
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشورمصوب دویست و چهل و نهمین جلسه 
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 بیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی د

 4931دی ماه 

 معاونت آموزشی

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي

 دوره دكتراي پزشكي عمومي

ها و مراكز آموزش عالي ایراندانشگاه پزشكي هاي دانشكده در  



 

  2صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

  2صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

  

 

 



  

 

  3صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 پيشگفتار

راه اندازی دوره آموزشی دکترای پزشکی عمومی يك امر بسيار مهم راهبردی با سرمايه گذاری کالن 

است که فرايند تکميل آن حداقل هفت سال به طول می انجامد. به اين منظور الزم است رئيس دانشگاه يا 

عمومی را طی  مرکز آموزش عالی متبوع ماموريت ايجاد شرايط الزم برای تاسيس دوره دکترای پزشکی

يك حکم رسمی به يکی از اعضای هيات علمی متعهـّد، مجرّب، عالقمند و متخصـّص در يکی از رشته های 

 بالينی )ترجيحاً رياست دانشکده پزشکی( واگذار نمايد. 

هدف از تدوين اين آيين نامه تعيين ضروريات و استانداردهای کالبدی الزم برای راه اندازی و تکميل دوره 

 رای پزشکی عمومی است. دکت

حداقل شرايط و امکانات کالبدی ضروری اوليـّه برای راه اندازی و تکميل دوره آموزش پزشکی عمومی 

دانشجو در هر سال، در دانشکده پزشکی طی مراحل مختلف برای تحقق استانداردهای  05به ازای پذيرش 

 يين می گردد:پايه دوره دکترای پزشکی عمومی در چهار بخش به شرح زير تع

 هيات علمی، .1

 فضاهای آموزشی با امکانات و تجهيزات آموزش های عملی ، .2

 امکانات، شرايط و تجهيزات الزم برای آموزشهای بالينی ، .3

 ساير فضاها، امکانات و تجهيزات مورد نياز    .4

 

 

 علمي  هيأت -1

 

 1ماده 

علمی  هيأت ونفر عض 05داقل  حپزشکی به دانشکده  ،میوره دکترای پزشکی عمودزش وآمرای ب 

بالينی  وم پايه وعل هيات علمی رشته هایاعضای . دارد ازني 1مطابق با جدول شماره قت وتمام  متخصـّص

زش وره آمواداره د وقت در برنامه ريزی، تدريس ورت تمام واين آئين نامه بص 2ماده برنامه بايد طبق 

 وشده ع بکارگرفته ودانشگاه متب پيمانی يا قراردادی(، رسمیاداری )استخدام می با حکم وپزشکی عم

طه به شرح وس مربواحد دروتعداد  وبايد متناسب با حجم علمی  هيأتای اعض ترکيب  فعاليت نمايند.

 باشد. 2شماره  ل وجد

علمی تمام وقت خود  هيأتنفر اعضای  05دانشگاه می تواند برای پوشش کامل برنامه آموزشی عالوه بر  :تبصره

 علمی مدعو از ساير مراکز استفاده نمايد. هيأتاز اعضای  1با شرايط مندرج در ماده 

 

 

 



 

  4صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 2  ماده

برای  ریوضر علمی هيأتمی حداقل تعداد اعضای وره دکترای پزشکی عموتکميل د وی ازبرای راه اند

زش وع آموزمان شر تاپذيرش  سال( 3سه) ازپس  و نفر 21 های پايهزشوشامل آم رهول دومرحله ا

تعداد اعضای  ( رزیوکار وزی وزش بالينی)کارآموبرای آم است. نفر 32عودر مجم زی(وبالينی)کارآم

است   نفر  05  رهول دوع برای کل طودر مجم و نفر  22  میوره پزشکی عموری برای دوهيات علمی ضر

 هداشت فعاليتمی وزش پزشکی عموره آمواداره د وبرنامه ريزی، تدريس قت در ورت تمام وکه بايد بص

 د.واهد بوخ 2شماره ل وبشرح جد رهواداره د وی ازدر مراحل مختلف راه اند علمی هيأتترکيب  .باشند

 

 3ماده 

ره دکترای پزشکی ود در هر سال ودانشج 05برای پذيرش تا  ازرد نيومقت وعلمی تمام  هيأتتعداد حداقل 

 4ای هر ازبه هيات علمی بالينی  وعضيك نفر  وزش غيربالينی وآم احدو 7ای هر ازك نفر به ي، میوعم

 7نفره به حداقل  05)با در نظر گرفتن ماهيت بالينی و تقسيم دانشجويان هر کالس زش بالينیوآم احدو

ره دکترای وزش دوبرای آم ازرد نيوعلمی م هيأت وتعيين حداقل تعداد عضمالك  ميزان،اين  است. گروه(

 د.واهد بودر برنامه های اصالح شده)رفرم( نيز خمی وپزشکی عم

 

 زشي برنامه درسيواحد هاي آمواي ازعلمي به  هیأتنسبت تعداد  - 1ل شماره وجد

زش وآم علمی هيأتنسبت تعداد 
  غيربالينی

  وپيش بالينی زش وآم
 * بالينی

 کل

 295 199 91 زشیواحد آموتعداد 
 05 47 13 ازرد نيوعلمی م هيأتحداقل تعداد 

تعداد واحد به هيات علمی )با  نسبت
 کردن علمی(گرد

7 4  0 

 احدهای پايان نامهو*شامل 

 

 4ماده 

 ق تخصصیو، فتخصـّصیدارای دکترای می بايد وره دکترای پزشکی عمود قتوعلمی تمام  هيأتاعضای  

 باشند. که آموزش می دهندای در رشته   (Ph.D) پی اچ دیتخصصی دکتری  يا وبالينی  شيپويا فل

  



  

 

  5صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 5ماده 

 ودانشکده  الزم استمی وره دکترای پزشکی عموزش دوآمتشکيالت دانشگاهی تکميل  وی ازبرای راه اند

رای وابط شوبر طبق ض وزير  هایوالگ بامطابق  زشیوه آمونسبت به تشکيل گر ،عوزشی متبويا مراکز آم

 م پزشکی اقدام نمايند.وگسترش دانشگاههای عل

کميته برنامه ريزی دوره دکترای پزشکی عمومی متشکل تشکيل برای پذيرش اولين دوره دانشجو،  -الف

 علمی هيأت وعض 3حداقل  شامل م پيش بالينی پزشکی وه علوگر -1: شاملزشی وه آموگر ودحداقل از 

-بوکرشيمی، ميوژی، بيولوم تشريح، فيزيورشته های عل ازباال دارای دکترای تخصصی يکی ه استاديار ب

 وعض 3حداقل  شاملم بالينی پزشکی وه علوگر -2 وژی ولوکايا فارموشناسی، بهداشت شناسی، آسيب

زايمان،  ودکان، زنان و، کمیوجراحی عم ،های داخلیرشته های بيماری ازبالينی  متخصـّصعلمی  هيأت

 الزامی است. رژانسويا طب ا وانپزشکی، پزشکی اجتماعی ور

 و فعاليت زشیوه آموسه گرتشکيل حداقل تا پايان آموزش اولين دوره، يا قبل از پذيرش دوره سوم،  -ب

 :، شاملعلمی هيأت وحداقل سه عض ازهر يك متشکل در کميته برنامه ريزی دوره دکترای پزشکی عمومی 

نی، قلب، طب واعصاب، عفدکان،وکهای داخلی،)رشته های بيماریهای داخلیبيماری ه بالينیوگر -1

می، وجراحی عم)رشته های  جراحی ه بالينیوگر -2 ؛ست(ويا پو ژیولو، راديانپزشکیورژانس، روا

 -3 و اعصاب( ويا جراحی مغز  وژی ولوروپدی، اوبينی، ارت و وش گلوچشم، گزايمان، وجراحی زنان 

، بشناسیوشيمی، ميکروژی، بيولوم تشريح، فيزيوعل) علوم پايهرشته های  ازه پيش بالينی پزشکی وگر

 .الزامی است ژی(ولوايمنی شناسی، آسيب شناسی، فارماکبهداشت، 

ها )بيش از سه گروه ( متناسب با تعداد و رشته هيات علمی هر دانشکده و بديهی است افزايش تعداد گروهتبصره: 

 بر اساس مصوبات شورای گسترش خواهد بود. 

  



 

  6صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 میوری برنامه دکترای پزشکی عموضر علمی هيأتاعضای ترکيب  -2شماره لوجد

ي انساني وحداقل تعداد نیر

 55اي تا  ازدانشگاهي  به 

براي  ديوروي ودانشج

هاي بخش وس وزش دروآم

 ميوره پزشكي عمود

تعداد 

احد و

درسي 

 نظري

 وعملي

تعداد 

احد و

 كار

 زيوآم

تعداد 

احد و

رزوكار

 ي

 هیأتتعداد 

رد ومعلمي 

براي  ازنی

پذیرش 

 رهولین دوا

 هیأتحداقل تعداد 

( 3سه) ازعلمي پس 

ره پذیرش ود

 عوشر از  ودانشجو 

 پیش بالیني/

 ژيولوپاتوفیزی

حداقل 

ع ومجم

 هیأتتعداد 

علمي براي 

ره وتكمیل د

 بالیني 

حداقل 

ع ومجم

تعداد 

 هیأت

علمي 

براي كل 

 ره ود

حداقل 

تعداد 

كارشناس 

  آزمایشگاه

می، بافت وم تشريح )آناتوعل
 شناسی(يان وشناسی، ر

10   2 3  
0 2  

 ارشناسک
يك  3  2 1   9 ژیولوفيزي

 2  1 1   0 شيمیوبي کارشناس 
 بشناسی)باکتریوميکر

س شناسی، ويروی، شناس
انگل شناسی، قارچ شناسی، 

حشره شناسی، 
 *ژی(ولونوايمي

12   2 3  

0 

2 
 ارشناسک

  3 2   11 آسيب شناسی
يك  0

 کارشناس
می وژی )عمولوفارماک

 اختصاصی(و
4   - 

نفر )در مرحله 1
 م(ود

 
1 

- 

 10 12 14 های داخلیبيماری
ه نفر ب 1

عنوان 
موسس و 

-مدير راه 
اندازی 
 دوره

نفر  2نفر ) حداقل  3
 جنراليست(

 نفر 0

19 

 

)و ساير  راحی عمومیج
 های مينور(جراحی

15 12 12 
نفر )جراح 1

 عمومی(
  نفر4

 )جنراليست( نفر 1 12 9 0 های کودکانبيماری

 نفر3
)حداقل 

جنراليست2
) 

 

  4 3  1 2 0 4 زايمان  وزنان 
 و)بخش  رژانسوطب ا

 ها(چرخش
  4 1 1 3 0  

  2 2   4 3 2 انپزشکیور
  2 1  1 4 3 13 بهداشت وپزشکی اجتماعی 

  3 2 1  4 3  های قلببيماری
  2 2   4 3 2 نیوهای عفبيماری
های بيماری

 ژیولورواعصاب/ن
2 3    2 

2 
 

ارد  وع حداقل  مومجم
 ریوضر

157 05 02 12 25 22 05 0 

 



  

 

  7صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

آموختگان با عمومی تا تکميل اولين دوره دانش های آموزشی فوق و گروه دروسکليه گروهست ا الزم :1تبصره

يل های تشکالزم است گروهدر ادامه پذيرش دانشجو پس از تکميل اولين دوره مجوز شورای دانشگاه تشکيل شوند. 

