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  ���ه �عا�ی

  را��مای آ�وز�ی دوره کار�نا�ی ار�د ��ز�و�وژی

گاه ع�وم �ش�ی ��زوار ��ز�و�وژی�وه  �ش
  دا

گوید و امید است میآمد گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ورود دانشجویان گرامی و آغاز دوره و سال تحصیلی جدید را خوش

   .دوره اي پر بار و توام با موفقیت را سپري نمایند ،دانشجویان عزیز با تالش و جدیت

  الف ) ثبت نام 

برنامه  .آیدمینام به عمل  شناسی ارشد فیزیولوژي توسط دانشکده پزشکی به طور تمام وقت ثبتاز دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کار

گردد دانشجویان میبنابراین توصیه  .ونه تعهدي در قبال دانشجویان شاغل و شهرستانی نداردگ گروه نیز تمام وقت بوده و گروه فیزیولوژي هیچ

همچنین دانشجویان شهرستانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا بتوانند در  .یام تحصیل اقدام نمایندشاغل نسبت به ماموریت تحصیلی یا مرخصی در ا

   .ایام تحصیل به طور تمام وقت حضور داشته باشند

  ي تحصیلی هاب ) واحد

ارائه خواهد  انیباشد به دانشجومیدروس اصلی و دروس تخصصی  ،سال تحصیلی واحدهاي زیر که شامل دروس کمبود یا جبرانی 2در طول 

   .ضوع به اطالع دانشجویان خواهد رسیدوم هاگردید. البته در صورت تغییر ارائه واحد

   



 واحد ) شامل :  12دروس جبرانی و اصلی (  نیمسال اول :  -  1

  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  1  جبرانی  ي اطالع رسانی پزشکیهاسیستم  1

  2 جبرانی  بیوشیمی  2

  5 جبرانی  عمومیفیزیولوژي   3

  2 جبرانی  نورآناتومی  4

  2 جبرانی  زبان تخصصی  5

  واحد 12جمع واحد                                 

  واحد ) شامل :  ١۴اصلی ( جمعا  ،دروس جبرانینیمسال دوم : – ٢ 

  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  2  اختصاصی اجباري  آمار حیاتی   1

  2 اختصاصی اجباري  بیوفیزیک   2

  2 اختصاصی اجباري  فیزیولوژي تنفس   3

  2 اجباري  فیزیولوژي گوارش   4

  2 اجباري  فیزیولوژي سلول   5

  2 تخصصی  فیزیولوژي کلیه و مایعات بدن   6

  واحد 12جمع واحد                                 

  واحد ) شامل :  12نیمسال سوم : دروس تخصصی ( جمعا   - 3

  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  5/2  تخصصی اجباري  فیزیولوژي غدد درون ریز  1

  2 تخصصی اختیاري  فارماکولوژي  2

  5/2 تخصصی  فیزیولوژي قلب و گردش خون   3

  2 اختیاري  کاربا حیوانات آزمایشگاهی   4

ي فیزیولوژيهاروش  5   2 تخصصی 

  واحد 11جمع واحد                                 

  

  واحد ) شامل :  10دروس تخصصی ( جمعا  نیمسال چهارم :

  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  3  تخصصی   فیزیولوژي اعصاب  1

  6 تخصصی   پایان نامه   2

  1 تخصصی  کارآموزي    3

  واحد 10جمع واحد                                 

  

  



  ج ) روش ارائه دروس : 

خواندن متن و ارائه  ،فیزیولوژي ارائه و شامل ترمینولوژي پزشکی زبان و دروس جبرانی : درس زبان تخصصی توسط اساتید گروه .1

ي اطالع رسانی پزشکی و کامپیوتر توسط اساتید محترم گروه انفورماتیک هادروس سیستم .مقاله بوسیله دانشجو خواهد بود

 توسط اساتیداساتید محترم گروه علوم تشریح و بیولوژي سلولی و دري بیوشیمی دروس بافت شناسی و آناتومی توسط  ،پزشکی

