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  بسمه تعالي

   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
  

  ١٤٠١دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه ن نهميو شصت دستورالعمل اجرائي ثبت نام 
  

پزشـكي بـاليني دانشنامه در كليه رشته هاي تخصصي كتبي دوره آزمون  يننهمو به ياري خداوند متعال شصت 
علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي در دانشگاههاي  ١٠/٠٦/١٤٠١نجشنبه مورخ صبح روز پ ٩راس ساعت كاغذي بصورت 
  .برگزار خواهد شد كشورسطح منتخب در درماني 

  برگزار خواهد شد.و با آزمون شفاهي كليه رشته هاي تخصصي باليني در شهر تهران به صورت الكترونيك  

  زمون شفاهي معرفي خواهند شد.قبول شدگان مرحله كتبي آزمون دانشنامه تخصصي به آبديهي است  

  تاريخ ثبت نام - ١
  

نبه شروز سه  ١٤ساعت  لغايت ١١/٠٥/١٤٠١ خمورروز سه شنبه صبح  ١٠ساعت  ازتوانند ميواجد شرايط كليه داوطلبان 
آزمون و  ثبت نام اينترنتي جهت شركت در نسبت بهhttp://sanjeshp.ir با مراجعه به سايت اينترنتي  ١٨/٠٥/١٤٠١ مورخ 

  دريافت كد رهگيري اقدام نمايند.(ثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي مي باشد)
مون در آز كليه افراديكه در موعد مقرر ثبت نام نموده اند مي بايست جهت اطالع از واجد شرايط بودن براي شركت توجه:

ده نسبت اينترنتي فوق الذكر مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعيين شسايت  به ٣/٦/١٤٠١لغايت  ١/٦/١٤٠١از تاريخ 
  به تكميل مدارك ارسالي خود اقدام نمايند.

  

  و شفاهي محل آزمون كتبي  - ٢
از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي اطالع داوطلبان محترم در آزمون كتبي محل شركت و كارت ورود به جلسه 

  رساني خواهد گرديد. 

  نشگاه انتخابي توسط داوطلب جهت شركت در آزمون پس از ثبت نام قابل تغيير نمي باشد.داتوجه: 
 در شش نوبت طبق جدول زمانبندي كه در زمان اعالم نتيجه ٢٣/٦/١٤٠١لغايت  ٢١/٦/١٤٠١آزمون شفاهي از تاريخ 

  خواهد شد برگزار مي گردد.اعالم آزمون كتبي 
  
   

  توزيع كارت و اعالم نتايج - ٣
طريق سايت اينترنتي  از ٠٩/٠٦/١٤٠١و  ٠٨/٠٦/١٤٠١در تاريخ هاي كتبي امتحان  اتكارت ورود به جلس – ١

http://sanjeshp.ir ارت تهيه با وارد نمودن كد رهگيري توزيع مي گردد. (داوطلب مي بايست پرينتي واضح و خوانا از ك
  نمايد و در هنگام آزمون بهمراه داشته باشد.)

-و ساير روش MMI/ OSCE / PMP/ KFP از روش هاي  صورت يك يا چند بهتخصصي دانشنامه آزمون شفاهي  -٢

   . گرددبرگزار مييا ايستگاهي هاي ارزشيابي مبتني بر رايانه 
 تخصصي توجه به ساختار آموزشي داراي دو مرحله آزمون مبتني بر رايانه وهاي رشته برخي توجه: آزمون شفاهي 

  ابي بصورت مصاحبه، بر بالين بيمار، ...) خواهد بود. نيز آزمون شفاهي (ارزي
  

  نام ضوابط و شرايط الزم جهت ثبت - ٤
 بصورت مشروطگرديده اند،  ١٤٠١موفق به كسب قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي سال كليه دستياراني كه  –الف 

  ند.دوره آزمون دانشنامه تخصصي شناخته مي شو  نهمين  مجاز به شركت در شصت و
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باقيمانده نمايند، الزم است كليه دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصي شركت مي: ١تبصره
ائه دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ار

