براي تشویق و شکوفائی استعدادهاي دانشجویان در زمینه هاي زیر تهیه دانشک -6 – 3

  .و اجرا نماید

  تعالی اعتقادي و اخالقی – 6 – 3 – 1

  رشد احساس مسئولیت ملی - 6 – 3 – 2

  رشد علمی – 6 – 3- 3

  رشد فرهنگی- -6 – 3- 4

  رشد شخصیت و مسئولیت حرفه اي -6 – 3- 5



دانشکده پزشکی باید حداقل شرایط مطلوب حمایت هاي رفاهی براي دانشجویان پزشکی عمومی خود را درموارد  - 6 – 4

  . زیر تعیین کند و به کمک مسئولین دانشگاه و درتامین آنها برنامه ریزي نماید

  خوابگاه هاي دانشجوئی -6 - 4 – 1

  نشجوئیوام دا – 6 - 4 – 2

  تغذیه  - 6 -4- 3

  بیمه سالمت – 6 - 4 – 4

  امکانات و فضاهاي تفریحی و ورزشی -6 – 4- 5

  تمهیدات فوق برنامه و کار دانشجوئی - 6 – 4 – 6

  تمهیدات الزم جهت تردد و اقامت دانشجویان و اساتید در عرصه ها  – 6 - 4 – 7

منیت اجتماعی اخالقی و روانی، پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی، دانشکده پزشکی باید برنامه مناسبی براي تامین ا -6 – 5

و حمایت مشاوره اي در زمینه هاي تحصیلی و روانی دانشجویان پزشکی عمومی داشته باشد و نیازهاي مشاوره اي ایشان 

  .شناسائی شده به آنها پاسخ داده شود

صوص مقررات آموزشی و برنامه هاي حمایتی و دانشکده پزشکی باید ضمن اطالع رسانی کامل و مستمر درخ -6 – 6

  .رفاهی، زمینه مشارکت دانشجویان را در برنامه ریزي، اجرا، و ارزشیابی برنامه هاي رفاهی فراهم نماید

دانشکده پزشکی باید مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه اي دانشجویان پزشکی را در مراحل مختلف  -6 – 7

ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشکی عمومی مشخص کرده، به افراد ذیربط اعالم نموده و به نحو تحصیلی با رعایت 

  . مناسب از اجراي آنها اطمینان حاصل نماید

  [59]ارزشیابی: 7حوزه 

به منظور تضمین کیفیت و زمینه سازي براي بهبود مستمر فرآیند برنامه دوره آموزش پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی 

موظف است با مشارکت دفتر یا هسته توسعه آموزش پزشکی دانشکده برنامه هاي جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح 

گزارش ارزشیابی دوره و عملکرد اعضاي هیات علمی فعال در . دبرنامه، هیات علمی و دانشجو را تدوین، اجرا و گزارش نمای

دوره آموزش پزشکی عمومی باید در گزارش ساالنه رئیس دانشکده پزشکی به رئیس دانشگاه و گزارش ساالنه رئیس 

  . دانشگاه به هیات امنا دانشگاه منعکس گردد

  دانشجویان [60]ارزیابی - 7 – 1

دانشکده پزشکی باید برنامه مشخصی براي فرآیند ارزیابی دانشجویان را مشخص و اعالم نموده و به اجرا  – 7 - 1 – 1

  . بگذارد

هاي خود داشته باشد، نتایج دانشکده پزشکی باید برنامه مشخصی براي نظارت و ارزشیابی دوره اي سنجش  – 7 - 1 – 2

، روایی پیشگویی [61]این برنامه شامل بررسی روایی محتوا. آنها را مستند نموده و به دست اندرکاران برنامه بازخورد دهد

  .سنجش ها می باشد [64]و بررسی پایایی [63]، روایی سازه[62]کننده

دانشکده پزشکی باید آزمون هاي تکوینی با بازخورد مناسب براي اصالح و رفع نواقص برنامه آموزشی  – 7 -1 -  3

  .برگزار کند

زمون هاي دانشکده با اهداف آموزشی دانشکده پزشکی باید نشان دهد که روش هاي ارزیابی به کار رفته در آ – 7 - 1 – 4

  . در حیطه هاي دانشی، مهارتی، و نگرشی تعریف شده متناسب است و سطوح باالتر یادگیري را نیز دربر می گیرد



دانشکده پزشکی باید ضوابط و شاخص هاي اخالقی و شئون دانشجویی را تعریف و اعالم نماید، و در این  – 7 – 1-  5

  . لکرد اخالقی دانشجویان را به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان لحاظ می نمایدرابطه نشان دهد که عم

  ارزشیابی هیأت علمی – 7 – 2

دانشکده پزشکی باید برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهاي اعضاي هیأت علمی را، با درنظر گرفتن کلیه مفاد 

و با مشارکت دفتر یا هسته توسعه آموزش پزشکی دانشکده، تدوین و اجرا نماید، ) هیات علمی( 3استانداردهاي حوزه 

هاي آموزشی اعضاي هیات علمی از ارزش مناسب در کنار پژوهش بنحوي که صالحیت هاي اخالقی، رفتار حرفه اي، و فعالیت

  . و خدمات برخوردار بوده، در ارتقاء و ادامه فعالیت آنان موثر باشد

  ارزشیابی دوره – 7 – 3

دانشکده پزشکی باید دوره آموزش پزشکی عمومی و اجراي برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مطابق یک 

برنامه آموزشی ( 2مدون، مکتوب، و مستند، با درنظر گرفتن کلیه مفاد استانداردهاي حوزه ) [65]ی درونیارزیاب(برنامه 

همچنین استفاده از روشهاي پایا و معتبر، و مشارکت دفتر یا هسته توسعه آموزش پزشکی دانشکده و ) دوره پزشکی عمومی

به طور مستمر پایش کرده، نتایج آن را گزارش نماید و با لحاظ نمودن بازخوردها، برنامه آموزش پزشکی عمومی دانشکده 

  . را اصالح نماید

   

  

  

   

]1[Magnetic Resonance Imaging   

   

   

]2[Cardio Plumonary Resuscitation   

   

   

]3[Arterial Blood Gas  

   

   

]4[Pure Protein Drivatives   

   

   

]5[Electro Cardio Graphy  

   

   

]6[Fetal Heart Rate  

   

   

]7[Intra Uterine Device   

   

   



]8[Lumbar Puncture   

   

   

]9[Student-Centered  

   

   

]10[Community – based Learning   

   

   

]11[Active involvement   

   

   

]12[ Learning by doing   

   

   

]13[Problem Solving   

   

   

  ) پرسنل، فضاي فیزیکی، تجهیزات، جمعیت تحت پوشش(  [14]

   

   

]15[Individual interview   

   

   

]16[Observation   

   

   

]17[Community interview   

   

   

]18[Focus group discussion   

   

   

]19[Community based learning activity   

   

   

]20[Problem based Learning cavity   

   

   

]21[Task based  

   



   

]22[Active Particaption   

   

   

]23[ Simulation   

   

   

]24[Demonstation   

   

   

]25[Role Playing   

   

   

]26[Refreshment   

   

   

]27[Demonstation   

   

   

]28[Objective Satractured Field Examination   

   

   

]29[Basic Standards  

   

   

]30[Values  

   

   

]31[Perspective   

   

   

]32[ Mission and Goals  

   

   

]33[Statement of mission and objectives   

   

   

]34[Roles   

   

   

]35[ Capabilities   



   

   

]36[Educational course plan )strategy(  

   

   

]37[Curriculum   

   

   

]38[ Health promotion   

   

   

]39[Prevention   

   

   

]40[ Diagnosis   

   

   

]41[Treatment   

   

   

]42[Rehabilitation   

   

   

]43[Health equity   

   

   

]44[Health System Research  =HSR  

   

   

]45[ Resources   

   

   

]46[ Rotations )بخش ها(  

   

   

]47[Externship   

   

   

]48[Internship   

   

   



]49[ Program Content   

   

   

]50[Physical Facilities  

   

   

]51[ Clinical Experience Initial Diagnosis Laboratory   

   

   

]52[Clinical Training Resources   

   

   

]53[Information Technology =IT  

   

   

]54[Educational Development  

   

   

]55[Academic Exchange   

   

   

]56[Joint Program   

   

   

]57[Research   

   

   

]58[Governance and Administration   

   

   

]59[Evaluation   

   

   

]60[Assessment   

   

   

]61[Content Validity   

   

   

]62[Predictive Validity   

   



   

]63[Construct Validity   

   

   

]64[ Reliability   

   

   

]65[Internal evaluation   

   

   

  



برنامه درسي رشته پزشكي عمومي 

فصل اول

مشخصات كلي دوره دكتراي پزشكي

مقدمه: 

بررسي اجمالي وضع موجود بهداشت و درمان كشور بوضوح نشان مي دهد كه فقط ساكنين شهرهاي بزرگ از مواهب طبيعي بهداشتي و تسهيلات درماني برخوردارند و طبقات مستضعف ما كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و در بيش از 60 هزار روستا ساكن هستند از امكانات اوليه بهداشتي و درماني بي بهره مانده اند و اين به علت عدم توزيع صحيح نيروي انساني پزشكي و نيز محدود بودن امكانات آموزشي پزشكي بوده است. 

براساس برآوردي كه به عمل آمده، تعداد كل پزشكان موجود حتي نيمي از نيازها را نيز تامين نمي نمايد. براي رفع اين مشكل بايد از يكطرف با گسترش دانشكده هاي پزشكي در سطح مملكت و بكارگيري كليه امكانات بيمارستاني در افزايش نيروي انساني پزشكي كوشيد و از طرف ديگر با آموزش صحيح، دانشجويان پزشكي را براساس اخلاق و معارف اسلامي تربيت نمود و كيفيت را بالا برد بطوريكه پس از فراغت از تحصيل در رفع نياز جامعه در همه نقاط كشور بيكسان بخدمت بپردازند. 

بدين منظور و در اجراي بند 12 اصل سوم و اصول بيست و نهم و سي ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوره تربيت دكتراي پزشكي در نظام آموزش عالي كشور داير مي گردد. 

 

1 – هدف: 

هدف از تشكيل اين دوره تربيت طبيب عمومي است كه داراي خصوصيات زير باشد: 

1 -1 – در جهت آشنائي بيشتر با مكتب و تزكيه تعالي روح كوشا باشد و كمك به تامين بهداشت و درمان مردم را وسيله اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند. 

2 – 1- با فرهنگ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر جامعه اسلامي بداند. 

3 – 1- از شناخت كافي در مورد مسائل عمده بهداشتي و درماني و نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور برخوردار و از مسئوليتها و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد. 

4 – 1- از قابليت علمي و عملي كافي در تشخيص بيماريها و عنداللزوم ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتي درماني كشور و شركت در برنامه هاي پيشگيري و بهداشت عمومي برخوردار باشد. 

5 – 1- قادر به استفاده از آخرين منابع علمي و بهره گيري از اطلاعات جديد در كار خود باشد.

 

2– طول دوره و شكل نظام : 

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً شش سال است و شامل مراحل: علوم پايه، نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي، كارآموزي باليني و كارورزي مي شود: 

1 – 2- مرحله اول: (علوم پايه) – (مرحله ابتدائي آموزش پزشكي) – مدت مرحله ابتدائي پزشكي دو سال است: 

در اين مرحله دانشجويان بخش اول دروس عمومي و دروس پايه و اصلي را مي گذارنند.




هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

تبصره 1 – دانشجويان پزشكي مي بايست 20 واحد در هر نيمسال بطور اجباري و به ترتيبي كه توسط دانشكده مربوطه تدوين مي شود بگذرانند. 

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد 37 و 38) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي 3 سال مي باشد. 

ساير مقررات تابع آئين نامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي خواهد بود. 


2 – 2- مرحله دوم: (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي): 

مدت مرحله دوم 6 ماه است. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است. 

الف – نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

1 – 2- 2- نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي پس از اتمام دروس علوم پايه و در شش ماه اول سال سوم پزشكي تدريس مي شود.

2 – 2- 2 – دروس نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي مركب از مباحث بيماريهاي گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژي و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي و نشانه شناسي طي شش ماه بشرح زير تدريس مي شود. 

الف – صبحهاي دو هفته اول به تدريس مقدمه درس نشانه شناسي اختصاص مي يابد.

ب – از آن پس دانشجو هفته اي يك روز صبح در بخشهاي باليني به آموزش نشانه شناسي ميپردازد و حداكثر تا 12 ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

ج – در طول 6 ماه درس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي بطور مستقل تدريس مي شود.

توصيه ميشود اين دروس همزمان و يا پس از برگزاري مباحث فيزيوپاتولوژي سيستم مربوطه تدريس شوند. ترتيب تقسيم واحدهاي پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي در طول 6 ماه بعهده دانشكده مربوطه است. 

3 -2 – 2- در پايان تدريس هر يك يا دو مبحث فيزيوپاتولوژي امتحان مربوطه انجام خواهد شد. كسانيكه در امتحان حد نصاب نمره قبولي را بدست نياورند در پايان ترم مجددا اين مبحث را امتحان خواهند داد. نمره امتحان تجديدي نمره نهائي مبحث را تشكيل خواهد داد چنانچه دانشجويي در امتحان تجديدي نيز نمره قبولي را كسب نكند در پايان دوره موظف به تكرار آن مبحث خواهد بود.

4 -2 – 2- امتحان دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي و نشانه شناسي در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است. 

5 – 2- 2- قبولي در كليه دروس مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي شرط ورود به دوره باليني است در موارد استثنايي دانشكده مي تواند دانشجوئي را كه در يكي از دروس فيزيوپاتولوژي مردود شده است به دوره باليني وارد كند. دانشجو مي بايست حداكثر ظرف مدت يك ترم امتحان درس مردود شده را با موفقيت بگذراند و در صورت عدم موفقيت موظف به تكرار كلاسهاي آن درس خواهد بود. 

6 – 2- 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم يك سال مي باشد.

7 – 2- 2- قبل از شروع دوره كارورزي دانشجو موظف است سه هفته كارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري بگذرانند. 

8 – 2- 2 – ساير مقررات تابع – آئين نامه آموزشي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي خواهد بود. 


3 -2 – مرحله سوم: (كارآموزي باليني)

هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد. 

1 – 3- 2- زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست و واحدهاي باقيمانده دروس عمومي براساس جلداول پيوست گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند. 

كارآموزي باليني شامل دو بخش است آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه. 

بخش قابل توجهي ازكارآموزي مي بايست به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود. 

2 – 3- 2 – حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 27 ماه است. در صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 27 ماه موفق به گذراندن دوره كارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصيل نيست. 

3 – 3- 2- در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي، آموزشي دانشكده است. 

4 – 3- 2- برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زير است: از ساعت  7 صبح الي 2 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه: 

الف – كارآموزي باليني در بخشهاي طبق برنامه تنظيمي هر بخش و با شركت اساتيد مربوطه انجام مي شود. 

ب – يك روز در هفته به تدريس واحدهاي باقيمانده دروس عمومي اختصاص دارد. 

ح – دروس نظري باليني بعد از ظهر ها تدريس خواهد شد. 

امتحان بخشهاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

5 – 3- 2 – در پايان مدت هر بخش ارزيابي باليني باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش. 

ب – ميزان علاقه و پشتكار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه طبق برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

د – قدرت يادگيري و ميزان برداشت دانشجو از آموزشهاي باليني و پيشرفت او در طي كارآموزي در بخش نحوه انجام امتحان بعهده مسئولين بخش مربوطه مي باشد. 

6 – 3- 2- شرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است. 

7 – 3- 2- شرط ورود به مرحله كارورزي قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها ميباشد. 


4 – 2 – مرحله چهارم: (كارورزي باليني) 

هدف از اين مرحله پرورش مهارتها و تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اتكاء بنفس و تكميل پرورش انديشه از طريق روياروئي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي و درماني و واگذار كردن مسئوليت امور بهداشتي – درماني بعهده او مي باشد. 

1 – 4- 2- زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي – 18 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، بهداشت، گوش و حلق و بيني، چشم و روانپزشكي توسط كليه كارورزان و يك دوره از دوره هاي اعصاب، عفوني، قلب و پوست براساس جدول پيوست در بيمارستانهاي آموزشي و يا ساير بيمارستانهائي كه قابليت پذيرش كارورز را داشته باشند گذرانده مي شود.

2 – 4- 2 – كارورز در طول 18 ماه دوران كاروزي مي تواند از يكماه مرخصي استفاده نمايد. 

3 – 4- 2 – در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. در خصوص موارد استثنائي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

4 – 4- 2- ساعت كار كاروزان توسط شوراي آموزشي دانشكده و يا بخشهاي مربوطه تنظيم خواهد شد. 

بخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش مي بايست به بررسي و درمان بيماران سرپائي در درمانگاه ها با حضور و راهنمائي اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش اختصاص يابد. 

5 – 4 – 2- پس از خاتمه زمان كارورزي در هر بخش گواهي انجام كار و ارزيابي كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 20 با توجه به موارد زير توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده كارورز صادر مي شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

د – افزايش مهارت و ميزان برداشت كارورز از طول دوره كارورزي در آن بخش. 

6 – 4- 2- شرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. 

7 – 4 – 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارورزي 2 سال است. در صورتيكه كارورزي موفق به گذراندن اين مرحله طي 2 سال نباشد تصميم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 

8 – 4 – 2- بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد. 

9 – 4- 2- كنكوركارورزي

1 – براي دانشجوياني كه از اول بهمن ماه 61 به بعد آموزش پزشكي خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزي، امتحاني موسوم به كنكوركارورزي شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي، فيزيوپاتولوژي و علوم باليني بطور سراسري برگزار مي شود. 

تبصره 1 – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است. 

تبصره 2 – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد. 

2 – هر دانشجو براساس رتبه اي كه در اين كنكور بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله كارورزي در دانشكده مربوطه را دارد.




3 – واحدهاي درسي: 

تعداد كل واحدهاي درسي دوره داراي پزشكي 290 واحد است كه شامل 152 واحد درسي و 138 واحد نشانه شناسي، كارآموزي و كارورزي و پايان نامه بشرح زير است:

 

		1 – 3- دروس عمومي

		23 واحد



		2 – 3- دروس پايه و اصلي

		68 واحد



		3 -3 – مرحله دوم

		30 واحد



		4 -3 – كارآموزي

		95 واحد



		5 – 3- كارورزي و كشيكيهاي شبانه

		68واحد



		6 – 3 – پايان نامه

		6 واحد





 

فصل دوم – برنامه

الف: دروس عمومي (فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و آگاهي هاي عمومي)

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته

		شماره دروس

		نام درس

		واحد

		ساعت



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي



		1

		معارف اسلامي (1)

		2

		34

		34

		-



		2

		فارسي (1)

		2

		34

		34

		-



		3

		زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

		2

		51

		17

		34



		4

		تربيت بدني (1) (عملي)

		1

		34

		-

		34



		5

		معارف اسلامي (2)

		2

		34

		34

		-



		6

		اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2) (1+2)=

		3

		51

		51

		-



		7

		فارسي (2)

		2

		34

		34

		-



		8

		زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

		2

		51

		17

		34



		9

		تربيت بدني (2) (عملي)

		1

		34

		-

		34



		10

		تاريخ اسلام

		2

		34

		34

		-



		11*

		انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

		4

		68

		68

		-



		12*

		متون اسلامي (آيات و احاديث)

		

		

		

		



		13 *

		زيست شناسي

		

		

		

		



		جمع

		23

		459

		323

		136





*: دروس بندهاي 11 و 12 و 13 هر يك داراي ارزش 2 واحد بوده و 2 درس از اين سه درس بايد توسط دانشجو انتخاب و گذرانده شود. 

 




ب – دروس پايه و اصلي

دوره دكتراي پزشكي (مرحله اول: علوم پايه)

		كد درس

		نام درس

		تعداد واحد

		ساعت

		پيش نياز سازمان ارائه درس



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي

		



		101401

		فيزيك پزشكي*

		2

		38

		30

		8

		 



		04

		بيوشيمي

		6

		116

		85

		34

		 



		07

		آناتومي: **

		 

		 

		 

		 

		 



		1 – 07

		آناتومي

		3

		68

		34

		34

		 



		2 – 07

		آناتومي

		4

		94

		43

		51

		 



		3 – 07

		آناتومي

		3

		77

		26

		51

		 



		08

		روانشناسي

		2

		34

		34

		 

		 



		14

		بهداشت:

		 

		 

		 

		 

		 



		1 – 14

		(بهداشت عمومي 1)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		اصول خدمات بهداشتي

		2

		34

		34

		 

		 



		2 – 14

		(بهداشت عمومي 2)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

		2

		34

		34

		 

		 



		18

		زبان تخصصي:

		 

		 

		 

		 

		 



		1 – 18

		زبان تخصصي 1

		3

		51

		51

		 

		10 عمومي



		2 – 18

		زبان تخصصي 2

		3

		51

		51

		 

		(1 – 18)



		25

		اصول كلي تغذيه

		2

		34

		34

		 

		04



		27

		بافت شناسي

		4

		85

		51

		34

		 



		06

		فيزيولوژي: ***

		 

		 

		 

		 

		 



		1 – 06

		فيزيولوژي 1

		4

		68

		68

		 

		04 و 27



		2 - 60

		فيزيولوژي 2

		5

		102

		68

		34

		(1 – 06)



		10

		ژنتيك

		2

		34

		34

		 

		27 و 04





 

 

بقيه دروس پايه و اصلي

		كد درس

		نام درس

		تعداد واحد

		ساعت

		پيش نياز سازمان ارائه درس



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي

		



		28

		ميكروب شناسي * و ويروس شناسي

		5

		111

		60

		51

		(1 – 06)



		3 - 14

		(بهداشت عمومي 3)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		بهداشت خانواده و امور جمعيتي

		2

		34

		34

		 

		1 – 14



		34

		ايمني شناسي *

		3

		60

		43

		17

		(1 -06)



		31

		انگل شناسي و قارچ شناسي*

		4

		64

		43

		51

		(1 – 06)



		42

		پاتولوژي عمومي ****

		5

		111

		60

		51

		(2 -06)



		43

		جنين شناسي

		2

		34

		34

		 

		27



		جمع

		 

		68

		1367

		951

		416

		 





جدول 2 – 2

* - اين دروس نظري _ عملي هستند و به ازاي هر ساعت كه از زمان تدريس نظري كسر شود،  دو ساعت به عملي اختصاص مي يابد. 

** - آناتومي يك شامل آناتومي سينه، شكم، دستگاه ادراري تناسلي مرد و زن و آناتومي دو شامل سر گردن و اعصاب مركزي و آناتومي سه شامل آناتومي اندام فوقاني و تحتاني است.

*** - فيزيولوژي يك شامل فيزيولوژي سلول، قلب، گردش خون، تنفس و گوارش است و فيزيولوژي دو شامل فيزيولوژي غدد درون ريز، كليه و تنظيم مايعات بدن، تنظيم PH خون شرياني، خون و اعصاب مي باشد. 

**** - تفكيك ساعات پاتولوژي عمومي به عملي و نظري باتوجه به ريز برنامه بر عهده گروه آموزشي مربوط است و ساعات پيشنهاد شده در اين جدول پيشنهادي است. 




«جدول مجموعه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي»

		ترم اول

		 

		ترم دوم



		شماره

		نام درس

		تعداد واحد

		جمع

		 

		شماره

		نام درس

		تعداد واحد

		جمع



		

		

		نظري

		عملي

		

		 

		

		

		نظري

		عملي

		



		1

		بيوشيمي

		5

		1

		6

		 

		1

		تغذيه

		2

		-

		2



		2

		بافت شناسي

		3

		1

		4

		 

		2

		بهداشت عمومي (1)

		2

		-

		2



		3

		فيزيك پزشكي

		2

		-

		2

		 

		3

		آناتومي (2)

		2

		1

		3



		4

		آناتومي (1)

		3

		1

		4

		 

		4

		فيزيولوژي (1)

		4

		-

		4



		5

		زبان انگليسي (1)

		2

		-

		2

		 

		5

		ژنتيك

		2

		-

		2



		6

		فارسي

		2

		-

		2

		 

		6

		تربيت بدني (1 و 2)

		2

		-

		2



		جمع

		20

		 

		جمع

		19





 

		ترم سوم

		 

		ترم چهارم



		شماره

		نام درس

		تعداد واحد

		جمع

		 

		شماره

		نام درس

		تعداد واحد

		جمع



		

		

		نظري

		عملي

		

		 

		

		

		نظري

		عملي

		



		1

		آناتومي (3)

		5/1

		5/1

		3

		 

		1

		روانشناسي

		2

		-

		2



		2

		زبان تخصصي (1)

		3

		-

		3

		 

		2

		بهداشت عمومي (3)

		2

		-

		2



		3

		فيزيولوژي (2)

		4

		1

		5

		 

		3

		پاتولوژي عمومي

		4

		1

		5



		4

		بهداشت عمومي (2)

		3

		-

		2

		 

		4

		ايمني شناسي

		5/2

		5/0

		3



		5

		معارف اسلامي

		2

		-

		2

		 

		5

		ميكروب شناسي

		5/3

		5/1

		5



		6

		اخلاق و تربيت اسلامي

		1

		-

		1

		 

		6

		زبان تخصصي (2)

		3

		-

		3



		7

		انگل شناسي

		5/2

		5/1

		4

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		جمع

		20

		 

		جمع

		20





* - تعداد 8 ساعت معادل  واحد درس فيزيك پزشكي منظور گردد. 




ج: دروس تخصصي

مرحله دوم (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي) دوره دكتراي پزشكي

		كد درس

		نام درس

		تعداد واحد

		ساعت

		پيش نياز سازمان ارائه درس



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي

		



		101451

		فيزيوپاتولوژي

		14

		238

		238

		 

		 



		1 – 51

		بيماريهاي گوارش

		 

		40

		40

		 

		 



		2 – 51

		بيماريهاي قلب و عروق

		 

		40

		40

		 

		 



		3 – 51

		بيماريهاي غدد داخلي و متابوليسم

		 

		32

		32

		 

		 



		4- 51

		بيماريهاي خون

		 

		32

		32

		 

		 



		5 – 51

		بيماريهاي ريه

		 

		32

		32

		 

		 



		6 – 51

		بيماريهاي كليه

		 

		30

		30

		 

		 



		7 – 51

		بيماريهاي رماتيسمي

		 

		32

		32

		 

		 



		64

		پاتولوژي اختصاصي *

		6

		136

		68

		68

		 



		65

		فارماكولوژي*

		4

		77

		60

		17

		 



		66

		نشانه شناسي *

		4 -

		197

		25

		172

		 



		67

		كارآموزي بهداشت **

		2

		136

		-

		136

		 



		جمع

		30

		784

		391

		392

		 





* - درس نشانه شناسي با توجه به ريز برنامه يك در س نظري – كارآموزي است از هفته اول شروع مرحله دوم 25 ساعت درس نظري نشانه شناسي (مطابق شرح صفحات) تدريس خواهد شد. سپس هفته اي يك روز نشانه شناسي باليني در بخشها تدريس مي شود. 

** - كارآموزي بهداشت در پايان سال دوم و يا سوم بمدت 3 هفته در واحدهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداري انجام مي گيرد.

تذكرمهم: پيشنهاد مي شود كليات فارماكولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسي و فارماكولوژي اختصاصي هر دستگاه حتي الامكان قبل و يا همزمان با فيزيوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظيم و تدريس شود بديهي است فارماكولوژي داروهائي كه بيماريهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدريس نمي شوند بهتر است در روزهاي پاياني ترم تدريس شود. 




مرحله سوم (كارآموزي باليني)

سالهاي چهارم و پنجم

الف: باليني

		شماره

		نام كارآموزي

		طول دوره

		معادل واحدي

		بخش هائي كه در طي دوره گذرانده مي شود



		1

		داخلي

		6ماه

		18

		داخلي عمومي، اعصاب، عفوني





توضيحات: 

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد. 

2 – زمان اختصاص يافته به بخش داخلي عمومي نبايد از 3 ماه كمتر و زمان اختصاص يافته به ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي عفوني، پوست و اعصاب مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش داخلي عمومي اضافه مي شود. 

		2

		جراحي

		4ماه

		12

		جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي





توضيحات:

1 – تنظيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و اورتوپدي مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود. 

		3

		اطفال

		3 ماه

		9

		پس از بخشهاي داخلي و جراحي گذرانده شود.

 

		*: در 8 ماه اول دوره كارآموزي دانشجويان بايد دوره جراحي و چهار ماه از دوره داخلي را بصورت گردشي بگذرانند و باقيمانده دوره داخلي و ساير بخشها پس از اين 8 ماه گذرانده شود، لازم به تذكر است كه بخش داخلي عمومي ضرورتاً بايد جزئي از اين چهارماه دوره داخلي باشد.



		4

		زنان و زايمان

		2 ماه

		6

		

		



		5

		چشم **

		1 ماه

		3

		

		



		6

		گوش و حلق و بيني

		1 ماه

		3

		

		



		7

		روانپزشكي

		1 ماه

		3

		

		



		8

		راديولوژي

		1 ماه

		3

		

		



		9

		پوست

		1 ماه

		3

		

		جمع 20 ماه        60 واحد





** - دروس نظري چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي و راديولوژي برحسب امكانات مي تواند صبحها (بطور گروهي) در بخشهاي باليني مربوطه و يا بعد ازظهر ها بطور جمعي براي همه دانشجويان تدريس شود. 




جدول دروس: نظري

		كد درس

		نام درس

		تعداد واحد

		ساعت

		پيش نياز سازمان ارائه درس



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي

		



		4 – 14

		(بهداشت عمومي 4)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		آمار پزشكي و روش تحقيق *

		2

		34

		34

		 

		 



		1

		بيماريهاي عفوني**

		3

		51

		51

		 

		 



		2

		بيماريهاي اعصاب **

		2

		34

		34

		 

		 



		3

		بيماريهاي جراحي**

		10

		170

		170

		 

		 



		4

		بيماريهاي زنان و زايمان**

		4

		68

		68

		 

		 



		5

		بيماريهاي كودكان **

		6

		102

		102

		 

		 



		7

		بيماريهاي رواني**

		2

		34

		34

		 

		 



		68

		پزشكي قانوني و مسموميتها***

		2

		34

		34

		 

		 



		5- 14

		بهداشت عمومي (5)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران***

		2

		34

		34

		 

		 



		44

		تاريخ و اخلاق پزشكي

		2

		34

		34

		 

		 



		جمع

		35

		595

		595

		 

		 





* - آمار پزشكي و روش تحقيق بعد از ظهر ها چهارماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود. 

** - دروس نظر عفوني، اعصاب، جراحي، زنان و زايمان، كودكان و بيماريهاي رواني بعد از ظهرهاي 16 ماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود.

*** - دروس پزشكي قانوني و اپيدميولوژي بعد از ظهرهاي چهارماه آخر كارآموزي باليني تدريس مي شود. 




مرحله چهارم (كارورزي باليني)

		شماره

		نام دوره

		طول دوره

		معادل واحدي

		بخشهائي كه در طي دوره گذرانده مي شود



		1

		داخلي

		4 ماه

		16

		داخلي عمومي



		2

		جراحي

		3 ماه

		12

		جراحي عمومي، ارتوپدي، اورولوژي





توضيحات: 

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد. 

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد. 

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و ارتوپدي مستقل وجود نداشته باشد و زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود. 

		3

		كودكان

		3 ماه

		12

		 



		4

		زنان و زايمان

		2 ماه

		8

		 



		5

		بهداشت

		1 ماه

		4

		*: دانشكده موظف است كليه بخشهاي مندرج در اين برنامه و بخشهاي فوق تخصصي داخلي و جراحي را درتمام طول سال با كارورز پوشش دهند.



		6

		چشم

گوش و حلق و بيني

روانپزشكي

اعصاب

پوست

عفوني و قلب

		جمعا

 4 ماه انتخابي

		16

		*: مدت هر يك از بخشهاي انتخابي يك ماه است.



		 

		جمع:

		17 ماه

		68 واحد

		 









عناوين كلي مجموعه دروس عمومي

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته

و دكتري پزشكي

		شماره درس

		نام درس

		واحد

		ساعت



		

		

		

		جمع

		نظري

		عملي



		1

		معارف اسلامي (1)

		2

		34

		34

		-



		2

		فارسي (1)

		2

		34

		34

		-



		3

		زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

		2

		51

		17

		34



		4

		تربيت بدني (1) (عملي)

		1

		34

		-

		34



		5

		معارف اسلامي (2)

		2

		34

		34

		-



		6

		اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2)

		2

		51

		51

		-



		7

		فارسي (2)

		2

		34

		34

		-



		8

		زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

		2

		51

		17

		34



		9

		تربيت بدني (2) (عملي)

		1

		34

		-

		34



		10

		تاريخ اسلام

		2

		34

		34

		-



		11 *

		انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

		2

		34

		34

		-



		12 *

		متون اسلامي (متن كتاب المنتخب من الكتاب والسنه و الخطب)

		2

		34

		34

		-



		13*

		زيست شناسي

		2

		34

		34

		-



		14*

		آشنايي با كامپيوتر

		 

		 

		 

		 



		جمع

		23

		459

		323

		136





* - دروس بندهاي 11 تا 14 هر يك داراي ارزش 2 واحد است و دانشجو بايد 2 درس از اين 4 درس را بگذراند.




