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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه:

امید ا بو  ،علم و آگاهی يبراي تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصهالهی  کران به درگاه ایزد منان و آرزوي توفیقبا سپاس بی

 دستیاريآزمون پذیرش دانشجو در مقطع در محل تحصیل -سربلندي براي داوطلبان عزیز، ضوابط و شرایط انتخاب رشته

  شود.میمین نیروي انسانی متعهد و متخصص به شرح زیر اعالم أ، با هدف ت1401سال  پزشکیهاي تخصصی دندانرشته

در اختیار داوطلبان  92/05/1401شنبه روز ظهر  12:00ساعت  1401سال  پزشکیدستیاري دندانآزمون  علمی يکارنامه

 ساعت ازمحل -زمان انتخاب رشتهتري را انجام دهند. تا بتوانند با آگاهی از وضعیت علمی خود، انتخاب دقیق گیردیمقرار 

(در همین بازه، ویرایش  خواهد بود. 20/60/1401شنبه چهارروز ظهر  12:00تا ساعت  92/05/1401شنبه روز ظهر  12:00

  پذیر است.)محل تحصیل نیز امکان-انتخاب رشته

 
 
  

  ضوابط آزمون -بخش اول

 :علمی يکارنامه –1

و دریافت  مشاهدهقابل  www.sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس تیاینترن يکارنامه فقط از طریق سامانه

حاوي اطالعات زیر ي خود را مشاهده و دریافت کنند. این کارنامه توانند با وارد کردن کد رهگیري، کارنامهداوطلبان می. است

  :است

هاي ي تراز رشتهنمره -5 ،به درصد دروس امتحانی خام ينمره -4 ،داوطلب خامکل  ينمره -3، سهمیه -2 ،مشخصات فردي -1

  .بدون اعمال سهمیه ،داوطلبان همان رشته تمامکل داوطلب در بین  يرتبه -7 و رتبه در سهمیه -6 امتحانی

قطعی ید أیت يو به منزله شدهکه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج است بر اساس اطالعاتی  اطالعات مندرج در کارنامه

   .نیست شرایط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی

...) در صورت وجود مغایرت در اطالعات مندرج در فرم  در هر مرحله از آزمون (قبل یا بعد از پذیرش، طی دوره تحصیل و** 

مدرك  تصویریا ناقص یا ناخوانا بودن مدارك یا ارسال /نام، نوع سهمیه، مدارك و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب وثبت

(از جمله حذف داوطلب از روند سنجش  عمل خواهد آمده مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام الزم بتوسط طبق ضوابط ، نادرست

  ).یا لغو قبولی در آزمون و پذیرش

بر محروم شدن فرد در هر مرحله از عالوه  ،در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل** 

وزارت متبوع  يهاآزمون ات درتخلفت بدوي رسیدگی به أبه هی ي مجلس شوراي اسالمیبر اساس مصوبهتحصیل، متخلف 

  معرفی خواهد شد.

فته پذیر يصادر شده است و به منزلهو نمرات اکتسابی داوطلب اولیه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام  يکارنامه

  محل تحصیل اقدام کند.  -تواند نسبت به انتخاب رشتهداوطلب درصورت مجاز بودن، می. نیستشدن داوطلب 

 بعداً آزمون است و  ي فرآیندادامه محل و-از انتخاب رشته انصرافي محل در زمان مقرر، به منزله-عدم انتخاب رشته تذکر مهم:

  اقدامی میسر نخواهد بود.

