
عالیتبسمه   

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی

 مرکزسنجش آموزش پزشکی

 

 ١٣/٦/٩٥    تاريخ                                                                                ١٦اطالعيه شماره 
 

و آيين نامه استعداد  ارشدكارشناسي شدگان آزمون ورودياطالعيه اعالم اسامي پذيرفته

 ٩٥-٩٦ هاي گروه پزشكي سال تحصيليرشته درخشان
 

ضمن تبریک به داوطلبانی کـه در   )عج...(با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سالم و درود به پيشگاه حضرت بقيه ا

ــه شــده ٩٥آزمــون کارشناســی ارشــد ســال   ــد، پذیرفت ــه شــدگان آزمــون ورودي  ان دوره  بدينوســيله اســامي پذيرفت

 .گردد  اعالم مي ٩٥-٩٦ارشد و متقاضيان استفاده از آيين نامه استعداد درخشان سال تحصيلي كارشناسي

مـدارك   اصـل، کپـی و اسـکن   نام براساس رشته و دانشگاه محل قبـولي،  شدگان الزم است جهت ثبتكليه پذيرفته 

 .به آموزش دانشگاه پذيرفته شده مراجعه نمايند جهت ثبت نام ٢١/٦/٩٥لغایت  ٢٠/٦/٩٥و از تاریخ را آماده مورد نياز 

-در سامانه اینترنتـی خـود اعـالم مـی    به بعد  ١٥/٦/٩٥از تاریخ ها زمان و نحوه ثبت نام را نظر به اینکه کليه دانشگاه

ملزم به مراجعـه   ،جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت نام به دانشگاه پيش از مراجعه حضوری شدگاننمایند، لذا پذیرفته

 . باشندهای مذکور میبه سامانه

 هااین دانشگاه در تبت نام ،دقت نمایند مشهدو  شهيدبهشتی ، ایران : علوم پزشکی های دانشگاهشدگان پذیرفته

ــی   ــی مـ ــورت اینترنتـ ــط بصـ ــدفقـ ــی      . باشـ ــامانه اینترنتـ ــه سـ ــام بـ ــت نـ ــوه ثبـ ــاریخ و نحـ ــالع از تـ ــت اطـ ــذا جهـ                            لـ

 .مراجعه نمایند، ir.ac.mums://http و مشهد   ir.ac.sbmu.pg://http شهيدبهشتی  ،ir.ac.iums.edu://http ایران 

نفـر در جلسـه آزمـون     ٥٤٩٣٥نفر ثبت نام کننده تعداد ٧٢٩٩٥رساند در آزمون جاری از تعداد میبه اطالع داوطلبان *

بانظر موافق مقام . نفر بوده است ٤٧١٤ظرفيت اعالم شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل  . اندشرکت کرده

  .پذیرفته شدندنفر  ٦٥١١تعداد در جهت تثبيت ظرفيت ، وزارت و تأیيد معاون محترم آموزشی  عالی

 

 :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

دانشگاه، مورد بررسـی   ود و این مدارک توسطت به دانشگاه محل پذیرش ارائه شبایسمدارك ثبت نام مورد نياز می

نبودن فـرد  واجد شرایط  -ب ،عایت ضوابط و مقررات توسط داوطلبعدم ر-الفدرصورت محرز شدن . قرار خواهد گرفت

از ادامـه تحصـيل    ،مغایرت اطالعات اعالم شـده  -دمغایرت و عدم صحت مدارک، -ج  ،جهت شرکت و پذیرش در آزمون

ضمن لغو قبـولی فـرد طبـق مصـوبات هئيـت بـدوي رسـيدگي بـه تخلفـات در آزمونهـا بـا             فرد ممانعت به عمل آمده و

 .داوطلب برخورد خواهد شد 

 :پذيرفته شدگان سهيمه آزاد  ارائه شود مداركي كه بايد توسط : الف 

 ٣*٤قطعه عكس  ٦ -١

 )تمام صفحات(اصل و كپي از كارت ملي و شناسنامه  -٢

الزم بـه ذكـر   . اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنده فراغـت ازتحصـيل باشـد     -٣

بديهي است در صـورت عـدم فراغـت از    . فارغ التحصيل شوند  ٣١/٦/٩٥آخر بايستي تا تاريخ است دانشجويان ترم
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درصورت وجود . مشمول محروميت یکساله خواهند شد .تحصيل مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود

 .از ثبت نام فرد جلوگيري بعمل خواهد   اين موارد ،

 .باشدده وضعيت نظام وظيفه آقايان  ميدهنخدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشاناصل و كپي كارت پايان -٤

 .اصل و كپي گواهي پايان يا معافيت از طرح براي فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي -٥

دهنده وضعيت طرح باشد براي فارغ التحصيالن اصل و كپي گواهي پايان يا معافيت از طرح  ويا هرمدركي كه نشان -٦

