
دستور العمل و جدول زمان بندي فرايند استفاده از سهميه ورود بدون آزمون و با آزمون از 

  ١٤٠٠-١٤٠١مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 

  

به اطلاع متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه ورود بدون آزمون و با آزمون از مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد مي 
در صورت هر گونه تغيير در برنامه زير ، مراتب به صورت اطلاعيه فقط از طريق پايگاه اينترنتي مركز سنجش ، اطلاع  رساند،

  رساني خواهد شد.

 http://sanjeshp.ir :آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي 

ه بعد در سامانه قرار مي گيرد. ب رعص ١٨كليه اطلاعيه ها و ساير موارد ار ساعت 
  (به جز در مواردي كه در سامانه، ساعتي براي آن اعلام شود.)

  تاريخ

  ٢٢/٣/١٤٠٠  اطلاعيه در خصوص زمان ثبت نام متقاضيان استفاده از سهميه استعداد درخشان
  ٣٠/٣/١٤٠٠  ارسال نامه استعداد درخشان به دانشگاه ها

  ٢٢/٢/١٤٠٠لغايت  ١٩/٤/١٤٠٠ sanjeshp.irثبت نام متقاضيان استعداد درخشان در سامانه 
  ٢٣/٤/١٤٠٠  اطلاعيه در خصوص توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

توزيع كارت ورود به جلسه آزمون  -ويرايش معدل -تكميل فرم خوداظهاري بيماري كرونا
  برگه راهنما و ساير اطلاعات مربوط به اجراي آزمون –

  ٢٧/٤/١٤٠٠تا  ٢٣/٤/١٤٠٠

  ١٤٠٠/ ٥/ ١و  ٣١/٤/١٤٠٠  شنبه و جمعه) ٥برگزاري آزمون (طي نوبت هاي صبح و عصر روزهاي 

  زمان انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون
  همزمان با ساير داوطلبان

  برگه راهنما اعلام خواهد شد)(زمان در 
مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آييين نامه استعداد درخشان (با آزمون و 

  بدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي
  ٢٥/٥/١٤٠٠لغايت  ٢٠/٥/١٤٠٠

  

  موارد مشترك:

در سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي  فقط افرادي كه از طريق دانشگاه در زمان تعيين شده -١
 تاييد شوند مورد بررسي و سنجش قرار خواهند گرفت.

متقاضيان واجد شرايط كه ثبت نام آزمون را انجام داده و داراي كد رهگيري هستند، مي بايست بر اساس زمان اعلام  -٢
تعداد درخشان را انجام دهند و جهت شده در جدول فوق از طريق سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي ثبت نام اس

ارائه مدرك و ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمايند. داوطلبان واجد شرايط الزاما بايستي ثبت نام استعداد 
د تا حق استفاده نآماده و به موقع به دانشگاه ارائه نمايدرخشان را انجام داده و از هم اكنون مدارك مورد نياز خود را 

 د. نامتياز را از دست ندهاز اين 



ون آزمون كه در زمان مقرر ثبت نام در آزمون ستفاده از سهميه استعداد درخشان بدواجد شرايط ا: براي متقاضيان توجه
را انجام نداده اند، فرصتي جديد جهت ثبت نام اوليه در نظر گرفته شده است. اين افراد پس از ثبت نام اوليه و دريافت 

  نام، مي توانند ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند.كد رهگيري ثبت 

كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست هر دو ثبت نام عادي و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سايرين  -٣
 اقدام به انتخاب رشته / محل نمايند.

