
 

 

 

 

 

 

 

........................... 

........................... 

........................... 

 /د125/105

15/01/5131 

 ندارد

 زش پزشكیتهران؛ شهرك قدس،  بلوار فرحزادی،  بلوار ایوانک،  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، معاونت آموزشی، مرکز سنجش آمو 

  :157-47875758-57تلفن                                                                                        :157-47875484نمابر 

            :صفحه الكترونیكی مرکز سنجش آموزش پزشكی   http://www.sanjeshp.ir 

 صفحه الكترونیكی معاونت آموزشی:     http://dme.behdasht.gov.ir 

 های علوم پزشکی کشورکلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکده

 معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد   

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 زش عالی علمی کاربردی هالل ایرانموسسه آمورییس محترم 

 رئیس محترم مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 معاون محترم آموزشی، پژوهشی سازمان انتقال خون ایران  

 
 

 با سالم و احترام؛

تر در وزارت باعنايت به لزوم اجراي آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باال        

مربوط به آن دانشگاه جهت معرفي  password و   user nameهاي گذشته ، طبق روال سال12/21/98بهداشت مصوب 

 گرديد. ارسال  22/2/89-/م1282/89متقاضيان واجد شرايط بصورت محرمانه طي نامه 

دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به تسهيل ادامه تحصيل "خواهشمند است دستور فرماييد ضمن رعايت مفاد آئين نامه

هاي مربوطه و ارسال آن به صورت و نكات زير نسبت به تكميل فرم " 12/21/98مقاطع باالتر در وزارت بهداشت مصوب 

اينترنتي طي زمان تعيين شده اقدام الزم بعمل آيد. الزم به توضيح است فقط افرادي كه از طريق دانشگاه بصورت اينترنتي و 

التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي زمان تعيين شده تاييد شوند، مورد بررسي و سنجش قرار خواهند گرفت. دانشجويان و فارغدر 

بايست از توانند از تسهيالت مذكور استفاده كنند و ميآيين نامه مذكور واجد شرايط باشند مي 2-9در صورتيكه طبق بند 

 اسالمي اقدام نمايند. طريق معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد 

جهت ارائه مدارک و ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه  21/5/89لغايت  2/5/89طبق برنامه زمانبندي متقاضيان از تاريخ 

خواهند كرد. خواهشمند است دستور فرمائيد از هم اكنون اطالع رساني الزم صورت پذيرفته تا داوطلب واجد شرايط از هم 

 نياز خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه دهد. اكنون مدارک مورد 
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باتوجه به شكايات متعدد واجدين شرايط به دليل عدم اطالع رساني به موقع و جامع توسط دانشگاه، حق استفاده از اين امتياز 

 اند ، خواهشمند است دستور فرمائيد به نحو احسن اطالع رساني الزم صورت پذيرد . را از دست داده

  91981219ضمناً خواهشمند است پس از دريافت اين نامه و نامه مربوط به رمز ورود، ضمن اعالم مراتب به شماره تلفن  

 جدول زير تكميل شده و به اين مركز ارسال شود. 

 نام و نام خانوادگی

 مسئول ذیربط  

 شماره تلفن ثابت  سمت

جهت هماهنگی های 

 بعدی

 شماره تلفن همراه آدرس ایمیل

 )در صورت تمایل(

     

 

 موارد مشترك:-الف

نحوه معرفي متقاضيان و تاييد آنها با سالهاي گذشته تغيير يافته است. بدينصورت كه كليه  89در آزمون سال  -2

بايست قبال همزمان با ساير داوطلبان آزمون ثبت نام را انجام داده و قسمت مربوط به استعداد متقاضيان واجد شرايط مي

 همزمان با سايرين اقدام به انتخاب رشته محل نمايند.  كردند و ) با آزمون و بدون آزمون( را تكميل مي درخشان

براي تكميل اطالعات متقاضيان، طي سال جاري تمهيداتي در نظر گرفته شده تا دقت در ورود اطالعات صحيح و  -1