 

سرفصل دروس دوره دكتراي پزشكي

مرحله اول: علوم پايه




فيزيك پزشكي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس (38 ساعت) 

الف: فيزيك بينائي (10 ساعت) 

1 – ماهيت و خواص نور مرئي، اشعه زير قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشكي آنها

2 – مطالعه فيزيكي چشم، تشخيص و تصحيح ناهنجاريهاي كروي

3 – آستيگماتيسم و طرق تصحيح آن

4 – مشخصات شبكيه، ميدان بينائي، تيزبيني، ديدن رنگها، افتالموسكوپي

5- ديدن با دو چشم، دوبيني، درك برجستگي اجسام

6- برنامه عملي (5/1 ساعت) 

ب: امواج وراء صوتي و مصارف پزشكي آن (5 ساعت) 

1 – توليد و خواص امواج وراء صوتي 

2 – خواص شيميائي و بيولوژيكي امواج وراء صوتي

3- كاربرد امواج وراء صوتي در پزشكي

4 – برنامه عملي (5/1 ساعت) 

ج: مصارف جريانهاي پرفركانس در پزشكي (5 ساعت) 

1 – توليد و خواص جريانهاي پرفركانس 

2 – خواص فيزيولوژيكي و موارد استعمال جريانهاي پرفركانس در پزشكي

الف – جراحي الكتريكي

ب – حرارت درماني

3 – اثرات سوء جريان الكتريسيته بر بدن و راه هاي حفاظت

برنامه عملي (5/1 ساعت) 

د: پزشكي هسته اي (8 ساعت) 

1 – ساختمان اتم و انرژي هسته 

2 – راديواكتيويته و خواص آن (پرتوهاي يونساز) 

3 –راديواكتيويته طبيعي

4 - نوترونها، راديواكتيويته مصنوعي

5 – تشخيص و سنجش راديواكتيويته 

6- مولكولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشكي آن

7 – موارد استعمال راديوايزوتوپها در تشخيص و درمان

8 – برنامه عملي (5/1 ساعت) 

ه: مباني فيزيكي راديولوژي و راديوتراپي (10 ساعت) 

1 – ماهيت و خواص اشعه ايكس

2 – مولدهاي اشعه ايكس

3 – جذب و اندازه گيري اشعه ايكس

4 – اصول فيزيكي پرتوتشخيصي و پرتودرماني

5 – راديوبيولوژي

6 – حفاظت (اشعه ايكس، پرتوها) 

7 – برنامه عملي (2 ساعت) 




بيوشيمي

تعداد واحد : 6

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

الف – نظري (85 ساعت) 

1 – مقدمه شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي 

2 – ساختمان شيميائي كربوهيدراتها

3 – ساختمان شيميائي ليپيدها

4 – ساختمان شيميائي اسيدهاي آمينه، پروتئينها، شرح مختصري از خواص آب، PH و تامپون

5 – ساختمان شيميائي نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدهاي آزاد

6 – ويتامينها و كوآنزيمها

7 – آنزيمها

8 – هورمونها (ساختمان شيميائي، طبقه بندي و مكانيزم اثر) 

9 – اكسيداسيون بيولوژي، انرژي و زنجير انتقال الكترون

10 – غشاء سلولي و انتقالات

11- مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم كربوهيدراتها

12 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم ليپيدها

13 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم پروتئينها

سرنوشت گروه آمين، اوره سازي و متابوليسم بعضي از اسيدهاي آمينه

14 – متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها

15 – بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك، پروتئينها و اثر آنتي بيوتيكها 

16 – تركيبات شيميائي خون

17 – آب و الكتروليتها

18 – تنظيم متابوليسم

19 – تغذيه 

ب – عملي (34 ساعت) 

تذكر: گروه بيوشيمي باتوجه به امكانات خود در زمينه هاي زير برنامه درس عملي را تنظيم مي نمايد. 

1 – آشنائي با وسائل آزمايشگاهي

2 – آزمايشهاي ادرار

3 – آزمايشهاي بعضي از تركيبات خون

4 – اندازه گيري پروتئين تام سرم و الكتروفورز پروتئينها

5- اندازه گيري بعضي از آنزيمهاي سرم و در صورت امكان ايزوآنزيمها

6 – اندازه گيري الكتروليتهاي سرم و عناصر كمياب 




آناتومي 1

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

الف – نظري (43 ساعت) 

1 – سينه (12 ساعت) 

ستون مهره اي – دنده ها – جناغ – جدار سينه – ريه – جنب – قلب – مدياستن

2 – شكم (21 ساعت) 

جدار شكم – صفاق – معده و دوازدهه – كبد – مجاري صفراوي – پانكراس – روده ها (روده كوچك، بزرگ، ركتوم و مجراي آنال) – عروق بزرگ و عروق احشائي – سيستم سمپاتيك شكمي – لنفاتيك شكمي – عضلات پشتي

3- دستگاه ادراري تناسلي درمرد و زن (10 ساعت) 

كليه ها – حالبها – مثانه – مجراي ادرار در مرد – پروستات – بيضه و مجاري دفرنس و كيسه هاي سمينال – تخمدانها – رحم – لوله هاي رحم و وسائل تثبيت رحم – واژن – وولو – پرينه 

ب- عملي (51 ساعت) 

برنامه دروس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.




آناتومي 2

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

الف – نظري (34 ساعت) 

1 – آناتومي سر و گردن (20 ساعت) 

استخوان شناسي: فرونتال – اتموئيد – اسفنوئيد – اوكسپيتال – پاريتال – تمپورال – استخوانهاي صورت – سوراخهاي قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها.

حدود و نواحي سر و گردن: نيامهاي گردن – عضلات فوقاني و تحتاني هيوئيد – كاروتيد – ژوگولر – واگ – شاخه هاي كاروتيد – غده تحت فكي – حنجره – اسكالن ها – سمپاتيك گردن – عروق زير ترقوه اي – ناحيه پاروتيد – عضلات صورت – ناحيه ماستروتمپورال – ناحيه پتريگوماگزيلار - عصبهاي ماگزيلاري و مانديبولار – حلق – حفره دهان – حفره هاي بيني – چشم – گوش – مفاصل سر و گردن 

2 – دستگاه اعصاب مركزي (14 ساعت) 

كليات: نورون – سيناپس – رويان شناسي اعصاب مركزي 

نخاع شوكي

رمبانسفال: پياز نخاع – پل وارول – مخچه – بطن چهارم مغز مياني

پرزانسفال: ديانسفال – تلانسفال – ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد نيمكره هاي مغز – بطن طرفي – رابطه هاي بين نيمكره ها – شيار بيشا.

مننژها

گردش خون در دستگاه عصبي مركزي

دستگاه عصبي خودكار

راه هاي عصبي: راههاي حس سطحي – راههاي صعودي حس – دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشائي – راه حس بينائي – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي

ب – عملي (34 ساعت) 

برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوط تنظيم مي شود.




آناتومي 3

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي                                     3 – 07

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

الف – نظري (26 ساعت) 

1 – آناتومي اندام فوقاني (13 ساعت) 

استخوان شناسي: ترقوه – اسكاپول – بازو – زنداعلي – زند سفلي – مچ و دست – جدار و محتويات حفره زيربغل – ناحيه قدامي بازو – ناحيه اسكاپول – خلف بازو – قدام ساعد – خلف ساعد – دست – مفاصل اندام فوقاني 

2 – آناتومي اندام تحتاني (12 ساعت) 

استخوانشناسي: خاصره – ران – كشكك – درشت ني – نازك ني – پا

عروق و عضلات قدام ران – ناحيه سريني – خلف ران – ناحيه پوپليته

قدام و خلف ساق – پا – مفاصل اندام تحتاني

ب – عملي (51 ساعت) 

برنامه درس توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود. 




روانشناسي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت) 

پيش نياز: ندارد                                                               08

سرفصل دورس:

1 – انسان از ديدگاه اسلام

2 – روح و روان انسان و ارتباط آن با علم روانشناسي

3 – رابطه روانشناسي با ساير علوم و كاربرد آن در طب

4 – مفهوم علم روانشناسي

5 – مباني فيزيولوژيك روانشناسي

6 – رشد از نظر اسلام

7- رشد از نظر علم روانشناسي

8 – دقت و ادراك

9 – حالات شعور (خودآگاهي) 

10 – يادگيري و تفكر

11 – حافظه و فراموشي

12 – زبان و تفكر

13 – مباني فيزيولوژيك انگيزش

14 – انگيزش و هيجانهاي انساني

15 – شخصيت و ارزيابي آن

16 – آزمودن قابليت هوش

17 – تعارض، تطبيق و بهداشت رواني

 




بهداشت عمومي 1 – اصول خدمات بهداشتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                            1 – 14

پيش نياز: ندارد

		- كليات، تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومي دامنه فعاليت در بهداشت عمومي طيف سلامت

		 

2 ساعت



		- بهداشت و تندرستي در دين مبين اسلام

		2 ساعت



		- وضع موجود و مسائل بهداشتي درماني در ايران و چگونگي تعيين نيازهاي بهداشتي درماني در جوامع شهري و روستائي و اهميت مراقبت هاي بهداشتي اوليه

		 

2 ساعت



		- عوامل اساسي در مراقبتهاي بهداشتي اوليه

		2 ساعت



		- آموزش بهداشت، فلسفه و روشهاي آن

		2 ساعت



		- نقش آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتي درماني و تاثير آن با مشاركت مردم در اين خدمات

		 

2 ساعت



		- بهداشت محيط (باتوجه كامل به تامين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي بيماريهاي ناشي از آب، مشخصات اپيدمي هاي آن، تصفيه آب در سطح خانواده، بيماريهاي منتقله بوسيله موادغذائي حاملين بيماريها، بهسازي محل توليد توزيع و مصرف غذا، آلودگي هوا و بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا

		 

 

 

6 ساعت



		- كليات درباره مراقبت هاي بهداشتي مادران و كودكان (با تاكيد بر بهداشت مدارس) و امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد

		 

2 ساعت



		- برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي شايع و بومي

		2 ساعت



		- ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني

		2 ساعت



		- كليات بهداشت حرفه اي باتوجه كامل به بيماريهاي ناشي از كار و اصول و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي حرفه اي

		 

4 ساعت



		- نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي جهان و ايران و سازمانهاي بين المللي

		2 ساعت



		- سطوح مختلف ارائه خدمت در شبكه بهداشتي درماني كشور

		2 ساعت



		- مديريت برنامه ريزي و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در ايران

		2 ساعت





                                                                                                                                           




بهداشت عمومي 2 – اصول اپيدميولوژي و مبارزه

با بيماريها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                      2 – 14

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دورس: 

		- تعريف اپيدميولوژي، برخورد اكولوژيك با بيماريها

		1 ساعت



		- واژه هاي متداول در اپيدميولوژي

		1 ساعت



		- عوامل بيماريزاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيك

		4 ساعت



		- عوامل ميزبان

		1 ساعت



		- عوامل محيط فيزيكوشيميائي بيولوژيك و اجتماعي

		1 ساعت



		- پيشگيري و مراحل مختلف آن

		2 ساعت



		- كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك (بطوراختصار)

		3 ساعت



		- اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها (نحوه جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و نمايش آنها برحسب زمان، مكان و شخص) استفاده از آمار در اپيدميولوژي

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن

		6 ساعت





برنامه گسترش ايمن سازي كشور E.P.I (6 ساعت): 

		- كلياتي درباره شش بيماري قابل پيشگيري بوسيله واكسن و مكانيسم ايمني (ذاتي و اكتسابي) و استفاده از آن

		 

2 ساعت



		- واكسن، ساخت، نگهداري (زنجيره سرما) و كاربرد آن

		2 ساعت



		- نحوه تشكيل و اداره يك مركز واكسيناسيون و انجام برنامه و چگونگي ارزشيابي عملي برنامه E.P.I

		2 ساعت





اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي 5 ساعت: 

		- تعريف، اهميت، اپيدميولوژي و پاتولوژي بيماريهاي اسهالي (اسهال هاي حاصله از اثرشياكولاي وبا و اسهالهاي حاصله از ويبريوها، اسهال هاي انگلي و عفونت هاي حاصله از سالمونلا ها، شيگلاها و....

		 

 

1 ساعت



		-تعريف و انواع دزئيدراتاسيون و تشخيص درجات آن (سئوال مشاهده، لمس و توزين)

		1 ساعت



		- درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزئيدراتاسيون و درمان دزئيدرتاسيون(سرمهاي وريدي سرمهاي خوراكي O.R.S و دلائل تاثير و نحوه كاربرد آن، رژيم هاي غذائي در اسهال و نقش آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اسهال

		 

 

2 ساعت



		- پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي و آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس

		 

1 ساعت





ساير بيماريهاي مهم 4 ساعت: 

		- كلياتي درباره ساير بيماريهاي عفوني مهم شايع در ايران (سل– تب مالت – مالاريا) 

		1 ساعت



		- كلياتي درباره بعضي از بيماريهاي خاص در ايران (هاري و جذام و..)

		1 ساعت



		- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غير واگير (سرطانها، روماتيسم، بيماريهاي قلبي، حوادث و مسموميتها و...)

		 

2 ساعت





 

                 زبان اختصاصي 1

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                      

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              1 – 18

پيش نياز: زبان عمومي 2

 

متن در نظر گرفته شده براي اين درس كتاب

Physiology of the Human Body, Guyton, 1979, Saunders

مي باشد. اين كتاب توسط انتشارات دانشگاه شيراز افست شده است و ميتواند باندازه كافي در دسترس قرار گيرد. تدريس حداقل 120 صفحه اول كتاب براي زبان اختصاصي 1 ضروري است. 




زبان اختصاصي 2

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                      

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              2 - 18

پيش نياز: زبان اختصاصي 1

 

سرفصل دروس: 

متن اين درس، كه ضرورتاً بايد سنگين تر از متن زبان اختصاصي 1 باشد، از ميان متون علمي توسط هر دانشكده مشخص مي شود. 




اصول كلي تغذيه

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                             25

پيش نياز: بيوشيمي

 

سرفصل دروس: 

بخش اول: نقش و اهميت تغذيه (2 ساعت) 

- مقدمه: مسائل و مشكلات تغذيه اي در ايران و جهان – اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سلامت جامعه

- اصول كلي تغذيه – اهداف – تاريخچه و تعاريف – تركيب شيميائي بدن 

بخش دوم – مواد مغذي و منابع اصلي آنها (7 ساعت) 

كربوهيدراتها – چربي ها – پروتئين 

- انرژي – تعريف – روشهاي اندازه گيري و نيازهاي انرژي – تعادل انرژي 

- آب و املاح و ويتامين ها 

توضيح اينكه تاكيد مي شود از كل وقت پيش بيني شده 2 ساعت جهت «انرژي» و 2 ساعت جهت تدريس «آب و املاح و ويتامينها» درنظر گرفته شود. 

بخش سوم – شناخت غذا (2 ساعت) 

- گروههاي غذائي (2 ساعت) 

- موارد استعمال و استفاده از جداول تغذيه اي            R.D.A, W.H.O-F.A.O

- جداول مواد غذائي خام و پخته

- بخش چهارم – شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائي منطقه اي در رابطه با وضع تغذيه فرد و جامعه و تنظيم برنامه غذائي (2 ساعت) 

- ابعاد مختلف عادات غذائي جامعه 

- تنظيم برنامه غذائي

- نقش برنامه ريزي تغذيه اصولي (نقش دولت – سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار غذا و تغذيه) باختصار

- نشريات علمي مربوط به غذا و تغذيه

- بخش پنجم – تغذيه گروه هاي آسيب پذير (6 ساعت) 

- نيازمنديهاي تغذيه اي مادران در دوران بارداري و شيردهي

- نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و كودكان

- نيازمنديهاي تغذيه اي سالمندان

بخش ششم – روشهاي ارزشيابي وضع تغذيه (4 ساعت) 

- بررسي باليني وضع تغذيه 

- بررسي آنتروپومتريك

- بررسي مصرف مواد غذائي

- بررسي شيميائي

- بررسي اقتصادي – اجتماعي

- بخش هفتم – بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و نحوه پيشگيري از آن (7 ساعت) 

- مثلث بيماري زائي سوء تغذيه 

- فقر پروتئين – انرژي (P.E.M) – كمخونيهاي تغذيه اي (آهن – اسيد – فوليك ويتامين (B – گواتراندميك 

- گزروفتالي – راشي تيسم – كمبودروي

- اسكوربرت – بربري – پلاگر

- نمايش اسلايدهاي مربوط به علائم سوء تغذيه جهت دانشجويان

 بخش هفتم – بهداشت مواد غذائي (2 ساعت) 

- اصول نگهداري مواد غذائي از نظرحفظ سلامت مواد مغذي – فرآيند اتلاف مواد غذائي

- مسموميتهاي موادغذائي 




بافت شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  27

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: الف – نظري (51 ساعت) 

بافت شناسي عمومي (17 ساعت) 

سلول و مقدمات بافت شناسي – بافت پوششي – بافت همبند خاص (سلولها، رشته و ماده بنيادي) انواع بافت همبند (خون و لنف، خونسازي، غضروف و رشد آن، استخوان، استخوان سازي و ترميم شكستگي، مفصل) – بافت عضلاني – بافت عصبي، دستگاه اعصاب محيطي و انتهاي اعصاب 

بافت شناسي اختصاصي (34 ساعت) 

1 – دستگاه گردش خون

2 – دستگاه دفاعي: عقده لنفاوي – طحال – تيموس بافت هاي لنفوئيد – پيوند بافتها

3 – پوست و ضمائم آن

4 – دستگاه گوارش، غدد بزاقي – دهان – دندان – زبان – حلق – مري – معده – روده ها و آپانديس – كبد و كيسه صفرا – پانكراس صفاق

5 – دستگاه تنفس: بيني – سينوسها – حنجره – ناي – ريه – جنب

6 – دستگاه ادراري تناسلي: كليه – مجاري ادرار – مثانه – بيضه – مجاري مني بر – پروستات – تخمدان – رحم – لوله هاي رحم – واژن – وولو

7 – غدد درون ريز

8 – دستگاه عصبي

ب: عملي (34 ساعت) 

نمايش لامهاي مربوط به بافتهاي مختلف طبق برنامه ريزي گروه آموزشي مربوطه 




فيزيولوژي1

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري (68 ساعت)                                                                                      1 – 06

پيش نياز: بيوشيمي، بافت شناسي، آناتومي 1

سرفصل دروس:

1 – فيزيولوژي سلول و محيط آن (14 ساعت) 

هموستاز – بخشهاي مايعي بدن (Fluid compartment) – ساختمان و فيزيولوژي غشاء سلول – مكانيسمهاي ترانسپورت (انتقال فعال، غيرفعال و تسهيل شده) – پتانسيل غشائي – فيزيولوژي غشاء بافتهاي تحريك پذير (عصب، عضله) – پتانسيل عمل و انتشار آن – پتانسيل عمل در تار عصبي – مقايسه پتانسيلهاي عمل در عضله قلب، عصب عضلات مخطط و صاف – انقباض عضله مخطط – انقباض عضله صاف – پتانسيل عمل مركب – هدايت در سيناپس – (عصب با عصب، عصب با عضله مخطط، عصب با عضله صاف) – فيزيولوژي ارگانلهاي سلول. 

2 – فيزيولوژي عضله قلب (9 ساعت) 

آناتوموفيزيولوژي قلب – ويژگيهاي عضله قلب (الكتريكي، هدايتي، تامين و مصرف اكسيژن) – مكانيك قلب (سيستول و دياستول، سيكل قلبي) – برون ده قلب – صداهاي قلب – اعصاب خارجي قلب – اثر يونها و هرمنها بر روي قلب – خودكاري قلب و بافت ويژه انتقال تحريك در قلب – الكتروكارديوگرافي – روشهاي ثبت آن و رابطه آن با مراحل مختلف تحريكات دهليز و بطن – اشتقاقهاي الكتروكارديوگرافيك – محورهاي اشتقاق – مثلث اينتهون – توجيه برداري – الكتروكارديوگرام – بردار لحظه اي – محور الكتريكي متوسط قلب – اطلاعات كلي درباره وكتوركارديوگرام – جريان صدمه – اختلالات ريتم قلب – مراكز نابجا – ضربانات زودرس. 




3 – فيزيولوژي گردش خون (20 ساعت) 

قوانين فيزيكي گردش خون عمومي (مقاومت عروقي، ويسكوزيته، جريان خون در عروق، فشار خون، فشار بحراني انسداد) – عوامل ايجاد كننده جريان خون (پمپ قلب، مقاومت عروقي، حجم خون) – گردش خون شرياني (فشار شرياني، نبض شرياني و عوامل موثر در آن، فيزيولوژي آرتريولها، فشار متوسط شرياني، روشهاي اندازه گيري فشار خون شرياني) – گردش خون مويرگي (تبادلات مويرگي، فشارهاي اسمتيك و هيدرواستاتيك درمويرگها، قانون استارلينك) – گردش خون وريدي (اعمال انتقالي و ذخيره اي، پمپ وريدي، نبض وريدي مركزي، اندازه گيري فشار وريدي) تنظيم برونده قلبي و روشهاي اندازه گيري آن (قوانين هترومتريك و هومئومتريك) – تنظيم عصبي فشار خون (رفلكسهاي گردش خون شامل رفلكسهاي گيرنده فشاري شيميائي) – تنظيم هومورال گردش خون (نقش كليه، نقش هرمنها و يونهاي موجود در خون) – تنظيم گردش خون در بافتهاي اختصاصي (قلب، مغز، احشاء، پوست، عضلات) – گردش خون ريوي – جريان لنف – تاثير فعاليتهاي عضلاني بر سيستم قلب و گردش خون بطور كلي – شوك گردش خوني.

4 – فيزيولوژي تنفس (12 ساعت) 

آناتوموفيزيولوژي دستگاه تنفس – مكانيك تنفس (عضلات تنفسي، فشار داخل حبابچه اي، فشار فضاي جنبي) – قابليت ارتجاع ريه و قفسه سينه – قابليت پذيرش ريوي – نقش سرفاكتانت – كار تنفسي (كار ارتجاعي، كار غير ارتجاعي شامل كارويسكوزيته اي و كار مجاري هوائي) – حجم و ظرفيتهاي ريوي – حجم دقيقه اي – بازدم سريع در ثانيه – حداكثر شدت جريان ميان بازدمي – حداكثر ظرفيت تنفسي – منحني جريان، حجم – فضاي مرده و تهويه حبابچه اي – قوانين گازها در رابطه با انتقال آنها از غشاء واحد تنفسي – تركيب و فشار گازهاي داخل حبابچه اي – تركيب گازهاي خون وريدي مجاور حبابچه ها – تبادلات گازي بين حبابچه ها و خون – نسبت تهويه به جريان خون – انتقال گازهاي تنفسي درخون (يادآوري اهميت هموگلوبين در انتقال گازهاي تنفسي) – تبادلات گازي در بافتها – مركز تنفس و قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده آن – كنترل عصبي تنفس – كنترل هومرال تنفس – تنفس در شرايط غير عادي (ارتفاعات، فعاليت عضلاني، تنفس جنين) – اعمال غير تنفسي ريه ها. 

5 – فيزيولوژي دستگاه گوارش و متابوليسم (12 ساعت) 

كليات اعمال حركتي دستگاه گوارش – جويدن و بلع – اعمال حركتي معده – اعمال حركتي روده باريك – كركات روده بزرگ و ناحيه ركتوآنال و رفلكس اجابت مزاج – ترشح بزاق و گوارش شيميائي در دهان – ترشح معده و تنظيم آن – گوارش معدي – ترشح اگزوكرين پانكراس و عمل گوارشي آن – ترشح صفرا و عمل گوارشي آن – ترشح و گوارش روده اي – جذب در دستگاه گوارش – اعمال متابوليك كبد – تعادل رژيم غذائي – اثرات فيزيولوژيك ويتامينها.




فيزيولوژي 2

تعداد واحد: 5                                                                                                                      

نوع واحد: نظري – عملي                2 – 06

پيش نياز: آناتومي 2 – فيزيولوژي 1

سرفصل دروس: 

الف – نظري (68 ساعت) 

1 – فيزيولوژي غدد درون ريز و دستگاه تناسلي (20 ساعت) 

مقدمه هرمن شناسي و مكانيسم عمل آنها – فيزيولوژي غده آدنوهيپوفيز و نورهيپوفيز – رابطه هيپوفيز با هيپوتالاموس – فيزيولوژي غده تيروئيد – فيزيولوژي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم – لوزالمعده اندوكرين و تنظيم ميزان قند خون – فيزيولوژي غده فوق كليوي (بخش قشري و بخش مركزي) – فيزيولوژي تيموس و اپي فيز – فيزيولوژي تخمدان – فيزيولوژي سيكل ماهانه – فيزيولوژي آبستني و جفت – فيزيولوژي تفكيك جنسي – فيزيولوژي زايمان – فيزيولوژي رشد پستان و شيردان – فيزيولوژي يائسگي – فيزيولوژي بيضه – فيزيولوژي بلوغ در پسرها – فيزيولوژي پروستاگلاندينها.

2 – فيزيولوژي كليه و تنظيم مايعات بدن (10 ساعت) 

آناموفيزيولوژي كليه – گردش خون كليوي – ساختمان نفرون – فيلتراسيون گلومرولي و اندازه گيري آن – مكانيسمهاي توبولي براي جذب و دفع مواد مختلف – گليرانس پلاسما – مكانيسمهاي كليوي براي رقيق و غليظ كردن ادرار – مكانيسم خود تنظيمي گردش خون كليوي – مقايسه تركيبات ادرار و خون – كنترل حجم مايع خارج سلولي و غلظت الكتروليتها در آن – مكانيسم ادرار كردن. 




3 – فيزيولوژي تنظيم PH خون شرياني (4 ساعت) 

تعريف PH – فرمول هندرسن هاسلباخ – انواع اسيدوز، آلكالوز و مكانيسمهاي جبراني – اثر بافرهاي خون – بافرهاي مايع خارجي سلولي – بافرهاي داخل سلولي – نقش دستگاه تنفس در تنظيم PH – نقش كليه درتنظيم PH. 

4 – فيزيولوژي خون (6 ساعت) 

فيزيولوژي بافتهاي خونساز و مراحل خونسازي – فيزيولوژي گلبولهاي قرمز – بحث كامل درباره هموگلوبين و نقش آن در حمل گازها – فيزيولوژي گلبولهاي سفيد – فيزيولوژي پلاكتها و مكانيزم انعقاد خون – فيزيولوژي پلاسما و لنف.

5 – فيزيولوژي دستگاه عصبي (28 ساعت) 

فيزيولوژي حسهاي پيكري – فيزيولوژي نخاع شوكي – فيزيولوژي تنه مغزي – فيزيولوژي مغز مياني – فيزيولوژي عقده هاي قاعده اي – فيزيولوژي مخچه – كنترل تعادل و حركت و وضعيت بدن در فضا – فيزيولوژي تالاموس – فيزيولوژي هيپوتالاموس – فيزيولوژي قشر مغز – يادگيري و حافظه و رفلكسهاي شرطي – سيستم فعال كننده مشبك – سيستم ليمبيك – سيستم عصبي خودمختار (اوتونوم) – امواج مغزي – تنظيم درجه حرارت بدن – مايع مغزي نخاعي – فيزيولوژي چشم – فيزيولوژي گوش – فيزيولوژي چشائي و بويائي. 

ب – عملي (34 ساعت) 




ژنتيك

 

تعداد واحد: 2                                                                                                                      

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                    10

پيش نياز: بيوشيمي، بافت شناسي

 

سرفصل دروس: 

1 – تاريخچه، سير تحولات و اهميت كاربردي و باليني ژنتيك پزشكي

2 – تعاريف و اصطلاحات مهم و رايج

3- قوانين مندل

4 – اصول توارث صفات اتوزومي غالب

5 – اصول توارث صفات اتوزومي مغلوب

6 – اصول توارث صفات وابسته به جنس Linked

7- اپيستازي، چگونگي و نقش آن در توارث صفات

8 – ژنهاي كشنده (Lethal) و نيمه كشنده و فراواني و انواع و اهميت آنها

9 – ژنهاي موثر از جنس (Sex influenced) و محدود به جنس (Sex limited)

10 – ساختمان، وظيفه و نقش ژن

11 – ژنهاي ساختماني و نقش آنها در كنترل حيات سلول

12 – چگونگي و مكانيسم expression ژن و علل variation در آن

13 – نقش penetration در پيدايش بيماريهاي ژنتيك و مكانيسم و علل آن 

14 – موتاسيون و مكانيسم پيدايش آن

15– تشابهات و اختلافات ژنتيكي پروكاريوتيكها و يوكاريوتيكها

16 – سيكل حياتي سلول در رابطه با ژنها و كروموزومها 

17 – ساختمان و اهميت كروماتين جنسي مونث و مذكر

18 – ساختمان كروموزوم

19 – مراحل تقسيم با كاهش كروموزومي و اهميت و نقش آن در تبادلات ژنتيكي

20 – مقايسه spermatogenesis و oogenesis در انسان از نظر مسائل مربوط به كروموزومها

21 – چگونگي و مكانيسم linkage and crossing over و نقش آن در انتقال خصوصيات ژنتيكي قديم و جديد به فرزندان

22 – نسبتهاي جنسي (sex ratio) و رابطه آن با expression بيماريها و اختلالات ژنتيك

23 – فهرست بيماريهاي مهم ژنتيكي غالب – مغلوب و وابسته به جنس در انسان

24 – مكانيسم هاي كنترل ژن و فعاليتهاي مربوطه در رابطه با زمان و محل

25 – gene families در انسان

26 – ژنتيك جمعيت، قانون هاردي وانبرگ – موتاسيونهاي جديد و حفظ فركانس تعادل ژن gene pool و علل ژنتيكي تشابهات در نژادها و قبايل مختلف

27 – سيستم توارث سيتوپلاسمي و نقش آن در انتقال ژنتيكي و مقاومت 

28 – سيتوژنتيك و مسائل مربوط به آن از جمله: اصول مطالعه در انسان – انواع ناهنجاريهاي تعدادي و ساختماني كروموزومها – اصول تهيه كاريوتيپ، مكانيسم پيدايش ناهنجاريهاي كرموزومي و علل آن، انواع مهم ناهنجاريهاي كروموزومي در انسان، وبندينگ و اهميت كاربردي آن 

29 – جنسيت فرد و نقش كروموزومهاي ايكس و ايگرگ در جنسيت فرد و نقش متقابل هرمونها، كروموزومها و ژنها در پيدايش جنسيت ژنتيكي (genetic sex) و فنوتيپي و رفتاري 

30 – اصول ژنتيكي تشخيص بيماريهاي ارثي از غير ارثي

31 – دوقلوها و چندقلوهاي متشابه و غير متشابه و اهميت ژنتيكي آن در تعيين نقش متقابل عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي براساس discordance و concordance

32 – ايمونوژنتيك شامل: رابطه ژنها با سيستم ايمني، توارث گروه هاي اصلي و فرعي وارهاش خون، سيستم H L A و اهميت ژنتيكي آن و بيماريهاي مربوط به سيستم ايمني 

33 – شجره نامه (Pedigree)

34 –هم خوني، ازدواجهاي فاميلي و مضرات و فوائد ژنتيكي آن 

35 – ژنتيك ملكولي (Molecular Genetics)




ميكروبشناسي و ويروس شناسي

 

تعداد واحد: 5                                                                                                                      

نوع واحد: نظري – عملي                       28

پيش نياز: فيزيولوژي 2

سرفصل دروس: 

الف – نظري (60 ساعت) 

 

اصول باكتري شناسي (15 ساعت) 

1 – تعريف و طبقه بندي باكتريها

2 – اختلاف اوكاريوتها و پروكاريوتها

3 – تعريف و تقسيم باكتري شناسي

4 – تاريخچه باكتري شناسي

5- شكل، اندازه و ساختمان تشريحي باكتريها

6 – تركيب شيميائي و توليد مثل باكتريها

7 – طرز مطالعه باكتريها

8 – دوره هاي حياتي باكتريها

9 – تغييرات باكتريها: فنوتيپيك، ژنوتيپيك و غيره

10 – متابوليسم باكتريها

11 – اثر عوامل فيزيكي روي باكتريها

12 – اثر عوامل شيميائي روي باكتريها

13 – اثر مواد ضد ميكروبي روي باكتريها

14 – اكولوژي باكتريها

15 – اپيدميولوژي باكتريها

16 – بيماريزائي باكتريها

17 – دفاع بدن در مقابل باكتريها

باكتريشناسي سيستماتيك (30 ساعت) 

1 – ميكروكوكاسه ها: استافيلوكوك

2 – استرپتوكوكاسه ها: استرپتوكوك، پنوموكوك

3 – نايسرياسه ها

4 – ويونلاسه ها: گونوكوك مننگوكوك، ويونلا

5 – باسيلاسه ها: باسيلوسها، كلوستريديومها

6 – لاكتوباسيلها

7 – آكتي نوميستالها: كورينه فورمها، ميكوباكتريومها، آكتينوميست ها، نوكارديا

8 – آنتروباكترياسه ها: سالمونلاها، شيگلاها، اشريشياها، پروتئوسها، كليسيلا، سيتروباكتر، ادواردسيلا، ايروينا

9 – پسودومونالها

10 – بروسلاها، پرسيناها، هموفيلوسها، برده تلاها، آلكالي ژنس، آكروموباكتر

11 – باكتروئيدياسه ها: باكتروئيدها، فوزوباكتريومها، لپيوتريكيا

12 – ويبريوناسيه ها

13 – اسپيريلاسيه ها

14 – اسپيروكتاسيه ها: اسپيروكت ها، بورلياها، لپتوسپيرها

15 – ميكوپلاسماها

16 – ريكتزياها

17 – كلاميدياسه ها

كليات ويروس شناسي

1 – تعريف و تاريخچه

2 – ساختمان

3 – خواص ويروسها

4- تكثير ويروسها

5 – روابط بين ويروسها و سلول ميزبان

6 – روشهاي تشخيص بيماريهاي ويروسي

7 – باكتريوفاژها

8 – داروهاي ضد ويروسي

9 – طبقه بندي ويروسها

ويروس شناسي سيستماتيك

1 – ويروسهاي گروه تبخال

2 – پيكوناويروسها

3 – پاكس ويروسها

4 – آدنوويروسها

5 – اريوويروسها

6 – ميكسوويروسها

7 – ويروسهاي هپاتيت

8 – هاري

9 – ويروسهاي مولد سرطان

تذكر: ويروس شناسي سيستماتيك بهمراه كليات ويروس شناسي جمعا در 15 ساعت تدريس مي گردد. 

ب – عملي (51 ساعت) 

1 – آشنائي با ميكروسكپ و وسائل آزمايشگاه ميكروبشناسي

2 – استريليزاسيون

3- طرز تهيه محيط هاي كشت ميكروبي

4- طرز كشت و جدا كردن باكتريها

5 – طرز تهيه گسترش و رنگ آميزي باكتريها و ديدن تحرك آنها

6 – آزمايش ريزبيني و كشت انواع استافيلوكوكها و تشخيص استافيلوكوك بيماريزا از غير بيماريزا – (كوآگولاز، تخمير مانتيول، تست فسفتاز و غيره) – آنتي بيوگرام

7 – آزمايش ريزبيني و كشت استرپتوموكوك، مطالعه انواع هموليز و ساير آزمايشهاي مربوط به آنها (حل شدن صفرا، تست اپتوكين، تخمير اينولين، باسيتراسين و غيره)، آزمايش ريزبيني لاكتوباسيل

8 – مطالعه نيسرياسه ها (گونوكوك و منگوكوك، آزمايش ريزبيني و كشت نيسرياهاي بيماريزا و غير بيماريزا و تخمير قندها، تست اكسيداز و ساير آزمايشهاي مربوط به آنها)

9 – راه هاي مطالعه آنتروباكترياها و پيوسيانيك (آزمايش ريزبيني و كشت بر روي محيط هاي افتراقي، انتخابي و غني كننده و تفسير آنها، رنگ آميزي فلاژلها) 

10 – آزمايش ريزبيني و كشت و تشخيص انواع يرسينا، بروسلاها، هموفيلوسها، برده تلا

11 – مطالعه انواع ويبريونها (مشاهده ميكروسكپي و كشت و انجام تستهاي بيوشيميايي و تشخيص افتراقي انواع ويبريونهاي بيماريزا) 

12 – آزمايش ريز بيني و كشت باسيل ديفتري و ديفتروئيدها، رنگ آميزي گرم، آلبرت يانايس، انجام تستهاي بيوشيمي و تست وبرولانس باسيل ديفتري (لازم است براي كشت ديفتري از محيطهاي سرم منعقده، تلوريت دوپطاس، تنزدال و ژلوزخون دار استفاده نمايند) مطالعه ليستريا واريزيپلوتريكس

13- باسيلاسه ها: مطالعه و كشت باسيل شاربن و بعضي كلوستريديومها، رنگ آميزي اسپر سياه زخم (مولر يا مالاشيت و يا غيره ....)، انجام تستهاي بيوشيميائي، مطالعه ساير باكتريهاي بي هوازي

14 – ميكوباكترياسه: مطالعه باسيل كوخ و جذام، رنگ آميزي زيل نلسن، تلقيح به حيوان حساس، مطالعه و كشت ساير آكتيوميست ها.

