
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 /د61/106

00/06/6931 

 دندار

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

   :186-44528566تلفن                                                                             :186-44528568نمابر 

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

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

 

 جناب آقای دکتر امیرعلی سهراب پور

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 جناب آقای دکتر سیدامیرمحسن ضیائی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

 جناب آقای دکتر محمود نجابت

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز معاون محترم آموزشی دانش

 جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده

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

 جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی

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

 جناب آقای دکتر علی تقی زادیه

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی )تبریز(

 جناب آقای دکتر غالمعلی گدازنده

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

 جناب آقای دکتر نوری شادکام

 وزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد معاون محترم آم

 جناب آقای دکتر عبداله رفیعی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

 جناب آقای دکتر محمدرضا صبری

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 جناب آقای دکتر نوید دانایی

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

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مشهد 

 جناب آقای دکتر علی اصغر یعقوبی

 درمانی اراکمعاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 جناب آقای دکتر فرهاد فراهانی

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

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

 سرکار خانم دکتر منیژه خلیلی

 اشتی درمانی زاهدانمعاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

 معاون محترم امور آموزشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل 

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 زشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجانمعاون محترم آمو

 جناب آقای دکتر حسین همتی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

 جناب آقای دکتر پرویز پدیسار

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 مهدی اسکندریجناب آقای دکتر 

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی زنجان

 جناب آقای دکتر ابوالفضل عباس زاده

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 جناب آقای دکتر واحدی

 شاهرود معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 جناب آقای دکتر محمدجعفر رضایی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان 

 جناب آقای دکتر جالل نظرزاده دینار

 معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد  

 جناب آقای دکتر همایون نادریان

 مات بهداشتی درمانی کاشانسرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خد

 جناب آقای دکتر سیدحسن عادلی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 جناب آقای دکتر حبیب اله خزایی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/
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 جناب آقای دکتر سیدسجاد اقبالی

 ترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرمعاون مح

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم

 جناب آقای دکتر اباذر روستازاده

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

 فالحجناب آقای دکتر محمدرضا محمدی 

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

 جناب آقای دکتر محسن نفر

 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 جناب آقای دکتر مهدی طیبی آراسته

 ز معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البر

 جناب آقای دکتر عباس عبادی

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

 جناب آقای دکتر امین افشاری مقدم

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 سرکار خانم دکتر تهمینه صالحیان

 شتی درمانی ایرانشهرمعاون محترم آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 جناب آقای دکتر یوسف غالمپور

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

 جناب آقای دکتر سیامک رجایی

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

 

 سالم و احترامبا   

 سالم و احترام

با عنایت به برگزاری امتحان الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی در روز پنج شنبه      

، شایسته است دستور فرمایید جهت ثبت نام از واجدین شرایط شرکت در امتحانات مذکور همانند 31/2/79مورخ 

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/
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اقدام  3/2/79تا  23/3/79اعالم شده قبلی و از تاریخ   passwordو   user nameدوره قبل های قبل از طریق 

گردد. از آنجا که تاخیر در اعالم اسامی داوطلبان به این مرکز می تواند منجر به بروز مشکالت عدیده ای گردد، 

م گردد. الزم به نسبت به ثبت نام واجدین شرایط اقدا  3/2/79خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ 

 نمی باشد.  ذکر تمدید یا تغییر در ورود اطالعات پس از تاریخ فوق مقدور

ضمناً در خصوص ثبت نام متقاضیان خارج از کشور همانند دوره قبل )اسفند ماه( اقدام گردد. بدین منظور 

با پرداخت    http://epay.sanjeshp.ir داوطلبان خارج از کشور می بایست قبل از ثبت نام از طریق سایت

ریال به صورت اینترنتی و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت   3111111هزینه 

تا  23/3/79پیش کارورزی  از تاریخ   ملی به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و

مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت  3/2/79

هزینه، سیستم کنترلی سایت، پیام مرتبط را خواهد داد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ثبت نام حتماً 

 پرینت پرداخت هزینه را از متقاضیان درخواست نمایند.

    در آزمون علوم پایه پزشکی منوط به اجازه دانشگاه محل تحصیل داوطلبو شرکت  ت ثبت نامشایان ذکر اس

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت

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

 ب د شهید بهشتیجناب آقای اسالمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ 

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

 جناب آقای 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

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

 سرکار خانم رحیم نژاد دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د مازندران

 سرکار خانم مستوری 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

 ب د اصفهانجناب آقای عسگری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ 

 سرکار خانم سیما مداح دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د سمنان

 سرکار خانم جودی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د مشهد

 جناب آقای حمزه لو دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اراک

 انسرکار خانم سماواتی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د همد

 سرکار خانم وارسته دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د چهارمحال بختیاری

 سرکار خانم سرگزی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د زاهدان

 جناب آقای کفایت دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ د بابل

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/
http://epay.sanjeshp.ir/

