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اخبار استان -آموزشی
اخبار آموزشی
رئیس سازمان سنجش خبر داد

اعالم نتایج آزمون دکترا در هفته اول اردیبهشت

رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش
کشـور از اعـام نتایـج اولیه آزمـون دکترا
در هفتـه اول اردیبهشـتماه و همچنیـن
احتمـال حـذف تأثیـر سـوابق تحصیلـی
بـرای پذیـرش داوطلبان آزمون سراسـری
خبـر داد.
به گزارش (ایسـنا) ،دکتـر ابراهیم خدایی
در مراسـم بازدیـد از برگـــــــــزاری
آزمـون دکتـرای نیمهمتمرکـز سـال 9۵
در جمـع خبرنـگاران بابیـان اینکـه آزمون
مذکـور با شـرکت  1۵8هـزار داوطلب در
 ۵4شهرسـتان مختلـف در حـال برگزاری
اسـت ،اظهـار کـرد :طبـق گزارشهـای
رسـیده آزمـون دکتـرا بهموقـع و با دقـت کامل آغازشـده و در حـال برگزاری اسـت43 .
درصـد داوطلبـان شـرکتکننده در ایـن آزمـون خانـم و  ۵7درصـد آنهـا آقـا هسـتند.
وی در مـورد زمـان اعـام نتیجـه آزمـون دکتـرای سـال  9۵توضیـح داد :نتیجـه اولیه
آزمـون مذکـور هفتـه اول اردیبهشـتماه اعام میشـود و تـا  10اردیبهشـت  9۵دفترچه
ظرفیتهـای دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی از طریـق سـایت سـنجش آموزش
کشـور بـه نشـانی  www.sanjesh.orgاعـام میشـود و دانشـگاهها فرصـت دارند
از  18اردیبهشـتماه تـا  31تیرمـاه مرحلـه دوم آزمـون دکترا که شـامل مصاحبـه ،امتحان
تخصصـی و بررسـی مـدارک میشـود را انجـام داده و نتیجـه را در مردادمـاه به سـازمان
اعـام کننـد تا مـورد تائید سـازمان قـرار بگیرد.
رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور بابیان اینکه همـه داوطلبان آزمـون دکترا باید
در آزمـون عمومی شـرکت کننـد ،افزود :پذیرش بـدون آزمون در مقطع دکتـرا فقط برای
داوطلبان اسـتعداد درخشان است.
خدایـی در ادامـه بابیـان اینکه روال پذیرش دانشـجو در مقطع دکترا امسـال تغییریافته
اسـت ،توضیـح داد :امسـال پسازاینکه کارنامـه نتایج در اختیـار داوطلبان قـرار میگیرد،
دانشـگاهها حدنصاب نمره در هر رشـته را از طریق سـایت خودشـان و سـازمان سنجش
اعـام میکنند و تا  10اردیبهشـت  9۵اطاعات دانشـگاه در سـازمان سـنجش قـرار داده
می شود.
رای دیوان عدالت اداری در مورد سوابق تحصیلی الزم االجراء است

رئیس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در ادامه در مـورد تأثیر سـوابق تحصیلی در
پذیـرش داوطلبان سراسـری نیز توضیـح داد :زمانی که رای دیوان عدالـت اداری در مورد
تأثیر سـوابق تحصیلی در آزمون سراسـری اعام شـد ،وزارت علوم و سـازمان سـنجش
این موضوع را از مجلس شـورای اسـامی استفسـاریه کردند و در جلسـه قبل کمیسـیون
آمـوزش و تحقیقـات مجلس این استفسـاریه موردبررسـی قـرار گرفـت و همانطور که
رئیـس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلـس مصاحبه کرد ،این موضـوع در حال نهایی
شـدن است.
خدایـی خاطرنشـان کرد :متـن در حال اصاحیه اسـت و اگر به توافق برسـیم ،نتیجه
آن طـی هفتـه آینـده بـه صحـن مجلـس مـیرود .امـا چنانچـه مجلـس تغییـری در رای
دیـوان اعمـال نکنـد رای دیوان کام ً
ا اجرا میشـود و تأثیر سـوابق تحصیلـی در پذیرش
داوطلبـان در آزمـون سراسـری حذف میشـود.
معاون دانشگاه خبر داد

