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 : داوطلب گرامی  

     با دقت محل را /انتخاب رشته فرم ،دقيق اين راهنما یضمن مطالعه ، لطفاًمحل تحصيل /انتخاب رشته اینترنتی بودنبا توجه به

 :مرکز سنجش آموزش پزشكی به آدرس به سايتاطالعات  یجهت دريافت کليه به اين منظور کافی است .يديتكميل نما

http://sanjeshp.ir مراجعه شود . 
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 مياهلل الرحمن الرح بسم

 :مقدمه

د يامبا و  ،یعلم و آگاه یندگان و پژوهندگان عرصهيپو یتمام یبرای اله قيتوف یزد منان و آرزويکران به درگاه ایبا سپاس ب     

های دستياری رشتهقطع رش دانشجو در ميآزمون پذدر محل تحصيل /انتخاب رشتهط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز یبرا یسربلند

 .شودمیر اعالم يعهد و متخصص به شرح زمت یانسان یروين نيمأبا هدف ت ،99سال  پزشكیتخصصی دندان

تا بتوانند با آگاهی از وضعيت  شده استعلمی در اختيار داوطلبان قرار داده  یکارنامهابتدا  ،99سال  دستياری دندان پزشكیدر آزمون 

 روز 10:11ساعت  تا 30/0/11 شنبهودروز  00:11ساعت  ازمحل /زمان انتخاب رشته. تری را انجام دهندعلمی خود، انتخاب دقيق

 .(استپذير امكانمحل تحصيل نيز /رشتهويرايش انتخاب  در همين بازه،) .خواهد بود 7/7/11دوشنبه 

 
 

 

 ضوابط آزمون -بخش اول

 
 

 
 

 . استو دريافت  مشاهدهقابل   http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشكی به آدرس  تیاينترن یرنامه فقط از طريق سامانهکا

 :استحاوی اطالعات زير اين کارنامه . کنندو دريافت  مشاهدهخود را  یکارنامه ،کد رهگيری کردنتوانند با وارد داوطلبان می

 یرتبه -6 ، ورتبه در سهميه -5 ،به درصد ترازکل  ینمره -4 ،دروس امتحانی به درصد خام ینمره -3 ،سهميه -2 ،مشخصات فردی -1

 (.رتبه آزاد)بدون اعمال سهميه  ،داوطلبان همان رشته تمامکل داوطلب در بين 

يد شرايط، مدارك و أيت یو به منزله شدهکه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج است بر اساس اطالعاتی  کارنامهمندرج در اطالعات 

  .باشدنمی اطالعات اعالم شده از سوی داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشكی

نام، نوع ثبتدر صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ...( قبل يا بعد از پذيرش، طی دوره تحصيل و)در هر مرحله از آزمون 

طبق ضوابط ، نادرستيا ناقص يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك /سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و

يا لغو قبولی در  از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش) توسط مرکز سنجش آموزش پزشكی اقدام الزم بعمل خواهد آمد

 (.آزمون

هر مرحله از تحصيل، متخلف به  بر محروم شدن فرد درعالوه  ،محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيلدر صورت 

 .معرفی خواهد شد( مجلس شورای اسالمی یبر اساس مصوبه)وزارت متبوع  یهاآزمون ات درتخلفت بدوی رسيدگی به أهي

پذيرفته شدن  یشده است و به منزله صادرو نمرات اکتسابی داوطلب اوليه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام  یکارنامه 

  . کندمحل تحصيل خود اقدام /نسبت به انتخاب رشته ،داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن. باشدداوطلب نمی

 : آزمون اوليه نتيجه اعالم کارنامه –1
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نخواهد و متعاقباً اقدامی ميسر  استمحل و آزمون /انصراف از انتخاب رشته ینزلهمحل در زمان مقرر، به م/عدم انتخاب رشته :تذكر مهم

 . بود

 

 :محل تحصيل /افراد مجاز به انتخاب رشته-0-0

مجاز به ( قابل کسب ینمره% 55) پزشكی و تخصصی، کسانی که حد نصاب نمره را کسب کرده اندی شورای آموزش دندانبر اساس مصوبه

