
8از1: صفحهدکتراي پزشکی عمومیصالحیت بالینی دوره مراکز برگزاري آزمون ي استانداردهاوراهنما

بسمه تعالی

صالحیت بالینی مراکز برگزاري آزمون ياستانداردهاراهنما و 
دوره دکتراي پزشکی عمومی

، به منظور ارزشیابی و عمومیدکتراي پزشکیارزیابی صالحیت بالینی دانش آموختگان دورهآیین نامه 5ماده در اجراي 
به شرح زیر صالحیت بالینیآزمون الزم براي برگزاري شرایط و استانداردهايحداقل برگزارکننده آزمون،اعتباربخشی مراکز 

. تعیین می گردد

در . مدت اعتبار مجوز هر مرکز بر حسب نظر کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی هیات ممتحنه پزشکی عمومی تعیین می شود
تمدید مجوز بر اساس نتایج . براي برگزاري دو دوره آزمون مجوز خواهند داشتنتخب، مراکز مبرگزاري آزمونلین دوره او

.صورت می گیردو اعتباربخشی این مراکز ارزشیابی برگزاري آزمون در دو دوره مذکور 

دوره دکتراي آموزش استانداردهاي کالبدي وابسته به دانشگاهی باشد که بالینی باید صالحیتآزمون مراکز برگزاري :1ماده 
.دنباشرا داشته پزشکی عمومی 

این 10مطابق با ماده (دانشگاههاي علوم پزشکی در صورت وجود امکانات و تجهیزات الزم بالینیمهارتهايمراکز :2ماده 
سازوکارهايو مراعات)این آیین نامه11مطابق با ماده (آزمونبرگزاري، و در اختیار داشتن محل مناسب براي )آیین نامه

.مندرج در سایر مواد می توانند به عنوان مرکز برگزاري آزمون صالحجیت بالینی مورد ارزیابی و اعتباربخشی قرار گیرند

نامه همکاري فاهم ت"باید کارورزان پزشکی شاغل به تحصیلارزیابی صالحیت بالینی دانشگاههاي هر منطقه براي: 3ماده 
را امضا و یک نسخه آنرا به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی "بین دانشگاهی در ارزیابی و تایید صالحیت بالینی 

در صالحیت بالینی هیات ممتحنه مرکزي آزمونبالینی نیز بر عهده صالحیتبر آزمون هاي نظارت عالی.ارسال نمایند
.استدبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 

. در توافقنامه همکاري مشخص گرددمنطقهبرگزاري آزمون در هر مسوول الزم است لیست مراکز -1تبصره 
فهرست مراکز ،کزادبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی موظف است پس از اعتباربخشی و تایید صالحیت مر-2تبصره 

کارورزان و دانش ارزیابی و تایید صالحیت بالینی درزمینهمنطقه هر همکاري بین دانشگاهی فاهم نامهمتن تمعتبر را همراه با 
.بر روي سایت دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی اعالم نمایدآموختگان پزشکی عمومی 

مرکز معاون آموزشی دانشگاهبه ریاستبالینیصالحیتنظارت بر آزمون برنامه ریزي ومنطقه اي کمیته : 4ماده
یا نمایندگان (عاونین آموزشی دانشگاههاي مستقر در منطقهاعضاي این کمیته شامل م. تشکیل می شودمنطقه آمایشی، 

. استمنطقه آمایشیروساي دانشکده هاي پزشکی و )تام االختیار ایشان

تعیین :آزمون شاملبرگزاري وظیفه تعیین خطوط کلی بالینیصالحیتنظارت بر آزمون کمیته برنامه ریزي و: 5ماده
، سازماندهیفرآیند ا نهادات واصله و نظارت بر کلیه امور مرتبط بجمع آوري و سازمان دهی پیشکمیته علمی آزمون، اعضاي 

.را عهده دار می باشددبیرخانه پزشکی عمومیگزارش به ارائهو همچنین ، اجرا و رسیدگی به اعتراضات
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در دانشگاههاي برگزاري آزمونناز مسئوالمتشکلدر هر منطقه آمایشی بالینیصالحیتآزمون کمیته علمی : 6ماده
برگزارکننده آزمون، منتخبی از اعضاي هیات هايدانشگاهکز مهارتهاي بالینیامروساي، ربرگزار کننده مستقر در منطقه

علمی در رشته هاي تخصصی بیماریهاي داخلی، کودکان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، پزشکی اجتماعی ، طب اورژانس و 
اخالق ( و حداقل یک نفر از هر یک از سایر رشته هاي آموزشی مرحله کارآموزي ) نفر از هر رشته2حداقل (روانپزشکی 

