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های گذشته داخل دفترچه راهنما فرمی برای دانشجویان ترم آخر یا فارغ التحصیل، در سال :1سوال 

گرفت و پس از تایید، اسکن آن در سایت ثبت نام بوده که توسط فرد در اختیار آموزش دانشگاه قرار می

-مربوطه و یا دریافت گواهی یا معرفی از طرف دانشگاه  نمیهای گرفت، آیا نیاز به تکمیل فرمقرار می

 باشد؟

-ائه این مدارک به هنگام ثبت نام نمیهمانگونه که در دفترچه راهنما قید شده است نیاز به ار -جواب

 رت قبولی در آزمون به دانشگاه محل تحصیل ارائه خواهد شد.وباشد و درص

 

بصورت  گواهی سابقه کار باشد آیا الزم استارائه سابقه کار میهایی که نیاز به برای رشته :2سوال 

 ارائه گردد؟ اسکن آن از طریق محل کار به مرکز سنجش ارسال یا بهنگام ثبت نام در آزمون کتبی

-همانگونه که در دفترچه راهنما قید شده است نیاز به ارائه این مدارک به هنگام ثبت نام نمی -جواب

 قبولی در آزمون به دانشگاه محل تحصیل ارائه خواهد شد.باشد و درصورت 

 

اینجانب کارت ملی خود را جهت تعویض به اداره ثبت احوال ارسال کرده ام جهت شرکت در  :3سوال 

 آزمون کارشناسی ارشد بجاي اسکن اصل کارت ملی چه مدركي بايد ارسال كنم ؟ 

 و ارسال كنید . است كارت ملي المثني را اسكنرسید درخو -جواب 

 

کرمان مي  اينجانب داراي مدرك لیسانس از دانشگاه پسرانه فنی وحرفه ای شهید چمران :4سوال

باشم. هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد اسم دانشگاه مذكور قید نشده است، آیا فارغ 

 التحصیالن اين دانشگاه می توانند در آزمون شرکت کنند؟

 را تايپ نمائید. محل تحصیل خود و نام دانشگاه کردهگزينه ساير دانشگاهها انتخاب  -بله -جواب

 

ام و متقاضی رشته قارچ شناسی را انتخاب نموده 3اینجانب مجموعه علوم آزمایشگاهی  :5سوال 

 ویروس شناسی و انگل شناسیهای میکروب شناسی، بایست تمام منابع رشتهآیا میباشم. می

 مطالعه نمایم؟را  این مجموعه

باشد، باتوجه به اینکه درس ویروس شناسی برای رشته قارچ شناسی دارای ضریب صفر می-جواب 

رشته بعدی این مجموعه  3 باشد. ولی درصورتیکه متعاقبًا متقاضی در نیاز به مطالعه این درس نمی

به انتخاب رشته محل  باشد پاسخ ندهید مجازدارای ضریب )بجز صفر( می که باشید سؤاالت درسی

 نخواهید شد.  بعدی رشته 3آن 

 

دم، آیا هنگام ویرایش اطالعات انتخاب کر اپیدمیولوژیمن هنگام ثبت نام، آزمون امتحانی را  :6 سوال

 تغییر بدهم؟ آمار زیستیمی توانم آزمون امتحانی را به  25/11/33

امكانپذير مي  33/11/33-25/11/33ويرايش اطالعات  در زمانهرگونه تصحیح اطالعات  –بله  -جواب

 باشد.

 



های توانند در رشتهمی زیست شناسی)گرایش میکروب شناسی(التحصیالن رشته آیا فارغ :7سوال 

شرکت  ( و علوم تغذیه)مجموعه علوم تغذیه(3)مجموعه علوم آزمایشگاهیقارچ شناسی پزشکی

 کنند؟

های مجموعه قید شده برای رشتهدفترچه راهنماي ثبت نام  1جدول شماره همانگونه که در  -جواب

،فارغ التحصیالن رشته زیست شناسی مجاز به انتخاب این مجموعه و در مجموعه 3علوم آزمایشگاهی

. مدارك مورد پذيرش براي  باشند.علوم تغذیه فقط مجاز به انتخاب رشته علوم بهداشتی در تغذیه می

 ي دقیقًا در اين جدول درج گرديده است.هر رشته امتحان

دقت نمایند برای هر  ،)ساير داوطلبان با سؤال مشابه اين سوال با هر مدرك تحصيلي ديگر

 دفترچه راهنما را مطالعه نمایند.( 1دقيقًا مفاد جدول شماره  امتحانی رشته

 

