دادکشنه بهداشت
داوطلب گرامی

تا عرض سالم ي خًش آمذگًیی ي آرزيی مًفقیت ترای ضما در مرحلٍ ديم(مصاحثٍ) آزمًن ديرٌ دکتری تخصصی( ،)PhDداوطکذٌ
تُذاضت ،داوطگاٌ علًم پسضکی اصفُان ،الزم است کلیٍ دايطلثان تعذ از يريد تٍ داوطکذٌ مراحل زیر را طی ومایىذ:
 -1ثبت وبم ي احراز ًَیت؛
 -2تحًیل يسبیل بٍ مسئًل مربًطٍ؛
 -3قرار گرفته در اتبق اوتظبر؛
 -4قرعٍ کشی جُت تعییه زمبن يريد بٍ ایستگبَُب؛

تًجٍ داضتٍ تاضیذ پس از پایان آزمًن ي َىگام دریافت يسایل ضخصی وسثت تٍ تکمیل فرم وظرسىجی کٍ در اختیار ضما قرار خًاَذ
گرفت ،اقذام وماییذ.
آزمًن مرحلٍ ديم(مصاحثٍ) ديرٌ دکتری در  6ایستگاٌ اوجام می گیرد .زمان پرسطگری در َر ایستگاٌ  8دقیقٍ ،ي تا احتساب  2دقیقٍ
ترای يريد ي خريج ،جمعاً  01دقیقٍ خًاَذ تًد .در َر ایستگاٌ َذف َای متفايتی مًرد تًجٍ می تاضذ کٍ خالصٍ آن تٍ ضرح ریل
است:
ایستگبٌ شمبرٌ  : 1بررسی پبیبن وبمٍ ي مقبالت مستخرج از آن
تًضیح :در ایه ایستگاٌ تسلط ضما تٍ مًضًع مًرد پژيَص ي ريش ضىاسی پژيَص ي مقالٍ مستخرج از پایان وامٍ مًرد ارزیاتی قرار می گیرد.
ایستگبٌ شمبرٌ  : 2ارائٍ شفبَی مطبلب علمی
تًضیح :در ایه ایستگاٌ ،تًاومىذی َای ضما در ارتثاط تا مًلفٍ َای یک سخىراوی خًب تا ارائٍ یک مًضًع در یک سخىراوی کًتاٌ مًرد ارزیاتی
قرار می گیرد.
ایستگبٌ شمبرٌ  : 3جستجًی مىببع
تًضیح :در ایه ایستگاٌ ،تسلط ضما در مُارت َای جستجًی پایگاَُای اطالعاتی ي مجالت علمی مرتثط ،تا امکان دسترسی از طریق رایاوٍ ،مًرد
ارزیاتی قرار می گیرد.
ایستگبَُبی شمبرٌ  4ي  : 5تًاومىذی َبی تخصصی رشتٍ
تًضیح :در ایه ایستگاَُا ،تًاومىذی َای علمی ضما در حًزٌ تخصصی تا ارائٍ سًال ي سىاریً مًرد ارزیاتی قرار میگیرد.
ایستگبٌ شمبرٌ  : 6زببن اوگلیسی
تًضیح :در ایه ایستگاٌ ،تًاومىذی َای ضما در تسلط تٍ زتان اوگلیسی در حًزٌ َای قرائت ،درک مطلة ،ي مکالمٍ تر اساس ارائٍ مته ،مًرد
ارزیاتی قرار می گیرد.