 .ها ايجاد شده و فعاليت نمايندشده با مجوز و طبق ضوابط شورای گسترش دانشگاه

باکتری شناسی، ويروس شناسی و ايميونولوژی در يك مجموعه جدا از انگل مناسب است حتی المقدور  :2تبصره

 شناسی، قارچ شناسی، حشره شناسی فعاليت نمايند. 

 

 6ماده 

ره ودر د (core curriculum)ریوری محواحدهای ضروحداقل تعداد زشی واحد آمو 295ع ومجم از

احد و 02 وزی واحد کارآمو 05،  و عملی احد درس نظریو 157شامل  ،احدو 302می ودکترای پزشکی عم

يژه برنامه و يا وری وری غير محواحد ضرودرصد(  19احد ) معادل و 00حداکثر  و رزی بالينی استوکار

 يا دانشگاه است. منطقه آمايشی

 

 زشي وتجهيزات آم وامكانات فضاها، ـ 2

 

 7 ماده

های ازيمتناسب با ن وزشی معتبر وابزارهای آم و، تجهيزات تسهيالت فيزيکیفضاها، دانشکده پزشکی بايد 

  استفاده کند. و شرح زير در اختيار داشته باشد ه برا می در دانشکده وره پزشکی عموزشی دوبرنامه آم

می وره دکترای پزشکی عموزشهای دوری برای آموضر وری وتجهيزات بسيار ضر وامکانات فضاها،

طه مهيا ويا بخش مرب وع مرحله، درس وشر ازقبل  22ل وجد و 25تا  4ل های شماره وبايد مطابق جد

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی مود تا مطابق برنامه آموش

هيات اعضای  رتیوات مشنظر اززشی وی آمتجهيز فضاها و یاز، راه انددر طراحید وصيه می شوت :1تبصره

 .دومی دانشگاه استفاده شودکترای پزشکی عم رهود علمی

تم های  وس انتخابی وزش ادغام يافته، دروآم انواع )ماننديژه يك مرکزوزشی واردی که برنامه آمودر م: 2تبصره

 تجهيزات وفضاها، امکانات دانشکده پزشکی نشان دهد که  الزم است، باشدره وری دوبرنامه مح ازت ومتفا لی( وط

رد استفاده قرار وزش مودر آم ود را در اختيار دارد وزشی خوآمبرنامه  متناسب با ری وضربسيار ضروری و 

 .می دهد

زشی وتجهيزات که بر اساس کار کارشناسی، نظر دهی صاحبنظران آم وفضاها، امکانات  رتوميزان ضر: 3تبصره

می تعيين گرديده است ورد( رشته دکترای پزشکی عموبرنامه ريزی )ب وممتحنه، ارزشيابی  هيأترای  ودانشگاهها 

 .می باشد 3شماره  مندرج در جدولدارای تعاريف 

  



 

  8صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

زش وتجهیزات در استانداردهاي كالبدي آم وفضاها، امكانات  رتومیزان ضرریف تع -3ل شمارهوجد

 ميوپزشكي عم

میزان  ردیف

 رتوضر

 عمليوتعریف نظري 

    و يا بی اثر 1
 بی فايده

يا  و ، مفيدبرای اجرای برنامه شناخته شده رت يا فايده آن هاواردی که ضروم
 (No Need to be) ليست حذف گرديده است. از و  اثربخش نيست

 Nice) م است.زری برنامه الوهای غير محبرای اجرای بخشتنها اردی که وم مفيد 2

to be) 
 Better to)م است.زری برنامه الوهای محبهينه بخشاردی که برای اجرای وم بسيار مفيد 3

be) 
ری برنامه در شرايط وهای محن آن ها اجرای کمينه بخشواردی که بدوم ریوضر 4

   (Should be) متعارف ممکن نيست.
بسيار  0

 ریوضر
 در هيچ شرايطیری برنامه وهای محبخشنه کمين آن ها اجرای واردی که بدوم

 (Must be) ممکن نيست.
 

  8ماده 

ری وضر وری وتجهيزات بسيار ضر وامکانات  فضا،: ميوس آناتودرعملي  زشوآم تجهیزات وامكانات 

ره( وع دوشر ازطه )قبل وزش مربوع آموشردر  4ل شماره ومی بايد مطابق جدوس آناتوعملی در زشوآم

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی مومطابق برنامه آم ود ومهيا ش

 

    میوس آناتوزش عملی  دروتجهيزات آم وامکانات  -4ل شماره ودج
ف

دی
ر

 

تجهیزات  وامكانات 

س وعملي  در زشوآم

 ميوآنات

میزان 

 رتوضر

 

براي تحقق اهداف و  ویژگیهاي اختصاصي

 كاربرد مطلوب

 مقدارحداقل 

راي ب ازرد نیوم

پذیرش 

تا هر زش وآمو

 *ودانشج 55

بسيار  تشريح سالن 1
 ریوضر

 سالن 1 متر مربع  45حداقل  نفره 2برای هر ميز تشريح 

 ازص ور )بخصوی کاداازدر مراکزی که آماده س مفيد سردخانه 2
د سردخانه وجو افراد اهدا کننده( انجام می گيرد

 رری است.ور بسيار ضرومتناسب با تعداد کادا

 

 بسيار تشريح ميز 3
 ریوضر

 و U يا L ص به شکلوميز مخص -نفره 2
 وصندلی به تعداد دانشج

 عدد 3-2

 دوهتهويه مناسب ) 4
 (تشريح

 عدد 1 ژيكولوبي دوه مفيد



  

 

  9صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

س وعملي  در زشوآم

 ميوآنات

میزان 

 رتوضر

 

براي تحقق اهداف و  ویژگیهاي اختصاصي

 كاربرد مطلوب

 مقدارحداقل 

راي ب ازرد نیوم

پذیرش 

تا هر زش وآمو

 *ودانشج 55
بسيار  آب شير ود با سينك 0

 ریوضر
 عدد  3-2 

 عدد  1  ریوضر جسد حمل تريلر 0
 یازرسوشنا ضچهوح 7

 جسد
بسيار 

 ریوضر

نگهداری بعدی برای  ون ورد استفاده فيکساسيوم
 جسد 2

 عدد  2

بسيار  جسد 2
 ریوضر

يان ومراکزی که بر اساس قرار داد به دانشج
الزم زش می دهند وها آمهوها يا گرساير دانشگاه

برای  يك جسد ازبيشتر  ازمتناسب با ني است
 در اختيار داشته باشند.زش ومآ

 عدد  1

 نگهداری کابينت 9

 تجهيزات
بسيار 

 ریوضر

 عدد  1 ولهای فيکساتيوانبار محلفضای 

ی ازم آماده سوازل 15
 روکادا

غير 
 ریوضر

 ازص ور )بخصوی کاداازدر مراکزی که آماده س
م وازل ، وجودافراد اهدا کننده( انجام می گيرد

ر ومتناسب با تعداد کادا روی کاداازآماده س
 ری است.وبسيار ضر

 

بسيار  الژهای پالستيکیوم 11
 ریوضر

که ليست انها  الژها به تعدادیونگهداری مبا محل 
 .دوشميمشخص در يك سری 

 يك سری

بسيار  انوجعبه های استخ 12
 ریوضر

 0ا ت 0ان مثال: وه عنبانها )وبا محل نگهداری استخ
 ان(وزه استخويترين يا سالن يا مو

متناسب با تعداد 
در هر  ودانشج

 هوگر
 وتجهيزات سمعی  13

 -و اطاق سمعی بصری
 بصری

اند و)می ت تر ،پرده اساليدور،کامپيوژکتوديتا پر ریوضر
رد استفاده وها مهورت مشترك با ساير گروبص

 قرار گيرد.(

رد وبه تعداد م
طبق برنامه  ازني

 زمانی
بسيار  م تشريحوازل 14

 ریوضر

 ست 4-2 

بسيار  میواطلس آنات 10
 ریوضر

رت ونيك بصورت کاغذی )الکتروالزاماً بص
 اختياری(

 عدد2+ودانشج 2عدد برای هريك 

 سری 0

بسيار  رختکن 10
 ریوضر

سايل ويك رختکن با کمد  ودانشج 10تا 12هر
 ودانشج

 يك عدد

 والژ ومکان مطالعه م 17
و فضای  انواستخ

مطالعه آناتومی سطحی 
 و راديولوژيك

بسيار 
 ریوضر

در هر  وتعداد دانشج وزش ومتناسب با برنامه آم
 شيفت مطالعه

 

 



 

  01صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 

 9ماده 

ل وم تشريح  بايد مطابق جدوعلری وبسيار ضر وری وضربصری  -تجهيزات سمعی والژها، امکانات وم

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی مومطابق برنامه آمد تا وشمهيا  وره دانشجولين دوپذيرش ا ازقبل   0شماره

 

 م تشریحوبصري عل -امكانات اطاق سمعي والژها وم -5ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

م وامكانات اطاق سمعي بصري عل والژها وم

 تشریح

راي ب ازرد نیوم تعدادحداقل  رتومیزان ضر

 55تا هر زش وآموپذیرش 

 *ودانشج
 سری 2 ریوضر لدوت تا نطفه جنين الژوم 1
 عدد 1 مفيد لیوسل الژتقسيموم 2
 عدد 0 ریوبسيار ضر عصبی لوسل الژوم 3
 عدد 3 ریوبسيار ضر الژ ديانسفالوم 4
 عدد 0 ریوبسيار ضر کامل مغز الژوم 0
 عدد 0 ریوبسيار ضر نخاع الژوم 0
 عدد 0 ریوبسيار ضر (مغز ميانی پل مغزی)النخاع بصل الژوم 7
 عدد 0 ریوبسيار ضر گردنی مهره و نخاع الژوم 2
 عدد 2 بسيار مفيد الژ مخچهوم 9
 عدد 3 ریوبسيار ضر گردن وسر الژوم 15
 عدد 3 ریوضربسيار  رتوص و سر الژوم 11
 عدد 3 ریوضر ارهوآر الژوم 12
 عدد 2 ریوبسيار ضر رالوتمپ ناحيه اينفرال 13
 عدد 3 ریوبسيار ضر چشم الژوم 14
 عدد 3 ریوبسيار ضر شوگ الژوم 10
 عدد 3 ریوبسيار ضر ش داخلی(و)گ شوگ هایکانال الژوم 10
 عدد 2 ریوبسيار ضر ربيتواعصاب ا وق وعر والژ عضالت وم 17
 عدد 1 بسيار مفيد زبان  الژوم 12
 عدد 3 ریوبسيار ضر حنجره الژوم 19
 عدد 3 بسيار مفيد گردن ومقاطع ساژيتال سر  25
 عدد 1 ریوضر کامل یولنفا سيستم الژوم 21
 عدد 1 ریوبسيار ضر رتوص یولنفا قوعر سيستم الژوم 22
 سری 1 بسيار مفيد گردن همراه با مغز ومقاطع عرضی سر  23
 عدد 0 ریوبسيار ضر کامل قلب الژوم 24
 عدد 0 ریوبسيار ضر حفره قلب الژوم 20
 عدد 0 ریوبسيار ضر قوعر و قلب الژوم 20
 عدد 2 ریوبسيار ضر قانیوف وم ميانی والژ مدياستينوم 27
 عدد 0 ریوبسيار ضر تنفس دستگاه الژوم 22
 عدد 3 ریوضر تراشه الژوم 29



  

 

