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31از 3: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

پیشگفتار
راه اندازي دوره آموزشی دکتراي پزشکی عمومی یک امر بسیار مهم راهبردي با سرمایه گذاري کالن 

به این منظور الزم است رئیس دانشگاه یا . است که فرایند تکمیل آن حداقل هفت سال به طول می انجامد
عمومی را طی مرکز آموزش عالی متبوع ماموریت ایجاد شرایط الزم براي تاسیس دوره دکتراي پزشکی

یک حکم رسمی به یکی از اعضاي هیات علمی متعهـّد، مجرّب، عالقمند و متخصـّص در یکی از رشته 
. واگذار نماید) ترجیحاً ریاست دانشکده پزشکی(هاي بالینی 

هدف از تدوین این آیین نامه تعیین ضروریات و استانداردهاي کالبدي الزم براي راه اندازي و تکمیل 
. راي پزشکی عمومی استدوره دکت

حداقل شرایط و امکانات کالبدي ضروري اولیـّه براي راه اندازي و تکمیل دوره آموزش پزشکی عمومی 
دانشجو در هر سال، در دانشکده پزشکی طی مراحل مختلف براي تحقق 50به ازاي پذیرش 

:یین می گردداستانداردهاي پایه دوره دکتراي پزشکی عمومی در چهار بخش به شرح زیر تع
هیات علمی،.1
فضاهاي آموزشی با امکانات و تجهیزات آموزش هاي عملی ،.2
امکانات، شرایط و تجهیزات الزم براي آموزشهاي بالینی ،.3
سایر فضاها، امکانات و تجهیزات مورد نیاز   .4

علمی هیأت-1

1ماده 
علمی هیأتونفر عض60داقل  حپزشکی به دانشکده ،میوره دکتراي پزشکی عمودزش وآمراي ب

وم پایه وعلهیات علمی رشته هاياعضاي . داردازنی1مطابق با جدول شماره قت وتمام متخصـّص
ره واداره دوقت در برنامه ریزي، تدریس ورت تمام واین آئین نامه بص2ماده بالینی برنامه باید طبق 

ع بکارگرفته ودانشگاه متب)پیمانی یا قراردادي، رسمیاستخدام (اداري می با حکم وزش پزشکی عموآم
طه به وس مربواحد دروتعداد وباید متناسب با حجم علمی هیأتاي اعضترکیب.فعالیت نمایندوشده 

.باشد2شماره  ل وشرح جد
علمی تمام وقت هیأتنفر اعضاي 60دانشگاه می تواند براي پوشش کامل برنامه آموزشی عالوه بر :تبصره

.علمی مدعو از سایر مراکز استفاده نمایدهیأتاز اعضاي 1با شرایط مندرج در ماده خود 
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2ماده
براي ريوضرعلمیهیأتمی حداقل تعداد اعضاي وره دکتراي پزشکی عموتکمیل دوي ازبراي راه اند

زش وع آموزمان شرتاپذیرش سال) 3(سهازپس ونفر21هاي پایهزشوشامل آمرهول دومرحله ا
تعداد اعضاي )رزيوکاروزي وکارآم(زش بالینیوبراي آم.استنفر32عودر مجم)زيوکارآم(بالینی

نفر60رهول دوع براي کل طودر مجمونفر 28میوره پزشکی عموري براي دوهیات علمی ضر
فعالیتمی وزش پزشکی عموره آمواداره دوبرنامه ریزي، تدریس قت در ورت تمام واست که باید بص

2شماره ل وبشرح جدرهواداره دوي ازدر مراحل مختلف راه اندعلمیهیأتترکیب .ه باشندداشت
.دواهد بوخ

3ماده 
ره دکتراي وددر هر سالودانشج50براي پذیرش تا ازرد نیومقت وعلمی تمام هیأتتعداد حداقل 

اي ازبه هیات علمی بالینی وعضیک نفر وزش غیربالینی وآماحدو7اي هر ازک نفر به ی، میوپزشکی عم
نفره به 50با در نظر گرفتن ماهیت بالینی و تقسیم دانشجویان هر کالس (زش بالینیوآماحدو4هر 

زش وبراي آمازرد نیوعلمی مهیأتوتعیین حداقل تعداد عضمالك میزان،این .است)گروه7حداقل 
.دواهد بونیز خ) رفرم(در برنامه هاي اصالح شدهمی وپزشکی عمره دکتراي ود

زشی برنامه درسیواحد هاي آمواي ازعلمی به هیأتنسبت تعداد -1ل شماره وجد
زش وآمعلمیهیأتنسبت تعداد 

غیربالینی
بالینیوپیش بالینی زش وآم

*
کل

91199290زشیواحد آموتعداد 
134760ازرد نیوعلمی مهیأتحداقل تعداد 

با (تعداد واحد به هیات علمی نسبت
)کردن علمیگرد

745

احدهاي پایان نامهوشامل *

4ماده 
ق و، فتخصـّصیداراي دکتراي می باید وره دکتراي پزشکی عمودقتوعلمی تمام هیأتاعضاي 

که آموزش می دهنداي در رشته (Ph.D)پی اچ ديتخصصی دکتري یاوبالینی شیپوتخصصی یا فل
.باشند
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استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

5ماده 
دانشکده الزم استمی وره دکتراي پزشکی عموزش دوآمتشکیالت دانشگاهی تکمیل وي ازبراي راه اند

ابط وبر طبق ضوزیر هايوالگبامطابق زشیوه آمونسبت به تشکیل گر،عوزشی متبویا مراکز آمو
.م پزشکی اقدام نمایندوراي گسترش دانشگاههاي علوش

کمیته برنامه ریزي دوره دکتراي پزشکی عمومی متشکل تشکیل براي پذیرش اولین دوره دانشجو، - الف
علمیهیأتوعض3حداقل شاملم پیش بالینی پزشکی وه علوگر-1: شاملزشی وه آموگرودحداقل از 

شیمی، وژي، بیولوم تشریح، فیزیورشته هاي علازباال داراي دکتراي تخصصی یکی ه استادیار ب
حداقل شاملم بالینی پزشکی وه علوگر- 2وژي ولوکایا فارموشناسی، بهداشت شناسی، آسیببومیکر

ودکان، زنان و، کمیوجراحی عم،هاي داخلیرشته هاي بیماريازبالینی متخصـّصعلمی هیأتوعض3
.الزامی استرژانسویا طب اوانپزشکی، پزشکی اجتماعی وزایمان، ر

و زشیوه آموسه گرتشکیل حداقل تا پایان آموزش اولین دوره، یا قبل از پذیرش دوره سوم، - ب
هیأتوحداقل سه عضازهر یک متشکل در کمیته برنامه ریزي دوره دکتراي پزشکی عمومی فعالیت 

نی، واعصاب، عفدکان،وکهاي داخلی،رشته هاي بیماري(هاي داخلیبیماريه بالینیوگر-1:، شاملعلمی
جراحی رشته هاي (جراحیه بالینیوگر-2؛)ستویا پوژيولو، رادیانپزشکیورژانس، روقلب، طب ا

)اعصابویا جراحی مغز وژي ولوروپدي، اوبینی، ارتووش گلوچشم، گزایمان، وجراحی زنان می، وعم
شیمی، وژي، بیولوم تشریح، فیزیوعل(علوم پایهرشته هاي ازه پیش بالینی پزشکی وگر-3و

.الزامی است)ژيولوایمنی شناسی، آسیب شناسی، فارماکبهداشت، ، بشناسیومیکر
متناسب با تعداد و رشته هیات علمی هر دانشکده ) بیش از سه گروه (ها بدیهی است افزایش تعداد گروه: تبصره

. و بر اساس مصوبات شوراي گسترش خواهد بود
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میوري برنامه دکتراي پزشکی عموضرعلمیهیأتاعضاي ترکیب -2شمارهلوجد
ي انسانی وحداقل تعداد نیر
50اي تا  ازدانشگاهی  به 

زش وبراي آمديوروي ودانشج
ره وهاي دبخشوس ودر

میوپزشکی عم

تعداد 
احد و

درسی 
نظري
وعملی

تعداد 
احد و

کار
زيوآم

تعداد 
احد و
رزيوکار

هیأتتعداد 
رد ومعلمی 

براي ازنی
پذیرش 

رهولین دوا

هیأتحداقل تعداد 
) 3(سهازعلمی پس 

ره پذیرش ود
عوشرازودانشجو 

/پیش بالینی
ژيولوپاتوفیزی

حداقل 
ع ومجم
هیأتتعداد 

علمی براي 
ره وتکمیل د

بالینی 

حداقل 
ع ومجم

تعداد 
هیأت

علمی براي 
ره وکل د

حداقل 
تعداد 

کارشناس 
آزمایشگاه

می، بافت وآنات(م تشریح وعل
162352)شناسییان وشناسی، ر

ارشناسک
یک 9123ژيولوفیزی

کارشناس  6112شیمیوبی
باکتري(بشناسیومیکر

س شناسی، ویروی، شناس
انگل شناسی، قارچ شناسی، 

حشره شناسی، 
*)ژيولونوایمی

1223

5

2
ارشناسک

یک 11235آسیب شناسی
کارشناس

می وعم(ژي ولوفارماک
در مرحله (نفر 1-4)اختصاصیو

)مود
1-

ه نفر ب1418161هاي داخلیبیماري
عنوان 

موسس و 
-مدیر راه 
اندازي 

دوره

نفر 2حداقل ( نفر 3
نفر6)جنرالیست

19
و سایر (راحی عمومیج

نفر4)جراح عمومی(نفر 1012121)هاي مینورجراحی

)جنرالیست(نفر69121هاي کودکانبیماري
نفر3

حداقل (
)جنرالیست2

468134زایمانوزنان 
وبخش (رژانسوطب ا

41135)هاچرخش

23422انپزشکیور
1334112بهداشتوپزشکی اجتماعی 

34123هاي قلببیماري
23422نیوهاي عفبیماري
هاي بیماري
2322ژيولورون/اعصاب

ارد  وع حداقل  مومجم
1076068122028606ريوضر

آموختگان با عمومی تا تکمیل اولین دوره دانشهاي آموزشی فوق و گروه دروسکلیه گروهست االزم:1تبصره
هاي الزم است گروهدر ادامه پذیرش دانشجو پس از تکمیل اولین دوره . مجوز شوراي دانشگاه تشکیل شوند

.ها ایجاد شده و فعالیت نمایندتشکیل شده با مجوز و طبق ضوابط شوراي گسترش دانشگاه
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استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

باکتري شناسی، ویروس شناسی و ایمیونولوژي در یک مجموعه جدا از مناسب است حتی المقدور :2تبصره
. انگل شناسی، قارچ شناسی، حشره شناسی فعالیت نمایند

6ماده 
ره ودر د(core curriculum)ريوري محواحدهاي ضروحداقل تعداد زشی واحد آمو290ع ومجماز