15 – اسپيروكتاسيه ها: مطالعه و بررسي بورليا، ترپوتم، لپتوسيپرا و اسپيريل ونسان

16 – مطالعه ساير باكتريها از قبيل مايكوپلاسما، زيكتزيا، كلاميديا و غيره....

17 – روشهاي مختلف شمارش باكتريها

18 – كارهاي عملي مربوط به ويروسها

تذكرات

1 – بايد توجه داشت كه اجراي اين برنامه بايد در دو روز متوالي بوده و نبايد فقط مجموع ساعات هفته را در يك روز گنجاند، زيرا نتايج كار انجام شده در يك روز قابل بررسي در همان روز نيست. 

2 – مدرسين با امكانات خود برنامه را تطبيق خواهند داد.

3 – لازم است چند جلسه در پايان كار عملي اختصاص به رفع مشكلات و بحث و تبادل نظر و احياناً تمرينات مجدد داده شود و پس از آن امتحان به عمل آيد. 




 

بهداشت عمومي 3 – بهداشت خانواده و امور جمعيتي

تعداد واحد: 2                                                                                                                      

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                   3 – 14

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

 

سرفصل دروس: 

- كليات اكولوژي انساني (تعريف و قلمرو مطالعات مسائل مطروحه در اكولوژي انساني، محيط زيست انساني)   1 ساعت

- محيط اجتماعي انسان (تعريف جامعه، اجتماع و جمعيت با تاكيد بر اهميت و نقش خانواده و خانوار در بافت و ساخت اجتماعي)                                                                                                                              1 ساعت

- كليات جمعيت شناسي (جمعيت و ساختار جمعيت، روندهاي تغيير جمعيت)                 1 ساعت

- سياستهاي جمعيتي و تنظيم خانواده                                                                         1 ساعت

- تعريف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده                                                          1 ساعت

- شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ايران (ميزان مواليد، باروري، ازدواج، مرگ و مير، اميد به زندگي) و ميزان رشد جمعيت و تغييرات آن                                                                                               2 ساعت

- بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري                                       1 ساعت

- كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و تاثير آن بر سلامت نوزاد و كاهش مرگ و مير مادران    4 ساعت

- كليات بهداشت و مراقبتهاي حين زايمان، پس از زايمان و دوران شيردهي                     1 ساعت

- بارداريها و نوزادان آسيب پذير (با احتمال مخاطره)                                                    1 ساعت

- تنظيم خانواده و جنبه هاي كلينيكي آن                                                                    2 ساعت

- بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي، نارس و ساير نوزادان آسيب پذير                             1 ساعت 

- تغذيه طبيعي نوزاد و شيرخوار، شير مادر، فوايد شيرمادر، تغذيه جانشين يا مصنوعي، زيانهاي تغذيه مصنوعي، اختلالات شايع تغذيه اي نوزاد و شير خوار                                                                                                 3 ساعت

- رشد و تكامل در دوران نوزادي، شيرخوارگي و كودكي و چگونگي تشخيص روند رشد و تكامل طبيعي        3 ساعت

- ايمن سازي                                                                                                          1 ساعت

- بهداشت دوران قبل از مدرسه                                                                                  1 ساعت

- بهداشت كودكان سنين مدرسه (با تمام شرح)                                                           4 ساعت

- كودكان معلول                                                                                                     2 ساعت

- مسائل اجتماعي نوجوانان در شهر و روستا                                                                2 ساعت

- بهداشت دوران سالمندي                                                                                        1 ساعت




ايمونولوژي

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  34

پيش نياز: فيزيولوژي 1

سرفصل دروس: 

الف – نظري (43 نظري)

1 – كليات ايمونولوژي

2 – خواص و صفات آنتي ژنها: طبيعي، مصنوعي، پروتئيني، هاپتن ها، سموم و اتوآنتي ژنها، آلرژنها

3 – سلولهاي صلاحيت دار و اعضاي لنفاوي: 

- لنفوسيتهاي B و T پلاسموسيتها، منوسيتها، ماكروتاژها، سلولهاي پلاستيك ورتيكولواندوتليال

4 – ايمونوگلوبولين ها: 

- ساختمان

- انواع IgE, IgD, IgA, IgM, IgG

- ژنتيك ايمونوگلوبين ها 

- توليد ايمونوگلوبولين ها 

5 – كمپلمان و اجزاء آن: 

- ساختمان و پيدايش

- روش هاي فعال شدن

- كمبود هاي ارثي و بيماريهاي بازدارنده 

6- پاسخ هاي غير اختصاصي: انفلاماسيون، فاگوسيتوز 

7 – مكانيزم پديده هاي مقاومت بدن: طبيعي، مادرزادي، اكتسابي (فعال و غير فعال و آداپتيويا انتقالي) 

8 – واكنش هاي آنتي ژن و آنتي بادي

9 – افزايش حساسيت زودرس (IgE)

10 – سيتوتوكس سيته، ايمونوهموليز و ايمونوسيتوليز

11 – ايمونوكمپلكس ها

12 - حساسيت ديررس، واسطه هاي بيولوژيك در ايمني سلولي

13 – ايمونوژنتيك (HLA)

14 – ايمنوهماتولوژي: گروههاي خوني، انتقال خون و ناسازگاريهاي مادر و جنين

15 – تولرانس در ايمني 

16 – اتوايمونيته: مكانيزم، تشخيص و درمان

17 – ايمونولوژي سرطان: 

- فاكتورهاي موجود در ايجاد ايمني سرطان

- تشخيص هومورال و سلولي

- ايمونواستيمولاسيون

- درمان و ايمونولوژي

18 – ايمونوسوپرسورها: بيولوژيك، ايمونولوژيك، شيميائي

19 – ايمونولوژي بيماريهاي عفوني: باكتريائي، انگلي، ويروسي

20 – كمبودهاي ايمني 

ب – عملي (17 ساعت) 

كارهائي كه بايستي توسط خود دانشجو انجام گيرد

1- پريسيپتاسيون در لوله و درژل

2 – آگلوتيناسيون ميكربي: رايت يا ويدال

3 – آگلوتيتاسيون خوني

4 – آزمايش فلوكولاسيون 

 

كارهائيكه بصورت دموانستراسيون بايد انجام گيرد 

1 – الكتروفورز و ايمونوالكتروفورز

2 – تست كومبس

3 – كراس ماچ

4 – تيتراژ كمپلمان 




انگل شناسي و قارچ شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  31

پيش نياز: ايمني شناسي

سرفصل دورس:

الف – نظري (43 ساعت) 

1 – تك ياخته ها (11 ساعت) 

انگلهاي مالارياي انسان (پلاسموديوم هاي ويواكس، فالسيپارم مارلاريه)، توكسوپلاسماگوندي ساركوسيتس، ايزوسپورا هومنيس ويلي، تاژكداران خون و بافت (ليشمانياتروپيكا، دونوواني و برازيلينيس و ترپيانوزومها باختصار)، تاژكداران دستگاه گوارش و تناسلي (ژيارديالامبليا و ساير تاژكداران دستگاه گوارش و تريكوموناس واژيناليس)، مژه داران (بالانتيديم كلي) – آميب ها (آنتامبا هيستوليتيكا، آميب هاي با زندگي آزاد و ساير آميب هاي دستگاه گوارش) – پنوموسيستيس. 

2 –كرمها (15 ساعت) 

ترماتودها (فاسيولا، ديكروسليوم، شيستوزوماها و ساير توماتودهاي بيماريزا)، ستودها (تنياها، اكينوكوكوس و كيست هيداتيك، هيمنولپيس، ديفيلوپوتريم و دي پيليديم) – نمادتودها (آسكاريس، اكسيور، تريكوسفال، كرمهاي قلابدار، تريكوسترنژيلوس، استرنژيلوئيدس، پيرك، تريشين، فيلرها و لاروهاي مهاجر) 

3 – بندپايان (8 ساعت) 

شپشها (پديكولوس هرمانوس و فتيريوس پوبيس)، سيمكس، لكتولاريوس و تري باتوماها، كك ها (گزنوپيلاكئوپيس و باكتوني، پولكس ايريتانس، نوزوپسيلوس فاسيياتوس و كتنوسفالوس كانيس) – مگس ها (موسكادومستيكا و سوربنس، تابانوس وكزيزوپس) – ميازها – آنوفلهاي ناقل بيماري مالاريا در ايران، كولكس ها، آئدس و تئوبالديا، فلبوتومهاي ناقل بيماري در ايران – كوليكوئيدس ها و سيموليوم ها، كنه ها و هايت ها (ارني تودوروس تولوزاني و لاهوزنسيس، آرگاس پرسيكوس، هيالوماريپيسفالوس، ساركوپت اسكاپيه) – سوسكهاي خانگي و بعضي از حشرات فاميل استافيلينيده. 

4– قارچها (9 ساعت) 

قارچهاي ساپروفيت (پني سيليوم، آسپرژيلوس، موكور، كلادوسپوريم، آسكوپولاريوپسيس، هوازريوم، استرپتوماي سس، رودوتورولا) 

عوامل بيماريهاي قارچي سطحي (مالاسهزيا فورقور، كرينوباكتريوم مي نوتيسما، آسپرژيلوس، پني سيليوم، موكوكانديداها)

عوامل بيماريهاي قارچي جلدي (اكتوتريكس، آندوتريكس، فاووس، ميسليوم، آرتروسپور، ميكروسپورم ها، تريكوفيتون ها و اپيدرموفيتون) 

عوامل بيماريهاي قارچي زير جلدي (اكتينوماي كوتيك ماي ستوماءويوما كوتيك ماي ستوما) 

عوامل بيماريهاي قارچي مخاطي (كانديدا البيكانس و ساير كانديداها) 

عوامل بيماريهاي قارچي احشائي (كريپتوكوكوس نئوفرمنس، هيستوپلاسما كپسولاتوم، انواع آسپرژيلوس ها و نوكاردياآستروئيدس)

ب – عملي (51 ساعت) 

اين درس با توجه به امكانات دانشكده و رعايت موارد زير اجرا مي شود. 




1 – تك ياخته شناسي 

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي ناشي از تك ياخته ها و ارزش عملي هر يك از آنها و تكنيك هاي آزمايش خون، نسج و مدفوع و روشهاي برداشت نمونه و ارسال به آزمايشگاه، رنگ آميزي و آزمايش ميكروسكپي آنها آموزش داده شود.

 

2 – كرم شناسي 

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي كرمي، تكنيك هاي آزمايش مدفوع و ادرار، مطالعه مرفولوژيكي هر يك از كرمها و تخم و لارو و ميزبان واسط آنها آموزش داده شود. 

 

3 –حشره شناسي

در اين بخش بيولوژي و تشخيص مرفولوژيكي بند پايان مهم از نظر انتقال بيماري و طرق مبارزه با آنها آموزش داده شود. 

 

4 – قارچ شناسي

در اين بخش روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي قارچي، نمونه برداري، آزمايش مستقيم و كشت ماكروسكپي قارچهاي ساپروفيت و بيماريزا آموزش داده شود. 

 




پاتولوژي عمومي

تعداد واحد: 5

نوع واحد: نظري – عملي                                                                                                  42

پيش نياز: ميكربشناسي – ايمني شناسي

سرفصل دروس: (60 ساعت) 

الف: نظري

1 – تعريف تاريخچه و اهميت پاتولوژي – طرز نامگذاري بيماريها: 

2 – آميب و مرگ سلولي: 

دژنرسانس هيدروپيك – دژنرسانس چربي – دژنرسانس هيالين – مهار سنتز پروتئين – مهار سنتز RNA, DNA عوامل فيزيكي – شيميائي –ايسكميك – ايمونولوژيك و بيولوژيك مولد آسيب سلولي

نكروز سلولي و انواع مختلف آن – كالسيفيكاسيون پاتولوژيك 

مرگ جسماني يا مرگ تمام بدن و علائم قطعي آن 

3 – التهابات و ترميم نسجي: 

انواع التهابات حاد، تحت حاد و مزمن

التهابات اختصاصي و غير اختصاصي

مكانيسم بوجود آمدن التهاب و مرحله بحراني التهاب حاد

علائم ماكروسكوپي و ميكروسكوپي التهاب

مايعات و سلولهاي التهابي

نتيجه نهائي التهاب

رويش مجدد بافتهاي آسيب ديده يا رژنرسانس

التيام زخم

راكسيونهاي عمومي بدن بهنگام التهاب

عوامل موثر در استعداد پذيرش عفونتها

4- اختلال رشد و ديفرانسياسيون سلولي: 

تعريف ديفرانسياسيون و رديفرانسياسيون

آتروفي و انواع آن 

هيپرتروفي و چاقي

هيپوپلازي و آپلازي

هيپرپلازي و علل بوجود آورنده آن – فرق هيپرپلازي و نئوپلازي

متاپلازي و انواع آن 

ديسپلازي، آناپلازي و نئوپلازي

5 – كليات درباره تومورها و سلولهاي نئوپلاستيك خوش خيم و بدخيم:

خصوصيات سلولهاي نئوپلاستيك 

طبقه بندي و نامگذاري تومورها

فرق بين تومورهاي خوش خيم و بدخيم

عوامل سرطانزا و علل سرطان 

بحث كلي درباره نئوپلاسم گياهان و حيوانات

مراحل قبل از سرطان 

درجه بندي بدخيمي سلولها و مراحل پيشرفت سرطان

عوامل موثر در پيش آگهي سرطانها

علت مرگ در بيماران سرطاني

شيوع سرطانها و پيشگيري از سرطان

راه هاي تشخيص سرطانها 

سندرمهاي پارانئوپلازيك 

صفات كلي تومورهاي شايع بدن 

راه هاي درمان سرطانها

6- اختلالات توزيع خون و مايعات در بدن – ترومبوزآمبولي و انفاركتوس: 

پرخوني موضعي يا احتقان، پرخوني عمومي پاپلتور – كم خوني موضعي يا ايسكمي و كم خوني عمومي يا آنمي

توزيع طبيعي مايعات- توزيع غير طبيعي مايعات – ادم يا خيز و انواع آن 

خونريزي ها و هموستاز

شوك و دزهيدراتاسيون

ترومبوز – آمبولي

انفاركتوس و گانگرن 

7 – بيماريهاي حاد و مزمن باكتريال – ريكتزيال – ويرال – قارچي و انگلي: 

ضايعات عفونتهاي حاد استافيلوكوكسيك – استرپتوكوكسيك – پنوموكوكسيك و مننگوكوكسيك – عفونت ديفتري – سياه سرفه – حصبه – اسهال باسيلي – وبا – طاعون و سياه زخم – ضايعات باكتريال اختصاصي مانند سل – سيفليس – جذام – ساركوئيدوز و لنفوگرانولومها 

ضايعات حاصله از ريكتزياها

ضايعات ويروسي جلدي – احشائي – چشمي و عصبي

عفونتهاي قارچي سطحي و عمقي

بيماريهاي حاصله از پارازيت ها (پروتوزوئرها و متازوئرها) 

8 – ضايعات فيزيكي و شيميائي و ضايعات مربوط به بالا رفتن سن: 

ضايعات مكانيكي – حرارتي – اشعه نوراني – انرژي الكتريكي و اشعه يونيزان

انوكسي ها و هيپوكسي ها 

مسموميت ها

ضايعات مربوط به پيري

9 – پيگمانتاسيون بافتها و بيماريهاي متابوليك:

هموگلوبين و پيگمانهاي حاصله از تجزيه آن – بحث كلي درباره هموكروماتوز – يرقان 

پورفيرين ها و پورفيري ها

ملانوز – انتراكوز – خال كوبي – فنيل كتونوري و ارژيري

نقرس – ديابت قندي – بيماريهاي انباشتگي گليكوژن و چربي

ضايعات حاصله از فقر مواد غذائي

10 – بيماريهاي حاصله از اختلالات كروموزومي و ژنتيك: 

كاريوتيپ طبيعي

بيماريهاي اتوزومي

بيماريهاي مربوط به كروموزومهاي جنسي

كليات درباره بيماريهاي ژنتيك 

رابطه انومالي كروموزومي و سرطان

11 – بيماريهاي ايمونولوژيك: 

بحث كلي درباره راكسيونهاي ايمونولوژيك

سيستم ايمني بدن

آنتي باديهاي هومورال و سلولي و ضايعات بافتي حاصله از راكسيونهاي ايمونولوژيك

تحمل ايمونولوژيك و بيماريهاي اتوايمون

اساس طبقه بندي بيماريهاي ايمونولوژيك

كليات در مورد جلوگيري و درمان بيماريهاي ايمونولوژيك

12 – پيوند هاي بافتي و چگونگي رد پيوند: 

نامگذاري پيوندها 

انتخاب بهترين پيوند

علت پيوند

طريق تخفيف راكسيون ميزبان براي پذيرش پيوند

13 – كليات درباره بيماريهاي زن آبستن: 

اتصال غيرعادي جفت و آبستني هاي نابجا و ناهنجاريهاي جفت

اختلالات بند ناف و مايع آمنيوتيك 

نئوپلاسم هاي مربوط به آبستني

عوارض مربوط به زايمانهاي مشكل

14 –كليات درباره بيماريهاي جنين و نوزاد: 

بيماريهائي كه قبل از تولد باعث مرگ جنين مي شوند

بيماريهائي كه در موقع زايمان يا دوران نوزادي بوجود مي آيند. 

نارس بودن و يا زياد رس بودن نوزاد

بيماري هموليتيك نوزاد

ب: عملي (51 ساعت) 

راهنمائي درباره كارهاي عملي و اصول هيستوتكنيك: 

دژنرسانس هيدروپيك و دژنرسانس چربي – دژنرسانس هيالين – و نكروز سلولي 

التهاب حاد – التهاب مزمن – بافت گرانولاسيون – سيكاتريس زخم

گرانولومهاي سلي و ساركوئيدي – ضايعات قارچي سطحي و عمقي 

ضايعات ويرسي پوستي و احشائي – ضايعات پروتوزوئرها – ضايعات متازوئرها

احتقان حاد و مزمن – ترومبوز و آمبولي – انفاركتوس و گانگرن

آتروفي و هيپرتروفي – هيپرپلازي و هيپوپلازي – متاپلازيها

مقايسه سيتولوژي خوش خيم و بدخيم

پاپيلوم و كارسينوم – فيبروم و فيبروساركوم – ليوميوم و ليوميوساركوم

آنژيوم و آنژيوساركوم – استئوم و استئوساركوم – كندروم و كندروساركوم 

مول و كوريكوكارسينوم 




جنين شناسي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بافت شناسي                                                                                                     43

 

سرفصل دروس: (34 ساعت) 

الف: جنين شناسي عمومي

1 – تكامل سلولهاي جنسي – گامتوژنز

2 – تكامل جنين در هفته اول: لقاح – زايگوت

3 – تكامل جنين در هفته دوم: لانه گزيني – تكامل تكمه جنين ساز

4 – تكامل جنين در هفته سوم: گاسترولاسيون (تشكيل مزوبلاست و نتوكورد) 

5 – تكامل جنين از هفته چهارم تا هشتم «دوره آمبريوني»: تشكيل سه لايه جنيني 

6 – تكامل جنين از ماه سوم تا نهم «دوره فتال»

خصوصيات دوره فتال – تكامل ضمائم جنين (كيسه آب، بند ناف، جفت) 

7 – ناهنجاريهاي مادرزادي

ب: جنين شناسي اختصاصي

1 –كليات – تكامل مزودرم پاراكسيال و نوتوكورد – تكامل سوميت ها (اسكلت عضلات، تكامل اندامهاي فوقاني و تحتاني) 

2 – تكامل مزودرم واسطه اي: تكامل دستگاه ادراري (تشكيل كليه حقيقي، مثانه، پيشابراه، ناهنجاريهاي دستگاه ادراري) 

3 – تكامل دستگاه تناسلي: تعيين جنس، مراحل مختلف تكامل جنسي، ناهنجاريهاي دستگاه تناسلي

4 – تكامل دستگاه گردش خون: تكامل قلب، تكامل شريانها، تكامل وريدي، ناهنجاريهاي قلب و عروق

5 – تكامل آنتوپلاست: تكامل دستگاه گوارش (تشكيل لوله گوارش، تكامل پانكراس، تكامل كلوآك) ناهنجاريهاي آنوركتال

6 – تكامل صورت و بيني، تلكامل كام، تكامل دندانها

7 – تكامل اكتوبلاست: تكامل لوله عصبي اوليه، ناهنجاريهاي دستگاه عصبي

8 – تكامل دستگاه عصبي خودكار: تكامل سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك 

9 – تكامل اعضاء حسي: تشكيل پلاكودهاي حسي، تكامل چشم، تكامل گوش، تكامل دستگاه بويائي

10 – تكامل غدد مترشحه

11 – كارهاي عملي: تهيه كاريوتيپ (كارت كروموزومي) – تهيه لام سيتولوژي

 

  

سرفصل دروس دوره دكتري پزشكي

مرحله دوم: نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي




دروس فيزيوپاتولوژي

 

تعداد واحد: 14

نوع واحد: نظري (238 ساعت)                                                                                           51

پيش نياز: نشانه شناسي

 

سرفصل دروس: 

هدف از آموزش اين دروس آشنا نمودن دانشجو با مباني فيزيولوژيك، مكانيزم ايجاد تظاهرات – بيماريها و عوامل موثر در آنها بطريق تحليل گرانه است. در اين قسمت كليه اطلاعات مربوط به بيماريها) براساس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود. 

دروس فيزيوپاتولوژي شامل بيماريهاي دستگاه گوارش، قلب و عروق، غدد داخلي و متابوليسم، خون، ريه، كليه و روماتيسمي است و منابع مورد استفاده جهت قسمتهاي فوق كتابهاي داخلي مانند هاريسون، سيسيل و اكسفورد و نيز كتابهاي فيزيوپاتولوژي با راهنمائي استاد مربوطه است. براي ساير قسمتها از منابع مندرج در ضميمه اين مجموعه با راهنمائي استاد مربوطه استفاده خواهد شد. 

سرفصل دروس دستگاه ها در صفحات بعد آورده شده است و شرح مفصل تر رئوس برنامه برخي از دستگاه ها در جزوه اي ضميمه اين مجموعه است. 




بيماريهاي گوارش

 

سرفصل دروس (40 ساعت)                                                                                        1 – 51

1 – مري: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم عمل بلع، اسفنكترهاي فوقاني و تحتاني مري) اساس فيزيوپاتولوژي علائم مري (ديسفاژي – دردمري – رگورژيناسيون و ادينوفاژي)، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان از وفاژيت، اسپاسم منتشر مري و تغييرات در بيماريهاي كلاژن و اسكلرودرما                                                                                 3 ساعت

2 – معده و دوازدهه: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم تخليه معده – مكانيسم ترشح معده)، اساس فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان زخم پپتيك در معده و اثني عشر، سرطانها، گاستريتها، بررسي اولسرهاي ناشي از دارو و استرس – سندرم زولينجرالسيون                                                                                                         5 ساعت

3 – روده باريك: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي (حركات روده، مكانيسم جذب آب، الكتروليتها، پروتئينها، چربيها، كربوهيدراتها، ويتامينها و آهن، كلسيم و فسفر)، پاتوفيزيولوژي، تشخيص و درمان، سندرم سوء جذب و سندرم سوء هضم، علل سوء جذب و سوء هضم و بررسي افتراقي آنها، انگلهاي روده

اسهال و مكانيسم آن – انواع اسهال اسموتيك، ترشحي و مخلوط و هيپرموبيليتي، تومورها، سل، ويپل و لنفاژكتازيها، كرون، سندرم رشد ميكروبي و يا لوب بسته، سندرم از دست دادن پروتئين                                           8 ساعت

4 – روده بزرگ: آناتومي، بافت شناسي، فيزيولوژي (مكانيسم عمل دفع و حركات روده بزرگ، جذب آب و نمك اسفنكتروهاي ركتنوم)، پاتوفيزيولوژي اسهال، درد و تنسم، اسهال بلغمي و انواع اسهالهاي خوني. 

بيماريهاي روده بزرگ: روشهاي تشخيصي، ركتنوراژي، تومورها و پوليپ، ديورتيكوليت، كوليت اولسروز، كرون، آميب، سل، كوليتهاي عفوني، سندرم كولون تحريك پذير                                                             5 ساعت

5 –كبد، آناتومي و بافت شناسي فيزيولوژي (نقش كبد درمتابوليسم كربوهيدراتها: پروتئينها، چربيها، مكانيسم و مراحل تشرح صفرا)، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان انواع سنگهاي صفراوي، متابوليسم و پاتوژنز عوارض داروها در كبد – فيزيوپاتولوژي يرقان – روشهاي تشخيصي هپاتومگالي و فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان آنها – آبسه ها، تومورها و سيروز كبدي         16 ساعت

6 – لوزالمعده: آناتومي و بافت شناسي، فيزيولوژي ترشح خارجي پانكراس، پاتوفيزيولوژي، تشخيص و درمان پانكرآتيت هاي حاد و مزمن، تغييرات پانكراس فيبروسيستيك.                                                                       3 ساعت 




بيماريهاي قلب و عروق

 

سرفصل دروس: (40 ساعت)                                                                                       2 – 51

1 – قلب و عروق طبيعي:

آناتومي – فيزيولوژي – فعاليت الكتريكي قلب – گردش خون قلب – اعصاب قلب – تنظيم متابوليسم ميوكارد (بطور مختصر)     2 ساعت

2 – تظاهرات باليني بيماريهاي قلب و عروق بر مبناي فيزيوپاتولوژي و معاينه بيماران قلبي 4 ساعت

درد سينه – تنگي نفس و انواع مختلف آن – طپش قلب – ورم – سنكوپ – سيانوز و غيره (بطور مختصر) – بررسي وضع عمومي بيمار – معاينه شرائين – نحوه اندازه گيري فشار خون – معاينه وريدها – معاينه قلب – مشاهده – لمس و بررسي ضربه هاي جلوقلبي – سمع قلب – بررسي صداها طبيعي و صداهاي غير طبيعي بر مبناي فيزيولوژي و فيزيوپاتولوژي، انواع سوفل ها و مكانيسم ايجاد آنها 

3 – پاراكلينيك، درتشخيص بيماريهاي قلب و عروق (بجزالكتروكارديوگرافي)                2 ساعت

راديوگرافي – اكوكارديوگرافي – وكتوكارديوگرافي – تست ورزش – هولتر – نوكلئركارديولوژي (بطورمختصر)

4 – اصول الكتروفيزيولوژي قلب طبيعي                                                                       3 ساعت

كليات ايجاد و انتشار امواج الكتريكي، اختلالات ريتم و هدايت – بلوكها – هيپرتروفي هارپيس ميكر (بطور مختصر)

5 – تب روماتيسمي                                                                                                  2 ساعت

علت – فيزيوپاتولوژي – علائم – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري

6 – بيماريهاي دريچه اي قلب                                                                                   4 ساعت

تنگي و نارسائي دريچه هاي ميترال، آئورت، سه لتي و شريان ريوي – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي درمان – پيش آگهي – پيش گيري

7 – بيماريهاي مادرزادي قلب:                                                                                   3 ساعت

جنين شناسي قلب، گردش خون در جنين – تغييرات گردش خون پس از تولد – علل بيماريهاي مادرزادي – فيزيوپاتولوژي، تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي و پيشگيري انواع شايع بيماريهاي مادرزادي قلب (منجمله باز بودن ديواره بين دو دهليز، باز بودن ديواره بين دو بطن، باز بودن مجراي شرياني، تترالژي نالوت) 

8 – افزايش فشار خون شرياني                                                                                   3 ساعت

علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – موارد اورژانس – درمان – پيش آگهي – پيشگيري.

9 – كاهش فشار خون شرياني، شوك، سنكوپ، علل فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري                                                                                                                 1 ساعت

10 – بيماريهاي عروق كرونر                                                                                     4 ساعت

علل ايجاد آترواسكلروز – فاكتورهاي خطر – متابوليسم ميوكارد – گردش خون در عروق كرونر و عوامل تنظيم كننده آن – فيزيوپاتولژي ايسكمي – آنژين صدري و انواع آن – انفاركتوس ميوكارد – تشخيص – تشخيص افتراقي – عوارض درمان – پيش آگهي – پيش گيري

11 – بيماريهاي عضله قلب                                                                                       2 ساعت

ميوكارديتها – كارديوميوپاتي ها – علل – انواع – فيزيوپاتولژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي و پيشگيري

12 – نارسائي قلب و انواع آن و اورژانس هاي آن                                                        3 ساعت

علل – فيزيوپاتولژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي و پيش گيري.

13 – بيماريهاي پريكارد                                                                                           1 ساعت

پريكارديتهاي حاد – پريكارديت هاي مزمن و انواع آن – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي – پيش گيري

14 – اندوكارديت عفوني                                                                                         1 ساعت

علل – فيزيوپاتولوژي – علائم – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان پيش آگهي – پيش گيري 

15 – افزايش فشار خون در عروق ريه و قلب ريوي                                                       2 ساعت

هيپرتانسيون اوليه و ثانويه – آمبولي ريه – انفاركتوس ريه – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي درمان – پيش آگهي – پيش گيري

16 – احياء قلب و ريه                                                                                              1 ساعت

17 – بيماريهاي شرائين                                                                                             1 ساعت

شرائيني بزرگ شاخه آن: آئورتيت ها – سندروم لريش – تاكايا – آنوريسم و پارگي آئورت. شرائين كوچك: بيماري برگر – واسكووليت ها – آمبولي

علل، فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيشگيري

18 – بيماريهاي وريدها                                                                                            1 ساعت

وريدهاي بزرگ – وريدهاي محيطي – ترومبوفليت، فلبوترومبوز – واريس – علل – فيزيوپاتولوژي – تشخيص – تشخيص افتراقي – درمان – پيش آگهي – پيش گيري.




بيماريهاي غدد داخلي و متابوليسم

 

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       3 – 51

1 – كليات آندوكرينولوژي                                                                                      1 ساعت

2 – فيزيولوژي هيپوتالاموس و هيپوفيزقدامي                                                                1 ساعت

2 – اختلالات ترشح هورمون رشد: مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان زيادي و كاهش ترشح هورمون رشد                                                                                                           1 ساعت

4 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان كم كاري هيپوفيز                                               1 ساعت

5 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي ازدياد پرولاكتين – تشخيص و درمان تومورهاي هيپوفيز      1 ساعت

6 – هيپوفيز خلفي: فيزيولوژي و تنظيم ترشح ADH، مكانيسم ايجاد و فيزيولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان ديابت بيمزه و ترشح نابجاي ADH                                                                                     1 ساعت

7 –متابوليسم و تنظيم كلسيم و فسفر – متابوليسم و اثرات ويتامين D                              1 ساعت 

8 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي هيپرگلسمي، تشخيص و درمان پركاري پاراتيروئيد 1 ساعت

9 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان هيپوگلسمي، تشخيص و درمان كم كاري پاراتيروئيد و استئومالاسي                                                                                                                             1 ساعت

10 – سنتز، ترشح، مكانيسم و تنظيم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي تيروئيد                        1 ساعت

11 – آزمون هاي فونكسيون تيروئيد                                                                           1 ساعت

12 – تقسيم بندي بيماريهاي تيروئيد – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان گواترهاي ساده و آندميك      1 ساعت

13 – پركاري تيروئيد: علل، فيزيوپاتولوژي، علائم، بيماري گريوز – فيزيوپاتولوژي، علائم غير تيروئيدي بيماري گريوز، تفاوتهاي گواتر توكسيك، گره بي بيماري باز دو، تشخيص و درمان پركاري تيروئيد                      2 ساعت

14 – علل، فيزيوپاتولوژي، علائم و تستهاي تشخيصي و درمان كم كاري – تيروئيد – كره تينيسم 1 ساعت

15 – متابوليسم هيدرات دوكربن – مكانيسم تنظيم انرژي سوخت ساز، فعل و انفعالات بدن پس از صرف غذا، متابوليسم بي غذائي                                                                                                                             1 ساعت

16 – ساختمان شيميائي، مكانيسم تنظيم ترشح و اثرات محيطي انسولين، تنظيم قند خون، هورمونهاي ضد انسولين           1 ساعت

17 – علل مختلف اختلال در متابوليسم مواد قندي، بيماري قند (تعريف، شيوع پاتوژنز، اتيولوژي، طبقه بندي فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي)                                                                                          1 ساعت

18 – سندرمهاي حاد ديابتيك: اتيولوژي، پاتوژنزوفيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان اغماي كتواسيدوز و هيپراسمولار                                                                                                            1 ساعت

19 – فيزيوپاتولوژي عوارض بيماري قند: ميكروآنژيوپاتي، ماكروآنژيوپاتي – نوروپاتي و عوارض پوستي          1 ساعت

20 – كنترل بيماري قند با رژيم، داروهاي خوراكي و انسولين                                        1 ساعت

21 – هيپوگليسمي: علل، طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص افتراقي و اصول تستهاي تشخيصي و درمان 1 ساعت

22 – سنتز، ترشح، مكانيسم و تنظيم ترشح و نحوه اثر هورمونهاي قشر فوق كليوي و اصول تستهاي تشخيصي     1 ساعت

23 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان پركاري قشر فوق كليه      1 ساعت

24 – مكانيسم ايجاد و فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان كم كاري قشر فوق كليه   1 ساعت

25 – متابوليسم و اثرات فيزيولوژيك كاتكول آمينها، انتقال دهنده ها كاذب، ارتباط با بيماريهاي رواني و عصبي، ارتباط با فشار خون و داروهاي فشار خون، فشار خون آندوكرين، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان فئوكروموسيتوم    1 ساعت 

26 – فيزيوپاتولوژي غدد تناسلي مرد: جنين شناسي، تكامل جنيني و اختلالات داخل جنين در تكامل، فيزيولوژي هورمونهاي گونادوتروپ و آندروژنها و اختلالات آن                                                                   1 ساعت

27 – مكانيسم ايجاد، فيزيوپاتولوژي علائم و اصول تستهاي تشخيصي و درمان كمبود آندروژنها در مرد 1 ساعت

28 – بررسي آمنوره از نظر آندوكرين                                                                        1 ساعت

29 – هيرسوتيسم و ويريليسم                                                                                     1 ساعت

30 – هيپرليپيدميها                                                                                                    1 ساعت

31 – چاقي                                                                                                             1 ساعت




بيماريهاي خون

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       4 – 51

 

1 – فيزيولوژي سيستم خونساز – لنفاوي: سلولهاي منشاء و پيشتاز سلولهاي خوني لنفاوي – ساختمان مغز استخوان و چگونگي تكثير و تمايز سلولهاي خوني در مغز استخوان كنترل و عوامل موثر در خونسازي – كلياتي در مورد اختلالات تكثير و تمايز سلولهاي منشاء و پيشتاز                                                                                                                     1 ساعت

2 – اندكس هاي گلبولهاي قرمز (MCV-MCH-MCHC-MCD) تقسيم بندي مورفولوژيك كم خوني ها، كاربرد لام خون محيطي و مغز استخوان                                                                                              1 ساعت

3 – فيزيوپاتولوژي آنمي ها: مكانيسم ايجاد علائم در آنمي ها – چگونگي مكانيسمهاي جبراني بدن در آنمي ها و تقسيم بندي آنمي ها از نظر پاتوفيزيولوژيك، نشانه هاي باليني كم خوني ها بطور اعم                                1 ساعت

4 – متابوليسم آهن و آنمي فقر آهن و آنمي بيماريهاي مزمن: متابوليسم آهن چگونگي ايجاد آنمي فقر آهن – نشانه هاي باليني و خون شناسي و درمان فقر آهن – رفراكتوري آنمياديس اريتروپوئزيس – آنمي هاي سيدروپلاستيك – هموسبدروز و هموكروماتوز                                                                                                                             2 ساعت

5 – آنمي هاي مگالوپلاستيك: متابوليسم نوكلئوپروتئينها و ويتامين B-12 و اسيد فوليك اتيولوژي، طبقه بندي و چگونگي ايجاد علائم در جريان آنمي هاي مگالوپلاستيك – علائم باليني و خون شناسي و درمان آنها    1 ساعت

6 – نارسائي مغز استخوان و پان سيتوپني: آپلازي كامل، آپلازي خالص هركدام از رده هاي سلولهاي خوني – علل، علائم باليني و خون شناسي و درمان                                                                                                1 ساعت

7 – كم خوني هاي ثانوي: فيزيوپاتولوژي كم خوني هاي عفونت مزمن، بيماريهاي مزمن كليه، بيماريهاي مزمن كبد، بيماريهاي آندوكرين، بيماريهاي كلاژن، سرطان هاي كم خوني ميلوفيتزيك، كم خوني حاملگي     1 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي هموليز و آنمي هاي هموليتيك و هيپراسپلنيسم: كلياتي در مورد هموليز، علل داخل و خارج گلبولي، نشانه هاي باليني و خون شناسي و درمان آنمي هاي هموليتيك، ارثي، آنزيموپاتي، و اتوايميون، هموگلوبينوري ها (هموگلوبينوري حمله اي شبانه و غيره)، هموگلوبينوپاتيها (تالاسمي – سيكل سل و غيره....)                                          5 ساعت

9 – فيزيوپاتولوژي گلبولهاي سفيد: فيزيولوژي گلبولهاي سفيد، تغييرات كمي و كيفي در بيماريهاي مختلف       1 ساعت

10 - لوسمي ها (حاد و مزمن): علل، طبقه بندي: فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان لوسمي هاي حاد و مزمن اريترولوكميا و انواع ديگر                                                                                          3 ساعت

11 – پيوند مغز استخوان: در كم خوني آپلاستيك، بيماريهاي بدخيم خون و انواع ديگر   1 ساعت

12 – بيماريهاي ميلوپروليفراتيو: فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خون شناسي و تشخيص و درمان پلي سيتمي (اوليه و ثانوي)، فيبروز، و ترومبوسيتمي اوليه و ثانوي                                                                           1 ساعت 

13 – لنفوم ها: طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان هوجكين، لنفومهاي غير هوجكيني، بوركيت و مايكوزيس فونگوئيد                                                                                                 2 ساعت

14 – ديسكرازي پلاسما سل ها و ايمونوگلوبولينها: طبقه بندي، فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و خونشناسي و درمان ميلوم مولتيپل، ماكروگلبولين امي و بيماريهاي زنجيره سنگين                                                              1 ساعت

15 – هموستاز: فيزيولوژي هموستاز                                                                           1 ساعت

16 – بيماريهاي خونريزي دهنده (عروقي و پلاكتي): فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي و درمان انواع ارثي و اكتسابي، پورپوراي عروقي، پورپوراي ترومبوسيتوپاتيك، پورپوراي ترمبوسيتوپنيك                       2 ساعت

17 – بيماريهاي خونريزي دهنده (اختلالات انعقادي): فيزيوپاتولوژي، نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي و درمان انواع ارثي و از قبيل هموفيلي، اكتسابي – فيبرينوليز، DIC، آنتي كواگولانت                                               2 ساعت

18 – ايمونوهماتولوژي: گروه هاي خوني – فرآورده هاي خوني و كاربرد آن – عوارض انتقال خون و درمان – كلياتي درباره بيماريهاي هموليتيك نوزادان                                                                                     2 ساعت

19 – كينتيك تومورها و سندرمهاي پارانئوپلازيك: كلياتي در مورد كينتيك تومورها و مكانيسم ايجاد سندرم هاي پارانئوپلازيك – كليات شيمي درماني تومورها – اورژانسهاي مربوط به بيماران انكولوژي                         3 ساعت




بيماريهاي ريه

 

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                        5 -51

 

1 – مروري بر آناتومي دستگاه تنفس                                                                         1 ساعت

2 – مروري بر نشانه شناسي اختصاصي دستگاه تنفس و مكانيسم ايجاد صداهاي تنفس طبيعي و غيرطبيعي و روشهاي تشخيص آزمايشگاهي                                                                                                           3 ساعت

3 – تهويه و پرفوزيون، تبادل گازها و كنترل تنفس                                                       3 ساعت

4 – تعادل اسيدوباز                                                                                                  2 ساعت

5 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آستم و رينيت آلرژيك                             2 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي انسدادي ريه (تراكنيت، برنشيت ساده و مزمن، آمفيرم)    2 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي منتشر ريه (حساسيتي، شغلي، گرانولومي، واسكوليتها و غيره)       2 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آمبولي و انفاركتوس ريه                           1 ساعت

9 – مكانيسمهاي دفاعي ريه و فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان عفونتهاي غير سلي ريه (ويروسي، باكتريائي، قارچي ....) 3 ساعت

10 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان آبسه ريه و برنشكتازي                             1 ساعت

11 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي سل                                        4 ساعت

12 – اختلالات جنب فيزيوپاتولوژي تجمع مايع، جنبي آمپيم پنوموتوراكس و نئوپلاسم ها) 2 ساعت

13 – تومورهاي ريه                                                                                                 2 ساعت

14 – فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان ARDS و نارسائي حاد و مزمن ريوي      2 ساعت

15 – تظاهرات ريوي بيماريهاي سيستميك                                                                 1 ساعت

16- بيماريهاي متفرقه (در اختيار استاد)                                                                       1 ساعت 




بيماريهاي كليه

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                        6- 51

1 – آناتومي و هيستولوژي و فيزيولوژي كليه، جريان خون كليوي، فيلتراسيون گلومرولي و عوامل تنظيم كننده آن تنظيم خودبخودي فيلتراسيون گلومرولي و جريان خون كليوي، تاثير مواد تنگ كننده عروق در جريان خون كليوي، نقل و انتقال سديم، پتاسيم، آب، هيدروژن و ساير مواد، سيستم رنين آنژيوتانسين، اثر كليه در تنظيم كلسيم و فسفر و ويتامين D 2 ساعت 

 2- فيزيوپاتولوژي نشانه هاي بيماريهاي كليه: 

هماتوري، پرتئينوري، ديزوري، پلي اوري، اوليگوري و خيز                                           2 ساعت

3 – روشهاي تشخيص آزمايشگاهي در بيماريهاي كليه                                                 2 ساعت

4 – علل، فيزيوپاتولوژي علائم، تشخيص و درمان گلومرولرنفريت حاد و نارسائي حاد كليه 2 ساعت

5 – علل، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان نارسائي مزمن كليه و اورمي                          2 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان عفونتهاي كليه و مجاري ادراري و نفريت انترستيسيل 2 ساعت

7 – علل، فيزيوپاتولوژي تشخيص و درمان سندرم نفروتيك                                           2 ساعت

8 – پرفشاري خون اوليه و كليوي                                                                               2 ساعت

9 – كليه و بيماريهاي كلاژن                                                                                     2 ساعت

10 – كليه و بيماريهاي سيستميك                                                                              2 ساعت

11 – كليه و آبستني، كليه و داروها                                                                            2 ساعت

12 – آب و الكتروليتها و كليه                                                                                   2 ساعت

13 – اختلالات اسيدوباز                                                                                          2 ساعت

14 – بيماريهاي مادرزادي كليه و تومورهاي كليه                                                         2 ساعت

15 – علل، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان سنگهاي كليه و نفروپاتي انسدادي               2 ساعت

16 – دياليز و پيوند كليه                                                                                           2 ساعت 




بيماريهاي روماتيسمي

سرفصل دروس: (32 ساعت)                                                                                       7 – 51

 

كليات و مقدمه بافت همبندي – طبقه بندي بيماريهاي روماتيسمي                                   1 ساعت

فيزيولوژي، ساختمان و بيومكانيك مفاصل – مايع مفصلي                                             1 ساعت

ايمونولوژي و التهاب در بيماريهاي مفصلي                                                                  4 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي دژنراتيو مفصلي                                2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي التهابي مفصلي و كلاژنوزها شامل: 

تب روماتيسمي، آرتريت روماتوئيد، لوپوس ارتيماتومنتشر، اسكلرودرمي، پولي ميوزيت، واسكوليت ها، اسپونديلوآرتروپاتي هاي سرونگاتيو(اسپونديليت آنكيلوزان – سندرم رايتر، آرتريت پسورياتيك، آرتريت بيماريهاي التهابي روده) روماتيسم هاي پريوديك                                                                                                                           12 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم - تشخيص و درمان بيماريهاي متابوليك مفصلي 

(نقرس كاذب، آلكاپتونوري و هموكروماتوز)                                                              2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم – تشخيص و درمان عفونتهاي مفصلي و اسپونديليتهاي چركي و سلي 2 ساعت

فيزيوپاتولوژي، علائم – تشخيص و درمان روماتيسم هاي غير مفصلي

(شامل فيبروزيت، تاندونيت، بورسيت، سندرم تونل كارپ)                                            2 ساعت

روشهاي تشخيص آزمايشگاهي و تجزيه مايع مفصلي                                                    1 ساعت

تكنيك و انديكاسيون تزريقات مفصلي وخارج مفصلي                                                 1 ساعت

اصول دارو درماني در بيماريهاي روماتيسمي                                                                2 ساعت

اصول توانبخشي در بيماريهاي روماتيسمي                                                                   2 ساعت

 

پاتولوژي اختصاصي

تعداد واحد: 6                                                                                                                  64

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

 

الف: نظري (68 ساعت) 

سيستم خونساز و بيماريهاي خوني

خونسازي در جنين و بعد از تولد

تكامل گلبولهاي سرخ، سفيد و پلاكت ها 

اندكس هاي گلبولهاي سرخ

طبقه بندي كم خونيها

كم خونيهاي حاصله از فقر آهن و ويتامين B12

كم خونيهاي هموليتيك و سيدروبلاستيك 

كم خونيهاي ميلوفتيزيك

پلي سپتمي هاي نسبي اوليه و ثانويه

كليات بيماريهاي گلبولهاي سفيد

لكوسيتوزها و لكوپني ها 

لوسمي ها و بيماريهاي ميلوپروليفراتيو

كليات درباره پلاكت ها و اعمال فيزيولوژيك آنها

انواع ترومبوسيتوپني ها 

ترومبوسيتوزها و ترومبوسيتمي ها 

سيستم لنفورتيكولر 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

هيپرپلازي، هيپوپلازي و آتروفي بافت لنفاوي

التهابات حاد و مزمن بافت لنفاوي

هيستيوسيتوزها و رتيكولواند و تليوزهاي خوش خيم و بدخيم

تحريكات آنتي ژنيك در سيستم لنفورتيكولر

بيماريهاي لنفوپروليفراتيو و ايمونوپروليفراتيو

انواع لنفومها و طبقه بندي هيستولوژي و Staging آنها 

بيماري هوجكين grading و staging

طحال و تغييرات طحال در بيماري هاي التهابي

اختلالات عروقي طحال

پركاريهاي اوليه و ثانويه طحال

تيموس: اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

انواع تيموم ها و ارتباط آنها با بيماريهاي خوني، ايمونولوژيك و مياستني گراء

سيستم قلب و عروق

اطلاعات تشريحي و بيماريهاي مادرزادي قلب

دژنرسانس هاي عضله قلب

تغييرات پاتولوژيك قلب در اختلالات هورموني

ضايعات ايسكميك قلب و انفاركتوس ميوكارد

ضايعات قلب در ازدياد فشار خون

روماتيسم قلبي و تغييرات قلب در آرتريت روماتوئيد 

اندوكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك 

ميوكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك 

پريكارديت هاي ميكروبي و ايديوپاتيك 

تومورهاي قلب

بيماريهاي مادرزادي عروق

بيماريهاي دژنراتيو شرائين و انواع آرتريواسكلروزها

بيماريهاي التهابي شرائين

انوريسم ها: تعريف، طبقه بندي و پاتوژنز

فلبيت ها، واريس و فلبواسكلروزها

لنفانژيت ها و لنف ادم ها

تومورهاي رگهاي خوني و لنفي

پاتولوژي پستان

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

التهابات حاد و مزمن پستان

ضايعات پستان در اثر اختلالات هورموني

تومورهاي خوش خيم پستان

تومورهاي بدخيم پستان

غدد مترشحه داخلي

غده هيپوفيز

اطلاعات آناتوميك و فيزيولوژيك 

سندرومهاي هيپوفيزي

تومورهاي هيپوفيز وزين تركي 

تغييرات هيپوفيز در اختلالات ساير غدد مترشحه داخلي

غدد فوق كليوي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

پركاري قسمت قشري غدد فوق كليوي

كم كاري قسمت قشري غدد فوق كليوي

تومورهاي قسمت قشري غدد فوق كليوي

تومورهاي قسمت مركزي غدد فوق كليوي

غده تيروئيد

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي غده تيروئيد

گواتر ساده يا كولوئيد

گواتر توكسيك يا هيپربلاستيك 

هيپوپلازي اتروفي و دژنرسانس غده تيروئيد 

تيروئيديت هاي حاد و مزمن و ايمونولوژيك 

نئوپلاسم هاي خوش خيم غده تيروئيد 

نئوپلاسم هاي بدخيم تيروئيد 

 

 

غده پاراتيروئيد 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

متابوليسم كلسيم و فسفر

هيپرپارتيروئيديسم و ضايعات حاصله از آن 

نئوپلاسم هاي پاراتيروئيد 

لوزالمعده با ترشح داخلي 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

خلاصه اي از متابوليسم كربوهيدراتها

كم كاري جزاير لانگرهانس و ديابت قندي

تغييرات پاتولوژيك ديابت در خارج لوزالمعده 

پركاري جزاير لانگرهانس و تومورهاي اين جزاير

لوزالمعده با ترشح خارجي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

دژنرسانس ها و اتروفي لوزالمعده

التهابات لوزالمعده

پانكراتيت حاد هموراژيك نكروزان

پانكراتيت حاد چركي

پانكراتيت مزمن راجعه

بن ماري فيبروكيستيك لوزالمعده 

تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست هاي لوزالمعده 

 

پاتولوژي گوش 

التهابات حاد و مزمن گوش خارجي 

التهابات گوش مياني

اتواسكلروز

كلستئاتوم

نئوپلاسم هاي گوش

ضايعات بيني – حلق و حنجره 

التهابات بيني و سينوسهاي اطراف آن 

نئوپلاسم هاي حفره بيني و سينوسهاي اطراف آن 

تومورهاي ناز و فارنكس – اوروفارنكس و لارنكس

 

پاتولوژي ريه ها – پرده هاي جنب و مدياستن 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

بيماريهائيكه تنگي نفس هاي حاد را سبب مي شوند

اتلكتازي و كلاپس ريه

بيمار مامبران هيالن و سندروم ديسترس تنفسي

ديسپلازي مادرزادي خانه هاي شش

پنوموتوراكس – خيز ريه – آمبولي و انفاركتوس ريه

بيماريهائيكه تنگي نفس مزمن ايجاد ميكنند مثل پنوموكرنيوزوآمفيزم

بيماريهائيكه سبب سرفه هاي حاد ميگردند مثل پنومونيهاي حاد

بيماريهائيكه سرفه هاي مزمن بوجود ميآورند مثل برونشيت مزمن و برنشيكتازي

بيماريهائيكه شيوع كمتري دارند مانند پنوموني انترسيتسيل و سندروم هامان ريچ 

تومورهاي خوش خيم و بدخيم ريه 

رابطه سرطانهاي ريه با سيگار و ساير عوامل خارجي

التهابات پلور و هيدروتوراكس

تومورهاي پلور

تومورها و كيست هاي مدياستن 

 

پاتولوژي دستگاه كمورسپتور

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

تومورهاي دستگاه كمورسپتور 

 

پاتولوژي حفره دهان – دندانها و غدد بزاقي

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك

ناهنجاري هاي مادرزادي

بيماريهاي التهابي حفره دهان

تومورهاي مخاط دهان و غدد بزاقي

كيست هاي فك

بيماريهاي مفصلي تامپور و مانديبولر

 

پاتولوژي لوله گوارش

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

ناهنجاريهاي مادرزادي و اكتسابي لوله گوارش

التهابات و اولسرهاي لوله گوارش

اختلالات عروقي

اختلالات مكانيكي

تومورهاي خوش خيم و بدخيم لوله گوارش

سندروم سوء جذب

 

صفاق و خلف صفاق

اطلاعات تشريحي

التهابات و چسبندگيهاي صفاق 

كيست هاي مزانتر

تومورهاي اوليه و ثانويه صفاق

تومورهاي اوليه و ثانويه خلف صفاق

 

كبد و كيسه صفرا

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي كبد و راههاي صفراوي

بيماريهاي مادرزادي

نكروز و دژنرسانس كبدي

عفونتهاي ويرال و باكتريال كبد 

ضايعات داروئي و شيميائي كبد

يرقانها

سيروزها

تومورهاي خوش خيم و بدخيم كبد

بيماريهاي التهابي كيسه صفرا

سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي

تومورهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي 

 

پاتولوژي پوست

بافت شناسي پوست

نامگذاري ضايعات پوستي

اختلالات پيگمانتاسيون پوست

تومورهاي اوليه و ثانويه پوست 

 

پاتولوژي دستگاه تناسلي زن 

جنين شناسي و نواقص مادرزادي 

خلاصه اي از بافت شناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي زن 

بيماريهاي التهابي فرج – مهبل – زهدان – لوله ها و تخمدانها

تومورهاي خوش خيم و بدخيم فرج – مهبل – زهدان – تخمدانها

دوجنسي ها و اختلالات گونادي

بيماريهاي جفت 

 

پاتولوژي كليه ها 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

ناهنجاريهاي مادرزادي

بيماريهاي گلومرولي (گلومرولونفريت ها) 

بيماريهاي توبولهاي كليه 

بيماريهاي عروق كليه 

پيلونفريت ها 

نفريت انترستيسيل

سل كليه 

سنگ كليه 

هيدرونفروز 

نئوپلاسم ها و كيست هاي كليه 

بيماريهاي حالب ها – مثانه و مجراي ادرار: 

اطلاعات تشريحي و فيزيولوژيك 

ناهنجاريهاي مادرزادي 

التهابات مثانه و مجاري ادرار 

تومورهاي حالب ها مثانه و مجراي ادرار

پاتولوژي دستگاه تناسلي مرد

يادآوريهاي تشريحي

التهابات و تومورهاي پروستات، التهابات و تومورهاي آلت تناسلي مرد

التهابات و تومورهاي بيضه ها

بيماريهاي كيسه بيضه 

پاتولوژي استخوان

كلياتي درباره بافت استخواني

ناهنجاريهاي مادرزادي و بيماريهاي ارثي استخوانها 

ضايعات ضربه اي و ترميمي استخوانها

ضايعات متابوليك استخواني

عفونت هاي استخواني

كيست هاي استخواني و بيماري پاژت استخوان

تومورهاي خوش خيم و بدخيم استخوان 

پاتولوژي مفاصل

خلاصه اي از تشريح و فيزيولوژي مفاصل

آرتريت هاي عفوني

آرتريت هاي روماتيسمي

آرتروز ها و آرتروپاتيهاي متابوليك 

ضايعات مفصلي ناشي از ضربه 

تومورهاي مفاصل

پاتولوژي عضلات مخطط

ساختمان و فيزيولوژي عضلات

آتروفيهاي عضلات

ديستروفيهاي عضلاني

ميوزيت ها 

بيماريهاي ايسكميك و متابوليك عضله

عضلات مخطط تومورهاي خوش خيم و بدخيم عضلات مخطط

پاتولوژي سيستم عصبي

يادآوريهاي تشريحي و فيزيولوژيك 

بيماريهاي مادرزادي سيستم عصبي

بيماريهاي دژنراتيوسيستم عصبي

اختلالات عروقي مغز و نخاع

بيماريهاي ضربه اي سيستم عصبي

بيماريهاي عفوني سيستم عصبي

تومورهاي سيستم عصبي

ضايعات اعصاب محيطي

پاتولوژي چشم

خلاصه اي از جنين شناسي – تشريح – بافت شناسي و فيزيولوژي چشم

ناهنجاريهاي مادرزادي چشم 

التهابات كره چشم، پلك ها، و ملتحمه و دستگاه اشكي

افتالمي سمپاتيك 

گلوكوم

كاتاراكت (آب مرواريد) 

فيبروپلازي پشت عدسي

ادم پاپي

رتينوپاتي ها

تومورهاي پلك ها و ملتحمه چشم 

تومور و شبه تومورهاي كره چشم 

ب: عملي (68 ساعت) 




فارماكولوژي

تعداد واحد: 4                                                                                                                      

نوع واحد: نظري – عملي                         65 

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

الف – نظري (60 ساعت) 

كليات فارماكولوژي – داروها و گيرنده ها – فارماكوكينتيك – متابليسم داروها و القاء آنزيمي – ارزش باليني و كارآئي داروها – فارماكوژنتيك – كليات نوروفارماكولوژي – داروهاي كلينرژيك – داروهاي آنتي كلينرژيك – داروهاي فالج عقده اي، مدد عصبي عضلاني و شل كننده عضلاني – داروهاي آدرنرژيك و متضاد آنها – داروهاي ضد فشار خون شرياني – هيستامين و ضد هيستامين سروتونين و ضد سروتونين ها – كينين ها – پروستاگلاندين – پسيكوفارماكولوژي داروهاي ضد جنون و ضد اضطراب – داروهاي ضد افسردگي و جنون زا – خواب آورها و الكل – داروهاي تشنج آور – داروهاي ضد صرع – داروهاي ضد درد مخدر – اعتياد و درمان آن – داروهاي ضد درد غير مخدر – داروهاي ضد التهاب – فارماكولوژي هوشبرهاي عمومي – داروهاي بي حس كننده موضعي – گليكوزيدهاي قلبي – داروهاي ضد آريتمي – داروهاي ضد آنژين صدري – داروهاي ضد آترواسكلروز – داروهاي ضد انعقادي – داروهاي مدر – داروهاي تنفسي – داروهاي گوارشي انسولين – گلوكاكن – داروهاي ضد ديابت خوراكي – استروئيدهاي فوق كليه – هورمونهاي تيروئيد – داروهاي ضد تيروئيد – كلسي تونين – عصاره پاراتيروئيد – ويتامين D – هورمونهاي هيپوفيز خلفي – داروهاي محرك و مضعف عضله رحم – گونادوتروپينهاي هيپوفيز قدامي – هورمونهاي جنسي – داروهاي ضد حاملگي – تراتوژنرها – داروهاي ضد بيماري نقرس – داروهاي ضد كم خوني - ويتامينها – كليات شيمي درماني – سولفاميدها – آنتي بيوتيكها – داروهاي ضد سل و جذام – داروهاي ضد عفوني كننده موضعي – داروهاي ضد انگلي (ضد آميب، ضد مالاريا، ضد انگلهاي جلدي و انگلهاي گوارشي) – داروهاي ضد قارچ – داروهاي ضد سرطان – ايمونوفارماكولوژي – سموم و ضد سموم – تداخل داروها – نسخه نويسي.

ب – عملي (17 ساعت) 

برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود. 

تذكر مهم: 

پيشنهاد مي شود كليات فارماكولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسي و فارماكولوژي اختصاصي هر دستگاه حتي الامكان قبل و يا همزمان با فيزيوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظيم و تدريس شود. بديهي است فارماكولوژي داروهائي كه بيماريهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدريس نمي شود بهتر است در روزهاي پاياني ترم تدريس گردد. 




نشانه شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – كارآموزي                                                                                           66

پيش نياز: ندارد

الف – نظري (25 ساعت) 

مقدمه و آشنائي با درس – تاريخچه طب و تكامل روشهاي تشخيص بيماريها – اخلاق پزشكي طرز برخورد با بيمار و شروع مصاحبه شامل:                                                                                                                     1 ساعت

مشخصات بيمار – نام – جنس – سن – محل تولد – محل سكونت – تاهل – تاريخ مراجعه رئوس شكايتهاي بيمار

شرح بيماري كنوني: بترتب شكايتها از زمان شروع تا موقع گرفتن شرح حال

شامل سير علامت مربوطه، كيفيت و كميت، كارهاي تشخيصي و درماني كه تاكنون صورت گرفته است.

سوابق بيمار: 

1 – بيماريهاي طبي عمومي و سوابق بستري شدن در بيمارستانها

2 – مصرف دارو در گذشته – آلرژي داروئي (و ديگر آلرژيها) – سابقه تزريق خون

3 – اعمال جراحي – تصادفات

4 – سوابق شخصي و اجتماعي: ازدواج، تعداد اولاد، سنين و وضع سلامت آنها، اعتياد (الكل، سيگار – مواد مخدر و غيره) 

5 – سوابق فاميلي: سنين و وضع سلامت پدر، مادر، خواهران، برادران در صورت مرگ و علت و سن در موقع مرگ – وجود يا عدم وجود امراض ارثي و امراض مهم

بررسي دستگاه ها شامل: پوست – سر – چشم – گوش و حلق و بيني – جهاز تنفسي – قلب و عروق – جهاز هاضمه – غدد – ادراري – تناسلي – عضلات و استخوان ها و مفاصل –اعصاب – روان                           3 ساعت

آماده كردن بيمار براي معاينه و لوازم مورد استفاده و نحوه انجام امتحان فيزيكي.

شرح وضعيت عمومي بيمار (سطح هوشياري – وضعيت بيمار در موقع معاينه – همكاري – وزن – قد –تغذيه...)

علائم حياتي: فشار خون – نبض – تنفس – درجه حرارت                                            1 ساعت

امتحان پوست و ضمائم                                                                                             1 ساعت

امتحان عقده هاي لنفاوي و سيستم خونساز                                                                  1 ساعت

امتحان سر و گردن و گوش و حلق بيني                                                                      2 ساعت

امتحان چشم                                                                                                            1 ساعت

امتحان قفسه سينه و پستانها                                                                                        1 ساعت

امتحان ريتين                                                                                                           2 ساعت

امتحان قلب و عروق                                                                                                 4 ساعت

امتحان شكم                                                                                                            2 ساعت

امتحان دستگاه ادراري تناسلي                                                                                   1 ساعت

امتحان اندام ها و ستون فقرات                                                                                    1 ساعت

امتحان غدد داخلي                                                                                                   1 ساعت

امتحان اعصاب و روان                                                                                              4 ساعت

طريقه نوشتن پرونده بيمار، خلاصه شرح حال و يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي فهرست مسائل بيمار ( Problem List) و راه حلها ((Plan 

تشخيصهاي افتراقي – نوشتن گزارش روزانه                                                                1 ساعت

ب) كارآموزي نشانه شناسي: 

هفته اي دو روز صبح در بخشهاي باليني طبق برنامه تنظيمي هر دانشكده انجام مي گيرد. 

در طي اين دوره دانشجويان كه آشنائي كامل به اصول معاينه باليني ندارند نمي بايست در فعاليتهاي معمولي بخش كه براي كارورزان و دستياران ترتيب داده شده است شركت كنند. مرجح است كه به هر يك از دانشجويان، بيماري اختصاص داده شده تا شرح حال و معاينه فيزيكي را انجام دهد و آنها را بصورت گزارشي تنظيم نموده، فهرست مسائل بيمار و راه حلها را در انتهاي گزارش ذكر كند، سپس يكي از اعضاء هيئت علمي و يا دستياران سال آخر با چند نفر دانشجو به مطالعه شرح حال و معاينه فيزيكي آنها پرداخته عملا در كنار مريض اشكالات آنها را مرتفع نمايند. در اين مرحله از آموزش تركيب و نحوه بكار بردن ادوات اوليه پزشكي مانند گوشي، دستگاه فشار خون، افتالموسكپ، اتوسكوپ، چكش، رفلكس دياپازون به دانشجو آموزش داده مي شود. 




كارآموزي بهداشت

تعداد واحد: 2

نوع واحد: كارآموزي                                                                                                       67

پيش نياز: علوم پايه 

 

در يكي از تعطيلات پايان سال دوم و يا سوم دانشجو بمدت سه هفته در اختيار واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري جهت گذراندن كارآموزي بهداشت قرار مي گيرد. برنامه كارآموزي بهداشت توسط واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري تنظيم مي گردد. 




 

 

 

مرحله سوم:

الف: كارآموزي باليني

ب: برنامه دروس نظري




كارآموزي داخلي

 

طول دوره: 6 ماه

تعداد واحد: 18                                                                                                                  1

 

كارآموزي داخلي شامل بخشهاي داخلي عمومي، پوست، اعصاب و عفوني است. 

توضيحات در صفحه 16 آورده شده است.

نمونه فعاليتهاي آموزشي يك بخش داخلي بشرح زير است: 

5/7 تا 8 صبح بررسي بيماران توسط دانشجويان

8 تا 9 صبح گزارش صبحگاهي: معرفي بيماران بستري شده و بررسي مشكلات بيماران بستري در بخش در شب قبل و بحث درباره آنها.

9 تا 12 ويزيت آموزشي بيماران با شركت اساتيد، دستياران، كارورزان و دانشجويان پزشكي

12 تا 1 وقت نماز و غذا

1 تا 2 بعد ازظهر كنفرانسهاي آموزشي بيمارستاني cpc)، كنفرانس مرگ و مير (…,Grand round)




 

كارآموزي جراحي

 

طول دوره: 4 ماه                                                                                                                2

تعداد واحد: 12

 

كارآموزي جراحي شامل بخشهاي جراحي عمومي، اورولوژي و ارتوپدي است. توضيحات در صفحه 16 آورده شده است. 

برنامه كارآموزي بخش جراحي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود. 




 

كارآموزي اطفال

 

طول دوره: 3 ماه 

تعداد واحد: 9                                                                                                                    3

نمونه فعاليتهاي آموزشي يك بخش داخلي اطفال بشرح زير است: 

5/7 تا 8 صبح بررسي بيماران توسط دانشجويان

8 تا 9 صبح گزارش صبحگاهي: معرفي بيماران بستري شده و بررسي مشكلات بيماران بستري در بخش در شب قبل و بحث درباره آنها

9 تا 12 ويزيت آموزشي بيماران با شركت اساتيد، دستياران، كارورزان و دانشجويان پزشكي

12 تا 1 وقت نماز و غذا

1 تا 2 بعد از ظهر كنفرانس هاي آموزشي بيمارستان cpc)، كنفرانس مرگ و مير، (…, Grand round)




 

كارآموزي بيماريهاي زنان و زايمان

 

طول دوره: 2 ماه

تعداد واحد: 6

 

برنامه كارآموزي بخش زنان و زايمان توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.

 




كارآموزي چشم پزشكي

 

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                5

تعداد واحد: 3 واحد

حداقل مطالبي كه در طي دوره بايد فراگرفته شود 

1 – آناتومي و فيزيولوژي چشم: كره چشم، پلكها، مجاري اشكي، اعصاب و ماهيچه هاي چشم، كاسه چشم

2 – معاينه عمومي چشم: قسمت جلوي چشم، ته چشم، حركات چشم و همكاري هر دو چشم 

3 – داروهاي چشم پزشكي و اثرات داروهاي ديگر در چشم 

4 – امراض چشمي: ملتحمه و كيسه اشكي، امراض مربوط به قرنيه و پوششهاي كره چشم، عصب چشم، عدسي چشم و عيوب انكساري

5 – استرابيسم: تشخيص و معالجه آن

6 – گلوكوم در بزرگسالان و بچه ها 

7 – اورژانسهاي چشمي: مواد قليائي و اسيدي، تروما، پارگيهاي چشمي و ترومبوزهاي عروقي در چشم، عوارض مسموميت چشمي، تشخيص راديولوژي چشمي شامل شكستگي، جسم خارجي

8 – عوارض بيماريهاي عمومي در چشم مانند ديابت، فشار خون، بيماريهاي عفوني 

9 – سردرد و چشم 




 

كارآموزي گوش و حلق و بيني

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                6

تعداد واحد: 3

حداقل مطالبي كه در طول دوره كارآموزي بايد فراگرفته شود 

1 – اندام شناسي و فيزيولوژي گوش، اديومتري

2 – بيماريهاي گوش، گوش خارجي، پرده صماخ، اوتيت مياني و عوارض آن، بيماريهاي گوش دروني، ناشنوائي ها و تشخيص افتراقي آن، وزوز گوش، توان بخشي ناشنوايان، تشخيص افتراقي سرگيجه، آسيب هاي گويائي در كودكان، بيماريهاي عصب هفتم و هشتم و معبر شنوائي در مغز

3 – سروگردن: جراحي: جراحي هاي ماكزيلوفاسيال، شكستگي هاي استخوان هاي صورت و عفونتهاي عميق گردن، تشخيص افتراقي تومورهاي گردن، جراحي هاي پلاستيك و ترميمي سر و صورت و گردن، بيماريهاي غدد بزاقي

4 – بيني: فيزيولوژي و آناتومي بيني و سينوسها، بيماريهاي بيني

5 – آناتومي، فيزيولوژي و بيماريهاي دهان و دندان، لوزه و آدنوئيد، حلق

6 –حنجره: آناتومي و فيزيولوژي، بيماريهاي حنجره

7 – برونكوازوفاگولوژي: آناتومي و فيزيولوژي، بيماريهاي مري و ناي، تراكتوتومي و مراقبت از بيمار، طرق مختلف باز كردن معبر تنفسي 




كارآموزي روانپزشكي

طول دوره: 1 ماه                                                                                                                7

تعداد واحد: 3

نمونه سازمان و فعاليتهاي عمومي يك بخش روانپزشكي آموزشي: هر بخش روانپزشكي در يك بيمارستان عمومي و يا در يك مركز جامع روانپزشكي بايد بتعداد مناسب روانپزشك، روانشناس باليني، مددكار اجتماعي و كادر پرستاري و كاردرماني داشته باشد. از نظر تقسيم كار معمولا براي هر 10 تخت بيمارستاني يك تيم درماني آموزشي بايد درنظر گرفت كه شامل يك روانپزشك، يك روانشناس باليني، يك مددكار اجتماعي و يكنفر از پرسنل پرستاري مي باشد. در جلسات تيمي كه جهت ارزيابي و برنامه ريزي درماني و پيگيري تشكيل مي شود، مسئول كار درماني، كادر پرستاري مربوطه و دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي و كارورزان و دستياران نيز شركت مي كنند. فعاليتهاي كلي در اين بخش شامل ارزيابي انفرادي بيماران بستري توسط دانشجويان، كارورزان ودستياران تحت نظر روانپزشك مسئول و سپس ارزيابي همه جانبه فرد فرد بيماران در جلسات تيمي مي باشد. بعلاوه ترتيب جلسات گروه درماني فاميلي، شوك درماني (ECT)، كاردرماني، جلسات همگاني بخش، كلاسهاي درس نظري، پيگيري سرپائي درماني (روان درماني)، روانپزشكي درمانگاهي تستهاي روانشناسي، بررسي اورژانسها و مشاوره ها و برقراري ارتباط با بخشهاي ديگر تخصصي جهت رفع نيازهاي روانپزشكي آن بخشها و جلسات ويژه براي دانشجويان در رده هاي مختلف جهت آشنائي ايشان با واكنش بيماران نسبت به بيماري و همچنين توجه دادن ايشان به واكنشهاي طبيعي و غير طبيعي خود در برخورد با بيماري و بيماران و ساير برخورد ها (بالا بردن خودشناسي در دانشجويان) از فعاليتهاي معمول يك بخش روانپزشكي آموزشي خواهد بود. 

