
 خدا نام به
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 آموزشي معاونت
 پزشكي آموزش سنجش مركز

آموختگان كارشناسي وكارشناسي ارشد داروسازي  آزمون ارتقاي دانش يدوره پنجمينبرگزاري 
  خارج از كشور به دكتراي عمومي داروسازي

اند كه رسع داوطـلبان گرامي ميالعلم و آگاهي، به اط يپويندگان عرصهپيروزي براي تمامي با سپاس به درگاه ايـزد يكتا و آرزوي 
داروسازي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خارج از كشور در روز  يآموختگان رشته آزمون ارتقاي دانش يدوره پنجمين

  .برگزار خواهد شد اطالعيهطبق قوانين و مطابق با مندرجات اين  ٤/٠٥/١٣٩٧پنجشنبه 
آموختگاني كه قبل از  ،فقط دانش ٢٥/٠٣/٩٣ريــزي علوم پزشكي مورخ  شوراي عالي برنامه يپنجاه و يكمين جلسه يق مصوبهطب

در خارج از كشور شروع به تحصيل نموده و مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد آنها مورد ارزشيابي و  الديمي ٢٠١٤آغاز سال 
  .توانند در اين آزمون شركت كنندپزشكي قرار گرفته است، ميتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  :شرايط شركت در آزمون
  كامل تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي المتبرخورداري از س -
 شورايمجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات  - 

  فرهنگيالب عالي انق
 موزشآداشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد داروسازي خارج ازكشور كه مورد ارزشيابي و تأييد وزارت بهداشت، درمان و  - 

  .رفته باشدپزشكي قرار گ
در خارج  ميالدي ٢٠١٤مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد داروسازي خارج از كشور كه قبل از ابتداي سال  التحصيالنبه فارغ -

اند، اجازه داده مي شود پس از قبولي در آزمون ورودي در دوره دكتري عمومي داروسازي با پرداخت از كشور شروع به تحصيل نموده
  .تحصيل دهند يز دانشگاههاي علوم پزشكي ادامها شهريه در يكي

  :محتواي آزمون
  :سؤال از مواد امتحاني زير است ١٥٠اي، به تعداد آزمون به صورت كتبي و چهارگزينه 
  سؤال ٣٥فارماسيوتيكس:  -١
  سؤال  ٨فارماكوگنوزي:  -٢



  سؤال ٧بيوتكنولوژي:  -٣
  سؤال  ٤٠داروسازي باليني:  -٤
  سؤال  ٣٠شيمي دارويي:  -٥
  سؤال  ١٥داروشناسي:  -٦ 
  سؤال ١٥شناسي:  سم -٧

  منابع آزمون: 
مركز  در سايت ١٣٩٦داروسازي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خارج از كشور سال  يآموختگان رشته منابع آزمون ارتقاي دانش

  .قابل دسترسي است »منابع آزمون ارتقاي داروسازي«، پيوند »منابع آزمونها«،پيوند  www.sanjeshp.ir سنجش آموزش پزشكي
   :شرايط قبولي و ادامه تحصيل

  كل آزمون  ينمره% ٦٠كسب حد نصاب  -١ 
  پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقررات دانشگاه محل تحصيل  -٢
ز دانشگاههاي ا پذيرش و نام نويسي و انتخاب واحد، حداكثر تا دو ترم تحصيلي بعد از قبولي به يكيشدگان آزمون ورودي موظفند براي پذيرفته -٣

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مراجعه نمايند يعلوم پزشكي تابعه
تدوين شده توسط آموزشي  يعمومي داروسازي، مطابق با برنامهدكتري  يراغت از تحصيل در دورهجهت ف الزمتعداد واحدهاي درسي  -٤

ه ت. در صورتي كشوراي آموزش داروسازي و تخصصي است كه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي نيز رسيده اس يدبيرخانه
محل  اهگذرانده باشد، امكان تطبيق آنها توسط دانشگ) كارشناسي يا كارشناسي ارشد داروسازي(شده را در مقطع قبلي  المدانشجو دروس اع

   .وجود دارد) دكتري عمومي داروسازي يآموزشي دوره ينامهبا رعايت مفاد فصل يازدهم آيين(تحصيل 
  .پذيرفته شدگان مشمول قوانين و مقررات آموزشي حاكم در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خواهند بود يپس از نام نويسي، كليه -٥ 

ارزشيابي با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به واحدهاي آموزشي تابعه، تعدادي از واحدهاي  يچنانچه دانشجو در مرحله  :تبصره
حداقل قابل قبول دانشگاه مربوطه گذرانده باشد، نيازي به اخذ مجدد  يرشناسي يا كارشناسي ارشد با نمرهدرسي را به منظور ارزشيابي مدرك كا

  .باشد ١٢قبولي نبايد كمتر از  يمرهس مربوطه ندارد. در هر صورت ندر
   :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام 
   ٣×٤تصوير اسكن شدهي يك قطعه عكس   -١
  شناسنامه  يتصوير اسكن شده -٢



  كارت ملي  يتصوير اسكن شده -٣
مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد داروسازي خارج از كشور كه مورد ارزشيابي و تأييد وزارت بهداشت، درمان و  يتصوير اسكن شده -٤

يا گواهي ارزشيابي مدرك تحصيلي كه توسط مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (آموزش پزشكي قرار گرفته باشد 
  . )صادر شده است

  .خواهد شد المون، از مركز خدمات آموزشي استعداوطلب براي شركت در آزم الحيتيلي و صتوجه: درستي مدرك تحص
   :روش ثبت نام

و هنگام ثبت نام از طريق پيوند مربوطه در )  JPGكيلوبايت و فرمت٣٠٠تا  ١٠٠با حجم ( را اسكن نموده باالداوطلبان بايد هر يك از مدارك 
شود و با فشار فعال مي »آغاز ثبت نام« يدارك، دكمه. پس از ارسال مكنندارسال  www.sanjeshp.ir سايت مركز سنجش آموزش پزشكي

 ثبت نهايي، كد رهگيري را ينموده و با كليك روي دكمهگيرد. داوطلبان بايد فرم را كامل دادن آن، فرم ثبت نام در اختيار داوطلب قرار مي
    .دريافت كنند

داروسازي خارج از كشور به دكتراي عمومي داروسازي  ين كارشناسي و كارشناسي ارشد رشتهآموختگا شركت در آزمون ارتقاي دانش يزينهه
اشتن كار، دشود. براي اين ريال است كه در آغاز ثبت نام، به طور اينترنتي و با استفاده از كارتهاي بانكي عضو شتاب پرداخت مي ١،٠٧٠،٠٠٠

   .رمز دوم كارت ضروري است
توجه: در نگهداري از كد رهگيري كوشا باشيد و آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد. داشتن اين كد براي انجام 

   .مراحل بعدي ضروري است
  :زمان ثبت نام

  .يابدپايان مي ١٦/٠٤/١٣٩٧روز شنبه  ٢٤:٠٠آغاز و در ساعت  ١٠/٠٤/١٣٩٧روز يكشنبه  ١٨:٠٠از ساعت ثبت نام اينترنتي 
  

  
  

 مركز سنجش آموزش پزشكي


