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  به نام خداوند جان و خرد

  كارآموزان و كارورزان دردوره دكرتاي عمومي پزشكيبالیين صالحیت آیني نامه روش هاي ارزیابي 

 تبصره احلاقي ۵به انضمام 

شوراي آموزش پزشكي عمومي مورخ نشست بااستناد به مصوبه دومني  :١ماده 
كارورزان در خبش  كارآموزان وهدف از آیني نامه روش هاي ارزیابي ،٢٧/٣/١٣٨٧

عینیت آزمون ،ارتقاي روایي ،پایایي وهاي بالیين دردوره دكرتاي عمومي پزشكي
ئه دانش آموختگاني  اراستاي تربیت و ار در و كارورزي وزيهاي دوره كارآم

 به جامعه جهت ارائه خدمات سالمت به مردم  یت پذیر و پاسخگومسئول ،توامنند
 است.

در  امتحانات و ارزیابي هاي پایان خبش هاي بالیين، عالوه بر الزم است:٢ماده 
صالحیت آزمون ارزیابي  ،نیزپایان هر یك از مقاطع كارآموزي و كارورزي 

 برگزار گردد.بالیين 
تبصره: صالحیت بالیين شامل مهارت هاي بالیين و ارتباطي و اقدامات 

قل توامنندي عملي(موضوع توامنندیهاي حیطه دوم و سوم تعیني شده در سند حدا
هاي مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دكرتاي پزشكي عمومي از دانشگاه 

 هاي علوم پزشكي در مجهوري اسالمي ایران) است.
حوزه معاونت دركمیته آزمون هاي بالیين كارآموزي و كارورزي  الزم است:٣ماده 

 .تشكیل شود پزشكي دانشكده پزشكي عمومي در 
ته آزمون هاي بالیين كارآموزي و كارورزي دانشكده كمی در تركیبتبصره: 

 الزامي است: عضویت افراد زیر پزشكي
 به عنوان دبريكمیته معاون آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي 
  یكي از اعضاي هیات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و

كارورزان در خبش بیماریهاي داخلي به منایندگي از طرف گروه 
 ربوطهآموزشي م

  یكي از اعضاي هیات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و
 كارورزان در خبش كودكان به منایندگي از طرف گروه آموزشي مربوطه

  یكي از اعضاي هیات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و
كارورزان در خبش جراحي عمومي به منایندگي از طرف گروه آموزشي 

 مربوطه
 ات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و یكي از اعضاي هی

كارورزان در خبش زنان و زاميان به منایندگي از طرف گروه آموزشي 
 مربوطه

  یكي از اعضاي هیات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و
كارورزان در خبش روانپزشكي به منایندگي از طرف گروه آموزشي 

 مربوطه
 سئول آموزش كارآموزان و یكي از اعضاي هیات علمي فعال و م

كارورزان در خبش هبداشت و پزشكي اجتماعي به منایندگي از طرف گروه 
 آموزشي مربوطه

  دو نفر از اعضاي هیات علمي فعال و مسئول آموزش كارآموزان و
به  هاي ضروري كارآموزي ویا كارورزي بالیينكارورزان در سایر خبش 

 انتخاب رئیس دانشكده پزشكي
 دفرت توسعه آموزش ي هیات علمي به منایندگي از طرف یكي از اعضا

 دانشكده پزشكي
 كده یا دانشگاهشمدیر دایره امتحانات یا مركز سنجش دان 
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شرح وظایف كمیته آزمون هاي بالیين كارآموزي و كارورزي عبارت است :۴ماده 

 از:
برگزاري آزمون ارزیابي مهارت هاي بالیين ضروري مشاركت در برنامه ریزي و -

 ره كارآموزيدر پایان دو
برگزاري آزمون ارزیابي مهارت هاي بالیين ضروري برنامه ریزي ومشاركت در  -

  رد یاقبول واعالم نتایج به صورت  كارورزيدر پایان دوره 
 ارتقاي آزمون هاي مراحل كارآموزي و كارورزي -

قبل از  آزمون ارزیابي مهارت هاي بالیين پایان كارآموزيالزم است :۵ماده 
 گردد.برگزار شروع دوره كارورزي 

یان دوره كارآموزي براي پاشركت درآزمون ارزیابي مهارت هاي بالیين : ۶ماده 
 كارورزي الزامي است.شروع دوره 

به بعد  ١٣٨٨دانشجویان پزشكي كه از مهرماه فارغ التحصیلي براي  : ٧ماده  
مندرج در برنامه دوره عالوه بر موارد  شروع مي منایند ، كارآموزي خودرا

دكرتاي پزشكي مصوب شورایعايل برنامه ریزي علوم پزشكي، قبويل در آزمون 
 .است الزاميارزیابي مهارت هاي بالیين پایان دوره كارورزي نیز 

به منظور كسب صالحیت بالیين، در صورت عدم قبويل در آزمون پایان  -١تبصره 
مي باشد. كارورزي تكمیلي ك دوره یكارورز ملزم به گذراندن  ،دوره كارورزي

مدت و حمل كارورزي تكمیلي متناسب با  نتایج آزمون پایان دوره كارورز  و 
برنامه آموزش بالیين خبشها و بیمارستااي آموزشي دانشگاه توسط كمیته 

 آزمواي بالیين كارآموزي و كارورزي تعیني مي شود.
وات حتصیلي حمسوب مني شود و در مدت زمان كارورزي تكمیلي جزو سن -٢تبصره  

 كارنامه حتصیلي دانشجو درج خنواهد شد.
بطور هم زمان الزم است حيت االمكان دروس نظري هریك از خبش هاي بالیين : ٨ماده 

نیز بالفاصله پس از امتام خبش نظري و عملي ارائه شود و آزمون  با خبش مربوطه 
 و پیش از شروع خبش بعدي برگزار گردد.

دانشگاه موظف است منابع الزم براي اجراي این آزمون ها را تأمني : ٩ ماده
 مناید.
یني نامه  را به حنومناسب به  آدانشكده پزشكي موظف است مفاد این  :١٠ماده 

اطالع كلیه گروههاي آموزشي، اعضاي هیات علمي و دانشجویان دوره پزشكي 
به بعد  ١٣٨۴ل جویان پزشكي ورودي سانشو درمورد داعمومي رسانیده 

 اجرامناید.
به بعد كه شروع  ٨۴این آیني نامه در مورد دانشجویان ورودي سال  -تبصره 

) الزم ٧مي باشد (موضوع ماده  ١٣٨٨دوره كارآموزي آنان قبل از مهرماه سال 
  االجرا نیست.

دانشكده زشي با نظارت برحسن اجراي این آیني نامه درگروه هاي آمو : ١١ماده 
 باشد. پزشكي مي

ازتاریخ تصویب این آیني نامه ، مصوبات و مقررات  مغایر با مفاد  : ١٢ماده 
 این آیني نامه لغو مي گردد. 

ت شوراي آموزش پزشكي در سومني نشسماده تنظیم و ١٢در كه این آیني نامه 
تبصره احلاقي  پنجبه انضمام  مورد تصویب قرار گرفت٣/١٢/١٣٨٧ عمومي مورخ 

) ٢٧/۴/١٣٨٨(ازتاریخ ابالغ  ست شوراي آموزش پزشكي عمومي مصوب پنجمني نش
  براي كلیه دانشكده هاي پزشكي الزم اجرا مي باشد.


