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 بسمه تعالي

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 

 دانشنامهدوره آزمو ن  دومينسي ونام دستورالعمل اجرايي ثبت

 7931شهريور ماه تخصصي فوق
 

صبح روز پنجشنبه مورخ  9تخصصي در ساعت دوره آزمون دانشنامه فوق دومینسي وون کتبي آزممتعال به ياري خداوند 
 .برگزار خواهد شددانشگاههاي در سطح شهر تهران يکي از در  15/6/1991

حوزه امتحاني هر داوطلب بنا به راهنماي مربوطه از سوي دبیرخانه شوراي اموزش پزشکي و تخصصي تعیین و در هنگام 
 .توزيع کارت ورود به جلسه به اطالع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد شد

 
 
 
 

 

 

 

 :نامتاريخ ثبت -الف 
 http://sanjeshp.irبا مراجعه به سايت اينترنتي  01/5/0931لغايت  01/5/0931توانند از تاريخ مي داوطلبانكليه 

ثبت نام صرفًا بصورت اينترنتي مي .)و دريافت كد رهگيري اقدام نمايند نسبت به ثبت نام اينترنتي جهت شركت در آزمون
 (باشد

يست جهت اطالع از واجد شرايط بودن براي شركت در آزمون در در موعد مقرر ثبت نام نموده اند مي با يكهكليه افراد
 .فوق الذكر مراجعه نمايندبه سايت اينترنتي  1/6/0931لغايت  6/6/0931هاي تاريخ

 
 :نامشرايط و ضوابط الزم جهت ثبت – ب

 

 .ه پايان برساننددوره دستياري خود را ب (05/3/0931)آذر ماه سالجاري  05تاريخ کليه داوطلبان الزم است تا  – 0
بايست حداكثر ظرف مدت يكسال پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون تخصصي ميهاي فوقكليه دستياران رشته - 0

 .دانشنامه رشته مربوطه شركت نمايند و در صورت عدم شركت يك دوره مردودي محاسبه خواهد شدگواهينامه و 
تخصصي پس از مردودين سه بار آزمون کتبي نهايي فوقخصصي، شكي و تپزبر اساس مصوبات شوراي آموزش  – 9

 .باشنديکسال تمديد دوره بدون دريافت کمک هزينه تحصيلي مجاز به شرکت مجدد در آزمون کتبي مي
افرادي كه در آزمون نهايي كتبي فوق تخصصي پس از يكسال تمديد دوره مردود شده اند منحصرًا يك نوبت  :1تبصره 

 .شركت درآزمون كتبي ميباشند ديگر مجاز به
 .باشدتعيين محل تمديد دوره بعهده هيات ممتحنه رشته مربوطه مي: 2تبصره

مصوب پنجاهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  ،تخصصينامه آموزش فوقافرادي كه قبل از ابالغ آئين –4
پس از يك سال تمديد اند تخصصي شركت ننمودهوقخود را به اتمام رسانيده و در آزمون دانشنامه فدوره ( 1/00/0911)

 .شوندتخصصي شناخته ميدوره مجاز به شركت در آزمون دانشنامه فوق

 :توجه
شايان ذکر است در صورت فراهم بودن امکانات، آزمون مرحله کتبي سي و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصي 

 .به صورت الکترونیک برگزار خواهد گرديد
 .رساني خواهد گرديدو از طريق راهنماي آزمون مذکور اطالع  Sanjeshp.ir مراتب متعاقباً از طريق سايت
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باشد در صورت عدم شرکت و يا عدم موفقيت در آزمون ميسال  5تخصصي اعتبار قبولي آزمون نهايي کتبي فوق – 5
 .باشندآزمون نهايي کتبي ميشفاهي در مدت مذکور، متقاضيان موظف به شرکت مجدد در 

