بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشکده پزشکی

شیوه نامه معرفی رشته پزشکی عمومی و ظرفیت های دانشکده به دانش آموزان
مدارس

مقدمه
رشته پزشکی یکی از مهمترین و محبوب ترین رشته های گروه تجربی ،رشته پزشکی است .این
رشته هر سال ،داوطلبان بسیار زیادی دارد و از پرطرفدارترین رشته ها بین دانش آموزان به حساب
می آید .اکثر دانش آموزان تجربی ،آرزوی قبولی در این رشته دشوار را دارند .
رشته پزشکی دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقاء سالمتی ،درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب
دیدگان است .این اهداف با شناخت بیماری ها ،تشخیص ،درمان و پیشگیری از بروز آنها به انجام می
رسد .فارغ التحصیالن رشته پزشکی روزانه با افراد زیادی از گروه های مختلف جنسی ،اجتماعی و
سنی مواجه می شوند که این گروه ها هر چند با وجود تفاوت هایی همگی با نام مشترک بیمار
شناخته می شوند.
بیماران می دانند که برای سالمتی و تندرستی باید به پزشک برای درمان اعتماد کنند و در نتیجه
این اعتماد تصمیم گیری در مورد سالمتی شان را به پزشک می سپارند.

آشنایی با مراحل رشته پزشکی :
رشته پزشکی یک دوره هفت ساله و متشکل از چهار مرحله علوم پایه؛ مقدمات بالین؛ کارآموزی و
کارورزی می باشد که طی آن دانشجویان این رشته  293واحد درسی را می گذرانند و با مدرک

پزشکی عمومی فارغ التحصیل می شوند .دانشجویان پس از طی مقطع علوم پایه دانشجویان بایستی
در امتحان جامع علوم پایه که به صورت سراسری برگزار می گردد شرکت نموده و حداقل نمره ی
قبولی این آزمون را کسب کنند تا وارد مرحله بعد مقدمات بالین شوند .دانشجویان پس از گذراندن
دوره کارآموزی نیز بایستی در آزمون جامع پیش کارورزی که به طور سراسری برگزار می شود
شرکت کنند و در این آزمون نیز بایستی حداقل نمره ی قبولی آزمون را کسب کنند تا اجازه ورود به
مرحله بعد کارورزی را داشته باشند .و در نهایت پس از پایان چهار مرحله ی علوم پایه ،مقدمات
بالین ،کارآموزی و کارورزی (کلیه دروس رشته پزشکی) دانشجویان می بایست در آزمون عملی
صالحیت بالینی شرکت نموده و نمره قبولی آزمون صالحیت بالین را کسب نماید تا از این رشته فارغ
التحصیل شوند.

هدف کلی:
آشنایی ،هدایت و جذب دانش آموزان مستعد و عالقه مند و ایجاد نگاه مطلوب به رشته پزشکی
عمومی

اهداف اختصاصی:
-1معرفی رشته پزشکی و مراحل آن در سایت دانشگاه
 -2فراهم نمودن شرایط حضور تعدادی دانشجویان رشته پزشکی و آشنایی دانش آموزان با آنان
-3حضور تعدادی مربیان و اساتید در محیط مدارس و معرفی و بیان ویزگی های رشته پزشکی برای
دانش آموزان
-4فراهم نمودن زمینه بازدید دانش آموزان از محیط و امکانات آموزشی
-5فراهم نمودن زمینه بازدید دانش آموزان از محیط بیمارستان و ارائه خدمات درمان به بیماران

استراتژی ها/راهبردها:
مسئولین دانشکده پزشکی می توانند درجهت آشنایی و ایجاد نگرش و انگیزه مطلوب دردانش
آموزان مستعد به ادامه تحصیل (در مراحل تحصیالت دانشگاهی) در رشته پزشکی عمومی با
استفاده از بستر های اطالع رسانی و امکانات آموزش و ایجاد زمینه بازدید حضوری برای دانش
آموزان جهت معرفی و آشنا نمودن دانش آموزان( ،ترجیها به صورت حضوری و در شرایط خاص به

صورت غیر حضوری) با رشته پزشکی و مراحل چهار گانه تحصیل در این رشته و همچنین مدت
تحصیل در دانشگاه و شرایط فارغ التحصیلی و آینده شغلی (نحوه و بستر خدمت رسانی به بیماران)
و ...به روش های مختلف از قبیل ارائه مطالب مفید در سایت دانشگاه و یا برگزاری کارگاه های
آموزشی همانند وبینار ،کارگاه با موضوعات مختلف در محیط مدارس و بستر الزم جهت حضور دانش
آموزان در محیط دانشکده پزشکی و آشنایی با امکانات و تجهیزات متنوع آموزشی ،آزمایشگاهی
و ....را فراهم نمود.

پایش و ارزیابی:
در ابتدای شروع سال تحصیلی در هرسال می تواند زمان مناسبی برای بررسی و پایش میزان
استقبال و انتخاب رشته پزشکی عمومی و پذیرش دانش آموزان در این رشته در دانشکده پزشکی
گناباد می باشد و بدین وسیله می توان از میزان رسیدن به هدف کلی برنامه که آشنایی ،هدایت و
جذب دانش آموزان مستعد و عالقه مند به رشته پزشکی عمومی می باشد اطالع یافت و از
دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی عمومی درخواست نمود تا در خصوص میزان تاثیر برنامه
اجرایی (جامعه هدف) به سواالتی تدوین شده پاسخ داده و درنتیجه در صورت نیاز فرایند ،برنامه
اجرایی بازنگری و اصالح گردد.

تیم تدوین برنامه:
آقای حسن درودی و آقای علیرضا محمدزاده
تصویب برنامه:
این شیوه نامه در  3صفحه  ،با جهت معرفی رشته پزشکی عمومی به دانش آموزان مدارس در
شورای آموزشی دانشکده مورخ  1400 /10/6مطرح و مصوب شد.

