
  وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  معاونت آموزشي 

  مركز خدمات آموزشي

  

ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور در مقاطع مختلف بصورت پرسش و پاسخ نحوه اطالعات مربوط به 
    واحد اطالع رسانيtouch fingerجهت استفاده در دستگاههاي 

  

  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  : متقاضي ارزشيابيسواالت مراجعين
  

  ؟ليست دانشگاههاي معتبر در كشورهاي مختلف كدام است: سوال 
  :اخرين ليست دانشگاههاي معتبر در سايت اين مركز به ادرس

http: //dme.hbi.ir/daneshjoee  
ن ميدا، شهرك غرب:       اعالم گرديده است و در صورت تمايل ميتوانيد جهت دريافت ليست مربوطه  به ادرس  

واحد زيراكس  مراجعه   دو، ورودي، ۶ طبقه ، وزارت بهداشت، جنب دبيرستان ابوريحان، خيابان سيماي ايران، صنعت

  .نماييد

  براي تشكيل پرونده چه مداركي الزم است ؟: سوال 
فرم . با جزئيات كامل مشخص گرديده است تقاضانامه ارزشيابي  فرمدر بند مي باشد كه ۱۶مدارك حدودا شامل 

  .  كنيدDown-load  سايت فوق الذكرآدرستقاضانامه ارزشيابي را مي توانيد از 

  

 معاونت آموزشي

 مركز خدمات آموزشي

  ارزشيابياداره 
  ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور 

   و پيراپزشكي پزشكيرشته هاي مقاطع دركليه



  چگونه مي توان ارزشنامه دائم فارسي گرفت ؟: سوال 
اجازه صدور ارزشنامه داده  پرونده بايد توسط كارشناس رشته مربوطه بررسي گردد و درصورت تكميل بودن پرونده

  . ميشود 

  

   كدام است؟ميل پرونده تكمدارك الزم جهت : سوال 
   دارا بودن برگ راي كميسيون ارزشيابي -۱

   مدارك خارجي دانش آموخته -۲

   آخرين مدرك دريافتي در ايران -۳

   پاسپورت و پايان خدمت برا ي افراد ذكور– دارا بودن كپي شناسنامه -۴

  )ي شده انديايارزش ۷۲ كساني كه بعد از سال(  پرداخت هزينه ارزشيابي -۵

   بودن نامه تائيده خارحي -۶

   تسويه حساب از اداره بورس و ارز-۷

  

  حدودا پس از چه مدت ارزشنامه حاضر مي شود؟: سوال 
  تقريبا دو هفته كاري 

  

  :داروسازيرشته سواالت مراجعين متقاضي ارزشيابي در 
  

 چه دانشگاههايي در خارج از كشور مورد تائيد مي باشد؟ : سوال 

  .ر ليست دانشگاههاي مورد تائيد وزارت بهداشت موجود مي باشددانشگاههايي كه د

 
   دانشگاههاي مشروط به چه معني است؟: سوال 

ارزشيابي مدارك افراد فارغ التحصيل از اين دانشگاهها منوط به  داشتن شرط معدل و قبولي در 

  . واحد تكميلي مي باشد۲۶آزمون علوم پايه و گذراندن حداقل 

 
 به سيستم ليسانس و فوق ليسانس در رشته داروسازي در اكثر كشورها نحوه با توجه: سوال 

  ارزشيابي در ايران به چه صورت است؟

 به  Master به عنوان ليسانس و  Bachelorارزشيابي بر اساس مدرك اخذ شده صورت مي گيرد و 

  .عنوان فوق ليسانس ارزيابي مي گردد

 
 خيردكترا در ايران براي افراد مذكور وجود دارد؟ آيا امكان ادامه تحصيل تا سطح : سوال 



