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 بسمه تعالي

 1400ته رشته هاي گروه پزشكي سال راهنماي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوس
 
 

 درج در سامانه موكش سنجش آموزش زشش ي،من13هشود مااد اطالرلاز داوطي ان درخواست مي آرزوي موفقلت بواي كيله داوطي ان گوامي، ضمنبا سالم و 

 :نلش ررايت شودزيو ن ات بندي مواحل بعدي آزمون را حتماً مطالعه نمايند. ضمنا هاي امتحاني، جدو  زمانآدرس حوزه

  شوند.هاي موت ط با آزمون ضدراوني ميزلش از شووع هو نوبت آزمون، تمامي محلبه منظور ررايت موازين بهداشتي، -1

آزمون درب ورود به جيسه باشد. مي30/14سارت نوبت رصو  و 30/7سارت شووع فوآيند آزمون نوبت ب و  با توجه به شوايط ررايت فابيه گذاري اجتماري،-2

 انتهايدقلقه  15دقلقه او  و  90باشد. دقلقه مي 160 رشته هاكيله   . مدت زمان زاسخگوئيبسته خواهد شد 30/15و نوبت رصو سارت  30/8نوبت ب و سارت

ا زمان ارالم روامل اجوايي آزمون ، همچنان بايست زس از اتمام آزمون تبواي حاظ سالمتي، كيله داوطي ان مي .حق خووج از جيسه آزمون را ندارندداوطي ان  ،زمان آزمون

 در بندلي خود مستقو باشند تا مجوز خووج به تدريج و با ررايت فابيه اجتماري، بادر شود.
ي كه لگلود. به هو سواهو زاسخ غيط يک نموه مناي تعيق مي نموه و 3هو زاسخ بحلو به  باشد.مي سواتت آزمون كيله رشته ها بصورت تستي چهارجوابي -3

-بايست زاسخ ق يي را كامال با زاكتغللو زاسخ هو سوا  در بوگه زاسخنامه، داوطيب مي بوايگلود .، يک نموه مناي تعيق مي دزاسخ داده شو بلش از يک گشينه

 مي باشد.زاسخنامه در تصحلو آن تاثلو داشته و مسئوللت آن به رهده داوطيب  كن زاك نمايد. بديهي است هوگونه خدشه و آسلب به

   نمونه غيط /       نمونه غيط /     نمونه غيط/     نمونه بحلو انتخاب گشينه درست :  نمونه بحلو

روي هوكارت، در جيسه امتحان و حوزه موبوطه حضور داشته باشند. با توجه به مندرج هاي امتحاني آدرس حوزهزمان و  ،با توجه به شماره داوطي يداوطي ان  -4

از سامانه دانشگاه محل امتحان مندرج بو روي كارت  بايد اطالرات دقلق هو حوزه رامختيف و تعدد حوزه زيو مجموره هو دانشگاه، داوطيب  يهااختمانوجود س

 باشند.و جيسه آزمون ميبواي هو رشته داراي كارت مجشا  ،دو گووه امتحاني شوكت كننده در داوطي ان ورود به جيسه، مالحظه نمايد.

نوم، ، مداد مش ي  3×4 يک قطعه ر س، ماسك دار داوطيب،بواي شوكت در جيسه آزمون همواه داشتن كارت ورود به جيسه، كارت ميي يا شناسنامه ر س -5 

  هوگونه وسايل و حتي زلش از ورود به حوزه كارت را به سلنه خود الصاق نمايد. ت ادو  كن و سنجاق )جهت الصاق كارت به سلنه( الشامي استمداد تواش، زاك

 باشد. لوازم التحويو در طو  جيسه آزمون ممنوع مي

فاقد افواد  -به حوزه امتحاني بجش حوزه و رشته درج شده بو روي كارت. بمواجعه  -الفبه جيسه آزمون ممانعت به رمل خواهدآمد. زيو  از ورود داوطي ان -6

 فاقد ماسکافواد  -ج كارت ورود و كارت شناسايي)كارت ملي يا شناسنامه(

 3×4 ضووري است با  همواه داشتن يک قطعه ،باشدداراي اش اتتي از جميه واضو ن ودن ر س و ... مي ياچنانچه كارت شوكت در آزمون داوطيب فاقد ر س  -7

ه و موضوع را زلگلوي نموده تا مش ل بوطوف دار به نماينده موكش سنجش آموزش زشش ي مستقو در حوزه امتحاني مواجعه نمودو كارت ميي يا شناسنامه ر س

 گودد.

اضافي محلي براي دريافت كيف و موبايل و ساير وسايل  ، ررايت مسائل بهداشتي هاي بهداشتي جهتو زووت لبا توجه به ارالم معاونت بهداشتي وزارت  -8

هوگونه كاغذ، جشوه، كتاب، كاغذ، تيان همواه بودن  .اً خودداي نمايند، جد5در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسايل بجز موارد بند 

هاي ارالم ، ماشن حساب )بجش رشتهسلم، بيmp4 ،mp3ال توونل ي و مخابواتي )از ق لل زلجو، ، همواه )حتي بصورت خاموش(، هوگونه وسليه محاس اتي

كلف و وسايل اضافي ديگودر جيسه آزمون به منشله تقيب بوده و  با خاطي مطابق مقورات  ،حتي بصورت خاموش() ...و شده(، سارت هوشمند، دست ند هوشمند 

 بوخورد خواهد شد .

هاي حافظه دار : استااده از هوگونه وسليه غلو مجاز از ق لل وسايل ارت اط ال توونل ي و دستگاه1384ت صوه مهم : قانون رسلدگي به تخياات در آزمونها مصوب 

 ز گشينش ريمي در آزمون هما  سا  و ابطا  ق ولي داوطيب در همان سا  و محووملت از شوكت در آزمون از يک تا ده سا  بعد مي شود.موجب محووملت ا

بوخورد شخ  داوطيب مطابق مقورات با و شده دربورت حضور فود ديگوي بجاي داوطيب ابيي در جيسه آزمون، فود جايگشين به مواج  قضايي تحويل  -9

 د . واهد شخ

  جوائم درآزمونهاي سواسوي رفتار خواهد شد.بوابو قانون رسلدگي به تخياات و با متخيفشود. منوع بوده و تخيف محسوب مي، مخارج نمودن اوراق امتحاني -10

مهندسي  -محلطهداشتمجموره ب -زشش يفنآوري تصويوبوداري -زشش يمجموره فلشيک -ارگونوميهاي رشته مواج  ذيوبط فقط باتوجه به ارالم -11
باشند. استااده از مي ريشي()بدون قابيلت بونامهمجاز به استااده از ماشلن حساباي مهندسي بهداشت حوفه -مواد(مهندسي زشش ي )زيست -زشش ي)بلوال تويک(

م به ث ت مشخصات ماشلن حساب مورد استااده خود در ها ميشداوطي ان اين رشته. استريشي، ممنوع هاي زلشوفته و داراي ام انات بونامههوگونه ماشلن حساب

نوع ماشلن حساب  متخيف محسوب شده و ط ق قوانلن هئلت بدوي رسلدگي به تخياات آزمونها بوخورد خواهد شد. جيسه آزمون مي باشند. دربورت مغايوت،

 باشد:مي زيوبه شوح  مجاز،
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پيش از دريافت كارت ورود به جلسه، با توجه به اهملت معد  در محاس ه نموه، در بورت نلاز به تصحلو معد  درج شده در فوم ث ت نام، داوطي ان  -12

  .باشندميو ت ملل فوم خود اتهاري مندرج در هملن سامانه  ملزم به تصحيح و ويرايش معدل خود

 در حوزه بوگشاري گودد تخيف محسوب شده و با خاطي بشدت بوخورد خواهدشد. يا اخال  نظمي انجام هوگونه رميي كه منجو به ايجاد بي -13

ارسا  موكش سنجش  سامانه طي زمان مقور و دردرخواست خود را  داوطيب ،ارالم شدهاولله به هو يک از سواتت بو اساس كيلد  وجود ارتواض در بورت -14

 نمايد. 

