
 ادامه از صفحه 9
به گفته او، »تعدادی از افرادی که در آزمون شرکت 
می کنند توانایی اینکه نمره حد نصاب را بیاورند 
نخواهند داشت. این آزمون صالحیت علمی افراد 
را مورد سنجش قرار خواهد داد تا بتوانند به عنوان 
متخصص در کشور کار کنند یا در رشته های فوق 
تخصصی ادامه تحصیل دهند و فارغ التحصیل شوند. 
بنابراین حذف این آزمون به هیچ وجه منطقی 
نیست. البته ممکن است برای زمان برگزاری این 
آزمون در ستاد، تصمیم گیری هایی صورت گیرد، 
اما هرگونه تصمیم در این رابطه بر عهده ستاد ملی 

مقابله با کرونا خواهد بود.«
حاال وزارت بهداشت با چرخش از مواضع اولیه 
اعالم کرده است که آزمون دستیاری برای بسیاری 

از دستیاران سال آخر، حذف خواهد شد.

سه چهارم دستیاران، معاف از آزمون 
گواهینامه می شوند

برخی از دستیاران تخصصی سال آخر از آزمون 
اکبر  علی  شده اند.  معاف  دستیاری  گواهینامه 

بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاون  حق دوست، 
درمان و آموزش پزشکی درباره تعداد احتمالی 
دستیاران مشمول این معافیت، خبر داده است: 
»احتماال سه چهارم دستیاران با توجه به سوابق 
تحصیلی، واجد شرایطی خواهند بود که می توانند 
ارائه  به چرخه  اسرع وقت  امتحان و در  بدون 

خدمات وارد شوند.«
او توضیح داده است: »با توجه به استقالل بخش های 
سوابق  مورد  و  دانشگاه ها  نظرات  و  آموزشی 
تحصیلی، احتماال بیش از سه چهارم دستیاران، 
واجد شرایطی خواهند بود که می توانند بدون 
امتحان مشخص نامبرده شده و در اسرع وقت 
به چرخه ارائه خدمات وارد شوند. بدین شکل 
هم در شهریور ماه نیروهای توانمند و پرانرژی 
نیازهای اصلی درمان را پاسخ خواهند داد و هم 
این متخصصان جدید فرصت خواهند داشت قبل 
از شروع سال تحصیلی، زمینه استقرار خانواده خود 

را در محل تعیین شده، ساده تر فراهم نمایند.«
و  پزشکی  آموزش  شورای  مقام  قائم  ایدنی، 
تکمیل  در  هم  بهداشت  وزارت  تخصصی 
اظهارنظر حق دوست، توضیح داده است: »بر اساس 
تصمیمات فوق، اختیارات ویژه ای به گروه های 
با مدل  ساده  تا  آموزشی و دانشگاه ها داده شد 
ابالغی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، افراد 
واجد شرایط فارغ التحصیلی را طی چند هفته آینده 

معرفی کنند تا در صورت شروع خدمات نیز واجد 
دریافت گواهینامه تخصصی شوند. آزمون گواهینامه 
و دانشنامه طبق برنامه ریزی زمان بندی شده قبلی 
در انتهای شهریورماه برگزار خواهد شد و افرادی 
که براساس معیارهای بند ۱ این بخشنامه واجد 
شرایط دریافت گواهینامه تخصصی نشدند، طبق 

روال قبل می توانند در این آزمون شرکت کنند.«
او خاطرنشان کرد: »همچنین تمامی افراد عالقمند به 
شرکت در آزمون دانشنامه مطابق روال اعالم شده 
قبلی در امتحان مذکور شرکت خواهند کرد. در این 
فاصله معاونت درمان وزارت بهداشت، تمهیداتی 

خواهد اندیشید که فارغ التحصیالن معرفی شده، 
محل خدمت شان مشخص شده و توزیع شوند. 
افرادی که خود را به سرعت به محل خدمت 
تعیین شده معرفی و  طرح خود را شروع کنند، 
در امتحانات شفاهی دانشنامه از مزیت هایی بهره مند 

خواهند شد.«

نحوه برگزاری آزمون گواهینامه دستیاری
همه داوطلبان آزمون گواهینامه دستیاری از این 
آزمون معاف نشده اند. آزمون های ارتقای دستیاری 
و گواهینامه تخصصی آزمون ارتقا، شامل دو بخش 
است که ارزیابی درون بخشی با ۱50 نمره از سوی 

گروه های آموزشی انجام می شود.
همچنین بخش دوم آزمون کتبی با ۱50 نمره نیز 
شامل دو بخش است. آزمون های کتبی دوره ای 
در طول دوره )با ۶0 نمره از ۱50 نمره( برگزار 
می شود و آزمون کتبی سالیانه توسط دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی )بـا 90 نمره از ۱50 
نمره( برگزار می شود. مجموع نمرات ارتقا در هر 

