
  ۱

  و گواهينامه تخصصيدستياري  ارتقاء آزمونهايدوره  چهارمينسي ودستورالعمل اجرايي 
  

بطـور همزمـان در    ۱/۵/۱۳۹۴مـورخ  صبح روز پنجشـنبه   ۹راس ساعت و گواهينامه تخصصي ارتقاء  آزمونهاي

 ر خواهد شدبرگزا ،دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور که به تربيت دستيار اشتغال دارند

شايان ذكر است آزمون گواهينامه تخصصي منحصراً در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ، 

  .گرددبرگزار ميمطابق جدول ضميمه 

  

  :تخصصيو گواهينامه دستياري ارتقاء  آزمونهايمحاسبه نمرات در مقررات کلي 

  آزمون ارتقاء –الف 

  :بخش است ن ارتقاء شامل دوآزمو –۱ -الف

ي که دسـتيار در آن مشـغول بـه    آموزش که از سوي گروههاينمره  ۱۵۰با  درون بخشيارزيابي  – ۱-۱ –الف 

و مطابق دستورالعملهاي گذشـته  ارزيابي درون بخشي كمافي السابق در اين دوره  .شودتحصيل است انجام مي

    پذيردانجام مي

   :دو بخش مي باشدشامل نمره كه  ۱۵۰با ن کتبي آزمو – ۲-۱-الف 

  )نمره ۱۵۰نمره از  ۶۰با ( .شوددر طول دوره برگزار ميکه اي آزمونهاي كتبي دوره  - ۱- ۲ – ۱-الف 

  توسـط   ،تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشـکي و تخصصـي  آزمون كتبي ساليانه كه   - ۲- ۲-۱-الف 

  )نمره ۱۵۰نمره از  ۹۰با ( .ودشبرگزار ميهاي دستياري است، مجري برنامهي که يهاهگادانش

   . است ۳۰۰ارتقاء هر سال برابر  اتمجموع نمر – ۳-۱-الف

هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي محاسبه كف قبولي  ۱براساس مفاد موضوع  – ۲ –الف 

 ۷۲شست ن ۴نمرات ارتقاء و گواهينامه ساليانه دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشكي طبق مفاد موضوع 

  .مي  باشد ۷۵نشست  ۴و موضوع 

  :مي باشدهفتادودومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به شرح ذيل  ۴موضوع  -  ۱ – ۲ - الف

انـد، مـالک   کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که باالترين نمرات را کسب کردهشرکت% ۲۰ميانگين نمره 

  .گرددمقايسه تعيين مي

  .کنندگان کمتر از يک نفر شود مالک همان يک نفر محاسبه شودتعداد شرکت% ۲۰چنانچه : ۱تبصره 



  ۲

کنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر کمتر از نـيم باشـد بـه سـمت     تعداد شرکت% ۲۰در مواردي که : ۲تبصره

  .به سمت نمره باالتر گرد شودمحاسبه گردد مساوي نيم يا و عدد حاصله باالتر كه در صورتي  پايين و

وپنجمين نشست شورا نمرات محاسبه شده طبـق فرمـول ارائـه شـده در     ايان ذكر است طبق مصوبات شصتش

بايسـت كمتـر از نمـرات كـف منـدرج در جـداول       وچهارمين نشست شورا جهت آزمون كتبي ارتقاء، نميشصت

ر هـر رشـته   مربوطه باشد و در صورتي كه حدنصاب قبولي پس از محاسبه در فرمول مربوطه هـر دانشـگاه و د  

الذكر باشد، مالك عمل، حدنصاب محاسبه شـده  تخصصي بيشتر از كف نمره كتبي مجاز مندرج در جداول فوق

  .توسط دانشگاه خواهد بود

نمـره كتبـي   نبايـد از كـف   كه باشد مي Aحداقل نمره كتبي نسبت به مالك مقايسه مساوي با متغير – ۳ -الف

  .شدتعيين شده توسط دبيرخانه كمتر بامجاز 

طبـق جـداول    براي ارتقاء هر دستيار به سال باالتر بشـرح و بندهاي زير كف نمرات مورد نياز كسب  – ۴ -الف

  :باشدمي ذيل

   درون بخشيحداقل نمره ارزيابي  – ۱- ۴ –الف 

  ايدورهكتبي آزمون حداقل نمره  – ۲- ۴ –الف 

  حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه  – ۳ - ۴ –الف 

  حداقل نمره آزمون كتبي كل - ۴ - ۴ –الف 

  حداقل نمره كل - ۵- ۴ –الف 

  :هاي سه سالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره - ۱
  حداقل نمره کتبي  مقطع ارتقاء

