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1017/3/91ه اطالعيه شمار

ا_نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون- انتخاب محل تحصيل درخصوص و ساير مواردمحل حوزه  متحاني

ا با و عرض سالم به پيشگاه حضرت بقيه (استعانت از درگاه ايزد منان .توجه داوطلبان را به نكات زير جلب مي نمايد)عج...

و عصر پنج شنبه رشته هاي مورد آزمون-1 كه1اساس جدول شمارهبر2/4/91جمعهو1/4/91به تفكيك نوبت صبح  مشخص گرديده

و نوبت عصر9ساعت راس هاي نوبت صبح آزمون و به مدت15ساعت راس صبح .دقيقه ادامه خواهد داشت 160شروع

. از طريق همين سايت اعالم مي شود28/3/91تاريخدر هاي پذيرنده دانشجو جهت انتخاب محل تحصيلظرفيت پذيرش دانشگاه-2

و برگه راهنما-3 ميفقط بصونظر به اينكه كارت آزمون و از طريق دانشگاهرت اينترنتي صادر پس داوطلبان لذا ها توزيع نخواهد شد،گردد

آن را انجام داده انتخاب دانشگاه هاي محل تحصيل بايست ابتدامياز مطالعه برگه راهنما پس از ثبت نهايي،. اقدام نمايندو ثبت نهايي

با وارد نمودن از طريق همين سايت) قبل از برگزاري آزمون(2/4/91لغايت28/3/91 فقط بصورت اينترنتي از تاريخ كارت ورود به جلسه

و پرينت مي باشد كد رهگيري و داوطلبان ابتدا برگه راهنما را دقيقاًلذا.قابل دريافت و سپس اقدام به انتخاب محل تحصيل مطالعه نموده

.پرينت كارت خود نمايند 

به-4 28/3/91تاريخدركه خود براساس جدول ظرفيت پذيرش مقطع كارشناسي ارشد نتخاب محل تحصيلاداوطلبان مي بايست نسبت

و ظرفيت مورد پذيرش دانشگاه حداكثر تعداد دانشگاههاي انتخابي براساس تعداد(.اقدام نمايند اعالم شده از طريق همين سايت پذيرنده

تا قبل از برگزاري2/4/19لغايت82/3/19از تاريخ تحصيل مهلت انتخاب محل است الزم به ذكر.)مربوطه مي باشدامتحاني در رشته آنها

. مي باشد آزمون 

مي-5 به بايست كارتداوطلبان آزمون همراه خود داشته را در واصل فيش بانكي خود) يا شناسنامه(كارت مليو كپي اصل،جلسهورود

ميافرادي كه عكس كارت ورود به جلسهمچنين. باشند  الزم است يك قطعه عكس همراه داشته باشده شان واضح نبوده يا فاقد عكس

.باشند

آزمون( وزارت بهداشت91ب شرايط اختصاصي افرادي كه در آزمون كارشناسي ارشد سال-1-8داوطلبان دقت نمايند طبق بند-6

پذيرفته شده ولي در دانشگاه ثبت نام ننموده يا پس از ثبت) المللهاي بينبجز شعبه(هاي پذيرنده اعالم شده در يكي از دانشگاه) جاري

مي. نخواهند بود92نام انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال  شود در انتخاب اولويت هاي محل تحصيل دقت الزم بعمل لذا توصيه

.آيد

و تايپ شده-7 و نام( در اطالعات فردي، درصورت وجود هرگونه اشكال نظر به اينكه كليه اطالعات شخصي توسط خود داوطلبان درج نام

مي) خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه  از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي،4/4/91لغايت1/4/90تاريخازتوانند داوطلبان

http://sanjeshp.irبر اساس شناسنامه نسبت به تصحيح اطالعات خود با وارد نمودن كد رهگيري در قسمت ويرايش اطالعات فردي

. اقدام نمايند

و اند، داوطلباني كه كد ملي خود را اشتباه وارد نموده-8 كد ملي صحيح بهمراه اسكن در خواست خودرا با درج اطالعات فردي، كد رهگيري

از. ارسال نمايندedit@sanjeshp.irاينترنتي به آدرس4/4/91 لغايت1/4/90از تاريخ ملي اصل كارت به اين تاريخبديهي است پس

.هيچ موردي ترتيب اثر داده نخواهد شد



. مي باشد2 محل حوزه امتحاني طبق جدول شماره آدرس-9

ميب شرايط اختصاصي در رابطه با قانون خدم-3در خصوص بند-10 و پيرا پزشكان، به اطالع داوطلبان رساند دانشجويان ترمت پزشكان