  وط به ارائه اين گواهي خواهد بود.منبه ساير مراجع نمايند. اعالم قبولي در آزمون مذكور 
داراي شرايط دريافت گواهينامه و يا آزمون گواهينامه تخصصي سالجاري معرفي نشده  بهافرادي كه : ٢تبصره 

ر مجاز به شركت د و بديهي استشده  تلقيبه عنوان مردود آزمون گواهينامه تخصصي اند، تخصصي شناخته نگرديده
  ري نمي باشند.آزمون دانشنامه تخصصي سالجا

 ،آن دسته از دستياران رشته جراحي عمومي كه مبتني بر صورتجلسات ابالغي بدليل عدم تكميل الگ بوك :٣تبصره 
و موفق به كسب حد نصاب قبولي در آزمون مذكور  بصورت مشروط در آزمون گواهينامه تخصصي شركت نموده

الم زمون دانشنامه تخصصي نيز شركت نمايند. بديهي است اعباشند كماكان بصورت مشروط در آاند، مجاز ميگرديده
  ود.  نتايج ايشان در آزمون دانشنامه تخصصي پس از تكميل الگ بوك، و احراز ساير شرايط فراغت از تحصيل خواهد ب

جي رالتحصيالن خارج از كشور كه پرونده تحصيلي آنان به تائيد كميسيون ارزشيابي مدارك خاآن دسته از فارغ–ب 
تخصصي دانشنامه واجد شرايط شركت در آزمون مركز خدمات آموزشي هيات ممتحنه رشته مربوطه رسيده و از طريق 

ه ت نام را باز طريق سايت مذكور مراحل ثب نامدر زمان ثبتو بايست با توجه به مفاد اين دستورالعمل مي ،شناخته شوند
ز طريق انامي را به همراه ساير مدارك ارسال نمايند. هيچگونه ثبتعمل آورده و معرفي نامة خود جهت شركت در آزمون 

 معاونت آموزشي (معرفي نامه از طرف مركز خدمات آموزشي پذيردصورت نميو بدون معرفي نامه  اين دبيرخانه
  وزارت متبوع).

 درباشند قبل مي در سالهايتخصصي داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيل گواهينامه  –ج 
كار اخذ به ارائه گواهي اشتغال بملزم (اعم از مراحل كتبي و يا شفاهي) ت شركت در آزمون مربوطه جهنام هنگام ثبت

 به تاريخ روز و يا گواهي اتمام خدمات مربوطه با تائيد معاونت درمان دانشگاه محل Kشده از محل خدمت ضريب
  .باشندخدمت به همراه ساير مدارك مي

معاونت  وواجد شرايط شركت در آزمون دانشنامه تخصصي ملزم به ارائه تائيديه از دانشكده پزشكي دستياران كليه  -د
  .آموزشي دانشگاه محل آموزش مي باشند

مون كتبي زمان آزمون جهت جانبازان شركت كننده در آز ٩/٩/١٣٨١با عنايت به تصميم كميسيون هفت نفره مورخ  -هـ 
يص شوراي آموزش با توجه به وضعيت جسماني آنها و بنا به تشخ و باالتر) %٢٥(با درصد جانبازي  صيدانشنامه تخص

  باشد. مدت مفيد زمان معمول قابل افزايش مي %٢٥دانشگاه محل تحصيل تا 
  

  حدنصاب نمره قبولي آزمون دانشنامه تخصصي  - ٥
گردد، حدنصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك زار ميزمون دانشنامه تخصصي در دو قسمت كتبي و شفاهي برگآ  - ١

  آزمون شفاهي خواهد بود.كل نمره  %٧٠آزمون كتبي و كل نمره  %٧٠دانشنامه تخصصي 
ده شبعنوان قبول  )١٥٠از نمره كل  ١٠٥(نمره  شونداز نمره كل آزمون كتبي  %٧٠افرادي كه موفق به كسب  –تبصره 

نمره مكتسبه ايشان در مرحله آزمون شفاهي مورد احتساب قرار خواهد مون كتبي دانشنامه تخصصي محسوب و آز
  گرفت. 

