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جامعه زپشکی

 7مهر  1401شماره 2305

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت خبر داد

آغازثبتنامانتقالدانشجویانشاهدوایثارگرورودیجدیددانشگاههایعلوم پزشکی
مدیرکل ستاد شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت
از آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد
و ایثارگر ورودی جدید ( )1401دانشگاههای
علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش سپید ،غالمعلی جاودان گفت« :بر
اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد
و ایثارگر وزارت بهداشت ،حداکثر  5درصد
سهمیه پذیرش مقاطع تحصیلی دانشگاههای
علوم پزشکی (به جز مقطع دکترای تخصصی)
برای نقل و انتقال دانشجویان در شروع هر سال
تحصیلی اختصاص مییابد».
وی افزود« :تسهیالت موضوع این آیین نامه
صرف ًا برای دانشجوی همسر و فرزند شهید،
آزاده و همسر و فرزند آزاده و جانبازان باالی
 25درصد و همسر و فرزندان آنان است».
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت
افزود« :دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید
( )1401الزم است پس از ثبت نام در دانشگاه

مبدأ و دریافت شماره دانشجویی از تاریخ «5
الی  15مهرماه» از طریق سامانه انتقال ،نسبت
به ثبت درخواست خود اقدام کنند».
وی با بیان اینکه ثبت نام انتقال برای «دانشجویان
ورودی سالهای قبل» ،در شهریور ماه صورت
گرفته است ،تآکید کرد« :این مرحله صرف ًا برای
ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
«ورودی جدید» است».
جاودان تأکید کرد« :دانشجویان واجد شرایط
انتقال ورودی جدید ( ،)1401الزم است پس از
ثبت نام در دانشگاه مبدأ و اخذ شماره دانشجویی
در زمان تعیین شده از طریق سامانه نقل و انتقال
به آدرس  vsa.behdasht.gov.irیا http:
//shahedtransmission.behdasht.
 gov.irاقدام و از مراجعه حضوری به دانشگاهها
در کمیسیون نقل و انتقاالت بررسی و نتیجه
و ستاد مرکزی وزارتخانه خودداری کنند».
وی در خصوص اعالم نتیجه نقل و انتقال بررسی انتقال دانشجویان «ورودی جدید» و
متقاضیان تصریح کرد« :درخواست متقاضیان «ورودی سالهای قبل» ،به طور همزمان در
«اواخر مهرماه» از طریق سامانه و پیامک به

دانشجو اطالعءرسانی میشود و به صورت
کتبی نیز به دانشگاه مبدأ و مقصد نیز اعالم
میشود و به هیچ وجه ضرورتی برای مراجعه
حضوری دانشجو نیست».وبدا

نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

اعالم جزئیات ثبتنام
اسامی پذیرفتهشدگان سی و ششمین دوره آزمون
پذیرشدستیاردررشتههایتخصصیدندانپزشکی
سالتحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۲درسایتمرکزسنجش
آموزش پزشکی منتشر شد.
به گزارش سپید ،پذیرفتهشدگان الزم است جهت
ثبت نام ،بر اساس رشته و دانشگاه محل قبولی،
اصل ،کپی و اسکن مدارک مورد نیاز را آماده
و طبق روش و زمانبندی که در سامانه اینترنتی
دانشگاه محل پذیرش اعالم میشود ،عمل کنند.
نظر به اینکه زمان و نحوه ثبت نام در سامانه اینترنتی
دانشگاهها اعالم میشود ،پذیرفتهشدگان پیش از
مراجعه حضوری به دانشگاههای محل قبولی ،باید
از روز یکشنبه ۱۰ ،مهرماه جاری به سامانههای
مذکور مراجعه کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام:
مدارک مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه
شود و این مدارک توسط دانشگاه مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .در صورت محرز شدن «عدم
رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب»« ،واجد
شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در
آزمون»«،مغایرتوعدمصحتمدارک»و«مغایرت
اطالعاتاعالمشده»،ازادامهتحصیلفردجلوگیری
شده و ضمن لغو قبولی ،داوطلب به هیأت بدوی
رسیدگیبهتخلفاتدرآزمونهامعرفیخواهدشد.
الف) مدارک مورد نیاز برای پذیرفتهشدگان
سهمیه آزاد:
* ۶قطعه عکس۳×۴
* اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
* اصل و کپی پشت و روی کارت ملی
* اصل و کپی دانشنامه دندانپزشکی عمومی یا
مدرکی که نشاندهنده فراغت از تحصیل باشد.
تبصره :پذیرفتهشدگانی که با استفاده از مقررات

