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نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان  ینآیواجدین شرایط استفاده از قابل توجه 

  1401 شرکت در آزمون کارشناسی ارشد جهت

 سال کارشناسی ارشد در آزمون متقاضیان استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل در خصوصآموزش پزشکی  با توجه به مکاتبه مرکز سنجش

 گردد:  ، موارد ذیل اعالم می1401

از  1401تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد نامه تسهیل ادامه  دانشجویان مشمول آیین

 گردند.های مربوطه در زمان تعیین شده به سازمان سنجش معرفی میطریق دانشگاه به صورت اینترنتی و با تکمیل فرم
 

 1401برنامه زمانبندی دانشجویان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال 

 (براساس شرایط کنونیجدول زمانبندی آزمون)

 //:sanjeshp.irhttp: مرکز سنجش آموزش پزشکی آدرس سایت

در سامانه قرار عصر به بعد  18از ساعت ها و سایر موارد کلیه اطالعیه

 .گیردمی

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

 تاریخ

 06/04/1401لغایت   sanjeshp.ir 04/04/1401استعداد درخشان در سامانه  داوطلبان متقاضی سهمیهثبت نام 

کارنامه علمی  -اعالم اسامی نهایی دانشگاههای پذیرنده و ظرفیت پذیرش

انتخاب رشته محل  -زمان انتخاب رشته کلیه داوطلبان مجاز -مرحله اول

 مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون 
 نیمه اول تیرماه

نامه استعداد زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین

دانشگاه محل  -بدون آزمون(به دانشگاه محل تحصیل درخشان)باآزمون و

 تحصیل جهت مراجعه حضوری یا غیرحضوری، هماهنگی شود
 18/04/1401تا  11/04/1401

نامه استعداد مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین

درخشان)باآزمون و بدون آزمون(توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز 

 سنجش آموزش پزشکی
 10/05/1401 تا 21/04/1401

ارتش و رشته مددکاری -بقیه ا...-اعالم اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد

 19/05/1401 اجتماعی داغنشگاه توانبخشی)جهت برگزاری مرحله دوم(

رشته  -ارتش-بقیه ا...-برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد

 مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی
24/05/1401 

 نیمه دوم شهریور ماه  کارنامه نهایی -شدگاناعالم اسامی نهایی پذیرفته

 نیمه دوم شهریورماه زمان مربوطه اعالم خواهد شد نام پذیرفته شدگان در دانشگاههاثبت
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  و با آزمون  موارد مشترک واجدین شرایط بدون آزمونالف: 

، مورد بررسی و در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مقررزمان  طیدانشگاه  معرفی و تأیید شده توسط فقط افراد .1

 سنجش قرار خواهند گرفت.

 ام استعداد درخشان رانسامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبتاز طریق  بایست، میکد رهگیریدارای متقاضیان واجد شرایط  .2

 نام با آموزش دانشگاه هماهنگی نمایند.مدارک و ثبت الزم است جهت ارائهانجام دهند  طی زمان اعالم شده

نام در آزمون را انجام برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون که در زمان مقرر ثبت توجه:

-نام، میه و دریافت کد رهگیری ثبتنام اولینام اولیه در نظر گرفته شده است. این افراد پس از ثبتاند، فرصتی جدید جهت ثبتنداده

 نام استعداد درخشان بدون آزمون را انجام دهند.توانند ثبت

همزمان با سایرین اقدام به نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و بایست هر دو ثبتکلیه متقاضیان واجد شرایط می .3

 نمایند. انتخاب رشته محل

فرم مخصوص انتخاب : متاسفانه دوره گذشته متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، تذکر مهم

برای مختقاضیان باآزمون همان فرم  را تکمیل ننموده و این فرصت را از دست دادند. رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون

 باشد.داوطلبان عادی می

و اطالعات مورد نظر نسبت به تأیید، تصحیح و ورود  نامهبراساس آیینتواند میدانشگاه در زمان مقرر، نه ساماپس از فعال شدن  .4

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. سامانه،هرگونه معرفی بعد از تاریخ مذکور بوده و یا به روشی خارج از اطالعات متقاضیان اقدام کند. 

نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر، مصوب ن برای کسب اطالعات بیشتر از مفاد آئی .5

 مراجعه شود. به آدرس زیر به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 21/10/89وزارت بهداشت در تاریخ 

 /http:// edc.behdasht.gov های استعداد درخشان/بخش نامه ها و آیین نامه هاآیین نامه /

 30/10/97مصوب  -به مقاطع باالتر  تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان "آیین نامه 

طی دوره گذشته متاسفانه برخی داوطلبان نام دانشگاه محل تحصیل را اشتباه اعالم نموده و در نتیجه در لیست دانشگاه  تذکر مهم:

مشاهده نبود و فرصت استفاده از این سهمیه را از دست دادند. در چنین مواردی سریعاً مراتب را به مرکز سنجش محل تحصیل قابل 

 آموزش پزشکی اعالم شود تا در زمان مقرر قبل از اتمام مهلت، اقدام الزم صورت پذیرد.