صي و نمره آزمون شفاهي دانشنامه تخص ٢جهت تعيين نفرات برتر، نمره آزمون كتبي دانشنامه تخصصي با ضريب  – ٢
  . د گرفتقرار خواهمحاسبه ) معدل گيري و مورد  ٦ بندب  قسمتتبصره ذيل  در نظر گرفتنبا  ( ١با ضريب 

  باشد.تعداد دفعات شركت در مرحله كتبي آزمون دانشنامه تخصصي داراي محدوديت نمي توجه:

  نحوه شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي - ٦
  

نيز ي كه در اين دوره موفق به كسب حدنصاب قبولي آزمون كتبي دانشنامه تخصصي گرديده اند و كليه داوطلبان -الف 
سال از قبولي  ٥بيش از چنانچه (اند، هاي گذشته قبول شدهر آزمون كتبي دانشنامه تخصصي دورهكليه افرادي كه د

توانند با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل در آزمون شفاهي دانشنامه مي )،آزمون كتبي آنان سپري نشده باشد
و يا مبتني بر رايانه برگزار  هاي ارزشيابي شفاهيو ساير روش MMI/ OSCE / PMP/ KFPتخصصي (كه به صورت 

باشد سال مي ٥ با توجه به اينكه اعتبار قبولي آزمون كتبي دانشنامه تخصصينام و شركت نمايند. مي گردد) ثبت
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سال گذشته و موفق به كسب قبولي در  ٥داوطلباني كه از قبولي ايشان در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي بيشتر از 
  باشند.، ملزم به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي مياندصي نگرديدهآزمون شفاهي دانشنامه تخص

در يكي از  براي مقاالت پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستيار، در طول دوره دستياري -ب 
ورالعمل ياران بر طبق دستنامه دستپژوهشي به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشد، و نيز پايان –مجالت معتبر علمي 

مره نبه پس از كسب نمره قبولي در آزمون شفاهي دانشنامة تخصصي نمره  ١٠ضميمه و با نظر هيات ممتحنه حداكثر تا 
اعتبار مجالت از طرف هيات  آزمون شفاهي دستيار موصوف ( در صورت تائيد هيات ممتحنه) اضافه خواهد گرديد.

  گردد.ممتحنه تعيين مي
 نتيجه ارزشيابي مقاالت با راي هيات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي رشته مربوطه تبصره:

به همراه  راخود و پايان نامه مقاله از يا كپي و يك نسخه  تمايلگردد و الزم است داوطلبان در صورت داشتن تعيين مي
ل دير گروه آموزشي و يا معاون پژوهشي دانشگاه محپذيرش آن از سوي مجالت معتبر كه به تائيد كتبي ممستندات 

با درج كد ،سايت اينترنتي مركز سنجش در مقرر پس از اعالم نتيجه آزمون كتبيدر مهلت تحصيل رسيده باشد 
زشكي و پدبيرخانه شوراي آموزش به  ،ناماز ارسال و يا تحويل مقاله يا پايان نامه در زمان ثبتاري نمايند. ذبارگ رهگيري

  .شودخودداري و يا ساير افراد حقيقي و حقوقي تخصصي 
دور صتوجه : كليه مدارك ارسالي داوطلبان بررسي خواهد شد و هرگونه نقص مدرك، منجر به عدم مجوز شركت در آزمون و عدم 

  كارت خواهد شد.
  

يق سايت اسكن و ارسال مدارك زير از طر(: نام در آزمون دانشنامه تخصصيمدارك الزم جهت ثبت - ٧

  الزامي است) ٣٠٠-١٠٠ kbبا حجم  http://sanjeshp.irاينترنتي
  

  باشدو بصورت الكترونيكي قابل پرداخت مي http://sanjeshp.irنام از طريق سايت اينترنتي هزينه ثبت

- ١٠٠ kbجم و حداكثر ح jpgپيكسل با فرمت  ٣٠٠×٤٠٠(در ابعاد برقي كه در سالجاري گرفته شده باشد  ٣×٤اسكن عكس – ١

