شیوه نامه اجرایی مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی )) Ph.D
رشته های علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصصی سال تحصیلی 69-69
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با توجه به واگذاري مرحله دوم (مصاحبه) آزمون پذيرش دانشجو در رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت
وتخصصي در مقطع دكتري تخصصي( )Ph.Dبه دانشگاهها ،اين شيوه نامه جهت ايجاد عدالت و وحدت رويه در
نحوه اجرا و همچنين جلوگيري از هرگونه ناهماهنگي كه منجر به بروز نارضايتي و اختالل در روند پذيرش
گردد ،تهيه گرديده است.

 -1اطالع رسانی به داوطلبان
الف) چگونگي تشكيل پرونده داوطلبان  ،زمان دقيق و مكان برگزاري آزمون ،نحوه مصاحبه علمي يا برگزاري آزمون تخصصي و فرم
هاي مربوطه از طريق سايت دانشگاه صريح و شفاف ،به اطالع داوطلبان برساند.
ب) داوطلبان معرفي شده مرحله اول آزمون بايستي فرم مخصوص داوطلبان را از سايت مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه
( )http://postgraduate.sums.ac.irدريافت و پس از تكميل همراه با مدارک درخواستي در روز مصاحبه ( )5931/6/8به
گروه آموزشي مربوطه تحويل نمايند.

 -2فرایندهای اجرایی
الف) اقدامات قبل از مصاحبه
 -1تابلوهاي راهنما جهت هدايت داوطلبان در محل هاي مناسب نصب گردد.
 -2ايستگاههاي مصاحبه( حداقل تعداد  1ايستگاه) از نظر چيدمان به گونه اي آماده سازي گردد كه هدايت داوطلبان مصاحبه شده
به خارج از محل برگزاري بدون برقراري ارتباط با ساير داوطلبان قابل رعايت باشد(رعايت قرنطينه).
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 -9پيش بيني نيروهاي اجرايي و حراست جهت روز مصاحبه انجام گردد.
 -4بازديد محل مصاحبه شامل اتاق انتظار و ايستگاههاي مصاحبه ،پيشبيني پاركينگ ،تست ضبط صوت و بررسي نظافت محل
برگزاري و كنترل تجهيزات مورد نياز از قبيل تعداد كافي ميز و صندلي و كامپيوتر توسط مسئول هماهنگي دانشكده (معاون
آموزشي /تحصيالت تكميلي ) ،مسئول تيم مصاحبه و حراست دانشكده انجام گردد.
 -1جلسه هماهنگي درون دانشكده اي (تيم اجرايي) كليه رشته هاي پذيرنده در هر دانشكده با حضور رئيس دانشكده ،معاون
اداري و مالي دانشكده ،مسئول هماهنگي دانشكده (معاون آموزشي /تحصيالت تكميلي دانشكده) ،مسئولين تيمهاي مصاحبه كننده
(حداقل سه هفته قبل از آزمون) برگزار گردد.
 -6جلسه هماهنگي مسئول تيم مصاحبه هر رشته با نيروهاي اجرايي( شامل  5نفر مسئول حفظ قرنطينه 5 ،نفر مسئول گردش
داخل گروه و  5نفر نيروي خدماتي و  5نفر نيروي حراست) يک هفته قبل از آزمون برگزار گردد.
 -7بررسي سوابق آموزشي ،پژوهشي داوطلبان (پورتفوليو) با حضور مسئول تيم مصاحبه  ،تعدادي از اعضاء تيم مصاحبه معاون
پژوهشي و تحصيالت تكميلي گروهها در تاريخ  31/6/6انجام گيرد.
 -8بازديد نهايي از محل مصاحبه طبق برنامه هر دانشكده در تاريخ مشخص با برگزاري يک جلسه دانشجو نما توسط مسئول
برگزاري آزمون ( مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ) صورت مي گيرد.
 -3آزمون در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي گردد .خواهشمند است داوطلبين بر اساس رشته مورد نظر خود از زمان بندي اجراي
مصاحبه بر اساس جدول پيوست در انتهاي شيوه نامه اجرايي و كليات مصاحبه مطلع گردند و در ساعت مقرر در محل مصاحبه
حاضر گردند.

ب) اقدامات در روز مصاحبه
 -5ثبت نام :دانشكده پذيرنده  ،محلي را (ترجيحاً در مجاورت محل برگزاري مصاحبه و ورودي قرنطينه مصاحبه) جهت ثبت نام
اوليه و احراز هويت داوطلبان با اصل كارت ملي يا شناسنامه بر اساس ليست پذيرفته شدگان ارسالي از سنجش آموزش پزشكي
اختصاص دهد.
 -2مسئوليت جلسه مصاحبه بر عهده مسئول تيم مصاحبه مي باشد و در صورت بروز مشكالت غير مترقبه كه از حيطه تصميم
گيري مسئول تيم خارج است با معاون آموزشي /تحصيالت تكميلي دانشكده و در صورت لزوم با مسئول برگزاري آزمون دانشگاه
(مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه) هماهنگي الزم جهت رفع مشكل صورت پذيرد.
 -9جلسه مصاحبه راس ساعت  8صبح جهت آزمون هاي شيفت صبح راس و  54بعد ازظهر جهت آزمون هاي شيفت بعدازظهر
شروع گردد ،داوطلبان يک ساعت قبل از ساعت مذكور بايستي در محل حضور داشته باشند (جدول زمان بندي در بخش كليات
مصاحبه و شيوه نامه اجرايي درج گرديده است).
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 -4ورود کلیه داوطلبان محترم در تاریخ  59/60/8در ساعت  03:6جهت آزمون های شیفت صبح و  1:3:6جهت آزمون های شیفت
بعدازظهر جهت شرکت در جلسه توجیهی ضروری می باشد.

