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  ) ٩٨-٩٩سال تحصيلي  -٣٣دوره (  
  
  
  
  

   
  
  داوطلب گرامي :       
    انتخاب رشته محل  فرم ،دقيق اين راهنما ي ، لطفا ضمن مطالعهمحل تحصيل /انتخاب رشته اينترنتي بودنبا توجه به
  مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس به سايتجهت دريافت كليه اطالعات  به اين منظور كافي است يد .يبا دقت تكميل نما را

http://sanjeshp.ir .مراجعه شود   
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  اطالعات ضروري -٤
  دانشجو يها و مراكز پذيرندهنحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -٥
  ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه هاي پذيرنده -٦
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  مقدمه:

 يراب يد سربلنديو ام يندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهيپو يتمام يبراي اله قيتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     
ال س دستياري رشته هاي تخصصي دندان پزشكيقطع رش دانشجو در ميزمون پذآانتخاب رشته محل تحصيل ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز

  .گرددير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيبا هدف تام ،٩٨
علمي خود،  تا بتوانند با آگاهي از وضعيت شده استكارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده ابتدا  ،٩٨سال  دستياري دندان پزشكيدر آزمون 

شنبه چهارروز  ٢٤تا ساعت  ٣٠/٠٤/٩٨شنبه يكروز  ١٨از ساعت محل / زمان انتخاب رشته تري را انجام دهند. انتخاب دقيق
  (همزمان ويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير مي باشد.) خواهد بود. ٠٢/٠٥/٩٨

    
  ضوابط آزمون -بخش اول

  
  
  باشد. قابل رويت و دريافت مي  http://sanjeshp.ir مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس  تيرنرنامه فقط از طريق سامانه اينتكا 

  باشد:حاوي اطالعات زير مياين كارنامه و دريافت نمايند.  مشاهدهكارنامه خود را  ،توانند با وارد نمودن كد رهگيريداوطلبان مي
رتبه كل داوطلب در  -٦رتبه در سهميه  -٥به درصد  ترازنمره كل  -٤ دروس امتحاني به درصد نمره خام -٣ سهميه -٢مشخصات فردي  -١

  (رتبه آزاد).بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 
 و به منزله تائيد شرايط، مدارك وانجام گرفته است  شدهبر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج  كليه اطالعات كارنامه

   باشد.نمي اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي
نام، نوع سهميه، در هر مرحله از آزمون (قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و...) در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبت

، توسط مركز سنجش ناصحيحده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك مدارك و ساير موارد ارائه ش
  ).و يا لغو قبولي در آزمون (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش اقدام الزم  بعمل خواهد آمدطبق ضوابط آموزش پزشكي 

بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف عالوه ز آزمون يا حين تحصيل البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله ا 
  معرفي خواهد شد.(بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي) وزارت متبوع  يبه هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها

پذيرفته شدن داوطلب  شده است و به منزله صادرب و نمرات اكتسابي داوطلكارنامه اوليه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام  
   داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد. باشد. نمي

  د. باشنميو متعاقباً اقدامي ميسر  باشد: عدم انتخاب رشته محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته محل و آزمون مي تذكر مهم
  

 : آزمون هاولي نتيجه اعالم كارنامه –١
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  محل تحصيل :افراد مجاز به انتخاب رشته-١-١ 
نمره قابل كسب) مجاز به  %٥٠بر اساس مصوبه ي شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي، كساني كه حد نصاب نمره را كسب كرده اند(

  انتخاب رشته/ محل هستند. 
  روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب :-٢-١

  باشد:كل هر داوطلب به شرح زير مينمره خام به درصد و نمره تراز هر درس و نمره روش چگونگي محاسبه 
  
  به درصد و نحوه محاسبه آن : نمره خام - ١-٢-١
و درج گرديده است كه نحوه محاسبه آن  به شرح نمايد، نمرات خام هر درس به درصد محاسبه شده در كارنامه اوليه كه داوطلب دريافت مي 

  زير است:
  عدد باشد. Nتعداد سؤال هر درس  -١
نمره  ١و به هر سؤال صحيح  نمره ٣باتوجه به امتياز  سؤال پاسخ غلط داده است .   ١nسؤال پاسخ صحيح و به تعداد  nداوطلب به تعداد  -٢

  شود.نمره اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي) به هر سؤال غلط ، -١( منفي
١ n-n درس  = نمره خام ٣i ام  

  شود :اين نمره به درصد تبديل مي  
= ٣ ١

٣ ∗   ام   iنمره خام به درصد درس         ١٠٠
  

 درج شده است . در كارنامه اين عدد و )  iNKH( به درصد بودهام  iدرس  كه عدد حاصل نمره خام 
  سؤال باقي مانده صحيح است. N، اين سؤاالت حذف شده و تعداد باشدغلط  سؤاالت تعدادي از طبق كليد نهايي يك درس در اگر : ١تبصره 

  محاسبه نمره كل تراز :-٢-٢-١
  

  محاسبه شده است .)   iNKH( عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 
نمره خام )   iNKH(بعبارتي  شود .مي)   iNT(به نمره تراز  تبديل ،) iNKH(در هر درس با كمك ماكزيمم نمره اكتسابي، نمره خام به درصد 