٢٠(  

  اسكن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با يك برگ فتوكپي صفحه توضيحات . – ٢
  اسكن كارت ملي  -٣
  اين دستورالعمل  ٤مت ج بند قس) با در نظر گرفتن مفاد K اسكن گواهي خدمت (ضريب -٤
آموزشي دانشگاه محل تحصيل مبني بر مجوز  سكن گواهي تاييديه صادره از سوي دانشكده پزشكي و معاونتا  -٥

  جهت دستياران كه براي اولين بار در آزمون شركت مي نمايند الزامي استشركت در آزمون 
  نام :هزينه ثبت -٦

كت ريال براي داوطلباني كه براي بار اول در آزمون دانشنامه تخصصي (كتبي و شفاهي) شر ٠٠٠/٥٠٠/١مبلغ  -
  نمايند.مي

كت ريال براي داوطلباني كه براي بار دوم در آزمون دانشنامه تخصصي (كتبي وشفاهي) شر  ٠٠٠/٠٠٠/٣مبلغ  -
 نمايند.مي

 وريال براي داوطلباني كه براي بار سوم و يا بيشتر در آزمون دانشنامه تخصصي (كتبي  ٠٠٠/٠٠٠/٦مبلغ  -
 نمايند.شفاهي) شركت مي

 .نمايندمون شفاهي دانشنامه تخصصي شركت ميدر آز "ريال جهت افرادي كه صرفا ٠٠٠/٥٠٠/١مبلغ  -

 ندامودهنهاي گذشته در آزمون شركت الذكر جهت كليه داوطلباني كه در دورهارسال مجدد مدارك مورد نياز فوق :١توجه
  باشد.الزامي مي

  باشد.هيچيك از مدارك ارسالي و همچنين وجوهي كه جهت ثبت نام پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي  :٢توجه
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داوطلبان شركت كننده در آزمون دانشنامه تخصصي دقت الزم در ارسال كليه مدارك را بعمل آورند.نقص : ٣توجه 
  هرگونه مدرك و عدم تاييد آنها منجر به عدم صدور مجوز شركت در آزمون خواهد شد.

رسي مدارك خود را از طريق سايت برجه ينت ٣/٦/١٤٠١لغايت  ١/٦/١٤٠١تاريخ  داوطلبان محترم مي توانند از : ٤توجه 
  مركز سنجش آموزش پزشكي مالحظه نمايند.

  قابل توجه دستياران رشته آسيب شناسي 
هد خوا Combinedبه صورت  "شناسي (كتبي و شفاهي) براي كليه داوطلبان الزاماآزمون دانشنامه تخصصي رشته آسيب

  بود.
  
  

  ، كودكان و بيهوشي  هاي داخليبيماري،  جراحي عموميقابل توجه دستياران رشته 
فوق تخصصي با مورد نياز وفق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، مراحل تكميل ظرفيت در رشته هاي 

ي رعايت ساير مقررات از بين قبول شدگان هر دو مرحله كتبي و شفاهي آزمون دانشنامه تخصصي در رشته هاي جراح
  هوشي به عمل خواهد آمد.عمومي ، بيماريهاي داخلي، كودكان و بي

ام نافراد متقاضي شركت در مراحل تكميل ظرفيت فوق تخصصي مي بايست مراتب تمايل خود را با انتخاب در فرم ثبت 
  اينترنتي شركت در آزمون دانشنامه تخصصي اعالم نمايند.

