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ليست دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي 
 درماني مجري برنامه آزمون گواهينامه تخصصي

 دانشگاه مجري
 

 نام دانشگاه
 

 بابل ،مازندران، گيالن
كرمانشاه، بقيه اله ،ارتش ،قزوين 

 سمنان
 

 تهران
 

علوم بهزيستي ،اراك ،زنجان 
 همدان

 

 شهيد بهشتي
 

 اردبيل ، اروميه
 

 تبريز
 

 بندر عباس 
 

 شيراز 
 

 شهيد صدوقي ، كاشان ، شهر كرد
 

 اصفهان
 

 لرستان ، كردستان
 

 اهواز
 

 گلستان ، زاهدان
 

 مشهد
 

 
 

 كرمان
 

 خاطره شكوري 



 

 

 

 

 

 

 

مراحل بررسي اعتراضات  و  اعالم نتايج آزمون مشابه آزمون 
 .ارتقا مي باشد 

 

آزمون گواهينامه همـزمـان بـا      
آزمون ارتقا و بعنوان ارتقاي سال 

 .آخر برگزار مي گردد 

 

 :منابع آزمون 

 

http:// sanjeshp.ir 

 

 

 شرط قبولي در آزمون گواهينامه

 

  OSCEكسب حد نصاب از هر دو آزمون كتبي و 

صرفا افرادي كه حد نصاب قبولي در مرحله كتبي آزمون ارتقاكسب نموده 
 .مي باشند   OSCEاند مجاز به شركت در آزمون 

در  150از  95در اين دوره حد نصاب قبولي ( امتحان در دو مرحله كتبي  
براي  150از  100و حد نصاب قبولي رشته هاي سه ساله و  چهار ساله 

با حد نصاب (    OSCE/ و آزمون بخشهاي عملي )  رشته هاي پنج ساله 
 .برگزار مي گردد )  150از  105قبولي  

 300از  210حد نصاب قبولي جهت آزمون گواهينامه تخصصي نمره كل 
مي باشد و رتبه گيري و اعالم نتايج    OSCEنمره آزمون كتبي و  

 نهايي در اين آزمون بر اساس نمره كل داوطلب خواهد بود

 

 محاسبه نمره كل

             محاسبه نمره =نمره كتبي + نمره عملي

2     

 

  

یاری  نا د وا ون  ری آز ذا ن  وا  آ
 شرط معرفي در آزمون گواهينامه

كليه دستيارانيكه حداقل تا پايان آبان مـاه سـالـجـاري دوره           
مـاه از     12دستياري آنان به اتمام مي رسد و حداقل بايد مدت 

 . زمان كسب قبولي در مقطع ما قبل گواهينامه گذشته باشد 

 كسب حداقل نمره ارزيابي درون دانشگاهي 

 

كليه دستيارانيكه در آزمون گواهينامه تخصصي شـركـت   
 .مي نمايند، بايد دفاعيه پايان نامه را انجام داده باشند 

دستيارانيكه بدليل گزينش،زايمان يا معرفي ديرتر از موعد بـا كسـر       
دوره روبرو شده اند در صورتيكه دوره آموزشي آنها تا پايان اسـفـنـد      

 .سالجاري به اتمام برسد قادر به شركت در آزمون مي باشند 

كليه دستيارانيكه بصورت مشروط در آزمون گواهينامه و دانشـنـامـه      
تخصصي شركت مي نمايند باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكـز  

 .آموزش مربوطه بگذرانند 

از نـمـره     %  60دستياران سال آخر دوره دستياري كه حداقل   
را كسب نموده بـاشـنـد    )    150از  90(  ارزيابي درون بخشي 

مجاز به شركت در آزمون كتبي گواهينامه و دانشنامه تخصصي 
 .مي باشند 

 


