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 97شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال پذیرفته دستور العمل ثبت نام - 1جدول شماره 

 توضیحات دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی ردیف
مورد نیاز جهت ارائه به  مدرک

 دانشگاه

   مدارک شناسایی  1
تصویر  –شناسنامه  تصویر–عکس 

 کارت ملّی

2 

 دارا بودن دانشنامه 

 باشند:الزم به توضیح است مدارک زیر مجاز به تحصیل نمی

 دارندگان مدرک معادل -الف

 گواهی اتمام دوره -ب

  12معدل کمتر از میانگین کل  -ج

درصورتی که دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد -د

 در همان رشته قبلی پذیرفته شده باشد.

مغایرت معدل مدرک تحصیلی با معدل مندرج در لیست ارسالی  -هـ

 مرکز سنجش 

 ب شرایط اختصاصی-1-2طبق بند-

 

ب شرایط -2-1بند -2طبق تبصره  -الف،ب،ج

 اختصاصی

 

 ب شرایط اختصاصی-11-1طبق بند -د

 

مدارک  مدرک تحصیلی داوطلب با دقیقاً

دفترچه  1مورد پذیرش جدول شماره 

برای هر رشته امتحانی  ی ثبت نامراهنما

درصورت عدم تطابق،  مطابقت داشته باشد.

-فرد مجاز به تحصیل در این رشته نمی

 باشد.

برای استعداد درخشان بدون آزمون دقیقًا -

برای    7/5/59 –/د 111/915 نامهجدول 

 های همنام رعایت گردد.رشته

 یا گواهی موقت مدرک دانشنامه -

 ریز نمرات-

درصورت لزوم،زمانی جهت ارائه 

مدرک مورد نظر توسط داوطلب در 

 نظر گرفته شود.

3 
های تحصیلی در هر مقطعی )بجز رشته عدم اشتغال به تحصیل هم زمان

 مجازی(
  ب شرایط اختصاصی-3-1 طبق بند

 

  ب شرایط اختصاصی-9-1 طبق بند 31/1/57حداکثر تا تاریخ برای دانشجویان ترم آخر فراغت از تحصیل  4
مدرکی که نشاندهنده فراغت از 

 باشد. 31/1/57تحصیل تا تاریخ 

9 
در برخی از مقاطع تحصیلی دوره قبل  ،هاشدگان برخی از رشتهپذیرفته

 باشند. و باالتر ارشناسی ارشدکنش آموخته مقطع دابایست می
  دفترچه راهنمای ثبت نام 1طبق جدول شماره 

 

1 
-ذیرفتهبرای پد باشرایگان می که هاییتحصیل رایگان در دانشگاه

 )فوق الذکر( .9موضوع بند شدگان 
  ب شرایط اختصاصی-8-1 طبق بند

 

7 

هایی که پذیرش در آنها بصورت تحصیل با پرداخت شهریه برای دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی( -مجازی-شهریه پردازهای پرداخت شهریه ) دوره

 باشد.می

  

 

8 

برای کلیه پذیرفته شدگانی که دانش آموخته  -تحصیل با پرداخت شهریه

از تحصیل رایگان  در دوره ارشد خود مقطع کارشناسی ارشد بوده و

  (9بند موضوع امتحانی هایرشتهپذیرفته شدگان  )بجز  اند.استفاده نموده

 اختصاصیب شرایط -1-8طبق بند
 معاونت آموزشی و در مورد میزان شهریه از

 مرکز خدمات آموزشی پیگیری شود.
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 توضیحات دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی ردیف
مورد نیاز جهت ارائه به  مدرک

 دانشگاه

 اخذ شهریه از اتباع خارجی 5
 ب شرایط اختصاصی-11-1 طبق بند

 ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی

معاونت آموزشی در مورد میزان شهریه از 

 مرکز خدمات آموزشی پیگیری شود.

 

11 

 باشند:می دارای طرح اجباری زیر هایرشتهآموختگان دانش

   پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی-الف

-پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریـت-ب

 های پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان .

  ب شرایط اختصاصی-1-3طبق بند

 

11 
ملزم به ارائه پایان و یا  (  فوق الذکرالف )  – 11 آموختگان بنددانش

 .باشندمعافیت از طرح می
  ب شرایط اختصاصی-4-3طبق بند

 

12 

به شرح زیر ملزم به ارائه پایان  ( فوق الذکرب ) – 11 آموختگان بنددانش

 باشند:و یا معافیت از طرح می

 فارغ التحصیل شده اند. 1/11/59افرادی که قبل از تاریخ  -الف

فارغ التحصیل شده و در آزمون  1/11/59 بعد از تاریخافرادی که  -ب

 .شرکت نموده اند 96سال 

 اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی-ج

 

شرایط شرکت  1-3طبق بند -الف و ب 

 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

 ب شرایط اختصاصی -11-3طبق بند -ج

 

نشاندهنده پایان یا معافیت مدرک  -

 از طرح 

در لیست ارسالی مشخص گردیده که 

 51فرد معرفی شده در آزمون سال 

 شرکت نموده یا خیر.