م از افراد پس از اعالشرايط و نحوه پذيرش اين گروه  ،اسامي رشته هاي مورد نياز فوق تخصصي، محل هاي آموزش
  ح /واهد شد.به اطالع افراد رسانيده خ http://sanjeshp.ir نتايج نهايي آزمون دانشنامه تخصصي از طريق سايت اينترنتي

   

  

 

  موفق باشيد                                                                                      

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
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  دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي توسط دستياران 
 تخصصيدر آزمون دانشنامه تخصصي و فوق

  مقدمه:
استناد مصوبات  كوشا و به اران فعال وهاي دستياري و نيز تجليل از تالشهاي دستيهاي پژوهشي در دورهبه منظور ترويج فعاليت

  گردد:ئه ميح زير اراشوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتيازبندي ترجيحي براي محاسبه نمرات پايان نامه و مقاالت علمي بشر
  بولي گردد.قتواند جايگزين نمرات الزم براي احراز امتيازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نيست و نمي – ١
ه حدنصاب الزم براي احراز كتواند به نمره دستياراني نمره شفاهي مي ١٠امتياز معادل  ١٠ساس اين دستورالعمل حداكثر برا – ٢

  اند اضافه گردد.قبولي در هر دو آزمون كتبي و شفاهي دانشنامه تخصصي را احراز نموده
اي هـو ساير روش MMI/ OSCE / PMP/ KFPكه به صورت  مجموع نمرات حاصله از آزمونهاي كتبي و شفاهي – ٣

  گرفت. ارزشيابي شفاهي و يا مبتني بر رايانه و امتيازات ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستياران قرار خواهد
  هاي زير تعلق خواهد گرفت:امتياز بر مبناي شاخص ٥/٣به پايان نامه تحصيلي حداكثر  – ٤

  باشد.الف) موضوع پايان نامه با رشته تحصيلي انطباق داشته 
  ب ) موضوع پايان نامه از اولويت هاي پژوهشي رشته تحصيلي باشد.

  يا باليني رشته تحصيلي باشد. HSR –هاي اپيدميولوژي ج) موضوع پايان نامه در زمره پژوهش
  د) اصول روش تحقيق در نگارش پايان نامه لحاظ شده است.

  د.هـ ) مقاالت علمي براساس نتايج پايان نامه منتشر شده باش
  ن داشته باشد.اخالق پزشكي و امثال آ –فرهنگي  –ترويجي  –پژوهشي  –و) پايان نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي 

امتياز بـه هـر بنـد تعلـق  ١حداكثر  "و"تا  "د"حداكثر نيم امتياز به هر بند و به بندهاي  "ج"تا  "الف"به بندهاي  :١تبصره
  خواهد گرفت.

  د گرفت.امتياز ترجيحي تعلق خواه ٢ه علمي كه داراي ويژگيهاي زير باشد تا سقف به هر مقاله منتشر شد – ٥
  الف) انطباق موضوع با رشته تحصيلي و اولويت هاي پژوهشي رشته.

يـا سـاير  Med-lineيا  ISIپژوهشي در داخل كشور يا ايندكس شدن در –ب) مشخصات مجله شامل دارا بودن رتبه علمي 
  ي مشابه آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهيالمللمراجع معتبر بين

  ج) ميزان مراجعه به مقاله در مجله 
  ثال آن.اي و امحرفه–اخالقي  –فرهنگي  –آوري فن –نوآوري  –ترويجي  –پژوهشي  –د) ويژگيهاي ممتاز علمي 

ت علمـي تقـاء اعضـاي هيـأالزم االجـراي ارهاي معتبر و نامهنحوه اعطاي امتياز به هر مقاله علمي براساس آئين :٢تبصره 
  دانشگاهي در هر زمان خواهد بود.

  امتياز خواهد بود. ٥/٦حداكثر امتياز قابل كسب از مقاالت منتشره علمي دستياران  :٣تبصره 
 وضوع اينمات ترجيحي تخصصي مسئوليت ارزشيابي و اعطاي امتيازهاي تخصصي و فوقهيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته – ٦

يده باشد متحنه رسهيأت م اي كه به امضاي دبير و اعضايدستورالعمل را عهده دار خواهند بود. مراتب بايد طي صورتجلسه
  تنظيم و براي اعمال به دبيرخانه تحويل گردد.

شكي و تخب شوراي آموزش پزبه تصويب كميسيون هفت نفره من ٢٢/٥/١٣٨٦تبصره در تاريخ  ٣بند و ٦نامه مشتمل بر اين آئين
  باشد./حتخصصي رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراء مي
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