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يد. با توجه به روند كلي ثبت نام ،انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي، جهت دريافت يتكميل نما

مراجعه شود.  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی فاً به سايت معتبرصر ت نامو ثب كليه اطالعات
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 ميبسم هللا الرحمن الرح
 

 : مقدمه
و  يندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهيپو يتمام يق برايتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     

وسته يارشد ناپيرشناسقطع كارش دانشجو در ميآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يد سربلنديام

 گردد.ير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيبا هدف تام ٩٨سال  يگروه پزشك يهارشته

سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ، تنها مرجع اعالم موارد مربوطهنظر به اینکه  ار مهم :يتذكر بس

-عالوه بر زمان طور مرتببرا  آموزش پزشكي مركز سنجش يهاهيه اطالعيد كلهستنداوطلبان ملزم ، باشدمي

درصورت وجود هرگونه تغيير یا تا ند. ينما يريگيبا دقت مطالعه نموده و پ ٨٩ سال مهرماهآخر تا  بندی اعالم شده،

ی هادفترچه بديهي است هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اعالم مورد جدید، از کليه موارد آگاهی یابند.

سامانه اينترنتي مركز سنجش مورد پذيرش  اطالعيه هاي درج شده در راهنمای ثبت نام، انتخاب رشته محل و

 .نخواهد بود

. و از آدرس شده استاعالم  ۵/٩/٩٧به تاریخ   ٢ الزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه

http://sanjeshp.ir   باشد.قابل دریافت میت منابع، در قسم  

 -قسمت تماس با ما – http://sanjeshp.ir  مراتب را به آدرس ،داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال --

  .ارسال نمايند

 

 آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
  

 شرايط عمومي : –الف  
 باشند : يو مراحل شغل يليتحص ر در تمام ادواريزعمومی ط يشرا يدارا بایدت در آزمون مجاز به شرك نيداوطلب 

  اد به مواد مخدريو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم ييتواناو  سالمت از  يبرخوردار -١

 مختلف كشور  يمتداول در آزمونها يط عموميه شرايواجد كل -٢

  يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ين مبياعتقاد به د -٣

 ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمهور يرفتن قانون اساسيپذ -۴

 از آنها  يمحارب و ملحد و هوادار يهابه احزاب و گروه يالتيتشك يعدم وابستگ -۵

 يفرينه كيشينداشتن سوء پ -۶

  يعدم اشتهار به فساد اخالق -٧

 

 ب – شرايط اختصاصي :
 باشد:ط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر میشرای

 

 : يليت تحصيوضع -١
 داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -١-١

، دکتری عمومي گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب با نشنامه كارشناسي، کارشناسی ارشددارا بودن دا -٢-١

 ارشناسـي ارشـد بـر اسـاس مـدارك مـورد پـذيرش هـر رشـتههاي امتحـاني كرشته تحصيلی مورد تقاضا در رشته

های داخل یا خارج از کشور حسب تاييـد وزارت بهداشـت، ) از یکی از دانشگاه١جدول شماره  مطابق( امتحانی

تـا تـاريخ حـداکثر و يـا گـواهي مبنـي بـر فـارغ التحصـيلي وفنآوري يا وزارت علوم،تحقيقات درمان و آموزش پزشكي 

آخر تنها در صورتي كه حـداكثر تـا  سالدانشجويان ( آخر سال برای دانشجویان مربوطهانشگاه توسط د ٣١/٦/٨٩
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کـه بعـد از تـاریخ مـذکور فـارغ  افـرادیفارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بـود.  ٣١/٦/٨٩تاريخ 

 .)باشندالتحصيل خواهند شد مجاز به شرکت در آزمون نمی

در هر  کنندطبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام ن كه انیداوطلب -١تبصره

دوره تحصيل، از روند سنجش حذف و از  ، پذیرش ومرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعالم نتايج

 ادامه تحصيل محروم خواهند شد.

شناسي قيد گرديده منظور رشته ذيرش مقطع کارشناسی ميكروبمدرك مورد پبعنوان مثال اگر در رشته امتحاني، 

یا در مجموعه امتحانی پرستاری، دانش آموخته رشته هوشبری  بوده ودر مقطع کارشناسی  شناسيميكروب

تواند پس از شرکت در آزمون این مجموعه در صورتيکه پس از آزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود فقط می

، دان را در صورت داشتن سایر شرایطوط به دو رشته پرستاری مراقبتهای ویژه و ویژه نوزاهای مربرشته محل

 .باشدنمی ی این مجموعههاانتخاب نماید و مجاز به انتخاب سایر رشته

دارندگان مدرک معادل،  ١٠/١٠/٧٩ریزی علوم پزشکی طبق مصوبه یازدهمين جلسه شورای عالی برنامه -٢تبصره 