 ش يابد.  ها توسط كاربر دانشگاه و شناسايي متقاضيان افزايسرعت ورود داده

ليست  1دانشگاه پس از دريافت نام كاربري و رمز ورود، در سامانه مربوطه وارد شده و اسامي متقاضيان را در قالب  -2

اند، لذا رويت خواهد نمود. بديهي است افراد مختلفي اقدام به ثبت نام در اين سهميه را كرده بدون آزمونو  با آزمونمجزا، 

گزينه براي هر فرد پيش بيني شده و قابل  5توسط دانشگاه بررسي شود. در اين راستا  بايست درخواست اين افرادمي

. بنابراين "عدم شناسايي/ تبديل وضعيت به با آزمون و تبديل وضعيت به بدون آزمون /  غير مجاز/ مجاز "رويت است:

نش آموخته آن دانشگاه نباشند: گزينه گزينه انتخاب خواهد شد. افرادي كه دا 5بسته به شرايط هر متقاضي، يكي از اين 

ها عدم شناسايي و افرادي كه طبق ضوابط مجاز نباشند: گزينه غير مجاز انتخاب گردد كه سبب خواهد شد ساير گزينه

براي آنها غير فعال شده و نياز به تكميل اطالعات آنها نباشد. و براي افرادي كه با توجه به معدل اكتسابي وضعيت شان 

باشد يكي از دو گزينه باقي مانده بر بت نام در آزمون تغيير يافته و مغاير با درخواست مندرج در فرم ثبت نام ميپس از ث

http://www.sanjeshp.ir/
http://dme.behdasht.gov.ir/


 

 

 

 

 

 

 

........................... 

........................... 

........................... 

 /د125/105

15/01/5131 

 ندارد

 زش پزشكیتهران؛ شهرك قدس،  بلوار فرحزادی،  بلوار ایوانک،  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، معاونت آموزشی، مرکز سنجش آمو 

  :157-47875758-57تلفن                                                                                        :157-47875484نمابر 

            :صفحه الكترونیكی مرکز سنجش آموزش پزشكی   http://www.sanjeshp.ir 

 صفحه الكترونیكی معاونت آموزشی:     http://dme.behdasht.gov.ir 

اساس شرايط احراز شده متقاضي انتخاب شده و اطالعات تكميل شود. و گزينه مجاز براي افرادي كه اطالعاتشان درست 

 زده شود در غير اينصورت اطالعات ثبت نهايي نخواهد شد. گزينه ثبت لزوماً  باشد انتخاب شود. در نهايت پس از تكميل،

وجود دارد. گزينه  "هاتاييد داده -ورودو  مشاهده "گزينه 1ليست اسامي با آزمون و بدون آزمون،  1در هر يک از  -1

ت آموزشي فرد توسط در رابطه با تكميل اطالعا هاتاييد داده -ورودمربوط به رويت فرم ثبت نام فرد و گزينه  مشاهده

خواهد شد و منزله  "هاي تاييد شدهي دادهمشاهده"باشدكه پس از ورود آنها و ثبت، اين گزينه تبديل به دانشگاه مي

 باشد. تاييد فرد توسط دانشگاه مي

 با توجه به اعالم داوطلبان در فرم ثبت نام، ليست هاي مربوطه تهيه شده است. لذا ممكن است دانشگاهي اصال -5

 متقاضي نداشته باشد و يا فقط در يكي از دو گروه )با آزمون يا بدون آزمون( داوطلب داشته باشد.