 فرم مخصوص: متأسفانه دوره گذشته متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون ، تذكر مهم
  تكميل ننموده و اين فرصت را از دست دادند.ا رانتخاب رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون 

فقط در قالب فرم هاي مربوطه، نسبت سامانه در زمان مقرر فعال خواهد شد و دانشگاه مي تواند بر اساس آيين نامه  -٤
به تأييد ، تصحيح و ورود اطلاعات متقاضيان اقدام كند. تأكيد مي گردد هر گونه معرفي كه بعد از تاريخ مذگور بوده 

  و يا به روشي خارج از فرم اينترنتي ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
يق سايت ردر زماني كه در برگه راهنما اعلام خواهد شد) از طظرفيت نهايي به صورت دفترچه انتخاب رشته محل (  -٥

قابل دسترسي خواهد بود. داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) پس از انتخاب  http://sanjeshp.irمركز سنجش 
مان با ساير داوطلبان بر اساس رشته محل تحصيل بر اساس جداول مربوطه و بر حسب علاقه و شرايط فردي همز

 جدول زمانبندي اعلام شده در سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي، اقدام به انتخاب رشته محل خود نمايند.

معرفي دانشجوي پژوهشگر و همچنين مالكان ابداع و يا اختراع پس از دريافت تأييديه به معاونت تحقيقات و فن  -٦
 رت پذيرد.آوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه صو

كليه متقاضيان با كد رهگيري مندرج در فرم ثبت نام ، در هر مرحله قادر به پيگيري و مشاهده اطلاعات خود خواهند  -٧
 بود.

در صورتي كه داوطلبي متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه هايي باشد كه پذيرش آن ها منوط به پرداخت هزينه است،  -٨
 عادي ملزم به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود.در صورت پذيرش همانند ساير داوطلبان 

سال سابقه كار باليني با مدرك  ٢بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل  -٩
در بخش هاي بيمارستاني جهت  )١كارشناسي(مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره 

 –پرستاري مراقبت هاي ويژه ب  –ارشد براي كليه داوطلبان متقاضي رشته هاي الف  پذيرش مقطع كارشناسي
لذا دانشگاه از مديريت پرستاري ضروري مي باشد.  –پرستاري اورژانس د  -پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان ج

 وارد نمودن اسامي غير واجد شرايط خودداري نمايد.

 سال سابقه كار باليني داشنه باشند. ٢مي بايست  ٣١/٦/١٤٠٠تا تاريخ واجدين شرايط حداقل  -: الفتذكر مهم

افرادي كه اخيرا فارغ التحصيل شده اند ، واجد شرايط اين رشته ها نخواهند بود. براي اين افراد حق استفاده از شرايط  -ب
فوظ مي باشد. در صورت عدم آيين نامه مذكور بعد از سپري نمودن دوره دو ساله بر اساس ضوابط آزمون همان سال، مح

  رعايت اين امر حذف خواهند شد.

تغيير سهميه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعكس و با استفاده از از هر دو يا لغو استفاده از هر دو   -١٠
 .نمي باشدپس از معرفي دانشگاه در زمان تعيين شده و اتمام مهلت معرفي توسط دانشگاه، امكانپذير يا يكي، 

تغيير سهميه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعكس، پس از معرفي دانشگاه در زمان تعيين شده و  -١١
  اتمام مهلت معرفي توسط دانشگاه، امكانپذير نمي باشد.



 مخصوص متقاضيان با آزمون:

 )٣١/٥/١٤٠٠تا  ١/٦/٩٨بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از  -١

در فرم ورود اطلاعات متقاضيان با آزمون ، به رنگ قرمز رشته امتخاني فرم ثبت نام براي سهميه استعداد درخشان  -٢
 درج شده و نياز به درج رشته توسط دانشگاه نمي باشد.

-٣١معرفي داوطلب توسط دانشگاه و شركت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از اين سهميه مي باشد. (طبق بند  -٣
  دفترچه راهنماي ثبت نام) ١٩صفحه  -٦

 ج: مخصوص متقاضيان بدون آزمون:

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  ٢با عنايت به بند ب ماده  -١
حصيل با ورودي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع، دانشگاه بايد رتبه اول فارغ الت ٣٠/١٠/٩٧مصوب 

