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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

 
 

 52/1/98  تاريخ        9   اطالعيه شماره
 

 

  98کارشناسی ارشد سال  و تمدید مهلت ثبت نام آزمون تغيير زمان آزمون  در خصوص

 سم شناسی رشته  جدید ظرفيتو 
 

 

 

باتوجه به وقوع سيل در مناطق مختلف کشور و  رساندمیطلبان داوبه اطالع  ،با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان

و مصوبه شورای سنجش و پذیرش  و تأکيد مقام عالی وزارت بهداشتآسيب هموطنان عزیز ساکن در این مناطق 

های گروه آزمون کارشناسی ارشد رشتهبرگزاری  زمان ،42/1/89به تاریخ  های تحصيالت تکميلیدر دوره دانشجو

 غيير یافته است .ت تير ماه 58و  52های اریخت خرداد به 01و  03از تاریخ  89ال پزشکی س

 تاريخ اطالعيه

 49/1/89لغایت  42/1/89 ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان  -ثبت نام جدید

 01/4/89 در صورت وجود موارد جدید، این اطالعيه درج ميشود()اطالعيه  

 42/4/89لغایت  40/4/89 برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -د به جلسه آزمونتوزيع كارت ورو

 42/4/89و 49 شنبه و جمعه(5هاي صبح و عصر روزهای برگزاري آزمون )طي نوبت

 48/4/89 اعالم كليد اوليه 

 1/5/89 لغایت 48/4/89 مهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي

 01/4/89لغایت  sanjeshp.ir 48/4/89ثبت نام استعداد درخشان در سامانه ارشد/کارشناسی ارشد/ 

 زمان مراجعه متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 

 )با آزمون و بدون آزمون( به دانشگاه محل تحصيل
 13/5/89لغایت  1/5/89

 مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 

 توسط دانشگاه محل تحصيل به مرکز سنجش آموزش پزشکی )با آزمون وبدون آزمون(
 12/5/89لغایت  1/5/89

 8/5/89 اعالم كليد نهايي 

 18/5/89 ه اولاعالم کارنامه علمی مرحل -های پذیرنده و ظرفيت پذیرشاعالم اسامی دانشگاه

 انجام انتخاب رشته محل
صبح روز   13لغایت ساعت   18/5/89

  44/5/89شنبه  سه

 49/5/89 ارتش )جهت برگزاري مرحله دوم( –بقيه هللا  -اعالم اسامي متقاضيان دانشگاه شاهد 

 01/5/89 ارتش -بقيه هللا  -برگزاري مرحله دوم متقاضيان دانشگاه شاهد 

 43/2/89 کارنامه نهایی –يي پذيرفته شدگان اعالم اسامي نها

 40/2/89 ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

 اعالم خواهد شد. های اعالم شده، مراتب از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکیرصورت هرگونه تغيير در تاریخد

 

 یافته افزایش ظرفيت پذیرش سم شناسی داروسازی در رشتهبراساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش  ضمنا   

 . است

 شهریه پرداز  عادی رایگان دانشگاه رشته ردیف
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توانند از عات خود دارند میاند و یا نياز به تغيير و اصالح اطالثبت نام نشدهبه ذکر است افرادی که موفق به الزم 

 العات خود اقدام نمایند.نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اط 49/1/89لغایت   42/1/89تاریخ 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی


