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 بيماريهاي داخلي

 بخش هاي انتخابي به شرح جدول زير از :سيسيل مطالعه شود مباحث زير از كتاب

 Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015 

 60و  39، 35، 36، 35:انکولوژی  01و  9، 7، 6: بیماریهای قلب و عروق 

 73و  76، 75، 70، 69، 65، 67، 63، 66، 60: غدد 05، 00، 01، 03، 05: بیماریهای ریه 

 53و  50، 50، 51، 79، 75 ،77، 76 :روماتولوژی  51و  09، 05، 06: بیماریهای کلیه 

 006و  003، 006: سایر موارد 37و  66، 65، 60، 55، 57، 53، (فقط مبحث سوء جذب)c55: و کبدگوارش 

   30و  30، 31: خون 

 

 به شرح جدول زير از (به شماره داخل پرانتز)بخش هاي انتخابي :هاريسون مطالعه شود مباحث زير از كتاب
 Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015 

  
3– Metabolic Syndrome (422) 1 . Diseases of Thyroid Gland (405) 

2 . Diabetes Mellitus (417,418,419) 
 غدد

6 . Transfusion Biology and therapy(138e)

7. Megaloblastic anemias (128) 
8. Prevention and Early detection of cancer(100) 

9 . Paraneoplastic Syndromes: Endocrinologic 

/Hematologic (121) 

 

1. Iron Deficiency and other hypoproliferative 

Anemia (126) 

2. Disorders of hemoglobin (127) 

3. Hemolytic anemia and anemia due to acute 

blood loss (129)

4. Bone Marrow Failure Syndromes (130) 
5. Acute and chronic Myeloid Leukemia(132,133) 

 خون

5 Acute Viral Hepatitis (360) 

6 – Approach to the patient with Liver 

Disease (357) 

7 – Evaluation of Liver Function (358) 

8 – The Hyperbilirubinemias(359)  

1- Diarrhea & Constipation (55) 

2- Gastrointestinal Bleeding (57) 

3- Peptic ulcer disease and related disorders 

(Zollinger – Ellison به جز مبحث) (348) 

4- Irritable Bowel Syndrome (352) 

 گوارش

1- Back & Neck Pain (22) 

2- Osteoarthritis (394) 

3- Infectious Arthritis (Acute Bacterial Arthritis, Mycobacterial Arthritis) (157) 

4- Periarticular Disorders of the extremeties (398) 

5- Approach to Articular & Musculoskeletal Disorders(393) 

 روماتولوژي

5- Deep Venous Thrombosis and Pulmonary 

Thromboembolism(300) 

6 – Approach to the Patient with Disease of 

the Respiratory System (305) 

1- Asthma(309) 

2- Pneumonia [lung Abscess]) (153,154) 
3- Chronic obstructive Pulmonary disease (314) 

4- Cough and hemoptysis (48) 

 ريه

5- Unstable Angina and Non-ST elevation 

myocardial infarction (294) 
6–ST–Segment elevation myocardial infarction (295) 

7 – Syncope (27) 

1 – Physical examination (267) 

2- Heart failure (279 , 280) 

3- Hypertensive Vascular Disease (298) 

4- Ischemic Heart Disease(293) 

 قلب

1. Hypo & Hypernatremia & Hypo & Hyperkalemia (63) 

2. Acidosis & Alkalosis (66) 

3. Acute Kidney Insuficiency & Chronic Kidney Disease (AKI & CKD)(334,335,336) 

4. Urinary Tract Infection , Pyelonephritis, and Prostatitis (162) 

 كليه

- Cardiogenic shock & Pulmonary Edema (326) موارد اورژانس 
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 بيماريهاي كودكان

 Behrman Richard E, et al. Nelson Essential of Pediatrics./7 th edition/ W.B.Saunders/ 2015 

کتاب تکمیلي انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر مبحث تغذیه تکمیلي از  

 مبحث واکسیناسیون بر اساس دفترچه واکسیناسیون کشوری 

 (مانا) اطفال ناخوشيهاي يافته ادغام هاي كتابچه مراقبت 

 زنان و زايمان

 متعاقبًا اعالم خواهد شد

 ارتوپدي

0590سال  / چهارمویرایش /ی و همکاران تالیف دکتر بهادر اعلمي هرند/ ارتوپدی و شکستکي ها  درسنامه  

 اورولوژي

0559سال  /چاپ اول /نشر طبیب  –انتشارات تیمورزاده /دکتر ناصر سیم فروش و دکتر اکبر نور علیزاده: مولفین / ارولوژی عمومي   