تخصصي مصوب پنجاهمين نشست شوراي آموزش هاي فوقنامه دورهافرادي که قبل از تاريخ ابالغ آئين :3تبصره
اند و تاکنون موفق به کسب قبولي در قبول شدهتخصصي در آزمون نهايي کتبي فوق 1/00/0911پزشکي و تخصصي مورخ 

 .تخصصي شرکت نماينددر آزمون کتبي دانشنامه فوق "ابايست مجدداند ميهمرحله شفاهي آزمون مذکور نگرديد
تخصصي و با تائيد مدير گروه رشته مربوطه پس از تکميل دوره ارائه معرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزشي فوق – 6

 .آموزشي
مي آموزش آموزشي دانشگاه محل  ملزم به ارائه تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت هشركت كننددستياران كليه  – 1

 . باشند
ي خود را پس از آموزشنمايند مي بايست باقيمانده دوره ميفوق تخصصي شركت دانشنامه دستيارانيكه در آزمون  – 8

التحصيلي را ارائه  غبر اتمام دوره تحصيلي خود جهت فار مبنيآزمون در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم 
 .نمايند

-تخصصي قبل از شركت در آزمون دانشنامه ميكليه داوطلبين موظف به دفاع از پايان نامه فوق – 9

 .باشند و در صورت عدم دفاع از پايان نامه حق شركت در آزمون را نخواهند داشت
در مواردي كه پروژه تحقيقاتي طوالني مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشي حداكثر به مدت  :تبصره

دفاع از پايان نامه فرصت داده خواهد شد ضمن اينكه در اين مدت مجاز به استفاده از  يك سال جهت
 .باشندتخصصي نميمزاياي فوق

 
 :نتايج متوزيع کارت و اعال – ج
با وارد  http://sanjeshp.ir از طريق سايت اينترنتي  6/1991و11و19کارت ورود به جلسه امتحان در تاريخهاي  – 1

داوطلب مي بايست پرينتي واضح و خوانا از کارت تهیه نمايد و در هنگام آزمون . )ي توزيع مي گرددنمودن کد رهگیر
 .(بهمراه داشته باشد

از طريق سايت اينترنتي به توزيع کارت،  با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما تخصصي نتايج آزمون کتبي فوق – 2
 .خواهد شداعالم  http://sanjeshp.irآدرس

هاي ارزشیابي شفاهي و يا مبتني بر و ساير روش PMP, OSCEکه به صورت تخصصي آزمون شفاهي دانشنامه فوق– 9
اطالع دقیق برگزاري آزمون شفاهي به و زمان جلسه امتحان محل به ورود در هنگام توزيع کارت گردد رايانه برگزار مي

 . خواهد رسیدداوطلبان 
 
 :آزمون شفاهي – د
مطابق جدول زمانبندي آزمون شفاهي كه در زمان توزيع كارت تحويل داده خواهد شدگان آزمون کتبي موظفند پذيرفته – 0

 .شركت نمايندنيز شد به محل برگزاري آزمون مراجعه و در آزمون مربوطه 
که خواستار  گيرد داوطلبانينظر به اينکه قسمتي از نمره آزمون شفاهي به پايان نامة پژوهشي دستياران تعلق مي – 0

نامه خود را به اتمام رسانده و از آن دفاع نموده زمون، پايانآنام شرکت در باشند بايد قبل از ثبتمياستفاده از اين امتياز 
 . به هيات ممتحنه رشته مربوطه ارائه دهند شخصًا  و هنگام آزمون شفاهيباشند 

گردد خواهد س دستورالعمل مربوطه كه به پيوست ارائه مينمرات ترجيحي و مقاالت منتشره علمي براساتعلق  :تبصره 
 .بود
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 :حدنصاب نمره قبولي – هـ
با تشخيص هيئت ممتحنه مربوطه و تعيين تعداد سئواالت )اي بوده سئوال چند گزينه 051يا  011آزمون کتبي داراي  – 0

کل % 11لي در آزمون کتبي کسب حداقل و حدنصاب نمره قبو( باشدتائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي
 .باشدنمره آزمون مي