  00صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

ف
دی

ر
 

م وامكانات اطاق سمعي بصري عل والژها وم

 تشریح

راي ب ازرد نیوم تعدادحداقل  رتومیزان ضر

 55تا هر زش وآموپذیرش 

 *ودانشج
 عدد 2 ریوضر م خلفیومدياستينالژ وم 35
 عدد 0 ریوبسيار ضر الژ زنجبره سمپاتيكوم 31
 عدد 3 ریوبسيار ضر آن قشر و کليه الژوم 32
 عدد 2 ریوبسيار ضر ادرار دفع دستگاه الژوم 33
 عدد 4 ریوضر زن والژ مقطع ساژيتال لگن مرد وم 34
 عدد 2 ریوبسيار ضر بدن کامل اسکلت 30
 عدد 2 ریوبسيار ضر چكوک بدن عضالنی الژوم 30
 عدد 3 بسيار مفيد مرد و زن چكوک تنه نيم الژوم 37
 عدد 4 ریوبسيار ضر مرد و زن  کامل تنه نيم الژوم 32
 عدد 3 ریوبسيار ضر وزان الژوم 39
 عدد 3 ریوبسيار ضر نرمال پای الژوم 45
 عدد 1 مفيد صاف پای الژوم 41
 عدد 3 ریوبسيار ضر اعصاب اندامها قوعر والژ عضالت وم 42
 عدد 2 ریوبسيار ضر سينه الژوم 43
 عدد 3 ریوبسيار ضر زن لگن الژوم 44
 عدد 3 ریوبسيار ضر آن ایومحت و لگن الژوم 40
 عدد 3 ریوبسيار ضر پستان الژوم 40
 عدد 2 ریوبسيار ضر مرد تناسلی آلت و لگن الژوم 47
 عدد 2 ریوبسيار ضر تناسلی زن لگن تنه نيم الژوم 42
 عدد 2 ریوبسيار ضر زن تناسلیدستگاه  الژوم 49
 عدد 2 بسيار مفيد مرد تناسلی الت الژوم 05
 عدد 2 بسيار مفيد )ران(/)هيپ(/ باسن مفصل الژوم 01
 عدد 2 بسيار مفيد اسپرم الژوم 02
 عدد 2 بسيار مفيد تخمدان الژوم 03
 عدد 2 بسيار مفيد جفت از قسمتی الژوم 04
 عدد 2 بسيار مفيد جفت الژوم 00
 عدد 1 بسيار مفيد الژ مقاطع عرضی بدنوم 00
 عدد جمجمه( 0مناسب )حداقل  تعداد ریوبسيار ضر ان های طبيعیواستخ 07
  زش بستگی دارد.وش آموبه ر میوآنات پرده  و پوسکونگات 02

  دارد.زش بستگی وش آموبه ر زشیونرم افزارهای آم 09

 

الژ وم نسبتست به همان ا مزد الوع تشکيل می شوضوی يك مويك کالس بر ر ازهمزمان بيش  اگر :تبصره*

   .دوتهيه ش



 

  02صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 15ماده 

آسيب  و  م تشريحوعلس ودر ساير زش عملیوآمری برای وبسيار ضر وری وضرتجهيزات  وامکانات 

مطابق برنامه  وباشد مهيا  مربوطه نيمسال تحصيلی قبل از شروع  0شماره ل وبايد مطابق جدشناسی 

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی موآم

 

     آسیب شناسي ویان شناسي ، بافت شناسي وزش عملي روتجهیزات آم وامكانات  -6ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

زش وتجهیزات آم وامكانات 

یان شناسي، وس روعملي  در

 آسیب شناسي وبافت شناسي 

راي ب مزالحداقل  زشيواهداف آم و اختصاصيهاي یژگيو رتومیزان ضر

 وپذیرش 

تا هر زش وآم

 ودانشج 55
 ،م تشريحواطاق سمعی بصری عل، سالن تشريحشامل: ریوبسيار ضر م تشریحوعل آزمایشگاه 1

 و ( 4ل شماره وجدطبق ان )واستخ والژ ومکان مطالعه م
 (9ل شماره وجد طبقژی )ولوبيوپات آزمايشگاه

 مجموعه

 يك دستگاه است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر بسيار مفيد (وور )اتوباتوانك 2

 يك دستگاه است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر بسيار مفيد بن ماري 3

 يك دستگاه است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر بسيار مفيد موتومیكر 4

 يك دستگاه است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر بسيار مفيد )اتوتكنیكوم( كنتوهیست 0

 يك ست کامل است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر بسيار مفيد صفحه داغ 0

اي جهت  ف درب سمبادهوظر 7

 نگهداري جنین

 ظرف 15  بسيار مفيد

  است ازلی بعدا نيونيست  ازرد نيومتاسيس ع ودر شر مفيدبسيار  سایل رنگ آمیزي المهاو 2

م براي نگهداري زتجهیزات ال 9

 سكپيونه هاي ماكرونم

 سری 15  بسيار مفيد

 عدد15 ودانشج وبرای  هر د يیوسکپ دانشجوميکريك  ریوبسيار ضر سكپومیكر 15

 ور وژکتوشامل پررتی که تجهيزات سمعی بصری ودرص ریوبسيار ضر بصريوتجهیزات سمعي  11
طه ونرم افزارهای مرب وتر ويا ال سی دی  به همراه کامپي

-پ استادوسکوجای ميکره اند بوميت وباشد بهتر است 
ها هواند با ساير گروميترد استفاده قرار گيرد. وم ودانشج

 د.ور مشترك استفاده شوبه ط

 سری 2

 سری 15 عوهر ن ازعدد  15 ریوبسيار ضر هاي آسیب شناسيالم 12

 سری 15 عوهر ن ازعدد  15 ریوبسيار ضر هاي بافت شناسيالم 13

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر ودانشج -پ استادوسكومیكر 14

 

  



  

 

  03صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 11ماده 

شماره ل وژی بايد مطابق جدولوزش عملی درس فيزيوآمری وبسيار ضر وری وضرتجهيزات  وامکانات 

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی مومطابق برنامه آم ومهيا باشد  طهومرب قبل از شروع نيمسال تحصيلی 7

 

    ژي ولوفیزیموزش عملي آتجهیزات  وامكانات  -7ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

 زشوتجهیزات آم وامكانات 

 ژيولوعملي  درس فیزی

براي تحقق اهداف و  هاي اختصاصيویژگي رتومیزان ضر

 كاربرد مطلوب

راي ب م زالحداقل 

 ودانشج 55تا زش وآم

متر   45نفره حداقل  2يی وه دانشجوبرای هر گر ریوبسيار ضر آزمایشگاه 1
 مربع

 سالن 1

ها هورت مشترك با ساير گروصهاند بومی ت ریوبسيار ضر پوسكومیكر 2
 دواستفاده ش

 عدد  15

 دستگاه1  ریوبسيار ضر گرافوزشي یا فیزیورلب آموپا 3

 دستگاه1  ریوبسيار ضر نیكيور الكتروالتویماست 4

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر مترواسپیر 0

 دستگاه0  ریوبسيار ضر شي طبيوگ 0

 عدد 15  ریوبسيار ضر نوه گیري فشار خازدستگاه اند 7

 عدد 0  ریوبسيار ضر سي متروالم هم 2

ها صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به بسيار مفيد افتالوسكوپ 9
 استفاده شود

 عدد 1

ها صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به بسيار مفيد اتوسكوپ 15
 استفاده شود

 عدد 2

 ست 3 نازواع دياپوان ریوبسيار ضر نازواپید 11

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر گرافوكاردیوالكتر 12

 ،Restrainer )مايشگاهیازان وايل کار با حيسو ریوبسيار ضر م تشریحوازل 13
 (پينولين، آترواستيل کشی، وهای بيهوتين، داروگي

 يك سری

ها صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به بسيار مفيد بصري وتجهیزات سمعي  14
 استفاده شود

 يك سری

10 Dry Heat 

 ن(ور یا آو)ف

اند مشترك با ساير واجاق گرمای خشك می ت بسيار مفيد
 د.وها استفاده شهوگر

 عدد 1

 عدد 0  ریوبسيار ضر چكش رفلكس 10

ها صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به ریوبسيار ضر ژوسانتریف 17
 استفاده شود

 دستگاه 1

   ریوبسيار ضر كریتواتهم سایل تعیینو 12

ها صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به ریوبسيار ضر متروفتواسپكتر 19
 استفاده شود

 دستگاه 1

   ریوبسيار ضر سرسمپلر وسمپلر  25

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر (دوهتهویه مناسب ) 21

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر یخچال فریزر 22

 

  



 

  04صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 12ماده 

  2شمارهل وبايد مطابق جدشيمی وس بيوعملی در زشوری آموبسيار ضر وری وضرتجهيزات  وامکانات 

 قرار گيرد.رد استفاده وزشی مومطابق برنامه آمقبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد و 

 

      شیميوعملي  بی زشوتجهیزات آم وامكانات  -8ماره ل شوجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

زش عملي  درس وآم

 شیميوبی

 رتومیزان ضر

 

براي تحقق  هاي اختصاصيویژگي

 اهداف و كاربرد مطلوب

راي ب مزالحداقل 

 تا زش وآموپذیرش 

 ودانشج 55
نفره حداقل  2يی وه دانشجوبرای هر گر ریوبسيار ضر شيمیوبي آزمايشگاه 1

 متر مربع  45
 سالن 1

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر متروتوفواسپکتر 2
 دستگاه1  ریوبسيار ضر ژوسانتريف 3
4 PH دستگاه 1  ریوبسيار ضر متر 

   بسيار مفيد متر شعله ایوتوفالم ف 0
 دستگاه 1  ریوبسيار ضر رتکسو  و بن ماری  0
 دستگاه 1 لیوميليگرم، گرم، معم ریوبسيار ضر مختلفهای ازوتر 7
   ریوبسيار ضر رزوفوالکتر 2
صورت مشترك با ساير می تواند به بسيار ضروری آب مقطرگيری 9

 ها استفاده شودگروه
 

تجهيزات سمعی و  11
 بصری

صورت مشترك با ساير می تواند به -
 ها استفاده شودگروه

 

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر Shakerشيکر 12

 دستگاه1  ریوبسيار ضر Rotatorروتاتور 13

تهويه مناسب  14
 Hoodدوه

 دستگاه1  ریوبسيار ضر

 دستگاه2  ریوبسيار ضر يخچال فريزر 10
 سری 0 ه های مختلفازدر اند ریوبسيار ضر Samplerسمپلر 10

  عه شيشه ایومجم ریوبسيار ضر ه گيریازسايل اندو 17
 سری 1 هازاند ودر د ریوبسيار ضر هات پليت 12
 دستگاه2  ریوبسيار ضر پوسکوميکر 19
25 ELISA دستگاه2  ضروری 

 

  



  

 

  05صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 13ماده 

 وايمنی شناسی  ،شناسیبوس ميکروعملی در زشوری آموبسيار ضر وری وضر تجهيزات وامکانات 

مطابق  وقبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد   9شماره ل وانگل شناسی بايد مطابق جد

 رد استفاده قرار گيرد.وزشی موبرنامه آم

 

       انگل شناسي وایمني شناسي  ،شناسيبومیكر و تجهیزات آموزش عملي امكانات  -9ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

س وعملي  در زشوآم

ایمني شناسي، بومیكر

 و انگل شناسي شناسي

 رتومیزان ضر

 

 مزال مقدارحداقل  زشيواهداف آم و هاي اختصاصيویژگي

راي پذیرش ب

تا هر زش وآمو

 ودانشج 55
رت وصهبافت شناسی ب آزمايشگاهاند با وتمی ریوبسيار ضر ژیولوبيوپات آزمايشگاه 1

ه وبرای هر گر رد استفاده قرار گيرد.ومشترك م
 متر مربع  45نفره حداقل  2يی ودانشج

 سالن 1

 دستگاه 1  ریوبسيار ضر (وور )اتوباتوانک 2
 دستگاه 1  ریوبسيار ضر بن ماری 3
 دستگاه 1 مايشهای ايمنی شناسیازبرای  ریوبسيار ضر ژوسانتريف 4
 دستگاه 1  ریوبسيار ضر Autoclave وکالوات 0

0 (Dry Heat ) 
 ن(ور يا آو)ف

صورت مشترك با تواند بهمی  اجاق گرمای خشك ، بسيار مفيد
 ها استفاده شودساير گروه

 دستگاه 1

ها استفاده صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به ریوبسيار ضر ازوتر 7
 شود

 عدد1

 عدد 1  ریوبسيار ضر یوازجار بيه 2
 دستگاه 1  ریوبسيار ضر فريزر ويخچال  9
ها استفاده ساير گروهصورت مشترك با می تواند به ضروری آب مقطرگيری 15

 شود
 دستگاه 1

ها استفاده صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به بسيار ضروری Rotator اتورترو 11
 شود

 دستگاه 1

ها استفاده صورت مشترك با ساير گروهمی تواند به بسيار ضروری Shaker  شيکر 13
 شود

 دستگاه 1

 سری 1  ریوبسيار ضر سايل رنگ آميزیو 14
 عدد 15 يیوسکپ دانشجوميکر ریوبسيار ضر پوسکوميکر 10
انگل شناسی )مشاهده شپش  وبرای حشره شناسی  ریوبسيار ضر چشمی وپ دول 10

 مايت( و
 عدد 3-2

 

 

 

 



 

  06صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 زش بالينيوتجهيزات آم وامكانات، شرايط ـ 3

 14ماده 

رتی هيات ونظرات مش اززشی وفضاهای آم وها تجهيز بخش و یاز، راه اندد در طراحیوصيه می شوت

 د.ومی دانشگاه استفاده شوره دکترای پزشکی عموعلمی بالينی د

( لیوتم های ط وس انتخابی وزش ادغام يافته، درويژه يك مرکز)مانند آموزشی واردی که برنامه آمودر م  :تبصره
ر بسياتجهيزات  وست دانشکده پزشکی نشان دهد که فضاها، امکانات ا مز، الباشدره وری دوبرنامه مح ازت ومتفا

 رد استفاده قرار می دهد.وزش مودر آم ود را در اختيار دارد وزشی خوری متناسب با  برنامه آموضرضروری و 
 

 15ماده 

ر متناسب بايد وطهزشی در بخش های مختلف بويان، تعداد تخت های آمورت افزايش تعداد دانشجودر ص

های داخلی، جراحی در بخشهای اصلی )بيماری زشیوع تخت های آمونه ای افزايش يابد که مجموگه ب

يان پذيرفته وبرابر تعداد دانشج 0 حداقل رژانس(وطب ا وانپزشکی وزايمان، ر ودکان، زنان ومی، کوعم

 شده در هر سال تحصيلی باشد.

زش درمانگاهی وفضای آم ومتراژ  ،میودکترای پزشکی عمره وزش سرپايی در دوجه به اهميت آموبا ت تبصره:
 گردد.لحاظ می دانشجوظرفيت پذيرش  وتعداد  متناسب بابهداشتی  -زشیوآم مراکز و
 

 16ماده 

بايد  15 ل شماره ومطابق جد های اصلی بالينیبخش برایزشی وتجهيزات مشترك آم وفضاها، امکانات 

نده استفاده کن ز بالينی(ورز، کارآموعلمی، کار هيأتمتناسب با افراد )اعضای  و ازرد نيومقدار م وبه تعداد 

 قابل استفاده باشد. وزش بالينی در دسترس وعه آمودر هر بيمارستان يا مجم از آن، 
 

 هاي اصلي بالینيزشي براي بخشوتجهیزات مشترك آم وفضاها، امكانات  - 15شماره  لوجد
رد

ف
ی

 

زش وریات مشترك آموضر

 هاي بالینيبخشدر 

 بوكاربرد مطل وزشي واهداف آمتحقق براي  هاي اختصاصيویژگي رتومیزان ضر

 رزیوکار وزی وجيهی کارآموکارگاه های ت وهی ورنال کالب، بحث گروس، ژوبرای تدريس در ریوبسيار ضر كنفرانس وكالس درس  1

كتاب  مطالعه،اتاق ، كتابخانه 2

 زشيونابع آمم و

رت سخت افزاری يا وبص ریورالعملهای کشودست و زشی مرجع رشتهودسترسی به کليه منابع آم ریوضر
 ز الزامی است.وری در تمام شبانه رانرم افز

زش پزشکی وم برای آمزشرايط ال وبا امکانات  ،کالس درس زش دروآم حداقل يك دستگاه برای ریوضر رایانه 3
 اهد درسالمتوتصميم گيری مبتنی بر شواهد ومبتنی بر ش

  ریوبسيار ضر دسترسي اینترنت 4

زش بالينی وی آمهافعاليت وامکانات دانشگاه  وعلمی  هيأتعلمی متناسب با تعداد  هيأتاتاق وجود  ریوبسيار ضر علمي هیأتاتاق  0
 ری است.وضر

ری است.استفاده اختصاصی ورزان کشيك ضروامکانات بهداشتی به تعداد کار ون با تخت ويوپا بسيار مفيد رزوكار وز واتاق كارآم 0
 رز  الزامی است.وهای کارخانم ون برای آقايان ويوپا

آْسيب خصوص برای آموزش در بخش زنان و زايمان(، هازمايشگاه، راديولوژی شامل سونوگرافی) ب ضروری واحد هاي پاراكلینیكي 7
 روانپزشکی(نورولوژی و برای آموزش در بخش شناسی و الکتروآنسفالوگرم )

 



  

 

  07صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 17ماده 

 شمارهل وهای داخلی بايد مطابق جدزش بالينی بيماریوآمری وبسيار ضر وری وضرتجهيزات  وامکانات 

  رد استفاده قرار گيرند.وزشی مومطابق برنامه آم وباشد ژی مهيا ولوپاتوع مرحله فيزيوشر ازقبل  11

 داخلی بخش  بالينیزش وتجهيزات آم وريات، امکانات وضر -11ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

 زش بالینيوآم

 بخش داخلي

میزان 

 رتوضر

 الزمحداقل  بوكاربرد مطلوزشي واهداف آمتحقق براي  هاي اختصاصيویژگي

براي پذیرش 

زش تا هر وآمو

 * ودانشج 55

بسيار  علمی هيأت 1
 ریوضر

نفر  9می، وزش پزشکی عموقت فعال در آموعلمی تمام  هيأتاعضای  -1
 نفر متخصـّص جنراليست بيماريهای داخلی  2شامل حداقل 

 3متخصـّص قلب ، 3علمی متخصـّص داخلی،  هيأت وعض 9ه بروعال -2
ه نی بايد بويك متخصـّص عف و ژی(ولورومتخصـّص اعصاب داخلی )ن

 قت فعاليت داشته باشند.وتمام علمی  هيأترت وص
بخش های جنرال داخلی، ر چرخشی در ومتخصـّصين داخلی به ط

 اهند کرد.ويزيت خودرمانگاه های داخلی  ورژانس داخلی وا
ق تخصصی ويا ف وتخصصی  برنامه دستياریدر مراکزی که  -3

فوق علمی  هيأتاعضای  معادل د حداقلومی ش های داخلی ارائهبيماری
 می فعاليت داشته باشند. وزش بالينی پزشکی عموبايد در آم

هماهنگی  وظيفه مديريت، هدايت و ،لوان مسئواعضا به عن ازيکی  -4
 اهد داشت.ومی را خورزی( پزشکی عموکار وزی وزش بالينی )کارآموام

نفر متخصّص 9
 3داخلی، 

متخصـّص قلب 
متخصـّص  2، 

اعصاب داخلی 
متخصـّص  2 و

    نیوعف

بسيار  بخش بستری 2
 ریوضر

-ق تخصصی بيماریويا ف وتخصصی  برنامه دستياریدر مراکزی که 

ن، وارش، خوهای قلب، ريه، گه بربخشوعالد وهای داخلی برگزار می ش
د يك بخش جنرال وجو... وژی ولوماتوژی، غدد، رولونی، نفرواعصاب، عف

رزی(پزشکی وکار وزی و)کارآمزش بالينی وهای داخلی برای آمبيماری
 ری است.ومی ضروعم

 

حداقل يك 
 بخش جنرال

تخت   تعداد 3
 بستری

بسيار 
 ریوضر

يا ورز وای هر کاراززشی بستری به وتخت فعال با بيمار آم 2حداقل  -1
 ری است.ومی ضروره دکترای پزشکی عموز دوکارآم

يا ورز وای هر کارازبه  %75تخت فعال باضريب اشغال 3حداقل  -2
 می مناسب است.وره دکترای پزشکی عموز دوکارآم

دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی برنامه در مراکزی که  -3
نفره  2ه وتخت برای يك گر 24د حداقلوبرگزار می شهای داخلی بيماری

 ری است.ورز دريك بخش جنرال ضروکار-زوکارآم
دن بخش ورت نبونی)در صوتخت های اختصاصی برای بيماريهای عف-4

يا قلب در سرجمع  وتخت الزامی است( ، اعصاب  4د حداقل وجونی وعف
 ئی لحاظ می گردد.وه دانشجوری برای يك گروهای ضرتعداد تخت

های بخش داخلی مربوط به بخش مراقبت ويژه درصد تخت 15حداقل -0

ICU  وCCU .باشند 

 تخت  24

اتاق درمانگاه/  4
 معاينه

بسيار 
 ریوضر

يك اتاق  و 0 تجهيزات رديف وحداقل يك درمانگاه جنرال با امکانات  -1
 وبيماران  ازر گرفتن شرح حال ومنظ وچکتر در کنار درمانگاه به دوک

يك درمانگاه 
يك  وجنرال 



 

  08صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

 زش بالینيوآم

 بخش داخلي

میزان 

 رتوضر

 الزمحداقل  بوكاربرد مطلوزشي واهداف آمتحقق براي  هاي اختصاصيویژگي

براي پذیرش 

زش تا هر وآمو

 * ودانشج 55

يك ميز  ازان ود اتاق ميتورت نبوری است. )در صومعرفی به استاد ضر
رد بيماران استفاده ودر م وصندلی برای گفتگ ودر کنار اتاق درمانگاه 

 کرد.(
ق ودرمانگاههای تخصصی/ ف اززشی در هر يك وچرخش آم -2

ارش، ونی، گوژی، اعصاب، عفولون، ريه، نفروژی، خولوماتوتخصصی)ر
 است. ازغدد، قلب( حداکثر به مدت يك هفته مج

فضای 
مشخص برای 

 وشرح حال 
 معرفی بيمار

 وامکانات  0
 تجهيزات درمانگاه

معاينه) يان، ست کامل ودانشج وبيماران  وصندلی برای پزشك  وميز  ریوضر
ه، ابسالنگ، چکش رفلکس، فشارسنج، وپ، چراغ قوسکوپ، افتالموسکوات

 ی کتب مرجع(ورد، قفسه کتاب حاوايت بو، ازوان، تروتخت معاينه، پارا

 يك ست کامل

 بسيار داخلی رژانسوا 0
 ضروری

 اتاق ترياژ،اتاق احيا همراه با لوازم احيا کامل-1
تحت  تخت 0با حداقل  ميز وصندلی،اتاق معاينه همراه با تخت معاينه و 

 ضروری است.نظر 
در مراکزی که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد وجود بخش --2

 داخلی فعال کفايت می کند.

