
 

 

جامع جهت برگزاری آزمون های پیشنهادی طرح 
 نویسپیش  – 99ته های علوم پزشکی شهریور رش

آموزشی معاونت –پزشکی شهید بهشتی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  

1399ماه  شهریور    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 شناسنامه طرح 

 یزشکپعلوم  یجامع رشته ها یآزمون ها یجهت برگزار یشنهادیطرح پ عنوان طرح :

 سینو شیپ – 99 وریشهر

 نویسندگان : 

 و توسعه آموزش علوم پزشکی ریاست مرکز مطالعات  –دکتر علیرضا رجایی 

 کارآموز ترم دهم رشته پزشکی  –پارسا قابوسی 

 

کمیته  –شتی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید به EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ) 

 آموزشی معاونت –ش علوم پزشکی ) مطالعات بهشتی ( دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموز
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 مقدمه 

دو واژه ای که در زمانه بحرانی فعلی اثرات فراوانی بر یکدیگر گذارده اند و مولفه  ، 19آموزش پزشکی و کووید 

یا همان آموزش پزشکی در برهه تاریخی ای قرار گرفته است . چرا که در مقطع فعلی تصمیم گیران اول 

آموزشی باید برای پرخطرترین گروه های دانشجویی تصمیماتی بر مبنای اطالعات ناکامل بگیرند و از طرفی 

 اکثریت مدرسین این حوزه درگیر مبارزه با بیماری می باشند . 

) انجمن دانشکده های پزشکی ایاالت متحده آمریکا  AAMC/LCME، بنابر دستور  مارس 17در تاریخ 

(کارآموزان رشته پزشکی از حضور در بخش های آموزشی بیمارستانی منع گردیدند . با این وجود تا زمان 

مار نگارش این مقاله همچنان ایشان به محیط های درمانی و آموزشی خویش باز نگشته اند و با وجود کاهش آ

مبتالیان در کشور های مختلف جهان ، ترس از ایجاد موج دوم بیماری به واسطه ورود ایشان به محیط های 

 درمانی مانع بازگشایی مقاطع کارآموزی در سرتاسر دنیا شده است . 
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 اصول اولیه ارائه طرح های پیشنهادی : 

توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اصول اولیه طرح پیشنهادی از سوی مرکز مطالعات و

 ( AAMCانجمن دانشکده های پزشکی آمریکا ) شهید بهشتی ، بر مبنای اصول مطروحه از سوی 

 جهت ادامه تحصیل کارآموزان رشته پزشکی در ایاالت متحده آمریکا می باشد . این اصول عبارت اند از : 

  : Patient safetyسالمتی بیماران یا -1

رشته های  دانشجویانو  مراقبت از بیماران دغدغه اصلی سیستم های درمانی در آمریکا می باشد

علوم پزشکی می بایست به صورت فعاالنه در مراقبت از بیماران شرکت داشته باشند . بنابراین سیستم درمانی 

این وجود باید از مصرف بی بیمارستانی باید خود را آماده حضور دانشجویان در محیط بیمارستانی کند . با 

شود و با طراحی  خودداری) نظیر وسایل حفاظت فردی (  19در پاندمی کووید  و کمیاب رویه لوازم ضروری

 در فرایند های پر خطر اجتناب نمود .  دانشجویانپروتوکل هایی از درگیری 

  : Student safetyسالمت دانشجویان یا  -2

همانند هر انسان دیگری ، حق برخورداری از سالمت و امنیت  اندانشجویدر شرایط بحرانی کنونی 

و بنابراین باید شرایطی را برای ایشان فراهم آورد تا در کنار خدمت در اعمال درمانی و  را باید داشته باشند

پذیری خود ایشان و کمک های برنامه ریزان آموزشی از به خطر  تیمسئولکمک به حفظ سالمت دیگران ، با 

 دن سالمت ایشان و خانواده و نزدیکان و همکارانشان جلوگیری به عمل آورد . افتا

  پزشکی در کادر درمانی بیمارستان ها های علوم رشته دانشجویاناهمیت  -3

یکی از به عنوان  های علوم پزشکی ایاالت متحده آمریکا ،  دانشجویان پزشکی در کوریکولوم آموزشی دانشگاه

. هدف از حضور کارآموزان در محیط وندر بیمارستان های آموزشی در نظر گرفته می شکادر درمانی د عناصر

 های درمانی ، آموزش و یادگیری مهارت های بالینی جهت ایفای نقش حرفه ای ایشان می باشد . 

