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  ٥/٨/٩٩    تاريخ                                                                                      ٢٩ اطالعیه شماره
  

ھاي گروه رشته ارشدكارشناسي شدگان آزمون ورودياطالعیه اعالم اسامي پذيرفته
   ١٣٩٩-١٤٠٠ پزشكي سال تحصیلي

  

انـد، پذیرفتـه شـده ٩٩به داوطلبانی کـه در آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال و تبریکبا سپاس به درگاه خداوند متعال 
ارشد و متقاضـیان اسـتفاده از آيـین نامـه اسـتعداد بدينوسیله اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي

  گردد. اعالم مي ١٣٩٩-١٤٠٠ سال تحصیلي و بدون آزمون با آزمون درخشان
نظـر بـه باشـد. آبان ماه مـی ٢٠لغایت  ٧در بازه زمانی بین   طی یکی از روزھای مشخص شدهثبت نام ھر دانشگاه 

كلیـه الزم اسـت  ،نماینـدو نحـوه ثبـت نـام را در سـامانه اینترنتـی خـود اعـالم مـیدقیق ھا زمان اینکه کلیه دانشگاه
مراجعـه پذیرفته شده دانشگاه از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه جھت اطالعشدگان پذيرفته
  نمايند.

علـوم بر اساس آئین نامـه آموزشـي دوره ھـاي كارشناسـي ارشـد ناپیوسـته مصـوب شـورايعالي برنامـه ريـزي 
دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع مـي ا جابجايي محل تحصیل در يتغییر رشته و  ،ھر گونه انتقال پزشكي 

تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل با آگاھي كامل  باشد. بنابراين با توجه به اينكه محل پذيرش را خود فرد و
  پذيرش انجام نخواھد گرفت.  

  

  مدارك مورد نیاز جھت ثبت نام:
دانشـگاه، مـورد بررسـی  ود و این مدارک توسطبه دانشگاه محل پذیرش ارائه ش تبایسمدارك ثبت نام مورد نیاز می

واجد شـرایط نبـودن فـرد  -ب ،عایت ضوابط و مقررات توسط داوطلبعدم ر-الفقرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن 
 ،اعـالم شـدهمغایرت اطالعـات  -دمغایرت و عدم صحت مدارک، -ج  ،و رشته مربوطه جھت شرکت و پذیرش در آزمون

ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوي رسیدگي بـه تخلفـات در  از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و
  آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .

  سھیمه آزاد  ارائه شود :ه كه بايد توسط پذيرفته شد ایاولیه الف : مدارك
  تھیه شده در سال جاری ٣*۴قطعه عكس  ٦ - 1
 و كپي از كارت ملي و شناسنامه (تمام صفحات)اصل  - 2
اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشـان دھنـده فراغـت ازتحصـیل باشـد. الزم بـه ذكـر  - 3

فارغ التحصـیل شـوند. بـديھي اسـت در صـورت   ٣٠/٧/٩٩بايستي تا تاريخ تحصیلی آخر نیمسال است دانشجويان 
از ثبت نـام فـرد  درصورت وجود اين موارد، یت عواقب بعدي بعھده دانشجو خواھد بود.عدم فراغت از تحصیل مسئول

 و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد. آمد جلوگیري بعمل خواھد
  باشد.دھنده وضعیت نظام وظیفه آقايان ميخدمت يا معافیت دائم يا مداركي كه نشان اصل و كپي كارت پايان - 4



با مدرك كارشناسي (سابقه كار قبـل از اتمـام  ٣١/۶/٩٩حداکثر تا تاریخ  سابقه كار بالینيسال  ٢دارك و مستندات م - 5
پرســتاري  مــدیریت پرســتاری، : ھــایرشــته شــدگانکلیــه پذیرفتــه بــرايباشــد) دوره كارشناســي قابــل قبــول نمــي

 مراقبتھاي ويژه، پرستاري مراقبتھاي ويژه نوزادان، پرستاری اورژانس 
  ب : مدارك مورد نیاز براي سھمیه رزمندگان  - 6

  كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف  -١
  .و ایثارگران اصل وكپي مدارك نشاندھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان -٢

اسـتفاده شود فرد پذیرفته شـده بـا ز یا حین یا بعد از تحصیل مشخص :درصورتیکه در ھرمرحله قبل اتذکر بسیار مھم
  از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

   ھای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتشج : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه
دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضـوابط منـدرج در دفترچـه راھنمـای ثبـت نـام و انتخـاب رشـته  ٢این  پذیرفته شدگان

بایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش ایـن افـراد بصـورت مشـروط بـوده و در صـورت محل می
  پذیرش این افراد لغو خواھد شد.  عدم احراز شرایط و ھمچنین اعالم آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط،

 كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف-١
-باشد. مدرک ارائـه شـده مـیاصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی،پایور) می-٢

 صادر شده باشد.  ٩٨بایست در سال 
  : مدارك مورد نیاز براي پذيرفته شدگان استعدادھاي درخشان  د
  )٣١/٦/٩٩(تاریخ فراغت از تحصیل كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف -١
" تسـھیل ادامـه تحصـیل نامه تأییدیـه از دانشـگاه محـل تحصـیل مبنـی بـر کسـب رتبـه برتـر براسـاس آئـین نامـه  -٢

  " ٢١/١٠/٨٩دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصیلی مصوب 
  

  تذكرات مھم: 
به منزله انصراف بوده و ھیچگونـه در دانشگاه ھاي مقرر تاريخ طینام ھر يك از پذيرفته شدگان مراجعه و ثبتعدم  -١

  اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواھد شد.
ند، حق شركت در آزمون کننام در دانشگاه انصراف دھند يا جھت ثبت نام مراجعه نپس از ثبت كه شدگانيپذيرفته -٢

ھایی که بصورت شھریه ای اين مقطع را ندارند . البته پذیرفته شدگان دانشگاهوزارت بھداشت براي  سال بعدورودي 
  شوند. اند مشمول این بند نمیپذیرفته شده

داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشـد وزارت علـوم يـا سـايرمراكز  نیـز  -٣
قبـولي  ،نام در ھر دو محـلباشند و در صورت محرز شدن ثبتنام در يكي از دو محل ميبه ثبت اند ملزمپذيرفته شده
  شود.يكن تلقي مي لمھاي مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل كان آنھا در رشته

  خواھند نمود.نتیجه را مشاھده  پذيرفته شدگان از طريق وارد نمودن كد رھگیريکلیه –۴
کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از ایـن تسـھیالت معرفـی تذکر مھم : 

انـد و دیگـر مجـاز بـه اسـتفاده از ایـن اند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کـردهشده و در آزمون شرکت نموده
  باشند.سھمیه نمی

. بسـیاری از انـدفتـه شـدهپذیر ،ولویت انتخـابی حـائز شـرایط پـذیرش از نظـر علمـیشدگان در اولین اپذیرفتهکلیه  -٥
باشند. با توجه به اینکه فـرد بـا آگـاھی میھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب پذیرفته شدگان در اولویت



بعـدی، امکـان  ھـای رشـته محـلجابجایی در اولویـتبه ھیچ عنوان  لذا کامل انتخاب رشته محل نموده است،
  .باشدپذیر نمی

كسـب حدنصـاب الزم  با آزمون و استعدادھای درخشان و ایثارگران ھاي رزمندگانسھمیهدر  پذیرشيكي از شرايط -٦
در ايـن سـھمیه  پـذیرشحـائز شـرايط  ،انـددهنکـرحـد نصـاب الزم را كسـب که  ھاان این سھمیهباشد، لذا داوطلبمي

مرحله نخست در چند برابـر ظرفیـت پـذیرش دارای حـد نصـاب بـوده و مجـاز بـه انتخـاب در داوطلب بعبارتی  .اندهشدن
. ھمچنـین رشته محل شده است ولی در این مرحلـه (بـه انـدازه ظرفیـت پـذیرش) حـائز حدنصـاب الزم نشـده اسـت

ه دلیـل بـ، کـه اشندنبشدگان جزء پذيرفته ،رغم كسب حدنصابعلي ھاتعدادي از متقاضیان اين سھمیهممكن است 
  باشد.میاين سھمیه  حائز نمرات باالترنفرات تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با 

-ای در رابطـه بـا رشـتهکارنامـه  اً مجـدد انـد،و انتخاب محل خود را انجام داده افرادی که مجاز به انتخاب محل شده-٧

در مقایسـه اش ھای انتخـابیدانشگاه ھر یککه جایگاه داوطلب را در کنند میدریافت  اندھایی که انتخاب کردهمحل
   دھد.نشان میاند با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده

  
   آدرس سامانه برخي از دانشگاهها

  ايميل دانشگاه جهت ثبت نام دانشگاه
 amouzesh.tbzmed.ac.ir ع.پ.تبريز
 amoozesh.sums.ac.ir ع.پ.شيراز
 vce.qums.ac.ir ع.پ.قزوين
 vc-education.kums.ac.ir ع.پ.كرمانشاه
 v-education.mums.ac.ir/announcements-of-the-deputy ع.پ.مشهد
 edu.iums.ac.ir ع.پ.ايران

 pg.sbmu.ac.ir ع.پ.شهيدبهشتي
 uswr.ac.ir  علوم بهزيستي و توانبخشي

 
  

   تکمیل ظرفیت
  

منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ ھـای متقاضـی اعالم دانشگاه ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعالم نتایج نھایی، براساس
پذیرد. بـه عبـارتی اگـر دانشـگاھی بعـد از زمـان انتخـاب رشـته صورت میمجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش 

ی کـه بـه دالیـل یھـامحل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقباً ظرفیت جدید اعـالم کـرده باشـد و یـا دانشـگاه
ھا درخواست معرفـی افـراد جدیـد و یـا افـراد جـایگزین ھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاهپذیرش آنمختلف ظرفیت 

از نیمه مھر مـاه  ،پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیتنمایند، 
سـامانه روز ھـر مـاه، دوم آذر از نیمـه باشـند طلبـان ملـزم مـی لذا داومرحله اقدام خواھد شد. نسبت به این به بعد 

   اینترنتی مرکز سنجش را مالحظه کنند.
    

  مرکز سنجش آموزش پزشکی

  


