
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوریکولوم آموزش پزشکی    

 علوم پایه  
 

 مقدمات بالین 
 

 کارآموزی  

 کارورزی 



 کوریکولوم مقطع علوم پایه 
 تعداد واحد  نام درس                  کد درس ردیف

 

 ترم هم نیاز  پیشنیاز

 عملی  نظری 

   - 5/1    1اصول خدمات سالمت  16111133 1

م 
تر

ول
ا

 

رم 
ت

 
   - 5/0 آداب پزشکی  16111141 2

    8/1 نظریعضالنی -علوم تشریح اسکلتی 161111021 3

   6/0  عملیعضالنی -علوم تشریح اسکلتی 161111022 4

   - 2 روانشناسی سالمت 16115140 5

   - 3 زبان خارجه عمومی  16115017 6

    9/1 بیوشیمی مولکول و سلول نظری    16111121 7

   4/0     عملیبیوشیمی مولکول و سلول  16111122 8

   - 3/0 فیزیولوژی خون  16111117 9

    2/2 نظریمقدمات علوم تشریح  161111011 10

   3/0  عملیمقدمات علوم تشریح  161111012 11

   - 2 1اندیشه اسالمی  116115001 12

   - 8/0 فیزیولوژی سلول    16111111 13

   - 2 )اخالق کاربردی( آئین زندگی 16115003 14

   - - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 16115002 15

م 
تر

وم 
د

 
       

  - - 2 اصول اپیدمیولوژی 16115018 16

زبان  - 3 1زبان تخصصی  16111145 17

 عمومی  
 

  - - 0/ 5 2آداب پزشکی  16111141 18

بیوشیمی   1/ 3 بیوشیمی دیسیپلین نظری  161111211 19

-مولکول

 سلول 

 

بیوشیمی  0/ 4  بیوشیمی دیسیپلین عملی 161111212 20

-مولکول

 سلول 

بیوشیمی 

دیسیپلین  

 نظری

فیزیولوژی   0/ 4 فیزیولوژی قلب نظری 161111121 21

 سلول 
 

فیزیولوژی   0/ 1  فیزیولوژی قلب عملی  161111122 22

 قلب نظری

فیزیولوژی   1/ 1 فیزیولوژی گردش خون نظری 161111151 23

 سلول 
 

فیزیولوژی   0/ 1  فیزیولوژی گردش خون عملی  161111152 24

گردش خون 

 نظری

فیزیولوژی   0/ 6 فیزیولوژی گوارش نظری  161111161 25

 سلول 
 

فیزیولوژی   0/ 1  فیزیولوژی گوارش عملی 161111161 26

گوارش 

 نظری

فیزیولوژی   0/ 6 فیزیولوژی تنفس نظری  161111131 27

 سلول 
 

فیزیولوژی   0/ 1  فیزیولوژی تنفس عملی 161111131 28

 تنفس نظری

مقدمات    1 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق  نظری  161111041 29

علوم  

 تشریح

 



تشریح   0/ 5  عروق  عملی علوم تشریح دستگاه قلب و  161111042 30

 تنفس نظری

مقدمات    0/ 5 علوم تشریح دستگاه تنفس نظری 161111051 31

علوم  

 تشریح

 

تشریح   0/ 2  علوم تشریح دستگاه تنفس عملی  161111052 32

گوارش 

 نظری

مقدمات    1/ 5 علوم تشریح دستگاه گوارش نظری 161111061 33

علوم  

 تشریح

 

   0/ 5  علوم تشریح دستگاه گوارش عملی  161111062 34

   - 3 ادبیات فارسی   16115016 35

  - - 2 فیزیک پزشکی  16115126 36

م 
تر

وم
س

 
    

   
بیوشیمی  - 2 اصول کلی تغذیه 16115125 37

–مولکول 

 سلول 

 

    5/0 3آداب پزشکی  16111143 38

مقدمات    2/1 نظری علوم تشریح سر و گردن  161111031 39

علوم 

 تشریح

 

