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  هاي علوم پزشکی کشور ها و دانشکدهکلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاه
  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران 
  معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... 
  معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد   

  یدانشگاه آزاد اسالممعاون محترم علوم پزشکی 
  رئیس محترم مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

  معاون محترم آموزشی، پژوهشی سازمان انتقال خون ایران  
  موسسه آموزش عالی علمی کاربردي هالل ایرانمعاون محترم آموزشی  

  
  

 با سالم و احترام؛

از و استعداد درخشان به مقاطع باالتر باعنایت به لزوم اجراي آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممت         

مربوط به آن  password و   user nameهاي گذشته ، طبق روال سال21/10/89در وزارت بهداشت مصوب 

گردید. ارسال  31/3/95 –/م 2648/95دانشگاه جهت معرفی متقاضیان واجد شرایط بصورت محرمانه طی نامه 

هاي مربوطه و ارسال مفاد آئین نامه و نکات زیر نسبت به تکمیل فرم خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت

آن به صورت اینترنتی طی زمان تعیین شده اقدام الزم بعمل آید. الزم به توضیح است فقط افرادي که از طریق 

بته دانشگاه بصورت اینترنتی و در زمان تعیین شده معرفی شوند، مورد بررسی و سنجش قرار خواهند گرفت. ال

آیین نامه مذکور واجد شرایط باشند  3- 8التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورتیکه طبق بند دانشجویان و فارغ

 توانند از تسهیالت مذکور استفاده نمایند. می

جهت ارائه مدارك و ثبت نام به آموزش دانشگاه  14/5/95لغایت  2/5/95طبق برنامه زمانبندي متقاضیان از تاریخ 

جعه خواهند کرد. خواهشمند است دستور فرمائید از هم اکنون اطالع رسانی الزم صورت پذیرفته تا داوطلب واجد مرا

 شرایط از هم اکنون مدارك مورد نیاز خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه دهد. 
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وسط دانشگاه، حق استفاده از باتوجه به شکایات متعدد واجدین شرایط به دلیل عدم اطالع رسانی به موقع و جامع ت

  اند، خواهشمند است دستور فرمائید به نحو احسن اطالع رسانی الزم صورت پذیرد.این امتیاز را از دست داده

به ساختمان اوستا (خیابان آزادي روبروي  5ضمناً باعنایت به جابجایی مرکز سنجش آموزش پزشکی از ساختمان نصر

  تغییر یافته است. 64892605و  3هاي اسخگویی به شمارهپارك اوستا) شماره تماس واحد پ

  موارد مشترك:-الف
لغایت  10/5/95هاي مربوطه و بصورت اینترنتی از اسامی واجدین شرایط براساس آیین نامه فقط در قالب فرم-1
ر بوده و یا به گردد هرگونه معرفی که بعد از تاریخ مذکوبه آدرس سایت اعالم شده ارسال شود. تاکید می 23/5/95

-( اطالعات مورد نیاز که از داوطلب می ترتیب اثر داده نخواهد شد.روشی خارج از فرم اینترنتی ارسال شود، 

 باشد ) بایست کسب شود، پیوست می

مفاد آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت  -2

  رعایت گردد.  21/10/89مصوب 

شوند، لذا معرفی دانشگاه به منزله تایید مدارك نظر به اینکه داوطلبان از طریق مرکز سنجش احراز هویت نمی-3

باشد. خواهشمند است داوطلب و احراز شرایط الزم بوده و مسئولیت صحت اطالعات اعالم شده به عهده دانشگاه می

  آید.  امضاء شده داوطلب، به هنگام ورود اطالعات، دقت الزم به عمل دستور فرمائید بعد از دریافت درخواست

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر  2باعنایت به بند ب ماده  -4

حصیل با ورودي شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع، دانشگاه باید رتبه اول فارغ الت 21/10/89مصوب 

براساس شرایط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش  مشترك در مقطع کارشناسی که شرایط آیین نامه را احراز نموده

- پیوسته -شبانه-روزانه-بهمن-هاي مهرهاي اول شامل هریک از وروديپزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. رتبه

هاي هاي با دانشکده. لذا باتوجه به تصریح آیین نامه، دانشگاهباشدهاي اقماري آن دانشگاه میناپیوسته و دانشکده

  باشند.هاي مختلف و کد ورودي متفاوت میهاي اول در وروديمتعدد، ملزم به معرفی رتبه
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هاي مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، علی رغم تعدد متقاضیان و باتوجه به ظرفیت محدود پذیرش رشته محل-5

شود. لذا از بین ها یک نفر را شامل می% مازاد بر ظرفیت پذیرش در اکثر رشته محل10، داوطلبان واجد شرایط

شود. خواهشمند است به متقاضیان مشمول آیین نامه تنها یک نفر براساس اولویت در امتیازات مکتسبه پذیرفته می

محدودیت پذیرش وجود  هاي مختلف و کد ورودي متفاوت توضیح داده شود کهدانشجویان واجد شرایط ورودي

  باشد. داشته و امکان پذیرش کلیه افراد نمی

شود بنابراین از معرفی نفرات بعدي جداً طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می-6

  خودداري شود.

