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رئيس محترم/ معاون محترم آموزشی  دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی.....

سالم علیکم
همانطور که مستحضرید تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای نظام سالمت رسالت اصلی حوزه آموزش علوم 
پزشکی کشور بوده و در کنار آموزش های ارائه شده، ارتقاء مهارت های بالینی دانش آموختگان گروه پزشکی 

موضوعی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
برنامههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی که با هدف اعتالی نظام آموزش عالی سالمت تدوین شده، به 
ارتقای صالحیت دانشآموختگان گروه پزشکی در زمینه های علمی، اخالقی و مهارتی به صورت جامع توجه نموده و 

در این بین ارتقای آزمونهای صالحیت بالینی از برنامههای اولویتدار این معاونت می باشد. 
باتوجه به ضرورت برگزاری آزمون صالحیت بالینی برای دانش آموختگان بهمن ماه ۱۳۹۴ و پس از آن، که داوطلب 
شرکت در آزمون ورودی دستیاری سال  ۱۳۹۵ هستند، اولین دوره این آزمون در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۳۹۴ به صورت 

آزمایشی و بر مبنای ضوابط مصوب برگزار خواهد شد. 

آزمایشی بودن آزمون بدین معنا است که کسب حد نصاب نمره منجر به گواهی قابل قبول خواهد شد، اما مردودین 
می توانند یک نوبت دیگر بدون پرداخت حق ثبت نام در آزمون شرکت نمایند. از طرف دیگر به منظور شناسایی 

چالشهای احتمالی و رفع آن در نوبتهای بعدی نحوه عملکرد دانشگاههای برگزار کننده آزمون مورد پایش قرار 
خواهد گرفت. 

با عنایت به تعدد دانشگاههای متقاضی برگزاری آزمون در این نوبت، و شرایط جوی زمستان که ممکن است تردد 
دانشجویان را برای شرکت در آزمون در سایر شهرها دشوار نماید، در این نوبت در برخی مناطق آمایشی با برگزاری 
آزمون در بیش از یک دانشگاه، به شرط وجود تعداد کافی شرکتکننده در دانشگاه متقاضی، موافقت گردیده است؛ که 

فهرست دانشگاههای محل برگزاری و دانشگاههای همکار به شرح زیر          می باشد: 

دانشگاههای همکار دانشگاه محل برگزاری آزمون
ارومیه، اردبیل علوم پزشکی تبریز

فسا، جهرم، بندرعباس، بوشهر، یاسوج علوم پزشکی شیراز
جیرفت، رفسنجان، بم علوم پزشکی کرمان
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زابل علوم پزشکی زاهدان
دزفول، خرم آباد، آبادان علوم پزشکی اهواز

گلستان، بابل، شاهرود، سمنان علوم پزشکی مازندران
- علوم پزشکی گیالن

ایالم علوم پزشکی کرمانشاه
- علوم پزشکی کردستان
- علوم پزشکی همدان

دانشگاههای همکار دانشگاه محل برگزاری آزمون
- علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی شهید بهشتی، شاهد علوم پزشکی ایران
ارتش بقیه اله (عج)

- علوم پزشکی کاشان
قزوین علوم پزشکی زنجان

قم، البرز علوم پزشکی اراک
شهرکرد علوم پزشکی اصفهان

- علوم پزشکی یزد
سبزوار، بجنورد، گناباد علوم پزشکی مشهد

- علوم پزشکی بیرجند

از جمله مهمترین ضوابط برگزاری آزمون می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
کمیته علمی آزمون متشکل از هیات علمی بالینی منتخب از دانشگاه محل برگزاری و دانشگاههای همکار، مسوولیت  (۱

علمی آزمون را بر عهده دارند.
جدول بودجه بندی و بانک سواالت از طریق حراست وزارت بهداشت، سه هفته قبل از زمان برگزاری، در اختیار  (۲
معاون آموزشی دانشگاه محل برگزاری آزمون قرار می گیرد و کمیته علمی آزمون در هر دانشگاه، بر اساس 
راهنمای ارائه شده نسبت به انتخاب سواالت، نظارت بر چیدمان ایستگاههای آزمون، آموزش بیمارنماها و 
ارزیابان ایستگاهها اقدام خواهد کرد. نهایتا پاسخگویی در مورد کیفیت برگزاری آزمون در دانشگاه برگزار کننده 

بر عهده معاون آموزشی دانشگاه و یا فرد منصوب از سوی ایشان به عنوان مدیر آزمون خواهد بود.
الزم است ایستگاههای آزمون مجهز به سیستم ضبط ویدئویی (همراه با صوت) باشند و فیلم کامل همراه با  (۳

صورتجلسه و گزارش نتایج آزمون حداکثر تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۵ به دبیرخانه پزشکی عمومی ارسال گردد.
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در همین راستا مقتضی است دانشگاهها/ و دانشکده های علوم پزشکی کشور فهرست اسامی و مدارک متقاضیان 
شرکت در آزمون صالحیت بالینی را حداکثر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۴ به این معاونت اعالم نمایند. 

بدیهی است پس از برگزاری دو دوره آزمون به نحو اعالم شده مراتب مورد بررسی قرار گرفته و پس از اخذ نظرات و 
پیشنهادات دانشگاهها، اقدامات الزم در جهت اصالح و ارتقاء برگزاری آزمونهای بعدی بعمل خواهد آمد. 

توفیق همگان را در اعتالی نظام سالمت کشور از خداوند متعال خواستارم. 

رونوشت
رونوشت

رونوشت
سرکار خانم دکتر چنگیز دبیر محترم شورای آموزش پزشکی عمومی جهت پیگیری  -

مدیران و دبیران محترم حوزه معاونت آموزشی -
دفتر معاونت آموزشی -


