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  دستياري و گواهينامه تخصصي ارتقاء آزمونهايدوره  مينششدستورالعمل اجرايي سي و

  

بطور همزمان در دانشگاههاي علـوم پزشـكي و    15/4/1396صبح روز پنجشنبه مورخ  9گواهينامه تخصصي راس ساعت  -آزمونهاي ارتقاء 

گواهينامـه از دبيرخانـه شـوراي     –و داراي مجوز برگزاري آزمـون ارتقـا   خدمات بهداشتي درماني كشور كه به تربيت دستيار اشتغال دارند 

  . آموزش پزشكي و تخصصي مي باشند، برگزار خواهد شد

  :مقررات كلي محاسبه نمرات در آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي

  آزمون ارتقاء –الف 

  :آزمون ارتقاء شامل دو بخش است –1 -الف

   .شودنمره كه از سوي گروههاي آموزشي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي 150ارزيابي درون بخشي با  – 1-1 –الف 

  : نمره كه شامل دو بخش مي باشد 150آزمون كتبي با  – 2-1-الف 

  )هنمر 150نمره از  60با . (شوداي كه در طول دوره برگزار ميآزمونهاي كتبي دوره  - 1- 2 – 1-الف 

  آزمـــون كتبـــي ســـاليانه كـــه تحـــت نظـــارت دبيرخانـــه شـــوراي آمـــوزش پزشـــكي و تخصصـــي، توســـط             - 2- 2-1-الـــف 

  )نمره 150نمره از  90با ( .شودهاي دستياري است، برگزار ميمجري برنامهي كه يهادانشگاه

   . است 300ارتقاء هر سال برابر  مجموع نمرات – 3-1-الف

هشتادودومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مبني بر طراحي سئواالت آزمونهاي ارتقاء  3وضوع در تطبيق با مفاد م– 2 -الف

  :گواهينامه تخصصي در مناطق آمايشي -

  .  گردداند، مالك مقايسه تعيين ميكه باالترين نمرات را كسب كردهمنطقه آمايشي كنندگان برتر هر رشته در هر شركت% 20ميانگين نمره 

  .كنندگان كمتر از يك نفر شود مالك همان يك نفر محاسبه شودتعداد شركت% 20چنانچه : 1تبصره 

در صـورتي كـه عـدد     كنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر كمتر از نيم باشد بـه سـمت پـايين و   تعداد شركت% 20در مواردي كه : 2تبصره

  .گرد شود به سمت نمره باالترمحاسبه گردد مساوي نيم يا و حاصله باالتر 

وچهارمين نشست شـورا  وپنجمين نشست شورا نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده در شصتشايان ذكر است طبق مصوبات شصت

بايست كمتر از حداقل نمرات كتبي مجاز مندرج در جداول مربوطه باشد و در صورتي كه حدنصاب قبولي پـس  جهت آزمون كتبي ارتقاء، نمي

الـذكر  ول مربوطه هر منطقه آمايشي و در هر رشته تخصصي بيشتر از حداقل نمـره كتبـي مجـاز منـدرج در جـداول فـوق      از محاسبه در فرم

  .باشد، مالك عمل، حدنصاب محاسبه شده توسط منطقه آمايشي خواهد بود

  :باشدجداول ذيل ميكسب حداقل نمرات مورد نياز بندهاي زير براي ارتقاء هر دستيار به سال باالتر بشرح و طبق  – 3 -الف

  حداقل نمره ارزيابي درون بخشي  – 1-  3 –الف 

  ايحداقل نمره آزمون كتبي دوره – 2- 3 –الف 

  حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه  – 3 - 3 –الف 

  حداقل نمره آزمون كتبي كل - 4 - 3 –الف 

 حداقل نمره كل - 5- 3 –الف 

 



  ۲

 

  

  

  

  :هاي سه سالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره - 1

مقطع 

  ارتقاء

  كف نمره كتبي مجاز

A 

از ( يبخشحداقل ارزيابي درون  حداقل نمره كتبي مجاز

150(  

B 

  حداقل نمره كل مجاز

  50n>65%چنانچه   2به  1

A=%50n  

  50n% ≥ 65چنانچه

A=65  

651  262  105  15A+B+  

 393 )185حداقل (

  60n>80%چنانچه   3به  2

A=%60n  

  60n% ≥ 80چنانچه

A=80  

801  322  

 

