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با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي براي
داوطلبان عزيز ،به اطالع ميرساند زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشتههاي گروه پزشكي سال 94
وزارت بهداشت (سال تحصيلي  ،)94-95از تاريخ  39/11/1لغايت  39/11/11ميباشد و دفترچه
راهنمای ثبت نام قبل از شروع ثبت نام از تاریخ  39/11/21از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش
پزشکی قابل دسترسی میباشد .لذا داوطلبان ضمن مراجعه به سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي به
آدرس http://sanjeshp.ir :ميتوانند نسبت به دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام ،انجام ثبت نام و ارسال
مدارك خود اقدام نمايند .خواهشمند است پيش از شروع ثبت نام موارد زير مورد توجه قرار گرفته و مدارك
مورد نياز از هم اكنون آماده گردد.
-1باتوجه به اینکه در آزمون کارشناسی ارشد سال  94تغييرات عمدهای به نفع داوطلبان ایجاد شده است لذا
تأکيد میگردد داوطلبان قبل از هرگونه تصميمگيری و یا ثبت نام ،دقيقاً مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام را
مطالعه نمایند تا با آگاهی کامل نسبت به انتخاب رشته امتحانی خود اقدام نمایند.
-2در اين آزمون برخالف سالهای گذشته این موقعيت ایجاد شده است که باتوجه به مدرک کارشناسی (و
یا باالتر) داوطلب میتواند در دو رشته امتحانی از دو گروه مجزا برای كليه دانشگاههاي پذيرنده آن دو رشته
شرکت نماید .گروههای امتحانی در جدول مندرج در انتهای همين اطالعيه مشخص شدهاست.
اطالعات تکميلی در دفترچه راهنمای ثبت نام اعالم میگردد.
 -3در آزمون كارشناسي ارشد سال  94مدارک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از :
 -1-3اسكن يك قطعه عكس  3*4مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر  ،در ابعاد
 344*444پيكسل با فرمت  jpgو حداكثر حجم 24-144 kb
 -2-3اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر)
 -3-3اسكن اصل كارت ملي(هر دو سمت آن)
حجم هر يك از مدارك ميبايست  111-911 kbباشد.

 -4کسانی که در آزمون سال  39وزارت بهداشت شرکت نموده و در یکی از دانشگاههای علوم
پزشکی بصورت تحصيل رایگان پذیرفته شدهاند ولی پس از پذیرفته شدن ثبت نام ننموده و یا انصراف
دادهاند ،به دليل محروميت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند .اما پذیرفتهشدگان مراکزی که
تحصيل آنان بصورت پرداخت با شهریه بوده درصورت عدم ثبت نام یا انصراف ،مشمول محروميت یکساله
نمیباشند و مجاز به شرکت در این آزمون هستند.
-5داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي ،درحال حاضر میبایست مراحل ثبت نام را
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بصورت کامل انجام دهند .این داوطلبان متعاقباً ميبايست پس از مطالعه آيين نامه مربوطه و همچنين
اطالعيه هاي بعدي اين مركز ،درصورت احراز شرايط الزم  ،براساس دستورالعمل هاي بعدي اقدام نمايند.
 -6براساس اعالم اداره منابع انسانی و پشتيبانی ،داوطلبان رشتههاي پيراپزشككي مشكمول طكر نيكروي
انساني میتوانند صرفاً یکبار ( یا در دوران دانشكجوئی و یكا اولكين آزمكون بعكد از فرادكت بعكد از تحصكيل) در
آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و دير مرتبط شركت نمايند .مضافاً اینکه در صورت پذیرفته شدن در آزمكون
مذکور ،تعهدات مربوط به طر نيروی انسانی مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره  :1افرادي كه به هنگام ثبت نام در آزمون سال  ،93ترم آخر دانشجويي بوده و پس از برگزاری آزمكون
مذکور فارغ التحصيل شدهاند  ،چنانچه در آزمون سكال  93شكرکت کكرده و پذیرفتكه نشكده باشكند در آزمكون
سال  94درصورتی که بهنگام ثبت نام در آزمون سال ،94حداكثر بيش از يك سال از زمان فارغالتحصيلي آنها
سپری نشده باشد ،استثناً ميتوانند يكبار ديگر در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و ديكر مكرتبط شكركت
نمايند .الزم به ذکر است این تبصره صرفاً برای آزمون سال  94قابل اجرا بوده و در آزمكون سكال  95و بعكد از
آن صرفاً بند  1قابل اجرا میباشد.
مضافاً اینکه اگر این افراد خدمات قانوني طكر نيكروي انسكاني را شكروع ككرده باشكند ،در صكورت قبكولي در
آزمون ،با دانشگاه محل انجام خدمت تسويه حساب نموده و ادامه طر موكول به بعد از اتمام تحصيل مي-
شود.
تبصره  :2افرادي كه مشمول طر نيروي انساني بوده و يك بار در آزمون بعكد از فرادكت از تحصكيل شكركت
كرده ولي پذيرفته نشدهاند مكلف به انجام خدمات قانوني بوده و درصورتی مجاز بكه شكركت مجكدد در ایكن
آزمون ميباشند كه پس از شروع طر تا تاريخ  94/6/31خدمات مربوطه را به اتمام برسانند .بديهي اسكت
اين افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ميبايست گواهي پايان طر را بكه عنكوان
يكي از مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
-7براساس اعالم اداره منابع انسانی و پشتيبانی ،اتباع خكارجی درصكورتی کكه در زمكان فرادكت از تحصكيل
دارای شناسنامه ایرانی باشند مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان میباشند.
 -8براساس تصميمات متخذه که مبنی بر تصحيح روشها و بهبود آزمونها است ،برخی از رشتهها که دارای
آزمونهای یکسانی میباشند ،در آزمون سال  94تجميع و به صورت یک مجموعه امتحانی درآمدهاند که
فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر خواهد شد .که  6مجموعه در حال حاضر مشخص شده-
است .داوطلب با ثبت نام در یک مجموعه میتواند تمامی رشتههای مذکور را انتخاب و با سایر داوطلبان
متقاضی رشتههای مشخص شده در این مجموعه به رقابت بپردازد و در اولين انتخاب رشته محلی که حائز
نمره قبولی شده ،پذیرفته شود.
این مجموعههای امتحانی در جدول مندرج در همين اطالعيه مشخص شدهاست  .بعنوان مثال :عبارتند از :
مجموعه پرستاری شامل رشتههای  :روان پرستاري ،پرستاري داخلي – جراحي ،پرستاري سالمت جامعه،
پرستاري كودكان ،پرستاري نظامي ،پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان ،پرستاري توانبخشي ،پرستاري
اورژانس ،پرستاري مراقبت هاي ويژه ،پرستاري سالمندي.
اطالعات کامل در این رابطه و نحوه انتخاب رشته متعاقباً بصورت کاملتر در دفترچه راهنما ارائه خواهد شد .
 -9داوطلبان رشتههای الف-پرستاري مراقبتهاي ويژه ،ب-پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان ،ج -پرستاری
اورژانس د-تكنولوژي گردش خون دقت نمایند براساس مصوبات موجود ارائه 2سال سابقه کار بالينی با مدرک
کارشناسی تا تاریخ  34/6/91الزامی میباشد.
 -14منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال  94از طریق سامانه اینترنتی مرکزسنجش آموزش پزشکی به
آدرس  http://sanjeshp.ir :قابل دسترسی میباشد.
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-11تنها مرجع اعالم هرگونه اطالعات و تغيير ،سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ميباشد.
 -12رشتههاي امتحاني به شر جدول زیر میباشد.
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