بغوِ تعالی
قابل تًجٍ ياجدیه شرایط استفادٌ از آییه وامٍ تسُیل ادامٍ تحصیل داوشجًیان ممتاز ي استعداد درخشان جُت
شرکت در آزمًن کارشىاسی ارشد 96
تا تَجِ تِ هىاتثِ هشوض سٌجص آهَصش پضضىی دس خػَظ هتماضیاى استفادُ اص تسْیالت اداهِ تحػیل دس آصهَى
واسضٌاسی اسضذ سال  ،96هَاسد ریل اػالم هی گشدد:
داًطجَیاى هطوَل آییي ًاهِ تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استؼذاد دسخطاى جْت ضشوت دس آصهَى واسضٌاسی
اسضذ  96اص عشیك داًطگاُ تِ غَست ایٌتشًتی ٍ تا تىویل فشهْای هشتَعِ دس صهاى تؼییي ضذُ تِ ساصهاى سٌجص هؼشفی هی -
گشدًذ.

الف :هَارد هشتزک ٍاجذیي شزایط بذٍى آسهَى ٍ با آسهَى
 .1ولیِ هتماضیاى استفادُ اص آییي ًاهِ " تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استؼذاد دسخطاى تِ هماعغ تاالتش دس
ٍصاست تْذاضت (با آسهَى ٍ بذٍى آسهَى ٍرٍدی) هی تایست عی اعالػات هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوا ٍ تشگِ ساٌّوا
هشوض سٌجص آهَصش پضضىی هَجَد دس سایت  ،http:// sanjeshp.irپیگیشی ٍ اص تاسیخ  96/5/2لغایت 96/5/14
جْت اسائِ دسخَاست ،هذاسن ٍ ...تِ دفتش استؼذادّای دسخطاى داًطگاُ ٍالغ دس داًطىذُ پضضىی هشاجؼِ ًوایٌذ.
 .2اساهی ٍ اعالػات ٍاجذیي ضشایظ تش اساس آییي ًاهِ فمظ دس لالة فشم ّای هشتَعِ ٍ تػَست ایٌتشًتی دس تاریخ هقزر
( 96/05/01لغایت  ) 96/5/14تَسظ داًطگاُ هشتَعِ تِ آدسس سایت اػالم ضذُ اسسال هی گشدد .تذیي هٌظَس الصم
است داٍعلثاى ٍاجذ ضشایظ اص ّن اوٌَى هذاسن هَسد ًیاص خَد سا آهادُ ٍ تِ هَلغ تِ داًطگاُ اسائِ دٌّذ.
 .3تشای وسة اعالػات تیطتش اص هفاد آئیي ًاهِ تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استؼذاد دسخطاى تِ هماعغ
تاالتش ،هػَب ٍصاست تْذاضت دس تاسیخ  89/10/21تِ سایت هشوض هغالؼات ٍ تَسؼِ آهَصش پضضىی تِ آدسس صیش
هشاجؼِ ضَد.
 /آییي ًاهْْای استؼذاد دسخطاى/تخص ًاهِ ّا ٍ آییي ًاهِ ّا http:// edc.behdasht.gov/
آییي ًاهِ " تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استؼذاد دسخطاى تِ هماعغ تاالتش -هػَب 89/10/11
 .4دس آصهَى سال ً 96حَُ هؼشفی هتماضیاى ٍ تأییذ آًْا تا سالْای گزضتِ تغییش یافتِ است .تذیي غَست وِ ولیِ
هتماضیاى ٍاجذ ضشایظ هی تایست لثال ّن صهاى تا سایش داٍعلثاى آصهَى ثثت ًام سا اًجام دادُ ٍ لسوت هشتَط تِ

استؼذاد دسخطاى(تا آصهَى ٍ تذٍى آصهَى) سا تىویل هی وشدًذ ٍ ّن سهاى با عایزیي اقذام بِ اًتخاب رشتِ هحل
ًوایٌذ.
 .5اعالػات هَسد ًیاص وِ داٍعلة تایذ دس ٌّگام هشاجؼِ تِ دفتش دس تاصُ صهاًی اػالم ضذُ تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ ػثاستٌذ اص:
تاسیخ فشاغت اص تحػیل ،وذ ٍسٍدی دٍسُ واسضٌاسی ،داًطىذُ ،هؼذل ،اهتیاص(تشای تذٍى آصهَى) ،سضتِ(تشای تذٍى
آصهَى) ٍ ستثِ(تشای تا آصهَى).

