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 بسمه تعالی
 

 1401-1400شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي ثبت نام از پذيرفتهاهم ضوابط و جدول دستورالعمل 
 

سوامانه  بوهزمان، مكان و نحووه بتوت نوام اطالع از هاي مختلف گروه پزشكی جهت ارشد رشتهآزمون كارشناسی شدگانپذیرفته ،در سایت مركز سنجش آموزش پزشكینهایی  نتایجاعالم  بر اساس اطالعیه

مركوز  راهنماي آزمون در سوایتدفترچه  انجام پذیرد. و نكات زیر نام در آزموننام از آنان با رعایت ضوابط و مقررات و مفاد دفترچه راهنماي بتتخواهشمند است بتت .خواهند نمودمراجعه  دانشگاهاینترنتی 

  باشد. دسترسی می قابل  http://sanjeshp.ir -1400كارشناسی ارشد سنجش

 داوطلب اخذ شود.به دقت لحاظ و مدارک مورد نیاز نیز از و مفاد دفترچه راهنماي بتت نام، اهم ضوابط و مدارک مورد نیاز در جدول دستور العمل بتت نام درج گردیده است. لذا موارد مذكور -1

مدارک شركت كنندگان بعد از آزمون توسط دانشگاه محل قتولی بررسوی شوود. دانشوگاه مواوف اسوت،   18/8/93سی و نهمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشكی مورخ وبر اساس مصوبه یكصد-2

یوا عودم بررسی و در صورت احراز تخلف و  توسط مركز سنجش شدهگزارش موارد تخلف و یا عدم ارائه مدارک مورد نیاز اعالم شده توسط دانشجو را به مركز سنجش آموزش پزشكی ارائه نماید. موارد گزارش 

 فتهبتت نام صورت نپذیر نیستندو از افرادي كه واجد شرایط بتت نام   دیآبعمل در این رابطه دقت الزم لذا  شود.یكسال از شركت در آزمون محروم می بمدت صحت مدارک، تحصیل داوطلب متخلف متوقف و

  به مركز سنجش آموزش پزشكی ارسال شود.  ،  21/7/1400 تاریخ تا و گزارش نهایی بتت نام حداكثر

دل مندرج در لیست ارسالی مركز سنجش آموزش پزشوكی با توجه به تابیر مثتت معدل در نمره تراز نهایی داوطلب، لذا مغایرت معدل ارائه شده توسط داوطلب به هنگام بتت نام در دانشگاه با مع بسیار مهم:

معدل اعالم شده از سنجش و معودل ارائوه شوده توسوط داوطلوب در  )پنج دهم(، به مركز سنجش آموزش پزشكی اعالم شود.نمره  5/0شود. لذا در صورت مغایرت بیش از ستب تغیر نمره و حذف داوطلب می

 باشد. می اگر معدل ارائه شده توسط داوطلب بیشتر از معدل اعالم شده از سوي مركز سنجش باشد منعی نداشته و مجاز فایل اكسل درج شود.

 انود،یا طتق ضوابط حائز شورایط پوذیرش نتووده دهندیا پس از بتت نام انصراف می جهت بتت نام مراجعه نكرده واسامی افرادي را كه  21/7/1400  تاریخادارات كل آموزش دانشگاهها موافند حداكثر تا  -3

 اعالم نمایند.به مركز سنجش آموزش پزشكی ، پیوست نامه  Excelقالب جدول در نامه مركز سنجش و  7و  6مطابق بند 

با صالحدید و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه، نستت به بتت نام اقدام شده و مراتب نیز سریعاً به مركوز سونجش اعوالم   29/7/1400تاریخ تا فرد درصورت مراجعهپس از اتمام زمان مقرر جهت بتت نام  -4

 شود.

این افوراد بوه مركوز سونجش شده و  لغو قتولی نتاشند،استفاده از شرایط بدون آزمون مجاز به  دفترچه راهنماي بتت نام 7در صورتیكه طتق جدول شماره  دون آزمونبشدگان استعداد درخشان پذیرفته -5

 شوند.آموزش پزشكی معرفی 

نام نموده تا در بتتبه صورت مشروط تواند با صالحدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشجو با اخذ تعهدات الزم دانشگاه پذیرنده می طتق جدول دستورالعمل بتت نام،مدارک هریک از در صورت ناقص بودن  -6

