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خواندن این بولتن اطالعات BOI(1(، گام اول در آماده سازی برای اتخاذ سری امتحانات صادرکننده مجوز پزشکی ایاالت 

متحده USMLE(2( است. مطمئنیم که این دستورالعمل همراه با این سری امتحانات مهم، منبعی مفید برای شما خواهد بود.

وقتی برای USMLE درخواست می دهید، از شما خواسته می شود که گواهی دهید با همراهی با سیاست ها و رویه های 

موجود در بولتن اطالعات USMLE موافق هستید. اگر شما محققی باشید که مجددا مراجعه می کنید، باید در هر بار ثبت 

نام بولتن اطالعات USMLE را مطالعه کنید. احتمال تغییر وجود دارد و نسخه در دسترش شما، نسخه ای است که در 

زمان امتحان شما استفاده می شود.

فدراسیون هیئت های پزشکی ایالتی )FSMB(3 و NBME4 بعنوان حامی مالی مشترک USMLE کار می کنند که شامل مرحله 

1، مرحله 2 و مرحله 3 می شود. عبور از هر مرحله، نه تنها نقطه عطفی در آغاز مرحله بعدی است، بلکه شما را به رسیدن 

به هدف مجوز طبابت در ایاالت متحده نیز نزدیک تر می کند.

به عنوان پیشگامان برنامه USMLE، متعهد به کمک به شما در رسیدن به اهدافتان هستیم. تیم های ما به عنوان منابع 

شما در اینجا حضور دارند. این راهنما هر سال بروزرسانی می شود تا پاسخگوی سواالت شما باشد و در راهیابی شما در 

مسیر اخذ مجوز به عنوان مرجع عمل کند.

لطفًا وب سایت USMLE یا وب سایت های NBME یا FSMB را برای اطالع از مواردی که باید به اشتراک بگذاریم، مشاهده 

کنید. و فراموش نکنید که برای اطالع از بروزترین اخبار و اطالعات ما را در فیسبوک، توییتر و لینکدین5 دنبال کنید. 

همیشه عالقمند به افزایش تجربه شما هستیم و از شما در سفرتان حمایت می کنیم. هر زمان که بخواهید می توانید با 

ما تماس بگیرید.

بابت تمامی دستاوردهایتان تا به امروز تبریک می گوییم. در سرآغاز شغل پزشکی، بهترین ها را برای شما آرزومندیم.

ارادتمند شما

لیزا رودینگ6 

دیوید جوهانسون7 
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ثبت نام و آمادگی برای آزمون شما
بولتن اطالعات USMLE قابل اجرا را مرور کنید.  

از واجد شرایط بودن برای ثبت نام برای شرکت در USMLE اطمینان حاصل کنید.  

به وب سایت ثبت نام سازمان مربوطه وارد شوید )با توجه به دانشکده و مرحله ای که برای آن درخواست می کنید(.  

اطمینان حاصل کنید که نامی که در برنامه خود وارد می کنید دقیقًا با شناسه عکس منقضی نشده و صادر شده   

توسط دولت مطابقت دارد.

دوره مناسب خود را انتخاب کنید.  

اگر قصد اقامت تحت قانون آمریکایی های دارای معلولیت )ADA( را دارید درخواست خود قید کنید.  

درخواست خود و سایر فرم های مورد نیاز خود را ارسال کنید.  

پس از بررسی درخواست شما، مجوز برنامه ریزی خود را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد و ممکن است تاریخ   

آزمون خود را برنامه ریزی کنید. اگر معلوم شد که نمی توانید در طول دوره واجد شرایط بودن خود آزمایش 

کنید، با سازمانی که شما را ثبت نام کرده است تماس بگیرید تا درخواست تمدید دوره واجد شرایط بودن بدهید 

)ممکن است هزینه ها و محدودیت هایی اعمال شود(.

آزمون    برای یک جلسه  برای امتحان آماده شوید. می توانید   ،USMLE رایگان وب سایت  از تمارین  با استفاده 

آزمایشی در مرکز آزمون Prometric ثبت نام کنید یا یک NBME Self-Asessment خریداری کنید.

اگر می خواهید تاریخ آزمون خود را تغییر دهید، با Prometric تماس بگیرید.  

روز آزمون  

قبل از رفتن به مرکز آزمون، قوانین رفتاری را مطالعه کنید. مطمئن شوید که متوجه شده اید چه رفتارهایی قوانین را   

نقض می کند این قوانین شامل مواردی است که در طول امتحان به چه چیزی نیاز و به چه چیزی نیاز ندارید می باشد.

حداقل 30 دقیقه قبل از قرار مالقات برنامه ریزی شده خود، در مرکز حضور بیابید.  

یک نسخه کاغذی یا الکترونیکی از مجوز خود را به مرکز آزمون بیاورید.  

یک فرم قابل قبول از مدارک شناسایی عکسی منقضی نشده که توسط دولت صادر شده است همراه داشته باشید.  

به هنگام ورود به مرکز آزمون و در طول روز امتحان، موارد امنیتی را رعایت کنید.  

هر مشکل یا رفتار مشکوکی را که در روز آزمون با آن مواجه می شوید گزارش دهید.  

اگر احساس آمادگی جهت آزمون را ندارید، زمان بندی مجددی را جهت آزمون در نظر بگیرید.  
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نکات ویژه مربوط به سال 2022

 تغییر سیاست های آینده

این بولتن، اطالعات و الزامات موجود در زمان انتشار )11ام اوت سال ۲۰۲1( را منعکس می کند. همانطور که در 12ام فوریه 

سال ۲۰۲۰ اعالم شد، برنامه USMLE تغییراتی در سیاست پیاده سازی خواهد کرد که بر صالحیت USMLE و اطالعات 

موجود در این بولتن تاثیر می گذارد. تاریخ های قطعی پیاده سازی این تغییرات هنوز اعالم نشده اند. بنابراین، مسئولیت 

بررسی صفحه اعالنات در وب سایت USMLE برای اطالع از بروزترین اطالعات در مورد پیاده سازی این تغییرات به عهده 

شما است، چون ممکن است بر اخذ یا پذیرش شما در مرحله USMLE تاثیربگذارد.

تغییرات شامل موارد زیر هستند:

تغییر نحوه گزارش نمره مرحله 1 از نمره عددی سه رقمی به شکل گزارش قبول/رد؛  

کاهش تعداد مجاز شرکت در امتحان در هر مرحله یا مولفه هر مرحله از ۶ به ۴  

این سیاست های جدید ادامه دار خواهند بود تا برنامه USMLE بتواند ارزیابی هایی با کیفیت باال برای کاربر اصلی نتایج 

ایالتی( فراهم کند و در عین حال به دیگر مالحظات، مثل امنیت امتحان و پیامدهای  امتحان )هیئت های پزشکی 

ناخواسته استفاده ثانویه از نمره نیز بپردازد. در FSMB و NBME و برنامه USMLE، استفاده های ثانویه از نمرات مرحله 1 

جهت برگزیدن محل اقامت به همراه چندین سهامدار در جوامع نظارتی و آموزش پزشکی گسترده کانون بحث بوده اند.

 اطالعات مربوط به کووید-19

ارائه آزمایش  را بوسیله معرفی گزینه های جایگزین  USMLE ظرفیت آزمایش1  در واکنش به پاندمی کووید ۱۹، برنامه 

)آزمایش منطقه ای یا رویدادی( در طول سال ۲۰۲۰ گسترش داد. اگر نیاز به گزینه های جایگزین ارائه آزمون در سال 

2022-۲۰۲1 ادامه پیدا کند، بروز رسانی ها در سایت USMLE انجام خواهند شد. مسئولیت بررسی صفحه اعالنات جهت 

اطالع از بروزترین اطالعات در مورد وضعیت امتحان به عهده شما است. شما می توانید صفحه »سواالتی که اغلب 

پرسیده می شود« را نیز برای دستیابی به پاسخ های سریع به سواالتتان بررسی کنید.

 مهارت های بالینی )CS(2 مرحله 2

در تاریخ 26 ژانویه FSMB ،2021 و NBME، دو همکار USMLE، پروژه راه اندازی مجدد معاینه مهارت های بالینی اصالح شده 

مرحله 2 )مرحله CS 2( را متوقف اعالم کردند و مسئولیت بررسی صفحه اعالنات برای آگاهی از بروز ترین اطالعات در 

مورد وضعیت ارزیابی مهارت های بالینی در USMLE به عهده شما است. شما باید صفحه »سواالتی که اغلب پرسیده 

می شود« را نیز جهت اطالع از از سیاست های مهارت های کلینیکی مرحله ۲ مربوط به اخذ مجوز و پروتکل ها بررسی کنید.

لطفًا به بررسی صفحه اعالنات USMLE پرداخته و آن را زیر نظر داشته باشید .

شما می توانید برای اطالع از بروزرسانی ها رسانه های اجتماعی USMLE )فیسبوک و توییتر( را دنبال کنید.

1. به حداکثر تعداد آزمایشات در سراسر ایالت که تصور می شود بتوانند در یک هفته قبل از اتمام منابع آنها را پردازش کنند، گفته می شود )م.(.

2. Clinical Skills
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 هشـدار

اگر شما متقاضی دوره صالحیت1 در سال 2022 هستید، باید با اطالعاتی که در این بولتن آمده است، آشنا باشید.   

چنانچه دوره صالحیت شما تا سال بعد )یعنی سال ۲۰۲3( طول کشیده شد، لطفًا توجه کنید که شما مسئول 

مطالعه و پایبندی به سیاست ها و رویه هایی هستید که در ویرایش های بولتن USMLE هر دو سال آمده است. اگر 

دوره صالحیت شما تا سال 2023 طول کشید و شما در سال2023 امتحان دادید، باید با سیاست ها و رویه های 

موجود در بولتن اطالعات سال 2023 آشنا و تابع آنها باشید.

   USMLE صورت بگیرد، زمانی که در وب سایت USMLE چنانچه بعد از انتشار این بولتن اطالعات، تغییراتی در برنامه

پست شوند، اجرایی می گردند. مسئولیت چک کردن وب سایت USMLE برای اطالع از به روز رسانی ها و تغییرات 

در سیاست ها و رویه های USMLE به عهده شما است.

از ایاالت متحده و یا کانادا، به همراه دوره    چنانچه شما دانشجو یا فارغ التحصیل دانشکده پزشکی در خارج 

با این بولتن اطالعات، باید با مطالب موجود در کتابچه  صالحیت در سال 2022 هستید، عالوه بر آشنا بودن 

اطالعات2 سال 2022 که توسط کمیسیون آموزشی برای فارغ التحصیالن پزشکی خارج از کشور ECFMG(3( منتشر 

شده است، نیز آشنا باشید.

چنانچه دانشجو یا فارغ التحصیل دانشکده پزشکی در خارج از ایاالت متحده یا کانادا هستید و دوره واجد شرایط   

بودنتان تا سال 2023 تمدید می شود و در سال 2023 امتحان می دهید، باید با خط مشی ها و رویه های مندرج 

در دفترچه اطالعات ECFMG 2023 آشنا باشید زیرا که تابع آن خواهید بود.

کتابچه اطالعات ECFMG در وب سایت ECFMG موجود است. مسئولیت بررسی وب سایت ECFMG به جهت اطالع   

از آگاهی نسبت به رویه ها و سیاست های فعلی ECFMG به عهده دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده های 

پزشکی خارج از ایاالت متحده و کانادا است.

eligibility period .1: بازه زمانی بعد از تاریخ واجد شرایط بودن، معمواًل ۳۱ روز، که در طی آن عضو یک گروه میتواند بدون داشتن شواهدی که نشان 

دهد شایستگی بیمه را دارد، درخواست بیمه نماید )م.(.

