
 بغوِ تعالی

قابل تًجٍ ياجدیه شرایط استفادٌ از آییه وامٍ تسُیل ادامٍ تحصیل داوشجًیان ممتاز ي استعداد درخشان جُت 

 95شرکت در آزمًن کارشىاسی ارشد 

 جْت هتقاضیاى استفادُ اص 95تا تَجِ تِ هکاتثِ هشکض سٌجص آهَصش پضضکی دس خػَظ آصهَى کاسضٌاسی اسضذ سال 

 : تسْیالت اداهِ تحػیل، هَاسد ریل اعالم هیگشدد

 

هَارد هشتزک ٍاجذیي شزایط بذٍى آسهَى ٍ با آسهَى : الف

 تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استعذاد دسخطاى تِ هقاطع تاالتش دس "کلیِ هتقاضیاى استفادُ اص آییي ًاهِ .1

 هی تایست طی اطالعات هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوا ٍ تشگِ ساٌّواء (با آسهَى ٍ بذٍى آسهَى ٍرٍدی)ٍصاست تْذاضت 

 لغایت 2/5/95، پیگیشی ٍ اص تاسیخ  http:// sanjeshp.irآهَصش پضضکی هَجَد دس سایتهشکض سٌجص

تِ دفتش استعذادّای دسخطاى داًطگاُ ٍاقع دس داًطکذُ پضضکی هشاجعِ ... جْت اسائِ دسخَاست، هذاسک 14/5/95ٍ

.ًوایٌذ

تاریخ هقزر اساهی ٍ اطالعات ٍاجذیي ضشایط تش اساس آییي ًاهِ فقط دس قالة فشهْای هشتَطِ ٍ تػَست ایٌتشًتی دس  .2

. تَسط داًطگاُ هشتَطِ تِ آدسس سایت اعالم ضذُ اسسال هیگشدد (23/5/94 لغایت 10/5/94)

تشای کسة اطالعات تیطتش اص هفاد آئیي ًاهِ تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استعذاد دسخطاى تِ هقاطع  .3

 تِ سایت هشکض هطالعات ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی تِ آدسس صیش 21/10/89تاالتش، هػَب ٍصاست تْذاضت دس تاسیخ 

.هشاجعِ ضَد

  /http:// edc.behdasht.gov تخص ًاهِ ّا ٍ آییي ًاهِ ّا/آییي ًاهِ ّای استعذاد دسخطاى/ 

 89 11/10هػَب -  تسْیل اداهِ تحػیل داًطجَیاى هوتاص ٍ استعذاد دسخطاى  تِ هقاطع تاالتش"آییي ًاهِ 

ٍ تش اساس اهتیاص هکتسثِ فقط ستثِ اٍل فاسغ 2 طثق ضشایط آییي ًاهِ ٍ تا تَجِ تِ تٌذ ب هادُ در ٍرٍد بذٍى آسهَى .4

دس هقطع کاسضٌاسی تِ (تِ غَست جذاگاًِ: هْش، تْوي، سٍصاًِ، ضثاًِ، پیَستِ، ًاپیَستِ)التحػیلی تا ٍسٍدی هطتشک 

.ساصهاى سٌجص هعشفی هیطَد

اهکاى  (هاصاد تش ظشفیت پزیشش دس اکثش سضتِ هحل ّا، یک ًفش سا ضاهل هیگشدد% 10)تا تَجِ تِ هحذٍدیت پزیشش  .5

.پزیشش کلیِ افشاد ٍجَد ًذاسد ٍ اساس تش اٍلَیت دس اهتیاصات هکتسثِ است

دفتزچِ اًتخاب ، تػَست 95جذٍل هذاسک تحػیلی هَسد پزیشش ٍ جذٍل ظشفیت پزیشش داًطگاّْا تشای سال  .6

. قاتل دستشسی هیثاضذ ( http://sanjeshp.ir) اص طشیق سایت هشکض سٌجص ( تِ تعذ3/4/95اص تاسیخ ) رشتِ هحل