سر و گردن   5/0  عملی علوم تشریح سر و گردن  161111032 40

 نظری 

مقدمات    8/0 نظریعلوم تشریح حواس ویژه  161111091 41

علوم 

 تشریح

 

حواس ویژه    1/0  عملیعلوم تشریح حواس ویژه  161111092 42

 نظری 

مقدمات    8/0 علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی نظری  16111111 43

علوم 

 تشریح

 

ادراری    2/0    عملی علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی 16111112 44

تناسلی 

 عملی

مقدمات    2/0 نظری علوم تشریح غدد درون ریز  161111071 45

علوم 

 تشریح

 

غدد درون    2/0  عملی  ریزعلوم تشریح غدد درون  161111072 46

 ریز نظری 

بیوشیمی  - 2/0 بیوشیمی کلیه   16111123 47

–مولکول  

 سلول 

بیوشیمی 

 دیسیپلین 

 

بیوشیمی  - 7/0 بیوشیمی هورمونها   16111122 48

–مولکول  

 سلول 

بیوشیمی 

 دیسیپلین 

 

    7/0 نظریفیزیولوژی کلیه  161111191 49

فیزیولوژ  1/0  عملی فیزیولوژی کلیه  161111192 50

ی کلیه  



 نظری

    2/1 نظری   درون ریزفیزیولوژی غدد  161111181 51

غدد درون    1/0  عملی   درون ریزفیزیولوژی غدد  161111182 52

 ریز نظری

زبان  - 3 2زبان تخصصی  پزشکی  16111146 53

تخصصی  

 1پزشکی 

 

    8/1 پزشکی نظریایمنی شناسی  161151311 54

ایمنی   2/0  ایمنی شناسی پزشکی عملی  161151312 55

شناسی  

 نظری

  - 1 - 1تربیت بدنی  16115019 56

اصول و مبانی مدیریت خطر، حوادث و   57

 بالیا 

2    

  -  4/2 باکتری شناسی پزشکی نظری 161111271 58

م 
تر

رم 
ها

چ
 

    

 

م   
تر

 
باکتری    6/0  باکتری شناسی پزشکی عملی 161111271 59

شناسی  
 نظری

  -  6/1 انگل شناسی نظری  161111281 60

انگل    4/0  انگل شناسی عملی 161111282 61

شناسی  

 نظری

  -  9/0 قارچ شناسی پزشکی نظری  161111291 62

قارچ   1/0  قارچ شناسی پزشکی عملی  161111292 63

شناسی  

 نظری

  - - 1 ویروس شناسی پزشکی 16111130 64

  - - 2 2اندیشه اسالمی  16115002 65

  - - 2 تفسیر موضوعی   16115014 66

  - - 2 انقالب اسالمی 16115009 67

  - - 5/0 4آداب پزشکی  16111144 68

مقدمات   5/1 علوم تشریح سیستم اعصاب نظری 161111081 69
علوم  
 تشریح

 

علوم تشریح   4/0  عملی علوم تشریح سیستم اعصاب  161111082 70

سیستم 

اعصاب  

 نظری

    4/1 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه نظری 161111141 71

فیزیولوژی   1/0  فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه عملی 161111142 72

اعصاب و 

حواس ویژه 

 نظری

تربیت   1 - 2تربیت بدنی  16115019 73
 1بدنی

 

 76.2مجموع واحدها: 
 

 



 کریکلوم مقطع مقدمات بالین 

 تعداد واحد  نام درس                  کد درس ردیف

 

 ترم هم نیاز   پیشنیاز

 عملی نظری 

)فیزیولوژی    2                  ژنتیک پزشکی                                                     16115124 1

سلول(بیوشیمی  

 سلول -مولکول

  

جم 
 پن

رم
ت

 
رم    

ت
  

ج
پن

 

اصول   1 آمار پزشکی 16112135 2

 اپیدمیولوژی 

 

    1 مقدمات بیماریهای عفونی  16112186 3

ایمنی شناسی    1 شناسی بالینی ایمنی  16112132 4

 پزشکی 

 

    5/0 مقدمات روانپزشکی 16112185 5

  اصول کلی تغذیه   2 تغذیه در بیهاریها  16112245 6

اپیدمیولوژی بیمارهای شایع  16115138 7

 غیر واگیر

اصول   1

 اپیدمیولوژی 

 

بیوشیمی   1 اصول پایه فارماکوژی پزشکی 16115164 8

-فیزیولوژی

علوم تشریح  

 دستگاه اعصاب 

 

بیوشیمی    1 بیوشیمی بالینی 16112242 9

مولکول و  

-سلول

بیوشیمی  

-هورمونها

بیوشیمی  

-کلیه 

بیوشیمی  

 دیسیپلین 

 

مقدمات علوم    5/0 کلیات پاتولوژی وآسیب سلولی                                                       16115147 10

 تشریح 

 

پاتولوژی آماس،ترمیم بافتی و  16115148 11

       اختالالت همودینامیک    

کلیات پاتولوژی    6/0

 و آسیب سلولی 

 

پاتولوژی اختالالت سیستم بدن  16115149 12

 انسان                                            

پاتولوزی    5/0

آماس ، 

 ترمیم بافتی 

 



پاتولوزی آماس    6/0 پاتولوژی نئوپالزی                                                                             16115150 13

 ، ترمیم بافتی 

 

پاتولوژی اختالالت ژنتیک و   16115151 14

   بیماریهای  دوره کودکی 

پاتولوزی آماس    5/0

 ، ترمیم بافتی 

 

پاتولوژی بیماریهای  16115152 15

 محیطی،تغذیه ای و عفونی                          

پاتولوزی آماس    4/0

 ، ترمیم بافتی 

 

دروس  1  پاتولوژی عملی  16115153 16

پاتولوژی  

 عمومی

دروس 

پاتولوژ

ی 

 عمومی

    2 دانش خانواده و جمعیت 16115020 17

   1/0 9/1 عروقمقدمات بیماریهای قلب و  16112175 18

شم
 ش

رم
ت

 
رم        

ت
ش   

ش
 

   1/0 5/1 مقدمات بیماریهای کلیه  16112180 19

   1/0 9/1 مقدمات بیماریهای اعصاب 16112184 20

   1/0 9/1 مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس 16112176 21

   1/0 9/1 مقدمات بیماریهای جراحی  16112183 22

اصول   1 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر  16115137 23

 اپیدمیولوژی 

 

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر  16115136 24

 شواهد 

اصول   1

 اپیدمیولوژی 

 )آمار پزشکی(

 

    1 1شرح حال و معاینه فیزیکی  16112170 25

کارآموزی شرح حال و معاینه  16112171 26

 1فیزیکی 

 1   

پاتولوژی    4/0 پاتولوژی دستگاه قلب و عروق 16112155 27

 عمومی

 

پاتولوژی    4/0 پاتولوژی دستگاه تنفس 16112156 28

 عمومی

 

پاتولوژی کلیه و مجاری اداری  16112157 29

 فوقانی

پاتولوژی    4/0

 عمومی

 

پاتولوژی دستگاه تناسلی،مجاری  16112160 30

 ادراری تحتانی،پستان

پاتولوژی    7/0

 عمومی

 

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و   16112163 31

 محیطی 

پاتولوژی    5/0

 عمومی

 

اصول پایه    6/0 فارماکولوژی قلب و عروق ،ریه  16115165 32

فارماکولوژی 

 پزشکی 

 



فارماکولوژی داروهای ضد   16115166 33

 میکروبی

اصول پایه    6/0

فارماکولوژی 

 پزشکی 

 

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و   16115169 34

 روان 

اصول پایه    7/0

فارماکولوژی 

 پزشکی 

 

