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 ندارد

 مرکز سنجش آموزش پزشکی –اوستا روبروی پارک  -و خ اسکندری بین خ دکتر قریب –خ آزادی  –تهران  آدرس :

   :021-66582541تلفن                                                                             :021-66582542نمابر 

            :صفحه الکترونیکی مرکز سنجش آموزش پزشکی  http://www.sanjeshp.ir 

 صفحه الكترونیكي معاونت آموزشي:    http://dme.behdasht.gov.ir 

 

 معاونت های محترم آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 

 با سالم و احترام

های علوم پایه )پزشکی و  آزمونداوطلبان در خصوص ثبت نام  7/8/99 مورخد /1917/501 پیرو نامه ی شماره   

 موارد ذیل را به استحضار می رساند: ،  99و پیش کارورزی آذر ماه دندانپزشکی( 

 های و آزمون صبح  8:30ساعت  6/9/99پنج شنبه مورخ صبح روز  پیش کارورزیمون زمان برگزاری آز -1

 خواهد بود. بعد از ظهر 14 بعداز ظهر همان روز ساعت  پزشکی  و دندانپزشکیعلوم پایه 

تعیین دانشگاههای محل برگزاری آزمون منوط به اعالم آمادگی دانشگاه و تایید ظرفیت سیستم های موجود،  -2

 انداردهای اعالم شده ی این مرکز می باشد.مطابق است

معاونت آموزشی وزارت متبوع )تصویر پیوست(  4/2/99د مورخ /265/500نامه ی شماره ی   7مطابق بند  -3

جزو تعداد دفعات مجاز داوطلب برای  99و شهریور  98شرکت در آزمون های فوق الذکر در دوره های اسفند 

 شرکت در آزمون محسوب نمی گردد.

ثبت     بایست قبل از می  صورت تمایل داوطلبان به شرکت در آزمون در دانشگاه های محل سکونت خود، در -4

، ضمن ثبت نام داوطلب مازادظرفیت داشتن نام با دانشگاه محل برگزاری آزمون هماهنگی شود و در صورت 

 شود.فی ، داوطلب با معرفی نامه نیز به دانشگاه مربوطه معر توسط دانشگاه محل تحصیل

متقاضیان آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی(  که در آن  در خصوص داوطلبان اتباع خارجی )صرفا   -5

دانشگاه تحصیل می نمایند، آزمون به دو زبان انگلیسی و فارسی برگزار می گردد، این گروه از داوطلبان در 

گردند و چنانچه برای این گروه از داوطلبان ، زمان ثبت نام با عنوان تبعه خارج از کشور مشخص و ثبت نام 

در سامانه مرکز سنجش اعالم گردد. در صورت استفاده  سواالت انگلیسی مورد نیاز است، در زمان ثبت نام 

 داوطلبان تبعه از سواالت انگلیسی، وقت اضافی به ایشان داده نخواهد شد. 

 

 

 

 

 رونوشت
 سرکار خانم بنه گزی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د بوشهر  -شمی سرکار خانم ها

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/

