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  قزوینمعاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  

با سالم و احترام؛

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت  "باعنایت به لزوم اجراي آیین نامه 

،دفترچه راهنماي ثبت  مذکور مفاد آئین نامه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت "21/10/89بهداشت مصوب 

هاي مربوطه و ارسال آن به صورت و نکات زیر، نسبت به تکمیل فرم) مندرج در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی(نام

همچنین مسئول ذیربط جهت دریافت رمز ورود به سامانه و پیگیري هاي . اینترنتی طی زمان تعیین شده اقدام الزم بعمل آید

  .در قالب جدول زیر به این مرکز معرفی شود 10/4/98دي، حداکثر تا تاریخ بع

  

  نام و نام خانوادگی

مسئول ذیربط  

شماره تلفن ثابت جهت سمت

هماهنگی هاي بعدي

  شماره تلفن همراهآدرس ایمیل

)در صورت تمایل(

  

  :موارد مشترك- الف

.نتی و در زمان تعیین شده تایید شوند، مورد بررسی و سنجش قرار خواهند گرفتفقط افرادي که از طریق دانشگاه بصورت اینتر-1

از طریق   31/4/98لغیت  29/4/98از تاریخ بایستاند میواجد شرایط که ثبت نام آزمون را انجام داده طبق برنامه زمانبندي متقاضیان-2

جهت ارائه مدارك و ١٠/۵/٩٨لغایت  ١/۵/٩٨از تاریخ ام دهند و  سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انج

الزاماً خواهشمند است دستور فرمائید اطالع رسانی الزم صورت پذیرفته تا داوطلب واجد شرایط . نمایندثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه 

حق استفاده از این امتیاز را از دست  نماید تاوقع به دانشگاه ارائه از هم اکنون مدارك مورد نیاز خود را آماده و به مثبت نام را انجام داده و 

.ندهد

همزمان با سایرین اقدام به بایست هر دو ثبت نام عادي و استعداد درخشان را انجام داده و کلیه متقاضیان واجد شرایط می -3

  .  انتخاب رشته محل نمایند

براساس آیین نامه فقط در قالب فرمهاي تواند خواهد شد و دانشگاه می فعال١٧/۵/٩٨لغایت  ١/۵/٩٨تاریخ سامانه از-4

گردد هرگونه معرفی که بعد از تاریخ مذکور تاکید می. تصحیح و ورود اطالعات متقاضیان اقدام کندتایید، نسبت به مربوطه، 

.ترتیب اثر داده نخواهد شدبوده و یا به روشی خارج از فرم اینترنتی ارسال شود، 
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، در سامانه )رمز بصورت تلفنی به فرد معرفی شده ، اعالم خواهد شد(و رمز ورود User1268کاربر دانشگاه با نام کاربري -5

:مربوطه به آدرس

  anjeshp.irhttp://s/سیستم دانشگاه/98سال ) استعداد درخشان(کاتبات آزمون کارشناسی ارشدم

.بایست درخواست این افراد توسط دانشگاه بررسی شودکه می. مودوارد شده و اسامی متقاضیان را رویت خواهد ن

الزم است . باشدقابل رویت می بدون آزمونو  با آزمونلیست مجزا،  2اطالعات متقاضیان از طریق لینک اعالم شده در قالب - 6

  .کاربر دانشگاه، نسبت به تایید و یا تصحیح اطالعات اقدام نماید

مرکز  در لیست سامانهباشد ولی ثبت نام در آزمون را انجام داده و داراي کد رهگیري  اوطلبیدر صورتیکه د: بسیار مهم

بایست کاربر دانشگاه نسبت به ورود اطالعات در قسمتی که به این منظور در نظر گرفته شده، می سنجش اسمش درج نشده،

اسامی فقط در قالب . مشخصات داوطلب خودداري شود گردد از هر گونه مکاتبه بعدي جهت اعالمتاکید می. فرد اقدام نماید

  . لیست اینترنتی ارسال گردد

  :گزینه براي هر فرد پیش بینی شده و قابل رویت است 5طی مرداد ماه، پس از فعال شدن سیستم، همانند دوره گذشته -7

بنابراین بسته به شرایط هر . "آزمون  تبدیل وضعیت به با آزمون و تبدیل وضعیت به بدون/ عدم شناسایی/ غیر مجاز/ مجاز"

