
 

1

  بسمه تعالي

   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

  

  گواهينامه و دانشنامهدوره آزمو ن  سي و  ششمين نام دستورالعمل اجرايي ثبت

    ١٤٠١  شهريور ماهتخصصي فوق
  

راس  تخصصيسي و ششمين دوره آزمون گواهينامه و دانشنامه فوق به ياري خداوند متعال آزمون كتبي

دانشگاههاي علوم پزشكي  منتخب در  بصورت كاغذي ١٠/٠٦/١٤٠١نجشنبه مورخ صبح روز پ ٩ساعت 

  آزمون شفاهي در شهر تهران برگزار خواهد شد..گرديد برگزار خواهد

ام حوزه امتحاني هر داوطلب بنا به راهنماي مربوطه از سوي مركز سنجش آموزش پزشكي تعيين و در هنگ

  داوطلبان رسانيده خواهد شد. توزيع كارت ورود به جلسه به اطالع كليه

جهت آگاهي از محل  ٠٩/٠٦/١٤٠١و  ٠٨/٠٦/١٤٠١مقتضي است كليه شركت كنند گان آزمون در تاريخ 

   نمايند.شركت در آزمون كتبي و دريافت كارت به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه 

  نام:تاريخ ثبت -الف 
با مراجعه به سايت اينترنتي  ١٨/٠٥/١٤٠١لغايت  ١١/٠٥/١٤٠١توانند از تاريخ كليه داوطلبان مي

http://sanjeshp.ir  نسبت به ثبت نام اينترنتي جهت شركت در آزمون و دريافت كد رهگيري اقدام

  نمايند.(ثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي مي باشد)

ر ركت دبودن براي شكليه افراديكه در موعد مقرر ثبت نام نموده اند مي بايست جهت اطالع از واجد شرايط 

تي به سايت اينترن ٠٣/٠٦/١٤٠١لغايت  ٠١/٠٦/١٤٠١آزمون و يا رفع نقص مستندات ارسالي در تاريخهاي 

  فوق الذكر مراجعه نمايند.

  نام:شرايط و ضوابط الزم جهت ثبت –ب 
  

ره ) دو١٥/٠٩/١٤٠١آذر ماه سالجاري ( ١٥هاي فوق تخصصي الزم است تا تاريخ كليه دستياران رشته – ١

  دستياري خود را به پايان برسانند.

  داوطلبـين پذيرفتـه كليـه  ٢٤/٠٢/١٤٠١در اين دوره براساس مصوبه كميسيون موارد خـاص مـورخ
شده در مرحله تكميل ظرفيت كه با تأخير دوره مقطع فوق تخصصي خود را شروع كرده اندچنانچـه 

دوره دسـتياري خـود را بـه اتمـام  جاريحداكثر تا پايـان اسـفند مـاه سـالپس از موعد زماني مقرر 
 برسانند، مي توانند در آزمون شركت كنند.

حداكثر ظرف مدت يكسال پس از اتمام دوره آموزش  بايستتخصصي ميهاي فوقكليه دستياران رشته -  ٢

خود در آزمون گواهينامه و دانشنامه رشته مربوطه شركت نمايند و در صورت عدم شركت يك دوره 

  حاسبه خواهد شد.مردودي م

و بعد از آن)  ١٣٩٨سومين دوره آزمون گواهينامه فوق تخصصي و به بعد( ازسال  ومردودين سي  - ٣

گردند و حداكثر پس از سه بار مردودي از سيستم آموزشي دستياري فوق مشمول يك سال تمديد دوره مي

 گردند.تخصصي اخراج مي
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 شركت درآزمون ي باليني، مشمول محدوديت تعداد دفعاتدارندگان گواهينامه رشته هاي فوق تخصص – ٤

  دانشنامه فوق تخصصي نمي باشند.

 اند و در آزموندستياران فوق تخصصي كه در سالهاي ما قبل، دوره دستياري را به اتمام رسانده كليه – ٥

 فرصت دارند بمدت سه سال ١٣٩٨نهايي شركت ننموده و يا موفق به كسب حد نصاب الزم نشدند، از سال 

شركت نمايند و در صورت عدم كسب حد دانشنامه رشته هاي فوق تخصصي  –گواهينامه  كه درآزمون

  نصاب قبولي گواهينامه، مشمول يكسال تمديد دوره خواهند بود.