رشته محل خود انتخاب ، جدو  زمان نديمندرج در در زمان  همزمان با ساير داوطلبان نامه استعداد درخشان متقاضلان واجد شوايط استااده از آيلن -15

  نمايند.

باشد، از طويق هملن سامانه )با وارد نمودن بعد از بوگشاري آزمون،كارنامه ريمي اولله كه نشاندهنده نموه ريمي و رت ه داوطيب در بلن داوطي ان آن رشته مي -16

انتخاب رشته  ث ت نام و مطالعه دقلق مااد دفتوچه راهنماي داوطي ان زس از رويت كارنامه وكيله . در زمان ياد شده در جدو ، ارالم خواهد شدكدرهگلوي( 

 بايست نس ت به انتخاب رشته محل خود اقدام كنند. محل، مي

 به سامانه اينتونتي موكش سنجش آموزش زشش ي مواجعه شود. اين موكش،هاي اطالرلهجهت اطالع از آخوين جهت اطالع از هوگونه تغللوات، طي هو هاته  -17

 
 

 
 

 مركز سنجش آموزش پزشكي
 

 های امتحانینوبت -3شماره جدول 

  1/5/400-جمعه عصر نوبت

 عصر 14/30شروع روند آزمون ساعت 

 1/5/400 -جمعه صبحنوبت 

 7/30شروع روند آزمون ساعت 
 صبح

 31/4/400-شنبه عصر5نوبت 

 14/30شروع روند آزمون ساعت 
 عصر

 31/4/400 -شنبه صبح5 نوبت

 7/30شروع روند آزمون ساعت 
 صبح

مجموعه علوم آزمایشگاهی  آموزش پزشکیعه مجمو  مجموعه پرستاری  همجموعه تغذی

(3) 

 پدافند غیرعامل در نظام سالمت  (2مجموعه علوم آزمایشگاهی )

 مجموعه بهداشت محیط 

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(
 

 مجموعه مامایی 

 فناوری اطالعات سالمت  مجموعه فیزیوتراپی
 مجموعه روانشناسی 

 
 وژیاپیدمیول

 نانو فناوری پزشکی دارویی دریاییطبیعی و ترکیبات 
 ( 1مجموعه علوم آزمایشگاهی)

 
 ارزیابی فناوری سالمت

  تکنولوژی گردش خون
 مجموعه فیزیک پزشکی 

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(
 ارگونومی 

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(

 اقتصاد بهداشت اتاق عملتکنولوژی   سم شناسی 

 اکولوژی انسانی  اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   یمی داروییش

 انفورماتیک پزشکی  آموزش بهداشت  علوم و صنایع غذایی

 فن اوری تصویربرداری پزشکی

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(
 آمارزیستی  بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

 آموزش هوشبری بینایی سنجی  فیزیولوژی

 علوم تشریحی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها  رسانی پزشکی کتابداری و اطالع 

 تاریخ علوم پزشکی  کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 
)سالمت و  ژورنالیسم پزشکی

  رسانه(

 سالمت سالمندی  شنوایی شناسی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 مهندسی بهداشت حرفه ای 

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(
 سالمت و ترافیک ردرمانیکا 

 سالمت و رفاه اجتماعی  گفتاردرمانی  میکروبشناسی مواد غذایی

  
  مهندسی پزشکی )بیومواد(

 مجازبه استفاده ازماشین حساب(
 مددکاری اجتماعی

 مدیریت توانبخشی   

 
  

مدیریت سالمت، ایمنی و محیط 

 زیست

   
 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(

 زماشین حساب(مجازبه استفاده ا