 . محل هستند/ انتخاب رشته

 :داوطلب  یكل تراز و رتبه یروش محاسبه نمره-0-2

 .استکل هر داوطلب به شرح زير  یتراز هر درس و نمره یخام به درصد و نمره ینمره یروش محاسبه

 

 :آن یمحاسبه چگونگیبه درصد و  خام ینمره – 0-2-0

 
اين نمره به شرح زير  یمحاسبهروش که  دهشرصد محاسبه و درج د، نمرات خام هر درس به دکنداوطلب دريافت میی اوليه که در کارنامه

 .است

 .استعدد  Nتعداد سؤال هر درس  -1

نمره  1و به هر سؤال صحيح  نمره 3توجه به امتياز  با .سؤال پاسخ غلط داده است nسؤال پاسخ صحيح و به تعداد  nداوطلب به تعداد  -2

 .شوداکتسابی اين درس از طريق فرمول زير محاسبه می ینمرهبه هر سؤال غلط، ( -1) منفی

1 n -n3  = نمره خام درسi ام 

 :شوداين نمره به درصد تبديل می  

     
     

  
 ام   iنمره خام به درصد درس             

 

 .درج شده است در کارنامه اين عدد و( NKH i) به درصد بودهام  iدرس که عدد حاصل نمره خام 

-سؤال باقی مانده صحيح می  N، اين سؤاالت حذف شده و تعداد باشدسؤاالت غلط  تعدادی از طبق کليد نهايی يک درس در اگر :0تبصره 

 . باشد

 :ی كل ترازمحاسبه نمره-0-2-2

 

 .محاسبه شده است(  NKH i) خام به درصد یعدد نمره mدرس امتحانی،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 

(  NKH i)عبارتی ه ب .شودمی(  NT i)تراز  یتبديل به نمره ،(NKH i)خام به درصد  یاکتسابی، نمره یدر هر درس با کمک ماکزيمم نمره

 .شودتبديل می(  NT i)ام به نمره تراز  iنمره خام به درصد درس 

-از طريق فرمول زير محاسبه می ( NKLT j)، نمره کل تراز مربوطه یرشته ها درآنضرايب  ودروس مختلف ( NT i) ترازبا داشتن نمرات 

 . شود
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 .استام   iضريب درس   تخصصی و یکل در هر يک از ده رشته ی، نمره           که در آن 

 .شودکل تعيين می یکل در کارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره یاين نمره .استنمره اين براساس پذيرش افراد 

 

 

 

 ( ی تخصصیی همان رشتهويژه) کل تراز به درصد ینمرهاساس بر پزشكی، ی آزمون دستياری دندانهادر هر يک از رشتهگزينش دانشجو 

لذا داوطلب موظف است بر . انجام خواهد شد تعيين شده، توسط خود داوطلب کهمحل /اولويت انتخاب رشته وسهميه  مندرج در کارنامه،

  . کندمحل تحصيل خود اقدام  /شخصی نسبت به انتخاب رشته یعالقه و امتحانی یاکتسابی، ظرفيت موجود در رشتهتراز کل  یاساس نمره

 

 

داوطلبان الزم است تا عالوه بر توضيحات قبلی، . ی راهنمای آزمون آمده استها، پيش از اين در دفترچهجزئيات مقررات مربوط به سهميه

 :موارد زير را با دقت مطالعه فرمايند

 رزمندگان و ایثارگران سهميه  -3-0

 

  .(باشندمی حضور داوطلبانه در جبهه دارایفقط رزمندگانی که )رزمندگان  -الف

 یجامعه ، «... ششم توسعه یسالهپنج» یبرنامه 95 یادهم و ايثارگران به رسانیخدمت جامع قانون اساس بر)ايثارگران  -ب

 .(هستندماه حضور داوطلبانه در جبهه  6رزمندگانی که حداقل دارای همسر و فرزندان  - امور ايثارگران و شهيد هدف بنياد