ند افرادي كه حتي پس از يكسال تمديد دوره، در آزمون نهايي كتبي فوق تخصصي مردود شده ا :١تبصره 

  باشند.نوبت ديگر مجاز به شركت درآزمون كتبي مي منحصرًا يك

  باشد.تعيين محل تمديد دوره مردودين آزمون بر عهده هيات ممتحنه رشته مربوطه مي:  ٢تبصره

ت باشد در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيميسال  ٥تخصصي اعتبار قبولي آزمون نهايي كتبي فوق –٦

  باشند.يان موظف به شركت مجدد در آزمون نهايي كتبي ميدر آزمون شفاهي در مدت مذكور، متقاض

ي تخصصي مصوب پنجاهمين نشست شوراهاي فوقنامه دورهافرادي كه قبل از تاريخ ابالغ آئين تبصره:

اند و تاكنون قبول شدهتخصصي در آزمون نهايي كتبي فوق ٧/١١/١٣٧٧آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 

در آزمون كتبي  "ابايست مجدداند ميشفاهي آزمون مذكور نگرديدهموفق به كسب قبولي در مرحله 

  تخصصي شركت نمايند.دانشنامه فوق

كليه دستياران شركت كننده در آزمون سالجاري عالوه بر معرفينامه از طرف رئيس بخش آموزشي  – ٧

وزش نشگاه محل آمو تائيد مدير گروه، ملزم به ارائه تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دا

در  )core competency( دستياري و احراز صالحيت هاي باليني   Log Bookو تكميل حد نصاب قابل قبول

  قالب شيوه  هاي نوين ارزيابي ميباشند .

شي نمايند مي بايست باقيمانده دوره آموزدستيارانيكه در آزمون دانشنامه فوق تخصصي شركت مي  – ٨

ي خود در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلخود را پس از آزمون، 

  جهت فارغ التحصيلي را ارائه نمايند.

اشند و بتخصصي قبل از شركت در آزمون دانشنامه ميكليه داوطلبين موظف به دفاع از پايان نامه فوق – ٩

  نخواهند داشت.در صورت عدم دفاع از پايان نامه حق شركت در آزمون را 

 در مواردي كه پروژه تحقيقاتي طوالني مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشي حداكثر به مدت يك تبصره:

ز اده اسال فرصت جهت دفاع از پايان نامه اعطا خواهد شد. شايان ذكر است در اين مدت فرد مجاز به استف

  باشد.تخصصي نميمزاياي فوق

به  ٠٥/٠٥/١٤٠١براساس مصوبه كميسيون موارد خاص مورخ   در اين دورهاستثناء و فقط توجه: 

،  كليه و به علت درخواست هاي مكرر ازسوي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور دليل شرايط كرونا

مشروط  مجاز به شركتبتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند ،  ٣٠/٠٩/١٤٠١داوطلبيني كه تا تاريخ 

  مي باشند.در آزمون 

  كارت و اعالم نتايج: توزيع –ج 
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 از طريق سايت اينترنتي ٠٩/٠٦/١٤٠١و ٠٨/٠٦/١٤٠١هاي كارت ورود به جلسه امتحان در تاريخ – ١

 http://sanjeshp.ir   مي گردد. (داوطلب مي بايست پرينتي واضح و خوانا صادرو با وارد نمودن كد رهگيري

  يد و در هنگام آزمون بهمراه داشته باشد.)از كارت تهيه نما

انه آزمون شفاهي برخي رشته هاي فوق تخصصي با توجه به ساختار آموزشي داراي دو مرحله آزمون مبتني بر راي
 و نيز آزمون شفاهي (ارزيابي بصورت مصاحبه، بر بالين بيمار، ...) خواهد بود. 

ه طريق مركز سنجش آموزش پزشكي، پس از اعالم نتيجزمان و مكان برگزاري آزمون شفاهي متعاقباٌ از 

   .كتبي آزمون اطالع رساني خواهد شد

  آزمون شفاهي: –د 
ه كاني داوطلب ،گيردنظر به اينكه قسمتي از نمره آزمون شفاهي به پايان نامة پژوهشي دستياران تعلق مي

مام د را به اتنامه خو، پايان زمونآت در نام شركباشند بايد قبل از ثبت خواستار استفاده از اين امتياز مي

سايت اينترنتي مركز سنجش در  پس ازاعالم نتيجه آزمون كتبي رسانده و از آن دفاع نموده باشند

 اري نمايند .ذبارگدرج كد رهگيري ثبت نام  و با http://sanjeshp.ir به آدرس   آموزش پزشكي

- ه ميتعلق نمرات ترجيحي و مقاالت منتشره علمي براساس دستورالعمل مربوطه كه به پيوست ارائ تبصره :

  گردد خواهد بود.

