
 

  8از 1صفحه:         دوره دكتراي پزشكی عمومیصالحيت بالينی استانداردها و راهنماي مراكز برگزاري آزمون 

 بسمه تعالی

 صالحيت بالينی مراكز برگزاری آزمون  یاستانداردهاراهنما و 

 دوره دكترای پزشكی عمومی

 

، به منظور ارزشيابی و عمومی دكتراي پزشكی ارزيابی صالحيت بالينی دانش آموختگان دورهآيين نامه  5ماده در اجراي 

ح زير به شر صالحيت بالينیآزمون الزم براي برگزاري  شرايط و استانداردهايحداقل  برگزاركننده آزمون،اعتباربخشی مراكز 

 تعيين می گردد. 

مدت اعتبار مجوز هر مركز بر حسب نظر كميته ارزشيابی و اعتباربخشی هيات ممتحنه پزشكی عمومی تعيين می شود. در 

براي برگزاري دو دوره آزمون مجوز خواهند داشت. تمديد مجوز بر اساس نتايج  نتخب، مراكز مبرگزاري آزمونلين دوره او

  صورت می گيرد.و اعتباربخشی اين مراكز ارزشيابی برگزاري آزمون در دو دوره مذكور 

تراي دوره دكآموزش استانداردهاي كالبدي وابسته به دانشگاهی باشد كه بالينی بايد  صالحيتآزمون مراكز برگزاري  :1ماده 

 د.نباشرا داشته پزشكی عمومی 

اين  10دانشگاههاي علوم پزشكی در صورت وجود امكانات و تجهيزات الزم )مطابق با ماده  بالينی مهارتهايمراكز   :2ماده 

 سازوكارهاي و مراعات اين آيين نامه( 11)مطابق با ماده  آزمون برگزاري، و در اختيار داشتن محل مناسب براي آيين نامه(

 .مندرج در ساير مواد می توانند به عنوان مركز برگزاري آزمون صالحجيت بالينی مورد ارزيابی و اعتباربخشی قرار گيرند

 

اري بين نامه همكفاهم ت"بايد  كارورزان پزشكی شاغل به تحصيلارزيابی صالحيت بالينی  دانشگاههاي هر منطقه براي: 3ماده 

را امضا و يك نسخه آنرا به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكی عمومی ارسال  "دانشگاهی در ارزيابی و تاييد صالحيت بالينی 

ه در دبيرخانصالحيت بالينی  هيات ممتحنه مركزي آزمونبالينی نيز بر عهده  صالحيتبر آزمون هاي  نظارت عالی نمايند.

 .استشوراي آموزش پزشكی عمومی 

 در توافقنامه همكاري مشخص گردد.  منطقهبرگزاري آزمون در هر مسوول الزم است ليست مراكز  -1تبصره 

فهرست مراكز  ،كزادبيرخانه شوراي آموزش پزشكی عمومی موظف است پس از اعتباربخشی و تاييد صالحيت مر -2تبصره 

دانش  كارورزان وارزيابی و تاييد صالحيت بالينی  درزمينهمنطقه هر همكاري بين دانشگاهی  فاهم نامهمتن تمعتبر را همراه با 

 .بر روي سايت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكی عمومی اعالم نمايدآموختگان پزشكی عمومی 

 

ز منطقه مرك معاون آموزشی دانشگاه به رياست بالينی صالحيتنظارت بر آزمون  برنامه ريزی ومنطقه ای كميته : 4 ماده

ختيار )يا نمايندگان تام اال عاونين آموزشی دانشگاههاي مستقر در منطقهتشكيل می شود. اعضاي اين كميته شامل م آمايشی، 

 است.  منطقه آمايشیروساي دانشكده هاي پزشكی و  ايشان(

 

يين تع :آزمون شاملبرگزاري وظيفه تعيين خطوط كلی  بالينی صالحيتنظارت بر آزمون  كميته برنامه ريزي و: 5 ماده 

، سازماندهیفرآيند ا نهادات واصله و نظارت بر كليه امور مرتبط بجمع آوري و سازمان دهی پيشكميته علمی آزمون، اعضاي 

