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 98نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال
 ایت شناسنامهالف:مشخصا

  نام
 

 نام خانوادگي
 

 نام پدر
 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

 جنسيت
 

 تابعيت
 

 تاهل
 

 اه محل قبولی در صورت خارجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگ غير ايرانيايراني / دانشجوي 

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  (تابع كشور )براي تبعه خارجي

 تاري  تولد
 

 (كم شنوا-كم بينا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابيناي مطلق-هيچكدام ) نوع معلوليت مشخص شود :  معلوليت

 در صورت نياز به منشي ارسال همزمان اسكن اصل معرفي نامه 

 بلی/ خير  شینيازمند به من

 بلی/ خير داوطلب چپ دست

 

 آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 

 شهر
 

 آدرس پستي دقيق )شامل منطقه، كوچه و
(پالد   

 كد پستي
 

 زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

 تلفن همراه
د. باش پيام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نياز به ارسال پيامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد.  

 در هر زمان این شماره تغيير پيدا کرد حتماً به مرکز سنجش ارسال شود. 

  پست الكترونيكي
از  این آدرس بسيار مهم می باشد به دليل اینکه در صورت نياز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ،

 طریق این ایميل قابل قبول خواهد بود

........ @...... 

 

 ايمشخصات سهميهج:

 نوع سهميه
 

 1-آزاد شامل :
ادیع-1-1     
ارتش )پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه(-آزاد-2-1     
بقية هللا)پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه(-آزاد -3-1     
  (اد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفيتاستعد-آزاد-0-1   
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفيت( -آزاد -0-1     

 2-رزمندگان و ایثارگران %25: 
 3- رزمندگان و ایثارگران %5:

 / ایرارگران  اننوع سهميه رزمندگ

 حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیت

 
 شامل:   %25ران رزمندگان و ایثارگ-1
 رقمی 12رهگيری با کد- %81با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یرارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-1
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %81با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 یرارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ا -با کد ملی - %91با حد نصاب -فرزند شهيد -3
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  همسر شهيد-0
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  و  باالتر %20جانباز -0
 ارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ایر -با کد ملی - %91با حد نصاب  %20جانباز کمتر از -6
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  و  باالتر %20فرزند جانباز -9
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  و  باالتر %20همسر جانباز -8
 امور ایرارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و  -با کد ملی - %91با حد نصاب  -آزاده-9
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  همسر آزاده-11
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 رگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرا -با کد ملی -%91با حد نصاب  همسر مفقود االثر-12
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- 13
 
 شامل:  %5رزمندگان و ایثارگران -2
 رقمی 12با کدرهگيری - %91با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یرارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا-1
 رقمی 12با کدرهگيری  - %91با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یرارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند-2
 باکدملی- %91با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 
 باکدملی- %91با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند-0
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران - با کد ملی - %91اب با حد نص -%20جانباز کمتر از  همسر-0
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  -%20جانباز کمتر از  فرزند-6
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %91با حد نصاب  %20جانباز کمتر از -9

 دگی خود فرد رزمنده نام و نام خانوا
 

 کدملی خود فرد رزمنده 
 

/ درصد جانبازي /مدت مدت رزمندگي
  آزادگي
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در یا ایرارگران  دگاناستفاده از سهميه رزمن
  ساير مقاطع طي ساليان گذشته

 مقطع مشخص شود -در صورتيکه از این سهميه قبال استفاده شده قيد شود

 ناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایرآزمون سراسری/ کاردانی/ کارش در مقطع

 كد ايرارگري
و  ، ایرارگران )مخصوص متقاضيان رزمندگان 

همسر و فرزند آنان که صرفا  دارای مدت 
 (حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.

 (202020202011)به عنوان مرال:      11 با پيش کد ستاد کل نيروهای مسلح -1

 (321136093109)به عنوان مرال:                                 3 ا پيش کدب ارتش -2

 (021012112183)به عنوان مرال:                  0 با پيش کد سپاه پاسداران -3

 (010122113883)به عنوان مرال:            0 با پيش کد نيروی مقاومت بسيج -0

 (916199006380عنوان مرال: )به                 6 با پيش کد وزارت دفاع -0

  (982101111661)به عنوان مرال:                                9با پيش کد ناجا  -6

 (011116610011  به عنوان مرال:)     00با پيش کد جهادگران جهاد کشاورزی -9

 .پ .صيل در دانشگاه عمتقاضی ادامه تح
ویژه عضو رسمی نيروهای هللا )بقيه 
 (  مسلح

 يربلی/خ
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ح(نيروهای مسلويژه نوع سازمان )
برای متقاضيان تحصيل در ع.پ. بقيه هللا و  

 ارتش
تذکر مهم: خود داوطلب باید جزء نيروهای 

 مسلح باشد

 شامل : 
 وزارت دفاع-1
 سپاه-2
 ارتش-3
 نيروي انتظامي-4

 .انشگاه عمتقاضی ادامه تحصيل در د
 (ارتش ميباشم )ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

 بلی/خير

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

  راهنما بر اساس جدول شماره یک دفترچهمجاز  مقطع تحصيلي قبلي
 مقطع کارشناسی قيد شود.