مقدمات بیماری های غددو   16112179 35

 متابولیسم 

9/1 1/0   

تم 
هف

م 
تر

 

   1/0 9/1 مقدمات بیماریهای خون  16112177 36

   1/0 5/1 مقدمات بیماریهای روماتولوژی  16112181 37

    1/2 مقدمات بیماریهای گوارش وکبد  161121780 38

    1 مقدمات بیماریهای کودکان  16112182 39

استدالل بالینی در رویکردبه عالئم   16112174 40

 و نشانه های شایع 

5/0    

اصول پایه    5/0 فارموکولوژی داروهای اندوکرین 16115168 41

فارماکولوژی 

 پزشکی 

 

 -فارماکلوژی داروهای گوارش  16115167 42

 روماتولوژی -خون

اصول پایه    6/0

فارماکولوژی 

 پزشکی 

 

پاتولوژی    6/0 پاتولوژی دستگاه گوارش 16112158 43

 عمومی

 

پاتولوژی    4/0 پاتولوژی کبدو مجازی صفراوی  16112159 44

 عمومی

 

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد  16112161 45

 ریزدرون 

پاتولوژی    6/0

 عمومی

 

پاتولوژی پوست،استخوان ها،نسج  16112162 46

 نرم و مفاصل 

پاتولوژی    6/0

 عمومی

 

دروس پاتولوژی  1/0 9/0 پاتولوژی بالینی  16115154 47

عمومی)پاتولوژی 

 عملی(

 

    1 2شرح حال و معاینه فیزیکی  16112172 48

   1  2معاینه فیزیکی کارآموزی شرح حال و  16112173 49

 47.5مجموع واحدها: 

 

 

 



 ترم هشتم، نهم، دهم، یازدهم( ) کوریکولوم مقطع کارآموزی
 پیشنیاز تعداد واحد  نام درس                  کد درس ردیف

 عملی  نظری 

 دروس مقدمات بالینی - 2 طب سنتی 16113187 1

  6 -   1کارآموزی بیماری های داخلی   16113088 2

  3 - 2کارآموزی بیماری های داخلی   16113188 3

 دروس مقدمات بالینی 3 - کارآموزی بیماری های قلب و عروق 16113190 4

 6 - 1کار آموزی بیماری های کودکان 1-16113192 5
 مقدمات بالینی کودکان 

 3 - 2کودکانکاراموزی بیماری های  2-16113192 6
  - 4 1درس نظری بیماری کودکان 16113194 7

 1بیماری های کودکان - 1 2درس نظری بیماری کودکان 16113195 8

 - 3 1کار آموزی جراحی عمومی 1-16113196 9
 دروس مقدمات بالینی

 - 3 2کار آموزی جراحی عمومی 2-16113196 10
  - 5 درس نظری بیماری های جراحی  16113198 11

  3 - کارآموزی ارتوپدی  16113199 12

  - 3 بیماری های ارتوپدی  16113201 13

 کارآموزی داخلی  1/5 - کارآموزی ارولوژی  16113202 14

 کارآموزی جراحی عمومی
  - 1 بیماری های مجاری ادراری و تناسلی )ارولوژی(  16113204 15

 دروس مقدمات بالینی 5/1 - کارآموزی بیهوشی 16113205 16

  3 - 1کارآموزی بیماری های زنان و مامایی 1-16113206 17

  3 - 2کارآموزی بیماری های زنان و مامایی 2-16113206 18

  - 4 بیماری های زنان و مامایی 16113208 19

  3 - کاراموزی پزشکی اجتماعی و خانواده 16113209 20

  - 2 اصول جمعیت شناسی وسالمت خانواده  16113139 21

  3 - کارآموزی روان پزشکی  16113211 22

  - 5/1 بیماری های روانپزشکی  16113213 23

 دروس مقدمات بالینی 5/1 - کارآموزی طب اورژانس 16114214 24

  3 - کارآموزی رادیولوژی   16113216 25

 دروس مقدمات بالینی 3 - بیماری های عفونیکارآمورزی  16113217 26

  - 2 بیماری های عفونی  16113219 27

کارآموزی  ، ماه( 2کارآموزی داخلی) 3 - کارآموزی بیماری های اعصاب 16113220 28

 کارآموزی جراحی ،ماه(2کودکان)