نحوه اشتغال به كار افرادي كه مدرك آنان به عنوان ليسانس و يا فوق ليسانس : سوال 

  ارزشيابي مي گردد به چه صورت مي باشد؟ 

  .اين افراد مي توانند در داروخانه به عنوان مسئول فني به كار اشتغال داشته باشند

 
   افراد مي توانند موسس داروخانه باشند؟آيا اين: سوال 

  . اداره امور پروانه ها در اين مورد پاسخگو مي باشد

 
   چه مدت بعد از ارائه مدارك ، راي ارزشيابي اعالم مي گردد؟: سوال 

 معموال بين يك تا يك ماه ونيم 
 
 

  : از كشور در خارجرشته هاي علوم پايه پزشكي در ان ادامه تحصيلسواالت مراجعين متقاضي
  

 دانشگاههاي معتبر جهت ادامه تحصيل در رشته هاي علوم پايه پزشكي كدام مي باشد؟: سوال 
  :       اخرين ليست دانشگاههاي معتبر در سايت اين مركز به ادرس

http: //dme.hbi.ir/daneshjoee  
ميدان ، شهرك غرب: ادرس  به       اعالم گرديده است و در صورت تمايل ميتوانيد جهت دريافت ليست مربوطه  

  .واحد زيراكس  مراجعه  نماييد، همكف  طبقه ، وزارت بهداشت، جنب دبيرستان ابوريحان، خيابان سيماي ايران، صنعت

   
  .Ph.D   يا Master مقطع عناوين  رشته هاي علوم پايه كه در خارج از كشور مي توان در: سوال     

  ؟ه تحصيل داد كدامنددر انها ادام
 ساختمان طبقه هشتم(  از كميته علوم پايه پزشكي  بهداشت و تخصصيرا مي توانيدعناوين رشته هاي علوم پايه 

 براي ورود به رشته  مورد نظر در  مصوبو عالوه بر ان عناوين رشته هاي پيش نياز  نماييددريافت )وزارت بهداشت

  .ده شود  در داخل كشور نيز از كميته علوم پايه پرسي.Ph.Dمقطع 

  

  بگذرانيم تا پس از بازگشت به داخل  .Ph.D در مقطع چه واحد ويا واحد هايي بايد :سوال 
نداشته    بدون ذكر كلمه پژوهشي مشكلي.Ph.Dمدرك دكتراي تخصصي   كشور جهت اخذ

  باشيم ؟
  لذا  عالوه بر. اشد مي بخارج و داخل كشور در تمام زمينه ها اموزشي  تطبيق سيستم ،، مالكارزشيابي مداركدر 

در نظر گرفتن پيش نيازها و نيز عناوين رشته ها ي مصوب مي بايست واحدهاي رشته مورد نظر در داخل كشور  از 

  محتواي سيستم اموزشي و%  ۸۰" قاي دانه چين گرفته شود و كال  ساختمان وزارت بهداشت، جناب آطبقه هشتم

  .شته باشدبرنامه اموزشي بايد با داخل كشور تطبيق دا

  



  باليني  ياپزشكي چه مراحل خاصي بايد طي شود؟جهت اخذ گرايش : سوال 
واحدهاي گذرانده . تعيين گرايش رشته بر اساس مدرك ارائه شده پس از فراغت از تحصيل امكانپذير مي باشد

تحصيلي كه در مدرك  عنوان رشته،)پايان نامه(قبلي فعلي و   تحقيقات انجام شده در مقطع ، عنوان رشته قبلي،شده

 پس از بررسي پايان   .، مدنظر قرار مي گيردذكر گرديده است  Majorويا گواهي مربوطه ويا ريزنمرات به عنوان 

ولي درخصوص بحث عملي موضوع در نظر  نامه مربوطه مي توان از نظر تئوري به گرايش باليني يا غير باليني پي برد

  .كه نحوه برگزاري ان تحت بررسي است به اين مطلب واقف شد  عملياست با برگزاري امتحانات خاص

  

ورود به مقطع جديددر خارج از آيا رعايت رشته هاي پيش نياز مصوب داخل كشور براي : سوال 
  است؟كشور ضروري 