با  واحددو 
مشخصات 
 ذکر شده 

  



  

 

  09صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 18ماده 

 12شمارهل ومی بايد مطابق جدوزش بالينی جراحی عموآم ریوبسيار ضر وری وضر تجهيزات وامکانات 

 رد استفاده قرار گيرند.وزشی مومطابق برنامه آماشد تا ب آماده ژی ولوپاتوع مرحله فيزيوشر ازقبل 

 جراحي بخش  زش بالینيوتجهیزات آم وریات، امكانات وضر - 12 ل شمارهوجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

بخش  زش بالینيوآم

 جراحي

میزان 

 رتوضر

آموزشي وكاربرد اهداف تحقق براي  ویژگیهاي اختصاصي

 مطلوب

حداقل تعداد 

راي ب ازرد نیوم

 وپذیرش 

تا هر زش وآم

 * ودانشج 55

بسيار  علمی هيأتاعضای  1
 ریوضر

ـّصپنج  -1 زش در بخش ومآه جراحی جهت وگر وعض متخص
 ری است.وضر درمانگاهورژانس وا واتاق عمل  و

 می باشند.ونفر جراح عم 2حداقل  الزم است -2
 و، هدايت ظيفه مديريتو، لوان مسئوبه عن اعضا ازيکی  -3

رزی( پزشکی وکار وزی وبالينی )کارآم زشومآ هماهنگی
 .اهد داشتورا خ میوعم

 وعض 0

بسيار  بخش بستری 2
 ریوضر

 رژانسوا وزنان  ومردان  هایبخش-1
د دارد وجورژانس وزشی طب اوه آمودر مراکزی که گر-2

 ل است.ومردان قابل قب وبخش جراحی زنان  ود دوجو

 بخش 3

بسيار  تعداد تخت بستری 3
 ریوضر

 وهردانشج ه ازایب وتخت  7ت علمی أهي وهرعض ه ازایب
 .ری استوضر تخت فعال وحداقل د

 تخت 30

بسيار  درمانگاه/ اتاق معاينه 4
 ریوضر

رت وصهمتری جهت درمانگاه که ب 35- 45حداقل يك اتاق 
سپس  و لشرح حااخذ لی مرتبط باهم جهت وقسمت مجزا ود

 ری است.وضرمعاينه بيمار 
 رتوصهاتاق معاينه در هربخش بيك ودرمانگاه  د يكوجو -2

 ری است.ومستقل ضر

يك ودرمانگاه 2
 اتاق معاينه

تجهيزات  وامکانات  0
 درمانگاه

بسيار 
 ریوضر

م وازل وتخت معاينه با چراغ معاينه  ودر هر درمانگاه حداقل د
 و پوسکو، نگاتهای پانسمانستوپ وسکوجمله آن ازمعاينه 

 و صندلی عدد ميز ود ان برای هرتخت،وپارا م مصرفی،وازل
 ری است.وضر  يانوصندلی جهت دانشج تعداد کافیهمراه با 

در هردرمانگاه 
 يکسری

بسيار  رژانسوا 0
 ریوضر

 م احيا کاملوازاتاق احيا همراه با ل اتاق ترياژ،-1
 0با حداقل  صندلی،وميز  واتاق معاينه همراه با تخت معاينه 

 ری است.وضرتحت نظر  تخت
د دارد وجورژانس وزشی طب اوه آمودر مراکزی که گر--2

 د بخش جراحی فعال کفايت می کند.وجو

 احدويك 

بسيار  اتاق عمل 7
 ریوضر

علمی حداقل يك  هيأت ومی عضوجراح عم وای هر دازبه -1
 ری است.واطاق عمل ضر

 ود سط واتاق عمل فعال جهت انجام عمل جراحی ت سه -2
 ری است.وضر يانوزش دانشجوآم وعلمی  هيأت  وعض

 اتاق عمل 3

 



 

  21صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 19ماده 

ل ودکان بايد مطابق جدوکهای بيماریزش بالينی وآم ریوبسيار ضر وری وضر تجهيزات وامکانات 

 رد استفاده قرار گيرند.وزشی مومطابق برنامه آم وده ومهيا بقبل از شروع مرحله کارآموزی  13شماره 

 

 دكانوك بخش زش بالینيوتجهیزات آم وریات، امكانات وضر -13ل شمارهوجد

ف
دی

ر
 

 وامكانات 

-زشوتجهیزات آم

بخش  بالیني

 دكانوك

میزان 

 رتوضر

 

رد وحداقل م مطلوب كاربردو زشي واهداف آمبراي تحقق  هاي اختصاصيویژگي

راي ب ازنی

پذیرش 

تا هر زش وآمو

 * ودانشج 55

 هیأتاعضاي  1

 علمي

بسيار 
 ریوضر

به اين زش بخش ها را ورچرخشی اموبه ط دکانوکلمی متخصـّص ع هيأت وعض چهار -1
، نفر 1  -زايشگاه وزادان ون، نفر يك -رژانسوا وزش بخش وام: گيرندبه عهده میترتيب 

 نفر. 1 -جامعه نودرمانگاه در ونفر  1 -می بيمارستانودرمانگاه عم
 4د حداقل ودکان ارائه می شوق تخصصی کوزش تخصصی يا فودر مراکزی که آم-2

 می فعاليت داشته باشند.وزش بالينی پزشکی عموعلمی بايد در آم هيأت وعض
بالينی  زشوام هماهنگی و، هدايت ظيفه مديريتول وان مسئوبه عن اعضا ازيکی  -3

 .اهد داشتورا خ میورزی( پزشکی عموکار وزی و)کارآم

 نفر 4

بسيار  بخش بستري 2
 ریوضر

بيماران بستری ، بخش نوزادان)()بيماران بستری کودك و شيرخوار دکانوک جنرال بخش
 لد شده(وه متاززادان سالم تون، بخش نوزادان زايشگاه )(زادانون

 درصد بخش و بيمارستان75با حداقل ضريب اشغال تخت  دکان بيمارستانورژانس کوا

 بخش 3

درمانگاه/ اتاق  3

 معاینه

بسيار 
 ریوضر

 ودکان در بيمارستان با امکانات ومی کومتری برای درمانگاه عم 45-30حداقل يك اتاق -1
 (outpatient)به ويژه  4تجهيزات رديف

معرفی  وبيماران  ازر گرفتن شرح حال ومنظ وچك تر در کنار درمانگاه به دويك اتاق ک -2

)در  post clinic conference classکنفرانس بعدکلينيك  وبه استاد در اتاق درمانگاه 
ق درمانگاه برای و صندلی در کنار اتايك ميز  ازان وتد اتاق ديگر میوجورت عدم وص

 رد بيماران استفاده کرد.(وبحث در م

 اتاق 2يا  1

 وامكانات  4

 تجهیزات درمانگاه

بسيار 
 ریوضر

-ابسالنگ -هوچراغ ق-پوسکوافتالم-پوسکوپزشك همراه با ست کامل معاينه )اتميز 
 با امکانات ارزيابی رشد و تکامل کودك و نوزادو  چکش رفلکس

متر(، صندلی پزشك، صندلی برای وترم -ه های مختلفازفشار سنج به اضافه کاف با اند
شير  وزادان وزين نوای تبر ازوان، ترو(، تخت معاينه، پارابه تعداد کافیيان )ودانشج

قدسنج  و ازوسال، تر 3دکان زير وک وزادان وابيده برای نواران ديژيتال قد سنج خوخ
، منحنی های ی کتب مرجعورد، قفسه کتاب حاوايت بوسال،  3دکان باالی وايستاده برای ک

اکسيژن دکان مثل رنگ ها، وسايل معاينات تکاملی کو، حداقل  2ر وميزان تکاملی دن رشد،
مانيتور، پالس اکسيمتری، تجهيزات اکسيژن درمانی و نبواليزر در  )مرکزی يا سيلندر(

 شرايط و اندازه های کودکان

 يك سری

تعداد تخت  0

 بستري

بسيار 
 ریوضر

 تخت 20دکان:وحداقل تعداد تخت بخش ک-1
، کات( ور وباتو)انک تخت 15زادان:وتعداد تخت ن د.وله بايد در نظر گرفته شوتخت ايز -2

 تخت1له:وايزو ،تخت 15رژانس : وا
اطفال ارائه می بيماريهای  برنامه دستياری تخصصی يا فوق تخصصیدر مراکزی که  -3

ری ورز دريك بخش جنرال ضروکار-زونفره کارآم 2ه وتخت برای يك گر 24حداقلدهند، 
 است.

 تخت 20
 
 

بسيار  دكانورژانس كوا 0
 ریوضر

رژانس، اتاق وهای اودار ك،وش وست کامل احيا، دستگاه الکترورژانس واتاق احيا، ترالی ا
يان با حداقل وزشی برای دانشجو(، کالس ام4تجهيزات درمانگاه )رديف ومعاينه با امکانات 

 دسترسی به اينترنت وقفسه  کتاب  رد،وايت بوصندلی،  15

 احدويك 



  

 

  20صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 25ماده 

ــرتجهيزات  وامکانات  ــر وری وض ــيار ض ــهای وآمری وبس بايد مطابق  زايمان وبخش جراحی زنان زش

رد استفاده قرار وزشی مومطابق برنامه آم وده وزی مهيا بوع مرحله کارآموشر ازقبل  14شماره ل وجد

 .گيرند

 

 زایمان وزنان  بخش  زش بالینيوتجهیزات آم وریات، امكانات وضر -41ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

بخش   بالیني زشوآم

 زایمان وزنان 

 رتومیزان ضر

 

براي تحقق اهداف  هاي اختصاصيویژگي

 آموزشي و كاربرد مطلوب

 ازرد نیوحداقل تعداد م

زش وآموراي پذیرش ب

 * ودانشج 55تا هر 

 ریوبسيار ضر علمي هیأتاعضاي  1
 وعلمی متخصـّص زنان  هيأت ونفر عض چهار

 زايمان
 نفر 4

 ریوبسيار ضر بخش بستري 2

 شامل بخش های زير: 
 ،میوزنان عم

 ،رژانسوا 
 ، زايمان وحين زايمان  
  ،بارداری پرخطر ازمراقبت  
 زادانون 

 

3 
درمانگاه/ اتاق هاي 

 معاینه
 ریوبسيار ضر

مراقبت درمانگاه ، زنانهای درمانگاه بيماری -1
با امکانات و وسايل معاينه بيماران  ران بارداریود

 و فضای کافی برای حضور کارآموز و کارورز 
امکان مجزا کردن محل حضور فراگيران از  -2

محل معاينه بيماران برای حفظ حريم بيماران )با 
 پاراوان يا پزده مناسب( 

 احدو 2

 تخت 25  ریوبسيار ضر تعداد تخت بستري 4

 اتاق عمل 1  ریوبسيار ضر اتاق عمل 0

 

 

 

 

 

 

  



 

  22صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 21ماده 

 10شماره ل وبايد مطابق جدری وبسيار ضر وری وضرانپزشکی وبالينی ر زشوتجهيزات آم وامکانات 

 .رد استفاده قرار گيرندوزشی مومطابق برنامه آم وده وزی مهيا بوع مرحله کارآموشر ازدر قبل 

 

 روانپزشكي بخش  ضروریات، امكانات و تجهیزات آموزش بالیني -15جدول شماره 

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

بخش  بالیني زشوآم

 انپزشكيور

 رتومیزان ضر

 

براي تحقق اهداف آموزشي و  هاي اختصاصيویژگي

 كاربرد مطلوب

رد وحداقل م

راي ب ازنی

پذیرش 

تا زش وآمو

 55هر 

 * ودانشج

 نفر 2 انپزشکیوعلمی متخصـّص ر هيأت وتن عض 2حداقل  ریوبسيار ضر علمي هیأتاعضاي  1

 ریوبسيار ضر بخش بستري 2
انپزشکی بيمارستان جنرال يا  بيمارستان وبخش ر

 انپزشکیور
 

3 
درمانگاه/ اتاق 

 معاینه
 ریوبسيار ضر

انپزشکی  ومتری برای درمانگاه ر 45-30حداقل يك اتاق -1
 4تجهيزات رديف ودر بيمارستان با امکانات 