 گردد. میمحترم گروه بیوشیمی و تغذیه ارائه 

درس بیوفیزیک بوسیله گروه د گروههاي آموزشی مربوطه ارائه خواهد شدروس اصلی : دروس فارماکولوژي و آمار حیاتی نیز بوسیله  .2

 گردد. می ارائه فیزیکبیو

 دروس تخصصی :  .3

 گردد. میکلیه دروس تخصصی بجز درس کارورزي و روشهاي فیزیولوژي هر کدام بوسیله استاد مربوطه و بشکل زیر ارائه  )1

 ارائه یک کنفرانس بوسیله دانشجو درهر درس  -

 ي استاد هاکنفرانس -

درس روشهاي فیزیولوژي عالوه  .روه ) ارائه خواهد شدي فیزیولوژي و کارورزي بطور مشترك ( بوسیله تمام اعضاء گهادروس روش )2

  .ي اساتید که به صورت نیمه عملی ارائه خواهد شد راه اندازي آزمایش بوسیله هر دانشجو الزامی استهابر کنفرانس

 گردد :میدرس کار آموزي نیز به شکل زیر ارائه  )3

 بطور هفتگی ( ابتدا تا انتهاي نیمسال ) یک جلسه عملی دانشجویان پزشکی  شرکت هر دانشجو در -

 جلسه درس نظري کاردانی با هر استاد  2ارائه یک الی  -

با گروههاي مربوطه  گرددمیدر ارتباط با معرفی استاد جهت دروسی که بوسیله گروههاي محترم دیگر ارائه  ،قبل از شروع هر ترم تذکر :

   .مراجعه نمایند هامکاتباتی صورت گرفته است و الزم است دانشجویان جهت هماهنگی و برنامه ریز به این گروه

  امتحان :  –د 

   .به صورت زیر محاسبه خواهد شدي تخصصی هانمره درس – 1

 6نمره ) مربوط به کالس خواهد بود که بخشی از این  20نمره از  6نمره (  % 30) امتحان پایان درس و  20نمره از  14نمره (  70% -

  .باشدمیبخشی مربوط به مقاله و بخشی مربوط به حضور  ،نمره مربوط به کنفرانس دانشجو

در حد مقدور با هماهنگی دانشجویان تنظیم و به اطالع آنان خواهد  برنامه امتحانی این دروس در هر نیمسال از اواسط نیمسال و -

  .رسید

کیفیت دروس تئوري ارائه شده بوسیله دانشجو که بر اساس  ،)%30) حضور دانشجو در کالس تعیین شده (1نمره کارآموزي بر اساس ( – 2

  گردد. میره اخذ شده بوسیله تمام اساتید محاسبه یک چک لیست که قبال در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت و معدل گیري نم

   .دروس جبرانی و اصلی بوسیله گروههاي آموزشی مربوط برگزار خواهد شدامتحان بقیه   - 3

گردد میتذکر : الزم ایت امتحان همه دروس در وقت مقرر که در تقویم آموزشی ذکر گردیده و بر اساس برنامه اي که بوسیله گروه تنظیم 

   .رود که دانشجویان سعی نمایند جلسات دروس به طور مرتب برگزار و در صورت نیاز جلسه جبرانی گذاشته شودمیزار شود و لذا انتظار برگ



  انتخاب پایان نامه  –ح 

الزم است دانشجویان با شروع ترم دوم و با ارائه در خواست کتبی  ،جهت اتمام به موقع دوره تحصیلی و جلوگیري از بروز هر گونه مشکل  -  1

   .تعیین و به نوشتن پروپوزال اقدام نمایند استاد راهنما و موضوع پایان نامه را ،به گروه

   .گیردمیبا درخواست دانشجو و با موافقت شوراي گروه صورت  انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما – 2

  نکات دیگر :  –ط 

   .سعی خواهد شد امکانات رفاهی مختصري از جمله کمد لباس و اطاق کار و کامپیوتر مشترك در اختیار دانشجو گذاشته شود  - 1

در پایان دوره  14خواهد بود و در صورت معدل کمتر از  نیمسال دانشجو از ادامه تحصیل محروم 2در طی  14در صورت معدل کمتر از 

  .دانشجو فارغ التحصیل شناخته نمی شود

 


