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  داوطلب گرامي :  
    محل -هانتخاب رشت فرم ،دقيق اين راهنما يمطالعه پس از لطفاً  ،محل تحصيل-انتخاب رشته اينترنتي بودن با توجه به
مركز سنجش آموزش پزشكي به  به سايتاطالعات  يجهت دريافت كليه به اين منظور كافي است .كنيدبا دقت تكميل را 

  مراجعه شود.  http://sanjeshp.ir :آدرس
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  مقدمه:

با و  ،يعلم و آگاه يندگان و پژوهندگان عرصهيپو يتمام يبراي اله قيتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     
تياري دسقطع رش دانشجو در ميآزمون پذر دتحصيل  محل-رشتهانتخاب ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلنديام

  .شودمير اعالم يعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيمأبا هدف ت ،١٤٠٠سال  پزشكيهاي تخصصي دندانرشته
تا بتوانند با آگاهي  شده استعلمي در اختيار داوطلبان قرار داده  يكارنامهابتدا  ،١٤٠٠سال  پزشكيدستياري دنداندر آزمون 

 ٠٧/٠٩/١٤٠٠ شنبهيك روز ٠٠١٢:ساعت  از محل-رشتهزمان انتخاب تري را انجام دهند. از وضعيت علمي خود، انتخاب دقيق
  .)استپذير امكانتحصيل نيز  محل-رشتهويرايش انتخاب در همين بازه، ( خواهد بود. ١٣/٠٩/١٤٠٠ شنبه روز ٠٠١٢:ساعت  تا
 
 
  

  ضوابط آزمون -بخش اول

 :لميع يكارنامه –١

و دريافت  مشاهدهقابل  http://sanjeshp.ir مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس تياينترن يرنامه فقط از طريق سامانهكا
عات زير حاوي اطالاين كارنامه . كنندو دريافت  مشاهدهخود را  يكارنامه ،كد رهگيري كردنتوانند با وارد داوطلبان مي. است
  :است

 ، ورتبه در سهميه -٥ ،به درصد ترازكل  ينمره -٤ ،دروس امتحاني به درصد خام ينمره -٣ ،سهميه -٢ ،مشخصات فردي -١
  .بدون اعمال سهميه ،داوطلبان همان رشته تمامكل داوطلب در بين  يرتبه -٦

يد شرايط، أيت يو به منزله شدهفرم ثبت نام درج  كه توسط داوطلب دراست بر اساس اطالعاتي  كارنامهمندرج در اطالعات 
   باشد.نمي مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي

...) در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم  در هر مرحله از آزمون (قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و** 
مدرك  تصويريا ناقص يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال /مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و نام، نوع سهميه،ثبت

(از جمله حذف داوطلب از روند سنجش  توسط مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل خواهد آمدطبق ضوابط ، نادرست
  ).يا لغو قبولي در آزمون و پذيرش

هر مرحله از  بر محروم شدن فرد درعالوه  ،تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل در صورت محرز شدن تقلب و** 
مجلس شوراي اسالمي)  ي(بر اساس مصوبهوزارت متبوع  يهاآزمون ات درتخلفت بدوي رسيدگي به أتحصيل، متخلف به هي

  معرفي خواهد شد.
رفته پذي يشده است و به منزله صادرو نمرات اكتسابي داوطلب م اوليه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نا يكارنامه 

   . كندتحصيل اقدام  محل-رشتهنسبت به انتخاب  تواندمي ،داوطلب درصورت مجاز بودنباشد. شدن داوطلب نمي
قبًا اقدامي ميسر و متعا استو آزمون  محل-رشتهانصراف از انتخاب  يدر زمان مقرر، به منزله محل-رشتهعدم انتخاب  تذكر مهم:
  .نخواهد بود

 
  تحصيل: محل-رشتهافراد مجاز به انتخاب  -١-١

قابل خام  ينمره %٥٠( اندحد نصاب را كسب كردهي نمرهپزشكي و تخصصي، كساني كه ي شوراي آموزش دندانبر اساس مصوبه
  محل هستند.-كسب) مجاز به انتخاب رشته

