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هاي مختلف گـروه پزشـكي ارشد رشتهشدگان آزمون كارشناسيپذيرفته ،در سايت مركز سنجش آموزش پزشكينهايي  نتايجپس از اعالم 

لـذا خواهشـمند  .نماينـدمـيبه اداره كل آموزش مراجعـه  هاي اعالم شده از سوي دانشگاه در سايت دانشگاه، براساس تاريخ نامجهت ثبت

سـت توضـيح االزم بـه  .نام در آزمون انجـام پـذيردنام از آنان با رعايت ضوابط و مقررات و همچنين مفاد دفترچه راهنماي ثبتاست  ثبت

  .باشد قابل دسترسي مي  http://sanjeshp.ir -96كارشناسي ارشد مركز سنجش دفترچه راهنماي آزمون در سايت

ها زمـان، مكـان و الزم است كليه دانشگاه. مهلت ثبت نام طي شهريورماه اعالم شده است نظر به اينكه در اطالعيه اعالم اسامي 

 . نحوه ثبت نام را در سامانه اينترنتي خود اعالم نمايند

 .ضمناً نكات زير نيز رعايت گردد

لذا خواهشمند است موارد مذكور به دقـت . دستور العمل ثبت نام درج گرديده است-1اهم ضوابط و مدارك مورد نياز در جدول شماره -1

 .داوطلب اخذ شودلحاظ گردد و مدارك مورد نياز نيز از 

مدارك شركت كنندگان بعد از   18/8/93بر اساس مصوبه يكصدو سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مـورخ -2

دانشگاه موظف است، گزارش موارد تخلف و يا عدم ارائه مدارك مـورد نيـاز   . آزمون توسط دانشگاه محل قبولي بررسي شود

بررسـي و   توسط مركز سنجش شدهموارد گزارش . را به مركز سنجش آموزش پزشكي ارائه نمايداعالم شده توسط دانشجو 

يكسال از شركت در آزمون محـروم   بمدت در صورت احراز تخلف و يا عدم صحت مدارك، تحصيل داوطلب متخلف متوقف و

و گـزارش نهـايي  فتـهثبت نام صـورت نپذير نيستندو از افرادي كه واجد شرايط ثبت نام   ديآبعمل در اين رابطه دقت الزم لذا  .شودمي

  . ، به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال شود 10/7/96ثبت نام حداكثر تا تاريخ 

ويا پس از ثبت نـام جهت ثبت نام مراجعه نكرده اسامي افرادي را كه  10/7/96 ادارات كل آموزش دانشگاهها موظفند حداكثر تا تاريخ -٣

 .اعالم نمايندبه مركز سنجش آموزش پزشكي كه همراه نامه اعالم اسامي ارسال شده است،  Excel قالب جدول در را  دهندانصراف مي

دوران دانشـجويي يـا در اولـين  يـا در(توانند صرفاً يك بار هاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي انساني ميرشتهطبق ضوابط داوطلبان -4

مضافاً اينكه در صورت پذيرفتـه شـدن  .در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند )آزمون بعد از فراغت از تحصيل

در اين راستا ضوابط مربوطـه در  .مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي استطرح نيروي انساني ، تعهدات مربوط به در آزمون مذكور

 .لذا باتوجه به اهميت موضوع، دقت الزم در اين خصوص به عمل آيد. استثبت نام درج شده جدول دستورالعمل

 :الزم است اين موارد نيز رعايت گردد  دون آزمونبشدگان استعداد درخشان براي پذيرفته -5

 96-97شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي دستورالعمل ثبت نام از پذيرفته



 
 

-رشته 7/9/95 –د /116/519و نامه  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر  "طبق آئين نامه  -الف

بـا اسـتفاده از  باشند، فقط مجاز به تحصـيل در رشـته همنـام خـودهاي كارشناسي كه داراي رشته همنام در مقطع كارشناسي ارشد مي

 . باشندمي شرايط بدون

 .باشدمجاز به تحصيل در مقطع ارشد رشته ارشد اتاق عمل مي عمل اتاقرشته سي كارشنا: به عنوان مثال 

اسـتفاده از شـرايط باشـند، مجـاز بـه نام در مقطع كارشناسي ارشد نميداراي رشته هم طبق نامه فوق الذكر هاي كارشناسي كهرشته -ب

 .شونداين افراد به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي مي ،اند، لذا ضمن لغو قبوليدهبدون آزمون نبو

بايسـت فـرد ، ميتكنولوژي گردش خون، پرستاري اورژانس و پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، رستاري مراقبتهاي ويژهپ: رشته  4در  -ج

 .مدرك كارشناسي از تاريخ فارغ التحصيلي به بعد باشدسال سابقه كار باليني با 2داراي 

ضوابط و مقررات مربوط بـه  -6 "بر اساس مفاد بند ،اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد، اخذ تعهد و هزينه ثبت نام شرايط پذيرش  -6

، موظف به پرداخـت )در كليه مقاطع(با توجه به اينكه كليه پذيرفته شدگان غير ايراني . باشدهاي مربوطه ميتابع آئين نامه "اتباع خارجي

معاونت محترم آموزشـي رابطه با ميزان شهريه از در باشند، لذا شهريه تحصيلي طبق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

  .استعالم و پيگيري گردد) و يا مركز خدمات آموزشي (وزارت بهداشت 

درصـورت جهت ثبـت نـام مراجعـه نمايـد  10/7/96نمود، و متعاقباً حداكثر تا ندرصورتيكه فردي در زمان مقرر جهت ثبت نام مراجعه -7

 . به مركز سنجش اعالم شودنيز سريعاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده و مراتب  معاونت آموزشي دانشگاه صالحديد

توانـد بـا صـالحديد معـاون آموزشـي دانشگاه پذيرنـده مـي ،طبق جدول دستورالعمل ثبت ناممدارك هريك از در صورت ناقص بودن  -8

شود دانشـجو نسـبت بـه مهلتي كه توسط دانشگاه تعيين مي نام نموده تا دردانشگاه به صورت مشروط از دانشجو با اخذ تعهدات الزم ثبت

 .تكميل مدارك  خود اقدام نمايد

 :پذيرفته شدگانسهميه هاي مختلف 

  :از عبارتستپذيرفته شدگان در اين آزمون هاي انتخابي سهميه

  رزمندگان و ايثارگران سهميه -1
 .) باشندفقط رزمندگاني كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه مي(رزمندگان  -1-1
 ، جامعه هدف بنياد "...پنجساله ششم توسعه "برنامه  90وماده ايثارگرانبهرسانيخدمتجامعهقانونبراساس(ايثارگران  -1-2

 .)باشندحضور داوطلبانه در جبهه ميماه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه حداقل داراي  -امور ايثارگران  شهيد و
 آزاد  سهميه -2

 )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي(استعداد درخشان  سهميه -3

 سهميه استعداد درخشان دانشجوي نمونه كشوري -4
 

 مركز سنجش آموزش پزشكي 