گزینه عدم شناسایی ؛ : در مورد افرادي که دانش آموخته آن دانشگاه نباشند. گزینه انتخاب خواهد شد 5متقاضی، یکی از این 

ل شده ها براي آنها غیر فعاگزینه غیر مجاز انتخاب گردد که سبب خواهد شد سایر گزینه: افرادي که طبق ضوابط مجاز نباشند

و براي افرادي که با توجه به معدل اکتسابی وضعیت شان پس از ثبت نام در آزمون تغییر . و نیاز به تکمیل اطالعات آنها نباشد

باشد یکی از دو گزینه باقی مانده بر اساس شرایط احراز شده متقاضی یافته و مغایر با درخواست مندرج در فرم ثبت نام می

در نهایت پس از . و گزینه مجاز براي افرادي که اطالعاتشان درست باشد انتخاب شود. کمیل شودانتخاب شده و اطالعات ت

  .زده شود در غیر اینصورت اطالعات ثبت نهایی نخواهد شدلزوماً گزینه ثبت  تکمیل،

 مشاهدهگزینه . داردوجود  "هاتایید داده - ورودو  مشاهده"گزینه 2لیست اسامی با آزمون و بدون آزمون،  2در هر یک از -8

- در رابطه با تکمیل اطالعات آموزشی فرد توسط دانشگاه می هاتایید داده -ورودمربوط به رویت فرم ثبت نام فرد و گزینه 

خواهد شد و منزله تایید فرد توسط  "هاي تایید شدهي دادهمشاهده"باشدکه پس از ورود آنها و ثبت، این گزینه تبدیل به 

. باشددانشگاه می
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لذا ممکن است دانشگاهی اصال متقاضی . هاي سامانه، بر اساس اعالم شخص داوطلب در فرم ثبت نام، تهیه شده استلیست-9

.داوطلب داشته باشد) با آزمون یا بدون آزمون(نداشته باشد و یا فقط در یکی از دو گروه 

اریخ فراغت از تحصیل، کد ورودي دوره کارشناسی، ت:ازداوطلب کسب شود،عبارتست ازبایستاطالعات موردنیاز که می-10

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

آن الزامی است در غیر اینصورت مسئولیت عدم دریافت اطالعات به عهده این  ثبت و ارسالپس از پایان درج اطالعات ، -11

توانند از این تسهیالت استفاده نمایند، خواهشمند است به اینکه واجدین شرایط فقط یکبار میبا عنایت به . مرکز نخواهد بود

.  منظور جلوگیري از تضییع حق داوطلب دقت الزم در ثبت و ارسال اطالعات بعمل آید

الم شده به عهده معرفی دانشگاه به منزله تایید مدارك داوطلب و احراز شرایط الزم بوده و مسئولیت صحت اطالعات اع-12

خواهشمند است دستور فرمائید بعد از دریافت درخواست امضاء شده داوطلب، به هنگام ورود اطالعات، دقت . باشددانشگاه می

. آید الزم به عمل

یک نسخه . اطالعات فردي هر داوطلب در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب امضا و تاریخ شده و به مهر دانشگاه ممهور گردد-13

نگهداري  در دانشگاهدر اختیار داوطلب قرار گیرد و یک نسخه بهمراه کلیه مدارك و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و 

. شود

نیمه دوم مرداد ماه از طریق سایت   محلدفترچه انتخاب رشته، بصورت 98ها براي سال جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه-14

محل پس از انتخاب رشته) با آزمون و بدون آزمون(داوطلبان . قابل دسترسی خواهد بود  http://sanjeshp.irمرکز سنجش 

تحصیل بر اساس جداول مربوطه و برحسب عالقه و شرایط فردي همزمان با سایر داوطلبان براساس جدول زمانبندي اعالم 

.م به انتخاب رشته محل خود نمایندشده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، اقدا

آوري وزارت معرفی دانشجوي پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تائیدیه معاونت تحقیقات و فن-15

.متبوع، توسط دانشگاه صورت پذیرد

ه پیگیري ومشاهده اطالعات خود کلیه متقاضیان با وارد نمودن کد رهگیري مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر ب - 16

. خواهند بود

هایی باشد که پذیرش آنها منوط به پرداخت هزینه است، درصورت درصورتیکه داوطلبی متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه-17