بايست كسب شود، عبارتست از:  تاريخ فراغت از تحصيل، كد ورودي دوره اطالعات مورد نياز كه از داوطلب مي -9

 .و رتبه )براي با آزمون( مون(كارشناسي،دانشكده، معدل، امتياز)براي بدون آزمون(، رشته )براي بدون آز

 41/5/69اسامي واجدين شرايط براساس آيين نامه فقط در قالب فرمهاي مربوطه و بصورت اينترنتي از  -7

گردد هرگونه معرفي كه بعد از تاريخ مذكور بوده و يا به آدرس سايت اعالم شده ارسال شود. تاكيد مي 32/5/69لغایت

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.سال شود، به روشي خارج از فرم اينترنتي ار

از اعالم هرگونه تغييرات بعدي به مركز سنجش آموزش پزشكي به هر دليل ) اشتباه كاربر، اشتباه در وارد نمودن  -9

امتياز، معدل، لحاظ ننمودن امتيازات اكتسابي و ...( بعد از ارسال اسامي، خودداري شود. هيچ موردي متعاقباً تصحيح 

 نخواهد شد. 

آن الزامي است در غير اينصورت مسئوليت عدم دريافت اطالعات به عهده  ثبت و ارسالپس از پايان درج اطالعات ،  -8

توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند، خواهشمند اين مركز نخواهد بود. با عنايت به اينكه واجدين شرايط فقط يكبار مي

 قت الزم در ثبت و ارسال اطالعات بعمل آيد.  است به منظور جلوگيري از تضييع حق داوطلب د

معرفي دانشگاه به منزله تاييد مدارک داوطلب و احراز شرايط الزم بوده و مسئوليت صحت اطالعات اعالم شده به  -21

باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد بعد از دريافت درخواست امضاء شده داوطلب، به هنگام ورود عهده دانشگاه مي

 آيد.  دقت الزم به عملاطالعات، 
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اطالعات فردي هر داوطلب دو نسخه تهيه و توسط داوطلب امضا و تاريخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد. يک  -22

نسخه در اختيار داوطلب قرار گيرد و يک نسخه بهمراه كليه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه 

 نگهداري شود. 

نيمه اول مرداد ماه از طريق  محلدفترچه انتخاب رشته، بصورت 89ها براي سال رش دانشگاهجدول ظرفيت پذي -21

قابل دسترسي خواهد بود. داوطلبان )با آزمون و بدون آزمون( پس از   http://sanjeshp.irسايت مركز سنجش 

 طه و برحسب عالقه و شرايط فردي، اقدام به ثبت نام نمايند.محل تحصيل بر اساس جداول مربوانتخاب رشته

آوري معرفي دانشجوي پژوهشگر و همچنين مالكان ابداع يا اختراع پس از دريافت تائيديه معاونت تحقيقات و فن -22

 وزارت متبوع، توسط دانشگاه صورت پذيرد.

ر هر مرحله قادر به پيگيري ومشاهده اطالعات كليه متقاضيان با وارد نمودن كد رهگيري مندرج در فرم ثبت نام، د  -21

 خود خواهند بود. 

هايي باشد كه پذيرش آنها منوط به پرداخت هزينه است، درصورتيكه داوطلبي متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه -25

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

مدرك سال سابقه كار باليني با 1ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل عالي برنامهشورايبر اساس مصوبات  -29

هاي بيمارستاني جهت پذيرش ( در بخش2)مدارک مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره كارشناسی

هاي پرستاري مراقبت-ويژه، بهاي پرستاري مراقبت-هاي الفمقطع كارشناسي ارشد براي كليه داوطلبان متقاضي رشته

باشد. لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامي غير واجد تكنولوژي گردش خون ضروري مي-پرستاري اورژانس د -ويژه نوزادان، ج

 شرايط خودداري نمايد. 

 سال سابقه كار باليني داشته باشند. 1بايست مي 22/9/89واجدين شرايط حداقل تا تاريخ  -تذكر مهم: الف

ها نخواهند بود و در صورت عدم رعايت اين امر اند، واجد شرايط اين رشتهافرادي كه اخيراً فارغ التحصيل شده -ب

 از روند سنجش حذف خواهند شد. 

