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 مقررات آزمون گواهینامه  
 

  : شرایط معرفی به آزمون گواهینامه -ه 
کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاري دوره  –الف 

ماه از  11حداقل مدت  13.../  31/4رسد تا تاریخ  دستیاري آنان به اتمام می
در  زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته و در این مدت

اند مجاز  بخش مربوطه حضور داشته  و مشغول به طی دوره آموزشی بوده
  شوند  به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی شناخته می

بدیهی است شرکت درآزمون مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب ( 
  .) باشد حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت معرفی به آزمون گواهینامه می

بایست دفاعیه پایان نامه  نمایند می یه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت میکل
  . خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند

دستیارانی که به دلیل گزینش ، استفاده از مرخصی زایمان و  – 1تبصره 
رف دبیرخانه با کسب معرفی دیرتر از موعد مقرر براي شروع دوره از ط

هاي ارتقاء کتبی  دوره روبرو شده و صرفاً به همین دلیل به یکی از آزمون
در صورتی که دوره آموزشی آنان تا قبل از پایان  اند ، سراسري معرفی نشده

اسفند ماه سال جاري به اتمام برسد و با رعایت سایر مقررات مجاز به 
هینامه تخصصی در سال جاري شرکت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گوا

خواهند بود شایان ذکر است محل شرکت دستیاران ذیربط در آزمون ارتقاء 
دانشگاه علوم پزشکی )  4به  4و  4به  3(ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی 

  .باشد مربوطه به عنوان حوزه آزمون گواهینامه تخصصی می
است دستیاران  نمره از ارزیابی درون بخشی بدیهی 105کسب حداقل  -1

با توجه مصوبات موجود مبنی بر اینکه هر دستیار فقط یکبار در :  2تبصره 
تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نماید ،  طول دوره آموزشی دستیاري می

  . نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام گردد 
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هد داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخوا:  3تبصره 
  .شد

الزم است کلیه دستیارانی که بصورت مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی 
نمایند باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه  شرکت می

  .گذرانده و گواهی الزم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند
 105قل نمره شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حدا –ب 

  . باشد در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاري می
افرادي که به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده اند و یا :  1تبصره 

اند مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و الزم است  شرکت ننموده
بر اساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه دستیاري 

  .تمدید دوره شوند
آزمون گواهینامه  حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در:  2تبصره 

  .باشد نوبت می 3اند  تخصصیبراي افرادي که در آزمون ارتقاء مردود نشده
اند حداکثر دو  بدیهی است افرادي که در آزمون ارتقاء یک یا دو بار مردود شده

  .باشند نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی می
احراز قبولی نگردد از  چنانچه داوطلبی در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به

  .سیستم آموزشی تخصصی بالینی خارج خواهد شد
بایست با رعایت  داوطلبان براي شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی می –ج 

هاي  هاي محل آموزش به واحد آزمون سایر مقررات از سوي دانشگاه
  . هاي محل برگزاري آزمون معرفی گردد دانشگاه

  واهینامه تخصصیحدنصاب نمره قبولی آزمون گ
با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی آزمون گواهینامه  – 1

هاي سه  جهت رشته 150از  95تخصصی در دو مرحله کتبی با حدنصاب قبولی 
ساله در مرحله  5هاي  براي رشته 150از  100ساله و چهار ساله و حدنصاب 
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جهت  150از  105لی با حدنصاب قبو oskeهاي مهارتهاي عملی  آزمون بخش
  . گردد هاي تخصصی برگزار می کلیه رشته

از مجموع  210حدنصاب قبولی جهت آزمون گواهینامه تخصصی نمره کل – 2
و رتبه گیري و اعالم . باشد  می oskeنمره آزمون کتبی و مهارتهاي عملی  300

  . نتیجه نهایی در این آزمون بر اساس نمره کل داوطلب خواهد بود
  :توجه  

کسب قبولی در آزمون کتبی  oskeشرط معرفی به آزمون مهارتهاي عملی         
باشد و در صورتی که دستیار حدنصاب قبولی در  گواهینامه تخصصی می

آزمون کتبی گواهینامه تخصصی را کسب ننماید مجاز به شرکت در آزمون 
  .نخواهد بود oskeمهارتهاي 

  
  
  
  
  
  
  
  