سال برابر 300 است.
در صورت عدم کسب حدنصاب قبولی آزمون 
گواهینامه تخصصی، وضعیت تحصیلی این دسته از 
افراد مبتنی بر حدنصاب قبولی نمره کتبی و نمره کل 
از نظر قبولی در ارتقای ماقبل آخر بررسی خواهد 
شد. مشمولین این بند در صورت عدم قبولی در 
ارتقای ماقبل آخر، ضمن رعایت سایر مقررات و 
مصوبات موجود به صورت مشروط به سال باالتر 
می روند و مجاز به شرکت مجدد در دو ارتقای 
همزمان در آزمون ارتقای گواهینامه تخصصی سال 
آتی خواهند بود. شرط شرکت در آزمون کتبی 
گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱05 در 

ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است.
و  پزشکی  آموزش  به مصوبه شورای  توجه  با 
گواهینامه  آزمون  در  قبولی  شرط  تخصصی، 
بالینی  تخصصی دستیاران رشته های تخصصی 
پزشکی کسب حدنصاب قبولی نمرات آزمون های 
ارزیابی درون بخشی و کتبی هستند. در این دوره 

حداقل نمرات جهت قبولی در آزمون گواهینامه 
رشته های تخصصی بالینی پزشکی در دستورالعمل 

اعالم شده است.
بار  دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه 
در آزمون ارتقا مردود شوند، از سیستم آموزش 
تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. حداکثر 
تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه 
تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقا مردود 
نشده اند، سه نوبت است. افرادی که در آزمون ارتقا، 
یک یا دو مرتبه مردود شده اند، حداکثر دو نوبت 
مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی 
هستند. چنانچه داوطلبی، در سقف تعداد دفعات 
مجاز موفق به احراز قبولی نشود، از سیستم آموزشی 

تخصصی بالینی خارج خواهد شد.
شرکت در آزمون مذکور این دسته از داوطلبان 
منوط به کسب حداقل نمره ارزیابی درون بخشی 
و نمره اخالق حرفه ای جهت معرفی به آزمون 
گواهینامه است. در سال 99 آزمون کتبی گواهینامه 
و دانشنامه رشته های تخصصی بالینی در قالب یک 
آزمون ۲00 سوالی برگزار خواهد شد که از این 
۲00 سوال، ۱50 سوال به صورت مشترک در 
آزمون گواهینامه، دانشنامه و 50 سوال باقی مانده 

مختص آزمون دانشنامه است.
آن دسته از فارغ التحصیالن خارج از کشور که پرونده 
تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک 
خارجی رشته های تخصصی رسیده و از طریق مرکز 
خدمات آموزشی وزارت متبوع حداکثر تا تاریخ 
اول مرداد 99 جهت ثبت نام در آزمون گواهینامه 
تخصصی معرفی می شوند، با توجه به مفاد این 
دستورالعمل می توانند ثبت نام و در آزمون کتبی 
شرکت کنند. همچنین در این دوره دو پرسش اخالق 
پزشکی به صورت تشویقی به مجموع سواالت 

گواهینامه اضافه خواهد شد.
آزمون گواهینامه تخصصی قرار است در تاریخ ۲۶، 
۲7 و ۲8 شهریورماه 99 برگزار شود. البته همه این 
جزئیاتی که درباره آزمون گواهینامه تخصصی اعالم 
شد، مشمول افرادی است که در آزمون گواهینامه 
معاف نشده اند. آنها که طبق اطالعیه وزارت بهداشت 
مشمول معافیت آزمون گواهینامه دستیاری می شوند، 

هیچ کدام از جزئیات ذکر شده شامل آنها نمی شود.

ایدنی: بر اساس تصمیمات 
اخیر، اختیارات ویژه ای به 

گروه های آموزشی و دانشگاه ها 
داده شد تا با مدل  ساده 

ابالغی معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت، افراد واجد شرایط 

فارغ التحصیلی را طی چند هفته 
آینده معرفی کنند تا در صورت 
شروع خدمات نیز واجد دریافت 

گواهینامه تخصصی شوند. 
آزمون گواهینامه و دانشنامه 

طبق برنامه ریزی زمان بندی 
شده قبلی در انتهای شهریورماه 

برگزار خواهد شد 
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حق دوست: با توجه به نظرات 
دانشگاه ها و مورد سوابق 

تحصیلی، احتماال بیش از سه 
چهارم دستیاران، واجد شرایطی 
خواهند بود که می توانند بدون 

امتحان گواهینامه تخصصی 
به چرخه ارائه خدمات وارد 

شوند. بدین شکل هم در 
شهریور ماه نیازهای درمان را 

پاسخ خواهند داد و هم فرصت 
خواهند داشت قبل از شروع 
سال تحصیلی، زمینه استقرار 
خانواده خود را در محل تعیین 

شده، ساده تر فراهم نمایند

همه داوطلبان آزمون گواهینامه 
دستیاری از این آزمون معاف 

نشده اند و فقط برخی از 
دستیاران تخصصی سال آخر 

از آزمون گواهینامه دستیاری 
معاف هستند. آزمون گواهینامه 

تخصصی قرار است در تاریخ 
۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۹۹ 

برگزار شود. شرط قبولی در 
آزمون گواهینامه تخصصی نیز 
کسب حدنصاب قبولی نمرات 

آزمون های ارزیابی درون بخشی 
و کتبی است


