
 (1397تیر 7 )راهنمای اجرای یازدهمیه دوره آزمون صالحیت بالینی 

 . می تاضذ8:30زمان ضريع آزمًن تٍ صًرت َماَىگ راس ساعت  -1

 12از میان .می تاضذ (12-18تعذاد ایستگاَُای فعال تیه ) ایستگاٌ فعال 12تعذاد ایستگاَُای آزمًن حذاقل  -2

 درصذ ایستگاَُا 30 ي (critical) درصذ ایستگاَُا دارای سًاالتحیاتی70ایستگاٌ اصلی، 

 . می تاضىذ (noncritical)غیرحیاتی

تًصیٍ می ضًد جُت یکسان سازی از وظر وحًٌ اجرا ي پایان آزمًن ي ارزضیاتیُای پس از آزمًن تعذاد : تثصرٌ

ایستگاَُا تر اساس راَىمای اجرای آزمًن صالحیت تالیىی کٍ َر ديرٌ تًسط دتیرخاوٍ ضًرای آمًزش پسضکی 

داوطگاَُای ترگسارکىىذٌ آزمًن تایذ مجًز افسایص تعذاد ایستگاَُا را از دتیرخاوٍ . عمًمی اعالم می ضًد اعمال ضًد

 .دریافت کىىذ

 . دقیقٍ تٍ اضافٍ یک دقیقٍ جُت اوتقال دايطلثان می تاضذ5مذت زمان َر ایستگاٌ  -3

َمچىیه وصة اتیکت حايی مطخصات ویس . پًضیذن ريپًش ترای تمامی ضرکت کىىذگان در امتحان السامی است -4

 .تًصیٍ می ضًد

- درصذ ومرٌ کل ایستگاٌ می50ومرٌ قثًلی در َر ایستگاٌ ویس .  درصذ کل ومرات آزمًن می تاضذ50ومرٌ قثًلی  -5

َر دايطلة می تًاوذ در مجمًع در سٍ ایستگاٌ ومرٌ کمتر از پىجاٌ درصذ کسة کىذ کٍ از ایه سٍ ایستگاٌ . تاضذ

 .حذاکثر یک ایستگاٌ می تًاوذ ضريری تاضذ

 ي زمان رسیذگی تٍ اعتراضات تا ريز سٍ ضىثٍ 10/4/1397 ريز یکطىثٍ 10مُلت اعتراض تٍ آزمًن تا ساعت  -6

الزم است کٍ داوطگاَُا ومرات کسة ضذٌ دايطلثان در َر ایستگاٌ را تا ريز ضىثٍ .  می تاضذ12/4/1397

 . تٍ دتیرخاوٍ ضًرای آمًزش پسضکی عمًمی ارسال کىىذ16/4/1397

در صًرت مطاَذٌ َر گًوٍ ایرادی در سًاالت ارسالی، مًارد تٍ دتیرخاوٍ ارسال ضًد تا اصالحات مًرد ویاز ريی  -7

 .سًاالت اوجام ضذٌ ي تٍ صًرت یکسان تٍ َمٍ داوطگاَُای مرکس مىاطق آمایطی فرستادٌ ضًد

 بودجه بندی

 :لطفا تا استفادٌ از تاوک سًاالت پیًست، سًاالت مرتثط را تا مراعات تًدجٍ تىذی زیر اوتخاب فرماییذ

 تعداد ایستگاه مرتبط حیطه صالحیت مورد آزمون 

  درصذ5-10 مُارتُای ترقراری ارتثاط 

  درصذ15-20 مُارت حل مسالٍ

  درصذ25-30 ضرح حال ي معایىٍ فیسیکی

  درصذ35-40 پريسیجرَا

  ایستگا3ٌ-5 استراحت
 