آمادگي ندارند، در صورت تمايل91و در حال حاضر براي آزمون سالو همچنين افرادي كه يكسال از فارغ التحصيلي شان نگذشته آخر

تا92براي سال رايكبار حق شركت در آزمونو، غيبت نمايند توانند در آزمون شركت ننموده مي زمان ثبت محفوظ دارند به شرط اينكه

از،92نام آزمون سال الفرصت يك ساله پس .تحصيلي شان به اتمام نرسيده باشدفارغ

و-9 و بدون آزمون جهت اطالع از مفاد آيين داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ويژه استعدادهاي درخشان با آزمون رودي

مالك سنجش در سهيمه استعدادهاي نظر به اينكه. مراجعه نمايندhttp://edc.behdasht.gov.irوطه به آدرس وب سايت نامه مرب

و بدون آزمون ورودي براساس  و درخشان با آزمون ورودي از رويت آيين نامه، پس از لذا متقاضيان،اعالم نهايي دانشگاه خواهد بودمعرفي

و معرفي از طريق دانشگاه،25/5/91لغايت14/4/91 تاريخ . مراجعه نمايند محل تحصيل خود به دانشگاه جهت انجام مراحل مربوطه

و در آزمون را قبالً ثبت نامبايستمي مذكوراستفاده از آئين نامهانمتقاضي:1تذكر مهم .باشند الزمحائز شرايط انجام داده

درصورتيكه.استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون لزومي ندارد كه در آزمون شركت نمايند ان واجد شرايطمتقاضي:2تذكر مهم

.در آزمون شركت كنند)بدون استفاده از آئين نامه بدون آزمون(با شرايط عادي همانند ساير داوطلبان توانندمي تمايل داشته باشند

.گيرد، مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نميطي مهلت مقرر در صورت عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه:3م تذكر مه

مي2ماده-ب-1در خصوص بند:4تذكر مهم ي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته رساند براپذيرش بدون آزمون آيين نامه مربوطه به اطالع

شداجرا91آزمون كارشناسي ارشد سال باشند،در برتر%10 جزء كاردانيدوره مربوط به اينكه در شرط .نخواهد

و حفاظت پرتويي،رشته فيزيك پزشكيفقط داوطلبان-10 به مهندسي پزشكيواي بهداشت حرفه،بهداشت محيط،راديوبيولوژي مجاز

:مي باشند)ريزيبدون قابليت برنامه( زير استفاده از ماشين حساب با يكي از مدلهاي

Sharp : EL 512  ,  EL 531  , EL 520  , 531 
Casio :  82 ms  , 82 ES  , Fx 260  , Fx 82  , Fx  570 

. الزم به ذكر است كه كليه داوطلبان اين رشته ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند

، متعاقباً مدلهاي مورد استفاده و درصورت مغايرت با مشخصات اعالم شده با در كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت فرد خاطي

و طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد  . عنوان متخلف محسوب شده

در-11 به اين دانشگاه تعهديتوجه نمايند، زنجاندانشگاه علوم پزشكي داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در قبال ارائه امكانات خوابگاهي

.ندارد پذيرفته شدگان 

در داوطلبان-12 آد مي بايست قبلدانشگاه شاهد رشته هاي مورد پذيرش متقاضي تحصيل رس پايگاه اطالع از انتخاب اين دانشگاه به

و پس از اطالع از شرايط آن نسبت رساني دانشگاه .به انتخاب خود اقدام نمايندمذكور مراجعه نموده

 http://www.shahed.ac.ir دانشگاه شاهد

ا رشته هاي مورد پذيرشدر داوطلبان متقاضي تحصيل-13 .مي بايست پرسنل رسمي نيروهاي مسلح باشند ... دانشگاه علوم پزشكي بقيه

ك برو حكم و يا مدركي دال .رسمي بودن خود را قبالً همراه مداركشان ارسال نموده باشندارگزيني

ا http://www.bmsu.ac.ir... دانشگاه علوم پزشكي بقيه



امتقاضي ادامه تحصيل در كه داوطلباني-14 مي دانشگاههاي ملللشعب بين به، پيش از انتخاب اين دانشگاهباشند علوم پزشكي دقت ها

را-13بند مفاد  به)http://sanjeshp.ir/راه01/ي -ز+*ن(ب شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت نام و سپس اقدام مطالعه نموده

