
٠ 
 

  بسمه تعالی
  

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  
  ٢١/٢/١٤٠١  تاريخ              ٦اطالعيه شماره 

  
  

  ارشد  یآزمون كارشناس زمان برگزاری و  ، معدلامکان تصحيح سهميه رزمندگان و ایثارگراندر خصوص 

  ١٤٠١سال یگروه پزشكی رشته ها
  

  

  :د رسانبه اطالع مي، کليه داوطلبانآرزوي توفيق و بيكران به درگاه ايزد منان  با سپاس

 برگزار خواهد شد.طی نوبت های صبح و عصر  ١٤٠١سال خرداد  ٦و  ٥های در تاریخآزمون  ،طبق اعالم قبلی -1

 باشد.می ٢شماره های هر گروه به شرح جدول نوبت برگزاری آزمون -2

داوطلبانی که دانشجوی سال اخر  باشند.میبه هنگام دریافت کارت ورود به جلسه يح معدل خود کليه داوطلبان مجاز به تصح -3

اند، همزمان با دریافت نهایی نموده ٣١/٢/٤٠١، معدل خود را تا تاریخ  ٣١دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه  ٧- ٣بوده و طبق بند 

   مانه وارد نمایند.بایست در ساکارت ورود به جلسه آزمون نمره معدل خود را می

ویا تصحيح سهميه مورد استفاده به  رزمندگان و ایثارگرانسهميه  ایثارتصحيح کد لزوم  براز داوطلبان مبنی اعالم برخی در پی  -4

گان غير واجد شرایط شدن استفاده از سهميه رزمندگان بر اساس اعالم ار - باعالم دیر هنگام ارگان مربوطه و یا  - الفدليل 

- ، تصحيح سهميه نيز امکانپذیر شود. لذا داوطلبان میدر طول مدت دریافت کارت ورود به جلسهشرایطی فراهم شد تا ، مربوطه

 توانند در این مدت عالوه بر معدل  سهميه خود را نيز تصحيح نمایند.

 باشد. می ١به شرح جدول شماره  حاضر،زمان بندی بر اساس شرایط جدول  -5

اینترنتی گاه یپا و یا ابالغ جدید، بالفاصله مراتب از همين سامانه بندی، برنامه زمانيير در روند موجوددر صورت ایجاد هر گونه تغ -6

بار سامانه مرکز سنجش پزشکی مالحظه  ٢شود هر هفته تاکيد می اطالع رسانی خواهد شد. مرکز سنجش آموزش پزشکی

   .داده نخواهد شدهرگونه تماس یا مراجعه جهت اطالع از زمان بندی، پاسخ شود. 

  

  ١جدول شماره 

  http:// sanjeshp.ir :   یت مركز سنجش آموزش پزشكیآدرس سا

  رد.يگیم در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعيه ها وسایر هيكل

  (بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود)
  خیتار

  معدل تصحيح - سهميه حيتصح –کرونا  یماريب یفرم خود اظهار ليتکم

  ر اطالعات مربوط به آزمونیرگه راهنما و ساب - ع كارت ورود به جلسه آزمونیتوز
  ۴/٣/۴٠١لغایت  ١

  ۶/٣/۴٠١و  ۵  شنبه و جمعه)۵ یصبح و عصر روزها یهانوبت یآزمون (ط یبرگزار

  ٧/٣/۴٠١   هياول دياعالم كل

  ١٠/٣/۴٠١  ینترنتیامهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت 

  401/3/25  یینها دياعالم كل

  رشیپذ تيظرف و رندهیپذ یهادانشگاه ییهان یاعالم اسام

  کليه داوطلبان انتخاب رشته  زمان– مرحله اول یعلم کارنامه

  انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون

  نيمه اول تيرماه

  

  نيمه اول تيرماه     sanjeshp.irاد درخشان در سامانه استعد سهميه یمتقاضداوطلبان  ثبت نام 

  نامه استعداد درخشان  نیياستفاده از آ طیواجد شرا انيمراجعه متقاض زمان

   - ليدانشگاه محل تحص به(با آزمون و بدون آزمون) 

  شود با دانشگاه محل تحصيل جهت مراجعه حضوری یا غير حضوری، هماهنگی

  نيمه اول تيرماه  

  نامه استعداد درخشان  نیياستفاده از آ طیشرا نیواجد یارسال اساممهلت 

  یبه مرکز سنجش آموزش پزشک لي(با آزمون وبدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحص
  ١٠/۵/۴٠١لغایت  ۴/۴٠١/٢٠

  نيمه اول تيرماه  )درخشان استعداد هيسهم و مجاز داوطلبان هي(کل انجام انتخاب رشته محل



١ 
 

 یاجتماع یددکارمرشته  و ارتش – هللا هيبق - دانشگاه شاهد  انيمتقاض یاعالم اسام

  مرحله دوم) ی(جهت برگزار یتوانبخش علوم دانشگاه
١٩/۵/۴٠١  

 یاجتماع یرشته مددکار- ارتش –هللا  هيبق - دانشگاه شاهد  انيمرحله دوم متقاض یبرگزار

