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  /د71/501

26/01/1397  

  ندارد

  مرکز سنجش آموزش پزشکی –روبروي پارك اوستا  -و خ اسکندري بین خ دکتر قریب –خ آزادي  –تهران  آدرس :

   :021-66582541تلفن                                                                              :021-66582542نمابر  

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

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

  جناب آقاي دکتر سیدسجاد اقبالی

  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم

  اي دکتر اباذر روستازادهجناب آق

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

  جناب آقاي دکتر محمدرضا محمدي فالح

  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)

  جناب آقاي دکتر محسن نفر

  شکی دانشگاه آزاد اسالمیمعاون محترم علوم پز

  جناب آقاي دکتر مهدي طیبی آراسته

  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز 

  جناب آقاي دکتر عباس عبادي

  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

  جناب آقاي دکتر امین افشاري مقدم

  اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلمعاون محترم آموزشی دانشگ

  سرکار خانم دکتر تهمینه صالحیان

  معاون محترم آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  جناب آقاي دکتر یوسف غالمپور

  و درمانی فسا  سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  جناب آقاي دکتر سیامک رجایی

  سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 

  

  سالم و احترامبا   

داوطلبان تحصیل کرده در براي   دندانپزشکیبا عنایت به برگزاري امتحان الکترونیک میان دوره علوم پایه       

همزمان با آزمون میان  97/ 13/2مردود شده اند، در روز پنج شنبه مورخ 1396در آزمون  اسفند  که داخل کشور

دوره پیش کارورزي و علوم پایه پزشکی،  شایسته است دستور فرمایید جهت ثبت نام از واجدین شرایط شرکت 
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  ندارد

  مرکز سنجش آموزش پزشکی –روبروي پارك اوستا  -و خ اسکندري بین خ دکتر قریب –خ آزادي  –تهران  آدرس :

   :021-66582541تلفن                                                                              :021-66582542نمابر  

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

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

اعالم شده قبلی و از روز   passwordو   user nameدر امتحانات مذکور همانند دوره قبل هاي قبل از طریق 

  اقدام گردد.  3/2/97لغایت روز دوشنبه مورخ   27/1/97دوشنبه مورخ 

مردود 1396که در آزمون علوم پایه دندانپزشکی اسفند داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور ضمناً براي 

طالعات مربوط به زمان ثبت نام برگزار خواهد شد. ا 31/3/97شده اند، آزمون میان دوره در روز پنج شنبه مورخ 

  و محل برگزاري آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  رونوشت

  سرکار خانم کریمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د تهران

  جناب آقاي اسالمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

  آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د فارسسرکار خانم سعیدیان دبیرخانه م 

  جناب آقاي قاسمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران

  سرکار خانم ایالقی حسینی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان

  سرکار خانم صادقی بشارتی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د تبریز

  ه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د مازندرانسرکار خانم رحیم نژاد دبیرخان

  سرکار خانم مستوري دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د یزد

  سرکار خانم صادقی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اهواز

  جناب آقاي عسگري دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهان

  وزشی دانشگاه ع پ و خ ب د سمنانسرکار خانم سیما مداح دبیرخانه م آم

  

  