.مطالعه شود 07 و 06 ، 05 ، 00 ، 00 ، 01 ، 09 ، 05 ، 07 ، 06 ، 03 ، 06 ، 05 ، 00 ، 00 ، 01 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 ، 0 :فصول   
 

 پزشكيچشم

 0590سال  /چاپ اول  /نشر فرهنگ فردا  /دکتر محمد علي جوادی و دکتر سپهر فیضي  :مولفین/چشم پزشکي عمومي 

 اصول ژنتیک – 05عوارض چشمي گاز خردل و  – 01 :بجز فصول

 

 گوش و حلق و بيني
 Ear , Nose and Throat Disease with head & Neck Surgery  / Behrbohn , Kaschke , Nawaka , Swift / 3 rd / Thieme / 2010 

 

 روانپزشكي
1 -  Pocket handbook of Psychiatry / Kaplan & Sadock’s / 5 th edition/ Lippincott Williams & Wilkins/2010 ( 23بجز فصل )   

  0590سال  –انتشارات ارجمند  –ویراستار دکتر میرفرهاد قلعه بندی  –معي از اساتید دانشگاه های علوم پزشکي ایران تالیف ج –درسنامه روانپزشکي وعلوم رفتاری  – 0

اصول اخالقي و : 56فصل  –همه گیرشناسي اختالل روانپزشکي در ایران :  6فصل  -روانپزشکي جامعه نگر: 3فصل  –تاریخچه روانپزشکي ایران و جهان  : 0فصل : فصول

 روانپزشکي قانوني : 53فصل  –فه ای در روانپزشکي حر

 

 بيماريهاي مغز و اعصاب
 (طبق تصميم كميته مشترك تعيين منابع آزمون هاي پيشكارورزي و پذيرش دستيار تخصصي) بخش اختالالت نورولوژيك از كتاب هاريسون 

 Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015 

 پاتولوژي

 Robbins Stanley L, et al. Basic Pathology/9 th edition/ W. B Saunders/ 2012 

 .مطالعه شود انتهای فصل ات 560از صفحه  00و فصل  553تا  576از صفحه  01بطور کامل  و فصل  05و01، 09، 05، 07، 06، 03، 06، 05،  00 ،00 :فصول

 

 راديولوژي

 Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging/ 8 th edition/ Black Well/ 2013 
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 بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 :کتاب هاریسون مطالعه شود مباحث زیر از 
 Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/ 19 th edition/ McGrawHill/ 2015 

 

 فصل عنوان فصل عنوان
Varicella – Zoster virus infections 217 Fever of unknown origin 26 

Common viral respiratory infections 223 Approach to the acutely III infected febrile patient  147 
Influenza 224 Infective Endocarditis  155 
Human immunodeficiency virus disease: AIDS and related disorders 

 تا آخر  0033بجز صفحات 
226 Infections of the Skin, Muscles, and Soft Tissues  156 

Measles (Rubeola) 229 Acute infections diarrheal disease and bacterial food poisoning 160 
Rubella (German Measles) 230e Clostridium difficile infection , including pseudomembranous colitis 161 
Mumps 231e Sexually transmitted infections overview and clinical approach 163 
Rabies and other Rhabdovirus infections 232 Treatment and prophylaxis of bacterial infections 170 
Candidiasis 240 Pneumococcal infections 171 
Aspergillosis 241 Staphylococcal infections 172 
Amebiasis and infection with free-living amebas 247 Streptococcal infections 173 
Malaria 248 Tetanus 177 
Toxoplasma infections 253 Botulism 178 
Protozoal intestinal infections and Trichomoniasis 254 Salmonellosis 190 
Intestinal nematode infections 257 Shigellosis 191 
Cestode infections 260 Cholera and other vibrioses 193 
Viral Gastroenteritis 227 Brucellosis 194e 
Severs Sepsis and Septic Shock 325 Tuberculosis 202 
Meningitis, Encephalitis 

   599 – 916:  بجز صفحات
164 Leptospirosis 208 

  Herpes simplex virus infections 216 

 

آخرین چاپ جزوات راهنمای کشوری درمان سل 
 بروسلوزیسآخرین چاپ جزوات راهنمای کشوری درمان 
 چاپ جزوات راهنمای کشوری درمان ماالریاآخرین 

 .جزوات راهنمای کشوری مي باشدمغایرت بین مطالب کتاب هاریسون و جزوات راهنمای کشور، الویت با در صورت : توضيح
 

 پوست

0593 بهار/چاپ دوم /انتشارات سپیدبرگ /حسین مرتضوی ، دکتر علیرضا فیروز و دکتر محمد شهیدیدکتر مولفین / بیماریهای پوست  درسنامه  
 

