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  به نام خدا
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  مركز سنجش آموزش پزشكي

  
هاي ي آزمون پذيرش دستيار در رشتهمين دورهچهارشدگان سي و ي اعالم اسامي پذيرفتهاطالعيه

  )1399-1400پزشكي (سال تحصيلي تخصصي دندان
  

اند، به اين وسيله اسامي به داوطلباني كه در اين آزمون پذيرفته شده شادباشبا سپاس به درگاه خداوند متعال و با سالم و 
) 1399-1400ال تحصيلي پزشكي (سهاي تخصصي دنداني آزمون پذيرش دستيار در رشتهمين دورهشدگان سي و دوپذيرفته

  د.شواعالم مي
قبولي، اصل، كپي و اسكن مدارك مورد نياز را آماده شدگان الزم است جهت ثبت نام، بر اساس رشته و دانشگاه محل پذيرفته

  شود، به آن دانشگاه مراجعه كنند.اعالم ميمحل پذيرش ي اينترنتي دانشگاه بندي كه در سامانهو طبق زمان
ي حضوري شدگان پيش از مراجعهشود، پذيرفتهها اعالم ميي اينترنتي دانشگاهي ثبت نام در سامانهنظر به اين كه زمان و نحوه

  هاي مذكور مراجعه كنند.سامانهبه  20/8/99شنبه از روز سههاي محل قبولي، بايد به دانشگاه

  
  مدارك مورد نياز براي ثبت نام

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 

ي تحصيل فرد جلوگيري شده و العات اعالم شده، از ادامهمغايرت و عدم صحت مدارك و د) مغايرت اطدر آزمون، ج) 
  ها معرفي خواهد شد.ضمن لغو قبولي، داوطلب به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون

  

  ي آزاد:شدگان سهميهپذيرفته مورد نياز براي الف) مدارك
 3×4قطعه عكس  6 .1
 اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه .2

 ملي اصل و كپي پشت و روي كارت .3

 ي فراغت از تحصيل باشد)دهندهپزشكي عمومي (يا مدركي كه نشاني دنداننامهاصل و كپي دانش .4
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هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوانان رتبهشدگاني كه با استفاده از مقررات پذيرفته تبصره:
 التحصيل شده باشند.فارغ 31/7/99اند، بايد حداكثر تا و ... مجاز به شركت در آزمون بوده

 ي آقايان باشد.ي وضعيت نظام وظيفهدهندهاصل و كپي كارت پايان خدمات يا معافيت دائم يا مدركي كه نشان .5

 ي راهنماي آزمون)ي وضعيت طرح نيروي انساني (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهمدرك نشان .6

به پايان  31/6/99ي مذكور را تا اند، بايد دورهي انساني بودهشدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروپذيرفته تذكر:
 رسانده باشند.

ي ي استاني (بر اساس مندرجات دفترچهكنندگان از سهميهي استفاده، ويژهاشتغال به كار در حال حاضرگواهي  .7
 راهنما)

 ها)ها، نهادها و سازمانخانهي مستخدمان وزارتآخرين حكم كارگزيني (ويژه .8

  

  ي رزمندگان و ايثارگران:شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته مدارك )ب
ي رزمندگان و ايثارگران مستثنا شده تمام مدارك مورد نياز در بند الف (به جز مواردي كه براي مشموالن سهميه .1

 است)

 ايثارگراني رزمندگان و ي وضعيت داوطلب جهت استفاده از سهميهدهندهاصل و كپي مدارك نشان .2

  

  ي بومي (مناطق محروم):شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته ) مداركج
 تمام مدارك مورد نياز در بند الف .1

 ي راهنما)ي وضعيت بومي (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهاصل و كپي مدارك نشان .2

  

  ي مازاد استعداد درخشان:شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته ) مداركد
 مدارك مورد نياز در بند الف تمام .1

 ي راهنما)ي وضعيت استعداد درخشان (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهاصل و كپي مدارك نشان .2

  

  :نيروهاي مسلح %5/2ي مازاد شدگان سهميهه) مدارك مورد نياز براي پذيرفته
 تمام مدارك مورد نياز در بند الف .1

 ي مستخدمان نيروهاي مسلحمسلح (به تأييد باالترين مقام مربوطه) ويژههي مربوط به كادر نيروهاي گوااصل و كپي  .2

  



٣ 
 

  تذكرات مهم:
 گونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.ي انصراف بوده و هيچعدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر، به منزله .1

ي بعد حق شركت در آزمون دورهكنند، شدگاني كه پس از ثبت نام، انصراف دهند يا براي ثبت نام مراجعه نپذيرفته .2
هايي كه ملزم به پرداخت شهريه هستند (دانشگاه آزاد اسالمي و بخشي از ظرفيت محلشدگان رشتهرا ندارند. پذيرفته

 شوند.دانشگاه شاهد) مشمول مقررات اين بند نمي

رده است. بنابراين، در صورتي ي حد نصابي است كه قانون معين كها، كسب نمرهيكي از شرايط پذيرش در سهميه .3
چنين، ممكن است اند. همها حد نصاب الزم را كسب نكرده باشند، حائز شرايط پذيرش نشدهكه داوطلبان اين سهميه

 تر) ظرفيت را پُر كرده و داوطلب به رغم كسب حد نصاب، پذيرفته نشود.ي بيشنفرات باالتر آن سهميه (با نمره

شود ي نهايي صادر ميكارنامه گان و مردودان)از پذيرفته شد اند (اعمّرشته/محل انجام دادهبراي افرادي كه انتخاب  .4
اش، در مقايسه با ساير داوطلباني كه آن رشته/محل را انتخاب هاي انتخابيكه جايگاه داوطلب را در رشته/محل

 دهد.اند، نشان ميكرده

هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضري به دانشگاه محل تعهد ي بومي (مناطق محروم)، شدگان سهميهپذيرفته .5
 شان قيد شده است.اند، اين موضوع در كارنامهپذيرفته شده» تعهد خاص بومي«هستند. افرادي كه با 

  

 مركز سنجش آموزش پزشكي


