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                                                                                                                                                   مهم-فوری

کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و سالمت اجتماعی

معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) 

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

معاون محترم آموزشی موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

معاون محترم آموزشی عالی موسسه آموزش عالی هالل ایران

با سالم و احترام؛

    باعنایت به لزوم اجرای آیین نامه " تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت 
مصوب ۹۷/١٠/۳٠ "، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد آئین نامه مذکور ،دفترچه راهنمای ثبت نام(مندرج در سامانه 
مرکز سنجش آموزش پزشکی) و نکات زیر، نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آن به صورت اینترنتی طی زمان تعیین شده از 
طریق سامانه اقدام الزم بعمل آید. الزم است اطالع رسانی الزم صورت پذیرد تا داوطلب واجد شرایط، ثبت نام استعداد درخشان را انجام 
داده و از هم اکنون نمرات و مدارک مورد نیاز خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه نماید تا حق استفاده از این امتیاز را از دست 

ندهد. برنامه زمان بندی طبق جدول دوم میباشد. 
بسیار مهم : هر ساله پس از اتمام آزمونهای ترم آخر، دریافت نمرات و تعیین معدل دانشجویان متقاضی استعداد درخشان و محاسبه 
وضعیت علمی آنها زمانبر بوده و در نتیجه مشکالت عدیدهای را هم برای دانشگاه و هم برای مرکز سنجش پزشکی بوجود میآورد. با 
توجه به اینکه استخراج نتایج آزمون کارشناسی ارشد نیمه اول مرداد ماه میباشد و میبایست قبل از استخراج وضعیت متقاضیان 
استعداد درخشان مشخص شده تا بتوان در مورد پذیرش آنها اقدام نمود، خواهشمند است اقدام الزم و تسریع در این رابطه بعمل آمده و 

به موقع اطالعات در سامانه بارگذاری شود.
همچنین خواهشمند است مسئول ذیربط جهت دریافت رمز ورود به سامانه و پیگیری های بعدی، حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/۳/٢١ در قالب 

جدول اول به این مرکز معرفی شود. 

شماره تلفن همراه
جهت ارسال پیام 

آدرس ایمیل
جهت ارسال آدرس لینک و رمز ورود

شماره تلفن ثابت  سمت نام و نام خانوادگی
 مسئول ذیربط 
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جدول زمانبندی آزمون (بر اساس شرایط کنونی)
http:// sanjeshp.ir  :  آدرس سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی

تاریخ
کلیه اطالعیه ها وسایر موارد  ازساعت ۱۸ عصر به بعد در سامانه قرار میگیرد.

(بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود)
٤ لغایت ٤٠١/٤/٦  sanjeshp.ir ثبت نام  داوطلبان متقاضی سهمیه استعداد درخشان در سامانه
نیمه اول تیرماه اعالم اسامی نهایی دانشگاههای پذیرنده و ظرفیت پذیرش- کارنامه علمی مرحله اول –زمان انتخاب رشته 

کلیه داوطلبان مجاز - انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون

١١ لغایت ١٨ تیرماه
زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) به 
دانشگاه محل تحصیل- با دانشگاه محل تحصیل جهت مراجعه حضوری یا غیر حضوری، هماهنگی شود

٤٠١/٤/٢١ لغایت ٤٠١/٥/١٠
مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون وبدون آزمون)توسط 

دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی

٤٠١/٥/١۹
اعالم اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد - بقیه الله – ارتش و رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی 

(جهت برگزاری مرحله دوم)

٤٠١/٥/٢٤
برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد - بقیه الله – ارتش-رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم 

توانبخشی
نیمه دوم شهریور ماه اعالم اسامی نهایی پذیرفته شدگان – کارنامه نهایی

نیمه دوم شهریور ماه زمان مربوطه اعالم خواهد شد ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاهها

الف-موارد مشترك:
١-فقط افراد معرفی و تایید شده توسط دانشگاه طی زمان مقرر در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، مورد بررسی و 

سنجش قرار خواهند گرفت. 
٢- متقاضیان واجد شرایط دارای کد رهگیری، میبایست از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را 

طی زمان اعالم شده انجام دهند. الزم است جهت ارائه مدارک و ثبت نام با آموزش دانشگاه هماهنگی نمایند. 
توجه: برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون که در زمان مقرر ثبت نام در آزمون را انجام نداده
اند، فرصتی جدید جهت ثبت نام اولیه در نظر گرفته شده است. این افراد پس از ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ثبت نام، میتوانند 

ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند.
۳- کلیه متقاضیان واجد شرایط پس از هر دو ثبت نام، همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.  

