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 فوري-همم                                                                                                                                                    

 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني كشوركليه معاونين محترم آموزشي دانشگاه/دانشکده

 موزشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيمعاون محترم آ

 معاون محترم آموزشي دانشگاه شاهد

 معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش

 معاون محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... )عج( 

 معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي

 وارستگان معاون محترم آموزشي موسسه آموزش عالي علوم پزشکي

 معاون محترم آموزشي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران

 معاون محترم آموزشي موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون
 

 با سالم و احترام؛

ت وزار ر درمقاطع باالت تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به "باعنايت به لزوم اجراي آيين نامه     

نماي ثبت ، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن رعايت مفاد آئين نامه مذکور ،دفترچه راه"21/10/89بهداشت مصوب 

رت ن به صوآهاي مربوطه و ارسال نام)مندرج در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی( و نکات زير، نسبت به تکميل فرم

اي پيگيري ه مانه ود. همچنين مسئول ذيربط جهت دريافت رمز ورود به سااينترنتی طی زمان تعيين شده اقدام الزم بعمل آي

  در قالب جدول زير به اين مرکز معرفی شود. 10/4/99بعدي، حداکثر تا تاريخ 

اضيان واجد شرايط سريعاً به متق، و ویرایش اطالعات تیرماه 8و  7با توجه به تمدید ثبت نام در تاریخهای  بسیار مهم:

ر حتماً اريخ مذکوتند، در اآيين نامه اطالع رسانی شود اگر تاکنون موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد نشدهاستفاده از 

 ثبت نام نمايند. در صورتيکه ثبت نام نکنند بعداً اقدامی ميسر نخواهد بود.
 

 نام و نام خانوادگی

 مسئول ذیربط  

 ثابتشماره تلفن  سمت
 جهت هماهنگی هاي بعدي

 س ایمیلآدر
 جهت ارسال اطالعات الزم

 شماره تلفن همراه
 جهت ارسال پيام 

     

 

 موارد مشترك:-الف
وند، مورد شتاييد در سامانه اينترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، قط افرادي که از طريق دانشگاه در زمان تعيين شده ف-1

  بررسی و سنجش قرار خواهند گرفت.

بايست از میو داراي کد رهگيري هستند،  که ثبت نام آزمون را انجام دادهاضيان واجد شرايط طبق برنامه زمانبندي متق -2

از طريق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و    14/5/99 لغايت  12/5/99تاريخ 

زش دانشگاه مراجعه نمايند. خواهشمند است دستور جهت ارائه مدارک و ثبت نام به آمو 22/5/99 لغایت 19/5/99از تاريخ 
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فرمائيد اطالع رسانی الزم صورت پذيرفته تا داوطلب واجد شرايط الزاماً ثبت نام را انجام داده و از هم اکنون مدارک مورد نياز 

 خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه نمايد تا حق استفاده از اين امتياز را از دست ندهد.

ام به ايرين اقدزمان با سهمبايست هر دو ثبت نام عادي و استعداد درخشان را انجام داده و کليه متقاضيان واجد شرايط می -3
 انتخاب رشته محل نمايند.  

راساس آيين نامه فقط در قالب فرمهاي بتواند فعال خواهد شد و دانشگاه می 1/6/99 لغایت 27/5/99از تاريخ سامانه  -4

کور تاريخ مذ ه بعد ازگردد هرگونه معرفی کنسبت به تاييد، تصحيح و ورود اطالعات متقاضيان اقدام کند. تاکيد میمربوطه، 

 بوده و يا به روشی خارج از فرم اينترنتی ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

. نام ودمانه مربوطه به آدرس زير وارد شنام کاربري در سا رويت اسامی باجهت  4بايست در تاريخ بند میکاربر دانشگاه  -5

 اعالم خواهد شد.الذکر، طی جدول فوقبه شماره همراه يا ايميل فرد معرفی شده  ،رمز ورودو کاربري 

   anjeshp.irhttp://sسیستم دانشگاه//99کاتبات آزمون کارشناسی ارشد)استعداد درخشان( سال م 

باشد. الزم است قابل رويت می بدون آزمونو  با آزمونليست مجزا،  2ده در قالب ان از طريق لينک اعالم شاطالعات متقاضي-6

  تاييد اطالعات اقدام نمايد.و کاربر دانشگاه، نسبت به تصحيح 

 ويت است:گزينه براي هر فرد پيش بينی شده و قابل ر 5، پس از فعال شدن سيستم، همانند دوره گذشته طی مرداد ماه-7
 . "عدم شناسايی/ تبديل وضعيت به با آزمون و تبديل وضعيت به بدون آزمون  / غير مجاز /مجاز "

 ن دانشگاه نباشند:گزينه انتخاب خواهد شد. در مورد افرادي که دانش آموخته آ 5بسته به شرايط هر متقاضی، يکی از اين 

ا هر گزينهشد ساي گردد که سبب خواهدگزينه عدم شناسايی ؛ افرادي که طبق ضوابط مجاز نباشند: گزينه غير مجاز انتخاب 

ن پس از وضعيت شا کتسابیابراي آنها غير فعال شده و نياز به تکميل اطالعات آنها نباشد. و براي افرادي که با توجه به معدل 

ساس ر اانده بباقی م باشد يکی از دو گزينهثبت نام در آزمون تغيير يافته و مغاير با درخواست مندرج در فرم ثبت نام می

اييد و مورد ت ن درستشرايط احراز شده متقاضی انتخاب شده و اطالعات تکميل شود. و گزينه مجاز براي افرادي که اطالعاتشا

 واهد شد.هايی نخزده شود در غير اينصورت اطالعات ثبت نلزوماً گزينه ثبت  انتخاب شود. در نهايت پس از تکميل، است،

وجود دارد. گزينه  "اهتاييد داده -ورود -ب  مشاهده -الف "گزينه 2و بدون آزمون،  آزمون ليست اسامی با 2در هر يک از -8

نشگاه رد توسط دادر رابطه با تکميل اطالعات آموزشی ف اهتاييد داده -ورودمربوط به رويت فرم ثبت نام فرد و گزينه  مشاهده

ط د فرد توسنزله تاييمخواهد شد و  "هاي تاييد شدهي دادهدهمشاه"باشدکه پس از ورود آنها و ثبت، اين گزينه تبديل به می

 باشد. دانشگاه می

 صال متقاضیممکن است دانشگاهی ا هاي سامانه، بر اساس اعالم شخص داوطلب در فرم ثبت نام، تهيه شده است. لذاليست -9

 اشته باشد.نداشته باشد و يا فقط در يکی از دو گروه )با آزمون يا بدون آزمون( داوطلب د

ارشناسی، سب شود، عبارتست از:تاريخ فراغت از تحصيل، کد ورودي دوره کبايست ازداوطلب کاطالعات موردنياز که می-10

 دانشکده، معدل، امتياز )براي بدون آزمون(، رشته )براي بدون آزمون( و رتبه .

عهده اين  صورت مسئوليت عدم دريافت اطالعات بهآن الزامی است در غير اين رسالاثبت و پس از پايان درج اطالعات ، -11

ست به واهشمند اخمايند، توانند از اين تسهيالت استفاده نمرکز نخواهد بود. با عنايت به اينکه واجدين شرايط فقط يکبار می

 منظور جلوگيري از تضييع حق داوطلب دقت الزم در ثبت و ارسال اطالعات بعمل آيد.  
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 ده به عهدهشرايط الزم بوده و مسئوليت صحت اطالعات اعالم ش منزله تاييد مدارک داوطلب و احرازمعرفی دانشگاه به -12

قت طالعات، دورود ا باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد بعد از دريافت درخواست امضاء شده داوطلب، به هنگامدانشگاه می

 آيد.  الزم به عمل

ه ردد. يک نسختهيه و توسط داوطلب امضا و تاريخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گوطلب در دو نسخه اطالعات فردي هر دا-13

 نگهداري هر دانشگادبهمراه کليه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و ديگر در اختيار داوطلب قرار گيرد و نسخه 

 شود. 

در سامانه قرار گرفته است. ظرفيت نهايی  20 و 16طی اطالعيه ، 99ها براي سال دانشگاهاوليه  جدول ظرفيت پذيرش -14

قابل دسترسی خواهد   http://sanjeshp.irماه از طريق سايت مرکز سنجش  شهريور محلدفترچه انتخاب رشتهبصورت 

اول مربوطه و برحسب عالقه و شرايط محل تحصيل بر اساس جدبود. داوطلبان )با آزمون و بدون آزمون( پس از انتخاب رشته

فردي همزمان با ساير داوطلبان براساس جدول زمانبندي اعالم شده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، اقدام به انتخاب 

 رشته محل خود نمايند.