اعالم ظرفیت پذیرش ارشد فراگیر پیام نور

معاون آموزش و تحصیات تکمیلی
دانشگاه پیام نور گفت :ظرفیت پذیرش در
آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه 9۵
دانشگاه پیام نور  20هزار و  960نفر است.
بهگزارشخبرگزاریمهر،ابوالفضلفراهانی
در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه پیام نور
تهران جنوب گفت :در شانزدهمین دوره
آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام
نور  64هزار و  ۵43داوطلب ثبتنام کردند
که از این تعداد  31هزار و  146نفر زن و
 33هزار  397نفر مرد هستند.
وی افزود :آزمون کارشناسی ارشد
فراگیر دانشگاه پیام نور در  99شهرستان
و در  11۵حوزه امتحانی روز پنجشنبه

 13اسفندماه  94بهصورت همزمان برگزار شد.
معاون آموزش و تحصیات تکمیلی دانشگاه پیام نور ادامه داد :تعداد شرکتکنندگان در
هر یک از گروههای آزمایشی علوم انسانی  ۵4هزار و  807نفر ،علوم پایه  2039نفر ،فنی و
مهندسی  ۵334نفر ،کشاورزی و منابع طبیعی  ۵81نفر و هنر  1782نفر است.
فراهانی با اشاره به اینکه این آزمون نمره منفی ندارد ،تأکید کرد :ظرفیت پذیرش در
آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه  9۵دانشگاه پیام نور  20هزار و  960نفر است.
معاون آموزش و تحصیات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود :در دوره شانزدهم فراگیر
کارشناسی ارشد ،داوطلبان در  9۵0کد رشته محل به رقابت میپردازند که از این تعداد
پذیرش در  838کد رشته محل بهصورت آموزشی و پژوهشی و در  112رشته بهصورت
الکترونیکی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شیوه پذیرش فراگیر از ویژگیهای منحصربهفرد دانشگاه پیام نور
است گفت :با این شیوه پذیرش توان علمی داوطلبان در رشته موردتقاضا سنجیده میشود
و درواقع افرادی که در دروس تخصصی رشته موردنظر قویتر باشند پذیرفته میشوند.
فراهانی در ادامه افزود :دانشگاه پیام نور بستر الزم جهت ادامه تحصیل هموطنان بهویژه
شاغلین را با باالترین کیفیت آموزشی فراهم کرده است.
وی در خصوص برنامه معاونت آموزش و تحصیات تکمیلی گفت :تقویت زیرساخت
آموزش مبتنی بر رسانه و تولید محتوای الکترونیکی از اولویتهای کاری معاونت آموزشی
است که عاوه بر ارتقا کیفیت گامی در جهت تسهیل امر آموزش و سنجش خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت :پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد در
دانشگاه پیام نور از طریق فراگیر میتوانند این دوره را به شیوه آموزش محور و یا پژوهش
محور طی کنند.
فراهانی اظهار داشت :نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در
 30اردیبهشت سال  9۵اعام خواهد شد.

اخبار آموزشی

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان لرستان:

بیش از ۵هزار فارغالتحصیل لرستانی
در سامانه «ایران کارورز» ثبتنام کردند
علــی آشــتاب مدیــرکل تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی اســتان لرســتان گفــت:
 ۵هــزار و  ۵۵نفــر فارغالتحصیــل
دانشــگاهی اســتان لرســتان در ســامانه
«ایران کارورز» ثبتنام کردند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از خرمآبــاد،
علــی آشــتاب در جمــع خبرنــگاران اظهــار
داشــت :در  11ماهــه امســال هشــت هــزار و  410نفر
از جوینــدگان کار در مراکــز کاریابــی ثبتنــام
کردنــد کــه از ایــن تعــداد پنــج هــزار و  374نفــر
مــرد و ســه هــزار و  36نفــر زن بــوده اســت.
وی افــزود :تاکنــون از هشــت هــزار و 410
نفــر ،هــزار و  629نفــر در بخشهــای صنعــت،

کشــاورزی ،خدمات،دولتــی و خصوصــی مشــغول
بــه کارشــدهاند کــه بخــش خصوصــی و خدماتــی
بیشــترین جــذب نیــرو را داشــته اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
لرســتان عنــوان کــرد 7۵6 :نفــر از جوینــدگان کار
بــرای آمــوزش و کســب مهــارت بــه مراکــز فنــی
و حرفــهای معرفــی شــدند.
وی بابیــان اینکــه افــرادی کــه بهکارگیــری
شــده  2۵درصــد دارای مهــارت31 ،درصــد
دیپلمــه و 76.6درصــد فاقــد مهــارت بودهانــد
بیــان کــرد 198 :واحــد اقتصــادی در ســامانه
ایــران کارورز بــرای بهکارگیــری کارورز ثبتنــام
کردهانــد کــه بیشــترین واحدهــا در خرمآبــاد