ساله قانون برنامه پنج 95 یو ماده آن یجامع خدمات رسانی به ايثارگران و اصالحيهقانون گزينش داوطلبان برای اين سهميه، براساس    

و ايشان و همسر و فرزندان  %25 سهميه اختصاصی برای جانبازان زير% 5سهميه ورود با "، ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 . گيردصورت می ،". افزايش يابد% 35به ،جبهه ماه حضور داوطلبانه در 6با حداقل  رزمندگان همسر و فرزندان

نمره گزينش آزاد توسط  %05کسب حداقل  ؛باتوجه به مصوبات. )باشدسنجش و پذيرش در اين سهميه به شرط کسب حدنصاب علمی می

باشند جبهه میی که فقط دارای حضور داوطلبانه در نمره گزينش آزاد توسط رزمندگان %05و کسب حداقل (بند ب فوق الذکر) ايثارگران

 ((بند الف فوق الذکر)

 :اختصاص دارد به دو گروه زير  کل از ظرفيت پذيرش % 3-0-0-52

شاهد، :فرزند و همسر  - هآزاد -% 25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -% 25باالتر از جانباز : شامل  ايثارگران -الف -3-0-0

 ،مفقود االثر، آزاده

 باشندرزمندگانی که دارای حضور داوطلبانه در جبهه میفقط رزمندگان  -ب -3-0-0 

 :روش گزینش – 2

 

    :های مختلف آزمون يهسهم -3
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 :اختصاص دارد به دو گروه زير  از ظرفيت پذيرش کل 3-0-2-5%

  % 25جانباز کمتر از فرزند و همسر  -% 25کمتر از جانباز  -الف-3-0-2 

 .باشندماه حضور داوطلبانه در جبهه می 6همسر و فرزندان رزمندگانی که دارای حداقل  -ب-3-0-2 

 سهميه آزاد -3-2

 

 سهميه بومی-3-3

 

محل های موجود به /محل می توانند با توجه به رتبه ی خود و عالقه مندی، نسبت به انتخاب رشته/داوطلبان بومی هنگام انتخاب رشته 

پذيرش اين داوطلبان با رعايت ترتيب اولويت انتخاب های آنان و . اقدام نمايند( بومی)و تعهد خاص ( کليه داوطلبان)تفكيک تعهد عام 

 .  انجام خواهد شد( در سهميه ی آزاد پذيرش آزادنمره ی % 05از جمله، کسب ) وطه ساير ضوابط مرب

 

 استعداد درخشانمازاد سهميه  -3-4

 

% 95امتياز شده اند، در صورت کسب   45مازاد استعداد درخشان که موفق به کسب حداقل  %15اوطلبان واجد شرايط سهميه د  

 .هستند با استفاده از اين سهميهمحل انتخابی، مشمول قوانين پذيرش / حد نصاب پذيرش داوطلبان آزاد در رشته 

 (درصد 5/2)سهميه مازاد كادر نيروهای مسلح  -3-5

 

 چهارمينبه داوطلبان حائز شرايط سهميه کادر نيروهای مسلح تعلق می گيرد که با رعايت ضوابط مندرج در راهنمای سی و  -

های تخصصی نسبت به انتخاب رشته ، می توانند صرفاًپزشكیدندان آزمون پذيرش دستيار در رشته های تخصصی یدوره

پزشكی ترميمی، پزشكی کودکان، دندانجراحی دهان و فک و صورت، پريودانتيكس، اندودانتيكس، پروتزهای دندانی، دندان

( به استناد مكاتبه ستاد کل نيروهای مسلح) های دهان و فک و صورتبيماریارتودانتيكس، راديولوژی دهان و فک و صورت و 

 .اقدام نمايند

درصد  5/2محل مربوطه و فقط در قالب سهميه /نمره پذيرش آزاد در رشته% 05پذيرش داوطلبان مذکور، تنها در صورت احراز  -

 .امكان پذير است
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 55توانند حداکـثر اند، میآزمون مجاز به انتخاب رشـته شدهکل ی نمره% 55 که با در نظر گرفتن احراز حداقلتنها داوطلبانی  -