 شود دانشجو نستت به تكمیل مدارک خود اقدام نماید.مهلتی كه توسط دانشگاه تعیین می

 :پذیرفته شدگانسهمیه هاي مختلف  

 همیه هر یک از پذیرفته شدگان مشخص شده است :در لیست ارسالی نوع سباشد كه به شرح زیر میپذیرفته شدگان در این آزمون هاي انتخابی سهمیه

  آزاد سهمیه-1

   %5و  %25 رزمندگان و ایثارگرانسهمیه -2

 ( دباشداراي حضور داوطلتانه در جتهه میه بوده و رزمندخود داوطلب رزمندگان )فقط  -2-1  
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   مواه  6همسر و فرزندان رزمندگانی كه حداقل داراي  -امور ایثارگران  شهید و ، جامعه هدف بنیاد "پنجساله ششم توسعه ..."برنامه  90ماده  و ایثارگران به رسانیخدمت جامعه قانون ایثارگران )براساس-2-2  

 باشند.(حضور داوطلتانه در جتهه می

 بر ارفیت( اضافه) (ورودي و بدون آزمون ورودي )با آزمون استعداد درخشان سهمیه -3

  بر ارفیت( اضافه)درخشان دانشجوي نمونه كشوري سهمیه استعداد -4

 سهمیه بومی براي رشته روانشناسی بالینی  -5

  

بایستی مدركی دال بر مجاز بودن اسوتفاده از ایون سوهمیه، از ارگوان  ،تایید نشده، سهمیه شان مركز سنجش آموزش پزشكی دگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران كه در لیست ارسالیپذیرفته ش بسیار مهم: 

 دفترچه راهنماي بتت نام( 11)صفحه . باشد و قابل قتول نیستشود هر گونه مدرک صادر شده غیر از مراجع زیر فاقد اعتتار میتاكید میمربوطه طتق جدول زیر ارائه دهند. 

 
 مدرک رزمندگی نهاییعنوان پست تاییدکننده 

 به شرح زیر قابل قبول است. دفتر مرکزي تهرانفقط مدرک صادر شده از 

 (باشد.نمیقابل قبول  به هیچ عنوان  سایر مراجع، واحدهاي زیر مجموعه)

 ردیف ذینفع آزمون سهمیه نام ارگان

 بنیاد شهید و امور ایثارگران  مدیر كل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران

25% 
و باالتر، آزادگان، فرزند و همسر  %25جانتاز، فرزند و همسر جانتاز 

 آزاده،فرزند و همسرشهید و مفقوداالبر

1 

5% 
، آزادگان، %25، ، فرزند و همسر جانتاز كمتر از %25جانتاز كمتر از 

 فرزند و همسر آزاده،فرزند و همسرشهید و مفقوداالبر

2 

 وزارت جهاد كشاورزي كشاورزيمدیركل امور اداري وزارت جهاد 
 3 رزمنده جهادگر 25%

 4 فرزند و همسر رزمنده جهادگر   5%

 )رزمنده داوطلب بسیجی( سپاه پاسداران انقالب اسالمی معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین
 5 رزمنده داوطلب بسیجی 25%

 6 فرزند و همسر رزمنده داوطلب بسیجی 5%

 كادر و سرباز وایفه(-)سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیروهاي مسلح انسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمیمعاون نیروي 
 7 رزمنده كادر و سرباز وایفه سپاه 25%

 8 رزمنده كادر و سرباز وایفه سپاه فرزند و همسر 5%

 اسالمی( )ارتش جمهوري نیروهاي مسلح معاون نیروي انسانی ارتش جمهوري اسالمی ایران
 9 رزمنده كادر و سرباز وایفه )آجا( 25%

 10 فرزند و همسر رزمنده كادر و سرباز وایفه )آجا( 5%

 )نیروي انتظامی جمهوري اسالمی( نیروهاي مسلح معاون نیروي انسانی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
 11 رزمنده كادر و سرباز وایفه )ناجا( 25%

 12 رزمنده كادر و سرباز وایفه )ناجا( فرزند و همسر 5%

 )وزات دفاع و پشتیتانی نیروهاي مسلح( نیروهاي مسلح مدیركل عملیات نیروي انسانی وزارت دفاع و پشتیتانی نیروهاي مسلح
 13 رزمنده كادر و سرباز وایفه )ودجا( 25%

 14 فرزند و همسر رزمنده كادر و سرباز وایفه )ودجا( 5%

 )ستاد كل نیروهاي مسلح( نیروهاي مسلح عملیات و خدمات نیروي انسانی ستاد كل نیروهاي مسلحرئیس مركز 
 15 رزمنده كادر و سرباز وایفه )ن.م( 25%

 16 فرزند و همسر رزمنده كادر و سرباز وایفه)ن.م( 5%

 مركز سنجش آموزش پزشکي 
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 1400شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال پذیرفته جدول دستورالعمل ثبت نام

 توضیحات دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی ردیف
مدرک مورد نیاز جهت ارائه به 

 دانشگاه

   مدارک شناسایی  1
تصویر  –تصویر شناسنامه –عكس 

 كارت ملّی

2 

 باشند:الزم به توضیح است مدارک زیر مجاز به تحصیل نمی-دارا بودن دانشنامه 

 دارندگان مدرک معادل -الف

 گواهی اتمام دوره -ب

  12معدل كمتر از میانگین كل  -ج

 در همان رشته قتلی پذیرفته شده دانشجوي محروم از تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد -د

 مغایرت معدل مدرک تحصیلی با معدل مندرج در لیست ارسالی مركز سنجش  -هو

 اختصاصیب شرایط -1-2طتق بند-

ب شرایط -2-1بند -2طتق تتصره  -الف،ب،ج

 ختصاصیا

 ب شرایط اختصاصی-1-4طتق بند -د

 ب شرایط اختصاصی -13-1بند  -هو 

دقیقاً مدرک تحصیلی داوطلب با مدارک مورد پذیرش 

دفترچه راهنماي بتت نام براي هر رشته  1جدول شماره 

فرد رصورت عدم تطابق، . دامتحانی مطابقت داشته باشد

 باشد.مجاز به تحصیل در این رشته نمی

دفترچه  7استعداد درخشان بدون آزمون جدول شماره -

 هاي همنام رعایت گردد.رشته در راهنما

 مدرک دانشنامه یا گواهی موقت -

 ریز نمرات-

درصورت لزوم،زمانی جهت ارائه مدرک 

مورد نظر توسط داوطلب در نظر گرفته 

 شود.

)پنج دهم(  5/0 اختالف معدل بیش از-

الزاما معدل به مركز سنجش اعالم شود

 واقعی داوطلب در فایل درج شود.

درصورتیكه معدل اعالم شده از مركز -

و ممهور سنجش با فرم معدل امضا 

دفترچه(  85شده داوطلب)صفحه 

 یكسان باشد، قابل قتول است.

  ب شرایط اختصاصی-1-3طتق بند   تحصیلی مجازي(هاي عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در هر مقطعی )بجز رشته 3
 

4 
 30/10/1400فراغت از تحصیل براي دانشجویان ترم آخر حداكثر تا تاریخ  

 
 

امین جلسه شوراي سنجش و  25بر اساس مصوبه 

كه آخر نیمسال دانشجویان پذیرش وزارت بهداشت 

اند، در صورتی كه موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده

نامه خود دفاع نمایند، از پایان 30/10/400تل از تا ق

سال دوم توانند در نیمقتولی آنها محفوظ بوده و می

 .شروع به دوره نمایند 1400-1401

دهنده فراغت از  مدركی كه نشان

 باشد. 30/10/1400تحصیل تا تاریخ  

5 
بایست دانش میها، در برخی از مقاطع تحصیلی دوره قتل شدگان برخی از رشتهپذیرفته

 آموخته مقطع كارشناسی ارشد و باالتر باشند.
  دفترچه راهنماي بتت نام 1طتق جدول شماره 

 

  ب شرایط اختصاصی-7-1طتق بند  فوق  5شده موضوع بند شد براي پذیرفتهباتحصیل رایگان در دانشگاهی كه رایگان  6
 

7 
پرداخت  باكه پذیرش دانشجو در آن رشته محل ی تحصیل با پرداخت شهریه براي دانشگاه

 باشد.دانشگاه آزاد اسالمی( می-مجازي-هاي شهریه پردازشهریه ) دوره
  

 

8 

براي پذیرفته شدگانی كه دانش آموخته مقطع كارشناسی ارشد  -تحصیل با پرداخت شهریه

هاي پذیرفته شدگان رشتهاند.  )بجز بوده و در دوره ارشد خود از تحصیل رایگان استفاده نموده

 ( 5امتحانی موضوع بند 

 ب شرایط اختصاصی-7-1طتق بند
در مورد میزان شهریه از معاونت آموزشی و مركز 

 خدمات آموزشی پیگیري شود.
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 توضیحات دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی ردیف
مدرک مورد نیاز جهت ارائه به 

 دانشگاه

 اخذ شهریه از اتتاع خارجی 9
 ب شرایط اختصاصی-17-6طتق بند 

 ضوابط و مقررات مربوط به اتتاع خارجی

از معاونت آموزشی و مركز در مورد میزان شهریه 

 خدمات آموزشی پیگیري شود.

