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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رشته علوم حدیث، اخالق و آداب پزشکیالکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد فراخوان پذیرش دانشجو در 

  79سال 

برای دانشکده سالمت و دین دانشگاه علوم -های علوم پزشکی کشور ویژه  اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

 پزشکی قم 

 23/2/79               1اطالعیه شماره 

عنایات حضرت ولی عصرر ععر و و در راه شیرر رد افردا      ذات ربوبی و استعانت از حمد و سپاس به درگاه الهی و با 

، از بین 7981-89نظام مقدس جمهوری اسالمی، دانرکده سالمت و دین دانرگاه علوم شزشکی قم، در سال تحصیلی 

علروم  »جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشرد رشرته    فای علوم شزشکی کرور، اعضای محترم فیأت علمی دانرگاه

تواننرد مرمن مطالعره شرراید منردرا در ایرن        شذیرد. داوطل ان عزیز می ، دانرجو می«حدیث، اخالق و آداب شزشکی

 اقدام نمایند.   hp.irhttp://sanjesاطالعیه، نس ت به ث ت نام در سامانه مرکز سنجش آموزش شزشکی به نرانی 

رساند بر اساس مصوبه فیرأت ممیرزه مرکرزی وزارت بهداشرت، درمران و آمروزش شزشرکی،         در ممن، به آگافی می

آموختگان رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی، شس از اتمام دوره و ارائره مردرت تحصریلی بره دانررگاه       دانش

منردان   شیش از اقدام به ث رت نرام، از فمره عالقره     ر خوافند شد.محل خدمت خود، از یک شایه ترفیع ترویقی برخوردا

را در سایت دانرکده سرالمت و دیرن، برا دقرت      برنامه آموزشی مصوب رشته علوم حدیثشود  می درخواستگرامی 

 مفاد آن، وارد سامانه ث ت نام شوند.نمایند و با آگافی کامل از  مطالعه
 

 بخش اول: ضوابط شرکت در آزمون

برا مردرت تحصریلی کارشناسری      فای علوم شزشکی و خدمات بهداشتی درمرانی  عضویت در فیأت علمی دانرگاه -7

 باشدالزامی می فای تخصصی علوم شزشکی ارشد و باالتر در فر یک از رشته

 باشند. فای عمومی و معار  اسالمی، مرمول این فراخوان نمی : اعضای فیأت علمی گروه7 ت صره

   : در شراید مساوی، اولویت شذیرش با اعضای فیأت علمی رسمی و شیمانی خوافد بود.2ت صره 

تکمیل فرم ث ت نام در سامانه مرکز سنجش آموزش شزشرکی و بارگرذاری مردارت درخواسرتی و دریافرت کرد        -2

 گیری ث ت نام.  رف

 حضور در جلسه مصاح ه و ارائه مدارت و مستندات مورد نیاز حسب اعالم دانرکده سالمت و دین -9

 

 

http://sanjeshp.ir/
http://hr.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=174&pageid=18919&siteid=174
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 بخش دوم: شرایط تحصیل در رشته علوم حدیث، اخالق و آداب پزشکی

ابالغری  و بر اساس تقویم دانررگافی   7981شروع به تحصیل در رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی از مهر -7

 وزارت مت وع خوافد بود.

شرامل مررافده محتوافرای    تحصیل در رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی بره ورورت کرامالل الکترونیکری     -2

، بره عرالوه  خوافرد برود.   زمان و جلسات مجازی رفع اشکال  فای فم الکترونیک بارگذاری شده در سامانه و نیز کالس

 شود، حضور یابند. اتی که حسب مرورت توسد دانرکده ترتیب داده میدانرجویان متعهد خوافند شد در جلس

نیراز مربوطره    با توجه به اینکه گذراندن رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی، مستلزم گذراندن دروس شیش -9

 د بود.نامه خوافن واحد درسیو به فمراه شایان 44نیمسال دروس نظری عحدود  4است، دانرجویان مکلف به گذراندن 

واحد درسی به وورت میانگین در فر نیمسال تحصیلی، گذراندن دروس ارائه شرده، مسرتلزم    72با توجه به ارائه -4

تعیرین شرده    آموزشی الکترونیک، انجام مطالعات تکمیلی و نیز انجام تکرالیف  یور  زمان الزم برای مرافده محتوا

 فرای مرورد نیراز بررای گذرانردن دوره خوافرد برود.        موقع آن و سایر فعالیت توسد اساتید محترم مربوطه و ارسال به

 .شودبنابراین، چنانچه اختصاص زمان کافی و مناسب برای این امر در برنامه ففتگی مقدور است، اقدام به ث ت نام 

بره   ندارد.مرت د آموختگان این رشته در مقاطع باالتر  دانرکده سالمت و دین، تعهدی در ق ال ادامه تحصیل دانش-4

، تابع مقرررات  مواردی فمچون تغییر ردیف استخدامی و مانند آنگوافی طی این دوره در گیری از  عالوه، فرگونه بهره