  شود.تبديل مي)   iNT(ام به نمره تراز  iبه درصد درس 
  شود.  از طريق فرمول زير محاسبه مي ) j NKLT، نمره كل تراز (رشته مربوطه ها درآنضرايب  ودروس مختلف )  iNT( ترازبا داشتن نمرات 

= ∑
∑  

=كه در آن  ١,٢, … اين براساس پذيرش افراد و  ام است   iضريب درس  هر يك از ده رشته تخصصي ونمره كل در     ،  ١٠,
 د.شوتعيين مي"  ا نمره كل" در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين  "نمره كل "عدد  ١٠اين  . باشدنمره مي
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 (ويژه ي همان رشته ي تخصصي) كل تراز به درصدنمره اساس بر ي آزمون دستياري دندان پزشكي، هادر هر يك از رشتهگزينش دانشجو    
انجام خواهد شد. لذا داوطلب موظف است بر  تعيين شده، توسط خود داوطلب محل كه /اولويت انتخاب رشته وسهميه  مندرج در كارنامه،

   محل تحصيل خود اقدام نمايد.  /عالقه شخصي نسبت به انتخاب رشته و اكتسابي، ظرفيت موجود در رشته امتحانيتراز ل اساس نمره ك
  
  
جزئيات مقررات مربوط به سهميه ها، پيش از اين در دفترچه ي راهنماي آزمون آمده است . داوطلبان الزم است تا عالوه بر توضيحات قبلي،   

  مطالعه فرمايند:موارد زير را با دقت 
  رزمندگان و ايثارگران سهميه  -١-٣
  

   .)باشندمي حضور داوطلبانه در جبهه داراي(فقط رزمندگاني كه   رزمندگان  -الف
 جامعه هدف بنيادشهيد ، "... پنجساله ششم توسعه"برنامه  ٩٠وماده ايثارگرانبهرسانيخدمتجامعهقانون(براساس ايثارگران  -ب

  .)باشندحضور داوطلبانه در جبهه ميماه  ٦حداقل داراي رزمندگاني كه  همسر و فرزندان - گرانوامور ايثار
قانون برنامه پنجساله ششم  ٩٠و ماده  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه آنگزينش داوطلبان براي اين سهميه، براساس    

و همسر  %٢٥و همسر و فرزندان زير  %٢٥ سهميه اختصاصي براي جانبازان زير %٥ ود باسهميه ور " ، توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
  گيرد. صورت مي ،"افزايش يابد.  %٣٠جبهه به ماه حضور داوطلبانه در ٦و فرزندان، با حداقل 

ه گزينش آزاد توسط نمر %٧٠باشد. (باتوجه به مصوبات كسب حداقل سنجش و پذيرش در اين سهميه به شرط كسب حدنصاب علمي مي
باشند ي كه فقط داراي حضور داوطلبانه در جبهه مينمره گزينش آزاد توسط رزمندگان %٨٠و كسب حداقل (بند ب فوق الذكر) ايثارگران

  (بند الف فوق الذكر))
 اختصاص دارد :به دو گروه زير  كل از ظرفيت پذيرش % ٥٢-١-١-٣

فرزند و همسر :شاهد، مفقود  - هآزاد - %٢٥جانباز باالتر از فرزند و همسر  - %٢٥تر از باالشامل : جانباز  ايثارگران -الف -١-١-٣
  ،االثر، آزاده

  باشندفقط رزمندگاني كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه ميرزمندگان  -ب -١-١-٣  
  اختصاص دارد :به دو گروه زير  از ظرفيت پذيرش كل %٥-٢-١-٣

    %٢٥جانباز كمتر از فرزند و همسر  - %٢٥كمتر از جانباز  -الف-٢-١-٣  
  باشند.ماه حضور داوطلبانه در جبهه مي ٦همسر و فرزندان رزمندگاني كه داراي حداقل  -ب-٢-١-٣  

 روش گزينش : – ٢

    هاي مختلف آزمون :يهسهم -٣
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  سهميه آزاد -٢-٣
  

محسوب ي آزاد هاي رزمندگان، بومي، مازاد نيروهاي مسلح و مازاد استعداد درخشان نباشد، مشمول سهميهاگر داوطلبي مشمول سهميه
 خواهد شد. 

  شوند. كنند، ابتدا به صورت آزاد پذيرش ميهاي رزمندگان، بومي و استعداد درخشان استفاده ميداوطلباني كه از سهميه :١توجه 
ي آزاد تعلق خواهد هاي بومي و رزمندگان، ظرفيت مربوطه به سهميهدر صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سهميه :٢توجه 
     گرفت.