68وزي واحد کارآمو60، و عملیاحد درس نظريو107شامل ،احدو235می ودکتراي پزشکی عم
یاوري وري غیر محواحد ضرو) درصد19معادل ( احد و55حداکثر ورزي بالینی استواحد کارو
.یا دانشگاه استمنطقه آمایشییژه برنامه و

زشی وتجهیزات آموامکانات فضاها، ـ 2
7ماده

متناسب با وزشی معتبر وابزارهاي آمو، تجهیزات تسهیالت فیزیکیفضاها، دانشکده پزشکی باید 
وشرح زیر در اختیار داشته باشد ه برا می در دانشکده وره پزشکی عموزشی دوهاي برنامه آمازنی

.استفاده کند
می وره دکتراي پزشکی عموزشهاي دوري براي آموضروري وتجهیزات بسیار ضروامکانات فضاها،

طه مهیا ویا بخش مربوع مرحله، درس وشرازقبل 22ل وجدو20تا 4ل هاي شماره وباید مطابق جد
.رد استفاده قرار گیردوزشی مود تا مطابق برنامه آموش

هیات اعضاي رتیوات مشنظراززشی وي آمتجهیز فضاهاوياز، راه انددر طراحید وصیه می شوت:1تبصره
.دومی دانشگاه استفاده شودکتراي پزشکی عمرهودعلمی

تم وس انتخابی وزش ادغام یافته، دروآمانواعمانند(یژه یک مرکزوزشی واردي که برنامه آمودر م: 2تبصره
وفضاها، امکانات دانشکده پزشکی نشان دهد که الزم است، باشدره وري دوبرنامه محازت ومتفا) لیوهاي ط

رد وزش مودر آمود را در اختیار دارد وزشی خوآمبرنامه متناسب با ري وضربسیار ضروري و تجهیزات 
.استفاده قرار می دهد

تجهیزات که بر اساس کار کارشناسی، نظر دهی صاحبنظران وفضاها، امکانات رتومیزان ضر: 3تبصره
می تعیین ورشته دکتراي پزشکی عم) ردوب(برنامه ریزي وممتحنه، ارزشیابی هیأتراي وزشی دانشگاهها وآم

.می باشد3شماره مندرج در جدولگردیده است داراي تعاریف 
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زش وتجهیزات در استانداردهاي کالبدي آموفضاها، امکانات رتومیزان ضرریف تع-3ل شمارهوجد
میوپزشکی عم

میزان ردیف
رتوضر

عملیوتعریف نظري 

و یابی اثر1
بی فایده

یا و، مفیدبراي اجراي برنامه شناخته شدهرت یا فایده آن هاواردي که ضروم
(No Need to be).لیست حذف گردیده استازو اثربخش نیست

Nice to).م استزري برنامه الوهاي غیر محبراي اجراي بخشتنها اردي که وممفید2
be)

Better to).م استزري برنامه الوهاي محبهینه بخشاردي که براي اجراي ومبسیار مفید3
be)

ري برنامه در شرایط وهاي محن آن ها اجراي کمینه بخشواردي که بدومريوضر4
(Should be).متعارف ممکن نیست

بسیار 5
ريوضر

در هیچ شرایطیري برنامه وهاي محبخشنه کمین آن ها اجراي واردي که بدوم
(Must be).ممکن نیست

: میوس آناتودرعملی زشوآمتجهیزاتوامکانات :8ماده 
ل ومی باید مطابق جدوس آناتوعملی درزشوري آموضروري وتجهیزات بسیار ضروامکانات فضا،

رد وزشی مومطابق برنامه آمود ومهیا ش) رهوع دوشرازقبل (طه وزش مربوع آموشردر 4شماره 
.استفاده قرار گیرد

میوس آناتوزش عملی  دروتجهیزات آموامکانات - 4ل شماره ودج

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
س وعملی  درزشوآم

میوآنات

میزان 
رتوضر

مقدارحداقل زشیواهداف آموویژگیهاي اختصاصی
راي بازرد نیوم

پذیرش 
تا هر زش وآمو

*ودانشج50
بسیار تشریحسالن1

ريوضر
سالن1متر مربع40حداقل نفره8براي هر میز تشریح 

ازص وبخص(ر وي کاداازدر مراکزي که آماده سمفیدسردخانه2
د سردخانه وجوانجام می گیرد) افراد اهدا کننده

.رري استور بسیار ضرومتناسب با تعداد کادا
بسیار تشریحمیز3

ريوضر
صندلی وUیاLص به شکلومیز مخص- نفره8

وبه تعداد دانشج
عدد2- 3

دوه(تهویه مناسب 4
)تشریح

عدد1ژیکولوبیدوهمفید

بسیار آبشیرودباسینک5
ريوضر

عدد2- 3



31از 9: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
س وعملی  درزشوآم

میوآنات

میزان 
رتوضر

مقدارحداقل زشیواهداف آموویژگیهاي اختصاصی
راي بازرد نیوم

پذیرش 
تا هر زش وآمو

*ودانشج50
عدد1ريوضرجسدحملتریلر6
يازرسوشناضچهوح7

جسد
بسیار 

ريوضر
نگهداري بعدي براي ون ورد استفاده فیکساسیوم

جسد2
عدد2

بسیار جسد8
ريوضر

یان سایر ومراکزي که بر اساس قرار داد به دانشج
الزم استزش می دهند وها آمهوها یا گردانشگاه

زش ومآبراي یک جسدازبیشتر ازمتناسب با نی
.در اختیار داشته باشند

عدد1

نگهداريکابینت9
تجهیزات

بسیار 
ريوضر

عدد1ولهاي فیکساتیوانبار محلفضاي 

ي ازم آماده سوازل10
روکادا

غیر 
ريوضر

ازص وبخص(ر وي کاداازدر مراکزي که آماده س
م آماده وازل، وجودانجام می گیرد) افراد اهدا کننده

ر بسیار ومتناسب با تعداد کاداروي کاداازس
.ري استوضر

بسیار الژهاي پالستیکیوم11
ريوضر

که لیست انها الژها به تعداديونگهداري مبا محل 
.دوشمیمشخص در یک سري 

یک سري

بسیار انوجعبه هاي استخ12
ريوضر

6ا ت5: ان مثالوه عنب(انها وبا محل نگهداري استخ
)انوزه استخویترین یا سالن یا مو

متناسب با تعداد 
در هر ودانشج

هوگر
وتجهیزات سمعی 13

- و اطاق سمعیبصري
بصري

اند ومی ت(تر ،پرده اسالیدور،کامپیوژکتودیتا پرريوضر
رد استفاده وها مهورت مشترك با سایر گروبص

.)قرار گیرد

رد وبه تعداد م
طبق برنامه ازنی

زمانی
بسیار م تشریحوازل14

ريوضر
ست2- 4

بسیار میواطلس آنات15
ريوضر

رت ونیک بصوالکتر(رت کاغذي والزاماً بص
)اختیاري

عدد2+ودانشج8عدد براي هریک 

سري5

بسیار رختکن16
ريوضر

سایل ویک رختکن با کمد ودانشج15تا12هر
ودانشج

یک عدد

والژ ومکان مطالعه م17
و فضاي انواستخ

مطالعه آناتومی سطحی 
و رادیولوژیک

بسیار 
ريوضر

در هر وتعداد دانشجوزش ومتناسب با برنامه آم
شیفت مطالعه



31از 10: صفحه

معاونت آموزشی 

9ماده 
م تشریح  باید مطابق وعلري وبسیار ضروري وضربصري -تجهیزات سمعیوالژها، امکانات وم

رد استفاده وزشی مومطابق برنامه آمد تا وشمهیا وره دانشجولین دوپذیرش اازقبل 5شمارهل وجد
.قرار گیرد

م تشریحوبصري عل-امکانات اطاق سمعیوالژها وم-5ل شماره وجد

ف
ردی

م وامکانات اطاق سمعی بصري علوالژها وم
تشریح

راي بازرد نیومتعدادحداقل رتومیزان ضر
50تا هر زش وآموپذیرش 

*ودانشج
سري2ريوضرلدوتتانطفهجنینالژوم1
عدد1مفیدلیوسلالژتقسیموم2
عدد5ريوبسیار ضرعصبیلوسلالژوم3
عدد3ريوبسیار ضرالژ دیانسفالوم4
عدد5ريوبسیار ضرکاملمغزالژوم5
عدد5ريوبسیار ضرنخاعالژوم6
عدد5ريوبسیار ضر)مغز میانیپل مغزي(النخاعبصلالژوم7
عدد5ريوبسیار ضرگردنیمهرهونخاعالژوم8
عدد2بسیار مفیدالژ مخچهوم9
عدد3ريوبسیار ضرگردنوسرالژوم10
عدد3ريوبسیار ضررتوصوسرالژوم11
عدد3ريوضرارهوآرالژوم12
عدد2ريوبسیار ضررالوتمپناحیه اینفرال13
عدد3ريوبسیار ضرچشمالژوم14
عدد3ريوبسیار ضرشوگالژوم15
عدد3ريوبسیار ضر)ش داخلیوگ(شوگهايکانالالژوم16
عدد2ريوبسیار ضرربیتواعصاب اوق وعروالژ عضالت وم17
عدد1بسیار مفیدزبانالژوم18
عدد3ريوبسیار ضرحنجرهالژوم19
عدد3بسیار مفیدگردنومقاطع ساژیتال سر 20
عدد1ريوضرکامليولنفاسیستمالژوم21
عدد1ريوبسیار ضررتوصيولنفاقوعرسیستمالژوم22
سري1مفیدبسیار گردن همراه با مغزومقاطع عرضی سر 23
عدد5ريوبسیار ضرکاملقلبالژوم24
عدد5ريوبسیار ضرحفرهقلبالژوم25
عدد5ريوبسیار ضرقوعروقلبالژوم26
عدد2ريوبسیار ضرقانیوفوم میانی والژ مدیاستینوم27
عدد5ريوبسیار ضرتنفسدستگاهالژوم28
عدد3ريوضرتراشهالژوم29
عدد2ريوضرم خلفیومدیاستینالژ وم30



31از 11: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

ف
ردی

م وامکانات اطاق سمعی بصري علوالژها وم
تشریح

راي بازرد نیومتعدادحداقل رتومیزان ضر
50تا هر زش وآموپذیرش 

*ودانشج
عدد5ريوبسیار ضرالژ زنجبره سمپاتیکوم31
عدد3ريوبسیار ضرآنقشروکلیهالژوم32
عدد2ريوبسیار ضرادراردفعدستگاهالژوم33
عدد4ريوضرزنوالژ مقطع ساژیتال لگن مرد وم34
عدد2ريوبسیار ضربدنکاملاسکلت35
عدد2ريوبسیار ضرچکوکبدنعضالنیالژوم36
عدد3بسیار مفیدمردوزنچکوکتنهنیمالژوم37
عدد4ريوبسیار ضرمردوزنکاملتنهنیمالژوم38
عدد3ريوبسیار ضروزانالژوم39
عدد3ريوبسیار ضرنرمالپايالژوم40
عدد1مفیدصافپايالژوم41
عدد3ريوبسیار ضراعصاب اندامهاقوعروالژ عضالت وم42
عدد2ريوبسیار ضرسینهالژوم43
عدد3ريوبسیار ضرزنلگنالژوم44
عدد3ريوبسیار ضرآنايومحتولگنالژوم45
عدد3ريوبسیار ضرپستانالژوم46
عدد2ريوبسیار ضرمردتناسلیآلتولگنالژوم47
عدد2ريوبسیار ضرتناسلیزنلگنتنهنیمالژوم48
عدد2ريوبسیار ضرزنتناسلیدستگاه الژوم49
عدد2بسیار مفیدمردتناسلیالتالژوم50
عدد2بسیار مفید)ران()/ هیپ/(باسنمفصلالژوم51
عدد2بسیار مفیداسپرمالژوم52
عدد2بسیار مفیدتخمدانالژوم53
عدد2بسیار مفیدجفتازقسمتیالژوم54
عدد2بسیار مفیدجفتالژوم55
عدد1بسیار مفیدالژ مقاطع عرضی بدنوم56
)عدد جمجمه5حداقل (مناسب تعدادريوبسیار ضران هاي طبیعیواستخ57

زش بستگی وش آموبه رمیوآناتپردهوپوسکونگات58
.دارد

زش بستگی وش آموبه رزشیونرم افزارهاي آم59
.دارد

الژ ومنسبتست به همان امزد الوع تشکیل می شوضوي یک مویک کالس بر رازهمزمان بیش اگر:تبصره*
.دوتهیه ش



31از 12: صفحه

معاونت آموزشی 

10ماده 
آسیب وم تشریحوعلس ودرسایرزش عملیوآمري براي وبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 
مطابق برنامه وباشد مهیا مربوطه نیمسال تحصیلی قبل از شروع 6شماره ل وباید مطابق جدشناسی 

.رد استفاده قرار گیردوزشی موآم

آسیب شناسیویان شناسی ، بافت شناسی وزش عملی روتجهیزات آموامکانات -6ل شماره وجد

ف
ردی

زش عملی  وتجهیزات آموامکانات 
یان شناسی، بافت وس رودر

آسیب شناسیوشناسی 

راي بمزالحداقل زشیواهداف آمواختصاصیهاي یژگیورتومیزان ضر
وپذیرش 

تا هر زش وآم
ودانشج50

ل شماره ول جدوردیف ا(سالن تشریح:شاملع ومجمدرريوبسیار ضرم تشریحوعلآزمایشگاه1
3(

،)4ل شمارهوجد(م تشریح واطاق سمعی بصري عل
ل شماره وجد17ردیف(ان واستخوالژ ومکان مطالعه م

ل شماره ول جدوردیف ا(ژي ولوبیوپاتآزمایشگاهو) 3
8(

مجموعه

یک دستگاهاستازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفید)ووات(ر وباتوانک2
یک دستگاهاستازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفیدبن ماري3
یک دستگاهاستازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفیدموتومیکر4
یک دستگاهاستازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفید)اتوتکنیکوم(کنتوهیست5
یک ست کاملاستازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفیدصفحه داغ6
اي جهت ف درب سمبادهوظر7

جنیننگهداري
ظرف10بسیار مفید

استازلی بعدا نیونیست ازرد نیومتاسیس ع ودر شربسیار مفیدسایل رنگ آمیزي المهاو8
نه وم براي نگهداري نمزتجهیزات ال9

سکپیوهاي ماکر
سري10بسیار مفید

عدد10ودانشجوبراي  هر دییوسکپ دانشجومیکریک ريوبسیار ضرسکپومیکر10
ر وژکتورتی که تجهیزات سمعی بصري شامل پرودرصريوبسیار ضربصريوتجهیزات سمعی 11

نرم افزارهاي وتر ویا ال سی دي  به همراه کامپیو
پ وسکوجاي میکره اند بومیتوطه باشد بهتر است ومرب

اند با سایر ومیت. رد استفاده قرار گیردومودانشج-استاد
.دور مشترك استفاده شوهها به طوگر

سري2

سري10عوهر نازعدد 10ريوبسیار ضرهاي آسیب شناسیالم12
سري10عوهر نازعدد 10ريوبسیار ضرهاي بافت شناسیالم13
دستگاه1ريوبسیار ضرودانشج-پ استادوسکومیکر14



31از 13: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

11ماده 
ل ومطابق جدژي باید ولوزش عملی درس فیزیوآمري وبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 
رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آمومهیا باشد طهومربقبل از شروع نیمسال تحصیلی7شماره 

.گیرد

ژي ولوفیزیآزمایشگاهتجهیزات وامکانات -7ل شماره وجد

ف
ردی

عملی  زشوتجهیزات آموامکانات 
ژيولودرس فیزی

مقدارحداقل زشیواهداف آموهاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر
راي بم زال
50تا زش وآم

ودانشج
سالن1متر مربع40نفره حداقل 8یی وه دانشجوبراي هر گرريوبسیار ضرآزمایشگاه1
عدد10دوها استفاده شهورت مشترك با سایر گروصهاند بومی تريوبسیار ضرپوسکومیکر2
دستگاه1ريوبسیار ضرگرافوزشی یا فیزیورلب آموپا3
دستگاه1ريوبسیار ضرنیکیور الکتروتوالواستبم4
دستگاه1ريوبسیار ضرمترواسپیر5
دستگاه5ريوبسیار ضرشی طبیوگ6
عدد10ريوبسیار ضرنوه گیري فشار خازدستگاه اند7
عدد5ريوبسیار ضرسی متروالم هم8
عدد1ها استفاده شودمشترك با سایر گروهصورت می تواند بهبسیار مفیدافتالوسکوپ9
عدد2ها استفاده شودصورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهبسیار مفیداتوسکوپ10
ست3نازواع دیاپوانريوبسیار ضرنازواپید11
دستگاه1ريوبسیار ضرگرافوکاردیوالکتر12
تین، وگی،Restrainer)مایشگاهیازان وایل کار با حیسوريوبسیار ضرم تشریحوازل13

پینولین، آتروشی، استیل کوهاي بیهودار
یک سري

یک سريها استفاده شودصورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهبسیار مفیدبصريوتجهیزات سمعی 14
15Dry Heat

)نور یا آوف(
ها هواند مشترك با سایر گرواجاق گرماي خشک می تبسیار مفید

.دواستفاده ش
عدد1

عدد5ريوبسیار ضرچکش رفلکس16
دستگاه1ها استفاده شودصورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهريوبسیار ضرژوسانتریف17
ريوبسیار ضرکریتواتهمسایل تعیینو18
دستگاه1شودها استفاده صورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهريوبسیار ضرمتروفتواسپکتر19
ريوبسیار ضرسرسمپلروسمپلر 20
دستگاه1ريوبسیار ضر)دوه(تهویه مناسب 21
دستگاه1ريوبسیار ضریخچال فریزر22



31از 14: صفحه

معاونت آموزشی 

12ماده 
ل وباید مطابق جدشیمی وس بیوعملی درزشوري آموبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 

رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آمقبل از شروع نیمسال تحصیلی مربوطه مهیا باشد و 8شماره
.گیرد

شیمیوس بیوعملی  درزشوتجهیزات آموامکانات -8ماره ل شوجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
زش عملی  درس وآم

شیمیوبی

حداقل تعداد زشیواهداف آموهاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر
راي بمزال

پذیرش 
تا زش وآمو

ودانشج50
40نفره حداقل 8یی وه دانشجوبراي هر گرريوبسیار ضرشیمیوبیآزمایشگاه1

متر مربع
سالن1

دستگاه1ريوبسیار ضرمتروتوفواسپکتر2
دستگاه1ريوبسیار ضرژوسانتریف3
4PHدستگاه1ريوبسیار ضرمتر
بسیار مفیدمتر شعله ايوتوفالم ف5
دستگاه1ريوبسیار ضررتکسووبن ماري 6
دستگاه1لیومیلیگرم، گرم، معمريوبسیار ضرهاي مختلفازوتر7
ريوبسیار ضررزوفوالکتر8
ها صورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهبسیار ضروريآب مقطرگیري9

استفاده شود
تجهیزات سمعی و 11

بصري
ها صورت مشترك با سایر گروهمی تواند به-

استفاده شود
دستگاه1ريوبسیار ضرShakerشیکر12
دستگاه1ريوبسیار ضرRotatorروتاتور13
تهویه مناسب 14

Hoodدوه
دستگاه1ريوبسیار ضر

دستگاه2ريوبسیار ضریخچال فریزر15
سري5هاي مختلفهازدر اندريوبسیار ضرSamplerسمپلر16
عه شیشه ايومجمريوبسیار ضره گیريازسایل اندو17
سري1هازاندودر دريوبسیار ضرهات پلیت18
دستگاه2ريوبسیار ضرپوسکومیکر19
20ELISAدستگاه2ضروري



31از 15: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

13ماده 
وایمنی شناسی ،شناسیبوس میکروعملی درزشوري آموبسیار ضروري وضرتجهیزاتوامکانات 

مطابق وقبل از شروع نیمسال تحصیلی مربوطه مهیا باشد 9شماره ل وانگل شناسی باید مطابق جد
.رد استفاده قرار گیردوزشی موبرنامه آم

انگل شناسیوایمنی شناسی –شناسی بومیکر) هاي(آزمایشگاهامکانات -9ل شماره وجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
س وعملی  درزشوآم

وشناسی بومیکر
ایمنی شناسی

مزالمقدارحداقل زشیواهداف آموهاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر
راي پذیرش ب
تا هر زش وآمو

ودانشج50
رت مشترك وصهبافت شناسی بآزمایشگاهاند با وتمیريوبسیار ضرژيولوبیوپاتآزمایشگاه1

8یی ودانشجهوبراي هر گر.رد استفاده قرار گیردوم
متر مربع40نفره حداقل 

سالن1

دستگاه1ريوبسیار ضر)ووات(ر وباتوانک2
دستگاه1ريوبسیار ضربن ماري3
دستگاه1مایشهاي ایمنی شناسیازبراي ريوبسیار ضرژوسانتریف4
دستگاه1ريوبسیار ضرAutoclaveوکالوات5
6)Dry Heat(

)نور یا آوف(
صورت مشترك با می تواند بهاجاق گرماي خشک ،مفیدبسیار 

ها استفاده شودسایر گروه
دستگاه1

ها استفاده صورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهريوبسیار ضرازوتر7
شود

عدد1

عدد1ريوبسیار ضريوازجار بیه8
دستگاه1ريوبسیار ضرفریزرویخچال 9
ها استفاده صورت مشترك با سایر گروهتواند بهمیضروريآب مقطرگیري10