 فارماكولوژي

 Katzung terever G. Pharmacology: Examinatoin & Board Review/ Mcgrawhill/10 edition/ 2013 
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 و اپيدميولوژي آمار 
1 - Introduction to Biostatistics and Research Methods /fifth Edition/ P.S.S.  Sundar Rao , DR. PH/2012 by 

PHI Learning Private Limited, New Delhi  (                                                06و  06تا  00، 06،  00، 00،  9تا  0) :فصول  

 آخرین چاپ   -انتشارات گپ –پروین یاوری و همکاران دکتر / بیماریهای شایع در ایران و اپیدمیولوژی   - 3
 عفونت های آمیزشي -55ماالریا ،  -05ب مالت، ت -05آنفلوانزا،  – 6های ویروسي ، تهپاتی - 5:  فصول: بيماريهاي واگير  –جلد اول 
افسردگي و  – 06، (پوکي استخوان)استئوپروز – 5چاقي،  – 7دیابت،  – 6 اپیدمیولوژی قلب وعروق ، 3و 6، 5، 0 فصول : بيماريهاي غير واگير –جلد دوم 

 بیماری انسداد مزمن ریه - 50و اضطراب

   سرطانها - 00تا  0فصول  – جلد سوم
 

 ي عمومي حاحث دروس جرامب

 

 Schwartz’s Principles of Surgery, Tenth Edition, 2015 

 مبحث تعيين شدهصفحات  عنوان فصل فصل
3 Systematic Response to Injury and Metabolic Support 43-59 

2 Fluid & Electrolyte 65-82 

4 Hemostasis, Surgical Bleeding, and Transfusion 85-104 

5 Shock 109-131 

6 Surgical Infections 135-157 

7 Trauma 161-187 , 212-223 

8 Burns 227-236 

9 Wound Healing 241-268 

23 Patient Safety 380-393 

26 The Skin and Subcutaneous Tissue 473-493 

27 Breast 497-544 , 554-557 

28 Disorders of the Head and Neck 574-580 , 595 - 600Staging 

29 Chest wall, Lung, Mediastinum and Pleura 690-605 بجز تکنیک های جراحي 

32 Arterial Disease 905-827 بجز تکنیک های جراحي 

34 Venus and Lymphatic Disease 936-915 جز تکنیک های جراحيب 

35 Esophagus and Diaphragmatic Hernia 1026-941 جز تکنیک های جراحيب 

36 Stomach 1095-1035 جز تکنیک های جراحيب 

38 Small Intestine 1137-1173 

39 Colon & Anorectal 1236-1175 جز تکنیک های جراحيب 

23 The Appendix 1259-1241 جز تکنیک های جراحيب 

22 Liver 1294-1264 جز تکنیک های جراحيب 

23 Gallbladder and Extrahepatic Biliary System 1338-1309 جز تکنیک های جراحيب 

22 Pancreas 1413-1341 جز تکنیک های جراحيب 

24 Spleen 1445-1423 جز تکنیک های جراحيب 

25 Abdominal Wall, Omentum, Mesentry, and Retroperitoneum 1449-1463 

27 Inguinal Hernias 1517-1495 راحيجز تکنیک های جب 

28 Thyroid, Parathyroid, and Adrenal 1597-1521 جز تکنیک های جراحيب 

29 Pediatric Surgery 1644-1597 جز تکنیک های جراحيب 

43 Neurosurgery 1709-1732 

44 Surgery of the Hand and Wrist 1787-1796, 1800-1801 , 1809-1814 

 اخالق پزشكي
  0590پاییز / وم دچاپ /انتشارات برای فردا/  و دکتر آرامش ریجانيتالیف دکتر باقر ال/ ياخالقک و مالحظات پزش:جلد اول 
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 پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير
 
 سند ملي پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسالمي ایران  – 0
 (راهنمای آموزشي پزشک)« ایراپنً»ری غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتي اولیه ایران مجموعه مداخالت اساسي بیما – 0
 دستورالعمل کشوری و راهنمای آموزشي پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل فشار خون باال – 5
 دستورالعمل کشوری و راهنمای آموزشي پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت  –4
 ، کولون و سرویکس کشوری و راهنمای آموزشي پزشک  در برنامه پیشگیری و کنترل سرطان های سینه دستورالعمل  – 3
 دستورالعمل کشوری و راهنمای آموزشي پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل آسم  - 6
 دستورالعمل کشوری و راهنمای آموزشي پزشک در برنامه پیشگیری و کنترل هیپوتیروئیدی نوزادی - 7
 

الویت با  و  منابع اعالم شده در این لیست ،پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بین منابع  اختالف نظردر صورت  :حتوضي
 .مي باشدپیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر منابع 


