بسمه تعالی

شیوه نامه برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برنامههه ریههزی دررههو در رونهه اجههرا و انهههام آزمههون هها بسههیر م لههوبی ج ههو ارزشههیابی
پیشههر و تحصههیلی دانشهههویان مههی باشهه از ایههت رو بهها ارههیماد بههه آیههیت نامههه ههای
آموزشهههی وزاره ب

اشهههون درمهههان و آمهههوز

پزشهههکی و بهههه مم هههور درهههییابی بهههه

وحهه ه رویههه و مهها مگی در اجههرای آزمههون هها و اتمههای تصههمیماه م یمههی بههر ههوانیت و
مقههرراهن شههیوه نامههه ی اجرایههی برگههزاری آزمههون ههای دانشههگاه علههوم پزشههکی ارومیههه
به شرح ییل ت ویت می گردد:
مههواد ابههل ارههیماد از آیههیت نامههه ههای آموزشههی وزاره ب

اشههون درمههان و آمههوز

پزشکی
ماده :61
ارزیهههابی پیشهههر و تحصهههیلی دانشههههو در هههر درو بهههر ارهههاو ح هههور و عالیهههو در
کهه،ون انهههام تکههالیش آموزشههی-پژو شههی و نیههایت امیحانههاه میههان نیمسهها و پایههان
نیمسههههههههههههههها انههههههههههههههههام مهههههههههههههههی گیهههههههههههههههرد
ت صههههره  :6مرجههههز ارزیههههابی دانشهههههو در ههههر درون مهههه رو آن درو ارههههو
ت صره  :2برگزاری امیحان پایان نیمسا برای ر درو ن رین الزامی ارو
ماده 61
 :معیههار ارزیههابی پیشههر و تحصههیلی دانشهههو نمههره درو ارههو کههه بههه ههوره عهه دی از
ههههههههههه(ر تههههههههههها بیسهههههههههههو  )2-22مهههههههههههی باشههههههههه ه
ت صره :3
نمههراه دروو تمههریت دبیههرین کههارآموزین کههارورزین عملیههاه ههحرایین کههار در عر ههه
و درورههی کههه در برنامههه دررههی مصههوت تههوپم بهها تکلیههش پژو شههی ارا ههه مههی شههودن در
ههورتی کههه بههه تشههمی

مهه رو و تآییهه گههروه آموزشههی مربههوون تکمیههل آن هها در ههو

یههن نیمسهها تحصههیلی میسههر ن اشهه ن ناتمههام تلقههی مههی شههود نمههرۀ ناتمههام بایهه
حهه اک ر ظههر مهه ه چ ههل و پههمت  )54روز از تههاری پایههان امیحانههاه بهها رعایههو م لههو
عههههی ت ههه یل شههههود

ههههای مههه کور در ت صههههره  2ایههههت مههههاده بههههه نمههههره
ت صره :5
نمره درو پس از

عی ش نن غیر ابل تغییر ارو

ماده :61
حهه ا ل نمههرۀ ههولی در ههر درو  62ارههو و معهه

نمههراه دانشهههو در ههر نیمسهها

تحصهههههههههههههیلی ن ایههههههههههههه کمیهههههههههههههر از  62باشههههههههههههه
ت صههره :دانشهههویی کههه در یههن یهها چمهه درو نمههره ههولی کسهه
نیمسهها
دانشهو ح

نکمهه ن چمان ههه در

ههای بعهه ی دروو ههوح را بهها حهه ا ل نمههره  65بگ رانهه ن نمههره لههی از کارنامههه
می شود و در مع

نیمسا

وح و کل محار ه نموا

ش

ماده :22
ارزیههابی پیشههر و دانشهههو در ههر درو بههر ارههاو میههزان ح ههور و عالیههو در کهه،و
نانهههام تکههالیش دررههی و نیههایت امیحانههاه بههیت نیمسهها و پایههان نیمسهها

ههوره مههی

گیرد و اریاد ر درو مرجز ارزیابی دانشهو در آن درو ارو
ت صره:
بر گزاری امیحان کی ی پایان نیمسا برای ر درو الزامی ارو
ماده :26
ارزیههابی پیشههر و تحصههیلی دانشهههو در واحهه ای کههارآموزی و کههارآموزی در عر ههه
با توجه به موارد زیر انهام می شود:
 -6-26رعایههو اقهه،ح ارهه،می و حر ههه ای و ح(ههش شهه ون دانشهههویی و حسههت راب ههه
با بیماران و مراجعیت و کارکمان واح مربوو
 -2-26ح ور مرت

و تمام و و

 -3-26د و و احساو مس ولیو در انهام امور محوله

ق ضوابط واح مربوو

 -5-26ا زایش م اره و ب ره گیری دانشهو از واح ای و کارآموزی در عر ه
 -4-26شرکو در امیحاناه پایانی واح ا و کس

نمره الزم

مههاده  :22نییهههه ارزیههابی پیشههر و تحصههیلی دانشهههون بههر ارههاو م(ههاد ممهه ر در مههاده
 22و  26بههه ههوره نمههره تعیههیت مههی شههود و نمههرااه دانشهههو در ههر درو بههه ههوره
ع دی بیت (ر تا بیسو مشم

می گردد

ماده :23
حهه ا ل نمههره ههولی در ههر درو ن ههری و آزمایشههگا ی 62و کههارآموزی و کههارآموزی
در عر ههه  62مههی باشهه دانشهههویی کههه در ههر یههن از دروو الزامههی مههردود شههود ندر
اولههیت ر ههو نملههزم بههه تکههرار آن ارههو بهها ایههت حهها نمههراه کلیههه دروو اعهه از
ولی ورودی در کار نامه دانشهو ث و و در محار ه میانگیت مم ور می شود
ت صره:6
اگههر دانشهههویی در یههن درو اقییههاری مههردود شههودن بههه جههای آن درو مههی توانهه از
جهه و دروو اقییههاری در برنامههه مصههوتن درو دیگههری را انیمههات کمهه بهها ایههت حهها
نمهههراه کلیهههه دروو اعه ه از وله ه

و ردی در کارنامهههه دانشههههو ث هههو و در محاره ه ه

میانگیت مربوو و میانگیت نیمسا مربوو و میانگیت کل مم ور می شود
ت صره:2
ههر یههن از دروو ن ههری و عملههی نمههره مسههیقل دارنهه ن امهها نمههره دروو ن ههری -عملههی
کههه یههن درو محسههوت مههی شههون ن معهه
ضههرای

دو سههمو ن ههری و عملههی و بهها توجههه بههه

ههر کهه ام ارههو در ههورتی کههه معهه

دو سههمو ن ههری و عملههی بههه  62نررهه

و یهها یکههی از آن هها از  1کمیههر باشهه ن ههر چم ه معهه

بههه  62ررههی ه باش ه

ههر دو سههمو

بای مه دا تکرار شود
درو ناتمام
ماده :25
در مههوارد ارههی مایی ننمههره تمههریت دبیههری نکههار آمههوزی و کههار ورزی نعملیههاه ههحرایی
نکههار در عرضههه و درورههی کههه در برنامههه آموزشههی مصههوت نتههوام بهها پههرو ه ارا ههه مههی شههود
ندر ههورتی کههه بههه تشههمی

ارههیاد و تاییهه گههروه آموزشههی مربههوو نتکمیههل آن هها در

هو یههن نیمسهها تحصهیلی میسههر ن اشه ننهها تمهام تلقههی مههی گههردد نمهره نهها تمههام بایه
ح اک ر تا پایان نیمسا بع به نمره
اع،م نمراه
ماده :24

عی ت یل گردد

ارههیاد موظههش ارههو گههزار

نمههره ن ههایی ههر درو را حهه اک ههر ظههر  62روز پههس از

برگزاری امیحان آن درو به اداره آموز

دانشک ه یا واح مربوو تسلی نمای

ت صره:
پههس از اعهه،م نمههره تورههط آمههوز ن دانشهههو مههی توانهه حهه اک ر تهها  3روز پههس از اعهه،م
نیههایت اعیراضههاه قههود را کی هها بههه آمههوز