  )نسبت به مالک مقايسه( ***

A 

كف نمره كتبي 

  مجاز

 يبخشحداقل ارزيابي درون

  )۱۵۰از (

B 

حداقل نمره كل   حداقل نمره كل

  مجاز

 A+B ۱۸۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۲۶*  ۶۵  %۵۰  ۲به  ۱

**۳۹ 

  A+B ۲۰۰َ+۱۵  ۱۰۵  ۳۲*  ۸۰  %۶۰  ۳به  ۲
**۴۸ 

  )تيرماه(كف نمره آزمون كتبي ساليانه : **      اي كف نمره آزمون كتبي دوره:  *

ين نمـرات را  شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه باالتر% ۲۰به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره  ***

  .گردداند ، مالك مقايسه تعيين ميدر هر گروه كسب كرده

  

  



  ۳

  جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله  - ۲

مقطع 

  ارتقاء

  حداقل نمره کتبي

  )نسبت به مالک مقايسه( ***

A 

كف نمره كتبي 

  مجاز

-حداقل ارزيابي درون

  )۱۵۰از ( يبخش

B 

حداقل نمره كل   حداقل نمره كل

  مجاز

  A+B ۱۸۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۲۶*  ۶۵  %۵۰  ۲به  ۱

**۳۹ 

  A+B ۱۹۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۳۰*  ۷۵  %۵۸  ۳به  ۲

**۴۵ 

  A+B ۲۰۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۳۴*  ۸۵  %۶۳  ۴به  ۳

**۵۱ 

  )تريماه(كف منره آزمون كتيب ساليانه : **      اي كف منره آزمون كتيب دوره:  *

شركت كنندگان برتر هـر رشـته در هـر دانشـگاه كـه      % ۲۰گين نمره به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميان ***

  .گردداند ، مالك مقايسه تعيين ميباالترين نمرات را در هر گروه كسب كرده

  

  ساله  ي پنججدول نمرات ارتقاء براي دوره ها - ۳

مقطع 

  ارتقاء

  حداقل نمره کتبي

  )نسبت به مالک مقايسه(***

A 

كف نمره كتبي 

  مجاز

-يابي درونحداقل ارز

  )۱۵۰از ( يبخش

B 

حداقل نمره كل   حداقل نمره كل

  مجاز

  A+B ۱۸۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۲۶*  ۶۵  %۵۰  ۲به  ۱

**۳۹ 

  A+B  ۱۹۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۳۰*  ۷۵  %۵۸  ۳به  ۲

**۴۵ 

  A+B  ۲۰۵َ+۱۵  ۱۰۵  ۳۴*  ۸۵  %۶۳  ۴به  ۳

**۵۱ 

  A+B+15 ۲۱۵  ۱۰۵  ۳۸*  ۹۵  %۶۶  ۵به  ۴

**۵۷ 

  )تريماه(كف منره آزمون كتيب ساليانه : **      اي آزمون كتيب دورهره كف من:  *

شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه باالترين نمـرات را  % ۲۰به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره  ***

  .گردداند ، مالك مقايسه تعيين ميدر هر گروه كسب كرده

-بايست توسط دستيار در يكي از حيطـه نمره مورد نظر مي ۱۵،  (A+B+15)ه كل در فرمول حداقل نمر :توجه

  .هاي ارزيابي درون بخشي و يا آزمون كتبي كسب گردد

ارزيابي  در) يكصدوپنج( ۱۰۵شرط شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره  –۵ -الف 

  .درون بخشي سال آخر دستياري مي باشد

جه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرط قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي با تو - ۶ –الف 

آزمونهاي ارزيابي درون بخشي و نمرات دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشكي كسب حدنصاب قبولي 

  .كتبي مي باشد

باليني حداقل نمرات جهت قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي در دوره هاي مختلف رشته هاي تخصصي 

  :پزشكي به شرح ذيل ميباشد

  حداقل نمره كتبي  حداقل نمره ارزيابي درون بخشي

۱۰۵  ۹۵  

  



  ۴

ن ارتقـاء مـردود شـوند از سيسـتم آمـوزش      آزمـو دستياراني که در طول دوران دستياري سه بـار در   – ۷ -الف