  
  سهميه بومي-٣-٣
  

داوطلبان بومي هنگام انتخاب رشته /محل مي توانند با توجه به رتبه ي خود و عالقه مندي، نسبت به انتخاب رشته/محل هاي موجود به 
ان و ساير هاي آن تفكيك تعهد عام (كليه داوطلبان) و تعهد خاص (بومي) اقدام نمايند. پذيرش اين داوطلبان با رعايت ترتيب اولويت انتخاب

  در سهميه ي آزاد) انجام خواهد شد.   پذيرش آزادنمره ي  %٨٥ضوابط مربوطه ( از جمله، كسب 
  استعداد درخشانمازاد سهميه  -٤-٣ 
  
 %٩٠امتياز شده اند، در صورت كسب   ٤٠مازاد استعداد درخشان كه موفق به كسب حداقل  %١٠اوطلبان واجد شرايط سهميه د    

 يرش داوطلبان آزاد در رشته / محل انتخابي، مشمول قوانين پذيرش به صورت مازاد هستند.حد نصاب پذ
  )درصد ٥/٢سهميه مازاد كادر نيروهاي مسلح ( -٥-٣
  

وره د وابط مندرج در راهنماي سي و سومينبه داوطلبان حائز شرايط سهميه كادر نيروهاي مسلح تعلق مي گيرد كه با رعايت ض -
ر در رشته هاي تخصصي، مي توانند صرفا نسبت به انتخاب رشته هاي تخصصي اندودانتيكس، پروتزهاي آزمون پذيرش دستيا

اتبه و پريودانتيكس (به استناد مك ، دندانپزشكي ترميمي، ارتودانتيكسدنداني، دندانپزشكي كودكان، جراحي دهان و فك و صورت
 ستاد كل نيروهاي مسلح) اقدام نمايند.

درصد  ٥/٢نمره پذيرش آزاد در رشته/محل مربوطه و فقط در قالب سهميه  %٨٠ور، تنها در صورت احراز پذيرش داوطلبان مذك -
 امكان پذير است.
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 ٥٠توانند حداكـثر اند، ميشده / محلي آزمون مجاز به انتخاب رشـتهنمره %٥٠ كه با در نظر گرفتن احراز حداقلتنها داوطلباني  -
ي خـود را به ترتيب اد مصوبه سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي) مورد عالقهرشته/محل (به استن

تا  ٣٠/٤/٩٨يكشنبه روز  ١٨ت مركز سنجش آموزش پزشكي از ساعت اولويـتِ مورد نظر، در فرم انتخاب رشته/محلي كه در ساي
 ٥٠انتخاب نمايند. متقاضيان سهميه بومي، مي توانند در همان  گيرد،در اختيار آنان قرار مي ٠٢/٠٥/٩٨شنبه چهارروز  ٢٤ساعت 

ي كسب شده و  سپس رشته/محل بومي را نيز انتخاب نمايند. معيار پذيرش داوطلبان ابتدا نمره ٥٠انتخاب رشته/محل آزاد خود، 
  اولويت رشته/محل انتخابي داوطلب خواهد بود.

  ي انصراف از آزمون است.ي تعيين شده، به منزلهي زمان: عدم انتخاب رشته/محل در بازه١تذكر  -
پزشكي و تخصصي به آدرس ي شوراي آموزش دندانپزشكي در سايت دبيرخانههاي دستياري دنداني دورهنامه: آئين٢تذكر  -

 ها قابل دسترسي است. ضروري است داوطلباننامهدر بخش مصوبات و آئين http://gpde.behdasht.gov.irالكترونيكي 
  ي مذكور، اقدام به انتخاب رشته/محل نمايند.نامهي دقيق آئينپس از مطالعه

 پزشكي به بخش پنجم (نظام آموزشي)جهت اطالع از ضوابط مربوط به تغيير رشته، انتقال، جا به جايي و ميهماني دستياران دندان -
 مراجعه شود. ٣٩تا  ٣٤هاي ي مورد اشاره، مادهنامهآئين

 ي مذكور مراجعه شود.نامهآئين ١٤و  ١٣هاي پزشكي به مادهضوابط مربوط به تعهدات خدمت دستياران دندانجهت اطالع از  -
ا، ه وزارتخانهآئين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي و تبصره مربوطه، قبول شدگاني كه در استخدام  ١٣به استناد بند ج ماده  -

م ماموريت آموزشي با امضاي باالترين مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستياري سازمان ها مي باشند موظفند تا حك نهادها و
ارايه دهند. اين افراد شهريه پرداز تلقي شده و موظف به پرداخت شهريه توسط خود و يا سازمان ذيربط مي باشند. در صورت 

دام خود بوده و بديهي است كه حقوق و پرداخت شهريه توسط سازمان مربوطه، اين افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخ
در صورت عدم پرداخت شهريه توسط فرد داوطلب و يا سازمان مربوطه، مجوز اعالم  مزاياي خود را از محل تعهد دريافت مي كنند.

 .فراغت از تحصيل ايشان تنها در صورت پرداخت يكجاي شهريه كل دوره به دانشگاه محل تحصيل، صادر خواهد گرديد
آئين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي در صورتي كه پذيرفته شده در زمان تعيين شده ثبت نام ننموده و  ٣٠ناد ماده به است -

يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايد، منصرف از تحصيل محسوب شده و به مدت دو سال از شركت در آزمون 
پس از شروع دوره (پس از انصراف قطعي)، عالوه بر دو سال محروميت از شركت دستياري محروم خواهد شد و در صورت انصراف 

 اطالعات ضروري: – ٤
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در آزمون دستياري،  ملزم به پرداخت غرامت (كه محاسبه آن توسط دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي انجام مي 
 گردد) خواهد شد.