 
  محل تحصیل:-افراد مجاز به انتخاب رشته -1-1

خام کل ي نمره %50اند (ي حد نصاب را کسب کردهپزشکی و تخصصی، کسانی که نمرهآموزش دنداني شوراي بر اساس مصوبه

  .باشندمیمحل -مجاز به انتخاب رشتهي راهنما هستند، و داراي سایر شرایط مندرج در دفترچهقابل کسب) 

و  %5هاي قابل کسب)، براي داوطلبان سهمیهي نمره 810(از کل  405هاي آزاد و بومی معادل این نمره براي داوطلبان سهمیه

رزمندگان  %25ي )، براي داوطلبان سهمیه5/283این نمره (برابر با  %70رزمندگان و ایثارگران (به جز شخص رزمنده) معادل  25%
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این  %80معادل  ي مازاد نیروهاي مسلح)، براي داوطلبان سهمیه324این نمره (برابر با  %80و ایثارگران (شخص رزمنده) معادل 

  ) است.5/364این نمره (برابر با  %90ي مازاد استعدادهاي درخشان معادل ) و براي داوطلبان سهمیه324نمره (برابر با 

  

 ي داوطلب:ي کل تراز و رتبهي نمرهروش محاسبه -1-2

  است:ي کل به شرح زیر ي تراز هر درس و نمرهي خام (به درصد) و نمرهي نمرهروش محاسبه

  

  ي آن:(به درصد) و چگونگی محاسبه دروس ي خامنمره – 1-2-1

ي این نمره به کند، نمرات خام هر درس به درصد محاسبه و درج شده که روش محاسبهي اولیه که داوطلب دریافت میدر کارنامه

  شرح زیر است:

  عدد است. Nتعداد سؤال هر درس  -1

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

  شود.ي اکتسابی این درس از طریق فرمول زیر محاسبه می) به هر سؤال غلط، نمره-1نمره منفی ( 1و 

1 n-n 3  نمره خام درس =i ام  

  شود:این نمره به درصد تبدیل می  

NKH� =
�����

��
∗   ام   iنمره خام به درصد درس         100

  

 درج شده است. ) و در کارنامه این عدد iNKHبه درصد بوده (ام  iکه عدد حاصل نمره خام درس 

سؤال باقی مانده  Nاگر در یک درس طبق کلید نهایی تعدادي از سؤاالت غلط باشد، این سؤاالت حذف شده و تعداد  :1تبصره 

  باشد.صحیح می 

  

  ي کل تراز:ي نمرهمحاسبه-1-2-2

  )  محاسبه شده است. iNKH( ي خام به درصدعدد نمره 1mدرس امتحانی،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 

شود. به عبارتی )  می iNTي تراز ()، تبدیل به نمره iNKHي خام به درصد (ي اکتسابی، نمرهدر هر درس با کمک ماکزیمم نمره

)iNKH نمره  ( ي خام به درصد درسi ام به نمره) ي ترازiNT شود.)  تبدیل می  

)  از طریق فرمول زیر  jNKLTکل تراز ( يي مربوطه، نمرهها در رشته) دروس مختلف و ضرایب آن iNT( با داشتن نمرات تراز

  شود:محاسبه می

NKLT� =
∑k�NT�
∑k�

 

jکه در آن  = 1,2, …   ام است.  iضریب درس �kتخصصی وي ي کل در هر یک از ده رشته، نمره 10,

 شود.ي کل تعیین میي کل در کارنامه درج شده و رتبه براساس این نمرهپذیرش افراد براساس این نمره است. این نمره

  

  روش گزینش: – 2

 يهمان رشتهي کل تراز به درصد (ویژه يبر اساس نمرهپزشکی، ي آزمون دستیاري دندانهاگزینش دانشجو در هر یک از رشته

 راینبنابمحل که توسط خود داوطلب تعیین شده، انجام خواهد شد. -اولویت انتخاب رشته سهمیه و مندرج در کارنامه،تخصصی)  

ه انتخاب نسبت ب حصیلیت يهامحل-رشتهظرفیت  و اکتسابیتراز کل  ينمره با توجه به ،شخصی يعالقهبر اساس  ایدبداوطلب 

  .کندمحل تحصیل خود اقدام -رشته
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  هاي مختلف آزمون:یهسهم -3