  تغییر پذیری و سازگاری برنامه آموزشی دانشگاه -4

در حالی که آمادگی خود را جهت  19اندمی کووید سیستم آموزشی دانشگاهی می بایست در شرایط بحرانی پ

پرورش پزشکان آینده افزایش می دهد ، متد های جدیدی جهت آموزش ، یادگیری و ارزیابی کارآموزان در 

استفاده  ( Competency – basedهمزمان ) نظر گیرد و از ظرفیت انجام کار های داوطلبانه و آموزش 

 کند .
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 بررسی وضعیت کنونی 

ع علوم بر اعالم سازمان سنجش آموزش پزشکی و معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، آزمون های جامبنا

 واهد شد : خپزشکی در تاریخ های از پیش تعیین شده در شهریور ماه در محل تحصیل دانشجویان برگزار 

 زمان برگزاری آزمون ها : 

 صبح  8شهریور ماه ساعت  20آزمون پره انترنی رشته پزشکی : 

  14شهریور ماه ساعت  20آزمون علوم پایه رشته پزشکی : 

 صبح 8شهریور ماه ساعت  21واحدی داروسازی :  180آزمون علوم پایه دندان پزشکی و جامع 

تعداد تخمینی داوطلبان شرکت 

هزار  10در آزمون های فوق : 

 دانشجو

وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری 

در کشور )بنابر  19-کووید

ریور ماه کمیته شه 1گزارش 

اپیدمیولوژیک وزارت بهداشت ( 

: مطابق شکل روبرو در شهر 

های مختلف کشور و استان 

های مختلف شرایط متفاوت 

است و جابه جایی این تعداد 

دانشجو در سطح کشور می 

تواند مشکالت جدیدی ایجاد 

به عالوه در شهریور ماه نماید . 

تجمعات فراوانی همچون 

عزاداری ها ، مسافرت های 

تفریحی بین شهری ، آزمون 

ه های سراسری و ... برگزار شد

 است . 
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مقرر  لف و پره انترنی رشته پزشکی در موعدراه اول : برگزاری آزمون علوم پایه رشته های مخت

 شهریور ماه 20

 توضیح : 

دان پزشکی ، هزار دانشجوی رشته های پزشکی ، دن 10در این روش که تاکنون اتخاذ گردیده است ، حدود 

صیل خود دام پزشکی و داروسازی می بایست در موعد یک هفته ای تعیین شده در دانشگاه های محل تح

 مایند.نبا اسکان در خوابگاه های دانشجویی در آزمون های حضوری تعیین شده شرکت حاضر گردند و 

 مزایا و معایب :

 معایب مزایا

برگزاری آزمون در موعد مقرر تعیین شده توسط 

 وزارت بهداشت

هزار دانشجو در سراسر  10جا به جایی قریب به 

 کشور

امکان سنجش دانشجویان مردودی آزمون های 

 1398اسفند ماه 

اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های 

ن دانشجویی در کنار کارآموزان و کارورزان ) امکا

ان اپیدمی بیماری در خوابگاه ها و بازگشت دانشجوی

 به شهر موطن خود (

 وجود فرجه امتحانی کم نسبت به سال های گذشته  ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور

افتن بخش های کارآموزی در برخی از پایان نی 

 شهریور ماه 20دانشگاه های کشور تا 

 مردودی تعداد زیادی از کارآموزان در آزمون پره 

 یزانترنی و نبود نیروی کارورز کافی برای فصل پای

ته مردودی تعداد زیادی از دانشجویان علوم پایه رش 

های مختلف و اخالل در سیستم آموزشی دانشگاه 

 ه دلیل تجمیع دانشجویانها ب

هزار دانشجو در سطح  10تقارن زمانی جابه جایی  

ی کشور با تجمعات اخیر شهریور ماه )مراسم عزادار

محرم ، سفر های تفریحی مردم و ... ( و کمک به 

 ایجاد پیک سوم بیماری در کشور

نبود زمان کافی جهت آموزش و هماهنگی کارورزان  

و  19-ج همزمان کوویدجهت آمادگی در برابر مو

 آنفوالنزا در سطح کشور
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اه برای مشهریور  20راه دوم : استفاده از سوابق تحصیلی برای کلیه دانشجویان و برگزاری آزمون 

