
 
 

 

 

 را ودخ زمان نیکمتر در کندیم کمک شما به انیفیشر دکتر )گام( یسینو مقاله یآموزش گروه

 .دیکن اماده بهداشت وزارت یدکتر مصاحبه یبرا

 تهدس آن. است شده تشکیل مصاحبه و کتبی آزمون قسمت دو از بهداشت وزارت دکتری آزمون

، هداشتب وزارت دکتری اولیه نتایج ماعال از بعد و کتبی آزمون در شرکت از بعد که داوطلبانی از

 کسب و کتبی آزمون در کنندگان شرکت نمرات کل میانگین %05 نصاب حد کسب به موفق

 وزارت دکتری مصاحبه مرحله به ورود جهت توانندمی ،شدند آزمون کل نمره %05 حداقل

 .نمایند اقدام 30۹۹ بهداشت

 ایستگاه هر در .شودمی برگزار مختلف ایستگاه چند در بهداشت وزارت دکتری مصاحبه

 وزارت دکتری مصاحبه .گیردمی قرار داوران بررسی مورد دانشجو از مختلفی هایتوانایی

 این نتیجه در. شد خواهد اجرا (Multiple Mini-Interviews) ایستگاهی چند شیوه به بهداشت

 مورد بهداشت وزارت کترید آموزشی دورهای در تحصیل متقاضیانهای صالحیت ،مصاحبه

 .گیردمی قرار ارزیابی و سنجش

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشت وزارت یدکتر مصاحبه یهاکارگاه
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 ؟ میکن آماده را خود بهداشت وزارت یدکتر مصاحبه یبرا چگونه

 ؟میکن آماده را خود بهداشت وزارت یدکتر مصاحبه یبرا چگونه که یدآمی پیش سوال این حال

 از یحدود تا انیمتقاض اکثر هیاول دیکل انتشار و بهداشت وزارت یدکتر آزمون یبرگزار از بعد

 که آنچه و شوندمی باخبر اندزده خود شیگرا و رشته یبرا درس هر در که ییها درصد زانیم

 یدکتر مقطع در که یارشته در یقبول یبرا الزم درصد دودح از اطالع هستند آن دنبال به

 شدن، مجاز صورت در تینها در و رندهیپذهای دانشگاه یعلم سطح اطالع و اندکرده شرکت

 .باشدمی مربوطه یهاستگاهیا از عبور و مصاحبه آزمون در تیموفق

 یتردک رشته انتخاب یبرا شدن مجاز از بعد یدکتر یمتقاض کی که ینکات نیتر مهم از یکی

  اه دانشگاه و ها رشته رشیپذ تیظرف از اطالع باشد، داشته توجه آن به دیبا بهداشت وزارت

 یبرا نایمتقاض که آنچه یپزشک علوم یدکترهای رشته رشیپذ تیمحدود به توجه با باشد.می

 رد نظر مورد ی رشته گاهیجا و یعلم سطح باشند داشته توجه آن به دیبا /محل هرشت انتخاب

 یدکتر در لیتحص دوره است ممکن که چرا باشد،می آمد و رفت طیشرا  ،تمساف  دانشگاه، آن

 لیتحص دوره در تا باشد داشته نظر در را موارد تمام دیبا داوطلب بکشد طول به هم سال 6 تا

 .نشود مشکل دچار خود

 ی همه و بوده یدکتر مصاحبه روز یآمادگ داوطلبان، یبرا تیاهم حائز موضوعات از گرید یکی

 ندهیآ تواندمی مصاحبه روز در اشتباه نیکوچکتر که دیدانمی مقطع نیا انیدانشجو شما

 کسب ار یخوب یکتب نمره که اند بوده داوطلبان از اریبس دهد. قرار ریتاث تحت را فرد یلیتحص

 رشیپذ خود یانتخاب دانشگاه و رشته در نتوانستند مصاحبه روز در نبودن آماده لیدل به اام کرده

 یافراد نهات بوده فرد به منحصر بهداشت وزارت یدکتر مصاحبه نکهیا به توجه با نیبنابرا شوند.

 دهگذران را مرحله نیا خود که کنند کمک مصاحبه روز در تر موفق حضور یبرا شما به توانندمی

 مصاحبه یبرا تواندمی باتجربه و مجرب کادر داشتن با گام موسسه منظور نیهم به .باشند

 مارهش با مشاوره دفتر با ارتباط یبرا برساند. یاری انیدانشجو شما به بهداشت وزارت یدکتر



 

 
 

 از دیدار ازین  که را آنچه هر و دیینما حاصل تماس 5۹۹5۹400614 شماره یا و  50344401120

 .دیبپرس ما مشاوران
 بهداشت وزرات یدکتر مصاحبه یآموزش کارگاه یهایژگیو

 یهاکارگاه مدرسان هستند. روزه چند و روزه کی صورت به یدکتر مصاحبه یآموزش یهاکارگاه اغلب