شود
دستگاه1

ها استفاده صورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهبسیار ضروريRotatorاتورترو11
شود

دستگاه1

ها استفاده صورت مشترك با سایر گروهمی تواند بهبسیار ضروريShakerشیکر13
شود

دستگاه1

سري1ريوبسیار ضرآمیزيسایل رنگ و14
عدد10ییوسکپ دانشجومیکرريوبسیار ضرپوسکومیکر15
ومشاهده شپش (انگل شناسی وبراي حشره شناسی ريوبسیار ضرچشمیوپ دول16

)مایت
عدد2- 3



31از 16: صفحه

معاونت آموزشی 

زش بالینیوتجهیزات آموامکانات، شرایط ـ 3
14ماده 

رتی هیات ونظرات مشاززشی وفضاهاي آموها تجهیز بخشوياز، راه اندد در طراحیوصیه می شوت
.دومی دانشگاه استفاده شوره دکتراي پزشکی عموعلمی بالینی د

تم هاي وس انتخابی وزش ادغام یافته، درومانند آم(یژه یک مرکزوزشی واردي که برنامه آمودر م:تبصره
وست دانشکده پزشکی نشان دهد که فضاها، امکانات امز، الباشدره وري دوبرنامه محازت ومتفا) لیوط

رد وزش مودر آمود را در اختیار دارد وزشی خوري متناسب با  برنامه آموضربسیار ضروري و تجهیزات 
.استفاده قرار می دهد

15ماده 
ر متناسب وطهزشی در بخش هاي مختلف بویان، تعداد تخت هاي آمورت افزایش تعداد دانشجودر ص
هاي داخلی، بیماري(در بخشهاي اصلی زشیوع تخت هاي آمونه اي افزایش یابد که مجموگه بباید 

یان وبرابر تعداد دانشج6حداقل)رژانسوطب اوانپزشکی وزایمان، رودکان، زنان ومی، کوجراحی عم
.پذیرفته شده در هر سال تحصیلی باشد

زش درمانگاهی وفضاي آمومتراژ ،میودکتراي پزشکی عمره وزش سرپایی در دوجه به اهمیت آموبا ت:تبصره
.گرددلحاظ میدانشجوظرفیت پذیرش وتعداد متناسب بابهداشتی -زشیوآممراکزو

16ماده 
باید 10ل شماره ومطابق جدهاي اصلی بالینیبخشبرايزشی وتجهیزات مشترك آموفضاها، امکانات 

استفاده )ز بالینیورز، کارآموعلمی، کارهیأتاعضاي (متناسب با افراد وازرد نیومقدار موبه تعداد 
.قابل استفاده باشدوزش بالینی در دسترس وعه آمودر هر بیمارستان یا مجمکننده از آن، 

هاي اصلی بالینیزشی براي بخشوتجهیزات مشترك آموفضاها، امکانات -10شماره لوجد

رد
ف

زش وریات مشترك آموضری
هاي بالینیبخشدر 

بوکاربرد مطلوزشی وبراي اهداف آمهاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر

رزيوکاروزي وجیهی کارآموکارگاه هاي توهی ورنال کالب، بحث گروس، ژوبراي تدریس درريوبسیار ضرکنفرانسوکالس درس 1
کتاب مطالعه،اتاق ، کتابخانه2

زشیونابع آممو
رت سخت افزاري یا وبصريورالعملهاي کشودستوزشی مرجع رشتهوکلیه منابع آمدسترسی به ريوضر

.ز الزامی استوري در تمام شبانه رانرم افز
زش پزشکی وم براي آمزشرایط الوبا امکانات ،کالس درسزش دروآمحداقل یک دستگاه برايريوضررایانه3

درسالمتاهد وتصمیم گیري مبتنی بر شواهد ومبتنی بر ش
ريوبسیار ضردسترسی اینترنت4
زش بالینی وي آمهافعالیتوامکانات دانشگاه وعلمی هیأتعلمی متناسب با تعداد هیأتاتاق وجود ريوبسیار ضرعلمیهیأتاتاق 5

.ري استوضر
استفاده اختصاصی .ري استوکشیک ضررزان وامکانات بهداشتی به تعداد کارون با تخت ویوپابسیار مفیدرزوکاروز واتاق کارآم6

.رز  الزامی استوهاي کارخانمون براي آقایان ویوپا
آْسیب ، )خصوص براي آموزش در بخش زنان و زایمانهب( ازمایشگاه، رادیولوژي شامل سونوگرافیضروريواحد هاي پاراکلینیکی7

)روانپزشکینورولوژي و براي آموزش در بخش (شناسی و الکتروآنسفالوگرم 



31از 17: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

17ماده 
ل وهاي داخلی باید مطابق جدزش بالینی بیماريوآمري وبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 
رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آموباشد ژي مهیا ولوپاتوع مرحله فیزیوشرازقبل 11شماره 

.گیرند
بخش داخلیبالینیزش وتجهیزات آموریات، امکانات وضر- 11ل شماره وجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
زش بالینیوآم

بخش داخلی

میزان 
رتوضر

الزمحداقل بوکاربرد مطلوزشی واهداف آمتحقق براي هاي اختصاصیویژگی
براي پذیرش 

زش تا هر وآمو
*ودانشج50

بسیار علمیهیأت1
ريوضر

نفر 9می، وزش پزشکی عموقت فعال در آموعلمی تمام هیأتاعضاي - 1
نفر متخصـّص جنرالیست بیماریهاي داخلی 2شامل حداقل 

3متخصـّص قلب ،3علمی متخصـّص داخلی، هیأتوعض9ه بروعال- 2
ه نی باید بویک متخصـّص عفو)ژيولورون(متخصـّص اعصاب داخلی 

.قت فعالیت داشته باشندوتمام علمی هیأترت وص
ش هاي جنرال داخلی، ر چرخشی در بخومتخصـّصین داخلی به ط

.اهند کردویزیت خودرمانگاه هاي داخلی ورژانس داخلی وا
ق تخصصی ویا فوتخصصی برنامه دستیاريدر مراکزي که - 3

فوق علمی هیأتاعضاي معادلد حداقلومی شهاي داخلی ارائهبیماري
. می فعالیت داشته باشندوزش بالینی پزشکی عموباید در آم

هماهنگی وظیفه مدیریت، هدایت و،لوان مسئواعضا به عنازیکی - 4
.اهد داشتومی را خوپزشکی عم) رزيوکاروزي وکارآم(زش بالینی وام

نفر متخصص 9
3داخلی، 

متخصـّص قلب 
متخصـّص 2، 

اعصاب داخلی 
متخصـّص 2و

نیوعف

بسیار بخش بستري2
ريوضر

- ق تخصصی بیماريویا فوتخصصی برنامه دستیاريدر مراکزي که 

ن، وارش، خوهاي قلب، ریه، گه بربخشوعالد وهاي داخلی برگزار می ش
د یک بخش جنرال وجو...وژي ولوماتوژي، غدد، رولونی، نفرواعصاب، عف

پزشکی )رزيوکاروزي وکارآم(زش بالینی وهاي داخلی براي آمبیماري
.ري استومی ضروعم

حداقل یک 
بخش جنرال

تخت تعداد3
بستري

بسیار 
ريوضر

یا ورز واي هر کاراززشی بستري به وتخت فعال با بیمار آم2حداقل - 1
.ري استومی ضروره دکتراي پزشکی عموز دوکارآم

یا ورز واي هر کارازبه % 70تخت فعال باضریب اشغال3حداقل - 2
.می مناسب استوره دکتراي پزشکی عموز دوکارآم

دستیاري تخصصی و یا فوق تخصصی برنامه در مراکزي که - 3
نفره 8ه وتخت براي یک گر24د حداقلوبرگزار می شهاي داخلی بیماري

.ري استورز دریک بخش جنرال ضروکار-زوکارآم
دن بخش ورت نبودر ص(نیوتخت هاي اختصاصی براي بیماریهاي عف- 4

یا قلب در سرجمع و، اعصاب ) تخت الزامی است4د حداقل وجونی وعف
.ئی لحاظ می گرددوه دانشجوري براي یک گروهاي ضرتعداد تخت

هاي بخش داخلی مربوط به بخش مراقبت ویژه درصد تخت10حداقل - 5
ICU وCCUباشند.

تخت 24

اتاق / درمانگاه4
معاینه

بسیار 
ريوضر

یک اتاق و5تجهیزات ردیفوحداقل یک درمانگاه جنرال با امکانات - 1
وبیماران ازر گرفتن شرح حال ومنظوچکتر در کنار درمانگاه به دوک

یک درمانگاه 
یک وجنرال 



31از 18: صفحه

معاونت آموزشی 

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
زش بالینیوآم

بخش داخلی

میزان 
رتوضر

الزمحداقل بوکاربرد مطلوزشی واهداف آمتحقق براي هاي اختصاصیویژگی
براي پذیرش 

زش تا هر وآمو
*ودانشج50

یک میز ازان ود اتاق میتورت نبودر ص. (ري استومعرفی به استاد ضر
رد بیماران استفاده ودر موصندلی براي گفتگودر کنار اتاق درمانگاه 

.)کرد
ق وف/ درمانگاههاي تخصصیاززشی در هر یک وچرخش آم- 2
ارش، ونی، گوژي، اعصاب، عفولون، ریه، نفروژي، خولوماتور(خصصیت

.استازحداکثر به مدت یک هفته مج) غدد، قلب

فضاي 
مشخص براي 

وشرح حال 
معرفی بیمار

وامکانات 5
تجهیزات درمانگاه

(یان، ست کامل معاینهودانشجوبیماران وصندلی براي پزشک ومیز ريوضر
ه، ابسالنگ، چکش رفلکس، فشارسنج، وپ، چراغ قوسکوپ، افتالموسکوات

)ي کتب مرجعورد، قفسه کتاب حاوایت بو، ازوان، تروتخت معاینه، پارا
یک ست کامل

بسیارداخلیرژانسوا6
ضروري

اتاق تریاژ،اتاق احیا همراه با لوازم احیا کامل- 1
تحت تخت5با حداقل وصندلی،اتاق معاینه همراه با تخت معاینه و میز 

.ضروري استنظر 
در مراکزي که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد وجود بخش -- 2

.داخلی فعال کفایت می کند

با واحددو 
مشخصات 
ذکر شده 



31از 19: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

18ماده 
ل ومی باید مطابق جدوزش بالینی جراحی عموآمريوبسیار ضروري وضرتجهیزاتوامکانات 

رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آماشد تا بآماده ژي ولوپاتوع مرحله فیزیوشرازقبل 12شماره
.گیرند

بخش جراحیزش بالینیوتجهیزات آموریات، امکانات وضر-12ل شمارهوجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
بخش زش بالینیوآم

