
 بسمه تعالی

 نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان جهت ینآیواجدین شرایط استفاده از قابل توجه 

  89 شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

 در آزمون متقاضیان استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل در خصوصآموزش پزشکی  با توجه به مکاتبه مرکز سنجش

 گردد:  ، موارد ذیل اعالم می89 سال کارشناسی ارشد

تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان جهت شرکت در آزمون کارشناسی نامه تسهیل ادامه  دانشجویان مشمول آیین

-های مربوطه در زمان تعیین شده به سازمان سنجش معرفی میاز طریق دانشگاه به صورت اینترنتی و با تکمیل فرم 89ارشد 

 گردند.

 

  موارد مشترک واجدین شرایط بدون آزمون و با آزمونالف: 

فقط افرادی که از طریق دانشگاه به صورت اینترنتی و در زمان تعیین شده تأیید شوند، مورد بررسی و سنجش قرار  .1

 خواهند گرفت.

لغایت  28/40/89بایست از اند مینام آزمون را انجام دادهطبق برنامه زمانبندی متقاضیان واجد شرایط که ثبت .2

یخ نام استعداد درخشان را انجام دهند و از تارسامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبتاز طریق  ،11/40/89

 نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. خواهشمند است، جهت ارائه مدارک و ثبت14/40/89لغایت  41/40/89

مدارک خود را تکمیل و آماده نمایید تا در زمان  اکنونده و از همنام خود را انجام دادانشجوی واجد شرایط الزاماً ثبت

 مقرر به دانشگاه ارئه نمایید.

همزمان با سایرین نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و بایست هر دو ثبتکلیه متقاضیان واجد شرایط می .1

 نمایند. اقدام به انتخاب رشته محل

نامه براساس آیینتواند میدانشگاه  فعال خواهد شد و ( 01/15/89لغایت  10/15/89) تاریخ سامانه به صورت رسمی از .0

منظور الزم است  بدین .نمایدتصحیح و ورود اطالعات متقاضیان اقدام تأیید، نسبت به های مربوطه، فقط در قالب فرم

در اوایل مرداد نسبت به ارائه درخواست و  اکنون مدارک مورد نیاز خود را آماده و به موقع داوطلبان واجد شرایط از هم

گردد، هرگونه معرفی که بعد از تاریخ مذکور بوده و یا به روشی خارج از تأکید می.اقدام نمایندبه دانشگاه  مدارک خود

 فرم اینترنتی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع نامه تسهیل ادامه تحصن برای کسب اطالعات بیشتر از مفاد آئی .0

 به آدرس زیر به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 21/14/98باالتر، مصوب وزارت بهداشت در تاریخ 

 مراجعه شود.

 /http:// edc.behdasht.gov های استعداد درخشان/بخش نامه ها و آیین نامه هاآیین نامه /

 11/14/98مصوب  -به مقاطع باالتر  ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشانتسهیل  "آیین نامه 



 در بازه زمانی اعالم شده به همراه داشته باشد عبارتند از: باید در هنگام مراجعه به دفتراطالعات مورد نیاز که داوطلب  .6

ن(، بدون آزمو امتیاز)برایتاریخ فراغت از تحصیل، کد ورودی دوره کارشناسی، دانشکده، معدل، 

 .هرشته)برای بدون آزمون( و رتب

ممهور  و تاریخ زده شود و به مهر دانشگاه امضاء توسط داوطلب سپسو  تهیهدر دو نسخه  اطالعات فردی هر داوطلب .7

الزم است در  .نگهداری شود در دانشگاهیک نسخه بهمراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان أخذ و  گردد

بعد توانند از این تسهیالت استفاده نمایند و  بار می داوطلبان فقط یکورود اطالعات به فرم دقت الزم را نموده چرا که 

 تصحیح نخواهد شد.هیچ موردی متعاقباً  ،نام از ثبت

 از طریق ماه مرداد نیمه دوم دفترچه انتخاب رشته محل، بصورت 89ها برای سال  جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه .9

 (با آزمون و بدون آزمون) ابل دسترسی خواهد بود. داوطلبانق http://sanjeshp.ir سایت مرکز سنجش

همزمان با سایر  پس از انتخاب رشته محل تحصیل براساس جداول مربوطه و بر حسب عالقه و شرایط فردی

انتخاب رشته محل اقدام به  براساس جدول زمانبندی اعالم شده در سازمان مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان

 .نمایند خود

نت تحقیقات و فناوری وزارت معرفی دانشجوی پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تأییدیه معاو .8

 پذیرد. دانشگاه صورت می توسطمتبوع، 

نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطالعات  با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در فرم ثبتکلیه متقاضیان  .14