  حدنصاب نمره قبولي: –هـ 
نه (تعيين تعداد سئواالت با تشخيص هيئت ممتحاي بوده سئوال چند گزينه ١٥٠يا  ١٠٠زمون كتبي داراي آ -١

و حدنصاب نمره قبولي در آزمون باشد) زش پزشكي و تخصصي ميمربوطه و تائيد دبيرخانه شوراي آمو

   باشد.كل نمره آزمون مي %٧٠كتبي كسب حداقل 

  باشد.از كل نمره آزمون شفاهي مي %٧٠زمون شفاهي نيز كسب حداقل آمالك قبولي در  -٢

ل عنوان قبو نمره آزمون گرديده باشند به %٧٠توجه : صرفا افرادي كه در هر دو مرحله موفق به كسب 

  نهائي دانشنامه فوق تخصصي شناخته خواهند شد .

ك يبراي تعيين نفرات برتر هر رشته نمره آزمون كتبي با ضريب دو و نمره آزمون شفاهي با ضريب  – ٣

  نمايد.نفرات برتر را مشخص مي ،شود و معدل بدست آمدهمحاسبه مي

روههاي آموزشي مربوطه جهت شركت در دستياران رشته هاي فوق تخصصي معرفي شده توسط گ – ٤

نمره كل آزمون كتبي دانشنامه فوق تخصصي موفق  %٦٠آزمون دانشنامه فوق تخصصي در صورت كسب 

  به كسب گواهينامه  فوق تخصصي خواهند گرديد.
  

 ٣٠٠-١٠٠ kb با حجم http://sanjeshp.irاز طريق سايت اينترنتي (اسكن و ارسال مدارك زيرنام:مدارك الزم جهت ثبت -و

  الزامي است)

  .قابل پرداخت مي باشد  http://sanjeshp.irهزينه ثبت نام بصورت اينترنتي از طرِيق سايت 

هرگونه نقص مدرك و عدم ارسال به مورد درخواست به معناي عدم مجوز صدور شركت در آزمون  توجه:

  .توسط اين دبيرخانه خواهد شد

  اسكن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با يك برگ فتوكپي صفحه توضيحات . – ١
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  اسكن كارت ملي– ٢

و  jpgپيكسل بافرمت ٣٠٠×٤٠٠برقي كه در سالجاري گرفته شده باشد(در ابعاد  ٣×٤اسكن عكس – ٣

  )٢٠-١٠٠ kbحداكثرحجم 

  در صورتيكه واجد شرايط شركت در آزمون دانشنامه ليه متقاضيان فارغ التحصيل خارج از كشور ك - ٤

 باشند با ارسال اسكن معرفي نامه از سوي رئيس مركز خدمات آموزشي بهمراه مدارك الزم تخصصيفوق

  در آزمون شركت نمايند.توانند در اين دستورالعمل مي

  مهگواهيناآزمون كتبي اسكن گواهي تمديد دوره براي آن دسته از افرادي كه سه بار يا بيشتر در  – ٥

  اند.تخصصي مردود شدهفوق

گروه رشته مربوطه پس  تخصصي و با تائيد مديراسكن معرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزش فوق – ٦

  از تكميل دوره آموزشي.

  اسكن تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه محل آموزش –٧

  هزينه ثبت نام :

 .نماينديال در مورد كساني كه براي بار اول شركت مير ٠٠٠/٥٠٠/١مبلغ   -

 ريال براي داوطلباني كه براي بار دوم   ٠٠٠/٠٠٠/٣مبلغ  -

 .نمايندبار شركت مي ٣از ريال جهت داوطلباني كه براي بار سوم يا بيشتر  ٠٠٠/٠٠٠/٦غ مبل  -

- يتخصصي باشند نيز موقداوطلبانيكه فقط متقاضي شركت در مرحله شفاهي آزمون دانشنامه ف : ١تبصره

  قدام نمايند.رياال ٠٠٠/٥٠٠/١نسبت به واريز فقط مبلغ  ستباي

  ح/ باشد.نام پرداخت مي گردد قابل استرداد نميوجوهي كه جهت ثبت توجه:

