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http://www.sanjeshp.ir  صفحه الکترونیکی مرکز سنجش آموزش پزشکی:           

http://dme.behdasht.gov.ir  صفحه الکترونیکی معاونت آموزشی:

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   اراک
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ارتش
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  اردبیل

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی    ارومیه
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  اصفهان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   البرز
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   اهواز
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ایران
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ایالم
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بابل

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بجنورد
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بقیه اله

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بندرعباس
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بوشهر
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   بیرجند

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   تبریز
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   جهرم

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   دانشگاه آزاد
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   دزفول 

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   رفسنجان
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   زابل

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   زاهدان
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   زنجان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   سبزوار
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http://www.sanjeshp.ir  صفحه الکترونیکی مرکز سنجش آموزش پزشکی:           

http://dme.behdasht.gov.ir  صفحه الکترونیکی معاونت آموزشی:

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   سمنان
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   شاهرود
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   شهرکرد

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  شهیدبهشتی
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   شیراز

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   فسا
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قزوین

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   قم
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   گلستان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   گیالن
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   لرستان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   مازندران
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   مشهد
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   همدان
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   کاشان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   کردستان
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   کرمان

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   کرمانشاه
معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   یاسوج

معاون محترم آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   یزد
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http://dme.behdasht.gov.ir/


...........................

...........................

...........................

۵۰۱/۱۲۳۷/د

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

دارد

آدرس : تهران – خ آزادی – بین خ دکتر قریب و خ اسکندری- روبروی پارک اوستا – مرکز سنجش آموزش پزشکی

  تلفن: ٦٦٥٨٢٥٤١-٠٢١                                                                         نمابر:   ٦٦٥٨٢٥٤٢-٠٢١

http://www.sanjeshp.ir  صفحه الکترونیکی مرکز سنجش آموزش پزشکی:           

http://dme.behdasht.gov.ir  صفحه الکترونیکی معاونت آموزشی:

سالم علیکم

 احتراماً نظر به اعالم نتایج چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به استحضار 

میرساند بند٥ دستورالعمل اجرایی جهت ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح ذیل اصالح می گردد. 

- داشتن گواهی قبولی در آزمون صالحیت بالینی پایان دوره پز شکی عمومی (مختص فارغ التحصیالن 

شهریور ماه سال ١٣٩٦و بعد از آن)
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