بسمه تعالي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
معاونت آموزشی

مركز سنجش آموزش پزشكي

دستورالعمل اجرايي ثبتنام سي امين دوره آزمو ن دانشنامه
فوقتخصصي 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 آرزو ي توفيق الهی براي تمامي پويندگان و پژوهندگان
عرصه علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز ،ضوابط و شرايط آزمون کتبي سي
امين دوره آزمون دانشنامه فوقتخصصي سال  ،59با هدف تامين نيروي انساني متعهد و
متخصص به شرح زير اعالم ميگردد.
برای شروع ثبت نام پيشنهاد ميشود ابتدا با دقت مطالب زیر را مطالعه کنيد.

-1ثبتنام
كليه داوطلبان ميتوانند از تاريخ  1359/9/18لغايت 1359/9/29با مراجعه به سايت اينترنتي
 http://sanjeshp.irنسبت به ثبت نام اينترنتي جهت شركت در آزمون و دريافت كد رهگيري اقدام
نمايند(.ثبت نام صرفًا بصورت اينترنتي مي باشد)
كليه افراديكه در موعد مقرر ثبت نام نموده اند مي بايست جهت اطالع از واجد شرايط بودن براي
شركت در آزمون در تاريخهاي  1359/9/31لغايت  1359/6/2به سايت اينترنتي فوق الذكر مراجعه
نمايند.

 1-1شرايط و ضوابط الزم جهت ثبتنام:
 – 1کليه داوطلبان الزم است تا تاريخ  19آذر ماه سالجاري ( )1359/5/19دوره دستياري خود را
به پايان برسانند.
 - 2كليه دستياران رشتههاي فوقتخصصي ميبايست حداكثر ظرف مدت يكسال پس از اتمام
دوره آموزش خود در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شركت نمايند و در صورت عدم شركت يك
دوره مردودي محاسبه خواهد شد.
 – 3بر اساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ،مردودين سه بار آزمون کتبي نهايي
فوق تخصصي پس از يکسال تمديد دوره بدون دريافت کمک هزينه تحصيلي مجاز به شرکت مجدد
در آزمون کتبي ميباشند.
تبصره  :1افرادي كه در آزمون نهايي كتبي فوق تخصصي پس از يكسال تمديد دوره مردود شده
اند منحصراً يك نوبت ديگر مجاز به شركت درآزمون كتبي ميباشند.
تبصره: 2تعيين محل تمديد دوره بعهده هيات ممتحنه رشته مربوطه ميباشد.
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 –4افرادي كه قبل از ابالغ آئيننامه آموزش فوقتخصصي ،مصوب پنجاهمين نشست شوراي
آموزش پزشكي و تخصصي ( )1377/11/7دوره خود را به اتمام رسانيده و در آزمون دانشنامه
فوقتخصصي شركت ننمودهاند پس از يك سال تمديد دوره مجاز به شركت در آزمون دانشنامه
فوقتخصصي شناخته ميشوند.
 – 9اعتبار قبولي آزمون نهايي کتبي فوقتخصصي  9سال ميباشد در صورت عدم شرکت و يا
عدم موف قيت در آزمون شفاهي در مدت مذکور ،متقاضيان موظف به شرکت مجدد در آزمون
نهايي کتبي ميباشند.
تبصره :3افرادي که قبل از تاريخ ابالغ آئيننامه دورههاي فوقتخصصي مصوب پنجاهمين نشست
شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ  1377/11/7در آزمون نهايي کتبي فوقتخصصي قبول
شدهاند و تاکنون موفق به کسب قبولي در مرحله شفاهي آزمون مذکور نگرديدهاند ميبايست
مجددا" در آزمون کتبي دانشنامه فوقتخصصي شرکت نمايند.
 – 6ارائه معرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزشي فوقتخصصي و با تائيد مدير گروه رشته
مربوطه پس از تکميل دوره آموزشي.
 – 7كليه شركت كنندگان ملزم به ارائه تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه
محل آموزش مي باشند.
 – 8دستيارانيكه در آزمون دانشنامه فوق تخصصي شركت مينمايند مي بايست باقيمانده دوره
تخصصي خود را پس از آزمون در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام
دوره تحصيلي خود جهت فارع التحصيلي را ارائه نمايند.
 – 5كليه داوطلبين موظف به دفاع از پايان نامه فوقتخصصي قبل از شركت در آزمون دانشنامه
ميباشند و در صورت عدم دفاع از پايان نامه حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.
تبصره :در مواردي كه پروژه تحقيقاتي طوالني مدت باشد ،حسب نظر گروه آموزشي حداكثر به
مدت يك سال جهت دفاع از پايان نامه فرصت داده خواهد شد ضمن اينكه در اين مدت مجاز به
استفاده از مزاياي فوقتخصصي نميباشند.

