بسمه تعالي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
معاونت آموزشی

مركز سنجش آموزش پزشكي

دستورالعمل اجرائي ثبت نام شصت وسومین دوره آزمون
دانشنامه تخصصي شهريور ماه 5931

داوطلب گرامي :



با توجه به اينترنتي بودن ثبتنام  ،لطفا ضمن مطالعه دقيق اين دستورالعمل کافی

است جهت دريافت كليه اطالعات به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی به
آدرس  http://sanjeshp.ir:مراجعه شود.
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مقدمه:
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق الهی براي تمامي پويندگان و پژوهندگان
عرصه علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز ،ضوابط و شرايط شصت وسومين دوره
آزمون کتبي دانشنامه در كليه رشته هاي تخصصي سال  ،55با هدف تامين نيروي انساني متعهد و
متخصص به شرح زير اعالم ميگردد.

 - 1ثبت نام
كليه داوطلبان ميتوانند از تاريخ  1355/5/11لغايت  1355/5/25با مراجعه به سايت
اينترنتي  http://sanjeshp.irنسبت به ثبت نام اينترنتي جهت شركت در آزمون و دريافت
كد رهگيري اقدام نمايند(.ثبت نام صرفاً بصورت اينترنتي مي باشد)
توجه :كليه افراديكه در موعد مقرر ثبت نام نموده اند مي بايست جهت اطالع از واجد
شرايط بودن براي شركت در آزمون در تاريخ  1355/5/31لغايت  1355/6/2به سايت
اينترنتي فوق الذكر مراجعه و در صورت لزوم ،در مهلت تعيين شده نسبت به تکميل
مدارک ارسالی خود اقدام نمايند.
 1-1ضوابط و شرايط الزم جهت ثبتنام
الف – کليه دستياراني که وفق مقررات واجد شرايط شركت در آزمون گواهينامه
سالجاري بوده موفق به كسب قبولي در آزمون مذكور گرديده اند ،بصورت مشروط مجاز
به شركت در شصت وسومين دوره آزمون دانشنامه تخصصي شناخته مي شوند.
تبصره :1الزم است كليه دستياراني که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه
تخصصي شرکت مينمايند ،باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراکز آموزشي مربوطه
گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند .اعالم رسمي
قبولي در آزمون مذكور منوط به ارائه اين گواهي خواهد بود.
تبصره  :2افرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي سالجاري معرفي نشده و يا در آن
شركت ننمودهاند به عنوان مردود آزمون گواهينامه تخصصي شناخته شده و به همراه
ساير مردودين آزمون گواهينامه تخصصي مجاز به شركت در آزمون دانشنامه تخصصي
سالجاري نمي باشند.
ب

–آن دسته از فارغالتحصيالن خارج از کشور که پرونده تحصيلي آنان به تائيد

کميسيون ارزشيابي مدارک خارجي هيات ممتحنه رشته مربوطه رسيده و از طريق
مركز خدمات آموزشي واجد شرايط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصي شناخته شوند
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ميبايست با توجه به مفاد اين دستورالعمل و در زمان ثبتنام از طريق سايت مذكور
مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفي نامة خود جهت شركت در آزمون را به همراه
ساير مدارك ارسال نمايند .هيچگونه ثبتنامي از طريق اين دبيرخانه انجام نميگيرد.
ج – داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصي که فارغ التحصيل گواهينامه در
سالهاي قبل ميباشند در هنگام ثبتنام جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه
گواهي اشتغال بکار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت ضريب Kو يا گواهي اتمام
خدمات مربوطه با تائيد معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه ساير مدارك مي-
باشند.
تبصره :3كليه واجدين شرايط شركت در آزمون دانشنامه تخصصي ملزم به ارائه
تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه محل آموزش مي باشند ( به
استثناء مشمولين بند ب)
تبصره :4با عنايت به تصميم کميسيون هفت نفره مورخ  1311/5/5زمان آزمون جهت
جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي با توجه به وضعيت جسماني
آنها و بنا به تشخيص شوراي آموزش دانشگاه محل تحصيل تا  %25مدت مفيد زمان
معمول قابل افزايش ميباشد.
 - 2-1مدارک الزم جهت ثبتنام