  یتوانبخش علوم دانشگاه
٢۴/۵/۴٠١  

  نيمه دوم شهریور ماه  یینها کارنامه – شدگان تهرفیپذ یینها یاعالم اسام

  دانشگاهها در شدگان رفتهیثبت نام پذ
زمان مربوطه  نيمه دوم شهریور ماه

  شد اعالم خواهد

  

  

  

  

  

  مرکز سنجش آموزش پزشکی

 ٢جدول شماره 
  

  ۵/٣/۴٠١- شنبه۵صبح نوبت   ۵/٣/۴٠١- شنبه۵عصر نوبت   ۶/٣/۴٠١- صبح جمعهنوبت   ۶/٣/۴٠١- عصر جمعهنوبت 

  ل شام مجموعه تغذیه
 . علوم تغذیه، ١
. علوم تغذیه در بحران و حوادث ٢

 غيرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، ٣
  . تغذیه بالينی٤
  . تغذیه ورزشی٥

مجموعه علوم آزمایشگاهی 
  شامل:  )٣(
  . قارچ شناسی، ١
  . ميکروبشناسی، ٢
  . ویروس شناسی پزشکی، ٣
 . انگل شناسی ٤

  شامل : مجموعه پرستاری
.پرستاری ٢ی اورژانس، .پرستار١ 

.پرستاری داخلی ٣توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، ٤جراحی، 

. روان ٦.پرستاری سالمت جامعه، ٥
. ٨.پرستاری کودکان، ٧پرستاری، 

.پرستاری مراقبتهای ٩پرستاری نظامی، 
.پرستاری مراقبتهای ویژه ١٠ویژه، 

  .مدیریت پرستاری١١نوزادان، 

  شامل : آموزش پزشکیعه مجمو
. یادگيری الکترونيکی در ٢آموزش پزشکی، .١

. تکنولوژی آموزشی در علوم ٣علوم پزشکی، 
 پزشکی 

 )٢مجموعه علوم آزمایشگاهی (
  شامل: 

.خون ٢. ایمنی شناسی، ١
شناسی آزمایشگاهی و بانک 

 خون( هماتولوژی)

  شامل : مجموعه مامایی
 . مامایی،١ 
  . مشاوره مامایی٢

 متپدافند غيرعامل در نظام سال

 شامل: مجموعه بهداشت محيط
 م شناسی محيط، س –. بهداشت محيط ١
دیریت م –. مهندسی بهداشت محيط ٢

 پسماند، 
  . مهندسی بهداشت محيط٣
و  بهره برداری -. مهندسی بهداشت محيط٤

  نگهداری از تاسيسات بهداشتی شهری
  هداشت پرتوهاب –. بهداشت محيط ٥

  شامل: مجموعه فيزیوتراپی
 یوتراپی. فيز١ 
 . فيزیوتراپی ورزشی٢

 فناوری اطالعات سالمت اپيدميولوژی

  شامل : مجموعه روانشناسی
.بهداشت روان، ٢.روانشناسی بالينی، ١
.روانشناسی ٤.روانشناسی سالمت، ٣

 بالينی کودک و نوجوان

 نانو فناوری پزشکی  ارزیابی فناوری سالمت دارویی دریاییطبيعی و ترکيبات 

  شامل : )١مایشگاهی(مجموعه علوم آز
  . بيوشيمی بالينی، ١
  .زیست فناوری پزشکی، ٢
  .ژنتيک انسانی ٣

   ارگونومی   تکنولوژی گردش خون
  شامل: مجموعه فيزیک پزشکی

. رادیبولوژی و حفاظت ٢فيزیک پزشکی . ١ 
 پرتوئی

 اتاق عملتکنولوژی     اقتصاد بهداشت  سم شناسی 

   )اعضای مصنوعی و وسایل کمکیو پروتز(ارتز     اکولوژی انسانی   شيمی دارویی

  و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت   انفورماتيک پزشکی   علوم و صنایع غذایی

  بهداشت و ایمنی مواد غذایی   زیستی  آمار  فن اوری تصویربرداری پزشکی

  بينایی سنجی   آموزش هوشبری  فيزیولوژی

  ی و کنترل ناقلين بيماریهابيولوژ   علوم تشریحی  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 
(سالمت و  ژورناليسم پزشکی

   رسانه)
  تاریخ علوم پزشکی 

مدیریت خدمات بهداشتی و 
  شنوایی شناسی   سالمت سالمندی   درمانی

و مهندسی بهداشت حرفه ای 
  کاردرمانی   سالمت و ترافيک  ایمنی کار

  گفتاردرمانی   مت و رفاه اجتماعی سال  ميکروبشناسی مواد غذایی

  مهندسی پزشکی (بيومواد)   مددکاری اجتماعی 

     مدیریت توانبخشی 

مدیریت سالمت، ایمنی و  
  محيط زیست

 
  

مهندسی پزشکی  
  (بيوالکتریک)

 
  


