
 بسمه تعالی

 1اطلاعیه شماره 

 ارتقای دانش آموختگان داروسازی ، جامع داروسازی و علوم پایه ل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی،قاب

 1011اسفند 

پایان وقت لغایت  11/11/1011شنبه مورخ  جهت ثبت نام از روز دو : داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور -1

کننده آزمون های برگزار  مراکزحوزه به دانشگاه محل تحصیل خود در   10/11/1011چهارشنبه مورخ 

و جامع داروسازی مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین دانشگاه  پیش کارورزی جامع علوم پایه،

 برگزار کننده آزمون مراجعه نمایند.

می بایست آموزشی تشکیل پرونده داده اند، که در مرکز خدمات  خارج از کشور تحصیل کرده در داوطلبان  -1

سمت )ق با مراجعه به لینک آزمون های مربوطه ،مرکز سنجش آموزش پزشکی از ثبت نام از طریق سایت قبل

ریال به صورت اینترنتی پرداخت نمایند و با در دست داشتن پرینت  0111111مبلغ   پرداخت هزینه(

کننده آزمون های جامع  برگزار به دانشگاه های علوم پزشکیینه، یک قطعه عکس و کارت ملی پرداخت هز

مراجعه و نسبت به ثبت  10/11/1011 لغایت 11/11/1011 علوم پایه، پیش کارورزی و داروسازی از تاریخ

 نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

وسازی )بصورت نیز همزمان با آزمون جامع دار ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشورآزمون  -0

ادغام یافته( در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند همانند سایرداوطلبان 

تحصیلکرده در خارج از کشور با تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی و پرداخت هزینه ی ثبت نام در 

های محل برگزاری آزمون های جامع داروسازی مراجعه و نسبت  ، به دانشگاهپزشکی  سایت مرکز سنجش

 ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام فرمایند.به 

صبح و آزمون علوم پایه   0:01ساعت   11/11/1011آزمون پیش کارورزی صبح روز پنج شنبه مورخ زمان  -0

 101) امع داروسازی. همچنین آزمون جخواهد بود  بعد از ظهر 10پزشکی بعداز ظهر همان روز ساعت 

صبح و آزمون علوم پایه دندانپزشکی بعداز ظهر   0:01ساعت   10/11/1011واحدی( صبح روز جمعه مورخ 

 گردد.می بعد از ظهر برگزار  10جمعه  ساعت   روز



 

اعلام نتیجه آزمون برای داوطلبان ایرانی تحصیلکرده خارج از کشور، پس از تایید مرکز خدمات آموزشی  -5

 خواهد بود.  http://sanjeshp.ir/تبوع از طریق سایت سنجش پزشکی به نشانی وزارت م

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 


