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 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 4931سال (  Ph.D) اطالعیه ی ثبت نام آزمون ورودی دوره ی دکتری تخصصی

 

رشته های علوم پایه پزشکی و (  Ph.D)تخصصی به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری 

ثبت نام و ارسال اینترنتی زمان می رساند  59-59طب سنتی سال تحصیلی داروسازی،دندانپزشکی و بهداشت،

دفترچه راهنمای شرکت در  .یستتمدید ناین زمان قابل .می باشد 01/2/59لغایت  62/9/59مدارک از تاریخ 

از طریق  62/9/59است در تاریخ ...آزمون که شامل ضوابط پذیرش،رشته های مورد پذیرش، مواد امتحانی و 

 .انتشار خواهد یافت 3همین سایت به عنوان اطالعیه شماره 

 

 :ثبت نامبرای مدارک مورد نیاز 

 (شود از اسکن عکس هایی که دارای مهر می باشد خودداری) 9x3عکس .0

 کارت ملی .6

 .شناسنامه .3

دانشنامه دوره کارشناسی ارشد ویا دکتری عمومی و یا مدرک معتبری که نمایانگر فراغت از تحصیل  .9

مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تایید یکی از وزارتخانه های بهداشت،درمان و .)داوطلب باشد

 .(وری رسیده باشدآ تحقیقات و فن ،آموزش پزشکی و علوم

 هی معدل دوره تحصیلی گوا .9

 .نیستگواهی معدل  ی نیازی به ارائه ،در مدرک تحصیلی معدل قید شده باشدمعدل در صورتیکه  -

 .دانشجویان ترم آخر گواهی معدل ترم های گذرانده شده را ارئه نمایند -

 .در صورت عدم ارائه معدل امتیاز مربوطه صفر منظور خواهد شد -

شرایط نظام وظیفه عمومی در )( برای داوطلبان مرد )وظیفه عمومیمدرک نشان دهنده وضعیت نظام  .2

 ( قید خواهد شددفترچه راهنمای آزمون 

مربیان  متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد ت علمی رسمیأبرای اعضای هی) 0359حکم کارگزینی سال  .7

 (رسمی

ه تحصیل در مقطع موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداری جهت ادام .8

Ph.D   (سمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و موسسات رت علمی أبرای اعضای هی

   (وابسته

امور  و صادره از بنیاد شهید)فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی و سایر تسهیالت مربوطه  .5

 (ایثارگران استان محل پرونده



تسهیل ادامه ی آیین نامه  و بر اساس دانشگاه صادر شده توسط )استعداد های درخشانی معرفی نامه  .01

 (تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 :زیرکی ازمدارک زبان انگلیسی به شرح ی. 44

 MHLE  05حداقل نمره 

 MSRT  05حداقل نمره 

 TOLIMO  185حداقل نمره 

 TOEFL  بین المللی(PBT : 185حداقل نمره، IBT:  05حداقل نمره ) 

 IELTS  (مدرک آکادمیک) 0حداقل نمره 

 MELAB  05حداقل نمره 

کسانی که نمره ی حد نصاب را در آزمون های زبان انگلیسی کسب  نکرده باشند ،در : 4تذکر

ند به صورت مشروط در نمره ی حد نصاب را کسب کرده باشند، می توان% 35صورتی که دست کم 

این افراد در صورت قبولی، باید تا زمان آزمون جامع گواهی زبان با حداقل نمره . شرکت کنند Ph.Dآزمون 

ی حد نصاب را ارائه نمایند،در غیر این صورت قبولی آن ها کان لم یکن تلقی و از ادامه ی تحصیل شان 

 .جلوگیری خواهد شد

 1/6/29 زمذذانی پذذذیرش هسذذتند کذذه تذذاریخ آزمذذون آنذذان در بذذازه یفقذذط مذذدارک زبذذانی مذذورد  : 6تذذذکر
 .باشد (  5201/سپتامبر/ 22) 31/6/49تا تاریخ( 3201/آگوست/32)

  

 رقمی برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان 06دریافت کد  .06

 فرزند یا همسر جانباز ،کارت جانباز ،کارت فرزند یا همسر شهید  .03

 فرم مربوط به جهاد گران داوطلب بسیجی از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی  .09

 (گواهی طرح نیروی انسانی)گواهی نشان دهنده موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  .09

 

به و کارت های شتاب پرداخت با .)استریال ( پانصد و پنجاه هزار) 991111هزینه ثبت نام به مبلغ 

 (.اینترنتی خواهد بودصورت 

 

 .است www.sanjeshp.ir  اطالعیه هاطالع از آخرین سایت ثبت نام و ا

 

مدارک،داوطلبان از هم اکنون مدارک خود را آماده و اسکن نمایند تا در ی با توجه به زمان بر بودن تهیه 

 .زمان ثبت نام دچار مشکل نگردند

 