105  15A+B+  

  )200حداقل (
483  

n)شركت كنندگان برتر هر رشته در هر منطقـه آمايشـي كـه بـاالترين     % 20به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره ): مالك مقايسه

  .نمرات در هر گروه كسب كرده اند، مالك مقايسه تعيين مي گردد

  .)Aمالك (نمره است 150مجاز كه بر مبناي حداقل نمره كتبي كل : 1

  .نمره است 60حداقل نمره كتبي دوره اي مجاز كه بر مبناي : 2

  .)Aكف نمره كتبي مجاز % 60(نمره است 90حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه مجاز كه بر مبناي : 3
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  جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله  - 2

مقطع 

  ارتقاء

  كف نمره كتبي مجاز

A 

از ( يبخشحداقل ارزيابي درون  حداقل نمره كتبي مجاز

150(  

B 

  حداقل نمره كل مجاز

  50n>65%چنانچه   2به  1

A=%50n  

  50n% ≥ 65چنانچه

A=65  

651  262  105  15A+B+  

 393 )185حداقل (

  58n>75%چنانچه   3به  2

A=%58n  

  58n% ≥ 75چنانچه

A=75  

751  302 105  15A+B+  

  453  )195حداقل (

  

     4به  3

  63n>85%چنانچه 

A=%63n  

  63n% ≥ 85چنانچه

A=85 

851  342  105  15A+B+  

  )205حداقل (
512  

n)بـاالترين  شركت كنندگان برتر هر رشته در هر منطقـه آمايشـي كـه    % 20به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره ): مالك مقايسه

  .)Aمالك (نمرات در هر گروه كسب كرده اند، مالك مقايسه تعيين مي گردد

  .نمره است 150حداقل نمره كتبي كل مجاز كه بر مبناي : 1

  .نمره است 60حداقل نمره كتبي دوره اي مجاز كه بر مبناي : 2

  .)Aمره كتبي مجاز كف ن% 60(نمره است  90حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه مجاز كه بر مبناي : 3

  



  ۴

  ساله  ي پنججدول نمرات ارتقاء براي دوره ها - 3

 

مقطع 

  ارتقاء

  كف نمره كتبي مجاز

A 

از ( يبخشحداقل ارزيابي درون  حداقل نمره كتبي مجاز

150(  

B 

  حداقل نمره كل مجاز

  50n>65%چنانچه   2به  1

A=%50n  

  50n% ≥ 65چنانچه

A=65  

651  262  105  15A+B+  

 393 )185حداقل (

  58n>75%چنانچه   3به  2

A=%58n  

  58n% ≥ 75چنانچه

A=75  

751  302 105  15A+B+  

  453  )195حداقل (

  

  63n>85%چنانچه    4به  3

A=%63n  

  63n% ≥ 85چنانچه

A=85 

851  342  105  15A+B+  

  )205حداقل (
512  

  66n>95%چنانچه   5به  4

A=%66n  

  66n% ≥ 95چنانچه

A=95 

951  382  105  15A+B+  

  )215حداقل (
572  

n)شركت كنندگان برتر هر رشته در هر منطقـه آمايشـي كـه بـاالترين     % 20به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره ): مالك مقايسه

  .)Aمالك (نمرات در هر گروه كسب كرده اند، مالك مقايسه تعيين مي گردد

  .نمره است 150بر مبناي  حداقل نمره كتبي كل مجاز كه: 1

  .نمره است 60حداقل نمره كتبي دوره اي مجاز كه بر مبناي : 2

  .)Aكف نمره كتبي مجاز % 60(است نمره  90حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه مجاز كه بر مبناي : 3

بي درون بخشي سال آخر در ارزيا) يكصدوپنج( 105شرط شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره  –4 -الف 

  .دستياري مي باشد

با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرط قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي  - 5 –الف 

  .تخصصي باليني پزشكي كسب حدنصاب قبولي نمرات آزمونهاي ارزيابي درون بخشي و كتبي مي باشد

  :مون گواهينامه تخصصي در دوره هاي مختلف رشته هاي تخصصي باليني پزشكي به شرح ذيل ميباشدحداقل نمرات جهت قبولي در آز