 

10 
 -تأییدیه رتته برتر براي پذیرفته شدگان با استفاده از شرایط استعداد درخشان )نمونه كشوري

 بدون آزمون( -با آزمون
 

در لیست ارسالی اسامی پذیرفته شدگان این افراد 

 باشد.مشخص می

محل نامه تأییدیه رتته برتر از دانشگاه 

 تحصیل دوره قتل

11 

براي كلیه پذیرفته شدگان در كلیه  مدرک كارشناسیسال سابقه كار بالینی با 2داشتن 

 : 31/6/1400هاي زیر حداكثر تا تاریخ ها براي رشتهسهمیه

 پرستاري مراقتتهاي ویژه -1

 رشته پرستاري مراقتتهاي ویژه نوزادان -2

 پرستاري اورژانس -3

 مدیریت پرستاري -4

 ب شرایط اختصاصی-11-1طتق بند 

 سال از تاریخ فراغت از تحصیل دوره كارشناسی2 -الف

تاریخ فارغ التحصیلی مقطع این . سابقه قتل از به بعد

 كارشناسی، قابل قتول نیست.

التحصیلی بعد از زمان فارغمنقطع و متناوب سابقه -ب

 قابل قتولمجموعاً دو سال تكمیل شود،  كهارشناسی ك

 است.

كار بالینی)بیمارستان بخش بالینی،  كلیه سوابق-ج

 باشد.و ...( قابل قتول می شتكه بهداشت، اورژانس

همزمان در قابل سابقه سال كامل، 2از نظر زمانی  -د

و  فردي مدت یكسال همزمان شب اگرباشد.)قتول نمی

بدلیل همزمانی قابل  دارددر دو محل مختلف سابقه صتح

 قتول نیست(

 سال سابقه كار 2شاندهنده مدرک ن

) درصورتیكه طرح نیروي انسانی بعد از 

فراغت از دوره كارشناسی بوده و در 

قابل  وایفه شده مراكز بالینی انجام 

 باشد(قتول می

12 
بایست پرسنل رسمی نیروهاي هاي دانشگاه ع.پ. بقیه ا... و ارتش میپذیرفته شدگان رشته

 مسلح باشند.
 99حكم كارگزینی صادره درسال   شرایط اختصاصی 8و  7طتق بند 

13 

 رزمندگان و ایثارگران :  %25شدگان سهمیه پذیرفته -الف 

 آزاده  - جانتاز-جاویداالبر-ایثارگر-رزمنده -1

 مفقود االبر،  - هآزاد -باالتر  و  %25 جانتاز -و فرزند: شاهدهمسر  -2

 ایثارگران :رزمندگان و  %5شدگان سهمیه پذیرفته -ب

  %25جانتاز كمتر از فرزند و همسر  -جانتاز -1

 ماه حضور داوطلتانه در جتهه  6همسر و فرزندان رزمندگان داراي حداقل  -2

شرایط اختصاصی دفترچه راهنماي  5طتق بند 

ضوابط آزمون دفترچه راهنماي  3بتت نام  و  بند 

 انتخاب رشته محل 

بایست اسامی این افراد توسط متعاقتاً پس از بتت نام می

دانشگاه جهت تأیید نهایی به سازمان یا ارگان مربوطه 

 ارسال شود.

مدرک نشاندهنده وضعیت سهمیه 

دفترچه  11طتق صفحه  رزمندگی

 از مراجع اعالم شده راهنماي بتت نام

 مدرک مربوطه   هاي رفاه دانشجویانمشخص شدن وضعیت بدهی به صندوق 14

  شرایط اختصاصی 2طتق بند  شدگان آقا وضعیت نظام وایفه براي پذیرفتهتعیین  15
)كارت  نشاندهنده نظام وایفه مدرک

  پایان خدمت، معافیت دائم(

  شده نگهداري شود .در پرونده پذیرفته   تكمیل فرم مخصوص اتتاع خارجی 16

  شرایط اختصاصی -3-5طتق بند  در رشته روانشناسی بالینیسهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشی  17
 87و  86هاي تكمیل شده صفحات فرم

 دفترچه راهنماي بتت نام

 