ي راهنماي آزمون آمده است. داوطلبان الزم است تا عالوه بر ها، پیش از این در دفترچهجزئیات مقررات مربوط به سهمیه

  توضیحات قبلی، موارد زیر را با دقت مطالعه فرمایند:

  

  رزمندگان و ایثارگران  يسهمیه -3-1

  باشند.) رزمندگان (فقط رزمندگانی که داراي حضور داوطلبانه در جبهه می -الف

، ...»ي ششم توسعه سالهپنج«ي برنامه 90ي رسانی به ایثارگران و مادهایثارگران (بر اساس قانون جامع خدمت -ب

ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر و فرزندان رزمندگانی که حداقل داراي  -ي هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران جامعه

  هستند.)

قانون برنامه  90ي ي آن و مادهگزینش داوطلبان براي این سهمیه، براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه

و  %25ي اختصاصی براي جانبازان زیر سهمیه %5ي ورود با سهمیه«ي ششم توسعه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی، سالهپنج

، صورت »افزایش یابد. %30ماه حضور داوطلبانه در جبهه، به 6همسر و فرزندان ایشان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 

  گیرد. می

ي نمره %70باشد. (باتوجه به مصوبات؛ کسب حداقل *** سنجش و پذیرش در این سهمیه به شرط کسب حدنصاب علمی می

ي گزینش آزاد توسط رزمندگانی که فقط داراي نمره %80(بند ب فوق الذکر) و کسب حداقل گزینش آزاد توسط ایثارگران 

  حضور داوطلبانه در جبهه هستند (بند الف فوق الذکر))

 از ظرفیت پذیرش کل به دو گروه زیر اختصاص دارد : % 52 -3-1-1

فرزند و همسر  - هآزاد - %25باز باالتر از جانفرزند و همسر  - %25باالتر از شامل: جانباز ایثارگران  -الف -3-1-1

  ،شاهد، مفقود االثر، آزاده

  باشندرزمندگان شامل: فقط رزمندگانی که داراي حضور داوطلبانه در جبهه می -ب -3-1-1  

  از ظرفیت پذیرش کل به دو گروه زیر اختصاص دارد: 5% -3-1-2

    %25کمتر از  جانبازفرزند و همسر  - %25کمتر از جانباز  -الف-3-1-2  

  باشند.ماه حضور داوطلبانه در جبهه می 6همسر و فرزندان رزمندگانی که داراي حداقل  -ب-3-1-2  

  

  آزاد  يسهمیه-3-2

  شوند.هاي رزمندگان، بومی و... نباشند، آزاد محسوب مییک از سهمیهداوطلبانی که مشمول مقررات هیچ

  

  ي بومیسهمیه-3-3

اي همحل-مندي، نسبت به انتخاب رشتهي خود و عالقهمحل می توانند با توجه به رتبه-انتخاب رشتهداوطلبان بومی هنگام 

-موجود به تفکیک تعهد عام (غیربومی) و تعهد خاص (بومی) اقدام نمایند. پذیرش این داوطلبان با رعایت ترتیب اولویت انتخاب

  هاي آنان و سایر ضوابط مربوطه انجام خواهد شد.

 
  درخشان هاياستعداد يهمیهس -3-4

حد  %90امتیاز شده اند، در صورت کسب   40ي استعداد درخشان که موفق به کسب حداقل داوطلبان واجد شرایط سهمیه

نجش ي شوراي سبر اساس مصوبه محل انتخابی، مشمول قوانین پذیرش با استفاده از این سهمیه هستند.-نصاب علمی در رشته

  تر قابل اعمال است.نفر و بیش 4هاي داراي ظرفیت محل-هاي تکمیلی، این سهمیه فقط در رشتهدورهو پذیرش دانشجو در 
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  درصد) 5/2ي مازاد کادر نیروهاي مسلح (سهمیه -3-5

o گیرد که با رعایت ضوابط مندرج در راهنماي سی و ي کادر نیروهاي مسلح تعلق میبه داوطلبان حائز شرایط سهمیه