  حداقل نمره كتبي  حداقل نمره ارزيابي درون بخشي

105  95  

دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشـكي اخـراج    – 6 -الف

  .خواهند شد



  ۵

دوبـار مـردود شـوند مجـاز بـه ادامـه دوره نبـوده و از سيسـتم آمـوزش          ) 2به  1ارتقاء (دستياراني كه در آزمون ارتقاء سال اول  – 7 -الف

  .تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد

گواهينامه تخصصي شناخته شده و  اند مردود آزمونافرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا شركت ننموده - 8 –الف 

  .الزم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شوند

انـد سـه   حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي كـه در آزمـون ارتقـاء مـردود نشـده      - 9 –الف 

اند حداكثر دو نوبت مجاز به شركت در آزمون گواهينامـه  ت افرادي كه در آزمون ارتقاء يك يا دو مرتبه مردود شدهبديهي اس. باشدنوبت مي

چنانچه داوطلبي، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به احراز قبولي نگردد، از سيستم آموزشي تخصصـي بـاليني خـارج    . باشندتخصصي مي

  خواهد شد

  مقررات آزمونهاي ارتقاء از نظر ارزيابي درون بخشي –ب 

هـاي تخصصـي   وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، شركت كليـه دسـتياران رشـته   شصت 5به استناد موضوع  – 1 -ب

 سـب حـداقل نمـره   و ك بخشـي اين دوره منوط به موفقيت در آزمونها و فعاليتهاي درون ارتقاء تخصصي  آزمونهايپزشكي واجد شرايط در 

150

105
اي با توجه به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصـي و ارائـه آن   و كسب كف نمره آزمون كتبي دوره 

  .بودهاي مصوب خواهد طبق برنامه

  .در آزمون ارتقاء اين دوره نخواهند بوداين دستورالعمل واجد شرايط شركت  7-و الف  6-مشمولين مفاد بندهاي الف : 4تبصره 

اي، مهارتهـاي  هـاي مختلـف دانـش پزشـكي، مراقبـت از بيمـار، رفتـار حرفـه        ر محاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي حيطهد: 5تبصره 

  .ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عملكرد براساس شناخت از نظام سالمت رعايت گردد

اي معرفي به آزمون كتبي و نيز اعالم نتايج دسـتياراني كـه وفـق    نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دورهتعيين و اعالم  – 2 -ب

دهنـد بـه عهـده دانشـگاه     اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصيل مـي مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي شده

و آزمـون كتبـي    بخشـي گاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشي مربوطه در خصـوص ارزيـابي درون  الزم است دانش. مقصد خواهد بود

  .ان ميهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شركت دستياران واجد شرايط شركت در آزمون كتبي ارتقاء اقدام بعمل آورددستيار ايدوره

ي پس از اتمام مدت ميهماني، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبـداء اعـالم   انمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره – 3-ب 

  .گردد

  .باشدگواهينامه به عهده دانشگاه مبداء مي/تعيين واجد شرايط بودن دستيار جهت شركت در آزمون ارتقاء -4 –ب 

آزمون كتبي و نيز اعـالم نتـايج دسـتياراني كـه وفـق      اي معرفي به تعيين و اعالم نمره ارزيابي درون بخشي، نمره آزمون كتبي دوره – 5-ب 

الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشي مربوطـه  . باشداند، بعهده دانشگاه مقصد ميمقررات  به دانشگاه ديگر منتقل شده

از شركت دستيار ذيـربط در آزمـون كتبـي    ستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل د ايو آزمون كتبي دوره در خصوص ارزيابي درون بخشي

  .اقدام بعمل آورد

شـوند ارسـال شـود يكـي     جهت دستياراني كه طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي الزم است دو نمره ارزيابي درون بخشي  -6-ب 

تـر برابـر يـا بيشـتر از     درون بخشي سال پايين و در تنظيم نمرات دقت شود كه نمره تربراي ارتقاء سال باالتر و يكي براي ارتقاء سال پايين

  .نمره ارزيابي درون بخشي سال باالتر باشد تا در محاسبه حدنصابهاي قبولي مشكلي ايجاد نگردد

اي در فاصـله زمـاني مناسـب و پـيش از     الزم است نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي و نمره نهايي آزمـون كتبـي دوره  : توجه –7-ب 

الع دستياران رسانده شود تا زمان كافي جهـت دريافـت و نيـز رسـيدگي بـه اعتراضـات احتمـالي دسـتياران موجـود          آزمون كتبي باط

