پزشکی

تعریف

هدف تربیت پزشک عمومی است که به تأمین بهداشت و درمان بیماری های مردم کمک می کند.
نظام آموزش پزشکی عمومی شامل4دوره است که به صورت متوالی طی می شود:
علوم پایه – فیزیوپاتولوژی  -کارآموزی بالینی  -کارورزی بالینی
فارغ التحصیالن ملزم به خدمت در مناطق محروم کشور هستند .طول مدت خدمت بسته به موقعیت منطقه ،از 14
ماه تا  2سال به طول میانجامد.
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توانايي
داوطلبان ورود به رشته پزشکی باید از دانش و عالقه باالیی
در زمینه درس های زیستشناسی و علوم پایه برخوردار باشند
و همچنین تسلط باالیی به زبان انگلیسی داشته باشند.
مطلب قابل بیان در خصوص رشتهی پزشکی ،طول دوره این
رشته است که به دلیل طوالنی بودن آن و عالوه بر آن حجیم
بودن درسها نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد .
داوطلبان این رشته الزم است قدرت درک و حافظه قوی برای
آموختن وبه خاطر سپردن طیف وسیع وبسیار متنوع دروس
این رشته را داشته باشند .
عالوه بر آمادگی روحی الزم است از آمادگی بدنی وسالمت
جسمی کافی برای فعالیت در بیمارستان برخوردار باشند.
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برخي دروس تخصصي

بیو شیمی

بیماری های
عفونی

بافت شناسی

پزشکی
روانشناسی

جنین شناسی
بیماری های
اعصاب
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گرايش ها
(کارشناسي )

این رشته کارشناسی ندارد.
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مقاطع باالتر
این رشته کارشناسی ارشد ندارد

ادامه تحصیل دانشجویان رشته پزشکی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی در دو مرحله
امکانپذیر است:
الف ) ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی بالینی
ب) ادامه تحصیل در رشتههای علوم پایه ،فارغالتحصیالن رشته پزشکی میتوانند در
تخصصهای علوم پایه پزشکی نظیر فیزیولوژی ،ایمونولوژی ،ژنتیک ،ویروسشناسی
پزشکی ،میکروبشناسی پزشکی ،انگلشناسی پزشکی ،بیوشیمی  ،آمار حیاتی و تغذیه
نیز شرکت نمایند.
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موقعيت شغلي

عمدهترین موقعیت های شغلی که بیشتر پزشکان میتوانند جذب آنها شوند ،عبارتنداز:
الف ) مطب های شخصی که بر حسب تمایل پزشک و نیاز منطقه در شهرها و روستاها دایر
میگردد و پزشکان ویزیت مراجعان را در مطب ها انجام میدهند.
ب ) بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی و دولتی که در آنها پزشکان به تشخیص و
درمان بیماری های مراجعان خود میپردازند.
ج ) مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی که اغلب مدیریت و سرپرستی این مراکز
به عهده پزشکان عمومی میباشد و همچنین این مراکز از پزشکان عمومی برای تشخیص،
درمان و پیگیری بیماری ها نیز استفاده مینمایند.
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