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 مقررات آزمون دانشنامه تخصصی 
 

  ضوابط و شرایط ثبت نام  – 1
کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاري دوره  –الف 

رسد و موفق به کسب قبولی در آزمون گواهینامه  دستیاري آنان به اتمام می
گردیده اند به صورت مشروط مجاز به شرکت در آزمون کتبی  90مردادماه 

  شوند امه تخصصی شناخته میدانشن
دستیارانی که به دلیل گزینش ، استفاده از مرخصی زایمان و : 1تبصره 

معرفی دبرتر از موعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبیرخانه با کسر 
کتبی  دوره روبرو شده و صرفاً به همین دلیل به یکی از آزمون هاي ارتقاء

ه آموزشی آنان تا قبل از پایان اند در صورتیکه دور سراسري معرفی نشده
  .اسفند ماه سال جاري به اتمام برسد

الزم است کلیه دستیارانی که بصورت مشروط در آزمون :  2تبصره 
نمایند باقیمانده دوره تحصیلی خود را در  دانشنامه تخصصی شرکت می

مراکز آمزشی مربوطه گذراند و گواهینامه الزم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی 
  .را ارائه نمایند خود

افرادیکه به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده و یا شرکت :  3تبصره 
اند مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و به همراه سایر  ننموده

مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه 
  .گردند تخصصی شناخته نمی

تحصیالن خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به آن دسته از فارغ ال –ب 
تائید کمیسیون ارزیابی مدارك خارجی هیأت ممتحنه رشته مربوطه رسیده 
و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه 

بایست با توجه به مفاد این دستورالعمل و در  تخصصی شناخته شوند می
انه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی مراجعه و زمان ثبت نام به دبیرخ
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بدیهی است به استثناي این گونه افراد هیچگونه ثبت نامی از . ثبت نام نمایند
  .گیرد طریق این دبیرخانه انجام نمی

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل  –ج 
ربوطه ملزم به باشند جهت شرکت در آزمون م گواهینامه در سال هاي قبل می

   Kارائه گواهی اشتغال به کار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت ضریب 
یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت سالمت در هنگام ثبت نام 

  .جهت شرکت در آزمون به همراه سایر مدارك می باشند 
  
  حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی  - 2
گردد  تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار میآزمون دانشنامه  – 1

کل نمره %  70حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرك دانشنامه تخصصی 
  .کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود % 70آزمون کتبی و 

نمره ( شود  از نمره کل آزمون کتبی می% 70افرادیکه موفق به کسب : تبصره 
شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی به عنوان قبول )  150از نمره کل 105

محصوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند 
  .بود

جهت تعیین نفرات برتر ، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با  – 2
و با توجه  1و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب  2ضریب 

  .د محاسبه خواهد ش  3به تبصره ذیل بند ب ماده 
تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی داراي :  توجه

  .باشد محدودیت نمی
  
  نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی  – 3

کلیه داوطلبانی که در این دوره موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون  –الف 
کتبی کتبی دانشنامه تخصصی گردیده و نیز کلیه افرادیکه در آزمون 
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سال  5چنانچه بیش از ( اند  هاي گذشته قبول شده دانشنامه تخصصی دوره
توانند بارعایت کامل مفاد  می) از قبولی آزمون کتبی آنان سپري نشده باشد

  oskeکه بصورت (دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی 
  .ثبت نام و شرکت نمایند) گردد برگزار می

باشد  سال می 5ار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با توجه به اینکه اعتب
 5داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیشتر از 

سال گذشته و موفق به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی  
  . باشند  اند ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی می نگردیده

ي مقاالت پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط برا –ب 
دستیار در طول دوره دستیاري در یکی از مجالت معتبر علمی پژوهشی به چاپ 
رسیده و یا پذیرفته شده باشد ، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل 

ه قبولی در پس از کسب نمرنمره  15ضمیمه و با نظر هیأت ممتحنه حداکثر تا 
( به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف  آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی

اعتبار مجالت از طرف هیأت . اضافه خواهد گردد) درصورت تائید هیأت ممتحنه 
  .گردد ممتحنه تأمین می

نتیجه ارزشیابی مقاالت با رأي هیأت ممتحنه در صورتجلسه آزمون : تبصره 
گردد و الزم است داوطلبان  شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه تعیین می

در صورت داشتن تمایل یک نسخه و یا کپی از مقاله و پایان نامه خود را به 
کتبی مدیر گروه  همراه مستندات پذیرش آن از سوي مجالت معتبر که به تائید

آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد نزد خود 
. داشته تا در هنگان آزمون شفاهی به هیأت ممتحنه رشته مربوطه تحویل نمایند

