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ی   شخص

  کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشور

  جناب آقاي دکتر محسن نفر

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  ؛سالم علیکم

و ضمن 6/12/97/د مورخ 1173/518و نامه شماره 1/11/97/د مورخ 1076/518پیرو نامه شماره مورخ   

دانشگاهها و کالن مناطقی که در مورد پیکربندي  آزمون هاي جامع علوم پایه پزشکی سال ر ازـّتقدیر و تشک

بعد که با برنامه درسی ملی آموزش دیده اند، به استحضار می رساند که ه و ب96براي ورودي هاي مهر 1398

تعداددانشگاهها،با محاسبات انجام شده و لحاظ نمودن نظرات ارزشمند کارشناسی کمیته هاي برنامه درسی

  به شرح جدول زیر خواهد بود. سواالت هر مبحث در آزمون مذکور

  آزمون جامع علوم پایه پزشکی Blueprintپیکربندي

  عدد:200تعداد سوال از :دروس

54دروس علوم تشریح

36دروس فیزیولوژي

20دروس بیوشیمی پزشکی

16باکتري شناسی پزشکی

12انگل شناسی و حشره شناسی

5قارچ شناسی پزشکی

5ویروس شناسی پزشکی

11اصول خدمات سالمت 

9اصول اپیدمیولوژي 

20زبان تخصصی پزشکی 

)2و 1( اندیشه اسالمی 12ف اسالمیمعار
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الزم به ذکر است که با توجه به نظرات و تاکیدات مسئولین محترم آموزشی دانشگاهها سواالت مربوط به مباحث 

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب براي . طراحی خواهد شد"2و 1اندیشه اسالمی "معارف از محتواي دروس 

در طراحی آزمون و مراتب و یات علمی به نحو مقتضی اعالمکلیه دانشجویان واجد شرایط و اعضاي محترم هاطالع

تاکید می گردد  براي سواالت توسط اعضاي محترم هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) کالن منطقه به دقت رعایت گردد. 

ختلف بدن، حتی المقدور نسبت ساعات آموزش مربوط به مباحث دستگاههاي مآموزه ها و آزمون ها در رعایت تناسب بین 

  هر دستگاه در تعداد سواالت رعایت گردد.
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