ٍ .6اجذیي ضشایظ تایستی اعالػات فَق سا دس دٍ ًسخِ دس لالة فشهْای اسائِ ضذُ ٍاسد ٍ اهضاء ًوَدُ ٍ تِ ّوشاُ هذاسن ٍ
هستٌذات جْت ثثت ًام دس پَستال سٌجص تحَیل واسضٌاس هشتَعِ دّذ .الصم است دس ٍسٍد اعالػات تِ فشم دلت
الصم سا ًوَدُ چشا وِ داٍعلثاى فمظ یه تاس تؼذ هی تَاًٌذ اص ایي تسْیالت استفادُ ًوایٌذ ٍ تؼذ اص ثثت ًامّ ،یچ
هَسدی هتؼالثاً تػحیح ًخَاّذ ضذ.
 .7جذٍل ظشفیت پزیشش داًطگاُ ّا تشای سال  ،96تػَست دفتشچِ اًتخاب سضتِ هحل ًیوِ اٍل هشداد هاُ اص عشیك سایت
هشوض سٌجص  http://sanjeshp.irلاتل دستشسی خَاّذ تَد .داٍعلثاى (تا آصهَى ٍ تذٍى آصهَى) پس اص
اًتخاب سضتِ هحل تحػیل تشاساس جذاٍل هشتَعِ ٍ تش حسة ػاللِ ٍ ضشایظ فشدی الذام تِ ثثتٌام ًوایٌذ.
 .8هؼشفی داًطجَی پژٍّطگش ٍ ّوچٌیي هالىاى اتذاع یا اختشاع پس اص دسیافت تأییذیِ هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍصاست
هتثَع ،تَسظ داًطگاُ غَست هی پزیشد.
 .9ولیِ هتماضیاى تا ٍاسد ًوَدى وذ سّگیشی هٌذسج دس فشم ثثت ًام ،دس ّش هشحلِ لادس تِ پیگیشی ٍ هطاّذُ اعالػات
خَد خَاٌّذ تَد.
 .10دس غَستی وِ داٍعلثی هتماضی اداهِ تحػیل دس داًطگاُ ّایی تاضذ وِ پزیشش آى ّا هٌَط تِ پشداخت ّضیٌِ است،
دس غَست پزیشش ّواًٌذ سایش داٍعلثاى ػادی هلضم تِ پشداخت ّضیٌِ ّای هشتَعِ خَاّذ تَد.
 .11تش اساس هػَتات ضَسای ػالی تشًاهِ سیضی پضضىی ،داسا تَدى حذالل  2سال ساتمِ واس تالیٌی تا هذرک کارشٌاعی
(هذاسن هَسد پزیشش تشای سضتِ اهتحاًی تش اساس جذٍل ضواسُ

 )1دس تخطْای تیواسستاًی جْت پزیشش همغغ

واسضٌاسی اسضذ تشای ولیِ داٍعلثاى هتماضی رشتِ ّای الف -پزعتاری ٍیضُ ،ب -پزعتاری هزاقبت ّای ٍیضُ
ًَساداى ،ج -پزعتاری اٍرصاًظ ،د -تکٌَلَصی گزدػ خَى ضشٍسی هی تاضذ ٍ داًطگاُ اص ٍاسد ًوَدى اساهی غیش
ٍاجذ ضشایظ هؼزٍس است.
تذکز هْن :الفٍ -اجذیي ضشایظ حذالل تا تاسیخ  96/06/31هی تایست  2سال ساتمِ واس تالیٌی داضتِ تاضٌذ.
ب -افشادی وِ اخیشاً فاسؽ التحػیل ضذّاًذٍ ،اجذ ضشایظ ایي سضتِ ّا ًخَاٌّذ تَد ٍ دس غَست ػذم سػایت
ایي اهش اص سًٍذ سٌجص حزف خَاٌّذ ضذ.