 -1ورود اساتيد و كارشناسان ساعت  7صبح جهت نوبت اول مصاحبه و ساعت  59بعداز ظهر جهت نوبت دوم مصاحبه مي باشد.
جلسه هماهنگي تيم مصاحبه كننده از ساعت  7الي  8صبح و مصاحبه نوبت دوم ساعت  59الي  54بعداظهر تشكيل مي گردد.
 -6مدت زمان الزم براي هر ايستگاه  8دقيقه در نظر گرفته شده است.
 -7اعضاء شوراي آموزش علوم پايه پزشكي (عضو بورد رشته) اعزامي از وزارت متبوع در يكي از ايستگاهها مستقر گردند( .ايستگاه
مربوطه در روز طراحي سئوال با هماهنگي مسئول تيم مصاحبه مشخص شود) و به عنوان ناظر بر جلسه در مصاحبه حضور داشته
باشند..

ج) اقدامات پس از مصاحبه
 -5هدايت داوطلبان مصاحبه شده به خارج از محل برگزاري بدون برقراري ارتباط با ساير داوطلبان صورت پذيرد.
 -2جمع آوري فرم هاي ايستگاهها و وارد كردن نمرات در برگه هاي نهايي در حضور همه اعضاي تيم مصاحبه توسط مسئول تيم
مصاحبه كننده انجام گردد.
 -9مسئوليت نظارت و تائيد جمع بندي نمرات در مرحله دوم آزمون به عهده مسئول برگزاري آزمون در منطقه آمايشي مي باشد
كه مي بايست پس از اتمام اين مرحله ،فرم صورتجلسه را براي كليه داوطلبان تكميل نمايد.
 -4امضاي فرم صورتجلسه جمع بندي امتيازات كليه داوطلبان توسط اعضاء تيم مصاحبه ،مسئول تيم مصاحبه ،نماينده شوراي
آموزش علوم پايه و مسئول هماهنگي دانشكده انجام گردد .اسامي داوطلبين غايب در مصاحبه در همين صورتجلسه به عنوان غايب
درج گردد.
 -1همه مستندات مربوط به آزمون شامل جدول زمانبندي مراحل ،ساختار آزمون ،چيدمان ايستگاهها ،سناريوها و چک ليستها،
مشخصات ممتحنين و دانشجويان بايد در پوشه اي توسط مسئول تيم مصاحبه ثبت و در پايان آزمون تحويل مسئول هماهنگي
دانشكده شود.
 -6در پايان آزمون فايل اكسل امتيازات ارسالي از سوي دبيرخانه علوم پايه توسط مسئول تيم مصاحبه تكميل تا با حضور مسئول
حراست و تهيه صورتجلسه و روي فلش تحويل مسئول هماهنگي آزمون در دانشكده گردد.
 -7فرم مخصوص ارزشيابي برگزاري مصاحبه از نظر داوطلبان در هنگام خروج از محل مصاحبه توسط كارشناس اجرايي گردش
گروه به كليه داوطلبين تحويل و پس از تكميل توسط ايشان در خاتمه آزمون تحويل مسئول هماهنگي دانشكده گردد.
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 -3دستورالعمل ارزیابی مرحله دوم (مصاحبه) آزمون
در اين شيوه نامه فرمهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است  ،فرم مخصوص درج اطالعات داوطلبان ،فرم مخصوص امتيازدهي
ايستگاههاي  1تا  4مصاحبه ،فرم مخصوص جمع بندي امتيازات آموزشي و پژوهشي ايستگاههاي مصاحبه داوطلب ،صورتجلسه
جمع بندي امتيازات كليه داوطلبان و فرم مخصوص ارزشيابي برگزاري مصاحبه از نظر داوطلبان و ممتحنين مي باشد.