ی که و همچنين دارندگان مدرک تحصيل در مقطع کارشناسی ١٢کل کمتر از ميانگين  دارندگان، ورهگواهی اتمام د

باشد(بدليل عدم احراز شرایط از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفا دارای ارزش استخدامی می

جلسه شورای عالی برنامه آیين نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين  -٣-٢بند 

های علوم مجاز به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته) ١٨/۵/٨٩ریزی علوم پزشکی 

  .باشندپزشکی نمی

شورای عالی انقالب فرهنگی، کليه دارندگان مدرک معادل ضمن  ٢۶/٨/٩۴تاریخ  ٧٧١البته طبق مصوبه جلسه 

اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه های مذکور راه یافتهبه دوره ١٣٨١تا  ١٣٧٧خدمت فرهنگيان که طی سالهای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، برای ادامه  ٢٨/۵/١٣٩٢مورخ  ٧٧۶٣٣/٢شماره 

 شوند. تحصيل در مقاطع رسمی تحصيلی باالتر برخوردار می

 دانشگاه هماندر  يلير مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس ياهدر دوره زمانهم ليعدم اشتغال به تحص -٣-١

 .  كشور يقاتيو تحق يموسسات آموزش سایر وهاي ديگر يا دانشگاه و

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورهتذکر مهم: 

که  ٩٧سال  )روزانهرایگان (عادی وره د ز پذیرفته شدگانسنوات قبل (بج پذیرفته شدگانکليه ، ١٨/١٠/٩۵مورخه 

در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون  )باشندنمی ٩٨مجاز به شرکت در آزمون سال 

و قبل از آن این امر را رعایت نکنند،  ٩۶در صورتيکه دانشجویان سال  بدیهی است، انصراف از تحصيل دهند. همربوط

  ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

-های حضوری بوده و جهت دورههای کارشناسی ارشد صرفاً جهت دورهممنوعيت تحصيل هم زمان در دورهتبصره: 

 های غير حضوری (مجازی) این ممنوعيت وجود ندارد. 

شوراي  ١٨/۵/٨٩تاريخ  ۴٣مصوب جلسه  بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته -۴-١

بنابراين  .باشدتمام وقت مي ،تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ريزي علوم پزشكي،عالي برنامه

 باشد.هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع مي

مبني بر ادامه تحصيل دريافت و  قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را ،داوطلبان شاغل

 تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه ارائه نمايند.  آنرا نزد خود نگهدارند

ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نيروی انسانی هم زمان با خانه شورای عالی برنامهربر اساس اعالم دبي تذکر:

 باشد. تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی
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های تحصيالت تکميلی مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره -٥-١

کليه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، ،  ١٨/١٠/٩۵

  باشند.وم از آزمون میسال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محر

در  و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بهداشت ٩٨سال  آزمونكه در  يكسانبر این اساس  

یا عدم ثبت پس از ثبت نام  و شوندرفته يپذ باشد،می )روزانه( رایگانعادی ها و مراکزی که تحصيل در آنها دانشگاه

است در صورت  يهيبد .شندباينم ٩٩، مجازبه شركت در آزمون سال هنددل انصراف ياز ادامه تحص در دانشگاهنام 

 معرفي تخلفات آزمونها يدگيرس يئت بدويه بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت ايمحرزشدن عدم رعا

 پذیرفته شوند مشمول این محروميت نخواهند بود. پرداز شهریه مراکز ها ودانشگاه افرادی که در شد. خواهد

(سال گذشته)  وزارت بهداشت ٧٩آزمون سال کسانی که در  ٦-١بند در مصوبه مندرج بر اساس  -٦-١

ده و یا کرثبت نام نرایگان بوده، عادی هایی که تحصيل آن در رشته محلشرکت نموده و پس از پذیرفته شدن 

عدم رعايت رصورت محرز شدن د .این آزمون را ندارند  ساله حق شرکت در دليل محروميت یکه اند، بانصراف داده

 .ئت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شديو به هاين امر، داوطلب متخلف محسوب شده 

درصورت  ،٩٧آزمون سال  پردازپذیرفته شدگان مراکز پذیرنده شهریه، مذکور اتالزم به ذکر است براساس مصوب

  هستند. ٩٨و مجاز به شرکت در آزمون  نبودهيت یکساله مشمول محروممذکور ر آزمون دعدم ثبت نام یا انصراف 

از آمـوزش رايگـان  مـذکور  چنانچـه در مقطـع كارشناسـي ارشـد ،آموختگان مقطـع كارشناسـي ارشـددانش -٧-١