دانشههک

اسیعهه،م کمهه تهها ررههی گی الزم

وره پ یرد
ماده :21
اداره آمههوز

ههر دانشههک ه یهها واحهه ییههربط در ههر دانشههک ه موظههش ارههو نمههراه

دانشهههویان را حهه اک ههر تهها دو (یههه پههس از برگههزاری آقههریت امیحههان ههر نههی رهها و
بعههه از ررهههی گی بهههه اعیراضهههاه دانشههههویان و ر هههز اشهههی ا اه احیمهههالی نبهههه
آموز

کل دانشگاه تسلی نمای

ت صره :
نمره پس از اع،م به آموز

کل دانشک ه غیر ابل تغییر ارو

میانگیت نمراه
ماده :21
در پایههان ههر نیمسهها تحصههیلی نمیههانگیت نمههراه دانشهههو در آن نیمسهها و میههانگیت
کههل نمههراه او تهها پایههان آن نیمسهها و در پایههان دوره تحصههیلی نمیههانگیت کههل نمههراه
دانشهو محار ه و در کارنامه وی ث و شود
ت صره :6
بههرای محارهه ه میههانگیت نمههراهن تعهه اد واحهه ای ههردرو در نمههره آن درو ضههرت
مههی شههود و مهمههو حا ههل ضههرب ا بههر تعهه اد کههل واحهه ایی کههه دانشهههو بههرای آن هها
ولی یا مردودی دریا و داشیه ارو تقسی می شود
ت صره :2
دوره تابسههیانی بههه عمههوان نیمسهها محسههوت نمههی شههود نمههراه درورههی کههه دانشهههو
در دوره تابسههیانی مههی گ رانهه ن تم هها در محارهه ه میهههانگیت کههل دانشهههو محسهههوت
میشود
نام نویسی مشروو

ماده : 21
میههانگیت نمههراه دانشهههو در ههی نیمسهها تحصههیلی ن ایهه کمیههر از  62باشهه در غیههر
ایت ورهن نام نویسی دانشهو در نیمسا بع ن به وره مشروو قوا

بود

ت صره :6
در مههواردی کههه تعهه اد واحهه ای ارا ههه شهه ه تورههط دانشههگاه بههرای دوره روزانههه کمیههر
از  62واحهه و بههرای شهه انه کمیههر از  62واحهه باشهه ن آن نیمسهها جههزو رههمواه تحصههیلی
دانشهههو محسههوت نموا هه شهه ولههیکت در ههوره کسههر میههانگیت بههه عمههوان نیمسهها
مشههرو ی محارهه ه قوا هه شهه در مههواردی کههه بههه علههو مشههک،ه دانشهههون در دوره
روزانههه تعهه اد واحهه ا کمیههر از  62واحهه و در دوره شهه انه کمیههر از  62واحهه باشهه ن آن
نیمسا جزو رمواه تحصیلی دانشهو محسوت می شود
ت صره:2
ههر دانشههگاه موظههش ارههو موضههو مشههروو بههودن دانشهههو را ههر بههار بههه وی و اولیهها او
کی هها ا هه ،د هه و یههن نسههمه از آن را در پرونهه ه دانشهههو ضهه ط نمایهه بهها ایههت و ههش
صههور در اق ههار بههه وی از ههر دانشههگاه و یهها اظ ههار بههی ا ،عههی دانشهههو از ایههت امههرن
مانعی در اجرای مقرراه نموا

بود

ماده : 22
دانشهههویی کههه بههه ههوره مشههروو نههام نویسههی مههی کمهه حیههی درنیمسهها

ههل از

کههارآموزی در عر ههه حههق انیمههات بههیش از  65واحهه دررههی در دوره روزانههه و بههیش از
 62واح درری در دوره ش انه را ن ارد
ت صره:
در مههوارد ارههی مایین در نیمسهها

ههل از کههارآموزی در عر ههه بهها توجههه بههه تعهه اد واحهه

بهها ی مانهه ه و رههوابق تحصههیلی دانشهههون ارا ههه واحهه بیشههیر از حهه مقههرر بههه دانشهههوی
مشههمو مههاده  22بههه ع هه ه شههورای آموزشههی دانشههگاه ارههو در ههر ههوره ایههت تعهه اد
بهههیش از  22واحه ه دررهههی در دوره روزانهههه و  61واحه ه دررهههی در دوره شه ه انه ن ایه ه
باش
اقرا دانشهوی مشروو
ماده :32
در هههورتی کهههه میهههانگیت نمهههراه دانشههههو در دوره هههای کهههاردانی و کارشمارهههی
ناپیورههیه در دو نیمسهها تحصههیلین اعهه از میههوالی یهها میمههاوت و کارشمارههی پیورههیه

در رههه نیمسهها میههوالی یهها  5نیمسهها میمههاوتن کمیههر از  62باشهه در ههر مرحلههه ای از
دوره که باش ن از ادامه تحصیل محروم می شود
ماده : 36
دانشهههویی کههه بههه لحههاش مشههروو شهه ن بههیش از حهه ناز ادامههه تحصههیل در دوره
کارشمارههی پیورههیه محههروم مههی شههود و یهها دانشهههویی کههه تمایههل بههه ادامههه تحصههیل در
آن مق ههز را نهه اردن مههی توانهه پههس از ت یههق واحهه ا م ههابق ههوانیت و مقههرراه مربههوو
و گ رانهه ن واحهه ای کم ههود در مق ههز پههاییت تههر و بهها رعایههو رههایر ضههوابط مربههوون در
دوره کاردانی رشیه تحصیلی قود ارس الیحصیل شود
ت صره :
در ههورتی کههه رشههیه تحصههیلی دانشهههو در مق ههز پههاییت تههر وجههود ن اشههیه باشهه ن
دانشهههو مههی توانهه بهها ن ههر گههروه آموزشههی مربههوو ,بههه یکههی از رشههیه ههای موجههود
نزدیههن بههه رشههیه تحصههیلی قههود در مق ههز پههاییت تههر در آن دانشههگاه یهها دانشههگاه دیگههر
تغییههر رشههیه د هه و پههس از ت یههق واحهه ا کم ههود ندر آن مق ههز ههارس الیحصههیل
شهههود بههه ی ی ارهههو کهههه ت یهههق واحههه

ههها و تعیهههیت دروو کم هههودن برع ههه ه

گروه آموزشی دانشگاه پ یر ن ه ارو
ماده : 32
دانشهههویی کههه دلیههل مشههروو شهه ن از حهه ن از ادامههه تحصههیل محههروم مههی شههود در
ایههت ههوره انهههام یهها لغههو تع هه اتی کههه دوران تحصههیل رهه رده ارههو مههی توانهه بههرای
تحصههیل مههه دن در ازمههون ررارههری شههرکو کمهه و در ههوره ههولی در رشههیه مههورد
ع ،ههه قههود ادامههه تحصههیل د هه دانشههگاه پ یرنهه ه مههی توانهه واحهه ا ی را کههه
دانشهههو در رشههیه لههی گ رانهه ه ارههو بهها برنامههه رشههیه ج یهه ت یههق داده و

ههق

ضهههههوابط ایهههههت آیهههههیت نامهههههه بع هههههی یههههها تمهههههام آن ههههها را ب ههه ه یرد

رایر موارد :
دانشههک ه ههای تابعههه وظی(ههه تم یهه مقهه ماه الزم اعهه از  :تم ههی برنامههه امیحانههاه ن
پههیش بیمههی

ههای یزیکههی ممارهه

از ج ههو نههور ن رههرمایش ن گرمههایش و

ن تعیههیت

شههماره ههم لی ن برنامههه مههرا یت ن رعایههو نکههاه ایممههی و چههان و تک یههر در ممههزن

رهه وااله ن اقهه رهه وااله از ارههاتی بههه ههوره محرمانههه حهه اک ر یههن (یههه ههل از
شههرو امیحههان ن تم ههی

ورتهلسههه امیحههان ن نحههوه چیههمش دانشهههویان ن ح(ههش ن هه

و ان هه او در جلسهههه امیحهههان ن ت یهههه لیسهههو ح هههور و غیهههات دانشههههویان ن لیسهههو
تحویل اوراح امیحاناه به اراتی و رایر موارد مربوو را به ع

