
  امین جاللوند

باالخره پس از کش و قوس های فراوان، وزارت 
بهداشت اعالم کرد که کدام گروه از دستیاران سال 
آخر از شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی معاف 
هستند و کدام گروه از دستیاران سال آخر باید در 

این آزمون شرکت کنند. 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی درباره جزئیات این تصمیم تازه توضیح 
داده است: »در پی درخواست ها و سواالت مکرر 
دانشجویان و دستیاران واجد شرایط شرکت در 
آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 99 
پیرامون شرکت در طرح بدون آزمون، معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت به اطالع می رساند کلیه 
دستیارانی که توسط دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه 
واجد شرایط فارغ التحصیلی و شرکت در آزمون 
گواهینامه سال جاری شناخته شوند، با لحاظ نمودن 
شرایطی از شرکت در آزمون گواهینامه شهریورماه 

سال جاری معاف خواهند بود.
بر این اساس، کلیه دستیارانی که دوره آموزشی آنها 
تا تاریخ 99.08.30 خاتمه پیدا کند و یا در آزمون 
تیرماه 98 و آزمون ارتقای سال ماقبل آخر شرکت 
کرده و حدنصاب نمره گواهینامه آزمون را کسب 
کرده اند و همچنین در سامانه معاونت درمان جهت 
شروع به طرح ثبت نام نموده و در موعد مقرر ظرف 
یک هفته از تاریخ ابالغ، خدمات خود را شروع 
کرده و تا پایان دوره آموزش مصوب استمرار داشته 
باشد، از شرکت در آزمون گواهینامه شهریور ماه 
سال جاری معاف هستند. در خصوص دستیاران 
مشمول نظام وظیفه نیز با هماهنگی معاونت درمان، 
مشمولین خدمت سربازی مشروط به اینکه از اول 
شهریورماه لغایت زمان اعزام به خدمت سربازی در 
محل های مورد نیاز معاونت درمان خدمت نمایند، 

می توانند از این طرح استفاده کنند.
منظور شدن 50 امتیاز در اولویت تعیین محل خدمات 
ضریب k، محاسبه مدت طرح اضطراری دستیاری 
به عنوان خدمت در مناطق خاص، محاسبه حقوق 
و مزایای تخصصی در مدت طرح دستیاری و 
اختصاص مزیت های تشویقی در آزمون شفاهی 
شهریور ماه از مزایای شرکت در طرح بدون آزمون 

گواهینامه و دانشنامه تخصصی است.
 بر اساس اعالم معاونت آموزشی، در خصوص 
افرادی که سال گذشته در آزمون شرکت کرده و 
یا حدنصاب نمره الزم را دریافت نکرده اند، این 
وارد طرح  ابتدای شهریورماه  از  می توانند  افراد 
آزمون  در  می بایست  ولی  شوند،  آزمون  بدون 
پایان شهریورماه شرکت نمایند. این افراد به جز 
معافیت از آزمون گواهینامه از سایر مزایای مذکور 

برخوردار خواهند بود.
همچنین دستیارانی که همزمان از دو ارتقای دانشنامه 
تخصصی استفاده می کنند، با لحاظ شدن سایر شرایط 
می توانند به طرح اضطراری بروند، ولی می بایست 

در آزمون گواهینامه شهریورماه شرکت کنند.
در خصوص دستیارانی که در استخدام دانشگاه های 
علوم پزشکی و یا در ماموریت آموزشی هستند و 
همچنین دستیارانی که سهمیه مناطق محروم هستند، 
به شرط حضور در منطقه مورد تعهد می توانند از 
طرح معافیت امتحان گواهینامه استفاده نمایند. ضمن 
اینکه افرادی که در شهریورماه طرح را شروع نکنند، 
برای اخذ گواهینامه و دانشنامه ملزم به شرکت در 

آزمون پایان شهریورماه خواهند بود.«

فرآیند حذف آزمون گواهینامه 
دستیاری از کجا کلید خورد

چندی قبل جمعی از دستیاران تخصصی سراسر 

کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، درخواست 
آخر  آزمون گواهینامه دستیاران سال  که  کردند 

