
  شنایی با رشته ي پزشکیآ

  دوره است: 5نظام آموزش پزشکی عمومی شامل 	-

  علوم پایه -1
  فیزیوپاتولوژي -2
  کارآموزي بالینی -3
  کارورزي بالینی -4

  کارورزي -55

  اي پزشکی شامل مراحل زیر است:دوره آموزش دکتراي حرفه
این دوره ضمن آشنا نمودن دانشجویان با مباحث پایه، آمادگی الزم را نیز براي یادگیري علوم بالینی 	:الف ) علوم پایه

سال است که در پایان این دوره دانشجو در آزمونی شامل کلیه دروس این  2در آنان بوجود می آورد. طول این دوره 
تواند در این آزمون هر دانشجو حداکثر دوبار مییابد. کند و در صورت موفقیت به دوره بعدي راه میدوره شرکت می

  شرکت کند.
آگاهی از مبانی فیزیولوژیک، شناخت مکانیزم بیماریها و عوامل موثر در آنها نشانه هاي بیماریها و 	:		ب) فیزیوپاتولوژي

ماه است و طی  6ه تشخیص و درمان آنها مطالبی است که شما می توانید آنها را در این دوره فرا بگیرید. طول این دور
آن دانشجو ضمن آگاهی از مبانی فیزیولوژیک ، با مکانیزم بیماریها و عوامل موثر در آنها به طریق تحلیل گرانه آشنا 

  گیرد.هاي بیماریها و تشخیص و درمان آنها را یاد میشود و نشانهمی
ینی و آزمایشگاهی و بدست آوردن توانائی هاي الزم شناخت آثار و عالئم بیماریها از دیدگاه بال	:	ج ) کارآموزي بالینی

 20 دوره این طول		در به کار بردن اندیشه، استدالل و نتیجه گیري سریع در طراحی عملیات پیشگیري و درمان است.
 هاي الزم در بهماه است و هدف شناخت آثار و عالئم بیماریها از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی به دست آوردن توانایی

گیري سریع، به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی عملیات پیشگیري کاربردن اندیشه ، استدالل و نتیجه
  درمانی است.

 قبول و درمانی و بهداشتی	پرورش مهارت ها، تقویت قدرت تصمیم گیري در مقابل با مسائل	:د) کارورزي بالینی
ماه است و هدف پرورش مهارتها، تقویت  18دوره مهم است. طول دوره  این هاي هدف الزم اقدام مقابل در مسئولیت

گیري ، افزایش اتکاء به نفس و تکمیل پرورش اندیشه از طریق رویارویی مستقیم کارورز با مسائل قدرت تصمیم
  بهداشتی ، درمانی و تقبل مسوولیت مستقیم امور بهداشتی، درمانی به عهده همه است.

جویان قبل از شروع مرحله کارورزي ، در کنکور کارورزي که شامل کلیاتی از دروس پایه و اصلی و دانش	:هـ ) کارورزي
آمیز این کنند چون گذراندن موفقیتشود شرکت میعمومی فیزیولوژي علوم بالینی است و به طور سراسري برگزار می

  م به خدمت در مناطق محروم کشور هستند.التحصیالن ملزیابی به دوره کارورزي ضروري است. فارغآزمون براي راه
  التحصیالنتواناییهاي فارغ

دار شوند، از آن جمله توانند بعد از پایان تحصیالت، مسوولیتهاي متفاوتی را عهدهالتحصیالن این رشته میفارغ
  توان به موارد زیر اشاره نمود:یم



  اهها و بیمارستانها.درمانگ شخصی، مطبهاي در بیماران پیگیري و درمان –تشخیص ) 1
  مدیریت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.) 2

  مشارکت در امر تحصیلی و پژوهشی در ارتباط با بیماریهاي مختلف.) 33

   
  مرحله است: 4دوره پزشکی شامل 

اي ل ارتباطیباشد. مرحله علوم پایه درواقع عامشناسی) ، کارآموزي و کارورزي میعلوم پایه ، فیزیوپاتولوژي (نشانه
ه بین درسهاي دبیرستان و پایه با درسهاي تخصصی پزشکی است، بدین ترتیب که شامل آن قسمت از درسهاي پای

وجود می قسمتی از علم شیمی است که در مورد شیمی بدن شود؛ براي مثال، بیوشیماست که به بدن انسان مربوط می
شوند. طور سایر درسهاي این مرحله که در بخش درسها شرح داده میکند و همینصحبت می جا انسان)زنده (در این

ا زا و چگونگی پیدمرحله شناخت نشانه و عالیم بیماري و چگونگی پیدایش عالیم بیماري، در ارتباط با عامل بیماري
و ها و آموزش نظري دستگاههاي تشخیص ، بدون توجه به درمان است. در این دوره ، دانشجکردن آن در معاینه

رسهاي دچگونگی آن را با توجه به  مفهوم بیماري و عالیم آن و نحوه تشخیص آن را به صورت نظري مطالعه نموده،
  گیرد.علوم پایه فرا می

