
 1401نکات مهم درخصوص آزمون کارشناسی ارشد سال 

 موارد مشترك:-الف

فقط افرادي كه از طريق دانشگاه در زمان تعيين شده در سامانه اينترنتی مركز سنجش آموزش پزشکی، تاييد شوند، مورد بررسی و سنجش قرار  -1

 خواهند گرفت. 

  04/40/1401تاريخ  ازبر اساس زمان اعالم شده  بايستو داراي كد رهگيري هستند، می متقاضيان واجد شرايط كه ثبت نام آزمون را انجام داده -2

لغایت  11/04/1401از تاريخ استعداد درخشان را انجام دهند و از طريق سامانه مركز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام  06/40/1140 لغايت

ارائه مدارک و ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمايند. خواهشمند است دستور فرمائيد اطالع رسانی الزم صورت پذيرفته تا  جهت 81/04/1401

اين ا حق استفاده از داوطلب واجد شرايط الزاماً ثبت نام را انجام داده و از هم اكنون مدارک مورد نياز خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه نمايد ت

 امتياز را از دست ندهد.

اند، فرصتی  براي متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون كه در زمان مقرر ثبت نام در آزمون را انجام نداده توجه:

ثبت نام، می توانند ثبت نام استعداد درخشان جديد جهت ثبت نام اوليه در نظر گرفته شده است. اين افراد پس از ثبت نام اوليه و دريافت كد رهگيري 

 بدون آزمون را انجام دهند.

همزمان با سايرين اقدام به انتخاب رشته محل بايست هر دو ثبت نام عادي و استعداد درخشان را انجام داده و كليه متقاضيان واجد شرايط می -3

 نمايند.

فرم مخصوص انتخاب رشته محل استعداد تذكر مهم: متاسفانه دوره گذشته متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون، 

  را تکميل ننموده و اين فرصت را از دست دادند. براي متقاضيان با آزمون همان فرم داوطلبان عادي می باشد. درخشان بدون آزمون

، نسبت به تاييد، تصحيح و ورود اطالعات و اطالعات مورد نظرتواند براساس آيين نامه فعال خواهد شد و دانشگاه می در زمان مقررسامانه  -4

نخواهد گردد هرگونه معرفی كه بعد از تاريخ مذكور بوده و يا به روشی خارج از فرم اينترنتی ارسال شود، ترتيب اثر داده متقاضيان اقدام كند. تاكيد می

 شد.

)توسط سازمان سنجش به بايست ازداوطلب كسب شود، عبارتست از:تاريخ فراغت از تحصيل، كد ورودي دوره كارشناسیاطالعات موردنياز كه می-5

تا معدل فراغت از تحصيل  ،براي ناپيوسته(ترم  3براي پيوسته ) 7ترم  ، دانشکده، معدلهنگام معرفی در دوره كارشناسی اعالم شده است(

 . بين هم ورودي ها امتياز )براي بدون آزمون(، رشته )براي بدون آزمون( و رتبه )روزانه، شبانه(، دوره )مهر، بهمن(، ، ورودي31/02/1401تاريخ

ه در هر داوطلب در دو نسخه تهيه و توسط داوطلب امضا و تاريخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد. يک نسخو آموزشی اطالعات فردي كليه -6

 نگهداري شود.  در دانشگاهاختيار داوطلب قرار گيرد و نسخه ديگر بهمراه كليه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و 

فتن امتياز  متاسفانه اخيرا چند مورد شکايت از ديوان عدالت اداري دريافت شده كه به دليل اشتباه دانشگاه با ارائه اطالعات نادرست، سبب از بين ر

 مربوطه شده است. در اين مورد درخواست كتبی و امضا شده داوطلب كه توسط دانشگاه ارائه شده بسيار موثر بوده است.

قابل دسترسی   http://sanjeshp.irاز طريق سايت مركز سنجش ( طبق جدول زمان بندي) محل دفترچه انتخاب رشتهظرفيت نهايی بصورت  -7

محل تحصيل بر اساس جداول مربوطه و برحسب عالقه و شرايط فردي همزمان با خواهد بود. داوطلبان )با آزمون و بدون آزمون( پس از انتخاب رشته

 د.ساير داوطلبان براساس جدول زمانبندي اعالم شده در سامانه مركز سنجش آموزش پزشکی، اقدام به انتخاب رشته محل خود نماين

صورت معرفی دانشجوي پژوهشگر و همچنين مالکان ابداع يا اختراع پس از دريافت تاييديه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه -8

 ميگيرد.

 كليه متقاضيان با كد رهگيري مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پيگيري و مشاهده اطالعات خود خواهند بود.  -9

كه پذيرش آنها منوط به پرداخت هزينه است، درصورت پذيرش هاي شهريه پرداز دانشگاه استعداد درخشان با انتخاب رشته محل هاي متقاضی -10

 هاي مربوطه خواهد بود . همانند ساير داوطلبان عادي ملزم به پرداخت هزينه

)مدارک مورد پذيرش  مدرك كارشناسيسال سابقه كار بالينی با 2ودن حداقل ريزي علوم پزشکی، دارا بعالی برنامهبر اساس مصوبات شوراي-11

هاي هاي بيمارستانی جهت پذيرش مقطع كارشناسی ارشد براي كليه داوطلبان متقاضی رشته( در بخش1براي رشته امتحانی بر اساس جدول شماره

http://sanjeshp.ir/


ضروري تکنولوژي گردش خون -همديريت پرستاري  -پرستاري اورژانس د -جهاي ويژه نوزادان، پرستاري مراقبت-هاي ويژه، بپرستاري مراقبت-الف

 باشد. لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامی غير واجد شرايط خودداري نمايد. می

 سال سابقه كار بالينی داشته باشند. 2بايست می 31/6/1401واجدين شرايط حداقل تا تاريخ  -تذكر مهم: الف

حق استفاده از شرايط آئين نامه مذكور بعد از سپري نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط  و بعد از آن، 01/07/1399تاريخ براي دانش آموختگان  -ب

 باشد. در صورت عدم رعايت اين امر حذف خواهند شد. آزمون همان سال، محفوظ می

پس از معرفی دانشگاه ستفاده از هر دو يا لغو استفاده از هر دو يا يکی،و يا اتغيير سهميه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس،  -12

 باشد.در زمان تعيين شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذير نمی

پذيرش  سهميه اضافه بر ظرفيت %10مشمول  نفر و بيشتر می باشد، 3بر اساس اعالم مراجع ذيربط، رشته محل هايی كه ظرفيت پذيرش آن ها -13

 استعداد درخشان باآزمون و بدون آزمون می باشند.

 ب:مخصوص متقاضيان با آزمون:

 (. 31/06/1401لغايت  1/6/99بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلی نگذشته باشد )از -1

 باشد. توسط دانشگاه نمی امتحانی داوطلب در فرم ورود اطالعات متقاضيان با آزمون نياز به درج رشته-2

 دفترچه راهنماي ثبت نام( -6-13باشد. )طبق بند معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شركت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از اين سهميه می -3

، سهميه دتذكر: اگر داوطلب ثبت نام استعداد درخشان را انجام نداده و در جلسه آزمون نيز شركت نموده باشد ولی توسط دانشگاه معرفی و تاييد نشو

 باآزمون براي او اعمال نخواهد شد.

برتر می باشد. لذا معدل كليه داوطلبان  %10آيين نامه معدل كل مقطع كارشناسی بدون احتساب ترم آخر مبناي  3بند ط ماده  2طبق تبصره  -4

 ترم( بر اين مبنا محاسبه و اعالم شود. 7ترم( و پيوسته ) 3كارشناسی ناپيوسته )

 متقاضيان بدون آزمون:ج:مخصوص 

 (.31/05/1401لغايت  31/06/1400سال از زمان فارغ التحصيلی نگذشته باشد )از 1بيش از  -1

شوراي هدايت  30/10/97آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر مصوب  3-2باعنايت به بند -2

 متبوع، دانشگاه بايد رتبه اول فارغ التحصيل با ورودي مشترک در مقطع كارشناسی كه شرايط آيين نامه را احراز نمودهاستعدادهاي درخشان وزارت 

 -شبانه-روزانه-بهمن-هاي مهرهاي اول شامل هريک از وروديبراساس شرايط مربوطه، به مركزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نمايد. رتبه

-هاي متعدد، ملزم به معرفی رتبههاي با دانشکدهباشد. لذا باتوجه به تصريح آيين نامه، دانشگاههاي اقماري آن دانشگاه میدانشکدهناپيوسته و -پيوسته

 باشند. هاي مختلف و كد ورودي متفاوت میهاي اول در ورودي

 عرفی نفرات بعدي جداً خودداري شود.بنابراين از م. شودواجد شرايط بدون آزمون محسوب می فقط نفر اولطبق آئين نامه -3

و  دفترچه راهنماي ثبت نام 7، براي رشته هاي همنام مطابق جدول شماره  %10سهميه استعداد درخشان دانشجوي رتبه اول متقاضی بدون آزمون -4

 شود.مدارک تحصيلی مورد پذيرش اعمال می 1جدول شماره 

جدول طبق   %10منام در مقطع ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرايط استعداد درخشان با آزمون هاي فاقد رشته هآموختگان رتبه اول رشتهدانش

 هستند.مدارک تحصيلی مورد پذيرش  1شماره 

هاي مختلف و كد ورودي متفاوت هاي پذيرنده مقطع كارشناسی ارشد كه داراي دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسی در وروديدر دانشگاه -5

دفترچه راهنماي ثبت نام، فرد داراي امتياز باالتر از بين كليه دانشجويان رتبه اول حائز شرايط،  -15-13به دليل محدوديت ظرفيت طبق بند  هستند،

، فرد هاي پذيرنده كه فاقد دانشجوي رتبه اول كارشناسی هستند، از بين دانشجويان رتبه اول ساير دانشگاههاپذيرفته خواهد شد. در ساير دانشگاه

 داراي امتياز باالتر بر اساس ظرفيت پذيرفته خواهد شد.

و باشد. رشته به رنگ قرمز درج شده است كه همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت نام می 2يا  1، بدون آزمون در فرم ورود اطالعات متقاضيان -6

 و نياز به تکميل توسط دانشگاه ندارد.نيز جدا درج شده است  سهميه استعداد درخشان بدون آزمونرشته انتخابی 

هنگام  در صورتيکه فرد براي استعداد درخشان، يک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرايط رشته هاي زير مجموعه باشد می تواند آن ها را به

 انتخاب رشته محل انتخاب كند.



مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به كليه  امتياز )كه قباًل توسط مركز هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترک براساس جدول تخصيصرتبه-7

 ها ارسال شده است(، امتيازبندي و اولويت بندي شود.دانشگاه

با آزمون در شرايط عادي امتحانی يا مجموعه لزومی ندارد رشته  ،كنندشركت هم در صورتيکه با شرايط عادي در آزمون  ،متقاضيان واجد شرايط -8

  انتخابی مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يکسان باشد.يا مجموعه رشته 

بايست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتيکه مجاز به انتخاب رشته اين افراد در زمان انتخاب رشته محل، می

 .محل در حالت عادي شوند، انتخاب حالت عادي را انجام دهند

محل را انجام دهند، درصورت كسب نمره قبولی، در  متقاضيانی كه در آزمون نيز شركت كرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته-9

بايست از يکی از شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقبًا به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذيرش می

 دو مورد انصراف خود را اعالم نمايند. 


