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ایران کنفرانس

  

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد علوم پزشکی از امروز

  

 از ساعت 18آزمون کارشناسی ارشد  رشتههای علوم پزشکیرییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز توزیع کارت 
امروز خبر داد و زمان برگزاری آزمون  رشتههای مختلف را اعلام کرد.

  

دکتر غلامرضا حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به آغاز توزیع
کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد رشتههای  علوم پزشکی از ساعت 18 امروز (شنبه چهارم خرداد ماه)، گفت:

داوطلبان  میتوانند تا روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش  آموزش پزشکی به نشانی
www.sanjeshp.ir کنند  اقدام آزمون کارت دریافت به نسبت.

  

وی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی با رقابت  71 هزار داوطلب در طی روزهای
پنجشنبه و جمعه نهم و دهم خرداد ماه 92،  اظهارکرد: این آزمون در 30 شهر و 31 حوزه امتحانی برگزار میشود.

  

وی با اشاره به ثبتنام 71 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی،  گفت: از این تعداد حدود 51 هزار و 500
داوطلب زن و 19 هزار و 500 داوطلب  مرد در آزمون ثبتنام کردهاند.

  

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه شدن پنج حوزه امتحانی جدید را از  ویژگیهای این دوره از آزمون عنوان
کرد و گفت: حوزههای امتحانی جدید شامل  شهرهای یاسوج، شهرکرد، سمنان، بوشهر و اراک است.

  

وی با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی در 62 رشته برگزار  میشود، گفت: این رشتهها شامل پرستاری
نظامی، تاریخ علوم پزشکی، مشاوره در  مامایی، تکنولوژی گردش خون، بررسی سالمندی، مهندسی بیمارستان، سلامت 

سالمندی و مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست است.

آغاز انتخاب محل تحصیل از امروز  
  

حسنزاده با اشاره به نحوه انتخاب محل تحصیل، اظهار کرد: ظرفیت پذیرش  دانشگاههای پذیرنده دانشجو در آزمون
کارشناسی ارشد 92 جهت انتخاب محل  تحصیل از امروز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر میشود،
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بنابراین  داوطلبان تا 10 خرداد ماه تا قبل از برگزاری آزمون و دریافت کارت نسبت به  انتخاب محل تحصیل اقدام
کنند.

  

وی ادامه داد: داوطلبان باید نسبت به انتخاب محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد  خود بر اساس جدول ظرفیت پذیرش
اقدام کنند و حداکثر تعداد دانشگاههای  انتخابی بر اساس تعداد دانشگاه پذیرنده و ظرفیت مورد پذیرش آنها در رشته 

امتحانی مربوطه است.

نحوه تصحیح اطلاعات شخصی داوطلبان  
  

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به درج و تایپ کلیه اطلاعات شخصی نظیر  نام، نام خانوادگی،نام پدر، شماره
شناسنامه و معدل توسط خود داوطلبان،  اظهار کرد: در صورتی که مشخصات فردی مندرج در کارت ورود به جلسه و

پاسخنامه  کامپیوتری صحیح نیست، داوطلبان باید از هرگونه تغییر در پاسخنامه خود  خودداری کرده و از طریق سایت
مرکز سنجش آموزش پزشکی در محدوده زمانی 10 تا  12 خرداد ماه نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام کنند.

مهلت ارسال مدارک مورد نیاز  
  

وی افزود: همچنین داوطلبانی که موفق به ارسال کامل مدارک خود نشدهاند،  میتوانند مدارک خود را از 10 تا 12
خرداد به صورت اینترنتی ارسال کنند،  داوطلبان باید توجه داشته باشند که پس از این تاریخ به هیچ موردی ترتیب اثر 

داده نمیشود و طبق ظوابط مندرج در دفترچه راهنما با این افراد رفتار  میشود.

  

بر اساس این گزارش، آزمون رشتههای انگلشناسی، بیوشیمی بالینی، خونشناسی،  زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی،
سمشناسی، سلامت سالمندی، فیزیولوژی،  قارچشناسی پزشکی، مهندسی بیمارستان، نانو تکنولوژی پزشکی، میکروبشناسی، 
میکروبشناسی مواد غذایی و ویروسشناسی پزشکی در صبح روز پنجشنبه (نهم  خرداد ماه) و رشتههای اعضای مصنوعی،

بهداشت و ایمنی مواد غذایی، پرستاری،  پرستاری سالمندی، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری مراقبتهای ویژه 
نوزادان، پرستاری نظامی، تکنولوژی گردش خون، شنواییشناسی، فناوری اطلاعات  سلامت، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی

ورزشی، کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی،  گفتاردرمانی و تاریخ علوم پزشکی در بعداز ظهر روز پنجشنبه (نهم خرداد ماه) 
برگزار میشود.

  

همچنین آزمون رشتههای آماده زیستی، اپیدمیولوژی، ارزیابی فناوری سلامت،  اقتصاد بهداشت، انفورماتیک پزشکی،
تکنولوژی تصویربرداری مغناطیسی،  رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، رفاه اجتماعی، روانشناسی بالینی، سلامت و  رسانه،

علوم تشریحی، فیزیک پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی،  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی
پزشکی (بیوالکتریک و مهندسی پزشکی)  زیست مواد در صبح روز جمعه (دهم خرداد ماه) برگزار میشود.

  

آزمون رشتههای آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، ارگونومیک، بیناییسنجی،  حشرهشناسی پزشکی، علوم تغذیه، علوم
بهداشتی در تغذیه، علوم و صنایع غذایی،  کار درمانی، مامایی، مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مشاوره در مامایی، 
مهندسی بهداشت حرفهای، مهندسی بهداشت محیط و نظارت بر امور دارویی  بعدازظهر روز جمعه (دهم خرداد ماه) برگزار
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میشود.
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