زمون شفاهي نيز آتواند در آزمون شفاهي شرکت و مالک قبولي در در صورت قبولي در آزمون کتبي، داوطلب مي – 0
 .باشداز کل نمره آزمون شفاهي مي% 11کسب حداقل 

شود و براي تعيين نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبي با ضريب دو و نمره آزمون شفاهي با ضريب يک محاسبه مي – 9
 .نمايدنفرات برتر را مشخص مي ،معدل بدست آمده

دستياران رشته هاي فوق تخصصي معرفي شده توسط گروههاي آموزشي مربوطه جهت شركت در آزمون دانشنامه  – 4
نمره كل آزمون كتبي دانشنامه فوق تخصصي موفق به كسب گواهينامه فوق % 61ر صورت كسب فوق تخصصي د

 .تخصصي خواهند گرديد
بايست باقيمانده دوره تحصيلي خود را پس از نمايند ميشرکت مي تخصصي دستيارانيکه در آزمون دانشنامه فوق – 5

التحصيلي را ارائه ي بر اتمام دوره تحصيلي خود جهت فارغآزمون در مراکز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبن
  .نمايند

 با حجم .irhttp://sanjeshpاز طريق سايت اينترنتياسكن و ارسال مدارك زير ):ناممدارک الزم جهت ثبت -و

kb 333-133 الزامي است) 
  قابل پرداخت می باشد  http://sanjeshp.irق سايت يهزينه ثبت نام بصورت اينترنتی از طِر

 .داوطلب و در صورت لزوم همراه با يك برگ فتوكپي صفحه توضيحات  صفحه اول شناسنامهاسكن  – 0
 اسكن كارت ملي– 0
 kbو حداكثرحجم  jpgپيكسل بافرمت 911×411د اعبدر ا)كه در سالجاري گرفته شده باشدبرقي  9×4عکس اسكن – 9

011-01) 
 :هزينه ثبت نام 

 .نمايندکه براي بار اول شرکت مي ريال در مورد کساني 111/611مبلغ   -

 ريال براي داوطلباني که براي بار دوم  111/011/0مبلغ  -

 .نمايندبار شرکت مي 9از ريال جهت داوطلباني که براي بار سوم يا بيشتر  111/411/0غ مبل  -
نسبت به  ستبايتخصصي باشند نيز ميمرحله شفاهي آزمون دانشنامه فوق داوطلبانيکه فقط متقاضي شرکت در: 1تبصره

 .اقدام نمايندريال  111/611مبلغ واريز فقط 
 کليه متقاضيان فارغ التحصيل خارج از کشور در صورتيکه واجد شرايط شرکت در آزمون دانشنامه  - 4

بهمراه مدارک الزم در اين دمات آموزشي خمعرفي نامه از سوي رئيس مرکز ارسال اسكن با باشند  تخصصيفوق
 .در آزمون شركت نمايندتوانند دستورالعمل مي

 گواهي تمديد دوره براي آن دسته از افرادي که سه بار يا بيشتر در آزمون کتبي دانشنامه سكن ا – 5
 .اندتخصصي مردود شدهفوق

گروه رشته مربوطه پس از تکميل دوره  ئيد مديرتخصصي و با تامعرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزش فوقسكن ا – 6
 .آموزشي

 اسكن تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه محل آموزش –1
 ح /باشدنام پرداخت مي گردد قابل استرداد نميوجوهي كه جهت ثبت :توجه

 موفق باشيد                                             
 اي آموزش پزشکي و تخصصيدبيرخانه شور

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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 دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي توسط دستياران در آزمون

 تخصصيدانشنامه تخصصي و فوق 

 :مقدمه
هاي دستياري و نيز تجليل از تالشهاي دستتيارا  فعتاو و شوشتا و بته     هاي پژوهشي در دورهبه منظور ترويج فعاليت