دروس نظري: دانشجويان در طول مدتي كه در بخش روانپزشكي به كارآموزي اشتغال دارند حدود 20 ساعت كلاس درس نظري در مبحث زير خواهند داشت.

1 – نحوه مصاحبه و تهيه شرح حال بيمار رواني

2 – نحوه مصاحبه با فاميل و اطرافيان بيمار و جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي كلي درماني

3 – اورژانسهاي روانپزشكي

4 – درمانهاي داروئي در روانپزشكي

5 – كليات روان درماني: حمايتي، كوتاه مدت و دراز مدت

6 – فاميل درماني و گروه درماني

7 – موارد استفاده باليني از تستهاي روانشناسي

8 – مساله مشاوره در روانپزشكي




كارآموزي راديولوژي

طول دوره: 1 ماه

تعداد واحد: 3                                                                                                                    8

حداقل مطالبي كه طي دوره بايد فراگرفته شود

1 – اصول فيزيكي اشعه ايكس و موارد استعمال آن در پزشكي (راديولوژي، راديوتراپي)

2 – آناتومي راديولوژي: شامل مطابقت كلي كليشه هاي راديوگرافي در وضعيتهاي مختلف (رخ، نيمرخ، مايل و....) با آناتومي قسمتهاي مختلف بدن (سر و گردن، ستون مهره ها، لگن، قفسه سينه، شكم، اندامها، استخوانها، مفاصل، دستگاه هاي گوارش، ادراري، قلب و عروق و....) و اشاره اي به تكنيك راديوگرافي در هر قسمت 

3 – روشهاي مختلف راديولوژي تشخيصي: 

راديوگرافي ساده، راديوگرافي با ماده حاجب خوراكي و تزريقي، نظير بررسي دستگاه گوارش، آنژيوگرافي، اوروگرافي، ميلوگرافي و غيره. 

4 – اصول كلي طب هسته اي و موارد استعمال و كاربرد آن در پزشكي تشخيصي 

5 – آشنائي با روشهاي تشخيصي نوين:

الف) اولتراسونوگرافي

ب) سي تي اسكن

ج) (NMR) Nucluear magnetic resonance

د) (PET) Position emiuation tomography

ه) (DSR) Digital Subtraction Radiography




كارآموزي پوست

طول دوره: 1 ماه 

تعداد واحد: 3 واحد                                                                                                           9

حداقل مطالبي كه طي دوره بايد فراگرفته شود: 

1 – عناصر اوليه پوستي

2 – بيماريهاي انگلي پوستي

3 – بيماريهاي ميكروبي پوست

4 – بيماريهاي ويروسي پوست

5 –بيماريهاي جذام – سل – سلهاي پوستي – ساركوئيدوز

6 – بيماريهاي قارچي سطحي

7 – بيماريهاي قارچي سطحي

8 – بيماريهاي ناشي از نور آفتاب

9 – بيماريهاي تاولي

10 – بيماريهاي آلرژي و آلرژيهاي شغلي – درماتيتهاي شغلي – سرطانهاي پوستي – لمفومها و هماتودرميها

11 – بيماريهاي پوست ناشي از اختلالات متابوليك 

12 – بيماريهاي پسيكوسوماتيك (ليكن پلان – پسوريازيس – نورودرميت – پلاد – ويتليگرو غيره) 

13 – كلازمورها 

14 – بيماريهاي آميزشي: - سيفليس – لمفوگرانولوماتوز خوش خيم – اورتريت ها 

15 – مختصري از ايمونولوژي، اريترودرمي ها، ضايعات پيش سرطاني، ضايعات پارانئوپلازيك و انواع توكسي درمي ها 

بهداشت عمومي 4

آمار پزشكي و روش تحقيق

تعداد واحد: 2                                                                                                             4- 14

نوع واحد: نظري (34 ساعت) 

سرفصل دروس: 

هدف

1 – آشنائي دانشجو با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي

2 – توانائي دانشجو در جمع آوري و بيان آماري اطلاعات

3 – آشنائي دانشجو با استنباط آماري بمنظور درك كامل مقالات پزشكي

4 – توانائي دانشجو در انجام تحقيقات ساده پزشكي و بهداشتي

محتوي: 

1 – مفهوم تحقيق و انواع آن                                                                                     2 ساعت

2 – مراحل مختلف يك تحقيق                                                                                 2 ساعت

3 – انواع اطلاعات – روشهاي جمع آوري اطلاعات                                                    1 ساعت

4 – طبقه بندي اطلاعات و بيان آن بوسيله جدول و نمودار                                             3 ساعت

5- توصيف عددي اطلاعات (شاخصهاي مركزي و پراكندگي)                                      3 ساعت

6 – مفهوم احتمال و بيان قوانين ساده آن                                                                     2 ساعت

7 – توزيع دو جمله اي و كاربرد آن در علوم پزشكي                                                   2 ساعت

8 – توزيع زمان و كاربرد آن در علوم پزشكي                                                             2 ساعت

9 – نمونه گيري و تكنيكهاي ساده آن                                                                        2 ساعت

10 – قضيه حد مركزي – برآورد حدود اعتماد و ميانگين و نسبت – برآورد تعداد نمونه    4 ساعت

11 –مفهوم فرضيه، تست آماري، اشتباه نوع اول و دوم                                                  1 ساعت

12 – دستور انجام چند آزمون مهم آماري كه بيشتر در مقالات پزشكي مشاهده مي گردد (آزمون اختلاف ميانگين و نسبت از يك عدد ثابت، آزمون اختلاف دو ميانگين و دو نسبت)                                                       4 ساعت

13 – مفهوم بستگي بين دو صفت و روش بررسي آن در صفات كمي و كيفي (ضريب همبستگي آزمون، ضريب همبستگي با عدد صفر، جدول توافق)                                                                                                  4 ساعت

14- بررسي آماري چند مقاله پزشكي انتخاب شده                                                       2 ساعت




بيماريهاي عفوني

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري (51 ساعت)                                                                                               1

سرفصل دروس: 

1 – ويرولانس ميكروبي، پاتوژنز عفونتها                                                                     1 ساعت

2 – تب: كنترل دماي بدن، پاتوژنز تب، بيماريهائي كه با ازدياد درجه حرارت بدن همراهند، بيماريهائي كه با كاهش درجه حرارت بدن همراهند، علل تب، اهميت كلينيكي تب، انواع تب، مواجهه با تب، اپيدميولوژي تب، بيماريهاي تبدار زودگذر، بيماريهاي تبدار طولاني (FUO)                                                                                                     2 ساعت

3 – مكانيسم هاي دفاعي بدن: پوست و مخاط ترشحات بدن، پولي و مونونوكلئرها، لنفوسيتها، ماكروفاژها، ايمونوگلوبولين ها، سيستم كامپلمان، عكس العملهاي بدن در مقابل واكنشهاي ايمني، انترفرون                                 2 ساعت

4 – امتحانات سرولوژي و پوستي: تعريف، آنتي ژن و آنتي بادي در مقابل ويروسها، باكتريها، قارچها، مايكوپلاسما، ريكتزياها و پارازيتها                                                                                                                  1 ساعت

5- اصول درمان با آنتي بيوتيكها: شناخت ارگانيسم، تعيين آنتي بيوتيك حساس، عوامل دفاعي بدن، انتخاب توام آنتي بيوتيكها، سينرژيسم و آنتاگونيسم، مضار، نحوه بكار بردن آنتي بيوتيكها                                       3 ساعت

6 – سپتيك شوك: صدمات ناشي از شوك به سلولها، تغييرات هموديناميك، علل و فيزيوپاتولوژي علائم         1 ساعت

7 – اپيدميولوژي بيماريهاي عفوني                                                                             2 ساعت

8 – عفونتهاي كوكسي هاي گرم مثبت (استروپنوكوك، استافيلوكوك)                          2 ساعت

9 – عفونتهاي كوكسي هاي گرم منفي (مننژيت مننگوكوكسي،اورتريت گنوكوكي)        2 ساعت

10 – عفونتهاي باسيلهاي گرم مثبت (ليستريا، سياه زخم)                                               2 ساعت

11 – عفونتهاي باسيلهاي گرم منفي (وبا، آستروباكتريا، پسودومونا، سالمونلا، هموفيلوس، شيگلا، سروسلا، لژيونلا)        5 ساعت

12 – عفونتهاي اسپيروكتا (سيفليس، لپتوسپيروز)                                                          2 ساعت

13 – عفونتهاي بي هوازي (كزاز، بوتوليسم، باكتروئيدها)                                              2 ساعت

14- ميكوباكتريها: سل (باكتريولوژي، طرز تشخيص و كشت پريموانفكسيون، آدنيت سلي، واكسيناسيون، توبركولين تست، پيشگيري و درمان)                                                                                                                    4 ساعت

15 – جذام                                                                                                             1 ساعت

16 – عفونتهاي قارچي                                                                                             3 ساعت

17 – عفونتهاي پروتوزئري و تك ياختگان شايع (آميب، مالاريا، توكسوپلاسما، ليشمانيا، پنوموسيستيس كارينا، ژيارديا، تريكومونا، ايزوسپورا)                                                                                                               5 ساعت

18 – عفونتهاي ويروسي (انفلوانزا، هرپس، هاري پيگورنو ويروسها شامل: پوليوميليت، كوكساكي و آنترويروسهاي ديگر، آبله، آدنوويروس، هپاتيتها)                                                                                               5 ساعت

19 – عفونتهاي مايكوپلاسمائي (پنوموني، اورتريت)                                                     1 ساعت

20 – عفونتهاي كلامديائي (تراخم، پسيتاكوز، اورتريت)                                               1 ساعت

21 – عفونتهاي ريكتزيائي (تيفوس، راكي مانتين)                                                         1 ساعت

22 – عفونتهاي كرمي (آسكاريس، كرمك، انگيلوستم، استرونژيلوئيديس، كيست هيداتيك، كرم كدو، تريشينوز، همولپيس نانا و ديگر كرمهاي شايع)                                                                                                 3 ساعت

* : بيماريهاي ديفتري و عفوني بثوري در قسمت كودكان تدريس مي شود. 




بيماريهاي اعصاب

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                               2

سرفصل دروس:

1 – معاينه نورولوژيك (تاريخچه يك بيمار عصبي، فعاليت عاليه قشري، حافظه، تكلم، شناخت انواع افازيها، ديسارتري، آپراكسي، شرح راه هاي هرمي و خارج هرمي، فيزيوپاتولوژي، اختلالات مخچه اي، رفلكسها، معاينات حسي و حركتي      3 ساعت

2 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان سردردها                                                            1 ساعت

3 – پاتوفيزيولوژي گردش خون مغزي، ضايعات عروقي مغزي                                       3 ساعت

4 – اتيولوژي، مكانيسم ايجاد، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان صرع                            3 ساعت

5 – دمانس                                                                                                             1 ساعت

6 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان انواع ميوپاتي و بيماريهاي صفحه محركه                2 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي اعصاب محيطي، تشخيص و درمان انواع نوروپاتي                             2 ساعت

8 – فيزيوپاتولوژي نخاع، تشخيص افتراقي و درمان انواع ضايعات نخاعي                        2 ساعت

9 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان مالتيپل اسكلروزيس                                             1 ساعت

10 – فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان بيماريهاي اكستراپيراميدال و اختلالات حركتي مربوطه 3 ساعت

11 – ضايعات فضاگيرمغز (تومور، آبسه، هماتوم سوب دورال، 

هماتوم اپي دورال)                                                                                                   2 ساعت

12 – افزايش فشار داخل جمجمه                                                                               1 ساعت

13 – اتيولوژي، فيزيوپاتولوژي، مكانيسم ايجاد اغما، لوكاليزه كردن محل ضايعه، تشخيص و درمان اغماء          2 ساعت

14 – سرگيچه                                                                                                         1 ساعت

15- بررسي راههاي بينائي، فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان 

بيماريهاي مربوط به آن                                                                                             1 ساعت

16 – عوارض عصبي بيماريهاي عفوني                                                                       2 ساعت

17 – عوارض عصبي بيماريهاي داخلي                                                                       2 ساعت

18 – بيماريهاي توام پوست و سيستم عصبي                                                                1 ساعت

19 – بررسي پاراكلينيكي بيماريهاي اعصاب                                                               1 ساعت




بيماريهاي جراحي

تعداد واحد: 10                                                                                                                  3

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: نظري (170 ساعت) 

1 – آب و الكتروليتها در بيمار عمل شده، تركيب طبيعي مايعات بدن – آب و الكتروليت مورد نياز بيماران عمل شده – فاكتورهائي كه موجب نقصان تغيير ميزان احتياج مي شوند.                                                             2 ساعت

2 – از دست دادن غير طبيعي مايعات بدن – شيفت مايعات – نقصان و ازدياد حجم مايعات و الكتروليت هاي بدن          1 ساعت

3 – تعادل اسيدوباز – اسيدوز و آلكالوزمتابوليك و تنفسي                                            1 ساعت

4 –اهميت تغذيه در بيمار جراحي و تغذيه وريدي                                                        2 ساعت

5 – هموستاز و خونريزيهاي جراحي – بررسي بيمار جراحي از نظر خونريزي – مواد ضد انعقادي 1 ساعت

6 – مسائل مربوط به ترانسفوزيون                                                                               1 ساعت

7 – شوك هموراژيك                                                                                             2 ساعت

8 – شوك گرام منفي                                                                                              1 ساعت

9 – كليات عفونتهاي جراحي                                                                                    2 ساعت

بيماريهاي قفسه سينه: (9 ساعت)

1 –كليات جراحي قفسه سينه                                                                                    1 ساعت

2 – تروماي قفسه سينه (شامل ضايعات جنگي)                                                            2 ساعت

3 –كيست هيداتيدريه                                                                                               1 ساعت

4 – بيماريهاي ديافراگم                                                                                            1 ساعت

5 – تومورهاي مدياستن                                                                                            1 ساعت

6 – سرطانهاي ريه                                                                                                   1 ساعت

7 – جراحي قلب                                                                                                     1 ساعت

8 – جراحي عروق بزرگ                                                                                         1 ساعت

بيماريهاي دستگاه گوارش: (39 ساعت) 

1 – مري                                                                                                                 4 ساعت

2 – معده و اثني عشر                                                                                                4 ساعت

3 – پانكراس                                                                                                           2 ساعت

4 – كيسه صفرا و مجاري صفراوي                                                                             3 ساعت

5- بيماريهاي كبد                                                                                                    3 ساعت

6 – انسداد روده                                                                                                      2 ساعت

7 – بيماريهاي جراحي روده كوچك                                                                         1 ساعت

8 – بيماريهاي جراحي روده بزرگ                                                                            2 ساعت

9 – بيماريهاي جراحي مقعد و ركتوم                                                                         2 ساعت

10 – تومورهاي روده بزرگ                                                                                     2 ساعت

11 – آپانديسيت                                                                                                      2 ساعت

12 –حفره صفاق وپريتوان (شامل پريتونيت سلي) – پريتونيت حاد – پرفوراسيونهاي احشائي – تومورها – فتق ها            3 ساعت

13 – بيماريهاي طحال                                                                                              1 ساعت

14 – هيپرتانسيون پورتال                                                                                          2 ساعت

15- خونريزيهاي دستگاه گوارش                                                                              2 ساعت 

16 – ضربه هاي شكمي – خونريزي هاي داخل شكم – ضربه هاي غير نافذ – ضربه هاي نافذ و ضايعات جنگي داخل شكم       4 ساعت

غدد داخلي: (5 ساعت)

1 – بيماريهاي جراحي تيروئيد و پاراتيروئيد                                                                 4 ساعت

2 – بيماريهاي جراحي غدد فوق كليوي                                                                      1 ساعت

ساير جراحيها: (15 ساعت)

1 – ناهنجاريهاي فك و صورت                                                                                2 ساعت

2 – تومورهاي سر و گردن (غدد بزاقي – حفره دهان و فك)                                         2 ساعت

3 – تومورهاي خوش خيم و بدخيم پستان                                                                   4 ساعت

4 – ضايعات جراحي لارنكس و فارنكس                                                                   3 ساعت

5 – تومورهاي پوستي و انسباج نرم                                                                             3 ساعت

6 – تروماي سر و گردن                                                                                            1 ساعت

7 – سوختگي ها                                                                                                     2 ساعت

بيماريهاي دستگاه عصبي (12 ساعت) 

1 – ضربه هاي جمجمه و خونريزي آن                                                                       3 ساعت

2 – ضربه هاي نخاع و خونريزي آن                                                                           1 ساعت

3 – ضايعات عروق داخل مغز                                                                                    1 ساعت

4 – بيماريهاي مادرزادي مغز و نخاع                                                                          2 ساعت

 5 – تومورهاي مغزي                                                                                               2 ساعت

6 – هرني ديسكال                                                                                                   1 ساعت

7 – تومورهاي نخاعي                                                                                              1 ساعت

8 – نوروراديولوژي                                                                                                  1 ساعت

بيماريهاي دستگاه ادراري (14 ساعت)

1 – معاينه بيمار و بررسي دستگاه ادراري                                                                    1 ساعت

2 – تومورهاي دستگاه ادراري                                                                                   4 ساعت

3 – سنگهاي دستگاه ادراري                                                                                     1 ساعت

4- تنگيها و عوارض دستگاه ادراري                                                                           1 ساعت

5 – عفونتهاي دستگاه ادراري                                                                                    2 ساعت

6 – ناهنجاريهاي دستگاه ادراري                                                                               1 ساعت

7 – اورتريتها                                                                                                           1 ساعت

8 – بيماريهاي اسكروتوم                                                                                          1 ساعت

9 – فوريتهاي ارولوژي                                                                                             1 ساعت

10 – تروماي دستگاه ادراري                                                                                     1 ساعت

جراحي اطفال (9 ساعت) 

1 – استفراغ در ماههاي اول زندگي                                                                            1 ساعت

2 – دردهاي شكمي در اطفال                                                                                   1 ساعت

3 – انسداد روده – ناهنجاريهاي اثني عشر                                                                   1 ساعت

4 – هيرشپرونگ                                                                                                      1 ساعت

5- تومورويلمز                                                                                                         1 ساعت

6- نوروپلاستوم                                                                                                       1 ساعت

7 – فوريتهاي جراحي اطفال                                                                                      1 ساعت

8 – جراحي هاي شايع در اطفال                                                                                1 ساعت

9 – زمان جراحي در جراحي اطفال                                                                            1 ساعت

جراحي عروق (14 ساعت) 

1 – انسداد عروق ائورتوايلياك                                                                                  1 ساعت 

2 – انسداد عروق فموروپاپليتئال                                                                                 1 ساعت

3 – انسداد عروق احشائي                                                                                          1 ساعت

4 – بيماريهاي عروق مغزي خارج جمجمه                                                                  1 ساعت

5 – آنوريسم ها – آئورت – محيطي – احشائي                                                          2 ساعت

6- بيماري بورگر                                                                                                     1 ساعت

7 – بيماريهاي آنژيواسپاستيك                                                                                  1 ساعت

8 – آمبولي شرياني                                                                                                  1 ساعت

9 – تروماي عروق شامل تروماي جنگي                                                                      2 ساعت

10 – بيماريهاي وريدي ولنفاتيك – واريس ها – نارسائي مزمن وريدي – تروبوفيت حاد – آمبولي ريوي – انسداد ورد اجوف فوقاني                                                                                                                             2 ساعت

11 – سندرم توراسيك اوت لت                                                                                1 ساعت

بيهوشي (11 ساعت) 

1 – ارزيابي بيماران قبل ازعمل (معاينات عمومي، تعيين ريسك در بيماران قلبي – دياپتيك و حاملگي و غيره – پيش داروهاي بيهوشي – حساسيت به داروها – خالي بودن معده).                                                      2 ساعت

2 – تعيين ريسك جراحي با تستهاي ريوي قبل ازعمل – بروز عوارض تنفسي – نارسائي مزمن ريه – مصرف سيگار – تاريخچه خلط – تستهاي باليني                                                                                                       2 ساعت

3 – طيف بيهوشي: 

الف – بيهوشي جراحي – مكانيسم اثر داروها – مراحل مختلف بيهوشي

ب – كار در واحد مراقبتهاي تنفسي – بيماران جراحي اعصاب                                      2 ساعت

4 –مسموميتها – سندرم اختلال تنفس بالغين – آسپيراسون – عوارض پس از عمل تنفسي.

ج – كلينيك دردشناسي – فيزيوپاتولوژي و تحقيق در مورد دردشناسي مراكز دردشناس كاربرد عملي و روزمره دردشناسي        1 ساعت

ه – احياي قلبي ريوي: اساسي – پيشرفته                                                                     2 ساعت

ارتوپدي: (29 ساعت)

1 – معاينه مفاصل و استخوانها و بررسي بيمار از نظر ارتوپدي                                        2 ساعت

2 – تعريف شكستگي – تقسيم بندي – علائم كلينيكي – تعريف در رفتگي بررسي شكستگي در اورژانس        1 ساعت

3 – مكانيسم بهبود استخوان و تاندون وليگمان – جوش نخوردن و ديرجوش خوردن استخوان – پيوند استخواني            1 ساعت

4 – شكستگي باز – علت – درمانهاي اوليه – درمان صحيح زخم روي شكستگي باز و برخورد با عضو مبتلا      1 ساعت

5 – عوارض شكستگي ها – آمبولي چربي – گانگرن گازي – كزاز – استئوميليت – سندرم ايسكمي و لكمن    1 ساعت

6 – شكستگي و در رفتگي مچ دست – شكستگي استخوانهاي ساعد                              1 ساعت

7 – شكستگي بازو و شانه و دررفتگي شانه                                                                 1 ساعت

8 – شكستگي و دررفتگي مهره ها                                                                             1 ساعت

9 – شكستگي هاي لگن                                                                                           1 ساعت

10 – شكستگي ها و دررفتگي هاي مفصل و استخوان ران                                             1 ساعت

11 – شكستگي – دررفتگي و ضايعات ليگمانها و زانو                                                 1 ساعت

12 – شكستگي ودر رفتگي مچ پا – پا و ساق پا                                                         1 ساعت

13 – انواع آمپوتاسيون وسائل مربوطه                                                                         1 ساعت

14 – علت و مكانيسم ايجاد عفونت هاي استخواني – مفصل – استئوميليت حاد – مزمن – آرتريت چركي.        1 ساعت

15- سل استخوان و مفاصل – سيفيليس استخوان و مفاصل

 (عفونتهاي قارچي استخوان)                                                                                     1 ساعت

16 – دررفتگي مادرزادي مفصل زان                                                                          1 ساعت

17 – كلاب فوت – متاتارسوس واروس – هالوس واروس مادرزادي                             1 ساعت

18 – ساير ناهنجاريهاي مادرزادي استخوان و مفاصل – اشپرينگل – سينداكتيلي – پولي داكتيلي – ماكروداكتيلي و غيره 1 ساعت 

19 – تومورهاي با منشاء استخواني و غير استخواني                                                     1 ساعت

20 – ميوزيت اسيفيكان پيشرونده – تومورهاي عضلاني                                                1 ساعت

21 – سندرك كمپارتمنت قدامي و خلفي ساق – كارپال تونل                                      1 ساعت

22 – پوليوميليت – سربرال پالسي                                                                               1 ساعت

23 – ارتوپدي در ساير امراض استخوان و مفاصل                                                         2 ساعت

24 – نكروزآسپتيك سر استخوان ران دريچه ها – استوآرتريت مفصل ران در بالغين (نكروز آسپتيك سر و لغزش اپي فيز استخوان ران دريچه ها                                                                                                                2 ساعت

25 – ضايعات اطراف شانه – شانه منجمد – آرنج تنيس بازان                                       1 ساعت

26 – استئوكندريت ديسكان – دررفتگي مادرزادي كشكك – اسكووشلاتراستئوآرتريت زانو 1 ساعت




بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري (68 ساعت)                                                                                               4

سرفصل دروس: 

الف – مامائي: 

1 – تعريف علم مامائي و آمار حياتي                                                                          1 ساعت

2 – تشريح دستگاه تناسلي                                                                                        1 ساعت

3 – فيزيولوژي قاعدگي و تخمك گذاري                                                                  1 ساعت

4 – تخم گشنيده شده، لانه گزيني، ساختمان جفت و پرده ها                                        1 ساعت

5 – فيزيولوژي جفت                                                                                                1 ساعت

6 – علائم و روشهاي مختلف تشخيص حاملگي                                                          1 ساعت

7 – جنين شناسي (مراحل مختلف تكامل جنيني و مقدار مايع آمنيوتيك)                         1 ساعت

8 – معاينه كلينيكي زائو و گرفتن شرح حال                                                                 1 ساعت

9 – تغييرات فيزيولوژيكي دوران حاملگي                                                                   2 ساعت

10 – ساختمان لگن و انواع غير طبيعي آن                                                                   1 ساعت

11 – پرزانتاسيون – پوزيسيون – استاسيون – آنگاژمان                                                 1 ساعت

12 – مراقبتهاي دوران بارداري و شكايات مختلف دوران حاملگي (منجمله استفراغها) 2 ساعت

13 – فيزيولوژي زايمان و نشانه هاي آن                                                                      1 ساعت

14 – سير زايمان طبيعي و طرز انجام زايمان طبيعي                                                       1 ساعت

15- مراقبتهاي دوران بعد از زايمان                                                                             1 ساعت

16 – زايمان نمايش ته                                                                                             1 ساعت

17 – زايمان در نمايشهاي پس سري خلفي، پيشاني، صورت و شانه                               1 ساعت

18 – تحريك زايماني                                                                                              1 ساعت

19 – ديستوشي زايماني (انقباضات پاتولوژيك، تنگي لگن، ماكروزومي، مالفرماسيونها، نمايشهاي غير طبيعي ...)            2 ساعت

20 – زجرجنين و روشهاي بررسي سلامت جنين                                                          1 ساعت

21 – زايمان زودرس، حاملگي بعد از ترم                                                                   1 ساعت

22 – تاخير رشد داخل رحمي                                                                                   1 ساعت

23 – چند قلوئي                                                                                                      1 ساعت

24 – خونريزيهاي سه ماهه سوم حاملگي (جدا شدن جفت، جفت سرراهي)                     2 ساعت

25- انواع جفت و ناهنجاريهاي جفت و بند ناف                                                          1 ساعت

26 – عوارض بعد از زايمان (عفونت، خونريزي ترومبوفلبيت...)                                      2 ساعت

27 – عدم تجانس گروه هاي خوني                                                                           1 ساعت

28 – عدم تجانس گروه هاي خوني                                                                           1 ساعت

29 – واكيوم وفورسپس                                                                                            1 ساعت

30 – سزارين و انواع آن، ضايعات كانال زايماني، علل هيستركتومي بعد از زايمان 2 ساعت

31 – هيدرآمنيوس، اوليگوآمنيوس، ناهنجاريهاي جنيني (هيدروسفال، آنانسفال، مننگوسل...) 1 ساعت

32 – بيماريهاي هيپرتانسيو دوران حاملگي                                                                  2 ساعت

33 – پارگي زودرس كيسه آب                                                                                 1 ساعت

34 – بيماريهاي قلبي و سيستم ادراري درحاملگي                                                        1 ساعت

35 – ديابت و حاملگي                                                                                             1 ساعت

36 – سقط ها                                                                                                          1 ساعت

37 – حاملگي خارج از رحمي                                                                                  1 ساعت

38 – احياء نوزاد                                                                                                     1 ساعت

ب – زنان: 

39 – معاينات كلينيكي و بررسيهاي پاراكلينيكي در بيماريهاي زنان                                1 ساعت

40 – بلوغ و يائسگي                                                                                                1 ساعت

41 – ديسمنوره                                                                                                       1 ساعت

42- بيماريهاي وولوو واژن                                                                                        1 ساعت

43 – واژنيت ها و سرويسيتها                                                                                     1 ساعت

44 – بيماريهاي خوش خيم دهانه رحم و جسم رحم

 (شامل پوليپها و هيپرپلازيها)                                                                                    2 ساعت

45 – بيماريهاي بدخيم دهانه رحم (شامل تهيه و بررسي اسمير، بيوپسي)                         1 ساعت

46 – بيماريهاي بدخيم جسم رحم و لوله ها                                                                1 ساعت

47 – تومورهاي خوش خيم تخمدان                                                                          1 ساعت

48 – تومورهاي بدخيم تخمدان                                                                                 1 ساعت

49 – خونريزيهاي غير طبيعي زنانه                                                                              1 ساعت

50 – عفونتهاي لگن                                                                                                 1 ساعت

51 – آمنوره                                                                                                           2 ساعت

52 – نازائي                                                                                                            2 ساعت

53 – آندومتريوز                                                                                                     1 ساعت

54 – سل دستگاه تناسلي                                                                                          1 ساعت

55 – ناهنجاريهاي مادرزادي دستگاه تناسلي                                                               1 ساعت

56- روشهاي جلوگيري از حاملگي                                                                            2 ساعت




بيماريهاي كودكان

تعداد واحد: 6                                                                                                                    5

نوع واحد: نظري (102 ساعت)

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: 

1 – نوزاد طبيعي                                                                                                      2 ساعت

2 – نوزاد نارس و نوزادان LGA SSGA و غيره                                                       1 ساعت

3 –مراقبت از نوزاد طبيعي                                                                                         1 ساعت

4 – مراقبت از نوزاد نارس                                                                                         1 ساعت

5- آسفيكسي نوزادان و مسائل تنفسي ويژه نوزادان و عوارض 

ناشي از اكسيژن درماني                                                                                            2 ساعت

6- احياء نوزاد و كودك                                                                                          1 ساعت

7 – فيزيوپاتولوژي – اتيولوژي و درمان زردي                                                             3 ساعت

8 – رشد و نمو و اختلالات آن (از زندگي جنيني تا سن بلوغ)                                       3 ساعت

9 – احتياجات روزمره به موادغذائي و ويتامينها                                                            2 ساعت

10 – شيرمادر                                                                                                          1 ساعت

11 – تغذيه شيرخواران و كودكان                                                                              2 ساعت

12 – سوء تغذيه                                                                                                      2 ساعت

13 – اسهالهاي مزمن و سندرمهاي سوء جذب                                                             2 ساعت

14 – كمبود ويتامينها (آويتامينوز)                                                                              1 ساعت

15 – بهداشت و طب پيشگيري در اطفال                                                                     4 ساعت

16 – عفونت هاي نوزادان                                                                                         2 ساعت

17 – عفونت هاي داخل رحمي                                                                                 1 ساعت

18 – اسهال و استفراغ و دز هيدراتاسيون باتوجه خاص به پيشگيري                                3 ساعت

19 – آب و الكتروليتها باتوجه خاص به درمان با ORS                                               2 ساعت

20 – بيماريهاي شايع ژنتيك و متابوليك                                                                    3 ساعت

21 – مسائل خاص سيستم اعصاب و عضلات در نوزادان و كودكان و مساله Flappy infant 2 ساعت

22 – مننژيت و آنسفاليت                                                                                          2 ساعت

23 – تشنج در نوزادان و كودكان                                                                              1 ساعت

24 – سل                                                                                                                2 ساعت

25 – سياه سرفه                                                                                                       1 ساعت

26 – ديفتري                                                                                                           1 ساعت

27 – كزاز                                                                                                              1 ساعت

28 – فلج اطفال                                                                                                       1 ساعت

29 – سرخك                                                                                                         1 ساعت

30 – ساير بيماريهاي بثوري حاد در كودكان (غير از سرخك)                                      1 ساعت

31 – اوريون                                                                                                           1 ساعت

32 – هپاتيت: علل و عوارض آن در نوزادان و كودكان                                                 1 ساعت

32 – تيفوئيد                                                                                                           1 ساعت

34 – بروسلوز                                                                                                         1 ساعت

35 – عفونت هاي ادراري                                                                                         1 ساعت

36 – بيماريهاي انگلي شايع در اطفال                                                                         2 ساعت

37 – عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني                                                                         2 ساعت

38 – عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني                                                                        3 ساعت

39 – آسم                                                                                                              1 ساعت

40 – گلومرولونفريت حاد و سندروم نفروتيك حاد                                                      1 ساعت

41 – ناهنجاريهاي شايع در دستگاه قلب و عروق و نارسائي قلب                                    3 ساعت

42 – روماتيسم حاد مفصلي                                                                                      1 ساعت

43 – آرتريت روماتوئيد و لوپوس اريتماتو                                                                  1 ساعت

44 – استئوميليت حاد، سلوليت                                                                                  1 ساعت

45 – آرتريت هاي حاد                                                                                            1 ساعت

46 – مسائل خاص آلرژي و ايمني در كودكان و نوزادان                                              1 ساعت

47 – بيماريهاي شايع پوست در شيرخواران و كودكان                                                 1 ساعت

48 – ديابت كودكان و نوزادان                                                                                  2 ساعت

49 – هيپوتيروئيدي                                                                                                  1 ساعت

50 – اختلالات متابوليسم كلسيم و ويتامين (د) در نوزادان و شيرخواران راشيتيسم، هيپوكلسمي 2 ساعت

51- مسائل خاص دستگاه ادراري و تناسلي نوزادان و كودكان با تاكيد بر دستگاه تناسلي مبهم 1 ساعت 

52 – بيماريهاي خونريزي دهنده                                                                                1 ساعت

53 – نارسائي قلب در نوزادان و كودكان                                                                    1 ساعت

54- كم خونيها                                                                                                       2 ساعت

55 – شوك و اغماء                                                                                                1 ساعت

56 – حوادث و مسموميتها و اصول پيشگيري آنها                                                         1 ساعت

57 – بيماريهاي بدخيم شايع در كودكان                                                                    2 ساعت

58 - بيماريهاي شايع رواني و رفتاري در كودكان، مشكلات آموزشي كودكان، بهداشت رواني اطفال و عقب ماندگي ذهني        2 ساعت

59 - اثر داروها بر روي جنين و نوزاد                                                                         1 ساعت

60 – توده هاي شكمي در اطفال                                                                               1 ساعت

61 – جنين و ارتباط متقابل آن با مادر                                                                        1 ساعت

62 – بيماريهاي تنفسي در نوزادان                                                                              1 ساعت

63 – اختلالات شايع متابوليكي در نوزادان (غير از كلسيم)                                            2 ساعت

64 – كوتاهي قد                                                                                                     1 ساعت

65 – بيماريهاي عضلاني در كودكان                                                                         2 ساعت

66 – هيپرتانسيون در كودكان                                                                                   1 ساعت

67 – استفراغ در نوزادان و كودكان                                                                           1 ساعت




بيماريهاي رواني

تعداد واحد: 2                                                                                                                    7

نوع واحد: نظري (34 ساعت) 

سرفصل دروس: 

1 – تعريف و كاربرد و حوزه عمل روانپزشكي                                                            1 ساعت

2 – نوروشيمي و نوروفيزيولوژي رفتار                                                                        1 ساعت

3 – هيجانها و استرس                                                                                               1 ساعت

4 – نظريات مختلف در مورد ساختار روان و رشد رواني انسان (اشاره اي به نظريات پياژه، اريكسون، يادگيري و تحليلي) 2 ساعت

5 – مكانيسمهاي دفاعي                                                                                            1 ساعت

6 – اصول مصاحبه و ارزيابي در روانپزشكي                                                                1 ساعت

7 – نشانه شناسي بيماريهاي رواني                                                                             1 ساعت

8 – گرفتن شرح حال و امتحان وضعيت رواني بيمار                                                     1 ساعت

9 – طبقه بندي بيماريهاي رواني                                                                                 1 ساعت

10 –مباني سايكوفارماكولوژي و درمانهاي عضوي در روانپزشكي                                  1 ساعت

11 – اختلالهاي گروه اسكيزوفرني                                                                             2 ساعت

12 – اختلالهاي عاطفي                                                                                            2 ساعت

13 – اختلالهاي عاطفي                                                                                            2 ساعت

14 – اختلالهاي مربوط به استرس و سوانح                                                                  1 ساعت

15 – اختلالهاي تبديلي                                                                                            1 ساعت

16 – اختلالهاي تجربه اي                                                                                         1 ساعت

17 – اختلالهاي كاذب و هيپوكندريا                                                                          1 ساعت

18 – اختلالهاي شخصيتي                                                                                        2 ساعت

19 – سندرمهاي رواني عضو مغز                                                                                1 ساعت

20 – اختلالهاي روان – تني                                                                                      1 ساعت

21 – مغز و رفتار جنسي، پاسخهاي فيزيولوژيك جنسي، مراحل مختلف 

رفتار جنسي                                                                                                             1 ساعت

22- اختلالها و انحرافات جنسي                                                                                 2 ساعت

23 – وابستگي داروئي                                                                                              1 ساعت

24 – اصول امتحان روانپزشكي كودك                                                                      1 ساعت

25 – كلياتي از روانپزشكي كودك                                                                           2 ساعت

26 – آشنائي با روشهاي مختلف درمانهاي روانشناختي در روانپزشكي                            2 ساعت




پزشكي قانوني و مسموميتها

تعداد واحد: 2                                                                                                                  68

نوع واحد: نظري (34 ساعت) 

پيش نياز: ندارد

هدف: 

سرفصل دروس: (34 ساعت) 

1- كليات پزشكي قانوني و طب كار                                                                          1 ساعت

2 – اصول اخلاقي، قوانين و مقررات مربوط به اشتغال پزشكي                                        3 ساعت

3 – مرگ شناسي                                                                                                    3 ساعت

4 – تعيين هويت و شناسائي بقايا و آثار انساني                                                            3 ساعت

 5- خفگي ها                                                                                                          2 ساعت

6 – مسائل جنسي                                                                                                     3 ساعت

7 – ترموماتولوژي:

كليات و ضرب و جرح                                                                                             2 ساعت

حوادث و تصادفات                                                                                                 2 ساعت

گرما و سرما                                                                                                            2 ساعت

تشعشعات و الكتريسيته                                                                                              1 ساعت

سر و صدا                                                                                                               1 ساعت

8 – مسموميت ها: 

مسموميت با سيانور آرسنيك، مشتقات جيوه                                                                1 ساعت

مسموميت با مواد مخدر                                                                                             2 ساعت

مسموميت با سموم حيواني                                                                                         2 ساعت

مسموميت با مشتقات نفتي                                                                                         1 ساعت

مسموميت با اكسيد دو كربن                                                                                      1 ساعت

مسموميت با حشره كشها                                                                                           1 ساعت

مسموميت با سرب                                                                                                    1 ساعت

مسموميت با بنزل (حلالها)                                                                                         1 ساعت

خطرات عمده گرد و غبار (پنوموكونيوزها)                                                                  1 ساعت




 

بهداشت عمومي (5)

(اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران)

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري                                                                                                        5 – 14

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس: (14 ساعت) 

بعدا ارسال خواهد شد. 




