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  ١/٨/٩٨                        ٢٨اطالعیه شماره  
  

  ٩٨سال   کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیتشدگان مرحله اسامی پذیرفتهدر خصوص اعالم 
    

بدينوســیله اســامي ، گاه حضــرت بقیــه ا...(عــج)با سپاس به درگاه خداوند متعال و بــا ســالم و درود بــه پیشــ
  گردد.اعالم مي ٨٩-٩٩سال تحصیلي کارشناسی ارشد آزمون  ظرفیتمرحله تکمیل  شدگانپذيرفته

دانشــگاه جھت اطــالع از زمــان، مکــان و نحــوه ثبــت نــام بــه ســامانه اینترنتــی  شدگان الزم استكلیه پذيرفته
بــه منزلــه ھــاي مقــرر شــدگان در تــاريخنام ھــر يــك از پذيرفتــهو ثبتعدم مراجعه  پذيرفته شده مراجعه نمايند.

  در اين مورد پذيرفته نخواھد شد. درخواستیانصراف بوده و ھیچگونه 
  

  تذکر مھم :
  زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواھد شد. -١
ھــای و در ھــر یــک از دوره مجدداً در مرحله تکمیل ظرفیــت شــرکت کــرده کهنخست  شدگان مرحلهپذیرفته-٢

  .باشدلغو شده و قابل بازگشت نمیھا ، پذیرش مرحله نخست آنانددهعادی یا شھریه پرداز پذیرفته ش
ھــای دوره ٩٨افرادی که در آزمون سال  -٥-١بند ٤مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام صفحه -٣

باشــند،  نمــی ٩٩اف دھنــد مجــاز بــه شــرکت در آزمــون ســال رایگان پذیرفته شده و ثبــت نــام ننماینــد یــا انصــر
شوند، درصورت عدم ثبــت ھای عادی (رایگان) پذیرفته میبنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره

  نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.
بر اســاس آئــین نامــه آموزشــي دوره ھــاي كارشناســي ارشــد ناپیوســته شده  ھمانگونه که قبالً نیز اعالم-٤

، تغییــر رشــته و يــا جابجــايي محــل تحصــیل در ريزي علوم پزشكي ھر گونه انتقال عالي برنامهمصوب شوراي
دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع مي باشد. بنابراين با توجه بــه اينكــه محــل پــذيرش را خــود فــرد و بــا 

  امل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذيرش انجام نخواھد گرفت.  آگاھي ك
داوطلباني كه عالوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم يا  -۵ 

باشــند و در صــورت محــرز نــام در يكــي از دو محــل مــياند ملزم بــه ثبــتمراكز نیز پذيرفته شده ساير
ھــاي مربــوط بــه وزارت بھداشــت در ھــر مرحلــه از قبولي آنھا در رشته ،ام در ھر دو محلنشدن ثبت

  شود.يكن تلقي مي لمتحصیل كان 
ھای راھنمــای کلیه ضوابط آزمون (دفترچه رساندبه اطالع می ،داوطلبانمکرر با توجه به سواالت  -٦

  باشد)ز جاری میھا برای این مرحله نیاطالعیه ثبت نام و انتخاب رشته محل و
 

  مدارك مورد نیاز جھت ثبت نام:
دانشــگاه، مــورد  ود و این مــدارک توســطبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شمدارك ثبت نام مورد نیاز می

واجــد  -، بعدم رعایت ضــوابط و مقــررات توســط داوطلــب-الفبررسی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن 
 -دمغــایرت و عــدم صــحت مــدارک، -ج  ،و رشــته مربوطــه شرایط نبودن فرد جھت شــرکت و پــذیرش در آزمــون

ضمن لغو قبولی فرد طبق مصــوبات  از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده ومغایرت اطالعات اعالم شده، 

  ھئیت بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .
  : مداركي كه بايد توسط پذيرفته شدگان سھیمه آزاد  ارائه شود : الف

  تھیه شده در سال جاری ٣*۴قطعه عكس  ٦ -١



 اصل و كپي از كارت ملي و شناسنامه (تمام صفحات) -٢

اصل وكپي دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دھنده فراغت ازتحصــیل باشــد. الزم بــه  -٣
فارغ التحصیل شــوند. بــديھي اســت در   ٣١/۶/٩٨بايستي تا تاريخ تحصیلی آخر نیمسال جويان ذكر است دانش

از  درصــورت وجــود ايــن مــوارد، صورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدي بعھده دانشجو خواھد بــود.

 و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد. آمد ثبت نام فرد جلوگیري بعمل خواھد
  باشد.دھنده وضعیت نظام وظیفه ميخدمت يا معافیت دائم يا مداركي كه نشان كارت پايان اصل و كپي -۴

با مدرك كارشناسي (سابقه كــار قبــل از  ٣١/۶/٩٨حداکثر تا تاریخ  سال سابقه كار بالیني ٢مدارك و مستندات 

پرســتاري  یریت پرستاری،مد : رشته ۵ شدگانکلیه پذیرفته باشد) براياتمام دوره كارشناسي قابل قبول نمي
 مراقبتھاي ويژه، رشته پرستاري مراقبتھاي ويژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون 

  ب : مدارك مورد نیاز براي سھمیه رزمندگان 
  كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف  -١
  .و ایثارگران گاناصل وكپي مدارك نشاندھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمند -٢

شــود فــرد پذیرفتــه شــده بــا تذکر بسیار مھم:درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص 
  استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

   ای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتشھج : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه
دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط منــدرج در دفترچــه راھنمــای ثبــت نــام و انتخــاب  ٢پذیرفته شدگان این 

بایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بــوده رشته محل می
ن اعالم آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغــو و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنی

  خواھد شد. 
 كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف-١
باشــد. مــدرک ارائــه اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشــاندھنده وضــعیت اســتخدام (رســمی،پایور) مــی-٢

 صادر شده باشد.  ٩٧بایست در سال شده می
  براي پذيرفته شدگان استعدادھاي درخشان  د : مدارك مورد نیاز

  كلیه مدارك مورد نیاز در بند الف -١
" تسھیل ادامــه تحصــیل نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه  -٢

  " ٢١/١٠/٨٩دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصیلی مصوب 
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