ستاد  يمکاتبهبه استناد  اب(توانند میپزشکی، هاي تخصصی دندانآزمون پذیرش دستیار در رشتهي دوره ششمین

پزشکی کودکان، دندانپزشکی ترمیمی، هاي اندودانتیکس، پروتزهاي دندانی، دندانفقط رشته )کل نیروهاي مسلح

 .را انتخاب کنند هاي دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس و رادیولوژي دهان و فک و صورتبیماري

o  محل مورد نظر و فقط در قالب -ي پذیرش آزاد در رشتهنمره %80پذیرش داوطلبان مذکور، تنها در صورت احراز

 درصد امکان پذیر است. 5/2 يسهمیه

 

  اطالعات ضروري: – 4

o  طبق  اندشدهي کل آزمون مجاز به انتخاب رشـته نمره %50تنها داوطلبانی که با در نظر گرفتن احراز حداقل)

سی و هفتمین نشست شوراي آموزش  يمحل (به استناد مصوبه-رشته 50توانند حداکـثر ، می)1-1توضیحات بند 

محلی که در -، در فرم انتخاب رشتهعالقهي خـود را به ترتیب اولویـِت مورد پزشکی و تخصصی) مورد عالقهدندان

ظهر روز  12:00تا ساعت  92/05/1401شنبه ظهر روز  12:00ساعت  ازسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

ي بومی، می توانند در همان گیرد، انتخاب کنند. متقاضیان سهمیهدر اختیار آنان قرار می 20/60/1401شنبه چهار

ي ا نمرهمحل بومی را نیز انتخاب نمایند. معیار پذیرش داوطلبان ابتد-رشته 50محل آزاد خود، -انتخاب رشته 50

  محل انتخابی داوطلب خواهد بود.-کسب شده و  سپس اولویت رشته

o از آزمون است. انصرافي ي زمانی تعیین شده، به منزلهمحل در بازه-عدم انتخاب رشته  

o پزشکی و تخصصی به آدرس ي شوراي آموزش دندانپزشکی در سایت دبیرخانههاي دستیاري دنداني دورهنامهآئین

ها قابل دسترسی است. ضروري نامهدر بخش مصوبات و آئین http://gpde.behdasht.gov.irالکترونیکی 

  .اقدام کنندمحل -به انتخاب رشتهنسبت ي مذکور، نامهي دقیق آئیناست داوطلبان پس از مطالعه

o  ،پزشکی به بخش پنجم جایی و میهمانی دستیاران دندانانتقال، جابهجهت اطالع از ضوابط مربوط به تغییر رشته

 مراجعه شود. 39تا  34هاي ي مورد اشاره، مادهنامه(نظام آموزشی) آئین

o ي مذکور نامهآئین 14و  13هاي پزشکی به مادهجهت اطالع از ضوابط مربوط به تعهدات خدمت دستیاران دندان

 مراجعه شود.

o  ي مربوطه، قبول شدگانی که در استخدام پزشکی و تبصرههاي دستیاري دنداننامه دورهآئین 13 يمادهبه استناد بند ج

ها هستند، موظفند تا حکم مأموریت آموزشی با امضاي باالترین مقام دستگاه را جهت سازمان ها، نهادها وخانهوزارت

شده و موظف به پرداخت شهریه توسط خود یا سازمان  پرداز تلقیشروع دوره دستیاري ارائه دهند. این افراد شهریه

ذیربط هستند. در صورت پرداخت شهریه توسط سازمان مربوطه، این افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام 

 .کنندخود بوده و حقوق و مزایاي خود را از محل تعهد دریافت می

o  مربوطه، مجوز اعالم فراغت از تحصیل ایشان تنها در در صورت عدم پرداخت شهریه توسط فرد داوطلب یا سازمان

  ي کل دوره به دانشگاه محل تحصیل، صادر خواهد شد.جاي شهریهصورت پرداخت یک

o پزشکی، در صورتی که پذیرفته شده در زمان تعیین شده هاي دستیاري دنداني دورهنامهآئین 30ي به استناد ماده

 .شودمیسبت به شروع دوره اقدام نکند، منصرف از تحصیل محسوب ثبت نام نکرده یا پس از ثبت نام ن

o ي خوابگاه به پذیرفته شدگان آزمون دستیاري ندارند.ها تعهدي در قبال ارائهدانشگاه 

o  واحد خوراسگان و دانشگاه  -واحد تهران، آزاد اسالمی -هاي آزاد اسالمیهاي آزاد در دانشگاهي پذیرشمیزان شهریه

 ر سال تحصیلی بر اساس مصوبات هیأت امناي دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.شاهد براي ه

o دانشگاه شاهدپزشکی در شرایط پذیرش دستیار تخصصی دندان: 

 اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام عملی به احکام .1
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 اعتقاد و التزام عملی به  والیت فقیه، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی .2

 فساد اخالقی و تجاهر به فسقعدم اشتهار به  .3

 قانونیهاي غیرها و گروهعدم سابقه وابستگی تشکیالتی، هواداري احزاب و سازمان .4

 ي محکومیت کیفري مؤثرنداشتن سابقه .5

 پایبندي کامل به ضوابط و مقررات دانشگاه .6

 اعتقاد و التزام عملی به حجاب  برتر (چادر) براي خواهران از شرایط اساسی پذیرش است. .7

ي گزینش دانشگاه صورت گرفته و پذیرش هاي عمومی متقاضیان، از سوي هستهبررسی الزم در خصوص احراز صالحیت توجه:

  ي گزینش دانشگاه خواهد بود.نهایی داوطلبان، منوط به تأیید هسته

 
o عج)(اهللا دانشگاه علوم پزشکی بقیهپزشکی در شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دستیار تخصصی دندان: 

  شرایط عمومی:

 ، انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمیناب محمدي (ص) اعتقاد به مبانی اسالم .1

 ي فقیهاعتقاد و التزام به والیت مطلقه .2

 التزام عملی به احکام اسالم و قوانین جمهوري اسالمی و رعایت موازین اخالق اسالمی .3

 هاي سیاسیعدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه .4

 هاي غیراسالمی، التقاطی، الحادي و غیرقانونیي عضویت یا هواداري از احزاب و سازماننداشتن سابقه .5

 عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران .6

 ي محرومیت از خدمات دولتیعدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سابقه .7

 ت مورد نظراوانی متناسب با خدمداشتن سالمت و توانایی جسمی و ر .8

 داشتن حسن شهرت اخالقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه .9

  داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف .10

  شرایط اختصاصی:

 .سال تمام 30حداکثر سن  .1

 سال تمام است.. 35پزشکان عمومی عضو رسمی سپاه، تبصره: حداکثر سن براي دندان

ذیه در غن از امکانات فرهنگی، خوابگاه و تاهللا (عج)، دانشجویاتحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیهدر مدت  .2

 مند خواهند شد.حد امکان بهره

به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآمده و از حقوق،  نهایی پس از سیر مراحل گزینش،پذیرفته شدگان  .3

 مند خواهند شد.جویان بورسیه بهرهمزایا، بیمه، خدمات رفاهی و سایر امکانات دانش

هاي الزم، به عنوان پذیرفته شدگان پس از فراغت از تحصیل، در صورت احراز شرایط و دارا بودن صالحیت .4

 اهللا (عج) به کار گرفته خواهند شد.پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیهي دندانکادر هیأت علمی دانشکده

شرایط اختصاصی نباشند، بر اساس نیاز معاونت بهداشت و درمان سپاه مشغول به  4افرادي که مشمول بند  .5

 خدمت خواهند شد.

