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 <<< به نام خدا>>> 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي 

   (1140تا پایان شهریور   4001 اسفنداز ) رشته دکترای پزشکی عمومی -جامع علوم پایه پزشکی آزمون هایمنابع 

 منابع معرفی شده نام درس

 9201n, Editio آناتومی 
th

9Snell  , R.S.By RegionClinical Anatomy  1) 

2) Clinical Anatomy By System, R.S. Snell برای مطالعه بیشتر()    

3-Gray’s for student )برای مطالعه بیشتر( )آخرين چاپ( 

 2018بافت شناسی پایه جان کوئیرا،  ویراست دوازدهم،  بافت شناسی 

 Langman’s medical Embryology , sadler,  2019 جنین شناسی 

 Text book of medical physiology, A.Guyton & E.Hall, (W.B.sanders),14th Edition,2020 فیزیولوژی

 85، 84، 83، 74 ،73، 72، 69،70، 68، 67 ،45 ،44، 43، 36، 35، 32، 23، 22، 13، 3: به استثنای فصل های

Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Thomas M. Devlin, 7 بیوشیمی 
th 

Ed., 2011* 
 شامل مباحث مندرج در جدول زیر:

 عنوان موضوع*
Textbook of Biochemistry- with clinical correlations, Devlin 

Chapters 

Eukaryotic Cell Structure 1 

DNA and RNA: Composition and Structure 2 

Protein 1: Composition and Structure 3 

DNA Replication, Recombination and Repair 4 

RNA : Transcription and RNA Processing 5 

Protein Synthesis: Translation and ………. 6 

Recombinant DNA and Biotechnology 7 

Regulation of Gene Expression 8 

Protein 2: Structure-Function Relationship 9 

Enzymes: Classification, Kinetics and Control 10 

Biological Membrane: Structure, Receptors and Solute Transport 12 

Bioenergetics, Mitochondria and Oxidative Metabolism 14 

Carbohydrate Metabolism 1: Major Metabolic Pathways and Their Control 15 

Carbohydrate Metabolism 2: Special  Pathways and Glycoconjugates 16 

Lipid Metabolism 1: Synthesis, Storage and Utilization of Fatty Acids and 

Triglycerols 
17 

Lipid Metabolism 1: Pathways of Metabolism of Special Lipids 18 

Amino Acids and Heme Metabolism 19 

Purine and Pyrimidine Nucleotide Metabolism 20 

Metabolic Interrelationship 21 

Biochemistry of Hormones 22 

Digestion and Absorption of Basic Nutritional Constituents 25 

Vitamins and Minerals: Requirements and Function 26  
 سواالت بیوشیمی کتاب زیر خواهد بود:اصلی و ببعد مرجع  1402آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند از  *   

 

Harper’s Illustrated Biochemistry, Victor w. Rodwell, et al. Thirty-first Edition, 2018, 

Mc Graw-Hill Education 
 

 نشر معارف، ویراست دومدفتر  ،و محمد رضایی سبحانی ، جعفراندیشه اسالمی یک کتاب -1 معارف اسالمی

 ویراست چهارم  دفتر نشر معارف، ، جمعی از نویسندگان،انقالب اسالمی ایران -2
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 منابع معرفی شده نام درس

 اصول خدمات

  سالمت

 شامل بخش های: (1392کتاب جامع بهداشت عمومی دکتر حسین حاتمی و همکاران  ، چاپ سوم ) -1

 عنوان مبحث 

 كليات بهداشت عمومي 1

 و بيماري سالمت 2

 بهداشت براي همه  و مراقبتهاي بهداشتي اوليه 3

 نقش سازمانهاي فراملي در توسعه بهداشت 4

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت 5

 كليات بهداشت محيط 6

 مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي 7

 سيماي سالمت در ايران و جهان 8

 كليات بهداشت حرفه اي 9

اصول و کلیات  خدمات "کتاب و ببعد  1401اسفند الت آزمون های جامع علوم پایه مرجع سوا *

اساتید برگزیده دانشگاههای علوم پزشکی  از  مولفین هیات محمد خواجه دلوئی و ... )تالیف  "سالمت

 خواهد بود. 1399سال چاپ اول، ،  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (کشور
 

 فصول انتخابی زیر از کتاب اصول اپیدمیولوژی گوردیس: -ولوژیبرای درس اصول اپیدمی -2

Gordis Epidemiology, 6
th

 Edition, David D. Celentano, Elyse O”Grady 

(Iran Amir Book), 2019. 

 Section I (The epidemiologic approach to disease and intervention) 

                             Chapters: 1-5 (122 pages) 

 Section II (Using epidemiology to identify the cause of disease) 

                              Chapters 7,8,9,10,12,14 (103 pages)  

میکروب 

 شناسی 

 

Medical microbiology , Murray et al The latest edition 9th Edition, 2020 

 عنوان موضوع

Introduction to Medical Microbiology 

Commensal and Pathogenic Microbial Flora in human 

Sterilization, Disinfection, and Antisepsis 

Microscopy and in Vitro Culture 

Bacterial Classification, Structure, and Replication 

Bacterial Metabolism and Genetics 

Mechanisms of Bacterial Pathogenesis 

Role of Bacteria in Disease 

Laboratory Diagnosis ofBacterial Dis 

Antibacterial Agents 

Staphylococcus Gram-Positive Cocci and Related 

Streptococcus 

Enterococcus Gram-Positive Cocci and Other 

Bacillus 

Listeria and Erysipelothrix 

Corynebacterium Gram-Positive Rods and Other 

Nocardia and Related Bacteria 
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 منابع معرفی شده نام درس

Mycobacterium 

Neisseria and Related Genera 

Enterobacteriaceae 

Vibrio and Aeromonas 

Campylobacter and Helicobacter 

Pseudomonas and Related Bacteria 

Haemophilus and Related Bacteria 

Bordetella 

Francisella and Brucella 

Legionella 

Miscellaneous Gram-Negative Rods 

Clostridium 

Anaerobic, Non–Spore-Forming, Gram-Positive Bacteria 

Anaerobic Gram-Negative Bacteria 

Treponema, Borrelia,and Leptospira 

Mycoplasma and Ureaplasma 

Rickettsia and Orientia 

Ehrlichia, Anaplasma, and Coxiella 

Chlamydia and Chlamydophila 
 

 انگل شناسی

قارچ شناسی، )

حشره 

 شناسی، 

  شناسی کرم

تک یاخته 

 (شناسی

  پزشکی

    1394 سال -دكتر اسماعيل صائبي جلد دوم  ويرايش سوم  - بیماری های انگلی در ایران   -1

مولفين: دكتر غالمحسين ادريسيان، دكتر مصطفي رضاييان،دكتر مهدي قرباني، دكتر  - تک یاخته شناسی پزشکی -2

 1398سال و ايده نوين، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران  -ويرايش سوم -حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي

  1396سال  -ويرايش نهم  – ارفع فريدون دكتر -  پزشکی شناسی کرم -3

 شامل:. انتشارات دانشگاه تهران.1394: مايكل ويليام سرويس. چاپ .....، سال  . تاليفحشره شناسی پزشکیكليات  -4

 ميازها –كليات بندپا شناسي  -1فصل 

 پسيكوديده و سيموليده -2كوليسيده و  -1)دوباالن(:  -2فصل 

 دمودكس ( –مايت ها ) اسكابيس  –كنه ها  –عقرب  -3فصل 

 كك -ساس  –شپش  -4فصل 

 آخرين چاپ، ،جامع تأليف: دكتر فريده زيني،دكتر امير سيد علي مهبد،دكتر مسعود امامي قارچ شناسی پزشکی -5

 شامل مباحث:

 كليات قارچ شناسي پزشكي -1فصل 

 بيماري هاي قارچي سطحي  -2فصل 

 بيماريهاي قارچي جلدي  -3فصل 

 بيماري هاي قارچي زير جلدي -4فصل 

كريپتوكوكوزيس، ها، كانديديازيس،  هاي قارچي احشايي)فرصت طلبيماري ب -5فصل 

 (آسپرژيلوزيس، موكورمايكوزيس

6- Markell and Voge's Medical Parasitology, Last edition    )برای مطالعه بیشتر(

 )براي. 1387انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها، تأليف: دكتر ابوالحسن نديم و همكاران. نشر دانشگاهي، چاپ سوم، سال  -7
 مطالعه بيشتر(

8- Medical Mycology , E.G.V. Evans and M.D. Richardson)براي مطالعه بيشتر( 
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 منابع معرفی شده نام درس

. انتشارات دانشگاه علوم 1380پ اول، سال راهنماي پزشكان در مورد بندپايان مهم پزشكي. تاليف: جروم گودارد. چا  -9

 )براي مطالعه بيشتر(. پزشكي تهران

 

 

ویروس 

 شناسی 

 

Medical Microbiology , Jawetz et al. The latest edition, 2020 
 :شامل بخش های زیر

 عنوان موضوع

كليات ويروس شناسي پزشكي شامل: دسته بندي ويروس ها، ساختار ويروس ها، روش 

 مرور، راههاي انتقال، بيماري رائي، كنترل بيماري ويروسي –ايشگاهي، چرخه تكثير آزم

 سيستماتيكويروس شناسي 

 خانواده هاي ويروسي شامل: پاروو ويروس ها، آدنو ويروس ها، هرپس ويروس ها، پاكس ويروس ها

 ويروس هاي هپاتيت : 

A ويروس هپاتيت   

B   ويروس هاي هپاتيت  

C   هپاتيتويروس هاي  

D   ويروس هاي هپاتيت 

E   ويروس هاي هپاتيت 

 پيكورنا ويروس ها

 انترو ويروس ها و رينو ويروس ها شامل:، پوليو ويروس ها، كوكساكي ويروس ها، رينو ويروس ها

Foot-and-Mouth Disease                                      "تب برفكي يا  "بيماري دهان و پا  

 وتا و كاليسمي ويروس هار –ريو 

 آربو ويروس ها

 ارتوميكسو ويروس ها

 شامل:  پاراميكسو ويروس ها

 ويروس سنسيشيال تنفسي

Metapneumovirus                                                                          متاپنوموويروس 

 اوريون

 سرخك

 کرونا ویروس ها

 ، رترو ويروس، پايپلوماويروس ها، هرپس ويروس هاBن: ويروس هپاتيت ويروس ها و سرطا

 لنتي ويروس ها و ايدز
 

 students of medicine (ESM 2 )  1) English for the                       -تالیف دکتر تحریریان       زبان انگلیسی 

 English for the students of medicine ( ESM 3) (2                         -تالیف دکتر تحریریان       
3) Medical English ( English in Medicine), Vaughan James                                                   

4) “ Mosby’s’ Medical , Nursing and Allied Health Dictionary                                                           
 1749الی  1733صفحه  Medical   Terminology ’’ ’’بخش ،  4 ردیف از کتاب

 هرمتن ،مقاله ویاکتاب انگلیسی پزشکی دیگری که درسطح منابع فوق باشد -5
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 پیكربندی و تعداد سواالت هر مبحث در آزمون جامع علوم پایه پزشكي 

 وم پایه پزشکیآزمون جامع عل  Blueprintپیکربندی

 عدد: 200تعداد سوال از  دروس:

 54 دروس علوم تشریح

 36 دروس فیزیولوژی

 20 دروس بیوشیمی پزشکی

 16 باکتری شناسی پزشکی

 12 انگل شناسی و حشره شناسی

 5 قارچ شناسی پزشکی

 5 ویروس شناسی پزشکی

 11 اصول خدمات سالمت 

 9 اصول اپیدمیولوژی 

 20 زبان تخصصی پزشکی 

 و انقالب اسالمی( 1) اندیشه اسالمی  12 معارف اسالمی

 200 مجموع سواالت:

 

 با سپاس

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

 

mailto:dr.honarpishehh@gmail.com
mailto:dr.honarpishehh@gmail.com
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20باکتریشناسی%20پزشکی1.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20باکتریشناسی%20پزشکی1.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20ویروس%20شناسی1%20.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/شناسنامه%20درس%20ویروس%20شناسی1%20.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Com%20Med%201%20-%20Copy.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Com%20Med%201%20-%20Copy.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Com%20Med%202%20-%20Copy.docx
../../../../../../../../users/pcs/Iran%20GMC/پروژه%20بازنگری%20برنامه%20پزشکی%20عمومی/برنامه%20جدید%20پزشکی%20عمومی/Com%20Med%202%20-%20Copy.docx