متقاضـی شـرکت در ) ١جـدول شـماره خود (مطـابق  كارشناسيبا مدرك تحصيلي مقطع و مجددا  برخوردار بوده

باشـد، که تحصـيل در آنهـا رایگـان مـی هاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،باشندمی این آزمونهای سایر رشته

 باشند. يمملزم به پرداخت شهريه 

-، در صـورت پـذیرش در رشـته محـلاندرایگان برخوردار نبودهاز آموزش  ،البته در صورتيکه در مرحله ارشد قبلی

 باشند.های رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی

شـده (مطـابق  اعـالم كارشناسي ارشـدجهت شرکت در آزمون، مورد پذيرش تحصيلی هايي كه مدرك هدر رشت

 رایگانکه تحصيل در آنها  هاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،جدول مدارك تحصيلي مورد پذيرش آزمون هر دوره)

 .باشندمينملزم به پرداخت شهريه در رشته پذيرفته شده  باشد،می

 د.ينماياعطا نم يليارشد بورس تحص يان مقطع كارشناسيك از دانشجويچ يبه ه، داشتوزارت به-٨-١

 .باشدمی ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -٩-١

 تسویهپس از ، شوديا از ادامه تحصيل منصرف ميدانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از تحصيل محروم  -١٠-١

شرکت  ی کارشناسی ارشد ناپيوستهتواند مجدداً در آزمون ورودی دوره، میبا دانشگاه محل تحصيل خودحساب 

 .شرکت نماید) تواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خودد(دانشجوی محروم ازتحصيل نمینمای

سال سابقه كار باليني با  ٢ن حداقل ريزي علوم پزشكي، دارا بودشوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -١١-١

 هاي بيمارستانيدر بخش )١مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره( مدرك كارشناسي

مشخص شده در هاي رشتهکليه داوطلبان متقاضی برای جهت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد  باليني و

هاي باليني بيمارستان خصوصي و يا مربوط به گذراندن سابقه در بخشاگر اين باشد. ضروري مي ،١جدول شماره 

دوره طرح نيروي انساني در بيمارستان باشد قابل قبول خواهد بود. داوطلبان واجد شرايط استفاده از آيين نامه 

فاصله بالتوجه به لزوم سابقه خدمتي فوق الذكر (مطابق ضوابط اعالم شده)،  استعداد درخشان دقت نمايند با

 باشند. نمي هاواجد شرايط انتخاب اين رشته پس از فراغت از تحصيل

 سال سابقه كار باليني داشته باشند. ٢بايست مي ٣١/٦/٨٩تاريخ تا حداقل واجدين شرايط  -١تذكر مهم:

   .سال اعالم شده قابل پذيرش نخواهد بود٢هرگونه كسري خدمت باليني از مدت 

 باشد. در مراكز غيرباليني،يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تاييد نمي سوابق خدمت-٢           
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ریزی علوم عالی برنامهشواری معين شورای ٦/١١/٩٢براساس یکصدو بيست و دومين جلسه مورخه  -١٢-١

 %٣٠رشته و کسب حداقل  ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر %٥٠پزشکی کسب حدنصاب 

های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط نمره کل آزمون جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته

  و مقررات الزامی است.

و مصوبه ریزی علوم پزشکی عالی برنامهشورای ١/١١/٩٦براساس شصت و هشتمين جلسه مورخه  -١٣-١

 %٢٥در واقع کسب حداقل  ٤٠از  ١٠نمره کسب حداقل ، دانشجو شورای سنجش و پذیرش ٢٨/٨/٩٧جلسه 

افرادی که نمره حدنصاب الزم درس  باشد.الزامی میو بعد از آن  ٩٨از آزمون سال زبان انگليسی نمره در درس 

  زبان را کسب نکنند کارنامه علمی صادر نخواهد شد و مجاز به انتخاب رشته محل نيز نخواهند بود.

متوسط به (انگليسي رت عمومي شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطحها بصوآزمون زبان در كليه رشته

    برگزار خواهد شد.است،   Upper Intermediat )باال

های تحصيالت تکميلی مورخه جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره پنجمينبر اساس مصوبه  -١٤-١ 

بر اساس مصوبات نوزدهمين  .شودمیارشد اعمال  مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسیمعدل  ، ٢١/١٢/٩۵

، سوابق تحصيلی ٢٢/١٢/٩٥، بهداشت و تخصصی مورخه جلسه نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی

بنابراین اعمال معدل همانند سازمان سنجش  شود.در نظر گرفته می %٢٠مقطع قبلی (کارشناسی) با سهم 

  .شودال میآموزش کشور، در مقطع کارشناسی ارشد اعم

را در فرم ثبت نام درج  دوره کارشناسی (پيوسته یا ناپيوسته) و دوره کاردانیبنابراین الزم است داوطلبان معدل 

-که مدرک تحصيلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می ١هایی که طبق جدول شماره نمایند. در رشته

 اسی ارشد، دکتری تخصصی و...) نيز درج شود.بایست معدل مقاطع تحصيلی باالتر( کارشنباشد، می

ريزي علوم عالي برنامه كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهاساس آئينبر -١٥-١

محل تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع  هر گونه انتقال، تغيير رشته و يا جابجاييپزشكي 

 باشد.مي

ها و موسسات آموزش عالی، قانون سنجش و قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاهدر تمامی مراحل -١٦-١

مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای  ١٨/١٢/٩۴ای تحصيالت تکميلی مصوب هپذیرش دانشجو در دوره

 سنجش و پذیرش تحصيالت تکميلی جاری خواهد بود.

 

 : يعموم فهيت وظيوضع -٢
 داوطلبان مرد كه در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  فهبر اساس مندرجات سازمان وظي

م كنند، الزم است به هنگاشركت مي ١٣٩٨ناپيوسته سال  های گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره

و مقررات شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت  ، يكي از)و ثبت نام  پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي

 در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.،وظيفه عمومي دارا باشند

 .هوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -١-٢

 .ايثارگران و موارد خاص) پزشكي، (كفالت،هوشمند  دارابودن كارت معافيت دايم -٢-٢

 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند. ١٣٥٢ متولدين سال -٣-٢

داراي برگ آماده به خدمت بدون (در سنوات مجاز تحصيلی) التحصيل مقطع کارشناسی فارغمشموالن  -٤-٢

 .غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد

در صورت عدم  باشد،دانشگاه ميدر یا پذیرش دي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي افرا –تبصره 

درصورت قبولي  این افرادالزم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. تمدید موعد اعزام، 
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ز خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اين صورت ، جهت ادامه تحصيل اه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدر دانشگا

 غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

 ٢و  ١(وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصيلي ٣١/٦/٩٨دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -٥-٢

 شوند.فارغ التحصيل مي قانون خدمت وظيفه عمومی) ٣٣ماده 

ن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت فارغ التحصيال -٦-٢

 و وارد غيبت نشده باشند.تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشدبيش از يك سال سپري نشده آنها از تحصيل 

خدمت و موافقت باالترين  ها با ارائه گواهي اشتغال بهخانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان -٧-٢

 براي ادامه تحصيل. همقام اجرايي سازمان مربوط

براي  هوهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطركاركنان پايور شاغل در ني -٨-٢

 ادامه تحصيل.

 ب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.طالّ  -٩-٢

ه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه ه يا مركز مديريت حوزه علميّ هاي علميّ رطي كه مركز مديريت حوزهش* به  

زات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موا

ه علميه، معافيت هر موقع حوزبدیهی است . بالمانع است، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه تحصيلي حوزه

ای را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصيل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه تحصيل طلبه

اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد عمومی و صدور معافيت تحصيلی دانشگاهی است. 

 ائه نمايند. موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ار

 .) در مدت اعتبار آن(پزشكي، كفالت و يا ... بدون غيبت هولو گرام دار مشموالن داراي برگه معافيت موقت -١٠-٢

و به شرط داشتن  غيبت اوليه کارشناسی فاقد قطعم التحصيلفارغسربازان در حال خدمت)(كاركنان وظيفه  -١١-٢

 سایر شرایط استفاده از معافيت تحصيلی.

باشند رسد مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي ٣١/٦/٩٨اي كه خدمت آنان تا تاريخ وظيفهكاركنان  ه:تبصر

 . ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند

)، ٣٣) ماده (١ضوع تبصره (سنوات تحصيلی اوليه موها درصورتي كه در دانشجويان انصرافي دانشگاه -١٢-٢

داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و  از تحصيل انصراف

به بعد) از امتياز  ٢٢/٨/٩٠اينكه قبالً (از تاريخ  ه. مضافاً مشروط بسال سپري نشده باشد رشته جديد بيش از يك

 ه باشند.استفاده نكردانصراف يك بار 

 :   تذكر
معافيت ، در دانشگاهباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي)١

 باشند.آنان نمي ها مجاز به ثبت نام ازتحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه

 باشند.مجاز به ادامه تحصيل نمیدائم، هاتا پايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيتدانشجويان اخراجي دانشگاه)٢