رود و اران میاستاژري) است که دانشجو در این مرحله ، به بیمارستان و بالین بیممرحله بعدي شامل دوره کارآموزي (	
ورد هر مآموزد. در این قسمت، استادان در در کنار درسهاي نظري، روشهاي تشخیص و درمانی را در بالین بیمار می

الینی و فنون فرآیندهاي معاینه بدهند و دانشجو نیز زیرنظر استاد، بیمار، توضیحات الزم را به دانشجویان ارائه می
نظري نیز  آموزد. در این مرحله درسهايبرد و شیوه درمان و تجویز دارو را نیز در هر مورد میتشخیص را به کار می

  شود که مکمل کار بالینی در بخش خواهد بود.ارائه می
و با  خیص و درمان به صورت مستقلمرحله بعد دوره کارورزي (انترنی) است ، دانشجو پس از فراگیري راههاي تش	

ارآموزي نظارت کلی روزانه استادان ، اقدام به بیماریابی، تشخیص و درمان نموده، مواد آموخته شده در مرحله ک
ی) وجود دارد اندوزد. در کل دوره پزشکی عمومی دو امتحان اصلی (حیاتبرد و تجربه می(استاژري) را در عمل به کار می

مه ورود به باشد. قبولی در این دو امتحان، الزجامع علوم پایه و دیگري امتحان جامع پرانترنی می که شامل امتحان
  مرحله بعدي است.

  
  آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

س ها و کلیه بازار کار رشته پزشکی از منزل شخصی پزشکان شروع و تا بیمارستانها، کلینیک ها، درمانگاه ها، اورژان
ئی انی در بخش هاي دولتی و خصوصی، ورزشگاه ها و غیره گسترش می یابد و در صورت بضاعت و توانامراکز درم

  .مالی امکان تأسیس مطب را نیز می توان یکی از بخش هایی دانست که پزشک اشتغال خود را فراهم می کند

  ز:توانند جذب آنها شوند، عبارتنداترین موقعیتهاي شغلی که بیشتر پزشکان میعمده
گردد و پزشکان ویزیت الف ) مطبهاي شخصی که بر حسب تمایل پزشک و نیاز منطقه در شهرها و روستاها دایر می

  دهند.ها انجام میمراجعان را در مطب



ها پزشکان به تشخیص و درمان بیماریهاي مراجعان خود هاي خصوصی و دولتی که در آنها و درمانگاهب ) بیمارستان
  پردازند.می
) مراکز بهداشتی درمانی شهري یا روستایی که اغلب مدیریت و سرپرستی این مراکز به عهده پزشکان عمومی  ج	

  نمایند.باشد و همچنین این مراکز از پزشکان عمومی براي تشخیص، درمان و پیگیري بیماریها نیز استفاده میمی
  هاي مورد نیاز و قابل توصیه :توانایی

ضوابط مربوط به تشخیص کمیسیون پزشکی متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سالمت تن و روان برابر
  پزشکی براي داوطلبان رشته پزشکی امري ضروري است.

شناسی و علوم پایه عالوه بر آن داوطلبان ورود به رشته پزشکی باید از دانش و عالقه باالیی در زمینه درسهاي زیست	
  هاي مختلف را داشته باشند.وصله زیاد در زمینه فراگیري جزئیایت مربوط به بیمارينیز برخوردار بوده، دقت کافی و ح

   
  وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر :

  پذیر است:ادامه تحصیل دانشجویان رشته پزشکی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی در دو مرحله امکان
ري هاي تخصصی بالینی که داوطلب بعد از قبولی در امتحان پذیرش دستیاري سراسالف ) ادامه تحصیل در رشته	

  شوند ادامه تحصیل دهد.هاي تخصصی که در حال حاضر در داخل کشور ارائه میتواند در رشتهکشور می
جراحی مغز و  ز : جراحی عمومی ،باشد که عبارتند ارشته می 233هاي تخصصی بالینی در حال حاضر شامل رشته

ي اعصاب، اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدي) ، جراحی کلیه و مجاري ادراري تناسلی (ارولوژي) ، بیماریها
هوش ، پزشکی بیماریهاي داخلی ، بیماریهاي عفونی و گرمسیري ، بیماریهاي قلب و عروق ، بیماریهاي کودکان، بی

پزشکی ، بخشی، چشمشناسی (پاتولوژي) ، پوست ، پزشکی فیزیکی و تواناي ، آسیباجتماعی، پزشکی هسته
بینی ،  وپزشکی، گوش و حلق پرتودرمانی (رادیوتراپی) ، پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژي) ، زنان و زایمان ، روان

  باشد.پزشکی قانونی و طب کار می
زشکی پتوانند در تخصصهاي علوم پایه تحصیالن رشته پزشکی میالهاي علوم پایه ، فارغب) ادامه تحصیل در رشته	

شناسی پزشکی، شناسی پزشکی ، انگلشناسی پزشکی، میکروبنظیر فیزیولوژي ، ایمونولوژي، ژنتیک، ویروس
  بیوشیمی ، آمار حیاتی و تغذیه نیز شرکت نمایند.

  
 