وري وزارت آو فني پژوهشگر و همچنين مالکان ابداع يا اختراع پس از دريافت تائيديه معاونت تحقيقات معرفی دانشجو-15

 متبوع، توسط دانشگاه صورت پذيرد.

 ود. ود خواهند بمشاهده اطالعات خ ليه متقاضيان با کد رهگيري مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پيگيري وک -16

ت، درصورت ه اسهايی باشد که پذيرش آنها منوط به پرداخت هزينرصورتيکه داوطلبی متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاهد-17

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

 ارشناسیمدرك کسال سابقه کار بالينی با 2زشکی، دارا بودن حداقل ريزي علوم پعالی برنامهبر اساس مصوبات شوراي-18

ع کارشناسی هاي بيمارستانی جهت پذيرش مقطدر بخش( 1ر اساس جدول شمارهب)مدارک مورد پذيرش براي رشته امتحانی 

 -هاي ويژه نوزادان، جرستاري مراقبتپ-هاي ويژه، ببتپرستاري مراق-هاي الفارشد براي کليه داوطلبان متقاضی رشته

 د. نماي ودداريباشد. لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامی غير واجد شرايط خرستاري ضروري میمديريت پ -پرستاري اورژانس د

 سال سابقه کار بالينی داشته باشند. 2بايست می 31/6/99اجدين شرايط حداقل تا تاريخ و -تذکر مهم: الف

ايط آئين ستفاده از شربود. براي اين افراد حق اها نخواهند اند، واجد شرايط اين رشتهرغ التحصيل شدهافرادي که اخيراً فا -ب

عايت اين عدم ر صورت باشد. دردو ساله براساس ضوابط آزمون همان سال، محفوظ می نامه مذکور بعد از سپري نمودن دوره

 امر حذف خواهند شد. 

خير يوع بيماري کرونا و تاشهمان سال اعالم شده بود. در دوره اخير به دليل  /31/5التحصيلی هاي گذشته زمان فارغدوره -19

موزش مان و آلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت، دربر اساس مصوبه دهمين جدر زمان فراغت از تحصيلی، 

ان رتبه حصيل دانشجويادامه ت "التحصيلی دانشجويان برتر واجد شرايط طبق آيين نامه ، زمان فارغ 12/3/99پزشکی به تاريخ 

-باشد. فارغذيرش میمورد پ 31/6/99هم براي با آزمون و هم بدون آزمون، تا تاريخ  "1389برتر در مقاطع باالتر مصوب سال 

 باشند.   می 1400التحصيالن بعد از اين زمان، مجاز به استفاده در آزمون سال 

تمام ين شده و ااه در زمان تعيتغيير سهميه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس، پس از معرفی دانشگ -20

 د.باشمهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذير نمی
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 ب:مخصوص متقاضیان با آزمون:
 (. 31/6/99لغايت  1/6/97)ازيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلی نگذشته باشد ب -1

ه درج شدرخشان درنگ قرمز رشته امتحانی فرم ثبت نام براي سهميه استعداد به ، آزمون با در فرم ورود اطالعات متقاضيان-2

 باشد. نمیتوسط دانشگاه نياز به درج رشته  و

صفحه  -31-6)طبق بند  باشد.عرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از اين سهميه میم -3

 دفترچه راهنماي ثبت نام( 19

 

 ج:مخصوص متقاضیان بدون آزمون: 
االتر مصوب درخشان به مقاطع بآيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد  2اعنايت به بند ب ماده ب-1

رک در ودي مشتشوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع، دانشگاه بايد رتبه اول فارغ التحصيل با ور 21/10/89

تبوع می وزارت براساس شرايط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشک مقطع کارشناسی که شرايط آيين نامه را احراز نموده

ن ي اقماري آهاانشکدهناپيوسته و د-پيوسته -شبانه-روزانه-بهمن-هاي مهرهاي اول شامل هريک از وروديمعرفی نمايد. رتبه

