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رساند با عنايت به تصميمات به اطالع می، عزيز داوطلبان براي موفقيت و سربلندي آرزوي و منان ايزد درگاه به بيكران سپاس با

پيک پنجم مواجهه با توجه به  با ،و آموزش پزشكیدرمان  نجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت،اخذ شده در شوراي س

و با توجه به همفكري و هماهنگی به عمل ر کشو درن آسنگين و تبعات و افزايش روزافزون تعداد مبتاليان  19-يدوبيماري کو

هاي کشوري در تقويت رعايت دستورالعمل) حفظ سالمت داوطلبان محترمبه منظور ، هاي ممتحنه و ارزشيابیآمده با هيات

( Ph.D) دکتری تخصصیمرحله دوم آزمون ورودي ، کاهش تردد و مسافرتها(، فيزيكیحفظ فاصله  حوزه بهداشت،

جهت اطالع گردد. می شكل غير حضوري برگزاربه  ، داروسازي و دندانپزشكیه پزشكی، بهداشت و تخصصیهاي علوم پايرشته

 گردد:ضوابط و شرايط آزمون مذکور به شرح ذيل اعالم می ،داوطلبان محترم

از  داوطلب شفاهیارائه و  ، پژوهشی و فناوري()آموزشی سوابق تحصيلی پذيرش دانشجو بر اساس نمرات کتبی، .1

  .واهد بودخمورد درخواست محورهاي 

از مستندات ارائه شده در محورهاي مورد اشاره در فرم زير امتياز مرحله دوم آزمون ورودي دکتري تخصصی کسب   .2

از  (Scientific Presentation)مطالب علمی شفاهی  مربوط به ارائهتصويري  -فايل صوتیاست الزم  خواهد بود.

 گردد. بارگذاري طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشكی

 باشد:بخش می سهامل تصويري ش-در قالب فايل صوتیارائه شفاهی داوطلب  .3

  مربوط به محتواي علمی  و دوم بخش اول(Scientific Presentation)  به زبان انگلیسی و فارسی 

  ارائه هر گونه فعاليت علمی از قبيل طرح : اجتماعی ي و پاسخگويیريپذ تيولئمسبخش سوم شامل

 « پذيري و پاسخگويی بر مبناي حوزه سالمتمسئوليت» در راستاي مدلپيشنهاد، ايده، الگو يا  شی،پژوه

 

بوده و رشته  تفكيکبه اين زمان بندي  .متعاقباً اعالم خواهد شد ارائه شفاهیهاي مربوط به فايل زمان بندي ارسالتوجه: 

تصويري خود را  -هاي صوتیاست داوطلبان فايل الزم بنابراينباشد. می یک روز فقط مهلت ارسال براي داوطلبان هر رشته

  اقدام نمايند.آموزش پزشكی آن از طريق سايت مرکز سنجش  بارگذاريرر نسبت به آماده داشته باشند تا در زمان مق

 

با توجه به استاد محور بودن اين دوره و تعداد کم  :(Ph.D by Researchقابل توجه داوطلبان دوره پژوهشی )

-يه و ارسال فايل صوتیبوده و داوطلبان اين دوره نيازي به ته حضوریان مجاز شده، مصاحبه دوره پژوهشی بصورت داوطلب

هاي حضوري هر دانشگاه از طريق معاونت تحقيقات و فناوري زمان بندي انجام مصاحبه د.دارنصويري مربوط به ارائه شفاهی نت

 متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.پزشكی آموزش شود که از طريق سايت مرکز سنجش وزارت متبوع تعيين می

 

 



 

 ( Ph.D) زمون ورودی دکتری تخصصیآمرحله دوم امتیازات مربوط به محورهای  
 

 ستندات آموزشی، پژوهشی و فناوریبخش م

 ی و فعالیت های آموزشی سابقه تحصیل

 شود.دهی میشده توسط داوطلب امتیاز ارائهات که بر اساس مستند

 معدل آخرین مقطع تحصیلی . 1

 مرتبط   دانشگاهی.تدریس نظری یا عملی )یا کارآموزی( واحدهای درسی 2

 های نوین آموزشیرسی دانشگاهی مرتبط با استفاده از فناوری. آموزش از راه دور واحدهای د3
 . تولید محتوای آموزشی برای آموزش از راه دور 4

 مديرگروه آموزشی مربوطه باشد. مورد تاييدکليه گواهی هاي تدريس بايد  تبصره :

 سابقه فعالیت های پژوهشی و فناوری
 شود.دهی میازشده توسط داوطلب امتی ارائهکه بر اساس مستندات 

 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه بعنوان مسئول یا همكار  –الف 
( در ارتباط موضوعی با رشته مقطع Originalپایان نامه و یا مقاالت اصیل ) مقاالت چاپ یا پذیرفته شده، برگرفته از -ب