تذکر مهم: متاسفانه دوره گذشته متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، فرم مخصوص انتخاب رشته 
محل استعداد درخشان بدون آزمون را تکمیل ننموده و این فرصت را از دست دادند. برای متقاضیان با آزمون همان فرم داوطلبان عادی 

میباشد.
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٤- پس از فعال شدن سامانه در زمان مقرر، دانشگاه براساس آیین نامه و اطالعات مورد نظر نسبت به تایید، تصحیح و ورود اطالعات 
متقاضیان اقدام کند. هرگونه معرفی بعد از تاریخ مذکور و یا به روشی خارج از سامانه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٥- کاربر دانشگاه میبایست در تاریخ مقرر جهت رویت اسامی با نام کاربری در سامانه مربوطه به آدرس زیر وارد شود. نام کاربری و رمز 
ورود، به شماره همراه یا ایمیل فرد معرفی شده طی جدول فوقالذکر، اعالم خواهد شد.

  http://sanjeshp.ir/مکاتبات آزمون کارشناسی ارشد(استعداد درخشان) سال ۱۴۰۱/سیستم دانشگاه 
٦-اطالعات متقاضیان از طریق لینک اعالم شده در قالب ٢ لیست مجزا، با آزمون و بدون آزمون قابل رویت میباشد. الزم است کاربر 

دانشگاه، نسبت به تصحیح  وتایید اطالعات اقدام نماید. 
۷- پس از فعال شدن سیستم، گزینههای مربوطه برای هر فرد قابل رویت است. بسته به شرایط هر متقاضی، یکی از گزینهها انتخاب 
شود. الف- افرادی که دانش آموخته آن دانشگاه نباشند: گزینه عدم شناسایی ؛ ب-افرادی که طبق ضوابط مجاز نباشند: گزینه غیر 
مجاز، با انتخاب ٢ گزینه مورد الف و ب سایر گزینهها غیر فعال شده و نیاز به تکمیل اطالعات نیست. ج- افراد حائز شرایط مربوطه 
متقاضی یکی از ٢ حالت با آزمون یا بدون آزمون، گزینه مربوطه انتخاب شود. د- افرادی که متقاضی هر ٢ حالت با آزمون، بدون آزمون، 
هر دو فرم تکمیل شود. گزینه مجاز برای افرادی که اطالعاتشان درست و مورد تایید است، انتخاب شود. در نهایت پس از تکمیل، لزوماً 

گزینه ثبت زده شود در غیر اینصورت اطالعات ثبت نهایی نخواهد شد. 
 ٨- در هر یک از  لیستهای با آزمون و بدون آزمون ، ٢ گزینه" الف- مشاهده  ب- ورود- تایید دادهها" وجود دارد. گزینه مشاهده 
مربوط به رویت فرم ثبت نام فرد و گزینه ورود- تایید دادهها در رابطه با تکمیل اطالعات آموزشی فرد توسط دانشگاه میباشدکه پس از 

ورود آنها و ثبت، این گزینه تبدیل به "مشاهدهی دادههای تایید شده" خواهد شد و به منزله تایید فرد توسط دانشگاه میباشد.
۹- لیستهای سامانه، بر اساس اعالم شخص داوطلب در فرم ثبت نام، تهیه شده است. لذا ممکن است دانشگاهی اصال متقاضی نداشته 

باشد و یا فقط در یکی از گروهها (با آزمون یا بدون آزمون یا هر دو) داوطلب داشته باشد.
تذکر مهم: طی دوره گذشته متاسفانه برخی از داوطلبان نام دانشگاه محل تحصیل را اشتباه اعالم نموده و در نتیجه در لیست دانشگاه 
محل تحصیل قابل مشاهده نبود و فرصت استفاده از این سهمیه را ازدست دادند. در چنین مواردی سریعا مراتب به مرکز سنجش 

