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اطالعیه شماره  1دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي()Ph.D.
رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت و تخصصي سال تحصیلي  97-98منطقه آمايشي 10
(تاريخ انتشار 16 :تیر )1397
به اطالع داوطلبان محترم می رساند در راستاي اجرايی سازي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی و در قالب مصوبه آمايش
سرزمين ،يكی از سياست هاي حوزه علوم پزشكی كشور بهره برداري از ظرفيت مناطق آمايشی كشور میباشد .بر اين اساس واگذاري
مسوليت برگزاري مرحله دوم آزمونهاي ورودي دوره دكتري تخصصی ( )Ph.D.به مناطق آمايشی كشور از جمله برنامه هاي اجرا شده
است.
در همين راستا ،مسوليت برگزاري مرحله دوم آزمون دكتري تخصصی ( )Ph.D.رشته هاي علوم پايه پزشكی ،بهداشت و تخصصی سال
تحصيلی  97-98منطقه آمايشی  10مندرج در جدول زير به دانشگاه تربيت مدرس واگذار شده است كه بر اساس برنامه اعالم شده
ذيل انجام خواهد شد:
جدول برنامه مصاحبه داوطلبین دكتري تخصصي رشته هاي دانشكده علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي منطقه آمايشي10
در دانشگاه تربیت مدرس بر حسب رشته هاي ثبت نامي
نام رشته

تاريخ مصاحبه

آمار زيستی

97/4/23

انگل شناسی پزشكی

97/4/20

*

نوبت
صبح و عصر

صبح و عصر

محل برگزاري

مالحظات

پل نصر (گيشا) ،دانشگاه تربيت مدرس،
ساختمان حوزه رياست دانشكده پزشكی گروه از ساعت  8:00الی 18:00
آمار زيستی
پل نصر (گيشا)  ،دانشگاه تربيت مدرس،
ساختمان شماره  1دانشكده پزشكی گروه از ساعت  8:00الی 18:00
انگل شناسی پزشكی

بهداشت حرفه اي

97/4/20

صبح و عصر

پل نصر (گيشا) ،دانشگاه تربيت مدرس،
ساختمان حوزه رياست دانشكده پزشكی گروه از ساعت  8:00الی 18:00
آمار زيستی

ويروس شناسی

97/4/23

صبح و عصر

پل نصر (گيشا)  ،دانشگاه تربيت مدرس،
ساختمان شماره  1دانشكده پزشكی گروه از ساعت  8:00الی 18:00
ويروس شناسی

* توجه :حضور كلیه داوطلبان در ساعت شروع مصاحبه ( 8صبح) هريک از روزهاي اعالم شده براي شركت در جلسه
توجیهي الزامي است.
ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان محترم رشته هاي علوم پايه پزشكی و بهداشت در مرحله دوم (مصاحبه حضوري) آزمون دوره
دكتراي تخصصی ( 1397 )Ph.D.كه بر اساس نتايج مرحله اول اين آزمون راهيابی آنان به اين مرحله مجاز شده است ،توجه داوطلبان
رشته هاي مندرج در جدول فوق به نكات زير جلب می گردد:
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مصاحبهاي كه پیش رو داريد يک مصاحبه ساختارمند است كه به شیوه چند ايستگاهي (Multiple Mini-

 )Interviewsبه شرح زير اجرا خواهد شد .اين مصاحبه صالحیتهاي داوطلبان تحصیل در دوره هاي دكتري تخصصي را
مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد.
ايستگاه شماره  :1میزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله مستخرج از آن
در اين ايستگاه شما بايستی در مورد پايان نامه آخرين مقطع تحصيلی متناسب با رشته مورد پذيرش و مقاله مستخرج از آن به سواالت
مطرح شده پاسخ دهيد.
ايستگاه شماره  :2ارائه شفاهي مطالب علمي"" Scientific Presentation
در اين ايستگاه به شما چند موضوع مرتبط با رشته امتحانی پيشنهاد می شود .شما بايستی يكی از اين موضوعات را انتخاب و فرض
كنيد در نظر داريد تا سخنرانی كوتاهی براي مخاطبان در نظر گرفته شده ،ارائه دهيد .پس از انتخاب موضوع فرصت داريد موضوع
منتخب را آماده سازي و با اشاره ممتحنين مطالب خود را بايستی بدون استفاده از تكنولوژي خاصی و صرفا به صورت گفتاري براي
مخاطبين مورد نظر بيان نماييد.
موضوعات متناسب با رشته اي است كه متقاضی پذيرش در آن هستيد.
ايستگاه شماره  :3جستجوي منابع علمي
در اين ايستگاه ممتحنين چند موضوع مرتبط با رشته مورد پذيرش را براي تحقيق در اختيار شما قرار میدهند .يكی از موضوعات را
انتخاب می كنيد و مقاالت مرتبط با آن را جستجو می كنيد .سپس مقاالتی را كه به عنوان منبع انتخاب كرده ايد از نظر اعتبار علمی
منبع (رفرانس) مربوطه ارزيابی می نماييد و در انتها به سواالت مربوط پاسخ می دهيد.
ايستگاه شماره  :4توانمنديهاي تخصصي رشته
در اين ايستگاه توانمندي تخصصی شما از طريق طرح سواالت تخصصی توسط تيم مصاحبه گر و پاسخ هاي شما ارزيابی خواهد شد.
ايستگاه شماره  :5اختصاصي زبان انگلیسي
يك امتحان چند قسمتی (مكالمه كوتاه ،درك و ترجمه متن تخصصی و درك اصطالحات تخصصی) طراحی شده است كه ضمن
معرفی خود به زبان انگليسی يك متن انگليسی تخصصی به شما ارائه می شود كه آن را به زبان انگليسی قرائت و ترجمه می نماييد و
اصطالحات تخصصی مربوط را توضيح می دهيد.
معرفی خود به انگليسی شامل :نام و نام خانوادگی ،سن ،تحصيالت ،رشته (هاي) تحصيلی پايه و دانشگاه (هاي) محل تحصيل است.
خواندن و ترجمه متن و اصطالحات شامل يك پاراگراف از يك متن تخصصی در رشته مورد پذيرش است.
ايستگاه شماره  :6فعالیت هاي آموزشي ،پژوهشي و حرفه اي
به منظور افزايش سرعت و دقت در روند مصاحبه سوابق فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی شما كه در سايت مركز سنجش پزشكی
بارگذاري نموده ايد قبل از برگزاري مصاحبه توسط تيم مصاحبه بررسی می شود و در صورت لزوم به ارائه توضيحات به اين ايستگاه
فراخوانده خواهيد شد.
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زمان اختصاص داده شده براي هر ايستگاه تقريبا بين  8الی  10دقيقه میباشد و زمان مصاحبه براي هر فرد حدود پنچاه