  را عهده دار می باشد. دبيرخانه پزشكی عمومیگزارش به  ارائهو همچنين ، اجرا و رسيدگی به اعتراضات
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 در دانشگاههاي برگزاري آزمون ناز مسئوال متشكلدر هر منطقه آمايشی  بالينی صالحيتآزمون كميته علمی : 6 ماده

برگزاركننده آزمون، منتخبی از اعضاي هيات علمی  هايدانشگاه كز مهارتهاي بالينیامر وساي، ربرگزار كننده مستقر در منطقه

در رشته هاي تخصصی بيماريهاي داخلی، كودكان، جراحی عمومی، زنان و زايمان، پزشكی اجتماعی ، طب اورژانس و 

نفر از هر رشته( و حداقل يك نفر از هر يك از ساير رشته هاي آموزشی مرحله كارآموزي ) اخالق  2روانپزشكی )حداقل 

بينی( از اعضاي هيات  ووحلق ی، راديولوژي، بيماريهاي عفونی، قلب، اعصاب، پوست، ارتوپدي، اورولوژي، چشم، گوش پزشك

 علمی دانشگاه برگزاركننده و دانشگاههاي تحت پوشش ارزيابی صالحيت بالينی بايد مشخص گردند.

انتخاب می شوند.  در مورد انتخاب مجري  هايدانشگاهاز  علمی طراحی آزمون اعضاي كميته درصد 50حداقل  -1تبصره 

 بر حسب تفاهمنامه فيمابين اقدام می شود. دانشگاه هاي تحت پوشش بقيه اعضا از بين اعضاي هيات علمی ساير 

 بالمانع می باشد. اعضاانتخاب مجدد  است.يك سال علمی مدت زمان فعاليت اعضاي كميته  -2تبصره 

ي آزمون ول برگزارئعهده مسبر نه اي كه عضويت كليه گروه هاي آموزشی را تضمين نمايد،به گوتركيب اعضا  تعيين -3تبصره 

 صورت گيرد.در منطقه از طريق هماهنگی با دانشگاه هاي تحت پوشش  حسب مورد اين امر بايستی می باشد.

 اصلی كميته علمی به شرح زير است: ايفوظ -7ماده 

  تهيه الگوي فرايند تصميم گيري و اجراي آزمون آسكیهمكاري با هيات ممتحنه آزمون صالحيت بالينی براي 

  وتهيه جدول پيشنهادي مشخصات  اهداف كلی ايستگاه ها تعييندر همكاري با هيات ممتحنه آزمون صالحيت بالينی

 برگزاري آزمون هر آزمون و ارائه آن به كميته اجرايی

 و تدوين سناريوها / ايستگاهسوال كايجاد بانات ممتحنه آزمون صالحيت بالينی در همكاري با هي 

 ايستگاه هاي آزمون طراحی 

  آزمون برگزارينظارت بر 

 با تعيين پرسنل مورد نياز  شفاف سازي نحوه اجرا 

  اجرايیمشاهده گر، بيمار نما، انتخاب : 

  تهيه ليست وسايل مورد لزوم 

 هادستورالعمل چيدمان ايستگاه تهيه  

  به عهده رييس اين كميته می )ارائه شده توسط كميته اجرايی در هر بار اجرا، تاييد نهايی جدول مشخصات آزمون

 (باشد.

 منتخبی از اعضاي هيات علمی در رشته هاي تخصصی با مشاركت  )در صورت لزوم( برگزاري راندهاي قبل از اجرا

  در آزمونداراي ايستگاه / سوال 

 جهت ارائه به هيات ممتحنه مركزي آزمون صالحيت اجراي آزمون  ، و تهيه گزارش نحوهنظارت فنی و كارشناسی

 بالينی

  4ه ماده تبصر بر اساس) تاييد صالحيت بالينی شركت كنندگان در آزمونو آزمون  نهايی تعيين نتيجهمشاركت در 

 دكتراي پزشكی عمومی(ارزيابی صالحيت بالينی پايان دوره آئين نامه 

 