 

تاريخ و اخلاق پزشكي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد                                                                                                                44

هدف: هدايت و تعليم دانشجويان براي رسيدن به اصول اخلاقي و معنوي حرفه پزشكي 

سرفصل دروس: (34 ساعت)

بعدا داده خواهد شد. 




تاريخ و اخلاق پزشكي

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

تاريخ عمومي پزشكي                                                                                               2 ساعت

تاريخ پزشكي ايران (قبل ازاسلام و دوران تمدن اسلامي)                                               6 ساعت

معرفي برگزيده هائي از متون پزشكي                                                                          2 ساعت

در تمدن اسلامي مثل: 

هدايت المتعلمين في طب 

قانون

الحاوي

ذخيره خوارزمشاهي

چهار مقاله عروضي

تعريف و شرح علم اخلاق                                                                                         1 ساعت

اخلاق و مباني اخلاقي در حرفه پزشكي رشته هاي مختلف پزشكي                               4 ساعت

روابط پزشك و بيمار و خانواده او (راز داري حرفه اي)                                                 6 ساعت

مباني فقهي در رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي عمومي، زنان و مامائي

روان پزشكي، جراحي و داخلي و اطفال....)                                                                 2 ساعت

بررسي مسائل خاص پزشكي و ديدگاه اسلام در ارتباط با آنها (پيوند عضو، مسائل ژنتيكي، بانك اسپرم، فاصله گذاري بين حاملگي، سقط جنين، عقيم سازي، تلقيح مصنوعي).                                                                  8 ساعت

كلياتي درباره مرگ (جنبه هاي پزشكي و فلسفي مرگ)                                                2 ساعت

سوگندنامه ها                                                                                                          1 ساعت




جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي

سرپرست گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي

با سلام

احتراما حسب الامر به پيوست عنوان سرفصلهاي درس اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران ارسال مي گردد. (بهداشت عمومي 5)

1 – اپيدميولوژي و كنترل مالاريا.

2 – اپيدميولوژي و كنترل ليشمانيوزها

3 – اپيدميولوژي و كنترل سل

4 – اپيدميولوژي و كنترل جذام

5 – اپيدميولوژي و كنترل حصبه و ساير تبهاي روده اي

6- اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي

7 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي مقاربتي

8 – اپيدميولوژي و كنترل كرمهاي منتقله بوسيله خاك (آسكاريس – كرم قلابدار – تريكوسفال)

9 – اپيدميولوژي و كنترل آميبياز و ژياردياز

10 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي

11 – اپيدميولوژي و كنترل بروسلوز

12 – اپيدميولوژي و كنترل وبا

13 – اپيدميولوژي و كنترل هاري

14 – اپيدميولوژي و كنترل ديابت

15 – اپيدميولوژي و كنترل سرطانها

16 – اپيدميولوژي و كنترل ازدياد فشار خون شرياني

17 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي كم خوني عضله قلب

18 – اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي روماتيسمي و روماتيسم قلبي 

 

رئيس محترم دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... (سراسر كشور) 

سلام عليكم 

بدينوسيله مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 17/3/78 جهت استحضار و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد.

براساس مصوبه هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 17/3/78، از نيمسال اول سال تحصيلي 79/78 به بعد لازم است دروس باكتري شناسي و ويروس شناسي بطور مستقل جهت دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ارائه شوند و نمرات آنها بصورت مجزا با كد مستقل در كارنامه دانشجو درج گردد. 

		كد درس

		نام درس

		تعداد واحد

		نوع واحد



		پزشكي

		دندانپزشكي

		داروسازي

		

		

		



		1 – 28

		1 – 09

		1 – 19

		باكتري شناسي

		3

		نظري



		2 – 28

		2 – 09

		2 – 19

		ويروس شناسي

		1

		نظري



		3 – 28

		3 – 09

		3 – 19

		ميكروب شناسي

		1

		عملي





راي صادره در هفتاد و هشتمين جلسه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي از نيمسال اول سال تحصيلي 79 – 78 لازم الاجرا است. 9/4/78

                                                                                  دكتر محمد و جگاني

                                                                    دبير گروه پزشكي شورايعالي برنامه ريزي

رونوشت: 

-        سرپرست محترم گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي جناب آقاي دكتر نوحي جهت استحضار

-        معاون محترم آموزشي جناب آقاي دكتر بهرامي جهت استحضار

-        معاون محترم دانشجويي و فرهنگي جناب آقاي دكتر غفوري جهت استحضار

-        مديركل محترم امور دانشجويان داخل جهت استحضار

-        مديركل محترم اداره فارغ التحصيلان جهت استحضار

-        دبير محترم شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت استحضار

-        دبيرمحترم شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي جهت استحضار

-        دبير محترم شوراي آموزش داروسازي و تخصصي جهت استحضار

-        دبيرمحترم شوراي عالي برنامه ريزي جناب آقاي دكتر نائيني جهت استحضار

-        دبير محترم شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت استحضار

-        معاون محترم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر يحيوي جهت استحضار

-    رئيس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر گوشه گير جهت استحضار و لحاظ نمودن در بازنگري برنامه 

 





اصلاحات و تغييرات در برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي

مصوب جلسه 292 مورخ 9/11/1373 شوراي عالي برنامه ريزي

الف: واحد درسي اصول كلي تغذيه (2 واحدنظري)

بند 12 مربوط به نشريات علمي از بخش چهارم به بخش اول (نقش و اهميت تغذيه) منتقل گرديد و بجاي آن بندي تحت عنوان 

نقش شير مادر در تامين نيازمنديهاي غذائي نوزادان و شيرخواران (1 ساعت) افزوده گرديد.

ب: واحد درسي بهداشت عمومي 1 (اصول خدمات بهداشتي: (2 واحدنظري)

بند 8 بشرح زير اصلاح گرديد.

كليات درباره مراقبتهاي بهداشتي مادران و كودكان (قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه) با تاكيد بر امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد و نقش شير مادر در آن (2 ساعت). 

پ: واحد درسي بهداشت عمومي 2 بخش اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي بندهاي 14 و 15 چنين اصلاح شد: 

بند 14: درمان اسهال باتوجه به پيشگيري ازدز هيدراتاسيون و درمان دزهيدراتاسيون (سرمهاي وريدي – سرمهاي خوراكي – ORS و دلايل تاثير و نحوه كاربرد آن) و نقش شير مادر، رژيمهاي غذائي آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اسهال (2 ساعت). 

بند 15: «نقش شير مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس در پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي (1 ساعت). 

ت: واحد درسي بهداشت عمومي 3 (بهداشت خانواده و امور جمعيتي: (2 واحد نظري) بندهاي 7 و 8 و 12 و 13 و 14 بشرح زير اصلاح گرديد: 

بند 7: بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شيردهي (1 ساعت).

بند 8: «كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شيردهي موفق و تاثير آن بر سلامت مادر و نوزاد و كاهش مرگ و مير آنان (4 ساعت)». 

بند 12: اين بند به دو قسمت مجزا تفكيك گرديد. 

1 – بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعت با تاكيد بر هم اتاقي مادر و كودك (1 ساعت). 

2 – بهداشت و مراقبت نوزادان نارس و آسيب پذير (1 ساعت). 

بند 13: زمان آن از 3 ساعت به 4 ساعت افزايش داده شد و براي تامين زمان مورد نياز (1 ساعت) از بند 14 رشد و تكامل كاسته شد. سرفصل پيش بيني شده بند 13 – بدين شرح است: 

تغذيه نوزاد و شيرخوار (4 ساعت)، شامل: 

-        فوايد شير مادر (1 ساعت) 

-        تغذيه طبيعي نوزاد و شيرخوار (شيرمادر و غذاي تكميلي) 2 ساعت

-        تغذيه مصنوعي و زيانهاي آن (1 ساعت).

بند 14: زمان آن از 3 ساعت به 2 ساعت تقليل يافته و اين 1 ساعت براي تامين زمان مورد نياز بند 13 درنظر گرفته شده است.

ت: واحد درسي بيماريهاي زنان و زايمان (4 واحد نظري) 

در اين واحد درسي بندهاي 9 و 15 26 و 56 به شرح زير اصلاح گرديد. 

بند 9: تغييرات فيزيولوژيكي دوران حاملگي با تاكيد بر تغييرات پستان (2 ساعت) 

بند 15: مراقبتهاي دوران بعد از زايمان با تاكيد بر هم اتاقي مادر و نوزاد و آموزش روشهاي صحيح شيردهي، دوشيدن و ذخيره كردن (2 ساعت). 

بند 26: عوارض بعد از زايمان (عفونت، خونريزي، ترمبوفلبيت و رفع مشكلات پستان (2 ساعت). 

بند 56: روشهاي جلوگيري از حاملگي با تاكيد بر نقش شيرمادر در جلوگيري از بارداري (2 ساعت). 

ج: واحد درسي بيماريهاي كودكان: (6 واحد نظري) 

بندهاي 8 و 9 و 10 و 11 و 59 بشرح زير اصلاح گرديد: 

بند 8: زمان پيش بيني شده براي بند 8 از 3 ساعت به 2 ساعت تقليل يافته است.

بند 9: زمان پيش بيني شده براي اين بند نيز از 2 ساعت به 1 ساعت كاهش يافته است.

بند 10: نقش شير مادر در رشد و بقاء كودك با تاكيد بر جنبه هاي ايمونولوژيكي (1 ساعت). 

بند 11: تغذيه شيرخواران و كودكان (شير مادر، غذاي تكميلي و تغذيه مصنوعي) زمان (2 ساعت). 

بند 59: به دو بند تفكيك گرديد:

-        شيردهي در بيماريهاي مادر و شيرخوار (1 ساعت) مورد نياز از بند 8 تامين گرديد.

-        اثر داروها برروي جنين و نوزاد و شير مادر (1 ساعت) 

ضمنا دو سرفصل زير نيز به برنامه افزوده گرديد كه يك ساعت مورد نياز دو سر فصل از بند 9 تامين گرديده است. 

-        باورهاي غلط در مورد ناكافي بودن شير مادر (1 ساعت) 

-        حمايت هاي اجتماعي و خانوادگي از زنان شيرده.




اصول كلي تغذيه

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري (24 ساعت)

پيش نياز: بيوشيمي

سرفصل دروس:

بخش اول: نقش و اهميت تغذيه: 

- مقدمه: مسائل و مشكلات تغذيه اي در ايران و جهان – اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سلامت جامعه – نشريات علمي مربوط به غذا و تغذيه 

- اصول كلي تغذيه – اهداف – تاريخچه و تعاريف – تركيب شيميائي بدن

بخش دوم – مواد مغذي و منابع اصلي آنها (7 ساعت)

كربو هيدراتها – چربيها – پروتئين 

- انرژي – تعريف – روشهاي اندازه گيري و نيازهاي انرژي – تعادل انرژي

- آب و املاح و ويتامين ها

توضيح اينكه تاكيد ميشود از كل دقت پيش بيني شده 2 ساعت جهت «انرژي» و 2 ساعت جهت تدريس «آب و املاح و ويتامينها» درنظر گرفته شود.

بخش سوم – شناخت غذا (2 ساعت) 

- گروه هاي غذائي (2 ساعت) 

- موارد استعمال و استفاده از جداول تغذيه اي R.D.A, W.H.O-F.A.O

- جداول مواد غذائي خام و پخته

- بخش چهارم – شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائي منطقه اي در رابطه با وضع تغذيه فرم و جامعه و تنظيم برنامه غذائي (2 ساعت) 

- ابعاد مختلف عادات غذايي جامعه 

-تنظيم برنامه غذائي

- نقش برنامه ريزي تغذيه اصولي (نقش دولت – سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار غذا و تغذيه) باختصار

- نقش شيرمادر در تامين نيازمنديهاي غذائي نوزادان و شيرخواران (1 ساعت) 

بخش پنجم – تغذيه گروه هاي آسيب پذير (6 ساعت) 

- نيازمنديهاي تغذيه اي مادران در دوران بارداري و شيردهي

- نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و كودكان

- نيازمنديهاي تغذيه اي سالمندان

بخش ششم – روشهاي ارزشيابي وضع تغذيه (4 ساعت).

- بررسي باليني وضع تغذيه 

- بررسي آنتروپومتريك

- بررسي مصرف مواد غذائي

- بررسي شيميائي

- بررسي اقتصادي – اجتماعي

بخش هفتم – بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و نحوه پيشگيري از آن (7 ساعت)

- مثلث بيماري زائي سوء تغذيه 

- فقر پروتئين – انرژي ((P.E.N – كمخونيهاي تغذيه اي (آهن – اسيدفوليك ويتامين (B – گواتراندميك

- گزروفتالي – راشي تيسم – كمبود روي

- اسكوربوت – بربري – پلاگر

- نمايش اسلايدهاي مربوط بعلائم سوء تغذيه جهت دانشجويان

بخش هشتم – بهداشت مواد غذائي (2 ساعت) 

- اصول نگهداري مواد غذائي از نظر حفظ سلامت مواد مغذي – فرآيند – اتلاف مواد غذائي 

- مسموميتهاي موادغذائي 

52 – بيماريهاي خونريزي دهنده                                                                                1 ساعت 

53 – نارسائي قلب در نوزادان و كودكان                                                                    1 ساعت

54 – كم خونيها                                                                                                      2 ساعت

55 – شوك و اغماء                                                                                                1 ساعت

56 – حوادث و مسموميت ها و اصول پيشگيري آنها                                                     1 ساعت

57 – بيماريهاي بدخيم شايع در كودكان                                                                    2 ساعت

58 – بيماريهاي شايع رواني ورفتاري در كودكان، مشكلات آموزشي كودكان، 

بهداشت رواني اطفال و عقب ماندگي ذهني                                                                 2 ساعت

59 – اثر داروها بر روي جنين درنوزاد

- الف – شيردهي در بيماريهاي مادر و شيرخوار                                                          1 ساعت

- ب- اثر داروها بر روي جنين و نوزاد و شير مادر                                                        1 ساعت

60 – توده هاي شكمي در اطفال                                                                               1 ساعت

61 – جنين و ارتباط متقابل آن با مادر                                                                        1 ساعت

62 – بيماريهاي تنفسي در نوزادان                                                                              1 ساعت

63 – اختلالات شايع متابوليكي در نوزادان (غير از كلسيم)                                            2 ساعت

64 – كوتاهي قد                                                                                                     1 ساعت

65 – بيماريهاي عضلاني در كودكان                                                                         2 ساعت

66 – هيپرتانسيون در كودكان                                                                                   1 ساعت

67 – استفراغ در نوزادان و كودكان                                                                           1 ساعت

68 – باورهاي غلط در مورد ناكافي بودن شير مادر                                                       1 ساعت

69 – حمايت اجتماعي و خانوادگي از زنان شيرده                                                       1 ساعت




 بهداشت عمومي 3 – بهداشت خانواده و امور جمعيتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دروس:

1 – كليات اكولوژي انساني (تعريف و قلمرو و مطالعات و مسائل مطروحه در اكولوژي انساني، محيط زيست انساني)       1 ساعت

2 – محط اجتماعي انسان (تعريف جامعه، اجتماع و جمعيت با تاكيد بر اهميت و نقش خانوار و خانوار در بافت و ساخت اجتماعي)                                                                                                                             1 ساعت

3 – كليات جمعيت شناسي (جمعيت و ساختار جمعيت، روندهاي تغيير جمعيت)             1 ساعت

4 – سياستهاي جمعيتي و تنظيم خانواده                                                                      1 ساعت

5 – تعريف و دامنه خدمات جامع بهداشت خانواده                                                       1 ساعت

6 – شاخص هاي مهم در بهداشت خانواده و روند آنها در ايران (ميزان مواليد باروري ازدواج، مرگ و مير، اميد به زندگي) و ميزان رشد جمعيت و تغييرات آن                                                                                        2 ساعت

7 – بهداشت و مراقبتهاي پيش از ازدواج و قبل از دوران بارداري و آماده سازي جهت شيردهي 1 ساعت

8 – كليات حاملگي، علائم بارداري، بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و آماده سازي مادر براي شيردهي موفق و تاثير آن بر سلامت مادر و نوزاد و كاهش مرگ و مير آنان                                                                       4 ساعت 

9 – كليات بهداشت و مراقبتهاي حين زايمان پس از زايمان و دوران شيردهي                   1 ساعت

10 – بارداريها و نوزادان آسيب پذير (با احتمال مخاطره)                                              1 ساعت

11 – تنظيم خانواده و جنبه هاي كلينيكي آن                                                               2 ساعت

بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي و نارس و ساير نوزادان آسيب پذير به دو بند جداگانه

12 – الف – بهداشت و مراقبت نوزادان طبيعي با تاكيد بر هم اتاقي مادر و كودك           1 ساعت

ب – بهداشت و مراقبت نوزادان نارس و آسيب پذير                                                     1 ساعت

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي                                                                       5 ساعت

- تعريف، اهميت، اپيدميولوژي و پاتولوژي بيماريهاي اسهالي (اسهال هاي حاصله از اشرشياكولاي وبا و اسهالهاي حاصله از ويبريوها، اسهال هاي انگلي و عفونتهاي حاصله از سالمونلاها، شيگلا ها و....                                1 ساعت

- تعريف و انواع دزئيدراتاسيون و تشخيص درجات آن

 (سوال مشاهده، لمس و توزين)                                                                                 1 ساعت

- درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزهيدراتاسيون و درمان دزهيدراتاسيون (سرمهاي وريدي، سرمهاي خوراكي O.R.S و دلايل تاثير و نحوه كاربرد آن) و نقش شيرمادر، رژيم هاي غذائي آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد اسهال        2 ساعت

- نقش شير مادر، آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس در پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي                                                                                                                             1 ساعت

ساير بيماريهاي مهم                                                                                                  4 ساعت

- كلياتي درباره ساير بيماريهاي عفوني مهم شايع در ايران (سل – تب مالت – مالاريا)

- كلياتي درباره بعضي از بيماريهاي خاص در ايران (هاري، جذام و....)

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غير واگير (سرطانها روماتيسم و بيماريهاي قلبي حوادث و مسموميتها و ....) 




بهداشت عمومي 2 – اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دروس

- تعريف اپيدميولوژي، برخورد اكولوژيك با بيماريها                                                   1 ساعت

- واژه هاي متداول در اپيدميولوژي                                                                             1 ساعت

- عوامل بيماريزاي فيزيكي – شيميائي و بيولوژيك                                                      4 ساعت

- عوامل ميزبان                                                                                                        1 ساعت

- عوامل محيط فيزيكوشيميائي بيولوژيك و اجتماعي                                                    1 ساعت

- پيشگيري و مراحل مختلف آن                                                                                 2 ساعت

- كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك (بطور اختصار)                                               3 ساعت

- اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها (نحوه جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و نمايش آنها برحسب زمان، مكان و شخص) استفاده از آمار در اپيدميولوژي                                                                                                 6 ساعت

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن (برنامه گسترش ايمن سازي كشور (EPI           6 ساعت

- كلياتي در باره شش بيماري قابل پيشگيري بوسيله واكسن و مكانيسم ايمني (ذاتي و اكتسابي) و استفاده از آن 2 ساعت

- واكسن ساخت، نگهداري (زنجيره سرما) و كاربرد آن                                                2 ساعت

- نحوه تشكيل و اداره يك مركز واكسيناسيون و انجام برنامه و چگونگي ارزشيابي عملي برنامه E.P.I 2 ساعت

 

بهداشت عمومي 1 – اصول خدمات بهداشتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت) 

پيش نياز: ندارد

- كليات تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومي دامنه فعاليت در بهداشت عمومي طيف سلامت 2 ساعت

- بهداشت و تندرستي در دين مبين اسلام                                                                    2 ساعت

- وضع موجود در مسائل بهداشتي درماني در ايران و چگونگي تعيين نيازهاي بهداشتي درماني در جوامع شهري و روستائي و اهميت مراقبتهاي بهداشتي اوليه      2 ساعت

- عوامل اساسي در مراقبتهاي بهداشتي اوليه    2 ساعت

- آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتي و درماني و تاثير آن بر مشاركت مردم در اين خدمات           2 ساعت

- بهداشت محيط (باتوجه كامل به تامين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي بيماريهاي ناشي از آب: مشخصات اپيدمي هاي آن تصفيه آب در سطح خانواده بيماريهاي منتقله بوسيله مواد غذائي حاملين بيماريها، بهسازي محل توليد توزيع و مصرف غذا آلودگي هوا و بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا

* كليات درباره مراقبتهاي بهداشتي مادران و كودكان (قبل از سن مدرسه و بعد از سن مدرسه) با تاكيد بر امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد و نقش شير مادر 

در آن                                                                                                                     2 ساعت

- برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي شايع و بومي                                                        2 ساعت

- ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني                                                                   2 ساعت 

- كليات بهداشت حرفه اي باتوجه كامل به بيماريهاي ناشي از كار و اصول و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي حرفه اي    4 ساعت

- نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي جهان و ايران و سازمانهاي بين المللي                     2 ساعت

- سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور                                               2 ساعت

- مديريت برنامه ريزي و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در ايران                             2 ساعت






آيين نامه ي شرح وظايف كارورزان دوره ي دكتراي عمومي پزشكي

كارورز پزشكي به دانشجوي مرحله ي پاياني دكتراي عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه آموزش هاي نظري و دوره عملي كارآموزي را به پايان رسانده باشد و مجاز به كاربرد آموخته هاي قبلي، تحت نظارت اعضا هيات علمي، براي كسب مهارت هاي حرفه اي براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است. مسؤوليت كارورزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رييس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. تشخيص موارد اورژانس در اين آيين نامه بر عهده ي پزشك معالج و در ساعات كشيك بر عهده ي پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق ميگردد. 

شرح وظايف كارورز مطابق بندهاي زير است:

الف – كليات:

1. حفظ و رعايت شؤون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ي ساعات حضور در بيمارستان.

2. رعايت مقررات داخل گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه.

3. رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

پ – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4. اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، ارزيابي و طرح برنامه تشخيصي درماني از كليه ي بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب.

5. ويزيت بيماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشك معالج يا دستيار.

6. پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار. 

7. نوشتن برگه ي سير بيماري.

8. نوشتن دستورات پزشكي تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار.

9. نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره (on-and off-service notes)

10. نوشتن خلاصه ي پرونده زيرنظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

11. نوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

12. نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جمله MRI,CT Scan[1]، راديوگرافي، سونوگرافي، آندروسكوپي، آنژيوگرافي و كليه ي برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد. 

13. حضور با بالين بيماراني كه احيا مي شوند و انجام CPR.[2]

14. حضور بر بالين بيماران بدحال و آنهايي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و هر بيماري كه در بخش نياز به ويزيت مجدد داشته باشند.

15. كنترل علائم حياتي و مراقبت از بيماران پس از انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي نظير بيوپسي كبد، بيوپسي كليه، يا كساني كه براي آنها تست هاي خطير نظير محروميت از آب يا تست تحمل گلوكز و انسولين انجام مي شود، تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش.

16. همراهي با بيماران بدحال كه علائم حياتي بي ثبات داشته باشند و بيماراني كه نياز به مراقبت هاي خاص پزشكي دارند و امكان بروز عارضه اي آنها را تهديد مي كند، در انتقال به بخش هاي ديگرو يا ساير بيمارستان هاي با نظر پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك. 




 

پ – اقدامات تشخيصي – درماني: 

17. انجام اقدامات زير بر عهده ي كارورز مي باشد: 

گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بيماران ترجيحا هم جنس به جز در شيرخواران؛ گرفتن گازهاي خون شرياني (ABG)[3]؛ تهيه ي لام خون محيطي؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گيري براي كشت گلو؛ بخيه زدن و كشيدن بخيه؛ انجام تست PPD[4] و خواندن آن؛ تفسير مقدماتي ECG[5] و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شست و شوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند؛ انجام شست و شوي گوش؛ تامپون قدامي بيني، چك كردن مشخصات كيسه خون يا فرآورده خوني براي تزريق خون يا فرآورده به بيمار. 

18. انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار بر عهدة كارورز مي باشد: 

نوشتن نسخه هاي دارويي بيماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه و airway؛ گرفتن زايمان واژينال؛ انجام اينداكشن در زايمان؛ كنترل ضربان قلب جنين (FHR)[6] و انقباضات رحم و حركات جنين؛ گذاشتن IUD[7]، كورتاژ، خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم؛ كوتر خون ريزي بيني؛ كارگذاري كشش پوستي؛ آتل گيري؛ گچ گيري ساده؛ انجام پونكسيون لومبار (LP)[8]؛ آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان؛ پونكسيون مفصل زانو؛ تزريق داخل نخاعي (intrathecal) و داخل مفصل؛ انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن (ingrowing nail، تخليه ي آبسه؛ نمونه گيري سوپراپوبيك؛ گذاشتن chest tube؛ كشيدن (tap) مايع آسيت و پلور؛ colon washout؛ تزريق داروهاي خطرناك؛ تعويض لوله ي نفروستومي يا سيستوستومي؛ درناژ سوپراپوبيك مثانه؛ گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شيرخواران؛ كات دان و هر اقدام تشخيصي درماني تهاجمي ديگر كه ممكن است در برنامه آموزشي كارورزان پيشنهاد شده باشد.

19. انجام امور زير به منظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزي حداكثر به مدت 6 ماه و به تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده ي كارورز مي باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك (چنانچه در دانشكده اي اين مهارت ها در دوره كارآموزي كسب شده باشد به تشخيص دانشكده كارورزان از انجام اين وظيفه معاف مي باشند): 

تزريق؛ رگ گيري (IV cannulation)؛ نمونه گيري وريدي (venous blood sampling)؛ نمونه گيري براي كشت خون؛ گرفتن ECG؛ پانسمان ساده؛ رنگ آميزي گرم؛ تفسير ميكروسكوپي نمونه ي ادرار و لام خون محيطي؛ ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه؛ فيزيوتراپي تنفسي.

20. انجام امور زير تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك بر عهدة كارورز مي باشد: 

كنترل و چارت علائم حياتي و Intake/output؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز كردن گچ؛ فلبوتومي؛ نوشتن برگه هاي درخواست پاراكلينيك كه نياز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به آزمايشگاه؛ پي گيري. حضوري جواب اقدامات پاراكلينيك؛ همراهي بيماران به قسمت هاي ديگر بيمارستان؛ آمبو زدن؛ حضور پيوسته (standby) بر بالين بيمار؛ شيمي درماني؛ انتقال بسته هاي خون 

ت – شركت در همايش هاي آموزشي 

21. حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج يا دستيار بخش.

22. شركت در درمانگاه طبق برنامه ي تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه و معرفي به پزشك معالج يا دستيار و نوشتن نسخه با نظارت پزشك معالج يا دستيار.

23. شركت در راندهاي تحويلي و سپردن بيماران خطير به كارورز كشيك بعد. 

24. شركت منظم و فعال در كليه ي جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هاي management، اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي مگر در مواردي كه به علت حضور در اورژانس يا بر بالين بيماران بدحال در بخش به تاييد پزشك معالج يا دستيار مربوط، امكان پذير نباشد.

25. معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي يا ساير كنفرانس ها طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي، بيان علت درخواست اقدامات پاراكلينيك و تفسير نتايج آن ها و اقدامات درماني.

26. ارائه ي كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظيم شده توسط مسؤول آموزش بخش يا دستيار ارشد. 

ث – حضور در بيمارستان:

27.زمان حضور در بيمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسؤول آموزش كارورزان هر بخش موظف است براي كليه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند.) 

28. حداكثر تعداد كشيك، ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان هشت شب در ماه و در گروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارورز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامة آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند.

29. تنظيم برنامه ي چرخش كارورزان در بخش ها و كشيك ها به عهده ي پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و يا در صورت تفويض اختيار و با نظارت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان به عهده كارورز ارشد است.

30. جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان پس از كسب موافقت پزشك معالج يا دستيار بخش.

31. ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است. 

32. خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان مقدور است.

33. به طور كلي، اولويت با جلسات و همايش هاي آموزشي است مگر در مواردي كه با نظر پزشك يا دستيار مستقيم، وجود خطر جاني براي بيمار، انجام امور تشخيصي – درماني را در اولويت قرار دهد. 

34. در مورد دوره ي كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت، بايد مطابق آخرين «برنامه دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي» مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/78 عمل شود و بر اهميت اين دوره تاكيد گردد. 

35. موارد تخلف كارورزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظاف و يا شكايات كارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود. 

36. مديران گروه ها و رؤساي بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي مسؤول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. رؤساي دانشكده هاي پزشكي بر حسن اجراي آيين نامه نظارت خواهند داشت.

37. اين آيين نامه در 37 ماده در تاريخ 11/3/1381 در هيجدهمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تصويب شد و كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي مغاير با اين آيين نامه از تاريخ تصويب اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است. 
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مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/1378




مقدمه

بدنبال نداي تحولات جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در سال 1978 در آلماتا شروع و استراتژي PHC را بعنوان گامي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 1988، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آموزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ التحصيلان در شناسائي مشكلات بهداشتي – درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزايش يابد كه منجر به تغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد. 

در كشورما نيز از سال 1364 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهده اين وزارت خانه نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد. چرا كه توانمندي يك پزشك در پاسخگوئي بهتر به نيازهاي بهداشتي – درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد. براين اساس از سال 1364 دوره يك ماهه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه بهداشتي درماني كشور و شناخت واقعي مشكلات بهداشتي – درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي – درماني در برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد. 

متعاقب آن بخش هاي پزشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدند. از آن زمان تاكنون تلاش هاي اساسي در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته است. بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين با مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت طرح درس مدون تهيه و در اختيار دانشگاه ها قرار گرفت. در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در اكثر دانشگاه ها و تنوع تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و همچنين امكانات و شرايط موجود، هر دانشگاهي برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به وجود آوردند. 

در سال 1377 با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه هاي پزشكي اجتماعي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي در شهريور ماه 1377 گرديد. در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه ها و به دليل شرايط متفاوتي كه ازنظر تعداد كارورز، امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد. 

آنچه در پيش روي داريد حاصل تلاش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه پس از برگزاري كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظر خواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است. 




بسمه تعالي

عنوان: برنامه درسي دوره كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

رده دانشجوئي: دانشجويان پزشكي عمومي در مقطع كارورزي

طول دوره: يكماه با بيتوته

محل اجرا: كارگاه توجيهي در محل بخش پزشكي اجتماعي

          مراكز بهداشتي – درماني منطقه تحت پوشش دانشگاه

         منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي – درماني

مجري: گروه پزشكي اجتماعي

حيطه يادگيري: شناختي – نگرشي – مهارتي

استراتژي آموزشي: 

دانشجو محوري[9]، يادگيري در جامعه[10]، مشاركت فعال[11]، يادگيري با عمل[12]، حل مساله[13]

محتواي آموزشي: (براساس حداقلهاي نيازهاي آموزش و مبتني بر رفتارهاي ويژه عيني

شيوه ارزشيابي: مرحله اي و نهايي با استفاده از: 

-        چك ليست

-        فرمهاي گزارش روزانه

-        فرمهاي نظارتي

-        تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده توسط كارورزان

-        فرم حضور و غياب

منابع آموزشي: منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي – درماني – (با كليه واحدها و مراكز موجود در آن، اهالي منطقه) مركز بهداشتي – درماني مربوطه (با كليه واحدها و خدمات موجود و پرسنل آن) 

-        اعضاء هيات علمي بخش پزشكي اجتماعي

-        برنامه آموزشي دوره

-        كاورزان شركت كننده در دوره 

مراجع آموزشي: در قسمت طرح درسهاي هر بخش بطور اختصاصي قيد شده است.