ه ای مقاطع باالتر قابل قبول است) مانند رشته آموزش در صورتيکه برای رشت
 پزشکی( مقطع مد نظر مجاز، قيد شود

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي)مقطع قبلي( 
 است(درج شده 3های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شماره)رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

 1دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي)مقطع قبلي( 
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری دارید.  )

 است(درج شده 3های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شمارهرشته
 

 (دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي
  است(درج شده 0های محل تحصيل در جدول شماره)دانشگاه 

 1حل تحصيل)مقطع قبلي(دانشگاه م
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری بجز کاردانی دارید. )

 است(درج شده 0های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه
 

 تاري  شروع به تحصيل مقطع قبلي
 

 تاري  فراعت از تحصيل مقطع قبلي
 

 ( 31/6/98يا تا  29/12/99التحصيل / ترم آخر )تا : فارحوضعيت تحصيلي
 

 صحيح -معدل كل مقطع قبلي 
 -12داوطلب ایرانی : حداقل 

 -14داوطلب پرستاری ع.پ ارتش حداقل 
 دانشجوی سال آخر معدل واحدهای گذرانده

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
 

  صحيح - کاردانیمعدل كل مقطع 

  اعشار - کاردانیعدل كل مقطع 

 : وضعيت نظام وظيفه

 پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل مدارک مربوطه پس از 
 هوشمند كارت پايان خدمت-1

 پزشكيدایم هوشمند كارت معافيت -2
 كفالت دایم هوشمندكارت معافيت -3
 زمان صلح دایم هوشمندكارت معافيت -4

  ايثارگران دایم هوشمندكارت معافيت -5
 موارد خاص دایم هوشمندكارت معافيت -6
 و قبل از آن 1352متولدين سال -7

 و قبل از آن 1342متولدين سال -8
 پرسنل پايور شاغل در نيروهاي مسلح-9

 هولوگرام دار بدون غيبت مشمول داراي برگه معافيت موقت-11

 كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي )بدون غيبت(-11
 داراي دفترچه آماده به خدمت-12
 داراي گواهي مشمول متعهد خدمت-13

 29/12/96حداكثر تا تاريخ  آخردانشجوي ترم -14
 31/6/97دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -15

 طلبه-16
 پايان مي يابد 31/6/97كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -17
 پايان مي يابد31/11/97كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -18

 دانشجوي انصرافي-19
 ل خدمتسرباز وظيفه در حا-21
  کسالهیرصت ف-21

 دفترچه  1از جدول شماره  1 نام رشته امتحاني

 دفترچه 1از جدول شماره  2 نام رشته امتحاني

 دفترچه 5از جدول شماره  حوزه امتحانی

 بله /خير شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتيجه آزمون در سال 

 دقيقا تایپ شود  دارید؟ به جز کارشناسی فوق الذکر آیا مدرک تحصيلی دیگری
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 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصيلی

، داروسازي، ، دندانپزشكيپزشكي: جزء رشته های مشمول طرح نيروی انسانی
هاي ، فوريت، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، راديولوژيپرستاري
 رستاري دندانپزشكي و بهداشت دهانپزشكي، پ

 

معافيت از طرح،  داراي-بام، تاكنون شروع نكرده -الف:  وضعيت طرح نيروی انسانی
كنم، دوره را متعاقبا  شروع مي-هدر حال گذراندن طرح، -د، 31/6/99اتمام طرح تا -ج
 در حال حاضر دانشجوي ترم آخر -وداراي پايان طرح،  -ن

 پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی تحویل مدارک مربوطه

 تاری  شروع دوره طرح
 

 تاری  پایان دوره طرح
 

 بله /خير استفاده کرده اید؟ شرایط استعداد درخشان آیا سال گذشته از

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %11با آزمون --1
  %11بدون آزمون -2
 اقد رشته همنام در مقطع ارشد()مخصوص رتبه اول ف%21با آزمون -3

 دانشگاه محل قبولی و نوع پذیرش )رایگان، شهریه پرداز( -در صورت پذیرش
 

 

 ها:اطالعات کد رهگيری و ثبت نام

رقمي  16كد  کد رهگيری  

 تاری  ثبت نام
 

 ساعت ثبت نام
 

 
به دقت مطالعه ، سال آینده سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه و همچنين اطالعيه های مرکز  اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام

 نمایم. 
ت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارد موجود و مفاد دفترچه، تكميل نموده و در صورت وجود هر گونه مغاير

اسکن ناخوانا(، مسئوليت آنها به عهده اينجانب خواهد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و یا حتی پذيرفته شدن یا ارسال نکردن مدارک )حتی 
 در آزمون نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي كان لم يكن تلقي ميگردد. 

 
 
 

 مي پذيرم
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