آموزش پزشکی اعالم شود تا در زمان مقرر قبل از اتمام مهلت، اقدام الزم صورت پذیرد.
١٠- اطالعات مورد نیاز که میبایست ازداوطلب کسب شود، عبارتست از: تاریخ فراغت از تحصیل، کد ورودی دوره کارشناسی (توسط 
سازمان سنجش به هنگام معرفی در دوره کارشناسی اعالم شده است) ، دانشکده، معدل ۷ ترم برای پیوسته (۳ ترم برای ناپیوسته) ، 
معدل فراغت از تحصیل تا تاریخ ٤٠١/٢/۳١، ورودی(مهر، بهمن)، دوره (روزانه، شبانه)، رتبه بین هم ورودیها، امتیاز (برای بدون 

آزمون)، رشته (برای بدون آزمون) .
١١-پس از پایان درج اطالعات، ثبت و ارسال آن الزامی است در غیر اینصورت مسئولیت عدم دریافت اطالعات به عهده این مرکز 
نخواهد بود. با عنایت به اینکه واجدین شرایط فقط یکبار میتوانند از این تسهیالت استفاده نمایند، خواهشمند است به منظور جلوگیری 

از تضییع حق داوطلب دقت الزم در ثبت و ارسال اطالعات بعمل آید.  
١٢-معرفی دانشگاه به منزله تایید مدارک داوطلب و احراز شرایط الزم بوده و مسئولیت صحت اطالعات اعالم شده به عهده دانشگاه 
میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید بعد از دریافت درخواست امضاء شده داوطلب، کاربر دانشگاه در ورود اطالعات، دقت الزم به 

عمل آید. 
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١۳-کلیه اطالعات فردی و آموزشی هر داوطلب در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب با درج تاریخ امضا شده و به مهر دانشگاه ممهور 
گردد. یک نسخه در اختیار داوطلب قرار گیرد و نسخه دیگر بهمراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه 

نگهداری شود. 
متاسفانه اخیراً چند مورد شکایت از دیوان عدالت اداری دریافت شده که به دلیل اشتباه دانشگاه با ارائه اطالعات نادرست، سبب از بین 

رفتن امتیاز مربوطه شده است. در این موارد درخواست کتبی و امضا شده داوطلب که توسط دانشگاه ارائه شده بسیار موثر بوده است. 
١٤- ظرفیت نهایی در دفترچه انتخاب رشتهمحل (طبق جدول زمانبندی)، از طریق سایت مرکز سنجش http://sanjeshp.ir  قابل 
دسترسی خواهد بود. داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) برحسب عالقه و شرایط فردی همزمان با سایر داوطلبان براساس جدول 

زمانبندی اعالم شده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، اقدام به انتخاب رشته محل خود نمایند. 
١٥-معرفی دانشجوی پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تائیدیه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع، 

توسط دانشگاه صورت پذیرد.
١٦- کلیه متقاضیان با کد رهگیری مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطالعات خود خواهند بود. 

١۷-متقاضی استعداد درخشان با انتخاب رشتهمحلهای دانشگاههای شهریهپرداز که پذیرش آنها منوط به پرداخت هزینه است، 
درصورت پذیرش همانند سایرین ملزم به پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود . 

١٨-بر اساس مصوبات شورایعالی برنامهریزی علوم پزشکی، دارا بودن حداقل ٢سال سابقه کار بالینی با مدرك کارشناسی (مدارک 
مورد پذیرش برای رشته امتحانی بر اساس جدول شماره١) در بخشهای بیمارستانی جهت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه 
داوطلبان متقاضی رشتههای الف-پرستاری مراقبتهای ویژه، ب-پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، ج- پرستاری اورژانس د- مدیریت 

پرستاری ه- تکنولوژی گردش خون ضروری میباشد. لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامی غیر واجد شرایط خودداری نماید. 
تذکر مهم: الف- واجدین شرایط حداقل تا تاریخ ١٤٠١/٦/۳١ میبایست ٢ سال سابقه کار بالینی داشته باشند.

ب- برای دانشآموختگان تاریخ ١۳۹۹/۷/١ و بعد از آن، حق استفاده از شرایط آئین نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله 
براساس ضوابط آزمون همان سال شرکت در آزمون، محفوظ میباشد. عدم رعایت این امر سبب حذف خواهد شد. 

١۹- تغییر سهمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس و یا استفاده از هر دو یا لغو استفاده از هر دو یا یکی، پس از 
معرفی دانشگاه در زمان تعیین شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمیباشد.

٢٠- بر اساس اعالم مراجع ذیربط، رشته محلهایی که ظرفیت پذیرش آنها ۳ نفر و بیشتر میباشد، مشمول ١٠% سهمیه اضافه بر 
ظرفیت پذیرش استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون میباشند.