جراحی

میزان 
رتوضر

وکاربرد اهداف آموزشی تحقق براي ویژگیهاي اختصاصی
مطلوب

حداقل تعداد 
راي بازرد نیوم

وپذیرش 
تا هر زش وآم
*ودانشج50

بسیار علمیهیأتاعضاي 1
ريوضر

زش در بخش ومآه جراحی جهت وگروعضمتخصـّصپنج - 1
.ري استوضردرمانگاهورژانس واواتاق عمل و

.می باشندونفر جراح عم2حداقل الزم است- 2
و، هدایت ظیفه مدیریتو، لوان مسئوبه عناعضاازیکی - 3

پزشکی ) رزيوکاروزي وکارآم(بالینی زشومآهماهنگی
.اهد داشتورا خمیوعم

وعض5

بسیار بخش بستري2
ريوضر

رژانسواوزنان ومردان هايبخش- 1
د دارد وجورژانس وزشی طب اوه آمودر مراکزي که گر- 2

.استل ومردان قابل قبوبخش جراحی زنان ود دوجو

بخش3

بسیار تعداد تخت بستري3
ريوضر

وهردانشجه ازايبوتخت 7ت علمی أهیوهرعضه ازايب
.ري استوضرتخت فعالوحداقل د

تخت35

بسیار اتاق معاینه/ درمانگاه4
ريوضر

رت وصهمتري جهت درمانگاه که ب30- 40حداقل یک اتاق 
سپس ولشرح حااخذ لی مرتبط باهم جهت وقسمت مجزا ود

.ري استوضرمعاینه بیمار 
رتوصهاتاق معاینه در هربخش بیک ودرمانگاه د یکوجو- 2

.ري استومستقل ضر

یک ودرمانگاه 2
اتاق معاینه

تجهیزات وامکانات 5
درمانگاه

بسیار 
ريوضر

م وازلوتخت معاینه با چراغ معاینه ودر هر درمانگاه حداقل د
وپوسکو، نگاتهاي پانسمانستوپ وسکوجمله آنازمعاینه 

و صندلیعدد میزودان براي هرتخت،وپارام مصرفی،وازل
.ري استوضریانوصندلی جهت دانشجتعداد کافیهمراه با 

در هردرمانگاه 
یکسري

بسیار رژانسوا6
ريوضر

م احیا کاملوازاتاق احیا همراه با لاتاق تریاژ،- 1
5با حداقل صندلی،ومیز واتاق معاینه همراه با تخت معاینه 

.ري استوضرتحت نظر تخت
د دارد وجورژانس وزشی طب اوه آمودر مراکزي که گر-- 2

.د بخش جراحی فعال کفایت می کندوجو

احدویک 

بسیار اتاق عمل7
ريوضر

علمی حداقل یک هیأتومی عضوجراح عمواي هر دازبه - 1
.ري استواطاق عمل ضر

ودسط واتاق عمل فعال جهت انجام عمل جراحی تسه- 2
.ري استوضریانوزش دانشجوآموعلمی هیأت وعض

اتاق عمل3



31از 20: صفحه

معاونت آموزشی 

19ماده 
ل ودکان باید مطابق جدوکهاي بیماريزش بالینی وآمريوبسیار ضروري وضرتجهیزاتوامکانات 
.رد استفاده قرار گیرندوزشی مومطابق برنامه آموده ومهیا بقبل از شروع مرحله کارآموزي 13شماره 

دکانوکهايبیماريزش بالینیوتجهیزات آموریات، امکانات وضر-13ل شمارهوجد

ف
ردی

وامکانات 
- زشوتجهیزات آم

بخش بالینی
دکانوک

میزان 
رتوضر

رد وحداقل ممطلوبکاربردو زشی واهداف آمبراي تحقق هاي اختصاصیویژگی
راي بازنی

پذیرش 
تا هر زش وآمو

*ودانشج50
هیأتاعضاي 1

علمی
بسیار 

ريوضر
به این زش بخش ها را ورچرخشی اموبه طدکانوکلمی متخصـّص عهیأتوعضچهار-1

، نفر1-زایشگاهوزادان ون، نفریک-رژانسواوزش بخش وام: گیرندبه عهده میترتیب 
.نفر1-جامعهنودرمانگاه درونفر 1-می بیمارستانودرمانگاه عم

4د حداقل ودکان ارائه می شوق تخصصی کوزش تخصصی یا فودر مراکزي که آم-2
.می فعالیت داشته باشندوزش بالینی پزشکی عموعلمی باید در آمهیأتوعض

بالینی زشوامهماهنگیو، هدایت ظیفه مدیریتول وان مسئوبه عناعضاازیکی -3
.اهد داشتورا خمیوپزشکی عم) رزيوکاروزي وکارآم(

نفر4

بسیار بخش بستري2
ريوضر

بیماران بستري (، بخش نوزادان)بیماران بستري کودك و شیرخوار(دکانوکجنرالبخش
)لد شدهوه متاززادان سالم تون(، بخش نوزادان زایشگاه )زادانون

بخش و بیمارستاندرصد 70با حداقل ضریب اشغال تخت دکان بیمارستانورژانس کوا

بخش3

اتاق / درمانگاه3
معاینه

بسیار 
ريوضر

ودکان در بیمارستان با امکانات ومی کومتري براي درمانگاه عم40-35حداقل یک اتاق -1
)outpatientبه ویژه (4تجهیزات ردیف

معرفی وبیماران ازر گرفتن شرح حال ومنظوچک تر در کنار درمانگاه به دویک اتاق ک-2
در (post clinic conference classکنفرانس بعدکلینیک وبه استاد در اتاق درمانگاه 

ق درمانگاه براي و صندلی در کنار اتایک میز ازان وتد اتاق دیگر میوجورت عدم وص
.)رد بیماران استفاده کردوبحث در م

اتاق2یا 1

وامکانات 4
تجهیزات درمانگاه

بسیار 
ريوضر

-ابسالنگ-هوچراغ ق-پوسکوافتالم-پوسکوات(پزشک همراه با ست کامل معاینه میز 
با امکانات ارزیابی رشد و تکامل کودك و نوزادو چکش رفلکس

، صندلی پزشک، صندلی براي )متروترم-ه هاي مختلفازفشار سنج به اضافه کاف با اند
شیر وزادان وزین نواي تبرازوان، ترو، تخت معاینه، پارا)به تعداد کافی(یان ودانشج

قدسنج وازوسال، تر3دکان زیر وکوزادان وابیده براي نواران دیژیتال قد سنج خوخ
، منحنی هاي ي کتب مرجعورد، قفسه کتاب حاوایت بوسال، 3دکان باالي وایستاده براي ک

اکسیژن دکان مثل رنگ ها، وسایل معاینات تکاملی کو، حداقل 2ر ومیزان تکاملی دنرشد،
مانیتور، پالس اکسیمتري، تجهیزات اکسیژن درمانی و نبوالیزر در )مرکزي یا سیلندر(

شرایط و اندازه هاي کودکان

یک سري

تعداد تخت 5
بستري

بسیار 
ريوضر

تخت25:دکانوحداقل تعداد تخت بخش ک-1
، )کاتور وباتوانک(تخت10:زادانوتعداد تخت ن.دوله باید در نظر گرفته شوتخت ایز-2

تخت1:لهوایزو،تخت10: رژانس وا
اطفال ارائه می بیماریهاي برنامه دستیاري تخصصی یا فوق تخصصیدر مراکزي که -3

ري ورز دریک بخش جنرال ضروکار-زونفره کارآم8ه وتخت براي یک گر24حداقلدهند، 
.است

تخت25

بسیار دکانورژانس کوا6
ريوضر

رژانس، اتاق وهاي اودارك،وشوست کامل احیا، دستگاه الکترورژانس واتاق احیا، ترالی ا
یان با حداقل وزشی براي دانشجو، کالس ام)4ردیف(تجهیزات درمانگاه ومعاینه با امکانات 

دسترسی به اینترنتوقفسه  کتاب رد،وایت بوصندلی، 10

احدویک 



31از 21: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

20ماده 
بایـد مطـابق   زایمـان وبخش جراحـی زنـان   زشهاي وآمري وبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 

رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آموده وزي مهیا بوع مرحله کارآموشرازقبل 14شماره ل وجد
.گیرند

زایمانوزنان هايبیماريزش بالینیوتجهیزات آموریات، امکانات وضر-14ل شماره وجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
بخش  بالینیزشوآم

زایمانوزنان 

براي تحقق اهداف هاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر
آموزشی و کاربرد مطلوب

ازرد نیوحداقل تعداد م
زش وآموراي پذیرش ب

*ودانشج50تا هر 

وعلمی متخصـّص زنان هیأتونفر عضچهارريوبسیار ضرعلمیهیأتاعضاي 1
نفر4زایمان

ريوبسیار ضربخش بستري2

: شامل بخش هاي زیر
،میوزنان عم

،رژانسوا
،زایمانوحین زایمان 

،بارداري پرخطرازمراقبت 
زادانون

اتاق هاي / درمانگاه3
ريوبسیار ضرمعاینه

مراقبت درمانگاه ، زنانهاي درمانگاه بیماري- 1
با امکانات و وسایل معاینه ران بارداريود

بیماران و فضاي کافی براي حضور کارآموز و 
کارورز 

امکان مجزا کردن محل حضور فراگیران از - 2
با (محل معاینه بیماران براي حفظ حریم بیماران 

) پاراوان یا پزده مناسب

احدو2

تخت20ريوبسیار ضرتعداد تخت بستري4

اتاق عمل1ريوبسیار ضراتاق عمل5



31از 22: صفحه

معاونت آموزشی 

21ماده 
15شماره ل وباید مطابق جدري وبسیار ضروري وضرانپزشکی وبالینی رزشوتجهیزات آموامکانات 
.رد استفاده قرار گیرندوزشی مومطابق برنامه آموده وزي مهیا بوع مرحله کارآموشرازدر قبل 

بخش روانپزشکیضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی-15جدول شماره 

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
بخش بالینیزشوآم

انپزشکیور

براي تحقق اهداف آموزشی و هاي اختصاصیویژگیرتومیزان ضر
کاربرد مطلوب

رد وحداقل م
راي بازنی

پذیرش 
تا زش وآمو

50هر 
*ودانشج

نفر2انپزشکیوعلمی متخصـّص رهیأتوتن عض2حداقل ريوبسیار ضرعلمیهیأتاعضاي 1

انپزشکی بیمارستان جنرال یا  بیمارستان وبخش رريوبسیار ضربخش بستري2
انپزشکیور

اتاق / درمانگاه3
ريوبسیار ضرمعاینه

انپزشکی  ومتري براي درمانگاه ر40- 35حداقل یک اتاق - 1
4تجهیزات ردیفودر بیمارستان با امکانات 

ر ومنظودرمانگاه به دچک تر در کنار ویک اتاق ک- 2
معرفی به استاد در اتاق وبیماران ازگرفتن شرح حال 

post clinic conferenceکنفرانس بعدکلینیک ودرمانگاه 
class)یک میز ازان ود اتاق دیگر میتوجورت عدم ودر ص

