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 آموزشي معاونت
  پزشكي آموزش سنجش مركز

 كشور از خارج داروسازي آموختگان دانش ارزشيابي آزمون يدوره پانزدهمين برگزاري 
اند كه رسعلم و آگاهي، به اطالع داوطـلبان گرامي مي يا سپاس به درگاه ايـزد يكتا و آرزوي پيروزي براي تمامي پويندگان عرصهب

طبق قوانين و مطابق  ٠٤/٠٥/١٣٩٧آموختگان داروسازي خارج از كشور در روز پنجشنبه  آزمون ارزشيابي دانش يدوره پانزدهمين
  .با مندرجات اين اطالعيه برگزار خواهد شد

 آزمون از پيش مرحله 
ت، درمان وزارت بهداش» مركز خدمات آموزشي«اينترنتي، ابتدا بايد نسبت به تشكيل پرونده در داوطلبان محترم پيش از نامنويسي 

دوم،  ي،طبقه A ،بلوار ايوانك، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بلوك ٥و آموزش پزشكي (تهران، شهرك قدس (غرب)، فاز 
خدمات آموزشي معرفي شده باشند، واجد شرايط نامنويسِي  مركز خدمات آموزشي) اقدام نمايند و فقط افرادي كه توسط مركز

 .اينترنتي و شركت در آزمون ارزشيابي هستند

  :مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده در مركز خدمات آموزشي
 مقاطع تحصيلي كه يامل مدرك نهايي و ريز نمرات كليهصل و كپي مدارك تحصيلي دريافتي از دانشگاه محل تحصيل، شا -١

امور دانشجويي نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور  يصديق و تأييد و مهر و امضاي شعبهصحت صدور و تعلق آن، به ت
 .مربوطه و تأييد وزارت امور خارجه در تهران رسيده باشد

شده در خارج از كشور، اعم از دكتري،  سوابق تحصيلي قبلي در ايران (مدرك پيشنياز بر اساس مدرك اخذ ياصل و كپي كليه -٢
  ...) دانشگاهي وفوق ليسانس، ليسانس، ديپلم، پيش

 اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت -اصل و كپي كارت ملي  -اصل و كپي شناسنامه -٣ 
  هاي جديد و زمان تحصيلاصل و كپي گذرنامه -٤
 ٣*٤عكس  -٥
  



تحصيلي به همراه تأييديه و مهر دانشگاه  ينامهپايان يفوق ليسانس و باالتر باشد، ارائهدر صورتي كه مدرك دريافتي،  :١ ينكته
  .فعاليتهاي پژوهشي الزامي است ي،مقاالت منتشره و كليه CVاي از رساله به زبان فارسي، محل تحصيل، خالصه

  .مدارك، چنان چه به زباني غير از انگليسي باشند، الزامي است يرسمي كليه يترجمه يارائه : ٢ ينكته 
  :نامنويسي در آزمون  يمرحله

آموختگان بايد آمادگي خود را جهت شركت در آزمون به  مدارك مورد نياز و تشكيل پرونده، دانش يدر صورت تكميل بودن كليه -
  .نام آنها در ليست مركز خدمات آموزشي ثبت گردد كارشناس ارزشيابي (در مركز خدمات آموزشي) اعالم نمايند تا

  اقدام كنند. www.sanjeshp.irآموختگان موظفند در زمان تعيين شده، نسبت به نامنويسي اينترنتي در سايت  در نهايت، دانش -
آموختگان مركز هيچ گونه مسئوليتي در قبال عدم امكان شركت دانشدر صورت تكميل نشدن مدارك و اتمام مهلت ثبت نام، اين  نكته:

   .در آزمون را نخواهد داشت و آنان موظفند در آزمون بعدي شركت كنند
  زمان ثبت نام: 

  .يابدپايان مي ١٦/٠٤/١٣٩٧روز شنبه  ٢٤:٠٠آغاز و در ساعت  ١٠/٠٤/١٣٩٧روز يكشنبه  ١٨:٠٠از ساعت 
   :روش ثبت نام اينترنتي

   مراجعه به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي -١
 ينهالكترونيكي هزي، پرداخت »ثبت نام جديد«، پيوند »آزمون ارزشيابي يدوره پانزدهمين«، پيوند »داروسازي«مراجعه به پيوند- ٢

  ريال)، ارسال مدارك، تكميل فرم ثبت نام و دريافت كد رهگيري  ١،٠٧٠،٠٠٠ثبت نام (
   :نيازجهت ثبت نام اينترنتي مدارك مورد

  يك قطعه عكس كه در سال جاري گرفته شده باشد يتصوير اسكن شده -١ 
  اول شناسنامه يصفحه يتصوير اسكن شده- ٢ 
  كارت ملي يتصوير اسكن شده- ٣ 
   .كيلو بايت تهيه شود ٣٠٠تا  ١٠٠و حجم حدود  jpg هر يك از تصاوير باال بايد با فرمت 



  :  ورود به جلسهتوزيع كارت 
 .از طريق سايت مذكور در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت ٠٢/٠٥/١٣٩٧ شنبهسه روز ١٨:٠٠كارت شركت در آزمون از ساعت 

   :توجه مهم ***
خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غير اين صورت از  اصل كارت ملي و كارت ورود به جلسهداوطلبان بايد پرينت 

  .ورود آنان به سالن برگزاري آزمون جلوگيري خواهد شد
 آزمون: در شركت از پس يمرحله

ميزان دوره تكميلي پس از قبولي در آزمون ارزشيابي، بر اساس مصوبات مربوطه توسط مركز خدمات 
   .شودآموزشي اعالم مي

  .شد خواهد صادر داروسازي يرشته ارزشيابي كميسيون در نمرات تأييد از پس فقط تكميلي، يدوره طي براي نامهمعرفي نكته:
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