 قبل 

  Scopusمربوطه و  مجله Impact Factorبا در نظر گرفتن  PubMedو  ISIمقاالت ایندکس شده در  -1
 (مجالت علمی پژوهشیبا سایر ایندکس های معتبر ) )انگلیسی / فارسی( مقاالت -2
 (/ ملیمقاله )سخنرانی يا پوستر( در کنگره بين المللی  ارائه)سخنرانی یا پوستر در کنگره های علمی  -ج
 ثبت شده  )بین المللی / داخلی(اختراعات و اکتشافات  -د
 ته مربوطه و با تایید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پژوهشی دانشگاهرش تالیف کتب در -ه
 آموزشی  –( در زمینه مطالب علمی Gamificationتولید اپلیكیشن، طراحی سامانه، بازی سازی )-و
 باشد:ذيل ضروري میمراجع آموزشی، تاييديه يكی از  -علمی هايبازي   و ها اپليكيشن در مورد -
 فناوري مراکز تاييديه کشوري/ يا و دانشگاهی سطح در مطهري جشنواره موزش پزشكی/ تاييديهآانجمن علمی انفورماتيک پزشكی/ انجمن علمی  

 و ها، کنگره ها، کنفرانس از يكی در بازي يا اپليكيشن به مربوط ارائه تاييديه / (آنها تاييد مورد هاي آزمايشگاه يا و) ها وزارتخانه و ها سازمان اطالعات
 علمی معتبر ژورنال يک از بازي يا اپليكيشن به مربوط منتشره مقاله ارسال /  ملی يا استانی دانشگاهی، رسمی هاي جشنواره



 

  داوطلب (Scientific Presentation)ارائه شفاهی مطالب علمی 
 ت بیان و توانایی انتقال مفاهیم و مطالب علمیویژگیهای فردی داوطلب شامل شخصیت اجتماعی، قدرت تجزیه تحلیل، قدر

باشد. در این راستا تربیت دانش آموختگانی با مهارتهای تربیت نیروی انسانی توانمند و با کفایت از مبانی توسعه علمی کشور می

ع دکتری تخصصی های آموزشی، تحقیقاتی، مدیریتی، اجرائی و پاسخگویی به نیازهای ملی و اجتماعی در مقطالزم در حیطه

(Ph.Dبه لحاظ نقشی که در توسعه علمی و فناوری کشور ایفا می )باشد. در این نمایند از اهمیتی دو چندان برخوردار می

بخش مربوطه در نموده و در  تهیه طبق توضیحات ذیل ایدقیقه 15 حداکثر تصویری-فایل صوتی قسمت، الزم است داوطلب

 نماید. بارگذاری www.sanjeshp.irسایت 

 :تصویری-محتوای  فایل صوتی .1

 باشد: زیربخش به شرح  3تلفیقی از  ،ارائه داوطلب 

 مورد علمی  و موضوع اهداف تحصیلی معرفی، انگیزه،خود را انگلیسی(: داوطلب علمی به زبان )ارائه  بخش اول 

 . (گرددی ارائه میکه ساير اطالعات و جزئيات آن در بخش فارس باشدهمان بايد موضوع ) ارائه نماید. خود رانظر

 و توضیحات ، مطالب استخراج شده از آنموضوع پایان نامه یا مقاله داوطلب : ارائه علمی به زبان فارسی() بخش دوم

و ... را ارائه گیری ها و نتیجهعلمی خود شامل بیان مساله، اهداف تحقیق )سواالت یا فرضیات(، روش تحقیق، یافته

 .نماید

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی بر » داوطلب در راستای چنانچه : اجتماعی( ی و پاسخگوییریپذ تیولئمس) بخش سوم
پیشنهاد، ایده، الگو یا مدلی هر گونه  فعالیت علمی، پژوهشی،  از زمینه های زیر یكیدر  صرفاً «مبنای حوزه سالمت

  تواند در این بخش ارائه نماید.داشته باشد می

)با توجه به نكات  در حوزه سالمتناوری، کارآفرینی، تجاری سازی و تولید محصول در حوزه خالقیت، نوآوری، ف .1

 ذیل(

 مشارکت دانشجو زانينحوه و م -

 در خدمت ارائه شده تيخالق و ينوآور -

 خدمت ارائه شده یاحتمال یو اثربخش يرگذاريتاث زانيم -

 خدمت ارائه شده بهره مند خواهند شد زکه ا یتيجمع -

 هارائه شاخصارائه تجربه و ا نحوه -

 بودن بر شواهد  یو مبتن یعلم -

 :(لی)با توجه به نكات ذدر حوزه سالمت و  در جامعهی چالش یا  حل مشكل . 2        
 بودن بر شواهد  یو مبتن یعلم -

 ی(ازسنجيهدف و انجام ن)جامعه  یواقع ازين يیشناسا -

 اندازداشتن اهداف روشن و قابل دستيابی و تعيين چشم -

 سازي و توسعه خدمتمدلقابليت  -

 هانحوه ارائه تجربه و ارائه شاخص -

 :تصویری-مشخصات فنی فایل صوتی   .2

  مگابایت باشد. 15حداقل مگابایت و  150حداکثر فایل حجم 

  دقیقه باشد. 15از نظر زمانی حداکثر 

  فایل از نوعmp4  و یاmkv .باشد 

 


