
 

 
 

 تحصیل ایران | جامع راهنما+  ت؟اس سال چند عمومی پزشکی دوره

دوره پزشکی عمومی چند  افرادی که می خواهند تا در رشته پزشکی درس بخوانند، همواره سوال می کنند که

ترم طول می کشد تا  14ساله است و  7در پاسخ به این سوال باید گفت که دوره پزشکی عمومی  سال است؟

دوره که شامل: علوم پایه، فیزیوپاتولوژی،  4سال،  7افراد این دوره را به پایان برسانند. آن ها باید در طی این 

دوره واحدهای درسی بسیاری را  4ز این کارآموزی و کارورزی هستند را بگذرانند. در واقع آن ها باید در هر یک ا

 .پاس کنند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید بدانید دوره پزشکی عمومی چند سال است؟ در ادامه مقاله با ما 

همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه باید در رابطه با طول مدت تحصیل پزشکی عمومی و دوره های آن را 

 .ای شما عزیزان به طور کامل و مفصل بیان خواهیم کردبدانید را بر

  

  

 :اطالعیه

دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی تشکیل شده  4سال است که از  7پزشکی عمومی مجموعا 

 .است

  

  

 معرفی رشته پزشکی

دیدگان است.  بازتوانی آسیب و ها بیماری درمان سالمتی، ارتقاء و حفظ آن هدف که است دانشی علم پزشکی،

این اهداف با شناخت بیماری ها، تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز آن ها به انجام می رسد. علم پزشکی امروزه، 



 

 
 

بسیار گسترده شده است و عالوه بر بررسی درمان و شناخت بیماری ها، به تحقیق و بررسی درباره بیماری ها و 

زد. دانش پزشکی در کنار تجویز دارو و جراحی، از روش های نوین درمان نظیر روان عوامل بیماری زا نیز می پردا

 .درمانی، پالکت های خارجی و کشش، وسایل پزشکی، بیولوژیک، و تابش یونیزه استفاده می کنند

ه است. ب پزشکی رشته الزم به ذکر است تا بدانید که یکی از مهم ترین و محبوب ترین رشته های گروه تجربی،

همین دلیل قبولی در آن نسبت به سایر رشته های گروه تجربی، دشوار تر است. افراد باید تالش بسیاری کنند تا 

بتوانند رتبه خوبی کسب نمایند. اگر شما هم جز افرادی هستید که عالقه دارید تا در این رشته قبول شوید، بهتر 

پزشکی را دریافت نمایید. برای آشنایی با این پکیج، می  است که با مشاوران خوب در ارتباط باشید و پکیج قبولی

 .توانید مقاله زیر را مطالعه کنید

  

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدپزشکیپکیج قبولی  جهت آشنایی با

  

  

  

 دوره پزشکی عمومی چند سال است؟

هم اکنون که با علم پزشکی آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که دوره پزشکی عمومی چند سال است؟ در 

س سال در 7پاسخ به این سوال باید برای شما عزیزان بگوییم که اگر می خواهید پزشک عمومی شوید، باید 

ترم درس بخوانید و در طی این  14بخوانید. به عبارت دیگر می توان گفت که شما عزیزان برای پزشک شدن باید 

واحد درسی را پاس کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که شما دانشجویان عزیز برای پزشک شدن  290سال ها، 

https://irantahsil.org/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

یوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی را بگذرانید. در دوره تحصیلی اعم از: علوم پایه، فیز 4سال، باید  7در طی این 

 .ادامه مقاله هر یک از این دوره ها با مدت زمان تحصیل آن ها را به طور کامل و مفصل بیان خواهیم کرد

  

 هر ترم پزشکی چند ماه است؟

نی بر دوره همان طور که در بخش پیشین مقاله بیان شد، در پاسخ به سوال شما دانشجویان عزیز و گرامی مب

سال درس بخوانید. در هر سال باید به طور میانگین  7پزشکی عمومی چند سال است؟ بیان کردیم که شما باید 

واحد پاس کنید تا بتوانید در هفت سال تمامی دروس را به اتمام برسانید. حال ممکن است سوال کنید که  40

لوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی، دارای هر دوره پزشکی، دارای چند واحد درسی است؟ هر دور از ع