 باشد. خود می

فرای علروم شزشرکی     دانررگاه نامه آمروزش از راه دور   دانرجویان این رشته تابع مقررات و موابد مندرا در آیین-6

 باشند. کرور می

 باشد. تحصیل در رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی در حال حامر، مرمول شرداخت شهریه نمی-1
 

 کت در فراخوانمدارک الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شربخش سوم: 

 1/9/81تاریخ، ارسال مدارت و دریافت کد رفگیری از در فراخوانزمان ث ت نام  کنندداوطل ان دقت 

 92/9/81شذیرد. و از تاریخ وورت می http://sanjeshp.irاز طریق سایت  اینترنتیفقد بصورت  9/9/81لغایت

توانند نس ت به تصحیح و ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند. برای جلوگیری کنندگان می ث ت نام 93/9/81لغایت 

، فرم ث ت نام را اطالعیه فراخواناز فر گونه اشت اه در تکمیل فرم ث ت نام، داوطل ان بایستی بعد از مطالعه کامل 

و  ث ت نام، جهت باشدمی بصورت اینترنتی و اعالم نتیجه آزمون روند کلی ث ت نام،اینکه با توجه به تکمیل نمایند. 

  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش شزشکی به آدرس ورفال به سایت معت ر دریافت کلیه اطالعاتفمچنین 

 شود.تکمیل می الف و ب : مرحله 2تکمیل اجرا و ممنال ث ت نام در وورت   مراجعه شود.

 تکمیل ث ت نام در سامانه مرکز سنجش آموزش شزشکی و بارگذاری مدارت تا دریافت کد رفگیری   -الف

 حضور در جلسه مصاح ه و ارائه مدارت و مستندات مورد نیاز حسب اعالم دانرکده سالمت و دین-ب

 

 

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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 :مدارت مورد نیاز

 وباشد.  kb 033-033بايست مدارك ميحجم هريك از )ع ارتند از:اینترنتی مدارت مورد نیاز برای ث ت نام 

 933* 433  در ابعاد  مربوط به سال جاری بدون خدشه و فرگونه عالمت یا مهر، 9*4 اسکن یک قطعه عکس-7

  kb 733-23و حداکثر حجم    jpgشیکسل با فرمت 

 شناسنامهو اتوفحتمام  اسکن اول شناسنامه ع -2

  اسکن اول کارت ملیعفر دو سمت آنو -9

 اسکن آخرین مدرت تحصیلی -4

 عضو فیأت علمی 7981اسکن حکم کارگزینی سال -4

 تکمیل فرم الکترونیکی ث ت نام  -6

   تکمیل فرم تعهد ث ت نام -1

فرای آموزشری،    شامل سوابق تحصیلی بره انضرمام فهرسرت فعالیرت     -آخرین نسخه رزومه دانرگافی ارسال  -9

در ایرن مرحلره،    در سامانه ث رت نرام.   PDFعی و ...، به وورت فایل شژوفری، مدیریتی و اجرایی، فرفنگی و اجتما

 نیازی به ارائه مستندات مربوطه ن وده و بررسی مستندات در مرحله مصاح ه انجام خوافد گرفت.

مربوطه قابل ق ول  :دروورتیکه شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به مراجع ارسال شده،اسکن رسید7تذکر

 باشد. می

شود شود، لذا توویه مینظر به اینکه کلیه مدارت ارسالی توسد داوطلب در انتهای فرم ث ت نام درا می :2تذکر 

 از فرم ث ت نام شرینت گرفته شده و کلیه مدارت و بخصوص عکس، توسد داوطلب کنترل شود. 

کافی نت، الصاق  : در وورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ث ت نام به فر دلیل عاشت اه توسد مسئول9تذکر 

 عکسهای ذخیره شده فرد دیگر و ...و فرد بعنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار خوافد شد. 

ریال عشن  فزار ریالو جهت  4333و م لغ فزار ریالو سیصد و شصت ریال ع 963333م لغ  فزینه ث ت نام -9

سایت مرکز سنجش آموزش شزشکی عشیوند است. داوطلب بایستی با مراجعه به ارسال شیام کوتاه آزمون 

 شرداخت فزینه شرکت در آزمون به فای مرکزسنجش آموزش شزشکیو نس تالکترونیکی فزینه ث ت نام آزمون

 . باشدوجه شرداختی به فیچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نماید

باشد. لذا شس از داوطلب می مسئولیت فر گونه اشت اه در تکمیل فرم ث ت نام و ارسال مدارت به عهده***

، داوطلب شخصال اقدام به تکمیل اطالعات و مدارت خود نماید بع ارتی فرگونه اشت اه یا اطالعیهمطالعه دقیق 

و مرکالت  باشدمورد ایجاد شده بدلیل تکمیل اطالعات توسد اشخاص دیگر یا کافی نت و... مورد شذیرش نمی