ه دارد

ارزیهههابی پیشهههر و تحصهههیلی دانشههههو در هههر درو بهههر ارهههاو ح هههور و عالیهههو در
کهه،و ن انهههام تکههالیش آموزشههی – پژو شههی و نیههایت امیحانههاه میههان نیمسهها و پایههان
نیمسا انهام می گیرد
مراه داشیت کاره ورود به جلسه امیحان ن الزامی ارو
مرجز ارزیابی دانشهو در ر درو ن م رو آن درو ارو
ح ور م رو درو در جلسه برگزاری امیحان الزامی ارو
معیههار ارزیههابی پیشههر و تحصههیلی دانشهههو نمههره درو ارههو کههه بههه ههوره عهه دی از
(ر تا بیسو  ) 2 – 22می باش
مهه رو ههر درو موظههش ارههو ن نمههره مو ههو ن ههایی درو دانشهههویان را ظههر مهه ه
 62روز از تهههاری برگهههزاری امیحهههان پایهههان نیمسههها ج هههو ا ههه ،دانشههههویان ث هههو
نمایهه تقاضههای ته یهه ن ههر و اعیههرار دانشهههو ظههر  12رههاعو از ریههق رههامانه
رما انهام می پ یرد نمره درو پس از ث و ن ایی ش ن ن غیر ابل تغییر ارو

مصههههادیق تملههههش و تقلهههه

در امیحههههان و نحههههوه ررههههی گی بههههه آن هههها :

-6تقلههههههههههههههههههههههههههههه ه
 -2ررههیادن شههم

درامیحهههههههههههههههههههههههههههههههان

دیگههری بههه جههای قههود بههه امیحههان یهها شههرکو بههه جههای دیگههری

درامیحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان
ت صههره :6کلیههه آزمههون ههایی کههه از رههوی دانشههگاه بههه عمههوان آزمههون ررههمی بههه
دانشهههههویان اعهههه،م مههههی شههههون نمشههههمو بمهههه

ههههای 6و 2مههههی شههههون

ت صههره :2نقههم مقههرراه جلسههه امیحههان بهه ون ارتکههات علههی ازجانهه
هههرا ت دیگهههر کهههه عامهههل معمهههوی درتملهههش تقله ه
-3ارتکههات ر علههی ا ز رههوی اشههما

میملههش یهها وجههود

را محهههرز نکمه ه ن نمهههی شهههود

حقیقههی کههه موجهه

اقهه ،یهها و (ههه یامزاحمههو

دراجهههههههرای برنامهههههههه هههههههای دانشهههههههگاه یاقوابگهههههههاه شهههههههود

الههش) اقهه ،یهها ایهههاد و (ههه یهها ایهههاد مزاحمههو بههرای برنامههه ایهها ن هه قوابگههاه
ت) اقههههه ،یههههها ایههههههاد و (هههههه دربرنامهههههه ههههها یهههههان

دانشهههههگاه

) عههههههههههههه م رعایهههههههههههههو مقهههههههههههههرراه دانشهههههههههههههگاه
مهههههههههههههههههههههههههههههههاده  -61تم ی هههههههههههههههههههههههههههههههاه
-61-6تم ی ههاتی کههه بهها حکهه شههورا یهها کمییههه ان هه ا ی نسهه و بههه دانشهههویان مههی
توانههههههههههههههههههههههههههههههه اعما شهههههههههههههههههههههههههههههههود
-6اق هههههههههههههههههههههههههههههههار شههههههههههههههههههههههههههههههه(ا ی
-2تههههههههه کر کی هههههههههی بههههههههه ون در درپرونههههههههه ه دانشههههههههههو
-3اق هههههههههار کی هههههههههی بههههههههه ون در درپرونههههههههه ه دانشههههههههههو
-5تهههههههههههه کر کی ههههههههههههی ودر درپرونهههههههههههه ه دانشهههههههههههههو
-4تههههههههههههوبی کی ههههههههههههی ودر درپرونهههههههههههه ه دانشهههههههههههههو
-1دادن نمههههههره  24هههههه م دردرو یاامیحههههههان مربههههههوو بههههههه تملههههههش
-1محرومیهههو از تسههه ی،ه ر ههها ی دانشهههگاه از یهههل وامنقوابگهههاه و ازیهههن مهههاه
تههههههههههههها و مههههههههههههه ه با یمانههههههههههههه ه ازتحصهههههههههههههیل
-1دریا ههو قسههاره ازدانشهههو درمههوردی کههه تملههش ممهههر بههه ایهادضههرروزیان شهه ه
باشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
-2ممهههز مو هههو از تحصهههیل بهههه مههه ه یهههن نیمسههها بههه ون احیسهههات رهههمواه
-62ممههههز مو ههههو ازتحصههههیل بهههه مههه ه یههههن نیمسهههها بااحیسههههات رههههمواه
-66ممهههز مو هههو ازتحصهههیل بهههه مههه ه دو نیمسههها بههه ون احیسهههات رهههمواه
-62ممههههز مو ههههو ازتحصههههیل بههههه مههه ه دو نیمسهههها بهههها احیسههههات رههههمواه
-61-2تم ی ههاتی کههه قههط بهها حکهه شههورای مرکههزی ان هه ا ی نسهه و بههه د انشهههومی
توانههههههههههههههههههههه اعمههههههههههههههههههههها شهههههههههههههههههههههود:
-6ممهههز مو هههو ازتحصهههیل بهههه مههه ه رهههه نیمسههها بههه ون احیسهههات رهههمواه
 -2ممهههز مو هههو از تحصهههیل بهههه مههه ه رهههه نیمسههها بههها احیسهههات رهههمواه
-3ممهههز مو هههو ازتحصهههیل بهههه مههه ه چ هههار نیمسههها بههه ون احیسهههات رهههمواه
-5ممهههز مو هههو ازتحصهههیل بهههه مههه ه چ هههار نیمسههها بههها احیسهههات رهههمواه
-4تغییههر محههل تحصههیل دانشهههو مههراه بهها تغیههر رشههیه تحصههیلی در ههوره لههزوم)
مرجهههز ررهههی گی و تصهههمی گیهههری در مهههوارد تمل(هههاه آموزشهههی و امیحانهههاه
دانشهههههویان ن شههههورا ا یهههها کمییههههه ههههای ان هههه ا ی دانشههههگاه ارههههو

کمییه ای ن اره بر برگزاری آزمون در دانشک ه ای تابعه
دانشک ه پرریاری و مامایی ارومیه
اع اء:

رمو در کمییه

پسو

نام و نام قانوادگی

دبیر

ع و یآه علمی

حسیت جع(ری زاده

ع و

ع و یآه علمی

دکیر ر ی ،آ مگرزاده رضایی

ع و

ع و یآه علمی

دکیر ا مه مق م ت ریزی

ع و

مس و اموز

نسریت ج انگیری

شرح وظایش:
 6ن ههاره مسههیمر بههر مکههاری بهها اداره آمههوز

دانشههک ه هها و ارههاتی در

ج و ارزیابی اولیه روااله امیحانی
 2ارزیابی شرایط یزیکی برگزاری امیحاناه
 3برررههی ن ههراه دانشهههویان در راب ههه بهها چگههونگی برگههزاری امیحانههاه در
پایهههان هههر نیمسههها و ارا هههه پیشهههم اد ج هههو بکهههارگیری ن هههراه
دانشهویان

 5دریا ههو نیههایت آنههالیز آزمون هها تورههط  EDCو ارههیمرا گههزار
بههرای مشههم

تحلیلههی

نمههودن درجههه دشههواری و تمیههز رههوااله ج ههو تشههکیل

بانن روااله امیحانی
 4ارا ههه بههازقورد نیههایت آنههالیز و تحلیههل آزمون هها بههه گههروه ههای آموزشههی و
اراتی در ج و کمن به ب ود و ا ،ح رون

راحی آزمون

 1را ممههایی ارههاتی در راب ههه بهها ارههی(اده از روشهه ای ارزشههیابی ورودی-
تکویمی -پایانی) در دروو ت ورین عملی و کارآموزی
 1تم ی مقرراه برگزاری ب یمه جلساه آزمون
دانشک ه ب