 -4مستندسازی
 ساير دانشگاههاي پذيرنده منطقه آمايشي در روزهاي  31/6/3و  31/6/51يک نسخه از كليه مستندات و فايل اكسل را بهمسئول برگزاري آزمون مستقر در دبيرخانه منطقه آمايشي تحويل دهند.
 كليه فرم ها و نتايج آزمون مرحله دوم آزمون در قالب فايل اكسل مورد نظر وزارت متبوع تكميل و از طريق مكاتبه معاونآموزشي دانشگاه به دبيرخانه علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي وزارت متبوع منعكس شود.
 گزارشي در خصوص مشكالت و چالش هاي قبل،حين و بعد از مصاحبه تهيه و تحويل مسئول هماهنگي دانشكده گردد. در خاتمه آزمون كليه گزارشات و مستندات توسط مسئول هماهنگي دانشكده جمع آوري و در محل ستاد برگزاري آزمون تحويلمسئول برگزاري آزمون (مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه) گردد.

نکات مهم :
با توجه به اهميت رعايت شاًن داوطلبان و احترام به كساني كه به عنوان آينده سازان جامعه علمي كشور به دانشگاهها مراجعه
مي كنند ،تاًكيد مي گردد كه موارد زير مدنظر قرار گيرد:
 محل مناسب براي انتظار آنها تامين گردد.


كاركنان دانشگاه در خصوص نحوه برخورد با داوطلبان و احترام به ايشان توجيه شوند.



وسايل پذيرايي اوليه براي داوطلبان فراهم شود.



راهنمايي صحيح داوطلبان آزمون از بدو ورود به دانشگاه انجام شود.
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توصیه ها :
 )1قبل از تشكيل جلسه مصاحبه ،بايد مصاحبه كننده يا مصاحبه كنندگان از طريق عوامل اجرايي جلسه مصاحبه ،از
همكاران اداري يا مراجعه كنندگان بخواهند از مراجعه به آنان حتي در زمينه كارهاي اداري ،خودداري كنند چون جلسه
مصاحبه را بايد تنها به مصاحبه اختصاص داد .بنابراين در اين موارد مي توان از منشي يا مسئوالن مربوط ديگر كمک
گرفت.
 )2ترتيبي داده شود كه تلفن اتاق مصاحبه تا مدتي كه مصاحبه ادامه دارد قطع شود يا هر گونه تماس با مصاحبه كنندگان
از طريق عوامل اجرايي صورت گيرد.
 )3قرار دادن ميز و صندلي در جلسه مصاحبه بايد به نحوي باشد كه ارتباط و تماس افراد حاضر در جلسه مصاحبه با
يكديگر به سهولت انجام گيرد .
 )4بايستي به نظم و نظافت اتاق مصاحبه كه مي تواند عامل مهمي در تضعيف يا تقويت روحيه مصاحبه شونده باشد توجه
داشت.
 )9برقراري شرايط يكسان و مشابه براي تمامي داوطلبان از جمله رعايت مدت زمان يكسان براي هر داوطلب الزامي مي
باشد.
 )9فراهم بودن امكانات اتصال آنالين در طول مصاحبه ضروري است و حتي پيشنهاد ميگردد در صورت امكان مودم وايرلس
موجود باشد.
 )7مستندسازي جلسه مصاحبه از طريق ضبط صدا انجام گردد.
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منطقه
آمایشی

رشته

دانشگاه برگزار کننده/
دانشکده

تاریخ برگزاری

زمان مصاحبه

زمان مصاحبه

 03:6صبح

 1:3:6عصر

1

اپيدميولوژي

علوم پزشكي شيراز/
بهداشت

31/6/8

*

1

ارگونومي

علوم پزشكي شيراز/
بهداشت

31/6/8

*

1

ايمني شناسي پزشكي

علوم پزشكي شيراز /پزشكي

31/6/8

*

1

آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت

علوم پزشكي شيراز/
بهداشت

31/6/8

*

1

بهداشت محيط

علوم پزشكي شيراز/
بهداشت

31/6/8

*

1

بيولوژي توليد مثل

علوم پزشكي شيراز /علوم و
فناوري هاي نوين پزشكي

31/6/8

*

1

پرستاري

علوم پزشكي شيراز/
پرستاري و مامايي

31/6/8

*

1

زيست فناوري پزشكي

علوم پزشكي شيراز /علوم و
فناوري هاي نوين پزشكي

31/6/8

*

1

سالمت در باليا و فوريت ها

علوم پزشكي شيراز/
مديريت و اطالع رساني

31/6/8

*

1

طب سنتي

علوم پزشكي شيراز /پزشكي

31/6/8

1

علوم اعصاب

علوم پزشكي شيراز /علوم و
فناوري هاي نوين پزشكي

31/6/8

1

علوم سلولي كاربردي

علوم پزشكي شيراز /علوم و
فناوري هاي نوين پزشكي

31/6/8

*

1

فارماكولوژي

علوم پزشكي شيراز /پزشكي

31/6/8

*

1

فيزيولوژي

علوم پزشكي شيراز /پزشكي

31/6/8

*

1

مديريت اطالعات سالمت

علوم پزشكي شيراز/
مديريت و اطالع رساني

31/6/8

*

1

مديريت خدمات بهداشتي و
درماني

علوم پزشكي شيراز/
مديريت و اطالع رساني

31/6/8

*

1

مهندسي بافت

علوم پزشكي شيراز /علوم و
فناوري هاي نوين پزشكي

31/6/8
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