بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت در آزمون استخدامی پزشکان متخصص دانشگاههاي علومپزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -سال 1396
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه آزمون به هر داوطلب دو بسته آزموني داده ميشود ،بسته اول حاوی پاسخنامه همراه با دفترچه آزمون عمومي و بسته دوم حاوی دفترچه
آزمون تخصصي ميباشد .در مستطيل باالی پاسخنامه نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب در آزمون درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در ذيل
اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالی پاسخنامه نبايد چيزی نوشت يا عالمتي گذاشت و به غير از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاری
در ساير محلها خودداری شود ،در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد .
 -2داوطلب پس از بازنمودن بسته نايلوني حاوی دفترچه آزمون عمومي و پاسخنامه در زماني كه از بلندگو اعالم ميشود ،الزم است نامخانوادگي و
نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلي و شماره مندرج در روی كارت ورودی خود مقايسه كند تا مطمئن
شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا
اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه برای هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پررنگ (نه خودكار ،نه مدادكپي و)...
پركند .برای اطالع از طرز پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهای شمارههای  3 ، 2 ، 1و  4به ترتيب
پاسخهای فرضي  3 ، 1 ، 4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثری بر روی آن خودداری شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پر رنگ مشخص شود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در
پاسخنامه (مثالً بهجای پر كردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ نشود) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاری يا
نوشته شود قابل تصحيح با ماشين نميباشد.
 -4در تستهای چهارجوابي برای هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط بهمنظور خنثي كردن پاسخهای حدسي و يا تصادفي يك نمره
منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهای
بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود پاسخ آن سوال ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال
يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون استخدامی پزشکان متحخصص دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سال 1396

شماره داوطلب:
نامخانوادگي و نام:
نام و كد عنوان شغلي:

تذكرخيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهای مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور كامل سياه
(مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب
خواهد بود .نحوه عالمتگذاری بصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
ج -تاريخ و زمان اجراي آزمون:
آزمون كليه داوطلبان صبح روز جمعه  96/10/22برگزار ميگردد .شروع فرآيند برگزاری آزمون ساعت ( 8:30هشت و سي) دقيقه ميباشد .درهای
ورود به جلسه آزمون ،نيم ساعت قبل از شروع فرآيند برگزاری آزمون بسته خواهد شد ،لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهای ورودی در
محل حوزه امتحاني ذيربط حضور داشته باشند.

صفحه 1

د  -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
به هريك از داوطلبان آزمون دو بسته آزموني داده خواهد شد كه داوطلبان الزم است به  100سوال مندرج در دفترچه آزمون عمومي (بسته آزمون شماره
 )1برای متقاضيان گروه چهارم (كد  )400در مدت  110دقيقه و به سواالت دفترچه آزمون تخصصي (بسته آزمون شماره  )2در مدت  80دقيقه پاسخ
دهند .تعداد سواالت مربوط به هريك از عناوين شغلي گروه چهارم به شرح جدول ذيل ميباشد.
گروه