 داوطلب: يهكل تراز و رتب ينمره يروش محاسبه -٢-١

  :استكل به شرح زير  يتراز هر درس و نمره يو نمره )به درصد(خام  ينمره يروش محاسبه
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  آن: يمحاسبه چگونگيو  )به درصد( خام ينمره – ١-٢-١
ه به اين نمر يمحاسبهروش كه  دهشرصد محاسبه و درج د، نمرات خام هر درس به دكني اوليه كه داوطلب دريافت ميدر كارنامه
  :استشرح زير 

  .استعدد  Nتعداد سؤال هر درس  -١
به هر سؤال صحيح  نمره ٣توجه به امتياز  با سؤال پاسخ غلط داده است. 1nسؤال پاسخ صحيح و به تعداد  nداوطلب به تعداد  -٢
  شود.اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي ينمره) به هر سؤال غلط، -١( نمره منفي ١و 

١ n-n نمره خام درس  ٣ =i ام  
  شود:اين نمره به درصد تبديل مي  

NKH = ∗   ام   iنمره خام به درصد درس         100
  

 درج شده است. در كارنامه اين عدد ) و iNKH( به درصد بودهام  iدرس كه عدد حاصل نمره خام 

سؤال باقي مانده  N، اين سؤاالت حذف شده و تعداد باشدسؤاالت غلط  تعدادي از طبق كليد نهايي يك درس در اگر :١تبصره 
  باشد.صحيح مي 

  
  :ي كل ترازنمره يمحاسبه-٢-٢-١

  محاسبه شده است.)   iNKH( خام به درصد يعدد نمره 1mدرس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 
عبارتي ه ب شود.مي)   iNT(تراز  يتبديل به نمره ،) iNKH(درصد خام به  ياكتسابي، نمره يدر هر درس با كمك ماكزيمم نمره

)iNKH   (خام به درصد درس  ينمرهi تراز  يام به نمره)iNT   (شود.تبديل مي  
از طريق فرمول زير  ) j NKLTكل تراز ( ي، نمرهمربوطه يرشته ها درآنضرايب  ودروس مختلف )  iNT( ترازبا داشتن نمرات 

  شود:يمحاسبه م

NKLT =
∑k NT

∑k
 

jكه در آن  = 1,2, …   .استام   iضريب درس kتخصصي و يكل در هر يك از ده رشته ي، نمره 10,
 شود.كل تعيين مي يكل در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره ياين نمره .استنمره اين براساس پذيرش افراد 

  

  روش گزينش: – ٢
 يي همان رشته(ويژه كل تراز به درصد ينمرهاساس بر پزشكي، ي آزمون دستياري دندانهادر هر يك از رشتهينش دانشجو گز

 راينبنابانجام خواهد شد.  تعيين شده، توسط خود داوطلب كه محل-رشتهاولويت انتخاب  وسهميه  مندرج در كارنامه، تخصصي) 
شخصي نسبت به انتخاب  يعالقه و امتحاني ياكتسابي، ظرفيت موجود در رشتهتراز كل  يداوطلب موظف است بر اساس نمره

   . كندمحل تحصيل خود اقدام -رشته
  

  هاي مختلف آزمون:يهسهم -٣
ي راهنماي آزمون آمده است. داوطلبان الزم است تا عالوه بر ها، پيش از اين در دفترچهجزئيات مقررات مربوط به سهميه

  موارد زير را با دقت مطالعه فرمايند: توضيحات قبلي،
  
  رزمندگان و ايثارگران  يسهميه -١-٣

   .)باشندمي حضور داوطلبانه در جبهه دارايرزمندگان (فقط رزمندگاني كه  -الف
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 ،»... ششم توسعه يسالهپنج« يبرنامه ٩٠ يادهم و ايثارگران به رسانيخدمت جامع قانون اساس ايثارگران (بر -ب
ماه حضور داوطلبانه در جبهه  ٦رزمندگاني كه حداقل داراي همسر و فرزندان  - امور ايثارگران و شهيد هدف بنياد يهجامع

  .)هستند
قانون برنامه  ٩٠ يو ماده آن يقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيهگزينش داوطلبان براي اين سهميه، براساس 

و  %٢٥ اختصاصي براي جانبازان زير يسهميه %٥ورود با  يسهميه«، ي، فرهنگي و اجتماعيششم توسعه اقتصاد يسالهپنج
صورت  ،»افزايش يابد. %٣٠به ،جبهه ماه حضور داوطلبانه در ٦با حداقل  رزمندگان و همسر و فرزندانايشان همسر و فرزندان 