ی خـود را به ترتيب مورد عالقه( پزشكی و تخصصیبه استناد مصوبه سی و هفتمين نشست شورای آموزش دندان)محل /رشته

شنبه دوروز  00:11از ساعت محلی که در سايت مرکز سنجش آموزش پزشكی /اولويـتِ مورد نظر، در فرم انتخاب رشته

بومی، می  یمتقاضيان سهميه. گيرد، انتخاب نماينددر اختيار آنان قرار می 7/7/11دوشنبه  روز 10:11تا ساعت  30/0/11

ی معيار پذيرش داوطلبان ابتدا نمره. محل بومی را نيز انتخاب نمايند/رشته 55محل آزاد خود، /انتخاب رشته 55توانند در همان 

 .محل انتخابی داوطلب خواهد بود/کسب شده و  سپس اولويت رشته

 .از آزمون است ی انصرافی زمانی تعيين شده، به منزلهمحل در بازه/عدم انتخاب رشته: 1تذکر  -

پزشكی و تخصصی به آدرس ی شورای آموزش دندانپزشكی در سايت دبيرخانههای دستياری دندانی دورهنامهآئين: 2تذکر  -

ضروری است . ها قابل دسترسی استنامهدر بخش مصوبات و آئين http://gpde.behdasht.gov.irالكترونيكی 

 .محل نمايند/ی مذکور، اقدام به انتخاب رشتهنامهی دقيق آئينداوطلبان پس از مطالعه

نظام )پزشكی به بخش پنجم جهت اطالع از ضوابط مربوط به تغيير رشته، انتقال، جا به جايی و ميهمانی دستياران دندان -

 .مراجعه شود 39تا  34های ی مورد اشاره، مادهنامهآئين( آموزشی

 .ی مذکور مراجعه شودنامهآئين 14و  13های پزشكی به مادهياران دندانجهت اطالع از ضوابط مربوط به تعهدات خدمت دست -

-وزارتخانهی مربوطه، قبول شدگانی که در استخدام پزشكی و تبصرههای دستياری دنداننامه دورهآئين 13به استناد بند ج ماده  -

باالترين مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستياری باشند، موظفند تا حكم ماموريت آموزشی با امضای ها میسازمان ها، نهادها و

در صورت . اين افراد شهريه پرداز تلقی شده و موظف به پرداخت شهريه توسط خود و يا سازمان ذيربط می باشند. ارايه دهند

ه حقوق و پرداخت شهريه توسط سازمان مربوطه، اين افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود بوده و بديهی است ک

 .مزايای خود را از محل تعهد دريافت می کنند

در صورت عدم پرداخت شهريه توسط فرد داوطلب و يا سازمان مربوطه، مجوز اعالم فراغت از تحصيل ايشان تنها در صورت  -

 .پرداخت يكجای شهريه کل دوره به دانشگاه محل تحصيل، صادر خواهد گرديد

های دستياری دندانپزشكی در صورتی که پذيرفته شده در زمان تعيين شده ثبت نام ننموده و  آئين نامه دوره 35به استناد ماده  -

يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايد، منصرف از تحصيل محسوب شده و به مدت دو سال از شرکت در آزمون 

، عالوه بر دو سال محروميت از (راف قطعیپس از انص)دستياری محروم خواهد شد و در صورت انصراف پس از شروع دوره 

پزشكی و تخصصی که محاسبه آن توسط دبيرخانه شورای آموزش دندان)شرکت در آزمون دستياری،  ملزم به پرداخت غرامت 

 .خواهد شد( انجام می گردد

پزشكی در سايت دندانهای کشوری ی آزموننامهپزشكی و آئينی خدمات قانونی متعهدان خدمت دنداننامهآئين: 3تذکر  -

 .شودی آن به داوطلبان توصيه میپزشكی و تخصصی قابل دسترسی است که مطالعهی شورای آموزش دنداندبيرخانه

