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 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در سری اول آزمون جامع توجیهی بدو خدمت می رساند:

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هم اندیشی نحوه برگزاری اولین دوره آزمون توجیهی بدو خدمت، مقرر گردید  .1

به صورت کاغذی توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده  آزمون

 به وزارت بهداشت برگزار گردد.وابسته  هایخدمات بهداشتی درمانی/سازمان

کشور نگ در سراسر به صورت هماه 91/91/9011در تاریخ  روز پنج شنبه سری اول-آزمون جامع توجیهی بدو خدمت .2

 اجرا خواهد شد. 

توانند از داوطلبان محترم می می باشد. لذا 10/91/9011  تیلغا 19/91/9011 خیاز تار بازه زمانی تعیین شده برای ثبت نام .3

 . ندیاقدام نما ثبت نامنسبت به  www.sanjeshp.irسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس  قیطر

 تمدید نخواهد بود.* بازه ثبت نام به هیچ عنوان قابل 

مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس از طریق سایت آزمون  شرکت در ضوابط و مدارک مربوط به ط،یشرا .4

www.sanjeshp.ir  .اعلام خواهد شد 

 سری اول-از شرکت در آزمون جامع توجیهی بدو خدمت انصرافیین شده به منزله های تعثبت نام در تاریخعدم  .5

  باشد.می

باشد؛ که از طریق سامانه آموزش فصول ذکر شده( میدر همه مباحث فصول یک، دو، سه، پنج و شش )منابع آزمون شامل  .6

 قابل دسترس است.  https://karmand.behdasht.gov.irو توانمندسازی کشوری به نشانی 

های الکترونیک دوره توجیهی بدو خدمت موفق به کسب نمره که کد ملی تمام داوطلبانی که در آزمون لازم به ذکر است .7

 طلبانشده اند، در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شده است، لذا صرفاً این داو 22/11/1411تا تاریخ قبولی 

 نام در سایت را خواهند داشت.امکان ثبت

 01عدد در مدت  111به تعداد  ،گزینه ایچهارآزمون به صورت حضوری و کاغذی خواهد بود. سوالات به صورت تست  .8

بایست از بین چهار گزینه، پاسخ صحیح را انتخاب کرده و در پاسخنامه وارد و شرکت کنندگان می شوندمطرح می دقیقه

 نمایند. 
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