 .واحدهای درسی مختلفی هستند که در ادامه به طور مفصل به آن ها خواهیم پرداخت

  

 دوره علوم پایه پزشکی چند ترم است؟

د درسی واح 31اولین دوره که شما عزیزان باید آن را طی کنید، دوره علوم پایه است. شما دانشجویان عزیز باید 

ترم تحصیلی است و  5پاس کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که دوره علوم پایه، شامل  12را با نمراتی باالتر از 

سال و نیم، تمامی دروس آن را پاس کنید. برخی از مهم ترین دروس این پایه، شامل موارد  2شما باید در طی 

 :زیر می باشند

 بیوشیمی 

 شناسیبافت 

 شناسی جنین 

 تغذیه 

 ژنتیک 

 شناسیانگل 



 

 
 

 ( عملی -تشریح ) نظری 

 ( تشریح ) آناتومی ( ) نظری ـ عملی 

 ( فیزیولوژی ) نظری ـ عملی (، ایمونولوژی ) نظری 

 اپیدمیولوژی 

 روانشناسی 

 زبان تخصصی 

 شناسی عمومی آسیب 

 دوره فیزیوپاتولوژیشناسی  میکروب 

  

 دوره فیزیوپاتولوژی پزشکی چند ترم است؟

دوره دومی که شما عزیزان باید برای پزشک شدن بگذرانید، دوره فیزیوپاتولوژی است. شما دانشجویان عزیز پس 

پاس  از اتمام دوره علوم پایه و اخذ تمامی دروس آن، باید به سراغ دروس فیزیوپاتولوژی رفته و تمامی آن ها را

بخش اصلی سیمیولوژی،  4کنید. دوره فیزیوپاتولوژی دو ترم است و شما عزیزان باید در طی یک سال، 

فارماکولوژی، پاتولوژی اختصاصی و فیزیوپاتولوژی و روماتولوژی را فرا بگیرید. الزم به ذکر است تا بدانید که پس 

 .فید داده شده و دانشگاه برای شما جشن می گیرداز اتمام این دوره تحصیلی به شما دانشجویان گرامی روپوش س

عالوه بر این، به یاد داشته باشید که پس از اتمام دوره فیزیوپاتولوژی از شما آزمونی گرفته می شود که در صورتی 

که بتوانید حداقل رتبه الزم را کسب کنید، می توانید به سراغ مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت، باید مجدد 

مون دهید تا بتوانید رتبه مجاز را به دست آورید. شما عزیزان برای کسب این رتبه، بهتر است که دروس مهم آز

 ایران تحصیل این دوره را شناسایی کرده و آن ها را مطالعه کنید. برای این کار این می توانید از همکاران ما در

یز یاری بخواهید. برخی از دروسی که اهمیت بسزایی در این دوره از پزشکی عمومی دارند، شامل موارد زیر می ن

 :باشند

 غدد داخلی و غدد متابولیسم 
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 کلیه 

 ریه 

 خون 

 بیماری های قلبی و گردش خون 

  

 دوره کارآموزی پزشکی چند سال طول می کشد؟

شما دانشجویان عزیز پس از قبولی در آزمون دوره پیش و کسب رتبه مجاز، وارد مرحله بعد شده و باید دوره 

ممکن است سوال  دوره پزشکی عمومی چند سال است؟ کارآموزی را نیز به پایان برسانند. عالوه بر سوال

ترم  4باید بگوییم که این دوره  کنید که دوره کارآموزی پزشکی چند سال طول می کشد؟ در پاسخ به این سوال

سال تحصیلی، به پایان برسانید. در واقع، شما دانشجویان گرامی باید  2است و شما باید دروس این دوره را در 

 .کنید پاس را ها آن تمامی عالی، نمرات با  واحد درسی را در این مدت اخذ کرده 64

و یا کمتر بگیرید، باید مجدد آن درس را اخذ کرده و نمره  11الزم به ذکر است تا بدانید که اگر در درسی نمره 

را کسب نمایید. برخی از مهم ترین دروس این دوره از پزشکی عمومی، شامل موارد زیر می  20تا  12ای بین 

