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scume@behdasht.gov.ir                          :پست الكترونيكي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي 
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مشهد 
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی (تبریز)

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز 
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

با سالم و احترام
به استحضار می رساند که منابع آزمونهای  صالحیت بالینی در سال ١٣٩۶، عالوه بر منابع اعالم شده آزمون پیش کارورزی 

کتابهای زیر می باشند:
درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای پیشرفته کودکان، نویسنده گروه ترجمه و تالیف، سال ١٣٩٣ (برای مهارتهای عملی). وزارت  -١

بهداشت درمان و آموزش پزشکی- اداره سالمت کودکان
Bate’s Guide to Physical Examination and History Taking, 11th Edition, 2013 (برای شرح  -٢

حال و معاینه) 
مهارت های بالینی برای دانشجویان پزشکی، دکتر سارا شفیعی پور و همکاران، انتشارات ایستا، ١٣٩٤ (برای مهارتهای عملی) -٣

مهارتهای بالینی-راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس، دکتر علیرضا مجیدی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید  -٤
بهشتی، ١٣٩٢ (برای مهارتهای عملی)

مهارت های پایه برای آزمون OSCE، دکتر کامران سلطانی عربشاهی و همکاران، انتشارات سورنا، ١٣٨٨ (برای مهارتهای  -٥
عملی)

خوهشمند است دستور فرمایید تا مراتب به اطالع دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی گروههای بالینی آن دانشگاه رسانده شود.