ر ومنظ ودرمانگاه به دچك تر در کنار ويك اتاق ک -2
معرفی به استاد در اتاق  وبيماران  ازگرفتن شرح حال 

 post clinic conferenceکنفرانس بعدکلينيك  ودرمانگاه 

class يك ميز  ازان ود اتاق ديگر ميتوجورت عدم و)در ص
رد وصندلی برای بحث در م ودر کنار اتاتق درمانگاه 

 بيماران استفاده کرد.(

 اتاق 2يا  1

4 
تجهیزات  وامكانات 

 درمانگاه
 ریوبسيار ضر

-پوسکوميز پزشك همراه با ست کامل معاينه)ات
 فشار -چکش رفلکس-ابسالنگ -هوچراغ ق-پوسکوافتالم

متر(، صندلی وترم -ه های مختلفازسنج باضافه کاف با اند
(، تخت به تعداد کافیيان )وپزشك، صندلی برای دانشج

ی کتب وقفسه کتاب حا رد،وايت بو ،ازوان، ترومعاينه، پارا
 مرجع،

 يك سری

 ریوبسيار ضر تعداد تخت بستري 0
 0وت وتخت اطاق خل 2تخت شامل  20تعداد تخت بخش:

 رژانسوتخت ا
 تخت 20

 بسيار مفيد كوشوالكتر اتاق 0
فيلم های  ازان ومی تفرايند کار  وع وبرای آشنايی با ن

 زشی استفاده کرد.وآم
 

7 
رژانس وا

 انپزشكيور

 مفيد

 

ست کامل احيا، ورژانس وت ، ترالی اواتاق خل اتاق احيا،
رژانس، اتاق معاينه با وهای اوك  ،داروش ودستگاه الکتر

زشی و(، کالس ام4تجهيزات درمانگاه )رديف وامکانات 
قفسه   رد،وايت بوصندلی،  15يان با حداقل وبرای دانشج

 دسترسی به اينترنت وکتاب 

 احدويك 

 



  

 

  23صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 

 22ماده 

 10شماره ل ورژانس بايد مطابق جدوزش بالينی طب اوآم ریوبسيار ضر وری وضر تجهيزات وامکانات 

زشی ومطابق برنامه آم وده ورزی( مهيا بوع مرحله کاروشر ازطه )قبل وزشهای مربوع آموشر ودر بد

 رد استفاده قرار گيرند.وم

 رژانسوطب ا بالینيزش وتجهیزات آم وریات، امكانات وضر -16ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

بخش  زش بالینيوآم

 رژانسوطب ا

میزان 

 رتوضر

و زشي واهداف آمبراي تحقق  ویژگیهاي اختصاصي

 مطلوب كاربرد

رد وحداقل تعداد م

راي پذیرش ب ازنی

 55تا هر زش وآمو

 * ودانشج

 علمي هیأتاعضاي  1
بسيار 

 ریوضر
 نفر 0 مراجعه شود. 2به جدول شماره 

 بخش بستري 2
بسيار 

 ریوضر
 واحد 1 احد تحت نظرو

 درمانگاه 3
بسيار 

 ریوضر

 )احياء بيماران بدحال( CPRاحد و
 يت بندی بيماران(ولوترياژ )برای ا

 يسیونسخه ن و(Fast Track ) يزيت سرپايیواحد و

 شوگ وسايل معاينه چشم واتاق های معاينات تکميلی با 

 ،(Acute Care)احد  مراقبت حادو

 تخت، 2ر(: وچواطاق بخيه)س
 اطاق گچ گيری: يك تخت،

 اطاق عمل سرپايی: يك تخت

 احدو 2

 تعداد تخت بستري 4
بسيار 

 ریوضر

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

 2 : (Acute Care) ماوتر واحد مراقبت حاد جراحی و
 تخت،

 تخت مجهز، 2رينگ: ونيتوم
 تخت، 2ر(: وچواطاق بخيه)س

 اطاق گچ گيری: يك تخت،
 اطاق عمل سرپايی: يك تخت

 تخت 22

 اتاق عمل 0
بسيار 

 ریوضر
 احدو 2 اتاق عمل سرپايی، اطاق گچ گيری

 یژهوامكانات  وتجهیزات  0
بسيار 

 ریوضر
  ر پرتابلونتيالتوترالی احيا، 

 

اورژانس پيش بيمارستانی، زمينه در مناسب برای حضور و آموزش دانشجو طراحی فضاهای آموزشی  :تبصره

 .نيز بسيار مفيد استتصادفات، باليا و حوادث غيرمترقبه 



 

  24صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 

 23ماده 

ل وپزشکی اجتماعی بايد مطابق جد وبهداشت  زشوآم ری وبسيار ضر وری وضر تجهيزات وامکانات 

 .استفاده قرار گيرندرد وزشی مومطابق برنامه آم وده وره مهيا بودر طی د ترم ع وشر ازقبل  17شماره 

 

 پزشكي اجتماعي وزش بهداشت وتجهیزات آم وریات، امكانات وضر -17ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

تجهیزات  وامكانات 

 زش بالینيوآم

 پزشكي اجتماعي

میزان 

 رتوضر

 

براي تحقق اهداف آموزشي و كاربرد  هاي اختصاصيویژگي

 مطلوب

رد وحداقل م

راي ب ازنی

پذیرش 

تا هر زش وآمو

 *ودانشج 55
بسيار  علمی هيأتاعضای  1

 ریوضر

پزشکی  ورزی بهداشت وکار وزی وزش کارآموبرای آم-1
علمی متخصـّص پزشکی  هيأت ونفر عض 2اجتماعی حداقل 

علمی متخصـّص  هيأتاعضای اگر ری است. واجتماعی ضر
 2دهند زش میوپزشکی ام يانواجتماعی فقط به دانشج پزشکی

ساير رشته ها مثل يان ودانشجآموزش اگر ، اما نفر کافی است
نفر  3 ، حداقل برعهده دارندنيز را  بهداشت، مامايی، پرستاری

 ری است.وعلمی متخصـّص پزشکی اجتماعی ضر هيأت وعض
ره های ود و 0تا  1احدهای بهداشت وبرای تدريس -3
رت وپزشکی اجتماعی، در ص ورزی بهداشت وکار وزی وکارآم

ان وساير رشته های مرتبط نيز می ت انهمکاری مدرس از ازني
 استفاده کرد.

 نفر 0-2

بسيار  درمانگاه/ اتاق معاينه 2
 ریوضر

 و زش پيشگيریوبرای آم: درمانگاه سرپايی پزشکی پيشگيری
به  ويز منطقی داروتج وزش به بيمار وآم ودرمان سرپايی 

 رزانوکار وزان وکارآم

 يك درمانگاه

تجهيزات  وامکانات  3
 درمانگاه

بسيار 
 ریوضر

)مشابه درمانگاه  میوليــّه يك درمانگاه عموامکانات ا -1
 تناينتر وتر وهمراه با کامپي عمومی بيماريهای داخلی(

 آموزش مراجعينامکانات  -2

 

زش پزشکی واحد آمو 4
 جامعه

بسيار 
 ریوضر

زش در جامعه شامل خانه های بهداشت، مراکز وآم -1
لتی ونهادهای غيرد وخانه های سالمت  وبهداشتی درمانی 
(NGO) ازرد نيوهمراه با امکانات ترابری م 

زش ومآستايی برای  ومرکز بهداشتی درمانی ر دوحداقل  -2
زش ومآمرکز بهداشتی درمانی شهری برای  ود و رزانوکار

 د.در اختيار باش زانوکارام

 احدو 15-10

 

 

 

 



  

 

  25صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 

 24 ماده

در مرکز يادگيری  مهارتهای بالينی عملیزش وآمری وبسيار ضر وری وضرتجهيزات  وامکانات 

ژی ولوپاتوع مرحله فيزيوشر ازقبل   12تا  12شماره  های  لوبايد مطابق جد )آزمايشگاه( مهارتهای بالينی

    .رد استفاده قرار گيرندوزشی مومطابق برنامه آم وده و( مهيا بيا پيش بالينی)

د قرارداد يا وجورت واند در صودانشگاه می ت  ری بيشترور بهره وبه منظ ودن وجه به هزينه بر بوبا ت :1تبصره 

های مهارتهای بالينی آزمايشگاه ير مصرفیغ ومصرفی  تجهيزات وامکانات ، مانکن ها  فضاها، ازتفاهم نامه معتبر 

استفاده  دومی خوره دکترای پزشکی عمويان دوزش دانشجورد تاييد برای آموم ومراکز مجهز   وها ساير دانشگاه

 نمايد.

صره شگاهانند در وفيزيك می توزش عملی مباحث بيوسايل آمو :2 تب ستفاده قرار ومهارتهای بالينی م آزماي رد ا

 گيرند.

 

 CPRمانكن هاي  -بالینيهاي مهارت (مایشگاهزمركز )آتجهیزات  وامكانات  -18ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

 امكانات

 CPR مانكن هايو 

راي حداقل تعداد مورد نیاز ب میزان ضرورت

 55تا هر پذیرش وآموزش 

 دانشجو
زرگسالب  1 ALS دلم عدد 2 بسيار ضروری   

زرگسالب 2 BLS دلم  عدد 3 بسيار ضروری 

دلم ALSکودکان 3  عدد 2 بسيار ضروری 

دلم BLSکودکان 4  عدد 3 بسيار ضروری 

دلم ALSشيرخوار 0  عدد 3 بسيار ضروری 

دلم BLSشيرخوار 0  عدد 2 بسيار ضروری 

 عدد 3 بسيار ضروری بزرگسال گذاری لوله دلم 7
 عدد 3 بسيار ضروری نوزاد گذاری لوله دلم 2
9 PDA STAT BABY عدد 1 ضروری 
15 Infant Crisis ECG Manikin عدد 1 بسيار مفيد 
11 Smart STAT Simulator عدد 1 بسيار مفيد 

 

 

 

 

  



 

  26صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 

 مدل هاي زنان -هاي بالیني امكانات و تجهیزات مركز )آزمایشگاه( مهارت -19ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

راي حداقل تعداد مورد نیاز ب میزان ضرورت مدل هاي زنانو  امكانات

 55تا هر پذیرش وآموزش 

 دانشجو
 عدد 2 بسيار ضروری مدل چرخش سر جنين در لگن 1
 عدد 2 بسيار ضروری مدل ليگامنت دار زنان 2
 عدد 3 بسيار ضروری مدل معاينه افاسمان وديالتاسيون 3
 عدد 2 بسيار ضروری مدل مانور لئوپولد 4
 عدد 2 بسيار ضروری و نمونه برداریIUDمدل گذاشتن  0

 عدد 3 بسيار ضروری مدل معاينات ژنيکولوژی 0
 عدد 2 ضروریبسيار  مدل سنين بارداری 7
 عدد 2 بسيار ضروری مدل زايمان و انواع لگن 2
 عدد 3 بسيار ضروری مدل آموزش اپيزيوتومی 9
 عدد 1 بسيار ضروری موالژ حاملگی و زايمان 15
 عدد 1 بسيار ضروری موالژ زايمان و احيا با دو جنين 11
 عدد 2 بسيار ضروری موالژ لگن زايمان 12
 عدد 1 ضروری معاينات زنان)کورتاژ(نيم تنه شفاف  13
 عدد 1 ضروری مدل زن حامله با جنين 14
 عدد 1 ضروری مدل رحم مولتی پار 10
 عدد 1 ضروری مدل معاينه سرويکس گراويدا 10
 عدد 1 ضروری مدل نيم تنه سپتيورا 17
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 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 

