به نام خدا
سیاُمین دورهی آزمون جايابی دانشآموختگان رشتهی دندانپزشكی خارج از كشور
( 5مرداد ماه سال )1396

با سپاس به درگاه ايـزد يکتا و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصهي علم و آگاهي ،به اطالع داوطـلبان گرامي
ميرساند كه سياُمين دورهي آزمون جايابي دانشآموختگان خارج از كشور ( 5مرداد ماه سال  ،)1396طبق قوانين و
مطابق با مندرجات اين اطالعيه برگزار خواهد شد.
زمان ثبت نام :از ساعت  10:11روز شنبه  9316/04/03آغاز و در ساعت  00:11روز پنجشنبه 9316/04/08
پايان مييابد.
داوطلبان پيش از ثبت نام اينترنتي ،بايد در «مركز خدمات آموزشي» وزارت متبوع تشكيل پرونده داده يا آن را
تكميل كنند .فقط افرادي كه توسط مركز خدمات آموزشي به دبيرخانهي شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي
معرفي شده باشند ،واجد شرايط ثبت نام و مجاز به شركت در آزمون جايابي هستند (وروديهاي پيش از اگوست
.)0119
روش ثبت نام اینترنتي:
 -1مراجعه به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشکي www.sanjeshp.ir
 -0مراجعه به پيوند «سياُمين دورهي آزمون جايابي» ،پرداخت الکترونيکي هزينهي ثبت نام ( 1.171.111ريال)،
ارسال مدارك ،تکميل فرم ثبت نام و دريافت كد رهگيري
مدارك مورد نيازجهت ثبت نام اینترنتي:
 -1تصوير اسکن شدهي يك قطعه عکس كه در سال جاري گرفته شده باشد
 -0تصوير اسکن شدهي صفحهي اول شناسنامه
 -3تصوير اسکن شدهي كارت ملي
هر يك از تصاوير باال بايد با فرمت  jpgو حجم حدود  111تا  311كيلو بايت تهيه شود.
توزیع كارت ورود به جلسه :كارت شركت در آزمون از ساعت  98:00روز  9316/05/03از طريق سايت مذكور
در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت (داوطلبان باید پرینت كارت ورود به جلسه و اصل كارت ملي خود را
در روز آزمون همراه داشته باشند ،در غير این صورت از ورود آنان به سالن برگزاري آزمون جلوگيري
خواهد شد).
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منابع آزمون :منابع آزمون جايابي دانشآموختگان رشتهي دندانپزشکي خارج از كشور سال  1396در سايت
سنجش  ،www.sanjeshp.irپيوند «منابع آزمونها» ،پيوند «منابع آزمون جايابي دانشآموختگان خارج از كشور
رشتهي دندانپزشکي سال »1396قابل دسترسي است.
زمان آزمون :آزمون رأس ساعت  1صبح روز پنجشنبه  9316/05/05برگزار ميشود.
مكان برگزاري آزمون :در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مستقر در تهران برگزار
خواهد شد كه نشاني دقيق آن روي كارت ورود به جلسه درج ميشود.
چند تذكر مهم:
 در آزمون ،نمرهي منفي اعمال نميشود. داوطلبان دانشآموخته از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت ،بايد  60درصد نمرهي كل آزمون راكسب نمايند.
 مطابق با مصوبهي مورخ  1390/13/17شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور (متن مصوبهرا با دقت مطالعه فرماييد) براي داوطلباني كه نمرهي حد نصاب قبولي آزمون (60درصد) را كسب
ننمودهاند ،به صورت زير اقدام خواهد شد:
 فاصلهي بين كف نمرهي آزمون و حد نصاب قبولي ،به سه محدودهي نمرهاي تقسيم و حائزان نمرهي هرمحدوده به ترتيب جهت طي دورهي تكميلي از ابتداي سالهاي سوم ،چهارم و پنجم دندانپزشكي
گروهبندي ميشوند.
 داوطلبان مطابق با گروهبندي باال ،با احتساب نمرهي كسب شده در آزمون ،اولویت انتخابي محلتحصيل و ظرفيت باقيماندهي دانشکدههاي دندانپزشکي ،براي تحصيل به دانشگاهها معرفي خواهند شد.
 باتوجه به متفاوت بودن ميزان شهریهي دانشگاهها ،داوطلبان موظفند پيش از انتخاب محلتحصيل ،از مبلغ شهریهي دانشگاههاي مورد نظر خود (از طریق مراجعه به سایت دانشگاهها و/یا
مراجعهي حضوري) مطلع شوند .پس از انتخاب و پذیرش در دانشگاه ،هيچ عذري پذیرفته
نيست.
 در انتخاب اولویتهاي محل تحصيل دقت كنيد (تمام شرایط و احتماالت از قبيل ميزان شهریه،وضعيت خانوادگي و شغلي ... ،را در نظر بگيرید) :پس از اعالم نتایج نهایي ،جا به جایي یا انتقال
امكانپذیر نيست.
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پس از آزمون:
 نمره و رتبهي كسب شدهي داوطلبان از طريق سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشکي www.sanjeshp.irاعالم خواهد شد.
 داوطلبان مي توانند بر اساس نمره و رتبه و با در نظر گرفتن ساير شرايط ،دانشگاه(هاي) مورد نظر خود رابراي تحصيل ،به ترتيب اولویتِ دلخواه خود انتخاب كرده ،يا از گذراندن دورهي تکميلي انصراف داده و
فرمهاي مربوطه را تکميل نمايند (متعاقباً در سايت اعالم خواهد شد).
 معرفينامهي پذيرفتهشدگان از طريق اتوماسيون اداري به دانشگاهها ارسال خواهد شد و براي دريافتمعرفينامه ،نيازي به مراجعهي حضوري نيست.

مركز سنجش آموزش پزشكي
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