 .هستند آزمونهای کننده مصاحبه از خوب اغلب و هستند تجربه با یافراد معموالً یآموزش

 یدکتر مصاحبه یهاکارگاه یهاسرفصل
 آن از شده استخراج مقاله و نامه پایان بر داوطلب تسلط میزان آموزش

 ناسبمت تحصیلی مقطع آخرین نامه پایان مورد در چگونه که آموزندمی ایستگاه این در داوطلب

 پاسخ داوران توسط شده مطرح سواالت به آن از شده استخراج مقاله و پذیرش مورد رشته با

 .دهد

 " Scientific Presentation "  علمی مطالب شفاهی ارائه  آموزش

 رشته با مرتبط موضوع چند چگونه که شودمی داده آموزش داوطلب به ایستگاه این در

 فرض و کرده انتخاب دلخواه به را موضوعات این از یکی داوطلب و شودمی پیشنهاد امتحانیش

 عموضو انتخاب از پس. نماید ارائه و کرده حاضر داوران برای کوتاهی سخنرانی باید که کندمی

 مطالب داوران اجازه با و هآماد را منتخب موضوع که شودمی داده مهلت وی به دقیقه 0 مدت به

 ها نآ برای گفتاری صورت به فقط و خاصی تکنولوژی از استفاده بدون دقیقه 0 مدت به را خود

 ندخواه انتخاب، پذیرش تقاضیم ی رشته با متناسب موضوعات که است ذکر به الزم. دهد ارائه

 .شد

 علمی منابع جستجوی آموزش

 در تحقیق برای را داوطلب پذیرش مورد رشته با مرتبط عموضو چند داوران ایستگاه این در

 اب مرتبط مقاله سه و انتخاب را موضوعات از یکی است موظف داوطلب. دهندمی قرار وی اختیار

 نبعم علمی اعتبار نظر از را هکرد انتخاب منبع عنوان به که مقاالتی سپس. کند جستجو را آن



 

 
 

 التمقا متون در منابع از استفاده نحوه به مربوط سواالت به نتهاا در و نماید ارزیابی ()رفرنس

 .دده پاسخ

 انگلیسی زبان اختصاصی آموزش

 )مکالمه شامل امتحان این. است شده احیطر داوطلب برای زبان امتحان یک ایستگاه این در

 .باشدمی داوطلب( رشته تخصصی اصطالحات درک و اختصاصی متن ترجمه و درک ،کوتاه

 یخصصت متن یک ،انگلیسی زبان به خود کوتاه معرفی ضمن ایستگاه این در شرکت با داوطلب

   .کندمی ترجمه سپس و قرائت ابتدا را

 : انگلیسی زبان به خود معرفی

 هیدانشگا و پایه تحصیلی رشته، تحصیالت، سن، خانوادگی نام و نام شامل باید معرفی این

 .باشد وی تحصیل محل

 : پذیرش مورد رشته تخصصی متن از پاراگراف یک ترجمه و خواندن

 از قسمت این جز داوطلب امتحانی رشته به مربوط اصطالحات توضیح و درک، ترجمه، خواندن

 .باشدمی چهارم ایستگاه

 در تواندمی داوطلب و باشندمی پیشنهادی شده ارائههای زمان قسمت این در : مهم نکته

 .نماید لحاظ را آن زمان مدیریت

 بر ستگاهیا این پس از باشید نداشته قوی زبان چند هر که دهندمی یاد شما به گام موسسه که

 بیاید.

 امتحانی رشته تخصصیهای توانمندی آموزش
 را خود تسلط و کرده بیان را امتحانی رشته با ارتباط در خودهای توانایی است موظف داوطلب قسمت این در

 شتهر دکتری مقطع در تحصیل برای را خود شایستگی باید داوطلب هر ایستگاه این در. دهد نشان اوراند به

    .نماید اثبات مصاحبه جلسه در اضرح داوران به امتحانیش



 

 
 

 

 ینا معمول طور به اما نمایند جابجا یا و افزایش را ها ایستگاه چیدمان توانندمی ها گروه که است ذکر شایان

های دانشگاه اساتید از نفر 35 موجود ایستگاه 0 در. دارند وجود پزشکی علوم دکتری مصاحبه در ایستگاه 0

 و شوندمی خارج دیگری مسیر از و وارد مسیر یک از .دانشجویان کنندمی ارزیابی را اندانشجوی مختلف

 نجاما یکسان ها مصاحبه این درنتیجه. کنند حرکت بعدیهای ایستگاه طرف به باید و ندارند برگشت اجازه

 نبی تقریبا هایستگا هر برای شده داده اختصاص زمان. داشت نخواهد مصاحبه تداخل ها ایستگاه و شودمی

 .است دقیقه 35 الی 2
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