و اعالم در صورت عدم تشكيل الزم به توضيح است.نمايند اين شعب انتخاب دوره به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد ثبت نام شوندگان

مي.، قابل تعميم براي سال آتي نخواهد بود91انحالل توسط دانشگاه، پذيرش اين افراد در آزمون سال  توانند بر اساس ضوابط مربوطه لكن

.شركت نمايند92در آزمون سال 

و همسر%25جانباز( رزمندگان%20سهميه متقاضيكه داوطلبان-15 و%50 جانباز، فرزند و همسر آزاده، فرزند و باالتر، آزاده، فرزند

و همسر شاهد همسر مفقوداالثر، 8طبق بند،در صورتيكه بهنگام دريافت كارت ورود به جلسه سهميه آنها تاييد نشده،باشندمي) فرزند

و مشخصات صحيح خود را به آدرس و كد ملي . اينترنتي مذكور ارسال نمايندعمل نموده

و ايثارگر( رزمندگان%20سهميه متقاضيكه داوطلبان-16 باشند در صورتيكه بهنگام دريافت كارت ورود به جلسه سهميهمي) رزمنده

.جهت تاييد به مركز استاني مربوطه مراجعه نمايند4/4/91لغايت28/3/91آنها تاييد نشده از تاريخ 

و جمعه_1جدول شماره و عصر روز پنج شنبه 1/4/91و2-رشته هاي نوبت صبح
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 آدرس حوزه هاي امتحاني:2جدول شماره

ف
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ر

سآدر نام دانشگاه
 شماره تلفن

جهت تماس داوطلبان

 سالن ابن سينا-ستاد مركزي دانشگاه–جنب اورژانس–انتهاي خيابان جهاد اروميه�
������� !""� 

������� ������� 

� اردبيل
سالن پيامبر اعظم-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روبروي دانشگاه پيام نور–شورابيل–خيابان دانشگاه

)ع(و سالن امام علي)ص(
##��!$# !"#�

�� " دانشكده پزشكي–دانشگاه علوم پزشكي–خيابان هزار جريب اصفهان������

 اهواز"
و سالن–و مامايي پرستاري دانشكده-دانشگاه علوم پزشكي–جاده گلستان–اهواز سالن امتحانات

بيوشيمي دانشكده پزشكي
#!  ��%�#"�

 ساختمان معاونت آموزشي–مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي-بانكنجاب–پژوهش بلوار ايالم#
������" !$"� 

�����!� !$"�

� سالن تربيت بدني دانشگاه_جنب بيمارستان شريعتي-انتهاي بلوار شهيد مطهري بندرعباس%������ !�%�

�ا بيرجند  ساختمان معاونت آموزشي–دانشگاه علوم پزشكي ازمان مركزيس–غفاري ... خيابان آيت
$$�##�� 

$$�##!�

: دانشكده پيرا پزشكي ودانشكده داروسازي–خيابان دانشگاه-تبريز تبريز$
��"!!!� !"�� 

��##�%� !"��

پي–پرديس دانشگاه علوم پزشكي- بلوار جنت-ميدان دكتر حسابي زاهدان� و  راپزشكي دانشكده هاي پزشكي
�"�%��# !#"� 

�"�%��� !#"�

�%#�" دانشكده پزشكي-انتهاي خيابان مرحوم مهدوي-شهرك كارمندان-زنجان زنجان!�%" !�"�

 جاده راوند5كيلومتر–دانشكده پزشكي كاشان��

�#  ###!!�� !�%� 

&'()��%� *�%" 

###"#"# !�%�

�� كردستان
دانشكده–پرديس دانشگاه علوم پزشكي–تر از بيمارستان قدس پايين–خيابان پاسداران-سنندج

پزشكي

%�����% !$�� 

%�����$ !$��

���� سالن ورزشي–پرديزه دانشگاه علوم پزشكي–ابتداي جاده هفت باغ علوي كرمان*��!#%�! !�"�

�$ي دانشگاهسالن ورزشي شهدا-)ع(روبروي بيمارستان امام رضا-خيابان دانشگاه–بلوار شهيد شيروديكرمانشاه"��$!�� !$��

� دانشكده پزشكي–مجتمع دانشگاهي گيالن–جاده تهران6كيلومتر-رشت گيالن#���$$"# ����"�$ 

 گلستان%�
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي-ابتداي جاده شصت كالته-ساري–جاده گرگان4كيلومتر

