برنامه آموزشی دوره های کارآموزی وکارورزی طرح کوریکولوم ملی 96

دانشکده پزشکی
 .1کارآموزی

برنامه درسی ترم دوم کارآموزی

برنامه درسی ترم اول کارآموزی
کد درس

نام درس

واحد

کد درس

نام درس

واحد

188

کارآموزی بیماریهای داخلی

 9واحد (سه ماه)

187

طب سنتی

 2واحد (تئوری)

190

کارآموزی بیماریهای قلب و عروق

3واحد (یک ماه)

192

کاراموزی بیماریهای کودکان

 9واحد (سه ماه)

196

گارآموزی جراحی عمومی

 6واحد ( دوماه)

194

بیماریهای کودکان ()1

 4واحد (تئوری)

198

بیماریهای جراحی

 5واحد (تئوری)

195

بیماریهای کودکان 2

 1واحد (تئوری)

199

کارآموزی ارتوپدی

 3واحد (یک ماه)

205

کارآموزی بیهوشی

 1/5واحد (دو هفته)

201

بیماریهای ارتوپدی

 3واحد (تئوری )

206

کارآموزی بیماریهای زنان و مامایی

 6واحد ( دوماه)

202

کارآموزی ارولوژی

 1/5واحد (دوماه)

208

بیماریهای زنان و مامایی

 4واحد (تئوری)

204

بیماریهای ادراری و تناسلی (ارولوژی)

 1واحد (تئوری)

211

کارآموزی روانپزشکی

 3واحد (یک ماه)

209

کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 3واحد(یک ماه)

213

بیماریهای روانپزشکی

 1/5واحد (تئوری)

216

کارآموزی رادیولوژی

 3واحد(یک ماه)

214

کارآموزی بیماریهای عفونی

 3واحد (یک ماه)

220

کارآموزی بیماریهای اعصاب

 3واحد(یک ماه)

217

بیمارهای عفونی

 2واحد (تئوری)

222

کارآموزی اعصاب

 1/5واحد (تئوری)

219

کارآموزی بیماریهای پوست

 3واحد ( یک ماه)

228

اخالق پزشکی

 2واحد (تئوری)

223

کارآموزی بیماریهای چشم

 1/5واحد (دوهفته)

230

پزشکی قانونی و مسمومیتها

 2واحد (تئوری)

227

کارآموزی گوش و حلقی و بینی

 3واحد (یک ماه)

139

اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده

 2واحد (تئوری)

230

تصویب پایان نامه

 6واحد

....

نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها

 1واحد (تئوری)

جمع واحد 52 :واحد

جمع واحد 49 :واحد

برنامه درسی ترم دوم کارورزی Noncore
کد درس

نام درس

واحد

کد درس

نام درس

واحد

200

کارورزی ارتوپدی

 2تا  4واحد

203

کارورزی ارولوژی

 2تا  4واحد

189

کارورزی بیماری های داخلی

 12واحد

218

کارورزی بیماریهای عفونی

 2تا  4واحد

191

کارورزی بیماریهای قلب و عروق

 3واحد

221

کارورزی بیماریهای اعصاب

 2تا  4واحد

193

کارورزی بیماریهای کودکان

 12واحد

224

کارورزی بیماریهای پوست

 2تا  4واحد

197

کارورزی جراحی عمومی

 8واحد

226

کارورزی بیماریهای چشم

 2تا  4واحد

207

کارورزی بیماریهای زنان و مامایی

 4واحد

228

کارورزی بیماریهای گوش و حلق و بینی

 2تا  4واحد

210

کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 4واحد

212

کارورزی روانپزشکی

 4واحد

215

کارورزی طب اورژانس

 4واحد

برنامه درسی ترم اول کارورزی Core

 .2کارورزی

جمع واحد 55 :واحد

232

کارورزی پزشکی خانواده

 1واحد

233

کارورزی جراحی مغز و اعصاب

 1واحد

234

کارورزی طب سنتی

 1واحد

235

کارورزی بیهوشی

 1واحد

236

کارورزی مسمومین

 1واحد

237

کارورزی بیماریهای روان تنی

 1واحد

238

کارورزیپزشکی قانونی

 1واحد

239

کارورزی طب فیزیکی و توانبخشی

 1واحد

