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اطالعيه شماره 02

اطالعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص اعالم اسامی پذیرفتهشدگان مرحله تکميل
ظرفيت و استعداد درخشان بدون آزمون رشتههاي گروه پزشكي سال تحصيلي 59-59

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سالم و درود باله شگاال اه ت القي باگاله ا(...عال ) ،بدينوسالگهه اسالام
شذيقفتهشدگان مقتهه تکمگل ظقفگت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصگه

 69-69اعم م گقدد .

الز به ذکق است اسامی شذیقفته شالدگان اسالتعداد درخاالان بالدون آزمالون سالال تحصالگهی  69-69مقتهاله
تکمگل ظقفگت متعاقباً اعم خواهد شد.
كهگه شذيقفتهشدگان الز است با همالقاه داشالتم مالدارو مالورد نگالاز از تالاري

 69/8/8لغايالت  69/8/6باله اداره

آموزش دانا اه شذيقفته شده مقاجعه نمايند .عد مقاجعه و ثبتنا هق يك از شذيقفتالهشالدگان در تالاري هالا
ماقر به منزله انصقاف بوده و هگچ ونه درخواستی در ايم مورد شذيقفته نخواهد شد.
تذکر مهم  :زمان شروع تحصيل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:
مدارو ثبت نا مالورد نگالاز مالیبایسالت باله داناال اه محالل شالذیقش ارا اله شالود و ایالم مالدارت توسالط
دانا اه ،مورد بقرسی ققار خواهد گقفت .درصوري محقز شالدن الال -عالد رعایالت والوابط و ماالقراي
توسط داوطهب ،ب -واجد شالقایط نبالودن فالقد جشالت شالقکت و شالذیقش در آزمالون ،ج -مغالایقي و عالد
صحت مدارت ،د -مغایقي اطمعاي اعم شده ،از ادامه تحصگل فقد ممانعت باله عمالل آمالده و والمم
لغو قبولی فقد طبق مصوباي هئگت بدو

رسگدگ

به تخهفاي در آزمونشا با داوطهالب بقخالورد خواهالد

شد .
الف  :مداركي كه بايد توسط پذيرفته شدگان سهيمه آزاد ارائه شود :
 9 - 1قطعه عكس 3*4
و شناسنامه (تما صفحاي)

 - 2اصل و كپ

از كاري مه

 - 3اصل وكپ

دانانامه كارشناس

و ريز نمقاي و يا مدرك

 .الز به ذكق است داناجويان تق آخق بايست

تا تالاري

كه ناان دهنده فقاغت ازتحصگل باشد
 69/9/31فالار التحصالگل شالوند .بالديش

اسالالت در صالالوري عالالد فقاغالالت از تحصالالگل مسالالئولگت عواقالالب بعالالد

بعشالالده داناالالجو خواهالالد بالالود.

مامول محقومگت یکساله خواهند شد .درصوري وجود ايم موارد  ،از ثبت نا فقد جهوگگق

بعمالل

خواهد .
 - 4اصل و كپ
آقايان م

كاري شايانخدمت يا معافگت دا م يالا مالدارك
باشد.

كاله ناالاندهنالده ووالعگت نمالا وظگفاله

 - 9اصالالل و كپالال

شايالالان يالالا معافگالالت از طالالقت بالالقا

گالالواه

شزشالالك ،

فالالار التحصالالگمن رشالالته هالالا

دندانپزشك  ،داروساز .
 - 9اصل و كپ

شايان يا معافگت از طقت ويا هقمدرك

گواه

التحصگمن رشته ها  :شقستار
شزشك

 ،شقستار

 ،اتاق عمل  ،هوشبق

دندانپزشك

كه نااندهنده ووعگت طالقت باشالد بالقا
 ،راديولوژ

 ،عهالو آزماياال اه

فالار

 ،فوريالتهالا

و بشداشت دهان.

 -1-9افقادی که قبل از تاری

 63/11/1فار التحصگل شده اند.

 -2-9افقادی که بعد از تاری

 63/11/1فار التحصگل شده و در آزمون سال  64شقکت نموده اند.