2. Information Booklet

3. Educational Commission for Foreign Medical Graduates
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اطالعات مختصر

USMLE شایستگی برای مراحل 

اطالعات بیشترالزاماتمولفه مرحله

CK1 2 ثبت نام رسمی در دانشکده پزشکی ایاالت متحده یا کانادایی مرحله 1 و

و  اعطا شود  آلوپاتیک2  پزشکی  دکترای  نهایت مدرک  در  که 

 MD مدرک  با  دانشکده ها  این  از  یکی  از  التحصیلی  فارغ  یا 

نام  ثبت  یا  پزشکی3(،  آموزش  روابط  کمیته  تایید  )مورد 

رسمی در دانشکده پزشکی ایاالت متحده یا کانادایی که در 

نهایت مدرک دکترای پزشکی استئوپاتی اعطا4 شود و یا فارغ 

التحصیلی از یکی از این دانشکده ها با مدرک DO )مورد تایید 

کمیته اعتباربخشی دانشکده استئوپاتی5(، یا ثبت نام رسمی 

در  که  کانادا  و  متحده  ایاالت  از  خارج  پزشکی  دانشکده  در 

فهرست جهانی دانشکده پزشکی باشد و یا فارغ التحصیلی 

از یکی از این دانشکده ها به شرطی که واجد شرایط کمیته 

باشد و  التحصیالن پزشکی خارجی  فارغ  به  آموزشی مربوط 

دیگر معیارهای این کمیته را برآورده نماید.

روز  در  و  درخواست  زمان  در  باید 

احراز  برای  آزمون واجد شرایط الزم 

صالحیت باشید.

چنانچه از دانشکده پزشکی انصراف 

واجد  باشید،  شده  اخراج  یا  داده 

حتی  نیستید،   USMLE شرایط 

دانشکده  تصمیم  به  نسبت  اگر 

به  یا  داده  نظر  تجدید  درخواست 

وضعیت خود اعتراض داشته باشید.

داشتن مدرک MD )یا معادل آن( یا مدرک DO از دانشکده   مرحله 3

یا  متحده  ایاالت   COCA یا   LCME تایید  مورد  پزشکی 

ایاالت متحده و  از  از دانشکده پزشکی خارج  یا  کانادایی 

کانادا که در فهرست جهانی دانشکده های پزشکی باشد، به 

شرطی که واجد شرایط ECFMG باشد.

  CK 2 گذراندن مرحله 1 و

داشتن گواهی ECFMG درصورت فارغ التحصیلی از یکی از   

دانشکده های پزشکی خارج از ایاالت متحده و کانادا

باید قبل از ثبت درخواست و در روز 

احراز  برای  آزمون واجد شرایط الزم 

صالحیت باشید.

چنانچه واجد شرایط الزم برای احراز صالحیت باشید، می توانید مرحله 1 و مرحله CK 2 را به هر ترتیبی طی کنید.

1. Clinical Knowledge: علم بالینی.

2. MD: Doctor of Medicine

3. LCME: The Liaison Committee on Medical Education

4. DO: doctor of osteopathic medicine

5. COCA: Commission on Osteopathic College Accreditation



USMLE 20222022 امتحان اخذ مجوز پزشکی ایاالت متحده 88

 امتحان مجدد

در یک دوره ۱۲ ماهه، نمی توانید بیش از سه بار در یک امتحان شرکت کنید. امتحانات دفعه چهارم و بعد از آن باید 

حداقل ۱۲ ماه بعد از اولین بار و حداقل ۶ ماه بعد از آخرین باری باشد که در امتحان شرکت کرده اید.

چنانچه در امتحان قبول شده اید، مجاز به شرکت مجدد در در مرحله یا مولفه مرحله نیستید، مگر آنکه الزامات مورد 

تایید کمیته نظارت USMLE را رعایت کنید.

 محدودیت های زمانی و شرکت در امتحان

چنانچه شما ۶ بار یا بیشتر برای گذراندن مرحله یا مولفه مرحله ای تالش کرده  باشید، از جمله امتحان ناقص،صرف نظر 

از زمان برگزاری امتحان، مجاز به شرکت مجدد در مرحله یا مولفه مرحله نیستید. الزم است تا بسیاری از هیئت های 

پزشکی دولتی تمامی مراحل USMLE را در مدت زمان مشخص با موفقیت تکمیل کنند.

اطالعات مربوط به شرایط ویژه دولتی را می توانید در وب سایت FSMB به دست آورید.

اگر از دانشکده پزشکی اخراج شده یا انصراف داده باشید، صالحیت الزم برای USMLE را ندارید، حتی اگر نسبت به 

تصمیم مدرسه مبنی بر اخراج شما درخواست تجدید نظر داده یا به شکلی دیگر نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده 

باشید. اگر در مرخصی هستید، قبل از ثبت درخواست خود لطفًا با سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام می کند 

مورد  در  اطالع رسانی  کنید. عدم  بررسی  آزمون  از  قبل  کرده اید،  نام  ثبت  قبال  انجام دهید؛ چنانچه  را  الزم  هماهنگی 

وضعیت خود به سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، می تواند رفتار خالف قاعده تشخیص داده شده و 

به صورت یادداشتی دائمی در گزارشات و رونوشت های مربوط به نمره USMLE شما گنجانده شود.

 ارائه درخواست و زمان بندی

اطالعات بیشترالزاماتمولفه مرحله

CK1 2 مرحله 1 و LCME تایید  مورد  برنامه های  التحصیالن  فارغ  دانشجویان/ 

 NBME درخواست  ثبت  سایت  وب  طریق  از  باید   COCA یا 

اقدام نمایند.

دانشجویان/ فارغ التحصیالن دانشکده های پزشکی خارج از 

ایاالت متحده/ کانادا باید از طریق وب سایت ثبت درخواست 

ECFMG اقدام نمایند.

در روند ثبت درخواست، دوره صالحیتی که ترجیح می دهید 

در آن آزمون دهید، را انتخاب کنید. 

گواهی زمان بندی خود را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

 Prometric جهت زمان بندی تاریخ آزمون خود به وب سایت

مراجعه کنید.

آزمون  تاریخ  بتوانید  است  ممکن 

برنامه  قبل  ماه   ۶ حدود  از  را  خود 

در  نتوانستید  چنانچه  کنید.  ریزی 

دوره صالحیت خود شرکت کنید، با 

سازمانی که شما را برای امتحان ثبت 

 )ECFMG یا   NBME( بود  کرده  نام 

دوره  تمدید  برای  تا  بگیرید  تماس 

دهند؛  درخواست  قبلی  صالحیت 

دریافت  هزینه  خدمات  این  بابت 

می شود. اگر در دوره صالحیت خود 

امتحان ندهید، باید مجدد ثبت نام 

ثبت  هزینه  پردازید.  هزینه  و  کرده 

درخواست قابل استرداد نیست.

 CK نوشته شده است. اما بنابر حفظ اصالت مطلب در کل ترجمه CK مهارتهای کلینیکی( باشد و به اشتباه در متن اصلی( CS 1. به نظر می رسد منظور

نوشته میشود )م.(.
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وب مرحله 3 طریق  از   ۳ مرحله  برای  باید  التحصیالن  فارغ  تمامی 

سایت FSMB اقدام نمایند.

در طی فرایند ثبت درخواست، یک دوره صالحیت سه ماهه 

که ترجیح می دهید در طی آن آزمون دهید، را انتخاب کنید.

گواهی زمان بندی خود را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

سایت  وب  به  خود  آزمون  تاریخ های  زمان بندی  جهت 

Prometric مراجعه کنید.

آزمون  تاریخ  بتوانید  است  ممکن 

برنامه  قبل  ماه   ۶ حدود  از  را  خود 

ریزی کنید.

چنانچه نتوانستید در دوره صالحیت 

تماس   FSMB با  کنید،  شرکت  خود 

بگیرید تا برای تمدید دوره صالحیت 

این  بابت  دهند؛  درخواست  قبلی 

می شود.  دریافت  هزینه  خدمات 

به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

وبسایت FSMB مراجعه کنید.

امتحان  خود  دوره صالحیت  در  اگر 

کرده  نام  ثبت  مجدد  باید  ندهید، 

ثبت  هزینه  پردازید.  هزینه  و 

درخواست قابل استرداد نیست.

به  برای  یا دریافت مجوز  تایید  برای معلولین مورد  جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست تسهیالت 

همراه آوردن اقالم ضروری پزشکی در روز امتحان، صفحه 15 این بولتن اطالعات، بخش ثبت درخواست برای امتحان و 

زمان بندی تاریخ امتحان خود را مطالعه کنید.

 روز امتحان و آزمون

ها
ید

با
قوانین اجرایی USMLE قبل از شرکت در امتحان را مطالعه کنید.  

در روز امتحان، از دستورات کارکنان بخش آزمون پیروی کنید.  

به خاطر داشته باشید که یک نسخه از گواهی زمان بندی خود )به صورت الکترونیکی یا کاغذ( و مدارک شناسایی الزم   

)قسمت پایین را مالحظه نمایید( به همراه آورید؛ بدون این مدارک، مجاز به شرکت در آزمون نخواهید بود.

۳۰ دقیقه قبل از شروع آزمون، در محل آزمون حاضر باشید.  

قبل از شروع آزمون یا درطی دوره آموزشی، از درست بودن هدفون های خود اطمینان حاصل کنید.  

تنها در وقفه زمانی )زمان استراحت( مجاز از اقالم شخصی خود استفاده کنید؛ در وقفه زمانی غیر مجاز اجازه دسترسی   

به قفسه وسایل خود را ندارید.

از تکمیل بودن تمامی بخش های امتحان اطمینان حاصل کنید.  
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ها
ید

نبا

احساس کنید که اگر مریض هستید، دچار استرس غیر عادی شده اید، یا برای امتحان آماده نیستید مجبور به شرکت در   

امتحان هستید؛ جهت زمان بندی مجدد با سازمانی که شما را در امتحان ثبت نام کرده است تماس بگیرید.

خانواده و دوستان خود را به مرکز آزمون بیاورید؛ در عوض برنامه مالقاتی با آنها بعد از پایان امتحان ترتیب دهید.  

به همراه آوردن اقالم غیر مجاز به اتاق آزمون؛ در امتحانات مبتنی بر کامپیوتر تنها گوش گیرهایی از جنس فوم نرم مجاز   

هستند.

نوشتن بر روی تخته های یادداشت قبل از وارد کردن شماره شناسایی داوطلب CIN(1( و آغاز جلسه آزمون )امتحانات   

مبتنی بر کامپیوتر( یا نوشتن روی هر چیزی به غیر از تخته های یادداشت.

توجه نکردن به اعالن هایی که دستور به خاتمه و توقف می دهند.  

دسترسی به قفسه وسایل یا تلفن خود در وقفه زمانی غیر مجاز.  

آیین نامه امنیتی در روز امتحانمدارک شناسایی الزم در روز امتحان

شما باید اطالعات شناسایی معتبر و منقضی نشده را با استفاده 

از موارد ذیل ارائه کنید:

تصویر خود  

نام خود که بر روی مجوز قابل مشاهده است  

امضای خود  

نام شما، که بر روی گواهی زمان بندی قابل مشاهده است،   

تطابق  شناسایی  مدارک  روی  بر  شما  نام  با  دقیقًا  باید 

نادرست  روی مجوز شماست،  بر  که  نامی  اگر  باشد.  داشته 

است، فورًا با سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده 

است، تماس بگیرید.

مدارک شناسایی منقضی نشده قابل قبول عبارتند از:  

گذرنامه  

گواهینامه رانندگی با عکس  

کارت ملی  

دیگر مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت  

هنگام ورود:

اقالم    شناسایی  برای  که  عبوری  یا  دستی  اسکنر  دستگاه  با 

ممنوع طراحی شده است، بازرسی خواهید شد.

از شما خواسته می شود تا جیب هایتان را خالی کنید و آنها   

را در بیرون بگذارید.

کارت شناسایی خود را بررسی خواهید کرد.*   

ثبت    را  خود  انگشت  اثر  بیومتریک  فناوری  از  استفاده  با 

تمامی  در  کامپیوتر؛  بر  مبتنی  امتحانات  )در  کرد  خواهید 

مکان ها موجود نیست(.

شماره شناسایی داوطلبی خود را که بر روی گواهی زمان بندی   

شما نشان داده شده است، بر روی تخته های یادداشت ارائه 

شده خواهید نوشت )امتحانات مبتنی بر کامپیوتر(.

هر بار که بعد از زمان استراحت به اتاق آزمون باز می گردید،   

را  این روند  تا بیشتر قسمت های  از شما خواسته می شود 

تکرار کنید.