یشان، هستند و قبولی ا گزینشاهللا (عج) ملزم به گذراندن مراحل دانشگاه علوم پزشکی بقیهتحصیل در  عالقمندان به توجه:

   مشروط به موفقیت در گزینش است.

  

  ي دانشجو در آزمونها و مراکز پذیرندهتحصیل دانشگاه محل-چگونگی انتخاب رشته -5

و ی اعم از دولت ،هاها و شرایط دانشگاهمحل-رشته يکلیه يکامل موارد فوق و مالحظه يپس از مطالعه گرامی،داوطلب 

رهگیري خود، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب  اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن کد ياز طریق سامانه باید ،ايشهریه
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هاي گاهدانش-رشتههر فرد در میان  هاياولویتترتیب  که . الزم به توضیح استکنیدبه شرح زیر اقدام  ،محل تحصیل-رشته

ها، هزینگدانشگاهی باشد که در مقایسه با سایر -، رشتهبهتر است انتخاب اول بنابراین. است فردي يعالقهبر اساس  ،انتخابی

  .دیهاي بعدي را انتخاب کن؛ و به همین ترتیب، اولویتدیدهتحصیل در آن مرکز را ترجیح می

 باید 30/06/1401تا تاریخ  ي راهنماي آزمون)(با عنایت به مندرجات دفترچه نشجویان سال آخرداکه  نظر به این -5-1

که مجاز به شرکت در آزمون  به دلیل اینخواهند شد (التحصیل کسانی که بعد از تاریخ مذکور فارغ ،التحصیل شوندفارغ

   .کنندمحل تحصیل خودداري -از تکمیل فرم انتخاب رشتهباید  )اندنبوده

. الزم به توضیح است در کنندمحل تحصیل خود اقدام -نسبت به انتخاب رشته در مهلت تعیین شده بایدداوطلبان  -5-2

از هر روش دیگري، از جمله فرمی که  هراینترنتی در زمان مقرر، متعاقباً  يریق سامانهصورت عدم تکمیل فرم مربوطه از ط

فرم یا داوطلبی خواهان تغییر، افزایش، کاهش یا ابطال در اطالعات و غیره ارسال شود،  e.mailحضوري یا از طریق پست و 

  بعد از ثبت نهایی یا پس از زمان مقرر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. محل-انتخاب رشته

  

  تذکر مهم:چند 

 حذفبوده و داوطلب از روند آزمون  انصراف يمحل تحصیل در زمان مقرر، به منزله-عدم تکمیل فرم انتخاب رشته -الف

  د.شومی

  .نیستمحل تحصیل، قابل تمدید -مهلت تعیین شده جهت انتخاب رشته -ب

 محل تحصیل خود نیز اقدام-فرم انتخاب رشته ویرایشتوانند نسبت به زمان با انتخاب، میي فوق و همداوطلبان در بازه -ج

  کنند.

دانشگاه مورد نظر را وارد و سپس -رشتهاولین  ،1 يپس از اطمینان از انتخاب خود و اولویت بندي، به ترتیب از شماره -5-3

  .کنید را تکمیل ...و  2 يشماره

داوطلبان در انتخاب پذیر است، امکان شهریهها (طبق جدول) با پرداخت محل-از آن جائی که تحصیل در برخی از رشته -5-4

 ها دقت کنند.محل-این رشته

یا  جاییهبجا يتوان از گزینه، به آسانی مییا حذف باشدجایی هبجا بههاي انتخاب شده نیاز که در اولویت در صورتی -5-5

 يپذیر است. دقت شود در صورت فشردن گزینهثبت نهایی امکان ي. البته این عمل پیش از فشردن گزینهکردحذف استفاده 

  پذیر نخواهد بود.جایی یا حذف امکانهبثبت نهایی، جا

  ي شود.ثبت نهایی خوددار يهاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینهاولویت يکه کلیه تا زمانی -5-6

  است.این مراحل قبل از فشردن گزینه ثبت نهایی قابل انجام  يدقت شود: کلیه

  ثبت نهایی زده شود. يهاي انتخابی، گزینهپس از تکمیل مراحل ثبت اولویت -5-7

بعدي و جهت مراحل را ذخیره یا چاپ کرده ثبت نهایی، فرم مربوطه  يمراحل و فشردن گزینه يپس از پایان کلیه -5-8

 .کنیدداري نگه

یري نخواهد گکه پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی از فرم پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پی تذکر مهم: در صورتی

  بود.