از اعضاي هیات ) بینیووحلق ی، رادیولوژي، بیماریهاي عفونی، قلب، اعصاب، پوست، ارتوپدي، اورولوژي، چشم، گوش پزشک
.علمی دانشگاه برگزارکننده و دانشگاههاي تحت پوشش ارزیابی صالحیت بالینی باید مشخص گردند

در مورد انتخاب .  انتخاب می شوندمجري هايدانشگاهاز علمی طراحی آزموناعضاي کمیتهدرصد50حداقل -1تبصره 
. بر حسب تفاهمنامه فیمابین اقدام می شوددانشگاه هاي تحت پوشش بقیه اعضا از بین اعضاي هیات علمی سایر 

.بالمانع می باشداعضاانتخاب مجدد .استیک سال علمی مدت زمان فعالیت اعضاي کمیته -2تبصره 
ول برگزاري ئعهده مسبرنه اي که عضویت کلیه گروه هاي آموزشی را تضمین نماید،به گوترکیب اعضا تعیین- 3تبصره 

.صورت گیرددر منطقه از طریق هماهنگی با دانشگاه هاي تحت پوشش حسب مورداین امر بایستی.آزمون می باشد
:اصلی کمیته علمی به شرح زیر استایفوظ- 7ماده 
 تهیه الگوي فرایند تصمیم گیري و اجراي آزمون آسکیهمکاري با هیات ممتحنه آزمون صالحیت بالینی براي
 وتهیه جدول پیشنهادي اهداف کلی ایستگاه هاتعییندر همکاري با هیات ممتحنه آزمون صالحیت بالینی

برگزاري آزمونمشخصات هر آزمون و ارائه آن به کمیته اجرایی
و تدوین سناریوهاایستگاه/ سوالکایجاد بانات ممتحنه آزمون صالحیت بالینی در همکاري با هی
ایستگاه هاي آزمونطراحی
 آزمونبرگزارينظارت بر
با تعیین پرسنل مورد نیاز شفاف سازي نحوه اجرا
 اجرایی: مشاهده گر، بیمار نما، انتخاب
 تهیه لیست وسایل مورد لزوم
هادستورالعمل چیدمان ایستگاهتهیه
 به عهده رییس این کمیته می (ارائه شده توسط کمیته اجرایی در هر بار اجرا، تایید نهایی جدول مشخصات آزمون

).باشد
منتخبی از اعضاي هیات علمی در رشته هاي تخصصی با مشارکت )در صورت لزوم(برگزاري راندهاي قبل از اجرا

در آزمونسوال / داراي ایستگاه 
جهت ارائه به هیات ممتحنه مرکزي آزمون صالحیت اجراي آزمون ، و تهیه گزارش نحوهنظارت فنی و کارشناسی

بالینی
 4تبصره ماده بر اساس(تایید صالحیت بالینی شرکت کنندگان در آزمونو آزمون نهاییتعیین نتیجهمشارکت در

)دکتراي پزشکی عمومیارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره آئین نامه 

قه اي می تواند نسبت به تشکیل کمیته طدر صورت تعدد مراکز برگزاري آزمون در یک منطقه آمایشی، کمیته من:تبصره
در هر حال، نظارت علمی . و تفویض برخی از وظایف به کمیته هاي دانشگاهی اقدام نمایددانشگاههاي مجريهاي علمی در 

.طقه بر عهده کمیته علمی منطقه اي استبر حسن اجراي آزمون در من
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ست االزم.تشکیل شوددر دانشگاه مجري قبل از برگزاري هر آزمونیک ماهحداقل بایستی کمیته اجرایی :8ماده
مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه ، مدیر )کمیتهبه عنوان رئیس(مسئول برگزاري آزمونشاملآزمون اجراییکمیته 

گروههاي آموزشی که حداقل یکی از آنها عضو کمیته علمی آزمون ازعضو هیات علمی نفر 4حداقلآزمون،برگزارکننده 
. مرکز مهارت ها و یا دانشکده پزشکی تشکیل گرددمنتخبانکارشناسو باشد) 6موضوع ماده(

:استبه شرح زیر در سه مرحله پیش آزمون، حین آزمون و بعد از آن اجرایی وظایف کمیته:9ماده
مرحله پیش آزمون-1