1. Candidate Identification Number
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 نمره دهی و گزارش نمره

در مدت زمانی که منتظر نمره هستید، چه اتفاقی می افتد؟

مراحل CK2 ،1 و 3

بعد از آزمون، داده های امتحان به صورت الکترونیکی به NBME فرستاده می شود.  

پاسخ های آزمون دهنده به نمره خام تبدیل می شوند )مجموع امتیازهای بدست آمده از پاسخ های درست(  

نمره خام به نمره سه رقمی تبدیل می شود.  

به منظور تشخیص رفتار نابهنجار آزمون دهنده در پاسخ ها آنالیز انجام می شود. ممکن است از داوطلبینی که به   

وسیله این آنالیزها به عنوان افراد دارای الگوی امتیازی نابهنجار شناسایی شده اند، توضیحاتی در مورد این رفتار 

خواسته شود.

رویه های تضمین کیفیت نهایی به منظور تعیین دقت نمرات انجام می شوند.  

سپس گزارش نمرات در وب سایت نمره سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است )NBME، ECFMG یا   

FSMB( قرار داده شده و در اختیار آزمون دهندگان قرار می گیرد.

چه مدت طول می کشد تا نتایج اعالم شود؟

نتایج امتحانات مبتنی بر کامپیوتر، معمواًل طی سه تا چهار هفته بعد از امتحان در دسترس قرار می گیرند. با این حال، 

احتمال تاخیر به دالیل مختلف وجود دارد. در انتخاب تاریخ آزمون و استعالم نتایج حداقل ۸ هفته تا دریافت اعالن 

اعالم گزارش نمره خود صبر کنید. جهت کسب اطالعات دقیق تر در مورد موارد احتمالی تاخیر در نمره دهی، لطفًا به 

بخش اعالنات وب سایت USMLE مراجعه کنید.

زمانی که به شما اعالم شد که نمره در دسترس است، دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید تا به گزارش نمره 

USMLE خود دسترسی پیدا کنید. این گزارش حدود ۳۶۵ روز از زمان اعالن از طریق ایمیل در دسترس است. بعد از ۳۶۵ 

روز، نمرات شما تنها در صورت رونوشت اداری USMLE، که مستلزم پرداخت هزینه است، ارائه می گردد.

چطور رونوشت دریافت کنم/ بفرستم؟

برای دریافت رونوشت USMLE یا ارسال آن به شخص سوم، باید با سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است 

تماس بگیرید؛ دریافت این خدمات مستلزم پرداخت هزینه است.

لطفًا برای مشخص شدن سازمانی که برای درخواست رونوشت خود باید با آن تماس بگیرید و اطالع از هزینه های 

مربوط به این خدمات، به وب سایت USMLE مراجعه کنید.

رونوشت USMLE شما شامل اطالعات بیوگرافی، تاریخچه کامل امتحان و اطالعات مربوط به رفتار نابهنجار و اقدامات 

گزارش شده به مرکز داده های فیزیکی FSMB )در صورت وجود( است.

برنامه USMLE، به هیچ کس نمرات یا نتایج را از طریق تلفن، ایمیل یا ارسال فکس ارائه نمی کند. روند نمره دهی برای 

هیچ شخص یا گروهی تسهیل یا تسریع نمی گردد.
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 رفتار نابهنجار

ها
ید

با

تمامی وسایل شخصی خود از جمله تلفن، جزوه، کتاب و... را در قفسه شخصی یا جعبه ای که در اختیار شما قرار داده   

شده است، بگذارید.

تنها در زمان وقفه مجاز امکان دسترسی به وسایل شخصی خود را دارید.  

پیش از ترک اتاق امتحان برای استراحت، بررسی کنید که صفحه کامپیوتر شما زمان وقفه مجاز را نشان می ددهد.  

چنانچه شواهدی دارید که کسی قانون USMLE را نقض کرده است، از طریق وب سایت USMLE با برنامه USMLE تماس بگیرید.  

ها
ید

نبا

از جمله مکالمه رو در رو،    از امتحانات، به هر وسیله ای،  درخواست یا به اشتراک گذاری مطالب )اقالم، موارد( هرکدام 

فاروم های اینترنتی یا رسانه های اجتماعی، که البته فقط محدود به این موارد نیست.

ارائه مطالب امتحان به دیگران از جمله شرکت های آماده سازی آزمون یا نهادهای دیگر.  

تغییر هر کدام از اطالعات مربوط به گزارش نمره، رونوشت یا هر نوع اسناد دیگر که به USMLE مربوط می شود.  

نوشتن روی پوست، دستمال یا هر سطح دیگری به غیر از تخته یادداشتی که توسط کارکنان مرکز آزمون در روز امتحان   

به شما داده می شود.

درخواست و/یا حضور در امتحان در صورتی که شما در حال حاضر دانشجو یا فارغ التحصیل برنامه دانشکده پزشکی   

نیستید، حتی اگر نسبت به تصمیم دانشکده در مورد اخراج یا انصراف خود درخواست تجدید نظر داده باشید.

مسئولیت مطالعه بولتن اطالعات USMLE، بی کم و کاست، به عهده شما است؛ در صورت داشتن سوال یا مشکل با 

دفتردبیرخانه USMLE تماس بگیرید.

صبرکن! پیش از عمل، فکر کن!

رفتار  برنامه USMLE جدی است.  امتحان توسط  امنیت  برقراری 

نابهنجار شامل موارد زیر است، البته فقط این موارد را شامل نمی شود:

ثبت نام یا شرکت در امتحان وقتی مجاز نیستید؛  

از    امتحان،  مطالب  به  غیرمجاز  دسترسی  یا  ارائه  جستجو، 

فاروم های  یا  اجتماعی  رسانه های  از طریق  جمله جمع آوری 

اینترنتی؛

به همراه داشتن اقالم غیر مجاز در محیط آزمون؛  

یا تالش در    آزمون و  شرکت شخصی دیگر به جای شما در 

این راستا؛

نوشتن روی هر چیزی به غیر از تخته های یادداشت ارائه شده.  

مجازات های مربوط به رفتار نابهنجار ممکن است شامل موارد 

زیر باشد:

ابطال نمرات امتحانی شما؛  

ممنوعیت شرکت در آزمون های آینده؛  

یادداشت دائمی در رونوشت USMLE شما؛  

نهادهای    دیگر  و   FSMB فیزیکی  داده های  مرکز  به  گزارش 

دارای منافع مشروع؛

اقدام قانونی احتمالی.  

اگر در مورد اقدامات یا رفتاری که امنیت یا تمامیت USMLE را به خطر می اندازد اطالعاتی دارید، لطفًا از طریق وبسایت 

USMLE با ما تماس بگیرید.
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1USMLE چه کارهایی الزم است انجام دهم: فهرست بازبینی 

به منظور ثبت درخواست و طی کردن روند آزمون به آسان ترین شکل ممکن، فهرستی از موارد کلیدی که باید به خاطر 

بسپارید و انجام دهید را ارائه می کنیم:

ثبت نام و آماده سازی برای امتحان

بولتن اطالعات اجرایی USMLE را بررسی کنید.  

اطمینان حاصل کنید که شما مجاز به ثبت نام برای اخذ USMLE هستید.  

آن    برای  که  مرحله ای  و  شما  پزشکی  دانشکده  )به  )مناسب( شوید  مقتضی  سازمان  نام  ثبت  سایت  وب  وارد 

درخواست می دهید، بستگی دارد(.

از طرف دولت که    با کارت شناسایی صادره  نامی که در تقاضانامه خود وارد می کنید  اطمینان حاصل کنید که 

منقضی نشده است، دقیقًا تطابق دارد.

چنانچه قصد دارید تا طبق قانون آمریکایی های دارای معلولیت )ADA(2 درخواست تسلیهات دهید، این موضوع   

را در درخواست خود ذکر کنید.

درخواست خود و دیگر فرم های الزم را ارسال کنید.  

پس از طی کردن روند درخواست، از طریق ایمیل گواهی زمان بندی خود را دریافت خواهید کرد و می توانید   

تاریخ آزمون خود را مشخص کنید. چنانچه مشخص شود که نمی توانید در طی دوره صالحیت خود آزمون دهید، 

با سازمانی که شما را ثبت نام کرده است تماس بگیرید تا درخواست تمدید دوره صالحیت دهند )ممکن است 

هزینه و محدودیت هایی اعمال شود(.

با استفاده از مواد تمرینی رایگانی که در وب سایت USMLE قابل دسترس است، برای USMLE آماده شوید. در مراحل   

CK2 ،1 و 3 می توانید یک جلسه تمرینی در مرکز آزمون Prometric ثبت نام کنید یا یک خود ارزیابی NBME بخرید.

چنانچه نیاز به زمان بندی مجدد تاریخ آزمون بود، با Prometric تماس بگیرید )برای مراحل CK2 ،1 و 3(�  

روز آزمون

قوانین هستند،    ناقض  رفتارهایی  از  اطالع  از  کنید.  مرور  را  اجرایی  قوانین  بروید،  آزمون  مرکز  به  اینکه  از  قبل 

اطمینان حاصل کنید. این موارد شامل توجه به اقالمی است که در طول آزمون اجازه دسترسی به آنها را دارید و 

یا این اجازه را ندارید.

حداقل ۳۰ دقیقه قبل از وقت آزمون برنامه ریزی شده، به مرکز آزمون گزارش دهید.  

یک نسخه الکترونیکی یا کاغذی از گواهی زمان بندی خود در مرکز آزمون به همراه داشته باشید.   

مدرک شناسایی قابل قبول، صادره از دولت که منقضی نشده است، به همراه داشته باشید.  

به هنگام ورود به مرکز آزمون و در کل روز آزمون، با بازرسی های امنیتی همراهی و از آنها پیروی کنید.   

هرگونه رفتار مشکوک یا مسئله ای که در روز آزمون با آن مواجه شدید، را گزارش کنید.  

چنانچه حال شما خوب نبود یا به هر شکل آمادگی امتحان را نداشتید، جهت برنامه ریزی مجدد امتحان خود اقدام کنید.  

1. چک لیست

2. Americans with Disabilities Act
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حتمًا از وب سایت USMLE بازدید کنید یا در صورت داشتن هر گونه سوال، با ما تماس بگیرید.

مرور کلی

 این بولتن اطالعات، اطالعات الزم برای تکمیل هر مرحله از USMLE را ارائه می کند. لطفًا آن را با دقت مطالعه کنید و 

برای اطالع از اعالن ها به طور مرتب سایت USMLE را چک کنید. با استفاده از این راهنما و وب سایت ما، آنچه که از 

هر مرحله USMLE انتظار می رود را می آموزید.

USMLE هدف و ماموریت 

USMLE، امتحانی سه مرحله ای برای اخذ پروانه طبابت در ایاالت متحده است. USMLE تحت حمایت مالی NBME و 

ارائه و اصالح مداوم ارزیابی های با کیفیت باال در طول زنجیره آمادگی  FSMB است. برنامه USMLE از طریق توسعه، 

پزشکان برای طبابت از مراجع اعطای پروانه طبابت و پزشکان در ایاالت متحده حمایت می کند.

 اهمیت USMLE چیست؟

USMLE، توانایی های فرد آزمون دهنده را در به کارگیری دانش، مفاهیم و اصول و اثبات مهارت های اساسی بیمار محور 

ارزیابی می کند. این مهارت ها، اساس مراقبت مطمئن و موثر از بیمار را تشکیل می دهند. افرادی که در سراسر کشور از 

خدمات مراقبت های سالمتی استفاده می کنند، مطمئن هستند که پزشکانی که تمامی سه مرحله USMLE را گذرانده اند،از 

استاندارد معمول برخوردارند.

 کمیسیون های امتحان

کمیسیون های امتحان متشکل از اساتید پزشکی و پزشکان، مواد امتحانی را آماده می کنند. اعضای کمیته در سراسر 

ایاالت متحده نماینده جوامع آموزش دهنده، طبابت و ارائه پروانه هستند. حداقل دو کمیته از متخصصین، هر یک از 

سواالت یا موارد آزمون را مورد ارزیابی قرار داده و مواردی را که قدیمی و یا منافی شیوه های پزشکی فعلی هستند را 

اصالح یا حذف می کنند.

