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  به نام خدا
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشي
  مركز سنجش آموزش پزشكي

  
صصي هاي تخپذيرش دستيار در رشته ي آزمون ان سي و يكمين دورهشدگي اعالم اسامي پذيرفتهاطالعيه

  )٩٦-٩٧پزشكي (سال تحصيلي دندان
  

ي اباعبداهللا اهللا (عج) به مناسبت ايام سوگوارتسليت به پيشگاه حضرت بقيهبا سپاس به درگاه خداوند متعال و با سالم درود و 
چنين ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مهر و تبريك به داوطلباني كه در اين آزمون الحسين (ع) و ياران باوفايش و هم

اي تخصصي هورودي پذيرش دستيار در رشتهي آزمون شدگان سي و يكمين دورهاند، به اين وسيله اسامي پذيرفتهپذيرفته شده
مصوب مجلس  %٥ي گردد. علت تأخير در اعالم نتايج اين آزمون، اعمال سهميه) اعالم مي٩٦-٩٧پزشكي (سال تحصيلي دندان

  باشد. اين سهميه در اين گزينش اعمال شده است.ي ششم توسعه آمده است)، ميمحترم شوراي اسالمي (كه در قانون برنامه
 ٣٧٨شدند. ظرفيت كليه رشته هاي اين آزمون نفر مجاز به انتخاب رشته/محل  ٥١٦نفر داوطلب حاضر،  ١٦٢١ر اين آزمون از د

پرداز هاي دولتي و شهريهنفر در دوره ٣٤١، و از ميان انتخاب رشته كنندگان بود نفر در دفترچه انتخاب رشته اعالم شده
مناطق محروم، رزمندگان و ايثارگران  ،و در سهميه هاي آزاد شاهد)بخشي از ظرفيت دانشگاه هاي آزاد اسالمي و (دانشگاه

ظرفيت مربوط به رشته هاي آسيب  ٣٧همچنين  اند.ذيرفته شدهپ مازاد نيروهاي مسلح %٥/٢، مازاد استعداد درخشان،  %٥و  %٢٥
  شناسي دهان و فك و صورت و بيماريهاي دهان و فك و صورت به دليل نداشتن متقاضي، خالي مانده است. 

شدگان الزم است جهت ثبت نام، بر اساس رشته و دانشگاه محل قبولي، اصل، كپي و اسكن مدارك مورد نياز را آماده پذيرفته
  شود، به آن دانشگاه مراجعه كنند.ي اينترنتي دانشگاه اعالم ميبندي كه در سامانهو طبق زمان

حضوري  يشدگان پيش از مراجعهشود، پذيرفتهها اعالم ميي اينترنتي دانشگاهي ثبت نام در سامانهنظر به اين كه زمان و نحوه
  ر مراجعه كنند.هاي مذكوهاي محل قبولي، بايد به سامانهبه 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 مغايرت و عدم صحت مدارك و د) مغايرت اطالعات اعالم شده، از ادامهمون، ج) در آز
  ها معرفي خواهد شد.ضمن لغو قبولي، داوطلب به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون



٢  

  
  ي آزاد:شدگان سهميهپذيرفته مورد نياز براي الف) مدارك

 ٣×٤قطعه عكس  ٦ .١
 تمام صفحات شناسنامه اصل و كپي .٢
 اصل و كپي پشت و روي كارت ملي .٣
 ي فراغت از تحصيل باشد)دهندهپزشكي عمومي (يا مدركي كه نشاني دنداننامهاصل و كپي دانش .٤

نان هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوارتبهشدگاني كه با استفاده از مقررات پذيرفته تبصره:
 التحصيل شده باشند.فارغ ٣١/٦/٩٦اند، بايد حداكثر تا شركت در آزمون بوده و ... مجاز به

 اشد.ي آقايان بي وضعيت نظام وظيفهدهندهاصل و كپي كارت پايان خدمات يا معافيت دائم يا مدركي كه نشان .٥
 ي راهنماي آزمون)ي وضعيت طرح نيروي انساني (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهمدرك نشان .٦

به پايان  ٣١/٦/٩٦ي مذكور را تا اند، بايد دورهشدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروي انساني بودهپذيرفته ر:تذك
 رسانده باشند.

 يي استاني (بر اساس مندرجات دفترچهكنندگان از سهميهي استفاده، ويژهاشتغال به كار در حال حاضرگواهي  .٧
 راهنما)

 ها)ها، نهادها و سازمانخانهمستخدمان وزارتي آخرين حكم كارگزيني (ويژه .٨
  

  ي رزمندگان و ايثارگران:شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته ) مداركب
ي رزمندگان و ايثارگران مستثنا شده تمام مدارك مورد نياز در بند الف (به جز مواردي كه براي مشموالن سهميه .١

 است)
 ي رزمندگان و ايثارگراناوطلب جهت استفاده از سهميهي وضعيت ددهندهاصل و كپي مدارك نشان .٢

  
  ي بومي (مناطق محروم):شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته ) مداركج

 تمام مدارك مورد نياز در بند الف .١
 ي راهنما)ي وضعيت بومي (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهاصل و كپي مدارك نشان .٢

  
  ي مازاد استعداد درخشان:شدگان سهميهمورد نياز براي پذيرفته ) مداركد

 تمام مدارك مورد نياز در بند الف .١



٣  

 ي راهنما)ي وضعيت استعداد درخشان (بر اساس مندرجات دفترچهدهندهاصل و كپي مدارك نشان .٢
  

  :نيروهاي مسلح %٥/٢ي مازاد شدگان سهميهه) مدارك مورد نياز براي پذيرفته
 تمام مدارك مورد نياز در بند الف .١
 هاي مسلحي مستخدمان نيروهي مربوط به كادر نيروهاي مسلح (به تأييد باالترين مقام مربوطه) ويژهگوااصل و كپي  .٢

  
  تذكرات مهم:

 گونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.ي انصراف بوده و هيچعدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر، به منزله .١
ي بعد رهحق شركت در آزمون دو، انصراف دهند يا براي ثبت نام مراجعه نكنند، شدگاني كه پس از ثبت نامپذيرفته .٢

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

ي حد نصابي است كه قانون معين كرده است. بنابراين، در صورتي كسب نمرهها، يكي از شرايط پذيرش در سهميه .٣
ن است چنين، ممكاند. همها حد نصاب الزم را كسب نكرده باشند، حائز شرايط پذيرش نشدهكه داوطلبان اين سهميه

 ته نشود.، پذيرفتر) ظرفيت را پُر كرده و داوطلب به رغم كسب حد نصابي بيشنفرات باالتر آن سهميه (با نمره
ود شي نهايي صادر ميكارنامه گان و مردودان)از پذيرفته شد اند (اعمّبراي افرادي كه انتخاب رشته/محل انجام داده .٤

اش، در مقايسه با ساير داوطلباني كه آن رشته/محل را انتخاب هاي انتخابيكه جايگاه داوطلب را در رشته/محل
 دهد.اند، نشان ميكرده

ي بومي (مناطق محروم)، هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضري به دانشگاه محل تعهد شدگان سهميهپذيرفته .٥
 شان قيد شده است.اند، اين موضوع در كارنامهپذيرفته شده» تعهد خاص بومي«هستند. افرادي كه با 

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي


