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  بسمه تعالی
  
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  
  27/3/99تاريخ                  20اطالعيه شماره 

  
كارشناسي ارشد آزمون های داروسازی بندی جدید ، استعداد درخشان، ظرفيت رشتهزمان : در خصوص

   99رشته هاي گروه پزشكي سال
  

  
  

با توجه  ،آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و  اميد سربلندي و بابا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 
به شرایط حاضر در کشور به دليل شيوع بيماری کرونا، جهت مساعدت با داوطلبان آزمون، تغييراتی در برخی ار 

   : باشدموارد و مراحل  آزمون ایجاد شده است. که به شرح زیر می
مهلت جدیدی برای ثبت نام، تصحيح و ویرایش اطالعات از تاریخ  با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، -1

توانند در این تاریخ نسبت به ثبت نام یا در نظر گرفته شده است. لذا افراد می 8/4/99لغایت  7/4/99

 ویرایش اقدام کنند.
در صورت ایجاد هرگونه شد. بامی) 1(جدول شماره بندی بر اساس شرایط حاضر به شرح زیر جدول زمان -2

ان جهت اطالع الزم است داوطلب اطالع رسانی خواهد شد.، مراتب بالفاصله از طریق همين سامانه تغيير
 د. از آخرین تغييرات هر روز سامانه را مالحظه نماین

 

  (پس از تغيير زمان برگزاری آزمون) 99آزمون کارشناسی ارشد بندی جدید زمان -1شماره جدول 

  تاريخ  اطالعيه

  24/5/99لغایت  19/5/99  برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

   23/5/99و  24  )شنبه و جمعه5روزهای  هاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت

  25/5/99  اعالم كليد اوليه 

  25/5/99  اعالم ظرفيت های نهایی پذیرش توسط علوم پایه به سنجش

  28/5/99لغایت  25/5/99  مهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي

  14/5/99لغایت  sanjeshp.ir  12/5/99مرکز سنجش آموزش پزشکی استعداد درخشان در سامانه متقاضيان ثبت نام 

  رايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضيان 
  دانشگاه محل تحصيلبه (با آزمون و بدون آزمون) 

  22/5/99لغایت  19/5/99

  مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 
  به مرکز سنجش آموزش پزشکی تحصيل(با آزمون وبدون آزمون)توسط دانشگاه محل 

  1/6/99لغایت  27/5/99

  12/6/99   اعالم كليد نهايي 

  16/6/99  مرحله اول کارنامه علمی -های پذیرنده و ظرفيت پذیرشاعالم اسامی دانشگاه

  18/6/99لغایت  16/6/99  انجام انتخاب رشته محل

  23/6/99  )جهت برگزاري مرحله دوم( ارتش –بقيه هللا  -دانشگاه شاهد متقاضيان  اعالم اسامي

  27/6/99  رشته مددکاری اجتماعی-ارتش –بقيه هللا  - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرحله دوم

  6/7/99  کارنامه نهایی –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها
از طریق سامانه دانشگاه محل پذیرش، 

  شوداعالم می

  

بر اســاس مصــوبه دهمين جلســه شــورای ســنجش و پذیرش دانشــجو وزارت بهداشــت، درمان و آموزش  -3
مورد پذیرش  30/7/99تا تاریخ  التحصـــيلی دانشـــجویان ترم آخرگواهی فارغ ، 12/3/99پزشـــکی به تاریخ 

 باشد.می



1 
 

بر اســاس مصــوبه دهمين جلســه شــورای ســنجش و پذیرش دانشــجو وزارت بهداشــت، درمان و آموزش  -4
التحصـــيلی دانشـــجویان برتر واجد شـــرایط طبق آیين نامه " ادامه زمان فارغ،  12/3/99پزشـــکی به تاریخ 

آزمون، تا بدون هم با آزمون و هم برای " 1389باالتر مصــوب ســال  تحصــيل دانشــجویان رتبه برتر در مقاطع
التحصــيالن بعد از این زمان، مجاز به اســتفاده در آزمون ســال باشــد. فارغمورد پذیرش می 31/6/99تاریخ 

    باشند. می 1400

 باشد.می 2شماره  های داروسازی به شرح جدولجدول ظرفيت پذیرش اوليه رشته -5

 

 های انجام شود.تغييراتی در رشتهفهرست دانشگاههای پذیرنده اوليه بوده و ممکن است در اعالم نهایی 
کند. تغييرات احتمالی در ظرفيت های این مرحله صرفا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ایجاد نمی 

پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طریق اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی خواهد 
  شد.

 های داروسازی آزمون  کارشناسی ارشد رشته های پذیرنده دانشجو درظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاه  -2ره  جدول شما
  99سال 

عادی   دانشگاه رشته  ردیف
  رایگان

شهریه 
  توضيحات  پرداز

1  

  سم شناسی

  0  6  اهواز

  8  0  واحد علوم دارویی -آزاد اسالمی 2

  4  0  واحد شهرضا  -آزاد اسالمی 3

  1  3  بابل 4

  1  5  تربيت مدرس 5

  0  4  تهران 6

  2  5  کرمان 7

  0  6  مازندران  8

  0  6  مشهد 9

  2  5  همدان 10

11 

  شيمی دارویی

  0  4  اهواز

  10  0  واحد علوم دارویی -آزاد اسالمی 12

  4  0  واحد شهرضا  -آزاد اسالمی 13

  2  4  تبریز 14

  1  4  زنجان 15

  2  4  کرمان 16

   2  4  همدان 17

  ترکيبات طبيعی 18
  دارویی، دریایی

  0  4  اهواز

  2  4  مازندران 19

کنترل مواد خوراکی و  20
  آشاميدنی

  0  4  اهواز

  2  3  تبریز 21
  
 

برای دانشــگاه های علوم پزشــکی ایران،  پذیرش رشــته آموزش هوشــبری بر اســاس اعالم مراجع ذیربط،  -6
    نفر پذیرش دانشجو خواهد داشت. 5هریک  اهواز وکاشان می_باشد که

  
  مرکز سنجش آموزش پزشکی

 
 


