
 

 
 

دت زمان مشخصی افراد می توانند برای ثبت نام آغاز شده است. از آنجایی که طی م ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت

مجدد ارشد وزارت بهداشت اقدام نمایند ما دراین مطلب قصد داریم جزییات مربوط به زمان ثبت نام مجدد ارشد وزارت 

 .بهداشت و همچنین مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت را بررسی کنیم

افرادی که از ثبت نام جا مانده اند، حتی افرادی که قبالً ثبت نام کرده اما  با ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت نه تنها

 .اطالعات اشتباه وارد کرده اند نیز می توانند برای ویرایش اقدام نمایند

با آغاز دوره ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت افراد باید در مهلت های در نظر گرفته شده به سامانه سنجش مراجعه 

 .زییات مراحل گفته شده را طی نمایند تا ثبت نام شان انجام شودکرده و ج

  

  

 مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت

در این قسمت همراه ما باشید تا مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت را بررسی کنیم. مرکز سنجش پزشکی همیشه چند 

ر می گیرد که متقاضیان امکان ثبت نام و ویرایش اطالعات را داشته روز مهلت را برای تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام در نظ

 .باشند

ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت مانند روال هر سال در سایت سنجش انجام می شود. داوطلبان نیز باید در مهلت ثبت نام 

صورتی که نتوانستید با استفاده  مجدد ارشد وزارت بهداشت اقدام نمایند. زمان از طریق وبسایت سنجش اعالم می شود در

 .از وبسایت سنجش به این اطالعات دسترسی پیدا کنید، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

  

  

 زمان ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت

این یکی دو سال  طبق روال سال های گذشته داوطلبان می توانستند از بهمن ماه برای ثبت نام مجدد اقدام نمایند. البته در

 .اخیر به دلیل کرونا چندین بار دیگر نیز تمدید گنجانده شد

ً زمان مجزایی به جز دوره اصلی ثبت نام در نظر گرفته می شود که داوطلبان می توانند در آن  در سال جاری نیز قطعا

 .زمان برای ثبت نام مجدد اقدام کنند

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

  

 .کلیک کنید  منابع ارشد وزارت بهداشتبرای اطالع از 

  

  

 مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت امکان ویرایش اطالعات در

عالوه بر ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت، کلیه داوطلبان می توانند برای ویرایش اطالعات نیز در زمان ثبت نام اقدام 

 .نمایند

 .پس اگر در اطالعات وارد شده شما مشکل خاصی وجود دارد نیز می توانید برای اصالح آن اقدام نمایید

  

  

  

 .کلیک کنید رک ارشد وزارت بهداشتمدارای اطالع از ب

  

  

  

 نحوه نام نویسی در مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

همانطور که در موارد قبلی اشاره کرده بودیم، برای نام نویسی در مهلت مجدد ثبت نام الزم است به نشانی سازمان سنجش 

ت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق لینک قرار داده شده در مراجعه نمایید. سپس برای دانلود دفترچه ثب

 (.سایت اقدام کنید. )مطالعه دفترچه راهنما و اطالع از شرایط ثبت نام تا حد زیادی به تسریع روند ثبت نام کمک می کند

 .سپس باید برای فراهم نمودن مدارک اقدام نمایید
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با کلیک بر روی لینک مربوطه اقدام کرده و پس از واریز هزینه ثبت نام می توانید با سپس برای پرداخت هزینه ثبت نام 

 .برگشت به صفحه اصلی، روی لینک ثبت نام کلیک نمایید

الزم به ذکر است داوطلبانی که در زمان ثبت نام اولیه، هزینه ثبت نام را داده و کد پیگیری گرفته اند، نیازی به واریز مجدد 

 .هند داشت و می توانند تنها مدارک را ارسال کرده و مراحل را نهایی کنندهزینه نخوا

  

 

 .کلیک کنید سامانه نقل و انتقال ارشد وزارت بهداشتبرای ورود به 
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 ویرایش اطالعات ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت

وارد کرده اند برای مرحله ویرایش اطالعات یکی از مراحل بسیار مهمی است که داوطلبان باید اگر اطالعاتی اشتباه 

 .تصحیح آن ها اقدام نمایند. برای ویرایش اطالعات فرم ثبت نام سایت تا آخرین روز اعالم شده وجود خواهد داشت

برای ویرایش اطالعات نیازی به پرداخت هزینه نیست. تنها نکته مهم اقدام کردن در زمان تعیین شده می باشد. حتی پس از 

 .ت نیز امکان ویرایش اطالعات وجود دارد که داوطلبان می توانند برای آن اقدام نمایندصادر شدن کارت ارشد بهداش

  

  

 ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت

پس از کسب اطالعات الزم از زمان و مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت در این قسمت قصد داریم به بررسی نحوه 

 .ثبت نام در این آزمون بپردازیم

 .ابتدا باید به سایت سنجش مراجعه کنید. سپس دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنیددر 

 .در مرحله بعد باید پرداخت هزینه ثبت نام به صورت خرید یک کارت اعتباری را انجام دهید 

 .حال نوبت به تکمیل فرم ثبت نام می رسد

 .رقمی اقدام کنید 16افت کد رهگیری در آخر نیز می توانید برای دری

 .رقمی را دریافت نکرده اید، ثبت نام شما به مرحله نهایی نرسیده است 16توجه داشته باشید که تا زمانی که این کد 

از جمله قوانین می توان به این موضوع اشاره کرد که هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره 

 .ارشد ناپیوسته ممکن نخواهد بود كارشناسی

قانون دوم این موضوع است که پرداخت شهریه برای افرادی که یک بار در مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه تحصیل 

 .کرده باشند در صورت قبولی الزامی است و امکان دوبار تحصیل رایگان در یک مقطع وجود ندارد

  

  

 .کلیک کنید تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشتبرای اطالع از نکات 

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

  

  

 شرایط عمومی ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت

، الزم است یک سری شرایط عمومی و اختصاصی داشته ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشتهمانطور که می دانید برای 

 .باشید. که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد

 :ین شرایط باشنداین شرایط مخصوص کلیه داوطلبان بوده و باید تمامی افراد واجد ا

 .سالمتی جسمی داشته و عدم اعتیاد شما ثابت شود 

 .واجد شرایط عمومی رایج باشید

 .دین شما اسالم و یا سایر ادیان مورد تایید نظام کشور باشد 

 .قانون اساسی را بپذیرید

یعنی شما و یا خانواده شما  عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها داشته باشید.

 .هیچ گونه وابستگی سیاسی و یا فعالیت سیاسی نداشته باشید

 .سوء پیشینه کیفری نداشته باشید. یعنی در کالنتری سابقه دار نباشید

 .فساد اخالقی نداشته باشید. یعنی در مراکز آموزشی و یا دیگر ارگان ها پرونده فساد از شما ثبت نشده باشد

  



 

 
 

 

 اختصاصی برای ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت شرایط

 .در این قسمت همراه ما باشید تا شرایط اختصاصی را بررسی کنیم

  

 وضعیت تحصیلی

 :تمامی داوطلبان باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نمایند. این وضعیت ها شامل موارد زیر می شود 

گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد  ارائه مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی

 (تقاضا )مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت

 ارائه گواهی فارغ التحصیلی دانشجویان ترم آخر کارشناسی مبنی بر فارغ التحصیلی



 

 
 

 .دارند نمی توانن ثبت نام کنند 12افرادی که معدل کمتر از 

ان در مقطع کارشناسی ارشد یا سایر مقاطع در همان دانشگاه یا دانشگاه های دیگر الزامی عدم اشتغال به تحصیل هم زم

 .است

پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال گذشته حق شرکت در آزمون ارشد علوم پزشکی 

 .را ندارند 1402

ک کارشناسی ) مدرک مورد پذیرش رشته امتحانی مورد نظر ( در سال سابقه کار بالینی با مدر 2مورد بعدی داشتن حداقل 

 .بخش های بیمارستانی مختص متقاضیان رشته هایی که نیاز به سابقه کار بالینی دارند

  

 وضعیت نظام وظیفه

عالوه بر و ضعیت تحصیل، وضعیت نظام وظیفه نیز موضوع دیگری است که باید مشخص شود. افرادی که در این  

 .رکت می کنند یا باید معاف باشند و یا باید کارت پایان خدمت خود را دریافت نموده باشندآزمون ش

  

 شرایط مشمولین طرح نیروی انسانی

یک سری از داوطلبان مشمول طرح نیروهای انسانی می شوند که باید وضعیت خود را مشخص کنند. در صورتی که این  

 .شدمورد انجام نشود، قبولی فرد باطل خواهد 

در اطالعیه های جدید آمده است که داوطلبان مشمول طرح اجباری می توانند بدون گذراندن و یا شروع طرح، در هر زمان 

 .در آزمون شرکت کنند و منعی جهت ادامه تحصیل نخواهند داشت

  

 شرایط استفاده از سهمیه

 .موارد، داشتن حد نصاب علمی است تمامی شرایط سهمیه ها از طریق سایت سنجش اعالم می شود. یکی از این 

  

 شرایط مربوط به اتباع خارجی



 

 
 

اتباع عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی باید شرایط مربوط به اتباع خارجی مندرج در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد  

 .وزارت بهداشت را نیز داشته باشند

  

