
 

 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه درخشان استعداد التحصیالن فارغ و  دانشجویان توجه قابل

 ارشد کارشناسی به کارشناسی مقطع از تحصیل ادامه تسهیالت از استفاده متقاضی

 
 

 دب رخانه به شییی  یییا نام ثبت و مدارک ارائه جهت 1401 ماه ت ر 17 لغایت 11 تاریخ از باید متقاضییی ا 

 .نییییدییییاییییی یییید مییییراجیییی ییییه دانشیییییی ییییاه درخشییییییا  اسییییییتیییی ییییداد ییییا 

 ضییرور  مربوطه، ای ترنتی  ا  سییامانه در احتدالی مشییت   بروز ن ز و موجود  ا  پرونده تراکم علت به

ست ض ا  ا ست دا دب رخانه به مذکور تاریخ در اول ه روز ا  در متقا ش اه درخشا  د ا ا  و کرده مراج ه دان

نه به مراج ه از خا یانی روز ا  در دانشییی اه درخشییییا  اسیییت داد ا  دب ر دای د خوددار  پا  .ن

ستفاده به مجاز ، 31/06/1401 تا 01/06/99 از التح     فارغ برتر 10% ش د. می آزمو  با سهد ه از ا  با

 بدو  تسییه    از اسییتفاده به مجاز ، 31/05/1401 تا 31/06/1400 اول رتبه التح یی    فارغ  دچ  ن

 .بود خوا  د آزمو 

 

 :تذکر

 شرایط از توان د می اند نشده پذیرفته و کرده استفاده آزمو  بدو  شرایط از که 1400 سال شرایط واجد افراد

 .ندای د استفاده 1401 سال برا  آزمو  با

 اورژانس، پرستار  نوزادا ، ویژه  ا  مراقبت پرستار  ویژه،  ا  مراقبت پرستار   ا  رشته متقاض ا  برا 

 .است ضرور  بال  ی کار سابقه سال دو حداقل بود  دارا پرستار  مدیریت و خو  گردش تت ولوژ 

 درخشا  است داد ا  سایت در که را مربوطه امت از ت   ص جدول است الزم آزمو  بدو  سهد ه متقاض ا 

 به نسبت و باش د داشته اط ع پذیرش مدارک از تا کرده مطال ه دقت به ست،ا شده درج  ا نامه آی ن قسدت

 .ندای د اقدام مقرر زما  از قبل آنها تتد ل

 به ن ز کاردانی دوره در است ضرور  ناپ وسته کارش اسی التح     فارغ آزمو  بدو  متقاض ا  خ وص در

 .باش د مشترک ورود  با رشته  م التح     فارغ برتر درصد 10 جز م ان  ن لحاظ

 آموزشی، تسه    نامه آئ ن ب د ا  در م درج شرایط دی ر واجد کارش اسی مقطع دانشجویا   دچ  ن

 به تح  ل ادامه تسه ل نامه آئ ن مشدول متبوع، وزار  م وب درخشا  است داد ا  ویژه رفا ی و پژو شی

 درخشا  است داد دب رخانه به شده ذکر تاریخ تا را خود درخواست توان دمی متقاض ا  بود. خوا  د باالتر مقاطع

 .د  د ارائه

 شماره های  تماس: 86702251-86702205
 

 