  باشند.در این مقطع نمیمجدد دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصيل مشمول ) فارغ التحصيالن ٣

  .باشددر مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي یتحصيل سنوات) ٤

 مقطع کارشناسی ارشد حصيلیبایست جهت اخذ معافيت تها میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه)٥

شهرستان محل استقرار  ١٠تر پليس +ادفیکی از به مقطع فوق درخواست معافيت تحصيلی با برگ ، ناپيوسته

آنها ممانعت به عمل خواهد نبوده و از ادامه تحصيل ادامه تحصيل در غير اینصورت مجاز به . دانشگاه مراجعه نمایند

 آمد.
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      راپزشكان :يخدمت پزشكان و پ قانونشرايط شركت مشمولين  -٣
ــالغ  ــر اســاس اب ــت آموزشــی ٢٣/١٠/٩٧-/د ۵۴٠٢/۵٠٠ب ــرم معاون ــه   ،وزارت بهداشــت مشــاور محت مطــابق نام

؛ بـه جهـت اعطـای تسـهيالت وزارت بهداشـت  معاون محترم توسعه مـدیریت و منـابع ١٩/١٠/٩٧-/د ١۶۵١/٢٠٧

آئـين  ٣و ٢کميسـيون موضـوع مـواد  ٢٧/٩/٩٧مصـوبه مـورخ التحصيالن، به استناد جهت ارتقاء سطح علمی فارغ

الذکر در مقاطع التحصيالن مشمول قانون فوقئی قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ،ادامه تحصيل فارغنامه اجرا

) قبـل از انجـام Ph.Dه کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشـد و کارشناسـی ارشـد بـه باالتر (کاردانی ب

باشـد. ضـمناً مشـمولين در حـين انجـام خـدمات خدمت پزشکان و پيراپزشکان بالمانع مـی انونخدمات موضوع ق

تواننـد پـس از اقـدام بـه توقـف طـرح، ادامـه تحصـيل قانونی مذکور نيز در صورت قبولی در آزمون مقطع باالتر، می

    دهند.  

 تعهدات: -٤
  . ان اقدام به اخذ تعهد خواهد نمودرفته شدگيپذرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از يدانشگاه پذ

 

 ط  استفاده از آنها:يمختلف و شرا يه هايسهم  -٥
پس از اتمام مهلت ويرايش  ه آزمونير سهمييند و تغيه خود دقت نمايست در انتخاب سهميباين ميداوطلب

 .داوطلب )رش يا عدم پذيو  شريپذ: صورت در هر باشد(ير نميپذك از مراحل آزمون امكانيچ يدر ه اطالعات،

  رزمندگان و ایثارگران. -٢      آزاد-١ :  سهميه ٢ از عبارتستهاي انتخابي سهميه

بر اساس آیين بر ظرفيت پذيرش  اضافهبصورت  استعداد درخشان (با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي) سهميه

درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط  نامه استعدادظرفيت مربوط به آيينباشد. مي نامه مربوطه

در صورتيكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفيت  تكميل خواهد شد. ،از سوی دانشگاه معرفي شده

بایست در فرم ثبت نام (البته این افراد می تكميل نخواهد شد. در آن رشته، استعداد درخشان آن دانشگاه اضافه

 یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب نمایند). یکی از دو سهميه آزاد

 

. بعبارتی افرادی باشندفاقد سهميه رزمندگان و ایثارگران، دارای سهميه آزاد می داوطلبانسهميه آزاد:  -١-٥

سهميه  -٢-٥بند  ١٠و  ٧(به تذکر  باشند.نمي بسيجی و ایثارگران متقاضي استفاده از سهميه رزمندگانکه 

 ارگران نيز توجه شود)رزمندگان و ایث

 

  :و ایثارگران  رزمندگانسهميه  -٢-٥

 )باشدمیحضور داوطلبانه در جبهه دارای که  هرزمندخود فرد ( رزمندگان -١شامل:

و ماده  ایثارگران جامعه هدف بنيادشهيدوامور ایثارگرانرسانی بهجامع خدمت(براساس قانون ایثارگران -٢          

 ) جمهوری اسالمی و تبصره آن نجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیبرنامه پ قانون ٩٠

در سهميه  )و همچنين پذیرش نهایی (مجاز به انتخاب رشته محل شدن يكي از شرايط سنجش: ١تذكر 

رشته و در هنگام پذیرش نهایی  در هر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  كسب حدنصاب و ایثارگران رزمندگان

عدم باشد ولي بدليل  رزمندگان و ایثارگران در سهميه ١ممكن است فردي حائز رتبه البته  باشد.ميمحل 

