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٢۵/٠٨/١٣٩٣ 
 دارد

  
  خیلی مهم
کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کشور،علوم بهزیستی و 

  ،شاهد،سازمان انتقال خون و انستیتو پاستور ایران،دانشگاه تربیت مدرس)عج...(توانبخشی،ارتش،بقیه ا
                                                                                                                                              

  با سالم و احترام
جهت متقاضیان استفاده از   94با توجه به مکاتبه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص آزمون کارشناسی ارشد سال       

اساس آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و تسهیالت ادامه تحصیل ویژه دانشجویان استعداد درخشان بر 
خواهشمند است نسبت به اجراي . موارد ذیل اعالم می گردد 21/10/89استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصیلی مصوب 

  .صحیح موارد آیین نامه و اطالع رسانی دقیق به دانشجویان اقدام الزم به عمل آید
می بایست حتماً در آزمون ثبت نام نموده و متعاقباً نیز ) با آزمون و بدون آزمون(خشانمتقاضیان سهمیه استعداد در -1

 .به اطالعیه هاي بعدي که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم می شود مراجعه نمایند
التحصیالن هر تعداد فارغ )برتر فارغ التحصیالن% 10رتبه اول یا (براي استفاده از تسهیالت با آزمون و بدون آزمون  -2

 .باشد نفر 5ورودي می بایست حداقل 
تنها رتبه هاي اول در هر ورودي می توانند متقاضی استفاده از تسهیالت ورود بدون آزمون باشند لذا از معرفی افراد  -3

حتی اگر رتبه اول آن ورودي نخواهد از تسهیالت ورود بدون آزمون .با رتبه اي به غیر از رتبه اول اجتناب شود
 .تفاده نمایداس

با توجه به اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، مالك ورودي مشترك بر اساس کد ورودي داوطلب می باشد به  -4
عبارت دیگر رتبه اول در بین فارغ التحصیالن هر کد ورودي می توانند متقاضی استفاده از تسهیالت بدون آزمون 

 .باشند
  برتر% 10ی بایست در دوره کاردانی نیز به لحاظ معدل جزءفارغ التحصیالن رتبه اول کارشناسی ناپیوسته م -5

 .فارغ التحصیالن هم رشته هم ورودي باشند 
با توجه به اینکه در مورد ورود بدون آزمون بر اساس آیین نامه، متقاضی می بایست در رشته همنام خود به تحصیل  - 6

در  پیشنهاد می گرددود در اولویت است لذا بپردازد و همچنین رتبه اول هر دانشگاه براي پذیرش در دانشگاه خ
مورد رشته هایی که ارشد آنها وجود نداشته یا در دانشگاه هایی که پذیرش ارشد ندارند متقاضیان رتبه اول این 

جون در بعضی موارد داوطلب دانشگاه دیگر را انتخاب .رشته ها و این دانشگاه ها از سهمیه با آزمون استفاده نمایند 
 . به دلیل پذیرش رتبه اول همان دانشگاه حق داوطلب از بین می رودکرده و 

 . اتباع بیگانه مشمول تسهیالت بدون آزمون نمی گردند -7
در مورد جدول امتیازدهی ورود بدون آزمون،در قسمت امتیازات آموزشی عالوه بر امتیاز مربوط به کسب رتبه اول در  -8

 . جدول پیوست قید شده است 2-نیز جدیداً اضافه شده که در بند الف بین تعداد ورودي،امتیاز مربوط به عدد معدل
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در خصوص معرفی افراد واجد شرایط استفاده از تسهیالت با آزمون و بدون آمون در زمان مناسب و تاریخ هاي اعالم  -9
با امور همچنین هماهنگی الزم .شده از سوي مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام تا حقی از دانشجو ضایع نگردد

آموزشی هر دانشگاه بعمل آید تا نمرات دانشجویان و در نتیجه معدل آنان در زمان تعیین شده قابل محاسبه 
 .زیرا مرکز سنجش به معرفی افراد خارج از تاریخ هاي اعالم شده ترتیب اثري نخواهد داد.باشد

مراقبتهاي ویژه، ویژه نوزادان و  طبق اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی ،داوطلبان متقاضی رشته هاي پرستاري -10
 .سال سابقه کار بالینی با مدرك کارشناسی داشته باشند 2تکنولوژي گردش خون می بایست 

متقاضیان ورود بدون آزمون می توانند رشته همنام  94با توجه به اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی،از آزمون سال  -11
ه در مقطع کارشناسی ارشد هستند انتخاب نمایند و صرفاً براي دو خود را در کلیه دانشگاه هایی که داراي آن رشت

 .محل درخواست ندهند
 .پس از قبولی و اعالم اسامی افراد هر گونه تغییر رشته یا جابجایی در مقطع تحصیالت تکمیلی ممنوع می باشد -12
ت به دانشجویان رتبه اول توجه به این نکته که دانشجوي رتبه اول هر دانشگاه براي پذیرش در دانشگاه خود نسب -13

در یک دانشگاه اگر در . سایر دانشگاه ها در اولویت می باشد حتی اگر امتیاز وي نسبت به سایر متقاضیان کمتر باشد
یک رشته ورودي هاي متفاوت با کد پذیرش متفاوت باشند رتبه هاي اول هر یک از این ورودي ها می توانند براي 

ند ولی با توجه به ظرفیت محدود پذیرش در مقطع ارشد از بین این متقاضیان فردي ورود بدون آزمون درخواست ده
که امتیاز باالتري دارد جهت پذیرش در اولویت است و اگر امتیازات برابر بود معدل باالتر در اولویت بوده و در صورت 

 .برابري امتیازات و معدل هر دو نفر پذیرش خواهند شد
کارشناسی پیوسته به دالیل موجه و مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه خود یک ترم  واجدین شرایط که در مقطع -14

نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شوند در صورتی که نسبت به فارغ التحصیالن آن ورودي داراي  8کمتر یا بیشتر از 
ز سنجش آموزش پزشکی معدل باالتر باشند عالوه بر رتبه اول همان ورودي می توانند از طرف دانشگاه به مرک

 .معرفی شوند
در مورد دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته که حائز شرایط آیین نامه می باشند جهت معرفی یا عدم معرفی آنها براي  -15

 . استفاده از تسهیالت، نظر دانشگاه محل تحصیل نهایی مالك عمل خواهد بود
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