تخصص پزشکی، حذف شود.  
در متن نامه این گروه از دستیاران معترض، خطاب به 
وزیر بهداشت آمده بود: »از ابتدای شروع همه گیری 
ویروس کرونا در کشور، دستیاران کلیه رشته ها در 
تمامی سطوح، تمامی وقت خود را جهت درمان 
هموطنان عزیز گذاشته اند. با این وجود و با توجه 
به اینکه زمان قطعی رفع این مشکل هنوز مشخص 
نیست و شاهد پیک مجدد بیماری در روزهای اخیر 
هستیم و همچنین شرایط دانشگاه های مختلف، 
رشته های مختلف و حتی بیمارستان های یک دانشگاه 
در مورد بهره گیری از توان دستیاران متفاوت است، 
در این شرایط بیان شده که آزمون گواهینامه دستیاران 
سال آخر برای اولین بار به صورت مشترک با آزمون 
دانشنامه تخصصی در شهریور ماه سال جاری برگزار 
می شود. این در حالی است که تمرکز و جمع بندی 
طب تخصصی نیاز به آرامش روحی و جسمی دارد، 
امری که در حال حاضر با توجه به شرایط کاری 
موجود، از دست دادن تعدادی از عزیزان و همکاران 
گرامی مان و همچنین ابتال بسیاری از دستیاران و 
بستگان شان به کووید ۱9 شرایط را برای دستیاران 

سال آخر بسیار دشوار کرده است.
از طرفی برگزاری یک آزمون به عنوان گواهینامه 
و دانشنامه ، آزمونی برای دارا بودن حداقل ها در 
مقابل داشتن کیفیت حداکثری با در نظر گرفتن 
دو سطح قبولی است. همچنین نگرانی طراحی 
سواالت بر اساس سطح دانشنامه  آزمون کیفیت 
سنجی نیز وجود دارد. شرکت در آزمونی جامع به 

صورت الکترونیکی که با شرایط برگزاری آن آشنا 
نیستند و برای اولین بار در حال تجربه آن هستند، 
در نهایت مردودی تعدادی از دستیاران زحمتکش 
در این عرصه جهادی را به همراه خواهد داشت و 
این خود سبب استرس دوچندان در شرایط فعلی 
خواهد بود. لذا ما دستیاران سال آخر کل کشور 
خواستار تجدیدنظر در اخذ آزمون گواهینامه کشوری 
و حذف آن و برگزاری آزمون بورد در تاریخ اعالم 
شده هستیم و یا اتخاذ تصمیمی همانند تصمیمی 
که در خصوص برگزاری آزمون ارتقای سالیانه 
دستیاران گرفته شده است. الزم به ذکر است در 
صورت محقق شدن این رویه، فارغ التحصیالن در 
شرایط بحران کنونی جامعه چندین ماه زودتر از 
هر سال می توانند در خدمت سیستم درمان وزارت 

بهداشت باشند.«
وزارت بهداشت در ابتدا با این تصمیم مخالفت 
کرد. پیشتر نیز اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفته 
بود: »باید توجه داشت که ما می خواهیم صالحیت 
فردی را که به عنوان متخصص می خواهد در آزمون 
شرکت کند را ارزیابی کنیم و تنها آزمون که در 
پایان دوره انجام می گیرد، آزمون گواهینامه است. 
همچنین تمام رشته های مختلف درگیر بیماری کرونا 
نبودند و تنها سه الی چهار رشته درگیر این بیماری 
بوده اند. بنابراین حذف این آزمون منطقی نیست. به 
دلیل اینکه طی سال های بعد این برداشت در ذهن 
دانشجویان ایجاد می شود که عده ای بدون گذارندن 

این آزمون مدرک گرفته اند.«
ادامه در صفحه 10 

کدام گروه از دستیاران، معاف از آزمون گواهینامه هستند؟
وزارت بهداشت در اطالعیه ای مهم توضیح داده است که کدام گروه از دستیاران سال آخر 

از شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی، معاف هستند

معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت اعالم کرده است که در 
پی درخواست ها و سواالت مکرر 

دانشجویان و دستیاران درباره 
آزمون گواهینامه تخصصی 
به اطالع می رساند که کلیه 

دستیارانی که توسط دانشگاه 
و گروه آموزشی مربوطه واجد 

شرایط فارغ التحصیلی و شرکت 
در آزمون گواهینامه سال جاری 

شناخته شوند، با لحاظ نمودن 
شرایطی از شرکت در آزمون 

گواهینامه شهریورماه سال جاری 
معاف خواهند بود 
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