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  شده و در زمان ويرايش قابل انتخاب است. افزودهحوزه امتحاني جديد  8

  
  با سالم و احترام؛

به استحضار درماني،  -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاهقراردادي در خصوص برگزاري آزمون استخدامي 
هاي هاي شغلي و ضرورت رعايت دستورالعملكنندگان و تعدد رشتهنامبا توجه به تعداد ثبترساند داوطلبان عزيز مي

داد تعبا جمعيت كمتر، هاي ر برخي از شهرستانو از طرفي دبراي برگزاري آزمون، ستاد ملي مبارزه با كرونا بهداشتي 
امكان «ها، حوزه امتحاني تعيين شود و در نتيجه اين شهرستانبراي رت داشت ضرو، داوطلبين بيش از انتظار بوده

 فراهم شد. انبراي داوطلب »براي تغيير حوزه امتحانيصرفاً ويرايش 

شهر قبلي افزوده شد و بدين ترتيب شهرهاي محل برگزاري آزمون  31شهر جديد داراي حوزه امتحاني به  8از اين رو 
، جيرفت، دزفول، آبادان، شاهرود، يرانشهراشهر  8هاي امتحاني جديد شامل شهر افزايش يافت. حوزه 39استخدامي به 

  باشند. مي الرو  گراش، رفسنجان
آن دسته و  ماه تعيين شده است مهر 9الي  7 آزمون استخدامي؛» حوزه امتحانيزمان ويرايش محل «

مهرماه الي  7 دوشنبهاز روز توانند از داوطلبان عزيزي كه تمايل به تغيير محل حوزه امتحاني خود دارند؛ مي
مراجعه   www.sanjeshp.irمهرماه به سايت سنجش آموزش پزشكي به آدرس 9چهارشنبه 

  كنند. 
  

توانند در فرصت داده شده نسبت به انتخاب شهر داراي حوزه امتحاني به شرح زير است و داوطلبان مي 39در مجموع 
  خود اقدام كنند: » حوزه امتحاني«يكي از شهرهاي زير به عنوان محل 

، بندرعباس، شهركرد، اراك، ايالم، سمنان، زنجان، قزوين، كرمانشاه، بوشهر، همدان، ساري، يزد ،گناباد، كاشان، بيرجند
، زاهدان، اروميه، آبادخرم، كرمان، تبريز، اهواز، مشهد، رشت، گرگان، سنندج، شيراز، اردبيل، اصفهان، بجنورد، ياسوج
  الرو  گراش، رفسنجان، جيرفت، دزفول، آبادان، شاهرود، يرانشهرا، (تهران، شهيدبهشتي و ايران) تهران

  
محل شغلي  -رشتهشامل تغيير بوده و » تغيير حوزه محل آزمون«صرفاً براي اين ويرايش  شودتأكيد مي تذكر مهم:
 24و هيچگونه ويرايش ديگري براي آزمون وجود نخواهد داشت و آزمون در تاريخ  نخواهد شدنام جديد و ثبتداوطلبان 

   اعالم خواهد شد. زمان دريافت كارت آزمون متعاقباًشود. مهرماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي
  

  با آرزوي سالمتي و موفقيت براي داوطلبان عزيز
  مركز سنجش آموزش پزشكي

  
  


