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  بسمه تعالی
  

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  
  ٢٨/٣/١٤٠١تاريخ                   ١٠  اطالعيه شماره

  

     استعداد درخشان  استفاده از سهميه متقاضياندر خصوص 

   ١٤٠١ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال یآزمون كارشناس

استفاده از سهميه  و واجدین شرایط متقاضيانبه اطالع  نداوطلباآرزوي توفيق براي تمامي  و بابا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 

   :رساندیم، ٤٠١سال  استعداد درخشان

تسهيل تحصيل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت  نامهآیينمفاد به دقت بایست داوطلبان پيش از ثبت نام می -1

دفترچه راهنمای ثبت نام شورای هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت ، ٣٠/١٠/٩٧بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

های بعدی را مطالعه و اطالعيه) ٢٤الی ٢١(صفحات  ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضی سهميه استعدادهای درخشان -ب -١٣بند 

 نمایند. در صورت واجد شرایط بودن، اقدام به ثبت نام این مرحله نمایند.

 جدول زمان بندی مراحل استعداد درخشان بر اساس شرایط کنونی به شرح زیر می باشد: -2

  جدول زمانبندي آزمون (بر اساس شرايط كنوني)
  http:// sanjeshp.ir آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  : 

  گيرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعيه ها وساير كليه
  (بجز مواردي كه در سامانه، ساعتي براي آن اعالم شود)

  تاريخ

  ٦/٤/٤٠١لغايت  ٤  كارشناسي ارشد/ارشد/ sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه  ي سهميهمتقاضداوطلبان  ثبت نام 
انتخاب رشته  - مجازطلبان كليه داوانتخاب رشته  زمان– مرحله اول يعلم كارنامه -رشيپذ تيظرف و رندهيپذ يهادانشگاهيي هان ياعالم اسام

  محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون
  نيمه اول تيرماه

  
با دانشگاه محل  -ليحل تحصدانشگاه م به(با آزمون و بدون آزمون)  نامه استعداد درخشان نيياستفاده از آ طيواجد شرا انيمراجعه متقاض زمان

  شود تحصيل جهت مراجعه حضوري يا غير حضوري، هماهنگي
  ١٨/٤/٤٠١لغايت  ١١

به مركز سنجش  ليل تحصنامه استعداد درخشان (با آزمون وبدون آزمون)توسط دانشگاه مح نيياستفاده از آ طيشرا نيواجد يمهلت ارسال اسام
  يآموزش پزشك

  ١٠/٥/٤٠١لغايت  ٢١/٤/٤٠١

  ١٩/٥/٤٠١  مرحله دوم) ي(جهت برگزار يتوانبخش علوم دانشگاه ياعاجتم يرشته مددكار و ارتش – اهللا هيبق -دانشگاه شاهد  انيمتقاض ياعالم اسام
  ٢٤/٥/٤٠١  يتوانبخش علوم دانشگاه ياجتماع اريمددك رشته-ارتش –اهللا  هيبق -دانشگاه شاهد  انيمرحله دوم متقاض يبرگزار

  نيمه دوم شهريور ماه  يينها كارنامه – شدگان رفتهيپذ يينها ياعالم اسام

اند، ضيان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون ثبت نام نموده و کد رهگيری دریافت نمودهاکليه متق -3

از طریق گزینه کارشناسی ارشد/ارشد /  sanjeshp.irسامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در مقرر زمان طی بایست مطابق می

  نسبت به ثبت نام این سهميه اقدام نمایند.الف 

  

 



٢ 

 

و فاقد کد  نشدهآزمون کارشناسی ارشد  موفق به ثبت نام افراد متقاضی سهميه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که -4

 sanjeshp.ir سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  ازدا ابت تير ماه جاری ٦لغایت  ٤تاریخ از بایست می ،هستند رهگيری

 ثبت نام نهاییپس از و  ثبت نام  اوليه را انجام دهند گزینه ب /ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون، /ارشد کارشناسی ارشد//

نسبت به ثبت نام استعداد در گزینه الف در همان زمان با وارد نمودن کد رهگيری  بالفاصله ،از گزینه ب دریافت کد رهگيری و

  درخشان اقدام نمایند. 