در کنکور وزارت بهداشت شرکت كرده، و در رشته سم شناسی در  33اينجانب در سال   :8سوال 

 آیا امسال میتوانم مجددًا در آزمون شركت كنم؟ .دانشگاه آزاد قبول شدم ولی ثبت نام نکردم

پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شرايط اختصاصي راهنماي دفترچه ثبت نام، 1-7طبق بند  -جواب

بایست سایر . ولی میانصراف حق شرکت در آزمون بعدی را دارندشهریه، درصورت عدم ثبت نام یا 

ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام نیز رعایت گردد تا منعی جهت شرکت در آزمون وجود نداشته 

 باشد.

 

التحصیل روزانه بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم هستم، در  اینجانب فارغ :3سوال 

در آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت وضعیت پرداخت هزينه به چه صورت مي  صورت قبولی

 باشد؟

درخصوص میزان هزينه و نحوه پرداخت آن از مركزخدمات آموزشي وزارت بهداشت پیگیرري الزم بره    -جواب

 عمل آيد.

 

 دانشجویان سال آخرفارغ التحصیالن و فرم مخصوص ثبت نام کارشناسی ارشد برای  :13سوال 

 کارشناسی در رشته های پزشکی و پیرا پزشکی را چگونه باید تهیه کرد؟

ضوابط و نحوه برگزاری آزمون راهنماي دفترچه ثبت نام، کلیه مدارک مورد نیاز مانند -طبق بند ج -جواب

مدرک تحصیلی، مدرک نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک نشان دهنده سابقه کار، و ... 

ارسال این لذا در حال حاضر نیاز به  متعاقبًا پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد.

 باشد.مدارک نمی

 

آیا ثبت نام در آزمون و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله کنکور دادن است؟ و در سال  :11سوال 

 از آزمون دادن محروم خواهم شد؟ 35

و درصورت رعایت سایر ضوابط آزمون  از آزمون بودهعدم حضور در جلسه آزمون به معنای انصراف  -جواب

 باشد.بالمانع می 35، شرکت در آزمون سال 35سال

 

-متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون کدام سهمیه را می :12سوال 

 انتخاب کنند ؟بایست 



مراجعه نموده و دانشگاه طی مرداد ماه به دانشگاه محل تحصیل داوطلب متعاقبًا  -سهمیه آزاد -جواب

 به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی نماید. واجد شرایط را این افراد بایستمی

 

اینجانب از زمان فارغ التحصیلی ام بیش از یکسال سپری نشده است، در قسمت مربوط به  :13سوال 

 نظام وظیفه کدام گزینه را باید انتخاب کنم ؟

 انتخاب کنید.بایست فرصت شش ماهه را می -جواب

 

خواهم اینجانب كارشناس ماما هستم، مجموعه مامايي را انتخاب کرده ام و هم اکنون می :14سوال

 طبیعی داروئی و دریائی را نیز انتخاب کنم، آزمون اینجانب چگونه است؟رشته ترکیبات 

-می 4و ترکیبات طبیعی دارویی و دریائی از گروه  2باتوجه به اینکه مجموعه مامایی از گروه  -جواب

باشد لذا طی دو نوبت مجزا در جلسه امتحان حضور خواهید یافت و در هر نوبت سؤاالت مربوط به آن 

 مجموعه یا رشته را پاسخ خواهید داد .

 

رشته روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم آیا  یلفارغ التحص :15سوال 

 میتوانم از سهمیه استعدادهای درخشان استفاده کنم؟

" تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع  طبق آئین نامه خیر -جواب

های علوم پزشکی مجاز فقط دانشجویان دانشگاه وزارت بهداشت " 21/13/83باالتر تحصیلی مصوب 

 باشند.به استفاده از این سهمیه می

 

پایان می یابد،آیا الزم است نامه موافقت کتبی واحد مربوطه را  31/6/34طرح بنده تا تاریخ :16سوال 

 مبنی بر ادامه تحصیل داشته باشیم؟

 خیر  –جواب 

 

نیز شركت و  33كارشناسي ارشد ام ؛ در آزمون فارغ التحصیل شده 15/11/32اينجانب  :17سوال 

ام نگذشته و هنوز طرح خود را شروع ام ، درحال حاضر بیش از يكسال از فارغ التحصیليمردود شده

 شركت كنم يا خیر؟ 34توانم در ارشد -ام آيا مينكرده

، (ضوابط مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی)شرایط اختصاصی -3-1بند 2طبق تبصره  -جواب

