
 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکزسنجش آموزش پزشکی

 

 5/8/99    تاريخ                                                                                    29 اطالعيه شماره

 

هاي گروه رشته ارشدكارشناسي شدگان آزمون ورودياطالعيه اعالم اسامي پذيرفته

  1399-1400 پزشكي سال تحصيلي

 

انید  پذیرفتیه شیده 99به داوطلبانی که در آزمون کارشناسیی ارشید سیال و تبریکبا سپاس به درگاه خداوند متعال 

ارشد و متقاضيان اسیتااده از آيیين نامیه اسیتعداد بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي

 گردد. اعالم مي 1399-1400 سال تحصيلي و بدون آزمون با آزمون درخشان

نظیر بیه باشید. آبان ماه می 20لغایت  7در بازه زمانی بين   طی یکی از روزهای مشخص شدهثبت نام هر دانشگاه 

كليیه الزم اسیت   نماینیدو نحوه ثبیت نیام را در سیامانه اینترنتیی خیود اعیالم مییدقيق ها زمان اینکه کليه دانشگاه

مراجعه پذیرفته شده دانشگاه از زمان  مکان  مدارک مورد نياز و نحوه ثبت نام به سامانه جهت اطالعشدگان پذيرفته

 نمايند.

عليوم بر اساس آئيي  ناميه آموزشيي دوره هياي كارشناسيي ارشيد ناپيوسيته مصيوا شيورايعالي برناميه رييزي 

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسيته ممنيوم ميي ا جابجايي محل تحصيل در يتغيير رشته و  ،هر گونه انتقال پزشكي 

تعيي  نموده، لذا هيچگونه تغييير در محيل با آگاهي كامل  باشد. بنابراي  با توجه به اينكه محل پذيرش را خود فرد و

 پذيرش انجام نخواهد گرفت.  

 

 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

دانشگاه  مورد بررسیی  ود و این مدارک توسطبه دانشگاه محل پذیرش ارائه ش تبایسمدارك ثبت نام مورد نياز می

واجد شرایط نبودن فیرد  -ب  عایت ضوابط و مقررات توسط داوطلبعدم ر-الفقرار خواهد گرفت. درصورت محرز شدن 

  اعیالم شیدهمغایرت اطالعات  -دمغایرت و عدم صحت مدارک  -ج   و رشته مربوطه جهت شرکت و پذیرش در آزمون

ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئيت بدوي رسيدگي به تخلایات در  از ادامه تحصيل فرد ممانعت به عمل آمده و

 آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد .

 سهيمه آزاد  ارائه شود :ه كه بايد توسط پذيرفته شد ایاوليه الف : مدارك

 تهيه شده در سال جاری 3*4قطعه عكس  6 -1

 و كپي از كارت ملي و شناسنامه )تمام صاحات(اصل  -2

اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنیده فراتیت ازتحصیيل باشید. الزم بیه  كیر  -3

فارغ التحصيل شوند. بیديهي اسیت در صیورت   30/7/99بايستي تا تاريخ تحصيلی آخر نيمسال است دانشجويان 

از ثبت نام فیرد  درصورت وجود اين موارد  يت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود.عدم فراتت از تحصيل مسئول

 و مشمول محروميت یکساله خواهند شد. آمد جلوگيري بعمل خواهد

 باشد.دهنده وضعيت نظام وظياه آقايان ميخدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشان اصل و كپي كارت پايان -4



با مدرك كارشناسي )سابقه كار قبل از اتمیام  31/6/99حداکثر تا تاریخ  سابقه كار بالينيسال  2دارك و مستندات م -5

پرسییتاري  مییدیریت پرسییتاری  : هییایرشییته شییدگانکليییه پذیرفتییه بییرايباشیید( دوره كارشناسییي قابییل قبییول نمییي

 مراقبتهاي ويژه  پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان  پرستاری اورژانس 

 ا : مدارك مورد نياز براي سهميه رزمندگان  -6

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف  -1

 .و ایثارگران اصل وكپي مدارك نشاندهنده وضعيت داوطلب جهت استااده از سهميه رزمندگان -2

اسیتااده شود فرد پذیرفته شده بیا ز یا حين یا بعد از تحصيل مشخص :درصورتيکه در هرمرحله قبل اتذکر بسيار مهم

 از سهميه رزمندگان و ایثارگران  واجد شرایط نبوده  ضمن لغو قبولی  طبق ضوابط عمل خواهد شد.

  های علوم پزشکی بقيه ا... و ارتشج : مدارک مورد نياز برای پذیرفته شدگان دانشگاه

دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط منیدرج در دفترهیه راهنمیای ثبیت نیام و انتخیاب رشیته  2این  پذیرفته شدگان

بایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصیورت مشیروط بیوده و در صیورت محل می

 پذیرش این افراد لغو خواهد شد.  عدم احراز شرایط و همچنين اعالم آن دانشگاه  به دليل عدم رعایت ضوابط 

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف-1

-باشد. مدرک ارائه شیده مییاصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام )رسمی پایور( می-2

 صادر شده باشد.  98بایست در سال 

 : مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان  د

 (31/6/99)تاریخ فراتت از تحصيل كليه مدارك مورد نياز در بند الف -1

" تسیهيل ادامیه تحصیيل نامه تأیيدیه از دانشگاه محیل تحصیيل مبنیی بیر کسیب رتبیه برتیر براسیاس آئیين نامیه  -2

 " 21/10/89دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصيلی مصوب 
 

 تذكرات مهم: 

به منزله انصراف بوده و هيچگونه در دانشگاه هاي مقرر تاريخ طینام هر يك از پذيرفته شدگان مراجعه و ثبتعدم  -1

 اعتراضي در اين مورد پذيرفته نخواهد شد.

ند  حق شركت در آزمون کننام در دانشگاه انصراف دهند يا جهت ثبت نام مراجعه نپس از ثبت كه شدگانيپذيرفته -2

هایی که بصورت شهریه ای اين مقطع را ندارند . البته پذیرفته شدگان دانشگاهوزارت بهداشت براي  سال بعدورودي 

 شوند. اند مشمول این بند نمیپذیرفته شده

داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علیوم يیا سیايرمراكز  نيیز  -3

قبیولي   نام در هر دو محلباشند و در صورت محرز شدن ثبتنام در يكي از دو محل ميبه ثبت اند ملزمپذيرفته شده

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

 خواهند نمود.نتيجه را مشاهده  پذيرفته شدگان از طريق وارد نمودن كد رهگيريکليه –4

کليه متقاضيان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جهت استااده از این تسیهيالت معرفیی تذکر مهم : 

انید و دیگیر مجیاز بیه اسیتااده از ایین اند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استااده کردهشده و در آزمون شرکت نموده

 باشند.سهميه نمی

. بسیياری از انیدفتیه شیدهپذیر  ولویت انتخابی حائز شیرایط پیذیرش از نظیر علمییشدگان در اولين اپذیرفتهکليه  -5

باشند. با توجه به اینکه فرد با آگیاهی میهای بعد از محل پذیرش کنونی  حائز رتبه خوب پذیرفته شدگان در اولویت



بعيدی، امکيان  هيای رشيته محيلجابجایی در اولویتبه هيچ عنوان  لذا کامل انتخاب رشته محل نموده است 

 .باشدپذیر نمی

كسب حدنصیاب الزم  با آزمون و استعدادهای درخشان و ایثارگران هاي رزمندگانسهميهدر  پذیرشيكي از شرايط -6

در ايین سیهميه  پیذیرشحیائز شیرايط   انیددهنکیرحد نصیاب الزم را كسیب که  هاان این سهميهباشد  لذا داوطلبمي

مرحله نخست در هند برابر ظرفيت پیذیرش دارای حید نصیاب بیوده و مجیاز بیه انتخیاب در داوطلب بعبارتی  .اندهشدن

. همچنیين رشته محل شده است ولی در این مرحله )به انیدازه ظرفيیت پیذیرش( حیائز حدنصیاب الزم نشیده اسیت

ه دليیل بی  که اشندنبشدگان جزء پذيرفته  رتم كسب حدنصابعلي هاتعدادي از متقاضيان اين سهميهممكن است 

  باشد.میاين سهميه  حائز نمرات باالترنارات تکميل شدن ظرفيت پذیرش با 

-ای در رابطیه بیا رشیتهکارنامیه  ا  مجیدد اند و انتخاب محل خود را انجام داده افرادی که مجاز به انتخاب محل شده-7

در مقایسیه اش های انتخابیدانشگاه هر یککه جایگاه داوطلب را در کنند میدریافت  اندهایی که انتخاب کردهمحل

  دهد.نشان میاند با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده

 

  آدرس سامانه برخی از دانشگاهها

 ایمیل دانشگاه جهت ثبت نام دانشگاه

 amouzesh.tbzmed.ac.ir ع.پ.تبریز

 amoozesh.sums.ac.ir ع.پ.شیراز

 vce.qums.ac.ir ع.پ.قزوین

 vc-education.kums.ac.ir ع.پ.کرمانشاه

 v-education.mums.ac.ir/announcements-of-the-deputy ع.پ.مشهد

 edu.iums.ac.ir ع.پ.ایران

 pg.sbmu.ac.ir ع.پ.شهیدبهشتی

 uswr.ac.ir علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

  تکميل ظرفيت
 

منیوط بیه طیی مراحیل اخیذ های متقاضی اعالم دانشگاه هرگونه تکميل ظرفيت پس از اعالم نتایج نهایی  براساس

پذیرد. به عبیارتی اگیر دانشیگاهی بعید از زمیان انتخیاب رشیته صورت میمجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش 

ی کیه بیه دالییل یهیامحل مجوزی کسب کرده و یا به هر دليل متعاقبا  ظرفيت جدید اعالم کرده باشید و ییا دانشیگاه

ها درخواست معرفی افیراد جدیید و ییا افیراد جیایگزین ها تکميل نشده و همه این دانشگاهپذیرش آنمختلف ظرفيت 

از نيمه مهر ماه  ،پس از تصميم گيری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکميل ظرفيتنمایند  

سیامانه روز هیر میاه  دوم آ ر از نيمیه باشیند طلبان ملزم میی لذا داومرحله اقدام خواهد شد. نسبت به این به بعد 

  اینترنتی مرکز سنجش را مالحظه کنند.
   

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

  


