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  بسمه تعالی
  
 

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی
  

  ۶/۵/٩٩تاريخ                  ٢١اطالعیه شماره 
  

آزمون كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با در خصوص 
   ٩٩ سال

  
  

  

   :رساندکلیه داوطلبان آزمون می به اطالع ،آرزوي توفیق و بابا سپاس بیكران به درگاه ايزد منان   

، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت ا آزمون و بدون آزمون واجد شرایطقضیان استعداد درخشان باکلیه مت-١
از سامانه مرکز جاری  ماه مرداد ١٤لغایت  ١٢ تاریخ از بایستمی ،اندنام نموده و کد رھگیری دریافت نموده

  اقدام نمایند. گزینه الف با انتخابنسبت به ثبت نام این سھمیه  sanjeshp.ir آموزش پزشکی سنجش 

آزمون کارشناسی  ثبت نامبه موفق  واجد شرایط کهمتقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون  افراد- ٢
را  نه بیگزن کار  ای انجام دھند.برایرا اولیه  ثبت نام  ابتداالذکر طی زمان فوق بایستمی ،نشده اندارشد 
با از طریق گزینه الف در ھمان زمان  دریافت کنند. سپس کد رھگیریو  کردهنھایی نام را ثبت و کرده  انتخاب

   نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.وارد نمودن کد رھگیری 
- مرحله الف قابل ویرایش می لیوباشد. بوده و قابل ویرایش نمی پذیرانجامفقط یکبار بسیار مھم: مرحله ب 

 باشد.

 ٢٢/٥/٩٩لغایت  ١٩/٥/٩٩بایست از تاریخ میکلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون -٣
به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه  پزشکی، جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش

 نمایند.
   ه مرکز سنجشاناعالم شده در سامھای انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخ- ٤

  گردد.)اطالع رسانی میمرکز سنجش ھای یاد شده از طریق سامانه .(البته ھر گونه تغییر در زمانخواھد بود

درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییر سھمیه استعداد - ٥
   امکان پذیر نمی باشد.

واھد ز طریق ھمین سامانه اطالع رسانی خر صورت ھرگونه تغییر در مراحل، زمان یا روند موجود، مراتب اد- ٦

 شد. 
  

  
  مرکز سنجش آموزش پزشکی


