
https://www.heyvagroup.com/subnews/59/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.html


٠ 
 

  بسمه تعالی
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  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی
  

  ١٦/٧/٩٩تاريخ                ٢٨ اطالعیه شماره
  

علوم  -شاهد هايدانشگاهد پذيرش رشته هاي مور مرحله دوم براي اعالم اسامي واجدين شرايط -زمان اعالم نتايج نهايي درخصوص
  99آزمون كارشناسي ارشد سال -  بقيه ا...(عج)علوم پزشكي  و  علوم پزشكي  ارتش -توانبخشيبهزيستي و 

  

با  اند در رابطهرسطلبان ميبه اطالع كليه داو، اربعين حضرت سيدالشهدا و يارانشبه مناسبت تسليت و  با استعانت از درگاه ايزد منان 
  اطالعات الزم ارائه خواهد شد.ماه  هفته آخر مهر اعالم نتايج نهايي آزمون،

علوم نشگاه داو  ...ابقيه ، هاي علوم پزشكي ارتشدانشگاه شاهد، دانشگاه هاي مورد پذيرشرشته داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در
  :مايندنتوجه  ير نيزز به نكاتبايد  اند،اقدام نموده هادر زمان مقرر نسبت به انتخاب آن دانشگاهكه بوده بهزيستي و توانبخشي 

  مايند.ود را مشاهده نختوانند نتيجه ميدر همين سامانه رهگيري  با وارد نمودن كدهمانند مراحل قبلي ها داوطلبان اين رشته-1
 قي را اعم ازهيچ گونه حشد و بامحل داوطلب مي انتخاب و بر اساس اولويت نمرهصرفاً اسامي اعالم شده چند برابر ظرفيت بوده و  -2

   كند.قبولي يا مجاز بودن و ... براي داوطلب ايجاد نمي
ي ربوطه هماهنگمهاي ماره تلفنشجهت اطالع از مدارك مورد نياز، زمان دقيق و مكان به سامانه دانشگاه مراجعه و يا با داوطلبان  -3

  نمايند.
   دانشگاه علوم پزشكي ارتش: -الف

ه در گروه مذكور، اوطلبان معرفي شدو عضويت د  skypeبا تشكيل گروه    دانشگاه ع.پ ارتش روانشناسي بالينيرشته ي مصاحبه
ل پيامك و يا تماس صورت خواهد گرفت. دانشگاه مذكور از طريق ارسا، 20/7/99تاريخ  روزيكشنبهبصورت آنالين و مجازي در تاريخ 

  ماهنگي الزم را با داوطلب انجام خواهد داد.تلفني با شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام آزمون، ه
  
   اهللا:دانشگاه علوم پزشكي بقيه -ب

ي . اطالع رسانباشدمينگيرد، لذا نيازي به مراجعه حضوري جهت مصاحبه به دليل اينكه پذيرش صرفاً از ميان نيروهاي مسلح صورت مي
شماره  اس تلفني بامك و تمشده نهايي اين دانشگاه از طريق ارسال پيازمان و مكان و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان پذيرفته 

  تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام آزمون، توسط آن دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.
   87555477تلفن  www.bmsu.ac.irدانشگاه ع.پ بقيه ا...(عج) 

  
   دانشگاه شاهد: -ج

باشد. قايان ميآ 15ها و ساعت خانم 13ساعت،  20/7/99تاريخ  روزيكشنبهاهد، زمان مصاحبه رشته هاي مورد پذيرش دانشگاه ش
   51215244و 51215240 تلفن - www.shahed.ac.ir دانشگاه شاهد

  
   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: -د

تا حداكثر  ريمدارك و مستندات خودرا شامل اسكن موارد ز، ابتدا الزم است داوطلبان با توجه به غير حضوري بودن جلسه مصاحبه
بديهي است عدم  .كنند ارسال socialwork.uswr.ac.ir@gmail.com: ليميا آدرسبه   19/07/99 روز شنبه تاريخ  20ساعت

مصاحبه  .ارسال مدارك و يا عدم ارتباط حضور مجازي در ساعت مقرر، به منزله انصراف داوطلب بوده و متعاقباً اقدامي ميسر نخواهد بود



١ 
 

 Adobeبرنامه  قياز طر ريارتباط به صورت صوت و تصو يامكان برقرار با 21/07/99 خيتارروز دوشنبه  17 يال 8از ساعت 
connect نكيو با ل meeting-https://connect.uswr.ac.ir/sw .انجام خواهد شد   

رج در همراه مند به شماره تلفن امكيپ قياز طرمجزا تعيين شده است. زمان و ساعت دقيق آن  يساعت حضور مجازبراي هر داوطلب 
پاسخگو   يحضور ريغدر مصاحبه  ابانيبه سواالت ارز بايستپيامك خواهد شد. در زمان تعيين شده داوطلب مي ،فرم ثبت نام داوطلب
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