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کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور
 معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد  

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
رییس محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران

رئیس محترم مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
معاون محترم آموزشی، پژوهشی سازمان انتقال خون ایران  

با سالم و احترام؛
   به استحضار میرساند زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ (سال تحصیلی۹۷-۹۶) رشتههای گروه پزشکی وزارت 
بهداشت از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ لغایت ۹۵/۱۲/۱۵ خواهد بود. دفترچه راهنمای آزمون پیش از شروع ثبت نام، از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰ 
از طریق پایگاه اطالع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس :  htpp://sanjeshp.ir قابل دریافت میباشد. زمان 

برگزاری آزمون نیز ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی الزم به نحو شایسته و مقتضی صورت پذیرد. 

ضمناً نظر به اینکه در آزمون سال ۹۶، تغییراتی در نحوه پذیرش متقاضیان استفاده از آئین نامه "تسهیل ادامه تحصیل 
دانشجویان رتبه برتر در مقاطع باالتر" استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون صورت پذیرفته، خواهشمند است نکات زیر نیز 

دقیقاً به اطالع متقاضیان واجد شرایط رسانده شود. 
۱-کلیه واجدین شرایط، میبایست دفترچه راهنمای ثبت نام و اطالعیههای بعدی مرکزسنجش آموزش پزشکی را مطالعه 

کنند. 
۲-کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون، الزاماً میبایست همزمان با سایر داوطلبان طی اسفندماه ثبت نام 

را انجام داده و کدرهگیری دریافت کنند.
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۳-متقاضیان بدون آزمون، برخالف دورههای گذشته، میبایست همزمان با داوطلبان عادی و استعداد درخشان با آزمون، در 
زمان تعیین شده طبق جدول زمان بندی دفترچه راهنمای ثبت نام برای انتخاب رشته محل، اقدام کنند.

۴-متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون، براساس ابالغ ۵۰۰/۱۱۷۹ – ۹۵/۳/۲۴ معاون محترم آموزشی فقط مجاز به 
انتخاب رشتههای همنام میباشند. در غیر اینصورت میبایست از شرایط با آزمون استفاده کنند. جدول رشتههای همنام نیز 
قبالً طی نامه ۵۱۹/۱۱۶/د – ۹۵/۹/۷ به معاون محترم آموزشی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اعالم شده است. 

(پیوست) 
۵-باتوجه به لزوم اطالع واحدهای ذیربط دانشگاه درخصوص معرفی افراد استعداد درخشان، خواهشمند است به واحدهای 

مرتبط نیز ابالغ الزم صورت پذیرد.
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