  

  موفق باشيد                                             
  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
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  محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي توسط دستياران در آزموندستورالعمل نحوه 

 تخصصيدانشنامه تخصصي و فوق 

  مقدمه:

ه بـهاي دستياري و نيز تجليل از تالشهاي دسـتياران فعـال و كوشـا و هاي پژوهشي در دورهبه منظور ترويج فعاليت
ازبندي ترجيحي براي محاسبه نمرات پايان نامـه و مقـاالت استناد مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتي

  گردد:علمي بشرح زير ارائه مي
  د.تواند جايگزين نمرات الزم براي احراز قبولي گردامتيازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نيست و نمي – ١

الزم  ه نمره دستياراني كه حدنصابتواند بنمره شفاهي مي ١٠امتياز معادل  ١٠براساس اين دستورالعمل حداكثر  – ٢
  اند اضافه گردد.براي احراز قبولي در هر دو آزمون كتبي و شفاهي دانشنامه فوق تخصصي را احراز نموده

و امتيـازات نوين آموزشـي  و ساير روشهاي PMP, OSCEمجموع نمرات حاصله از آزمونهاي كتبي و شفاهي   – ٣
  رار خواهد گرفت.ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستياران ق

  هاي زير تعلق خواهد گرفت:امتياز بر مبناي شاخص ٥/٣به پايان نامه تحصيلي حداكثر  – ٤
  الف) موضوع پايان نامه با رشته تحصيلي انطباق داشته باشد.

  ب ) موضوع پايان نامه از اولويت هاي پژوهشي رشته تحصيلي باشد.
  يا باليني رشته تحصيلي باشد. HSR –ميولوژي هاي اپيدج) موضوع پايان نامه در زمره پژوهش

  د) اصول روش تحقيق در نگارش پايان نامه لحاظ شده است.

  هـ ) مقاالت علمي براساس نتايج پايان نامه منتشر شده باشد.
اخـالق پزشـكي و امثـال آن داشـته  –فرهنگـي  –ترويجـي  –پژوهشـي  –و) پايان نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي 

  باشد.

ه هر بند تعلـق بامتياز  ١حداكثر  "و"تا  "د"حداكثر نيم امتياز به هر بند و به بندهاي  "ج"تا  "الف"به بندهاي  :١بصرهت

  خواهد گرفت.
  امتياز ترجيحي تعلق خواهد گرفت. ٢به هر مقاله منتشر شده علمي كه داراي ويژگيهاي زير باشد تا سقف  – ٥

  اولويت هاي پژوهشي رشته. الف) انطباق موضوع با رشته تحصيلي و
يـا  Med-lineيـا  ISIپژوهشي در داخل كشور يا ايندكس شدن در –ب) مشخصات مجله شامل دارا بودن رتبه علمي 

  المللي مشابه آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهيساير مراجع معتبر بين
  ج) ميزان مراجعه به مقاله در مجله 

  اي و امثال آن.حرفه–اخالقي  –فرهنگي  –آوري فن –نوآوري  –ترويجي  –پژوهشي  –د) ويژگيهاي ممتاز علمي 

هيـأت  هاي معتبـر و الزم االجـراي ارتقـاء اعضـاينامهنحوه اعطاي امتياز به هر مقاله علمي براساس آئين :٢تبصـره 

  علمي دانشگاهي در هر زمان خواهد بود.

  امتياز خواهد بود. ٥/٦منتشره علمي دستياران  حداكثر امتياز قابل كسب از مقاالت :٣تبصره 

 تخصصي مسئوليت ارزشيابي و اعطاي امتيازات ترجيحيهاي تخصصي و فوقهيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته – ٦
ي هيأت اي كه به امضاي دبير و اعضاموضوع اين دستورالعمل را عهده دار خواهند بود. مراتب بايد طي صورتجلسه

  د تنظيم و براي اعمال به دبيرخانه تحويل گردد.ممتحنه رسيده باش
 به تصويب كميسيون هفت نفره منتخب شوراي ٢٢/٥/١٣٨٦تبصره در تاريخ  ٣بند و ٦نامه مشتمل بر اين آئين

  باشد./حآموزش پزشكي و تخصصي رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراء مي

  والسالم

www.konkur.in

forum.konkur.in


