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 به نام خدا

 ی نظریمرحله –پزشكی خارج از كشور آموختگان دندانی آزمون ملی دانشدوره نیمشش

 (1931ماه سال  ید 16)

 

ي علم و آگاهي، به اين وسيله به اطالع با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه

پزشكي ي دنداني آزمون ملي دانش آموختگان خارج از كشور در رشتهدوره نيمششرساند كه داوطلبان گرامي مي

-به ويژه مفاد دستورالعمل اجرايي آزمون ملي دانش)طبق قوانين و مقررات ( 1931ماه سال  يد 16)عمومي 

 .و مطابق مندرجات اين اطالعيه برگزار خواهد شد( پزشكي عموميي دندانآموختگان خارج ازكشور در رشته

پايان  55/09/5991شنبه روز پنج 00:11آغاز و در ساعت  06/09/5991 روز شنبه 10:11از ساعت : مان ثبت نامز

 .يابدمي

داده يا آن را  تشكيل پروندهوزارت متبوع  «مركز خدمات آموزشي»داوطلبان پيش از ثبت نام اينترنتي، بايد در 

پزشكي و تخصصي ي شوراي آموزش دندانفقط افرادي كه توسط مركز خدمات آموزشي به دبيرخانه. كنند تكميل

از اگوست  پسهاي ورودي)معرفي شده باشند، واجد  شرايط ثبت نام و مجاز به شركت در آزمون جايابي هستند 

0113.) 

 :روش ثبت نام اینترنتي

 www.sanjeshp.irزش پزشكي  سايت اينترنتي مركز سنجش آمومراجعه به  -1

، (ريال 101110111) ي ثبت نامپرداخت الكترونيكي هزينه ،«مليي آزمون دوره پنجمين» پيوندمراجعه به  -0

 دريافت كد رهگيريو ، تكميل فرم ثبت نام ارسال مدارك

 :مدارك مورد نيازجهت ثبت نام اینترنتي

 سال جاري گرفته شده باشد ي يك قطعه عكس كه دراسكن شده تصوير -1

 ي اول شناسنامهي صفحهتصوير اسكن شده -0

 ي كارت مليتصوير اسكن شده -9

 . تهيه شودكيلو بايت  911تا  111حجم حدود  و jpgبا فرمت  بايدهر يك از تصاوير باال 

طريق سايت مذكور  از 54/50/5991 روز 50:00از ساعت كارت شركت در آزمون  :به جلسه ورود  توزیع كارت 

خود را  اصل كارت مليو  پرینت كارت ورود به جلسهان  باید داوطلب)خواهد گرفت در اختيار داوطلبان قرار 

در روز آزمون  همراه داشته باشند، در غير این صورت از ورود آنان  به  سالن  برگزاري آزمون جلوگيري 

 .(خواهد  شد
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 :منابع آزمون 

در سايت  31پزشكي خارج از كشور سال ي دندانآموختگان رشتهآزمون ملي دانش اختصاصيمنابع بخش  .1

آموختگان خارج از دانش مليمنابع آزمون »، پيوند «هامنابع آزمون»، پيوند www.sanjeshp.irسنجش 

 .قابل دسترسي است« 1931 پزشكي سالدندان يكشور رشته

در  31پزشكي خارج از كشور سال ي دندانآموختگان رشتهي آزمون ملي دانشعلوم پایهمنابع بخش  .0

 يمنابع امتحان جامع علوم پايه»، پيوند «هامنابع آزمون»، پيوند www.sanjeshp.irسايت سنجش 

 .قابل دسترسي است «19/19/39آخرين ويرايش ( pdf) 30 پزشكي شهريور ماه سالپزشكي و دندان

 :زمان آزمون

 .گرددبرگزار مي 56/50/5991شنبه پنجروز  صبح 9رأس ساعت  اختصاصيآزمون دروس  .1

 .گرددبرگزار مي 56/50/5991شنبه پنجروز  (بعد از ظهر 2) 54رأس ساعت  علوم پایهآزمون دروس  .0

 برگزار خواهد شد تهرانهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقر در در يكي از دانشگاه :مكان آزمون

 .شودكه نشاني دقيق آن روي كارت ورود به جلسه درج مي

ي درخواست كتبي اند، با ارائهدر آزمون جامع علوم پايه شركت كرده و قبول شده پيش از اينداوطلباني كه  :تذكر

 .ي آزمون شركت نكننداستفاده و در بخش علوم پايه قبليي قبولي از نتيجهتوانند ميبه مركز خدمات آموزشي، 

 :ي نظريپس از آزمون مرحله

 .اعالم خواهد شداسامي قبول شدگان در سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي  -

ي عملي آزمون به دانشگاه علوم پزشكي مرحلهي نظري آزمون، جهت شركت در قبول شدگان در مرحله -

 .معرفي خواهند شدتهران 

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي
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