  .باشداي ميو آزمونهاي كتبي دوره ضمن اينكه شركت در آزمونهاي كتبي ساليانه منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي.باشد



  ۶

معاون آموزشي دانشـگاه،  : اي مركب ازبعهده كميتهاي و آزمونهاي كتبي دوره خشيرسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون ب –8-ب 

گـروه  رئيس دانشكده پزشكي، معاون آموزشي باليني دانشكده پزشكي، مدير گروه مربوطـه و يـك نفـر از اعضـاي هيـات علمـي بـه انتخـاب         

  .باشدمربوطه حسب مورد مي

اي و نمـره كتبـي دوره   اه قبل از آزمونهاي كتبي ساليانه ارتقاء نمره ارزيابي درون بخشـي كميته امتحانات، موظف است حداقل يك م – 9-ب 

  .هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشكده اعالم نمايد

و اعـالم بـه معاونـت     8 -اي پـس از طـي مراحـل رسـيدگي بـه اعتراضـات مطـابق بنـد ب        نمرات آزمون درون بخشي و كتبي دوره : 6تبصره

  .باشدشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نميآموزشي دان

گواهينامه تخصصي با رعايت كليه مصوبات و مقررات و ذكر مقطع ارتقـاء،   -اطالعات واجدين شرايط شركت در آزمونهاي ارتقاء  – 10 –ب 

 در سايت اينترنتـي بـه آدرس   از طريق ورود اطالعات  20/3/1396اي افراد ذيربط حداكثر تا تاريخ نمرات درون بخشي و آزمون كتبي دوره

http://sanjeshp.ir گواهينامـه   -شايان ذكر است ارسال اطالعات شـركت كننـدگان آزمونهـاي ارتقـاء     . ، قسمت سيستم دانشگاه اعالم گردد

  .فوق الذكر بوده و اطالعات ارسالي به طرق ديگر مورد بررسي و اعمال قرار نمي گيرد طريقتخصصي منحصراً به 

  مقررات آزمون كتبي ارتقاء دستياري تخصصي –ج 

تواننـد در  ماه كسـر دوره داشـته باشـند مـي     3دستياران داوطلب شركت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداكثر  –1-ج

  .ي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات شركت نمايندارتقاء كتب آزمون

آزمـون كتبـي   باشـد كـه از زمـان معرفـي بـه      منظور از سه ماه كسر دوره، ماههاي تير، مرداد و شهريور سال تحصيلي مربوطه مي: توضيح

  .ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده است

ماه از دوره تحصيلي خود را طي نماينـد در صـورت موفقيـت در ارزيـابي درون      9حداقل  31/4/1396دستياران سال اول كه تا تاريخ  -2-ج

  .خواهند بود) 2به  1ارتقاء ساليانه (كتبي ارتقاء ن آزموملزم به شركت در اي و آزمون كتبي دوره بخشي

 1/5/1395ء سـالجاري الزم اسـت از تـاريخ    ن ارتقـا آزمواند جهت شركت در دستياراني كه در سال قبل در آزمون ارتقاء شركت نموده -3-ج

  .ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باشند 11، 31/4/1396لغايت 

مـاه   8اند با گذراندن حـداقل  ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي شده...) مانند جايگزيني، گزينش و ( دستياراني كه به داليل مختلف  -4-ج

ن ارتقـاء  آزموملزم به شركت در  ايو آزمون كتبي دورهدر صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي  31/4/1396تا پايان از دوره تحصيلي 

  .خواهند بود 2به  1 اليانهكتبي س

  :هاي سه سالهدر دوره: بعنوان مثال

 4-در شرايط مفاد بند ج 2-در شرايط مفاد بند ج

 ماه 8 2به  1براي ارتقاء  ماه 9 2به  1براي ارتقاء 

  ماه 20  3به  2براي ارتقاء   ماه 21  3به  2براي ارتقاء 

  .ضمن اينكه داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره نخواهد شد



  ۷

هاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء ساليانه، سـال  خود را در دورهپايان نامه  كليه دستياران موظفند پروپوزال– 5-ج

آمـاده و پـس از تائيـد گـروه در      3بـه   2هاي بيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء ساليانه، سـال  و در دوره 2به  1