مهلت مجدد ثبتنام آغاز شد

بــا  44واحــد و کمتریــن در دوره چگنــی بــا
یک واحد بوده است.
آشــتاب خاطرنشــان کــرد :پنــج هــزار و ۵۵
نفــر فارغالتحصیــل دانشــگاهی در ایــن ســامانه
ثبتنــام کــرده کــه توســط وزارت خانــه و اداره
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان در حــال
ســاماندهی هســتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

نیروهای خدماتی و بهداشتی مورد نیاز
دانشگاه پزشکی دزفول استخدام میشوند

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول
گفــت :بــا هــدف تامیــن نیازهــای بهداشــتی
و خدماتــی حــوزه خدمــات دانشــگاه
علــوم پزشــکی دزفــول نیروهــای بهداشــتی و
خدماتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول جــذب
می شــوند.
یوســف پریــدار در گفتوگــو بــا خبرنــگار

تســنیم در دزفــول اظهــار داشــت :توســعه
خدمــات بهداشــتی و درمانــی متناســب بــا
نیــاز شــهروندان اولویــت نخســت دانشــگاه
علوم پزشکی دزفول است.
وی افــزود :بــا توجــه بــه :همیــن نیــاز خدمات
گســتردهای در حــوزه بهداســت و درمــان حــوزه
دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول طراحــی و بــه
اجــرا رســیده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول
عنــوان کــرد :بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه
مدیریــت گزینــش دانشــگاه علــوم پزشــکی

مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی گیالن:

بیش از  ۴هزار متقاضی کار در گیالن وجود دارد
مدیـرکل کار،تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان
گیـان گفـت :امسـال بیـش از  4هـزار متقاضـی
اشـتغال در اسـتان داشـتیم کـه بـه  30مرکـز
کارآفرینـی معرفـی شـدند.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از رشـت،
محمـود ایزددوسـت در نشسـت سـاماندهی امـور
جوانـان کـه بـا حضـور اسـتاندار گیـان و جمعـی
از مسـئوالن و جوانـان برگـزار شـد اظهـار داشـت:
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج
گفـت :از زمـان اجـرای طـرح تحـول سـامت
تاکنـون  11۵پزشـک متخصـص و فوقتخصـص در
بیمارسـتانهای اسـتان جـذب شـدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از یاســوج،
پرویــز یزدانپنــاه در گفتوگــو بــا خبرنــگاران
اجــرای طــرح تحــول ســامت در اســتان را خــوب
و رضایتبخــش ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت:
قبــل از اجــرای ایــن طــرح میــزان پرداختــی از
جیــب مــردم  40درصــد بــوده کــه هماکنــون بــه
 ۵درصــد کاهشیافتــه اســت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
یاســوج بابیــان اینکــه  80درصــد مــردم از اجــرای
ایــن طــرح رضایــت دارنــد ،گفــت :ناکافــی بــودن
فضــای هتلینــگ و بیمارســتانها و کمبــود امکانــات
بهداشــتی و درمانــی در بیمارســتانها موردانتقــاد

اداره کل کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی در  4حـوزه
تسـهیات ،اشـتغال ،تشـکیل تعاون و امـور رفاهی
میتوانـد خدمترسـانی کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه حدود  400جـوان زن و مرد
بیـن  20الـی  30سـال در حـوزه مشـاغل خانگـی
ثبـت نـام کردنـد ،افـزود :از ایـن میـان  282زن و
 120مـرد در سـامانه ثبتنـام کردنـد و بهدنبـال این
هسـتیم تسـهیات الزم بـرای آنهافراهـم کنیم.

مدیـرکل کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان
گیـان تصریـح کـرد :امسـال بیـش از  4هـزار مورد
متقاضـی اشـتغال از بیـن جوانـان  1۵تـا  24سـال
داشـتیم کـه بـه  30مرکـز کارآفرینـی اسـتان معرفی
شد ند .
ایزددوسـت اظهـار کـرد :در امـور ورزش و
خدمات رفاهی  9سـالن ورزشـی در شهرسـتانهای
رشـت ،تالـش ،منجیـل ،صومعهسـرا وکیاشـهر در
اختیـار جوانـان عاقهمنـد قـرار گرفـت کـه حدود
 13هـزار نفـر از آن اسـتفاده کردنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :در بخش ورزش کارگری
در قالـب  1۵برنامـه 1۵00 ،کارگـر را به مسـابقات
کشـوری اعـزام کردیـم و همچنیـن بانـوان مـا در
بعضـی از رشـتههای ورزشـی صاحـب کرسـی و
مقام کشـوری شـدند.