 گرگان
"""!��� !��� 

�� دانشكده پزشكي–جنب استانداري–فلكه ستاد–خيابان زند–شيراز شيراز



:نوبت صبح پنج شنبه

 قارچ شناسي پزشكي-سم شناسي–بيوشيمي باليني–ايمني شناسي–انگل شناسي

:نوبت عصر پنج شنبه

 264657 شماره كارت الي 264058 از شماره كارت:پرستاري

:بت صبح جمعهنو

روانشناسي باليني–رفاه اجتماعي–آمار زيستي–پيدميولوژيا

:نوبت عصر جمعه

و صنايع غذايي–بينايي سنجي–آموزش پزشكي–آموزش بهداشت مهندسي–كاردرماني-علوم

نظارت بر امور دارويي–بهداشت محيط

 دانشكده پيراپزشكي–هما روبروي هتل–خيابان مشكين فام–شيراز

:نوبت صبح پنج شنبه

 ميكروبشناسي–فيزيولوژي

262077 شماره كارتالي 261889 از شماره كارت:ژنتيك انساني

:نوبت عصر پنج شنبه

 پرستاري سالمندي

 شماره كارت262546الي 262289 از شماره كارت: پرستاري

262685شماره كارتالي262617از شماره كارت:اري مراقبتهاي ويژهپرست

:نوبت صبح جمعه

 مديريت خدمات بهداشتي درماني–فيزيك پزشكي–علوم تشريح–اقتصاد بهداشت

:نوبت عصر جمعه

263485 شماره كارتالي 263086 از شماره كارت: مامايي

نش–شيراز و صدرا–اط خيابان  مجتمع سالن هاي سينا

:نوبت صبح پنج شنبه

 نانوتكنولوژي پزشكي-خون شناسي

265978 شماره كارتالي 265899 از شماره كارت: زيست فناوري پزشكي

266062شماره كارتالي265979از شماره كارت:ژنتيك

:نوبت عصر پنج شنبه

266476شماره كارتالي266127از شماره كارت:اري مراقبتهاي ويژهپرست

:نوبت صبح جمعه

 مديريت توانبخشي–مددكاري اجتماعي–فيزيك پزشكي

 شماره كارت266826الي 266623 شماره كارتاز:)بيوالكتريك(مهندسي پزشكي

:نوبت عصر جمعه

به–حشره شناسي پزشكي ايمهندسي  داشت حرفه

266926 شماره كارتالي 266853 از شماره كارت:علوم تغذيه

267073 شماره كارتالي 266927 از شماره كارت:مامايي

 مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز–جنب بيمارستان شهيدرجايي–بلوار چمران–شيراز

:نوبت صبح پنج شنبه

 ويروس شناسي–شناسي مواد غذاييوبميكر

267280 شماره كارتالي 267177 از شماره كارت:زيست فناوري پزشكي

:نوبت عصر پنج شنبه



و وسايل كمكي و ايمني مواد غذايي–اعضاء مصنوعي –پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان–بهداشت
و اطالع–فيزيوتراپي ورزشي–يوتراپي فيز–فن آوري اطالعات سالمت–شنوايي شناسي كتابداري

 گفتار درماني–رساني پزشكي 

267495 شماره كارتالي 267436 از شماره كارت: پرستاري مراقبتهاي ويژه

:نوبت صبح جمعه

و حفاظت پرتوي-تكنولوژي تصويربرداري–انفورماتيك پزشكي–ارزيابي فناوري سالمت ي راديوبيولوژي

و رسانه )زيست مواد(مهندسي پزشكي–سالمت

:بيوالكتريك(مهندسي پزشكي 268296شماره كارتالي268184از شماره كارت)

: رشته هاي نوبت عصر جمعه

 بهداشتي در تغذيه علوم–ارگونومي

شماره كارت268532الي268355از شماره كارت:علوم تغذيه

� سالن تربيت بدني-دانشگاه علوم پزشكي قزوين–بلوار شهيد باهنرنقزوي$�����#! !�$�

)بيمارستان كودكان سابق(دانشگاه علوم پزشكي قم مجتمع آموزشي–) ساحلي(خيابان شهيد لواساني قم��
���$%$� !�#� 

������� !�#�

��% پژوهشي دانشگاه سالن ورزشي معاونت-انتهاي خيابان رازي-خرم آباد لرستان!!!�"% !%%�

�� پرديس دانشگاه علوم پزشكي–روبروي پارك مردم–انتهاي خيابان مهديه–خيابان مهديه همدان�#�%%�� !$��

