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هاي گروه رشته ارشدكارشناسي شدگان آزمون ورودياطالعيه اعالم اسامي پذيرفته

  1400-1401 پزشكي سال تحصيلي

 

اندد  پذیرفته شده 1400 به داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال و تبریکبا سپاس به درگاه خداوند متعال 

ارشد و متقاضيان اسدتااده از آيدين نامده اسدتعداد بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي

 گردد. اعالم مي 1400-1401 سال تحصيلي و بدون آزمون با آزمون درخشان

بر اساس اعالم هر یک  مهرماه 17لغایت  10در بازه زمانی  طی یکی از روزهای مشخص شدهثبت نام هر دانشگاه 

از زمدان   جهت اطالعشدگان كليه پذيرفتهباشد. لذا میهمان دانشگاه  در سامانه اینترنتی های پذیرنده از دانشگاه

 مراجعه نمايند.پذیرفته شده دانشگاه  مکان  مدارک مورد نياز و نحوه ثبت نام به سامانه

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

ارشد ناپيوسيته ممنيوم ميي دوره كارشناسي يا جابجايي محل تحصيل در تغيير 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 بررسدی  مدارک توسط ود و اینت به دانشگاه محل پذیرش ارائه شبایسمدارك ثبت نام مورد نياز می

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

  مغایرت اطالعات اعدالم شدده -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 تخلادات در  عمل آمده و از ادامه تحصيل فرد ممانعت به

 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

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

 اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد.  -3

نيمسال دانشجويان امين جلسه شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت  25بر اساس مصوبه الزم به ذكر است 

نامه خود دفاع نمایند  از پایان 30/10/400اند  در صورتی که تا قبل از که موفق به دفاع از پایان نامه خود نشدهآخر 

بدديهي اسدت در صدورت  شدروع بده دوره نمایندد. 1401-1400سال دوم توانند در نيمقبولی آنها محاوظ بوده و می

از ثبت نام فدرد  درصورت وجود اين موارد  عدم فراغت از تحصيل مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود.

  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 مددرك كارشناسدي )سدابقه كدار قبدل از  31/6/1400حداکثر تا تاریخ  سال سابقه كار باليني 2دارك و مستندات م -5

پرسدتاري  مددیریت پرسدتاری  : هدایرشدته شددگانکليه پذیرفته برايباشد( اتمام دوره كارشناسي قابل قبول نمي

 مراقبتهاي ويژه  پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان  پرستاری اورژانس 

امضدا و مهدر  الً توسط معاوندت آموزشدی دانشدگاه قبکه فرم تکميل شده مخصوص معدل برای دانشجویان ترم آخر ) -6

 شده است(.

 رشته روانشناسی بالينیشدگان پذیرفتهفرم تکميل شده مربوط به سهميه بومی برای  -7

 

 ا : مدارك مورد نياز براي سهميه رزمندگان 

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف  -1

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

شود فرد پذیرفته شده بدا اسدتااده 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 ارتشذیرفته شدگان دانشگاهج : مدارک مورد نياز برای پ

دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط منددرج در دفترهده راهنمدای ثبدت ندام و انتخداب رشدته  2این  پذیرفته شدگان

بایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصدورت مشدروط بدوده و در صدورت 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 شدده مدیاصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام )رسمی پایور( می-2

 شد. صادر شده با  99بایست در سال 

 : مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان  د

 ( 31/5/1400)تاریخ فراغت از تحصيل كليه مدارك مورد نياز در بند الف -1

" تسدهيل ادامده تحصديل نامه تأیيدیه از دانشگاه محدل تحصديل مبندی بدر کسدب رتبده برتدر براسداس آئدين نامده  -2

 " 30/10/97دانشجویان 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 عدم مراجعه و ثبت -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

 اين مقطع را ندارند . سال بعد وزارت بهداشت براي ورودي 

نيدز مراكدز  داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم يدا سداير -3

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

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

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

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

اندد و دیگدر مجداز بده اسدتااده از ایدن اند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استااده کردهشده و در آزمون شرکت نموده

 باشند.سهميه نمی



. بسدياری از انددفتده شددهپذیر  شدگان در اولين اولویت انتخابی حائز شدرایط پدذیرش از نظدر علمدیپذیرفتهکليه  -5

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

 .باشدهای رشته محل بعدی، امکان پذیر نمیجابجایی در اولویت لذا کامل انتخاب رشته محل نموده است 

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

در ايدن سدهميه  پدذیرشحدائز شدرايط   اندددهنکدرحد نصداب الزم را كسدب که  هاان این سهميهباشد  لذا داوطلبمي

در مرحله نخست در هند برابر ظرفيت پدذیرش دارای حدد نصداب بدوده و مجداز بده انتخداب داوطلب بعبارتی  .اندهشدن

. همچندين رشته محل شده است ولی در این مرحله )به انددازه ظرفيدت پدذیرش( حدائز حدنصداب الزم نشدده اسدت

بده دليدل   کده اشندنبشدگان رغم كسب حدنصاب جزء پذيرفتهعلي هاتعدادي از متقاضيان اين سهميهممكن است 

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

-ای در رابطده بدا رشدتهکارنامده  اً مجددد اند و انتخاب محل خود را انجام داده افرادی که مجاز به انتخاب محل شده-7

در مقایسده 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

 

  دانشگاهثبت نام آدرس سامانه 

 ایمیل دانشگاه جهت ثبت نام دانشگاه

 /https://amouzesh.tbzmed.ac.ir ع.پ.تبریز

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

 er.qums.ac.ir , vc.qums.ac.ir ع.پ.  قزوین

 pg.sbmu.ac.ir ع.پ.شهیدبهشتی

 

 

  تکميل ظرفيت
 

شورای سدنجش و پدذیرش و موافقت  منوط به طی مراحل مربوطههرگونه تکميل ظرفيت پس از اعالم نتایج نهایی  

سامانه اینترنتی مرکز سدنجش از  تکميل ظرفيت عدم اجراییا اجرا در رابطه با  دوم آبان ماهنيمه بنابراین . باشدمی

  .رسانی الزم صورت خواهد گرفتاطالع
   

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

  