با اجرای طرح تحول سالمت صورت گرفت

جذب  11۵متخصص و فوقتخصص

در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد
مــردم بــود کــه بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت
بیــش از  8۵درصــد تجهیــزات بیمارســــــــتانها و
 11قلــم تجهیــزات هتلینگهــا تهیــه شــد.
وی تصریــح کــرد :از زمــان اجــرای ایــن طــرح
در اردیبهشــت ســال گذشــته تاکنــون  3۵میلیــارد تومان
تجهیــزات متوســط و کان بیمارســتانی خریــداری
شــد و ســایر تجهیــزات موردنیــاز بــه مبلـــــــغ

معاون مشاوره اداره کل آموزش و پرورش مازندران:

آمایش سرزمینی مشاغل در مازندران الزم است
معاون مشاوره اداره کل آموزشوپرورش ،طراحی
و آمایش سرزمینی مشاغل را برای هدایت تحصیلی
دانش آموزان در استان امری مهم دانست.
محمد مصطفوی در حاشیه همایش هدایت تحصیلی
در پایه نهم در گفتگو با مهر مصطفوی در رابطه با
رصد نیازهای شغلی در کشور گفت :نزدیک به 13
جلسه تخصصی با وزارت خانههای و سازمانهایی
که مرتبط با حوزه اشتغال هستند داشتهایم زیرا مهم
است که ما درونمای شغلی کشور را داشته باشیم
یعنی اینکه چه رشتههایی از رده خارج میشوند و
با توجه به نوآورهای نوین چه رشتههای جدیدی در

دزفــول از لحــاظ اداری ارتقــا یافتــه اســت.
وی گفــت :بیــش از ایــن گزینــش جــب نیــرو
توســط دفتــر نمایندگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
دزفــول انجــام و مدیــران بــرای پیگــری مراحــل
آن بــه مرکــز اســتان مراجعــه میکردنــد.
پریــدار بیــان کــرد :ایــن ارتقــا رتبــه پــس از
موافقــت هیــات مرکــزی و هیــات عالــی گزینــش
بــا ارتقــای دفتــر دزفــول بــه هســته گزیینــش
موافقــت شــد تــا پــس از ایــن پــس تمامــی
مراحــل گزینــش کارکنــان حــوزه دانشــگاه
علوم پزشکی در دزفول انجام شود.

دستور کار هستند و این امر خود ،نیازمند طراحی و
آمایش سرزمینی مشاغل است.
وی بابیان اینکه در حوزه هدایت تحصیلی چند
اتفاق مهم شامل انتقال هدایت تحصیلی از دوره دوم
متوسطه به دوره اول متوسطه رخداده است گفت:
انتقال مشاورین از دوره دوم متوسطه به دوره اول
متوسطه ،تشکیل کارگروههای تخصصی برای تصویب
آییننامه هدایت تحصیلی ازجمله تاشها بوده است.
وی اظهار داشت :در این آییننامه ،نزدیک به 32
نوع هدایت تحصیلی ،تاکنون آمادهشده است که نظر
همه کارشناسان حوزه تخصصی ،اساتید دانشگاهی و

 20میلیــارد تومــان در مــاه جــاری خریــداری و
راهانــدازی میشــود.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه جــذب پزشــکان
متخصــص و فــوق تخصــص در بیمارســتانهای
اســتان گفــت 100 :پزشــک متخصــص و  1۵پزشــک
فوقتخصــص در دو ســال اخیــر جــذب اســتان
شــدند.
کارشناسان استانی گرفتهشده و نهایی شده است.
وی در ادامه افزود :این آییننامه چندین ویژگی
دارد که مهمترین آن ،فرایندی شدن هدایت تحصیلی
است که در تمامی پایههای تحصیلی از دوره ابتدایی
تا پایان متوسطه دوم انجام میشود و این امر بیانگر،
خارج شدن از هدایت تحصیلی نقطهای است.
مصطفوی با اشاره به اینکه برای هدایت تحصیلی
دیگر تنها تکمیل فرمها الزم نیست اظهار داشت :کسب
شایستگیهای پایه برای انتخاب مهمترین تصمیم
زندگی برای دانشآموزان و تغییر در نحوه هدایت
تحصیلی مهم است.
معاون مشاوره اداره کل آموزشوپرورش مازندران
تصریح کرد :درگذشته ،برای هر رشته ،تنها یک یا دو
درس تأثیرگذار در هدایت تحصیلی لحاظ میشد ،اما
اکنون همه درسها با توجه به اهمیت هر رشته یا شاخه
تحصیلی به نسبت ضریب خاص آن اعمال میشود.

