
 اماده سازی جھت ازمون ارزشیابی دانش پزشکی برای پزشکان خارجی
 

  گروه ھدف 
ره یادگیری برای افراد ذیل میباشددو  

   عضو اتحادیھ اروپا اخذ کرده اندر ازانھایی کھ مدرک پزشکی خود را در کشوری غی
پزشکی خود در کشور المان ھستند  درکسازی م انھایی کھ تمایل بھ معادل   

از یکی از موسسات زبان مورد تایید در المان را دارند    ٢ب   کھ مدرک زبان انھایی  
 

        ھدف دوره
  ، از طرف تخصصی پزشکی             ١/ث ٢ب   زبانھدف این دوره از یکطرف اماده سازی جھت اخذ مدرک 

                               مانال پزشکی   جھت اخذ مدرک پزشکی  دانش   ابیبرای ازمون ارزشی  پزشکان  امادگی  دیگر
.می باشد  

 
 موارد مورد اموزش 
با تغییرات  ٢٠٠٢\٠۶\٢٧مورخ    قانون  پزشکی بر اساس  مدرکمرتبط با اخذ  موارد مورد اموزش

٢٠١٣\١٠\٠١              
ھفتھ) ١٢اموزش زبان (  

  ھفتھ) ٩اموزش دروس پزشکی بھ ھمراه زبان تخصصی پزشکی (
ھروزھای جمعھ در موسس بھ ھمراه یک روز در ھفتھھفتھ   ١٣دوره عملی در بیمارستان    

  ھفتھ) ٢تدریس تیوری (
  ازمون ارزشیابی دانش پزشکی

 
        پزشکی دروس

  اشنایی با سیستم درمان و بھداشتی کشور المان
  گرفتن شرح حال از بیماران و معاینھ عملی بیماران

  پزشکی داخلی
   جراحی پزشکی

   داروشناسی بالینی
      رادیولوژی

   پزشکی اورژانس
    پزشکی قانونی

          بھداشت
 

                                                                                                 موارد مورد تدریس دوره زبان
(خواندن، نوشتن، گوش کردن، صحبت کردن) اموزش داده می شود.در طی دوره فراگیری زبان تمامی مھارتھای   

                                                                              ھمجنین موارد ذیل نیز شامل این دوره می باشد
                                 نحوه ارتباط با بیماران ( زبان محاوره، زبان تخصصی، تکنیک صحبت در مصاحبھ )

                                                                                         ١-٢۴پزشکی دروس                        ١/ث٢ب   کتاب   
معرفی و     یادگیری فشرده در نحوه شرح حال گرفتن از بیماران، نگارش نامھ ھای پزشکی 	

بیمارانتخصصی  		                                                                                       
                                                                                          تعلیم و اموزش اصطالحات پزشکی

                     دیگر منابع زبان المانی نیز استفاده خواھد شد.از وسایل یادگیری موسسھ و  تلکعالوه بر کتاب 
 

                                                                                                                     شروع دوره
                                                     لطفا بھ طور مستقیم از دفتر  در مورد دوره ھای بعدی پرسش کنید.

 
 

                                                                                                                  ساعات تدریس
ھ می باشد، در مجموع دفیف ۴۵واحد تدریس کھ ھر یک واحد شامل  ٨(  ١۶صبح الی  ٩دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 

                                                                                                      واحد تدریس در ھفتھ ) ۴٠
  



 
                                                                                                                    ھزینھ دوره  

                         مورد تقبل قرار بگیرد.اداره کاریابی المان و  اداره کارھزینھ این دوره می تواند از طریق 
 
 

                                                                                                       مسیول برگزاری دوره
کاترینا دویتچ                                                                                                           خانم   
	                                                                                                  ٠۴٣١-۵٨٠٨٩٧۶۴تلفن 

 
ای ترجمھ دوستانھ از شما تشکر می کنیم بر                                             

  اقای دکتر ارش خسروی
                      	
 
 
 		

 
	


