
دانشکده پزشکی معاونت آموزشیدفتر مکان جلسه:  1/12/97تاریخ جلسه:       12-10 ساعت جلسه:   

چگونگی برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی  جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی در خصوص دستور جلسه:

موزشآ یمل یاستاندارد ها و یپزشک یعموم یدوره دکترا ی بازنگری شدهموزشآبرنامه  براساس  

، و تحصیالت تکمیلی  ، معاون محترم آموزشی علوم پایهپزشکی جلسه با نام و یاد خدا با حضور ریاست محترم دانشکدهشرح جلسه: 

 دانشکده پزشکی برگزار گردیدد  معاونت آموزشی در دفتر  و بعضی ازاعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی EDOمدیر 

لدزوم   ، توضدیحاتی در خصدو   و معاون محترم آموزشی علوم پایه و تحصدیالت تکمیلدی   دانشکده رئیس محترمدر این جلسه ابتدا 

( مطدر   96دوره پزشکی عمومی )کوریکولدوم ملدی    در سطح دانشکده و آریش ترمی کوریکولوم درسی ریزی برنامه کمیته تشکیل

واحد های درسی مقاط علوم پایه و مقدمات بالینی پیشنهاداتی را به شر  ذیل اتخاذ   سپس اعضای کمیته با بحث و بررسی نمودند

مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه در خصو  پیکر بندی سواالت آزمدون جدام     15263نمودند  همچنین در پاسخ به نامه شماره 

 ت جدول ذیل ارسال می گرددعلوم پایه تعداد سواالت پیشنهادی دانشکده برای هریک از دروس امتحانی بصور

 

 ردیف مصوبات

مطر  گردید  در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی 96 ملی علوم پایه و مقدمات بالینی در کوریکولوم مقط  آرایش ترمی

 وکلیات آن مورد تصویب قرار گرفت
1 

کالن  دبیرخانه مقدمات بالینی به مقط  پایه به ترم اولعلوم مقط  اصول پایه فارماکولوژی از ترم چهارم  درس مقرر گردید انتقال

 منطقه یک پیشنهاد شود 

2 

علوم پایه طراحی  اتدر امتحاندر دوره علوم پایه، سواالت این دروس  فیزیک پزشکی و تغذیه ،نولوژیودروس ایم با توجه به اهمیت پشنهاد گردید

 شود 
3 

 

 دروس
 200تعداد سوال از 

 قبلیسوال در برنامه 
 سوال در برنامه جدید 200تعداد سوال از 

پیشنهاد کمیته برنامه درسی دانشکده 

پزشکی دانشگاه در مورد تعداد پیشنهادی 

 سوال در برنامه جدید 200از 

 54 54 44 دروس علوم تشریح

 36 36 26 دروس فیزیولوژی

دروس بیوشیمی 

 پزشکی
17 20 22 

باکتری شناسی 

 پزشکی
9 12 15 

شناسی و حشره انگل 

 شناسی
10 12 13 

 قارچ شناسی پزشکی

 
2 4 5 



ویروس شناسی 

 پزشکی
4 4 5 

اصول خدمات 

 سالمت
11 11 12 

 12 9 6 اصول اپیدمیولوژی

زبان تخصصی 

 پزشکی
13 26 16 

 10 12 10 معارف اسالمی

 200 200 156 مجموع

 