پشتيباني: حمايت هيات رئيسه و معاونت آموزشي دانشگاه از برنامه كارورزي، بودجه مستقل، نقليه، محل اقامت كارورزان، همكاري و هماهنگي معاونت بهداشتي، مركز بهداشت شهرستان با بخش پزشكي اجتماعي، نظارت و هدايت مستمر اعضاء هيات علمي بخش پزشكي اجتماعي 

 




برنامه درسي دوره كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت

 

اهداف دوره: 

هدف كلي: كسب مهارت كارورز در مديريت سلامت جامعه بمنظور ايفاي نقش آينده خود

اهداف بينابيني:

كسب مهارت كارورز در: 

* الف) مديريت نظام عرضه خدمات بهداشتي - درماني

** ب) مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش

ج) مديريت حل مشكلات بهداشتي – درماني

 

 

 

 

 

 

 

* انتظار مي رود آشنائي با ساختار و شرح وظايف و گردش كار مراكز بهداشتي – درماني و در سطوح مختلف در دوره كارآموزي انجام شده باشد. 

** انتظار مي رود مهارت اداره بيمار (Patient Management) در سطح فرد در بخش هاي باليني مربوطه كسب شده باشد. 

 




الف – مديريت نظام عرضه خدمات بهداشتي – درماني

 

اهداف اختصاصي: پس از اتمام دوره كارورزان قادر خواهند بود: 

 

الف – 1) منطقه تحت پوشش خود را براساس دستورالعمل آموزشي مربوطه با صحت قابل قبول ارزيابي نمايند. 

الف – 2) خدمات بهداشتي – درماني جاري در مركز بهداشتي – درماني محل استقرار خود را طبق دستورالعمل آموزشي مربوطه يا صحت قابل قبول شناسائي و گزارش  نمايند.

الف – 3) باتوجه به اطلاعات بدست آمده در بند 1 و 2 حداقل 5 مشكل بهداشتي عمده در منطقه را ليست و اولويت بندي  نمايند.

الف – 4) در اجراي حداقل يك برنامه كشوري جاري در مركز بهداشتي – درماني محل استقرار خود با موافقت گروه پزشكي اجتماعي و تحت نظر مربي مشاركت نموده و نتيجه را گزارش نمايند. 

الف – 5) خدمات مورد نظر را با تاكيد بر PHC مطابق دستورالعمل و با كمك چك ليست با صحت مورد قبول پايش نمايد.

الف – 6) براساس نتايج بدست آمده از پايش فوق جهت بهبود خدمات واحد مربوطه حداقل يك پيشنهاد علمي ارائه نمايند. 

 




هدف ب: مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش

ب 1: بيماريهاي بومي موجود در منطقه را طبق اصول اپيدميولوژي شناسائي و گزارش نمايند. 

ب 2: كليه مراحل شناسائي و كنترل يك اپيدمي را با صحت مورد قبول بيان كنند.

ب 3: در برنامه شناسائي و كنترل همه گيري (در صورت وقوع) مطابق شرح وظايف يك پزشك مشاركت نمايند. 

ب 4: حداقل پنج بيمار مراجعه كننده را باتوجه به سطوح پيشگيري و ارجاع و اصول اپيدميولوژي در فرد، خانواده و جامعه بررسي و طبق فرم مربوطه گزارش نمايند. 

ب 5: با استفاده از دستورالعمل هاي موجود، بيماريهاي قابل گزارش را با صحت مورد قبول در فرم مربوطه ثبت و گزارش نمايند. 

هدف ج: مديريت حل مشكلات بهداشتي – درماني 

ج 1 – برنامه تفصيلي موجود در مركز بهداشتي درماني را طبق اصول برنامه ريزي تفصيلي نقد نمايند.

ج 2- يكي از مشكلاتي را كه در نقد برنامه تفصيلي شناسائي نموده است انتخاب نمايد و براي آن طرح مداخله اي آموزشي مناسب را كه قابل انجام در مدت حضور در عرصه است تهيه كند. 

ج 3 – طرح تهيه شده را اجرا نمايد. 

ج 4 –نتيجه ارزشيابي طرح اجرا شده را تهيه و گزارش نمايد. 

* هدف ب 2 اگر چه در حيطه شناختي تنظيم گرديده ولي به عنوان يك ضرورت براي دوره كارورزي محسوب مي شود. 
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مقدمه

بدنبال نداي تحولات جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در سال 1978 در آلماتا شروع و استراتژي PHC را بعنوان گامي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 1988، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آموزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ التحصيلان در شناسائي مشكلات بهداشتي – درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزايش يابد كه منجر به تغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد. 

در كشور ما نيز از سال 1364 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهده اين وزارت خانه نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد. چرا كه توانمندي يك پزشك در پاسخگوئي بهتر به نيازهاي بهداشتي – درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد. براين اساس از سال 1364 دوره يك ماهه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه بهداشتي درماني كشور و شناخت واقعي مشكلات بهداشتي – درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي – درماني در برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد. 

متعاقب آن بخش هاي پزشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدند. از آن زمان تاكنون تلاش هاي اساسي در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته است. بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين با مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي و مسئولين و دست اندركاران سرانجام برنامه دوره كارآموزي و كارورزي بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت طرح درس مدون تهيه و در اختيار دانشگاه ها قرار گرفت. در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در اكثردانشگاه ها و تنوع تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و همچنين امكانات و شرايط موجود، هر دانشگاهي برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به وجود آوردند. 

در سال 1377 با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه هاي پزشكي اجتماعي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي در شهريور ماه 1377 گرديد. در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه ها و به دليل شرايط متفاوتي كه از نظر تعداد كارورز، امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد. 

آنچه در پيش روي داريد حاصل تلاش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه پس از برگزاري كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظرخواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است. 




برنامه درسي دوره كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

هدف كلي:

شناخت نظام شبكه بهداشت و درمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثر تر وظايف شغلي آينده خود در راستاي حفظ، تامين و ارتقاء سلامتي فرد و جامعه.

اهداف بينابيني: 

1 – شناخت ساختار[14] شبكه بهداشت و درمان كشور

2 – شناخت وظايف شبكه بهداشت و درمان كشور

3 – شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبكه با جامعه و ديگر بخشها

4 – شناخت وظايف شغلي پزشك در قالب سطوح شبكه

5 – شناخت راه كارهاي برآورد نياز جامعه از طريق مصاحبه با فرد[15]، مشاهده[16]، مصاحبه در جامعه[17]، مباحثه با گروه موردنظر[18]

6 – ايجاد علاقه در دانشجويان براي همكاري با فعاليتها و برنامه هاي نظام ارائه خدمات و كار در اين نظام در راستاي نيازهاي جامعه 

7 – بهبود نگرش دانشجويان براي ارائه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت خدمات

اهداف اختصاصي

1 -1- دانشجو پس از حضور در خانه بهداشت با حضور مربي وضعيت موجود ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقاسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 2- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشتي درماني، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه مقايسه و نقايص را بيان نمود.

1 -3- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشتي درماني، شهري ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمود. 

1 – 4- دانشجو پس از حضور در پايگاه بهداشتي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 5- دانشجو پس از حضور در شبكه بهداشت و درمان، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد.

1 – 6- دانشجو پس از حضور در مركز بهداشت شهرستان ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد. 

1 – 7 – دانشجو پس از حضور در بيمارستان شهرستان (پلي كلينيك تصخصي) ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد. 

1 – 8 – دانشجو پس از حضور در آموزشگاه بهورزي ساختار اين واحد را در بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد. 

1 – 2- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به مراقبت از كودكان اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد. 

2 -2- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به مادران باردار اين خدمات را درحد دستوالعمل هاي مربوطه انجام دهد. (با رعايت ضوابط شرعي) 

2 – 3- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به تنظيم خانواده اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد. (با رعايت ضوابط شرعي) 

2 -4- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهبود تغذيه اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد. 

2 – 5- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به آموزش بهداشت اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد. 

2 – 6- دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت محيط اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 7 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت حرفه اي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 8 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به درمان علامتي بيماريها و تامين داروهاي اساسي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 9 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت دهان و دندان اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 10 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بهداشت مدارس اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 11 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به كنترل بيماريهاي شايع و بومي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 12 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به ايمن سازي اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

2 – 13 – دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به بيماريهاي ادغام شده در شبكه مانند (بهداشت روان، ديابت، سل و...) اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد.

3 -1 – دانشجو يك مسئله از نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني را تحت نظر مربي از طريق ارتباط با سطوح مختلف آن و طبق دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد. 

3 – 2- دانشجو يك مورد ارجاع را در سطوح مختلف طبق دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد. 

3 – 3- دانشجو در كنار تيم ارائه خدمات و با حضور در يكي از جلسات رابطين، شوراي بهداشتي روستا (هركدام وجود دارد) با جامعه مربوطه ارتباط برقرار نمايد. 

3 – 4- دانشجو تحت نظر مربي با پيگيري يك مسئله بهداشتي كه در نظام ارائه خدمات جاري است در كنار تيم از طريق شوراي محل با ساير ارگانها در محدوده فعاليت خود ارتباط برقرار نمايد.

4 – 1- دانشجو با حضور تيم خدمات بهدشاتي اوليه در مركز بهداشتي درماني (در جلسات سياري يا در خود مركز) در انجام وظايف حرفه اي (مديريت بيماران يا مراجعين، شامل شرح حال و معاينه فيزيكي با تاكيد بر جنبه هاي خانوادگي و اجتماعي طبق دستورالعمل و بلوك بهورزي) مشاركت نمايد. 

4 – 2- دانشجو با حضور در تيم خدمات بهداشتي اوليه مركز بهداشتي درماني (درجلسات سياري يا در خود مركز) در انجام وظايف سازماني (شامل پايش، نظارت و ارزشيابي و....) طبق دستورالعمل هاي مربوطه مشاركت نمايند.

5 -1- دانشجو با استفاده از منابع اطلاع رساني واحد ارائه كننده خدمت و ابزارهاي ارزيابي نيازهاي جامعه (مصاحبه فردي، مشاهده، مباحثه با گروه موردنظر، مصحبه در جامعه و ...) نيازهاي جامعه تحت پوشش را ليست كند. 

5 – 2- دانشجو يكي از نيازهاي ليست شده را كه به نظر قابل حل مي رسد تجزيه و تحليل نموده علل آنرا مشخص نمايد. 

5 – 3- دانشجو با استفاده ازنتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات و شاخصها و درك مغايرت ها (كه در بند 5 – 2- اشاره شده است) راه حل عملي را ارائه نمايد.

5 – 4- دانشجو در انجام يكي از راهكارهاي عملي انتخاب شده توسط كارورز و يا كاركنان بهداشتي مشاركت نمايد. 




استراتژي آموزش

با تكيه بر مشاركت فعال دانشجو از طريق فعاليتهاي يادگيري درون جامعه[19]، فعاليت يادگيري از طريق حل مساله[20] و مبتني بر وظيفه[21] مي باشد. 

روش آموزش: 

از روشهاي زير در آموزش اين دوره استفاده مي شود.

1 – مشاركت در ارائه خدمات[22]

2 – شبيه سازي[23]

3 – نشان دادن[24]

4 – ايفاي نقش[25]

محتواي آموزش: 

براساس اجزا و اصول PHC منطبق بر بلوك هاي بهورزي و دستورالعملهاي مربوطه.

زمانبندي كل دوره بصورت زير مي باشد: 

الف: سه روز اول در آموزشگاه بهورزي شامل: 

·        يك روز جهت يادآوري[26] مطالب نظري قبلي

·        دو روز جهت نشان دادن[27] فعاليتهاي خانه بهداشت

ب: * چهارده روز در خانه بهداشت جهت شناخت عملكرد و محتواي خدمات در خانه بهداشت (با بيتوته)

ج: * دو روز در مركز بهداشتي – درماني، روستايي جهت شناخت عملكرد و محتوا (با بيتوته) 

د: * دو روز در مركز بهداشتي – درماني شهري و پايگاه بهداشتي جهت شناخت عملكرد و محتوا

ه: * يك روز مركز بهداشت شهرستان جهت شناخت عملكرد و محتوا 

و: * يك روز بيمارستان يا پلي كيلينيك تخصصي جهت شناخت علمكرد و محتوا

ز: * يك روز امتحان عملي هدف دار در عرصه (OSFE)[28]

ح: * يك روز نشست با اعضاي گروه پزشكي اجتماعي و شبكه مربوطه 




 

 

 

آيين نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتري

عمومي پزشكي

 

كارآموز پزشكي به دانشجوي دكتري عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه مقاطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء هيات علمي و براي اخذ مدرك دكتري پزشكي است. مسئوليت كارآموزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رئيس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطلاق مي گردد. 

دوره كارآموزي مي تواند به دو دوره كارآموزي پايه يا استيودنتي و كارآموزي پيشرفته يا اكسترني تقسيم شود. در دوره استيودنتي دانشجو عمدتا نقش نظاره كننده و مشاهده گر داشته و در دوره اكسترني مي تواند تحت نظر پزشك معالج يا دستيار، فعاليت هاي تشخيصي و درماني مندرج در اين آيين نامه را انجام داده تا بتواند براي انجام وظايف آينده خود بعنوان كارورز آمادگي لازم را كسب نمايد. 

شرح وظايف كارآموز مطابق بندهاي زير است: 

الف – كليات: 

1 – حفظ و رعايت شئون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان

2 – رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه

تبصره: مقررات گروه و بخش نبايد با آيين نامه هاي ابلاغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي منافات داشته باشد.

3 – رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

4 – اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، تفسير و پيگيري نتايج آزمايشات و بررسي هاي پاراكلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك.

5 – ويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه كارورز و دستيار و پزشك معالج و اطلاع از كليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و يا ويزيت بيماران سرپايي.

6 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه پي گيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارش هاي پارا كلينيكي بيمار.

7 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره (on-and off service notes)

8 – در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جمله MRI, CT Scan، راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسكوپي، آنژيوگرافي و كليه برگه هاي درخواست پاراكلينيگ ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد. 

پ – اقدامات تشخيصي – درماني: 

9 – فراگيري امور زير به منظور كسب مهارت حداكثر به مدت 6 ماه و با تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده كارآموز مي باشد. بديهي است باتوجه به راه اندازي مراكز آموزش مهارتهاي باليني لازم است اين مهارتها قبل از مواجه با بيمار واقعي در اين مراكز و به نحو مقتضي به كارآموزان آموزش داده شود.

* تزريق

* رگ گيري (IV Cannulation)

* نمونه گيري وريدي (venous blood sampling)

* نمونه گيري براي كشت خون

* گرفتن ECG و تفسير آن 

* پانسمان ساده

* رنگ آميزي گرم و مشاهده لام 

* تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار و لام خون محيطي

* ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه

* فيزيوتراپي تنفسي

* تهيه لام خون محيطي

* نمونه گيري از گلو و زخمها 

10 – انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار مي تواند توسط كارآموز انجام شود: 

* گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده 

* گذاشتن سوند ادراري بجز در نوزادان و شيرخواران (ترجيحاً در بيماران هم جنس) 

* گرفتن گازهاي خون شرياني (ABG)

* فلبوتومي

* بخيه زدن و كشيدن بخيه 

* انجام تست PPDو خواندن آن 

* انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شستشوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند.

* انجام واكسيناسيون روتين اطفال در خانه هاي بهداشت و يا درمانگاه ها

* انجام شستشوي گوش

* كنترل ضربان قلب جنين (Fetal Heart Rate) و انقباضات رحم و حركات جنين

* گچ گيري ساده و باز كردن گچ

11 – كارآموزان در موارد زير تنها مي تواند انجام هر كدام از اين اعمال را توسط فراگيران مقاطع بالاتر (كارورز يا دستيار) مشاهده نمايند: 

* مشاهده تامپون قدامي بيني 

* مشاهده خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم

* مشاهده كوتر خون ريزي بيني

* مشاهده گذاشتن لوله تراشه و airway

* مشاهده كارگذاري كشش پوستي

* مشاهده آتل گيري

* مشاهده انجام پونكسيون لومبار (Lumbar puncture)

* مشاهده تخليه آبسه

* مشاهده نمونه گيري سوپراپوپيك

* مشاهده كشيدن (tap) مايع آسيت و پلور

* مشاهده و يادگيري CPR

* مشاهده و يادگيري زايمان طبيعي

* مشاهده آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان

* مشاهده پونكسيون مفصل زانو

* مشاهده تزريق داخل نخاعي (Intrathecal) و داخل مفصلي

* مشاهده انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن (ingrowing nail

* مشاهده گذاشتن chest tube

* مشاهده تزرق داروهاي خطرناك

* مشاهده تعويض لوله نفروستومي يا سيستوستومي

* مشاهده درناژ سوپراپوبيك مثانه

* مشاهده گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان

* مشاهده سونداژ ادراري شيرخواران

* مشاهده كات دان

* مشاهدة هر اقدام تشخيصي، درماني و تهاجمي ديگر كه در برنامه آموزشي مصوب كارورزان پيشنهاد شده است.

* بقيه موارد مشابه كه در اين آيين نامه نيامده است. 

ت – شركت در همايش هاي آموزشي: 

12 – شركت منظم و فعال در كليه كلاس هاي درس تئور و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كلاس هاي management، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

13 – حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج.

14 – شركت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالج يا دستيار.

15 – معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

16 – ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش يا دستيار ارشد. 

ث – حضور در بيمارستان: 

17 – حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده (مسئول آموزش كارآموزان هر بخش موظف است براي كليه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام كند). 

18 – حداكثر تعداد كشيك، براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين و در هر صورت از 10 شب درماه تجاوز نخواهد كرد. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان 5 شب در ماه و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارآموز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند. ساعت كشيك كارآموزان براساس امكانات و شرايط هر دانشكده پزشكي تعيين مي گردد. 

19 – تنظيم برنامه چرخش كارآموزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيار مسئول آمزوش كارآموزان است. 

20 – جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست، مگر با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان. 

21 – ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.

22 – خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان مقدور است.

23 – اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي، راندهاي آموزشي و در درمانگاه ها است. 

24 –موارد تخلف كارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا شكايات كارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود. 

25 – مديران گروهها و روساي بخشهاي بيمارستانهاي آموزشي مسئول مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. روساي دانشكده هاي پزشكي از طريق معاونين آموزشي بيمارستانها بر حسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت.

تبصره1: برنامه مدون آموزشي كارآموزان در هر گروه بايد با تاييد دانشكده پزشكي تهيه و از طريق دانشكده و گروه به كارآموزان ابلاغ گردد.

تبصره 2: گروه هاي آموزشي موظفند در يك جلسه توجيهي كارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره كارآموزي در آن گروه توجيه نموده و آنان را با شرح وظايف و مقررات گروه آشنا نمايند.

26 – اين آيين نامه در 26 ماده و 3 تبصره در بيست وهفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 7/9/83 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن لغو مي گردد. 

 




 

اهداف كلي درس نظري: بيوشيمي 1 (2 واحدي) 

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره با موارد زير آشنا شوند: 

ساختمان قندها، چربيها، اسيدهاي آمينه و پروتئينها، غشاء سلولي، نوكلئوتيدها، ويتامينها، اسيدهاي نوكلئيك، آنزيمها و كوآنزيمها.

خواص فيزيكوشيميائي و روشهاي جداسازي بيومولكولهاي فوق

 

اهداف جزيي درس: 

اين اهداف در هفده جلسه پيگيري مي شود كه به ترتيب زير ميباشد: 

 

جلسه اول: مقدمة شناخت بيوشيمي و ساختمان سلول

		هدف و طرح درس

		عناصر و سازندة سلولي



		تعريف بيوشيمي

		مولكولهاي اولية حيات



		تعريف سلامتي

		سلول



		علل ايجاد بيماري

		مختصري از اجزاء سلول



		ارتباط بيوشيمي با ساير علوم پزشكي

		 





 

جلسه دوم: آب و تامپونها

		هدف و طرح درس

		ساختمان آب



		انواع پيوندهاي هيدروژني

		معادلة هندرسن هاسلباخ



		تعريف اسيد و باز

		تعريف تامپون



		تعريف pk و ph

		تامپونهاي مهم بدن





جلسه سوم: ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

		هدف و طرح درس

		آمينواسيدهاي بدون رمز ژنتيكي



		اسيدهاي آمينه

		جداسازي



		پروتئينها

		فعاليت نوري





 

جلسه چهارم: ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

		پروتئينها

		الكتروفورز و اولتراسانتريفوژ و توضيح اساس كار



		حلاليت پروتئينها

		ساختمان سه بعدي پروتئين و Proteinfolding



		روش كروماتوگرافي

		ساختمان اول، دوم، سوم و چهارم





 

جلسة پنجم: ادامه ساختمان و خواص و نقش انواع اسيدهاي آمينه و پروتئينها

		تقسيم بندي پروتئينها



		پروتئينهاي كروي: آلبومينها، گلوبولينها، هموگلوبين ها، ساختمان و مكانيزم عمل و تنظيم آلوستريك



		پروتئينهاي رشته اي: (كراتين – كلاژن – الاستين) و پروتئينهاي مركب (انواع پروتئينهاي مركب)





 

جلسة ششم: كربوهيدراتها – گليكوپروتئينها – گليكوزآمينوگليكانها

		هدف و طرح درس

		شيمي كربوهيدراتها



		تعريف كربوهيدراتها

		انواع ايزومري





 

جلسه هفتم: كربوهيدراتها – گليكوپروتئينها – گليكوزآمينوگليكانها

		تقسيم بندي: منوساكاريدها – مشتقات منوساكاريدها



		اليگوساكاريدها



		هموپلي ساكاريدها



		= هتروپلي ساكاريدها – گليكوپروتئينها





 

جلسة هشتم: ليپيدها و ليپوپروتئينها

		هدف و طرح درس

		سيستم گاما و اپسيلون



		ساختمان شيميايي ليپيدها و ليپوپروتئينها

		مشتقات اسيدهاي چرب مثل ايكوزانوئيدها



		تقسيم بندي

		پروستاگلاندين ها



		اسيدهاي چرب خواص انديس يد و...

		اسيدهاي چرب ضروري و غير ضروري



		ايزومري در اسيدهاي چرب غير اشباع

		تري گليسريدها



		خواص مثل: هيدروليز شدن – صابوني شدن – رانسيده شدن – پراكسيداسيون و هيدروژناسيون





 

جلسة نهم: ليپيدها و ليپوپروتئينها

		فسفوگليسريدها

		اسفنگوليپيدها



		نقش فسفوليپيدها

		سراميدها، اسفنگوميلين، سريروزيد، گانگليوزيد سولفاتيد



		چربيهاي آمفي پاتيك و اهميت آنها

		مومها، چربيهاي غير صابوني شدن، استرولها و ترپن ها



		ليپوزوم

		ليپوپروتئينها، اهميت و تقسيم بندي، شيلوميكرون، HDL, VLDL, LDL





 

جلسة دهم: غشاء سلولي و تبادلات

		هدف و طرح درس

		اهميت واحدهاي كربوئيدراته در سطح غشاء



		ساختمان غشاء سلولي

		پروتئينهاي غشاء



		تركيبات بكار رفته در غشاء

		انتقال مواد از غشاء



		پروتئينهاي موجود در ساختمان غشاء

		انواع انتقال



		غشاء گلبول قرمز بعنوان الگوي غشاء

		يونوفرها





 

جلسة يازدهم: ساختمان انواع نوكلئوتيدها

		هدف و طرح درس



		ساختمان بازهاي آلي نيتروژن دار اصلي و فرعي



		واكنشهاي بازهاي آلي نيتروژن دار



		توتومريسم



		ديمريزاسيون



		ساختمان و نامگذاري نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدها





جلسة دوازدهم: ويتامينها و كوآنزيم

		هدف و طرح درس



		تعريف



		طبقه بندي



		توضيح خواص عمومي ويتامينهاي محلول در آب





 

جلسة سيزدهم: ادامه ويتامينها و كوآنزيم

		ساختمان شيميايي ويتامينهاي محلول در آب



		نقش كوآنزيمي



		اختلالات حاصل از كمبود ويتامينها





 

جلسة چهاردهم: ادامه ويتامينها و كوآنزيمها

		ويتامينهاي محلول در آب، B5, B3pp, B6, B2, B1 اسيدپانتوتنيك، B12، اسيدفوليك، H,C, B9، بيوتين



		اسيدليپونيك



		ويتامينهاي محلول در چربي A,D,E,K





 

جلسة پانزدهم: آنزيمها

		هدف و طرح درس



		تعريف طبقه بندي



		ساختمان آنزيم



		نامگذاري





 

 

 

جلسة شانزدهم: ادامه آنزيمها

		مكانيسم عمل آنزيم ها



		تعيين فعاليت آنزيمها



		ميكائيليس و منتون



		لينوربروك و عوامل مؤثر بر فعاليت آنزيمها





 

جلسة هفدهم: ادامه آنزيمها

		انواع مهار كننده



		ايزوآنزيمها و ايزوفرمها



		كنترل تنظيم عمل آنزيمها و آنزيمهاي آلوستريك و تغييرات كووالانسي وزيموژن



		انواع واكنشهاي آنزيمي منظم و غير منظم و چند سوبسترايي





 




اهداف كلي درس نظري: بيوشيمي 2 (3 واحدي)

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره با موارد زير آشنا شوند: 

-        با متابوليسم قندها، چربيها، اسيدهاي آمينه و پروتئينها، نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك

-        با اهميت و وظايف مواد بيولوژيك، آب و مواد معدني

-        با زنجيرة تنفسي سلول، انرژي و اكسيداسيون بيولوژيك

-        با بيماريهاي حاصل از اختلال در متابوليسم بيومولكولهاي فوق الذكر

-        با روشهاي پيشگيري و درمان اختلالات مربوط به غدد آندوكرين

-        با ساختمان، وظايف و اختلالات مربوط به غدد آندوكرين

-        با روشهاي جداسازي و استخراج بيومولكولها

اهداف جزيي درس: 

اين اهداف در 24 جلسه پيگيري مي شود كه به ترتيب زير مي باشد: 

جلسة اول: بيوانرژتيك و اكسيداسيون بيولوژيك

		هدف و طرح درس

		سموم تنفسي



		هدف از زنجيرة بيوانرژتيك

		محل انجام واكنشهاي تنفسي



		قوانين ترموديناميك و انرژي آزاد

		پتانسيل ردوكس و آزاد شدن انرژي



		مولكولهاي موجود در زنجيره انتقال الكترون

		ساير زنجيره هاي انتقال الكترون



		چگونگي توليد ATP و نسبت P به O

		مواد Uncoupler



		چگونگي عمل ATP سنتتاز

		 





 




جلسه دوم: متابوليسم كربوهيدراتها

		هدف و طرح درس

		شمايي از راه هاي مختلف متابوليسم قندها



		تعريف

		تنظيم راه گليكوليز – متابوليسم فروكتوز – توضيح اختلالات حاصله



		هضم و جذب كربوهيدراتها

		متابوليسم گالاكتوز و توضيح اختلالات حاصله





 

جلسه سوم: متابوليسم كربوهيدراتها

		راههاي مختلف متابوليسم اسيدپيرويك

		سيكل كربس: چگونگي تنظيم آن



		مسير اسيديورونيك





 

جلسه چهارم: متابوليسم كربوهيدراتها

		گليكوژنز

		گليكوژنوليز



		گليكونئوژنز

		سيكل كوري و سيكل پنتوز فسفات



		توضيح اهميت و اختلالات حاصل در هر يك از راه هاي متابوليسمي و تنظيم هورموني





 

جلسه پنجم: متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئينها

		هدف و طرح درس

		بيوسنتز اسيدهاي چرب



		تعريف

		متابوليسم اجسام كتني



		هضم و جذب ليپيدها

		ليپوليز و تنظيم هورموني آن



		اكسيداسيون اسيدهاي چرب

		 





 

جلسة ششم: متابوليسم ليييدها و ليپوپروتئينها

		سنتزتري گليسريدها

		بيوسنتز اسفنگوليپيدها



		بيوسنتز گليسروفسفوليپيدها

		كاتابوليسم گليسروفسفوليپيدها



		سراميدها

		سربروزيدها



		اسيل گليسرولها

		بيوسنتزايكوزانوئيدها يا پروستاگلاندين ها



		پلاسموژن ها و الكيل اترها

		 





 

جلسة هفتم: متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئينها

		گلوبوزيدها

		متابوليسم استرولها و كلسترولها



		گانگليوزيدها

		متابوليسم شيلوميكرونها – سنتز شيلوميكرونها در سلولهاي مخاط روده



		سولفاتيدها

		متابوليسم LDL, HDL,VLDL



		كاتابوليسم اسفنگوليپيدها

		تغييرات فيزيوپاتولوژيك ليپوپروتئينها و ليپيدها





جلسة هشتم: متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئينها

		هدف و طرح درس



		هضم و جذب و اختلالات موجود در جذب اسيدهاي آمينه



		آمونياك و سيكل اوره



		اختلالات متابوليكي سيكل اوره



		تعادل ازت





 

جلسة نهم: ادامه متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئينها

		دزآميناسيون اسيدهاي آمينه:



		ترانس آميناسيون



		دزآميناسيون اكسيداتيو



		سرنوشت اسكلت كربني اسيدهاي آمينه



		متابوليسم برخي از اسيدهاي آمينة ضروري و غير ضروري 





 

جلسة دهم: متابوليسم تركيبات ازتدار غير پروتئيني: پورفيرين ها، هم و نوكلئوتيدها

		هدف و طرح درس

		تنظيم سنتزهموگلوبين



		ساختمان پورفيرين ها

		پورفيريا



		انواع پورفيرين ها

		تجزية هموگلوبين



		سنتز هموگلوبين

		 





 

جلسة يازدهم: ادامه متابوليسم تركيبات ازتدار غير پروتئيني: پورفيرين ها، هم و نوكلئوتيدها

		مختصري از انواع يرقانها



		متابوليسم ساير مواد ازتدار غير پروتئيني مانند: گلوتامين و اسيدهيپوريك



		سنتز ريبونوكلئوتيدهاي پوريني و پيريميديني



		بيوسنتز كوآنزيمهاي نوكلئوتيدي و تجزية بازهاي پوريني



		تشكيل دزاكسي ريبونوكلئوتيدها



		دگرادياسيون نوكلئوتيدها





 

جلسة دوازدهم: بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري، ترجمة DNA، بيوسنتز پروتئين ها)

		هدف و طرح درس



		ساختمان انواع DNA و RNA و همانندسازي



		الف – پروكاريوتها: عوامل همانندسازي، همانندسازي، رتروويروسها، ضايعه و ترميم DNA پروكاريوتي



		ب – يوكاريوتها: همانندسازي، ضايعه و ترميم DNA، تغييرات پس از سنتز و جهش، سنتز RNA





جلسة سيزدهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمة DNA بيوسنتز پروتئين ها)

		الف – پروكاريوتها: RNA پليمراز، آغاز رونويسي، تطويل، خاتمة رونويسي، پيش سازهاي RNA ريبوزومي و ناقل، مهار كنندة رونويسي



		ب – يوكاريوتها: RNA پليمراز، فاكتورهاي رونويسي در يوكاريوتها، Splicing Process، پيش ساز mRNA





 

جلسة چهاردهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمة DNA، بيوسنتز پروتئين ها)

 

		بيوسنتز پروتئيني، فرهنگ توارث و ارتباط آن با RNA ناقل – مرحلة فعال شدن اسيد آمينه – آغاز بيوسنتز و تطويل زنجيره و خاتمة بيوسنتز



		تغييرات پلي پپتيدنوساز – پروتئينهاي ميتوكندريايي – جهش – سموم و آنتي بيوتيكهاي مهار كنندة بيوسنتز





 

جلسة پانزدهم: ادامه بيولوژي مولكولي (همانندسازي، نسخه برداري و ترجمة DNA، بيوسنتز پروتئين ها)

		تنظيم بيان ژن



		الف – پروكاريوتها: اپرون – القاي بتاكالاكتوزيداز – اپرون لاكتوز – اپرون تريپتوفان



		ب – يوكاريوتها: Amplification ژنها – جدا شدن زماني و مكاني سنتز RNA از بيوسنتز – فعال شدن DNA توسط هورمونها





 

جلسة شانزدهم: هورمونها

		هدف و طرح درس



		تعريف



		كليات هورمونها



		مكانيزم عمل هورمونها: استروئيدي – پپتيدي و پروتئيني – مشتق از اسيدهاي آمينه





 

 

 

جلسة هفدهم: هورمونها

		غدد آندوكرين:



		الف – هيپوتالاموس و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي هورمونهاي مربوطه



		ب – هيپوفيز و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		ج – تيروئيد و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن





 

جلسة هجدهم: هورمونها

		د – لوزالمعده و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		ه – هورمونهاي غدة فوق كليه:



		قسمت قشري غدة فوق كليه و هورمونهاي آن، ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		قسمت مركزي غدة فوقكليه و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن





 

جلسة نوزدهم: هورمونها

		و – غدد تناسلي:



		بيضه ها و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		تخمدانها و هورمونهاي آن: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن





 

جلسه بيستم: هورمونها

		ط – هورمونهاي تنظيم كننده: كلسيم:



		پاراتورمون: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح پاتوفيزيولوژي آن



		كلسي توبول: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		كلسي تونين: ساختمان، طرز عمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن



		ح – هورمونهاي دستگاه گوارش: ساختمان، طرزعمل، نحوة تنظيم سنتز و ترشح و پاتوفيزيولوژي آن





 

جلسة بيست و يكم: pH خون و چگونگي تنظيم آن (تعادل اسيد و باز)

		هدف و طرح درس

		نقش تامپونهاي خون



		تعريف pH و عوامل مؤثر در تنظيم آن

		توضيح اسيدوز و آلكالوز حقيقي و جبران شده و علل آن



		نقش كليه و كبد و ريه ها

		 





 

جلسة بيست و دوم: آنزيمهاي باليني

		هدف و طرح درس



		اهميت آنزيمها در پزشكي و كاربرد آنها درتشخيص بيماريها



		فسفاتاز آلكالن

		ترانس آمينازها



		اسيدفسفاتاز

		لاكتات دهيدروژناز



		ايزوسيترات دهيدروژناز

		كراتين فسفوكيناز



		گاماكلوتاميل ترانسفراز – كولين استراز

		آلدولاز – آميلاز – ليپاز





جلسة بيست و سوم: متابوليسم آب

		هدف و طرح



		چگونگي توزيع آب در بدن



		تركيبات موجود در آب داخل و خارج سلولي و خون



		عوامل موثر در تبادل آب در فضاهاي داخل و خارج سلولي



		پديده اسمز و قوانين مربوطه



		تعادل دونان



		توضيح چگونگي تبادل آب در داخل و خارج سلول



		توضيح اختلالات حاصله





 

جلسة بيست و چهارم: متابوليسم مواد معدني

		هدف و طرح درس



		تعريف



		تقسيم بندي مواد معدني



		توضيح متابوليسم هر يك از مواد معدني اصلي: سديم، پتاسيم، كلر، كلسيم، فسفر، آهن و منيزيم



		توضيح متابوليسم مواد معدني كمياب: يد، مس، فلوئور، سلنيوم، منگنز، كبالت، گوگرد، موليبدن و روي



		توضيح اختلالات حاصل از كمبود هر يك از مواد معدني اصلي و كمياب





 




درس عملي 1 واحد

اهداف كلي درس: 

از دانشجو انتظار مي رود پس از پايان دوره: 

-        چگونگي اندازه گيري PH و تيتراسيون اسيد و باز را فراگيرد.