  - 5/1 بیماری های اعصاب 16113222 29

  3 - کارآموزی بیماری های پوست 16113223 30

کارآموزی  ،  کارآموزی داخلی  5/1 - کارآموزی بالینی چشم 16113225 31

 کارآموزی جراحی ،کودکان 

کارآموزی  ،کارآموزی داخلی  3 - کارآموزی بیماری های گوش گلو و بینی  16113227 32

 کارآموزی جراحی ، کودکان 



 ندارد  - 2 اخالق پزشکی  161229 33

  - 2 مسمومیت هاپزشکی قانونی و  16113230 34
 

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

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

 واحدهای الیت شده در ترم اول استاجری ارایه میشود. *

  



 (ترم های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم) کوریکولوم مقطع کارورزی
 تعداد واحد  نام درس                  درسکد  ردیف

 

نوع ارایه  پیشنیاز

 دروس 

 عملی  نظری 

 الزامی  12 - کارورزی بیماری های داخلی 16114189 1

 الزامی  4 - کارورزی بیماری های قلب و عروق  16114191 2

کاراموزی بیماری های  12 - کارورزی بیماری های کودکان  16114193 3
 کودکان 

 الزامی

 الزامی  8 - کارورزی جراحی عمومی  16114197 4

 الزامی  8 - کارورزی بیماری های زنان و مامایی 16114207 5

کاراموزی پزشکی  4 - کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده 16114210 6
 اجتماعی و خانواده 

 الزامی

 الزامی  4 - کارورزی روانپزشکی  16114212 7

8 16114215 
 کارورزی طب اورزانس 

ماه از دوره   6حداقل  4 -
کارورزی را گذرانده  

 باشد. 

 الزامی

 انتخابی - 4تا2 - کارورزی ارتوپدی 16114200 9

 نتخابیا کارآموزی ارولوژی  4تا2 - کارورزی ارولوژی  16114203 10

مقدمات و کارآموزی  4تا2 - کارورزی بیماری های عفونی  16114218 11
 عفونی بالینی 

 انتخابی

 انتخابی  4تا2 - کارورزی بیماری های اعصاب  16114221 12

 انتخابی  4تا2 - کارورزی بیماری های پوست  16114224 13

 انتخابی کارآموزی چشم  4تا2 - کارورزی بیماری های چشم  16114226 14

 انتخابی  4تا2 - بینیکارورزی بیماری های گوش و گلو و  16114228 15

 انتخابی  12تا2 - کارورزی پزشکی خانواده 16114232 16

 انتخابی  4تا2 - کارورزی جراحی مغز و اعصاب  16114233 17

 انتخابی  2 - کارورزی طب سنتی  16114234 18

 انتخابی  2 - کارورزی بیهوشی  16114235 19

 انتخابی  2 - کارورزی مسمومیت  16114236 20

 انتخابی  4تا2 - کارورزی بیماری های روان تنی  16114237 21

 انتخابی  2 - کارورزی پزشکی قانونی  16114238 22

 انتخابی  4تا2 - کارورزی طب فیزیکی و توانبخشی  16114239 23

 پژوهشی   6 - پایان نامه  16114231 34

 واحد می باشد.  156موزی و کارورزی موزش بالینی الزامی در مقاطع کارآجمع آ*

 واحد می باشد.  56واحد و تعداد واحدهای الزامی 12مجموع دروس بالینی انتخابیمقطع کارورزی   *در

   ماه است.  18ورزی ر* طول دوره کا


