بسمه تعالي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وپنجمين دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 7931
به ياري خداوند متعال شصت وپنجمین دوره آزمون کتبي دانشنامه در کلیهه رشهته يهاي صيصصهي ر
پنجشنبه مورخ  1991/6/15در يکي از دانشگايهاي در سط شهر صهران برگزار خوايد شد.

سهاتت  9صهب روز

 - 1تاريخ ثبت نام
کلیه داوطلبان ميصوانند از صاريخ  1991/5/10لغايت  1991/5/00با مراجعه به سايت اينترنتي  http://sanjeshp.irنسبت به
ثبت نام اينترنتي جهت شرکت در آزمون و دريافت کد ريگیري اقدام نمايند(.ثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي مي باشد)
توجه :کلیه افراديکه در موتد مقرر ثبت نام نموده اند مي بايست جهت اطالع از واجد شرايط بودن براي شرکت در آزمون در
صاريخ  1991/6/6لغايت  1991/6/1به سايت اينترنتي فوق الذکر مراجعه و در صورت لزوم ،در مهلت صعیین شده نسبت به صکمیل
مدارک ارسالي خود اقدام نمايند.
 - 2محل آزمون کتبی
حوزه امتحاني ير داوطلب بنا به راينماي مربوطه از سوي دبیرخانه شوراي اموزش پزشکي و صيصصي صعیین و در ينگام صوزيع
کارت ورود به جلسه به اطالع کلیه داوطلبان رسانیده خوايد شد.
 - 3توزيع کارت و اعالم نتايج
 – 1کارت ورود به جلسه امتحان در صاريخ ياي  19و  1991/6/14از طريق سايت اينترنتي  http://sanjeshp.irبا وارد نمودن
کد ريگیري صوزيع مي گردد ( .داوطلب مي بايست پرينتي واض و خوانا از کارت صهیه نمايد و در ينگام آزمون بهمراه داشته
باشد).
 – 0نتايج آزمون کتبي صيصصي با صوجه به شرح مندرج در برگه راينما صوزيع کارت ،از طريق سايت اينترنتي به
آدر  http://sanjeshp.irاتالم خوايد شد.
– 9آزمون شفايي دانشنامه صيصصي که به صورت  KFP /PMP / OSCE /MMIو ساير روشياي ارزشیابي شفايي و يا
مبتني بر رايانه برگزار ميگردد در ينگام صوزيع کارت ورود به جلسه امتحان محل و زمان دقیق برگزاري آزمون شفايي به اطالع
داوطلبان خوايد رسید.
 - 4ضوابط و شرايط الزم جهت ثبتنام
الف – کلیه دستیاراني که وفق مقررات واجد شرايط شرکت در آزمون گوايینامه سالجاري بوده و موفق به کسب قبولي در
آزمون مذکور گرديده اند ،بصورت مشروط مجاز به شرکت در شصت وپنجمین دوره آزمون دانشنامه صيصصي شناخته مي شوند.
تبصره :1الزم است کلیه دستیاراني که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه صيصصي شرکت مينمايند ،باقیمانده دوره
صحصیلي خود را در مراکز آموزشي مربوطه گذرانده و گوايي الزم مبني بر اصمام دوره صحصیلي خود را ارائه نمايند .اتالم رسمي
قبولي در آزمون مذکور منوط به ارائه اين گوايي خوايد بود.
تبصره  :2افرادي که به آزمون گوايینامه صيصصي سالجاري معرفي نشده و يا در آن شرکت ننمودهاند به تنوان مردود آزمون
گوايینامه صيصصي شناخته شده و به يمراه ساير مردودين آزمون گوايینامه صيصصي مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه
صيصصي سالجاري نمي باشند.
ب –آن دسته از فارغ التحصیالن خارج از کشور که پرونده صحصیلي آنان به صائید کمیسیون ارزشیابي مدارک خارجي يیات
ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طريق مرکز خدمات آموزشي واجد شرايط شرکت در آزمون دانشنامه صيصصي شناخته شوند
ميبايست با صوجه به مفاد اين دستورالعمل و در زمان ثبتنام از طريق سايت مذکور مراحل ثبت نام را به تمل آورده و معرفي
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نامة خود جهت شرکت در آزمون را به يمراه ساير مدارک ارسال نمايند .يیچگونه ثبتنامي از طريق اين دبیرخانه انجام نمي-
گیرد.
ج – داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه صيصصي که فارغ التحصیل گوايینامه در سالهاي قبل ميباشند در ينگام ثبتنام
جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گوايي اشتغال بکار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت ضريب Kبه صاريخ روز و يا
