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 بسمه تعالی
 EDOدفتر  ماهیاهن  جلسهصورت 

 
جهت آمادگی آزمون صالحیت بالینی دانشجویان  72/9/92جلسه کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده در روز 

عصر با حضور کلیه دانشجویان گروه هدف در سالن کارگاه دانشکده برگزار شد.در این جلسه  1ساعت  99ورودی بهمن 

دانشکده برگزار شد.در خصوص اهم موضوعات مطرح  EDOان گروههای آموزشی و نیز مدیر دفتر که باحضور مدیر

 ضوعات مطرح شده بشرح زیر می باشد.در آزمون توضیحاتی ارائه گردید.سایر مو

 لزوم گذراندن کلیه واحدهای نظری وعملی شرط الزم برای شرکت دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی است. -1

 ایستگاه(به دانشجویان با احتساب یک ایستگاه استراحت  9تعداد ایستگاهها )معرفی -7

 دقیقه برای هر ایستگاه 11اعالم زمان -9

توضیحاتی در خصوص دانشجویانی که حداقل نمره برای قبولی در هر ایستگاه را کسب نمی کنندولزوم جبران آن  -4

یک ایستگاه مستلزم گذراندن مجدد واحد کارورزی همان دوره  با واحدهای کارورزی توضیح اینکه کسب نمره قبولی در

 است.

واحد کارورزی و نیز شرکت مجدد در  8ایستگاه و بیشتر مستلزم گذراندن 7درصورت عدم کسب نمره قبولی در -5

 آزمون می باشد.

.که در این زمینه در ادامه به دانشجویان فرصت داده شد تا سواالت و ابهامات مربوط به آزمون را مطرح نمایند

از قبیل دروس مرتبط با آزمون ،معرفی رفرنس های معتبر،نیاز به زمان بیشتر درهر ایستگاه و... مطرح موضوعاتی 

 گردید.
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