 .شوراي پژوهشي دانشكده و يا دانشگاه به تصويب رسانده باشد

به داليل غير موجه و يا عدم كسـب هـر يـك از حدنصـابهاي      نكتبي در صورت عدم شركت در آزمو ندستياران معرفي شده به آزمو – 6-ج

شوند، براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت كمـك هزينـه تحصـيلي ملـزم بـه تمديـد       منظور شده، مردود آن سال شناخته مي

  .دوره خواهند بود

  .و ارتقاء همزمان شركت نمايدتواند با رعايت مقررات در دهر دستيار فقط براي يكبار در طول دوره مي – 7-ج

  :مصاديق موارد ذيل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند بود -1- 7-ج

كتبـي ارتقـاء بـداليل موجـه      نمين دوره آزمون ارتقاء و عدم شركت در آزمـو پنجكسب حدنصاب قبولي ارزيابي درون بخشي در سي و – 1

  ) 9/8/1378آ مورخ /6804/3شماره موارد مندرج در بخشنامه (

كتبي شده اما حدنصاب قبـولي مجمـوع    نمين دوره آزمون ارتقاء موفق به كسب حدنصاب قبولي آزموپنجدستياراني كه در سي و – 2-7-ج 

  .را بدست نياورده اند

بـوده و  ) و ماقبـل  1391شروع دوره سـال  (دستياراني كه از پذيرفته شدگان ماقبل چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي  – 3-7-ج

به دليل استفاده از مرخصي زايمان، تأخير معرفي از طرف دبيرخانه براي شروع دوره بدليل گزينش يا ساير داليل با كسر دوره مواجه شـده  

 1396اند، مشروط بر اينكه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه ه يكي از آزمونهاي كتبي ارتقاء سراسري معرفي نشدهو صرفاً به همين دليل ب

به اتمام برسد و در صورت احراز نمره ارزيابي درون بخشي سال باالتر و رعايت ساير مقررات مجاز بـه شـركت در آزمـون ارتقـاء ماقبـل      

شـروع  (ري خواهند بود و كليه دستياران پذيرفته شده چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصـي  آخر و گواهينامه تخصصي در سالجا

كه داراي شرايط فوق الذكر مي باشند، در صورتي مجاز به شركت در آزمون دو ارتقاء همزمان ارتقاء ماقبل آخر و ) به بعد 1392دوره سال 

  .به اتمام برسد) 30/9/1396(پايان آذرماه  گواهينامه تخصصي بوده كه طول دوره آموزشي آنان تا

و بـه  ) 1393شروع دوره سـال  (دستياراني كه از پذيرفته شدگان چهل ويكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي به بعد بوده  – 4-7-ج 

دليـل پـذيرش در مرحلـه    داليل موجه شروع دوره دستياري آنان با تأخير تا سي ام آذر ماه سال تحصيلي مربوطه صـورت گرفتـه و يـا بـه     

تكميل ظرفيت تأخير داشته اند، در اولين زمان قانوني كه مجاز به شركت در آزمون مي باشند، بجاي دو ارتقاء همزمـان در سـال آخـر، حـق     

هاي قلب و به استثناي دستياران رشته تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري و بيماري. (را دارند 3به  2و  2به  1شركت در ارتقاء همزمان 

  )عروق

تواند از دو ارتقاء همزمان با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دوره آموزشي دستياري مي: 7تبصره

  .استفاده نمايد ، الزامي است از معرفي مكرر جهت شركت در دو ارتقا همزمان خود داري به عمل آيد

هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و بيماريهاي قلب و عروق براي سالهاي قاء همزمان براي دستياران رشتهدر دو ارت امكان شركت :8تبصره

وجود ندارد، مراتب گذراندن دوره داخلي حسب مورد در قسمت مالحظات در سايت مربوطه ) 3به  2و  2به  1دو ارتقاء همزمان (اول و دوم 

  .جهت هر دستيار درج گردد



  ۸

بينـي نشـده بـه كميسـيون برنامـه      نامـه و مصـوبات پـيش   خصوص كليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان كه در آئـين  گيري درتصميم– 8-ج 