. لذا دقت الزم در ورود باشدپذیر بوده و قابل ویرایش نمیفقط یکبار انجام(گزینه ب) برای این افراد ثبت نام آزمون  بسيار مهم:

تا پایان ثبت نام (گزینه الف)ثبت نام استعداد درخشان ولی مرحله  .بعمل آید اطالعات بخصوص دانشگاه محل تحصيل و رشته

  باشد.قابل ویرایش میمرحله استعداد درخشان، 

 
جهت ارائه  خودمحل تحصيل با دانشگاه  الزم راهماهنگی بایست کليه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون می -5

با دانشگاه  زمان مندرج در جدول فوقانجام دهند. (برای انجام امور بصورت حضوری یا غير حضوری در  دانشگاهمدارک و ثبت نام در 

 هماهنگی شود).

 باشد.می ،سامانه مرکز سنجشاعالم شده د در تاریخ توسط خود داوطلبفقط محل همزمان با سایر داوطلبين عادی انتخاب رشته -6

تکميل  همانند داوطلبان عادی داوطلبان سهميه استعداد درخشان با آزمون، فقط یک فرم انتخاب رشته محل  بسيار مهم:

  خواهند نمود.

با توجه باشند. این افراد بایستی فرم مجزا برای انتخاب رشته محل می ٢دارای  بدون آزمونداوطلبان سهميه استعداد درخشان  

  فرم صحيح را تکميل کنند. خود، و تقاضای به شرایط ثبت نامی 

متقاضيان واجد شرایط استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون، فرم مخصوص انتخاب تعدادی از متاسفانه دوره گذشته 

  رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون را تکميل ننموده و این فرصت را از دست دادند. 

 باشد. امکان پذیر نمی ،انشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکیتغيير سهميه استعداد درخشان پس از معرفی د -7

زمون را انجام داده و در جلسه آزمون نيز شرکت نموده باشد ولی توسط دانشگاه معرفی وطلب ثبت نام استعداد درخشان با آاگر دا -8

 نخواهد شد.نشود، به دليل عدم معرفی و تایيد توسط دانشگاه، این سهميه برای او اعمال 

سال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي (مدارك ٢ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل عالي برنامهبر اساس مصوبات شوراي -9

هاي بيمارستاني جهت پذیرش مقطع كارشناسي ارشد برای ) در بخش١مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره

 -پرستاری اورژانس د -هاي ويژه نوزادان، جپرستاري مراقبت-هاي ويژه، بپرستاري مراقبت-اي الفهکليه داوطلبان متقاضی رشته

 باشد. ضروري ميتکنولوژی گردش خون  -همدیریت پرستاری 

 سال سابقه كار باليني داشته باشند. ٢بايست مي ٣١/٦/١٤٠١واجدين شرايط حداقل تا تاريخ  -تذكر مهم: الف

ها را انتخاب نمایند. برای توانند این رشتهو ماقبل آن در صورت واجد شرایط بودن، می ٣١/٦/١٣٩٩تاریخ  التحصيالنفارغ -ب

دو ساله سابقه کار حق استفاده از شرایط آئين نامه مذکور بعد از سپری نمودن  ،و بعد از آن ١/٧/١٣٩٩آموختگان تاریخ دانش

به عهده و عواقب بعدی عدم رعایت این امر مسئوليت باشد. حفوظ میبراساس ضوابط آزمون همان سال شرکت در آزمون، م

   باشد.خود داوطلب می
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بعد از قسمت مشخصات داوطلب ی جدول در قسمت ورود اطالعات، اطالعات خود پس از ثبت نهایی دقت نمایندداوطلبان متقاضی  -10

افرادی که باشد. میاین سهميه شود که به منزله ثبت اطالعات در قسمت استعداد درخشان ثبت می (بر اساس فرم ثبت نام)

 بایست هر دو ردیف در جدول ثبت شود.هميه با آزمون و بدون آزمون را انتخاب نمایند، میهر دو س

سامانه در صورت انصراف از سهميه، با انتخاب گزینه حذف، کليه اطالعات و جدول مربوطه حذف خواهد شد و هيچ اطالعاتی در **

  گردد.مرکز سنجش ثبت نمی

بایست در قسمت ورود اطالعات، تصحيح الزم را وارد کرده و دوباره گزینه در صورت نياز به ویرایش و تصحيح اطالعات، داوطلب می**

 قسمت مربوطه با تصحيحات جدید ثبت شود.  مندرج درتا جدول  را اعمال نمایدثبت نهایی 

 

 

باشد. لذا در صورت هر گونه تغيير در هر یک از مراحل، مراتب زمانبندی اعالم شده بر اساس شرایط کنونی میالزم به ذکر است  -11

  از طریق همين سامانه اعالم خواهد شد.

  

  مرکزسنجش آموزش پزشکی
  
 