گوايي اصمام خدمات مربوطه با صائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به يمراه ساير مدارک ميباشند.
تبصره :3کلیه دستیاران واجد شرايط شرکت در آزمون دانشنامه صيصصي ملزم به ارائه صائیديه از دانشکده پزشکي و معاونت
آموزشي دانشگاه محل آموزش مي باشند.
تبصره :4با تنايت به صصمیم کمیسیون يفت نفره مورخ  1931/9/9زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبي
دانشنامه صيصصي با صوجه به وضعیت جسماني آنها و بنا به صشيیص شوراي آموزش دانشگاه محل صحصیل صا  %05مدت مفید
زمان معمول قابل افزايش ميباشد.
 - 5حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی
 - 1آزمون دانشنامه صيصصي در دو قسمت کتبي و شفايي برگزار ميگردد ،حدنصاب نمره قبولي جهت کسب مدرک دانشنامه
صيصصي  %10کل نمره آزمون کتبي و  %10کل نمره آزمون شفايي خوايد بود.
تبصره – افرادي که موفق به کسب  %10از نمره کل آزمون کتبي ميشود (نمره  105از نمره کل  )155بعنوان قبول شده آزمون
کتبي دانشنامه صيصصي محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفايي دانشنامه صيصصي خوايند بود.
 – 0جهت صعیین نفرات برصر ،نمره آزمون کتبي دانشنامه صيصصي با ضريب  0و نمره آزمون شفايي دانشنامه صيصصي با
ضريب  1و با صوجه به صبصره ذيل بند ب ماده  6محاسبه خوايد شد.
توجه :صعداد دفعات شرکت در مرحله کتبي آزمون دانشنامه صيصصي داراي محدوديت نميباشد.
 - 6نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی
الف  -کلیه داوطلباني که در اين دوره موفق به کسب حدنصاب قبولي آزمون کتبي دانشنامه صيصصي گرديده و نیز کلیه
افرادي که در آزمون کتبي دانشنامه صيصصي دورهياي گذشته قبول شدهاند( ،چنانچه بیش از  5سال از قبولي آزمون کتبي آنان
سپري نشده باشد) ،ميصوانند با رتايت کامل مفاد اين دستورالعمل در آزمون شفايي دانشنامه صيصصي (که به صورت /MMI
 KFP /PMP / OSCEو ساير روشياي ارزشیابي شفايي و يا مبتني بر رايانه برگزار مي گردد) ثبتنام و شرکت نمايند .با
صوجه به اينکه اتتبار قبولي آزمون کتبي دانشنامه صيصصي  5سال ميباشد داوطلباني که از قبولي ايشان در آزمون کتبي
دانشنامه صيصصي بیشتر از  5سال گذشته و موفق به کسب قبولي در آزمون شفايي دانشنامه صيصصي نگرديدهاند ،ملزم به
شرکت مجدد در آزمون کتبي دانشنامه صيصصي ميباشند.
ب  -براي مقاالت پژويشي که در ارصباط با رشته صحصیلي مربوطه صوسط دستیار ،در طول دوره دستیاري در يکي از مجالت
معتبر تلمي – پژويشي به چاپ رسیده و يا پذيرفته شده باشد ،و نیز پاياننامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر
يیات ممتحنه حداکثر صا  10نمره پس از کسب نمره قبولي در آزمون شفايي دانشنامة صيصصي به نمره آزمون شفايي دستیار
موصوف ( در صورت صائید يیات ممتحنه) اضافه خوايد گرديد .اتتبار مجالت از طرف يیات ممتحنه صعیین ميگردد.
تبصره :نتیجه ارزشیابي مقاالت با راي يیات ممتحنه در صورصجلسه آزمون شفايي دانشنامه صيصصي رشته مربوطه صعیین
ميگردد و الزم است داوطلبان در صورت داشتن صمايل يک نسيه و يا کپي از مقاله و پايان نامه خود را به يمراه مستندات
پذيرش آن از سوي مجالت معتبر که به صائید کتب ي مدير گروه آموزشي و يا معاون پژويشي دانشگاه محل صحصیل رسیده باشد
نزد خود داشته صا در ينگام آزمون شفايي به يیات ممتحنه رشته مربوطه صحويل نمايند .از ارسال و يا تحويل مقاله يا پايان
نامه در زمان ثبتنام ،به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكی و تخصصی خودداري فرمائيد.
دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات صرجیحي پايان نامه و مقاالت منتشره تلمي صوسط دستیاران در آزمون دانشنامه صيصصي و فوقصيصصي به پیوست
ارائه ميگردد.
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 - 7مدارک الزم جهت ثبتنام در آزمون دانشنامه تخصصی( :اسكن و ارسال مدارک زير از طريق سايت
اينترنتی http://sanjeshp.irبا حجم  155-355 kbالزامی است)

