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  بسمه تعالي

  )ارائه مجازي(زمان بندي ارسال مدارك و مستندات آموزشي و پژوهشي و ارسال كليپ  -21اطالعيه شماره 

محل /كه در آزمون مرحله اول مجاز به انتخاب رشته 1399سال ) Ph.D(به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون دكتري تخصصي 
  :باشد ، به تفكيك رشته، طبق جدول زير مي)ارائه مجازي(بارگذاري كليپ رساند زمان بندي ارسال مدارك و  اند مي شده

  رشته  زمان
  سه شنبه

8/7/99  
  اني، درم و بهداشتي خدمات مديريت، پرستاري، تشريحي علومآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، 

  اي  سامانه پزشكي زيست، شناسي شنوايي، سالمت سياستگذاري، سالمت اقتصاد
  چهارشنبه

9/7/99  
، محيط بهداشت مهندسي، مولكولي پزشكي، پزشكي فناوري زيست، سوزني طب، ايراني سنتي طب

  اي مقايسه بيومديكال علوم، پزشكي اخالق، باليني بيوشيمي

  پنجشنبه
10/7/99  

 شناسي باكتري، تغذيه علوم، ها فوريت و باليا در سالمت، ورزشي فيزيولوژي، پزشكي فيزيولوژي
 رفاه و سالمت، اعصاب علوم، بافت مهندسي، مامايي، باروري بهداشت، ميكروبي هاي توكسين، پزشكي

  سالمت پژوهي ينده، آاجتماعي مددكاري، توانبخشي مشاوره، اجتماعي

  جمعه
11/7/99  

 بهداشت، اپيدميولوژي، زيستي مار، آفيزيوتراپي، نظامي روانشناسي، باليني روانشناسي، پزشكي ژنتيك
، پزشكي فيزيك، پزشكي موزشم پزشكي، آعلو در الكترونيكي يادگيري، مثل توليد بيولوژي، اي حرفه
 و علومگرايش عصبي،  -ريتصويربردا فناوريهاي و علوم، پزشكي شناسي ايمني، پزشكي شناسي انگل

  گرايش سلولي مولكولي -ريتصويربردا فناوريهاي

  شنبه
12/7/99  

 ويروس، كاربردي سلولي علوم، سالمت اطالعات مديريت، پزشكي انفورماتيك، پزشكي نانوفناوري
، رباتيك -پزشكي مهندسي، بيوالكتريك -پزشكي مهندسي، اعتياد مطالعات، پزشكي شناسي

 شناسي خون، غذايي صنايع و علوم، غذايي مواد ايمني و بهداشت، پزشكي شناسي قارچ، فارماكولوژي
 گفتار، تغذيه و غذا سياستهايشكي، پز رساني اطالع و كتابداريوم انتقال خون، عل و زمايشگاهيآ

، پزشكي شناسي حشره، شناسي سالمند، سنجي بينايي، ارگونومي، مصنوعي اعضاي، درماني
  دنداني موادجتماعي، ا دندانپزشكي و دهان سالمت، كاردرماني

  شنبهيك
  هاي داروسازي مجموعه رشته  13/7/99

  

   :مهمات تذكر

در همان بازه زماني ) حذف و بارگذاري مجدد( فقط يك بار مجاز به ويرايش كليپ ارسالي) در هر رشته(هر داوطلب  .1
 . باشد مشخص شده براي بارگذاري مستندات آن رشته مي

چنانچه داوطلبي در  بعبارتي .باشد مي) به اضافه كليپ بخش تشويقي(كليپ  يكهر داوطلب فقط مجاز به بارگذاري   .2
مالك نمره دهي  .بارگذاري نمايد ،مدارك و كليپ يك باركافيست از يك رشته دعوت به مصاحبه شده است فقط  بيش

به عنوان مثال اگر داوطلبي در دو رشته داروسازي و بيوشيمي باليني  .اساتيد در هر رشته، همان مستندات خواهد بود



 

 

مجاز به ) و فقط يك بار( 13/7/99شنبه يكيا  9/7/99شنبه چهاردعوت به مصاحبه شده است فقط در يكي از دو روز 
 .باشد بارگذاري مدارك و كليپ مي

ذخيره و آن را در  pdfالزم است داوطلبان فرم درج سوابق را از سايت پرينت گرفته و پس از تكميل و امضا، به صورت  .3
تطبيق كامل . يت بارگذاري كننددر ضمن بايد مستندات ديگر خود را مطابق فرم فوق در سا. سايت بارگذاري كنند

مدارك اظهار شده در فرم درج سوابق، با مدارك بارگذاري شده، بسيار مهم بوده و امتياز سوابق آموزشي و پژوهشي تنها 
در مورد . گيرد كه در فرم درج سوابق اظهار شده و مستند مربوط به آن نيز بارگذاري شده باشدبه مداركي تعلق مي

بنابراين از بارگذاري مستندات مربوط به . مستندات مؤيد انتشار قطعي مقاله مورد پذيرش خواهد بود مقاالت نيز تنها
الزم به ذكر است تنها مقاالت . مقاله خودداري شود (Under Revision)يا تحت بررسي بودن (Submission)ارسال
مرتبط  systematic reviewقبل و مقاالت  برگرفته از پايان نامه يا در ارتباط موضوعي با مقطع) Original(اصيل 

 .لذا الزم است داوطلبان از بارگذاري مقاالت غيرمرتبط خودداري نمايند. داراي امتياز مي باشند
هرگونه تقلب در تهيه آثار علمي و محتواي مندرج در مرحله دوم داوطلبان توجه نمايند در صورت ارتكاب به  .4

دفتر  19/06/96مورخ  73902، طبق قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ابالغ شماره آزمون ورودي
و همچنين آيين نامه انضباطي ) مجلس شوراي اسالمي 14/06/96مورخ  49185/101و شماره (مهوري جرياست 

 كه نتايج آزمون بر اينبا توجه به لذا . مجلس شوراي اسالمي، با آنها برخورد خواهد شد 20/04/74دانشجويان مصوب 
در صورت  هستند، ارسالي و داوطلبان متعهد به صحت مطالب شدهاستخراج  ،اساس مدارك ارائه شده توسط داوطلبان

 ريا تحصيل، قبولي داوطلبان كان لم يكن تلقي شده و مسئوليت آن ب/محرز شدن موارد مغايرت در هر مرحله از آزمون و
 .ها با آنان برخورد خواهد شدت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونيأو طبق مصوبات ه ستا انداوطلب يعهده

دهي، محتويات ارائه  مالك نمره. كيفيت فايل ارسالي مهم نيست، بلكه كافيست از نظر صدا و تصوير قابل تشخيص باشد .5
 .نه كيفيت آن باشد شده در كليپ مي

تاييديه  آموزشي –در زمينه مطالب علمي ) Gamification(بازي سازي توليد اپليكيشن، طراحي سامانه، در خصوص  .6
  :باشد يكي از موارد ذيل ضروري مي

 /كشوري يا و دانشگاهي سطح در مطهري جشنواره تاييديه/ انجمن علمي آموزش پزشكي/ انجمن علمي انفورماتيك پزشكي 
 به مربوط هارائ تاييديه / )آنها تاييد مورد هاي آزمايشگاه يا و( ها وزارتخانه و ها سازمان اطالعات فناوري مراكز تاييديه

 منتشره مقاله ارسال /  ملي يا استاني دانشگاهي، رسمي هاي جشنواره و ها، كنگره ها، كنفرانس از يكي در بازي يا اپليكيشن
 .علمي معتبر ژورنال يك از بازي يا اپليكيشن به مربوط

  

  مركز سنجش آموزش پزشكي 
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