. هاي مربوطه خواهد بود پذیرش همانند سایر داوطلبان عادي ملزم به پرداخت هزینه
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مدرك کارشناسیسال سابقه کار بالینی با 2ریزي علوم پزشکی، دارا بودن حداقل برنامهعالی بر اساس مصوبات شوراي-18

هاي بیمارستانی جهت پذیرش مقطع کارشناسی در بخش) 1مدارك مورد پذیرش براي رشته امتحانی بر اساس جدول شماره(

 - هاي ویژه نوزادان، جتاري مراقبتپرس-هاي ویژه، بپرستاري مراقبت-هاي الفارشد براي کلیه داوطلبان متقاضی رشته

لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامی غیر واجد . باشدمدیریت پرستاري ضروري می- تکنولوژي گردش خون و- پرستاري اورژانس د

. شرایط خودداري نماید

.ندسال سابقه کار بالینی داشته باش 2بایست می 31/6/97واجدین شرایط حداقل تا تاریخ  -الف: تذکر مهم

ها نخواهند بود و در صورت عدم رعایت این امر از روند اند، واجد شرایط این رشتهافرادي که اخیراً فارغ التحصیل شده -ب

  . سنجش حذف خواهند شد

  :مخصوص متقاضیان با آزمون:ب

  ). 31/5/98لغایت  1396از سال (بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد  -1

رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج در فرم  2یا  1، با آزمون رود اطالعات متقاضیاندر فرم و-2

  .باشدشود به عبارتی نیاز به درج رشته نمیها منظور میثبت نام بوده و براي سهمیه استعداد درخشان نیز همین رشته

  :مخصوص متقاضیان بدون آزمون:ج

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر مصوب  2ماده باعنایت به بند ب -1

شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع، دانشگاه باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودي مشترك در  21/10/89

مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع براساس شرایط  مقطع کارشناسی که شرایط آیین نامه را احراز نموده

هاي اقماري آن ناپیوسته و دانشکده-پیوسته - شبانه-روزانه- بهمن- هاي مهرهاي اول شامل هریک از وروديرتبه. معرفی نماید

- هاي اول در وروديهاي متعدد، ملزم به معرفی رتبههاي با دانشکدهلذا باتوجه به تصریح آیین نامه، دانشگاه. باشددانشگاه می

  . باشندهاي مختلف و کد ورودي متفاوت می

شود بنابراین از معرفی نفرات بعدي جداً خودداري طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می-2

  .شود

و   7/2/98- 113/519ونامه  7/9/95- 116/519الزمست داوطلبان بدون آزمون جهت انتخاب رشته مورد نظر، نامه  -3

  .مدارك تحصیلی مورد پذیرش در دفترچه راهنماي ثبت نام مالك عمل قرار دهند 1جدول شماره 
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هاي مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، علی رغم تعدد متقاضیان و باتوجه به ظرفیت محدود پذیرش رشته محل -4

لذا از بین متقاضیان . شودنفر را شامل می ها یکمازاد بر ظرفیت پذیرش در اکثر رشته محل% 10داوطلبان واجد شرایط، 

خواهشمند است به دانشجویان واجد . شودمشمول آیین نامه تنها یک نفر براساس اولویت در امتیازات مکتسبه پذیرفته می

هاي مختلف و کد ورودي متفاوت توضیح داده شود که محدودیت پذیرش وجود داشته و امکان پذیرش کلیه شرایط ورودي

. باشدنمی افراد

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

براي سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون این افراد . شودها شرایط عادي اعمال میباشد و براي این رشتهفرم ثبت نام می

البته در این آزمون در .  ان تکمیل شود و لزومی ندارد رشته انتخابی هر دو حالت یکسان باشدبایست رشته استعداد درخشمی

- هاي آن زیر مجموعه باشد میصورتیکه فرد براي استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرایط رشته

. تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند

).31/5/98لغایت  30/5/97از تاریخ (ال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد س 1بیش از - 6

که قبالً توسط مرکزمطالعات و توسعه (هاي اول فارغ التحصیل با ورودي مشترك براساس جدول تخصیص امتیاز رتبه-7

.، امتیازبندي و اولویت بندي شود)ها ارسال شده استآموزش پزشکی به کلیه دانشگاه

محل را انجام دهند، درصورت نی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشتهمتقاضیا-8

کسب نمره قبولی، در شرایط عادي و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام 

. مورد انصراف خود را اعالم نمایندبایست از یکی از دو در دانشگاه محل پذیرش می
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