ب: مخصوص متقاضيان با آزمون:
١- بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد (از۹۹/٦/١ لغایت ۳١/١٤٠١/٦). 

٢-در فرم ورود اطالعات متقاضیان با آزمون، نیاز به درج رشته امتحانی داوطلب توسط دانشگاه نمیباشد. 
۳- معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از این سهمیه میباشد. (طبق بند ١۳-٦- دفترچه 

راهنمای ثبت نام). 
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تذکر: اگر داوطلب ثبت نام استعداد درخشان را انجام داده و در جلسه آزمون نیز شرکت نموده باشد ولی توسط دانشگاه معرفی و تایید 
نشود، سهمیه با آزمون برای او اعمال نخواهد شد.

٤- طبق تبصره ٢ بند ط ماده ۳ آیین نامه معدل کل مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر مبنای محاسبه ١٠% برتر میباشد. لذا 

معدل کلیه داوطلبان کارشناسی ناپیوسته (۳ ترم) و پیوسته (۷ ترم) بر این مبنا محاسبه و اعالم شود
 ج: مخصوص متقاضیان بدون آزمون:

١- بیش از ١ سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد (از تاریخ ٤٠٠/٦/۳١ لغایت ۳١/٤٠١/٥).
٢-باعنایت به بند ٢-۳- آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر مصوب ۳٠/١٠/۹۷  
شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع، دانشگاه باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی که 
شرایط آیین نامه را احراز نموده براساس شرایط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. رتبههای اول شامل 
هریک از ورودیهای مهر-بهمن-روزانه-شبانه- پیوسته-ناپیوسته و دانشکدههای اقماری آن دانشگاه میباشد. لذا باتوجه به تصریح آیین 

نامه، دانشگاههای با دانشکدههای متعدد، ملزم به معرفی رتبههای اول در ورودیهای مختلف و کد ورودی متفاوت میباشند. 
۳-طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب میشود بنابراین از معرفی نفرات بعدی جداً خودداری شود.

۳- سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول متقاضی بدون آزمون١٠% ، برای رشته های همنام مطابق جدول شماره ۷ دفترچه 
راهنمای ثبت نام و جدول شماره ١ مدارک تحصیلی مورد پذیرش اعمال میشود.

دانشآموختگان رتبه اول رشتههای فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرایط استعداد درخشان با آزمون ١٠% طبق جدول 
شماره ١ مدارک تحصیلی مورد پذیرش هستند.

٤- در دانشگاههای پذیرنده مقطع کارشناسی ارشد که دارای دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در ورودیهای مختلف و کد ورودی 
متفاوت هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت طبق بند ١۳-١٥- دفترچه راهنمای ثبت نام، فرد دارای امتیاز باالتر از بین کلیه دانشجویان 
رتبه اول حائز شرایط، پذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاههای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول کارشناسی هستند، از بین 

دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاهها، فرد دارای امتیاز باالتر بر اساس ظرفیت پذیرفته خواهد شد.
٥- در فرم ورود اطالعات متقاضیان بدون آزمون، ١ یا ٢ رشته به رنگ قرمز همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت نام میباشد. و 

رشته انتخابی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون نیز جدا درج شده است و نیاز به تکمیل توسط دانشگاه ندارد.
در صورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرایط رشتههای زیر مجموعه باشد میتواند آنها را 

به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند. 
٦-رتبههای اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک براساس جدول تخصیص امتیاز (که قبالً توسط مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

به کلیه دانشگاهها ارسال شده است)، امتیازبندی و اولویت بندی شود.
۷- متقاضیان واجد شرایط، در صورتیکه با شرایط عادی در آزمون هم شرکت کنند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در 

شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان، یکسان باشد. 
این افراد در زمان انتخاب رشته محل، میبایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به 

انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند.
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٨-متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشتهمحل را انجام دهند، درصورت کسب نمره 
قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل 

پذیرش میبایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعالم نمایند. 

رونوشت

سرکار خانم دکتر چهرازی رئیس گروه هماهنگی نظام آموزشی با نظام سالمت 

سرکار خانم اسدبرقی رئیس محترم گروه سنجش، روانسنجی و تنظیم مقررات آزمون

سرکار خانم جودی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د مشهد

جناب آقای فرشید بیاتی کرامت دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د اسد آباد 

جناب آقای مهدی عباسی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اسفراین

سرکار خانم گلثوم اربابی دبیرخانه م  آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د ایرانشهر

سرکار خانم حیفا سعدونی اصل دبیرخانه م آموزشی و پژوهشی  دانشکده ع پ و خ ب د آبادان

سرکار خانم جمیله جنت شعار دبیرخانه م آموزشی دانشکده ع پ و خ ب د بهبهان

جناب آقای محمد علی نظافت دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ خ ب د تربت جام

سرکار خانم منصوره مدنی  دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د  خلخال 

جناب آقای حسین سلیمانی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د خمین

جناب آقای ناصر عبداله لو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د خوی

سرکار خانم خدیجه صادقی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د ساوه

سرکار خانم فاطمه خوش نیت دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د سراب

سرکار خانم بتول ایران نژاد دبیرخانه م آموزشی دانشکده ع پ و خ ب د سیرجان

سرکار خانم جوالیی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د شوشتر

جناب آقای جنگجو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د گراش

سرکار خانم جواهر رضایت بخش دبیرخانه م آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی دانشکده ع پ و خ ب د الرستان

سرکار خانم موسی زاده دبیرخانه م آموزشی دانشکده ع پ و خ ب د مراغه

سرکار خانم مرضیه علیا دبیرخانه م آموزشی دانشکده ع پ و خ ب د نیشابور

جناب آقای حسین ریکانی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خ ب د ارتش جمهوری اسالمی 

سرکار خانم عذرا حیدری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د بقیه الله

جناب آقای حمزه لو دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اراک

سرکار خانم یوسف نژاد دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اردبیل

جناب آقای بنی آدم دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د ارومیه

جناب آقای عسگری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهان

جناب آقای محمد جانی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د البرز

سرکار خانم صادقی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د اهواز

جناب آقای حسن غالمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران

سرکار خانم خازنه دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ د ایالم

جناب آقای کفایت دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ د بابل

سرکار خانم بیغمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د بم

سرکار خانم حسینی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ د بندرعباس

سرکار خانم هاشمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د بوشهر

جناب آقای دکتر عابدی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د بیرجند

سرکار خانم صادقی بشارتی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د تبریز

سرکار خانم مهدیان مقدم دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د تربت حیدریه

سرکار خانم کریمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د تهران

سرکار خانم لیال قائدی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د جهرم

سرکار خانم طاهره  محمد رضا خانی  دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د جیرفت

جناب آقای محمدحسین لوافی پور دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د دزفول

سرکار خانم نادری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د رفسنجان

جناب آقای آرامش دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د زابل

سرکار خانم طاهره ناظری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د زاهدان

سرکار خانم زهرا یاراحمدی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان

جناب آقای مهدی رمضانی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د سبزوار

سرکار خانم مریم  گوران دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د سمنان

سرکار خانم هژبر دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

سرکار خانم اشرف شاهوردی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د چهارمحال بختیاری(شهرکرد)

جناب آقای اسالمی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

سرکار خانم سعیدیان دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د فارس

سرکار خانم توکلی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د فسا

سرکار خانم سرور دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د قزوین

جناب آقای نامدار دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د قم

سرکار خانم تعظیمی فر دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کاشان

جناب آقای سلطانیان دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کردستان

سرکار خانم ایالقی حسینی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان

جناب آقای جلیلی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کرمانشاه

سرکار خانم رضایانی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د گلستان

جناب آقای احسان احسان بخش دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د گناباد

جناب آقای علی قنبری لنگرودی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د گیالن

جناب آقای حسنوند دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د لرستان

جناب آقای عباس اسماعیل نیا دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د مازندران

سرکار خانم سماواتی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د همدان

سرکار خانم مستوری دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د یزد

سرکار خانم احمدی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ ب د کهکیلویه و بویر احمد

حاجی انزهائی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د شاهد

جناب آقای محمد رضا خانی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

جناب آقای دکتر فرهاد ادهمی مقدم رئیس محترم مرکز توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

سرکار خانم سودابه احمدی دبیرخانه م آموزشی دانشگاه ع پ و خ د خراسان شمالی

جناب آقای نعمتی دبیرخانه م آموزشی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

جناب آقای مهدی حسن پور مسئول شبکه پیام دولت

جناب آقای دکتر محمد بهناز مدیر محترم امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/