  .بلي رعايت پيش نياز ها مطابق قوانين داخل كشور الزامي است  

  
  ي باشد؟حداكثر زمان ارزشيابي مدارك چه مدت م: سوال 

مدارك مورد نياز    يك ماه به طول مي انجامد البته اين زمان از روز تكميل كليه ارزشيابي مدارك بطور معمول 

و به توضيح مورد نظر واضح نباشد   حساب مي شود و در صورتي كه عنوان رشته و يا واحدهاي مربوطه و پايان نامه

پرونده اولين مورد باشد و نياز به بررسي بيشتر داشته باشد  مصاحبه با فرد و يا دعوت از عضو خاصي نياز باشد ويا و يا

  . ذكر زمان دقيق امكانپذير نمي باشد،عالي ارزشيابي باشد نياز به طرح پرونده در شوراي" و يا نهايتا

  

حصيل  انجام ميشود يا قوانين زمان زمان شروع به تا ارزشيابي مدارك بر اساس قوانين آي:سوال 
  التحصيلي؟ فارغ 

  .ميگيرد  ارزشيابي مدارك در زمان ارائه مدارك فارغ التحصيلي و برابر ضوابط و مصوبات وقت صورت

  

  رشته هاي مورد نياز كشور و نحوه استخدام و شروع به كار در داخل كشور چگونه است ؟ :سوال 
وع به كار از وظايف اين مركز نمي باشد و اين مركز صرفا وظيفه ارزشيابي  شرچگونگي نحوه استخدام و اعالم 

   .شوراي عالي ارزشيابي بر عهده دارد مدارك خارج ازكشور را براساس

  



  : اضي تحصيل يا ارزشيابي در رشته هاي تخصصي بالينيقسواالت مراجعين مت
  

  دانشگاههاي معتبر جهت ادامه تحصيل كدامند؟ : ۱ سوال
 اعالم dme.hbi.ir/daneshjoee   ليست دانشگاههاي معتبر در سايت مركز امور دانشجويي به آدرسآخرين

  .شده است

  

  نحوه ارزشيابي مدارك تخصصي در كشورهاي مختلف چگونه است؟ : ۲ سوال
  :معيارهاي ارزشيابي تخصص هاي باليني خارج از كشور به شرح زير مي باشد

  اعتبار دانشگاه-۱

  حصيلطول دوره ت-۲

  .)درصد با محتواي دوره داخل كشور مطابقت داشته باشد۸۰حداقل (محتواي برنامه هاي آموزشي-۳

نوع فعاليت متقاضي در طي دوره تخصص صرفا بايد  (وضعيت يا پوزيشن متقاضي در طي دوره تخصص -۴

clinical fellowباشد(.  

  .مشخصات و نحوه اخذ مدرك تخصص-۵

  .امتحانات-۶

موارد فوق در كميسيون ارزشيابي تخصصي متقاض به امتحانات ارزشيابي معرفي و در صورت در صورت تاييد 

  .قبولي مدارك به عنوان تخصص تاييد مي گردد

  

  كدام مدارك تخصصي بدون امتحان قابل قبول است؟ : ۳ سوال
  .تاييد ميگردد ي تخصص دانشنامهمدارك بوردآمريكا و كانادا به عنوان-

عنوان گواهينامه -شورهاي آلمان اتريش و سوييس پس از ارزشيابي علمي و عملي به  كfacharztمدارك -

  .تخصصي ارزشيابي ميگردد

 REGISTRARمربوطه در سطح  كشور انگلستان با طي دوره هايMRCS,MRCP,FRCSارك دم

 در صورت داشتن  SPECIALIZED REGISTRAR و يا داشتن SENIOR REGISTRARيا

REGISTATIONدايم  موقت يا  GMC و يا داشتن سمتCONSULTANT به عنوان دانشنامه تخصصي

  .ارزشيابي ميگردد

  

  شرايط انتقال تخصص از خارج از كشور چيست؟ : ۴سوال
وداشتن ساير شرايط ) با توجه به طول دوره در داخل كشور(پس از طي نيمي از دوره تخصصي در خارج از كشور

