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دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران براساس مجوز شماره دانشکده دندانپزشکی خداوند متعال،  با استعانت از
از طریق آزمون در سال جاري دندانپزشکی  MDPHشوراي آموزش دانشگاه، جهت دوره  27/08/93مورخ  93/د/13267/140

  .دانشجو می پذیردو براساس شرایط ذیل 
 

 شرایط پذیرش دانشجو

 شوند.  یمانتخاب  پزشکانن پزشکی و دندان اعضاء هیئت علمی، دستیاران تخصصی دنداواجدین شرایط از بین  *
 پزشکین داشتن مدرك دکترا و یا باالتر در رشته دندا -
 پذیرش در آزمون ورودي -
 موافقت باالترین مقام مسئول براي دانشجویان دوره پودمانی (شاغلین دولتی) داشتن -

اساس مصاحبه، سهمیه و اولویت ر * اعضاي هیئت علمی و دستیاران تخصصی از حضور در آزمون کتبی معاف بوده و پذیرش ب
 شود. یمتعیین شده انجام 

 

 تعداد و نحوه پذیرش

برابر ظرفیت رشته پذیرش  2. در این مرحله شود یبرگزار م اي ینهتستی چهار گز کتبی و به صورت الف) آزمون مرحله اول
 . شوند یم

. عدم حضور گردد یمانجام  MDPHکه توسط شوراي برنامه ریزي  ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهی است
 خواهد بود.داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکان پذیر ن

 ي باالتر است.ها رتبه% نمره مصاحبه شفاهی بوده و اولویت با 30% نمره آزمون کتبی و 70اساس ر پذیرش ب

% 18% (معادل 60ارائه شده محاسبه شده و  CVاساس مستندات و ر % کل) ب12% (معادل 40% مصاحبه شفاهی، 30از  تبصره:
 شود. یمهاي ارتباطی و زبان انگلیسی منظور  ییتوانااساس ر کل) در مصاحبه شفاهی ب

 

 طول مدت و شرایط تحصیل

تحصیلی و براي هر ترم بین  ترم  شششامل بوده و دوره پودمانی . واحد پایان نامه است 4واحد درسی و  28این دوره شامل 
یالن این دوره دانشنامه التحص فارغسال به طول می انجامد. به  5/2 حداکثر واحد درسی است که در مجموع هفتچهار تا 
MDPH  شود. یماعطا 

 شهریه دوره:

ریال می باشد که پذیرفته شدگان می بایست در دو نوبت (نوبت اول در هنگام  000/000/66مبلغ  MDPHشهریه کل دوره 
 ورود به دوره و نوبت دوم در ابتداي سال دوم) نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
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