اشو

اع ای ن اره بر برگزاری آزمون ا
نام و نام قانوادگی
دکیر علیرضا چاوشیت

رمو
معاون آموزشی-پژو شی دانشک ه
اشو عمومی

دکیر حمی رضا رخ ار،ملو

م یر گروه ب

دکیر رخ دبیری

م یر گروه حشره شماری پزشکی

دکیر تیمور الل یاری

م یر گروه م م ری ب

اشو حر ه ای

دکیر احم علی آ اپور

م یر گروه م م ری ب

اشو محیط

قان م ری ی ی
قان ر ی ه غ(اری

ا

مس و آموز

دانشک ه

کارشماو واح  EDOدانشک ه

وظایش کمییه ن اره بر آزمون ا

-

مشارکو در برنامه ریزی و زمان بم ی آزمون ا

-

مشارکو در ن اره بر اجرای آزمون ا

-

تشههویق ارههاتی بههه ب ههره گیههری از امکانههاه تحلیههل آزمون هها بهها مکههاری واحهه

)EDO

-

دریا ههو نیههایت تحلیههل آزمون هها و ارههیمرا گههزار

تحلیلههی بههرای مشههم

نمههودن درجههه دشههواری و تمیههز رهه وااله ج ههو تشههکیل بانههن رهه وااله امیحههانی بهها
مکاری واح )EDO
-

ارا هههه بهههازقورد نیهههایت تحلیهههل آزمون ههها بهههه گرو هههای آموزشهههی و ارهههاتی در

ج و کمن به ب ود و ا ،ح رون

راحی آزمون با مکاری واح )EDO

برررههی رایمهه آزمون هها و جمههز بمهه ی مشههک،ه احیمههالی و انعکههاو آن هها بههه مهه یریو
دانشک ه
دانشک ه پیراپزشکی

مقرراه امیحاناه ارتقاء و گوا یمامه تمصصی رشیه ای بالیمی پزشکی
مهههاده) 6امیحانهههاه ارتقهههاء و گوا یمامهههه تمصصهههی شهههامل دو بمهههش ارهههو :
الهههش -امیحهههان درون دانشهههگا ی کهههه از رهههوی دانشهههک ه ههها ی کهههه درهههییار درآن
مشههههههغو بههههههه تحصههههههیل ارههههههو برگههههههزار مههههههیشههههههود
ت -امیحهههان کی هههی ررارهههری کهههه از رهههوی دبیرقانهههه شهههورای آمهههوز

.

پزشهههکی و

تمصصههههههی کشههههههور بصههههههوره کی ههههههی برگههههههزار مههههههیشههههههود

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 2

)

مهمههو نمههره ههای ارتقههاء در ههر رهها برابههر  322ارههو  42در هه کههل نمههره )642
 642نمههره) اقیصهها

بههه امیحههان

اقیصهها

بههه ارزیههابی درون دانشههگا ی و  42در هه

ررارههههههههههههههههههههههههری کی ههههههههههههههههههههههههی دارد

.

ت صههره الحهها ی :حی ههن آزمههون پهه یر

درههییار تمصصههی کههه تورههط یههآه ممیحمههه

راحههی رههوا آزمههون مربو ههه ت یههه گردیهه ه و در اقییههار داو لهه

ههرار گر یههه م مههای

راحههههههههی رههههههههوااله آزمههههههههون ههههههههوح مههههههههیباشهههههه ه

.
)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده3

ههر درههییاری بههرای ارتقههاء بههه رهها بههاالتر و یهها مو قیههو در امیحههان گوا یمامههه
تمصصههههی بایهههه رهههههحهههه ا ل نمههههرهراکسهههه نمای :حهههه ا لنمههههره درون
دانشههگا ینح ا لنمههره کی ههی ررارههرین حهه ا ل نمههره کههل و درغیرایمصههوره مههردود
شههههههههههههههههههماقیه مههههههههههههههههههیشههههههههههههههههههود

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 5

)

مهههاده 1/4:بهههه مم هههور وحه ه ه رویهههه در دانشهههگا ا میهههانگیت نمهههره  %22شهههرکو
کممهه گان برتههر ههر رشههیه در ههر دانشههگاه کههه بههاالتریت نمههراه را در ههر گههروه کسهه
کههههههردهانهههههه ن مهههههه،

مقایسههههههه تعیههههههیت مههههههیگههههههردد

ت صههره  :6چمان ههه  %22تعهه اد شههرکو کممهه گان کمیههر از  6ن(ههر شههودن مهه،

.

مههان یههن

ن(ههههههههههههههههههر محارهههههههههههههههههه ه شههههههههههههههههههود

.

ت صههره 2 :در مواردیکههه  %22شههرکو کممهه گان بصههوره اعشههاری در بیایهه اگههر کمیههر
از نههی باش ه بههه رههمو پههاییت و بههاالتر و مسههاوی نههی بههه رههمو نمههره بههاالتر گههرد شههود .
بمههابرایت جهه او نمههراه ارتقههاء بههرای دوره ههای  3و  5و  4بههه ایههت ههوره تغییههر
مههههههههههههههههههههههههههههییابههههههههههههههههههههههههههه

:

رههیون دوم بهههای حهه ا ل نمههره کی ههی ررارههری از  )642اضهها ه مههیشههود :حهه ا ل
نمههههههههههره کی ههههههههههی از مهههههههههه،

مقایسههههههههههه) و ییههههههههههل آن

بهههای اعهه اد ثابههو در ه یکههر قوا ه شهه رههیون رههوم ب ه ون تغییههر بهها ی مههیمانهه
رههیون چ ههارم بههه جههای حهه ا ل نمههره کههل مانمهه گ شههیه مهمههو دو رههیون لههی
 32قوا ههههههههههههههههههههههههه آمههههههههههههههههههههههههه

.

ت صههره الحهها ی  3بههه مههاده  5/6موضههو شصههو و چ ههارمیت نشسههو :نمههراه محارهه ه
شهه ه

ههق رمههو ارا ههه شهه ه در شصههو و چ ههارمیت نشسههو شههورا ج ههو آزمههون

کی ههی ارتقههاءن نمههیبایسههو کمیههر از نمههراه کههش ممهه ر در جهه او زیههر باشهه و در
ههورتی کههه ح نصههات ههولی پههس از محارهه ه در رمههو مربو ههه ههر دانشههگاه و در
ههر رشههیه تمصصههی بیشههیر از کههش نمههره کی ههی مهههاز در جهه او زیههر باشهه ن مهه،
عملن ح نصات محار ه ش ه تورط دانشگاه قوا

بود.

ج او نمراه ارتقاء برای دوره ای ره راله
مق هههز
ارتقاء

حهههه ا ل نمههههره
کی ههی و نسهه و بههه
م،

مقایسه A

کهههههش
نمههههههره
کی هههههی
مهاز

حهه ا ل نمههره
درون

ح ا ل نمره کل

دانشگا ی B

 6به 2

%52

42

22

B + A 32

 2به 3

%42

14

22

B + A 32

ج و نمراه ارتقاء برای دوره ای چ ارراله
مق ههههز
ارتقاء

حهههه ا ل نمههههره
کی ههی و نسهه و بههه
م،

مقایسه A

کهههههش حهه ا ل نمههره
نمههههههره درون
کی هههههی دانشههههگا یاز

ح ا ل نمره کل

مهاز

B 642

 6به 2

%52

42

22

B + A 32

 2به 3

%51

12

22

B + A 32

 3به 5

%43

12

22

B + A 32

ج و نمراه برای ارتقاء دوره ای پمت راله
مق ههههز
ارتقاء
 6به 2

حهههه ا ل نمههههره
کی ههی و نسهه و بههه
م،
%52

مقایسه A

کههههههش حهه ا ل نمههره
نمههههههره درون
کی هههههی دانشههههگا ی از
مهاز

B 642

42

22

ح ا ل نمره کل

B + A 32

 2به 3

%51

12

22

B + A 32

 3به 5

%43

12

22

B + A 32

 5به 4

%41

14

22

B + A 32

مهههاده  :5/2ح نصهههات هههولی بهههرای شهههرکو کممه ه گان آزمهههون گوا یمامهههه تمصصهههی
مشههمو مههاده  5/6نموا هه شهه شههرو معر ههی درههییاران بههرای شههرکو در آزمههون
گوا یمامههه کسهه