قه اي می تواند نسبت به تشكيل كميته هاي طدر صورت تعدد مراكز برگزاري آزمون در يك منطقه آمايشی، كميته من تبصره:

و تفويض برخی از وظايف به كميته هاي دانشگاهی اقدام نمايد. در هر حال، نظارت علمی بر  دانشگاههاي مجريعلمی در 

  طقه بر عهده كميته علمی منطقه اي است.حسن اجراي آزمون در من
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ميته كست ا الزم تشكيل شود.در دانشگاه مجري  قبل از برگزاري هر آزمون يك ماهحداقل بايستی كميته اجرايی  :8ماده

مركز مهارتهاي بالينی دانشگاه برگزاركننده (، مدير كميته )به عنوان رئيسمسئول برگزاري آزمون شاملآزمون  اجرايی

( 6گروههاي آموزشی كه حداقل يكی از آنها عضو كميته علمی آزمون )موضوع مادهازعضو هيات علمی نفر  4 حداقل آزمون،

 مركز مهارت ها و يا دانشكده پزشكی تشكيل گردد.  منتخب انكارشناسو  باشد

 است:به شرح زير در سه مرحله پيش آزمون، حين آزمون و بعد از آن اجرايی  وظايف كميته :9 ماده

 مرحله پيش آزمون -1

  ن.مكان برگزاري آزمون و تاييد آن همراه با كليه اقدامات مرتبط با اطالع رسانی پيرامون آزمان و بررسی 

 ی از رئيس كميته علمی و طراحی آزمونيتهيه جدول دقيق مشخصات آزمون و اخذ تاييد نها 

  قبل از آزمون(ی و نهايیگروزانه، هفتتقسيم وظايف و پايش مستمر فعاليت ها به صورت( 

 جمع آوري كليه سناريوها بر اساس جدول ويژه مشخصات آزمون 

  ذير عملياتی و امكان پ ابی به اهداف اختصاصی ايستگاه ها از نظرميزان دستيكنترل كليه سناريوها جهت بررسی

ان پذير نباشد، با كسب اجازه از كنحوه اجرا امچنانچه اجراي عملياتی ايستگاه با هرگونه مداخله و تغيير در ) بودن

 (رييس كميته علمی تغييرات صورت خواهد گرفت.

 مورد نياز براي همكاري همراه با ذكر ويژگی هاي مورد لزوم يه فهرست هاي عملياتی شامل پرسنلته 

  تهيه فهرست هاي تجهيزات غير مصرفی و مصرفی مورد لزوم همراه با ذكر ويژگی و تعداد 

 ران مجري آزمون و وظايف هر كدام بر اساس فهرستيين همكاتع 

 تهيه و جمع آوري كليه تجهيزات مورد لزوم)مصرفی و غير مصرفی و وسايل پذيرايی( بر اساس فهرست 

  برگزاري آزمون كلی فرايند برنامه زمانی، نحوه گردش و جريانتدوين 

 ها و تهيه كارت شناسايی  اطالع رسانی و اخذ ليست دانشجويان جهت تقسيم بندي گروه 

 در مرحله اجراي آزمون پرسنل همكار تقسيم وظايف نهايی 

 )تهيه ليست پرسنلی بر حسب نحوه مشاركت در برگزاري)طبقه و نوبت آزمون 

  چيدمان ايستگاه ها بر اساس سناريواجراي 

  همراه با راند نهايی قبل از برگزاري اصلی آزمونآزمون اجراي ازمايشی 

  و....رفع كليه نواقص قبل از برگزاري به ويژه چيدمان مشابه در طبقات مختلف، صداي پيج 

 جهت تهيه گزارشهاي تصويري، فيلم برداري و...  برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم 

  ناظران بيرونی  بازديدبرنامه ريزي و انجام اقدامات الزم جهت 

 

 مرحله برگزاري آزمون  -2

  حد اقل يك ساعت و نيم قبل از آزموندر محل برگزاري آزمون اجرايی دست اندركاران موقع حضور بهنظارت بر( 

