ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﺸﻤﯿﻦ دورهي آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﺷﺸﻤﯿﻦ دورهي آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  1392/9/7ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  18:00روز ﺷﻨﺒﻪ  1392/8/25ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  24:00روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  1392/8/29از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﯿﺶ از آزﻣﻮن
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در »ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ« وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس )ﻏﺮب( ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي ،ﺑﻠﻮار اﯾﻮاﻧﮏ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﺑﻠﻮك  ،Cﻃﺒﻘﻪي  (6اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك زﯾﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
 -1اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرك ﻧﻬﺎﯾﯽ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﻪي ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺻﺪور و ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪي اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﻠﯿﻪي ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﺮان )ﻣﺪرك ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪرك اﺧﺬ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻋﻢ
از دﮐﺘﺮي -ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  -ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ -دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و (...
 -3اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 -4اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 -5اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
 -6اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪي ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
 -7ﻋﮑﺲ 3×4
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرك درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ و ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺧﻼﺻﻪاي از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،CV ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﮐﻠﯿﻪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :اراﺋﻪي ﺗﺮﺟﻤﻪي رﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﻪي ﻣﺪارك ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن

 در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪي ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ آﻧﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ www.sanjeshp.irاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارك ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻨﻤﻮده و/ﯾﺎ در
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ) 25ﺗﺎ  29آﺑﺎن ﻣﺎه( در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و آﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺑﻌﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن(

 (1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻟﯿﺴﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده-
اﻧﺪ:
 در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﻤﺮهي ﺑﯿﺶﺗﺮ از  %60ﻧﻤﺮهي ﮐﻞ در آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﺰمﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ  8واﺣﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزي داروﺧﺎﻧﻪي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﻤﺮهي  50ﺗﺎ  %60ﻧﻤﺮهي ﮐﻞ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ  26واﺣﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن)ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع دورهي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﻤﺮهي ﮐﻤﺘﺮ از  %50ﻧﻤﺮهي ﮐﻞ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﮑﺘﻪ :آزﻣﻮن داراي ﻧﻤﺮهي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ دورهي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از ﺗ ﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺮات در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪي داروﺳﺎزي ﺻﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 (2داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
در ﺧﺼﻮص اﻓﺮادي ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ،ﭘﯿﺶ از آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  2009ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهاي ﮐﻪ در آزﻣﻮن
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪي داروﺳﺎزي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