حهه ا ل  12در هه نمههره ارزیههابی درون دانشههگا ی ارههو و حهه ا ل

نمههره ههولی در آزمههون گوا یمامههه در رشههیه ههای کههه تعهه اد شههرکو کممهه گان نوبههو
او کمیههر از  42ن(ههر باشهه  12در هه میههانگیت  22در هه برتههر کههه بیشههیریت نمههراه را
کسهه

کههرده باشههم و در رشههیه ههایی کههه تعهه اد شههرکو کممهه گان نوبههو او مسههاوی یهها

بیشههیر از 50ن(ههر باشهه  12در هه میههانگیت نمههراه  62در هه برتههر آن رشههیه بههه عمههوان
حهه ا ل نمههره ههولی در ن ههر گر یههه مههیشههود بمههابرایت جهه او نمههراه ارتقههاء در
دوره ههای ممیلههش از ایههت ههرار قوا هه بههود و از تههاری تصههوی

ایههت مههاده کلیههه ههوانیت

مغهههههههههههایر بههههههههههها آن لغهههههههههههو مهههههههههههیگهههههههههههردد

:

ت صههره الحهها ی  6بههه مههاده  5/2موضههو شصههو و چ ههارمیت نشسههو  :کههش نمههراه
محارهه ه شهه ه
کسه ه

ههق رمههو ارا ههه شهه ه در شصههو و چ ههارمیت نشسههو شههورا ج ههو

ح نصهههات هههولی در آزمهههون کی هههی گوا یمامهههه تمصصهههی نمهههره  14تعیهههیت

مههیگههردد و در ههورتی کههه ح نصههات ههولی پههس از محارهه ه در رمههو مربو ههه در
آزمههون کی ههی گوا یمامههه ههر رشههیه تمصصههی بیشههیر از کههش نمههره مهههاز ) 14باشهه ن
مهههههه،

عمههههههلن ح نصاتنمحارهههههه ه شهههههه ه قوا هههههه بههههههود

.

مههاده  :5/3ح نصههات ههولی بههرای شههرکو کممهه گان آزمههون دانشههمامه تمصصههی از
شههمو مههواد  5/6و  5/2مسههی می ارههون بهه یت ههوره کههه ح نصههات نمههره ههولی
ج ههو مهه ر

دانشههمامه تمصصههین کسهه

70%کههل نمههره آزمههون کی ههی و  %12کههل

نمهههره آزمهههون شههه(ا ی م هههابق آقهههریت آ هههیت نامهههه آزمهههون گوا یمامهههه و دانشهههمامه
تمصصههی ابهه،س شهه ه بههه تههاری  14/6/21تورههط مقههام محیههرم وزاره بههه دانشههگاه هها
کههه پیههرو مصههوبه شصههو و دومههیت نشسههو شههورای آمههوز

پزشههکی و تمصصههی تم ههی

شههههههههههههه ه ارهههههههههههههون قوا ههههههههههههه بهههههههههههههود

.

)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 4

در ههوره عهه م شههرکو در امیحههان کی ههی ررارههری بههه دالیههل غیههر موجههه) و یهها عهه م
کسهه

ههر یههن از حهه نصههاب ای ارزیههابی درون دانشههگا ی آزمههون کی ههی ررارههری

درههییار مههردود آن رهها شههماقیه شهه ه و الزمسههو برارههاو برنامههه آمههوز

مهه ون

مهههان رههها بههها دریا هههو کمهههن زیمهههه تحصهههیلی تم یههه دوره شهههود .
ت صههره الحهها ی :در ههوره عهه م شههرکو در امیحههان کی ههی ررارههری بههه دالیههل
غیرموجههه) و یهها عهه م کسهه

ههر یههن از حهه نصههات ههای ارزیههابی درون دانشههگا ی یهها

آزمههون کی ههی ررارههرین درههییار مههردود آن رهها شههماقیه شهه ه و الزم ارههو بههر
ارههاو برنامههه آموزشههی مهه ون مههان رهها بهها دریا ههو کمههن زیمههه تحصههیلی تم یهه
.

دوره شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود

(ت صهههره الحههها ی مهههاده  4مقهههرراه امیحانهههاه ارتقهههاء-گوا یمامهههه مصهههوت چ هههل و
)

شهههههههههههههههههیمیت نشسهههههههههههههههههو شهههههههههههههههههورا

)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

درههییاران زیههر مههیتوانمهه در آزمههون ارتقههاء بههه ههوره دو ارتقههاء مزمههان شههرکو
.

کممههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

الههش -درههییارانی کههه حهه نصههات ارزیههابی درون دانشههگا ی و حهه نصههات آزمههون کی ههی
ررارههری را کسهه

نمههودهانهه ولههی مو ههق بههه کسهه

نشهه هانهه ایههت درههیه از درههییاران بصههوره مشههروو و

حهه نصههات رههوم مهمههو )
ههق برنامههه آموزشههی رهها

بهههههههههههههههههاالتر ادامهههههههههههههههههه دوره داده و در رههههههههههههههههها
بعهه اجههازه شههرکو در آزمههون ارتقههاء را بصههوره دو ارتقههاء مزمههان قوا مهه داشههو
ایهههههت مصهههههوبه از دوره نهههههوزد

ابهههههل اجهههههرا قوا مههههه بهههههود

ت -درههییارانی کههه حهه نصههات الزم ارزیههابی درون دانشههگا ی را کسهه

).

نمههوده باشههم

و بهههه دالیهههل موجهههه درامیحهههان کی هههی ررارهههری شهههرکو نممهههوده باشهههم

.

ن -درههییارانی کههه بهه لیل گههزیمش یهها ارههی(اده از مرقصههی زایمههان یهها شههرو دیرتههراز
موعهه مقههرر و یهها تصههوی

کمیسههیون  1ن(ههره بههرای شههرو دوره از ههر دبیههر قانههه بهها

کسههر دوره روبههرو شهه ه و ههر ان بههه مههیت دلیههل بههه یکههی از امیحانههاه ارتقههاء کی ههی
ررارههری معر ههی نشهه هانهه ن در ههورتی کههه دوره آنههان تهها ههل از پایههان ارهه(م مههاه
رهها مربو ههه بههه اتمههام بررهه مههیتوانمهه بهها رعایههو رههایر مقههرراه در آزمههون ارتقههاء
رههها ما هههل آقهههر در دانشهههگاه مربو هههه و آزمهههون ررارهههری گوا یمامهههه و دانشهههمامه

.

تمصصهههههههههی در رههههههههها آقهههههههههر شهههههههههرکو نمایمههههههههه

ت صههره  :6مههواردی کههه مههیتوان ه بههه عمههوان غی ههو موجههه تلقههی شههود از ریههق دبیرقانههه
شههورای آمههوز

پزشههکی و تمصصههی بههه دانشههگاه هها ابهه،س مههیگههردد جهه و

هه(حه

بع )
مههوارد غیهه

برارههاو ت صههره  2مههاده  4چ ههل و شههیمیت نشسههو شههورای آمههوز

پزشکی و تمصصی کشور

ردی

مهههههوارد
غی ههههههو
موجه

مههه ر
شهههههههرایط و
تعریش

شرایط زمانی

مسههههیم
ابههههههل
و

مرجههههز مرجهههههز
گههههوا ی تا یههههههه
مورد

گوا ی

گهههوا ی
ارهههیع،ج
رههههابقه وجههههود
بیمههههاری ههههل از
بیماری ههها
6

ی
غیهههراور ان
و

آزمههههون و شهههه ه
مههزمت و ههع یههها یت آن هههل از
العهه ،تشهه ی آزمههون ب وریکههه بهها
یا یه عا )

تا یههه ه شهههههورای
پزشههکی بیوانهه روی
کههههارایی ههههرد در
آزمون مؤثر باش

ی بهههههه
تهههههاری
ههههل از
آزمهههون و
گههههوا ی پزشهههن
شهههه ه معالت
یههها یت و