 اجراي دقيق و به موقع آزمون 

 ل امنيتی و جلوگيري از هر گونه اختالل در برگزاري آزمونرعايت كليه اصو 

 ب به صورت ايمنو پاسخنامه ها، و نگهداري در محل مناس جمع آوري كليه چك ليستها، برگه هاي نمره دهی 

  هر راند اجراجمع آوري كليه وسايل بعد از اتمام 

 برگرداندن چيدمان محل آزمون به حالت اوليه 
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 مرحله بعد از آزمون  -3

   تقسيم وظايف جهت نمره دهی و جمع آوري امتيازات 

    بصورت محرمانه)بدون تعيين نتيجه آزمون(  دانشجويی )ريز نمرات(تهيه كارنامه 

    تجزيه و تحليل چالشها و نواقص، نمرات دانشجويی،  :نحوه اجرا شامل االزم شامل اطالعات مرتبط ب هاي گزارشارايه

 راهكارهاي اصالحی ارائه پيشنهادات و ،دانشجويی اعتراضات و مشكالت بندي جمعآمار توصيفی آزمون و گزارش آن و 

 بصورت محرمانه
 

را در  5تا  1مطابق جدول هاي  شماره  الزمامكانات و تجهيزات دانشكده پزشكی دانشگاه برگزاركننده آزمون بايد  :01 ماده

 . شدبا اختيار داشته

اين امكانات و تجهيزات بايد قبل از طراحی و برگزاري آزمون براي بازديد و اعتباربخشی مركز مهيا  درصد 70حداقل  -تبصره

 دستورالعمل تعيين شده هيات ممتحنه ارزيابی صالحيت بالينی در طراحی آزمون مورد استفاده قرار گيرند. برابرباشد تا 

 

 CPRمانكن های  -ضروريات، امكانات و تجهيزات ازمايشگاه مهارتهای بالينی -1جدول شماره 

 90تعداد مطلوب به ازای آزمون هر  ميزان ضرورت   احيا مانكن هایو  امكانات رديف

 نفر در روز

زرگسالب  1 ALS دلم دعد 4 بسيار ضروري   

زرگسالب  2 BLS دلم  عدد 4 بسيار ضروري 

كودكان  3 ALS دلم  عدد 4 بسيار ضروري 

كودكان  4 BLS دلم  عدد 4 بسيار ضروري 

شيرخوار  5 ALS دلم  عدد 4 بسيار ضروري 

شيرخوار  6 BLS دلم  عدد 4 بسيار ضروري 

 عدد 4 بسيار ضروري بزرگسال گذاري لوله دلم 7

 عدد 4 بسيار ضروري نوزاد گذاري لوله دلم 8
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 مدل های زنان -ضروريات، امكانات و تجهيزات ازمايشگاه مهارتهای بالينی -2جدول شماره 

 حداقل تعداد مورد نياز  ميزان ضرورت مدل های زنان زايمانو   امكانات رديف

 عدد 3 بسيار ضروري مدل چرخش سر جنين در لگن 1

عدد 3 بسيار ضروري مدل ليگامنت دار زنان 2  

عدد 3 بسيار ضروري مدل معاينه افاسمان وديالتاسيون 3  

عدد 3 بسيار ضروري مدل مانور لئوپولد 4  

عدد 3 بسيار ضروري و نمونه برداريIUDمدل گذاشتن  5  

عدد 3 بسيار ضروري مدل معاينات ژنيكولوژي 6  

عدد 3 بسيار ضروري مدل سنين بارداري 7  

عدد 3 بسيار ضروري مدل زايمان و انواع لگن 8  

عدد 3 بسيار ضروري مدل آموزش اپيزيوتومی 9  

 عدد 3 بسيار ضروري موالژ حاملگی و زايمان 10

عدد 3 بسيار ضروري موالژ زايمان و احيا با دو جنين 11  

عدد 3 بسيار ضروري موالژ لگن زايمان 12  

عدد 3 ضروري معاينات زنان)كورتاژ( نيم تنه شفاف 13  

عدد 3 ضروري مدل زن حامله با جنين 14  

عدد 3 ضروري مدل رحم مولتی پار 15  

عدد 3 ضروري مدل معاينه سرويكس گراويدا 16  

عدد 3 ضروري مدل نيم تنه سپتيورا 17  

 