(اسكن و ارسال مدارك زير از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.irبا حجم kb
 133-333الزامي است)
هزينه ثبتنام از طريق سايت اينترنتی  http://sanjeshp.irو بصورت الکترونيکی قابل
پرداخت میباشد
– 1اسكن عکس  3×4برقي كه در سالجاري گرفته شده باشد (در ابعاد 333×433
پيكسل با فرمت  jpgو حداكثر حجم )23- 133 kb

 – 2اسكن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با يك برگ فتوكپي
صفحه توضيحات .
 -3اسکن کارت ملی
 – 4هزينه ثبتنام :
 -مبلغ 475/433

ريال براي داوطلباني که براي بار اول در آزمون دانشنامه

تخصصي (کتبي و شفاهي) شرکت مينمايند.
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 -مبلغ551/253

ريال براي داوطلباني که براي بار دوم در آزمون دانشنامه

تخصصي (کتبي و شفاهي) شرکت مينمايند.
 مبلغ  1/517/633ريال براي داوطلباني که براي بار سوم و يا بيشتر در آزموندانشنامه تخصصي (کتبي و شفاهي) شرکت مينمايند.
 مبلغ 475/433ريال جهت افرادي که صرفا" در آزمون شفاهي دانشنامهتخصصي شرکت مينمايند.
يادآوري :هيچيک از مدارک ارسالي و همچنين وجوهي که جهت ثبت نام پرداخت
مي گردد قابل استرداد نميباشد.
 – 5اسكن گواهي خدمت (ضريب ) Kبا در نظر گرفتن مفاد قسمت ج بند  4اين
دستورالعمل
 -– 6اسکن گواهی تایيدیه صادره از سوی دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي
دانشگاه محل تحصيل مبنی بر مجوز شرکت در آزمون اسكن
توجه :1ارسال مجدد مدارک مورد نياز فوقالذکر جهت کليه داوطلباني که در دورههاي
گذشته در آزمون شرکت نمودهاند الزامي ميباشد.
توجه :2هيچيك از مدارك ارسالي و همچنين وجوهي كه جهت ثبت نام پرداخت مي
گردد قابل استرداد نمي باشد.
قابل توجه دستياران رشته آسيب شناسي

