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یران کنفرانسا

جزئیات و تغییرات آزمون ارشد پزشکی اعلام شد / آغاز ثبتنام از شنبه  
  

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اعلام جزییات آزمون کارشناسی  ارشد پزشکی سال 93 از آغاز
ثبتنام داوطلبان این آزمون از روز شنبه 12 بهمن  ماه سال جاری خبر داد.

  

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ثبتنام آزمون
ir.sanjeshp.www کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای پزشکی سال 93 از روز  شنبه از طریق سایت مرکز سنجش به نشانی

آغاز میشود و تا  سوم اسفند ادامه دارد.

  

وی همچنین اظهار کرد: فرصت دوبارهای برای جاماندگان از ثبت نام و همچنین  ویرایش اطلاعات داوطلبانی که ثبتنام
کرده اند از 11 تا 15 اسفند درنظر  گرفته شده است.

  

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 93 به صورت همزمان در 30 مرکز استان  برگزار خواهد شد که شامل تمام
استانها به غیر از استان البرز به دلیل  نزدیکی به تهران میشود.

  

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین با اشاره به احتمال تغییر زمان برگزاری  آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
خاطرنشان کرد: طبق اعلام قبلی این آزمون قرار  بود در روزهای هفتم و هشتم تیر ماه سال آینده برگزار شود با به دلیل

تداخل  با زمان برگزاری آزمون ارشد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به اینکه  درصد بالایی از داوطلبان در هر دو
آزمون شرکت میکنند مذاکراتی با دانشگاه  آزاد اسلامی انجام خواهد شد تا درباره زمان برگزاری آزمونها به توافقی

دست  پیدا کنیم که این آزمونها با یکدیگر تداخلی نداشته باشند.

  

پورکاظمی درباره ظرفیت پذیرش آزمون 93 ارشد پزشکی نیز اظهار کرد: ظرفیت  پذیرش آزمون هنوز مشخص نیست
ولی سال گذشته از میان 70 هزار داوطلب 5974 تن  در 62 رشته پذیرفته شدند بنابراین ظرفیت آزمون 93 کمتر از سال

گذشته نخواهد  بود و ممکن است افزایش هم پیدا کند.

شرط مدرک در آزمون ارشد پزشکی  
  

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین بااشاره به محدودیت شرکت داوطلبان  گروههای آموزشی مختلف و
فارغالتحصیلان وزارت علوم در آزمون کارشناسی ارشد  ناپیوسته پزشکی خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبه شورای عالی
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وزارت علوم که  داوطلبان از هر رشتهای میتوانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته هر کدام  از رشتهها شرکت کنند،
وزارت بهداشت در این زمینه محدودیتهایی را در نظر  گرفته است.

  

وی ادامه داد: براین اساس امکان شرکت دارندگان مدرک کارشناسی وزارت علوم در  این آزمون بستگی به رشته
تحصیلی و رشته کارشناسی ارشد مورد نظر آنها دارد  و براساس مصوبه شورای عالی وزارت بهداشت جزئیات امکان

شرکت هر کدام از  داوطلبان در رشتههای کارشناسی ارشد پزشکی در دفترچه مربوط به ثبت نام به  شکل جداولی روی
سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی قرار داده شده است.

  

به گفته وی، تنها کسانی میتوانند در یکی از رشتههای کارشناسی ارشد  ناپیوسته پزشکی شرکت کنند که مدرک کارشناسی
مرتبط با آن رشته را داشته  باشند.

  

پورکاظمی با تاکید بر اینکه جزئیات دروس آزمون هر رشته و ضریب هر درس در  دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی
ارشد ناپیوسته آورده شده است، اظهار کرد:  بنابراین لازم است داوطلبان دفترچه راهنمای آزمون را از طریق مرکز سنجش

 آموزش پزشکی مطالعه کنند.

  

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در خاتمه با اشاره به افزایش شمار رشتههای  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه
پزشکی از 62 رشته به 70 رشته در سال  جاری، گفت: به عنوان مثال رشته پرستاری در آزمون 93 براساس نظر گروه

آموزشی  به چهار رشته سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری داخلی جراحی و روان  پرستاری افزایش پیدا کرده
است. رشتههای اکولوژی انسانی، شیمی دراویی، علوم  تغذیه در بحرانها و حوادث غیر مترقبه، علوم داروهای پرتوزا و

کنترل مواد  خوراکی و آشامیدنی از دیگر رشتههایی است که در آزمون کارشناسی ارشد  ناپیوسته گروه پزشکی افزایش
داده شده است.
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