هزينه ثبتنام از طريق سايت اينترنتی  http://sanjeshp.irو بصورت الكترونيكی قابل پرداخت میباشد
– 1اسکن تکس  9×4برقي که در سالجاري گرفته شده باشد (در ابعاد  900×400پیکسل با فرمت  jpgو حداکثر حجم )00- 100 kb

 – 0اسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم يمراه با يک برگ فتوکپي صفحه صوضیحات .
 -9اسکن کارت ملي
 – 4يزينه ثبتنام :
 مبلغ  600/000ريال براي داوطلباني که براي بار اول در آزمون دانشنامه صيصصي (کتبي و شفايي) شرکت مينمايند. مبلغ  1/000/000ريال براي داوطلباني که براي بار دوم در آزمون دانشنامه صيصصي (کتبي وشفايي) شرکت مي-نمايند.
 مبلغ  0/400/000ريال براي داوطلباني که براي بار سوم و يا بیشتر در آزمون دانشنامه صيصصي (کتبي و شفايي)شرکت مينمايند.
 مبلغ 600/000ريال جهت افرادي که صرفا" در آزمون شفايي دانشنامه صيصصي شرکت مينمايند. – 5اسکن گوايي خدمت (ضريب ) Kبا در نظر گرفتن مفاد قسمت ج بند  4اين دستورالعمل
 -– 6اسکن گوايي صايیديه صادره از سوي دانشکده پزشکي و معاونت آموزشي دانشگاه محل صحصیل مبني بر مجوز شرکت در
آزمون اسکن
توجه :1ارسال مجدد مدارک مورد نیاز فوقالذکر جهت کلیه داوطلباني که در دورهياي گذشته در آزمون شرکت نمودهاند الزامي ميباشد.
توجه :2يیچیک از مدارک ارسالي و يمچنین وجويي که جهت ثبت نام پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد.
قابل توجه دستياران رشته آسيب شناسی

آزمون دانشنامه صيصصي رشته آسیبشناسي (کتبي و شفايي) براي کلیه داوطلبان الزاما" به صورت  Combinedخوايد بود.
قابل توجه دستياران رشته جراحی عمومی  ،بيماريهاي داخلی  ،کودکان و بيهوشی

وفق مصوبات شوراي آموزش پزشکي و صيصصي ،مراحل صکمیل ظرفیت در رشته ياي فوق صيصصي مورد نیاز با رتايت ساير
مقررات از بین قبول شدگان ير دو مرحله کتبي و شفايي آزمون دانشنامه صيصصي در رشته ياي جراحي تمومي  ،بیماريهاي
داخلي ،کودکان و بیهوشي به تمل خوايد آمد.
افراد متقاضي شرکت در مراحل صکمیل ظرفیت فوق صيصصي مي بايست مراصب صمايل خود را با انتياب در فرم ثبت نام
اينترنتي شرکت در آزمون دانشنامه صيصصي اتالم نمايند.
اسامي رشته ياي مورد نیاز فوق صيصصي ،محل ياي آموزش شرايط و نحوه پذيرش اين گروه از افراد پس از اتالم نتايج نهايي
آزمون دانشنامه صيصصي از طريق سايت اينترنتي  http://sanjeshp.irبه اطالع افراد رسانیده خوايد شد.
نتيجه نهايی
اتالم نتايج ن هايي آزمون دانشنامه صيصصي به نحو مندرجات راينماي شرکت در آزمون کتبي که متعاقباً ارائه مي گردد خوايد بود/ .ح
موفق باشيد
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكی و تخصصی
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دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحی پايان نامه و مقاالت منتشره علمی توسط دستياران
در آزمون دانشنامه تخصصی و فوقتخصصی

