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  بسمه تعالی
  
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  
  20/1/99تاريخ                  14اطالعيه شماره 

  
   99آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال ویرایش مجدد  - تمدید مهلت ثبت نامدر خصوص 

  
  
  

به ، آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و  اميد سربلندي و بابا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 
  :رساند اطالع مي 

باشد. در صورت هر گونه تغيير، مراتب هفته تيرماه می  27و  26زمان برگزاری تاریخ  ریزی قبلی طبق برنامه - 1
  اول اردیبهشت ماه از طریق همين سامانه اعالم خواهد شد. 

اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت نموده داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشدهبا توجه به تمدید مهلت ثبت نام،    - 2

توانند از رایش اطالعات و مدارک خود دارند، میاند و همچنين افرادی که نياز به تصحيح و ویو ثبت نام نکرده
  نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.  27/1/99لغایت  25/1/99تاریخ 

نياز به دریافت  باشند، لذا افرادی که ها در حال فعاليت میبا توجه به اینکه ستاد اداری آموزش دانشگاه - 3
توانند معدل اکتسابی خود را دریافت  مربوطه دارند، میاطالعات مربوط به معدل اکتسابی و صدور فرم 

  نموده و در فرم ثبت نام درج نمایند. 
اعالم دیگری جهت  البته جهت کمک به داوطلبان مجدداً در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، مهلت  

  معدل در سامانه داده خواهد شد. 

بایست از دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت ثبت نام در آزمون می - 3-1بر اساس تذکر بند افرادی که  - 4
ها در حال فعاليت با توجه به اینکه ستاد اداری آموزش دانشگاهتحصيل انصراف داده و سپس ثبت نام نمایند،  

جلسه با اینحال این افراد نيز تا زمان دریافت کارت ورود به    انصراف دهند.  اقدام نموده وتوانند  میباشند،  می
  دهند. انصراف توانند آزمون، می

تغيير در روند موجود، اطالعات ایجاد در مورد متقاضيان استعداد درخشان نيز، در صورت ایجاد هر گونه  -5
    شود. الزم از طریق همين سامانه اعالم می 

در صورت وجود مشکل در مورد هزینه ثبت نام یا روند ثبت نام، یا وجود خطا در ثبت نهایی، خواهشمند  - 6

دسته  –قسمت تماس با ما  – http://sanjeshp.irسامانه  صرفاً از طریقدرخواست خود را داوطلب  است 
   ید.نمااعالم به این مرکز - بندی : پشتيبانی سایت 

با توجه به اعالم مراجع ذیربط مبنی بر افزایش زمان پایان نيمسال تحصيلی جاری از خرداد ماه به شهریور  - 7
 31/6/99ماه، جهت کمک و مساعدت با داوطلبان، کليه مواردی که الزم است تا خرداد ماه انجام شود تا تاریخ  

  انجام خواهد بود. قابل

  در صورت ایجاد هر گونه تغيير در روند موجود و یا ابالغ جدید، از همين سامانه اطالع رسانی خواهد شد. - 8

  
  مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

پاسخ سواالت خود را از مشاوران موسسه علوم پزشکی سنا بپرسيد: ۰۲۱۶۶۵۷۴۳۴۵