 معاينه فيزيكیمانكن های  -ضروريات، امكانات و تجهيزات مهارتهای بالينی -3جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 ميزان ضرورت مانكن های معاينه فيزيكیو  امكانات

 

حداقل تعداد مورد 

 نياز 

عدد 3 بسيار ضروري موالژ سمع قلب و ريه 1  

معاينه گوش موالژ 2 عدد 3 بسيار ضروري   

معاينه چشم موالژ 3 عدد 3 بسيار ضروري   

عدد 3 بسيار ضروري موالژ معاينه ركتال و پروستات 4  

عدد 3 ضروري موالژ معاينه پستان 5  

تمام تنه پرستاري اطفال موالژ 6 عدد 3 بسيار ضروري   

 عدد 3 ضروري موالژ تمام تنه نوزاد با كنترل عالئم حياتی 7

 عدد 3 سيار ضروريب موالژ پرستاري پيشرفته * 8
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 زمايشهای مهارتهای بالينی آامكانات وتجهيزات -4جدول شماره 

ف
دي

ر
 

امكانات و تجهيزات غيرمصرفی و 

 مصرفی ازمايشگاه مهارتهای بالينی

 ميزان ضرورت

 

 حداقل تعداد مورد نياز

 عدد 5 بسيار ضروري برانكارد 1

عدد 3 بسيار ضروري افتالموسكوپ 2  

عدد 3 بسيار ضروري اتوسكوپ  3  

 دستگاه 3 ضروري ويدئو اتوسكوپ و افتالموسكوپ 4

 عدد 3 ضروريبسيار  گوشی معاينه 5

عدد 3 بسيار ضروري )فلزي( ولوم زنانسپكا 6  

عدد 3 بسيار ضروري ولوم بينیاسپك 7  

عدد 3 بسيار ضروري ولوم چشماسپك 8  

عدد 3 ضروري ترالی 9  

 عدد 3 بسيار ضروري فشارسنج 10

عدد 3 بسيار ضروري ترمومتر دهانی و مقعدي 11  

عدد 3 بسيار ضروري چراغ قوه 12  

عدد 3 بسيار ضروري تورنيكه 13  

عدد 6 بسيار ضروري چكش رفلكس مثلثی و سوزنی 14  

 دستگاه 3 ضروري نوامتريكس دستگاه پالس اكسيمتر 15

 عدد 6 بسيار ضروري ديش استيل 16

عدد 6 بسيار ضروري دسته بيستوري 17  

عدد 6 ضروري ست احيا با كيف آلومينيوم 21  

عدد 6 بسيار ضروري فورسپس 22  

عدد 6 بسيار ضروري قيچی 23  

عدد 6 بسيار ضروري الرنگوسكوپ بزرگسال و كودكان 24  

عدد 6 بسيار ضروري آينه پيشانی 25  

عدد 6 بسيار ضروري دياپازون 26  

عدد 6 بسيار ضروري انتوباسيون گايد 27  

عدد 6 بسيار ضروري ماسك احيا)كودكان و بزرگساالن( 28  

عدد 6 بسيار ضروري الرينجيال ماسك 29  

عدد 6 بسيار ضروري آمبوبگ 30  

عدد 6 بسيار ضروري سوزنگير 31  

عدد 6 بسيار ضروري كلمپ 32  

عدد 6 بسيار ضروري پنس 33  

عدد 6 بسيار ضروري شان و گان 34  

عدد 6 بسيار ضروري پايه سرم 35  

 به مقدار الزم بسيار ضروري آنژيوكت 38

مقدار الزم به بسيار ضروري اسكالپ 39  

 به مقدار الزم بسيار ضروري 2cc,5cc,10cc,TB,LPسرنگ  40

 به مقدار الزم بسيار ضروري سرم 41



 

  8از 7صفحه:         دوره دكتراي پزشكی عمومیصالحيت بالينی استانداردها و راهنماي مراكز برگزاري آزمون 

ف
دي

ر
 

امكانات و تجهيزات غيرمصرفی و 

 مصرفی ازمايشگاه مهارتهای بالينی

 ميزان ضرورت

 

 حداقل تعداد مورد نياز

 به مقدار الزم بسيار ضروري ست سرم 42

 به مقدار الزم بسيار ضروري ميكروست 43

 به مقدار الزم بسيار ضروري سوندفولی -كات داون- ETTكاتتر   44

 به مقدار الزم بسيار ضروري ويال 45

 به مقدار الزم بسيار ضروري آب مقطر 46

 به مقدار الزم بسيار ضروري پنبه 47

 به مقدار الزم بسيار ضروري بتادين 48

 به مقدار الزم بسيار ضروري اسپري و پماد ليدوكائين 49

 به مقدار الزم بسيار ضروري چسب ضد حساسيت 50

 به مقدار الزم بسيار ضروري )دسته و تيغ بيستوري( نايف 51

 به مقدار الزم بسيار ضروري كيسه ادرار 52

53 NG tube به مقدار الزم بسيار ضروري 

 به مقدار الزم بسيار ضروري الكل 54

 به مقدار الزم بسيار ضروري نخ بخيه 55

 به مقدار الزم بسيار ضروري التكس يكبار مصرف-دستكش استريل 56

 به مقدار الزم بسيار ضروري وغيراستريلگاز استريل  66

 به مقدار الزم بسيار ضروري تانگ بليد 67

68 IUD به مقدار الزم بسيار ضرري 

 به مقدار الزم بسيار ضرري الم پاپ اسمير 69

 به مقدار الزم بسيار ضرري اسپاچوالي پاپ اسميرگيري 70
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 :باشد به شرح زير برگزاري آزمون بايد داراي فضاي كافی با شرايط مناسبويژه حل م -برگزاری آزمون حلم :11 ماده

 باشند. ايستگاه فعال( با فاصله مناسب 15) حداقل  الزم تعدادبه ايستگاهی آزمون  هاياتاق 

 ر دنوشيدنی مناسب ايستگاه استراحت با يك عدد مبل يا صندلی راحت و امكان پذيرايی با آب و يا  )هاي(اتاق

 مناسب باشد.موقعيت 

 با پزشك موظف در محل مستقر باشد. درمانگاه موقت 

  و امكانات مناسب سمعی بصريمحل يا سالن حضور شركت كنندگان قبل از شروع آزمون با تعداد كافی صندلی 

 باشد. در محل مناسب ساختمانبراي راهنمايی هاي كلی آزمون 

 مشخص باشد. محل استقرار مسئول و ناظر)ان( آزمون 

  بايد مجهز به دوربين مداربسته و امكانات ثبت و ضبط مستقل باشد.فوق مجموعه 

  ار داشته باشد.رمناسبی استقمحل مركز كنترل سامانه دوربين مداربسته بايد در 

  راه داشته باشدبرگزاري آزمون  محل درهاي ورود و خروج ساختمان بايد به خارج از. 

  در نوبت هاي چند گانه پشت سرهم اجرا می شود بايستی امكان هيچ چنانچه آزمون در گروه هاي مختلف و

 گونه ارتباط بين گروه هاي مختلف وجود نداشته باشد)قرنطينه كامل دانشجويی(

 .امكانات و شرايط فيزيكی نور، گرمايش، سرمايش و صدا مناسب زمان)فصل( و مكان)جغرافيايی( باشند 

 و مشخص باشند. محلهاي نصب راهنما و اطالعيه ها مناسب 

  قرار داشته باشد. خروجی ساختمان نزديكشركت كنندگان پس از آزمون در  خروجمحل يا سالن 

 بايد مشخص باشد. اتانتظام متصدي استقرار محل 

 .محل مناسب خدمات پشتيبانی با امكانات الزم مشخص باشد 

 

 