 م شده به همراه داشته باشد عبارتند از:در بازه زمانی اعال باید در هنگام مراجعه به دفتراطالعات مورد نیاز که داوطلب  .6

)توسط سازمان سنجش به هنگام معرفی در دوره کارشناسی اعالم تاریخ فراغت از تحصیل، کد ورودی دوره کارشناسی

، 31/02/1401معدل فراغت از تحصیلتا تاریخ ، ترم برای ناپیوسته( 3ترم پیوسته) 7 ، دانشکده، معدلشده است(

 ن(، رشته)برای بدون آزمون(.بدون آزمو امتیاز)برای ها،، رتبه بین هم ورودیشبانه(روزانه، بهمن(،دوره)ورودی)مهر، 

و  ممهور گردد و به مهر دانشگاه شده امضاء با درج تاریخ توسط داوطلب سپسو  تهیهدر دو نسخه  اطالعات فردی هر داوطلب .7

  .نگهداری شود در دانشگاهیک نسخه بهمراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان أخذ و 

 سایت مرکز سنجش از طریق (،طبق جدول زمانبندی) محلدفترچه انتخاب رشته  درظرفیت نهایی  .8

http://sanjeshp.ir بر حسب عالقه و شرایط فردی (با آزمون و بدون آزمون) ابل دسترسی خواهد بود. داوطلبانق 



انتخاب رشته اقدام به  ،مرکز سنجش آموزش پزشکی سامانهبراساس جدول زمانبندی اعالم شده در  همزمان با سایر داوطلبان

 .نمایند محل خود

نت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، معرفی دانشجوی پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تأییدیه معاو .9

 دانشگاه صورت پذیرد. توسط

نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطالعات خود خواهند  کلیه متقاضیان با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در فرم ثبت .10

 .بود

است،  ذیرش آنها منوط به پرداخت هزینهباشد که پ پردازهای شهریه دانشگاه هایمحلمتقاضی استعداد درخشان با انتخاب رشته .11

 های مربوطه خواهد بود. ملزم به پرداخت هزینهدر صورت پذیرش همانند سایرین 

مدرک کارشناسی سال سابقه کار بالینی با  2پزشکی، دارا بودن حداقل علوم بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی  .12

ت پذیرش مقطع کارشناسی ه( در بخشهای بیمارستانی ج1جدول شماره  )مدارک مورد پذیرش برای رشته امتحانی بر اساس

های ویژه نوزادان،  پرستاری مراقبت -ویژه، ب هایمراقبت پرستاری -های الف رشتهارشد برای کلیه داوطلبان متقاضی 

وارد نمودن اسامی دانشگاه از . لذا باشدضروری میتکنولوژی گردش خون  -ه مدیریت پرستاری -پرستاری اورژانس، د -ج

 جد شرایط معذور است.غیر وا

 : تذکر مهم

 سال سابقه کار بالینی داشته باشند. 2می بایست  31/06/1401واجدین شرایط حداقل تا تاریخ  -الف

ساله  نمودن دوره دونامه مذکور بعد از سپری و بعد از آن، حق استفاده از شرایط آیین 01/07/1399آموختگان تاریخ برای دانش -ب

 باشد. عدم رعایت این امر سبب حذف خواهد شد.براساس ضوابط آزمون همان سال شرکت در آزمون، محفوظ می

پس از  العکس و یا استفاده از هر دو یا لغو استفاده از هر دو یا یکی،آزمون و ب تغییر سهمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با .13

 باشدمعرفی دانشگاه در زمان تعیین شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی

سهمیه اضافه بر % 10باشد، مشمول نفر و بیشتر می 3هایی که ظرفیت پذیرش آنها براساس اعالم مراجع ذیربط، رشته محل .14

 باشند.ظرفیت پذیرش استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون می

 

 ب: مخصوص متقاضیان با آزمون

 (.31/06/1401لغایت   01/06/99) از سال نگذشته باشد بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی .1

نیاز درج شده و برای سهمیه استعداد درخشان نام ، به رنگ قرمز رشته امتحانی فرم ثبتبا آزموندر فرم ورود اطالعات متقاضیان  .2

 باشد.نمی توسط دانشگاه داوطلب  امتحانی به درج رشته

دفترچه  -6-13باشد.)طبق بند معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از این سهمیه می .3

 راهنمای ثبت نام(

 دانشگاه معرفی و تأییدنام استعداد درخشان را انجام داده و در جلسه آزمون نیز شرکت نموده باشد ولی توسط تذکر: اگر داوطلب ثبت

 نشود، سهمیه باآزمون برای او اعمال نخواهد شد.