 ب:مخصوص متقاضیان با آزمون:

 (. 22/5/89لغايت  2281)از سال بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد  -2
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رشته به رنگ قرمز درج شده است كه همان رشته امتحاني مندرج در فرم  1يا  2، با آزمون العات متقاضياندر فرم ورود اط-1

 باشد.شود به عبارتي نياز به درج رشته نميها منظور ميثبت نام بوده و براي سهميه استعداد درخشان نيز همين رشته

 ج:مخصوص متقاضیان بدون آزمون: 

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر  1باعنايت به بند ب ماده  -2

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع، دانشگاه بايد رتبه اول فارغ التحصيل با ورودي  12/21/98مصوب 

، به مركزسنجش آموزش پزشكي براساس شرايط مربوطه مشترک در مقطع كارشناسي كه شرايط آيين نامه را احراز نموده

ناپيوسته و -پيوسته -شبانه-روزانه-بهمن-هاي مهرهاي اول شامل هريک از وروديوزارت متبوع معرفي نمايد. رتبه

هاي متعدد، ملزم به هاي با دانشكدهباشد. لذا باتوجه به تصريح آيين نامه، دانشگاههاي اقماري آن دانشگاه ميدانشكده

 باشند. هاي مختلف و كد ورودي متفاوت ميول در وروديهاي امعرفي رتبه

شود بنابراين از معرفي نفرات بعدي جداً خودداري طبق آئين نامه فقط نفر اول واجد شرايط بدون آزمون محسوب مي -1

 شود.

مدارک  2و جدول شماره  7/8/85- 229/528الزمست داوطلبان بدون آزمون جهت انتخاب رشته مورد نظر، نامه   -2

 حصيلي مورد پذيرش در دفترچه راهنماي ثبت نام مالک عمل قرار دهند.ت

هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد، علي رغم تعدد متقاضيان و باتوجه به ظرفيت محدود پذيرش رشته محل  -1

ين متقاضيان شود. لذا از بها يک نفر را شامل ميمازاد بر ظرفيت پذيرش در اكثر رشته محل %21داوطلبان واجد شرايط، 

شود. خواهشمند است به دانشجويان واجد مشمول آيين نامه تنها يک نفر براساس اولويت در امتيازات مكتسبه پذيرفته مي

هاي مختلف و كد ورودي متفاوت توضيح داده شود كه محدوديت پذيرش وجود داشته و امكان پذيرش شرايط ورودي

 باشد. كليه افراد نمي

رشته به رنگ قرمز درج شده است كه همان رشته امتحاني  1يا  2، بدون آزمون ات متقاضياندر فرم ورود اطالع -5

شود. براي سهميه استعداد درخشان بدون آزمون اين باشد و براي آن شرايط عادي اعمال ميمندرج در فرم ثبت نام مي

ي هر دو حالت يكسان باشد.  البته در اين بايست رشته استعداد درخشان تكميل شود و لزومي ندارد رشته انتخابافراد مي

هاي آن زير آزمون در صورتيكه فرد براي استعداد درخشان، يک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرايط رشته

 تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب كند. مجموعه باشد مي

http://www.sanjeshp.ir/
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 ندارد

 زش پزشكیتهران؛ شهرك قدس،  بلوار فرحزادی،  بلوار ایوانک،  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، معاونت آموزشی، مرکز سنجش آمو 

  :157-47875758-57تلفن                                                                                        :157-47875484نمابر 

            :صفحه الكترونیكی مرکز سنجش آموزش پزشكی   http://www.sanjeshp.ir 

 صفحه الكترونیكی معاونت آموزشی:     http://dme.behdasht.gov.ir 

 (.22/5/89لغايت  21/5/85از تاريخ )سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد  2بيش از  -9

هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترک براساس جدول تخصيص امتياز )كه قبالً توسط مركزمطالعات و توسعه رتبه -7

 ها ارسال شده است(، امتيازبندي و اولويت بندي شود.آموزش پزشكي به كليه دانشگاه

محل را انجام دهند، انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته متقاضياني كه در آزمون نيز شركت كرده و مجاز به -9

درصورت كسب نمره قبولي، در شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقباً به 

 بايست از يكي از دو مورد انصراف خود را اعالم نمايند.هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذيرش مي
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