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نتايج آزمون دستياري دندانپزشكي اعلام شد
  

دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به اعلام نتايج  نهايي آزمون دستياري دندانپزشكي،
از آغاز ثبتنام پذيرفتهشدگان از روز  چهارشنبه خبر داد.

  

 با بيان اينكه ثبتنام كليهدكتر اكبر فاضل در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
پذيرفتهشدگان بيست و ششمين دوره آزمون پذيرش  دستيار تخصصي دندانپزشكي از 15 تا 25 شهريور ماه انجام

ميشود، افزود: كليه  پذيرفته شدگان بايد در زمان ثبتنام با توجه به سهميه پذيرش خود، اصل  مدارك كلي و
مدارك استفاده از سهميه مربوطه چون مدرك مربوط به پذيرش بومي و  مدارك مربوط به سهميه رزمندگان و مدارک
مربوط به سهمیه نیروهای مسلح را بر  اساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل هاي مرتبط ، به دانشگاه محل پذيرش  ارائه

كنند.

  

وي با بيان اينكه سایر تعهدات از قبیل تعهدات استانی و نیز تعهدات مناطق 2 و  3 به قوت خود باقی است، تصريح كرد:
نوع سهميه پذيرش به دانشگاههاي علوم  پزشكي محل آموزش اعلام ميشود.

  

فاضل با اشاره به آغاز آموزش كليه پذيرفتهشدگان مرحله اصلي آزمون دستياري  دندانپزشكي بر اساس تقويم دانشگاهي،
گفت: كليه دانشجوياني كه با استفاده از  مقررات رتبههاي برتر استعداد درخشان و قانون تسهيل ازدواج جوانان و ... 

مجاز به شركت و پذيرش در آزمون شدهاند، بايد تا 31 شهريور ماه  فارغالتحصيل شوند.

  

وي با تاكيد بر اينكه عدم ثبت نام در موعد مقرر و يا عدم شروع به آموزش بر  اساس تقويم دانشگاه به منزله انصراف
قطعي پذيرفته شده محسوب مي شود، گفت:  دانشگاهها بايد اسامي افرادي كه در تاريخ مقرر ثبتنام نكردهاند و يا 
انصراف دادهاند را حداكثر تا 30 شهريور ماه به دبيرخانه شوراي آموزش  دندانپزشكي براي معرفي جايگزين، اعلام

كنند.

  

دبير شوراي آموزش دندانپزشكي وزارت بهداشت، افزود: در صورت عدم ثبتنام و  خالی ماندن ظرفیت فقط با نظر
كميسيون موارد خاص دبيرخانه شوراي آموزش  دندانپزشكي و تخصصي حداكثر تا 15 مهر ماه تكميل ظرفيت اعلام

ميشود.

  

انتهاي پيام
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