 2-1مدارک الزم جهت ثبتنام:
(اسكن و ارسال مدارك زير از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.irبا حجم 133-333 kb
الزامي است)
هزينه ثبت نام بصورت اينترنتی از طرِيق سايت  http://sanjeshp.irقابل پرداخت می باشد
 – 1اسكن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت لزوم همراه با يك برگ فتوكپي صفحه
توضيحات .
– 2اسكن كارت ملي
– 3اسكن عکس  3×4برقي كه در سالجاري گرفته شده باشد(در ابعاد 333×433پيكسل بافرمت
 jpgو حداكثرحجم )23-133 kb
هزينه ثبت نام :
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مبلغ  475/433ريال در مورد کساني که براي بار اول شرکت مينمايند و مبلغ 814/663
ريال براي داوطلباني که براي بار دوم و مبلغ  1/437/993ريال جهت داوطلباني که براي
بار سوم يا بيشتر از  3بار شرکت مينمايند.

تبصره :1داوطلبانيکه فقط متقاضي شرکت در مرحله شفاهي آزمون دانشنامه فوقتخصصي
باشند نيز ميبايست نسبت به واريز فقط مبلغ  475/433ريال اقدام نمايند.
 - 4کليه متقاضيان فارغ التحصيل خارج از کشور در صورتيکه واجد شرايط شرکت در آزمون
دانشنامه
فوقتخصصي باشند با ارسال اسكن معرفي نامه از سوي رئيس مرکز خدمات آموزشي بهمراه
مدارک الزم در اين دستورالعمل ميتوانند در آزمون شركت نمايند.
 – 9کليه متقاضياني که سه بار يا بيشتر در امتحانات دانشنامه فوقتخصصي مردود اعالم شده-
اند نيز ميتوانند با مراجعه به سايت اينترنتي  http://sanjeshp.irهمانند ديگر داوطلبان ثبت نام
نمايند.
تبصره :2بديهي است اين دسته از افراد جزء آمار قبولي و يا مردودي دانشگاه محل تحصيل منظور
نخواهند شد.
 – 6اسكن گواهي تمديد دوره براي آن دسته از افرادي که سه بار يا بيشتر در آزمون کتبي
دانشنامه
فوقتخصصي مردود شدهاند.
 – 7اسكن معرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزش فوقتخصصي و با تائيد مدير گروه رشته
مربوطه پس از تکميل دوره آموزشي.
 – 8اسكن تائيديه از دانشكده پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه محل آموزش
توجه :وجوهي كه جهت ثبتنام پرداخت مي گردد قابل استرداد نميباشد/ح

 -2توزيع کارت و تاریخ برگزاری
 – 1کارت ورود به جلسه امتحان در تاريخهاي  16و  1359/6/17از 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).
آزمون کتبي سي امين دوره آزمون دانشنامه فوقتخصصي در ساعت  5صبح روز پنجشنبه مورخ
 1359/6/18در محل دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران واقع در اتوبان همت – جنب
برج ميالد برگزار خواهد شد.
اعالم نتایج
 – 2نتايج آزمون کتبي فوقتخصصي با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزيع کارت ،از طريق
سايت اينترنتي به آدرس http://sanjeshp.irاعالم خواهد شد.
هـ – حدنصاب نمره قبولي:
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 – 1آزمون کتبي داراي  133يا  193سئوال چند گزينهاي بوده (تعيين تعداد سئواالت با تشخيص
هيئت ممتحنه مربوطه و تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ميباشد) و حدنصاب
نمره قبولي در آزمون کتبي کسب حداقل  %73کل نمره آزمون ميباشد.
 – 2در صورت قبولي در آزمون کتبي ،داوطلب ميتواند در آزمون شفاهي شرکت و مالک قبولي
در آزمون شفاهي نيز کسب حداقل  %73از کل نمره آزمون شفاهي ميباشد.
 – 3براي تعيين نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبي با ضريب دو و نمره آزمون شفاهي با ضريب
يک محاسبه ميشود و معدل بدست آمده ،نفرات برتر را مشخص مينمايد.
 – 4دستياران رشته هاي فوق تخصصي معرفي شده توسط گروههاي آموزشي مربوطه جهت
شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي در صورت كسب  %63نمره كل آزمون كتبي دانشنامه
فوق تخصصي موفق به كسب گواهينامه فوق تخصصي خواهند گرديد.
 – 9دستيارانيکه در آزمون دانشنامه فوقتخصصي شرکت مينمايند ميبايست باقيمانده دوره
تحصيلي خود را پس از آزمون در مراکز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام
دوره تحصيلي خود جهت فارغالتحصيلي را ارائه نمايند.
د – آزمون شفاهي:
 –1محل حوزههاي امتحاني آزمون شفاهي دانشنامه فوقتخصصي كه به صورت  PMP, OSCEو
ساير روشهاي ارزشيابي شفاهي يا مبتني بر رايانه در تاريخهاي 23و 1359/6/21برگزار ميگردد
در هنگام توزيع کارت ورود به جلسه امتحان به اطالع داوطلبان خواهد رسيد
 – 2پذيرفته شدگان آزمون کتبي موظفند مطابق جدول زمانبندي آزمون شفاهي كه در زمان توزيع
كارت تحويل داده خواهد شد به محل برگزاري آزمون مراجعه و در آزمون مربوطه نيز شركت نمايند.
 – 3نظر به اينکه قسمتي از نمره آزمون شفاهي به پايان نامة پژوهشي دستياران تعلق ميگيرد
داوطلباني که خواستار استفاده از اين امتياز ميباشند بايد قبل از ثبتنام شرکت در آزمون ،پايان-
نامه خود را به اتمام رسانده و از آن دفاع نموده باشند و هنگام آزمون شفاهي به هيات ممتحنه
رشته مربوطه ارائه دهند.
تبصره  :تعلق نمرات ترجيحي و مقاالت منتشره علمي براساس دستورالعمل مربوطه كه به
پيوست ارائه ميگردد خواهد بود.
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-3پیوست 1
دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجیحي پايان نامه و مقاالت منتشره علمي توسط
دستیاران در آزمون دانشنامه تخصصي و فوقتخصصی
مقدمه:
به منظور ترويج فعاليتهاي پژوهشي در دورههاي دستياري و نيـز تجليـل از تالشـهاي دسـتياران
فعال و كوشا و به استناد مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتيازبنـدي ترجيحـي بـراي
محاسبه نمرات پايان نامه و مقاالت علمي بشرح زير ارائه ميگردد:
 – 1امتيازات حاصل از اين دستورالعمل الزامي نيست و نميتواند جايگزين نمرات الزم بـراي احـراز
قبولي گردد.
 – 2براســاس ايــن دســتورالعمل حــداكثر  13امتيــاز معــادل  13نمــره شــفاهي مــيتوانــد بــه نمــره
دستياراني كه حدنصاب الزم براي احراز قبولي در هر دو آزمون كتبـي و شـفاهي دانشـنامه فـوق
تخصصي را احراز نمودهاند اضافه گردد.
 – 3مجمـوع نمـرات حاصـله از آزمونهـاي كتبـي و شـفاهي  PMP, OSCEو سـاير روشـهاي نـوين
آموزشي و امتيازات ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستياران قرار خواهد گرفت.
 – 4به پايان نامه تحصيلي حداكثر  3/9امتياز 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.
هـ ) مقاالت علمي براساس نتايج پايان نامه منتشر شده باشد.
و) پايان نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي – پژوهشي – ترويجي – فرهنگي – اخـالق پزشـكي
و امثال آن داشته باشد.
تبصره :1به بندهاي "الف" تا "ج" حداكثر نيم امتياز بـه هـر بنـد و بـه بنـدهاي "د" تـا "و" حـداكثر 1
امتياز به هر بند تعلق خواهد گرفت.
 – 9به هر مقاله منتشر شده علمي كـه داراي ويژگيهـاي زيـر باشـد تـا سـقف  2امتيـاز ترجيحـي
تعلق خواهد گرفت.
الف) انطباق موضوع با رشته تحصيلي و اولويت هاي پژوهشي رشته.
ب) مشخصات مجله شامل دارا بودن رتبه علمي – پژوهشي در داخـل كشـور يـا اينـدكس شـدن
در ISIيا  Med-lineيا ساير مراجع معتبر بينالمللي مشابه آئين نامـه ارتقـاء اعيـاي هيـلت علمـي
دانشگاهي
ج) ميزان مراجعه به مقاله در مجله
د) ويژگيهاي ممتاز علمـي – پژوهشـي – ترويجـي – نـوآوري – فـنآوري – فرهنگـي – اخالقـي –
حرفهاي و امثال آن.
تبصره  :2نحوه اعطاي امتياز به هر مقاله علمي براساس آئيننامههاي معتبر و الزم االجراي ارتقاء
اعياي هيلت علمي دانشگاهي در هر زمان خواهد بود.
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تبصره  :3حداكثر امتياز قابل كسب از مقاالت منتشره علمي دستياران  6/9امتياز خواهد بود.
 – 6هيلت 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 اميای دبير و اعيای هيلت ممتحنه رسيده باشد تنظيم و برای اعمال به دبيرخانه تحویل
گردد.
اين آئيننامه مشتمل بر 6بند و  3تبصره در تاريخ  1386/9/22به تصويب كميسيون هفت نفره
منتخب شورای آموزش پزشکی و تخصصی رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراء ميباشد/.ح

موفق باشید
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