.داٍطلثاى پس اص اًتخاب سضتِ هحل تش اساس جذاٍل هشتَطِ ٍ تشحسة عالقِ ٍ ضشایط فشدی، اقذام تِ ثثت ًام ًوایٌذ

 پس اص دسیافت تأییذیِ هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌأٍسی داًشجَی پضٍّشگز ٍ ّوچٌیي هالکاى ابذاع یا اختزاعهعشفی  .7

.ٍصاست هتثَع تَسط داًطگاُ غَست هیپزیشد



کلیِ هتقاضیاى تایستی قثالً ثثت ًام سا اًجام دادُ ٍ تا ٍاسد ًوَدى کذ هلی غحیح ، اطالعات فشدیطاى قاتل دستشسی  .8

 کِ ثثت ًام بذٍى آسهَىداٍطلثاى هتقاضی . ضوٌاً ّش داٍطلة تایذ داسای ضواسُ کاست ٍسٍد تِ جلسِ تاضٌذ.هیثاضذ

اص طشف داًطگاُ هعشفی  (0)اٍلیِ سا اًجام ًذادّاًذ ٍ ٍاجذ ضشایط استفادُ اص سْویِ تذٍى آصهَى ّستٌذ، تا ضواسُ کاست 

. هیگشدًذ

) هذرک کارشٌاعی  سال ساتقِ کاس تالیٌی تا 2تش اساس هػَتات ضَسای عالی تشًاهِ سیضی پضضکی، داسا تَدى حذاقل  .9

دس تخطْای تیواسستاًی جت پزیشش هقطع  (1هذاسک هَسد پزیشش تشای سضتِ اهتحاًی تش اساس جذٍل ضواسُ 

پزعتاری هزاقبتْای ٍیضُ - پزعتاری ٍیضُ، ب- رشتْْای الفکاسضٌاسی اسضذ تشای کلیِ داٍطلثاى هتقاضی 

اساهی غیش ٍاجذیي ضشایط، دس پشتال . ضشٍسی هیثاضذتکٌَلَصی گزدػ خَى - پزعتاری اٍرصاًظ، د- ًَساداى، ج

 سال ساتقِ کاس تالیٌی داضتِ 2 هی تایست 31/6/95ٍاجذیي ضشایط حذ اقل تا تاسیخ . ساصهاى سٌجص ٍاسد ًخَاّذ ضذ

.تَجِ فشهاییذ، افشادی کِ اخیشاً فاسغالتحػیل ضذّاًذ، ٍاجذ ضشایط ًیستٌذ. تاضٌذ

هخصَص هتقاضیاى با آسهَى: ب

 کِ دس فشم تکویل اطالعات تَسط داًطگاُ دسج هیگشدد، هتقاضیاى با آسهَىسضتِ اًتخاتی کاسضٌاسی اسضذ  .1

.تایستی ّواى سضتِ اهتحاًی تاضذ

 غیش فعال تَدُ ٍ ًیاصی تِ اًتخاب سضتِ هحل تحػیل هتقاضیاى با آسهَىگضیٌِ اًتخاب سضتِ هحل تحػیل تشای  .2

.ًذاسًذ

(.31/5/95 لغایت 1393اس عال  ) تایذ تیص اص دٍ سال اص صهاى فاسغالتحػیلی ًگزضتِ تاضذ در ٍرٍد با آسهَى .3

. سضتِ اهتحاى دادّاًذ، هی تایست ّش دٍ سضتِ دس فشم هشتَطِ ٍاسد ضَد2تشای داٍطلثاًی کِ دس  .4

: هخصَص هتقاضیاى بذٍى آسهَى: ج

دس . ، سضتِ اًتخاتی هقطع کاسضٌاسی اسضذ تایستی ّوٌام تا سضتِ هقطع کاسضٌاسی تاضذپذیزػ بذٍى آسهَىدس  .1

 سضتِ کِ پیَعت هیباشذسضتِ ّایی کِ سضتِ ّوٌام ٍجَد ًذاسد، داٍطلة تش اساس جذٍل هذاسک هَسد پزیشش 