 درصد برتر کشوری 2.5و داوطلبان کسب سهمیه  98مردودین آزمون های اسفند ماه 

 توضیح : 

یلی معیار سنجش رخ داد ، سوابق تحص 1398های اسفند ماه در این روش ، مطابق آنچه در ارتباط با آزمون 

 98های اسفند  شهریور ماه تنها برای مردودین آزمون 20دانشجویان رشته های مختلف خواهد بود و آزمون 

 د.شدرصد برتر آزمون ها هستند ، برگزار خواهد  2.5و افرادی که خواهان کسب سهمیه تحصیلی 

 مزایا و معایب :

 بمعای مزایا

برگزاری آزمون در موعد مقرر تعیین شده از سوی 

 وزارت بهداشت 

در نحوه سنجش سوابق  Biasامکان وجود 

تحصیلی و ورود افراد فاقد صالحیت به مقاطع 

 بعدی

کاهش حمل و نقل و جابه جایی دانشجویان علوم 

 پایه در سطح کشور

 

 عدم اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های

 یی در کنار کارآموزان و کارورزاندانشجو

 

 امکان پایان بخش های کارآموزی با کیفیت بهتر و

در موعد تعیین شده از سوی دانشگاه های سراسر 

 کشور

 

ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور 

 د(خواهد بو 1) تعداد افراد وارد شده بیش از روش 

 

در فضاهای قرار نگرفتن دانشجویان و کارآموزان 

 بسته جهت برگزاری آزمون ها و عدم تجمع ایشان

 

وجود زمان کافی جهت آموزش و آماده سازی 

زا و آنفوالن 19-کارورزان جهت مقابله با موج کووید

 در پاییز

 

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با 

  98برگزاری آزمون برای مردودین اسفند 

 

 

ژوهشی به پفرمول ها و نحوه سنجش سوابق تحصیلی تا کنون توسط تحقیق و  توجه : امکان وجود خطا در

 اثبات نرسیده است.
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محاسبه بر اساس ترکیب سوابق  و شهریور 20 رنیغو آزمون های علوم پایه و پره انتل: راه سوم

برای دانشجویان داوطلب پره انترنی و سوابق تحصیلی برای  تحصیلی و آزمون علوم پایه

 دانشجویان علوم پایه

شهریور ماه لغو و تنها آزمون در این تاریخ برای  20داوطلبان آزمون  و علوم پایه آزمون پره انترنیتوضیح : 

 درصد برتر کشوری برگزار خواهد شد . 2.5و داوطلبان کسب سهمیه  98مردودین آزمون اسفند 

 علل عدم برگزاری آزمون پره انترنی : 

 ان شهریور ماه ادامه یافتن بخش های کارآموزی برخی دانشگاه ها تا پای -

ارآموزان با کارآموزان : تعدادی از کعدم امکان برگزاری آزمون پره انترنی در شهر محل سکونت  -

چنان اتمام بخش های آموزشی خود در شهر محل زندگی خویش سکونت دارند و عده ای دیگر هم

اتمام آزمون  ازدر دانشگاه محل تحصیل خود در خوابگاه ها سکونت دارند . به عالوه بالفاصله پس 

این ایشان می بایست مجددا در شهر محل تحصیل خود جهت آغاز کارورزی حاضر شوند. بنابر

میان شهر  برگزاری آزمون در محل زندگی کارآموزان باعث جابه جایی تعداد زیادی از ایشان در

 های مختلف خواهدشد.

