
 59گزارش عملکرد واحد آموزش دانشکده پزشکی در سال 

 تعداد دانشجویان تاریخ عملکرد ردیف

1 
 برگزاری آزمون های صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در سه دوره

 چهارمین و پنجمین دوره ( –) سومین 

11/5/55 
12/8/55 
11/11/55 

 نفر 18مرداد: 
 نفر 11آبان: 
 نفر 11بهمن: 

1 
 برگزاری آزمون جامع

 پیش کارورزی –علوم پایه 
 

برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی در دو 
 دوره

 اسفند ( –) شهریور 

11/6/55 
15/11/55 

 نفر مردود ( 1نفر قبول و  3نفر )  7شهریور: 
 نفر مردود ( 1نفر قبول و  68نفر )  71اسفند: 

علوم پایه دندانپزشکی در برگزاری آزمون جامع 
 دو دوره

 اسفند ( –) شهریور 

11/6/55 
15/11/55 

 نفر قبول ( 13نفر )  13شهریور: 
 نفر مردود ( 1نفر قبول و  1نفر )  1اسفند: 

 برگزاری آزمون جامع  پیش کارورزی
 آبان و اسفند ( –شهریور  –) اردیبهشت 

17/1/55 
11/6/55 
18/5/55 
15/11/55 

 نفر قبول ( 1نفر )  1اردیبهشت: 
 نفر قبول ( 5نفر )  5شهریور: 

 نفر قبول ( 1نفر )  1آذر: 
 ( نفر مردود 1نفر قبول و  53نفر )  55اسفند: 

 نفر 85 1/7/55 ثبت نام دانشجویان جدید الورود و انجام امور مربوطه به آنها 3

 کلیه دانشجویان علوم پایه - انجام امور مربوط به دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه 1

 - - نیمسال هر در امتحانی و درسی ریزی برنامه 5

 کلیه دانشجویان فیزیوپاتولوژی - انجام امور مربوط به دانشجویان پزشکی در مقطع فیزیوپاتولوژی 6

 کلیه دانشجویان کارآموزی - انجام امور مربوط به دانشجویان پزشکی در مقطع  کارآموزی  7

 کلیه دانشجویان کارورزی - امور مربوط به دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی انجام 8

 انجام امور فارغ التحصیالن 5
 ماه شهریور
 ماه اسفند

 نفر 35شهریور: 
 نفر 12اسفند: 

12 
انجام  امور نقل و انتقاالت و 

 میهمانی

انجام  امور نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان 
 علوم پایه

- 
 نفر 16میهمان به : 
 نفر 12میهمان از : 
 نفر 1انتقال از : 

انجام  امور نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان 
 کارآموزی

- 

 نفر 11میهمان به : 
 نفر 3میهمان از : 
 نفر 1انتقال از : 
 نفر 1انتقال به : 

انجام  امور نقل و انتقاالت و میهمانی دانشجویان 
 کارورزی

- 
 نفر 3به :  میهمان

 نفر 5میهمان از : 

11 

 

 در OSCEبرگزاری کارگاه 
 دانشجویان آمادگی  راستای

 صالحیت ارزیابی جهت آزمون
 عمومی پزشکی دوره پایان بالینی

 

 پایان بالینی صالحیت ارزیابی آزمون دوره دومین
 عمومی پزشکی دوره

 ) سه روزه (

15/1/55 
12/1/55 

 نفر 11

 بالینی صالحیت ارزیابی آزمون دوره سومین
 عمومی پزشکی دوره پایان

 ) سه روزه (

16/5/55 
17/5/55 
18/5/55 

 نفر 18

 بالینی صالحیت ارزیابی آزمون دوره چهارمین
 عمومی پزشکی دوره پایان

 ) سه روزه (

11/8/55 
11/8/55 
15/8/55 

 نفر 11
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 بالینی صالحیت ارزیابی آزمون دوره پنجمین
 عمومی پزشکی دوره پایان

 ) سه روزه (

11 /11/55 
13/11/55 
16/11/55 

 نفر 11

11 
تکمیل موارد آموزشی استانداردهای اعتباربخشی و پیگیری اهداف استراتژیک مربوط 

 به معاونت آموزشی
 - 55مهر ماه 

 برگزاری کارگاه شروع دوره ی کارورزی 13
11/11/55 
11/11/55 
13/11/55 

 نفر 51

 جلسات شورای آموزشیبرگزاری  11

1/3/55 
16/3/55 
6/5/55 
1/5/55 
17/12/55 

- 

 برگزاری جلسات هیئت رئیسه 15

11/3/55 
1/8/55 
16/8/55 
7/5/55 
5/11/55 

- 

 نفر 32 - انجام امور مربوط به فارغ التحصیالن متقاضی  به ادامه تحصیل در خارج از کشور 16