در نشست روسای مراکز آموزش فنی و حرفهای استان تهران مطرح شد

کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای را فدای توسعهی مراکز آموزشی نمیکنیم
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران در
نشست روسای مراکز آموزش فنی و حرفهای استان تهران
بر کیفیتبخشی آموزشهای فنی و حرفهای و حذف رشتههای
موازی با مؤسسات کارآموزی آزاد این استان تأکید نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفهای
استان تهران ،مجید طهرانیان با اشاره به رویکرد جدید سازمان مبنی
بر خرید خدمات آموزشی با استاندارد باالی سنجش مهارت ،بیان داشت:
سازمان بهشدت به دنبال رویکرد غیردولتی است و بخش دولتی
باید به بحث نظارتی و تدوین مقررات و قوانین بپردازد و ارائه
آموزشهای مهارتی به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی با تأکید بر تقویت سیستم نظارتی در بخش دولتی ،اذعان
نمود :ما در واگذاری نباید شتابزده عمل کنیم و همزمان با
حذف رشتههای موازی با مؤسسات کارآموزی آزاد و راهاندازی
مراکز غیردولتی باید سیستمهای نظارتی هم تقویت شود.
مدیرکل استان تهران استقرار نظام شایستهساالری را بسیار
مهم دانست و اظهار داشت :اصول شایستهساالری و روشهای
استقرار آن برای پیشرفت مستمر ضروري میباشد و اصوالً اگر
در سازمانها منابع انسانی از شایستگي کافي برخوردار باشد
موجب تحقق اهداف سازمان و جامعه و جلوگیري از اتاف
منابع خواهد شد.

وی با اعام این مطلب که توسعهی مراکز دولتی در دستور
کار این مجموعه قرار ندارد ،افزود :بازسازی و مرمت مراکز
دولتی و بهکارگیری تجهیزات بهروز در دستور کار سال آتی
قرار میگیرد تا مراکزی در شأن و درخور جوانان ایرانی داشته
باشیم.
به گفته طهرانیان تأمین معیشت کارکنان بهعنوان بزرگترین
دغدغه ریاست سازمان است و برای نخستین بار عیدی به
مربیان حقالتدریس پرداخت میگردد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی دوران پساتحریم ،تأکید
نمود :در این شرایط دولت از بنبست اقتصادی خارج میشود

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور از
تعییــن مهلــت مجــدد ثبتنــام در آزمــون سراســری
ســال  9۵خبــر داد.
حســـین توکلـــی در گفتوگـــو بـــا ایســـنا گفـــت:
بـــر اســـاس آمـــار گزارششـــده  823هـــزار و ۵42
داوطلـــب در آزمـــون سراســـری ســـال  9۵ثبتنـــام
نمودهانـــد .اطاعـــات ثبتنامـــی داوطلبـــان ثبتنـــام
در آزمـــون سراســـری ســـال  9۵کـــه در مهلـــت مقـــرر
نســـبت بـــه ثبتنـــام بـــرای شـــرکت در آزمـــون
مذکـــور اقـــدام نمودهانـــد میتواننـــد تـــا ســـاعت 24
پنجش ــنبه  20اس ــفندماه ب ــه س ــایت س ــنجش آم ــوزش
کشـــور بـــه نشـــانی  www.sanjesh.orgمراجعـــه
کننـــد.
وی افــزود :کلیــه داوطلبــان ثبتنــام ضــرورت
دارد در ایــن مهلــت بــا مراجعــه بــه ســازمان و پــس از
مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا و اطاعیههــای مربــوط
نســبت بــه مشــاهده و کنتــرل اطاعــات ثبتنامــی
خــود مبــادرت نمــوده و در صــورت تمایــل نســبت بــه
ویرایــش اطاعــات خــود اقــدام نماینــد.
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در
پایــان خاطرنشــان کــرد :بهمنظــور مســاعدت و همراهــی
بــرای داوطلبانــی کــه در مهلــت مقــرر اقــدام نکردهانــد
ترتیبــی اتخــاذ گردیــده کــه ایــن داوطلبــان لغایــت
پنجشــنبه  20اســفندماه بتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت
ســازمان ســنجش و مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا و
اطاعیههــای منتشــره در صــورت واجــد شــرایط بــودن
نســبت بــه ثبتنــام اقــدام کننــد.