مشترك در مقطع كارشناسي كه شرايط آيين نامه را احراز نموده بر اساس شرايط مربوطه، به مركز سنجش آموزش 
پزشكي وزارت متبوع معرفي نمايد. رتبه هاي اول شامل هر يك از ورودي هاي مهر، بهمن، روزانه، شبانه، پيوسته، 

ي باشد. لذا با توجه به تصريح آيين نامه، دانشگاه هاي با دانشكده هاي ناپيوسته و دانشكده هاي اقماري آن دانشگاه م
 ورودي هاي مختلف و كد ورودي متفاوت مي باشند. رمتعدد، ملزم به معرفي رتبه هاي اول د

شرايط بدون آزمون محسوب مي شود. بنا بر اين از معرفي نفرات بعدي جدا  طبق آيين نامه فقط نفر اول واجد -٢
 .خودداري شود

، براي رشته هاي همنام مطابق جدول  % ١٠سهميه استعداد درخشان دانشجوي رتبه اول متقاضي بدون آزمون  -٣
  مدارك تحصيلي مورد پذيرش اعمال مي شود. ١دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول شماره  ٧شماره 

تفاده از شرايط استعداد درخشان دانش آموختگان رتبه اول رشته هاي فاقد رشته همنام در مقطع ارشد، فقط مجاز به اس
 هستند.مدارك تحصيلي مورد پذيرش  ١طبق جدول شماره  %١٠با آزمون 

براي اين سهميه در دانشگاه هاي پذيرنده مقطع كارشناسي ارشد كه داراي دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي  -٤
دفترچه راهنماي  -١٥-١٣طبق بند در ورودي هاي مختلف و كد ورودي متفاوت هستند، به دليل محدوديت ظزفيت 

ثبت نام، فرد داراي امتياز بالاتر از بين كلي دانشجويان رتبه اول حائز شرايط، پذيرفته خواهد شد. در ساير دانشگاه 
هاي پذيرنده كه فاقد دانشجوي رتبه اول كارشناسي هستند ، از بين دانشجويان رتبه اول ساير دانشگاه ها ، فرد داراي 

 لاتر بر اساس ظرفيت پذيرفته خواهد شد.امتياز با

رشته به رنگ قرمز درج شده است كه همان رشته امتخاني  ٢تا  ١در فرم ورود اطلاعات متقاضيان بدون آزمون ،  -٥
مندرج در فرم ثبت نام مي باشد و براي اين رشته ها شرايط عادي اعمال مي شود. براي سهميه استعداد درخشان 

مي بايست رشته استعداد درخشان توسط دانشگاه تكميل شود و لزومي ندارد رشته انتخابي بدون آزمون اين افراد 
هر دو حالت يكسان باشد. البته در اين آزمون در صورتي كه فرد براي استعداد درخشان ، يك مجموعه را انتخاب 

انتخاب رشته محل انتخاب  نموده باشد و واجد شرايط رشته هاي آ زير مجموعه باشد مي تواند آن ها را به هنگام
 كند.

 

 )٣١/٥/١٤٠٠تا  ٣١/٦/٩٩سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد.(از تاريخ  ١بيش از  -٦



شترك بر اساس جدول تخصيص امتياز (كه قبلا توسط مرگز مطالعات و رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي م -٧
 امتياز بندي و اولويت بندي شود. توسعه آموزش پزشكي به كليه دانشگاه ها ارسال شده است)، 

متقاضيان واجد شرايط، در صورتي كه با شرايط عادي در آزمون هم شركت كنند، لزومي ندارد رشته يا مجموعه  -٨
در شرايط عادي با رشته يا مجموعه انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان ، يكسان امتحاني آزمون 

 باشد.

اين افراد در زمان انتخاب رشته / محل مي بايست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتي 
 حالت عادي را انجام دهند. كه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادي شوند، انتخاب

متقاضياني كه در آزمون نيز شركت كرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند، در  -٩
صورت كسب نمره قبولي، در شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقبا 

 محل پذيرش مي بايست از يكي از دو مورد انصراف خود را اعلام نمايند. به هنگام ثبت نام در دانشگاه

 