اد مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتيازبندي ترجيحي براي محاسبه نمرات پايا  نامته و ماتا ت   استن
 :گرددعلمي بشرح زير ارائه مي

 .تواند جايگزين نمرات  زم براي احراز قبولي گرددامتيازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نيست و نمي – 1
تواند به نمره دستياراني شه حدنصاب  زم نمره شفاهي مي 01امتياز معادو  01براساس اين دستورالعمل حداشثر  – 2

 .اند اضافه گرددتخصصي را احراز نمودهفوق براي احراز قبولي در هر دو آزمو  شتبي و شفاهي دانشنامه 
يتازات  و امتآموزشتي  نوين  و ساير روشهاي PMP, OSCEمجموع نمرات حاصله از آزمونهاي شتبي و شفاهي   – 3

 .ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستيارا  قرار خواهد گرفت
 :هاي زير تعلق خواهد گرفتامتياز بر مبناي شاخص 5/3به پايا  نامه تحصيلي حداشثر  – 4

 .موضوع پايا  نامه با رشته تحصيلي انطباق داشته باشد( الف
 .موضوع پايا  نامه از اولويت هاي پژوهشي رشته تحصيلي باشد( ب 
 .يا باليني رشته تحصيلي باشد HSR –هاي اپيدميولوژي موضوع پايا  نامه در زمره پژوهش (ج
 .اصوو روش تحايق در نگارش پايا  نامه لحاظ شده است( د

 .ماا ت علمي براساس نتايج پايا  نامه منتشر شده باشد( هت 
اختالق پزشتكي و امثتاو آ  داشتته      –ي فرهنگت  –ترويجتي   –پژوهشتي   –پايا  نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي ( و

 .باشد

امتياز به هر بند تعلتق   0حداشثر  "و"تا  "د"حداشثر نيم امتياز به هر بند و به بندهاي  "ج"تا  "الف"به بندهاي  :1تبصره

 .خواهد گرفت
 .گرفتامتياز ترجيحي تعلق خواهد  2به هر مااله منتشر شده علمي شه داراي ويژگيهاي زير باشد تا ساف  – 5

 .انطباق موضوع با رشته تحصيلي و اولويت هاي پژوهشي رشته( الف
يتا   Med-lineيتا   ISIپژوهشي در داخل ششور يا ايندشس شد  در –مشخصات مجله شامل دارا بود  رتبه علمي ( ب

 المللي مشابه آئين نامه ارتااء اعضاي هيأت علمي دانشگاهيساير مراجع معتبر بين
 مااله در مجله  ميزا  مراجعه به( ج
 .اي و امثاو آ حرفه–اخالقي  –فرهنگي  –آوري فن –نوآوري  –ترويجي  –پژوهشي  –ويژگيهاي ممتاز علمي ( د

هاي معتبتر و  زم ا جتراي ارتاتاء اعضتاي هيتأت      نامهنحوه اعطاي امتياز به هر مااله علمي براساس آئين :2تبصرره  

 .علمي دانشگاهي در هر زما  خواهد بود

 .امتياز خواهد بود 5/6حداشثر امتياز قابل شسب از ماا ت منتشره علمي دستيارا   :3بصره ت

تخصصي مسئوليت ارزشيابي و اعطاي امتيازات ترجيحي هاي تخصصي و فوقهيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته – 6
امضاي دبير و اعضاي هيأت اي شه به مراتب بايد طي صورتجلسه. موضوع اين دستورالعمل را عهده دار خواهند بود

 .ممتحنه رسيده باشد تنظيم و براي اعماو به دبيرخانه تحويل گردد
به تصويب شميسيو  هفت نفره منتخب شوراي  22/5/0336تبصره در تاريخ  3بند و 6نامه مشتمل بر اين آئين

 ح./باشدآموزش پزشكي و تخصصي رسيد و از تاريخ تصويب  زم ا جراء مي

 والسالم