 .ی خوابگاه به پذيرفته شدگان آزمون دستياری ندارندها تعهدی در قبال ارائهدانشگاه  -

واحد خوراسگان و دانشگاه شاهد برای  -واحد تهران، آزاد اسالمی -اسالمیهای آزاد های آزاد در دانشگاهی پذيرشميزان شهريه  -

 .هر سال تحصيلی بر اساس مصوبات هيئت امنای دانشگاه محل تحصيل خواهد بود
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 بايد ،ایو شهريهی اعم از دولت ،هاها و شرايط دانشگاهمحل/رشته یکليه یکامل موارد فوق و مالحظه یپس از مطالعه گرامی،داوطلب 

به  ،محل تحصيل /رهگيری خود، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته اينترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن کد یاز طريق سامانه

 بنابراين. استفردی  یاش بر اساس عالقههای انتخابیاولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاهالزم به توضيح است . کنيدشرح زير اقدام 

 .دهدها، داوطلب تحصيل در آن مرکز را ترجيح میدانشگاهی باشد که در مقايسه با ساير دانشگاه/، رشتهبهتر است انتخاب اول

ها را انتخاب نمايند که حائز شرايط توانند اين سهميهتنها کسانی می ی بومی هستند وها مربوط به سهميهمحل/برخی از رشته: تذکر

 .ی آزاد اختصاص خواهد يافتهای مذکور به سهميهدر صورت عدم تكميل ظرفيت توسط داوطلبان بومی، ظرفيت. بومی باشند

 ،التحصيل شوندفارغ بايد 31/56/99تاريخ تا  (با عنايت به مندرجات دفترچه راهنمای آزمون)نشجويان سال آخر که دا نظر به اين -5-1

اند، از تكميل فرم انتخاب که مجاز به شرکت در آزمون نبوده کسانی که بعد از تاريخ مذکور فارغ التحصيل خواهند شد به دليل اين

 .کنندمحل تحصيل خودداری /رشته

الزم به توضيح است در صورت عدم . کنندمحل تحصيل خود اقدام /در مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته بايدداوطلبان  -5-2

صورت حضوری يا کتبی يا ارسال از طريق ه گونه فرمی که ب اينترنتی در زمان مقرر، متعاقباً هيچ یتكميل فرم مربوطه از طريق سامانه

عات مربوطه بعد از ثبت نهايی و يا پس از ارسال شود يا داوطلبی خواهان تغيير، افزايش، کاهش و يا ابطال در اطال e.mailپست و 

 .زمان مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد

 :تذكر مهمچند 

 .دشوانصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف می یمحل تحصيل در زمان مقرر، به منزله/عدم تكميل فرم انتخاب رشته -الف

 .نيستبل تمديد محل تحصيل، قا/مهلت تعيين شده جهت انتخاب رشته -ب

 .محل تحصيل خود اقدام نمايند/زمان می توانند نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشتهداوطلبان دقت نمايند به طور هم -ج

 2 یاولين دانشگاه مورد نظر را وارد نموده و سپس شماره ،1 یپس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت بندی، به ترتيب از شماره -5-3

 .ديرا تكميل نماي ...و 

پذير است، داوطلبان در انتخاب اين با پرداخت شهريه امكان( طبق جدول)ها محل/از آن جائی که تحصيل در برخی از رشته -5-4

 .محل ها توجه الزم را مبذول نمايند/رشته

جايی يا هبجا یتوان از گزينهآسانی میصورت پذيرد، به يا حذف جايی هبهای انتخاب شده نياز است جاکه در اولويت در صورتی -5-5

ثبت  یدقت شود در صورت فشردن گزينه. پذير استثبت نهايی امكان یالبته اين عمل پيش از فشردن گزينه. حذف استفاده نمود

 .پذير نخواهد بودجايی يا حذف امكانهبنهايی، جا
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 .ثبت نهايی خودداری شود یاز فشردن گزينههای مورد نظر وارد نشده، اولويت یکه کليه تا زمانی -5-6