 نحوه آمادگی

با عنوان مواد تمرینی در دسترس هستند. همچنین  USMLE در بخشی  رایگان در وب سایت  به صورت  نمونه  موارد 

می توانید با مراجعه به بخش دریافت ارزیابی در وبسایت NBME، یک خود ارزیابی آنالین خریداری کنید. مواد تمرینی 

و خود ارزیابی ها در دسترس تمامی امتحان دهندگان USMLE هستند.

 نحوه ثبت نام

جهت ثبت درخواست برای یک مرحله USMLE، باید از طریق سازمان مقتضی درخواستی را ارسال کنید. در بعضی از مراکز 

آزمون وقت ها به سرعت پر می شوند. از امتحان دهندگان دعوت می شود تا بالفاصله بعد از دریافت گواهی زمان بندی، 

در مرکز آزمون مورد نظر وقت بگیرند.



1515

 محل مدیریت USMLE کجاست؟

مرحله ۱، مرحله CK2 و مرحله ۳ امتحانات مبتنی بر کامپیوتر هستند، که تحت نظارت مراکز Prometric می باشند. مرحله 3، تنها در 

ایاالت متحده و قلمروهای آن اجرا می شود. جهت اطالع از نزدیک ترین مرکز آزمون به شما، به وب سایت Prometric مراجعه کنید.

 USMLE: هدف، قالب و مدت زمان

قالبمرحله & هدف
مدت زمان

)شامل- زمان های 

استراحت هم می شود(

اطالعات بیشتر

مرحله 1، میزان شناخت و توانایی 

کارگیری  به  در  آزمون دهنده 

در  بنیادی  علوم  مهم  مفاهیم 

طبابت پزشکی، را با تاکید ویژه 

بر اصول و مکانیسم های زیربنایی 

سالمتی، بیماری ها و شیوه های 

درمانی ارزیابی می کند.

حدود ۲۸۰ سوال چندگزینه ای که به هفت   

قسمت ۶۰ دقیقه ای تقسیم می شود.

سراسر    در  کامپیوتر  بر  مبتنی  امتحانات 

Pro� آزمون مراکز  نظارت  تحت   جهان 

metric هستند.

امتحان یک 

روزه، تقریبا 8 

ساعت

بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

در مورد مرحله 1، از جمله ثبت 

درخواست، مواد تمرینی و به 

سایت  وب  به  ها  رسانی  روز 

USMLE مراجعه کنید.

مرحله ۲، توانایی آزمون دهنده 

پزشکی،  دانش  به کارگیری  در 

علم  شناخت  و  مهارت ها 

بالینی ضروری برای مراقبت از 

بیمار تحت نظارت، با تاکید بر 

از  ترویج سالمتی و جلوگیری 

بیماری را ارزیابی می کند.

  :)CK( علم بالینی

حدود ۳۱۸ سوال چند گزینه ای که به هشت   

قسمت ۶۰ دقیقه ای تقسیم می شود.

سراسر    در  کامپیوتر  بر  مبتنی  امتحانات 

آزمون مراکز  نظارت  تحت   جهان 

 Prometric هستند.

امتحان یک 

روزه، تقریبا 9 

ساعت

بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

جمله  از   ،2 مرحله  مورد  در 

ثبت درخواست، مواد تمرینی 

وب  به  ها  رسانی  روز  به  و 

سایت USMLE مراجعه کنید.

مرحله ۳، توانایی آزمون دهنده 

در به کارگیری دانش پزشکی و 

پزشکی  زیست  علم  شناخت 

و بالینی ضروری برای طبابت 

بر  تاکید  با  را  نظارت  بدون 

صورت  به  بیمار  مدیریت 

سرپایی ارزیابی می کند.

بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

جمله  از   ،2 مرحله  مورد  در 

ثبت درخواست، مواد تمرینی 

وب  به  ها  رسانی  روز  به  و 

سایت USMLE مراجعه کنید.

مستقل  طبابت  اساس   :1 روز 

در  آزمون دهنده  دانش   1)FIP(

پزشکی  و  علمی  اصول  مورد 

مراقبت  برای  ضروری  بنیادی 

سالمتی موثر را ارزیابی می کند.

  :FIP 1 روز

تقریبًا 232 سوال چند گزینه ای که به 6   

قسمت 60 دقیقه ای تقسیم می شود.

سراسر    در  کامپیوتر  بر  مبتنی  امتحانات 

آزمون مراکز  نظارت  تحت   جهان 

Prometric هستند.

جلسه یک روزه، 

تقریبًا 7 ساعت

1. Foundations of Independent Practice
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روز 2: پزشکی بالینی پیشرفته 

)ACM(1، توانایی آزمون دهنده 

فراگیر  دانش  بکارگیری  در 

سالمتی و بیماری را در زمینه 

تظاهر  و  بیمار  مدیریت 

مورد  را  زمان  طی  در  بیماری 

ارزیابی قرار می دهد.

  :ACM 2 روز

تقریبًا 180 سوال چند گزینه ای که به 6   

قسمت 45 دقیقه ای تقسیم می شود.

بر    مبتنی  شبیه سازی  مورد  سیزده 

شبیه سازی  هر  به  )CCS(2؛  کامپیوتر 

واقعی  زمان  دقیقه   20 یا   10 حداکثر 

اختصاص داده می شود.

سراسر    در  کامپیوتر  بر  مبتنی  امتحانات 

Pro� آزمون مراکز  نظارت  تحت   جهان 

metric هستند.

جلسه یک روزه، 

تقریبًا 9 ساعت

 حق مالکیت و کپی رایت مواد امتحانی

مواد امتحانی در USMLE محرمانه بوده و دارای حق کپی رایت از برنامه USMLE هستند. چنانچه مواد امتحانی را به هر 

شکل، از جمله از طریق حفظ کردن و بازسازی آنها، بازتولید و/ یا پخش کنید، حقوق قانونی برنامه USMLE را نقض کرده 

اید. برنامه USMLE ازهر وسیله قانونی موجود برای حفاظت از مواد دارای حق کپی رایت و جبران خسارت در برابر کسانی 

که قانون کپی رایت را نقض می کنند، استفاده می کند.

USMLE واجد شرایط بودن برای مراحل

 چه کسی صالحیت اخذ USMLE را دارد؟

2 CK مرحله 1 و مرحله

برای داشتن صالحیت، باید در زمان تقاضا و روز امتحان خود در یکی از طبقه بندی های ذیل قرار داشته باشید:

دانشجوی پزشکی که به طور رسمی در برنامه دانشکده  پزشکی ایاالت متحده یا کانادایی ثبت نام کرده و در نهایت   

مدرک MD می گیرد که مورد تایید کمیته روابط آموزش پزشکی است یا فارغ التحصیل از برنامه دانشکده پزشکی 

ایاالت متحده یا کانادایی با مدرک MD مورد تایید کمیته روابط آموزش پزشکی است، یا

دانشجوی پزشکی که به طور رسمی در برنامه دانشکده  پزشکی ایاالت متحده یا کانادایی ثبت نام کرده و در نهایت   

مدرک DO می گیرد که مورد تایید کمیته اعتباربخشی دانشکده استئوپاتی است یا فارغ التحصیل از برنامه دانشکده 

پزشکی ایاالت متحده یا کانادایی با مدرک DO مورد تایید کمیته اعتباربخشی دانشکده استئوپاتی است، یا

دانشجوی پزشکی که به طور رسمی در دانشکده پزشکی خارج از ایاالت متحده و کانادا ثبت نام کرده است و یا   

از آن فارغ التحصیل شده است که این دانشکده در فهرست جهانی دانشکده های پزشکی قرار دارد و با شرایط 

ECFMG در تطابق است و دیگر معیارهای صالحیتی ECFMG را برآورده می سازد.

1. Advanced Clinical Medicine

2. computer�based case simulations
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اگر از دانشکده پزشکی اخراج شده یا انصراف داده باشید، صالحیت الزم برای USMLE را ندارید، حتی اگر نسبت به 

تصمیم مدرسه مبنی بر اخراج شما درخواست تجدید نظر داده یا به شکلی دیگر نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده 

باشید. اگر در مرخصی هستید، قبل از ثبت درخواست خود لطفًا با سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام می کند 

مورد  در  اطالع رسانی  کنید. عدم  بررسی  آزمون  از  قبل  کرده اید،  نام  ثبت  قبال  انجام دهید؛ چنانچه  را  الزم  هماهنگی 

وضعیت خود به سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، می تواند رفتار خالف قاعده تشخیص داده شده و 

به صورت یادداشتی دائمی در گزارشات و رونوشت های مربوط به نمره USMLE شما گنجانده شود.

مرحله 3

به منظور واجد شرایط بودن برای مرحله سوم قبل از ارسال درخواست خود باید:

مرحله 1 و CK 2 را بگذرانید، و  

مدرک MD یا مدرک OD را از از یک دانشکده کانادایی یا ایاالت متحده مورد تایید LCME یا COCA بگیرید، یا  

مدرکی معادل مدرک MD از یک دانشکده پزشکی خارج از ایاالت متحده و کانادا که در فهرست جهانی دانشکده های   

پزشکی قرار دارد و شرایط ECFMG را برآورده می کند، بگیرید و گواهی ECFMG را داشته باشید

به منظور داشتن صالحیت برای مرحله ۳، برنامه USMLE توصیه می کند که متقاضیان حداقل دوره آموزشی کارشناسی 

ارشد یکساله ای را در یک برنامه آموزش پزشکی مورد تایید ایاالت متحده که شرایط صدور مجوز هیئت دولتی را دارد، 

گذرانده باشند و یا نزدیک به پایان دوره باشند.

 تغییر در وضعیت صالحیت

اگر بعد از ارسال درخواست خود، اما قبل از تاریخ )های( زمان بندی شده آزمون وضعیت صالحیت شما برای یک مرحله 

یا مولفه مرحله تغییر کرد، باید فورًا به سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، اطالع دهید. قصور در 

اطالع رسانی در مورد تغییر وضعیت خود به سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، ممکن است رفتار 

نابهنجار تعبیر شود. چنانچه شما مرحله یا مولفه مرحله ای را بدون داشتن صالحیت برای آن اخذ کنید، ممکن است 

نتایج مربوط به آن امتحان گزارش نشود یا در صورتی که قباًل گزارش شده باشد، ممکن است بنابه صالحدید برنامه 

USMLE باطل اعالم شود.

 فارغ التحصیلی از دانشکده های پزشکی که در ایاالت متحده یا کانادا مورد تایید نیستند

اگر شما از یک دانشکده پزشکی که مورد تایید ایاالت متحده و کانادا نیست، فارغ التحصیل شده باشید و به عنوان یک 

پزشک از سوی مرجع صدور پروانه طبابت ایاالت متحده شرایط صدور مجوز اولیه را داشته باشید، ممکن است تنها بنا 

به درخواست ویژه آن مرجع، USMLE را دریافت کنید. مرجع صدور پروانه طبابت باید قبل از از تقاضای شما برای هر 

مرحله، درخواستی مبنی بر حمایت از شما به دبیرخانه USMLE ارسال کند.

 ترتیب مراحل

چنانچه واجد شرایط الزم برای احراز صالحیت باشید، می  توانید مرحله ۱ و مرحله CK ۲ را به هر ترتیبی طی کنید. مرحله 

3 را تنها پس از گذراندن مرحله ۱ و مرحله CK ۲  می توانید طی کنید.
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 تعداد دفعات شرکت در امتحان و محدودیت های زمانی

آزمون دهنده نمی تواند بیش از ۶ بار در یک مرحله یا مولفه مرحله شرکت کند، که شامل دفعاتی که کامل نشده اند نیز 

هست. صرف نظر از زمان امتحانات، تمامی دفعات شرکت در یک مرحله یا مولفه مرحله شمارش می شوند.

به دست   FSMB سایت  وب  از  می توانید  را  طبابت  پروانه  برای صدور  وضعیت  این  ویژه  شرایط  به  مربوط  اطالعات 

به  مربوط  استثنائات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  برای  باید   ،)MD/PhD )مثاًل  ترکیبی  مدرک  با  دانشجویان  نکته:  آورید. 

محدودیت های زمانی به وب سایت USMLE مراجعه کنند.

 شرکت مجدد در امتحانات ناموفق

در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه شما نمی توانید در یک مرحله یا مولفه مرحله بیش از 3 بار شرکت کنید. امتحانات دفعه 

چهارم و بعد از آن باید حداقل ۱۲ ماه بعد از اولین بار و حداقل ۶ ماه بعد از آخرین باری باشد که در آن امتحان شرکت 

کرده اید. این قانون شامل موارد امتحانی که ناقص مانده اند نیز می شود.

 شرکت مجدد در مراحلی که قباًل گذرانده اید

را گذرانده باشید، مجاز به شرکت مجدد در آن نیستید، مگر آنکه محدودیت  اگر شما یک مرحله یا مولفه مرحله ای 

 USMLE زمانی اعالم شده از سوی مرجع صدور پروانه طبابت برای تکمیل تمامی مراحل یا دیگر مرجع مورد تایید برنامه

را رعایت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت USMLE مراجعه کنید. اگر هنوز مرحله ۳ را نگذرانده اید و الزم 

است که به منظور رعایت محدوده زمانی اعالم شده توسط مرجع صدور پروانه طبابت یا دیگر مرجع مورد تایید برنامه 

USMLE، مجددا در امتحان شرکت کنید، باید بدانید که اگر در امتحان مجدد رد شوید دیگر صالحیت شرکت در مرحله ۳ 

را نخواهید داشت. برای اینکه واجد شرایط الزم برای شرکت در مرحله ۳ باشید، باید در آخرین امتحاناتی که به منظور 

دستیابی به این شرایط برگزار شده اند، عملکرد قابل قبولی داشته باشید.

 پزشکانی که قباًل مجوز گرفته اند

اگر قباًل از مرجع صدور پروانه پزشکی ایاالت متحده بر اساس دیگر امتحانات صدور مجوز، مثل امتحان صدور مجوز 

متحده  ایاالت  استئوپاتی  طبابت  پروانه  صدور  فراگیر  امتحان  یا   NBME تایید  مورد  امتحانات   ،1)FLEX(  فدراسیون 

 USMLE 2 توسط هیئت ملی آزمونگران پزشکی استئوپاتی، پروانه طبابت گرفته اید، صالحیت شرکت در)COMLEX-USA(

را ندارید. لطفًا در صورت داشتن سوال در مورد وضعیت صالحیت خود با سازمان ثبت نامی مناسب تماس بگیرید.

1. Federation Licensing Examination

2. Comprehensive Osteopathic Medical Licensing Examination of the United States
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درخواست شرکت در آزمون و زمان بندی تاریخ امتحان خود

 مواد تقاضا

2 CK مرحله 1 و

 NBME باید طبق دستورات موجود در وب سایت COCA و LCME دانشجویان و فارغ التحصیالن برنامه های مورد تایید

تقاضای شرکت در مرحله 1 و مرحله CK 2 را کنند. دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده های پزشکی خارج از ایاالت 

متحده و کانادا باید طبق دستورالعمل موجود در وب سایت ECFMG تقاضای شرکت در مرحله 1 و مرحله CK 2 را کنند.

چنانچه از دانشکده پزشکی انصراف داده یا اخراج شده باشید، واجد شرایط USMLE نیستید، حتی اگر نسبت به تصمیم 

دانشکده درخواست تجدید نظر داده یا به وضعیت خود اعتراض داشته باشید.

مرحله 3

فارغ التحصیالن دارای مدرک MD یا OD از دانشکده پزشکی مورد تایید LCME یا COCA و فارغ التحصیالن دانشکده های 

پزشکی خارج از ایاالت متحده و کانادا که در فهرست جهانی دانشکده های پزشکی قرار دارند و با شرایط ECFMG تطابق 

دارند می باید طبق دستورالعمل های موجود در وب سایت FSMB تقاضای شرکت در مرحله 3 را کنند.

 آزمون دهندگان دارای معلولیت متقاضی تسهیالت امتحان

برنامه USMLE طبق قانون آمریکایی های دارای معلولیت، تسهیالتی منطقی برای آزمون دهندگان دارای معلولیت فراهم 

می کند. اگر چنین معلولیتی دارید و متقاضی تسهیالت امتحان هستید، قبل از تقاضضا برای شرکت در هر مرحله یا 

مولفه مرحله، جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تسهیالت امتحان، از جمله رویه ها و الزامات مستند سازی، به وب 

سایت USMLE مراجعه کنید.

 آزمون دهندگانی که به زمان استراحت بیشتری نیاز دارند

آزمون دهندگان دارای شرایط فیزیکی یا سالمتی که نیازمند زمان استراحت بیشتری هستند، باید فرم درخواست را پر 

کرده و همراه با نامه ای از متخصص مراقبت های بهداشتی واجد شرایط که نیاز پزشکی را اثبات می کند، ارسال کنند. 

شیر دهی )برای دوشیدن شیر( و دیابت )برای کنترل/ درمان گلوکوز خون( مثال هایی از این موارد هستند. درخواست 

زمان استراحت بیشتر باید قبل از ثبت نام برای شرکت در امتحان یک مرحله یا به محض ثبت نام انجام شود.

1)PIE( اقالم شخصی مستثنی 

به همراه داشتن اقالم شخصی غیر مجاز در حوزه های امن مرکز آزمون ممنوع است. در شرایط محدود و خاصی امکان 

از اقالم شخصی مورد تایید که ممکن است در حوزه امن آزمون، مشروط به  استثنا قائل شدن وجود دارد. فهرستی 

بازرسی توسط کارکنان مرکز آزمون، مجاز باشند در وب سایت USMLE موجود است.

در روز آزمون، اگر مریض هستید، دچار استرس غیر عادی شده اید، یا برای امتحان آماده نیستید، نباید فکر کنید که 

را در  از جزئیات بیشتر درباره زمان بندی مجدد با سازمانی که شما  مجبور به شرکت در امتحان هستید. برای اطالع 

امتحان ثبت نام کرده است تماس بگیرید.

1. PERSONAL ITEM EXCEPTIONS
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 تقاضای شرکت در امتحان و زمان بندی برای آن

اخذ دوره صالحیت و زمان بندی مولفه مرحله

تاریخ امتحان خود

اطالعات بیشتر

2 CK باید   مرحله 1 و امتحان،  در  شرکت  برای  تقاضا  هنگام 

دوره صالحیتی که می خواهید در آن آزمون 

دهید را انتخاب کنید.

گواهی    شود،  تکمیل  شما  نام  ثبت  وقتی 

زمان بندی همراه با دوره صالحیت شما صادر 

می شود. گواهی زمان بندی خود را از طریق 

ایمیل دریافت خواهید کرد. 

جهت    زمان بندی،  گواهی  اخد  از  پس 

Pro�  زمان بندی تاریخ امتحان به وب سایت

از 6  metric مراجعه کنید. زمان بندی پیش 

ماه در دسترس نیست.

مجدد    زمان بندی  به  مجاز  خود  صالحیت  دوره  در 

هستید؛ چنانچه در طول 30 روز قبل از وقت برنامه ریزی 

شده، برنامه را تغییر دهید، باید هزینه بپردازید.

اگر نمی توانید در دوره صالحیت خود امتحان دهید، با   

کرده است  نام  ثبت  امتحان  برای  را  سازمانی که شما 

قبلی  صالحیت  دوره  تمدید  برای  تا  بگیرید  تماس 

درخواست دهند. برای این خدمات باید هزینه بپردازید.

اگر در دوره صالحیت اصلی یا تمدید شده در امتحان   

شرکت نکنید، باید با ارسال تقاضانامه جدید و پرداخت 

قابل  هزینه  دهید.  درخواست  مجددًا  هزینه )ها( 

بازپرداخت یا انتقال نیستند.

باید   مرحله 3 امتحان،  در  شرکت  برای  تقاضا  هنگام 

دوره صالحیتی که می خواهید در آن آزمون 

دهید را انتخاب کنید.

گواهی    شود،  تکمیل  شما  نام  ثبت  وقتی 

زمان بندی همراه با دوره صالحیت شما صادر 

می شود. گواهی زمان بندی خود را از طریق 

ایمیل دریافت خواهید کرد. 

جهت    زمان بندی،  گواهی  اخد  از  پس 

زمان بندی تاریخ های امتحان به وب سایت 

Prometric مراجعه کنید. 

مجدد    زمان بندی  به  مجاز  خود  صالحیت  دوره  در 

هستید؛ چنانچه در طول 30 روز قبل از وقت برنامه ریزی 

شده، برنامه را تغییر دهید، باید هزینه بپردازید.

دهید،    امتحان  خود  صالحیت  دوره  در  نمی توانید  اگر 

کرده  نام  ثبت  امتحان  برای  را  شما  که  سازمانی  با 

صالحیت  دوره  تمدید  برای  تا  بگیرید  تماس  است 

هزینه  باید  خدمات  این  برای  دهند.  درخواست  قبلی 

تمدید  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  بپردازید. 

دوره صالحیت به وب سایت FSMB مراجعه کنید.

اگر در دوره صالحیت اصلی یا تمدید شده در امتحان   

شرکت نکنید، باید با ارسال تقاضانامه جدید و پرداخت 

قابل  هزینه  دهید.  درخواست  مجددًا  هزینه )ها( 

بازپرداخت یا انتقال نیستند.
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روز امتحان و آزمون

اجرای مراحل USMLE تحت نظارت کارنان مرکز آزمون، به صورت فردی و از طریق ضبط صدا و تصویر است. الزم است 

تا کارکنان مرکز آزمونه هرگونه نقض قوانین USMLE یا مرکز آزمون را گزارش دهند. در طی کل امتحان شما ملزم به 

پیروی از دستورات کارکنان مرکز آزمون هستید؛ قصور در انجام این امر می تواند رفتار نابهنجار تعبیر شده و موجب درج 

یادداشتی دائمی در رونوشت شما شود. کارکنان مرکز آزمون مجاز به پاسخ به سواالت شما پیرامون ثبت نام، محتوا یا 

قالب امتحان، یا نرم افزار آزمون دهی، نمره دهی یا آزمون دهی مجدد نیستند.

 قوانین اجرایی و مقررات آزمون

به هنگام ارسال تقاضای شرکت در USMLE، با موارد ذیل موافقت می کنید:

شما فردی با نام عنوان شده در گواهی زمان بندی برای امتحان هستید..1 

 در هیچ زمانی، از جمله زمان امتحان یا استراحت به دنبال کمک غیر مجاز )تقلب( نباشید..1 

و...(، .1  کتاب  )جزوه،  مطالعه  مواد  فرمول ها،  از جمله  ممنوعه،  مواد  آزمون  مرکز  امن  در حوزه های  هنگام حضور   به 

یادداشت، کاغذ یا هرگونه وسایل الکترونیکی به همراه نخواهید داشت.

 تمامی متعلقات شخصی، از جمله تلفن، ساعت، پیجر، تبلت، ایپد/مدیا پلیر، مانیتور های فیتنس )تناسب اندام( و .1 

ردیابی، هر وسیله با قابلیت انتقال و دریافت )مثل بلوتوث(، فرمول ها، مواد مطالعه، کاغذها، مداد/خودکار و کیف و/

یا کیف پول خود را قبل از ورود به اتاق امتحان در قفسه یا اتاقک قرار می دهید.

 در طول امتحان مبتنی بر کامپیوتر )مراحل CK ،1 2، 3(، تنها زمانی که صفحه زمان استراحت بر روی مانیتور شما ظاهر .1 

شود، ایستگاه امتحان را برای استراحت ترک می کنید. چنانچه به رخداد نگار مرکز آزمون اینطور نشان دهید که صفحه 

زمان استراحت شما ظاهر شده است، در حالیکه اینطور نیست، قوانین اجرایی را نقض می کنید.

استراحت مجاز .1  زمان  آزمون و در  از حوزه  تنها در خارج   ،)3 ،2  CK  ،1 )مراحل  کامپیوتر  بر  امتحان مبتنی   در طول 

می توانید از تلفن یا دیگر وسایل ارتباطی استفاده کنید.

به هیچ شکل محتوای امتحان را از مرکز آزمون حذف نخواهید کرد..1 

 اصل محرمانگی مطالب را حفظ خواهید کرد، از جمله موارد چندگزینه ای و محتوای موردی مربوط به شبیه سازی .1 

نمی شود. مطالب  موارد محدود  این  به  تنها  البته  که   ،Premium )Premium CCS( کامپیوتر  بر  مبتنی  موردی  سازی 

امتحان را از طریق ضبط، حفظ کردن یا به هر شکل دیگری بازتولید نمی کنید یا برای بازتولید آن تالش نمی کنید. 

اطالعات مربوط به محتوای امتحان را نیز در اختیار شخص دیگری قرار نمی دهید، از جمله افرادی که ممکن است 

به جای دیگران در امتحان شرکت کنند یا افراد دیگر را برای امتحان آماده کنند. این محدودیت شامل پست کردن 

محوای امتحان و یا پاسخ  بر روی اینترنت نیز است.

روی هیچ چیز دیگری به غیر از تخته های یادداشت نمی نویسید..1 

اگر این قوانین اجرایی را نقض کنید، پیش از تکمیل امتحان خود از مرکز آزمون بیرون فرستاده می شوید. همچنین 

مدارک مربوط به نقض هرنوع قانون حاکم بر آزمون، از جمله این قوانین اجرایی، موجب می شود تا طبق رویه ها و 

سیاست های USMLE در مورد رفتار نابهنجار، اقداماتی صورت گیرد. اگر مشخص شود که رفتار نابهنجاری انجام داده اید، 
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این موضوع در گزارش نمره و رونوشت ها ذکر می شود، ممکن است در آینده از شرکت در USMLE محروم شده و نمره 

شما باطل اعالم شود.

 متعلقات شخصی- مواردی که می توانید با خود به اتاق آزمون بیاورید

اقالم شخصی در حوزه های امن مرکز آزمون ممنوع هستند. در امتحانات مبتنی بر کامپیوتر، تنها اقالمی که مجاز هستند 

از  باید  بازرسی گوش گیر ها  زمان  در  بدون سیم هستند.  نرم  فوم  از جنس  بیاورید، گوش گیر هایی  آزمون  اتاق  به  تا 

بسته بندی خود خارج و آماده بازرسی توسط کارکنان مرکز آزمون باشند و در طول زمان های استراحت در ایستگاه کاری 

شما بمانند. برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت USMLE مراجعه کنید.

در تمامی مراحل، اگر اقالم شخصی را با خود به مرکز آزمون بیاورید، باید آنها را در یک قفسه کوچک در خارج از حوزه 

آزمون قرار دهید. وسایل الکترونیکی باید خاموش باشند؛ کم کردن صدای آنها کافی نیست. تمامی اقالم شخصی مورد 

بازرسی قرار می گیرند.

 ورود به آزمون

مراحل بازرسی

مرحله 1، مرحله CK 2 و مرحله 3

باید ۳۰ دقیقه قبل از وقت مقرر آزمون در محل آزمون حضور داشته باشید. چنانچه بعد از وقت مقرر برسید، ممکن 

است پذیرفته نشوید. اگر بیشتر از ۳۰ دقیقه بعد از از وقت مقرر آزمون در محل حاضر شوید، پذیرفته نمی شوید و باید 

برای زمان بندی مجدد آزمون خود هزینه بپردازید. تاریخ های آزمون که مجدد زمان بندی می شود باید در دوره صالحیت 

شما باشند.

تمامی مراحل

به هنگام حضور در مرکز آزمون، باید نسخه کاغذی یا الکترونیکی از گ.اهی زمان بندی خود و یک کارت شناسایی معتبر، 

منقضی نشده و صادره از دولت به همراه داشته باشید. لطفًا جهت اطالع از دیگر شرایط شناسایی، گواهی زمان بندی 

خود را بررسی کنید. اشکال قابل قبول کارت شناسایی که منقضی نشده باشد، عبارتند از:

گذرنامه  

گواهینامه رانندگی با عکس  

کارت ملی  

دیگر مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت  

نام شما، بر روی گواهی زمان بندی، باید دقیقًا با نام شما بر روی کارت شناسایی تطابق داشته باشد. کارت شناسایی   

گواهی  موارد مستثنی محدود،  و  از جزئیات  اطالع  برای  لطفًا  باشد.  از شما  آخرین عکس  و  امضا  دارای  باید 

زمان بندی خود را بررسی کنید. اگر نام نام ذکر شده در گواهی زمان بندی شما نادرست است، فورًا با سازمانی که 

شما را برای آزمون ثبت نام کرده است، تماس بگیرید.
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اگر در هرکدام از روزهای آزمون، گواهی زمان بندی خود به صورت کاغذی یا الکترونیکی )مثال از طریق تلفن هوشمند( 

و کارت شناسایی قابل قبول را به همراه نداشته باشید، اجازه ورود به آزمون را نخواهید داشت و باید برای زمان بندی 

مجدد آزمون خود هزینه بپردازید. تاریخ های آزمون که مجدد زمان بندی می شود باید در دوره صالحیت شما باشند.

رویه های امنیتی  

برای مرحله 1، مرحله CK 2 و مرحله 3

در طول بازرسی، کارکنان مرکز آزمون با دستگاه اسکنر دستی یا عبوری که برای شناسایی اقالم ممنوع طراحی شده است، 

بازرسی خواهیخواهند کرد و از شما می خواهند تا جیب هایتان را خالی کنید و پیش از ورود به اتاق آزمون آنها را در 

بیرون بگذارید تا اطمینان حاصل شود که هیچ نوع اقالم ممنوعه ای به همراه ندارید. بعد از استراحت، هر بار که به اتاق 

آزمون باز می گردید، از شما خواسته می شود تا این مراحل را تکرار کنید. عالوه بر این، کارت شناسایی و اثر انگشت شما 

به صورت الکترونیکی بررسی می شود و باید در هر بار ورود و خروج به اتاق آزمون، رخداد نگار مرکز آزمون را امضا کنید.

قبل از ورود به اتاق آزمون، کارکنان مرکز آزمون به شما سطوح نوشتاری چندالیه و مارکرهایی برای یادداشت برداری   

و محاسبه در طول جلسه آزمون می دهند. به شما دستور داده می شود تا نام و شماره شناسایی داوطلبی خود 

را که بر روی گواهی زمان بندی وجود دارد، بر روی صفحات نوشتاری بنویسید. سطوح نوشتاری و مارکرها، تنها 

باید در ایستگاه آزمون مختص شما و بعد از وارد کردن شماره شناسایی داوطلبی خود در کامپیوتر برای شروع 

جلسه آزمون استفاده شوند. چنانچه صفحات نوشتاری شما پر شده اند و برای یادداشت برداری نیاز به صفحات 

بیشتری دارید، برای درخواست صفحات نوشتاری دیگر از کارکنان مرکز آزمون دست خود را باال ببرید. در پایان 

جلسه آزمون، باید صفحات نوشتاری را به کارکنان مرکز آزمون بازگردانید. بر روی هیچ چیز دیگری )مثل پوست، 

لباس، دستمال( به غیر از صفحات نوشتاری چیزی ننویسید. عدم رعایت این موضوع می تواند رفتار نابهنجار از 

سوی شما تعبیر شود.

کارکنان مرکز آزمون شما را تا ایستگاه آزمون مختص خود همراهی می کنند و دستورالعمل های مختصری در مورد   

نحوه استفاده از تجهیزات کامپیوتر به شما می دهند. برای شروع امتحان باید شماره شناسایی داوطلبی خود را 

وارد کنید. قبل از هر امتحان آموزشی اجمالی1 داده می شود. قبل از آغاز امتحان یا در طول آموزش بررسی صدای 

هدفون های صوتی را اجرا کنید، تا در صورتی و جود مشکل، پیش از آغاز امتحان حل شود.

تمامی مراحل  

هیچ گونه تسهیالتی برای منتظر ماندن خانواده و دوستان در مرکز آزمون وجود ندارد؛ لطفًا به صورتی برنامه ریزی   

کنید که آنها را پس از پایان امتحان در جای دیگری مالقات کنید. تمامی آزمون دهندگان باید جهت بازرسی بصری 

از نزدیک توسط مدیر مرکز آزمون، عینک های خود را بردارند. طال و جواهر، به جز حلقه نامزدی و ازدواج، ممنوع 

است. اکسسوری های مو، مثل کلیپس، شانه، سنجاق یا هدبند باید بازرسی شوند.

ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که در صورت هرگونه اقدام از سوی شما که اعتبار، تمامیت یا امنیت   

USMLE را به خطر اندازد، از جمله به همراه داشتن یا استفاده از اقالم ممنوعه، به امتحان شما خاتمه دهیم.

1. A brief tutorial
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 زمان استراحت

مرحله 1، مرحله CK 2 و مرحله 3

زمان های  و  به هر قسمت  زمان مختص  کامپیوتر  و  است  ریزی شده  برنامه  زمان مشخصی  برای مدت  آزمون شما 

استراحت را پیگیری می کند. در آغاز آزمون، به طور کلی ۴۵ دقیقه زمان استراحت برای وقفه های مجاز و گذار کامپیوتر 

بین قسمت ها را دارید. وقفه های مجاز شامل زمان هایی می شود که بین قسمت های آزمون می گذرانید، چه در صندلی 

خود بمانید یا اتاق آزمون را ترک کنید. اگر قسمت آموزشی یا دیگر قسمت های آزمون را زودتر کامل کنید، مدت زمان 

باقیمانده به کل زمان استراحت شما افزوده می شود.

وقتی یک قسمت از آزمون را آغاز می کنید، نمی توانید اتاق را ترک کنید )به جز شرایط اورژانسی(. اگر به دلیل وضعیت 

اورژانسی ضخصی اتاق را ترک کنید و در زمان وقفه مجاز نباشید، آن قسمت از آزمون و ساعت ها به کار خود ادامه 

می دهند و مرکز آزمون این اتفاق را به برنامه USMLE گزارش می کند. عالوه بر این، صفحه وقفه غیر مجاز، که در قسمت 

آموزش توضیح داده می شود، بعد از یک دوره غیر فعال بودن معین بر روی مانیتور ظاهر می شود. پس از ظاهر شدن 

صفحه وقفه غیر مجاز، برای ادامه امتحان باید شماره شناسایی داوطلبی خود را وارد کنید. هربار که اتاق آزمون را ترک 

می کنید، باید از برنامه کامپیوتری خارج شده )Sign out( و بعد از بازگشت، وارد شوید )Sign in(. در هربار ورود به برنامه 

کامپیوتری باید هویت خود را اعالم کنید.

اگر از زمان استراحت تخصیص یافته یا جمع شده تجاوز کنید، مقدار زمان مازاد از زمان کل آزمون شما کسر می شود. 

از ویژگی صورت خالصه کارکرد )که در قسمت آموزش در روز آزمون برای شما توضیح داده  برای پیگیری زمان خود 

می شود( استفاده کنید.

 آغاز و تکمیل آزمون

مرحله 1، مرحله CK 2 و مرحله 3

پس از آغاز امتحان، نمی توانید آن امتحان را لغو یا مجددًا برنامه ریزی کنید. اگر در طول آزمون با مشکلی در کامپیوتر 

مواجه شدید، فورًا به کارکنان مرکز آزمون اطالع دهید. نرم افزار آزمون به صورتی طراحی شده است که آزمون را بدون 

اتالف وقت، در جایی که قطع شده است، مجددا راه اندازی می کند.

جلسه آزمون شما زمانی به پایان می رسد که شما کل قسمت ها را شروع و به پایان رسانده باشید یا کل زمان آزمون شما 

به پایان رسیده باشد. درطول وارسی اعالنی مبنی بر حضور در آزمون دریافت خواهید کرد. اگر آزمون شما برای چند روز 

برنامه ریزی شده است، از به همراه داشتن یک نسخه از گواهی زمان بندی خود در هر روز آزمون اطمینان حاصل کنید، 

در غیر این صورت به شما اجازه شرکت در آزمون داده نمی شود.