رد وصندلی براي بحث در مودر کنار اتاتق درمانگاه 
.)بیماران استفاده کرد

اتاق2یا 1

تجهیزات وامکانات 4
ريوبسیار ضردرمانگاه

- پوسکوات(میز پزشک همراه با ست کامل معاینه
فشار - چکش رفلکس- ابسالنگ- هوچراغ ق- پوسکوافتالم

، صندلی )متروترم- ه هاي مختلفازسنج باضافه کاف با اند
، تخت )به تعداد کافی(یان وپزشک، صندلی براي دانشج

ي کتب وقفسه کتاب حارد،وایت بو،ازوان، ترومعاینه، پارا
مرجع،

یک سري

5وت وتخت اطاق خل2تخت شامل 25:تعداد تخت بخشريوبسیار ضرتعداد تخت بستري5
تخت25رژانسوتخت ا

فیلم هاي ازان ومی تفرایند کار وع وبراي آشنایی با نبسیار مفیدكوشوالکتراتاق6
.زشی استفاده کردوآم

رژانس وا7
انپزشکیور

مفید

ست کامل احیا، ورژانس وت ، ترالی اواتاق خلاتاق احیا،
رژانس، اتاق معاینه با وهاي اوك  ،داروشودستگاه الکتر

زشی و، کالس ام)4ردیف(تجهیزات درمانگاه وامکانات 
قفسه  رد،وایت بوصندلی، 10یان با حداقل وبراي دانشج

دسترسی به اینترنتوکتاب 

احدویک 



31از 23: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

22ماده 
شماره ل ورژانس باید مطابق جدوزش بالینی طب اوآمريوبسیار ضروري وضرتجهیزاتوامکانات 

مطابق برنامه وده ومهیا ب) رزيوع مرحله کاروشرازقبل (طه وزشهاي مربوع آموشرودر بد16
.رد استفاده قرار گیرندوزشی موآم

رژانسوطب ابالینیزش وتجهیزات آموریات، امکانات وضر-16ل شماره وجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
بخش زش بالینیوآم

رژانسوطب ا

میزان 
رتوضر

رد وحداقل تعداد مزشی کاربردواهداف آموویژگیهاي اختصاصی
راي پذیرش بازنی
50تا هر زش وآمو

*ودانشج

بسیار علمیهیأتاعضاي 1
نفر5.مراجعه شود2به جدول شماره ريوضر

بسیار بخش بستري2
واحد1احد تحت نظروريوضر

بسیار درمانگاه3
ريوضر

)احیاء بیماران بدحال(CPRاحد و
)یت بندي بیمارانولوبراي ا(تریاژ 

)یزیت سرپاییواحد و Fast Track)یسیونسخه نو
شوگوسایل معاینه چشم واتاق هاي معاینات تکمیلی با 

،(Acute Care)احد  مراقبت حادو
تخت،2): روچوس(اطاق بخیه

یک تخت،: اطاق گچ گیري
یک تخت: اطاق عمل سرپایی

احدو8

بسیار تعداد تخت بستري4
ريوضر

8:(Acute Care)رژانس داخلیواحد  مراقبت حاد او
تخت،

8:(Acute Care)ماوترواحد مراقبت حاد جراحی و
تخت،

تخت مجهز،2: رینگونیتوم
تخت،2): روچوس(اطاق بخیه

یک تخت،: گچ گیرياطاق 
یک تخت: اطاق عمل سرپایی

تخت22

اتاق عمل5
بسیار 

احدو2اتاق عمل سرپایی، اطاق گچ گیريريوضر

بسیار یژهوامکانات وتجهیزات 13
ر پرتابلونتیالتوترالی احیا، ريوضر

اورژانس پیش بیمارستانی، زمینه در مناسب براي حضور و آموزش دانشجو طراحی فضاهاي آموزشی :تبصره
.نیز بسیار مفید استتصادفات، بالیا و حوادث غیرمترقبه 



31از 24: صفحه

معاونت آموزشی 

23ماده 
ل وپزشکی اجتماعی باید مطابق جدوبهداشت زشوآمري وبسیار ضروري وضرتجهیزاتوامکانات 
.قرار گیرندرد استفاده وزشی مومطابق برنامه آموده وره مهیا بودر طی دترم ع وشرازقبل 17شماره 

پزشکی اجتماعیوزش بهداشت وتجهیزات آموریات، امکانات وضر-17ل شماره وجد

ف
ردی

تجهیزات وامکانات 
زش بالینیوآم

پزشکی اجتماعی

میزان 
رتوضر

براي تحقق اهداف آموزشی و کاربرد هاي اختصاصیویژگی
مطلوب

رد وحداقل م
راي بازنی

پذیرش 
تا هر زش وآمو

*ودانشج50
بسیار علمیهیأتاعضاي 1

ريوضر
پزشکی ورزي بهداشت وکاروزي وزش کارآموبراي آم- 1

علمی متخصـّص پزشکی هیأتونفر عض2اجتماعی حداقل 
علمی متخصـّص هیأتاعضاي اگر . ري استواجتماعی ضر

2دهند زش میوپزشکی امیانواجتماعی فقط به دانشجپزشکی
سایر رشته ها مثل یان ودانشجآموزش اگر ، اما نفر کافی است

نفر 3، حداقل برعهده دارندنیز را بهداشت، مامایی، پرستاري
.ري استوعلمی متخصـّص پزشکی اجتماعی ضرهیأتوعض

ره هاي ودو5تا 1احدهاي بهداشت وبراي تدریس - 3
رت وپزشکی اجتماعی، در صورزي بهداشت وکاروزي وکارآم

ان وسایر رشته هاي مرتبط نیز می تانهمکاري مدرسازازنی
.استفاده کرد

نفر2- 5

بسیار اتاق معاینه/ درمانگاه2
ريوضر

وزش پیشگیري وبراي آم: درمانگاه سرپایی پزشکی پیشگیري
به ویز منطقی داروتجوزش به بیمار وآمودرمان سرپایی 

رزانوکاروزان وکارآم

یک درمانگاه

تجهیزات وامکانات 3
درمانگاه

بسیار 
ريوضر

مشابه درمانگاه (میولیــّه یک درمانگاه عموامکانات ا- 1
تناینتروتر وهمراه با کامپی)عمومی بیماریهاي داخلی

آموزش مراجعینامکانات - 2
زش پزشکی واحد آمو4

جامعه
بسیار 

ريوضر
زش در جامعه شامل خانه هاي بهداشت، مراکز وآم- 1

لتی ونهادهاي غیردوخانه هاي سالمت وبهداشتی درمانی 
(NGO)ازرد نیوهمراه با امکانات ترابري م

زش ومآستایی براي  ومرکز بهداشتی درمانی ردوحداقل - 2
زش ومآمرکز بهداشتی درمانی شهري براي ودورزانوکار

.ددر اختیار باشزانوکارام

احدو15- 10



31از 25: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

24ماده
در مرکز یادگیري مهارتهاي بالینیعملیزش وآمري وبسیار ضروري وضرتجهیزات وامکانات 

ع مرحله وشرازقبل 21تا 18شماره هاي لوباید مطابق جدمهارتهاي بالینی) آزمایشگاه(
.رد استفاده قرار گیرندوزشی مومطابق برنامه آموده ومهیا ب) یا پیش بالینی(ژي ولوپاتوفیزی

د قرارداد وجورت واند در صودانشگاه می تري بیشترور بهره وبه منظودن وجه به هزینه بر بوبا ت:1تبصره 
هاي مهارتهاي آزمایشگاهیر مصرفیغومصرفی تجهیزاتوامکانات ، مانکن ها فضاها،ازتفاهم نامه معتبر یا 

دومی خوره دکتراي پزشکی عمویان دوزش دانشجورد تایید براي آمومومراکز مجهز  وها بالینی سایر دانشگاه
.استفاده نماید

رد اسـتفاده قـرار   ومهارتهاي بالینی مآزمایشگاهانند در وفیزیک می توزش عملی مباحث بیوسایل آمو:2تبصره
.گیرند

CPRمانکن هاي -بالینیهاي مهارت)مایشگاهزآ(مرکز تجهیزات وامکانات -18ل شماره وجد

ف
ردی

امکانات
CPRمانکن هايو 

راي حداقل تعداد مورد نیاز بمیزان ضرورت
50تا هر پذیرش وآموزش 
دانشجو

زرگسالب1 ALS عدد2بسیار ضروريدلم
زرگسالب2 BLS عدد3بسیار ضروريدلم
ALSکودکان3 عدد2بسیار ضروريدلم
BLSکودکان4 عدد3بسیار ضروريدلم
ALSشیرخوار5 عدد3بسیار ضروريدلم
BLSشیرخوار6 عدد2بسیار ضروريدلم
عدد3بسیار ضروريبزرگسالگذاريلولهدلم7
عدد3بسیار ضرورينوزادگذاريلولهدلم8
9PDA STAT BABYعدد1ضروري
10Infant Crisis ECG Manikinعدد1بسیار مفید
11Smart STAT Simulatorعدد1بسیار مفید



31از 26: صفحه

معاونت آموزشی 

مدل هاي زنان-هاي بالینی مهارت) آزمایشگاه(امکانات و تجهیزات مرکز -19ل شماره وجد

ف
ردی

راي حداقل تعداد مورد نیاز بمیزان ضرورتمدل هاي زنانو امکانات
50تا هر پذیرش وآموزش 
دانشجو

عدد2بسیار ضروريمدل چرخش سر جنین در لگن1
عدد2بسیار ضروريمدل لیگامنت دار زنان2
عدد3بسیار ضروريمدل معاینه افاسمان ودیالتاسیون3
عدد2بسیار ضروريمدل مانور لئوپولد4
عدد2بسیار ضروريو نمونه برداريIUDمدل گذاشتن 5
عدد3بسیار ضروريمدل معاینات ژنیکولوژي6
عدد2ضروريبسیار مدل سنین بارداري7
عدد2بسیار ضروريمدل زایمان و انواع لگن8
عدد3بسیار ضروريمدل آموزش اپیزیوتومی9
عدد1بسیار ضروريموالژ حاملگی و زایمان10
عدد1بسیار ضروريموالژ زایمان و احیا با دو جنین11
عدد2بسیار ضروريموالژ لگن زایمان12
عدد1ضروري)کورتاژ(معاینات زناننیم تنه شفاف 13
عدد1ضروريمدل زن حامله با جنین14
عدد1ضروريمدل رحم مولتی پار15
عدد1ضروريمدل معاینه سرویکس گراویدا16
عدد1ضروريمدل نیم تنه سپتیورا17



31از 27: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

مانکن هاي معاینه فیزیکی-هاي بالینی مهارت) آزمایشگاه(امکانات و تجهیزات مرکز - 20ل شماره وجد

