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میزبانی دانشکده دندانپزشکی از آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

مرحله کتبی سی و سومین آزمون دانشنامه
تخصصی دندانپزشکی برگزار شد
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت کیفیت

آزمــون دانشــنامه تخصصــی دندانپزشــکی بهبــود و ارتقــا پیــدا

برگزاری سـی و سـومین آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی را

میکنــد و همــکاران بــا کســب تجربــه از ســالهای گذشــته و بــا

ممتاز خواند.

اقدامــات مؤثــری کــه صــورت میدهنــد نقــاط ضعــف را برطــرف

مرحله کتبی سی و سومین آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

میکننــد .امســال بــه لطــف پــروردگار برگــزاری ایــن آزمــون

صبح روز دوشـنبه  6شـهریور سـال  96در دانشـکده دندانپزشکی

وضعیت ممتــازی دارد.

برگزار شد.

دکتــر عســگری ضمــن تشــکر از همــکاران ،در خصــوص محتوای

دکتر عســگری دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت

ســؤاالت آزمون اظهار داشــت :از همکاران کــه طراحی ،برنامهریزی

بهداشــت در گفتوگــو با خبرنــگار روابــط عمومی دانشــگاه گفت:

و اجــرای آزمــون را برعهده داشــتند از صمیم قلب تشــکر میکنم.

الحمداللــه هــر ســال نســبت بــه ســال گذشــته شــرایط برگــزاری

همچنیــن از همــکاران در هیئــت هفــت نفــره منتخــب وزیــر کــه
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بــا واحــد تیــم اجرایــی ارشــد در فرآینــد برگــزاری آزمــون نظارت
دارنــد و سیاسـتگذاری ایــن امــر را برعهــده داشــته و بــه خوبــی
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اخبـــار

و یـــژ ه

پروتــز دندانــی دانشــکده دندانپزشــکی برگــزار شــد.

فرآیندهــا را پیشبینــی کردند ،تشــکر میکنم .به لحــاظ محتوایی
در ایــن دوره الحمداللــه ممتحنیــن در هیئتهــای ممتحنــه و

ÁÁارتقا کیفیت سؤاالت آزمون دندانپزشکی

دکتـر بیات دبیـر هیئت هفتنفره منتخب وزیر و رئیس دانشـکده

ارزشــیابی گروههــای تخصصــی بــا وســعت وقتــی کــه در اختیــار

دندانپزشـکی در خصـوص ایـن آزمون گفت :برای ششـمین سـال

داشــتند و کســب تجربــه در ســه ســال گذشــته ،امســال فرآینــد

پیاپـی آزمـون بـورد تخصصی بـا مدیریت دانشـکده دندانپزشـکی

طراحــی ســؤاالت هــم بــه لحــاظ زمــان و نظــم و هــم بــه لحــاظ

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران برگـزار میشـود و چهارمین سـال

خصوصیــات فنــی مناسـبتر بــود.

اسـت کـه بنده مسـئولیت را بهعنوان رئیس دانشـکده کـه میزبان

دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی وزارت بهداشــت

هسـتیم و همچنین بهعنـوان دبیر هیئت هفتنفـره منتخب وزیر

در خصــوص امنیــت آزمــون گفــت :بحــث امنیــت آزمــون موضوع

کـه سیاسـتگذاری ایـن آزمـون را انجـام میدهند ،بر عهـدهدارم.

بســیار مهمــی اســت و موردتوجه ویژه مســئوالن وزارت بهداشــت

شـروع ایـن کار و فراهـم کردن مقدمـات آن از اردیبهشـتماه بود.

ق ــرار دارد .بس ــیار خوش ــحال هس ــتم ک ــه امس ــال ب ــا همراه ــی

وی افزود :امسـال بیش از  500تن در  10رشـته تخصصی در این

مناســبتر بی ــن مس ــئوالن مرتب ــط از وزارت بهداش ــت ،س ــتاد

آزمون شـرکت کردند .از روز جمعه صبح طراحی سـؤاالت آغاز شد.

دانشــگاه علــوم پزشــکی و دانشــکده دندانپزشــکی مســائل مرتبط

طراحی سـؤاالت نسـبت به چهار سـال گذشـته بهبود قابلتوجهی

ب ــا امنی ــت آزم ــون ب ــه خوب ــی دی ــده ش ــده و م ــن کوچکتری ــن

داشـته و طراحی سـؤاالت با کمک حوزه سنجش وزارت بهداشت و

خلل ــی در ای ــن م ــورد ندی ــدم.

درمان و آموزش پزشـکی و حوزه فناوری اطالعات از حالت دسـتی

توضی ــح اینک ــه س ــی و س ــومین آزم ــون دانش ــنامه تخصص ــی

بهصـورت الکترونیک و نرمافزاری درآمده اسـت .خوشـبختانه همه

دندانپزشــکی در روزهــای  6تا  8شــهریور ســال  96در دانشــکده

ممتحنین با این نرمافزار آشـنا هسـتند و طراحی سـؤاالت با دقت

دندانپزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران برگـــزارشـــد.