لذا از تحویل مقاله یا پایان نامه در مان ثبت نام به دانشگاه محل ثبت نام 
  .خودداري فرمائید

سبه نمرات ترجیحی پایان نامه و مقاالت منتشره علمی دستورالعمل نحوه محا
  . گردد توسط دستیاران در آزمون دانشنامه تخصصی به یوست ارائه می
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دستورالمعل نحوه محاسبه نمرات ترجیحی پایان نامه و مقاالت منتشره علمی توسط 
  دستیاران در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی

  
  : مقدمه 

هـاي دسـتیاري و نیـز تجلیـل از      عالیتهـاي پژوهشـی در دوره  به منظور ترویج  ف
هاي دسـتیاران فعـال و کوشـا و بـه اسـتناد مصـوبات شـوراي آموزشـی          تالش

پزشکی و تخصصی امتیاز بندي ترجیحـی بـراي محاسـبه نمـرات پایـان نامـه و       
  .گردد مقاالت علمی به شرح زیر ارائه می

تواند جایگزین نمـرات   نیست و نمی امتیاز حاصل از این دستور المعل الزامی – 1
  .الزم براي احراز قبولی گردد

تواند  نمره شفاهی می 10امتیاز معادل  10بر اساس این دستورالعمل حداکثر  – 2
به نمره دستیارانی که حدنصاب الزم براي احراز قبولی در هر دو آزمون کتبی و 

  .اند اضافه گردد شفاهی دانشنامه تخصصی را احراز نموده
و امتیـازات  )  oske( هـاي کتبـی و شـفاهی     مجموع نمرات حاصله از آزمون – 3

  .ترجیحی مبناي تعیین رتبه دستیاران قرار خواهد گرفت
هـاي زیـر تعلـق     امتیاز بر مبناي شـاخص  5/3به پایان نامه تحصیلی حداکثر  – 4

  : خواهد گرفت
  .دموضوع پایان نامه با رشته تحصیلی انطباق داشته باش –الف 

  .هاي پژوهشی رشته تحصیلی باشد موضوع پایان نامه از اولویت –ب 
یـا بـالینی    HSR –هـاي اپیـدمیولوژي    موضوع پایان نامه در زمره پـژوهش  –ج 

  .رشته تحصیلی باشد
  .اصول روش تحقیق در نگارش پایان نامه لحاظ شده است  –د 
  .دمقاالت علمی بر اساس نتیجه پایان نامه منتشر شده باش –ه 
 –فرهنگی  –ترویجی  –پژوهشی  –پایان نامه حداقل یک ویژگی ممتاز علمی  –و 

  .اخالق پزشکی و امثال آن داشته باشد
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امتیاز و به هر بند و به بنـدهاي د تـا    5/0به بندهاي الف تا ج  حداکثر :  1تبصره 
  .و حداکثر یک امتیاز ئ به هر بند تعلق خواهد گرفت

 2ده علمی که داراي ویژگی هاي زیـر باشـد تـا سـقف     به هر مقاله منتشر ش – 5
  . امتیاز ترجیحی تعلق خواهد گرفت 

  .انطباق موضوع با رشته تحصیلی و اولویتهاي پژوهشی رشته  –الف 
در داخل کشـور   –پژوهشی  –دارا بودن رتبه علمی : شخصات مجله شامل  –ب 

بـین المللـی مشـابه     یا سایر مراجـع معتبـر   Med-lineیا  ISIیا ایندکس شدن در 
  .آیین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاهی 

  .میزان مراجعه به مقاله در مجله  –ج 
 –فـن آوري   –نـوآوري   -ترویجـی    –پژوهشـی   –ویژگیهاي ممتـاز علمـی    –د 

  .اي و امثال آن  حرفه –اخالقی  –فرهنگی 
هاي معتبر و  ین نامهنحوه اعطاي امتیاز به هر مقاله علمی بر اساس آی:  2تبصره 

  .الزم االجراي ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاهی در هر زمان خواهد بود
  :  3تبصره 

امتیـاز خواهـد    5/6حداکثر امتیاز قابل کسب از مقاالت منتشره علمـی دسـتیاران   
  .بود

هاي تخصص و فـوق تخصصـی مسـئولیت     هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته – 6
ازات ترجیحـی موضـوع ایـن دسـتورالمعل را عهـده دار      ارزشیابی و اعطاي امتیـ 

اي که بـه ماتیـاز دبیـر و اعضـاي هیـأت       خواهند بود مراتب باید طی صورتجلسه
  .ممتحنه رسیده باشد تنظیم و براي اعمال به دبیرخانه تحویل گردد