ف
ردی

امکانات
مانکن هاي معاینه فیزیکیو 

میزان 
ضرورت

راي حداقل تعداد مورد نیاز ب
50تا هر پذیرش وآموزش 
دانشجو

بسیار موالژ سمع قلب و ریه1
ضروري

عدد3

بسیار معاینه گوشموالژ2
ضروري

عدد3

بسیار معاینه چشمموالژ3
ضروري

عدد3

بسیار موالژ معاینه رکتال و پروستات4
ضروري

عدد2

عدد2ضروريموالژ معاینه پستان5
بسیار تمام تنه پرستاري اطفالموالژ6

ضروري
عدد2

موالژ تمام تنه نوزاد با کنترل عالئم 7
حیاتی

عدد1ضروري

موالژ بازو جهت اندازه گیري 8
فشارخون

عدد2بسیار مفید

سیار ب*موالژ پرستاري پیشرفته 9
ضروري

عدد3

:زشی زیر استوره دارد که داراي کاربردهاي آموالژ پرستاري پیشرفته قابلیت استفاده چند منظوم*
،  Intubation  ،Chest tubeمرد، ولی گذاري زن وفله و، لگذاريNGله ولریه،وسمع قلب 

Cricothyrotomyمراقبت زخمون، پانسمان وه گیري فشار خاز،  اند



31از 28: صفحه

معاونت آموزشی 

هاي بالینیمهارت) آزمایشگاه(سایر امکانات و تجهیزات مرکز -21ل شماره وجد

ف
امکانات و تجهیزات غیرمصرفی و مصرفی ردی

هاي بالینیمهارتآزمایشگاه
حداقل تعداد مورد میزان ضرورت

نیاز
دستگاه1بسیار مفیددستگاه الکتروشوك1
دستگاه1مفیدکوتردستگاه2
عدد5بسیار ضروريبرانکارد3
عدد1مفیدچراغ سیالیتیک سیار4
عدد1مفیدتخت اطاق عمل5
دستگاه1مفیددستگاه  ساکشن6
دستگاه1مفیددرمانیددستگاه  اولتراسون7
دستگاه1مفیدرتینوسکوپ8
عدد1مفیداشل تیزبینی و صفحه ساعت9
ست1مفیدجعبه عینک10
عدد10بسیار ضروريافتالموسکوپ11
عدد10بسیار ضرورياتوسکوپ12
دستگاه1ضروريویدئو اتوسکوپ و افتالموسکوپ13
عدد20بسیار ضروريگوشی معاینه14
عدد5بسیار ضرورياسپکیولوم زنان15
عدد5بسیار ضرورياسپکیولوم بینی16
عدد5بسیار ضروريچشماسپکیولوم 17
دستگاه2بسیار مفیدترازو و قـدسنج بزرگسال18
دستگاه2بسیار مفیدترازو و قـدسنج کودکان19
عدد1بسیار مفیدکشو4ترالی احیا 20
عدد5ضروريترالی21
دستگاه10بسیار ضروريفشارسنج22
عدد20بسیار ضروريترمومتر دهانی و مقعدي23
عدد10بسیار ضروريچراغ قوه24
عدد5بسیار ضروريتورنیکه25
عدد10بسیار ضروريچکش رفلکس مثلثی و سوزنی26
دستگاه1ضروريدستگاه پالس اکسیمتر27
عدد5بسیار ضروريدیش استیل28
عدد10بسیار ضروريدسته بیستوري29
ست1ضروريیآلومینیومجعبهست احیا با 30
عدد10بسیار ضروريفورسپس31
عدد10بسیار ضروريقیچی32
دستگاه5بسیار ضروريالرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان33
عدد5بسیار ضروريآینه پیشانی34
عدد5بسیار ضروريدیاپازون35
عدد5بسیار مفیدلوله ازمایش36
عدد10بسیار مفیدآتل37



31از 29: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

ف
امکانات و تجهیزات غیرمصرفی و مصرفی ردی

هاي بالینیمهارتآزمایشگاه
حداقل تعداد مورد میزان ضرورت

نیاز
عدد5بسیار ضروريگاید38
عدد5بسیار ضروري)کودکان و بزرگساالن(ماسک احیا39
عدد5بسیار ضروريالرینجیال ماسک40
عدد10بسیار ضروريآمبوبگ41
عدد10بسیار ضروريسوزنگیر42
عدد10بسیار ضروريکلمپ43
عدد10بسیار ضروريپنس44
عدد10بسیار ضروريشان و گان45
عدد5بسیار ضروريسرمپایه 46
عدد100بسیار ضروريآنژیوکت47
عدد20بسیار ضرورياسکالپ48
عدد100بسیار ضروري2cc,5cc,10cc,TB,LPسرنگ 49
عدد5بسیار ضروريسرم50
عدد10بسیار ضروريست سرم51
عدد10بسیار ضروريمیکروست52
عدد30ضروريبسیارسوندفولی-کات داون- ETTکاتتر 53
عدد50بسیار ضروريویال54
عدد50بسیار ضروريآب مقطر55
بسته2بسیار ضروريپنبه56
عدد5بسیار ضروريبتادین57
عدد5بسیار ضرورياسپري و پماد لیدوکائین58
عدد10بسیار ضروريچسب ضد حساسیت59
عدد10بسیار ضرورينایف60
عدد10بسیار ضروريکیسه ادرار61
62NG tubeعدد10بسیار ضروري
شیشه5بسیار ضروريالکل63
عدد100بسیار ضرورينخ بخیه64
عدد100بسیار ضروريالتکس یکبار مصرف- دستکش استریل65
عدد100بسیار ضروريگاز استریل وغیراستریل66
بسته5بسیار ضروريتانگ بلید67
)شبیه سازي شده(بهداشت فرضیخانه 68
با امکانات ضبط ( اتاق آموزش مهارتهاي ارتباطی 69

)ویدیویی یا آینه یک طرفه
مفید



31از 30: صفحه

معاونت آموزشی 

25ماده
زش بالینی سرپایی وآمالزم استمی وره دکتراي پزشکی عموبرنامه درسی دوبر اساس استانداردها 

زش وقسمت هاي مختلف آم. دورا شامل شمی وره پزشکی عموزش بالینی دودرصد آم50ازبیشتر 
رد در ودر هر مازرد نیوتجهیزات مورت، شرایط، امکانات ودرمانگاه ، میزان ضروبالینی سرپایی 

.مشخص گردیده اندو جدول هاي مرتبط 22ل شمارهوجد
رژانس در استانداردهاي پایه وارد اوتاکید بر موزشیو، اثربخشی آمجه به اهمیتوبا ت-تبصره

هاي بیماریهاي داخلی، قسمتاززش طب سرپایی در هر یک وهفته آم2می حداکثر وزش پزشکی عموآم
پدي، وبینی، ارتوگلشوهاي اعصاب، چشم، گزایمان، قلب، بیماريودکان، زنان ومی، کوجراحی عم

ورعایت شرایط، امکانات، تجهیزات وجه به میزان بیماردهی وبا تاعصاب وجراحی مغز وژي ولوروا
. انجام گیردرژانسوبرنامه دانشکده پزشکی در بخش امطابق اند ومی تري وهاي ضریژگیو

در زش بالینی سرپائیوآمريوهاي ضریژگیوورت، شرایط، امکاناتوضر-22ل شمارهوجد
زيوکارآمورزي وکار

ف
ردی

درزش طب سرپایی وآم
درمانگاه

:رتومیزان ضر
انتخابی/ الزامی 

ريوهاي ضریژگیووشرایط، امکانات، تجهیزات

رزيوکارزيوکارآم
11ل شماره وجد5و4مطابق ردیف هاي الزامیالزامیبیماریهاي داخلی1
12ل شماره وجد5و4مطابق ردیف هاي الزامیالزامیمیوجراحی عم2
13ل شماره وجد4و3مطابق ردیف هاي الزامیالزامیدکانوکهاي بیماري3
14ل شماره وجد3مطابق ردیف هاي الزامیالزامیزایمانوزنان هايبیماري4
15ل شماره وجد4و3مطابق ردیف هاي الزامیالزامیانپزشکیور5
16ل شماره وجد3مطابق ردیف الزامیانتخابیرژانسوطب ا6
17ل شماره وجد3و2مطابق ردیف هاي الزامیالزامیپزشکی اجتماعی7
با  میز ) TBوHIV(و) نیوبیماران عف(متري براي 40اطاق ودالزامیالزامینیوهاي عفبیماري8

پ، ست پانسمان، وسکوان، نگاتوپزشک، صندلی، تخت معاینه، پارا
ست کامل معاینه ي دست، وشستشم برايزسایل الوتر، وکامپی
- ازوتر- ن سنجوفشارخ-پوسکورین- پوسکوافتال- شیوگ:شامل

آبسالنگ-متروترم
با ) تريم12(درسیک اتاقبا متري در درمانگاه 30تا 25فضاي الزامیالزامیو عروققلبهاي بیماري9

،تخت معاینه2صندلی،7تر،وکامپی1میز،2، عددان جداکننده یکوپارا
4، ار قلبونمایش نبرايوسایل سمعی بصري مناسب،ایت بردو

شیوگ
ات وجزوکتب (کتابقفسه،ردوایت بو، میز پزشک با يمتر40اتاق الزامیالزامیهاي اعصاببیماري10

سایل وودسترسی به اینترنت، یانوصندلی براي دانشج، )مرجع
، ابسالنگ، رفلکسچکش، شیوگ، دستگاه فشار سنج: ملمعاینه شا

.نازودیاپ، پوسکوافتالم، پوسکوات، یدلن
متري در درمانگاه با  میز پزشک، صندلی، تخت 30تا 25فضاي 3انتخابیالزامیستوپهاي بیماري11



31از 31: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

ف
ردی

درزش طب سرپایی وآم
درمانگاه

:رتومیزان ضر
انتخابی/ الزامی 

ريوهاي ضریژگیووشرایط، امکانات، تجهیزات

رزيوکارزيوکارآم
سایل وست پانسمان، ر، پرده اسالید،وژکتوان، رایانه، پرومعاینه، پارا

- شیوگ:ست کامل معاینه شاملوي دست  وم براي شستشزال
یک اطاق عمل سرپایی با ومتر وترمون ودستگاه سنجش فشارخ

.دووالمپوسکپومیکر، تروک، مایعوکرای
صندلی براي ، ردوایت بو، صندلی پزشکومیز با متري40اتاق انتخابیالزامیچشمهاي بیماري12

دسترسی ، )کتب مرجع چشم پزشکیحداقل(قفسه کتاب، یانودانشج
:معاینه بیماروزش وم در درمانگاه براي امزسایل الو، به اینترنت

یان ودانشجالوالبته معم(عدد3پوسکوافتالم، اسلیت المپ یک عدد
اگرچه این (تزومتر شیونوت، .)استفاده می کنندپ شخصی وسکوافتالم