  گيرد. مي
 ينمره %٧٠كسب حداقل  ؛اشد. (باتوجه به مصوباتبسنجش و پذيرش در اين سهميه به شرط كسب حدنصاب علمي مي ***

ي كه فقط داراي گزينش آزاد توسط رزمندگان ينمره %٨٠ و كسب حداقل (بند ب فوق الذكر) گزينش آزاد توسط ايثارگران
  (بند الف فوق الذكر)) هستندحضور داوطلبانه در جبهه 

 : اختصاص داردبه دو گروه زير  كل از ظرفيت پذيرش % ٥٢ -١-١-٣

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

  باشندفقط رزمندگاني كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه مي شامل: رزمندگان -ب -١-١-٣  
  :اختصاص داردزير  به دو گروه 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  

  
  آزاد  يسهميه-٢-٣

  شوند... نباشند، آزاد محسوب ميرزمندگان، بومي و.هاي يك از سهميهداوطلباني كه مشمول مقررات هيچ
  
  بومي يسهميه-٣-٣

اي همحل-رشتهمندي، نسبت به انتخاب ي خود و عالقهمحل مي توانند با توجه به رتبه-داوطلبان بومي هنگام انتخاب رشته
-تخابيب اولويت انان با رعايت ترت) و تعهد خاص (بومي) اقدام نمايند. پذيرش اين داوطلبغيربوميموجود به تفكيك تعهد عام (

  ر ضوابط مربوطه انجام خواهد شد.هاي آنان و ساي
  شود.حذف مياهنماي آزمون ي ردفترچه ١١ي صفحه ٢تذكر  نكته:

 
  درخشان هاياستعداد يسهميه -٤-٣

حد  %٩٠امتياز شده اند، در صورت كسب   ٤٠استعداد درخشان كه موفق به كسب حداقل  يداوطلبان واجد شرايط سهميه
  محل انتخابي، مشمول قوانين پذيرش با استفاده از اين سهميه هستند.-در رشته علمينصاب 

   
  درصد) ٥/٢مازاد كادر نيروهاي مسلح ( يسهميه -٥-٣

گيرد كه با رعايت ضوابط مندرج در راهنماي سي و كادر نيروهاي مسلح تعلق مي يبه داوطلبان حائز شرايط سهميه -
هاي شتهرتمام ، مي توانند نسبت به انتخاب پزشكيدندان هاي تخصصيرش دستيار در رشتهآزمون پذي يدوره پنجمين
اقدام  )ي ستاد كل نيروهاي مسلحشناسي دهان و فك و صورت (به استناد مكاتبهي آسيباستثناي رشتهبه  ،تخصصي

 نمايند.
و فقط در قالب  مورد نظر محل-شتهرپذيرش آزاد در  ينمره %٨٠پذيرش داوطلبان مذكور، تنها در صورت احراز  -

 درصد امكان پذير است. ٥/٢سهميه 
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  اطالعات ضروري: – ٤
توانند اند، ميآزمون مجاز به انتخاب رشـته شدهكل ي نمره %٥٠ كه با در نظر گرفتن احراز حداقلتنها داوطلباني  -

پزشكي و تخصصي) مورد ان(به استناد مصوبه سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دند محل-رشته ٥٠حداكـثر 
ي كه در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي محل-رشتهي خـود را به ترتيب اولويـِت مورد نظر، در فرم انتخاب عالقه

گيرد، در اختيار آنان قرار مي ١٣/٠٩/١٤٠٠ شنبهروز  ١٢:٠٠تا ساعت  ٠٧/٠٩/١٤٠٠ شنبهيك روز ١٢:٠٠ساعت  از
بومي  محل-رشته ٥٠آزاد خود،  محل-رشتهانتخاب  ٥٠ي، مي توانند در همان بوم ي. متقاضيان سهميهكنندانتخاب 

ب انتخابي داوطل محل-رشتهي كسب شده و  سپس اولويت را نيز انتخاب نمايند. معيار پذيرش داوطلبان ابتدا نمره
  خواهد بود.