پزشكي در سايت هاي كشوري دنداني آزموننامهنپزشكي و آئيي خدمات قانوني متعهدان خدمت دنداننامه: آئين٣تذكر  -
  شود.ي آن به داوطلبان توصيه ميپزشكي و تخصصي قابل دسترسي است كه مطالعهي شوراي آموزش دنداندبيرخانه

 ي خوابگاه به پذيرفته شدگان آزمون دستياري ندارند.ها تعهدي در قبال ارائهدانشگاه  -
واحد خوراسگان و دانشگاه شاهد براي  -واحد تهران، آزاد اسالمي -هاي آزاد اسالميدر دانشگاههاي آزاد ي پذيرشميزان شهريه  -

  هر سال تحصيلي بر اساس مصوبات هيئت امناي دانشگاه محل تحصيل خواهد بود.
  
  
  
  

  
ز ا بايد ،ايو شهريهي اعم از دولت ،هاها و شرايط دانشگاهمحل/رشته يكليه يكامل موارد فوق و مالحظه يپس از مطالعه گرامي،داوطلب 

به شرح  ،محل تحصيل /رهگيري خود، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته اينترنتي مركز سنجش با وارد نمودن كد يطريق سامانه
بهتر  نبنابراي. استردي ف ياش بر اساس عالقههاي انتخابي. الزم به توضيح است اولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاهكنيدزير اقدام 

رجيح ت اولويتهاي انتخابي باالتر، رشته/ دانشگاههايي باشد كه داوطلب، تحصيل در آن مراكز را در مقايسه با اولويتهاي پايين تراست 
  دهد.مي

 ايند كه حائز شرايطها را انتخاب نمتوانند اين سهميهي بومي هستند و تنها كساني ميها مربوط به سهميهبرخي از رشته/محل تذكر:
  ي آزاد اختصاص خواهد يافت.هاي مذكور به سهميهبومي باشند. در صورت عدم تكميل ظرفيت توسط داوطلبان بومي، ظرفيت

 ،التحصيل شوندفارغ بايد ٣١/٠٦/٩٨تا تاريخ  نشجويان سال آخر (با عنايت به مندرجات دفترچه راهنماي آزمون)كه دا نظر به اين -١-٥
اند، از تكميل فرم انتخاب كه مجاز به شركت در آزمون نبوده بعد از تاريخ مذكور فارغ التحصيل خواهند شد به دليل اين كساني كه

  .كنندمحل تحصيل خودداري /رشته
. الزم به توضيح است در صورت عدم كنندمحل تحصيل خود اقدام /در مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته بايدداوطلبان  -٢-٥

صورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق ه گونه فرمي كه ب اينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً هيچ ييل فرم مربوطه از طريق سامانهتكم
ارسال شود يا داوطلبي خواهان تغيير، افزايش، كاهش و يا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از ثبت نهايي و يا پس از زمان  e.mailپست و 

  يب اثر داده نخواهد شد.مقرر باشد، ترت
  

 ٩٨نحوه انتخاب رشته / محل تحصيل دانشگاهها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمون  -٥
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  تذكر مهم:چند 
  د.شوانصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف مي يمحل تحصيل در زمان مقرر، به منزله/عدم تكميل فرم انتخاب رشته -الف
  .نيستمحل تحصيل، قابل تمديد /مهلت تعيين شده جهت انتخاب رشته -ب
  انند نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته/محل تحصيل خود اقدام نمايند.زمان مي توداوطلبان دقت نمايند به طور هم -ج
 ٢ ياولين دانشگاه مورد نظر را وارد نموده و سپس شماره ،١ ي، به ترتيب از شمارهخود و اولويت بنديپس از اطمينان از انتخاب  -٣-٥
  د.يرا تكميل نماي ...و 
پذير است، داوطلبان در انتخاب اين ها (طبق جدول) با پرداخت شهريه امكاناز آن جائي كه تحصيل در برخي از رشته/محل -٤-٥

 رشته/محل ها توجه الزم را مبذول نمايند.
يا  جاييه ب جا يتوان از گزينهصورت پذيرد، به آساني مييا حذف جايي ه ب هاي انتخاب شده نياز است جاكه در اولويت در صورتي -٥-٥

ثبت نهايي امكان پذير است. دقت شود در صورت فشردن گزينه ثبت نهايي،  يين عمل پيش از فشردن گزينهحذف استفاده نمود. البته ا
  پذير نخواهد بود.جايي يا حذف امكانه ب جا
  ثبت نهايي خودداري شود. يهاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينهاولويت يكه كليه تا زماني -٦-٥

  است.قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام  باال مراحل يدقت شود: كليه
  ثبت نهايي زده شود. يهاي انتخابي، گزينهپس از تكميل مراحل ثبت اولويت -٧-٥
 ود.داري شفرم مربوطه پرينت گرفته شده و جهت مراحل بعدي نگه از ثبت نهايي، يمراحل و فشردن گزينه يپس از پايان كليه -٨-٥

  بود. گيري نخواهدكه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پي تذكر مهم: در صورتي
قيق د يپس از مطالعه بنابراين. استداوطلب  يعهده رمحل تحصيل ب /مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته -٩-٥

عات دليل تكميل اطاله هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده ب ديگر، عبارته ب ؛ات خود نمايددفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالع
  .نيست... مورد پذيرش  توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و

  
 
 
. داوطلبان بر اساس جدول است  ١شماره اي به شرح جدول هاي پذيرنده دانشجو اعم از دولتي عادي و شهريهظرفيت پذيرش دانشگاه 