ب :هخصَص هتقاضیاى با آسهَى
.1

تیص اص دٍ سال اص صهاى فاسؽ التحػیلی ًگزضتِ تاضذ( اص سال  1394لغایت .)96/05/31

ج :هخصَص هتقاضیاى بذٍى آسهَى:
.1

ٍاجذیي ضشایظ تذٍى آصهَى عثك تٌذ ب هادُ  2آییي ًاهِ تسْیل اداهِ تحػیل هػَب ٍ 89/10/21صاست هتثَع،
تایذ ستثِ اٍل فاسؽ التحػیل تا ٍسٍدی هطتشن دس همغغ واسضٌاسی تاضٌذ .ستثِ ّای اٍل ضاهل ّش یه اص ٍسٍدی -
ّای هْش-تْوي-سٍصاًِ-ضثاًِ-پیَستًِ-اپیَستِ ٍ داًطىذُ ّای الواسی آى داًطگاُ هی تاضذ .داًطگاُ ّای تا
داًطىذُ ّای هتؼذد ،هلضم تِ هؼشفی ستثِ ّای اٍل دس ٍسٍدی هختلف ٍ وذ ٍسٍدی هتفاٍت هی تاضٌذ.

.2

عثك آییي ًاهِ فمظ ًفش اٍل ٍاجذ ضشایظ تذٍى آصهَى هحسَب هی ضَد تٌاتشایي اص هؼشفی ًفشات تؼذی جذاً
خَدداسی ضَد.

.3

 ٍ 95/09/07-519/116جذٍل ضواسُ 1
الصهست داٍعلثاى تذٍى آصهَى جْت اًتخاب سضتِ هَسد ًظشً ،اهِ
هذاسن تحػیلی هَسد پزیشش دس دفتشچِ ساٌّوای ثثتٌام هالن ػول لشاس دٌّذ.

.4

تا تَجِ تِ ظشفیت هحذٍد پزیشش سضتِ هحل ّای هختلف دس همغغ واسضٌاسی اسضذ ،ػلی سغن تؼذد هتماضیاى ٍ
داٍعلثاى ٍاجذ ضشایظ %10 ،هاصاد تش ظشفیت پزیشش دس اوثش سضتِ هحل ّا یه ًفش سا ضاهل هی ضَد .لزا اص
هتماضیاى هطوَل آییي اهِ تٌْا یه ًفش تشاساس اٍلَیت دس اهتیاصات هىتسثِ پزیشفتِ هی ضَد .تٌاتشایي هتماضیاى
تَجِ فشهایٌذ دس پزیشش ٍاجذیي ضشایظ ٍسٍدی ّای هختلف ٍ وذ ٍسٍدی هتفاٍت هحذٍدیت پزیشش ٍجَد داضتِ
ٍ اهىاى پزیشش ولیِ افشاد ًوی تاضذ.

.5

تیص اص یه سال اص صهاى فاسؽ التحػیلی ًگزضتِ تاضذ(اص تاسیخ  95/05/30لغایت .)96/05/31

.6

ستثِ ّای اٍل فاسؽ التحػیلی تا ٍسٍدی هطتشن تشاساس جذٍل تخػیع اهتیاص ،اهتیاصتٌذی ٍ اٍلَیت تٌذی ضَد.

.7

هتماضیاًی وِ دس آصهَى ًیض ضشوت وشدُ ٍ هجاص تِ اًتخاب سضتِ هحل سا اًجام دٌّذ ،دس غَست وسة ًوشُ
لثَلی ،دس ضشایظ ػادی ٍ ّوچٌیي تا استفادُ اص ضشایظ استؼذاد دسخطاى پزیشفتِ ضًَذ ،هتؼالثاً تِ ٌّگام ثثت ًام
دس داًطگاُ هحل پزیشش هی تایست اص یىی اص دٍ هَسد اًػشاف خَد سا اػالم ًوایٌذ.

در صَرت ًیاس بِ آدرط سیز هزاجعِ ٍ یا با شوارُ درج شذُ تواط حاصل فزهاییذ.
آدرس يشمارٌ تماس دفتر استعدادَای درخشان داوشگاٌ علًم پسشکی زوجان:
سًجاى ،اًتْای شْزک کارهٌذاى ،بلَار هْذٍی ،خیاباى عیشدّن شزقی ،داًشکذُ پششکی ،دفتز
اعتعذادّای درخشاى داًشگاُ علَم پششکی ،شوارُ تواط024 – 33140256 :

دفتر استعدادَای درخشان داوشگاٌ

