شرایط ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از مقطع کارشناسی 19
جذب فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ساير رشته هاي اعالم شده با توانمنديهاي باال در رشته پزشكي به منظور ارتقاي سطح
فارغ التحصيالن و افزايش انگيزش فراگيران گروه پزشكي:

ماده یك  :شرایط ورود به دوره
 -1واجد شرايط عمومي تحصيل رايگان
 -2فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته كليه رشته هاي گروه علوم پزشكي و گروه هاي آزمايشي علوم
رياضي و فني و علوم تجربي
 -3حداكثر سن از زمان ثبت نام آزمون  22سال تمام ( متولدين  12آذر ماه  1311به بعد )
 -4آقايان از نظر نظام وظيفه بايد داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند .يا خدمت آنان تا پايان شهريور سال  22به
اتمام رسيده باشد .در ضمن كسانيكه داراي كارت پايان خدمت باشند مدت مذكور به حداكثر سن آنان اضافه مي گردد.
تبصره  :با توجه به اينكه مراحل كسب مجوز معافيت تحصيلي براي مقطع ليسانس به پزشكي از سازمان وظيفه عمومي ناجا
در جريان مي باشد افرادي كه فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم مي باشند و براي ادامه تحصيل در اين مقطع نياز به
استفاده از معافيت تحصيلي خواهند داشت مي توانند به صورت مشروط و با تكميل تعهدنامه مندرج در فرم ثبت نام در آزمون
شركت نمايند .بديهي است چنانچه تا زمان اعالم قبولي نهايي مجوز مذكور از سوي سازمان وظيفه عمومي به دانشگاه واصل
نگردد ،قبولي اين افراد كن لم يكن تلقي مي گردد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت
 -2مشموالن طرح نيروي انساني كه مشغول گذراندن طرح مي باشند مي بايست در صورت قبولي نسبت به ترخيص از طرح
اقدام نمايند.
 -1فارغ التحصيالن و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حق شركت در آزمون را ندارند.
 -7در صورت قبولي در آزمون با توجه به آموزش رايگان ضروري است پذيرفته شدگان همانند سهميه آزاد فرم تعهد خدمت
مربوطه را تكميل نمايند.
 -8معدل كل ديپلم باالتر از 18
 -2معدل مقطع كارشناسي باالتر از 11
-11

مدرك زبان انگليسي

-11

نام مدرك زبان

حد نصاب قبولي

TOFEL

211

IELTS

1

MSRT

21

MHLE

21

قبولي در آزمون چند مرحله اي پذيرش (كتبي  ،مصاحبه و فرا شناختي )

ماده دو  :مواد درسی آزمون
فيزيولوژي نظري (ضريب  ،)3ميكروب شناسي شامل باكتري شناسي ،ويروس شناسي و انگل شناسي پزشكي (ضريب ،)3
آناتومي نظري (ضريب  ،)3بيوشيمي نظري (ضريب  ،)2بافت شناسي نظري (ضريب  ،)2ايمونولوژي نظري (ضريب  ،)2زبان
عمومي (ضريب  ،)2ژنتيك (ضريب  ،)1روانشناسي (ضريب  ،)1تغذيه (ضريب  ،)1فيزيك پزشكي (ضريب  ،)1دروس اصول
خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده (ضريب  ،)1دروس اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها و آمار مقدماتي
(ضريب )1
ماده سه  :منابع آزمون
منابع اعالم شده آزمون امتحان جامع علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي
زمان و نحوه ثبت نام:
داوطلبان بايد مدارك خود را از  5دي ماه  19تا پايان وقت اداري  02بهمن ماه  9919با پست سفارشي به آدرس بلوار
كشاورز ،نبش خيابان قدس ،سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،طبقه چهارم ،اتاق  412مركز آزمون دانشگاه ،كد
پستي  1417123711ارسال نمايند.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
 -1تكميل فرم 1
 -2تصوير مدرك معتبر كه نشان دهنده معدل كل مقطع ديپلم متوسطه باشد( .معدل پيش دانشگاهي مد نظر نميباشد)
 -3تصوير مدرك معتبر كه نشان دهنده معدل مقطع كارشناسي رشته هاي مورد پذيرش باشد.
 -4تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت براي داوطلبان مرد كه از شرايط سني  22سال به باال استفاده
خواهند نمود.

 -2ارائه مدرك زبان انگليسي ( از داوطلباني كه شرايط ورود به دوره را كسب كرده ولي مدرك زبان ندارند به طور مشروط
ثبت نام به عمل آمده و بايد تا قبل از آزمون جامع علوم پايه مدرك مذكور را ارائه كنند ،در غير اينصورت از ادامه تحصيل
و شركت در آزمون علوم پايه كشوري منع خواهند شد).
 -1تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
 -7عكس  4*3دو عدد (يك عدد از عكسها بايد روي فرم ثبت نام ارسالي الصاق گردد)
 -8اصل فيش بانكي به مبلغ  221.111ريال به حساب شماره  127112114/42كد شناسه  113/24بانك ملت شعبه
هجرت به نام درآمدهاي غير درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران ،قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت
*** توجه ***
* * در صورت واجد شرايط نبودن داوطلب مبلغ پرداختي جهت ثبت نام بهيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

