
 1400راهنمای اجرای آزمون صالحیت بالینی 

 می باشد. 8:30زمان شروع آزمون به صورت هماهنگ راس ساعت  -1

 12از میان  .اشد( می ب12-18بین  ی فعالتعداد ایستگاههاایستگاه فعال ) 12آزمون حداقل تعداد ایستگاههای  -2

 هاایستگاهدرصد  30و  (must know) ضروری تدارای سواال هاایستگاهدرصد  70ایستگاه اصلی، 

 می باشند.  (better to know)مفید

تبصره: توصیه می شود جهت یکسان سازی از نظر نحوه اجرا و پایان آزمون و ارزشیابیهای پس از آزمون تعداد ایستگاهها 

    اعالم عمومی شورای آموزش پزشکی بر اساس راهنمای اجرای آزمون صالحیت بالینی که هر دوره توسط دبیرخانه 

 دانشگاههای برگزارکننده آزمون باید مجوز افزایش تعداد ایستگاهها را از دبیرخانه دریافت کنند. می شود اعمال شود.

 می باشد. داوطلباندقیقه به اضافه یک دقیقه جهت انتقال  5مدت زمان هر ایستگاه  -3

پوشیدن روپوش برای تمامی شرکت صورت پذیرد. آزمون برگزاری آزمون با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی  -4

 کنندگان در امتحان الزامی است. همچنین نصب اتیکت حاوی مشخصات نیز توصیه می شود.

( 12درصد )نمره  60کل نمرات آزمون می باشد. نمره قبولی در هر ایستگاه نیز  (12درصد )نمره  60نمره قبولی  -5

درصد کسب کند که از  60تواند در مجموع در سه ایستگاه نمره کمتر از هر داوطلب می باشد. نمره کل ایستگاه می

 باشد.دوره پزشکی عمومی  ضروریمهارتهای از یک ایستگاه می تواند این سه ایستگاه حداکثر 

شنبه چهاران رسیدگی به اعتراضات تا روز مو ز 10/3/1400شنبه روز دو 10عتراض به آزمون تا ساعت مهلت ا -6

را تا روز و نمره کل داوطلبان کسب شده در هر ایستگاه می باشد. الزم است که دانشگاهها نمرات  12/3/1400

 ی آموزش پزشکی عمومی ارسال کنند.به دبیرخانه شورا 19/3/1400 شنبهچهار

 اصالحاتبرای دوره های بعد در صورت مشاهده هر گونه ایرادی در سواالت ارسالی، موارد به دبیرخانه ارسال شود تا  -7

 مورد نیاز روی سواالت انجام شود.

 بودجه بندی

  لطفا با استفاده از بانک سواالت پیوست، سواالت مرتبط را با مراعات بودجه بندی زیر انتخاب فرمایید:

 تعداد ایستگاه مرتبط حیطه صالحیت مورد آزمون 

 درصد 5-10 مهارتهای برقراری ارتباط 

 درصد 15-20 مهارت حل مساله

 درصد 25-30 شرح حال و معاینه فیزیکی

 درصد 35-40 پروسیجرها

 ایستگاه 3-5 استراحت
 