  آزمون است.از  انصرافي ي زماني تعيين شده، به منزلهدر بازه محل-رشتهعدم انتخاب  :١تذكر  -
پزشكي و تخصصي ي شوراي آموزش دندانپزشكي در سايت دبيرخانههاي دستياري دنداني دورهنامهآئين :٢تذكر  -

ها قابل دسترسي است. نامهدر بخش مصوبات و آئين http://gpde.behdasht.gov.irبه آدرس الكترونيكي 
  نمايند. محل-رشتهذكور، اقدام به انتخاب ي منامهي دقيق آئينضروري است داوطلبان پس از مطالعه

پزشكي به بخش پنجم جايي و ميهماني دستياران دندانانتقال، جابهجهت اطالع از ضوابط مربوط به تغيير رشته،  -
 مراجعه شود. ٣٩تا  ٣٤هاي ي مورد اشاره، مادهنامه(نظام آموزشي) آئين

ي مذكور نامهآئين ١٤و  ١٣هاي پزشكي به مادهدندان جهت اطالع از ضوابط مربوط به تعهدات خدمت دستياران -
 مراجعه شود.

ي مربوطه، قبول شدگاني كه در استخدام پزشكي و تبصرههاي دستياري دنداننامه دورهآئين ١٣به استناد بند ج ماده  -
اه را جهت ن مقام دستگموريت آموزشي با امضاي باالتريهستند، موظفند تا حكم مأها سازمان ها، نهادها وخانهوزارت

موظف به پرداخت شهريه توسط خود يا سازمان پرداز تلقي شده و ه دهند. اين افراد شهريهشروع دوره دستياري ارائ
. در صورت پرداخت شهريه توسط سازمان مربوطه، اين افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود ذيربط هستند

 .كنندمحل تعهد دريافت مي بوده و حقوق و مزاياي خود را از

در صورت عدم پرداخت شهريه توسط فرد داوطلب يا سازمان مربوطه، مجوز اعالم فراغت از تحصيل ايشان تنها در  -
  .شدكل دوره به دانشگاه محل تحصيل، صادر خواهد  يجاي شهريهصورت پرداخت يك

در صورتي كه پذيرفته شده در زمان تعيين شده  ،يپزشكهاي دستياري دنداندوره ينامهآئين ٣٠ يبه استناد ماده -
، منصرف از تحصيل محسوب شده و به مدت دو سال نكنديا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام  نكردهثبت نام 

از شركت در آزمون دستياري محروم خواهد شد و در صورت انصراف پس از شروع دوره (پس از انصراف قطعي)، عالوه 
 يآن توسط دبيرخانه يمحروميت از شركت در آزمون دستياري،  ملزم به پرداخت غرامت (كه محاسبه بر دو سال

 ) خواهد شد.شودپزشكي و تخصصي انجام ميشوراي آموزش دندان
پزشكي در هاي كشوري دنداني آزموننامهپزشكي و آئيني خدمات قانوني متعهدان خدمت دنداننامه: آئين٣تذكر  -

 ي آن به داوطلبان توصيهپزشكي و تخصصي قابل دسترسي است كه مطالعهي شوراي آموزش دندانرخانهسايت دبي
  شود.مي

 ي خوابگاه به پذيرفته شدگان آزمون دستياري ندارند.ها تعهدي در قبال ارائهدانشگاه  -
واحد خوراسگان و دانشگاه  -ميواحد تهران، آزاد اسال -هاي آزاد اسالميهاي آزاد در دانشگاهي پذيرشميزان شهريه  -

 ت امناي دانشگاه محل تحصيل خواهد بود.مصوبات هيأ شاهد براي هر سال تحصيلي بر اساس

 :ج)اهللا (عدانشگاه علوم پزشكي بقيهپزشكي در شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش دستيار تخصصي دندان -

  شرايط عمومي:
 جمهوري اسالمياعتقاد به مباني اسالم، انقالب اسالمي و نظام  .١

 ي فقيهاعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه .٢
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 التزام عملي به احكام اسالم و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي .٣

 هاي سياسيعدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه .٤

 الحادي و غيرقانونيهاي غيراسالمي، التقاطي، ي عضويت يا هواداري از احزاب و سازماننداشتن سابقه .٥

 عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران .٦

 ي محروميت از خدمات دولتيعدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه .٧

 داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر .٨

 ينهداشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيش .٩

  داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف .١٠
  شرايط اختصاصي:

 .)به بعد ١٣٧٠سال تمام (متولدان  ٣٠حداكثر سن  .١
 سال تمام است.. ٣٥پزشكان عمومي عضو رسمي سپاه، تبصره: حداكثر سن براي دندان

ان (شهدا، جانبازان، آزادگان و ي محترم ايثارگردر شرايط مساوي، اولويت با اعضاي درجه يك خانواده .٢
 رزمندگان) و اعضاي بسيج است.