  اقدام نمايند.در سايت نسبت به تكميل فرم مربوطه  ،تعيين نمايند و سپس در زمان مقرر كور ابتدا انتخاب خود رامذ
مراجعه فرماييد. جدول  ي راهنماي آزموندفترچه ١ي و جدول شماره ٣-٣ي بومي به بند براي اطالع از جزئيات مقررات و ظرفيت سهميه

  ).٢آمده است (جدول مذكور در پايان همين دفترچه نيز 

 :٩٨دانشجو در سال  يهاي پذيرندهظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - ٦
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  جداول –دوم بخش 

   
  

  

  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  ارتودانتيكس اصفهان ٣  

  آزاد

١ 
 ٢  ارتودانتيكس اهواز ١  
 ٣  ارتودانتيكس بابل ٢  
 ٤  ارتودانتيكس تبريز ١  
 ٥  ارتودانتيكس تهران ٢ 

 ٦  تودانتيكسار آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ٧  ارتودانتيكس آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ٨  ارتودانتيكس شهيد بهشتي ١ 
 ٩  ارتودانتيكس شيراز ٢  
 ١٠  ارتودانتيكس قزوين ٢  
 ١١  ارتودانتيكس كرمان ٢  
 ١٢  ارتودانتيكس گيالن ١  
 ١٣  ارتودانتيكس مشهد ٢  
 ١٤  ارتودانتيكس همدان ٢  
 ١٥  ارتودانتيكس يزد ٢  
  ارتودانتيكس اهواز ١  

 بومي

١٦ 
 ١٧  ارتودانتيكس تبريز ١  
 ١٨  ارتودانتيكس تهران ١  
 ١٩  ارتودانتيكس شهيد بهشتي ١  
 ٢٠  ارتودانتيكس گيالن ١  
 ٢١  ارتودانتيكس همدان ١  

  

 

 

  

  ٩٨ های پذیرنده دانشجو در سالمی دانشگاهظرفيت پذیرش و اسا-١جدول شماره 
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  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  آسيب شناسي دهان و فك و صورت  تهران ١  

  آزاد
٢٢ 

 ٢٣  آسيب شناسي دهان و فك و صورت  آزاد خوراسگان ٣  با پرداخت شهريه
 ٢٤  آسيب شناسي دهان و فك و صورت  مشهد ١ 
 ٢٥  آسيب شناسي دهان و فك و صورت  همدان ١ 
 ٢٦  آسيب شناسي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ١  
  دهان و فك و صورتآسيب شناسي  اصفهان ٢  

  بومي

٢٧ 
 ٢٨  آسيب شناسي دهان و فك و صورت بابل ٢  
 ٢٩  آسيب شناسي دهان و فك و صورت تبريز ٢  
 ٣٠  آسيب شناسي دهان و فك و صورت تهران ١  
 ٣١  آسيب شناسي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ٣٢  آسيب شناسي دهان و فك و صورت مشهد ١  
 ٣٣  اسي دهان و فك و صورتآسيب شن همدان ٢  
 ٣٤  آسيب شناسي دهان و فك و صورت يزد ٢  
  اندودانتيكس اصفهان ٢  

  آزاد

٣٥ 
 ٣٦  اندودانتيكس اهواز ١  
 ٣٧  اندودانتيكس بابل ١  
 ٣٨  اندودانتيكس تبريز ٢  
 ٣٩  اندودانتيكس تهران ٣  

 ٤٠  اندودانتيكس آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ٤١  اندودانتيكس آزاد خوراسگان ٣ رداخت شهريهبا پ

 ٤٢  اندودانتيكس زاهدان ٢  
 ٤٣  اندودانتيكس شاهد ١  

 ٤٤  اندودانتيكس شاهد آزاد ١ با پرداخت شهريه
 ٤٥  اندودانتيكس شهيد بهشتي ٣  
 ٤٦  اندودانتيكس شيراز ١  
 ٤٧  اندودانتيكس قزوين ٢  
 ٤٨  اندودانتيكس كرمان ٢  
 ٤٩  اندودانتيكس مشهد ١  
 ٥٠  اندودانتيكس همدان ٢  
 ٥١  اندودانتيكس يزد ١  
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  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات

  اندودانتيكس اصفهان ١  

  بومي

٥٢ 
 ٥٣  اندودانتيكس اهواز ١  
 ٥٤  اندودانتيكس بابل ١  
 ٥٥  اندودانتيكس تبريز ١  
 ٥٦  اندودانتيكس زاهدان ١  
 ٥٧  اندودانتيكس شيراز ١  
 ٥٨  اندودانتيكس كرمان ١  
 ٥٩  اندودانتيكس مشهد ١  
 ٦٠  اندودانتيكس همدان ١  
 ٦١  اندودانتيكس يزد ١  
  بيماريهاي دهان و فك و صورت اصفهان ١  

  آزاد

٦٢ 
 ٦٣  بيماريهاي دهان و فك و صورت بابل ١  
 ٦٤  دهان و فك و صورت بيماريهاي تبريز ٢  
 ٦٥  بيماريهاي دهان و فك و صورت تهران ٢  

 ٦٦  بيماريهاي دهان و فك و صورت آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ٦٧  بيماريهاي دهان و فك و صورت آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ٦٨  بيماريهاي دهان و فك و صورت زاهدان ٢  
 ٦٩  و فك و صورت بيماريهاي دهان شاهد ٣  