 يطالعهپس از م بنابراین. استداوطلب  يعهده رمحل تحصیل ب-مسئولیت هر گونه اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته -5-9

 ههرگونه اشتباه یا مورد ایجاد شده ب دیگر، عبارته ب ؛کندداوطلب شخصًا اقدام به تکمیل اطالعات خود دقیق دفترچه، 

  .نیست... مورد پذیرش  نت ودلیل تکمیل اطالعات توسط اشخاص دیگر یا کافی
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  :1400دانشجو در سال  يهاي پذیرندهظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاه - 6

. داوطلبان بر است 1ي شمارهاي به شرح جدول اعم از دولتی عادي و شهریه ،دانشجو يهاي پذیرندهپذیرش دانشگاهرفیت ظ

اقدام در سایت نسبت به تکمیل فرم مربوطه  ،و سپس در زمان مقرر مشخص خود را هاياساس جدول مذکور ابتدا انتخاب

  نمایند.

مراجعه فرمایید. جدول مذکور  ي راهنماي آزموندفترچه 7-2ي بومی به جدول شمارهي براي اطالع از ظرفیت اعالم نیاز سهمیه

  ).2در پایان همین دفترچه نیز آمده است (جدول 

  

  

  

  جداول –دوم بخش 

 
  ي تخصصی)ي دانشجو (به ترتیب رشتههاي پذیرندهظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاه -1جدول 

  توضیحات  ظرفیت  دانشگاه  رشته ردیف

  2  اصفهان ارتودانتیکس 1

  2  اهواز ارتودانتیکس 2

  2  بابل ارتودانتیکس 3

  2  تبریز ارتودانتیکس 4

  2  تهران ارتودانتیکس 5

 با پرداخت شهریه 3  آزاد تهران ارتودانتیکس 6

 با پرداخت شهریه 3  آزاد خوراسگان ارتودانتیکس 7

  1  شاهد ارتودانتیکس 8

 با پرداخت شهریه 0  شاهد آزاد ارتودانتیکس 9

  2  زاهدان ارتودانتیکس 10

  2  شهید بهشتی ارتودانتیکس 11

  2  شیراز ارتودانتیکس 12

  1  قزوین ارتودانتیکس 13

  2  کرمان ارتودانتیکس 14

  1  گیالن ارتودانتیکس 15

  2  مشهد ارتودانتیکس 16

  2  همدان ارتودانتیکس 17

  2  یزد ارتودانتیکس 18

  0  بقیه اهللا (عج) ارتودانتیکس 19

  0  ارتش ارتودانتیکس 20

  3  اصفهان اندودانتیکس 21

  2  اهواز اندودانتیکس 22
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  توضیحات  ظرفیت  دانشگاه  رشته ردیف

