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 به نام خدا

 آموختگان داروسازی خارج از کشوری آزمون ارزشیابی دانشدوره زدهمیناودبرگزاری 
 

، به اطالع داوطـلبان و آگاهي ي علمبراي تمامي پويندگان عرصه پیروزيو آرزوي  يکتاسپاس به درگاه ايـزد  با

شنبه پنجآموختگان داروسازي خارج از كشور در روز ي آزمون ارزشیابي دانشهمین دورهديازرساند كه گرامي مي

 .طبق قوانین و مطابق با مندرجات اين اطالعیه برگزار خواهد شد 61/01/59

 

 ی پیش از آزمونمرحله

وزارت  «مركز خدمات آموزشي»در  تشکیل پروندهنسبت به بايد ابتدا  نويسي اينترنتي،پیش از نامداوطلبان محترم 

، بلوار ايوانک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 5، فاز (غرب)تهران، شهرک قدس )بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

و فقط افرادي كه توسط مركز خدمات آموزشي  نماينداقدام  (ي دوم، مركز خدمات آموزشي، طبقهAپزشکي، بلوک 

 .هستند رزشیابيااينترنتي در آزمون نويسي ناممعرفي شده باشند، واجد شرايط 

 

 :مدارك مورد نیاز برای تشكیل پرونده در مركز خدمات آموزشي

ي مقاطع اصل و كپي مدارک تحصیلي دريافتي از دانشگاه محل تحصیل، شامل مدرک نهايي و ريز نمرات كلیه -

 ي امور دانشجويي نمايندگيشعبه و مهر و امضاي به تصديق و تأيید ،تحصیلي كه صحت صدور و تعلق آن

 .جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه و تأيید وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد

نیاز بر اساس مدرک اخذ شده در خارج از مدرک پیش)ي سوابق تحصیلي قبلي در ايران اصل و كپي كلیه  -

 ...( دانشگاهي و پیش ، ديپلم،لیسانس ،فوق لیسانس ،كشور، اعم  از دكتري

 سنامهاصل و كپي شنا -

 اصل و كپي كارت ملي -

 اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافیت -

 جديد و زمان تحصیل هايگذرنامهاصل و كپي  -

 3×4عکس  -

ي تحصیلي به همراه تأيیديه و مهر نامهي پاياندر صورتي كه مدرک دريافتي، فوق لیسانس و باالتر باشد، ارائه :1ی نكته

هاي پژوهشي الزامي  ي فعالیت، مقاالت منتشره و كلیهCVاي از رساله به زبان فارسي، دانشگاه محل تحصیل، خالصه

 .است

 .ي مدارک، چنان چه به زباني غیر از انگلیسي باشند، الزامي استي رسمي كلیهي ترجمهارائه :2ی نكته
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  در آزمون نویسیی ناممرحله

آموختگان بايد آمادگي خود را جهت تشکیل پرونده، دانشي مدارک مورد نیاز و در صورت تکمیل بودن كلیه -

ها در لیست مركز نام آن تااعالم نمايند ( در مركز خدمات آموزشي)شركت در آزمون به كارشناس ارزشیابي 

 .خدمات آموزشي ثبت گردد

نويسي اينترنتي در سايت آموختگان موظفند در زمان تعیین شده، نسبت به نامدر نهايت، دانش -

www.sanjeshp.ir اقدام نمايند. 

در صورت تکمیل نشدن مدارک و اتمام مهلت ثبت نام، اين مركز هیچ گونه مسئولیتي در قبال عدم  امکان شركت  :نكته

 .آموختگان در آزمون را نخواهد داشت و آنان موظفند در آزمون بعدي شركت نماينددانش

 11/05/1959شنبه روز پنج 04:11آغاز و در ساعت  06/05/1959 روز شنبه 00:11از ساعت  :ثبت نامزمان 

 .يابدپايان مي

 :روش ثبت نام اینترنتي

 www.sanjeshp.irسايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشکي  مراجعه به  -0

پرداخت ، «ثبت نام جديد»پیوند  ،«ارزشیابيي آزمون دوره دهمینياز» ، پیوند«داروسازي»پیوندمراجعه به  -0

 دريافت كد رهگیريو ، تکمیل فرم ثبت نام ، ارسال مدارک(ريال 001110111) ي ثبت نامالکترونیکي هزينه

 :مدارك مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتي

 جاري گرفته شده باشدسال  ي يک قطعه عکس كه درتصوير اسکن شده -0

 ي اول شناسنامهي صفحهتصوير اسکن شده -0

 ي كارت مليتصوير اسکن شده -3

 . تهیه شودكیلو بايت  311تا  011حجم حدود  و jpgبا فرمت  بايدهر يک از تصاوير باال 

طريق سايت  از 14/10/1959 روز 10:00از ساعت كارت شركت در آزمون  :به جلسه ورود  توزیع كارت 

 .خواهد گرفتمذكور در اختیار داوطلبان قرار 

 :توجه مهم*** 

خود را در روز آزمون  همراه داشته  اصل كارت ملي و پرینت كارت ورود به جلسهان  باید داوطلب

 .باشند، در غیر این صورت از ورود آنان  به  سالن  برگزاری آزمون جلوگیری خواهد  شد

  

 

 

http://www.sanjeshp.ir/
http://www.sanjeshp.ir/
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 شرکت در آزمونی پس از مرحله

 :اندهاي مورد تائید وزارت بهداشت بودههايي كه در هنگام شروع به تحصیل، در لیست دانشگاهدانشگاه آموختگانِدانش. 1

واحد  0ي داروسازي، ملزم به گذراندن حداقل ي كل و باالتر در آزمون ارزشیابي رشتهاز نمره% 01در صورت احراز  -

 .دانشگاهي هستند هايكارآموزي در داروخانه

يا شركت مجدد در آزمون  ،واحد تکمیلي 00كل، ملزم به گذراندن حداقل  ياز نمره%  01تا  %51در صورت احراز  -

 .هستند( تکمیلي ينامه جهت شروع دورهمشروط به عدم دريافت معرفي)

 .ي كل، ملزم به شركت مجدد در آزمون هستنداز نمره% 51در صورت احراز كمتر از  -

ي داروسازي صادر پس از تأيید نمرات در كمیسیون ارزشیابي رشته فقطي تکمیلي، طي دوره براينامه معرفي: نکته

 .خواهد گرديد

 

 :هاي مورد تائید وزارت بهداشت نیستهايي كه در لیست دانشگاهآموختگان دانشگاهدانش. 2

به شرط آن كه تاريخ شروع به )اند التحصیل شدهفارغ نیستند،هايي كه در لیست وزارت متبوع افرادي كه از دانشگاه

داروسازي،  يي كسب شده در كمیسیون ارزشیابي رشته، با توجه به نمره(باشد 0112سال  از آگوست پیشتحصیل آنان 

 .در خصوص آنان تصمیم گیري خواهد شد

 

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي
 

 

 