مضا و تاریخ اطالعات فردي هر داوطلب (آموزشی و شخصی) طی فرم مشخص در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب ا-7

شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد. یک نسخه در اختیار داوطلب قرار گیرد و یک نسخه در سوابق دانشگاه نگهداري 

فقط اطالعات موردنیاز در شود. کلیه مدارك و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه نگهداري شود و 

  گردد.بصورت اینترنتی ارسال فرم اینترنتی مربوطه 

از اعالم هرگونه تغییرات بعدي به مرکز سنجش آموزش پزشکی به هر دلیل ( اشتباه کاربر، اشتباه در وارد نمودن -8

امتیاز، معدل، لحاظ ننمودن امتیازات اکتسابی و ...) بعد از ارسال اسامی، خودداري شود . هیچ موردي متعاقباً تصحیح 

  نخواهد شد. 

آن الزامی است در غیر اینصورت مسئولیت عدم دریافت اطالعات به  ثبت و ارسالت ، پس از پایان درج اطالعا -9

توانند از این تسهیالت استفاده نمایند، عهده این مرکز نخواهد بود. با عنایت به اینکه واجدین شرایط فقط یکبار می

ر نوع تسهیالت (با آزمون یا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیري از تضییع حق داوطلب دقت الزم د

  بدون آزمون) ، ثبت و ارسال اطالعات بعمل آید. 

ها براي سال گردد. جدول ظرفیت پذیرش دانشگاهجدول مدارك تحصیلی مورد پذیرش به پیوست ارسال می-10

به بعد) از طریق سایت مرکز سنجش  3/4/95( از تاریخ  محلدفترچه انتخاب رشته، بصورت 95
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http://sanjeshp.ir  محل تحصیل بر اساس جداول قابل دسترسی خواهد بود. داوطلبان پس از انتخاب رشته

 مربوطه و برحسب عالقه و شرایط فردي، اقدام به ثبت نام نمایند.

آوري یه معاونت تحقیقات و فنمعرفی دانشجوي پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تائید-11

  وزارت متبوع، توسط دانشگاه صورت پذیرد. 

کلیه متقاضیان بایستی قبالً ثبت نام در آزمون را انجام داده باشند با وارد نمودن صحیح کدملی، اطالعات فردي  -12

  هر داوطلب قابل دسترسی خواهد بود . 

باشند اند و با تشخیص دانشگاه واجد شرایط میلیه را انجام ندادهکه ثبت نام او متقاضی بدون آزمونتوجه : داوطلبان 

  را وارد نمایند .  0باشد، درقسمت شماره کارت عدد و معرفی آنها از نظر دانشگاه بالمانع می

بدلیل اینکه شناسایی افراد با کد ملی امکان پذیر است، هر گونه اشتباه در درج اطالعات، سبب خواهد شد -13

  ارسالی به پرونده فرد الصاق نشود و در نتیجه به هنگام اعالم نتایج، نتیجه صحیح مشاهده نشود.اطالعات 

ها کد ملّی علی رغم تأکید بر وارد نمودن اطالعات صحیح متقاضیان، متأسفانه سال گذشته برخی از دانشگاه -14

شدگان از نتیجه قبولی خود به دلیل وارد رفتهاند. این امر سبب گردید تعدادي از پذیداوطلبان را اشتباه وارد نموده

نمودن کد ملّی متفاوت مطلع نشوند لذا خواهشمند است پیش از ثبت نهایی اطالعات هر فرد، کنترل نهایی در مورد 

  صحیح بودن اطالعات، باالخص کدملی به عمل آید .