 پذيرفته نشود. كسب حد نصاب الزم

 شود. حد نصاب سهميه رزمندگان و ایثارگران در هر مرحله از آزمون اعمال می: ٢ تذكر

قانون برنامه پنجساله  ٩٠و ماده  و اصالحيه آنبا توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : ٣ تذكر

گزینش داوطلبان بر اساس این  ،جمهوری اسالمی و تبصره آن ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 که به شرح زیر انجام خواهد شد: باشد.قانون می

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل از ظرفيت پذیرش  %٢۵ -الف
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 انو همسر جانباز انفرزند ،آزادگانو همسر  انفرزند گان،آزاد ان،جانباز و همسر شاهد، انفرزند -١-لفا

 هر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -و باالتر )%٢۵بيست و پنج درصد (

 ه محلهر رشتآزاد  گزینش علمینمره  %٨٠شرط کسب حد نصاب  به -خود فرد رزمنده  -٢-الف

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل  از ظرفيت پذیرش  %۵ -ب

 علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به - %٢۵ جانباز کمتر از فرزند و همسر - %٢۵ کمتر از جانباز -١-ب

  هر رشته محل آزاد گزینش

 %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -در جبهه ماه حضور داوطلبانه ۶با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  همسر -٢-ب

 هر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره 

و همسر  %٢۵سهميه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %۵تکميل نگردد و  %٢۵در صورتی که سهميه :۴ تذكر

ماه حضور داوطلبانه در جبهه،  ۶رزمندگان با حداقل و فرزندان  و همسر %٢۵و فرزندان جانبازان کمتر از 

مذکور به جانبازان زیر  %۵مازاد بر  %٢۵اسخگوی متقاضيان واجد شرایط نباشد، ظرفيت خالی باقی مانده پ

ماه  ۶با حداقل و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی فرزندان و همسران رزمنده  %٢۵و همسر و فرزندان زیر  ٢۵%

و اگر بازهم این ظرفيت تکميل نشود  داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواهد یافت. حضور

 (در کليه مراحل کسب حد نصاب الزامی است)یابد. ظرفيت خالی باقيمانده به سهميه آزاد اختصاص می

یابد که امکان گرد کردن هایی به سهميه رزمندگان و ایثارگران اختصاص میظرفيت در رشته محل : ۵تذكر 

 ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

اختصاصی بيش از تعداد ظرفيت پذيرش  و ایثارگران نمره حدنصاب سهميه رزمندگانحائز اگر تعداد افراد  : ۶ تذكر 

صورت به اندازه ظرفيت موجود پذیرش ظرفيت و به ترتيب اولویت نمره،  به تعدادراساس ضريب مربوطه باشد، ب

 پذيرد و هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد.مي

 عدم تکميل ظرفيت توسط رزمندگانو  و ایثارگران صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگاندر :  ٧تذكر  

 يابد.سهميه آزاد اختصاص مي ظرفيت تخصيصی این سهميه درصورت عدم تکميل، به ،، طبق قانونو ایثارگران

صاب الزم را كسب پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنچنانچه داوطلب سهميه رزمندگان و ایثارگران  : ٨تذکر 

 نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.

اعمال   و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور ١نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : ٩تذكر 

 گردد.مي

 موفق به كسب نمره قبولي در و ایثارگران در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهميه رزمندگان : ١٠تذكر 

 آزاد محسوب خواهد شد.سهميه  ء، جزسهميه آزاد گردد

بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي  ،در سهميه آزاد و ایثارگران سهميه رزمندگان داوطلبانسنجش  : ١١تذكر 

  پذيرد.صورت مي

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره: ١٢تذكر 

، با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران روزانه (غير شهریه پرداز)دوره  پذیرفته شدگان،  ١٨/١٠/٩۵ مورخه

  ندارند. حق استفاده مجدد از این سهميه در آزمونهای سال های بعدی این مقطع را

کميلی های تحصيالت تبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :١٣تذكر 

با استفاده از سهميه رزمندگان و  های غير روزانه (شهریه پرداز)دوره پذیرفته شدگان،  ١٨/١٠/٩۵مورخه 

دیگر مجاز به استفاده مجدد از این سهميه در  یک بار، در صورت انصراف از رشته قبولی، منحصراً ایثارگران

  باشند.آزمونهای سال های بعدی این مقطع می
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رزمندگان شامل ( فرد رزمنده منده دارای حضور داوطلبانه در جبهه  و همسر و فرزندانفرد رز -١-٢-۵

 رزمندگان - )و فرزندان آنها ر، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نيروهای مسلح، و همسبسيجي

 يصره هاو تب ١كه براساس ماده  ، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نيروهای مسلحيجيبس

 يجيورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بس يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييچهارگانه ماده مذكور در آ

ا متناوب ي يماه متوال ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩خ ياز تار يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال

مراجعه به الزم است ضمن  ،اندطل حضور داشتهه باينبرد حق عل يجبهه ها ياتيداوطلبانه در مناطق عمل

صرفاً براي نيروهاي رزمنده " *مستضعفين سازمان بسيجناجا، ودجا،  هاي نيروهاي مسلح (آجا،سپاه،سازمان

و و ایثارگران  ه رزمندگانيل فرم مخصوص استفاده از سهمينسبت به تكم، **و وزارت جهاد کشاورزی بسيجي")

کد، پس از دریافت و  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سهميهمي مربوط به رق ١٢كد رهگيري  دريافت

تا آمار و سپس در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام نمايند 

 رد.يقرار گ ييد نهايمورد تائمربوطه اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

 : داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگانهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفينس متقاضيان*

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (همسر و  ٩٠سهميه بند"الف"ماده  و داوطلب بسيجی) (شخص رزمنده

بسيج فرزند رزمنده داوطلب بسيجی)، الزم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت 

آمار و رقمی و درج آن در فرم ثبت نام اینترنتی آزمون اقدام نمایند.  ١٢و دریافت کد رهگيری  سراسرکشور)

های استانی به سازمان بسيج مستضعفين ارسال و پس از از طریق سپاه اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام

رسال خواهد شد. لذا از مراجعه مستقيم تجميع اطالعات، برای تایيد نهایی به مرکز سنجش آموزش پزشکی ا

 رقمی جداً خودداری شود.  ١٢به سازمان بسيج مستضعفين برای اخذ کد رهگيری 

های حضور در جهت تایيد گواهیالزم است  :وزارت جهاد کشاورزیسهميه رزمندگان استفاده از  انمتقاضي**

ه سابقه بودن در ستاد وزارت، به اداره کل به جبهه به مدیریت امور اداری استان مربوطه و در صورت مسبوق ب

رقمی اختصاصی  ١٢ساختمان شهيد آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیتقاطع ولی-نشانی: تهران

  باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می ١٠بعالوه  ٥٥داوطلبان وزارت جهاد کشاورزی متشکل از پيش کد 

تأیيد  رهگيری در صورت اشتباه وارد نمودن کد است . بدیهید دقت نمایدالزم است داوطلب در وارد نمودن کد خو

سهميه مربوطه از سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر یک از سازمانها، 

دفتر خدمات و طرح حكمت  -الفتاييديه نهايي توسط در نهايت این سهميه برای داوطلب حذف خواهد شد. 

سازمان  -ب  )ناجا، ودجا آجا،سپاه،(نيروهاي مسلح  برای متقاضيان ایثارگر عاونت نيروي انساني ستاد كل ن.مم

 گردد.به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال ميرزمندگان  برایوزارت جهاد کشاورزی  -جمستضعفين بسيج 

ه کد وزارت جهاد کشاورزی ثابت ( البتباشدمي متفاوت ،هر آزمون و هر سالبراي رقمی  ١٢كد رهگيري این 

بايست براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه لذا داوطلبان مي .باشد)می

های رهگيری دوره درج کدرقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند.  ١٢نسبت به دريافت كد رهگيري 

 خواهد شد. گذشته منجر به عدم تأیيد سهميه و حذف آن

رقمی توسط این سازمانها در اختيار داوطلبان داده  ١٢اولين رقم سمت چپ کد رهگيری الزم به توضيح است 

ها و پيش کد هر یک از سازمانها و مراجع، جهت استفاده متقاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاه . شودمی

 :.باشدمیموسسات آموزش عالی به شرح زیر 

 )٢۵٢۵٢۵٢۵٢۵١١(به عنوان مثال:    ١١های مسلح ستاد کل نيرو -١

 )٢٠٠٣۶۵٧٣١۵٩٣(به عنوان مثال:       ٣ارتش  -٢

 )٢٠۵١٢٠٠٢١٨٣۴(به عنوان مثال:     ۴سپاه پاسداران  -٣

 )٠۴١٢٢٠٠٣٨٨٣۵(به عنوان مثال:     ۵نيروی مقاومت بسيج  -۴



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

١٠ 
 

 )٩١١٩٩۵۴۶٣٨۵۶(به عنوان مثال:      ۶وزارت دفاع  -۵

  )٨٢١۴٠٠١٠۶۶١٧مثال:  (به عنوان      ٧ناجا  -۶

  )۴٠٠١٠۶۶١٠٠۵۵(به عنوان مثال:   ۵۵ وزارت جهاد کشاورزی -٧

 باشد.می رزمندهرقم انتهایی کد وزارت جهاد کشاورزی، کد ملی فرد  ١٠

 شود. ين مييدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتيمناطق عمل : ١تبصره 