باشد. لذا معدل % می10ای محاسبه ننامه معدل کل مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر مبآیین 3بند ط ماده  2طبق تبصره  .4

 اعالم شود.ترم(بر این مبنا محاسبه و  7)ترم( و پیوسته  3کلیه داوطلبان کارشناسی ناپیوسته )

 

 
 



 ج: مخصوص متقاضیان بدون آزمون: 
 

 (31/05/1401لغایت  31/06/1400التحصیلی نگذشته یاشد.)از تاریخ سال از زمان فارغ 1بیش از   .1

شورای  30/10/97مصوب  دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر حصیلنامه تسهیل ادامه ت آیین -3-2 بند با عنایت به .2

که شرایط  باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسیدانشگاه  وزارت متبوع،هدایت استعدادهای درخشان 

های اول شامل هر  رتبهنامه را احراز نموده براساس شرایط مربوطه، به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. آیین

-لذا با توجه به تصریح آیینباشد.  های اقماری آن دانشگاه می و دانشکدهناپیوسته -پیوسته-شبانه-روزانه-بهمن-های مهریک از ورودی

 باشند. مختلف و کد ورودی متفاوت می هایهای اول در ورودی های متعدد، ملزم به معرفی رتبه های با دانشکده دانشگاهنامه، 

 خودداری شود. اًشود بنابراین از معرفی نفرات بعدی جد محسوب میبدون آزمون واجد شرایط فقط نفر اول نامه  طبق آیین .3

دفترچه  7های همنام مطابق جدول شماره %، برای رشته10سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول متقاضی بدون آزمون  .4

 شود.میل اعمامدارک تحصیلی مورد پذیرش  1جدول شماره و  نامراهنمای ثبت

طبق % 10ارشد، فقط مجاز به استفاده از شرایط با آزمون  کارشناسی های فاقد رشته همنام در مقطعآموختگان رتبه اول رشتهدانش     

 .هستند مدرک تحصیلی مورد پذیرش  1جدول شماره 

تلف و کد ورودی های مخدر ورودی که دارای دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد  مقطعهای پذیرنده در دانشگاه .5

نام، فرد دارای امتیاز باالتر از بین کلیه دانشجویان دفترچه راهنمای ثبت-15-13متفاوت هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت طبق بند 

بین  زپذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاههای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول کارشناسی هستند، ارتبه اول حائز شرایط، 

 ها، فرد دارای امتیاز باالتر براساس ظرفیت پذیرفته خواهد شد.دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاه

-رشته به رنگ قرمز درج شده است که همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت 2یا  1،  بدون آزموندر فرم ورود اطالعات متقاضیان  .6

 شان نیز جدا درج شده است و نیاز به تکمیل توسط دانشگاه ندارد.رشته انتخابی سهمیه استعداد درخ باشد ونام می

تواند های آن زیر مجموعه باشد میبرای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و واجد شرایط رشته دکه فردر صورتی 

 نگام انتخاب رشته محل انتخاب کند.آنها را به ه

قبالً توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )که زامشترک براساس جدول تخصیص امتیبا ورودی  های اول فارغ التحصیلیرتبه .7

 بندی شود.، امتیازبندی و اولویت(ارسال شده است هابه کلیه دانشگا

آزمون در متقاضیان واجد شرایط، در صورتیکه با شرایط عادی در آزمون هم شرکت کنند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی  .8

 نامه استعداد درخشان، یکسان باشد.شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین

صورتیکه مجاز در ص بدون آزمون را انجام دهند و هم بایست هم انتخاب رشته محل مخصواین افراد در زمان انتخاب رشته محل، می    

 انتخاب حالت عادی را انجام دهند. به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند،

در صورت کسب نمره  محل را انجام دهند،شده و انتخاب رشته متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل .9

محل  دانشگاه نام در قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت

 بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعالم نمایند. پذیرش می

 در صورت نیاز به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید.

 : علوم پزشکی زنجان دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهوشماره تماس  آدرس

، دفتر چی(کتابخانه مرکزی)قلمبلوار مهدوی، خیابان سیزدهم شرقی، زنجان، انتهای شهرک کارمندان، 

 024 – 33014118استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی، شماره تماس: 
  

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه


