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اطالعيه شماره 1

در خصوص آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال95
«مركز سنجش آموزش پزشكي كشور »

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و تسليت به مناسبت ایام سوگواری رحلت پيامبر عظيم الشأن و شهادت
امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) ،با آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد سربلندي ،به
اطالع ميرساند زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشتههاي گروه پزشكي سال  95وزارت بهداشت
(سال تحصيلي  ،)95-96از تاريخ  94/11/1لغايت  94/11/11بوده و دفترچه راهنمای ثبت نام قبل از
شروع ثبت نام از تاریخ  94/11/11از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی
میباشد.
داوطلبان ميتوانند جهت دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام ،انجام ثبت نام و ارسال مدارك خود فقط از طریق
سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس http://sanjeshp.ir :اقدام نمايند .خواهشمند است
پيش از شروع ثبت نام موارد زير مورد توجه قرار دهند.
-1مدارک مورد نياز برای ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد سال  95عبارتند از ::
 -1-3اسكن يك قطعه عكس  3*4مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر  ،در ابعاد
 344*444پيكسل با فرمت  jpgو حداكثر حجم 04-144 kb
 -0-3اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر)
 -3-3اسكن اصل كارت ملي(هر دو سمت آن)
حجم هر يك از مدارك ميبايست  111-011 kbباشد.

 -0کسانی که در آزمون سال  94وزارت بهداشت شرکت نموده و در یکی از دانشگاههای علوم
پزشکی بصورت تحصيل رایگان پذیرفته شدهاند ولی پس از پذیرفته شدن ثبت نام ننموده و یا انصراف
دادهاند ،به دليل محروميت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند .اما پذیرفتهشدگان مراکزی که
تحصيل آنان بصورت پرداخت با شهریه بوده درصورت عدم ثبت نام یا انصراف ،مشمول محروميت یکساله
نمیباشند و مجاز به شرکت در این آزمون هستند.
 -3براساس اعالم اداره منابع انسانی و پشتيبانی ،داوطلبان رشتههاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي
انساني میتوانند صرفاً یکبار (یا در دوران دانشجوئی و یا اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل) در آزمون
مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند .مضافاً اینکه در صورت پذیرفته شدن در آزمون مذکور،
تعهدات مربوط به طرح نيروی انسانی مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي است .اطالعات تکميلی
در دفترچه راهنما اعالم خواهد شد.
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ضمناً مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات موضوع
قانون فوق الذکر ،برای افرادی که در سال  91به بعد به خدمت نظام وظيفه اعزام میگردند  01ماه می-
باشد که حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی بمدت  19و  11ماه نيز قابل قبول میباشد.
 -4در آزمون سال  ،95همانند آزمون سال  94برخی از رشتهها بصورت مجموعه بووده و براسواس ضووابط در
صورتيکه داوطلب واجد شرایط باشد ،میتواند در یک مجموعه که دارای چند رشته میباشد شرکت نماید.
اطالعات تکميلی در دفترچه راهنما اعالم خواهد شد.
-5همانند آزمون سال گذشته ،درصورتيکه داوطلب واجد شرایط باشد میتوانود در دو رشوته امتحوانی مجوزا
شرکت نماید.
 -6داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي میبایست همراه با سایر داوطلبان عادی کليه مراحل ثبت نام را بصورت کامل
انجام دهند .این داوطلبان متعاقباً ميبايست پس از مطالعه آيين نامه مربوطه و همچنين اطالعيه هاي
بعدي اين مركز ،درصورت احراز شرايط الزم  ،براساس دستورالعمل هاي بعدي اقدام نمايند.
 -7زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 03 ،95و  04اردیبهشت ماه سال  95خواهد بود.
 -1منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال  95از طریق سامانه اینترنتی مرکزسنجش آموزش پزشکی
به آدرس  http://sanjeshp.ir :قابل دسترسی میباشد.
ضمناً منابع امتحانی رشتههای( :تركيبات طبيعي و دارويي ريايي ،سم شناسي ،شيمي دارويي ،كنترل

مواد خوراكي و آشاميدني ،علوم داروهاي پرتوزا ،نظارت بر امور دارويي )،پس از دریافت از مراجع
مربوطه ،از طریق سامانه مذکور اعالم خواهد شد.
 -9تنها مرجع اعالم هرگونه اطالعات و تغيير ،سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ميباشد.
 -14رشتههاي امتحاني که تاکنون به این مرکز اعالم شده به شرح جدول زیر میباشد.
(درصورت هرگونه تغيير در رشتههای امتحانی ،اطالعات کاملتر در دفترچه راهنما و اطالعيههای بعدی
اعالم خواهد شد)
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جدول رشته های امتحانی
رشته امتحانی

ردیف

1

مجموعه بهداشت محيط:
سم شناسي محيط
مديريت پسماند
مهندسي بهداشت محيط

0

مجموعه پرستاري :
روان پرستاري
پرستاري داخلي  -جراحي
پرستاري سالمت جامعه
پرستاري كودكان
پرستاري نظامي
پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان
پرستاري توانبخشي
پرستاري اورژانس
پرستاري مراقبت هاي ويژه
پرستاري سالمندي

3

مجموعه علوم آزمايشگاهي(:)1
بيوشيمي باليني
زيست فن آوري پزشكي
ژنتيك انسانی

4

مجموعه علوم آزمايشگاهي(: )2
ايمني شناسي
خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
(هماتولوژي)

5

مجموعه علوم آزمايشگاهي(: )0
قارچ شناسي پزشكي
ميكروب شناسي
ويروس شناسي پزشكي
انگل شناسي

6

مجموعه علوم تغذيه :
علوم تغذيه
علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه
علوم بهداشتي در تغذيه

7

ردیف
14

ردیف

رشته امتحانی

37

اكولوژي انساني

رشته امتحانی
علوم داروهای پرتوزا

15

آمار زيستي

31

علوم و صنايع غذائي
(گرايش كنترل كيفي
بهداشتی)

16

آموزش بهداشت

39

فيزيك پزشكي

17

آموزش پزشكي

44

فناوري اطالعات سالمت

11

انفورماتيك پزشكي

41

فيزيوتراپي

19

برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي
در علوم پزشكي

40

فيزيوتراپي ورزشي

04

بهداشت روان

43

فيزيولوژي

01

بهداشت و ايمني مواد غذايي

44

كاردرماني

00

بينائي سنجي

45

كتابداري
پزشكي

03

تاريخ علوم پزشكي

46

مواد
کنترل
آشاميدنی

04

ترکيبات طبيعی و دارو دریایی

47

گفتار درماني

05

تكنولوژي تصويربرداري
مغناطيسي () MRI

06

تكنولوژي گردش خون

07

حشره شناسي
مبارزه با ناقلين

تشديد

پزشكي

و

و

اطالع

رساني

خوراکی

41

مددكاري اجتماعي

49

مديريت توانبخشي

و

54

01

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

51

مديريت
درماني

مجموعه مامايي :
مامايي
مشاوره در مامايي

09

رفاه اجتماعي

50

مديريت سالمت ،ايمني
محيط زيست ()HSE

34

روانشناسي باليني

53

مهندسي بهداشت حرفهاي

1

اپيدميولوژي

31

سالمت سالمندي

54

9

اتاق عمل

30

سالمت و رسانه

55

14

ارزيابي فناوري سالمت )(HTA

33

سم شناسي

56

ميكروب شناسي موادغذايي

11

ارگونومي

34

شنوائي شناسي

57

نانوتكنولوژي پزشكي

10

اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

35

شيمی دارویی

51

نظارت بر امور دارویی

13

اقتصاد بهداشت
(با  0گرايش توسعه بهداشت و
درمان ؛ سياستگذاري و برنامه ريزي
بهداشت و درمان)

خدمات

36

مهندسي
(بيوالكتريك)
مهندسي پزشكي
(زيست مواد)

بهداشتي
و

پزشكي

علوم تشريحي

مرکز سنجش آموزش پزشکی
2

و