 ٧٠  بيماريهاي دهان و فك و صورت شاهد آزاد ١ با پرداخت شهريه
 ٧١  بيماريهاي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ٢  
 ٧٢  بيماريهاي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ٧٣  بيماريهاي دهان و فك و صورت كرمان ٢  
 ٧٤  بيماريهاي دهان و فك و صورت مشهد ٢  
 ٧٥  بيماريهاي دهان و فك و صورت دانهم ١  
 ٧٦  بيماريهاي دهان و فك و صورت يزد ١  
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  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  بيماريهاي دهان و فك و صورت اصفهان ١  

  بومي

٧٧ 
 ٧٨  بيماريهاي دهان و فك و صورت بابل ١  
 ٧٩  بيماريهاي دهان و فك و صورت تبريز ٢  
 ٨٠  بيماريهاي دهان و فك و صورت تهران ١  
 ٨١  بيماريهاي دهان و فك و صورت زاهدان ١  
 ٨٢  بيماريهاي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ١  
 ٨٣  بيماريهاي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ٨٤  بيماريهاي دهان و فك و صورت كرمان ١  
 ٨٥  تبيماريهاي دهان و فك و صور مشهد ١  
 ٨٦  بيماريهاي دهان و فك و صورت همدان ٢  
 ٨٧  بيماريهاي دهان و فك و صورت يزد ١  
  پروتزهاي دنداني اصفهان ١  

  آزاد

٨٨ 
 ٨٩  پروتزهاي دنداني اهواز ١  
 ٩٠  پروتزهاي دنداني بابل ١  
 ٩١  پروتزهاي دنداني تبريز ٢  
 ٩٢  پروتزهاي دنداني تهران ٣  
 ٩٣  پروتزهاي دنداني آزاد تهران ٣ ت شهريهبا پرداخ

 ٩٤  پروتزهاي دنداني آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه
 ٩٥  پروتزهاي دنداني شاهد ١  

 ٩٦  پروتزهاي دنداني شاهد آزاد ٢ با پرداخت شهريه
 ٩٧  پروتزهاي دنداني شهيد بهشتي ٣  
 ٩٨  پروتزهاي دنداني شيراز ١  
 ٩٩  هاي دندانيپروتز قزوين ١  
 ١٠٠  پروتزهاي دنداني كرمان ١  
 ١٠١  پروتزهاي دنداني گيالن ٢  
 ١٠٢  پروتزهاي دنداني مشهد ٢  
 ١٠٣  پروتزهاي دنداني همدان ٢  
 ١٠٤  پروتزهاي دنداني يزد ١  
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١٣ 
 

  
  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات

  هاي دندانيپروتز اصفهان ٢  

  بومي

١٠٥ 
 ١٠٦  پروتزهاي دنداني اهواز ١  
 ١٠٧  پروتزهاي دنداني بابل ١  
 ١٠٨  پروتزهاي دنداني تبريز ١  
 ١٠٩  پروتزهاي دنداني تهران ٢  
 ١١٠  پروتزهاي دنداني شهيد بهشتي ١  
 ١١١  پروتزهاي دنداني شيراز ١  
 ١١٢  پروتزهاي دنداني قزوين ١  
 ١١٣  پروتزهاي دنداني انكرم ١  
 ١١٤  پروتزهاي دنداني گيالن ١  
 ١١٥  پروتزهاي دنداني مشهد ١  
 ١١٦  پروتزهاي دنداني همدان ١  
 ١١٧  پروتزهاي دنداني يزد ١  
  پريودانتيكس اصفهان ٢  

  آزاد

١١٨ 
 ١١٩  پريودانتيكس اهواز ١  
 ١٢٠  پريودانتيكس بابل ١  
 ١٢١  يكسپريودانت تبريز ١  
 ١٢٢  پريودانتيكس تهران ٢  

 ١٢٣  پريودانتيكس آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ١٢٤  پريودانتيكس آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ١٢٥  پريودانتيكس شاهد ٢  
 ١٢٦  پريودانتيكس شاهد آزاد ١ با پرداخت شهريه

 ١٢٧  پريودانتيكس شهيد بهشتي ١  
 ١٢٨  انتيكسپريود شيراز ١  
 ١٢٩  پريودانتيكس قزوين ١  
 ١٣٠  پريودانتيكس كرمان ٢  
 ١٣١  پريودانتيكس گيالن ١  
 ١٣٢  پريودانتيكس مشهد ٣  
 ١٣٣  پريودانتيكس همدان ٢  
 ١٣٤  پريودانتيكس يزد ١  
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١٤ 
 

 

  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  پريودانتيكس اصفهان ١  

  وميب

١٣٥ 
 ١٣٦  پريودانتيكس اهواز ١  
 ١٣٧  پريودانتيكس بابل ١  
 ١٣٨  پريودانتيكس تبريز ١  
 ١٣٩  پريودانتيكس  تهران ١ 
 ١٤٠  پريودانتيكس شهيد بهشتي ١  
 ١٤١  پريودانتيكس شيراز ١  
 ١٤٢  پريودانتيكس قزوين ١  
 ١٤٣  پريودانتيكس گيالن ١  
 ١٤٤  سپريودانتيك همدان ١  
 ١٤٥  پريودانتيكس يزد ١  
  جراحي دهان و فك و صورت اصفهان ٢  