عنوان رشته شغلي

چهارم

الف ـ متخصص جراحی عمومی ـ کد شغلی  2553ب ـ پزشک متخصص جراحی عمومی ـ کد شغلی ( 3015کد دفترچه  ،)401الف ـ
متخصص زنان و زایمان ـ کد شغلی  2554ب ـ پزشک متخصص زنان و زایمان ـ کد شغلی ( 3022کد دفترچه  ،)402الف ـ متخصص
بیهوشی ـ کد شغلی  2555ب ـ پزشک متخصص بیهوشی ـ کد شغلی ( 3012کد دفترچه  ،)403الف ـ متخصص داخلی ـ کد خوشه 2556
ب ـ پزشک متخصص داخلی ـ کد شغلی  3018ج ـ پزشک متخصص بیماریهای داخلی ـ کد شغلی ( 3388کد دفترچه  ،)404الف ـ
متخصص اطفال ـ کد شغلی  2558ب ـ پزشک متخصص اطفال ـ کد شغلی ( 3007کد دفترچه  ،)405الف ـ متخصص قلب ـ کد شغلی
 2563ب ـ پزشک متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ کد شغلی ( 3383کد دفترچه  ،)406الف ـ متخصص جراحی مغز و اعصاب ـ کد
شغلی  2565ب ـ پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب ـ کد شغلی ( 3387کد دفترچه  ،)407متخصص ارتوپدی ـ کد شغلی ( 3006کد
دفترچه  ،)408پزشک متخصص اطفال ـ فوق تخصص نوزادان ـ کد شغلی ( 3008کد دفترچه  ،)409پزشک متخصص پاتولوژی ـ کد
شغلی ( 3014کد دفترچه  ،)410الف ـ پزشک متخصص چشم ـ کد خوشه  3017ب ـ پزشک متخصص چشمپزشکی ـ کد شغلی 3386
(کد دفترچه  ،)411پزشک متخصص رادیولوژی ـ کد شغلی ( 3020کد دفترچه  ،)412پزشک متخصص روانپزشکی ـ کد شغلی 3021
(کد دفترچه  ،)413الف ـ پزشک متخصص عفونی ـ کد شغلی  3023ب ـ پزشک متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ـ کد شغلی
( 3382کد دفترچه  ،)414پزشک متخصص طب اورژانس ـ کد شغلی ( 3356کد دفترچه  ،)415پزشک متخصص جراحی مجاری ادراری
و تناسلی (اورولوژی) ـ کد شغلی ( 3365کد دفترچه  ،)416الف ـ متخصص گوش و حلق و بینی ـ کد شغلی  3374ب ـ پزشک متخصص
گوش ،حلق و بینی ـ کد شغلی ( 3391کد دفترچه  ،)417متخصص توانبخشی ـ کد شغلی ( 3376کد دفترچه  ،)418پزشک متخصص
بیماریهای مغز و اعصاب ـ کد شغلی ( 3384کد دفترچه  ،)419الف ـ پزشک متخصص بیماریهای پوست ـ کد شغلی  3385ب ـ پزشک
متخصص پوست ـ کد شغلی ( 3389کد دفترچه  )420و پزشک متخصص پزشکی هستهای ـ کد شغلی ( 3390کد دفترچه )421

تعداد

زمان

سوال پاسخگويي

60

80

تبصره :اقليت های ديني مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و دراينصورت ،نمره
مكتسبه اين دواطلبان ،براساس مجموع تراز شده ساير سؤالهای آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
تذكر مهم:
داوطلبان مي بايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوی پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاری آزمون اعالم ميگردد،
مشخصات خود را كه در روی جلد دفترچه و قسمت باالی پاسخنامه قيد شده را به دقت كنترل كنند و در صورت مغايرت به نزديكترين مراقب اطالع
دهند .داوطلبان در صورت عدم وجود مغايرت در مشخصات دفترچه و پاسخنامه مي بايست مشخصات خود را در قسمتهای مشخص شده در ذيل
پاسخنامه و قبل از شروع سوال هر دفترچه ،درج نموده و آنها را امضاء نمايند.
ه -محل برگزاري آزمون:
نام و آدرس محل برگزاری آزمون در روی كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.
و -تذكرات خيلي مهم:
 -1در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است .داوطلبان بايد عالوه
بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاك كن ،مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 2از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي ،ساك دس تي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب و  ...اكيداً خودداری نمايند .با توجه به اينكه محلي برای
نگهداری اين وسايل در حوزههای امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در قبال نگهداری از اين وسايل متوجه حوزههای امتحاني نيست.
 -3رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم التحرير ،نت (يادداشت) ... ،و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،كارت شركت در آزمون
و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -4همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكي (از قبيل تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند ،دستبند هوشمند ،پيجر و  )...در جلسه آزمون
برخالف ضوابط ميباشد و با داوطلب به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.
 -5مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب
محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسيدگي و برخورد خواهد شد.

صفحه 2

