
 سمه تعالي اب

و دكتري پژوهشي ( Ph.Dدكتري تخصصي ) هاينهايي آزمون ورودي دوره شدگانپذيرفتهاطالعيه اعالم اسامي 

 1401-1402سال تحصيلي دندانپزشكي و  داروسازي ،و تخصصي بهداشت ،هاي علوم پايه پزشكيرشته

 

نهايي آزمون  شدگانپذيرفته، بدينوسيله اسامي بقيه ا... )عج(م به پيشگاه حضرت با استعانت از درگاه ايزد منان و با عرض سال

 و  داروسازي، و تخصصيبهداشت  ،هاي علوم پايه پزشكيرشته (Ph.D)و دكتري پژوهشي دكتري تخصصي  هايورودي دوره

از  ،ثبت نامنحوه زمان و اطالع از  الزم است جهت شدگانپذيرفته تمامي گردد.اعالم مي 1401-1402 سال تحصيلي دندانپزشكي

 مراجعه نمايند. دانشگاه مربوطه  اينترنتي سايت به 28/06/1401تاريخ 

 : تذکرات مهم 

به منزله انصراف بوده  شود،، كه از سوي دانشگاه محل پذيرش تعيين ميمقرر زماندر  شدگانپذيرفتهعدم ثبت نام هر يك از  -الف

براساس گزينش علمي  فاًصر شدگانپذيرفتهالزم به ذكر است اعالم اسامي  و هيچگونه اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد بود.

 شود. توسط دانشگاه مربوطه انجام ميپذيرش مراحل انجام ساير بوده و 

دانشگاه محل پذيرش )از جمله تأييد مدارک مربوط به سهميه، مطابقت پذيرش و ثبت نام نهايي داوطلبان، منوط به تأييد  -ب

نام باشد. چنانچه در زمان ثبترشته تحصيلي مقطع قبل با رشته پذيرفته شده داوطلب، وضعيت فراغت از تحصيل داوطلب و ...( مي

 ي لغو خواهد شد.مشخص شود كه داوطلب حائز شرايط پذيرش بر اساس قوانين و مقررات نبوده است، قبولي و

 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :

 داوطلب 3×4عكس  -1

 شناسنامه  -2

 كارت ملي -3

 نشان دهنده فراغت از تحصيل باشد. كه  يا هر مدرک معتبرياي ات كارشناسي ارشد يا دكتري حرفهدانشنامه و ريز نمر -4

 )مختص برادران(مدرک نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه  -5

نامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از باالترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه براي موافقت -6

  .مربيان رسمي

 حكم استخدام رسمي قطعي )جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي(. -7

 معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني(. ،انساني ) اتمام طرح نيروي انسانيگواهي وضعيت طرح نيروي  -8



، همسر و فرزند شاهد، آزاده، ايثارگران ،رزمندگانجهت استفاده كنندگان از سهميه  ،مدارک نشان دهنده وضعيت سهميه -9

  ستاد شاهد و ...(.)كارت رزمندگي يا ايثارگري، نامه . ، فرزند و همسر مفقوداالثر، جانبازان، فرزند و همسر جانبازهمسر و فرزند آزاده

محضري به محل اشتغال تعهد ( و دكتري پژوهشي كه سند Ph.Dشدگان آزمون دوره دكتري تخصصي )پذيرفته تمامياز  -10

 هاي شهريه پرداز و آزاد اسالمي( تعهد محضريخود ندارند و يا بورسيه وزارت متبوع و سازمانهاي ديگر نيستند )به غير از دانشگاه

 .شوداخذ مي

هاي علوم پزشكي ها و دانشكدهسسات تابعه و دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤن رسمي وزارت مستخدما -1تبصره 

 تعهدات خاص استخدامي به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد. و خدمات بهداشتي درماني كشور،

هاي تحصيلي چه هزينهچنان و وابسته به دولت، هاي دولتيسسات و شركتمؤ ها،خانهن رسمي ساير وزارتمستخدما -2تبصره 

 از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود. ،ايشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذيرنده دانشجو پرداخت گردد

 تذکرات مهم:

در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالي  ،هاي وروديجلوگيري از تقلب و تخلف در آزمونبه منظور ها و نامهبراساس آئين -1

در هر زمان از تحصيل، از ادامه تحصيل داوطلب ممانعت به عمل آمده و  هرگونه تقلب در كليه مراحل آزمون، يا توسط داوطلب و

 طبق مقررات عمل خواهد شد. 

وي دانشگاه مبدأ )اول( شده دانشجشود فرد پذيرفته هايي كه دانشجو بصورت مشترک بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -2

دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا  ضمناً .بايست جهت ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه نمايند(مي شدگانپذيرفته) خواهد بود

 .نمايد بگذراندتمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محلي كه دانشگاه مبدأ تعيين مي

 کارنامه:

، نمره آخرين فرد دعوت شده به نمره كتبي نمره تراز درس به درصد، براي مردودين حاوي نمره خام درس به درصد،رنامه كا

و همچنين نمره نهايي نمره مصاحبه،  ،رحله اول عالوه بر موارد فوقدگان مشو براي پذيرفته حبه، رتبه در سهميه و رتبه در كلمصا

 .خواهد بودسهميه آزاد در هر انتخاب در رتبه داوطلب و رتبه آخرين فرد پذيرفته شده 

به دفاتر  ماه آبانهر رشته نيمه دوم برتر هاي رساند اسامي رتبهشدگان به اطالع ميي پذيرفتههمهدر پايان با آرزوي موفقيت براي  

هاي برتر هاي مربوطه ارسال خواهد شد. لذا متقاضيان استفاده از مزاياي رتبههاي آموزشي دانشگاهاستعداد درخشان و معاونت

 الذكر مراجعه نمايند.به بعد به واحدهاي فوق ماه آباننيمه توانند از مي

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 