-ورودي اي اول درهرفی رتبههاي متعدد، ملزم به معهاي با دانشکدهباشد. لذا باتوجه به تصريح آيين نامه، دانشگاهدانشگاه می

 باشند. هاي مختلف و کد ورودي متفاوت می

 .ودداري شودات بعدي جداً خشود بنابراين از معرفی نفرق آئين نامه فقط نفر اول واجد شرايط بدون آزمون محسوب میطب-2

 7ره همنام مطابق جدول شما، براي رشته هاي  %10هميه استعداد درخشان دانشجوي رتبه اول متقاضی بدون آزمونس -3

مدارک تحصيلی  1دول شماره ( و ج 7/2/98- 113/519ونامه  7/9/95- 116/519هاي راهنماي ثبت نام) طبق نامه دفترچه

 شود.مورد پذيرش اعمال می

با رخشان ستعداد داهاي فاقد رشته همنام در مقطع ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرايط آموختگان رتبه اول رشتهدانش

 هستند. %10آزمون 

اسی در کارشناسی ارشد که داراي دانشجويان رتبه اول مقطع کارشننده مقطع هاي پذيربراي اين سهميه در دانشگاه -4

ام، فرد نراهنماي ثبت  دفترچه -15-13هاي مختلف و کد ورودي متفاوت هستند، به دليل محدوديت ظرفيت طبق بند ورودي

که فاقد  اي پذيرندههگاهنشداراي امتياز باالتر از بين کليه دانشجويان رتبه اول حائز شرايط، پذيرفته خواهد شد. در ساير دا

فيت ر اساس ظرباالتر بدانشجوي رتبه اول کارشناسی هستند، از بين دانشجويان رتبه اول ساير دانشگاهها، فرد داراي امتياز 

 پذيرفته خواهد شد.

آن  رشناسیمقطع کاواجد شرايط  پذيرنده دانشجو کارشناسی ارشد، در صورتيکه دانشجويان بديهی است در هر دانشگاه

االترين داراي ب اولويت پذيرش با دانشجويرشته محل خود را دانشگاه محل تحصيل انتخاب نمايند،  اولویت اولدانشگاه، 

 و لویت دوماود در با انتخاب دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسی خو د وبوخواهد  امتياز در بين دانشجويان آن دانشگاه،

ه محل ان آن رشتمتقاضي ها، رقابت خواهند کرد و فرد داراي امتياز باالتر بين کليهاهبعد از آن، با دانشجويان ساير دانشگ

 پذيرفته خواهد شد.

رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج در  2يا  1، بدون آزمون در فرم ورود اطالعات متقاضيان -5

شود. براي سهميه استعداد درخشان بدون آزمون اين افراد ي اعمال میها شرايط عادباشد و براي اين رشتهفرم ثبت نام می
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 ندارد

تکميل شود و لزومی ندارد رشته انتخابی هر دو حالت يکسان باشد. البته در توسط دانشگاه بايست رشته استعداد درخشان می

هاي آن زير د شرايط رشتهاين آزمون در صورتيکه فرد براي استعداد درخشان، يک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واج

 تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند. مجموعه باشد می

 (.31/6/99لغايت  13/5/98)از تاريخ سال از زمان فارغ التحصيلی نگذشته باشد  1يش از ب-6

وسعه مرکزمطالعات و ت سطهاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترک براساس جدول تخصيص امتياز )که قبالً تورتبه-7

 ها ارسال شده است(، امتيازبندي و اولويت بندي شود.آموزش پزشکی به کليه دانشگاه

نی امتحامجموعه  يالزومی ندارد رشته  ،کنندشرکت هم در صورتيکه با شرايط عادي در آزمون  ،متقاضيان واجد شرايط -8

  ن باشد.استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يکساانتخابی مورد يا مجموعه با رشته آزمون در شرايط عادي 

ر دد و هم بايست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهناين افراد در زمان انتخاب رشته محل، می

 .صورتيکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادي شوند، انتخاب حالت عادي را انجام دهند

ند، درصورت محل را انجام دهتخاب رشته محل شده و انتخاب رشتهون نيز شرکت کرده و مجاز به انمتقاضيانی که در آزم-9

بت نام ه هنگام ثقباً بکسب نمره قبولی، در شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعا

 خود را اعالم نمايند. بايست از يکی از دو مورد انصراف در دانشگاه محل پذيرش می

 