یرش آنها منوط به پرداخت هزینه هایی باشد که پذدرصورتیکه داوطلبی متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه-15

  هاي مربوطه خواهد بود . است،درصورت پذیرش همانند سایر داوطلبان عادي ملزم به پرداخت هزینه

مدرك سال سابقه کار بالینی با 2ریزي علوم پزشکی، دارا بودن حداقل عالی برنامهبر اساس مصوبات شوراي -16

هاي بیمارستانی جهت ) در بخش1متحانی بر اساس جدول شماره(مدارك مورد پذیرش براي رشته ا کارشناسی

پرستاري -هاي ویژه، بپرستاري مراقبت-هاي الفپذیرش مقطع کارشناسی ارشد براي کلیه داوطلبان متقاضی رشته

ن باشد. لذا دانشگاه از وارد نمودتکنولوژي گردش خون ضروري می- پرستاري اورژانس د -هاي ویژه نوزادان، جمراقبت

  اسامی غیر واجد شرایط خودداري نماید. 
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  سال سابقه کار بالینی داشته باشند. 2بایست می 31/6/95تذکر مهم: واجدین شرایط حداقل تا تاریخ 

ها نخواهند بود و در صورت عدم رعایت اند، واجد شرایط این رشتهبدیهی است افرادي که اخیراً فارغ التحصیل شده

  ذف خواهند شد. این امر از روند سنجش ح

  ب:مخصوص متقاضیان با آزمون:
گردد، بایستی  همان رشته رشته انتخابی کارشناسی ارشد این افراد که در فرم اطالعات توسط دانشگاه درج می-1

  امتحانی باشد.

 غیر فعال بوده و نیاز به انتخاب رشته محل تحصیل با آزمون گزینه انتخاب رشته محل تحصیل براي متقاضیان -2

  ندارند.

  ).31/5/95لغایت  1393(از سال بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد  -3

  بایست هر دو رشته در فرم مربوطه وارد شود.اند میرشته امتحان داده 2براي  داوطلبانی که در  -4

  ج:مخصوص متقاضیان بدون آزمون: 
خابی مقطع کارشناسی ارشد بایستی همنام با رشته مقطع آیین نامه مربوطه، رشته انت -2-8 بر اساس بند-1

 هایی که رشته همنام وجود ندارد داوطلب بر اساس جدول مدارك مورد پذیرش کهکارشناسی باشد. فقط در رشته

  رشته خود را انتخاب نماید.   باشدپیوست می

، انتخاب نماید. ( بعنوان مثال کارشناس هاي مورد پذیرش در رشته انتخابی رامحل تواند کلیه رشتهداوطلب می -2

  تواند انتخاب نماید)هاي پذیرنده میرشته بهداشت عمومی فقط یک رشته آموزش بهداشت را در کلیه دانشگاه

 ).31/5/95لغایت  30/5/94(از تاریخ سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد  1بیش از  -3

اند، که از شرایط بدون آزمون استفاده نموده و پذیرفته نشده 94شرایط سال با رعایت مفاد آیین نامه افراد واجد -4

  استفاده نمایند. 95براي سال  با آزمونتوانند از شرایط می

هاي اول فارغ التحصیل با ورودي مشترك براساس جدول تخصیص امتیاز (که قبالً توسط مرکزمطالعات و رتبه-5

 ها ارسال شده است)، امتیازبندي و اولویت بندي شود.  توسعه آموزش پزشکی به کلیه دانشگاه
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  گیرد.در صورت عدم معرفی داوطلب از سوي دانشگاه، مرکز سنجش آموزش پزشکی مسئولیتی را به عهده نمی -6

محل را انجام محل شده و انتخاب رشتهدرصورتیکه این افراد در آزمون نیز شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته -7

اند، درصورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادي و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته داده

  بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعالم نمایند.شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می

اند لزومی ندارد اند و در آزمون هم شرکت کردهده نمودهافرادي که از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون استفا -8

  رشته انتخابی هر دو حالت یکسان باشد. 

رقمی جهت هر  5یک کد در فرم استعداد درخشان بدون آزمون پس از وارد نمودن کلیه اطالعات متقاضی،  -9

ود داوطلب قرار داده شود. بایست توسط دانشگاه فقط در اختیار خرقمی می 5گردد. این کد صادر می داوطلب

شده و حداکثر تا تاریخ  sanjeshp.irداوطلب متقاضی شرایط بدون آزمون موظف است شخصاً وارد سامانه 

 "محل جهت واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان بدون آزمونانتخاب رشته "در قسمت  23/5/95

ها را وارد نماید. به عبارتی دانشگاه صفحه اطالعات شده و کلیه انتخابرقمی خود وارد  5با وارد نمودن کد رهگیري 

 5فقط اطالعات شخصی متقاضی بدون آزمون را وارد نموده و خود فرد متقاضی از طریق وارد نمودن کد رهگیري 

  محل را انجام دهد. بایست کلیه مراحل انتخاب رشتهرقمی دریافتی، می

  
  
 
 
 


