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  بسمه تعالی
  

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  
  ١١/١٢/١٤٠٠  تاريخ                ٣اطالعيه شماره 

  
  

  - ویرایش مجدد - ثبت نام تمدید مهلتدر خصوص 

  ١٤٠١سال یگروه پزشكی ارشد رشته ها یآزمون كارشناس 
  

  

باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون د رسانبه اطالع مي، کليه داوطلبانآرزوي توفيق  باو ن با سپاس بيكران به درگاه ايزد منا

لغایت  ١٢/١/١١٤٠از تاریخ جدید یا تصحيح اطالعات جهت ثبت نام  ،فرصت مجددو درخواست داوطلبان کارشناسی ارشد

   .درنظر گرفته شده است ٣٢/١/١١٤٠

  بت نام جدید یا ویرایش یا تکميل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند :توانند نسبت به ثداوطلبانی زیر می-١

 اند و در رشته قط یک رشته امتحانی ثبت نام کردهفخواهند انجام دهند و یا یا ثبت نام جدید می اندموفق به ثبت نام نشده - الف

   خواهند ثبت نام نمایند. امتحانی دوم نيز می

 دارند یا ارسال مدارک جدید و ویرایش اطالعات و مدارک خودافرادی که نياز به تصحيح  - ب.   

 اند، ولی به دليل اتمامرا دریافت کرده پرداخت موفقيت آميز هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و از بانک مربوطه کد پيگيری - ج 

م را توانند ثبت ناه با ورود این کد پيگيری میاند ثبت نام نمایند. این افراد طی فروردین مامهلت ثبت نام و یا دالیل دیگر، نتوانسته

  انجام دهند.

 یاند، ولرا دریافت کرده پرداخت موفقيت آميزکد پيگيری بانک مربوطه درگاه سداد یا افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و از  - ٢

با درج کد اند، درخواست خود را مواجه شده با خطای عدم پرداخت هزینه ثبت نام در سامانه ثبت نام مرکز سنجش آموزش پزشکی

  دفترچه راهنمای ثبت نام در قسمت پرداخت هزینه، ارسال نمایند تا بررسی الزم صورت پذیرد.  ٢مطابق صفحه پيگيری 

پرداخت کد پيگيری باشد. افرادی که ا کد رهگيری ثبت نام نهایی متفاوت میبداوطلبان دقت نمایند کد پيگيری پرداخت هزینه  - ٣

ترچه راهنمای ثبت نام با وارد دف ٢٨صفحه  ٣- ٢اند در زمان تمدید ثبت نام، برای شروع ثبت نام مطابق بند را دریافت کرده موفقيت آميز

  نمودن کد ملی بقيه مراحل را انجام دهند.

   تحانی تغيير نخواهد کرد.رشته امتحانی و حوزه ام نام، ثبت اطالعاتپس از اتمام ثبت نام و ویرایش، به هيچ عنوان  - ٤

  باشد.امکانپذیر می (بجز کد ملی) توجه: در تمام مدت زمان ثبت نام، تصحيح و ویرایش اطالعات ثبت شده

ه شود پس از اتمام ثبت نام نهایی و قبل از اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش، از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کليتاکيد می - ٥

  الزم است این فرم جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری گردد. اطالعات بررسی شود.

  دفترچه راهنمای ثبت نام عمل نماید. ٣١بایست طبق مفاد صفحه می آخر سال یدانشجو داوطلب - ٦

معاونت  امضا به ٣١/٢/١٤٠١ تیلغا ١٤/١/١٤٠١ یزمان بازه در فقط (مندرج در انتهای دفترچه) را معدل مخصوص ١فرم شماره 

 از نانياطم پس از و (با دانشگاه جهت انجام مراحل مربوطه حضوری یا غير حضوری هماهنگی شود) هشی دانشگاه خود رساندآموز

 به ورود کارت افتیدربه هنگام  ،٣١/٢/٤٠١ خیتار تانمرات فراغت از تحصيل یا واحدهای گذرانده خود  نيانگيم معدل، بودن حيصح

اعالم  معدل یسنجش آموزش پزشک مرکزمالک عمل  .نمایدثبت نهایی  اطالعات معدل رامعدل،  شیرایودر قسمت  آزمون جلسه

  .باشدیم جلسه به ورود کارت افتیدر هنگام به یسامانه مرکز سنجش آموزش پزشک درشده 

  ی خواهد شد.از همين سامانه اطالع رسانمراتب بالفاصله  در صورت ایجاد هر گونه تغيير در روند موجود و یا ابالغ جدید، - ٧

  

  مرکز سنجش آموزش پزشکی