رصد پايين تري نمره قبول شده در همان رشته در امتحان ورودي  د۸۰، در صورت كسب ۲ذكر شده در سوال 



پس از تعيين سطح مراتب به .دستياري ،متقاضي انتقال جهت امتحانات تعيين سطح دستياري معرفي مي گردد

  .دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم و با توجه به سهميه مربوطه و ضوابط جاري اقدام مي گردد

  

  رايط مهمان شدن در دوره دستياري چيست؟ش : ۵ سوال
 .ر داخل كشور امكان پذير نمي باشددر حال حاضر مهمان شدن دستياران خارج از كشور 

 
    دندانپزشكيسواالت مراجعين متقاضي ارزشيابي در رشته

 
  

  نها؟آليست دانشگاههاي معتبر كشورهاي خارجي و ذكر اسامي : سوال
 dme.hbi.ir/daneshjoee  معتبر در سايت مركز امور دانشجويي به آدرسآخرين ليست دانشگاههاي : پاسخ

  .شده استاعالم 

  
  نحوه و چگونگي ارزشيابي مدارك در رشته دندانپزشكي؟: سوال
  .ارائه ضوابط كلي ارزشيابي به صورت مكتوب به مراجعه كنندگان يا ارائه به واحد اطالع رساني: پاسخ

  
  انشگاههاي خارج از كشور؟چگونگي اخذ پذيرش از د: سوال
  .شخصا اقدام نموده ويا به بخش فرهنگي سفارتخانه ها مراجعه نمايند: پاسخ

  
  مدارك الزم جهت ارائه براي تشكيل پرونده فارغ التحصيلي؟: سوال
  . برگي كه در مدارك الزم اعالم شده است۴ارائه فرم : پاسخ

  
  افع و بلوك شرق؟چگونگي ارزشيابي مدارك كشورهاي مشترك المن: سوال
  . مي باشدارزشيابي طبق ضوابط موجود و شركت در امتحانات مربوطه: پاسخ

  
  معني مشروط بودن در خصوص كشورهاي معتبر مشروط؟: سوال
 به باال ۱۶ميانگين معدل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي . دارا بودن ديپلم تجربي يا رياضي فيزيك و شرط معدل: پاسخ

هنگام فراغت از تحصيل در امتحانات مربوطه  به . نباشد۱۴كمتر از نبايددلهاي ديپلم و پيش دانشگاهي و هيچكدام از مع

  .شركت نمايند

  
  چگونگي ارزشيابي مدارك كشور فيليپين؟: سوال
 سال تحصيلي رشته دندانپزشكي را ۴ سال است ولي رسما ۶طول دوره در كشور فيليبپين در رشته دندانپزشكي : پاسخ

  .لذا بايد محتوي درسي رشته دندانپزشكي با محتوي واحدها در داخل كشور مطابقت داشته باشد.  نمايندطي مي

  



  چگونگي انتقال به داخل؟: سوال
  .مراجعه به بخش مربوط به انتقال به داخل و كارشناس مربوطه: پاسخ

  
ندانمان را به ميزان هزينه تحصيل در كشورهاي خارج و مشاوره در خصوص اينكه آيا فرز: سوال

  خارج بفرستيم يا خير؟
معرفي به موسسات اعزام دانشجو و در اختيار گذاشتن ليست موسسات معتبر كه داراي مجوز رسمي از وزارت : پاسخ

  .علوم مي باشند

  

چگونگي ارزشيابي مدارك اخذ شده در مقطع تخصص در كشورهاي مشترك المنافع و : سوال
  بلوك شرق؟

  باالترين نمره پذيرفته شده در رشته مربوطه% ۶۰ن ورودي دستياري و كسب شركت در امتحا: پاسخ

  
  چگونگي انتقال در مقطع تخصص؟: سوال
پائين ترين نمره پذيرفته شده در % ۸۰ سال تحصيلي و شركت در امتحان ورودي دستياري و كسب ۲طي حداقل : پاسخ

  .رشته مربوطه

  