  .تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد

دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و ) ۲به  ۱ارتقاء (اول  ن ارتقاء سالآزمودستياراني که در  – ۸ -الف

  .از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد

اند مردود آزمون گواهينامه افرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا شركت ننموده - ۹ –الف 

آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي  تخصصي شناخته شده و الزم است براساس برنامه

  .تمديد دوره شوند

حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي كه در آزمـون   - ۱۰ –الف 

انـد  هدو مرتبه مردود شديك يا بديهي است افرادي كه در آزمون ارتقاء  .باشداند سه نوبت ميارتقاء مردود نشده

چنانچـه داوطلبـي، در سـقف تعـداد     . باشـند حداكثر دو نوبت مجاز به شركت در آزمون گواهينامه تخصصي مي

  دفعات مجاز موفق به احراز قبولي نگردد، از سيستم آموزشي تخصصي باليني خارج خواهد شد

  درون بخشيارتقاء از نظر ارزيابي  آزمونهايمقررات  –ب 

شـرکت کليـه    ،نشسـت شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصصـي      وچهارمينشصت ۵به استناد موضوع  – ۱ -ب

اين دوره منوط به موفقيت در  ارتقاء تخصصي  آزمونهايهاي تخصصي پزشکي واجد شرايط در دستياران رشته

 و کسب حداقل نمره بخشيو فعاليتهاي درون آزمونها
150

توجه بـه  با  ايو كسب كف نمره آزمون كتبي دوره 105

هاي مصوب خواهد برنامه معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصي و ارائه آن طبق

  .بود

اين دستورالعمل واجد شرايط شركت در آزمون ارتقـاء ايـن    ۸-و الف  ۷-مشمولين مفاد بندهاي الف : ۱تبصره 

  .دوره نخواهند بود

هاي مختلف دانـش پزشـكي، مراقبـت از بيمـار،     حيطه درون بخشيابي در محاسبه نمرات نهايي ارزي: ۲تبصره 

اي، مهارتهاي ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عملكرد براساس شناخت از نظام سالمت رعايـت  رفتار حرفه

  .گردد

ـ   تعيين و اعالم نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره – ۲ -ب ز اي معرفي به آزمـون كتبـي و ني

اند و در زمان آزمون ارتقاء دستياراني كه وفق مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي شدهاعالم نتايج 

دانشگاه مبـداء نسـبت بـه    الزم است . به عهده دانشگاه مقصد خواهد بوددهند در آن دانشگاه ادامه تحصيل مي

ان ميهمـان بـه   دسـتيار  ايآزمون كتبي دوره بخشياعالم نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون

  .شرکت در آزمون کتبي ارتقاء اقدام بعمل آوردشرايط دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستياران واجد 

پس از اتمام مدت ميهماني، از سوي دانشـگاه  اي و نمره آزمون كتبي دورهنمره ارزيابي درون بخشي  – ۳-ب 

  .مقصد به دانشگاه مبداء اعالم گردد



  ۵

-گواهينامه به عهده دانشگاه مبداء مـي /تعيين واجد شرايط بودن دستيار جهت شركت در آزمون ارتقاء -۴ –ب 

  .باشد

اي معرفـي بـه آزمـون كتبـي و نيـز      تعيين و اعالم نمره ارزيابي درون بخشي، نمره آزمون كتبي دوره – ۵-ب 

الزم . باشـد اند، بعهده دانشگاه مقصـد مـي  شده دستياراني كه وفق مقررات  به دانشگاه ديگر منتقلاعالم نتايج 

و آزمون كتبي  درون بخشيدانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي است 

  .ستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستيار ذيربط در آزمون کتبي اقدام بعمل آوردد ايدوره

دستياراني که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي جهت  ارزيابي درون بخشي الزم است دو نمره  -۶-ب 

و در تنظيم نمرات دقت شـود   ترشوند ارسال شود يکي براي ارتقاء سال باالتر و يکي براي ارتقاء سال پايينمي

باشـد تـا در محاسـبه     سال باالتر درون بخشيتر برابر يا بيشتر از نمره ارزيابي پايينسال  درون بخشيكه نمره 

  .حدنصابهاي قبولي مشكلي ايجاد نگردد

در فاصـله زمـاني   اي و نمـره نهـايي آزمـون كتبـي دوره     درون بخشيالزم است نمرات نهايي ارزيابي  –۷- ب