 مانكن هاي معاینه فیزیكي -هاي بالیني امكانات و تجهیزات مركز )آزمایشگاه( مهارت -25ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

 امكانات

 مانكن هاي معاینه فیزیكيو 

 میزان ضرورت

 

راي پذیرش حداقل تعداد مورد نیاز ب

 دانشجو 55تا هر وآموزش 

 عدد 3 بسيار ضروری موالژ سمع قلب و ريه 1
معاينه گوش موالژ 2  عدد 3 بسيار ضروری 
معاينه چشم موالژ 3  عدد 3 بسيار ضروری 
 عدد 2 بسيار ضروری موالژ معاينه رکتال و پروستات 4
 عدد 2 ضروری موالژ معاينه پستان 0
تمام تنه پرستاری اطفال موالژ 0  عدد 2 بسيار ضروری 
موالژ تمام تنه نوزاد با کنترل عالئم  7

 حياتی
 عدد 1 ضروری

موالژ بازو جهت اندازه گيری  2
 فشارخون

 عدد 2 بسيار مفيد

 عدد 3 سيار ضروریب موالژ پرستاری پيشرفته * 9

 

 زشی زير است:وره دارد که دارای کاربردهای آموالژ پرستاری پيشرفته قابليت استفاده چند منظوم *

،  Intubation   ، Chest tubeمرد،  ولی گذاری زن وفله و، ل گذاری NGله ول ريه، وسمع قلب 

Cricothyrotomyمراقبت زخم ون، پانسمان وه گيری فشار خاز،  اند 
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 معاونت آموزشي 

 

 

 هاي بالینيسایر امكانات و تجهیزات مركز )آزمایشگاه( مهارت -21ل شماره وجد

ف
دی

ر
 

امكانات و تجهیزات غیرمصرفي و مصرفي 

 هاي بالینيمهارت آزمایشگاه

 میزان ضرورت

 

 حداقل تعداد مورد نیاز

 دستگاه 1 بسيار مفيد دستگاه الکتروشوك 1
 دستگاه 1 مفيد دستگاه کوتر 2
 عدد 0 بسيار ضروری برانکارد 3
 عدد 1 مفيد چراغ سياليتيك سيار 4
 عدد 1 مفيد تخت اطاق عمل 0
 دستگاه 1 مفيد دستگاه  ساکشن 0
 دستگاه 1 مفيد درمانی ددستگاه  اولتراسون 7
 دستگاه 1 مفيد رتينوسکوپ 2
 عدد 1 مفيد اشل تيزبينی و صفحه ساعت 9
 ست 1 مفيد جعبه عينك 15
 عدد 15 بسيار ضروری افتالموسکوپ 11
 عدد 15 بسيار ضروری اتوسکوپ 12
 دستگاه 1 ضروری ويدئو اتوسکوپ و افتالموسکوپ 13

 عدد 25 بسيار ضروری گوشی معاينه 14
 عدد 0 بسيار ضروری اسپکيولوم زنان 10

 عدد 0 بسيار ضروری اسپکيولوم بينی 10

 عدد 0 بسيار ضروری اسپکيولوم چشم 17

 دستگاه 2 بسيار مفيد ترازو و قـدسنج بزرگسال 12
 دستگاه 2 بسيار مفيد ترازو و قـدسنج کودکان 19
 عدد 1 بسيار مفيد کشو 4ترالی احيا  25

 عدد 0 ضروری ترالی 21

 دستگاه 15 بسيار ضروری فشارسنج 22

 عدد 25 بسيار ضروری ترمومتر دهانی و مقعدی 23

 عدد 15 بسيار ضروری چراغ قوه 24
 عدد 0 بسيار ضروری تورنيکه 20
 عدد 15 بسيار ضروری چکش رفلکس مثلثی و سوزنی 20
 دستگاه 1 ضروری دستگاه پالس اکسيمتر 27
 عدد 0 بسيار ضروری ديش استيل 22

 عدد 15 بسيار ضروری دسته بيستوری 29
 ست 1 ضروری یآلومينيوم جعبهست احيا با  35

 عدد 15 بسيار ضروری فورسپس 31

 عدد 15 بسيار ضروری قيچی 32
 دستگاه 0 بسيار ضروری الرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان 33

 عدد 0 بسيار ضروری آينه پيشانی 34
 عدد 0 بسيار ضروری دياپازون 30
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 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

ف
دی

ر
 

امكانات و تجهیزات غیرمصرفي و مصرفي 

 هاي بالینيمهارت آزمایشگاه

 میزان ضرورت

 

 حداقل تعداد مورد نیاز

 عدد 0 بسيار مفيد لوله ازمايش 30

 عدد 15 بسيار مفيد آتل 37
 عدد 0 بسيار ضروری گايد 32

 عدد 0 بسيار ضروری ماسك احيا)کودکان و بزرگساالن( 39
 عدد 0 بسيار ضروری الرينجيال ماسك 45
 عدد 15 بسيار ضروری آمبوبگ 41
 عدد 15 بسيار ضروری سوزنگير 42
 عدد 15 بسيار ضروری کلمپ 43
 عدد 15 بسيار ضروری پنس 44
 عدد 15 بسيار ضروری شان و گان 40
 عدد 0 بسيار ضروری پايه سرم 40
 عدد155 بسيار ضروری آنژيوکت 47

 عدد 25 بسيار ضروری اسکالپ 42
 عدد 155 بسيار ضروری 2cc,5cc,10cc,TB,LPسرنگ  49

 عدد 0 بسيار ضروری سرم 05
 عدد15 بسيار ضروری ست سرم 01

 عدد 15 بسيار ضروری ميکروست 02
 عدد 35 بسيار ضروری سوندفولی -کات داون- ETTکاتتر  03

 عدد 05 بسيار ضروری ويال 04
 عدد 05 بسيار ضروری آب مقطر 00
 بسته 2 بسيار ضروری پنبه 00
 عدد 0 بسيار ضروری بتادين 07
 عدد0 بسيار ضروری اسپری و پماد ليدوکائين 02

 عدد 15 بسيار ضروری چسب ضد حساسيت 09

 عدد 15 ضروریبسيار  نايف 05
 عدد 15 بسيار ضروری کيسه ادرار 01
02 NG tube عدد 15 بسيار ضروری 
 شيشه 0 بسيار ضروری الکل 03

 عدد 155 بسيار ضروری نخ بخيه 04

 عدد 155 بسيار ضروری التکس يکبار مصرف-دستکش استريل 00
 عدد 155 بسيار ضروری گاز استريل وغيراستريل 00
 بسته 0 بسيار ضروری تانگ بليد 07
   )شبيه سازی شده(خانه بهداشت فرضی 02
اتاق آموزش مهارتهای ارتباطی ) با امکانات ضبط  09

 ويديويی يا آينه يك طرفه(
  مفيد

  

 

 



 

  31صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 25ماده

زش بالينی سرپايی وآم الزم استمی وره دکترای پزشکی عموبرنامه درسی د وبر اساس استانداردها 

زش بالينی وقسمت های مختلف آمد. ومی را شامل شوره پزشکی عموزش بالينی دودرصد آم 05 ازبيشتر 

ل ورد در جدودر هر م ازرد نيوتجهيزات م ورت، شرايط، امکانات ودرمانگاه ، ميزان ضر وسرپايی 

 مشخص گرديده اند.و جدول های مرتبط  22شماره

 زشورژانس در استانداردهای پايه آموارد اوتاکيد بر م و زشیو، اثربخشی آمجه به اهميتوبا ت -تبصره

های بيماريهای داخلی، جراحی قسمت اززش طب سرپايی در هر يك وهفته آم 2می حداکثر وپزشکی عم

 وژی ولوروپدی، اوبينی، ارتوگل شوهای اعصاب، چشم، گزايمان، قلب، بيماری ودکان، زنان ومی، کوعم

های يژگیو ورعايت شرايط، امکانات، تجهيزات  وجه به ميزان بيماردهی وبا تاعصاب  وجراحی مغز 

 انجام گيرد.  رژانسوبرنامه دانشکده پزشکی در بخش ا مطابق اند ومی تری وضر

 

در  زش بالیني سرپائيوآم ريوهاي ضریژگيو  و رت، شرایط، امكاناتوضر -22ل شمارهوجد

 زيوكارآم ورزي وكار

ف
دی

ر
 

 درزش طب سرپایي وآم

 درمانگاه

 رت:ومیزان ضر

 الزامي / انتخابي

 ريوهاي ضریژگيو و شرایط، امكانات، تجهیزات

 رزيوكار زيوكارآم

 11ل شماره وجد 0 و 4مطابق رديف های  الزامی الزامی بيماريهای داخلی 1
 12ل شماره وجد 0 و 4مطابق رديف های  الزامی الزامی میوجراحی عم 2
 13ل شماره وجد 4 و 3مطابق رديف های  الزامی الزامی دکانوکهای بيماری 3
 14ل شماره وجد  3مطابق رديف های  الزامی الزامی زايمان وزنان  هایبيماری 4
 10ل شماره وجد 4 و 3مطابق رديف های  الزامی الزامی انپزشکیور 0
 10ل شماره وجد 3مطابق رديف  الزامی انتخابی رژانسوطب ا 0
 17ل شماره وجد 3 و 2مطابق رديف های  الزامی الزامی پزشکی اجتماعی 7
( با  ميز TB و HIV) ونی( ومتری برای )بيماران عف 45اطاق  ود الزامی الزامی نیوهای عفبيماری 2

پ، ست پانسمان، وسکوان، نگاتوپزشك، صندلی، تخت معاينه، پارا
ست کامل معاينه ی دست، وشستش م برایزسايل الوتر، وکامپي
 -ازوتر -ن سنجوفشارخ -پوسکورين -پوسکوافتال -شیوشامل:گ

 آبسالنگ -متروترم
تری( با م 12درس) يك اتاقبا متری در درمانگاه  35تا  20فضای  الزامی الزامی و عروق قلبهای بيماری 9

 ،تخت معاينه 2صندلی، 7تر،وکامپي 1ميز، 2، عدد ان جداکننده يكوپارا
 4، ار قلبونمايش ن برای وسايل سمعی بصری مناسب ،ايت بردو

 شیوگ
ات وجز وکتاب)کتب  قفسه ،ردوايت بو، ميز پزشك با  یمتر 45اتاق  الزامی الزامی های اعصاببيماری 15

سايل و و دسترسی به اينترنت، يانوصندلی برای دانشج(، مرجع
، ابسالنگ، رفلکس چکش، شیوگ، دستگاه فشار سنجمل: معاينه شا

 .نازودياپ، پوسکوافتالم، پوسکوات، يدلن
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 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

ف
دی

ر
 

 درزش طب سرپایي وآم

 درمانگاه

 رت:ومیزان ضر

 الزامي / انتخابي

 ريوهاي ضریژگيو و شرایط، امكانات، تجهیزات

 رزيوكار زيوكارآم

متری در درمانگاه با  ميز پزشك، صندلی، تخت  35تا  20فضای  3 انتخابی الزامی ستوپهای بيماری 11
ل سايوست پانسمان،  ر، پرده اساليد،وژکتوان، رايانه، پرومعاينه، پارا

 -شیوست کامل معاينه شامل:گ  وی دست  وم برای شستشزال
يك اطاق عمل سرپايی با  ومتر وترم ون ودستگاه سنجش فشارخ

