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  ۶/٨/٩۶                        ٢۶ اطالعيه شماره  
  

تکميل شدگان مرحله اسامی پذیرفتهدر خصوص اعالم  مرکز سنجش آموزش پزشکیاطالعيه 
  ٩۶هاي گروه پزشكي سال تحصيلي رشته ظرفيت

    
بدينوســيله اســامي ، درگاه خداوند متعال و بــا ســالم و درود بــه پيشــگاه حضــرت بقيــه ا...(عــج) با سپاس به

  گردد .اعالم مي ٩٦-٩٧سال تحصيلي کارشناسی ارشد آزمون  ظرفيتمرحله تکميل  شدگانپذيرفته
نشــگاه داجهت اطــالع از زمــان، مکــان و نحــوه ثبــت نــام بــه ســامانه اینترنتــی  شدگان الزم استكليه پذيرفته

بــه منزلــه هــاي مقــرر شــدگان در تــاريخنام هــر يــك از پذيرفتــهعدم مراجعه و ثبت پذيرفته شده مراجعه نمايند.
  در اين مورد پذيرفته نخواهد شد. درخواستیانصراف بوده و هيچگونه 

  
  تذکر مهم :

  زمان شروع تحصيل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد. -١
ست قبول شــده و مجــدداً در مرحلــه تکميــل ظرفيــت شــرکت کــرده و در هــر یــک از افرادی که در مرحله نخ-٢

      لغــو شــده و قابــل بازگشــت هــا های عــادی یــا شــهریه پــرداز پذیرفتــه شــوند، پــذیرش مرحلــه نخســت آندوره
  .باشدنمی

هــای دوره ٩٦افرادی که در آزمون سال  -٦-١بند ٣مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه -٣
باشــند ،  نمــی ٩٧رایگان پذیرفته شده و ثبت نام ننماینــد یــا انصــراف دهنــد مجــاز بــه شــرکت در آزمــون ســال 

شوند، درصورت عدم ثبــت های عادی (رایگان) پذیرفته میبنابراین افرادی که در مرحله تکميل ظرفيت در دوره
  محروميت یکساله خواهند شد.نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصيل مشمول 

بر اســاس آئــين نامــه آموزشــي دوره هــاي كارشناســي ارشــد ناپيوســته همانگونه که قبالً نيز اعالم شده -٤
مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي هر گونــه انتقــال ، تغييــر رشــته و يــا جابجــايي محــل تحصــيل در 

راين با توجه بــه اينكــه محــل پــذيرش را خــود فــرد و بــا دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مي باشد. بناب
  آگاهي كامل تعيين نموده، لذا هيچگونه تغيير در محل پذيرش انجام نخواهد گرفت.  

داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم يا  -۵ 
باشــند و در صــورت محــرز نــام در يكــي از دو محــل مــياند ملزم بــه ثبــتسايرمراكز  نيز پذيرفته شده

هــاي مربــوط بــه وزارت بهداشــت در هــر مرحلــه از قبولي آنها در رشته ،نام در هر دو محلشدن ثبت
  شود.يكن تلقي مي لمتحصيل كان 

  
  مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

 د و ایــن مــدارک توســطوت بــه دانشــگاه محــل پــذیرش ارائــه شــبایســمدارك ثبت نام مــورد نيــاز مــی
عایــت ضــوابط و مقــررات عــدم ر-الــفدانشگاه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورت محرز شــدن 

-ج  ،و رشــته مربوطــه واجد شرایط نبودن فرد جهت شــرکت و پــذیرش در آزمــون -، بتوسط داوطلب
انعت به عمــل از ادامه تحصيل فرد مممغایرت اطالعات اعالم شده،  -دمغایرت و عدم صحت مدارک، 

ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئيت بدوي رسيدگي بــه تخلفــات در آزمونهــا بــا داوطلــب  آمده و
  برخورد خواهد شد .

  الف : مداركي كه بايد توسط پذيرفته شدگان سهيمه آزاد  ارائه شود :



  ٣*۴قطعه عكس  ٦ - ١
 اصل و كپي از كارت ملي و شناسنامه (تمام صفحات) - ٢
اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد  - ٣

فــارغ التحصــيل شــوند. بــديهي   ٣١/۶/٩۶آخر بايستي تا تــاريخ . الزم به ذكر است دانشجويان ترم
 اســت در صــورت عــدم فراغــت از تحصــيل مســئوليت عواقــب بعــدي بعهــده دانشــجو خواهــد بــود.

از ثبت نام فرد جلوگيري بعمــل  درصورت وجود اين موارد ،یکساله خواهند شد.  مشمول محروميت
 . آمد خواهد

دهنــده وضــعيت نظــام وظيفــه خدمت يا معافيت دائم يــا مــداركي كــه نشــاناصل و كپي كارت پايان - ۴
 باشد.آقايان  مي

ــارغ التحصــيالن رشــته هــاي پزشــكي - ۵ ــراي ف ــت از طــرح ب ــا معافي ــان ي ــواهي پاي ــي گ ، اصــل و كپ
 دندانپزشكي، داروسازي.

پرســتاري ، اتــاق عمــل ،  :بــراي فــارغ التحصــيالن رشــته هــايي گواهي پايان يا معافيــت از طــرح اصل و كپ -۶
رســتاري دندانپزشــكي و بهداشــت هــاي پزشــكي ، پهوشبري ، راديولــوژي ، علــوم آزمايشــگاهي ، فوريــت

 باشند:گروه زیر می ٣که جزء یکی از       دهان

 فارغ التحصيل شده اند. ١/١١/٩۴که قبل از تاریخ افرادی  -١-۶
  شرکت نموده اند. ٩۵فارغ التحصيل شده و در آزمون سال  ١/١١/٩۴افرادی که بعد از تاریخ  -٢-۶
  .اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصيلی -٣-۶

ه كار قبــل از اتمــام دوره با مدرك كارشناسي (سابق سال سابقه كار باليني ٢مدارك و مستندات  - ٧
پرســتاري مراقبتهــاي  : رشــته ۴ شــدگانکليــه پذیرفتــه بــرايباشد) كارشناسي قابل قبول نمي

 ويژه، رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون 
  ب : مدارك مورد نياز براي سهميه رزمندگان 

  الف كليه مدارك مورد نياز در بند  -١
  .و ایثارگران اصل وكپي مدارك نشاندهنده وضعيت داوطلب جهت استفاده از سهميه رزمندگان -٢

شــود فــرد پذیرفتــه تذکر بسيار مهم:درصورتيکه در هرمرحله قبل از یا حين یا بعد از تحصيل مشخص 
طبق ضــوابط شده با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، 

  عمل خواهد شد.
  های علوم پزشکی بقيه ا... و ارتشج : مدارک مورد نياز برای پذیرفته شدگان دانشگاه

 كليه مدارك مورد نياز در بند الف-١
باشــد. مــدرک اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام (رسمی،پایور) می-٢

 باشد.  صادر شده ٩۵بایست در سال ارائه شده می

  د : مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان 
  كليه مدارك مورد نياز در بند الف (این پذیرفته شدگان نياز به ارائه طرح نيروی انسانی ندارند)-١
" تسهيل ادامه نامه تأیيدیه از دانشگاه محل تحصيل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئين نامه  -٢

  " ٢١/١٠/٨٩نشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصيلی مصوب تحصيل دا
  

 مركز سنجش آموزش پزشكي