شههههورای
پزشهههههکی
دانشگاه

عههههها
شههههه ن
بیمههههاری
در زمهههان
آزمون

بیماری ههها
2

ی حهههههاد
اور انسهههی
داقلههههی و

ممهههههر بههههه
بسهههیری شه ه ن
در بیمارریان

و هههو آن هههل از گهههوا ی بیماررههه
آزمهههههون باشههههه و پرونهه ه تههان محههل
ب وریکهههه شهههورای بسهههیری بسههههیری
پزشهههکی دانشهههگاه در

یهههههههها

شههههورای
پزشهههههکی
دانشگاه

ح هههور هههرد را در بیماررهههه روان زشههه

روانی

جلسههههه آزمههههون تان
غیهههههههههههرممکت
تشمی

معهههالت
برحسههه
مورد

د

و هههو آن هههل از
ب وریکهههههههه آزمهههههون باشههههه
اعمههههها
3

جراحهههههی
اور انس

درمههههان غیههههر ب وریکهههه شهههورای گهههوا ی
اور انههس ممکههت پزشهههکی دانشهههگاه بسههیری و
ن اشهه ه و یهههها ح هههور هههرد را در عمهههههل
تههههههرجی داده جلسههههه آزمههههون جراحی
نشود

بیماررههه شههههورای
تههان محههل پزشهههههکی
بسیری

دانشگاه

غیهههههههههههرممکت
تشمی

د

و هههو آن هههل از
بصههههههههوره
غیرمیر ههههههه
5

حوادث

4

زایمان

م هههل تصهههاد
رانمههههههه گی و
روان

آزمهههههون باشههههه
ب وریکهههه شهههورای
پزشهههکی دانشهههگاه
ح هههور هههرد را در
جلسههههه آزمههههون
غیهههههههههههرممکت
تشمی

قههههط یههههن

گهههزار
پلههیس یهها مراجهههز شههههورای
مراجههههز انی هههامی آموزشههههی
انی هههامی ییربط

دانشگاه

ییربط

د
گهههوا ی

نوبهههو بشهههرو از یههن (یههه ههل پزشههههن میمصهههه شههههورای
آنکهههه موجههه تهها رههه روز بعهه از معههالت در

زنهههان پزشهههههکی

کسهههههههر دوره آزمون

بیماررهههه و زایمان

نگردد

تان

دانشگاه

ههههههوه پهههه رنمادرنقوا یههن (یههه ههل از گهههوا ی بیماررههه شههههورای
1

ا ههههههراد ههههرن بههههرادرن آزمههون بایه کی هان بههه هههههوهن تهههان یههها آموزشههههی
درجه ین

مسر و رزن

د یهههههر آمهههههوز گههههوا ی پزشههههکی دانشگاه

دانشههههگاه ا هههه ،د ههت یهها انونی
شمارهههمام

داده شود

ه با ههههل
ش ه
د یههههههر

ک ههههی اح ههههاریه گهههوا ی
اح ههههار اح هههههههههار ررههمی بایهه
1

ههل از بهههاالتریت

بههه مراجههز غیر ابههل تغییههر روز آزمههون بههه د یههر مسههه و
به روز دیگر

ای

حقهههههو ی

آموزشهههی دانشهههگاه محکمهههه
ارا ه شود

دادگههههاه دانشههگاه یهها
مربو ه

یههههههآه
ر یسههههههه

ای

دانشگاه

پارهه ور

1

رههه(ر ای
حت تمیز

جمعهههان یک هههار
بهههها ا هههه ،از
یکماه ل

دارای اداره

ههل از روز آزمههون ه

بایهه کی ههان بههه د یههر م ههههههر گ رنامهههه
آموزشهههی دانشهههگاه ورود
ا  ،داده شود

و اداره حهههت

قهههرو از و زیاره

شههههورای
آموزشههههی
دانشگاه

کشور
2

مرقصهههی
زایمان

بشهههرو آنکهههه تهههاری آزمهههون در
موجههه

کسهههر زمههههان مرقصههههی

دوره نگردد

باش

گهههوا ی پزشهههن
پزشن

معالت

بههههههروز

پزشهههههکی
دانشگاه

نمایمههه

رگونهههههه ممهههر بههه ع ه م رهههر جلسهههه و در
62

شههههورای

هههوره گههههههان شهههههورای

مشهههکل در توانهههایی ادامهههه رهههاعاه برگهههزاری جلسههههه دبیرقانهههه موزشهههههی
جلسهههههه امیحان گردد

آزمون

آزمون

آزمون

و

دانشگاه

دانشگاه

ت صههره  : 2شههرو معر ههی درههییارانی کههه مههیتوانمهه

ههق ضههوابط ممهه ر درایههت

آ ههیتنامههه درامیحههان کی ههی ررارههری رهها بعهه بههه ههوره دو ارتقههاءی مزمههان شههرکو
نمایمهه ن کسهه

حهه نصههات الزم ارزیههابی درون دانشههگا ی رهها بههاالتر قوا هه بههود .

ت صههره  3:ههر درههییار قههط بههرای یک ههار در ههو دوره مههیتوانهه بهها رعایههو مقههرراه

ایههت آ ههیتنامههه در آزمههون ارتقههاء بههه ههوره دو ارتقههاءی مزمههان شههرکو نمایهه

.

٭ درههییارانی کههه م ههابق بهها مصههوبه پمهههاه و چ ههارمیت نشسههو شههورای آمههوز
پزشههکی و تمصصههی مشههمو ارههی(اده از دو ارتقههاء مزمههان مههیشههون ع ارتمهه از :
1درههییارانی کههه ههل از م رمههاه  6311شههرو دوره نمههودهانهه و در آزمههون ارتقههاء ویهها گوا یمامههه رهها  6312و یهها  6312شههرکو نمههودهانهه و واجهه شههرایط شههرکو در دو
ارتقههاء مزمههان بهها توجههه بههه مقههرراه و ههو شههماقیه نشهه هانهه ن در ههوره تا یهه گههروه
آموزشههی و بههه شههرو اتمههام ههو دوره در موعهه مقههرر رهها مربو ههه و داشههیت نمههره
ههولی بههرای ارتقههاء رهها بههاالتر و یهها گوا یمامههه اعهه،م ههولی آنههان مهههاز محسههوت
مههیشههود ب ه ی ی ارههو بهها رعایههو م(ههاد بم ه مربو ههه در ههورتیکه مرات ه

شههامل آزمههون

گوا یمامههه گههرددن گههروه آموزشههی مههیتوانهه نسهه وبهههاعهه،م ههارسالیحصههیلی ا رادا هه ام
.

نمایمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

2درهههییارانی کهههه در آزمهههون ارتقهههاء و گوا یمامهههه رهههال ا  6312و یههها  6312شهههرکونممهههههودهانههههه مهههههیتوانمههههه مشهههههمو بمههههه

هههههوح گردنههههه

مههههههههههههههههههههههههههاده الحهههههههههههههههههههههههههها ی

.
:

درههییارانی کههه حهه نصههات ارزیههابی درون دانشههگا ی رهها آقههر گوا یمامههه) و حهه
نصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات
آزمههون کی ههی ررارههری گوا یمامههه را کسهه
گوا یمامههه را کسهه

نمههوده ولههی حهه نصههات رههوم مهمههو )

نکممهه بههه ازای ههر  4نمههره کسههر نمههره از حهه نصههات مهمههو دو

مههاه بههه ههو دوره آن هان ا ههزوده مههیشههود ایههت درههییاران نمههیتوانم ه در مههان رهها در
آزمههون دانشههمامه شههرکو کممهه در ههورتیکه بهها احیسههات مهه ه مهه کور اتمههام دوره
ایههت درههیه از درهههییاران بعهه از پایههان ارههه(م مههاه رهها مربو هههه باشهه مهههردود
گوا یمامههه شههماقیه مههیشههون ایههت مصههوبه از دوره نههوزد

ابههل اجراقوا هه بههود )

ت صههره الحهها ی :مههردودیت آزمههون گوا یمامههه تمصصههی مههی توانم ه

قههط بههرای یک ههار بههه

مهه ه  1مههاه از تم یهه دوره قههود را ج ههو ارا ههه قهه ماه بههه شههرو موا قههو بمههش
آموزشهههی مربو هههه و بههها تشهههمی

معاونهههو رههه،مو در ممههها ق محهههروم بگ ارنمههه

پرداقههو حههقالزحمههه درههییاری ایههت ا ههراد بههه ع هه ه دانشههگاه محههل ارا ههه قهه ماه
درمهههههههههههههههههانی قوا ههههههههههههههههه بهههههههههههههههههود

.