صـورت میگیرد.

همچنی ــن همزم ــان ب ــا مرحل ــه کتب ــی س ــی و س ــومین آزم ــون

دکتـر بیـات اضافه کرد :بـرای طراحی سـؤاالت زمـان کافی وجود

دانش ــنامه تخصص ــی دندانپزش ــکی ،آزم ــون ارتق ــای دس ــتیاران

داشـت و در دو روز و نیـم سـؤاالت طراحـی شـد .هیئت هفتنفره

تخصصــی  10رشــته دندانپزشــکی بــرای داوطلبان در آموزشــکده

منتخب وزیر همه سـؤاالت را ازنظر نوع طراحی ،سـختی سـؤاالت
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و انشا و ...بررسی کردند که مشکلی وجود نداشته باشد.

برگزار میشـود ،سـپس بعد از اعالم نتایج کسانی که در این مرحله

رئیس دانشـکده دندانپزشـکی اظهار داشـت :کنترل دقیق و علمی

موفق شـدند وارد مرحله آزمون عملی میشوند .مرحله عملی برای

سـؤاالت ،بررسـی سـؤاالت ازلحاظ تاکسـونومی و نگارش و انشایی

هـر رشـته با توجـه به ویژگیهایی کـه دارد متفاوت اسـت؛ که این

صورت گرفت است و امسال ما در بهترین وضعیت قرار داریم .تالش

امـر پیچیدگیهای خاص خـود را دارد .حدود  ۵۵نفر از اسـاتید به

مـا بـر این اسـت که حقـی از دانشـجو ضایع نشـود .ایـن آزمونها

نام کشـور بـه طراحی سـؤاالت پرداختند و همگی تا پایـان آزمون

در چنـد سـاعت نتایـج زحمات دانشـجویان را مشـخص میکند و

فعاالنه حضور دارند

سرنوشـت آینـده آنها را رقـم میزند ،بنابراین مـا تالش میکنیم

دکتر منصوریان اظهار داشـت :اعالم نتایج بهسـرعت انجام میشود

آزمـون بـه بهترین شـکل ممکـن برگزار شـود و حق کسـی ضایع

و بهجرئـت میتـوان گفت آزمون بورد تخصصی دندانپزشـکی یکی

نشـود .احسـاس ما این اسـت که آزمون امسـال از همهسالها بهتر

از سـریعترین آزمونهای برد کشـور در اعالم نتایج اسـت و باوجود

برگزارشـده و راضی هستیم.

گسـتردگی زیاد آن در یک هفته آغاز و به اتمام میرسـد.

دکتر منصوریان هم بورد تخصصی دندانپزشکی را یکی از سریعترین

همچنیـن دکتر فرنوش محمدی مسـئول برگـزاری نهمین آزمون

آزمونهای برد کشور در اعالم نتایج دانست.

ارتقـای دسـتیاران تخصصـی در دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه

دبیر اجرایی سی و سومین آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی در

علوم پزشـکی تهـران و معاون تحقیقـات و تحصیالت تکمیلی این

خصـوص این آزمون گفت :آزمـون بورد تخصصی یکی از مهمترین

دانشـکده در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی دانشـگاه ،با اشـاره

آزمونهای دوره کاری یک دندانپزشـک اسـت .دانشـجویان پس از

بـه حضـور  77شـرکتکننده در ایـن آزمـون گفـت :از میـان این

گذرانـدن دوره سـخت عمومـی وارد دوره تخصصی میشـوند و در

شـرکتکنندگان ،گروهی از رزیدنتهای سـال یک تا سـال سـوم

انتهـای دوره تخصص برای مشـاهده نتایج فعالیت و زحماتشـان و

و گروهـی رزیدنتهـای سـال چهارم و پنجم هسـتند.

اتمـام دوره خـود الزم اسـت در ایـن آزمـون بـزرگ شـرکت کنند.

دکتر محمدی ضمن آرزوی موفقیت برای همه دستیاران گفت:

تدارک چنین آزمونی کار سادهای نیست و وزارت بهداشت ،دانشگاه

دستیاران باید در این آزمون نمره قبولی را کسب کنند .تا امکان

و همکاران دانشـکده در آن مشارکت دارند.

حضور در سال باالتر را داشته باشند .سؤاالت آزمون بهصورت متمرکز

وی افزود :در آزمون امسـال حدوداً  ۴۶۰نفر در رشـتههای مختلف

از سازمان سنجش وزارت بهداشت ارسال میشود .نتایج این آزمون تا

شـرکت کردند .فرآیند آن به اینگونه اسـت که ابتـدا آزمون کتبی

قبل از آغاز سال تحصیلی جدید اعالم خواهد شد.