-3-9اتباع خارجی دارای شناسنامه ایقانی در زمان فار التحصگهی .
 - 7مدارو و مستنداي  2سال ساباه كار بالگن
كارشناس

قابل قبول نم

ويژه ،رشته شقستار

بالا مالدرو كارشناسال

(سالاباه كالار قبالل از اتمالا دوره

باشد) برراي کليره پذیرفترهشردگان  4رشالته  :شقسالتار

مقاقبتشا

مقاقبتشالا

ويژه نوزادان ،شقستاری اورژانس و تکنولوژی گقدش خون

ب  :مدارك مورد نياز براي سهميه رزمندگان
 -1كهگه مدارو مورد نگاز در بند ال
مدارو نااندهنده ووعگت داوطهب جشت استفاده از سشمگه رزمندگان .

 -2اصل وكپ

ج  :مدارک مورد نياز برای پذیرفته شدگان دانشگاههای علوم پزشکی بقيه ا ...و ارتش
-1كهگه مدارو مورد نگاز در بند ال
-2اصل تکم کارگزینی یا مدرکی که نااندهنده ووعگت استخدا (رسمی،شایور) میباشالد .مالدرت
ارا ه شده میبایست در سال  64صادر شده باشد.

د  :مدارك مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان با آزمون ورودي و بردون
آزمون
-1كهگه مدارو مورد نگاز در بند ال

(ایم شذیقفته شدگان نگاز به ارا ه طقت نگقوی انسانی ندارند)

 -2نامه تأیگدیه از دانا اه محل تحصگل مبنی بق کسب رتبه بقتق بقاساس آ گم نامه " تسشگل ادامه
تحصگل داناجویان ممتاز و استعداد درخاان به مااطع باالتق تحصگهی مصوب " 86/11/21

تذكرات مهم:
 -1عد مقاجعه و ثبتنا هالق يالك از شذيقفتاله شالدگان در تالاري هالا

ماالقر باله منزلاله انصالقاف بالوده و

هگچ ونه اعتقاو

در ايم مورد شذيقفته نخواهد شد.

 -2شذيقفتهشدگان

كه شس از ثبت نا در دانا اه انصقاف دهند يا جشت ثبت نالا مقاجعاله ننماينالد ،

تق شقكت در آزمالون ورود

سالال بعالد وزاري بشداشالت بالقا

ايالم ماطالع را ندارنالد  .البتاله شذیقفتاله

شدگان دانا اههایی که بصوري ششقیه ای شذیقفته شدهاند مامول ایم بند نمیشوند.
 -3داوطهبان

كه عموه بق آزمون وزاري بشداشت و درمان در آزمون كارشناس

سايقمقاكز نگز شذيقفته شدهاند مهز باله ثبالتنالا در يكال
شدن ثبتنا در هق دو محل ،قبول
تحصگل كان لم يكم تها

م شود.

آنشا در رشتههالا

از دو محالل مال

ارشد وزاري عهو يالا

باشالند و در صالوري محالقز

مقبالوط باله وزاري بشداشالت در هالق مقتهاله از

–4شذيقفته شدگان استعدادها

درخاان با آزمون از طقيالق وارد نمالودن كالد ره گالق

نتگجاله خالود را

مااهده خواهند نمود.
 -9يك
م

از شقايط شذیقش در سشمگهها

رزمندگان و اسالتعدادهای درخاالان كسالب تدنصالاب الز

باشد ،لذا در صورتگكه داوطهبالان ایالم سالشمگههالا تالد نصالاب الز را كسالب نکالقده ،تالا ز شالقايط

شذیقش در ايم سشمگه نبوده است.
البته ممكم است به دلگل اینکه نفقاي باالتق ايم سالشمگه تالا ز نمالقاي بالاالتق بالوده و ظقفگالت تكمگالل
شده است،تعداد

از متااوگان ايم سشمگهها عه

رغم كسب تدنصاب جالز شذيقفتالهشالدگان قالقار

ن قفته باشند.
-7اعم اسام
شالالذيقش نشالالاي
دانا اهشا

شذيقفته شدگان دانا اهها

ع.پ .باگه هللا و ارتال

ايالالم افالالقاد منالالوط بالاله تايگالالد نشالالاي

بصالوري ماالقوط مال

باشالد .

دانا ال اه بالالوده و در صالالوري عالالد تايگالالد از سالالو

مذكور ،شذيقش شان لغو گقديده و مطابق ماقراي با داوطهب بقخورد خواهد شد .

مركز سنجش آموزش پزشكي