مناسب و پيش از آزمون کتبي باطالع دستياران رسانده شود تا زمان کافي جهـت دريافـت و نيـز رسـيدگي بـه      

منـوط بـه قبـولي در    سـاليانه  کتبـي   آزمونهايضمن اينکه شرکت در .دستياران موجود باشداعتراضات احتمالي 

  .باشدمياي و آزمونهاي كتبي دوره درون بخشيارزيابي 

اي مرکـب  بعهده کميتهاي آزمونهاي كتبي دورهو  درون بخشيرسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي  –۸-ب 

نشکده پزشکي، معاون آموزشي باليني دانشکده پزشکي، مدير گروه مربوطه معاون آموزشي دانشگاه، رئيس دا: از

  .باشدميمربوطه حسب مورد گروه و يک نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب 

درون ارتقاء نمره ارزيابي كتبي ساليانه  آزمونهاييک ماه قبل از حداقل موظف است  ،امتحاناتکميته  – ۹-ب 

  .هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشکده اعالم نمايد ايو نمره كتبي دوره بخشي

 ۸ -پس از طي مراحل رسيدگي به اعتراضات مطابق بند باي و كتبي دوره درون بخشينمرات آزمون : تبصره

  .باشدمعاونت آموزشي دانشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نميبه و اعالم 

اي ارتقاء و گواهينامه تخصصي با رعايت كليه مصوبات و واجدين شرايط شركت در آزمونه اطالعات – ۱۰ –ب 

 ۲۱/۳/۱۳۹۴حداكثر تا تاريخ افراد ذيربط  اي، نمرات درون بخشي و آزمون كتبي دورهمقررات و ذكر مقطع ارتقاء

 اعـالم قسـمت سيسـتم دانشـگاه     ،http://sanjeshp.ir از طريق ورود اطالعات در سايت اينترنتي به آدرس 

شركت كنندگان آزمونهاي ارتقـاء و گواهينامـه تخصصـي منحصـراً بـه      اطالعات ارسال ذكر است شايان  .گردد

  .صورت فوق الذكر بوده و اطالعات ارسالي به طرق ديگر مورد اعتنا قرار نمي گيرد



  ۶

  تخصصيدستياري ن کتبي ارتقاء آزمومقررات  –ج 

مـاه کسـر دوره    ۳ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداکثر  آزمونشرکت در داوطلب دستياران  –۱-ج

  .ارتقاء کتبي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات شرکت نمايند آزمونتوانند در داشته باشند مي

باشد کـه از زمـان   منظور از سه ماه کسر دوره، ماههاي تير، مرداد و شهريور سال تحصيلي مربوطه مي: توضيح

  .ن کتبي ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده استوآزممعرفي به 

ماه از دوره تحصيلي خود را طي نمايند در صورت  ۹حداقل  ۳۱/۴/۱۳۹۴دستياران سال اول که تا تاريخ  -۲-ج

 ۱ارتقـاء  ساليانه (کتبي ارتقاء ن آزموملزم به شرکت در اي و آزمون كتبي دوره درون بخشيموفقيت در ارزيابي 

  .خواهند بود) ۲ه ب

ارتقاء سالجاري الزم  نآزمواند جهت شرکت در ن ارتقاء شرکت نمودهآزمودستياراني که در سال قبل در  -۳-ج

  .ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باشند ۱۱، ۳۱/۴/۱۳۹۴لغايت  ۱/۵/۱۳۹۳است از تاريخ 

ديرتر از موعد مقرر به دانشـگاه معرفـي   ...) و جايگزيني، گزينش مانند  (مختلف دستياراني که به داليل  -۴-ج

درون در صـورت موفقيـت در ارزيـابي     ۳۱/۴/۱۳۹۴تا پايـان  ماه از دوره تحصيلي  ۸اند با گذراندن حداقل شده

  .خواهند بود ۲به  ۱ اليانهارتقاء کتبي س نآزموملزم به شرکت در  ايآزمون كتبي دورهو  بخشي

  :لههاي سه سادر دوره: بعنوان مثال

 ۴- جدر شرايط مفاد بند  ۲- جدر شرايط مفاد بند 

 ماه ۸ ۲به  ۱براي ارتقاء  ماه ۹ ۲به  ۱براي ارتقاء 

  ماه ۲۰  ۳به  ۲براي ارتقاء   ماه ۲۱  ۳به  ۲براي ارتقاء 

  .ضمن اينکه داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد

هاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به آزمون خود را در دورهايان نامه پ پروپوزالكليه دستياران موظفند – ۵-ج