اجههرای ت صهههره الحههها ی موضههو  64از مصهههوباه پمههههاه و ششههمیت نشسهههو شهههورای

آمههوز

پزشههکی و تمصصههی بهها رعایههو کلیههه مصههوباه شههورا بهه یت ترتیهه

مههیباشهه

 1-ههق درقوارههو درههییار و در ههوره موا قههو گههروه آموزشههی و تا یهه

.

هه،حیو

کهههار عملهههی بهههالیمی درهههییار بههها رعایهههو رهههایر مقهههرراه ابهههل اجهههرا ارهههو .
 2-در ههورتی کههه

ههق ن ههر گههروه آموزشههی مهه ه ههوح بیوانهه بمشههی از دوره

آموزشههی درههییار محسههوت شههود ل از آزمههون گوا یمامههه ممکههت مههیباشهه
نامهههه شهههماره 350/3/آ مهههورخ  12/2/63دبیرقانهههه شهههورای آمهههوز

موضههو

پزشهههکی و
)

تمصصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

درمهه ه می مههانین ارزیههابی درون دانشههگا ی و معر ههی بههه امیحههان کی ههی ررارههری بههه
ع هههههههههه ه دانشههههههههههگاه م هههههههههه ا مههههههههههیباشهههههههههه

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

)

درههییارانی کههه در ههو دوران درههییاری رههه بههار مههردود شههون از ریسههی آمههوز
تمصصهههههههی بهههههههالیمی پزشهههههههکی قهههههههار قوا مههههههه شههههههه

.

ت صههره 1:درههییارانی کههه در مق ههز تحصههیلی رهها او دوبههار مههردود شههون ن مهههاز بههه
ادامههه تحصههیل در دوره مربو ههه نمههیباشههم و از ریسههی آموزشههی تمصصههی بههالیمی
پزشههههههههههههکی قههههههههههههار قوا مهههههههههههه شهههههههههههه

.

ت صههره  :2درههییارانی کههه در دوران درههییاری بههه جههز مرحلههه گوا یمامههه تمصصههین
دوبههار مههردود شههون ن حهه اک ر مههیتوانمهه در دو دوره میههوالین و بهه ون و (ههه تحصههیلی
در امیحههههههههان گوا یمامههههههههه تمصصههههههههی شههههههههرکو نمایمهههههههه

.

ت صههره: 3شههرکو در آزمههون ارتقهها گوا یمامههه بصههوره مزمههان بههرای درههییارانی کههه
ههل از رهها

1378شههرو دوره نمههودهانهه ن بهه ون در ن ههر گههر یت د عههاه شههرکو آنههان

در آزمههون دو ارتقههاء مزمههان تهها تههاری

ههوح قههط بههرای یک ههار از تههاری

ههوح بههه شههرو

تا یهه گههروه آموزشههی مربو ههه مهههاز محسههوت مههیشههود مصههوباه پمهههاه و چ ههارمیت
نشسههههههههو شههههههههورای آموزشههههههههی پزشههههههههن و تمصصههههههههی
ت صههره  :5کسههانی کههه در دو ارتقههاء مزمههان مو ههق بههه کس ه

)

ح ه نصههات رهها پهها یت تههر

یهها رهها بههاالتر نشههون از ن ههر تعهه اد د عههاه مههردودین یک ههار مههردود محسههوت
مهههههههههههههههههههههههههههیشهههههههههههههههههههههههههههون

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

)

درههییاران رهها او کههه تهها پایههان تیرمههاه رهها مربو ههه حهه ا ل  2مههاه از دوره تحصههیلی
قههود را ههی کههرده باشههم ملههزم قوا مهه بههود در امیحههان کی ههی ررارههری ارتقههاء  6بههه 2
شههههههههههههههههههههههههههرکو نمایمههههههههههههههههههههههههه

.

ت صههره  :6درههییارانی کههه بههه دالیلههی جههایگزیمین گههزیمش و ) ...دیرتههر از موعهه مقههرر
بههه دانشههگاه معر ههی مههیشههون ن بهها گ رانهه ن حهه ا ل  1مههاه از دوره تحصههیلین ملههزم بههه
شههههرکو درامیحههههان ارتقههههاء کی ههههی ررارههههری  6بههههه  2مههههیباشههههم

.

ت صههره 2:درههییاران رههال ای بههاالتر در ههورتی کههه در مهمههو رههمواه تحصههیلی
حهههه اک ر  3مههههاه کسههههر دوره داشههههیه باشههههم ن مههههیتوانمهههه درامیحههههان
ارتقههههههاءکی یررارههههههریرهههههها مربو ههههههه شههههههرکو نمایمهههههه

.

بعمهههههههههههههههههههههههههههههههههوان م ههههههههههههههههههههههههههههههههها
در دوره ههههههههههههههههههههههههای  3رههههههههههههههههههههههههاله

:

بهههههههههههههههرای ارتقهههههههههههههههاء  6بهههههههههههههههه 2ن  2مهههههههههههههههاه
بههههههههههههههرای ارتقههههههههههههههاء  2بههههههههههههههه 3ن  26مههههههههههههههاه
و بهههههههههرای گوا یمامهههههههههه تمصصهههههههههی  3بهههههههههه 3ن  33مهههههههههاه
و در شهههههههههههرایط موضهههههههههههو ت صهههههههههههره  6مهههههههههههاده 1

:

بهههههههههههههههرای ارتقهههههههههههههههاء  6بهههههههههههههههه 2ن  1مهههههههههههههههاه
بههههههههههههههرای ارتقههههههههههههههاء  2بههههههههههههههه 3ن  22مههههههههههههههاه
و بهههههههههرای گوا یمامهههههههههه تمصصهههههههههی  3بهههههههههه 3ن  32مهههههههههاه
ت صههره  :3داشههیت مرقصههی ارههیحقا ی یقیههره باعهه

کهها ش ههو دوره نموا هه شهه

.

)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 2

دانشهههگاه موظهههش ارهههو نیهههایت امیحهههان درون دانشهههگا ی را حهه اک ر یکمهههاه هههل از
برگههزاری امیحههان کی ههی ررارههری بههه دبیرقانههه شههورای آمههوز

پزشههکی و تمصصههی

کشههور ارا ههه نمایهه ایههت نیههایت در یههن نوبههو اررهها شهه ه و غیههر ابههل تغییههر ارههو .
ت صهههههره :شهههههرکو در امیحهههههان کی هههههی ررارهههههری ممهههههووبهههههه هههههولی
درامیحهههههههههههههههاندروندانشهههههههههههههههگا ی ارهههههههههههههههو

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 62

)

کلیههه درههییاران موظ(مهه موضههو پایههان نامههه قههود را در دوره ههای رههه رههاله حهه اک ر
تهها زمههان معر ههی بههه امیحههان کی ههی ارتقههاء  6بههه  2و در دوره ههای بههیش از  3رهها
حهه اک ر تهها زمههان معر ههی بههه امیحههان کی ههی ارتقههاء  2بههه  3درههییاری تعیههیت و بههه ث ههو
.

ررههههههههههههههههههههههههههان ه باشههههههههههههههههههههههههههم

٭ ت صههره الحهها ی مههاده  :62ث ههو موضههو پایههاننامههه بههه عمههوان شههرو معر ههی بههه آزمههون
ارتقههههههاء کی ههههههی ررارههههههری  6بههههههه  2الزامههههههی مههههههیباشهههههه

.

ت صههره :کلیههه درههییارانی کههه درامیحههان گوا یمامههه تمصصههی شههرکو مههینمایمهه
موظ(مهه د اعیههه پایههان نامههه قههود را ههل از معر ههی امیحههان کی ههی ررارههری انهههام
.

د مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ت صههره الحهها ی :ررههی گی ن ههایی بههه اعیراضههاه بههه رههوااله آزمههون ارتقههاء-گوا یمامههه
کههه در آن هها بههیت یههآه ممیحمههه ارتقههاء-گوا یمامههه و نههاظر دبیرقانههه

ههق ههور

تهلسههه ررههی گی بههه اعیراضههاه عهه م توا ههق وجههود دارد بههه ع هه ه یههآتی میشههکل از
دبیههر یههآه ممیحمههه دانشههمامه تمصصههین نمایمهه ه یههآه ممیحمههه ارتقههاء-گوا یمامههه و
نمایمهههههههههههههههه ه دبیرقانهههههههههههههههههه ارهههههههههههههههههو

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 66

)

ایت مصوبه از را تحصیلی  6311-12ابل اجرا قوا

بود.

مقرراه امیحاناه دانشمامه تمصصی بورد )
بههه مم ههور رههمهش آگا ی هها و م ارت ههای دانههشآموقیگههان رشههیه ههای تمصصههی (
دارنهه گان گوا یمامههه تمصصههی) دانشههگاه ههای علههوم پزشههکی و قهه ماه ب
درمههانین ههر رههاله در رهه

کشههوری و تورههط دبیرقانههه شههورای آمههوز

اشههیی

پزشههکی و

تمصصهههی امیحانهههاه دانشهههمامه تمصصهههی در یهههن نوبهههو و در دو سهههمو کی هههی و
شههههههههههههه(ا ی برگهههههههههههههزار مهههههههههههههیگهههههههههههههردد

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 6

)

دارنهه گان گوا یمامههه تمصصههی دانههشآموقیگههان مراکههز آمههوز
مههیتوانمهه ج و اقهه مهه ر

پزشههکی و تمصصههی)

دانشههمامه تمصصههی بههورد) در امیحههان مربو ههه کههه

بصههوره میمرکهههز و بورههیله دبیرقانهههه شههورای آمهههوز

پزشههکی و تمصصهههی کشهههور

برگههههههههههزار مههههههههههیشههههههههههود شههههههههههرکو نمایمهههههههههه

.

ت صهههره  :6از ن رتعههه اد د عهههاه شهههرکو در امیحهههان دانشهههمامه تمصصهههی ی گونهههه
محهههههههههههههههه ودییی وجههههههههههههههههود نهههههههههههههههه ارد

.

ت صهههره 2:داو ل هههان شهههرکو در آزمهههون دانشهههمامه تمصصهههی کهههه هههارسالیحصهههیل
گوا یمامههه در رههال ای ههل مههیباشههم ج ههو شههرکو در آزمههون مربو ههه در دوره ههای
بعههه ملهههزم بهههه ارا هههه گهههوا ی اشهههیغا بهههه کهههار از دانشهههگاه محهههل قههه مو
( ههرحوضههری )  Kیههاگوا یاتمههامق ه ماه مربو ههه بهها تا ی ه معاونههو رهه،مو مههیباشههم

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 2

)

ث ههو نههام مشههروو درههییارانی کههه دوره درههییاری آنههان حهه اک ر تهها آقههر آبانمههاه رهها
مربو ههه پایههان مههییابهه بههه شههرو مو قیههو در امیحانههاه گوا یمامههه تمصصههی ب،مههانز
.

مهههههههههههههههههههههههههههیباشههههههههههههههههههههههههههه
ت صههره  :6داشههیت مرقصههی ارههیحقا ی یقیههره باعهه

کهها ش ههو دوره تهها آقههر آبههان
.

مههههههههههههههههههاه) نموا هههههههههههههههههه شهههههههههههههههههه

ت صهههره  : 2الزم ارهههو درهههییارانی کهههه بهههه هههوره مشهههروو در امیحهههان دانشهههمامه
تمصصهههههههههههههههههههههههههههههههی شهههههههههههههههههههههههههههههههرکو
مههینمایمهه ن بهها ی مانهه ه دوره تحصههیلی قههود را در مراکههز آموزشههی مربو ههه گ رانهه ه و
گههههوا ی الزم م مههههیبههههر اتمههههام دوره تحصههههیلی قههههود را ارا ههههه نمایمهههه

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 3

)

کلیههه رههوااله امیحانههاه دانشههمامه تمصصههی بههر ارههاو ممههابز تعیههیت شهه ه تورههط
یهههههآه ممیحمهههههه رشهههههیه هههههای مربو هههههه ت یهههههه مهههههیگهههههردد

)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 5
حهه نصههات نمههره ههولی ج ههو کسهه

مهه ر

.

دانشههمامه تمصصههی  12در هه کههل نمههره

امیحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان
کی ههههی و  12در هههه کههههل نمههههره امیحههههان شهههه(ا ی قوا هههه بههههود
ت صههره  : 6شههرو شههرکو در امیحههان شهه(ا ی دانشههمامه تمصصههی کسهه

.

حهه ا ل 12

در هههههه کههههههل نمههههههره امیحههههههان کی ههههههی قوا هههههه بههههههود

.

ت صهههره 2:در هههورهمهههردودی درامیحهههان شههه(ا ین اعی هههار هههولی امیحهههان کی هههی

ح ه اک ر تهها پههمت رهها بههه ههوه قههود بهها ی قوا هه بههود و در ههوره عهه م شههرکو و یهها
عهه م مو قیههو در امیحههان شهه(ا ی میقاضههیان موظههش بههه شههرکو مههه د در امیحههان
کی هههههههههی دانشهههههههههمامه تمصصهههههههههی مهههههههههیباشهههههههههم

.

ت صههره  :3ا ههرادی کههه تهها ههل از تههاری ابهه،س ایههت مصههوبه در امیحههان کی ههی دانشههمامه
تمصصههی ههو شهه هانهه حهه اک ر تهها پههمت رهها دیگههر مهههاز قوا مهه بههود در امیحانههاه
شههههههههههههههههه(ا ی شهههههههههههههههههرکو نمایمههههههههههههههههه

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 4

)

ررههی گی بههه اعیراضههاه دریا ههو شهه ه در مههورد امیحههان کی ههی در موعهه مقههرر اعهه،م
شههه ه از رهههوی دبیرقانهههه شهههورای آمهههوز

پزشهههکی و تمصصهههی کشهههورن تورهههط

یههههههههآه ههههههههای ممیحمههههههههه انهههههههههام مههههههههیگیههههههههرد

.
)

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

بههه مقههااله پژو شههی کههه در ارت ههاو بهها رشههیه تحصههیلی مربو ههه تورههط درههییاران ودر
ههو دوره درههییاری در یکههی از مههه،ه معی ههر بههه چههان ررههی ه و یهها پ یر یههه شهه ه
باشههم بههر

ههق درههیور العمههل دبیههر قانههه و بهها ن ههر ی ههو ممیحمههه ح ه اک ر تهها  64نمههره

بهههههه شهههههرو هههههولی در آزمهههههون شههههه(ا ی تعلهههههق مهههههیگیهههههرد

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

)

تعیههیت ن(ههراه برتههر بههر ارههاو امیحههان کی ههی بهها ضههری

 2و امیحههان شهه(ا ی بهها ضههری

6

محارههههههههههههههههه ه قوا ههههههههههههههههه شههههههههههههههههه

.

مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاده 1

)

ایههههت مصههههوبه از رهههها تحصههههیلی  6311 -12ابههههل اجههههرا قوا هههه بههههود .
٭ درپمههههاه و یکمهههیت نشسهههو شهههورای آمهههوز

پزشهههکی و تمصصهههی مهههورخ

 6311/62/1مقههرر گردیهه میههزان حههق ث ههو نههام شههرکو در آزمههون دانشههمامه تمصصههی
بهههرای نوبهههو او

000/100ریههها ن نوبهههو دوم  222/222ریههها وبهههرای نوبهههو رهههوم

 542/222ریههههههههههههههههها مهههههههههههههههههیباشههههههههههههههه ه
توضههی  :حههق ث ههو نههام شههرکو در آزمههون ههای پهه یر
تمصصی و دانشمامه تمصصی و وح تمصصی به میزان  62در

.

درههییاری تمصصههی و ههوح

ا زایش یا و.