 .خود خواهند بود

ها منوط به پرداخت هزینه است،  هایی باشد که پذیرش آن که داوطلبی متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه در صورتی .11

 های مربوطه خواهد بود. پرداخت هزینهدر صورت پذیرش همانند سایر داوطلبان عادی ملزم به 

مدرک کارشناسی سال سابقه کار بالینی با  2بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی پزشکی، دارا بودن حداقل  .12

ت پذیرش مقطع ه( در بخشهای بیمارستانی ج1)مدارک مورد پذیرش برای رشته امتحانی بر اساس جدول شماره 

 پرستاری مراقبت -ویژه، ب هایمراقبت پرستاری -های الف رشتهوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد برای کلیه دا

و  باشد ضروری می و مدیریت پرستاری تکنولوژی گردش خون -پرستاری اورژانس، د -های ویژه نوزادان، ج

 جد شرایط معذور است.دانشگاه از وارد نمودن اسامی غیر وا

 کار بالینی داشته باشند.سال سابقه  2بایست  می 11/46/87تاریخ واجدین شرایط حداقل تا  -الف: تذکر مهم

نخواهند بود و در صورت عدم رعایت ها  اند، واجد شرایط این رشتهافرادی که اخیراً فارغ التحصیل شده -ب

 امر از روند سنجش حذف خواهند شد. این

 ب: مخصوص متقاضیان با آزمون

 (.11/40/89لغایت  1186نگذشته باشد) از سال  بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی .1

رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج  2یا  1، با آزموندر فرم ورود اطالعات متقاضیان  .2

شود، به عبارتی نیاز به درج رشته ها منظور میبوده و برای سهمیه استعداد درخشان نیز همین رشتهنام در فرم ثبت

 باشد.نمی



 ج: مخصوص متقاضیان بدون آزمون: 

باید رتبه اول دانشگاه  وزارت متبوع، 21/14/98حصیل مصوب نامه تسهیل ادامه ت آیین 2بند ب ماده  با عنایت به .1

براساس شرایط  نامه را احراز نموده و که شرایط آیین فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی

های های اول شامل هر یک از ورودی رتبهمربوطه، به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. 

 های با دانشکده باشد. دانشگاه های اقماری آن دانشگاه می و دانشکدهناپیوسته -پیوسته-شبانه-روزانه-بهمن-مهر

 باشند. مختلف و کد ورودی متفاوت می هایهای اول در ورودی های متعدد، ملزم به معرفی رتبه

 اًشود بنابراین از معرفی نفرات بعدی جد نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می طبق آیین .2

 خودداری شود.

-111/018 نامه و 47/48/80-116/018نامه  الزمست داوطلبان بدون آزمون جهت انتخاب رشته مورد نظر، .1

 نام مالک عمل قرار دهند.مدارک تحصیلی مورد پذیرش در دفترچه راهنمای ثبت 1 جدول شمارهو  7/2/89

رغم تعدد متقاضیان و  های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، علی محل با توجه به ظرفیت محدود پذیرش رشته .4

بین شود. لذا از ها یک نفر را شامل میمحل مازاد بر ظرفیت پذیرش در اکثر رشته %14داوطلبان واجد شرایط، 

بنابراین  شود.امه تنها یک نفر براساس اولویت در امتیازات مکتسبه پذیرفته مین متقاضیان مشمول آیین

 های مختلف و کد ورودی متفاوت ورودیواجدین شرایط  در پذیرش متقاضیان توجه فرمایند

 باشد. محدودیت پذیرش وجود داشته و امکان پذیرش کلیه افراد نمی

 .(11/40/89لغایت  14/40/87خ یزمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد)از تار یک سال ازبیش از  .0

قبالً توسط مرکز مطالعات و )که زامشترک براساس جدول تخصیص امتیبا ورودی  های اول فارغ التحصیلیرتبه .6

 بندی شود.، امتیازبندی و اولویت(ارسال شده است هاتوسعه آموزش پزشکی به کلیه دانشگا

در  محل را انجام دهند،شده و انتخاب رشته متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل .7

صورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً 

 ی از دو مورد انصراف خود را اعالم نمایند.بایست از یک محل پذیرش می نام در دانشگاه به هنگام ثبت

 در صورت نیاز به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید.

 : علوم پزشکی زنجان دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهوشماره تماس  آدرس

-مرکزی)قلمکتابخانه بلوار مهدوی، خیابان سیزدهم شرقی، زنجان، انتهای شهرک کارمندان، 

 124 – 33104009، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی، شماره تماس: چی(
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