 :باشند

  های اعصاببیماری 

 کارآموزی چشم 

 کارآموزی پوست 

 کارآموزی بهداشت 

 کارآموزی بخش کودکان 

  انهای کودکبیماری 

  های عفونیبیماری 

 تاریخ و اخالق پزشکی 



 

 
 

  هاپزشکی قانونی و مسمومیت 

  های جراحیبیماری 

 های عفونی بیماری 

 کارآموزی داخلی 

 های ارتوپدی بیماری 

 کارآموزی جراحی 

 فارماکولوژی بالینی 

 کارآموزی گوش و حلق و بینی 

 کارآموزی ارتوپدی 

 های زنان و زایمان بیماری 

 لوژیکارآموزی رادیو 

 های روانی بیماری 

 کارآموزی روانپزشکی 

  

 دوره کارورزی پزشکی چند ترم است و چند سال طول می کشد؟

شما عزیزان پس از گذراندن دوره های ذکر شده، به آخرین مرحله و دوره از پزشکی عمومی می رسید. این مرحله، 

اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا، به شما مهر مخصوص داده می شود و باید دوره کارورزی خود را در بیمارستان ها، 

ها کار کرده و به صورت شبانه کشیک دهید. عالوه بر این،  آغاز کنید. در واقع، در این دوره شما باید در بیمارستان

دوره کارورزی، دوران سختی خواهد بود، چرا که شما به طور مستقیم با بیماران سر و کار داشته و باید روی آن 

 .ماه طول می کشد که پس از اتمام آن، به شما شماره نظام پزشکی می دهند 18ها تمرین کنید .دوره کارورزی 

عزیزان باید در دوره کارورزی پزشکی، دورره های مختلفی را در بیمارستان سپری کنید که این دوره ها به  شما

   :نوعی دروس شما در این دوره هستند. برخی از مهم ترین این دوره ها، شامل موارد زیر می باشند



 

 
 

 کارورزی بخش گوش و حلق و بینی 

 کارورزی بخش اورژانس 

 کارورزی بخش اطفال 

 رورزی بخش بهداشتکا 

 کارورزی بخش داخلی 

 کارورزی بخش جراحی 

 کارورزی بخش چشم 

 کارورزی بخش سوانح و سوختگی 

 کارورزی بخش ارتوپدی 

 کارورزی بخش ارولوژی 

 کارورزی بخش روانپزشکی 

   
 کارورزی بخش زنان و زایمان 

 کارورزی بخش نفرولوژی 

 کارورزی بخش پوست 

صورتی که این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارید، باید در یک آزمون صالحیت الزم به ذکر است تا بدانید که در 

بالینی شرکت کنید. این آزمون قبل از فارغ التحصیلی برگزار می شود و در صورتی که در این آزمون هم موفق 

ه عنوان آخرین شوید، رسما به عنوان یک پزشک شناخته خواهید شد. با به اتمام رساندن دوره کارورزی بالینی، ب

های الزم و مورد مراحل تحصیل پزشکی، شما به عنوان یک پزشک شناخته می شوید. اما این که آیا شما مهارت 

 .اید، باز می گرددها انجام داده نیاز برای موفق بودن در رشته تان را دارید یا نه، به آنچه که در طی این سال 

  



 

 
 

 دارد؟آیا امکان فارغ التحصیلی زودتر وجود 

هم اکنون که به طور کامل با رشته طول دوره تحصیل پزشکی عمومی آشنا شدید و دانستید که تحصیل در این 

سال  7سال طول می کشد، ممکن است بپرسید که آیا امکان فارغ التحصیلی در رشته پزشکی زودتر از  7رشته 

واحد درسی را  24عزیزان اگر در هر ترم بتوانید امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بله، شما 

سال فارغ التحصیل شوید. اما، فراموش نکنید که دروس رشته پزشکی، بسیار  7پاس کنید، می توانید زودتر از 

واحد بردارید، ممکن است در زمان امتحانات دچار مشکل شوید.  24سخت هستند و زمانی که بخواهید هر ترم 

د می کنیم که از این کار صرف نظر کنید و در هر ترم، دروس کمتری را اخذ کنید. بهتر است لذا، به شما پیشنها