هاي بيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبـي ارتقـاء   و در دوره ۲به  ۱سال ساليانه، كتبي ارتقاء 

ويب رسـانده  آماده و پس از تائيد گروه در شوراي پژوهشي دانشكده و يا دانشـگاه بـه تصـ    ۳به  ۲سال ساليانه، 

 .باشد

به داليل غير موجـه و يـا عـدم     نآزموکتبي در صورت عدم شرکت در  نآزمودستياران معرفي شده به  – ۶-ج

براساس برنامه آموزشي مدون همان  وند،شميکسب هر يک از حدنصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته 

  .هند بودسال با دريافت کمک هزينه تحصيلي ملزم به تمديد دوره خوا



  ۷

  .تواند با رعايت مقررات در دو ارتقاء همزمان شرکت نمايدهر دستيار فقط براي يکبار در طول دوره مي – ۷-ج

  :د بودنمصاديق موارد ذيل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواه -۱- ۷-ج

 نارتقاء و عـدم شـركت در آزمـو   زمون آمين دوره وسو سيدر  درون بخشيكسب حدنصاب قبولي ارزيابي  – ۱

  ) ۹/۸/۱۳۷۸آ مورخ /۶۸۰۴/۳موارد مندرج در بخشنامه شماره (كتبي ارتقاء بداليل موجه 

كتبي شده  نارتقاء موفق به كسب حدنصاب قبولي آزموآزمون ين دوره موسوسي دستياراني كه در  – ۲-۷-ج 

  .ندا اما حدنصاب قبولي مجموع را بدست نياورده

شـروع دوره  (از پذيرفته شدگان ماقبل چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصـي  كه  يدستياران – ۳-۷-ج

براي شروع دوره به دليل استفاده از مرخصي زايمان، تأخير معرفي از طرف دبيرخانه بوده و ) و ماقبل ۱۳۹۱سال 

ارتقـاء  كتبـي  يكي از آزمونهاي  بهصرفاً به همين دليل بدليل گزينش يا ساير داليل با كسر دوره مواجه شده و 

در صورت  وبه اتمام برسد  ۱۳۹۴اند، مشروط بر اينكه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه سراسري معرفي نشده

و ماقبل آخر مجاز به شركت در آزمون ارتقاء و رعايت ساير مقررات سال باالتر  درون بخشياحراز نمره ارزيابي 

شايان ذكر است محل شـركت دسـتياران ذيـربط در    ي خواهند بود، گواهينامه تخصصي در سالجار

دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به عنوان حوزه  ،آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي

  .هينامه تخصصي مي باشدگواآزمون 

- ياري ميبا توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دوره آموزشي دست :۱تبصره

  .تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايد، نسبت به معرفي افراد واجد شرايط اقدام گردد

بيماريهـاي عفـوني و   تخصصـي  هـاي  امكان شركت در دو ارتقـاء همزمـان بـراي دسـتياران رشـته      :۲تبصره

وجـود نـدارد، مراتـب    ) ۳بـه   ۲و  ۲بـه   ۱دو ارتقاء همزمـان  (بيماريهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم 

  .درج گرددجهت هر دستيار مربوطه  در سايتمالحظات  قسمتگذراندن دوره داخلي حسب مورد در 

بيني نشده نامه و مصوبات پيشدر خصوص كليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان كه در آئين گيريتصميم– ۹-ج 

  .گرددتفويض اختيار ميير با تركيب زبه كميسيون برنامه دستياري تخصصي باليني دانشگاه 

  رئيس دانشكده پزشكي )۱

  مدير كل آموزش دانشگاه )۲

  معاون آموزشي دانشكده پزشكي )۳

  مدير گروه رشته مربوطه )۴



  ۸

  اب معاون آموزشي دانشگاه خيك نفر عضو هيئت علمي با انت )۵

عدم کسب نمره حدنصاب باشند در صورت دستياراني که واجد شرايط شرکت در دو ارتقاء همزمان مي– ۱۰-ج 

در هر يک از دو ارتقاء مردود همان سال محسوب و مشمول يکسال تمديد دوره از ابتداي سال مربوطـه  قبولي 

  .خواهند بود

تر يا سال باالتر نشوند از نظـر  دستياراني که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پايين – ۱۱-ج