  2  بابل اندودانتیکس 23

  3  تبریز اندودانتیکس 24

  3  تهران اندودانتیکس 25

 با پرداخت شهریه 3  آزاد تهران اندودانتیکس 26

 با پرداخت شهریه 3  آزاد خوراسگان اندودانتیکس 27

  3  زاهدان اندودانتیکس 28

  1  شاهد اندودانتیکس 29

 با پرداخت شهریه 0  شاهد آزاد اندودانتیکس 30

  3  شهید بهشتی اندودانتیکس 31

  2  شیراز اندودانتیکس 32

  2  قزوین اندودانتیکس 33

  3  کرمان اندودانتیکس 34

  0  گیالن اندودانتیکس 35

  4  مشهد اندودانتیکس 36

  3  همدان اندودانتیکس 37

  2  یزد اندودانتیکس 38

  2  بقیه اهللا (عج) اندودانتیکس 39

  2  ارتش اندودانتیکس 40

  3  اصفهان بیماري هاي دهان و فک و صورت 41

  0  اهواز بیماري هاي دهان و فک و صورت 42

  2  بابل بیماري هاي دهان و فک و صورت 43

  2  تبریز و فک و صورت بیماري هاي دهان 44

  3  تهران بیماري هاي دهان و فک و صورت 45

 با پرداخت شهریه 3  آزاد تهران بیماري هاي دهان و فک و صورت 46

 با پرداخت شهریه 3  آزاد خوراسگان بیماري هاي دهان و فک و صورت 47

  0  زاهدان بیماري هاي دهان و فک و صورت 48

  2  شاهد صورت بیماري هاي دهان و فک و 49

 با پرداخت شهریه 1  شاهد آزاد بیماري هاي دهان و فک و صورت 50

  3  شهید بهشتی بیماري هاي دهان و فک و صورت 51

  4  شیراز بیماري هاي دهان و فک و صورت 52

  0  قزوین بیماري هاي دهان و فک و صورت 53

  3  کرمان بیماري هاي دهان و فک و صورت 54

  0  گیالن هاي دهان و فک و صورتبیماري  55

  3  مشهد بیماري هاي دهان و فک و صورت 56

  3  همدان بیماري هاي دهان و فک و صورت 57
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  توضیحات  ظرفیت  دانشگاه  رشته ردیف

  2  یزد بیماري هاي دهان و فک و صورت 58

  0  بقیه اهللا (عج) بیماري هاي دهان و فک و صورت 59

  0  ارتش بیماري هاي دهان و فک و صورت 60

  3  اصفهان دهان و فک و صورتآسیب شناسی  61

  0  اهواز آسیب شناسی دهان و فک و صورت 62

  2  بابل آسیب شناسی دهان و فک و صورت 63
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(مربوط به متقاضیان  1401در سال » تعهد خاص«هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی در پذیرش دانشجو در دوره
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 1  1          آذربایجان غربی  1

 4 1 1     1 1    اردبیل  2

 5  1 1 1   1  1    اهواز  3

 4    1  1 1 1    ایالم  4

 2    1 1       بابل  5

 5    1  1 1 1   1  بندرعباس  6

 2       1 1    بوشهر  7

 4   1   1 1 1    چهارمحال و بختیاري  8

 8 1 1 1 2   1 1  1  خراسان جنوبی  9

 3    1   1 1    خراسان شمالی  10

 0            رفسنجان  11

  9  1  1  1  1  1  2    1    1  زابل  12

 6  1 1 1 1 1    1  زاهدان  13

 0            زنجان  14

 1        1     سمنان  15

 1    1        قزوین  16
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  2        1    1          کاشان  17

 4   1  1  1   1  کردستان  18

 1    1        کرمان  19

 7 1 1  1 1 1 1 1    کرمانشاه  20

 5  1   1  1 1  1  کهکیلویه و بویراحمد  21

 2    1  1      گلستان  22

 2    1      1  گیالن  23

 7 1 1 1  1  1 1   1  لرستان  24

 0            مازندران  25

 6 1   1  1 1 1  1  مرکزي  26

 2    1      1  همدان  27

 0            یزد  28

  93  6  9  7  17  7  10  13  14  0  10  جمـــــع

 

  برابر مدت تحصیل است و قابل  3بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشی، میزان تعهدات پذیرفته شدگان به میزان

 جایی نیست.بهخرید یا جا

  :تعهد، انجام تعهدات به صورت کادر آموزشی یا درمانی دید دانشگاه علوم پزشکی محل با صالحتذکر مهم

 خواهد بود.

  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی
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