.خَد سا اًتخاب ًوایذ

. ، داٍطلة هیتَاًذ کلیِ سضتِ هحلْای هَسد پزیشش دس سضتِ اًتخاتی سا، اًتخاب ًوایذپذیزػ بذٍى آسهَىدس  .2

تعٌَاى هثال کاسضٌاس سضتِ تْذاضت عوَهی فقط یک سضتِ آهَصش تْذاضت سا دس کلیِ داًطگاّْای پزیشًذُ )

.(هیتَاًذ اًتخاب ًوایذ

 لغایت 30/5/94اس تاریخ  ) تیص اص یک سال اص صهاى فاسغالتحػیلی ًگزضتِ تاضذپذیزػ بذٍى آسهَىدس  .3

31/5/95.)

 استفادُ ًوَدُ ٍ پزیشفتِ ًطذّاًذ، شزایط بذٍى آسهَى کِ اص 94تا سعایت هفاد آییي ًاهِ افشاد ٍاجذ ضشایط سال  .4

. استفادُ ًوایٌذ95با آسهَى بزای عال هیتَاًٌذ اص ضشایط 



، ستثِ ّای اٍل فاسغ التحػیلی تا ٍسٍدی هطتشک تش اساس جذٍل تخػیع اهتیاص، پذیزػ بذٍى آسهَىدس  .5

.اهتیاصتٌذی ٍ اٍلَیتثٌذی هیطًَذ

، دس آصهَى ًیض ضشکت ًوَدُ ٍ هجاص تِ اًتخاب سضتِ هحل ضذُ پذیزػ بذٍى آسهَىدس غَستیکِ ٍاجذیي ضشایط  .6

ٍ اًتخاب سضتِ هحل سا اًجام دادّاًذ، دس غَست کسة ًوشُ قثَلی، دس ضشایط عادی ٍ ّوچٌیي تا استفادُ اص 

ضشایط استعذاد دسخطاى پزیشفتِ ضًَذ، هتعاقثاً تِ ٌّگام ثثت ًام دس داًطگاُ هحل پزیشش هیثایست اص یکی اص دٍ 

.هَسد اًػشاف خَد سا اعالم ًوایٌذ

 استفادُ ًوَدّاًذ ٍ دس آصهَى ّن ضشکت کشدُ اًذ، لضٍهی بذٍى آسهَىافشادی کِ اص سْویِ استعذاد دسخطاى  .7

.ًذاسد سضتِ اًتخاتی ّش دٍ حالت یکساى تاضذ

 سقوی جْت ّش 5دس فشم استعذاد دسخطاى تذٍى آصهَى پس اص ٍاسد ًوَدى کلیِ اطالعات هتقاضی، یک کذ  .8

داٍطلة هتقاضی .  سقوی تَسط داًطگاُ دس اختیاس خَد داٍطلة قشاس دادُ هیطَد5ایي کذ . داٍطلة غادس هیگشدد

دس قسوت  23/5/95 و حداکثر تا تاریخ  ضذُ sanjeshp.irضشایط تذٍى آصهَى هَظف است ضخػاً ٍاسد ساهاًِ 

تا ٍاسد ًوَدى کذ "  اًتخاب سضتِ هحل جْت ٍاجذیي ضشایط استفادُ اص آییي ًاهِ استعذاد دسخطاى تذٍى آصهَى"

تِ عثاستی داًطگاُ فقط اطالعات .  سقوی خَد ٍاسد غفحِ اطالعات ضذُ ٍ کلیِ اًتخاتْا سا ٍاسد ًوایذ5 سّگیشی

 سقوی دسیافتی، 5ضخػی هتقاضی تذٍى آصهَى سا ٍاسد ًوَدُ ٍ خَد فشد هتقاضی اص طشیق ٍاسد ًوَدى کذ سّگیشی 

.هیثایست کلیِ هشاحل اًتخاب سضتْوحل سا اًجام دّذ

.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 

 024 – 33451031: اعتعذادّای درخشاى داًشگاُ علَم پششکی، شوارُ تواط

 

 دفتر استعدادَای درخشان داوشگاٌ


