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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
معاونت آموزشي

مركز سنجش آموزش پزشكي

اطﻼعيهي اعﻼم اسامي پذيرفته شدگان سي و سومين دورهي آزمون ورودي پذيرش دستيار در رشتههاي
تخصصي دندانپزشكي )سال تحصيلي (٩٨-٩٩

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سﻼم و درود و تسليت به پيشگاه حضرت بقيه ااﷲ )عج( به مناسبت ايام

سوگواري اباعبدااﷲ الحسين )ع( و ياران باوفايش و همچنين تبريك به داوطلباني كه در اين آزمون پذيرفته شدهاند،
به اين وسيله اسامي پذيرفته شدگان سي و سومين دوره ي آزمون ورودي پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي
دندانپزشكي )سال تحصيلي  (٩٨-٩٩اعﻼم مي شود .

در اين آزمون از  ١٦٢٥نفر داوطلب حاضر ٥٤٦ ،نفر مجاز به انتخاب رشته/محل و از ميان آنان ٣٣٦ ،نفر پذيرفته

شدهاند .پذيرفته شدگان ﻻزم است جهت ثبت نام ،بر اساس رشته و دانشگاه محل قبولي ،اصل ،كپي و اسكن
مدارك مورد نياز را آماده و طبق زمانبندي كه در سامانه ي اينترنتي دانشگاه اعﻼم مي شود ،به آن دانشگاه مراجعه

كنند .نظر به اين كه زمان و نحوه ي ثبت نام در سامانهي اينترنتي دانشگاهها اعﻼم مي شود ،پذيرفته شدگان

پيش از مراجعهي حضوري به دانشگاههاي محل قبولي ،بايد به سامانه هاي مذكور مراجعه كنند .
مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

 .١شش قطعه عكس  ٤*٣جديد

 .٢اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه
 .٣اصل و كپي پشت و روي كارت ملي

 .٤اصل و كپي دانشنامهي دندانپزشكي عمومي )يا مدركي كه نشاندهندهي فراغت از تحصيل باشد(

تبصره :پذيرفته شدگاني كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر ،استعدادهاي درخشان ،قانون تسهيل ازدواج

جوانان و  ...مجاز به شركت در آزمون بوده اند ،بايد حداكثر تا  ٩٨/٦/٣١فارغ التحصيل شده باشند .

 .٥اصل و كپي كارت پايان خدمات يا معافيت دائم يا مدركي كه نشاندهندهي وضعيت نظام وظيفهي آقايان باشد .
 .٦مدرك نشاندهندهي وضعيت طرح نيروي انساني )بر اساس مندرجات دفترچه ي راهنماي آزمون(

تذكر :پذيرفته شدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروي انساني بوده اند ،بايد دورهي مذكور را تا  ٩٨/٦/٣١به

پايان رسانده باشند.

 .٧گواهي اشتغال به كار در حال حاضر ،ويژهي استفاده كنندگان از سهميهي استاني )بر اساس مندرجات

دفترچهي راهنما(

 .٨آخرين حكم كارگزيني )ويژهي مستخدمان وزارتخانه ها ،نهادها و سازمانها(

 .٩اصل و كپي مدارك نشاندهندهي وضعيت بومي )بر اساس مندرجات دفترچهي راهنما(

 .١٠اصل و كپي گواهي مربوط به كادر نيروهاي مسلح )به تأييد باﻻترين مقام مربوطه( ويژهي مستخدمان نيروهاي
مسلح
تذكر:

مدارك مورد نياز بايد به دانشگاه محل پذيرش ارائه شود و اين مدارك توسط دانشگاه مورد بررسي قرار خواهد

گرفت .در صورت محرز شدن

الف( عدم رعايت ضوابط و مقررات توسط داوطلب،

ب( واجد شرايط نبودن فرد جهت شركت و پذيرش در آزمون،

ج( مغايرت و عدم صحت مدارك

د( مغايرت اطﻼعات اعﻼم شده،

از ادامه ي تحصيل فرد جلوگيري شده و ضمن لغو قبولي ،داوطلب به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها
معرفي خواهد شد.
توجه:

 .١عدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر ،به منزلهي انصراف بوده و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته

نخواهد شد.

 .٢پذيرفته شدگاني كه پس از ثبت نام ،انصراف دهند يا براي ثبت نام مراجعه نكنند ،مطابق با مقررات مندرج در

دفترچهي راهنما برخورد خواهد شد.

 .٣يكي از شرايط پذيرش در سهميه ها ،كسب نمره ي حد نصابي است كه قانون معين كرده است .بنابراين ،در

صورتي كه داوطلبان اين سهميه ها حد نصاب ﻻزم را كسب نكرده باشند ،حائز شرايط پذيرش نشده اند .همچنين،

ممكن است نفرات باﻻتر آن سهميه )با نمرهي بيشتر( ظرفيت را پُر كرده و داوطلب به رغم كسب حد نصاب،

پذيرفته نشود.

 .٤براي افرادي كه انتخاب رشته/محل انجام دادهاند )پذيرفته شدگان و مردودان( كارنامهي نهايي صادر مي شود

كه جايگاه داوطلب را در رشته/محلهاي انتخابي اش ،در مقايسه با ساير داوطلباني كه آن رشته/محل را انتخاب

كرده اند ،نشان مي دهد .اين كارنامه متعاقبا در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي در دسترس داوطلبان خواهد

بود.

 .٥پذيرفته شدگان سهميهي بومي )مناطق محروم( ،هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضري به دانشگاه

محل تعهد هستند .افرادي كه با »تعهد خاص بومي« پذيرفته شده اند ،اين موضوع در كارنامه شان قيد شده است.

مركز سنجش آموزش پزشكي

