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  ھا)ه رشتهیل(ك ١٤٠٠ ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
  
 

به  ، مراتبزیردر برنامه در صورت ھرگونه تغییر شود، لذا با توجه به اینکه بر اساس شرایط موجود جدول زیر اعالم می
  خواھد شد. یاطالع رسان مرکز سنجش، اینترنتیفقط از طريق پايگاه  صورت اطالعیه 

  http:// sanjeshp.ir آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  : 
  گیرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعیه ھا وسایر كلیه

  تاريخ  (بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود)

  ٣/٩/٩٩  در رابطه با آزمون اولین اطالعیه

  ٢٨/١١/٩٩  دادن دفترچه راھنمای آزمون رقرا
  ١٦/١٢/٩٩تا  ٦/١٢/٩٩   (ھمزمان ویرایش امکان پذیر است) ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي

  ٢٥/١٢/٩٩تا  ٢٣/١٢/٩٩   ويرايش و تصحیح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

  ٢٢/١/١٤٠٠  شد)نخواھد ، این اطالعیه درج جدید موارد نبودندر صورت  (اطالعیه 
  ٢٨/٢/١٤٠٠تا  ٢٥/٢/١٤٠٠  طالعات مربوط به اجراي آزمونابرگه راھنما و ساير  -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

  ٣٠/٢/١٤٠٠و  ٣١  )شنبه و جمعه٥روزھای  ھاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت
  ١/٣/١٤٠٠  اعالم كلید اولیه 

  ٤/٣/١٤٠٠تا  ١/٣/١٤٠٠  مھلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي
  ١٢/٣/١٤٠٠تا  ٩/٣/١٤٠٠  sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه متقاضیان ثبت نام 

  ١٧/٣/١٤٠٠   اعالم كلید نھايي
  رايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضیان 

  دانشگاه محل تحصیلبه (با آزمون و بدون آزمون) 
  ٩/٤/١٤٠٠تا  ٥/٤/١٤٠٠

  ٩/٤/١٤٠٠تا  ٥/٤/١٤٠٠  مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون انتخاب رشته محلزمان 

  مھلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان 
  به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصیل(با آزمون و

لغایت  ٩/٤/١٤٠٠
١٩/٤/١٤٠٠  

  ٣١/٣/١٤٠٠  مرحله اول ارنامه علمیک -یت پذیرشھای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه
  ٤/٤/١٤٠٠تا  ٣١/٣/١٤٠٠  انجام انتخاب رشته محل

  ٦/٥/١٤٠٠  )جھت برگزاري مرحله دومرتش(ا -بقیه هللا  -دانشگاه شاھد متقاضیان  اعالم اسامي
شته مددکاری ر-رتشا –بقیه هللا  - دانشگاه شاھد متقاضیان برگزاري مرحله دوم

  اجتماعی
در اطالعیه اعالم اسامی، اعالم 

  خواھد شد
  ٣١/٥/١٤٠٠  ارنامه نھاییک –اعالم اسامي نھايي پذيرفته شدگان 

  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاھھا

طی نیمه اول شھریور ماه خواھد 
از طریق سامانه بود و زمان دقیق 

- اعالم می ،دانشگاه محل پذیرش

  شود
  

    
الذكر د و يا خارج از زمانبندي فوقشوتذكر  : در ھر اطالعیه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نیز درج 

آبان  پایانلغايت  ٦/١٢/٩٩از( نیز ھر ھفته ،ھاي اعالم شدهتاريخ برعالوه باشند موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي
        )به سايت مربوطه مراجعه نموده و كلیه مطالب را مطالعه نمايند . ١٤٠٠ماه 

  
   يمركز سنجش آموزش پزشك             
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