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 96شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال پذيرفته دستور العمل ثبت نام - 1جدول شماره 

 توضيحات دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرايط اختصاصي رديف
مورد نياز جهت ارائه به  مدرك

 دانشگاه

   مدارك شناسايي  1
تصوير  –شناسنامه  تصوير–عكس 

 كارت ملّي

2 

 دارا بودن دانشنامه 
 :باشندالزم به توضيح است مدارك زير مجاز به تحصيل نمي

 دارندگان مدرك معادل -الف
 گواهي اتمام دوره -ب
  12معدل كمتر از ميانگين كل  -ج
دانشجوي محروم از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد درصورتي كه -د

 .همان رشته قبلي پذيرفته شده باشددر 
مغايرت معدل مدرك تحصيلي با معدل مندرج در ليست ارسالي  -هـ

 مركز سنجش 

 ب شرايط اختصاصي-1-2طبق بند-
 

ب شرايط -2-1بند -2طبق تبصره  -الف،ب،ج
 اختصاصي

 
 ب شرايط اختصاصي-11-1طبق بند -د
 

مدارك  مدرك تحصيلي داوطلب با دقيقاً
دفترچه  1مورد پذيرش جدول شماره 

براي هر رشته امتحاني  ي ثبت نامراهنما
درصورت عدم تطابق،  .مطابقت داشته باشد

-فرد مجاز به تحصيل در اين رشته نمي
 .باشد

 يا گواهي موقت مدرك دانشنامه -
 ريز نمرات-

درصورت لزوم،زماني جهت ارائه 
مدرك مورد نظر توسط داوطلب در 

 .گرفته شودنظر 

3 
هاي تحصيلي بجز رشته(در هر مقطعي  عدم اشتغال به تحصيل هم زمان

 )مجازي
  ب شرايط اختصاصي-3-1 طبق بند

 

  ب شرايط اختصاصي-5-1 طبق بند 31/6/96حداكثر تا تاريخ براي دانشجويان ترم آخر فراغت از تحصيل  4
مدركي كه نشاندهنده فراغت از 

 .باشد 31/6/96تحصيل تا تاريخ 

5 
در برخي از مقاطع تحصيلي دوره قبل  ،هاشدگان برخي از رشتهپذيرفته

 .باشند و باالتر ارشناسي ارشدكنش آموخته مقطع دابايست مي
  دفترچه راهنماي ثبت نام 1طبق جدول شماره 

 

6 
-ذيرفتهبراي پد باشرايگان مي كه هاييتحصيل رايگان در دانشگاه

 )فوق الذكر( .5موضوع بند شدگان 
  ب شرايط اختصاصي-8-1 طبق بند

 

7 
هايي كه پذيرش در آنها بصورت تحصيل با پرداخت شهريه براي دانشگاه

) دانشگاه آزاد اسالمي-مجازي-شهريه پردازهاي دوره( پرداخت شهريه 
 .باشدمي

  
 

8 
براي كليه پذيرفته شدگاني كه دانش آموخته  -تحصيل با پرداخت شهريه

از تحصيل رايگان  در دوره ارشد خود كارشناسي ارشد بوده ومقطع 
 ب شرايط اختصاصي-1-8طبق بند

 معاونت آموزشي و در مورد ميزان شهريه از
 .مركز خدمات آموزشي پيگيري شود
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 توضيحات دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرايط اختصاصي رديف
مورد نياز جهت ارائه به  مدرك

 دانشگاه
  )5بند موضوع امتحاني هايبجز رشته(  .انداستفاده نموده

 اخذ شهريه از اتباع خارجي 9
 اختصاصيب شرايط -11-6 طبق بند

 ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجي
معاونت آموزشي در مورد ميزان شهريه از 

 .مركز خدمات آموزشي پيگيري شود

 

10 

 :باشندمي داراي طرح اجباري زير هايرشتهآموختگان دانش
   پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي-الف
-آزمايشگاهي، فوريـتپرستاري، اتاق عمل، هوشبري، راديولوژي، علوم -ب

 .هاي پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان 

  ب شرايط اختصاصي-6-3طبق بند

 

11 
ملزم به ارائه پايان و يا  )  فوق الذكر( الف  – 10 آموختگان بنددانش

 .باشندمعافيت از طرح مي
  ب شرايط اختصاصي-4-3طبق بند

 

12 

به شرح زير ملزم به ارائه پايان  ) فوق الذكر( ب – 10 آموختگان بنددانش
 :باشندو يا معافيت از طرح مي

 .فارغ التحصيل شده اند 1/11/94افرادي كه قبل از تاريخ  -الف
فارغ التحصيل شده و در آزمون  1/11/94 بعد از تاريخافرادي كه  -ب

 .شركت نموده اند 95سال 
 التحصيلياتباع خارجي داراي شناسنامه ايراني در زمان فارغ -ج

 
شرايط شركت  1-3طبق بند -الف و ب 

 مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
 

 ب شرايط اختصاصي -11-3طبق بند -ج

 