 نمکان برگزاري آزمون و تایید آن همراه با کلیه اقدامات مرتبط با اطالع رسانی پیرامون آزمان و بررسی.
ی از رئیس کمیته علمی و طراحی آزمونیتهیه جدول دقیق مشخصات آزمون و اخذ تایید نها
 قبل از آزمون(ی و نهاییگروزانه، هفتتقسیم وظایف و پایش مستمر فعالیت ها به صورت(
جمع آوري کلیه سناریوها بر اساس جدول ویژه مشخصات آزمون
 عملیاتی و امکان پذیر ابی به اهداف اختصاصی ایستگاه ها از نظرمیزان دستیکنترل کلیه سناریوها جهت بررسی

ان پذیر نباشد، با کسب اجازه از کنحوه اجرا امچنانچه اجراي عملیاتی ایستگاه با هرگونه مداخله و تغییر در (بودن
).رییس کمیته علمی تغییرات صورت خواهد گرفت

مورد نیاز براي همکاري همراه با ذکر ویژگی هاي مورد لزومیه فهرست هاي عملیاتی شامل پرسنلته
تهیه فهرست هاي تجهیزات غیر مصرفی و مصرفی مورد لزوم همراه با ذکر ویژگی و تعداد
ران مجري آزمون و وظایف هر کدام بر اساس فهرستیین همکاتع
بر اساس فهرست) مصرفی و غیر مصرفی و وسایل پذیرایی(تهیه و جمع آوري کلیه تجهیزات مورد لزوم
 برگزاري آزمونکلی فرایندبرنامه زمانی، نحوه گردش و جریانتدوین
ها و تهیه کارت شناسایی اطالع رسانی و اخذ لیست دانشجویان جهت تقسیم بندي گروه
در مرحله اجراي آزمونپرسنل همکارتقسیم وظایف نهایی
طبقه و نوبت آزمون(تهیه لیست پرسنلی بر حسب نحوه مشارکت در برگزاري(
 چیدمان ایستگاه ها بر اساس سناریواجراي
 همراه با راند نهایی قبل از برگزاري اصلی آزمونآزمون اجراي ازمایشی
 ورفع کلیه نواقص قبل از برگزاري به ویژه چیدمان مشابه در طبقات مختلف، صداي پیج....
جهت تهیه گزارشهاي تصویري، فیلم برداري وبرنامه ریزي و انجام اقدامات الزم ...
 ناظران بیرونی بازدیدبرنامه ریزي و انجام اقدامات الزم جهت

مرحله برگزاري آزمون -2
 حد اقل یک ساعت و نیم قبل از آزمون(در محل برگزاري آزموناجراییدست اندرکارانموقعحضور بهنظارت بر
اجراي دقیق و به موقع آزمون
ل امنیتی و جلوگیري از هر گونه اختالل در برگزاري آزمونرعایت کلیه اصو
ب به صورت ایمنو پاسخنامه ها، و نگهداري در محل مناسجمع آوري کلیه چک لیستها، برگه هاي نمره دهی
 هر راند اجراجمع آوري کلیه وسایل بعد از اتمام
برگرداندن چیدمان محل آزمون به حالت اولیه
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مرحله بعد از آزمون -3
تقسیم وظایف جهت نمره دهی و جمع آوري امتیازات
 بصورت محرمانه) بدون تعیین نتیجه آزمون(دانشجویی)ریز نمرات(تهیه کارنامه
 تجزیه و چالشها و نواقص، نمرات دانشجویی، :نحوه اجرا شاملاالزم شامل اطالعات مرتبط بهايگزارشارایه

راهکارهاي ارائه پیشنهادات و،دانشجوییاعتراضاتومشکالتبنديجمعتحلیل آمار توصیفی آزمون و گزارش آن و 
بصورت محرمانهاصالحی

را در 5تا 1مطابق جدول هاي  شماره الزمامکانات و تجهیزات دانشکده پزشکی دانشگاه برگزارکننده آزمون باید :01ماده
. شدبااختیار داشته

این امکانات و تجهیزات باید قبل از طراحی و برگزاري آزمون براي بازدید و اعتباربخشی مرکز مهیا درصد70حداقل -تبصره
.دستورالعمل تعیین شده هیات ممتحنه ارزیابی صالحیت بالینی در طراحی آزمون مورد استفاده قرار گیرندبرابرباشد تا 