آزمون دانشنامه تخصصي رشته آسيبشناسي (کتبي و شفاهي) براي کليه
داوطلبان الزاما" به صورت  Combinedخواهد بود.
 - 2توزيع کارت
 – 1کارت ورود به جلسه امتحان در تاريخ هاي  16و  1355/6/17از طريق سايت
اينترنتي  http://sanjeshp.irبا وارد نمودن كد رهگيري توزيع مي گردد( .داوطلب مي
بايست پرينتي واضح و خوانا از كارت تهيه نمايد و در هنگام آزمون بهمراه داشته
باشد).
 – 2نتايج آزمون کتبي تخصصي با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزيع کارت ،از
طريق سايت اينترنتي به آدرس http://sanjeshp.irاعالم خواهد شد.
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-3آزمون کتبی
به ياري خداوند متعال شصت وسومين دوره آزمون کتبي دانشنامه در كليه رشته هاي
تخصصي رأس ساعت  5صبح روز پنجشنبه مورخ  1355/6/11دانشگاههای علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني تهران ،ایران و شهيد بهشتی برگزار خواهد شد .تعيين حوزه
امتحانی هر داوطلب بنا به دستورالعمل مربوطه و در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه
به اطالع کليه داوطلبان خواهد رسيد.
 -4حدنصاب نمره قبولي
 - 1آزمون دانشنامه تخصصي در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار ميگردد ،حدنصاب
نمره قبولي جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصي  %73کل نمره آزمون کتبي و %73
کل نمره آزمون شفاهي خواهد بود.
تبصره – افرادي كه موفق به كسب  %73از نمره كل آزمون كتبي ميشود (نمره 135
از نمره كل  )151بعنوان قبول شده آزمون كتبي دانشنامه تخصصي محسوب و مجاز به
شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي خواهند بود.
 – 2جهت تعيين نفرات برتر ،نمره آزمون کتبي دانشنامه تخصصي با ضريب  2و نمره
آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي با ضريب  1و با توجه به تبصره ذيل بند ب ماده 6
محاسبه خواهد شد.
توجه :تعداد دفعات شركت در مرحله كتبي آزمون دانشنامه تخصصي داراي محدوديت
نميباشد.
 -5نحوه شرکت در آزمون شفاهي
الف -آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كه به صورت  KFP /PMP / OSCE /MMIو سایر
روشهای ارزشيابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار ميگردد در هنگام توزيع کارت
ورود به جلسه امتحان محل دقيق برگزاری آزمون شفاهی به اطالع داوطلبان خواهد
رسيد.
ب  -کليه داوطلباني که در اين دوره موفق به کسب حدنصاب قبولي آزمون کتبي
دانشنامه تخصصي گرديده و نيز کليه افرادي که در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي
دورههاي گذشته قبول شدهاند( ،چنانچه بيش از  5سال از قبولي آزمون کتبي آنان
سپري نشده باشد) ،ميتوانند با رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل در آزمون
شفاهي دانشنامه تخصصي (كه به صورت  KFP /PMP / OSCE /MMIو سایر روشهای
ارزشيابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می گردد) ثبتنام و شرکت نمايند .با
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توجه به اينکه اعتبار قبولي آزمون کتبي دانشنامه تخصصي  5سال ميباشد
داوطلباني که از قبولي ايشان در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي بيشتر از  5سال
گذشته و موفق به کسب قبولي در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي نگرديدهاند،
ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي ميباشند.
ج  -براي مقاالت پژوهشي که در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستيار ،در
طول دوره دستياري در يکي از مجالت معتبر علمي – پژوهشي به چاپ رسيده و يا
پذيرفته شده باشد ،و نيز پاياننامه دستياران بر طبق دستورالعمل ضميمه و با نظر
هيات ممتحنه حداکثر تا  13نمره پس از كسب نمره قبولي در آزمون شفاهي
دانشنامة تخصصي به نمره آزمون شفاهي دستيار موصوف ( در صورت تائيد هيات
ممتحنه) اضافه خواهد گرديد .اعتبار مجالت از طرف هيات ممتحنه تعيين ميگردد.
تبصره :نتيجه ارزشيابي مقاالت با راي هيات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهي
دانشنامه تخصصي رشته مربوطه تعيين ميگردد و الزم است داوطلبان در صورت
داشتن تمايل يک نسخه و يا کپي از مقاله و پايان نامه خود را به همراه مستندات
پذيرش آن از سوي مجالت معتبر که به تائيد کتبي مدير گروه آموزشي و يا معاون
پژوهشي دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد نزد خود داشته تا در هنگام آزمون
شفاهي به هيات ممتحنه رشته مربوطه تحويل نمايند .از ارسال و يا تحويل مقاله يا
پايان نامه در زمان ثبتنام ،به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خودداري
فرمائيد.
دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي توسط دستياران در
آزمون دانشنامه تخصصي و فوقتخصصي به پيوست ارائه ميگردد.