  .برای اینکه در طی تحصیل خود دچار مشکلی نشوید، از مشاوران تحصیلی کمک بگیرید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی برای دریافت

  

  

 تخصص های پزشکی چند سال است؟ طول دوره

شما عزیزان پس از این که پاسخ سوال خود مبنی بر دوره پزشکی عمومی چند سال است را یافتید، ممکن است 

سوال کنید که دوره تخصص های پزشکی چند سال است؟ در واقع، ممکن است که شما بخواهید تخصص همچون: 

د که می خواهید چه تخصصی داشته قلب، چشم، پوست، جراحی مغز و... را نیز فرا بگیرید. شما عزیزان فرقی ندار

سال درس بخوانید تا بتوانید پزشک متخصص شوید. البته، الزم به ذکر است تا  4باشید در هر صورت، باید مجدد 

بدانید که طول دوره تحصیل در برخی از تخصص ها، طوالنی تر است. به طور مثال می توان گفت که طول دوره 

 .ر از سایر تخصص ها می باشدجراحی مغز و اعصاب طول طوالنی ت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

 جدیدترین اخبار پزشکی عمومی

 رییس سازمان نظام پزشکی: تمایل به تحصیل در رشته های جراحی کاهش یافته است

محمد رییس زاده، روز پنجشنبه در همایش ملی روز پزشک و گرامیداشت مقام شامخ ابو علی سینا و پاسداشت 

 ندارد، داوطلب تخصصی فوق و تخصصی مدافعان سالمت با بیان اینکه هم اینک بسیاری از رشته های پزشکی

ه شرکت در دوره فوق تخصصی ب تمایلی متخصصان و تخصصی حوزه به ورود برای رغبتی عمومی پزشکان: افزود

 .ندارند

 !هزار کنکوری را دور زدند 600دانشجویانی که 

با درخواست  ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۶های  های مجلس در گزارشی اعالم کرد که در طول سال چندی پیش مرکز پژوهش

قت شده است نفر از دانشجویان در سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مواف ۴۷۰۰انتقال حدود 

 .است ۸۰ها در دهه  که معادل پذیرش یک سال کشور در این رشته

 !التحصیالن پزشکی رفتند که رفتندفارغ

، تعداد درخواست پزشکان ۱۳۹۷تا سال  ۹۰طبق اعالم سه سال قبل مسئوالن سازمان نظام پزشکی، از ابتدای دهه 

ها حکایت از  بینی فقره افزایش یافت و پیش ۱۰۰۰ه به ساالن Good Standing ای برای دریافت تاییدیه حرفه

پزشک متخصص به خارج از کشور  ۳۰۰پزشک عمومی و  ۳۵۰الی  ۳۰۰ساله، ساالنه  ۷آن داشت که در این بازه 

 .اند مهاجرت کرده

  

  

  

 :اطالعیه



 

 
 

سال  7تر از  ر یا دیردانشجویان با توجه به تعداد واحد های درسی که در هر ترم اخذ می کنند، ممکن است زودت

 .سال، دوره های زیر را می گذرانند 7فارغ التحصیل شوند. اما، عموم دانشجویان رشته پزشکی عمومی طی 

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با دوره های مختلف پزشکی عمومی آشنا 

را پاسخ دهیم. به یاد داشته باشید که  وره پزشکی عمومی چند سال است؟د کنیم و سوال شما را مبنی بر

شما عزیزان برای قبولی در هر یک از دروس دوره های مختلف، باید نمرات عالی کسب کنید. در واقع، نمرات شما 

و در آن باشد، در غیر این صورت باید مجدد آن را درس را اخذ کرده  20تا  12در تمامی دروس باید عددی بین 

قبول شوید. عالوه بر این، به یاد داشته باشید که بهتر است در تمامی مراحل، از مشاوران با تجربه و مجربی همچون 

ایران تحصیل کمک بگیرید. مشاوران ما به شما عزیزان در هر یک از دوره های ذکر شده یاری کرده و تمامی 

تباط با مشاوران ما کافی است تا با شماره های تماس ما تماس سواالت شما را پاسخ خواهند داد. برای برقراری ار

بگیرید و یا برای ما در زیر این مقاله، کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما 

  .را یاری خواهند کرد
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