هاي پزشـكي ، پرسـتاري   تاق عمل ، هوشبري ، راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، فوريتپرستاري ، ا :رشته هاي

 .دندانپزشكي و بهداشت دهان

 .فارغ التحصيل شده اند ١/١١/٩٣افرادی که قبل از تاریخ  -١-٦

 .شرکت نموده اند ٩٤فارغ التحصيل شده و در آزمون سال  ١/١١/٩٣افرادی که بعد از تاریخ  -٢-٦

 . خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصيلیاتباع -٣-٦

سابقه كـار قبـل از اتمـام دوره كارشناسـي قابـل      (سال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي  ٢دارك و مستندات م -٧

پرستاري مراقبتهاي ويژه، رشته پرسـتاري مراقبتهـاي ويـژه     : رشته ٤ شدگانکليه پذیرفته براي) باشدقبول نمي

 نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون 

ز براي سهميه رزمندگان : ب  رك مورد نيا  مدا

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف  -١

 . اصل وكپي مدارك نشاندهنده وضعيت داوطلب جهت استفاده از سهميه رزمندگان -٢

فته شدگان دانشگاه: ج  ز برای پذیر ش... های علوم پزشکی بقيه امدارک مورد نيا  و ارت

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف-١

-مدرک ارائه شـده مـی  . باشدمی) رسمی،پایور(اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام -٢

 . صادر شده باشد ٩٤بایست در سال 

زمون:  د و بدون آ ورودي  زمون  فته شدگان استعدادهاي درخشان با آ ز براي پذير رك مورد نيا  مدا

 )این پذیرفته شدگان نياز به ارائه طرح نيروی انسانی ندارند(كليه مدارك مورد نياز در بند الف -١

هيل ادامـه تحصـيل   تسـ " نامه تأیيدیه از دانشگاه محـل تحصـيل مبنـی بـر کسـب رتبـه برتـر براسـاس آئـين نامـه            -٢

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

 :تذكرات مهم 

هاي مقرر به منزله انصراف بوده و هيچگونـه اعتراضـي در   نام هر يك از پذيرفته شدگان در تاريخعدم مراجعه و ثبت -١

 .اين مورد پذيرفته نخواهد شد

نام در دانشگاه انصراف دهند يا جهت ثبت نـام مراجعـه ننماينـد ، حـق شـركت در      پس از ثبت كه شدگانيپذيرفته -٢

هـایی کـه بصـورت    البتـه پذیرفتـه شـدگان دانشـگاه    . اين مقطع را ندارند سال بعد وزارت بهداشت براي آزمون ورودي 

 . شونداند مشمول این بند نمیشهریه ای پذیرفته شده

بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علـوم يـا سـايرمراكز  نيـز      داوطلباني كه عالوه -٣

قبـولي   ،نام در هر دو محلباشند و در صورت محرز شدن ثبتنام در يكي از دو محل مياند ملزم به ثبتپذيرفته شده

 .شوديكن تلقي مي لمهاي مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصيل كان آنها در رشته

پذیرفته شدگان بدون آزمـون بـا   و  از طريق وارد نمودن كد رهگيري با آزمون پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان–٤

 .خواهند نمودنتيجه را مشاهده  ،کدملی که توسط دانشگاه اعالم گردیده



 استعدادهای درخشـان بـدون آزمـون    نامهافرادی که با استفاده از شرایط عادی و همچنين با استفاده از آئين : تذکر 

محـل پذیرفتـه   انصـراف خـود را از ثبـت نـام در یکـی از دو رشـته       ٢٢/٦/٩٥بایست حداکثر تا تاریخ اند میپذیرفته شده

 .شده به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارائه دهند

ي بر        -٥ ورايعال وب شـ صـ ي ارشـد ناپيوسـته م ي دوره هـاي كارشناسـ س آئين نامه آموزشـ نامـه  بر اسا

ل علوم پزشكي ريزي  و  ،هر گونه انتقا صيل در تغيير رشته  دوره كارشناسي ارشد يا جابجايي محل تح

و. ناپيوسته ممنوع مي باشد فرد  را خود  ش  وجه به اينكه محل پذير تعيـين  بـا آگـاهي كامـل     بنابراين با ت

ش انجام نخواهد گرفت  .  نموده، لذا هيچگونه تغيير در محل پذير

باشـد، لـذا در   مـي كسب حدنصاب الزم  و استعدادهای درخشان هاي رزمندگانسهميهدر  پذیرشيكي از شرايط  -٦

                                                                                                                                                                  .در ايـن سـهميه نبـوده اسـت     پـذیرش ده ،حائز شـرايط  نکرحد نصاب الزم را كسب  هاان این سهميهصورتيكه داوطلب