-6نتيجه نهايي
اعالم نتايج نهايي آزمون دانشنامه تخصصي به نحو مندرجات راهنماي شركت در آزمون كتبي
كه متعاقباً ارائه مي گردد خواهد بود/ .ح
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-7پيوست1
دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي
توسط دستياران در آزمون دانشنامه تخصصي و فوقتخصصی
به منظور ترويج فعاليتهاي پژوهشي در دورههاي دستياري و نيز تجليل از تالشهاي دستياران فعال و كوشا و
به استناد مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتيازبندي ترجيحي براي محاسبه نمررات پايران نامره و
مقاالت علمي بشرح زير ارائه ميگردد:
 – 1امتيازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نيست و نميتواند جايگزين نمرات الزم براي احراز قبولي گردد.
 – 2براساس اين دستورالعمل حداكثر  13امتياز معادل  13نمرره شرفاهي مريتوانرد بره نمرره دسرتياراني كره
حدنصاب الزم براي احراز قبولي در هر دو آزمون كتبي و شفاهي دانشنامه تخصصي را احرراز نمرودهانرد اضرافه
گردد.
 – 3مجموع نمرات حاصله از آزمونهاي كتبي و شفاهي كه به صورت  KFP /PMP / OSCE /MMIو سرایر روش-
های ارزشيابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه و امتيازات ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستياران قرار خواهد گرفت.
 – 4به پايان نامه تحصيلي حداكثر  3/5امتياز بر مبناي شاخصهاي زير تعلق خواهد گرفت:
الف) موضوع پايان نامه با رشته تحصيلي انطباق داشته باشد.
ب ) موضوع پايان نامه از اولويت هاي پژوهشي رشته تحصيلي باشد.
ج) موضوع پايان نامه در زمره پژوهشهاي اپيدميولوژي –  HSRيا باليني رشته تحصيلي باشد.
د) اصول روش تحقيق در نگارش پايان نامه لحاظ شده است.
هر ) مقاالت علمي براساس نتايج پايان نامه منتشر شده باشد.
و) پايان نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي – پژوهشي – ترويجي – فرهنگري – اخرالق پزشركي و امثرال آن
داشته باشد.
تبصره :1به بندهاي "الف" تا "ج" حداكثر نيم امتياز به هر بند و به بندهاي "د" تا "و" حداكثر  1امتياز بره هرر
بند تعلق خواهد گرفت.
 – 5به هر مقاله منتشر شده علمي كه داراي ويژگيهاي زير باشرد ترا سرقف  2امتيراز ترجيحري تعلرق خواهرد
گرفت.
الف) انطباق موضوع با رشته تحصيلي و اولويت هاي پژوهشي رشته.
ب) مشخصات مجله شامل دارا بودن رتبه علمي – پژوهشي در داخل كشور يا ايندكس شردن در ISIيرا Med-
 lineيا ساير مراجع معتبر بينالمللي مشابه آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهي
ج) ميزان مراجعه به مقاله در مجله
د) ويژگيهاي ممتاز علمي – پژوهشي – ترويجي – نوآوري – فنآوري – فرهنگي – اخالقي –حرفرهاي و امثرال
آن.
تبصره  :2نحوه اعطاي امتياز به هر مقاله علمي براساس آئيننامههاي معتبر و الزم االجراي ارتقراء اعضراي
هيأت علمي دانشگاهي در هر زمان خواهد بود.
تبصره  :3حداكثر امتياز قابل كسب از مقاالت منتشره علمي دستياران  6/5امتياز خواهد بود.
 – 6هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشتههاي تخصصي و فوقتخصصي مسئوليت ارزشيابي و اعطاي امتيازات
ترجيحي موضوع اين دستورالعمل را عهده دار خواهند بود .مراتب باید طی صورتجلسهای که به امضای دبير و
اعضای هيأت ممتحنه رسيده باشد تنظيم و برای اعمال به دبيرخانه تحویل گردد.
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اين آئيننامه مشتمل بر 6بند و  3تبصره در تاريخ  1316/5/22به تصويب كميسيون هفت نفره منتخب شورای
آموزش پزشکی و تخصصی رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراء ميباشد.
موفق باشيد

9