  آزاد

١٤٦ 
 ١٤٧  جراحي دهان و فك و صورت اهواز ٢  
 ١٤٨  جراحي دهان و فك و صورت بابل ٣  
 ١٤٩  جراحي دهان و فك و صورت تبريز ١  
 ١٥٠  جراحي دهان و فك و صورت تهران ٥  

 ١٥١  جراحي دهان و فك و صورت تهرانآزاد  ٣ با پرداخت شهريه
 ١٥٢  جراحي دهان و فك و صورت آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ١٥٣  جراحي دهان و فك و صورت زاهدان ٢  
 ١٥٤  جراحي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ٥  
 ١٥٥  جراحي دهان و فك و صورت شيراز ٢  
 ١٥٦  جراحي دهان و فك و صورت كرمان ٤  
 ١٥٧  جراحي دهان و فك و صورت گيالن ٢  
 ١٥٨  جراحي دهان و فك و صورت مشهد ١  
 ١٥٩  جراحي دهان و فك و صورت همدان ٢  
 ١٦٠  جراحي دهان و فك و صورت يزد ٢  
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١٥ 
 

 

  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  جراحي دهان و فك و صورت  اصفهان ١ 

  بومي

١٦١ 
 ١٦٢  جراحي دهان و فك و صورت اهواز ١  
 ١٦٣  جراحي دهان و فك و صورت  تهران ١ 
 ١٦٤  جراحي دهان و فك و صورت تبريز ١  
 ١٦٥  جراحي دهان و فك و صورت زاهدان ١  
 ١٦٦  جراحي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ١  
 ١٦٧  جراحي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ١٦٨  و فك و صورت جراحي دهان مشهد ١  
 ١٦٩  جراحي دهان و فك و صورت همدان ١  
 ١٧٠  جراحي دهان و فك و صورت يزد ١  
  دندانپزشكي ترميمي اصفهان ٢  

  آزاد

١٧١ 
 ١٧٢  دندانپزشكي ترميمي اهواز ١  
 ١٧٣  دندانپزشكي ترميمي بابل ٢  
 ١٧٤  دندانپزشكي ترميمي تبريز ٢  
 ١٧٥  ترميميدندانپزشكي  تهران ٢  

 ١٧٦  دندانپزشكي ترميمي آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ١٧٧  دندانپزشكي ترميمي آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ١٧٨  دندانپزشكي ترميمي شاهد ١  
 ١٧٩  دندانپزشكي ترميمي شاهد آزاد ١ با پرداخت شهريه

 ١٨٠  دندانپزشكي ترميمي شهيد بهشتي ٢  
 ١٨١  دندانپزشكي ترميمي شيراز ١  
 ١٨٢  دندانپزشكي ترميمي قزوين ١  
 ١٨٣  دندانپزشكي ترميمي كرمان ١  
 ١٨٤  دندانپزشكي ترميمي گيالن ٣  
 ١٨٥  دندانپزشكي ترميمي مشهد ٢  
 ١٨٦  دندانپزشكي ترميمي همدان ٢  
 ١٨٧  دندانپزشكي ترميمي يزد ١  
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١٦ 
 

 

  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  دندانپزشكي ترميمي اصفهان ١  

  بومي

١٨٨ 
 ١٨٩  دندانپزشكي ترميمي اهواز ١  
 ١٩٠  دندانپزشكي ترميمي بابل ١  
 ١٩١  دندانپزشكي ترميمي تهران ١  
 ١٩٢  دندانپزشكي ترميمي شهيد بهشتي ١  
 ١٩٣  دندانپزشكي ترميمي شيراز ١  
 ١٩٤  كي ترميميدندانپزش قزوين ١  
 ١٩٥  دندانپزشكي ترميمي كرمان ١  
 ١٩٦  دندانپزشكي ترميمي مشهد ١  
 ١٩٧  دندانپزشكي ترميمي همدان ١  
 ١٩٨  دندانپزشكي ترميمي يزد ١  
  دندانپزشكي كودكان اصفهان ١  

  آزاد

١٩٩ 
 ٢٠٠  دندانپزشكي كودكان اهواز ١  
 ٢٠١  دندانپزشكي كودكان بابل ١  
 ٢٠٢  دندانپزشكي كودكان تبريز ١  
 ٢٠٣  دندانپزشكي كودكان تهران ١  

 ٢٠٤  دندانپزشكي كودكان آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ٢٠٥  دندانپزشكي كودكان آزاد خوراسگان ٣ با پرداخت شهريه

 ٢٠٦  دندانپزشكي كودكان شاهد ١  
 ٢٠٧  دندانپزشكي كودكان شاهد آزاد ١ با پرداخت شهريه

 ٢٠٨  دندانپزشكي كودكان شهيد بهشتي ١  
 ٢٠٩  دندانپزشكي كودكان شيراز ٢  
 ٢١٠  دندانپزشكي كودكان قزوين ١  
 ٢١١  دندانپزشكي كودكان كرمان ٢  
 ٢١٢  دندانپزشكي كودكان مشهد ٢  
 ٢١٣  دندانپزشكي كودكان همدان ١  
 ٢١٤  دندانپزشكي كودكان يزد ١  
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١٧ 
 

 

  رديف  نوع سهميه  نام رشته  نام دانشگاه  ظرفيت توضيحات
  دندانپزشكي كودكان اصفهان ١  