CPRمانکن هاي -ضروریات، امکانات و تجهیزات ازمایشگاه مهارتهاي بالینی- 1جدول شماره 

90تعداد مطلوب به ازاي آزمون هر میزان ضرورتاحیامانکن هايو امکاناتردیف
نفر در روز

زرگسالب1 ALS دعد4بسیار ضروريدلم
زرگسالب2 BLS عدد4بسیار ضروريدلم
کودکان3 ALS عدد4بسیار ضروريدلم
کودکان4 BLS عدد4بسیار ضروريدلم
شیرخوار5 ALS عدد4بسیار ضروريدلم
شیرخوار6 BLS عدد4بسیار ضروريدلم
عدد4بسیار ضروريبزرگسالگذاريلولهدلم7
عدد4بسیار ضرورينوزادگذاريلولهدلم8
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مدل هاي زنان-ضروریات، امکانات و تجهیزات ازمایشگاه مهارتهاي بالینی-2جدول شماره 
حداقل تعداد مورد نیاز میزان ضرورتمدل هاي زنان زایمانو امکاناتردیف

عدد3بسیار ضروريمدل چرخش سر جنین در لگن1
عدد3بسیار ضروريمدل لیگامنت دار زنان2
عدد3بسیار ضروريمدل معاینه افاسمان ودیالتاسیون3
عدد3بسیار ضروريمدل مانور لئوپولد4
عدد3بسیار ضروريو نمونه برداريIUDمدل گذاشتن 5
عدد3بسیار ضروريمدل معاینات ژنیکولوژي6
عدد3بسیار ضروريمدل سنین بارداري7
عدد3بسیار ضروريمدل زایمان و انواع لگن8
عدد3بسیار ضروريمدل آموزش اپیزیوتومی9

عدد3بسیار ضروريموالژ حاملگی و زایمان10
عدد3بسیار ضروريموالژ زایمان و احیا با دو جنین11
عدد3بسیار ضروريموالژ لگن زایمان12
عدد3ضروري)کورتاژ(معاینات زناننیم تنه شفاف13
عدد3ضروريمدل زن حامله با جنین14
عدد3ضروريمدل رحم مولتی پار15
عدد3ضروريمدل معاینه سرویکس گراویدا16
عدد3ضروريمدل نیم تنه سپتیورا17

معاینه فیزیکیمانکن هاي -ضروریات، امکانات و تجهیزات مهارتهاي بالینی- 3جدول شماره 

یف
حداقل تعداد مورد میزان ضرورتمانکن هاي معاینه فیزیکیو امکاناترد

نیاز 
عدد3بسیار ضروريموالژ سمع قلب و ریه1
عدد3بسیار ضروريمعاینه گوشموالژ2
عدد3بسیار ضروريمعاینه چشمموالژ3
عدد3بسیار ضروريموالژ معاینه رکتال و پروستات4
عدد3ضروريموالژ معاینه پستان5
عدد3بسیار ضروريتمام تنه پرستاري اطفالموالژ6
عدد3ضروريموالژ تمام تنه نوزاد با کنترل عالئم حیاتی7
عدد3سیار ضروريب*موالژ پرستاري پیشرفته 8
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زمایشهاي مهارتهاي بالینی آامکانات وتجهیزات - 4جدول شماره 

یف
امکانات و تجهیزات غیرمصرفی و رد

مصرفی ازمایشگاه مهارتهاي بالینی
حداقل تعداد مورد نیازمیزان ضرورت

عدد5بسیار ضروريبرانکارد1
عدد3بسیار ضروريافتالموسکوپ2
عدد3بسیار ضرورياتوسکوپ 3
دستگاه3ضروريویدئو اتوسکوپ و افتالموسکوپ4
عدد3ضروريبسیار گوشی معاینه5
عدد3بسیار ضروري)فلزي(ولوم زنانسپکا6
عدد3بسیار ضروريولوم بینیاسپک7
عدد3بسیار ضروريولوم چشماسپک8
عدد3ضروريترالی9
عدد3بسیار ضروريفشارسنج10
عدد3بسیار ضروريترمومتر دهانی و مقعدي11
عدد3بسیار ضروريچراغ قوه12
عدد3بسیار ضروريتورنیکه13
عدد6بسیار ضروريچکش رفلکس مثلثی و سوزنی14
دستگاه3ضرورينوامتریکسدستگاه پالس اکسیمتر15
عدد6بسیار ضروريدیش استیل16
عدد6بسیار ضروريدسته بیستوري17
عدد6ضروريست احیا با کیف آلومینیوم21
عدد6بسیار ضروريفورسپس22
عدد6بسیار ضروريقیچی23
عدد6بسیار ضروريالرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان24
عدد6بسیار ضروريآینه پیشانی25
عدد6بسیار ضروريدیاپازون26
عدد6بسیار ضروريانتوباسیونگاید27
عدد6بسیار ضروري)کودکان و بزرگساالن(ماسک احیا28
عدد6بسیار ضروريالرینجیال ماسک29
عدد6بسیار ضروريآمبوبگ30
عدد6بسیار ضروريسوزنگیر31
عدد6بسیار ضروريکلمپ32
عدد6بسیار ضروريپنس33
عدد6بسیار ضروريشان و گان34
عدد6بسیار ضروريپایه سرم35
به مقدار الزمبسیار ضروريآنژیوکت38
مقدار الزمبهبسیار ضرورياسکالپ39
به مقدار الزمبسیار ضروري2cc,5cc,10cc,TB,LPسرنگ 40
به مقدار الزمبسیار ضروريسرم41
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یف
امکانات و تجهیزات غیرمصرفی و رد