 .استاین مراحل قبل از فشردن گزینه ثبت نهایی قابل انجام  یكليه: دقت شود

 .ثبت نهايی زده شود یهای انتخابی، گزينهپس از تكميل مراحل ثبت اولويت -5-0

 .داری شودنت گرفته شده و جهت مراحل بعدی نگهثبت نهايی، فرم مربوطه پري یمراحل و فشردن گزينه یپس از پايان کليه -5-0

 .گيری نخواهد بودکه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايی از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پی در صورتی: تذکر مهم

دقيق  یپس از مطالعه بنابراين. استداوطلب  یعهده رمحل تحصيل ب /مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته -5-9

دليل تكميل اطالعات ه هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده ب ديگر، عبارته ب ؛دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود نمايد

 .نيستمورد پذيرش ...  توسط اشخاص ديگر يا کافی نت و

 

 

 

   

 

 

 

داوطلبان بر اساس جدول . است  1شماره ای به شرح جدول های پذيرنده دانشجو اعم از دولتی عادی و شهريهظرفيت پذيرش دانشگاه 

 .اقدام نماينددر سايت نسبت به تكميل فرم مربوطه  ،تعيين نمايند و سپس در زمان مقرر مذکور ابتدا انتخاب خود را

. مراجعه فرماييد ی راهنمای آزموندفترچه 0-2ی و جدول شماره «ج»ی بومی به بند از جزئيات مقررات و ظرفيت سهميه برای اطالع

 (.2جدول )جدول مذکور در پايان همين دفترچه نيز آمده است 
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 توضيحات ظرفيت بومی ظرفيت آزاد دانشگاه رشته ردیف

     3 اصفهان ارتودانتيكس 1

     2 اهواز ارتودانتيكس 2

     2 بابل ارتودانتيكس 3

     2 تبريز ارتودانتيكس 4

     3 تهران ارتودانتيكس 5

 با پرداخت شهريه   3 آزاد تهران ارتودانتيكس 6

 با پرداخت شهريه   3 آزاد خوراسگان ارتودانتيكس 7

     1 شاهد ارتودانتيكس 8

 با پرداخت شهريه   1 شاهد آزاد ارتودانتيكس 9

     2 شهيد بهشتی ارتودانتيكس 10

     2 شيراز ارتودانتيكس 11

     2 قزوين ارتودانتيكس 12

   1 1 کرمان ارتودانتيكس 13

     2 گيالن ارتودانتيكس 14

     2 مشهد ارتودانتيكس 15

     3 همدان ارتودانتيكس 16

     2 يزد ارتودانتيكس 17

     3 اصفهان اندودانتيكس 18

   1 1 اهواز اندودانتيكس 19

   1 1 بابل اندودانتيكس 20

     3 تبريز اندودانتيكس 21

     3 تهران اندودانتيكس 22

 با پرداخت شهريه   3 آزاد تهران اندودانتيكس 23

 با پرداخت شهريه   2 آزاد خوراسگان اندودانتيكس 24

   1 2 زاهدان اندودانتيكس 25

     1 شاهد اندودانتيكس 26

 با پرداخت شهريه   1 شاهد آزاد اندودانتيكس 27

     3 شهيد بهشتی اندودانتيكس 28

   1 1 شيراز اندودانتيكس 29

   1 1 قزوين اندودانتيكس 30
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     3 کرمان اندودانتيكس 31

   1 3 مشهد اندودانتيكس 32

   1 2 همدان اندودانتيكس 33

   1 2 يزد اندودانتيكس 34

   1 1 اصفهان بيماری های دهان و فک و صورت 35

   2   بابل بيماری های دهان و فک و صورت 36
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   2 1 زاهدان بيماری های دهان و فک و صورت 41
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   2 1 مشهد آسيب شناسی دهان و فک و صورت 57
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   1 1 اهواز دندانپزشكی کودکان 127

   1 1 بابل دندانپزشكی کودکان 128

     2 تبريز دندانپزشكی کودکان 129

     3 تهران دندانپزشكی کودکان 130

 شهريهبا پرداخت    3 آزاد تهران دندانپزشكی کودکان 131

 با پرداخت شهريه   3 آزاد خوراسگان دندانپزشكی کودکان 132

     1 شاهد دندانپزشكی کودکان 133

 با پرداخت شهريه   1 شاهد آزاد دندانپزشكی کودکان 134

     3 شهيد بهشتی دندانپزشكی کودکان 135
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 توضيحات ظرفيت بومی ظرفيت آزاد دانشگاه رشته ردیف