اهللا (عج)، دانشجويان از امكانات فرهنگي، خوابگاه و اغذيه در در مدت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه .٣
 مند خواهند شد.حد امكان بهره

وق، مزايا، بيمه، خدمات پذيرفته شدگان در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران درآمده و از حق .٤
 مند خواهند شد.رفاهي و ساير امكانات دانشجويان بورسيه بهره

هاي الزم، به عنوان پذيرفته شدگان پس از فراغت از تحصيل، در صورت احراز شرايط و دارا بودن صالحيت .٥
 د.ته خواهند شاهللا (عج) به كار گرفپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيهي دندانكادر هيأت علمي دانشكده

شرايط اختصاصي نباشند، بر اساس نياز معاونت بهداشت و درمان سپاه مشغول به  ٥افرادي كه مشمول بند  .٦
 خدمت خواهند شد.

روط به هستند و قبولي ايشان، مش گزينشاهللا (عج) ملزم به گذراندن مراحل پذيرفته شدگان دانشگاه علوم پزشكي بقيه توجه:
  است.موفقيت در گزينش 

  

  زموندانشجو در آ يها و مراكز پذيرندهتحصيل دانشگاه محل-رشتهانتخاب  چگونگي -٥

و ي اعم از دولت ،هاها و شرايط دانشگاهمحل-رشته يكليه يكامل موارد فوق و مالحظه يپس از مطالعه گرامي،داوطلب 
رهگيري خود، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب  اينترنتي مركز سنجش با وارد نمودن كد ياز طريق سامانه بايد ،ايشهريه
اش بر هاي انتخابي. الزم به توضيح است اولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاهكنيدبه شرح زير اقدام  ،محل تحصيل-رشته

ا، داوطلب ههدانشگاهي باشد كه در مقايسه با ساير دانشگا-، رشتهبهتر است انتخاب اول بنابراين. است فردي يعالقهاساس 
  هاي بعدي را انتخاب كند.؛ و به همين ترتيب، اولويتدهدحصيل در آن مركز را ترجيح ميت
 بايد ٣٠/٠٩/١٤٠٠تا تاريخ  راهنماي آزمون) ي(با عنايت به مندرجات دفترچه نشجويان سال آخرداكه  نظر به اين -١-٥

مجاز به شركت در آزمون كه  به دليل اينخواهند شد (تحصيل الكساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ ،التحصيل شوندفارغ
اين افراد در صورت قبول شدن، عالوه بر لغو قبولي،  .كنندتحصيل خودداري  محل-رشتهاز تكميل فرم انتخاب بايد  )اندنبوده

  هاي قانوني خواهند شد. مشمول محروميت
. الزم به توضيح است در كنندتحصيل خود اقدام  محل-رشتهدر مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب  بايدداوطلبان  -٢-٥

از هر روش ديگري، از جمله فرمي كه  هراينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً  يصورت عدم تكميل فرم مربوطه از طريق سامانه
فرم ل در اطالعات يا ابطا لبي خواهان تغيير، افزايش، كاهشيا داوطو غيره ارسال شود،  e.mailحضوري يا از طريق پست و 

  بعد از ثبت نهايي يا پس از زمان مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. محل-انتخاب رشته
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  تذكر مهم:چند 

بوده و داوطلب از روند آزمون حذف  انصراف يتحصيل در زمان مقرر، به منزله محل-رشتهعدم تكميل فرم انتخاب  -الف
  د.شومي
  .نيستتحصيل، قابل تمديد  محل-رشتهب مهلت تعيين شده جهت انتخا -ب
يل تحص محل-رشتهفرم انتخاب  ويرايشتوانند نسبت به مي زمان با انتخاب،ي فوق و همدر بازهداوطلبان دقت نمايند  -ج

  .كننداقدام نيز خود 
  
ظر را وارد نموده و سپس اولين دانشگاه مورد ن ،١ يپس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت بندي، به ترتيب از شماره -٣-٥

  .كنيدرا تكميل  ...و  ٢ يشماره
پذير است، داوطلبان در انتخاب ها (طبق جدول) با پرداخت شهريه امكانمحل-رشتهاز آن جائي كه تحصيل در برخي از  -٤-٥

 .كنند دقتها  محل-رشتهاين 
يا  جاييهبجا يتوان از گزينه، به آساني ميباشدف يا حذجايي هبجا بههاي انتخاب شده نياز كه در اولويت در صورتي -٥-٥

 يپذير است. دقت شود در صورت فشردن گزينهثبت نهايي امكان ي. البته اين عمل پيش از فشردن گزينهكردحذف استفاده 
  پذير نخواهد بود.جايي يا حذف امكانهبثبت نهايي، جا

  ثبت نهايي خودداري شود. يرد نشده، از فشردن گزينههاي مورد نظر وااولويت يكه كليه تا زماني -٦-٥
  است.اين مراحل قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام  يدقت شود: كليه

  ثبت نهايي زده شود. يهاي انتخابي، گزينهپس از تكميل مراحل ثبت اولويت -٧-٥
و جهت مراحل بعدي را ذخيره يا چاپ كرده ربوطه ثبت نهايي، فرم م يمراحل و فشردن گزينه يپس از پايان كليه -٨-٥

 .كنيدداري نگه
يري نخواهد گكه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پي تذكر مهم: در صورتي

  بود.
 يطالعهپس از م بنابراين. است داوطلب يعهده رمحل تحصيل ب-مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته -٩-٥

دليل  ههرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده ب ديگر، عبارته ب ؛كندداوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود دقيق دفترچه، 
  .نيست... مورد پذيرش  نت وتكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي

  
  :١٤٠٠نشجو در سال دا يهاي پذيرندهظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - ٦
. داوطلبان بر است ١ يشمارهاي به شرح جدول اعم از دولتي عادي و شهريه ،دانشجو يهاي پذيرندهرفيت پذيرش دانشگاهظ

اقدام در سايت نسبت به تكميل فرم مربوطه  ،و سپس در زمان مقرر مشخص خود را هاياساس جدول مذكور ابتدا انتخاب
  نمايند.

مراجعه فرماييد. جدول مذكور  ي راهنماي آزموندفترچه ٧-٢ي ي بومي به جدول شمارهسهميهفيت اعالم نياز ظربراي اطالع از 
  ).٢در پايان همين دفترچه نيز آمده است (جدول 
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  جداول –دوم بخش 
 

  ي تخصصي)ي دانشجو (به ترتيب رشتههاي پذيرندهظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه -١جدول 

  توضيحات  ظرفيت  دانشگاه  هرشت رديف

  2  اصفهان ارتودانتيكس 1

  2  اهواز ارتودانتيكس 2

  2  بابل ارتودانتيكس 3

  2  تبريز ارتودانتيكس 4

  2  تهران ارتودانتيكس 5

 با پرداخت شهريه 3  آزاد تهران ارتودانتيكس 6

 با پرداخت شهريه 3  آزاد خوراسگان ارتودانتيكس 7

  0  شاهد ارتودانتيكس 8

 با پرداخت شهريه 0  شاهد آزاد ارتودانتيكس 9

  2  زاهدان ارتودانتيكس 10

  2  شهيد بهشتي ارتودانتيكس 11

  2  شيراز ارتودانتيكس 12

  2  قزوين ارتودانتيكس 13

  2  كرمان ارتودانتيكس 14

  2  گيالن ارتودانتيكس 15

  2  مشهد ارتودانتيكس 16

  3  همدان ارتودانتيكس 17

  2  يزد تودانتيكسار 18

   0  بقيه اهللا (عج) ارتودانتيكس 19

  2  اصفهان اندودانتيكس 20

  2  اهواز اندودانتيكس 21

  2  بابل اندودانتيكس 22

  3  تبريز اندودانتيكس 23

  3  تهران اندودانتيكس 24

 با پرداخت شهريه 3  آزاد تهران اندودانتيكس 25

 پرداخت شهريه با 3  آزاد خوراسگان اندودانتيكس 26

  3  زاهدان اندودانتيكس 27

  1  شاهد اندودانتيكس 28

 با پرداخت شهريه 0  شاهد آزاد اندودانتيكس 29
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  توضيحات  ظرفيت  دانشگاه  هرشت رديف