  .گردددستياري تخصصي باليني دانشگاه با تركيب زير تفويض اختيار مي

  رئيس دانشكده پزشكي) 1

  مدير كل آموزش دانشگاه) 2

  معاون آموزشي دانشكده پزشكي) 3

  مربوطهمدير گروه رشته ) 4

  يك نفر عضو هيئت علمي با انتخاب معاون آموزشي دانشگاه ) 5

در هر يك از دو ارتقاء باشند در صورت عدم كسب نمره حدنصاب قبولي دستياراني كه واجد شرايط شركت در دو ارتقاء همزمان مي– 9-ج 

  .بود مردود همان سال محسوب و مشمول يكسال تمديد دوره از ابتداي سال مربوطه خواهند

تر يا سال باالتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردوي يـك بـار   دستياراني كه در دو ارتقاء همزمان موفق به كسب حدنصاب سال پايين – 10-ج

  .شوندمردود محسوب مي

  هاي گواهينامه تخصصيمقررات كلي آزمون -د 

 11حداقل مدت  31/4/1396و تا تاريخ رسد تياري آنان به اتمام ميكليه دستياراني كه حداكثر تا پايان آبان ماه سالجاري دوره دس – 1-د

ماقبل گواهينامه ايشان گذشته و در اين مدت در بخش مربوطه حضور داشته و مشغول به طي دوره ماه از زمان كسب قبولي در مقطع 

شركت در آزمون مذكور اين دسته از  است بديهي(شوند مجاز به شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي شناخته مياند آموزشي بوده

  .)باشدداوطلبان منوط به كسب حداقل نمرة ارزيابي درون بخشي جهت معرفي به آزمون گواهينامه مي

بايست دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون ينمايند، مكليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي

  .ندباش هادانجام د گواهينامه تخصصي

ارائه لوگ بوك مستند و ترجيحاً الكترونيك به عنوان شرط معرفي به آزمون گواهينامه در كليه رشته هاي تخصصي باليني الزامي : 9تبصره

  .است

  .داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره نخواهد شد: 10تبصره

باقيمانده دوره تحصيلي خود نمايند، كليه دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي الزم است: 11تبصره

  .را در مراكز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند

  . مراحل بررسي اعتراضات و اعالم نتايج آزمون كتبي گواهينامه تخصصي ، مشابه آزمون ارتقاء مي باشد–2-د

  :ساير ضوابط و مقررات -هـ 

) يكصـد و پنجـاه  ( 150گواهينامه تخصصي در كليه رشته هاي تخصصي داراي يك دفترچـه واحـد بـا     -آزمون كتبي ساليانه ارتقاء   - 1–هـ

  .سئوال مي باشد

نمره محاسبه گرديـده و بـا منظـور     90نمره آزمون كتبي ارتقاء ساليانه دستياران در كليه رشته هاي تخصصي مي بايست بر مبناي  – 2 -هـ

نمره به اين دبيرخانـه   150نهايتاً نمره آزمون كتبي بر مبناي ) نمره 60بر مبناي (اي نمودن نمرات مكتسبه دستياران در آزمونهاي كتبي دوره

  .م گردداعال



  ۹

  .گرددنمره محاسبه مي 150نمره آزمون كتبي گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي بر مبناي  – 3 –هـ 

  .شودانجام مي) مشترك( Combinedبصورت  "آزمون دستياران رشته آسيب شناسي صرفا – 4-هـ

دستياران رشـته تخصصـي آسـيب    ) نمره  150بر مبناي ( تخصصي و گواهينامه ) نمره  90بر مبناي ( كتبي ارتقاء ساليانه  آزمون: 11تبصره

  .سئوال مي باشد 200شناسي داراي يك دفترچه واحد با 

هـاي  آن دسته از فارغ التحصيالن خارج از كشور كه پرونده تحصـيلي آنـان بـه تائيـد كميسـيون ارزشـيابي مـدارك خـارجي رشـته          – 5-هـ

 گواهينامـه  -ارتقـاء   آزمـون نـام در  جهت ثبت 16/3/1396وزارت متبوع حداكثر تا تاريخ  تخصصي رسيده و از طريق مركز خدمات آموزشي

در يكـي از  توانند ميمعرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  و بابا توجه به مفاد اين دستورالعمل  ، شوندتخصصي معرفي مي

نـام  ثبـت ) ن، شهيدبهشتي، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، اهواز و يا كرمانتهران، ايرا( دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  .و در آزمون كتبي شركت نمايند

زمـان آزمـون جهـت     9/9/1381منتخـب شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصصـي در تـاريخ       كميسيون هفت نفـره   با توجه به تصميم – 6 –هـ