های پزشکی و  در هیچ یک از رشتهپایه )  وجود سوابق تحصیلی دوره کارآموزی و نتایج آزمون علوم -

 ند( دندان پزشکی جز در مقطع کارآموزی افراد سابقه شرکت در آزمون جامع قبلی را ندار

 :   نحوه محاسبه قبولی کارآموزان جهت ادامه دوره کارورزی

ل گردد و پس از تعیین مهلتی از سوی سازمان سنجش آموزش پزشکی ، سوابق تحصیلی کارآموزان کام

به  در سنجش سوابق تحصیلی Biasال به سازمان سنجش نمره ایشان در آزمون جهت کاهش با ارس

 شکل زیر محاسبه گردد : 

) یک سوم ( نمره از سوابق تحصیلی در  3/1) دو سوم ( نمره از نمرات آزمون جامع علوم پایه +  3/2

 دوره کارآموزی و فیزیوپاتولوژی 

 و Formativeابق روش فوق محاسبه گردد ، ارزیابی در صورتی که نمره نهایی کارآموزان مط

Summative  توامان در سنجش ایشان نقش خواهد داشت و می تواند ازBias  های موجود در

 جلوگیری نمود.  Formativeاستفاده صرف از سنجش 

 در صورت مردودی کارآموزی بنابر روش فوق : 
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شرکت  99مه دهد و در آزمون میان دوره و یا اسفند ایشان با تعهد می تواند دوره کارورزی خود را ادا

نماید. همچنین افرادی که نمی خواهند دوره کارورزی خویش را شروع نمایند می توانند تنها در آزمون 

 میان دوره مجددا شرکت نمایند و در صورت عدم قبولی این آزمون جز سوابق ایشان محاسبه گردد. 

 معایب مزایا
موعد مقرر تعیین شده از سوی وزارت برگزاری آزمون در 

 2.5و  98شهریور جهت مردودین اسفند  20) بهداشت 

 درصد برتر (

 

کاهش حمل و نقل و جابه جایی دانشجویان علوم پایه در 

 سطح کشور
 

ویی عدم اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشج

 در کنار کارآموزان و کارورزان
 

عد ای کارآموزی با کیفیت بهتر و در موامکان پایان بخش ه

 تعیین شده از سوی دانشگاه های سراسر کشور
 

  ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور 
هت قرار نگرفتن دانشجویان و کارآموزان در فضاهای بسته ج

 برگزاری آزمون ها و عدم تجمع ایشان
 

رزان وجود زمان کافی جهت آموزش و آماده سازی کارو

 و آنفوالنزا در پاییز 19-جهت مقابله با موج کووید
 

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با برگزاری 

  98آزمون برای مردودین اسفند 
 

ر هوجود فرجه کافی برای افراد با سطح درسی پایین تر در 

 99یا اسفند  ورودی جهت شرکت در آزمون میان دوره
 

ر استفاده سوابق تحصیلی برای های موجود د Bias کاهش

 تمام دانشجویان یک ورودی
 

برگزاری حتمی آزمون و سنجش دانشجویان با سطح درسی 

 پایین تر
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و داوطلبان کسب  98شهریور ماه برای مردودین اسفند  20راه چهارم :  برگزاری آزمون در 

 صد برتر هر ورودی در 60برای درصد و محاسبه سوابق تحصیلی  2.5سهمیه 

 توضیح : 

یلی معیار سنجش رخ داد ، سوابق تحص 1398در این روش ، مطابق آنچه در ارتباط با آزمون های اسفند ماه 

ل استفاده از درصد برتر هر ورودی مشمو 60دانشجویان رشته های مختلف خواهد بود ، با این وجود تنها 

ن دوره یا اسفند ر ورودی می بایست در آزمون های آتی ) میااین روش خواند بود و افراد باقی مانده در ه

اوطلبان کسب و د 98شهریور ماه برای مردودین آزمون های اسفند  20( شرکت نمایند. همچنین آزمون  99

 درصد برتر کشوری برگزار خواهد شد. 2.5سهمیه 

 مزایا و معایب :

 معایب مزایا
از سوی وزارت برگزاری آزمون در موعد مقرر تعیین شده 

 بهداشت 

درصد باقی مانده هر ورودی نسبت به  40امکان اعتراض 

 روش اتخاذ شده 
کاهش حمل و نقل و جابه جایی دانشجویان علوم پایه در 

 سطح کشور
 

ویی عدم اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشج

 در کنار کارآموزان و کارورزان
 

عد موزی با کیفیت بهتر و در موامکان پایان بخش های کارآ

 تعیین شده از سوی دانشگاه های سراسر کشور
 

  ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور 
هت قرار نگرفتن دانشجویان و کارآموزان در فضاهای بسته ج