زش ولی براي امود وحال حاضر کمتر استفاده میشمتر درونوت
بایل چه ون چه مور اپلناسیمتر هاي جدیدونوت.مناسب استودانشج

قابل ود به راحتی براي دانشجوار میشوي اسلیت المپ سورثابت که 
، )چشم پزشکی مناسب استستیارانیشتر براي دبواستفاده نیست 

، اسپکولوم چشم، انواع قطره اسنلنله گیري میزان بیناییازچارت اند
هاي چشمی براي آشنایی و کاربرد و عوارض آن ها، سرم نمکی 

یدهاي مختلف آناتومیک و براي شستشوي چشم، موالژها و اسال
.بیماریها در حد دانشجویی

وش گلوگهاي بیماري13
بینی

متري درمانگاه  با  میز پزشک، صندلی، تخت معاینه، 30تا 25فضاي انتخابیالزامی
م برايزسایل الوتر، وپ، ست پانسمان، کامپیوسکوان، نگاتوپارا

-پوسکوات- شیوگ:ست کامل معاینه شاملوي دست  وشستش
-متروترم- نودستگاه سنجش فشارخ- نازودیاپ- پوسکورین

.آبسالنگ
متري درمانگاه  با  میز پزشک، صندلی، تخت معاینه، 30تا 25فضاي انتخابیالزامیپديوارت14

م برايزسایل الوتر، وپ، ست پانسمان، کامپیوسکوان، نگاتوپارا
دستگاه سنجش - شیوگ:ست کامل معاینه شاملوي دست  وشستش

.متروترم- نوفشارخ
متري درمانگاه  با  میز پزشک، صندلی، تخت معاینه، 30تا 25فضاي انتخابیالزامیژيولوروا15

م برايزسایل الوتر، وست پانسمان، کامپیپ،وسکوان، نگاتوپارا
شی، دستگاه سنجش وگ:ست کامل معاینه شاملوي دست وشستش

.متر، آبسالنگون، ترموفشارخ
و، یانوصندلی براي دانشج، ردوایت بو، میز پزشک با متر40اتاق انتخابیانتخابیاعصابوجراحی مغز 16

، رفلکسچکش، شیوگ، دستگاه فشار سنج:سایل معاینه شاملو
..یدل، نابسالنگ



31از 32: صفحه

معاونت آموزشی 

یانودانشجوره و، درشتهازرد نیومبا امکانات ییودانشجوي دانشگاهی، اداري فضاهاسایرـ 4

26ماده 
امکاناتومات وقسمتهاي کالبدي با ملزسایربراي تامین الزم استع ودانشگاه متبودانشکده پزشکی 

، م را انجام دادهزالردوره ها برآودوسایر برنامه ها با در تناسب یان ودانشجوره و، درشتهازرد نیوم
.ردوبعمل آ23شمارهل ومطابق جدم زپشتیبانی الوبرنامه ریزي 

ريوبا امکانات ضرییودانشجوي دانشگاهی، اداري فضاهاسایر -23ل شماره وجد

ف
ردی

50تا هر زش وآموراي پذیرش بازرد نیوممیزانرتومیزان ضرییودانشجوي دانشگاهی، اداري فضاها
در سالودانشج

هاي مهارت)آزمایشگاه(زشومرکز آم1
24، با شرایط مندرج در ماده بالینی

ريوبسیار ضر

مناسب براي این مرکز باید داراي حداقل سه فضاي 
متناسب با تعداد وهاي تعیین شده در برنامه فعالیت

:ه مطالعه به شرح زیر باشدودر هر گرودانشج
تجهیزات مندرج در ونگهداري امکانات ) هاي(فضا-1

.21تا 18ل شماره وجدا
بالینیهاي ) پروسیجر(رویه انجام )يها(فضا-2

پشتیبانیومدیریت فضاي -3
مترمربع به ازاي هر دانشجو در پذیرش سالیانه2بسیار ضروريفضاي کالسی آموزش نظري2
هاي آموزش گروهیمتناسب با برنامهضرورياطاق جلسه و بحث گروهی دانشجویی3
عضو هیات علمی تمام 2مترمربع به ازاي هر10بسیار ضروريدفاتر اعضاي هیات علمی براي مشاوره4

وقت
مترمربع به ازاي هر دانشجو در پذیرش سالیانه1بسیار ضروريساختمان و فضاي اداره آموزش5
مطابق استانداردهاي مرکز مطالعات و توسعه بسیار ضروريدفتر مطالعات و توسعه آموزش6

آموزش وزارت متبوع
رایانه7 و استفاده از تعداد دانشجویان واجد برنامه ها ومتناسب با بسیار مفیدسایت(هاي) آموزش

شرایط
ونرم افزارهاي اینترنتبهدسترسی  8

آموزشی، سالن تشریح مجازي و نرم افزار 
)Log Book(کتاب کار 

تعداد دانشجویان واجد برنامه ها ومتناسب با بسیار ضروري
شرایط

متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريهاي فرهنگی دانشجوییمراکز فعالیت9
متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريسالن ورزش و تربیت بدنی10
متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريپاویون کارورزان11
سالیانهمترمربع به ازاي هر دانشجو در پذیرش 1بسیار ضروريکتابخانه12
متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريواحد سمعی بصري13
متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريخوابگاه14
متناسب با تعداد دانشجویان واجد شرایطبسیار ضروريغذاخوري15
متناسب با تقاضابسیار مفیدبوفه16



31از 33: صفحه.........        

استانداردهاي کالبدي برنامه آموزشی دوره دکتراي پزشکی عمومی

اعتبار آیین نامهوشرایط کلی حاکم بر مفاد  

27ماده 
اجراي وي ازپیاده سوره وددستیابی به استانداردهاي پایه در این آیین نامه براي شرایط مندرج 

واست الزمپزشکی عمومی ري رشتهوهاي درسی محسرفصلوزشی، کلیات وبرنامه آمبومطل
ره دکتراي پزشکی وزشی دواعتباربخشی برنامه آماستانداردهايوابط وضد جایگزینودي خوبخ
.دواهد بومی نخوعم

28ماده 
سال یکبار، نسبت 5پزشکی عمومی حداقل هر ) بورد(ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزي هیأتالزم است 

تغییر رت ودر صبه عالوه، . به بازنگري این استانداردها و انتشار نسخه جدید آن اقدام نماید
ابط اعتباربخشی ویا ضوري ومحوسهاي درسرفصلوزشی، کلیات ودراستانداردهاي پایه، برنامه آم

عالی برنامه ریزي رايوعالی انقالب فرهنگی، شرايوش:مانند(نی ومراجع ذیصالح قانوراها وب شومص
مورد نیاز را اصالحات بایستی هیآت ممتحنه مذکور ، )هاراي گسترش دانشگاهوشوم پزشکی وعل

.اعالم نمایدوب در این آیین نامه ایجاد ومتناسب با تغییرات مص

29ماده
یان یک وسط دانشجومی توزشی دکتراي پزشکی عموره آموداز) درس، بخش، مرحله(گذراندن بخشی

ابط ویا قرار داد جمعی باید با رعایت ضودانشگاه در دانشگاه دیگر در قالب میهمانی، انتقال، تفاهم نامه 
لیت دانشگاه میزبان یا مقصد ومسئوبات سایر مراجع ذیصالح واستانداردهاي این آیین نامه، مصو

.انجام گیرد

30ماده 
ره وددي ساالنه وروهمه انواع دانشجوي شرایط مندرج در این استانداردها براي ظرفیت وسرانه 

ارد نامبرده در وسایر مواز، بین الملل، شهریه پردلتیودازمی در دانشگاه  اعم ودکتراي پزشکی عم
.دودر نظر گرفته میش29ماده 

توسط )1ستوپی(لوجد23وتبصره 15، ماده30بخش، پنجپیشگفتار، مشتمل بر این آئین نامه 
پزشکی ) بورد(ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزي هیأتدبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی و 

عالی برنامه ریزي علوم پزشکیرایونشست شکمین تدوین شده و کلیات آن درشصت و یعمومی 
نهمین جلسه شوراي ودویست و چهلمتن کامل این آیین نامه در . یب رسیدوبه تص) 5/7/94مورخ (

ا م االجرزیب الوتاریخ  تصازوبه تصویب رسید26/7/94هاي علوم پزشکی مورخ گسترش دانشگاه
.می گرددوتاریخ ابالغ لغازمقررات مغایر با مفاد این آئین نامه وبات وکلیه مص. است



31از 34: صفحه

معاونت آموزشی 

هافهرست جدول-1ستوپی

صفحهشماره و عنوان جدول 
3علمی به ازاي واحدهاي آموزشی برنامه درسیهیأتنسبت تعداد -1
4علمی ضروري برنامه دکتراي پزشکی عمومیهیأتترکیب اعضاي -2
فضاها، امکانات و تجهیزات در استانداردهاي کالبدي آموزش میزان ضرورتتعریف -3

پزشکی عمومی
5

6امکانات و تجهیزات آموزشهاي عملی  دروس آناتومی- 4
7بصري علوم تشریح-موالژها و امکانات اطاق سمعی- 5
9تجهیزات آموزش عملی رویان شناسی ، بافت شناسی و آسیب شناسیامکانات و - 6
10امکانات و تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژي-7
11امکانات و تجهیزات آموزشهاي عملی  دروس بیوشیمی-8
12ایمنی شناسی و انگل شناسی–میکروبشناسی ) هاي(امکانات آزمایشگاه -9

13هاي اصلی بالینیمشترك آموزشی براي بخشفضاها، امکانات و تجهیزات- 10
14بخش داخلیضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی- 11
16بخش جراحیضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی- 12
17کودکانضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی- 13
18جراحی زنان و زایمانیضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالین- 14
19روانپزشکیضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی- 15
20طب اورژانسضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بالینی- 16
21ضروریات، امکانات و تجهیزات آموزش بهداشت و پزشکی اجتماعی- 17
مانکن -هاي بالینیمهارت) آزمایشگاه(ضروریات،  امکانات و تجهیزات مرکز یادگیري - 18

CPRهاي 

22
مدل هاي -هاي بالینیمهارت) آزمایشگاه(ضروریات، امکانات و تجهیزات مرکز یادگیري - 19

زنان
23

مانکن -هاي بالینیمهارت) آزمایشگاه(ضروریات، امکانات و تجهیزات مرکز یادگیري - 20
هاي معاینه فیزیکی

24

25هاي بالینیمهارت) آزمایشگاه(وتجهیزات غیر مصرفی و مصرفی مرکز یادگیري امکانات - 21
28امکانات  و  ویژگیهاي ضروري آموزش بالینی سرپایی در کارورزي و کارآموزي- 22
30با امکانات ضروري   ي دانشگاهی، اداري و دانشجوییفضاهاسایر - 23