رتبههایبرتر،استعدادهایدرخشان،قانونتسهیل
ازدواج جوانان و  ...مجاز به شرکت در آزمون
بودهاند ،باید حداکثر تا  ۳۱شهریور فارغالتحصیل
شده باشند.
* اصل و کپی کارت پایان خدمات یا معافیت
دائم یا مدرکی که نشاندهنده وضعیت نظام وظیفه
آقایان باشد.
* مدرک نشاندهنده وضعیت طرح نیروی انسانی
(بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون)
تذکر :پذیرفتهشدگانی که ملزم به گذراندن طرح
نیروی انسانی بودهاند ،باید دوره مذکور را تا ۳۱
شهریور به پایان رسانده باشند.
* گواهی اشتغال به کار در حال حاضر ،ویژه
استفادهکنندگان از سهمیه استانی (بر اساس
مندرجات دفترچه راهنما)
* آخرین حکم کارگزینی (ویژه مستخدمان
وزارتخانهها ،نهادها و سازمانها)
ب) مدارک مورد نیاز برای پذیرفتهشدگان سهمیه
رزمندگان و ایثارگران:
*تمام مدارک مورد نیاز در بند الف (به جز مواردی
که برای مشموالن سهمیه رزمندگان و ایثارگران
مستثنا شده است).
*اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت داوطلب
جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
ج) مدارک مورد نیاز برای پذیرفتهشدگان سهمیه
بومی (مناطق محروم):
* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
* اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت بومی
(بر اساس مندرجات دفترچه راهنما)
د) مدارک مورد نیاز برای پذیرفتهشدگان سهمیه
مازاد استعداد درخشان:
* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

* اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت استعداد
درخشان (بر اساس مندرجات دفترچه راهنما)
ه) مدارک مورد نیاز برای پذیرفتهشدگان سهمیه
مازاد  ۲.۵درصد نیروهای مسلح:
* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
*اصلوکپیگواهیمربوطبهکادرنیروهایمسلح
(به تأیید باالترین مقام مربوطه) ویژه مستخدمان
نیروهای مسلح
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی،
عدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر ،به منزله
انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد
پذیرفته نخواهد شد.
یکیازشرایطپذیرشدرسهمیهها،کسبنمرهحد
نصابی است که قانون معین کرده است .بنابراین ،در
صورتی که داوطلبان این سهمیهها حد نصاب الزم
راکسبنکردهباشند،حائزشرایطپذیرشنشدهاند.

همچنین ،ممکن است نفرات باالترآن سهمیه (با
نمره بیشتر) ظرفیت را پُر کرده و داوطلب به رغم
کسب حد نصاب ،پذیرفته نشود.
برای افرادی که انتخاب رشته/محل انجام دادهاند
(اعم از پذیرفته شدگان و مردودان) کارنامه نهایی
صادر میشود که جایگاه داوطلب را در رشته/
محلهای انتخابیش ،در مقایسه با سایر داوطلبانی
که آن رشته/محل را انتخاب کردهاند ،نشان میدهد.
این کارنامه به زودی از طریق سایت مرکز سنجش
آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد
گرفت.
پذیرفتهشدگانسهمیهبومی(مناطقمحروم)،هنگام
ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضری به دانشگاه
محل تعهد هستند .افرادی که با «تعهد خاص بومی»
پذیرفته شدهاند ،این موضوع در کارنامهشان قید
شده است.ایسنا