  3  شهيد بهشتي اندودانتيكس 30

  2  شيراز اندودانتيكس 31

  2  قزوين اندودانتيكس 32

  3  كرمان اندودانتيكس 33

  0  گيالن اندودانتيكس 34

  3  هدمش اندودانتيكس 35

  3  همدان اندودانتيكس 36

  2  يزد اندودانتيكس 37

   2  بقيه اهللا (عج) اندودانتيكس 38

  3  اصفهان بيماري هاي دهان و فك و صورت 39

  0  اهواز بيماري هاي دهان و فك و صورت 40

  2  بابل بيماري هاي دهان و فك و صورت 41

  2  تبريز بيماري هاي دهان و فك و صورت 42

  3  تهران بيماري هاي دهان و فك و صورت 43

 با پرداخت شهريه 3  آزاد تهران بيماري هاي دهان و فك و صورت 44

 با پرداخت شهريه 3  آزاد خوراسگان بيماري هاي دهان و فك و صورت 45

  0  زاهدان بيماري هاي دهان و فك و صورت 46

  2  شاهد بيماري هاي دهان و فك و صورت 47

 با پرداخت شهريه 2  شاهد آزاد هاي دهان و فك و صورتبيماري  48

  3  شهيد بهشتي بيماري هاي دهان و فك و صورت 49

  2  شيراز بيماري هاي دهان و فك و صورت 50

  0  قزوين بيماري هاي دهان و فك و صورت 51

  2  كرمان بيماري هاي دهان و فك و صورت 52

  0  گيالن بيماري هاي دهان و فك و صورت 53

  3  مشهد بيماري هاي دهان و فك و صورت 54

  3  همدان بيماري هاي دهان و فك و صورت 55

  2  يزد بيماري هاي دهان و فك و صورت 56

   0  بقيه اهللا (عج) بيماري هاي دهان و فك و صورت 57

  2  اصفهان آسيب شناسي دهان و فك و صورت 58

  0  اهواز آسيب شناسي دهان و فك و صورت 59

  1  بابل آسيب شناسي دهان و فك و صورت 60

  2  تبريز آسيب شناسي دهان و فك و صورت 61

  2  تهران آسيب شناسي دهان و فك و صورت 62

  0  آزاد تهران آسيب شناسي دهان و فك و صورت 63

 با پرداخت شهريه 3  آزاد خوراسگان آسيب شناسي دهان و فك و صورت 64
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  توضيحات  ظرفيت  دانشگاه  هرشت رديف

  0  زاهدان ك و صورتآسيب شناسي دهان و ف 65

  0  شاهد آسيب شناسي دهان و فك و صورت 66

  0  شاهد آزاد آسيب شناسي دهان و فك و صورت 67

  1  شهيد بهشتي آسيب شناسي دهان و فك و صورت 68

  1  شيراز آسيب شناسي دهان و فك و صورت 69
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  0  اصفهان پروتزهاي دنداني 77

  2  اهواز پروتزهاي دنداني 78

  2  بابل پروتزهاي دنداني 79
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 با پرداخت شهريه 3  آزاد خوراسگان پروتزهاي دنداني 83

  0  زاهدان پروتزهاي دنداني 84

  1  شاهد تزهاي دندانيپرو 85

 با پرداخت شهريه 0  شاهد آزاد پروتزهاي دنداني 86

  3  شهيد بهشتي پروتزهاي دنداني 87

  2  شيراز پروتزهاي دنداني 88

  2  قزوين پروتزهاي دنداني 89

  2  كرمان پروتزهاي دنداني 90

  2  گيالن پروتزهاي دنداني 91

  3  مشهد پروتزهاي دنداني 92

  3  همدان هاي دندانيپروتز 93

  2  يزد پروتزهاي دنداني 94

   2  بقيه اهللا (عج) پروتزهاي دنداني 95

  3  اصفهان پريودانتيكس 96

  2  اهواز پريودانتيكس 97

  2  بابل پريودانتيكس 98

  2  تبريز پريودانتيكس 99

www.konkur.in

forum.konkur.in



                            
              یوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك ١۴٠٠سال  پزشکیهای تخصصی دندانپذیرش دستيار در رشتهزمون تحصيل آ محل-رشتهراهنمای انتخاب  یفترچهد