تغییرات آزمون دستیاری
دندانپزشکی اعالم شد

دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی جزئیــات
دوره ســیام آزمــون پذیــرش دســتیار در رشــتههای
تخصصــی دندانپزشــکی و تغییــرات ایــن آزمــون را
اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه اطاعرســانی
وزارت بهداشــت  ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
ســعید عســگری گفــت :در ایــن دوره مشــابه بــا ســالهای
قبــل ،ثبتنــام و ارســال مــدارک داوطلبــان بهصــورت
اینترنتــی اســت و در روزهــای  9تــا  20اســفند انجــام
میشــود.
وی افـــزود :مهمتریـــن تفـــاوت شـــکلی ایـــن
آزم ــون ب ــا دوره قب ــل ب ــه س ــؤاالت آزم ــون دس ــتیاری
دندانپزشـــکی مربـــوط اســـت کـــه در آزمـــون 139۵
درمجمـــوع  2۵0ســـؤال شـــامل  30ســـؤال از درس
پروتزهـــای دندانـــی 20 ،ســـؤال از هـــر یـــک از دروس
آسیبشناس ــی ده ــان و ف ــک و ص ــورت ،ارتودانتیک ــس،
اندودانتیکـــس ،پریودانتیکـــس ،بیماریهـــای دهـــان و
ف ــک و ص ــورت ،جراح ــی ده ــان و ف ــک و ص ــورت،
دندانپزشـــکی ترمیمـــی ،دندانپزشـــکی کـــودکان،
رادیولـــوژی دهـــان و فـــک و صـــورت و زبـــان
انگلیســـی و  10ســـؤال از دروس دندانپزشـــکی جامعـــه
نگـــر و مـــواد دندانـــی طـــرح میشـــود.
دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی
وزارت بهداشــت افــزود :تفــاوت مهــم دیگــر نیــز در
اعمــال ضرایــب دروس در هــر رشــته انتخابــی اســت
کــه بــه افزایــش وزن امتیــازات مربــوط بــه ســؤاالت
مطروحــه در رشــته اصلــی و در رشــتههایی کــه
ارتبــاط بیشــتری بــا رشــته تخصصــی مــورد درخواســت
داوطلــب دارنــد ،نســبت بــه ســایر ســؤاالت منجــر
می شــود.
عســگری اظهــار کــرد :مطابــق بــا مصوبــه شــورای
آمــوزش دندانپزشــکی و تخصصــی ،بــه افــرادی کــه
موفــق بــه کســب حداقــل  ۵0درصــد نمــره خــام ایــن
آزمــون (بــدون اعمــال ضرایــب) شــوند اجــازه انتخــاب
 2۵رشــته  -محــل داده میشــود.
آزمــون دســتیاری تخصصــی دندانپزشــکی ســاعت
 9صبــح روز پنجشــنبه  7مــرداد  9۵بهطــور همزمــان در
کشــور برگــزار میشــود.

و منابع مالی به کشور تزریق میگردد ،ضروری است خروجی
منابع مالی در مجموعهی فنی و حرفهای مشخص شود و این
منابع باهدف روشنی هزینه گردد.
مدیرکل استان تهران ،تصریح نمود :در سال آتی ضروری
است با هوشمندی اولویتها در ارائه رشتههای مهارتی مشخص
گردد و منابع مالی صرف تجهیز ،مرمت ،خرید مواد مصرفی و
 ...همان رشتههای اولویتدار در مراکز شود.
وی اعتباربخشی و گسترش برخی اختیارات مدیران
و روسای مراکز ،هم برای کارکنان و هم برای سازمان
مثمر ثمر دانست و گفت :واگذاری اختیارات در صورت همکاری،
همفکری و تعامل بیشازپیش روسای ستادی و مراکز و همکاران
در راستای پیشبرد سیاستهای سازمان صورت میپذیرد.
طهرانیان آموزش را از کلیدیترین بخشها در سازمان
دانست و گفت :ما به دنبال ارقام و آمار نیستیم و ارائه
آموزشهای باکیفیت که منجر به اشتغال جوانان میشود از
مهمترین و کلیدیترین اهداف سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور است.

