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 خدا نام به

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 آموزشی معاونت

 

  هاي داخلبه دانشگاهمتقاضی انتقال  کشور از خارج شاغل به تحصیل در انجویدانشعلمی  ارزیابی آزمون

 )2019اول ژانویه  – 11/10/1397هاي تا پیش از ي ورودي(ویژه

  

خارج از کشور متقاضی انتقال به پزشکی و داروسازي هاي پزشکی، دندانرشتهدانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در 

شرکت  در این آزمونتوانند می اند) شروع به تحصیل کرده2019(اول ژانویه  11/10/1397هاي داخل که پیش از دانشگاه

خواهند شد. به شوراي انتقال معرفی را کسب کنند،  ي کل آزمون)نمره %60ي حد نصاب (نمره کرده و در صورتی که

این آزمون تنها  .طبق مندرجات این اطالعیه برگزار خواهد شد 15/10/1401 شنبهپنجدر روز  ي این آزموننخستین دوره

  برگزار خواهد شد. 1403و  1402، 1401هاي سه بار، در دي ماه سال

  

 آزمون از پیش يمرحله

ست خود ضی انتقال موظفند درخوا شجویان متقا سامانه ي انتقال) کهنامههمراه با مدارك مورد نیاز (طبق آیینرا  دان  در 

شانیمیخک  ستأت mikhak.mfa.gov.ir وزارت امور خارجه به ن شده ا سامانه، یید  شجویان خارج به در  ي انتقال دان

  ثبت و بارگذاري کنند. https://mohed.behdasht.gov.ir/transitionداخل 

ي فوق رسیدگی ها در سامانهي آندهند بود که پرونفقط کسانی مجاز به حضور در جلسه و شرکت در آزمون خواه :1 توجه

  اند.طه، مجاز به شرکت در آزمون شناخته شدهو تأیید شده و بر اساس ضوابط مربو

علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارك  این آزمون فقط جهت ارزیابی :2توجه 

رفًا صي موافقت با انتقال نبوده و هاي داخل نیست. بنابراین، قبولی در این آزمون به منزلهاست و آزمون ورودي به دانشگاه

  کند.سازد و حقی براي فرد ایجاد نمیي دانشجو را در شوراي انتقال قابل طرح میپرونده

  

  نویسی در آزموننام يرحلهم

 شخص ،زمونآمتقاضی توسط کارشناسان مرکز خدمات آموزشی و مجاز شدن فرد جهت شرکت در  يبررسی پرونده پس از

سایت  در آزمون مذکور از طریقجهت شرکت نویسی اینترنتی در زمان تعیین شده، نسبت به نام بایدمتقاضی 

www.sanjeshp.ir کند. اقدام  

ون را در آزم یاندانشجو اتمام مهلت ثبت نام، این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت در صورت نکته:

  .بعدي شرکت کنند هايدر آزمون بایدنخواهد داشت و آنان 

  

  زمان ثبت نام

  .شوداعالم میاز طریق همین سایت انجام خواهد شد. زمان دقیق متعاقباً  1401در آذر ماه سال ثبت نام 
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ان ي انتقال دانشجویمتقاضیان باید تا پیش از ثبت نام اینترنتی براي شرکت در آزمون، مدارك خود را در سامانه توجه:

مجاز به شرکت در آزمون و  کنندثبت و بارگذاري  https://mohed.behdasht.gov.ir/transitionخارج به داخل 

  .شده باشند

  

  روش ثبت نام اینترنتی

هنگام ثبت نام از ) و jpgکیلوبایت و فرمت  300تا  100زیر را اسکن نموده (با حجم  مداركداوطلبان باید هر یک از 

بارگذاري کنند. پس از ارسال مدارك،  www.sanjeshp.irطریق پیوند مربوطه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

گیرد. داوطلبان باید در اختیار داوطلب قرار می فرم ثبت نامشود و با فشار دادن آن، فعال می» آغاز ثبت نام«ي دکمه

  را دریافت کنند.  کد رهگیريي ثبت نهایی، فرم را کامل نموده و با کلیک روي دکمه

 هاي بانکیاینترنتی و با استفاده از کارت صورتریال است که در آغاز ثبت نام، به  4,500,000ي شرکت در آزمون هزینه

  شود.عضو شتاب پرداخت می

  :مدارك مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی

 یک قطعه عکس که در سال جاري گرفته شده باشد يتصویر اسکن شده .1

 اول شناسنامه يصفحه يتصویر اسکن شده .2

  کارت ملی يتصویر اسکن شده .3

  .کیلو بایت تهیه شود 300تا  100و حجم حدود  jpg هر یک از تصاویر باال باید با فرمت توجه:

  

  توزیع کارت ورود به جلسه

در اختیار داوطلبان قرار  مرکز سنجشاز طریق سایت  13/10/1401 شنبهسه روز 12:00کارت شرکت در آزمون از ساعت 

   .خواهد گرفت

خود را در روز آزمون همراه  (یا شناسنامه) اصل کارت ملی و پرینت کارت ورود به جلسهداوطلبان باید : وجه مهمت

  .داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاري آزمون جلوگیري خواهد شد

  

  مکان برگزاري آزمون:

برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روي کارت ورود به  تهرانمستقر در هاي علوم پزشکی از دانشگاه یکیآزمون در 

  شود.جلسه درج می

  

 آزمون در شرکت از پس يمرحله

 ي، لیست اسامی و نمرات شرکت کنندگان در سایت مرکز سنجش آموزشی اعالم و افراد حائز نمرهپس از قبولی در آزمون

  به مرکز خدمات آموزشی معرفی خواهند شد.جهت طرح پرونده در شوراي انتقال، ي کل آزمون) نمره %60حد نصاب (

  

  



3 

 

  دروس و تعداد سؤاالت آزمون:

ف
دی

ر
 

  داروسازي  پزشکیدندان  پزشکی

  عنوان درس
تعداد 

  سؤال
  عنوان درس

تعداد 

  سؤال
  عنوان درس

تعداد 

  سؤال

 30 شیمی عمومی 40 آناتومی عمومی 40 ی عمومیآناتوم 1

 15 شیمی تجزیه پایه 12 بافت شناسی 12 بافت شناسی 2

3 
جنین شناسی 

 عمومی
6 

جنین شناسی 

 عمومی
 15 شیمی آلی پایه 7

 15 بیوشیمی پایه 25 بیوشیمی 22 بیوشیمی 4

 25 ریاضیات پایه 30 فیزیولوژي 28 فیزیولوژي 5

 - - - - 6 ژنتیک 6

 20 فیزیک پایه 6 فیزیک پزشکی 6 فیزیک پزشکی 7

 35 زیست شناسی 35 زیست شناسی 8
زیست شناسی 

 سلولی و مولکولی
30 

9 
هوش و استعداد 

 تحصیلی
26 

هوش و استعداد 

 تحصیلی
25 

هوش و استعداد 

 تحصیلی
25 

10 
زبان عمومی و 

 تخصصی
20 

زبان عمومی و 

 تخصصی
20 

زبان عمومی و 

 تخصصی
25 

 200 جمع 200 جمع 200 جمع 
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ي پزشکیمنابع رشته
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  پزشکیي دندانمنابع رشته
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ي داروسازيمنابع رشته

  
  

  

 پزشکی آموزش سنجش مرکز

  