   1 2 شيراز کودکاندندانپزشكی  136

   1 1 قزوين دندانپزشكی کودکان 137

   2 1 کرمان دندانپزشكی کودکان 138

     3 مشهد دندانپزشكی کودکان 139

   1 1 همدان دندانپزشكی کودکان 140

   1 1 يزد دندانپزشكی کودکان 141

     2 اصفهان راديولوژی دهان و فک و صورت 142

   1 1 اهواز و فک و صورتراديولوژی دهان  143

   1 1 بابل راديولوژی دهان و فک و صورت 144

     2 تبريز راديولوژی دهان و فک و صورت 145

     2 تهران راديولوژی دهان و فک و صورت 146

 با پرداخت شهريه   3 آزاد تهران راديولوژی دهان و فک و صورت 147

 با پرداخت شهريه   2 خوراسگانآزاد  راديولوژی دهان و فک و صورت 148

     1 شهيد بهشتی راديولوژی دهان و فک و صورت 149

     2 شيراز راديولوژی دهان و فک و صورت 150

     1 گيالن راديولوژی دهان و فک و صورت 151

   1   مشهد راديولوژی دهان و فک و صورت 152

     2 همدان راديولوژی دهان و فک و صورت 153

   1 1 يزد راديولوژی دهان و فک و صورت 154
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 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 آذربايجان غربی 1

 2 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 اردبيل 2

 01 1 1 2 1 2 1 5 1 5 1 اهواز 3

 0 5 5 5 1 1 1 2 1 5 5 ايالم 4

 4 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 بابل 5

 0 5 1 1 1 5 1 1 1 5 5 بندرعباس 6

 0 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 بوشهر 0

 0 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 چهارمحال و بختياری 0

 0 5 5 1 2 5 1 1 5 5 1 خراسان جنوبی 9

 7 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 خراسان شمالی 15

 2 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 رفسنجان 11

 02 5 2 2 2 2 2 5 5 1 1 زاهدان 12

 2 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 زنجان 13

 2 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 سمنان 14

 3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 قزوين 15

 7 5 5 2 5 1 1 1 1 5 1 کردستان 16

 3 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 کرمان 10

ماده واحده ی قانون برقراری عدالت  3اعالم نیاز آموزشی و درمانی تعهدات قانون اصالح بند :   2جدول شماره

 9399در سال " تعهد خاص "وره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی آموزشی در پذیرش دانشجو در د

 (پذیرش بومیمربوط به متقاضیان )
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 2 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 کرمانشاه 10

 5 5 1 1 5 1 5 1 5 5 1 کهكيلويه و بويراحمد 19

 7 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 گلستان 25

 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 گيالن 21

 0 5 5 5 2 5 1 1 1 5 1 لرستان 22

 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 مازندران 23

 1 5 1 1 1 1 1 2 1 5 1 مرکزی 24

 0 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 همدان 25

 0 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 يزد 26

 001 4 0 03 00 05 07 00 02 0 0 جمـــــع

 

 

 

 

  ،جا يااست و قابل خريد برابر مدت تحصيل  3پذيرفته شدگان به ميزان ميزان تعهدات بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی-

 .جايی نيستبه

 دید دانشگاه علوم پزشكی محل تعهد، انجام تعهدات به صورت كادر آموزشی یا درمانی خواهد با صالح: تذکر مهم

 .بود

 های آنان را همان دانشگاهی هستند که فرم های کرمان و رفسنجان، فقط متعهد بومیمتقاضيان استفاده از پذيرش بومی دانشگاه

 .تأييد کرده است

  ايد، آرزوی موفقيت و توفيق الهی پايان برای شما داوطلب عزيز که با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب کرده در

 .داريم 

 

 مركز سنجش آموزش پزشكی
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