  بومي

٢١٥ 
 ٢١٦  دندانپزشكي كودكان اهواز ١  
 ٢١٧  دندانپزشكي كودكان بابل ١  
 ٢١٨  دندانپزشكي كودكان تبريز ١  
 ٢١٩  دندانپزشكي كودكان  تهران ١ 
 ٢٢٠  دندانپزشكي كودكان شهيد بهشتي ١  
 ٢٢١  دندانپزشكي كودكان شيراز ١  
 ٢٢٢  دندانپزشكي كودكان قزوين ١  
 ٢٢٣  دندانپزشكي كودكان كرمان ١  
 ٢٢٤  دندانپزشكي كودكان مشهد ١  
 ٢٢٥  دندانپزشكي كودكان همدان ١  
 ٢٢٦  دندانپزشكي كودكان يزد ١  
  راديولوژي دهان و فك و صورت اصفهان ١  

  آزاد

٢٢٧ 
 ٢٢٨  راديولوژي دهان و فك و صورت ازاهو ١  
 ٢٢٩  راديولوژي دهان و فك و صورت بابل ١  
 ٢٣٠  راديولوژي دهان و فك و صورت تبريز ١  
 ٢٣١  راديولوژي دهان و فك و صورت تهران ١  

 ٢٣٢  راديولوژي دهان و فك و صورت آزاد تهران ٣ با پرداخت شهريه
 ٢٣٣  راديولوژي دهان و فك و صورت نآزاد خوراسگا ٣ با پرداخت شهريه

 ٢٣٤  راديولوژي دهان و فك و صورت شهيد بهشتي ١  
 ٢٣٥  راديولوژي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ٢٣٦  راديولوژي دهان و فك و صورت گيالن ١  
 ٢٣٧  راديولوژي دهان و فك و صورت مشهد ١  
 ٢٣٨  راديولوژي دهان و فك و صورت همدان ١ 
 ٢٣٩  راديولوژي دهان و فك و صورت يزد ١  
  راديولوژي دهان و فك و صورت اصفهان ١  

  بومي

٢٤٠ 
 ٢٤١  راديولوژي دهان و فك و صورت اهواز ١  
 ٢٤٢  راديولوژي دهان و فك و صورت بابل ١  
 ٢٤٣  راديولوژي دهان و فك و صورت تبريز ١  
 ٢٤٤  راديولوژي دهان و فك و صورت شيراز ١  
 ٢٤٥  راديولوژي دهان و فك و صورت گيالن ١  
 ٢٤٦  راديولوژي دهان و فك و صورت مشهد ١  
 ٢٤٧  راديولوژي دهان و فك و صورت همدان ١  
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 جمع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آذربايجان غربي ١
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ اردبيل ٢
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اهواز ٣
 ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ايالم ٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بابل ٥
 ٨ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ بندرعباس ٦
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بوشهر ٧
 ٧ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ چهارمحال و بختياري ٨
 ٧ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ خراسان جنوبي ٩
 ٥ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ خراسان شمالي ١٠
 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ رفسنجان ١١
 ٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ زاهدان ١٢
 ٨ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ نجانز ١٣
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ سمنان ١٤
 ٤ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ قزوين ١٥
 ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ كردستان ١٦
 ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ كرمان ١٧
 ٥ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ كرمانشاه ١٨
 ٥ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ كهكيلويه و بويراحمد ١٩
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ گلستان ٢٠
 ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ گيالن ٢١
 ٨ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ لرستان ٢٢
 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ مازندران ٢٣
 ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مركزي ٢٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ همدان ٢٥
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ يزد ٢٦

 ١٠٩ ٨ ١٢ ١١ ١٠ ١١ ١٥ ١٣ ١٣ ٦ ١٠ جمع

ماده واحده ی قانون برقراری عدالت  ٣اعالم نياز آموزشی و درمانی تعهدات قانون اصالح بند :   ٢جدول شماره
 ١٣٩٨آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی و تخصصی" تعهد خاص " در سال

 (مربوط به متقاضيان پذیرش بومی)
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  ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك٨٩سال  پزشکی پذیرش دستيار در رشته های تخصصی دنداندفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون " 

                

١٩ 
 

  اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تكميلي و تخصصي در مناطق مورد تعهد، ميزان بر
  .است و قابل خريد و جابجايي نمي باشد برابر مدت تحصيل ٣به ميزان  تعهدات پذيرفته شدگان

 واقع بودن هر دو دانشگاه در يك استان در هاي كرمان و رفسنجان، با توجه به  متقاضيان استفاده از پذيرش بومي دانشگاه
كه فرم هاي داوطلبان بومي به تاييد هر يك از دانشگاههاي فوق رسيده باشد، صرفاً  متعهد خاص همان دانشگاه  صورتي

 محسوب خواهند شد.
  خواهد بوددرماني  ياآموزشي به صورت كادر  تعهداتانجام ديد دانشگاه علوم پزشكي محل تعهد،  با صالح. 
  .در صورت عدم تكميل ظرفيت توسط داوطلبان بومي، ظرفيت هاي مذكور به سهميه آزاد اختصاص خواهد يافت 
 ايد، آرزوي موفقيت و توفيق الهي پايان براي شما داوطلب عزيز كه با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب كرده در

  داريم .
  

 مركز سنجش آموزش پزشكي
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