های مورد نیاز وزارت بهداشت بوده و مشمول طرح مدرک تحصیلی جنابعالی جزء رشتهدرصورتیکه 

از فرصت یکبار خود  ،بعد از فراغت از تحصیلبه اینکه در مدت زمانی یکساله  باشید، باتوجهاجباری می

 باشید.نمی 34اید، مجاز به شرکت در آزمون سال استفاده نموده

 

نیز شركت و مردود  33ام ؛ در آزمون كارشناسي ارشد التحصیل شده فارغ 33/4/33اينجانب  :18سوال

 شركت كنم يا خیر؟ 34توانم در ارشد باشم، ميام ، و در حال گذراندن طرح ميشده

شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام، مجاز به شرکت در آزمون  -3-1بند  1طبق تبصره  -جواب

 باشید.می 34سال 

 



اسي ارشد شركت ؛ و تاكنون در آزمون كارشنامفارغ التحصیل شده 33/11/32 اينجانب :13سوال

 34توانم در آزمون كارشناسي ارشد سال باشم آيا ميگذراندن طرح ميمشغول حاضر ام، درحال نكرده

 شركت كنم ؟ 

در آزمون شرکت ننموده باشید، مجاز به شرکت  33درصورتیکه در آزمون کارشناسی ارشد سال  -جواب

 باشید.می 34سال 

فارغ التحصیل  31/6/34باشم که )در تاريخ  اينجانب دانشجوی ترم آخر رشته پرستاری مي :23سوال

و همچنین ادامه تحصیل قبل از انجام طرح را  34شوم( امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد می

 دارم؟

 بله -جواب

 

فارغ التحصیل  5/2/34اينجانب دانشجوی ترم آخر رشته اتاق عمل مي باشم كه در تاريخ  : 21سوال

فرصت يكساله ام به پايان نخواهد رسید، آيا  35می شوم باتوجه به اينكه تا زمان ثبت نام آزمون سال 

 قبل از انجام طرح مي باشم ؟ 35و  34مجاز به شركت در آزمون سال 

  باشید.می 35یا سال  34یا سال  :فقط مجاز به شرکت در یکی از دو آزمون -جواب

 

 

اجباری خود را به اتمام طرح  15/3/33باشم و در تاریخ میاینجانب کارشناس پرستاری  :22سوال 

ام. درصورت قبولی و ثبت نام در دانشگاه چه مدرکی ام  ولی مجددًا اقدام به تمدید طرح  نمودهرسانده

 ارائه دهم؟

خود را تمدید  طرحپس از اتمام آن مجددًا دوره افرادی که دو سال طرح اجباری خود را انجام داده -جواب

ساله اجباری خود را به  2گواهی پایان طرح  محل قبولی،نگام ثبت نام در دانشگاه ه اند بهکرده

 دانشگاه ارائه نمایند.

 

بود كه به تازگي آن را از شناسنامه ام حذف كردم ، اما نام خانوادگي من داراي پسوند  :23سوال 

كارت ملي ام داراي پسوند است و مدتي طول مي كشد تا كارت هوشمند ملي با اسم جديد صادر 

شود .سوالم اين است كه آيا بايد در فرم ثبت نام ، نام خانوادگي بدون پسوندم را طبق شناسنامه 

  بنويسم يا با پسوند طبق كارت ملي ؟

 طبق شناسنامه قید شود و صفحه آخر شناسنامه نیز اسکن و ارسال گردد.  -جواب

 

باشم  آیا در آزمون کارشناسی ارشد اینجانب معلول و از مددجویان سازمان بهزیستی می :24سوال 

 های پزشکی عنوانی به نام سهمیه معلولین قید شده است یا خیر؟رشته

بایست یکی از باشد داوطلبان میدفترچه راهنمای ثبت نام مشخص میهمانگونه که در  -خیر  -جواب

 سهمیه رزمندگان و آزاد را انتخاب نمایند.   2

 

روند درخواست منشی در روز آزمون کارشناسی باشم اینجانب معلول میباتوجه به اینکه  :25سوال 

 ارشد به چه صورت است؟

عالوه  از مراكز سازمان بهزيستي استان ذيربط دريافت واين دسته از داوطلبین گواهي مذكور را  -جواب

در روز آزمون نیز آنرا  کنندبر اینکه در قسمت مربوطه در فرم ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وارد می

 به همراه داشته باشند. 