 شرایط مربوط به دانشگاه های دارای شرایط خاص

 .مند به تحصیل در دانشگاه های دارای شرایط خاص هستید نیاز باید شرایط آن ها مطالعه کرده و داشته باشید اگر عالقه

  

 سهیمه بومی مناطق محروم

قطب آزمایشی )کالن منطقه(  10درصد ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی  30سهمیه مناطق محروم بدین صورت است که 

 :ناطق و استان های محروم داده می شود. شرایط استفاده از این سهمیه عبارت است ازکشور در رشته های مورد نیاز به م

 .اولین شرط این است که متقاضی در همان شهر محروم متولد شده و همچنین دو مقطع را در آن شهر گذرانده باشد

 .داوطلب سه مقطع تحصیلی را در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد نظر گذرانده باشد

 .سال اخیر را در یکی از استان ها بوده باشد 5حل تولد یکی از والدین یا همسر خویش در استان مورد نظر بوده و فرد م

  

 ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 .ارشد وزارت بهداشت را بررسی کنیم  در این قسمت همراه ما باشید تا ظرفیت پذیرش رشته

  

  

 پردازشهریه  عادی رشته ردیف

 16 63 اپیدمیولوژی 1

 5 24 تکنولوژی اتاق عمل 2



 

 
 

 0 9 ارزیابی فناوری سالمت 3

 5 35 ارگونومی 4

 3 10 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 5

 15 30 اقتصاد بهداشت 6

 0 7 اکولوژی انسانی 7

 8 32 انفورماتیک پزشکی 8

 0 56 انگل شناسی پزشکی 9

 0 51 ایمنی شناسی پزشکی 10

 11 64 آمار زیستی 11

 32 82 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 12

 1 21 آموزش پزشکی 13

 3 6 بهداشت روان 14

 0 3 بهداشت پرتوها -بهداشت محیط  15

 0 4 سم شناسی محیط -بهداشت محیط  16

 21 30 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 17

 5 14 بینایی سنجی 18

 16 79 بیوشیمی بالینی 19

 6 2 پدافند غیرعامل در نظام سالمت 20

 27 76 پرستاری اورژانس 21

 1 6 پرستاری توانبخشی 22

 109 175 جراحی -پرستاری داخلی  23



 

 
 

 22 63 پرستاری سالمندی 24

 19 52 پرستاری سالمت جامعه 25

 27 46 پرستاری کودکان 26

 39 111 های ویژه عادی شهریهپرستاری مراقبت 27

 7 25 های ویژه نوزادانپرستاری مراقبت 28

 8 4 پرستاری نظامی 29

 7 18 تاریخ علوم پزشکی 30

 9 26 تغذیه بالینی 31

 1 4 تغذیه ورزشی 32

 10 4 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 33

 2 16 تکنولوژی گردش خون 34

 3 22 هابیولوژی و کنترل ناقلین بیماری 35

 8 35 آزمایشگاهی و بانک خونخون شناسی  36

 4 16 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 37

 3 10 سالمت و رفاه اجتماعی 38

 27 53 روان پرستاری 39

 2 4 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 40

 2 8 روانشناسی سالمت 41

 18 56 روانشناسی بالینی 42

 32 74 زیست فناوری پزشکی 43

 12 45 ژنتیک انسانی 44



 

 
 

 2 4 ژورنالیسم پزشکی 45

 7 38 سالمت سالمندی 46

 2 4 سالمت و ترافیک 47
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 بهداشتاخبار پیرامون ثبت نام مجدد ارشد وزارت 

 اعالم شد 1401شدگان ارشد خرداد اسامی اولیه پذیرفته 

درصد  ۵۳مندی به شرکت در مجموعه امتحانی دوم( حدود داوطلب )با احتساب عالقه ۲۰۹هزار و  ۶۴۷امسال از مجموع 

 .های آموزشی داریمدهند و همین نسبت را در گروهدرصد را آقایان تشکیل می ۴۷ها و داوطلبان را خانم

 ارائه مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد گروه پزشکی  

تمدید شد و داوطلبان توانستند در فروردین  ۱۴۰۱های گروه پزشکی سال مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته

 .نسبت به ثبت نام جدید و ویرایش مجدد اقدام کنند ۱۴۰۱ماه 



 

 
 

 خالصه مطلب

بپردازیم. برای ثبت نام مجدد  ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشتمراحل و شرایط ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی 

ارشد وزارت بهداشت الزم است در مهلت ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت که توسط سازمان سنجش اعالم می شود، 

ایی بیشتری در این مورد داشتید افراد به سامانه مراجعه کرده و اقدامات الزم را انجام دهند. در صورتی که نیاز به راهنم

 .می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید
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