١١ 

 

  توضيحات  ظرفيت  دانشگاه  هرشت رديف

  3  تهران پريودانتيكس 100

 هبا پرداخت شهري 3  آزاد تهران پريودانتيكس 101

 با پرداخت شهريه 3  آزاد خوراسگان پريودانتيكس 102

  0  زاهدان پريودانتيكس 103

  1  شاهد پريودانتيكس 104

 با پرداخت شهريه 0  شاهد آزاد پريودانتيكس 105

  2  شهيد بهشتي پريودانتيكس 106

  1  شيراز پريودانتيكس 107

  2  قزوين پريودانتيكس 108

  2  كرمان پريودانتيكس 109

  2  گيالن پريودانتيكس 110

  3  مشهد پريودانتيكس 111

  3  همدان پريودانتيكس 112

  2  يزد پريودانتيكس 113

   2  بقيه اهللا (عج) پريودانتيكس 114

  3  اصفهان جراحي دهان و فك و صورت 115

  3  اهواز جراحي دهان و فك و صورت 116

  2  بابل جراحي دهان و فك و صورت 117

  3  تبريز احي دهان و فك و صورتجر 118

  8  تهران جراحي دهان و فك و صورت 119

 با پرداخت شهريه 3  آزاد تهران جراحي دهان و فك و صورت 120

 با پرداخت شهريه 2  آزاد خوراسگان جراحي دهان و فك و صورت 121

  3  زاهدان جراحي دهان و فك و صورت 122

  0  شاهد جراحي دهان و فك و صورت 123

  0  شاهد آزاد جراحي دهان و فك و صورت 124

  6  شهيد بهشتي جراحي دهان و فك و صورت 125

  3  شيراز جراحي دهان و فك و صورت 126

  0  قزوين جراحي دهان و فك و صورت 127

  3  كرمان جراحي دهان و فك و صورت 128

  2  گيالن جراحي دهان و فك و صورت 129
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 هبا پرداخت شهري 0  شاهد آزاد دندانپزشكي ترميمي 143

  2  شهيد بهشتي دندانپزشكي ترميمي 144
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  2  قزوين دندانپزشكي ترميمي 146
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الت آموزشي دي قانون برقراري عماده واحده ٣اعالم نياز آموزشي و درماني تعهدات قانون اصالح بند  – ٢جدول 
(مربوط به متقاضيان  ١٤٠٠در سال » تعهد خاص«هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي در پذيرش دانشجو در دوره

  پذيرش بومي)
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  آذربايجان غربي  ١

 ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠  ردبيلا  ٢

 ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ١  اهواز  ٣

 ٣ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠  ايالم  ٤

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  بابل  ٥

 ٤ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠  ١  بندرعباس  ٦

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  بوشهر  ٧

 ٥ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠  چهارمحال و بختياري  ٨

 ٨ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١  خراسان جنوبي  ٩

 ٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١  خراسان شمالي  ١٠

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  رفسنجان  ١١

  ٣  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  زابل  ١٢

 ٧ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١  زاهدان  ١٣

 ٥ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠  زنجان  ١٤

 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠  ٠  سمنان  ١٥

 ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  قزوين  ١٦
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  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  كاشان  ١٧

 ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١  كردستان  ١٨

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠  كرمان  ١٩

 ٧ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١  كرمانشاه  ٢٠

 ٥ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١  كهكيلويه و بويراحمد  ٢١

 ٤ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠  گلستان  ٢٢

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠  گيالن  ٢٣

 ٥ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١  ٠ ١  لرستان  ٢٤

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  مازندران  ٢٥

 ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠  مركزي  ٢٦

 ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  همدان  ٢٧

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  يزد  ٢٨

  ٩١  ٤  ١١  ٩  ١٣  ٥  ١٢  ١٤  ١٢  ١  ١٠  جمـــــع

 
  ،است و قابل بر مدت تحصيل برا ٣پذيرفته شدگان به ميزان ميزان تعهدات بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي

 .جايي نيستبهجا ياخريد 

  :ديد دانشگاه علوم پزشكي محل تعهد، انجام تعهدات به صورت كادر آموزشي يا درماني با صالحتذكر مهم
 خواهد بود.

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي
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