در موارد نادری که مشکل فنی اتفاق می افتد و سیستم به شما اجازه تکمیل امتحان را نمی دهد، لطفًا توضیحی کتبی 

در مورد این اتفاق به خدمات اجرایی آزمون در NBME ارسال کنید. خدمات اجرایی آزمون باید اعالن شما را طی 10 روز 

از تاریخ آزمون دریافت کند، در غیر این صورت امکان بررسی کامل مسئله شما وجود ندارد. نامه مراسالتی شما باید 

شامل نام، شماره شناسایی USMLE شما، نام امتحان )مرحله 1، مرحله CK 2، مرحله 3(، تاریخ اجرا همراه با شرح مفصل 

از اتفاق رخ داده باشد. لطفًا حداقل ۱۵ روز کاری صبر کنید تا گزارش شما بررسی و ارزیابی گردد. نتایج بررسی به صورت 

اعالنی کتبی به دست شما می رسد.
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اگر شما امتحان را آغاز کنید اما آن را به دالیلی به غیر از مشکل فنی یا اتمام زمان آزمون به پایان نرسانید، باید فورًا 

دالیل خود را به صورت مفصل برای خدمات اجرایی آزمون بنویسید. شرکت در آزمون شما به صورت ناتمام در رونوشت 

USMLE شما ذکر می شود.

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه گزارش مشکل در روند اجرایی آزمون، به وب سایت USMLE مراجعه کنید.

اگر به نظر برسد که فرد آزمون دهنده برای کارکنان مرکز آزمون ریسک سالمتی یا امنیتی دارد، برنامه USMLE آزمون دهنده 

را از تکمیل امتحان منع می کند و یا شرایطی را برای آزمون مجدد فراهم می کند. چنین شرایطی شامل عالئم بیماری 

)مثل سرفه یا عطسه مداوم( در طول امتحان، ضایعات پوستی قابل مشاهده یا خونریزی فعال است، البته تنها محدود 

به این موارد نمی شود.

اگر در روز امتحان احساس ناخوشی داشتید،قویًا از شما می خواهیم تا مجددًا امتحان خود را زمان بندی کنید. اگر در 

طول امتحان بیمار شدید، فورًا به مراقبین اطالع دهید.

USMLE تمام تالش خود را می کند تا مطمئن شود که اطالعات ثبت نامی شما به درستی پردازش می شود و امتحانات 

مرحله ای به درستی آماده، اجرا و نمره دهی شوند. در صورت وقوع رویدادهای غیر احتمالی که موجب بروز خطا در 

 USMLE شما می شوند، برنامه USMLE شما یا گزارش نمرات USMLE آماده سازی، پردازش، اجرا یا نمره دهی به امتحان

اقدامات منطقی جهت اصالح خطا را انجام می دهد یا در صورت امکان به شما اجازه امتحان مجدد بدون پرداخت 

هزینه اضافی را می دهد یا امکان باز پرداخت هزینه امتحان را فراهم می کند. این موارد راه حل های انحصاری موجود 

برای آزمون دهندگان در صورت بروز خطا در روند ثبت نام، آماده سازی، پردازش، اجرای امتحان، نمره دهی یا گزارش 

نمرات است.

نمره دهی و گزارش نمرات

 نتایج امتحان و نمره دهی

برنامه USMLE در تمامی امتحانات مرحله ای یک نتیجه رد یا قبولی پیشنهادی دارد. استانداردهای عملکردی پیشنهادی 

قبولی  یا  رد  برای  تعیین شده ای  پیش  از  درصد  نتیجه، هیچ  در  معینی هستند.  مهارت  بر سطح  مبتنی   USMLE برای 

آزمون دهندگان وجود ندارد. حداقل سطح قبولی پیشنهادی به صورت دوره ای بررسی شده و ممکن است هر زمانی 

تعیین و تنظیم گردد. اعالن بررسی و تعیین و تنظیم در وب سایت USMLE پست می شود. در امتحانات چند گزینه ای، 

معمواًل  وجود،  این  با  است.  متفاوت  مرحله  هر  در  دیگر  قالب  به  قالبی  از  و  مرحله  هر  در  پاسخ های صحیح  درصد 

آزمون دهندگان برای کسب نمره قبولی باید به ۶۰ درصد از موارد، پاسخ درست دهند.

در مرحله 3، عملکرد شما در شبیه سازی های موردی و نمره مرحله 3 شما اثر گذار است و می تواند باعث رد یا قبولی 

شما شود. سهم نسبی نمره در شبیه سازی های موردی، بیشتر از زمان تخصیص یافته برای تکمیل شبیه سازی های موردی 

نیست.

لطفًا جهت کسب اطالع از اطالعات به روز در مورد حداقل نمرات قبولی، داده های اجرایی امتحان و روش کلی نمره دهی 

به وب سایت USMLE مراجعه کنید.
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 گزارش نمره

دسترس پذیری نمره

نتایج امتحانات مبتنی بر کامپیوتر )مرحله 1، مرحله CK 2، مرحله 3(، معمواًل ۳ تا ۴ هفته بعد از تاریخ امتحان شما در 

دسترس خواهند بود. با این حال، عواملی ممکن است باعث تاخیر در گزارش نمره شوند. هنگام انتخاب تاریخ امتحان 

و استعالم نتایج، باید حداقل ۸ هفته تا دریافت اعالن دسترسی به گزارش نمره صبرکنید. جهت کسب اطالعات بیشتر 

در مورد دالیل احتمالی تاخیر در نمره دهی، لطفًا به بخش اعالنات در صفحه اصلی وب سایت USMLE مراجعه کنید.

وقتی نمره شما در دسترس قرار گیرد، اعالنی از طرف سازمانی که شما را در امتحان ثبت نام کرده است برای شما ایمیل 

می شود. گزارش نمره شما در وب سایت سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، حدود ۳۶۵ روز از زمان 

اعالن از طریق ایمیل در دسترس است. بعد از حذف گزارش نمره شما از وب سایت، نمرات شما تنها به صورت رونوشت 

رسمی و در ازای پرداخت هزینه، از طریق سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، قابل ارائه می باشد. جهت 

کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست رونوشت برای خود یا شخص سوم به وب سایت USMLE مراجعه کنید.

گزارش به شخص سوم

NBME، نتایج USMLE دانشجویان و فارغ التحصیالن را به برنامه های دانشکده پزشکی مورد تایید LCME و COCA مربوط 

به آنها گزارش می کند. در مرحله 1و مرحله CK 2، اگر نمی خواهید که نتایج امتحانی به دانشکده پزشکی شما گزارش 

شود، باید حداقل طی 10 روز کاری قبل از تاریخ زمان بندی شده امتحان خود، درخواستی از حساب ایمیل ثبت شده به 

webmail@nbme�org بفرستید. برای هر امتحان باید درخواستی جداگانه ارسال شود. در مرحله 3، باید نحوه ترجیحی 

گزارش را در تقاضانامه خود مشخص کنید.

ECFMG، نتایج USMLE دانشجویان و فارغ التحصیالن را به دانشکده های پزشکی بین المللی مربوط به آنها ارائه می کند. 

در مرحله 1 و مرحله Ck 2، اگر نمی خواهید نتایج به دانشکده پزشکی شما گزارش شود، باید طی 10 روز کاری قبل از 

 )IWA( ECFMG1 تاریخ زمان بندی شده امتحان خود، برای هر امتحان درخواستی از طریق بخش برنامه های تعاملی وب

ارسال کنید.

 USMLE داده های امتحان )از جمله اطالعات اجرایی و مالقات های ثبت شده بیماران( ممکن است مورد استفاده برنامه

قرار گیرد یا به منظور تحقیقات و مقاصد دیگر که برای شما مشخص شده و یا با مجوز شما است، در اختیار اشخاص 

ثالث قرار گیرد. در تمامی موارد، داده ها محرمانه خواهند بود و آزمون دهندگان نباید در هیچ نوع نشری شناسایی شوند. 

اگر نمی خواهید داده های امتحانی شما برای چنین مقاصدی در دسترس قرار گیرند، باید تا 30 روز قبل از امتحان خود 

از طریق ارسال ایمیل به آدرس webmail@nbme�org به دبیرخانه USMLE اطالع دهید.

نمرات ناکامل

اگر شما تمامی بخش های مرحله 1، مرحله CK ۲ یا مرحله ۳ امتحان خود را باز نکنید، به امتحان شما نمره داده نمی شود 

و در رونوشت USMLE شما امتحان به صورت ناکامل گزارش می شود.

به منظور حفظ حریم خصوصی، برنامه USMLE، به هیچ کس نمرات یا نتایج را از طریق تلفن، ایمیل یا ارسال فکس ارائه 

نمی کند. روند نمره دهی برای هیچ شخص یا گروهی تسهیل یا تسریع نمی گردد.

1. ECFMG’s Interactive Web Applications
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 بازبینی نمره

در تمامی مراحل و مولفه های مراحل،روند دقیقی برای اطمینان از صحت نمرات وجود دارد، از جمله روش نمره دهی 

دوگانه که شامل سیستم های نمره دهی مستقل می شود. از این رو، تغییر در نمره یا نتیجه رد/قبولی شما بر اساس بازبینی 

انجام شده، احتمالی بعید است. تا به امروز، بازبینی نمره باعث تغییر در نمره نشده است. با این وجود، اگر می خواهید 

درخواست بازبینی نمره دهید، درخواست و هزینه خدمات را برای سازمانی که شما را در امتحان ثبت نام کرده است، 

ارسال کنید. درخواست شما باید تا ۹۰ روز بعد از از انتشار نتایج دریافت شود

برای درخواست بازبینی نمره به این وب سایت مراجعه کنیدسازمان ثبت نام کننده

NBMEhttp://examinee.nbme.org/interactive

ECFMGhttp://www.ecfmg.org/forms/steprchk.pdf

FSMB/3-http://www.fsmb.org/step

در مراحل CK ،1 2 و 3، به هنگام دریافت درخواست بازبینی نمره، پرونده اصلی پاسخ بازیابی شده و با استفاده از سیستمی 

که خارج از روال معمول پردازش است، مجددًا نمره داده می شود. سپس نمره بازبینی با نمره اصلی مقایسه می شود.

 روایی نمره

عملکرد آزمون دهنده تحت نظر است و ممکن است مورد آنالیز قرار گیرد تا خطاهایی که روایی نمره را زیر سوال می برند، 

مشخص گردد. برنامه USMLE در صورتی که پایه و اساسی صادقانه در مورد میزان درستی دانش یا شایستگی که به 

عنوان نمونه در امتحانات به کار برده است، داشته باشد، این حق را برای خود محفوظ می داند که نمرات درسطح قبولی 

یا باالتر از آن را باطل اعالم کند. سوال در مورد روایی نمره ممکن است ناشی از رفتار نابهنجار یا عوامل دیگر باشد. اگر در 

مورد روایی نمره خود سوالی داشته باشید، ممکن است نمره شما با تاخیر گزارش شود یا در انتظار تکمیل مرحله بررسی 

یا تحقیق بماند. شما فرصت ارائه اطالعاتی که به نظرتان مرتبط است را دارید. پس از بررسی و آنالیز تمامی اطالعات 

موجود، نمرات در دسته معتبر و گزارش شده یا نامعتبر و باطل دسته بندی می شوند. اگر نمره شما باطل اعالم شود، 

توضیحی باعنوان »نمره در دسترس نیست«، روز بعد از تاریخ امتحان، در پرونده شما ظاهر می شود. اگر نمره شما باطل 

اعالم شود، به شما اطالع داده شده و گزینه های شرکت مجدد در امتحان به شما پیشنهاد می شود.

 عملکرد غیر عادی

عملکرد غیر عادی و تاریخچه آزمون دهی غیر معمول می تواند بر دسترسی شما به USMLE تاثیر بگذارد. اگر عملکرد شما 

موجب نگرانی هایی در مورد آمادگی شما برای آزمون یا انگیزه شما برای قبولی شود، برنامه USMLE این حق را برای خود 

محفوظ می داند که دسترسی آتی شما را به امتحانات محدود کند یا شرایطی را برای دسترسی در آینده اعمال کند. اگر 

نمی توانید در تاریخ زمان بندی شده آزمون شرکت کنید یا آمادگی آن را ندارید، امتحان ندهید.

شرکت در امتحان به منظور آشنایی با قالب امتحان یا به هر دلیل دیگری به غیر از قبولی، ممنوع بوده و می تواند منجر 

به محدودیت در دسترسی آینده شما به USMLE شود.
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رفتار نابهنجار

 حدود رفتار نابهنجار

رفتار نابهنجار عبارت است از هر گونه اقدام از سوی متقاضیان، آزمون دهندگان، متقاضیان بالقوه یا دیگران که می توانند 

اعتبار، تمامیت یا امنیت روند USMLE را به خطر اندازند.

