بسمه تعالی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکزسنجش آموزش پزشکی

تاريخ 95/2/9

اطالعيه شماره 8

درخصوص آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي
براي داوطلبان عزيز،به اطالع میرساند:
-1رشتههاي مورد آزمون به تفكيك نوبتهای صبح و عصر روزهای پنجشنبه  ، 95/3/32و جمعه  95/3/32بر
اساس جدول شماره  1مشخص گرديده است .آزمونهاي نوبت صبح راس ساعت  9صبح و نوبت عصر راس
ساعت  15شروع خواهد شد .
-3باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی داوطلبان رشتههای
مهندسی پزشکی(بيوالکتریک-زیستمواد) ،فيزیک پزشکی ،رادیوبيولوژی ،مهندسی بهداشت
حرفهای ،مهندسی بهداشت محيط  ،ارگونومی و فناوری تصویربرداری پزشکی مجاز به استفاده از
ماشين حساب میباشند .نوع ماشين حسابی که داوطلبان میتوانند استفاده نمایند به شرح جدول ذیل
میباشد.
الزم به ذکر است استفاده از هرگونه ماشين حسابهای پيشرفته و دارای امکانات برنامهریزی ،ممنوع می-
باشد.
ردیف

نام

مدل

1

 CASIOکاسيو

FX 2033

3

 CASIOکاسيو

FX 23 MS

2

 CASIOکاسيو

FX 991 MS

2

 CASIOکاسيو

FX 23 ES PLUS

5

 CASIOکاسيو

FX 991 ES PLUS

0

 SHARPشارپ

EL 521 WH

7

 PARS HESABپارس حساب

2033 PLUS II

2

 CITIZENسيتيزن

SR 125 N

 -2براساس آئين نامه اجرایی مصوبه جلسه  723شورای عالی انقالب فرهنگی به تاریخ : 93/1/33
جانبازان محترم قطع نخاعی که توسط کميسيون پزشکی بنياد شهيد و امور ایثارگزان به عنوان

جانباز قطع نخاع تشخيص داده شدهاند ،میتوانند بدون آزمون در رشتههایی که نقص عضو و
محدودیت توانایی از شرایط منع تحصيل نبوده و براساس کميته مربوطه تعيين و طبق ضوابط اعالم
شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی ،مرتبط با رشته قبلی مجاز به انتخاب رشته مقطع
کارشناسی ارشد باشد ،ادامه تحصيل دهند .
درخواست و مدارک داوطلبين و تطبيق توانمندیهای علمی و جسمانی آنان با رشتههای مورد
تقاضا ،توسط کميته ی وزارت متبوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و معرفی پذیرفته شدگان به
دانشگاه از طریق معاونت آموزشی صورت خواهد پذیرفت.
متقاضيان واجد شرایط میبایست مدارک خود را به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت
بهداشت ارسال نمایند.
مدارک مورد نياز:
معرفی نامه معتبر از بنياد شهيد و امور ایثارگران مبنی بر اعالم جانباز قطع نخاعی -درخواست
کتبی -کپی شناسنامه و کارت ملّی -دانشنامه یا گواهی نامه موقت تحصيلی

جدول شماره 1 :
نوبت صبح روز پنج شنبه 95/2/22
ساعت  9صبح

نوبت عصر روز پنج شنبه 95/2/22
ساعت  15عصر

مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

1

شامل رشتههای:
بيوشيمي باليني،
زيست فن آوري پزشكي ،ژنتيك
انساني.

مجموعه مامايي

1

شامل رشتههای:

3
مجموعه علوم آزمایشگاهی3

3

مجموعه علوم آزمایشگاهی2

2

شامل رشتههای:
قارچ شناسي پزشكي ،ميكروب
شناسي،
ويروس شناسي پزشكي ،انگل
شناسي .

1

مامایی و مشاوره در مامایی

مجموعه علوم تغذیه

شامل رشتههای:
ايمني شناسي ،
خون شناسي آزمايشگاهي و
بانك خون (هماتولوژي).

نوبت صبح روز جمعه – 95/2/22
ساعت  9صبح
مجموعه پرستاری

شامل رشتههای :
علوم تغذيه،
علوم تغذيه در بحران و حوادث
غيرمترقبه،
علوم بهداشتي در تغذيه.

2

اپيدميولوژي

2

اتاق عمل

5

ارگونومي

0

اقتصاد بهداشت

3

آموزش پزشكي

2

ارزيابي فناوري سالمت
()HTA

2

اكولوژي انسانی

5
0
7

بهداشت و ايمني مواد غذايي
راديوبيولوژي و حفاظت پرتويی
فيزيوتراپي
كتابداري و اطالع رسانی
پزشکی
مددكاري اجتماعي

13

مهندسی بهداشت حرفهاي

2
9

7

انفورماتيك پزشکی

شامل رشتههای :
پرستاري داخلي– جراحي،
پرستاري سالمت جامعه،
روان پرستاري،پرستاري
كودكان،
پرستاري نظامي،
پرستاري مراقبتهاي ويژه
نوزادان ،پرستاري توانبخشي،
پرستاري اورژانس،
پرستاري مراقبت هاي ويژه،
پرستاري سالمندي.

11
13

مهندسي پزشكي
(بيوالكتريك)
نانوفناوري پزشكي

نوبت عصر روز جمعه – 95/2/22
ساعت  15عصر

1

آمار زيستي

3

آموزش بهداشت

2

2

تاريخ علوم پزشكي

ترکيبات طبيعی و داروئی
دریائی

5

تكنولوژي گردش خون

0

حشره شناسي پزشكي

7

رفاه اجتماعي

2

روانشناسي بالينی

9

سم شناسي

13

شنوايي شناسي

11

علوم تشريحي

13

فناوري اطالعات سالمت

مجموعه بهداشت محيط:

2

شامل رشتههای:
سم شناسی محيط ،مدیریت-
پسماند ،مهندسی بهداشت
محيط

2

برنامه ريزي يادگيري
الكترونيكي در علوم پزشكي

12

فيزيوتراپي ورزشي

9

بهداشت روان

12

فيزيولوژي

بينائی سنجی

15

كاردرماني

10

5

اعضاي مصنوعي

0

علوم داروهاي پرتوزا

13

7

علوم و صنايع غذايي

11

سالمت سالمندي

2

مديريت توانبخشي

13

سالمت و رسانه

17

9

فناوری تصویربرداری پزشکی

12

شيمي دارويي

12

12

فيزيك پزشكي

19
33
31

كنترل مواد خوراكي و
آشاميدني
گفتاردرماني
مديريت خدمات بهداشتی و
درمانی
مديريت سالمت ايمني و
محيط زيست
مهندسي پزشكي (بيومواد)
ميكروبشناسي مواد غذايي

مرکز سنجش آموزش پزشکی