مصرفی ازمایشگاه مهارتهاي بالینی
حداقل تعداد مورد نیازمیزان ضرورت

به مقدار الزمبسیار ضروريست سرم42
به مقدار الزمبسیار ضروريمیکروست43
به مقدار الزمبسیار ضروريسوندفولی- کات داون- ETTکاتتر 44
به مقدار الزمبسیار ضروريویال45
به مقدار الزمبسیار ضروريآب مقطر46
به مقدار الزمبسیار ضروريپنبه47
به مقدار الزمبسیار ضروريبتادین48
به مقدار الزمبسیار ضرورياسپري و پماد لیدوکائین49
به مقدار الزمبسیار ضروريچسب ضد حساسیت50
به مقدار الزمبسیار ضروري)دسته و تیغ بیستوري(نایف51
به مقدار الزمبسیار ضروريکیسه ادرار52
53NG tubeبه مقدار الزمبسیار ضروري
به مقدار الزمبسیار ضروريالکل54
به مقدار الزمبسیار ضرورينخ بخیه55
به مقدار الزمبسیار ضروريالتکس یکبار مصرف-دستکش استریل56
به مقدار الزمبسیار ضروريوغیراستریلگاز استریل 66
به مقدار الزمبسیار ضروريتانگ بلید67
68IUDبه مقدار الزمبسیار ضرري
به مقدار الزمبسیار ضرريالم پاپ اسمیر69
به مقدار الزمبسیار ضررياسپاچوالي پاپ اسمیرگیري70
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:باشدبه شرح زیربرگزاري آزمون باید داراي فضاي کافی با شرایط مناسبویژه حل م-برگزاري آزمونحلم:11ماده
باشندبا فاصله مناسب) ایستگاه فعال15حداقل ( الزمتعدادبه ایستگاهی آزمون هاياتاق.
در نوشیدنی مناسب ایستگاه استراحت با یک عدد مبل یا صندلی راحت و امکان پذیرایی با آب و یا )هاي(اتاق

.مناسب باشدموقعیت 
با پزشک موظف در محل مستقر باشددرمانگاه موقت.
 و امکانات مناسب سمعی محل یا سالن حضور شرکت کنندگان قبل از شروع آزمون با تعداد کافی صندلی

.باشددر محل مناسب ساختمانبصري براي راهنمایی هاي کلی آزمون 
مشخص باشدآزمون) ان(محل استقرار مسئول و ناظر.
 باید مجهز به دوربین مداربسته و امکانات ثبت و ضبط مستقل باشدفوق مجموعه.
 ار داشته باشدرمناسبی استقمحل مرکز کنترل سامانه دوربین مداربسته باید در.
 راه داشته باشدبرگزاري آزمون محل درهاي ورود و خروج ساختمان باید به خارج از.
 در نوبت هاي چند گانه پشت سرهم اجرا می شود بایستی امکان هیچ چنانچه آزمون در گروه هاي مختلف و

)قرنطینه کامل دانشجویی(گونه ارتباط بین گروه هاي مختلف وجود نداشته باشد
باشند) جغرافیایی(و مکان) فصل(امکانات و شرایط فیزیکی نور، گرمایش، سرمایش و صدا مناسب زمان.
و مشخص باشندمحلهاي نصب راهنما و اطالعیه ها مناسب.
 قرار داشته باشدخروجی ساختماننزدیکشرکت کنندگان پس از آزمون در خروجمحل یا سالن.
باید مشخص باشداتانتظاممتصدياستقرارمحل.
محل مناسب خدمات پشتیبانی با امکانات الزم مشخص باشد.