 .دوو المپ و سکپوميکر، تروک، مايع وکراي
صندلی برای ، ردوايت بو، صندلی پزشك وميز با  متری 45اتاق  انتخابی الزامی چشمهای بيماری 12

دسترسی (، کتب مرجع چشم پزشکی قفسه کتاب)حداقل، يانودانشج
 :معاينه بيمار وزش وم در درمانگاه برای امزسايل الو، به اينترنت

يان ودانشج الوالبته معم) عدد 3پوسکوافتالم، اسليت المپ يك عدد
ين تز)اگرچه اومتر شيونوتاستفاده می کنند.(، پ شخصی وسکوافتالم

زش ولی برای امود وحال حاضر کمتر استفاده ميش متر درونوت

بايل چه ون چه مور اپلناسي متر های جديدونوت .مناسب است ودانشج
قابل  ود به راحتی برای دانشجوار ميشوی اسليت المپ سورثابت که 

 ،چشم پزشکی مناسب است( ستيارانيشتر برای دب واستفاده نيست 
، اسپکولوم چشم، انواع قطره اسنلنل ه گيری ميزان بينايیازچارت اند

های چشمی برای آشنايی و کاربرد و عوارض آن ها، سرم نمکی 
يدهای مختلف آناتوميك و برای شستشوی چشم، موالژها و اسال

 بيماريها در حد دانشجويی.
 وش گلوگهای بيماری 13

 بينی
متری درمانگاه  با  ميز پزشك، صندلی، تخت معاينه،  35تا  20فضای  انتخابی الزامی

 م برایزسايل الوتر، وپ، ست پانسمان، کامپيوسکوان، نگاتوپارا
 -پوسکوات-شیوست کامل معاينه شامل:گ  وی دست  وشستش

 -متروترم -نودستگاه سنجش فشارخ -نازودياپ -پوسکورين
 آبسالنگ.

متری درمانگاه  با  ميز پزشك، صندلی، تخت معاينه،  35تا  20فضای  انتخابی الزامی پدیوارت 14
 م برایزسايل الوتر، وپ، ست پانسمان، کامپيوسکوان، نگاتوپارا

دستگاه سنجش  -شیوست کامل معاينه شامل:گ  وی دست  وشستش
 متر.وترم -نوفشارخ

متری درمانگاه  با  ميز پزشك، صندلی، تخت معاينه،  35تا  20فضای  انتخابی الزامی ژیولوروا 10
 م برایزسايل الوتر، وست پانسمان، کامپي پ،وسکوان، نگاتوپارا

شی، دستگاه سنجش وست کامل معاينه شامل:گ وی دست وشستش
 متر، آبسالنگ.ون، ترموفشارخ

 و، يانوصندلی برای دانشج، ردوايت بو، ميز پزشك با  متر 45اتاق  انتخابی انتخابی اعصاب وجراحی مغز  10

، رفلکس چکش، شیوگ، دستگاه فشار سنج :سايل معاينه شاملو
 ..يدل، نابسالنگ
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 معاونت آموزشي 

 

 يانودانشج وره و، درشته  ازرد نيومبا امكانات  ييودانشج وي دانشگاهي، اداري فضاها سايرـ 4

 

 26ماده 

 اتامکان ومات وقسمتهای کالبدی با ملز سايربرای تامين  الزم استع ودانشگاه متب ودانشکده پزشکی 

، م را انجام دادهزال ردوره ها برآود وساير برنامه ها با در تناسب يان ودانشج وره و، درشته  ازرد نيوم

 رد.وبعمل آ 23شمارهل ومطابق جدم زپشتيبانی ال وبرنامه ريزی 

 

 ريوبا امكانات ضر یيودانشج وي دانشگاهي، اداري فضاهاسایر  -23ل شماره وجد

ف
دی

 رتومیزان ضر یيودانشج وي دانشگاهي، اداري فضاها ر

 

 55تا هر زش وآموراي پذیرش ب ازرد نیوم میزان

 در سال ودانشج

هاي مهارت )آزمایشگاه(زشومركز آم 1

24، با شرایط مندرج در ماده بالیني  

 ریوبسيار ضر

مناسب برای اين مرکز بايد دارای حداقل سه فضای 
متناسب با تعداد  وهای تعيين شده در برنامه فعاليت

 ه مطالعه به شرح زير باشد:ودر هر گر ودانشج
تجهيزات مندرج  وفضا)های( نگهداری امکانات -1

 .21تا  12ل شماره ودر جدا
 بالينیرويه )پروسيجر( های انجام  (ی)هافضا-2

 پشتيبانی ومديريت فضای -3
 مترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه 2 بسيار ضروری فضاي كالسي آموزش نظري 2

 های آموزش گروهیمتناسب با برنامه ضروری اطاق جلسه و بحث گروهي دانشجویي 3

4 
 بسيار ضروری دفاتر اعضاي هیات علمي براي مشاوره

عضو هيات علمی تمام  2 مترمربع به ازای هر15
 وقت

 مترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه 1 بسيار ضروری ساختمان و فضاي اداره آموزش 0

0 
 بسيار ضروری دفتر مطالعات و توسعه آموزش

مطابق استانداردهای مرکز مطالعات و توسعه 
 آموزش وزارت متبوع

7 
 بسيار مفيد سایت)هاي( آموزش و استفاده از  رایانه

تعداد دانشجويان واجد  برنامه ها ومتناسب با 
 شرايط

ونرم افزارهاي  اینترنت بهدسترسي   2

آموزشي، سالن تشریح مجازي و نرم 

    (Log Book)افزار كتاب كار 

 بسيار ضروری
تعداد دانشجويان واجد  برنامه ها ومتناسب با 

 شرايط

هاي فرهنگي دانشجویيمراكز فعالیت 9  متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری 

 متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری سالن ورزش و تربیت بدني 15

 متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری پاویون كارورزان 11

 ساليانهمترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش  1 بسيار ضروری كتابخانه 12

 متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری واحد سمعي بصري 13

 متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری خوابگاه 14

 متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط بسيار ضروری غذاخوري 10

 متناسب با تقاضا بسيار مفيد بوفه 10

 



  

 

  33صفحه: ......                 ...              

 

 استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

 

 

 اعتبار آيين نامه وشرايط كلي حاكم بر مفاد  
 

 27ماده 

 بواجرای مطل وی ازپياده س وره وددستيابی به استانداردهای پايه در اين آيين نامه برای  شرايط مندرج 

د ودی خوبخ واست  الزمپزشکی عمومی  ری رشتهوهای درسی محسرفصل وزشی، کليات وبرنامه آم

 د.واهد بومی نخوره دکترای پزشکی عموزشی دواعتباربخشی برنامه آم استانداردهای وابط وض جايگزين
 

 28ماده 

سال يکبار، نسبت  0ممتحنه، ارزشيابی و برنامه ريزی )بورد( پزشکی عمومی حداقل هر  هيأتالزم است 

تغيير رت ودر صبه بازنگری اين استانداردها و انتشار نسخه جديد آن اقدام نمايد. به عالوه، 

ابط اعتباربخشی ويا ض وری ومح وسهای درسرفصل وزشی، کليات ودراستانداردهای پايه، برنامه آم

عالی برنامه ريزی رایوعالی انقالب فرهنگی، شرایوش :نی )مانندومراجع ذيصالح قان وراها وب شومص

ب متناسمورد نياز را اصالحات بايستی هيآت ممتحنه مذکور ها(، رای گسترش دانشگاهوش وم پزشکی وعل

 اعالم نمايد. وب در اين آيين نامه ايجاد وبا تغييرات مص
 

 29 ماده

يان يك وسط دانشجومی توزشی دکترای پزشکی عموره آمود ازگذراندن بخشی)درس، بخش، مرحله( 

ط ابويا قرار داد جمعی بايد با رعايت ض ودانشگاه در دانشگاه ديگر در قالب ميهمانی، انتقال، تفاهم نامه 

ليت دانشگاه ميزبان يا مقصد انجام ومسئ وبات ساير مراجع ذيصالح واستانداردهای اين آيين نامه، مص و

 گيرد.
 

 35ماده 

ره دکترای وددی ساالنه وروهمه انواع دانشجوی شرايط مندرج در اين استانداردها برای ظرفيت  وسرانه 

در  29ارد نامبرده در ماده وساير م و  از، بين الملل، شهريه پردلتیود ازمی در دانشگاه  اعم وپزشکی عم

 د.ونظر گرفته ميش

دبيرخانه توسط  (1ستو)پي لوجد 32وتبصره  10، ماده 53بخش،  پنجپيشگفتار، مشتمل بر اين آئين نامه  

تدوين  ممتحنه، ارزشيابی و برنامه ريزی )بورد( پزشکی عمومی  هيأتشورای آموزش پزشکی عمومی و 

به  ( 0/7/94)مورخ  عالی برنامه ريزی علوم پزشکیرايونشست ش کمين شده و کليات آن درشصت و ي

 هاینهمين جلسه شورای گسترش دانشگاه و دويست و چهل. متن کامل اين آيين نامه در يب رسيدوتص

 وبات وکليه مص. استا م االجرزيب الوتاريخ  تص از و به تصويب رسيد 20/7/94علوم پزشکی مورخ 

  می گردد. وتاريخ ابالغ لغ ازمقررات مغاير با مفاد اين آئين نامه 



 

  34صفحه: 

 

 معاونت آموزشي 

 

 هافهرست جدول -1ستوپي
 

 صفحه شماره و عنوان جدول 

 4 علمی به ازای واحدهای آموزشی برنامه درسی هيأتنسبت تعداد  - 1

 0 علمی ضروری برنامه دکترای پزشکی عمومی هيأتترکيب اعضای  -2

فضاها، امکانات و تجهيزات در استانداردهای کالبدی آموزش  ميزان ضرورتتعريف  -3

 پزشکی عمومی

2 

 2 امکانات و تجهيزات آموزشهای عملی  دروس آناتومی -4

 15 بصری علوم تشريح -موالژها و امکانات اطاق سمعی -0

 12 تجهيزات آموزش عملی رويان شناسی ، بافت شناسی و آسيب شناسیامکانات و  -0

 13 امکانات و تجهيزات آزمايشگاه فيزيولوژی -7

 14 امکانات و تجهيزات آموزشهای عملی  دروس بيوشيمی -2

 10 ايمنی شناسی و انگل شناسی –امکانات آزمايشگاه )های( ميکروبشناسی  -9

 10 های اصلی بالينیتجهيزات مشترك آموزشی برای بخشفضاها، امکانات و  -15

 17 بخش داخلی ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بالينی -11

 19 بخش جراحی ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بالينی -12

 25 کودکان ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بالينی -13

 21 جراحی زنان و زايمان  آموزش بالينیضروريات، امکانات و تجهيزات  -14

 22 روانپزشکی  ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بالينی -10

 23 طب اورژانس ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بالينی -10

 24 ضروريات، امکانات و تجهيزات آموزش بهداشت و پزشکی اجتماعی -17

 CPR 20مانکن های  -های بالينیامکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارت ضروريات، -12

 20 مدل های زنان -های بالينیضروريات، امکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارت -19

مانکن های معاينه  -های بالينیضروريات، امکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارت -25

 فيزيکی

27 

 22 های بالينیتجهيزات غير مصرفی و مصرفی مرکز يادگيری مهارت امکانات و -21

 35 ويژگيهای ضروری آموزش بالينی سرپايی در کارورزی و کارآموزیکانات ومضرورت، ا -22

 32 با امکانات ضروری    ی دانشگاهی، اداری و دانشجويیفضاهاساير  -23

 