 برگزاری آزمون ها و عدم تجمع ایشان
 

وجود زمان کافی جهت آموزش و آماده سازی کارورزان 

 و آنفوالنزا در پاییز 19-ت مقابله با موج کوویدجه
 

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با برگزاری 

  98آزمون برای مردودین اسفند 
 

ر هوجود فرجه کافی برای افراد با سطح درسی پایین تر در 

 ورودی جهت شرکت در آزمون میان دوره
 

 وابق تحصیلیهای موجود در استفاده س Errorاز بین بردن 

 برای تمام دانشجویان یک ورودی
 

برگزاری حتمی آزمون و سنجش دانشجویان با سطح درسی 

 پایین تر
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و برگزاری آزمون در  99راه پنجم : اختیاری نمودن شرکت دانشجویان در آزمون شهریور ماه 

  1398موعد مقرر برای داوطلبان شرکت در آزمون ، مردودین اسفند ماه 

 توضیح : 

تنها برای افرادی که خواهان شرکت در آزمون هستند و  1399در این روش ، آزمون های شهریور ماه 

برگزار خواهد شد. در این روش ، در صورتی که دانشجویی تمایل به  1398مردودین آزمون های اسفند ماه 

خود در آزمون های شرکت در آزمون نداشته باشد این اجازه را خواهد داشت که با وجود ثبت نام قبلی 

شهریور ماه ، در جلسه آزمون حاضر نشود و غیبت وی موجه شناخته شود و نتیجتا این آزمون در سوابق 

شرکت  99تحصیلی فرد غایب ثبت نگردد. افراد غایب می توانند در آزمون های میان دوره و یا آزمون اسفند 

 نمایند. 

 مزایا و معایب :

 معایب مزایا
در موعد مقرر تعیین شده از سوی وزارت برگزاری آزمون 

 بهداشت 

امکان کاهش تعداد نیرو های جدید کارورز به دلیل کم 

  99بودن افراد داوطلب شرکت در آزمون شهریور 
کاهش حمل و نقل و جابه جایی دانشجویان علوم پایه در 

 تاثیر گذار است( 3و  2) کمتر از روش های  سطح کشور

یی دانشجویان علوم پایه و کارآموز حمل و نقل  و جابه جا

 ( 1در سراسر کشور ) کمتر از روش 
عدم اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشجویی 

 3و  2) کمتر از روش های  در کنار کارآموزان و کارورزان

 تاثیر گذار است(

اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشجویی در 

 ( 1) کمتر از  و کارورزان کنار کارآموزان

امکان پایان بخش های کارآموزی با کیفیت بهتر و در موعد 

 تعیین شده از سوی دانشگاه های سراسر کشور

امکان تجمیع داوطلبان شرکت در آزمون های میان دوره و 

  99اسفند 
  ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور 

آماده سازی کارورزان وجود زمان کافی جهت آموزش و 

 و آنفوالنزا در پاییز 19-جهت مقابله با موج کووید
 

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با برگزاری 

 99و افراد داوطلب شهریور  98آزمون برای مردودین اسفند 
 

 بادر هر ورودی غیر داوطلب وجود فرجه کافی برای افراد 

 99مون اسفند و یا آز شرکت در آزمون میان دوره
 

های موجود در استفاده سوابق تحصیلی  Errorاز بین بردن 

 برای تمام دانشجویان یک ورودی
 

برگزاری حتمی آزمون و سنجش دانشجویان با سطح درسی 

 پایین تر
 

 



 

 

 ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )   

10 

برای کلیه دانشجویان  1399هفته ای در ابتدای مهر ماه  2راه ششم : برگزاری آزمون با تعویق 

   98و مردودین اسفند  99در آزمون های شهریور داوطلب شرکت 

 توضیح : 

لغو و آزمون های علوم پایه و پره انترنی رشته های علوم  1399در این روش ، آزمون های شهریور ماه 