وضعيت جسماني و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشـگاه، حـداكثر تـا     ه بهبا توج ،هاي تخصصي باليني پزشكيدستياران جانباز رشته

  .درصد مدت زمان معمول قابل افزايش است 25

برگزاري آزمون و با توجه به برنامه زمانبندي بالفاصله پس از گواهينامه تخصصي سالجاري  -الزم است كليد آزمون ارتقاء  – 7-هـ

  .در اختيار دستياران قرار گيردتضي مراحل مختلف اجراي آزمون به نحو مق

  :اطالعات مورد نياز -و

  :اطالعات الزم جهت درج در سيستم ثبت نام اينترنتي به شرح ذيل مي باشد – 1 -و 

  مشخصات فردي دستيار – 1

  رشته تخصصي  – 2

  مقطع ارتقاء – 3

  )جهت شركت درآزمون مربوطه در مرحله معرفي دستيار(نمره ارزيابي درون بخشي و  نمره كتبي دوره اي  - 4

  )در مرحله اعالم نتايج آزمونهاي مربوطه(گواهينامه، نمره كل كتبي و نمره كل نهايي   –نمره آزمون كتبي ارتقاء – 5

بررسي اطالعات نهايي اعالم وضعيت دستياران در دبيرخانه انجام شده و در صـورت لـزوم  درخواسـت رفـع نـواقص احتمـالي در        – 2-و 

  .بديهي است نواقص بايستي در موعد مقرر توسط دانشگاه رفع و به دبيرخانه گزارش گردد.  مربوطه اعالم خواهد گرديد اطالعات

اي و سـاير مـدارك در پرونـده    هاي ارزيابي درون بخشي و آزمونهاي كتبي دورهفرم چكيده ارزيابي درون بخشي، اصل كارنامه: 12تبصره 

  .باشده ارسال آنها به دبيرخانه نميدستياران باقي مانده و نيازي ب

الـذكر  باشد و بعد از اتمام مهلتهاي قانوني فوقوليت كامل اطالعات اعالم شده به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه ميمسئ: 13تبصره 

  .به هيچ عنوان امكان تغيير در ليست نمرات اعم از درون بخشي و كتبي وجود نخواهد داشت

تخصصــي از طريــق ســايت اينترنتــي  گواهينامــه -ارتقــاء  هــاي دوره آزمــون مينششــرســال نتــايج ســي وآخــرين مهلــت ا – 3-و 

http://sanjeshp.ir  باشدمي 1/5/1396 تاريخ تاو از قسمت سيستم دانشگاه.  



  ۱۰

گواهينامه تخصصي كـه از نظـر وضـعيت     -اعالم وضعيت تحصيلي ساير دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء  – 4 -و 

  .حائز شرايط خاص مي باشند در قسمت مالحظات درج گردد... آموزشي از قبيل استفاده از مرخصي ها ، شروع دوره و 

بـا درج نـام دانشـگاههاي مبـداء و مقصـد در      (ميهمـاني، انتقـال،    طـه، از جملـه  در ستون مالحظات، ليست مشخصات مـوارد مربو  -5 -و 

  .قيد گردد... وجه و يا غيرموجه و ها، غيبت اعم از مفارغ التحصيالن خارج از كشور و مرخصي) خصوص دستياران ميهمان و انتقالي

ــا تــاريخ حــو فايــل اســكن پاســخنامه داوطلبــان  فايــل مــارك خــواني شــده پاســخنامه هــا   -6 -و  ــه آدرس اينترنتــي   17/4/1396داكثر ت ب

 examqi@behdasht.gov.ir به اين دبيرخانه ارسال گردد.  

ــاريخ       -7 -و ــا  ت ــايي، حــداكثر ت ــل نه ــايج تحلي ــد و شناســنامه و نت ــراه كلي ــه هم ــل  اصــل ســئواالت ب ــي  24/4/1396فاي ــه آدرس اينترنت ب

 examqi@behdasht.gov.ir ارسال شود . 

  ح/.باشدرسيدگي به اعتراضات و نمرات اعالم شده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههاي مربوطه مي –8-و 

  .با آرزوي موفقيت براي عموم مسئولين، اساتيد، گروههاي آموزشي و دستياران آن دانشگاه

  خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصيدبير

1396  