��) مجتمع پيراپزشكي سابق()ع(مجتمع آموزشي،فرهنگي امام رضا-ميدان امام حسين-يزد يزد
)&'()�#*�*�(

��"���� 

��0151-2144310-12)ص(مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم–جاده فرح آباد17كيلومتر-ساري مازندران

� مشهد"

:دانشكده پزشكي–پرديس دانشگاه–ابتداي بلوار وكيل آباد-1

:كليه داوطلبان زن

ها:نوبت صبح پنج شنبه  همه رشته

 فقط رشته پرستاري:نوبت عصر پنج شنبه

ها همه:نوبت صبح جمعه  رشته

ها:نوبت عصر جمعه  همه رشته

:كليه داوطلبان مرد

همه رشته ها:نوبت عصر پنج شنبه

$$�$$$$ !#��

:دانشكده دندانپزشكي–پرديس دانشگاه–ابتداي بلوار وكيل آباد-2

:زنكليه داوطلبان

 همه رشته ها بجز پرستاري: پنج شنبه عصرنوبت

: مردكليه داوطلبان

ها:پنج شنبه وبت صبحن  همه رشته

ها:جمعه صبحنوبت  همه رشته

ها:نوبت عصر جمعه  همه رشته

$$��#�" !#��

�# 
 تهران

ا–بزرگراه شهيد همت غرب_تهران و شهيد چمران ... بين تقاطع شيخ فضل دانشگاه علوم–نوري

)رازي روبروي سالن همايش هاي(پزشكي تهران دانشكده پزشكي پرديس همت 

:نوبت صبح پنج شنبه



 ژنتيك انساني–زيست فناوري پزشكي–ايمني شناسي

:نوبت عصر پنج شنبه

-پرستاري مراقبتهاي نوزادان–پرستاري مراقبتهاي ويژه–پرستاري سالمندي–پرستاري

:نوبت صبح جمعه

 ديريت خدمات بهداشتي درمانيم–فيزيك پزشكي–روانشناسي باليني–اقتصاد بهداشت

:نوبت عصر جمعه

اي–مامايي  مهندسي بهداشت محيط–مهندسي بهداشت حرفه

� شهيدبهشتي%

:دانشكده پزشكي–دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي–جنب بيمارستان طالقاني–اوين-تهران

��"��$$!

:نوبت صبح پنج شنبه

ب–انگل شناسي قارچ شناسي-فيزيولوژي–سم شناسي–خون شناسي آزمايشگاهي–اليني بيوشيمي

ويروس شناسي–نانوتكنولوژي پزشكي–ميكروبشناسي مواد غذايي–ميكروبشناسي–پزشكي

:نوبت عصر پنج شنبه

و وسايل كمكي و ايمني مواد غذايي–اعضاء مصنوعي – فن آوري اطالعات–شنوايي شناسي–بهداشت
و اطالع رساني–فيزيوتراپي ورزشي–فيزيوتراپي گفتار درماني–كتابداري

:نوبت صبح جمعه

–تكنولوژي تصويربرداري–انفورماتيك پزشكي–آمار زيستي–ارزيابي فناوري سالمت–اپيدميولوژي
و حفاظت پرتويي و رسانه–رفاه اجتماعي–راديوبيولوژي –مددكاري اجتماعي–يح علوم تشر–سالمت

)بيوالكتريك(مهندسي پزشكي) زيست مواد(مهندسي پزشكي–مديريت توانبخشي

:نوبت عصر جمعه

علوم–حشره شناسي پزشكي–بينايي سنجي–آموزش پزشكي–آموزش بهداشت–ارگونومي

و صنايع غذايي–علوم تغذيه–بهداشتي در تغذيه ظارت بر امور دارويين–كاردرماني–علوم

)هاكليه رشته(91برنامه زمان بندي اجراي آزمون كارشناسي ارشد سال-ي
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فپايگاه اطالعاز طريق فقط مراتب،در صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق:1تذكر .به اطالع داوطلبان خواهد رسيد وق الذكررساني

لذا داوطلبان ملزم مي باشند در كليه تاريخهاي اعالم. در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد:2تذكر

را)91لغايت دهه دوم مهر ماه17/11/90از(شده  و كليه مطالب . مطالعه نمايند به سايت مربوطه مراجعه نموده

 تغييرات، از الذكرخارج از زمانبندي فوقداوطلبان ملزم هستند هر هفته سايت اين مركز را مطالعه نمايند تا درصورت اعالم هرگونه تغيير:3تذكر

 آگاهي يابند

 مركز سنجش آموزش پزشكي