 برگزار خواهد شد. 99پزشکی با تعویق دو هفته ای در مهر ماه 

 مزایا و معایب :

 معایب مزایا
ویان داوطلب شرکت در وجود فرجه کافی برای دانشج

 آزمون

هزار دانشجو در سراسر کشور در  10جا به جایی قریب به 

 1399مهر ماه 

اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشجویی در  1399کاهش تجمعات در شهریور ماه 

کنار کارآموزان و کارورزان ) امکان اپیدمی بیماری در 

 به شهر موطن خود (خوابگاه ها و بازگشت دانشجویان 

امکان پایان بخش های کارآموزی با کیفیت بهتر و در موعد 

 تعیین شده از سوی دانشگاه های سراسر کشور

پایان نیافتن بخش های کارآموزی در برخی از دانشگاه های 

 کشور تا اواسط مهر ماه

و آنفوالنزا در مهر  19-کووید امکان هم پوشانی موج سوم ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور 

 ماه و اپیدمی در میان دانشجویان

وجود زمان کافی جهت آموزش و آماده سازی کارورزان 

 و آنفوالنزا در پاییز 19-جهت مقابله با موج کووید
 

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با برگزاری 

 99و شهریور  98آزمون برای مردودین اسفند 
 

های موجود در استفاده سوابق تحصیلی  Errorردن از بین ب

 برای تمام دانشجویان یک ورودی
 

برگزاری حتمی آزمون و سنجش دانشجویان با سطح درسی 

 پایین تر
 

 

توجه : با توجه به اطالعات بدست آمده در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، کارآموزان پزشکی تا 

بخش های آموزشی بیمارستانی حضور یابند. لذا جهت رفع مشکالت این دسته  اواسط مهر ماه می بایست در

 از داوطلبان می بایست آزمون میان دوره برای ایشان برگزار گردد. 
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جهت سنجش  1399راه هفتم : استفاده توامان از سوابق تحصیلی و آزمون های شهریور ماه 

 دانشجویان 

 توضیح : 

در موعد مقرر خود برگزار خواهند شد ، اما به جهت تسهیل  1399ور ماه در این روش ، آزمون های شهری

 3/2)یک سوم ( نمره نهایی ایشان را تشکیل خواهد داد و  3/1شرایط برای دانشجویان ، نتایج این آزمون ها 

 ) دو سوم ( باقی مانده نمره نهایی شامل سوابق تحصیلی ایشان خواهد بود. 

 مزایا و معایب :

 ایبمع مزایا
هزار دانشجو در سراسر کشور در  10جا به جایی قریب به   99کاهش تعداد مردودی های آزمون شهریور 

 1399ماه  شهریور

اسکان دانشجویان علوم پایه در خوابگاه های دانشجویی در  ورود نیروی جدید کارورز به سیستم درمانی کشور

در  کنار کارآموزان و کارورزان ) امکان اپیدمی بیماری

 خوابگاه ها و بازگشت دانشجویان به شهر موطن خود (

کاهش تجمع دانشجویان در مقاطع یاد شده با برگزاری 

 99و شهریور  98آزمون برای مردودین اسفند 

ه های پایان نیافتن بخش های کارآموزی در برخی از دانشگا

 99شهریور  20کشور تا 

صیلی برای های موجود در استفاده سوابق تح Error کاهش

 تمام دانشجویان یک ورودی

و آنفوالنزا در مهر  19-امکان هم پوشانی موج سوم کووید

 ماه و اپیدمی در میان دانشجویان

برگزاری حتمی آزمون و سنجش دانشجویان با سطح درسی 

 پایین تر

هزار دانشجو در سطح کشور با  10تقارن زمانی جابه جایی 

عزاداری محرم ، سفر  تجمعات اخیر شهریور ماه )مراسم

های تفریحی مردم و ... ( و کمک به ایجاد پیک سوم 

 بیماری در کشور

 

توجه : با توجه به اطالعات بدست آمده در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، کارآموزان پزشکی تا 

مشکالت این دسته اواسط مهر ماه می بایست در بخش های آموزشی بیمارستانی حضور یابند. لذا جهت رفع 

 از داوطلبان می بایست آزمون میان دوره برای ایشان برگزار گردد. 
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