  .شوندمحسوب مي تعداد دفعات مردوي يک بار مردود

  هاي گواهينامه تخصصيمقررات كلي آزمون -د 

و تا تاريخ رسد کليه دستياراني که حداکثر تا پايان آبان ماه سالجاري دوره دستياري آنان به اتمام مي – ۱-د

ماقبل گواهينامه ايشان گذشته و در اين مدت ماه از زمان کسب قبولي در مقطع  ۱۱حداقل مدت  ۳۱/۴/۱۳۹۴

مجاز به شرکت در آزمون کتبي گواهينامه اند بخش مربوطه حضور داشته و مشغول به طي دوره آموزشي بودهدر 

شرکت در آزمون مذکور اين دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل  بديهي است(شوند تخصصي شناخته مي

  .)باشدجهت معرفي به آزمون گواهينامه مي بخشينمرة ارزيابي درون 

بايست دفاعيه پايان نامه خود را قبل ينمايند، ماراني که در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت ميکليه دستي

  .ندباش هاداز معرفي به آزمون گواهينامه تخصصي انجام د

  .داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث کاهش طول دوره نخواهد شد :۱تبصره

نمايند، ر آزمون گواهينامه تخصصي شرکت ميالزم است كليه دستياراني که به صورت مشروط د: ۲تبصره

باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي 

  .خود را ارائه نمايند

داوطلبان براي شركت در آزمون گواهينامه تخصصي مي بايست با رعايت ساير مقررات از سوي  –۲-د

هاي محل آموزش به واحد آزمونهاي دانشگاههاي محل برگزاري آزمون معرفي و نيز دانشگاهدانشگاههاي 

از قسمت   http://sanjeshp.ir :اينترنتي به آدرسمحل آموزش ملزم به ورود اطالعات از طريق سايت 

  .مي باشدسيستم دانشگاه 

  . ، مشابه آزمون ارتقاء مي باشدصصي گواهينامه تخ مراحل بررسي اعتراضات و اعالم نتايج آزمون كتبي– ۳-د

  :ساير ضوابط و مقررات - هـ

آزمون كتبي ساليانه ارتقاء و گواهينامه تخصصي در كليه رشته هاي تخصصي داراي يك دفترچه واحد   - ۱–هـ

  .سئوال مي باشد) يكصد و پنجاه( ۱۵۰با 



  ۹

نمـره   ۹۰اي تخصصي مي بايست بر مبناي كليه رشته ه درنمره آزمون كتبي ارتقاء ساليانه دستياران  – ۲ -هـ

) نمـره  ۶۰بـر مبنـاي   (اي محاسبه گرديده و با منظور نمودن نمرات مكتسبه دستياران در آزمونهاي كتبـي دوره 

  .نمره به اين دبيرخانه اعالم گردد ۱۵۰نهايتاً نمره آزمون كتبي بر مبناي 

نمـره محاسـبه    ۱۵۰هاي تخصصي بر مبناي  نمره آزمون كتبي گواهينامه تخصصي دستياران رشته – ۳ – هـ

  .گرددمي

  .شودانجام مي) مشترک( Combinedبصورت " دستياران رشته آسيب شناسي صرفا آزمون – ۴-هـ

داراي يـك  دستياران رشته تخصصي آسيب شناسـي  ساليانه و گواهينامه تخصصي آزمون كتبي ارتقاء : ۱تبصره

  .باشد مي )نمره ۱۵۰( سئوال ۲۰۰دفترچه واحد با 

ارزشـيابي   كميسـيون آن دسته از فارغ التحصيالن خارج از کشور که پرونده تحصـيلي آنـان بـه تائيـد      – ۵-هـ

حـداكثر تـا تـاريخ    وزارت متبـوع   خدمات آموزشـي رسيده و از طريق مرکز هاي تخصصي خارجي رشتهمدارک 

بـا توجـه بـه مفـاد ايـن       ، وندشـ تخصصي معرفـي مـي  و گواهينامه ارتقاء  آزموننام در جهت ثبت ۱۸/۳/۱۳۹۴

در يکـي از دانشـگاههاي علـوم    توانند ميمعرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي  و بادستورالعمل 

تهران، ايران، شهيدبهشتي، اصـفهان، شـيراز، مشـهد، تبريـز، اهـواز و يـا       ( پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