نشاندهنده پايان يا معافيت مدرك  -
 از طرح 

در ليست ارسالي مشخص گرديده كه 
 95فرد معرفي شده در آزمون سال 

 .شركت نموده يا خير

13 

 :پايان يا معافيت از طرح براي افراد زير  عدم نياز به ارائه
 )فوق الذكر 10بند  هاي مندرج در رشته به جز(ها بقيه رشته -الف
فارغ التحصيل شده و در آزمون  1/11/94 بعد از تاريخافرادي كه  -ب

 .اندنكردهشركت  95سال 
افرادي كه در ليست ارسالي نتايج نهايي توسط مركز سنجش آموزش  -ج

 .اندبه عنوان استعداد درخشان معرفي شدهپزشكي 
 )فوق الذكر 12-به جز بند ج( اتباع خارجي -د

شرايط شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان 
 و پيراپزشكان

 ب شرايط اختصاصي-7-3طبق بند -الف
 ب شرايط اختصاصي-1-3بند - -ب

 ب شرايط اختصاصي-5-3طبق بند -ج
 

 

 

14 

پذيرفته  كليه براي مدرك كارشناسيسال سابقه كار باليني با 2داشتن 
 : 31/6/96هاي زير حداكثر تا تاريخ شدگان رشته

 پرستاري مراقبتهاي ويژه -1
 رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -2

 ب شرايط اختصاصي-12-1طبق بند 

بايستي بعد از تاريخ فراغت از سال 2 -الف
سابقه ما قبل از . تحصيل دوره كارشناسي باشد

قابل  فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي تاريخ
 .قبول نيست

درصورتيكه سابقه منقطع و متناوب باشد و  -ب

 سال سابقه كار 2مدرك نشاندهنده 
درصورتيكه طرح نيروي انساني بعد ( 

از فراغت از دوره كارشناسي بوده و در 
مراكز باليني انجام وظيفه شده باشد 
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 توضيحات دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرايط اختصاصي رديف
مورد نياز جهت ارائه به  مدرك

 دانشگاه
 پرستاري اورژانس -3
 تكنولوژي گردش خون-4

 .مجموعًا دو سال تكميل شود، كافي است
كليه سوابق مربوط به كار باليني  -ج
بكه بهداشت، بيمارستان بخش باليني، ش(

 .باشدقابل قبول مي...) اورژانس و 
 سال كامل، 2از نظر زماني يعني  -د

اگر فردي بصورت همزمان در بيش از يك محل 
 .باشدداراي سابقه باشد قابل قبول نمي

به عنوان مثال فردي طي مدت يكسال بصورت (
كار در دو محل مختلف كار و صبحهمزمان شب

اين سابقه بدليل . دباشداراي سابقه كار مي
 )همزماني قابل قبول نيست

 )باشدقابل قبول مي

15 
و ارتش  ...بقيه ا. پ.هاي مورد پذيرش دانشگاه عپذيرفته شدگان رشته

 .بايست پرسنل رسمي نيروهاي مسلح باشندمي
 95حكم كارگزيني صادره درسال   شرايط اختصاصي 8و  7طبق بند 

16 
تأييديه رتبه برتر براي پذيرفته شدگان با استفاده از شرايط استعداد 

 )بدون آزمون -با آزمون -نمونه كشوري( درخشان
 

در ليست ارسالي اسامي پذيرفته شدگان 
 .باشندافراد مشخص مي اين

نامه تأييديه رتبه برتر از دانشگاه محل 
 تحصيل دوره قبل

17 

 : و ايثارگران شدگان مربوط به سهميه رزمندگانپذيرفته
 :از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد%  25
  آزاده -باالتر و % 25 جانباز-جاويداالثر-ايثارگر-رزمنده -1
 مفقود االثر،  - هآزاد - باالتر و % 25 جانباز -شاهد :و فرزندهمسر  -2
 :از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد % 5
 % 25جانباز كمتر از فرزند و همسر  -% 25كمتر از جانباز  -1
ماه حضور داوطلبانه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه داراي حداقل  -2

 .باشنددر جبهه مي

اختصاصي دفترچه راهنماي  شرايط 5طبق بند 
ضوابط آزمون دفترچه  3بند   و  ثبت نام

 راهنماي انتخاب رشته محل 

متعاقباً پس از ثبت نام، اسامي اين افراد 
جهت تأييد نهايي به توسط دانشگاه 

 .سازمان يا ارگان مربوطه ارسال شود

مدرك نشاندهنده وضعيت سهميه 
 رزمندگي

 مدرك مربوطه   هاي رفاه دانشجويانصندوقمشخص شدن وضعيت بدهي به  18

  شرايط اختصاصي 2طبق بند  شدگان آقا تعيين وضعيت نظام وظيفه براي پذيرفته 19
كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا 
مدركي كه نشاندهنده وضعيت نظام 

 .وظيفه باشد

  .شود شده نگهداري در پرونده پذيرفته   تكميل فرم مخصوص اتباع خارجي 20
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