اگر اطالعاتی مبنی بر اقدام یا احتمال اقدام آزمون دهنده یا شخص یا نهادی دیگر دارید که امنیت USMLE را به خطر 

می اندازد و یا قصد چنین کاری را دارد، لطفًا فورًا با دبیرخانه USMLE تماس بگیرید.

 نمونه هایی از رفتار نابهنجار

نمونه اقداماتی که ممکن است رفتار نابهنجار تلقی شوند، در ادامه ذکر می کنیم، البته تنها به این موارد محدود نمی شوند:

ثبت نام و شرکت در امتحان وقتی که فاقد شرایط الزم هستید.  

جستجو، ارائه و یا اخذ دسترسی غیرمجاز به مواد امتحانی، از جمله به صورت شخصی یا آنالین که البته به این   

موارد محدود نمی شود.

بازتولید غیر مجاز مواد امتحانی به هر شکل، از جمله بازسازی از طریق حفظ کردن و یا انتشار از طریق اینترنت   

که البته به این موارد محدود نمی شود.

با    ارتباط  برقراری  برای  تالش  یا  اجتماعی(  های  رسانه  طریق  از  و  آنالین  صورت  به  جمله  )از  ارتباط  برقراری 

آزمون دهندگان دیگر، آزمون دهندگان بالقوه یا گروه رسمی یا غیررسمی آماده سازی آزمون در مورد اقالم، موارد و 

پاسخ ها در هر زمان قبل، بعد یا در حین آزمون.

  USMLE ارائه اطالعات غلط یا اظهارات اشتباه در رابطه با فرم های تقاضا، گواهی های زمان بندی یا دیگر اسناد مربوط به

شرکت در امتحانی که که فاقد شرایط الزم برای آن هستید و یا تالش برای شرکت در آن.  

شرکت و یا اقدام به شرکت در امتحان به جای شخصی دیگر یا استفاده از شخصی دیگر برای امتحان دادن به   

جای خود.

جستجو، ارائه یا اخذ کمک غیر مجاز در طول امتحان یا اقدام به انجام آن.  

یادداشت برداری به هر شکل در زمان حضور در در حوزه های امن مرکز امتحان، به جز مواد نوشتاری که بدین   

منظور در مرکز آزمون در اختیار شما قرار داده شده است.

عدم پایبندی به سیاست، رویه یا قانون USMLE یا دستورات کارکنان مرکز آزمون.  

آزار و اذیت کالمی یا فیزیکی کارکنان مرکز آزمون یا دیگر کارکنان امتحان یا دیگر رفتارهای مخرب یا غیر حرفه ای   

در طول روند ثبت نام، زمانبندی یا امتحان.

به همراه داشتن مواد غیرمجاز از جمله وسایل عکاسی، دستگاه های ارتباطی یا ضبط صدا، مانیتورهای تناسب   

اندام و ردیابی و تلفن در حوزه های امن آزمون که البته فقط به این موارد محدود نمی شود.

تغییر یا ارائه نادرست نمرات و نتایج امتحان.  

اظهارنظرهای خشونت آمیز، تهدید کننده یا غیر حرفه ای نسبت به USMLE یا کارکنان مرکز آزمون.  

  �USMLE عدم همکاری کامل در بررسی احتمال نقض قوانین
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دوره ها و مطالب آماده سازی آزمون از سوی افراد و شرکت هایی که با USMLE مرتبط نیستند، وجود دارند. استفاده، 

افشا، توضیح یا درخواست مطالب از شرکت کنندگان اخیر آزمون و یا ارائه دسترسی به سواالت یا پاسخ های امتحانات 

واقعی USMLE برای هرگونه خدمات یا برنامه های آماده سازی آزمون، غیرقانونی است. در صورت وجود شواهدی مبنی بر 

ثبت نام، شرکت یا استفاده شما از هرگونه برنامه یا خدمات آماده سازی آزمون که مطالب USMLE )سواالت یا پاسخ ها( 

را توزیع کرده یا امکان دسترسی یا استفاده از آنها را فراهم می کند یا فارومی برای به اشتراک گذاری چنین مطالبی در 

اختیار دیگران قرار می دهد، ثبت نام و یا شرکت در امتحان شما لغو شده، نمرات شما باطل اعالم شده و یا از گزارش 

آنها امتناع می گردد و ممکن است مشمول مجازات های بیشتری گردید.

 رفتار نابهنجار- روند تحقیق
برنامه USMLE در صورت دریافت اطالعاتی مبنی بر دخالت شما در رفتار نابهنجار، اقدام به تحقیق می کند. در طول این 

مدت، هر کسی که مدعی دخالت در چنین امری بوده است، از ثبت نام در امتحانات دیگر منع می شود؛ نمرات وی که 

قباًل منتشر نشده اند، در صورت وجود، کتمان می شوند؛ و قرارهای امتحانی در دست انجام لغو خواهند شد. اگر شواهد 

نشان دهنده تاثیر رفتار نابهنجار فرد مدعی بر روایی نمره باشند، طبق دستورالعمل ذکر شده در بخش نمره دهی و گزارش 

نمره این بولتن، بررسی خواهد شد.

اگر شما موضوع تحقیق USMLE باشید، به شما اطالع داده خواهد شد و فرصت ارائه اطالعاتی که به نظرتان مرتبط 

است، را دارید. افرادی که موضوع تحقیق هستند، باید همکاری کامل را داشته باشند از جمله ارائه تمامی مستندات مورد 

درخواست و صداقت در پاسخگویی به تمامی سواالت در طول مصاحباتی که از طرف برنامه USMLE انجام می شود. در 

صورت درخواست، افرادی که موضوع تحقیق هستند باید یک نسخه امضا شده به برنامه USMLE ارائه کنند که به آنها 

اجازه کسب اطالعات و پرونده ها از موسسات آموزشی و دیگر اشخاص ثالث را می دهد. عدم همکاری در روند تحقیقات 

یا ارائه اطالعات گمراه کننده یا نادرست در طول دوره تحقیق، رفتار نابهنجار شناخته می شود که می تواند مبنای عملیات 

مستقل یا دیگر اقدامات برنامه USMLE باشد.

اگر مشخص شود که شما در رفتار نابهنجار دخیل بوده اید، اطالعات مربوط به این امر در تاریخچه USMLE شما به صورت 

 USMLE دائمی ثبت خواهد شد. یادداشتی مبنی بر رفتار نابهنجار در گزارش نمره شما )در صورت اعمال پذیری( و رونوشت

ذکر خواهد شد. برنامه USMLE اطالعاتی پیرامون رفتار نابهنجار به اشخاص ثالثی که رونوشت USMLE شما را دریافت 

 USMLE می کنند یا دریافت کرده اند، ارائه می کند و ممکن است به دیگر نهادهای قانونی ذینفع، بنا به تشخیص برنامه

نیز گزارش کند. ممکن است شما از امتحانات بعدی محروم شوید و یا شرایط یا رویه های اجرایی ویژه ای برای امتحانات 

بعدی شما اعمال شود. وقتی اطالعات در مورد رفتار نابهنجار در امتحانات اسبق نشان می دهند که چنین اقداماتی به 

منظور تضمین امنیت USMLE مقتضی هستند، برنامه USMLE حق انجام چنین اقداماتی را نیز برای خود محفوظ می داند.

تماس با ما

 استعالم ثبت نام و درخواست

جهت کسب اطالعات در مورد نحوه تقاضا برای USMLE، دریافت مواد تقاضا و اطالعات پیرامون وضعیت تقاضا و گواهی 

زمان بندی خود، با سازمان مقتضی )که در ذیل ذکر شده است( تماس بگیرید.
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USMLE اطالعات تماس سازماننوع درخواستمرحله

2 CK دانشجویان و فارغ التحصیالن از دانشکده های مرحله 1 و مرحله

پزشکی در ایاالت متحده یا کانادا

NBME

خیابان مارکت 3750

3102-19104 PA ،فیالدلفیا

 /http://www.nbme.org :وبسایت

تلفن: 590-9700 )215(

 webmail@nbme.org :ایمیل

2 CK دانشجویان و فارغ التحصیالن از دانشکده های مرحله 1 و مرحله

پزشکی در خارج از ایاالت متحده یا کانادا

ECFMG

خیابان مارکت 3624

2685-19104 PA ،فیالدلفیا

 /http://www.ecfmg.org :وب سایت

تلفن: 386-5900 )215(

 info@ecfmg.org :ایمیل

که مرحله 3 پزشکی  دانشکده  التحصیالن  فارغ  تمامی 

مرحله 1 و مرحله CK 2 را گذرانده اند

FSMB

خدمات ارزیابی

Fuller Wiser 400 خیابان

3856-76039 TX ،ایولس

 /http://www.fsmb.org :وبسایت

تلفن: 869-4041 )817(

 usmle@fsmb.org :ایمیل

 استعالم مرکز آزمون و زمان بندی

در مراحل CK ،1 2 و 3، گواهی زمان بندی شما شامل دستورالعمل هایی در مورد نحوه تماس با Prometric جهت برنامه ریزی 

برای تعیین وقت آزمون است. استعالم وقت، همانند درخواست برای زمان بندی مجدد وقت آزمون در دوره صالحیت خود، 

باید به Prometric فرستاده شود. جهت کسب اطالعات در مورد محل مراکز آزمون به وب سایت Prometric مراجعه کنید.

 Prometric اگر گواهی زمان بندی دریافت کردید، اما در خصوص زمان بندی وقت خود دچار مشکلی شده اید که کارکنان

قادر به حل آن نیستند، می توانید با سازمانی که شما را برای امتحان ثبت نام کرده است، تماس بگیرید.

 استعالم در مورد مدیریت آزمون

در صورت داشتن سوال یا مساله ای پیرامون مدیریت و اجرای آزمون خود، با اداره مدیریت آزمون NBME تماس بگیرید.

توجه: مدیریت آزمون

NBME

خیابان مارکت 3750

3102-19104 PA ،فیالدلفیا

تلفن: 590-9700 )215(

 testadmin@nbme�org :ایمیل
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 مسائل امنیتی

USMLE از شما می خواهد تا اطالعات مربوط به تقلب، نقض قوانین USMLE و دیگر اقداماتی را که ممکن است موجب به 

خطر رساندن به امنیت و تمامیت USMLE شوید و شما از آن مطالع هستید را گزارش کنید. برای گزارش چنین اطالعاتی، 

لطفًا به و بسایت USMLE مراجعه کنید.

استعالمات کلی

اطالعات تکمیلی در مورد USMLE در و بسایت USMLE در دسترس است. استعالمات کلی مربوط به USMLE یا استعالمات 

مربوط به دبیرخانه USMLE را می توانید به آدرس زیر ارسال کنید:

USMLE توجه: دبیرخانه

NBME

خیابان مارکت 3750

3102-19104 PA ،فیالدلفیا

تلفن: 590-9700 )215(

 webmail@nbme�org :ایمیل

 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

با دنبال کردن USMLE در توییتر، فیسبوک و لینکدین، به روز باشید.

فهرست اختصارات

ACM Advanced Clinical Medicine:پزشک بالینی پیشرفته

ADA Americans with Disabilities Act:آمریکایی های دارای معلولیت

COCA Commission on Osteopathic College Accreditation:کمیته اعتباربخشی دانشکده استئوپاتی

CCS Computer-based Case Simulations:شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر

CIN Candidate Identification Number:شماره شناسایی داوطلب

CK Clinical Knowledge:دانش بالینی

ECFMG Educational Commission for Foreign MedicalGraduates:کمیسیون آموزشی برای فارغ التحصیالن پزشکی خارج از کشور

FLEX Federation Licensing Examination:امتحان صدور مجوز فدراسیون

FSMB Federation of State Medical Boards:فدراسیون هیئت های پزشکی ایالتی

FIP Foundations of Independent Practice:اساس طبابت مستقل

LCME Liaison Committee on Medical Education:کمیته روابط آموزش پزشکی

PIE Personal Item Exceptions:اقالم شخصی مستثنی

USMLE United States Medical Licensing Examination:امتحانات صادرکننده مجوز پزشکی ایاالت
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