  .نام و در آزمون کتبي شرکت نمايندثبت) كرمان

منتخـب شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصصـي در تـاريخ       کميسيون هفـت نفـره    با توجه به تصميم – ۶ –هـ

وضعيت جسماني  با توجه به ،هاي تخصصي باليني پزشکيرشتهجانباز دستياران  جهتزمان آزمون  ۹/۹/۱۳۸۱

  .زايش استدرصد مدت زمان معمول قابل اف ۲۵بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، حداکثر تا و 

و با آزمون برگزاري بالفاصله پس از سالجاري تخصصي واهينامه گ - ارتقاءکليد آزمون  الزم است – ۷- هـ

  .در اختيار دستياران قرار گيردبه نحو مقتضي مراحل مختلف اجراي آزمون برنامه زمانبندي توجه به 

دانشگاههايي كه مجري (درماني دستياران ساير دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  – ۸ – هـ

طبق تقسيم بندي انجام شده در دبيرخانه در آزمون كتبي ) آزمون كتبي گواهينامه تخصصي نمي باشند

  .مي نمايندگواهينامه تخصصي شركت 

  :اطالعات مورد نياز -و

  :به شرح ذيل مي باشد در سيستم ثبت نام اينترنتيجهت درج الزم اطالعات  – ۱ - و

  فردي دستيار مشخصات – ۱

  رشته تخصصي  – ۲



  ۱۰

  ارتقاء مقطع – ۳

  )در مرحله معرفي دستيار جهت شركت درآزمون مربوطه(نمره كتبي دوره اي  درون بخشي و نمره ارزيابي  - ۴

در مرحله اعالم نتـايج آزمونهـاي   (و نمره كل نهايي  ، نمره كل كتبي گواهينامه –كتبي ارتقاء آزمون نمره – ۵

  )مربوطه

درخواسـت   انجام شده و در صورت لـزوم  نهايي اعالم وضعيت دستياران در دبيرخانه  اطالعاتبررسي  – ۲- و

بديهي است نواقص بايستي در موعد مقرر توسط  . اعالم خواهد گرديد مربوطه اطالعاترفع نواقص احتمالي در 

  .دانشگاه رفع و به دبيرخانه گزارش گردد

و اي و آزمونهاي كتبي دوره درون بخشيهاي ارزيابي ، اصل كارنامهشيدرون بخفرم چكيده ارزيابي : ۱تبصره 

  .باشدساير مدارك در پرونده دستياران باقي مانده و نيازي به ارسال آنها به دبيرخانه نمي

باشد و بعـد  به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه مي شده اطالعات اعالممسئوليت كامل : ۲تبصره 

 درون بخشيالذكر به هيچ عنوان امكان تغيير در ليست نمرات اعم از ني فوقاز اتمام مهلتهاي قانو

  .و كتبي وجود نخواهد داشت

از طريق و گواهينامه تخصصي دوره آزمون ارتقاء  چهارمينسي وآخرين مهلت ارسال نتايج  – ۳- و

  .باشديم ۶/۵/۱۳۹۴ تا تاريخو از قسمت سيستم دانشگاه  http://sanjeshp.irسايت اينترنتي 

اعالم وضعيت تحصيلي ساير دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهـت آزمـون ارتقـاء و گواهينامـه      – ۴ - و

حائز شرايط خـاص مـي   ... تخصصي كه از نظر وضعيت آموزشي از قبيل استفاده از مرخصي ها ، شروع دوره و 

  .درج گردد مالحظات باشند در قسمت

با درج نام دانشگاههاي (ميهماني، انتقال،  خصات موارد مربوطه، از جملهدر ستون مالحظات، ليست مش -۵ - و

ها، غيبت اعم فارغ التحصيالن خارج از کشور و مرخصي) مبداء و مقصد در خصوص دستياران ميهمان و انتقالي

  .قيد گردد... وجه و يا غيرموجه و از م

در (حداکثر تا يکمـاه پـس از آزمـون    ، ليل نهايياصل سئواالت به همراه کليد و شناسنامه و نتايج تح –-۶ - و

CD از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ارسال شود)  و نرم افزار مربوطه.   

  ح/.باشدبه عهده دانشگاههاي مربوطه ميدر مهلت مقرر رسيدگي به اعتراضات و نمرات اعالم شده  –۷- و

  .سئولين، اساتيد، گروههاي آموزشي و دستياران آن دانشگاهبا آرزوي موفقيت براي عموم م

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي

۱۳۹۴  