  .باشدآن به عهده داوطلب می

 

 ند گزینش دانشجو از بین داوطلبانفرایچهارم: بخش 

 شامل مراحل زیر خوافد بود:  شذیرش دانرجو برای رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی فرایند گزینش و -7

 و احراز شراید عمومی داوطل انبررسی -الف
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 بررسی سوابق علمی داوطل ان واجد شراید - ب

 مصاح ه   برگزاری - ا

، با فد  آشنایی داوطل ان با شراید رشته و دانرکده و نیز بررسی ومعیت داوطلب از نظر انگیرزه و  جلسه مصاح ه-2

باشد و لذا، نیاز به مطالعه  م تنی بر دانش تخصصی فرد نمیشود و  فای الزم برای تحصیل در رشته برگزار می توانمندی

 باشد. منابع خاوی نمی

ین در شهر مقدس قرم خوافرد برود کره     دزمان برگزاری مصاح ه، نیمه اول شهریور و در محل دانرکده سالمت و -9

 جزئیات آن، به نحو مقتضی و در زمان مناسب، به آگافی داوطل ان واجد شراید خوافد رسید.

شرذیرش قطعری در    ووورت گرفته شذیر  به عنوان دانش ، به وورت مرروط وشذیرش دانرجو به مدت یک نیمسال-4

موقرع تکرالیف و    مورد نظر از ق یل ور  زمان کافی برای مرافده محتوافرا، انجرام بره   آموزشی وورت احراز شراید 

 فای شایان نیمسال، وورت خوافد گرفت. موفقیت در آزمون

 1شالت  – 23کوچه  –بلوار امین  –نرانی دانرکده: قم 

   324-92844172 :شماره تلفن

   hr@muq.ac.ir رایانامه: - http://hr.muq.ac.irنرانی اینترنتی: 
 

  79 کارشناسی ارشد سال فراخوانبرنامه زمان بندی اجرای  : پنجمبخش 

 

 تاريخ اطالعیه

 8/0/97لغایت 7/0/97  )همزمان ویرایش امکان پذیر است( بصورت اينترنتيثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط 

 03/0/97لغایت 88/0/97  ويرايش و تصحیح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

 97نیمه دوم مرداد ماه  اطالعیه 

 97نیمه اول شهریور ماه  جلسه مصاحبه در دانشکده سالمت و دین قمبرگزاري 

  97نیمه دوم شهریور ماه  پذیرفته شدهاعالم اسامی 

 

  http:// sanjeshp.ir آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  : 

 رساني فوق الذكر اطالع رساني خواهد شد.مراتب از طريق پايگاه اطالعورت هرگونه تغيير در برنامه فوق،:در ص 1تذكر 

-است ساير موارد نيز درج گردد و يا خارج از زمانبندي فوق: در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن  2تذكر 

)به سايت مربوطه  نيز هر هفته ،تاريخهاي اعالم شده عالوه برباشند الذكر موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي

    مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند . 

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

http://hr.muq.ac.ir/
mailto:hr@muq.ac.ir
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 تعهدنامه

کررد ملرری .................................  بره شررماره شناسرنامه .........................و   فرزنررد................... ...............................اینجانرب ... 

تعهردی   شیمرانی   آموخته مقطع .............................. در رشته ................................. و عضو فیأت علمی رسرمی   دانش

  دوره الکترونیکی مقطع کارشناسری  دانرگاه علوم شزشکی ................. ممن شرکت در فراخوان شذیرش دانرجو در

وسریله اعرالم    رشته علوم حدیث، اخالق و آداب شزشکی دانرکده سالمت و دین دانرگاه علوم شزشکی قم، بدینارشد 

 دارم: می

یه ث ت نام را مطالعه نموده و با آگافی از مفاد و شذیرش آن، در این فراخوان شررکت  کلیه شراید مندرا در اطالع-7

 نمایم. می

منردی   فای رشرته، عالقره   برنامه مصوب رشته را در سایت دانرکده مطالعه نموده و با آگافی از مضامین و سرفصل-2

 ام. به تحصیل در این رشته اعالم کردهخود را 

فای مورد نیاز را  آمادگی ور  زمان و تأمین ابزارفا و زیرساختاز شراید تحصیل مجازی و الزامات آن آگافم و -9

به میزان کافی برای گذراندن دروس و انجام تکالیف دارم. فمچنین، آمادگی شرکت در جلسات مجازی رفع اشرکال  

 گردد، خوافم داشت. میو نیز جلسات حضوری که حسب مورد توسد دانرکده تعیین و اعالم 

در وورت شذیرش در دانرکده سالمت و دین، خود را ملزم و متعهد به کلیه مقررات و موابد آموزشری دانسرته و   -4

 فای دانرکده خوافم بود. مانند سایر دانرجویان، تابع برنامه

 

 نام و نام خوانوادگی

 امضا

 تاریخ