                                                                     ،نفـرات بـاالتر ايـن سـهميه حـائز نمـرات بـاالتر بـوده و ظرفيـت تكميـل شـده اسـت            به دليل اینکـه  ممكن است البته 

 .شدگان قرار نگرفته باشندرغم كسب حدنصاب جزء پذيرفتهعلي هاتعدادي از متقاضيان اين سهميه

ن پذيرش نهـايي ايـ  . باشد مشروط مي بقيه اهللا و ارتش بصورت. پ.هاي ععالم اسامي پذيرفته شدگان دانشگاها-٧

افراد منوط به تاييد نهايي دانشگاه بوده و در صورت عدم تاييد از سوي دانشگاههاي مذكور ،پذيرش شان لغو گرديده 

 . با داوطلب برخورد خواهد شد و مطابق مقررات 

تجدیـد   برخی از داوطلبان در مورد )کتبی، حضوری و اینترنتی( درخواست مجدد،باتوجه به بعد از اعالم کليدنهایی -٨

و دیگر  های بوردهيئتتوسط مجددًا های ارسالی کليه درخواست ،های مختلفرشتههای آزمون سؤال نظر برخی از

ایـن تغييـرات در نتيجـه    . ایجاد شدتغييراتی در کليدها  و در نتيجه قرار گرفت بينیمورد باز هارشته این اساتيد محترم

ها، نمره کل این رشتهداوطلبان در جدید  بر اساس نمرات اکتسابی هشده بطوریکهای مذکور اعمال داوطلبان رشته

 .اندافراد مورد سنجش واقع شده مجددًا محاسبه و 

 .باشداین تغييرات کليد به شرح زیر می 
 

 شماره سؤال دفترچه رشته
 كليد

 )پاسخ صحيح( 
 شماره سؤال دفترچه رشته

 كليد
 )پاسخ صحيح( 

 مجموعه علوم تغذيه

 الف و ب 7 الف

علوم 
 1آزمايشگاهي 

 الف 10 ب
 حذف 21 ب ج 14 الف
 ج 24 ب ج 73 الف
 ج 25 ب د 81 الف
 ب و ج 81 ب د 85 الف
 ب و ج 31 الف ب 90 الف
 الف 85 الف الف و ب 37 ب
 حذف 96 الف ج 43 ب
علوم  ج 101 ب

 3آزمايشگاهي 
 ب و ج 104 الف

 ب و ج 84 ب ج 102 ب
 ج 103 ب

 شيمي دارويي

 ج 103
 د 111 د 111 ب

 د 115 د 115 ب

 ب 120 ب 120 ب

 د 93 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي   
 د 87 نانوتكنولوژي پزشكي 

 

 



مورد بررسی ، کارنامهبررسی مجدد درخصوص های ارسالی به مرکز سنجش آموزش پزشکی کليه درخواست-٩

کـه براسـاس نمـرات     ،)٨های مندرج در بنـد  البته بجز رشته( رساندداوطلبان میاین به اطالع  .مجدد قرار گرفت

صـحيح   هـا بقيه رشـته  علمی کارنامه در مندرج اکتسابی درصدهای و رتبه، نمرهجدید مورد سنجش واقع شدند 

   .است باقی خود قوت بهبوده و 

باشـد، لـذا   و تغييرات بعدی در سامانه این مرکز موجود مـی نظر به اینکه پاسخنامه هر فرد و کليدهای هر رشته 

 . توانند نمرات و درصدهای خود را بر این اساس محاسبه نمایندداوطلبان می

 اندهایی که انتخاب کردهمحلای در رابطه با رشتهمجددًا کارنامه  بودند افرادی که مجاز به انتخاب محل شده -١٠

در مقایسـه بـا سـایر افـرادی کـه ایـن       اش هـای انتخـابی  ب را در کليـه دانشـگاه  که جایگاه داوطلکنند میدریافت 

، این کارنامه پس از اعمال ٨های موضوع بندالبته برای داوطلبان رشته .دهدنشان میاند دانشگاه را انتخاب کرده

 . است تغييرات مذکور صادر شده

 

 تکميل ظرفيت
 

آمـادگی پـذیرش دانشـجو     توسط داوطلبان، برخـی از دانشـگاه هـا اعـالم    باتوجه به اینکه پس از انتخاب رشته محل 

تواننـد درصـورت   مـی ) اعـم از قبـولی یـا مـردودی    (انـد  کليه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند،نموده

پذیرنـده  هـای  هـای مـورد پـذیرش و دانشـگاه    رشـته . اقـدام نماینـد   به انتخاب رشته محـل هـای جدیـد     تمایل نسبت

باشـند هـر   طلبـان ملـزم مـی    لـذا داو  .از طریق همين سایت اعالم خواهد شـد متعاقبًا  محلانتخاب رشته با همزمان

 .هفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش را مالحظه کنند

   

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

 

 
  