13 

 عدم نیاز به ارائه پایان یا معافیت از طرح برای افراد زیر :

 فوق الذکر 11بند  های مندرج در رشته ها به جزبقیه رشته -الف

فارغ التحصیل شده و در آزمون  1/11/59 تاریخبعد از افرادی که  -ب

 اند.نکردهشرکت  96سال 

افرادی که در لیست ارسالی نتایج نهایی توسط مرکز سنجش آموزش  -ج

 اند.پزشکی به عنوان استعداد درخشان معرفی شده

 فوق الذکر( 12-)به جز بند ج اتباع خارجی -د

شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان 

 پیراپزشکانو 

 ب شرایط اختصاصی-7-3طبق بند -الف

 ب شرایط اختصاصی-1-3بند - -ب

 ب شرایط اختصاصی-9-3طبق بند -ج

 

 

 

14 

پذیرفته  کلیه برای مدرک کارشناسیسال سابقه کار بالینی با 2داشتن 

 : 31/1/57های زیر حداکثر تا تاریخ شدگان رشته

 پرستاری مراقبتهای ویژه -1

 رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان -2

 پرستاری اورژانس -3

 تکنولوژی گردش خون-4

 مدیریت پرستاری-9

 ب شرایط اختصاصی-12-1طبق بند 

سال بایستی بعد از تاریخ فراغت از 2 -الف

تحصیل دوره کارشناسی باشد. سابقه ما قبل از 

قابل  فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی تاریخ

 قبول نیست.

بعد از زمان فارغ درصورتیکه سابقه  -ب

منقطع و متناوب التحصیلی مقطع کارشناسی 

و مجموعاً دو سال تکمیل شود، کافی  بوده

 است.

 سال سابقه کار 2مدرک نشاندهنده 

ورتیکه طرح نیروی انسانی بعد ) درص

از فراغت از دوره کارشناسی بوده و در 

مراکز بالینی انجام وظیفه شده باشد 

 باشد(قابل قبول می
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 توضیحات دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی ردیف
مورد نیاز جهت ارائه به  مدرک

 دانشگاه
کلیه سوابق مربوط به کار بالینی  -ج

)بیمارستان بخش بالینی، شبکه بهداشت، 

 باشد.اورژانس و ...( قابل قبول می

 سال کامل، 2از نظر زمانی یعنی  -د

اگر فردی بصورت همزمان در بیش از یک محل 

 باشد.دارای سابقه باشد قابل قبول نمی

)به عنوان مثال فردی طی مدت یکسال بصورت 

کار در دو محل مختلف کار و صبحهمزمان شب

باشد. این سابقه بدلیل دارای سابقه کار می

 همزمانی قابل قبول نیست(

19 

های مورد پذیرش دانشگاه ع.پ. بقیه ا... و ارتش پذیرفته شدگان رشته

 بایست پرسنل رسمی نیروهای مسلح باشند.می

 ؟؟؟؟

 51حکم کارگزینی صادره درسال   اختصاصیشرایط  8و  7طبق بند 

11 
تأییدیه رتبه برتر برای پذیرفته شدگان با استفاده از شرایط استعداد 

 بدون آزمون( -با آزمون -)نمونه کشوری درخشان
 

در لیست ارسالی اسامی پذیرفته شدگان 

 باشند.این افراد مشخص می

نامه تأییدیه رتبه برتر از دانشگاه محل 

 دوره قبلتحصیل 

17 

 : و ایثارگران شدگان مربوط به سهمیه رزمندگانپذیرفته

 % از ظرفیت پذیرش کل به دو گروه زیر اختصاص دارد: 29

  آزاده -باالتر و  جانباز-جاویداالثر-ایثارگر-رزمنده -1

 مفقود االثر،  - هآزاد - باالتر و % 29 جانباز -شاهد و فرزند:همسر  -2

 کل به دو گروه زیر اختصاص دارد :% از ظرفیت پذیرش 9

 % 29جانباز کمتر از فرزند و همسر  -% 29کمتر از جانباز  -1

ماه حضور داوطلبانه  1همسر و فرزندان رزمندگانی که دارای حداقل  -2

 باشند.در جبهه می

شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای  9طبق بند 

ضوابط آزمون دفترچه  3بند   و  ثبت نام

 راهنمای انتخاب رشته محل 

اسامی بایست،متعاقباً پس از ثبت نام می

جهت تأیید نهایی توسط دانشگاه این افراد 

 به سازمان یا ارگان مربوطه ارسال شود.

مدرک نشاندهنده وضعیت سهمیه 

 رزمندگی

 مدرک مربوطه   های رفاه دانشجویانمشخص شدن وضعیت بدهی به صندوق 18

  شرایط اختصاصی 2طبق بند  شدگان آقا تعیین وضعیت نظام وظیفه برای پذیرفته 15

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا 

مدرکی که نشاندهنده وضعیت نظام 

 وظیفه باشد.

  شده نگهداری شود .در پرونده پذیرفته   تکمیل فرم مخصوص اتباع خارجی 21

  