دقيقه طول خواهد كشيد.


زمان مصاحبه ،مصاحبه گروه ها و امتيازات ايستگاه ها ثابت است.



به منظور كسب امتيازات الزم ،عبور داوطلب از همه ي ايستگاه هاي طراحی شده ضروري است.



گروه هاي آموزشی مربوط به هر رشته می توانند چيدمان ايستگاه ها را جابجا نمايند.



توجه و رعايت موارد ذيل توسط داوطلبان الزامي است و به اجراي مطلوب تر مصاحبه كمک خواهد كرد:
 .1الزم است جهت شركت در مصاحبه كارت شناسايی معتبر و كارت ورود به جلسه را همراه داشته باشيد.
 .2با توجه به اينكه ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه الزامی می باشد ،داوطلبان الزم است حتما يك نسخه از پايان نامه خود را
همراه داشته باشند .دانشجويان ترم آخر نيز بايد پايان نامه دفاع شده يا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه كننده
به همراه داشته باشند .عدم ارائه پايان نامه موجب كسر امتياز مربوط به اين بخش می شود.
 .3چنانچه داوطلب مستندات سوابق و فعاليتهاي آموزشی يا پژوهشی خود را بعد از فرصت بارگذاري سوابق در سايت مركز
سنجش پزشكی دريافت كرده باشد ،صرفا در روز مصاحبه می تواند آن (ها) را به مسئوالن برگزاري ارائه كند.
 .4الزم است داوطلبان كليه فايلهاي سوابق ،مدارك و اطالعات بارگذاري شده خود در سايت مركز سنجش پزشكی را در يك
لوح فشرده ( )CDذخيره كرده و در روز مصاحبه همراه داشته باشند و آن را به مسئوالن برگزاري مصاحبه ارائه كنند.
 .5حضور كليه داوطلبان در ساعت شروع مصاحبه ( 8صبح) در هريك از روزهاي اعالم شده براي شركت در جلسه توجيهی و
ارائه توضيحات توسط مسئول برگزاري آزمون در خصوص فرآيند مصاحبه در هر رشته الزامی است و مصاحبه داوطلبان با
رعايت ترتيب تصادفی در هر روز انجام می شود.
 .6الزم است از همراه داشتن وسايل الكترونيك اعم از موبايل ،ساعت هوشمند ،لپ تاپ و  ...جدا خوداري كنيد و در صورت
همراه داشتن ملزم هستيد آن ها را به مسئول مربوطه تحويل دهيد.
 .7الزم است داوطلبان قبل از خروج از سالن به منظور ارتقا فرآيند مصاحبه فرم (هاي) ارزشيابی را به صورت الكترونيكی از
طريق كامپيوتر هاي متصل به سامانه وزارت بهداشت تكميل نمايند.
 .8داوطلبی كه مصاحبه وي به اتمام می رسدپس از تكميل فرم (هاي) ارزشيابی در سامانه وزارت بهداشت ملزم به ترك محل
می باشد.
 .9چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش مشخص گردد كه داوطلب مدرك يا مداركی غير واقعی و يا جعلی كه منجر به كسب
امتياز گرديده ارائه نموده است ،طبق ضوابط و مقررات در خصوص وي اقدام خواهد شد.
 .10غيبت يا عدم شركت داوطلب در مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دكتري تخصصی ( )Ph.D.به هر دليل به منزله انصراف بوده و
انجام مصاحبه مجدد براي داوطلب امكان پذير نيست.



در صورت تمايل به كسب اطالعات بیشتر ميتوانید به سايت مركز سنجش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي به نشاني http://sanjeshp.ir :مراجعه نمايید.

معاونت آموزشي دانشگاه تربیت مدرس
مديريت همكاري هاي آموزشي و آزمون
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