-        تشخيص قندها را بطور كيفي بياموزد.

-        تشخيص اسيدهاي آمينه را بصورت كيفي بياموزد.

-        سينيتيك آنزيم را فراگيرد.

-        روشهاي مختلف كروماتوگرافي را فراگيرد.

-        تركيبات موجود در ادرار را شناسائي كند.

-        دستگاه و روش كاراسپكتروفتومتر و فليم فتومتر را بياموزد.

-        بتواند پروتئين – قند و اوره سرم را اندازه گيرد.

اهداف جزيي درس: 

جلسه اول: تيتراسيون:

-        تعيين PH

-        روشهاي اندازه گيري PH

-        انواع روشهاي تيتراسيون

جلسه دوم: آزمايش كيفي قندها: 

-        روشهاي مختلف شناسائي قندها

-        روش بنديكت

-        روش سليوانف

-        روش بارفورد

-        روش بيال

-        تشخيص پلي ساكاريد 

جلسه نهم: اندازه گيري پروتئين سرم

-        روش بيوره

-        عوامل كاهش و افزايش پروتئين سرم

-        انواع پروتئين هاي سرم

-        مقادير نرمال

 

جلسه دهم: اندازه گيري قندس رم

-        تعريف گليسمي

-        انواع گليسمي

-        بيماري ديابت

-        عوامل افزايش و كاهش دهنده قند خون

-        اندازه گيري قند بروش آنزيمي

-        مقادير نرمال

 

جلسه يازدهم: اندازه گيري اوره سرم

-        سنتز اوره

-        تعريف اوره مي 

-        انواع اوره مي 

-        عوامل افزايش و كاهش دهنده اوره خون

-        اندازه گيري اوره بروش دي استيل منوكسيم

-        مقادير نرمال

 

جلسه دوازدهم: امتحان تئوري عملي 




بيوشيمي 1 (ساختماني)

                                                                                                                                         

                                                                                                                كد درس: 1 – 04

 

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري

 

پيش نياز: 

سرفصل دروس: (34 ساعت)                                                         تعداد جلسات 2 ساعته

مقدمه، شناخت بيوشيمي و ساختمان سلول                                                                            1

غشاء سلول و تبادلات                                                                                                         1

ساختمان و خواص كربوهيدراتها                                                                                          2

ساختمان نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك                                                                           1

ساختمان و خواص ليپيدها و ليپوپروتئين ها                                                                            2

ساختمان و خواص اسيدهاي آمينه و پروتئين ها                                                                      2

آب و تامپون ها                                                                                                                 1

آنزيم                                                                                                                               3

ويتامين ها و كوآنزيم ها                                                                                                     3




بيوشيمي 2 (متابوليسم)

 

                                                                                                            كد درس: 2 – 04

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: نظري

پيش نياز: بيوشيمي 1 (ساختماني) 

 

سرفصل دروس: (51 ساعت)                                                                  تعداد جلسات 2 ساعته

اكسيداسيون بيولوژيك                                                                                                       1

متابوليسم كربوهيدراتها                                                                                                       3

متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئين ها                                                                                          3

متابوليسم آب و مواد معدني                                                                                                 2
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بسم الله الرحمن الرحيم

و فوق كل ذي علم عليم

استانداردهاي پايه[29] دوره آموزش پزشكي عمومي

كليات

مقدمه

حمد و سپاس ايزديكتا و پروردگار جهانيان را كه منت نهاده، با نور اسلامو به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني (ره)، ملت ايران را از بندهاي اسارت فرهنگي رهانيد و شكوفايي توان علمي براي بالندگي دانش و تربيت نيروي انساني عالم و متعهد را هموار كرد.

دغدغه جستجوي حقيقت و حس همدردي و تلاش براي رفع درد ديگران سبب ظهور دانش پزشكي و آموزش مداوم آن شده است. در دهه هاي اخير افزايش انتظار از علم پزشكي – چه در وسعت و چه در عمق – همراه با دگرگوني هاي جمعيتي، افزايش شيوع بيماري هاي مزمن و بروز بيماريهاي نوپديد، تاكيد بر ارتقاي سلامت و پيشگيري، هزينه هاي رو به افزايش مراقبت هاي سلامت و عدالت در سلامت سبب دگرگوني در تقاضا براي ارائه خدمات پزشكي شده است. 

در عصر حاضر پزشكان بايد با توكل به ذات لايزال الهي و جهت كسب رضاي خالق، ضمن تلاش براي ارتقاي سلامت جامعه و افراد، پيشگيري از بيماري ها، ارائه مراقبت هاي اوليه و درمان بيماري ها؛ مديراني موثر در گروه هاي بهداشتي درماني، حامي بيماران و جامعه؛ متفكراني منتقد و معلمان و مربياني ورزيده باشند كه آلام بيماران را دلسوزانه و مبتني بر تعهد و اخلاق تسكين دهند، در استفاده از اطلاعات مهارت داشته و از انگيزه هاي دروني براي يادگيري مستمر برخوردار باشند. 

دانشكده هاي پزشكي براي ايفاي نقش خود جهت تربيت پزشكاني با تمامي خصوصيات فوق، نياز به بازنگري مداوم در ابعاد مختلف آموزشي دارند. براي ايجاد چنين حركتي، با رعايت ارزشها و باتوجه به چشم اندازمورد نظر، استانداردهاي پايه برنامه آموزشي پزشكي عمومي بعنوان معيار هاي اعتبار بخشي تدوين مي گردد.

ارزشها[30]

آموزش پزشكي عمومي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اصول و مباني زير استوار است. 

1 – ارزش هاي متعالي دين مبين اسلام در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ كرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حيات و احياء نفوس، ارتقاء سلامت و كيفيت زندگي، عدالت در سلامت، اهميت تسكين آلام دردمندان، مراعات احكام الهي و شئون انساني، التزام به اخلاق پزشكي، احترام و مراعات حقوق انساني.

2 – طلب علم، كفائي بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصاياي حضرت امام حل ره از جمله تاكيد بر نقش سرنوشت ساز دانشگاه ها و دانشگاهيان بطور عام و حرفه پزشك بطور خاص، تحقق و تضمين منشور علمي نظام مقدس جمهوري اسلامي در بيانات مقام معظم رهبري و مصاديق آن در آموزش پزشكي.

3 – تامين و تضمين اولويت ها و ضروريات تشخيص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم براي رعايت التزامات فقهي و طراحي و تدريس مسائل مستحدثه در دنياي پزشكي.

چشم انداز[31]

انتظار مي رود برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در جمهوري اسلامي ايران به نحوي طراحي و اجرا شود كه موجبات ارتقاء اين حيطه از علوم پزشكي را به سطح اول منطقه و جايگاه شايسته بين المللي فراهم آورده، تداوم آنرا تضمين نمايد و انسانهائي كه در اين نظام پرورش مي يابند معتقد به ارزشها، اصول و آموزه هاي دين مبين اسلام در خصوص كرامت انسان و شرافت خدمت به انسانها؛ آگاه به كليه ضروريات تامين، حفظ و ارتقاء سلامت، عدالت در سلامت و كيفيت زندگي انسانها و عامل به اين آموزه ها باشد. 

 

حوزه هاي استاندارد

حوزه 1: رسالت واهداف[32]

1 – 1- دانشكده پزشكي بايد رسالت و اهداف خود را در مورد دوره آموزش پزشكي عمومي، ضمن رعايت برنامه هاي مصوب، مقررات ناظر بر آموزش پزشكي و كسب نظر دست اندركاران، صاحبنظران و ذينفعان، تدوين و حداقل يكبار در طول هر برنامه توسعه ملي كشور بازنگري نمايد. 

تبصره. دانشكده پزشكي و دانشگاه متبوع آن بايد مجوز تأسيس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته باشد.

2 – 1- بيانية رسالت و اهداف[33] دوره پزشكي عمومي هر دانشكده پزشكي، بايد دربرگيرنده موارد زير باشد.

1 – 2- 1- ارزش هاي حاكم بر دوره

2 – 2- 1 – اهداف كلان برنامه آموزشي

3 – 2 – 1- نقش ها[34] و توانمنديهاي[35] دانش آموختگان

4 – 2- 1- فعاليت هاي اصلي براي دستيابي به اين اهداف

 

حوزه 2: برنامه آموزشي دوره[36] پزشكي عمومي

1 – 2- دانشكده پزشكي بايد ضمن مراعات برنامه درسي[37] دوره آموزش پزشكي عمومي ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه آموزشي موردنظر خود را تدوين، مصوب و بصورت مكتوب ارائه كند.

2 – 2- برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد به گونه اي تنظيم و اجرا شود كه دانش آموختگان، ضمن شناخت جايگاه حرفه اي خود، واجد ويژگي ها، توانمندي ها و رفتارهاي زير باشند. 

* اعتقاد و تعهد به رعايت اصول الهي – اسلامي، مقررات كشوري و موازين اخلاق حرفه اي در همه موارد

* مراعات مجموعه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سلامت افراد در انجام وظيفه حرفه اي باتوجه به مباني و شواهد علمي

* مسئوليت پذيري در قبال سلامت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلي و مهمترين وظيفه حرفه اي

* آشنائي كامل با اولويت هاي سلامت در كشور و نيازهاي منطقه خدمتي تحت پوشش در زمينه سلامت

* آشنائي با اولويت ها و مسائل بهداشتي – درماني منطقه و جهان

* همكاري گروهي و مديريت شايسته در شبكه هاي بهداشتي، درماني كشور و ساير عرصه هاي نظام سلامت

* ارائه طيف گسترده و كامل خدمات سلامت (ارتقاي سلامت[38]، پيشگيري[39]، تشخيص[40] و درمان[41] بيماريها و بازتواني[42] در معلوليت ها) به جامعه، خانواده و فرد در راستاي عدالت در سلامت[43]

* ارائه سطح اول خدمات سلامت به عموم مراجعين، بيماران و گروه هاي آسيب پذير جامعه و ارجاع آنان به ساير سطوح ارائه خدمات سلامت در موارد لزوم

* رعايت الزامات، اولويت ها و محدوديت هاي منابع جامعه و نظام سلامت، و درنظر گرفتن شرايط فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي افراد تحت مراقبت 

* آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهاي ارائه خدمات سلامت با دانش پژوهان سطوح ديگر

* تلاش براي ارائه راه هاي گسترش سلامت و گرايش به عدالت در سلامت 

2 – 6 – 2- استفاده از راهبردهاي نوين در آموزش پزشكي (مانند ادغام علوم پايه و باليني، ادغام آموزش و ارائه خدمات سلامت، انتخابي بودن دروس، آموزش در جهت نيازهاي آموزشي دانشجو، يادگيري مبتني بر مساله، آموزش رفتار حرفه اي، و جامعه محوري) طبق مصوبات مراجع ذيصلاح قانوني.

3 – 6 – 2- استفاده از روش هاي آموزشي متنوع و مناسب براي تحقق انواع اهداف آموزشي تعيين شده در برنامه درسي.

4 – 6- 2- نظارت مستقيم و مستمر اعضاي هيات علمي و مشاركت دستياران دوره هاي تخصصي در آموزش دانشجويان، كارآموزان و كارورزان.

5 – 6 – 2- تدوين برنامه مشخص در زمينه هدايت و حمايت پايان نامه ها، پژوهشهاي آموزشي، و پژوهش در پزشكي عمومي.

حوزه 3: هيات علمي

1 – 3- دانشكده پزشكي بايد باتوجه به رسالت دانشگاه و برنامه هاي دانشكده، شرح وظايف هيات علمي خود را در رابطه با نقش هاي آموزشي – پژوهشي، معنوي، نظريه پردازي علمي و اجتماعي، ارائه خدمات حرفه اي، تصدي مسئوليتهاي مديريتي و اجرايي، مشاوره و راهنمايي فرهنگي و تحصيلي دانشجويان دوره پزشكي عمومي مشخص و اعلام كند.

2 – 3- برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي بايد براي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه، و عدالت در سلامت به نحوي اجرا گردد كه الگوهاي شايستگي هيات علمي را بشرح زير تامين نمايد.

1 – 2- 3- الگوهاي آموزشي – پژوهشي. اعم از آموزشهاي استاندارد پزشكي، پژوهشهاي موظف، و فراتر از آن آموزش مداوم جامعه پزشكي و پژوهشهاي مرتبط با نظام ارائه خدمات سلامت[44]

2 – 2- 3- الگوهاي تربيتي. ايفاي نقش شاخص در زمينه هاي اخلاق حرفه اي، پايبندي به اصول و ارزشهاي ديني، رفتار شايسته اجتماعي، تلاش در جهت معرفي سلامت بعنوان محور توسعه پايدار، و ترويج شيوه ايثار و فداكاري

3 – 2- 3- الگوهاي كمال گرائي. گرايش به تعالي در روابط اجتماعي، پايبندي به روزآمدي علمي، تلاش در جهت ارتقاء سطح بينش دانشجويان، ارتقاء سطح دانش، رشد و توسعه دانشگاه؛ ايفاي نقش در شناسائي، هدايت، حمايت و ترويج شيوه نخبگي استعدادهاي درخشان و برتر، و تقويت روحيه آرمانگرائي و عدالتخواهي در سلامت

4 – 2- 3- الگوهاي رفتار حرفه اي. انجام وظايف حرفه اي با رفتار انساندوستانه بر اساس وجدان كاري، رعايت امانتداري، رازداري، پرهيز از تبعيض، رفتار علمي توام با خلاقيت، سخاوت در انتقال تجربيات به دانشجويان، احترام به ديگران، و پايبندي به كيفيت ارائه خدمات

3 -3- صلاحيت هاي فردي لازم براي ايفاي نقشهاي ضروري در برنامه آموزش پزشكي عمومي و تامين الگوهاي مورد انتظار از اعضاي هيات علمي به شرح زير مي باشند.

1 – 3- 3- صلاحيت هاي معنوي و اخلاقي، به استناد موارد فوق در چارچوب ارزشها

2 – 3- 3- صلاحيت هاي علمي، طبق ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح قانوني

3 – 3- 3- صلاحيتهاي آموزشي و تدريس در عرصه هاي نظري، علمي، آزمايشگاهي، جامعه و باليني سرپائي و بستري حسب مورد

4 – 3- 3- صلاحيتهاي پژوهشي در زمينه هاي طراحي، ارائه، هدايت، اجرا، نگارش، و گزارش نتايج حاصله

5 – 3-3 – صلاحيتهاي حرفه اي در زمينه هاي تخصصي، طبق بهترين الگوها و استانداردها

6 – 3- 3- صلاحيت هاي مديريتي در سلسله مراتب مديريت آموزشي و اجرائي دانشگاه

7 – 3- 3- صلاحيت هاي ارتباطي در زمينه مشاوره علمي و فرهنگي دانشجويان و تعامل با ديگر اعضاي هيات علمي همكار، گروههاي آموزشي، عموم مردم، سازمانهاي اجرائي، و نهادهاي مردمي و اجتماعي

4 – 3- دانشكده پزشكي بايد به تعداد كافي اعضاي هيات علمي واجد صلاحيت، متناسب با نيازهاي برنامه مصوب دوره آموزش پزشكي عمومي، و رعايت سرانه هاي هيات علمي مصوب در اختيار داشته باشد.

5 – 3- دانشكده پزشكي بايد برنامه اي جامع براي آموزش و رشد اعضاي هيئت علمي ترتيب دهد كه آنها را در كسب توانايي هاي لازم براي اجراي مطلوب برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي ياري كند.

حوزه 4: منابع[45] آموزشي و پژوهشي

به منظور ارائه آموزشهاي معتبر پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد ضمن داشتن اختيارات و حاكميت كافي از تسهيلات فيزيكي، فناوري اطلاعات، منابع آموزش در جامعه، علوم پايه و باليني و منابع پژوهشي متنوع، روزآمد و با كيفيت بشرح زير برخوردار باشد و علاوه بر آن، با ايجاد دفتر يا هسته توسعه آموزش، اجراي برنامه هاي توسعه آموزش پزشكي، همكاري و مبادلات با ساير مراكز آموزش عالي، تحقق اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي را تضمين نمايد. 

·        آشنائي ويژه با فوريت هاي پزشكي، حوادث غير مترقبه و مديريت بحران

·        نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزي و ارتقاء مستمر حرفه اي

3 -2- دانشكده پزشكي بايد شرح وظايف مجريان و فراگيران و اهداف آموزشي را به تفكيك مراحل و چرخش هاي[46] كارآموزي[47] و كارورزي[48] مشخص و در ابتداي هر مرحله و چرخش در اختيار ايشان قرار دهد.

4 – 2- محتواي برنامه[49]

1 – 4- 2- محتواي برنامه آموزش علوم پايه پزشكي بايد ضمن ايجاد دانش و درك كافي از مفاهيم و روشها در علوم پايه، زيربناي مناسبي براي كسب و به كارگيري علوم باليني مرتبط با دانش پايه پزشكي عمومي را فراهم نمايد.

2 – 4- 2- محتواي برنامه آموزش علوم باليني بايد زيربناي مناسبي براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگي به عنوان پزشك عمومي فراهم نمايد و جنبه هاي مهم تامين، حفظ و ارتقاي سلامت، عدالت در سلامت، طب پيشگيري، مراقبت حاد و مزمن، تجويز منطقي داروها، نوتواني و بازتواني را دربرگيرد.

3 – 4- 2- محتواي برنامه بايد آموزش لازم در ساير علوم مرتبط شامل زبان انگليسي، رايانه و فناوري اطلاعات، مباني پژوهش با روش علمي، پزشكي مبتني بر شواهد و مديريت نظام سلامت را فراهم آورد. 

5 – 2- برنامه آموزشي عرصه هاي عملي دوره پزشكي عمومي شامل كارآموزي و كارورزي باليني، بايد دربرگيرنده كسب تجربه و مهارت عملي لازم در بخش هاي اصلي طب داخلي، كودكان، جراحي عمومي (شامل بيهوشي عمومي)، زنان و زايمان و ساير حيطه هاي علوم باليني، از جمله روانپزشكي و پزشكي اجتماعي (براساس برنامه مصوب) بوده؛ توام با آموزش همزمان آسيب شناسي، پاراكلينيك، راديولوژي و عرصه هاي نوين (طبق مصوبات)، و با تاكيد بر ارتقاء سلامت، مسائل سلامت جامعه، بهداشت، پيشگيري، موارد شايع سرپايي و اورژانس باشد.

6 – 2- دانشكده پزشكي بايد برنامه مصوب دوره پزشكي عمومي خود را، با رعايت موارد زير بطور كامل اجرا كند. 

1 – 6 – 2- آموزش سازمان يافته در خصوص اخلاق پزشكي، مهارت هاي برقراري ارتباط و عدالت در سلامت

1 – 4- تسهيلات فيزيكي[50]

دانشكده پزشكي بايد فضاها، تسهيلات فيزيكي، تجهيزات و ابزارهاي آموزشي معتبر و متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده و مركز اطلاع رساني جامع و مجهز بشرح زير در اختيار داشته باشد، و يا بتواند استفاده كند.

1 – 1- 4 – عرصه هاي آموزش علوم پايه و باليني، شامل كلاسهاي درس، تالار سخنراني، فضاي تدريس در گروه هاي كوچك؛ كتابخانه هاي عمومي و اختصاصي؛ آزمايشگاه هاي دروس علوم پايه، آزمايشگاه تشخيص اوليه تجربه باليني[51]، آزمايشگاه هاي مهارت باليني؛ جايگاه هاي آموزش باليني جامعه، سرپائي و بستري و جايگاه هاي پژوهشي

2 – 1- 4- گستره وسيع عرصه هاي آموزشي در نظام سلامت جامعه، شامل تعداد و تركيب متناسبي از مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت؛ واحدهاي ديگر بهداشتي درماني مراقبت هاي اوليه سلامت در زمينه بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه اي و بهداشت رواني؛ مراكز مراقبت هاي بيماريهاي مزمن، خانه هاي سالمندان، مراكز نگهداري معلولان جسمي و ذهني، خانه بيماران؛ مراكز ورزشي و ساير مراكز مجاز و معتبر برحسب نياز

3 – 1- 4 – ابزار آموزش نظري – آزمايشگاهي و باليني، شامل كليه ابزار و تسهيلات مورد نياز آموزش در عرصه هاي مختلف فوق، متناسب با نيازهاي برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در دانشكده، اعم از تجهيزات آزمايشگاهي، فناوري اطلاعات، سمعي و بصري و ابزار كمك آموزشي

4 – 1- 4 – كتابخانه و مركز جامع اطلاع رساني مجهز به نظام علمي و معتبر كتابداري و مدارك پزشكي، كتب مرجع، مجلات علمي، داراي فضاي فيزيكي مورد نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان پزشكي عمومي، با امكانات كافي و روزآمد و دسترسي مناسب دائمي به آن در محل كتابخانه و يا از طريق الكترونيك 

تبصره 1. سرانه فضاي فيزيكي براي سالن مطالعه به ازاي استاد و دانشجو، و سرانه كتب مرجع و ضروري به ازاي دانشجويان در هر سال تحصيلي از دوره بايد توسط دانشكده محاسبه و تامين شود. 

تبصره 2. رعايت اصول منطبق با ارزشهاي اسلامي، ضوابط ايمني، مقررات حفاظتي بهداشتي و رفاهي و امكانات متناسب با شرايط افراد معلول، در كليه فضاها و اماكن فيزيكي دانشكده پزشكي همواره الزامي است. 

2 – 4- منابع آموزش باليني[52]

دانشكده پزشكي بايد منابع لازم براي ارائه آموزشهاي درون جامعه، پايه و باليني سرپائي و بستري در عرصه هاي متناسب با برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي، به دانشجويان پزشكي عمومي را فراهم كند. اين منابع بايد داراي تنوع و كيفيت لازم براي تحقق اهداف آموزش در نظام سلامت باشند به نحوي كه فراگيران به نمونه مناسبي از افراد جامعه، گروه هاي آسيب پذير و بيماران از نظر تعداد، تنوع، تركيب، الگوهاي بيماري، سن، جنس و امكانات فيزيكي بشرح زير دسترسي داشته باشند.

1 -2 – 4- جمعيت و منطقه معين، شامل بخشي از جمعيت مناطق شهري و روستائي با خانواده هاي تحت پوشش شبكه بهداشتي

2 – 2- 4- مراكز و بخش هاي عمومي، شامل خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، كلينيك ها، مطب هاي پزشكان (مطابق با شرايط تعيين شده توسط كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكده)، مراكز اورژانس، درمانگاه هاي عمومي بيمارستانها، بخش هاي عمومي و تخصصي بستري و ساير مراكز مجاز و معتبر مراقبتهاي سلامت

3 – 4- فناوري اطلاعات[53]

دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسب كارآمد و روزآمد براي استفاده از تسهيلات فناوري اطلاعات توسط دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در برنامه آموزش دوره پزشكي عمومي را فراهم و اجرا نمايد.

4 – 4- توسعه آموزش[54]

دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه به طور مستمر و مطلوب از منابع و سازوكارهاي توسعه آموزش در طراحي، اجرا، ارزشيابي و ارتقاي برنامه آموزشي استفاده مي نمايد. فعاليت هاي توسعه آموزش بايد به تناسب گستردگي فعاليتهاي دانشكده پزشكي؛ از طريق ايجاد دفاتر يا هسته هاي توسعه آموزش توسط دانشكده پزشكي در دانشكده، مراكز آموزش باليني و ساير عرصه هاي آموزش؛ با بكارگيري كارشناسان و صاحبنظران رشته هاي مختلف، روشهاي متنوع توسعه آموزش، راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش و مراعات جنبه هاي مختلف جامعه نگري و سلامت محوري انجام گيرد.

5 – 4- همكاري و مبادلات آموزشي[55]

بمنظور گسترش توانمنديها، افزايش اعتبار علمي و ارائه خدمات آموزشي، فناوري، پژوهشي و سلامت، برقراري همكاريها و تعاملات دانشكده پزشكي با ساير دانشكده ها و مراكز آموزش عالي 

2 – 5- اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي. اركان مديريت آموزشي دوره پزشكي عمومي عبارتند از: 

1 – 2- 5- رئيس دانشكده پزشكي

2 – 2- 5 – مسئول آموزش دوره پزشكي عمومي

3 – 2- 5- مسئول آموزش علوم پايه پزشكي براي دوره پزشكي عمومي

4 – 2- 5- مسئول آموزش علوم باليني (سرپائي، بستري و عرصه هاي جامعه) براي دوره پزشكي عمومي

5 – 2- 5- كميته برنامه ريزي درسي دوره پزشكي عمومي در دانشكده

6 – 2- 5 – مديران گروه هاي آموزشي

7 – 2- 5- شوراهاي آموزشي گروهها (اعم از علوم پايه و باليني) 

8 – 2- 5- روساي بخشهاي آموزشي (اعم ازعلوم پايه و باليني) 

9 – 2- 5- روساي بيمارستان هاي آموزشي

10 – 2 – 5 – معاونين آموزش باليني بيمارستان هاي آموزشي

3 – 5- اركان مديريت اجرائي دوره پزشكي عمومي. دانشكده پزشكي بايد ساختار مناسب و بودجه كافي و مستقل براي تحقق اهداف دوره پزشكي عمومي داشته باشد. تفويض اختيارات مالي و اداري مورد نياز براي تحقق و تسري وظايف مديريتي كليه سطوح مندرج در بند 2- 5- استانداردهيا پايه دوره آموزش پزشكي عمومي الزامي است. 

حوزه 6: دانشجو

1 – 6- دانشجوي پزشكي عمومي بايد علاوه بر كسب حد نصاب قبولي براي ورود به دوره آموزش پزشكي عمومي طبق آزمون هاي مصوب، داراي شرايط و ويژگيهاي زير باشد.

1 – 1- 6 – متعهد به رعايت اصول الهي – اسلامي و مقررات كشوري، آئين نامه هاي دانشگاه، موازين اخلاقي و جوانب مختلف شئون دانشجوئي

2 – 1- 6 – سلامت كامل جسمي و رواني متناسب با حرفه پزشكي

2 -1 – 6 – گرايش به كسب شايستگي و پيشرفت مداوم در آموزش پزشكي

2 – 6- دانشكده پزشكي بايد در هر سال ظرفيت پذيرش (حداقل و حداكثر تعداد) كل دانشجوي ورودي را متناسب با شرايط دانشكده تعيين و به شوراي آموزش دانشگاه پيشنهاد نمايد.

و پژوهشي داخل و خارج كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعم از مبادله استاد، اجراي برنامه هاي آموزشي مشترك[56]، انجام تحقيقات مشترك، و استفاده مشترك از منابع و امكانات و فناوري با رعايت جميع مقررات توصيه مي شود.

6 – 4- پژوهش[57]

1 – 6 – 4- دانشكده پزشكي بايد برنامه راهبردي پژوهش در علوم پزشكي شامل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، اركان، روش ها، جايگاه هاي پژوهش، ارزشيابي، انتشار نتايج و دستاوردها؛ برنامه حمايت از پژوهشهاي اساتيد ودانشجويان و برنامه ويژه حمايت و هدايت پژوهشهاي دانشجويي و استعدادهاي درخشان را تدوين و اجرا كند. 

2 – 6 – 4- برنامه اجرايي پژوهش در علوم پزشكي بايد تامين كننده موارد زير باشد. 

* رعايت موازين اخلاق پزشكي در پژوهش

* تضمين و رعايت ترتيب اولويت هاي پژوهشي كاربردي مبتني بر نيازها (ترتيب اولويتهاي پژوهشي كاربردي عبارتست از: پژوهشهاي نظام سلامت، اپيدميولوژي، كارآزمايي هاي باليني و تحقيقات پايه) 

* تعيين نقش و جايگاه مناسب دانشجويان در طرحهاي پژوهشي گروهها و دانشكده

* ارتقاء ديدگاه دانشجويان و آشنائي آنان با مسائل و روشهاي پژوهش درحيطه پزشكي عمومي

* ارتقاء كيفيت پايان نامه هاي دانشجوئي و سوق دادن آنها به سمت اولويتهاي پژوهشي

حوزه 5: مديريت عالي و اجرايي[58]

1 – 5- به منظور تحقق و پيشبرد اهداف دوره پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي بايد از اختيارات، مسئوليت ها، ساختار، ارتباطات و بودجه مناسب برخوردار باشد. اركان و فرآيندهاي مديريت دوره پزشكي عمومي با مراعات بندهاي مشروحه زير براساس آئين نامه اي خواهد بود كه بايد توسط دانشكده پزشكي تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط در دانشگاه متبوع رسيده باشد. 

تبصره. طراحي ساختار مديريت آموزشي و اجرائي دوره آموزش پزشكي عمومي برحسب الگوي دانشگاه و شرايط و مقررات معتبر و مصوب در هر زمان انجام مي گيرد. 

3 – 6- دانشكده پزشكي بايد برنامه هاي مناسبي براي تشويق و شكوفائي استعدادهاي دانشجويان در زمينه هاي زير تهيه و اجرا نمايد.

1 – 3 – 6 – تعالي اعتقادي و اخلاقي

2 – 3 – 6- رشد احساس مسئوليت ملي

3 -3 – 6 – رشد علمي

4 -3 – 6- -رشد فرهنگي

5 -3 – 6- رشد شخصيت و مسئوليت حرفه اي

4 – 6- دانشكده پزشكي بايد حداقل شرايط مطلوب حمايت هاي رفاهي براي دانشجويان پزشكي عمومي خود را درموارد زير تعيين كند و به كمك مسئولين دانشگاه و درتامين آنها برنامه ريزي نمايد. 

1 – 4- 6- خوابگاه هاي دانشجوئي

2 – 4- 6 – وام دانشجوئي

3 -4- 6- تغذيه 

4 – 4- 6 – بيمه سلامت

5 -4 – 6- امكانات و فضاهاي تفريحي و ورزشي

6 – 4 – 6- تمهيدات فوق برنامه و كار دانشجوئي

7 – 4- 6 – تمهيدات لازم جهت تردد و اقامت دانشجويان و اساتيد در عرصه ها 

5 – 6- دانشكده پزشكي بايد برنامه مناسبي براي تامين امنيت اجتماعي اخلاقي و رواني، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، و حمايت مشاوره اي در زمينه هاي تحصيلي و رواني دانشجويان پزشكي عمومي داشته باشد و نيازهاي مشاوره اي ايشان شناسائي شده به آنها پاسخ داده شود.

6 – 6- دانشكده پزشكي بايد ضمن اطلاع رساني كامل و مستمر درخصوص مقررات آموزشي و برنامه هاي حمايتي و رفاهي، زمينه مشاركت دانشجويان را در برنامه ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه هاي رفاهي فراهم نمايد.

7 – 6- دانشكده پزشكي بايد مقررات آموزشي و انضباطي و نيز وظايف حرفه اي دانشجويان پزشكي را در مراحل مختلف تحصيلي با رعايت ضوابط و مقررات دوره آموزش پزشكي عمومي مشخص كرده، به افراد ذيربط اعلام نموده و به نحو مناسب از اجراي آنها اطمينان حاصل نمايد. 

حوزه 7: ارزشيابي[59]

به منظور تضمين كيفيت و زمينه سازي براي بهبود مستمر فرآيند برنامه دوره آموزش پزشكي عمومي، دانشكده پزشكي موظف است با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده برنامه هاي جامع و معتبر ارزشيابي در سطوح برنامه، هيات علمي و دانشجو را تدوين، اجرا و گزارش نمايد. گزارش ارزشيابي دوره و عملكرد اعضاي هيات علمي فعال در دوره آموزش پزشكي عمومي بايد در گزارش سالانه رئيس دانشكده پزشكي به رئيس دانشگاه و گزارش سالانه رئيس دانشگاه به هيات امنا دانشگاه منعكس گردد. 

1 – 7 - ارزيابي[60] دانشجويان

1 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي فرآيند ارزيابي دانشجويان را مشخص و اعلام نموده و به اجرا بگذارد. 

2 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد برنامه مشخصي براي نظارت و ارزشيابي دوره اي سنجش هاي خود داشته باشد، نتايج آنها را مستند نموده و به دست اندركاران برنامه بازخورد دهد. اين برنامه شامل بررسي روايي محتوا[61]، روايي پيشگويي كننده[62]، روايي سازه[63] و بررسي پايايي[64] سنجش ها مي باشد.

3 - 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد آزمون هاي تكويني با بازخورد مناسب براي اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشي برگزار كند.

4 – 1- 7 – دانشكده پزشكي بايد نشان دهد كه روش هاي ارزيابي به كار رفته در آزمون هاي دانشكده با اهداف آموزشي در حيطه هاي دانشي، مهارتي، و نگرشي تعريف شده متناسب است و سطوح بالاتر يادگيري را نيز دربر مي گيرد. 

5 -1 – 7 – دانشكده پزشكي بايد ضوابط و شاخص هاي اخلاقي و شئون دانشجويي را تعريف و اعلام نمايد، و در اين رابطه نشان دهد كه عملكرد اخلاقي دانشجويان را به نحو موثر در ارزيابي، ارتقاء و ادامه تحصيل آنان لحاظ مي نمايد. 

2 – 7 – ارزشيابي هيأت علمي

دانشكده پزشكي بايد برنامه جامع ارزشيابي مستمر فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي را، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 3 (هيات علمي) و با مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده، تدوين و اجرا نمايد، بنحوي كه صلاحيت هاي اخلاقي، رفتار حرفه اي، و فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي از ارزش مناسب در كنار پژوهش و خدمات برخوردار بوده، در ارتقاء و ادامه فعاليت آنان موثر باشد. 

3 – 7 – ارزشيابي دوره

دانشكده پزشكي بايد دوره آموزش پزشكي عمومي و اجراي برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان را مطابق يك برنامه (ارزيابي دروني[65]) مدون، مكتوب، و مستند، با درنظر گرفتن كليه مفاد استانداردهاي حوزه 2 (برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي) و مشاركت دفتر يا هسته توسعه آموزش پزشكي دانشكده و همچنين استفاده از روشهاي پايا و معتبر، به طور مستمر پايش كرده، نتايج آن را گزارش نمايد و با لحاظ نمودن بازخوردها، برنامه آموزش پزشكي عمومي دانشكده را اصلاح نمايد. 
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