مقدمه:
به منظور صرويج فعالیتياي پژويشي در دورهياي دستیاري و نیز صجلیل از صالشهاي دستیاران فعال و کوشا و به استناد مصوبات
شوراي آموزش پزشکي و صيصصي امتیازبندي صرجیحي براي محاسبه نمرات پايان نامه و مقاالت تلمي بشرح زير ارائه ميگردد:
 – 1امتیازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نیست و نميصواند جايگزين نمرات الزم براي احراز قبولي گردد.
 – 2براسا اين دستورالعمل حداکثر  10امتیاز معادل  10نمره شفايي ميصواند به نمره دستیاراني که حدنصاب الزم براي احراز
قبولي در ير دو آزمون کتبي و شفايي دانشنامه صيصصي را احراز نمودهاند اضافه گردد.
 – 3مجموع نمرات حاصله از آزمونهاي کتبي و شفايي که به صورت  KFP /PMP / OSCE /MMIو ساير روشيهاي
ارزشیابي شفايي و يا مبتني بر رايانه و امتیازات صرجیحي مبناي صعیین رصبه دستیاران قرار خوايد گرفت.
 – 4به پايان نامه صحصیلي حداکثر  9/5امتیاز بر مبناي شاخصياي زير صعلق خوايد گرفت:
الف) موضوع پايان نامه با رشته صحصیلي انطباق داشته باشد.
ب ) موضوع پايان نامه از اولويت ياي پژويشي رشته صحصیلي باشد.
ج) موضوع پايان نامه در زمره پژويشياي اپیدمیولوژي –  HSRيا بالیني رشته صحصیلي باشد.
د) اصول روش صحقیق در نگارش پايان نامه لحاظ شده است.
يه ) مقاالت تلمي براسا نتايج پايان نامه منتشر شده باشد.
و) پايان نامه حداقل يک ويژگي ممتاز تلمي – پژويشي – صرويجي – فرينگي – اخالق پزشکي و امثال آن داشته باشد.
تبصره :1به بندياي "الف" صا "ج" حداکثر نیم امتیاز به ير بند و به بندياي "د" صا "و" حداکثر  1امتیاز بهه يهر بنهد صعلهق
خوايد گرفت.
 – 5به ير مقاله منتشر شده تلمي که داراي ويژگیهاي زير باشد صا سقف  0امتیاز صرجیحي صعلق خوايد گرفت.
الف) انطباق موضوع با رشته صحصیلي و اولويت ياي پژويشي رشته.
ب) مشيصات مجله شامل دارا بودن رصبه تلمي – پژويشي در داخل کشور يا ايندکس شدن در ISIيا  Med-lineيها سهاير
مراجع معتبر بینالمللي مشابه آئین نامه ارصقاء اتضاي يیأت تلمي دانشگايي
ج) میزان مراجعه به مقاله در مجله
د) ويژگیهاي ممتاز تلمي – پژويشي – صرويجي – نوآوري – فنآوري – فرينگي – اخالقي –حرفهاي و امثال آن.
تبصره  :2نحوه اتطاي امتیاز به ير مقاله تلمي براسا
دانشگايي در ير زمان خوايد بود.

آئیننامهياي معتبر و الزم االجهراي ارصقهاء اتضهاي يیهأت تلمهي

تبصره  :3حداکثر امتیاز قابل کسب از مقاالت منتشره تلمي دستیاران  6/5امتیاز خوايد بود.
 – 6يیأت ممتحنه و ارزشیابي رشتهياي صيصصي و فوقصيصصي مسئولیت ارزشیابي و اتطاي امتیازات صرجیحي موضوع اين
دستورالعمل را تهده دار خوايند بود .مراصب بايد طي صورصجلسهاي که به امضاي دبیر و اتضاي يیأت ممتحنه رسیده باشد
صنظیم و براي اتمال به دبیرخانه صحويل گردد.
اين آئیننامه مشتمل بر 6بند و  9صبصره در صاريخ  1936/5/00به صصويب کمیسیون يفت نفره منتيب شوراي آموزش پزشکي و
صيصصي رسید و از صاريخ صصويب الزم االجراء ميباشد/.ح
والسالم
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