
١ 
 

 به نام خدا
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

  
  ي نظريمرحله –پزشکی خارج از کشور آموختگان دنداني آزمون ملی دانشدوره ینمزدهناپ

  1400ماه  ردادم 21
  

ع اطالي علم و آگاهی، به این وسیله به با سپاس به درگاه ایزد منان و آرزوي توفیق براي تمامی پویندگان عرصه
طبق  پزشکی عمومیي دندانآموختگان خارج از کشور در رشتهي آزمون ملی دانشدوره انزدهمینپرساند که می

ی پزشکي دندانآموختگان خارج ازکشور در رشتهقوانین و مقررات (به ویژه مفاد دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش
  خواهد شد.عمومی) و مطابق مندرجات این اطالعیه برگزار 

  
  : زمان ثبت نام

 29/04/1400 شنبههسروز  12:00آغاز و در ساعت  23/04/1400 شنبههارچروز  12:00از ساعت ثبت نام 
  .یابدپایان می
ا آن را داده ی تشکیل پروندهوزارت متبوع  »مرکز خدمات آموزشی«، باید در پیش از ثبت نام اینترنتیداوطلبان 

 پزشکی و تخصصیي شوراي آموزش دندانکنند. فقط افرادي که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه تکمیل
   .هستند ملیمعرفی شده باشند، مجاز به شرکت در آزمون 

  
  روش ثبت نام اینترنتی:

  www.sanjeshp.irسایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی  مراجعه به  -1
  »ارسال مدارك و ثبت نام«، »ملیآزمون « ،»پزشکیدندان«هاي: پیوند به ترتیب بهمراجعه  -2
دریافت کد و ، تکمیل فرم ثبت نام ، ارسال مداركریال) 000,0003,( ي ثبت نامپرداخت الکترونیکی هزینه -3

  رهگیري
  

  مدارك مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:
  .سال جاري گرفته شده باشد ي یک قطعه عکس که درشده تصویر اسکن -1
  ي اول شناسنامهي صفحهتصویر اسکن شده -2
  ي کارت ملیتصویر اسکن شده -3

  تهیه شود. کیلو بایت  300تا  100حجم حدود  و jpgبا فرمت  بایدهر یک از تصاویر باال 
  

از طریق سایت مذکور  19/05/1400 شنبهسه روز 12:00کارت شرکت در آزمون از ساعت  به جلسه: ورود  توزیع کارت 
  در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت

https://isi-isc.com
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خود را در روز آزمون  همراه ) یا شناسنامه( اصل کارت ملیو  پرینت کارت ورود به جلسهان  باید داوطلب(
  داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان  به  سالن  برگزاري آزمون جلوگیري خواهد  شد.)

  
  منابع آزمون :

 1400پزشکی خارج از کشور سال ي دندانآموختگان رشتهآزمون ملی دانش اختصاصیمنابع بخش فهرست  .1
آموختگان دانش ملیمنابع آزمون «، پیوند »هامنابع آزمون«، پیوند www.sanjeshp.irدر سایت سنجش 

 قابل دسترسی است.» 1400 سال در پزشکیدندان يخارج از کشور رشته
پزشکی خارج از کشور سال ي دندانآموختگان رشتهي آزمون ملی دانشعلوم پایهمنابع بخش فهرست  .2

جامع علوم  آزمونمنابع «، پیوند »هامنابع آزمون«، پیوند www.sanjeshp.irسنجش  در سایت 4001
  قابل دسترسی است. »پزشکیپزشکی و دندان يپایه

  
  زمان آزمون:

 شود.برگزار می 21/05/1400شنبه پنجروز  صبح 8:30رأس ساعت  اختصاصیآزمون دروس  .1
 شود.برگزار می 21/05/1400شنبه پنجروز  بعد از ظهر) 1:30( 13:30رأس ساعت  علوم پایهآزمون دروس  .2
ولی ي قبنمرهتوانند از ، میاندقبول شدهداوطلبانی که پیش از این در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و  تذکر:
  نکنند.ي آزمون شرکت و در بخش علوم پایهکرده استفاده خود  قبلی

  
  آزمون: برگزاري مکان

رگزار ب الکترونیکو به روش  تهرانهاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در در یکی از دانشگاهآزمون 
 .شودکه نشانی دقیق آن روي کارت ورود به جلسه درج می خواهد شد

  
  ي نظري:پس از آزمون مرحله

 اعالم خواهد شد.اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی  -
 معرفی خواهند شد.ي عملی آزمون ي نظري آزمون، جهت شرکت در مرحلهقبول شدگان در مرحله -
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