و مناطق ا خدمت در جبهه يمدت حضور لح یک چهارم به استناد ابالغيات ستاد کل نيروهای مس : ٢تبصره 

و  گرددرسمی و کارکنان وظيفه، موظفی و سه چهارم آن داوطلبانه محسوب میسربازان و پاسداران عملياتی 

ز طرح يو ن در جبهه ينظام يهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل يخدمت يهاتين تعهدات و ماموريهمچن

 .شودينم ي، حضور داوطلبانه تلقيها و موسسات آموزش عالدانشگاه انيماهه دانشجو ٦

نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه  : ٣تبصره 

 شوند .رزمندگان نمي

انچه عالوه بر چنآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -٢-٢-۵

در مناطق عملياتي و ماه ناپيوسته  ٩ماه پيوسته يا  ۶حداقل  ٣١/۶/١٣۶٧تا  ٣١/۶/١٣۵٩از تاريخ  ميزان موظفي

ستاد كل باالترین مقام هریک از نيروهای مسلح (تاييد نهايي اند با حق عليه باطل حضور داشته يهاجبهه

ارتش جمهوری اسالمی"آجا" ، وزارت دفاع ستاد كل می، سپاه پاسداران انقالب اسالستاد كل  يروهای مسلح،ن

امتياز سهميه توانند از مي"ودجا"، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی"ناجا")  يروهای مسلحنو پشتيبانی 

 -١-١-۵طبق بند های تابعهپس از مراجعه به سازمانداوطلبان الزم است استفاده نمايند. اين قبيل رزمندگان 

 رقمي پيگيري ١٢به درج كد  نسبت ،ثبت نام فرمدر  ن عالمت گذاري در بند مربوط به سهميهضم عمل نموده و

  ند.کناقدام  هدر محل مربوط

ورود رزمندگان و جهادگران  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييآ ١٠ماده  ٢براساس تبصره  -٣-٢-۵

ران و قانون اصالح يات محترم وزيه ١٨/٢/١٣٦٨ مصوب يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيداوطلب بس

ه يك نوبت با سهميبه بعد  ١٣٦٨كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا ١١/٩/١٣٧١قانون مذكور مصوب 

ماه حضور داوطلبانه در  ١٢حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونهارزمندگان 

نصورت يرايدرغ ند.ينما ه رزمندگان شركتيون با سهمن آزميتوانند در ايم باشند، باطله ينبرد حق عل يجبهه ها

 رانخواهند داشت. يه رزمندگان درآزمون وروديحق استفاده از سهم

و  يبار در دوره كاردان كيه رزمندگان يبا استفاده از سهم ١٣٦٨كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبانتبصره : 

ماه حضور داوطلبانه در  ١٨حداقل  يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذيناپ يارشناسبار در دوره ك كي

 ند.يه رزمندگان شركت نمايآزمون با سهمن يتوانند در ايباطل باشند مه ينبرد حق عل يجبهه ها

المی و جمهوری اس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ٩٠ماده طبق  -۴-٢-۵

ماه حضور داوطلبانه در  ۶با حداقل جهادگر وزارت جهاد کشاورزی،  فرده و رزمندفرد : همسر و فرزند ،تبصره آن

فرزندان و همسر  بعبارتیباشند. سهميه رزمندگان و ایثارگران می %٥مشمول استفاده از سهميه  جبهه

يا  مادر یاكه پدر ی يعني داوطلب(را دارند ور در جبهه مدت حض رزمندگان بسيجی و ايثارگراني كه منحصراً 

 %٥ رزمندگان و ایثارگران مشمول استفاده از سهميه ،)دباشداراي مدت حضور در جبهه ميط فقش همسر

اقدام کرده و در فرم  -١-١-۵ مندرج در بندالزم است این افراد نيزجهت دریافت کد رهگيری طبق روند  .باشندمی

 د.ثبت نام آزمون، وارد کنن

 

 ،شاهد، آزاده و همسر : انفرزند - جانباز - هآزادشامل : ( جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -٥-٢-٥

متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد طلبان كليه داو - )%٢۵جانباز کمتر از ،  و باالتر %٢٥جانباز 
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قانون  ۴٧و اصالحيه قانون مذکور ماده  سانی به ایثارگرانقانون جامع خدمت ر ٧٠براساس ماده  و امور ايثارگران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و  ٩٠و ماده ) ٢تنظيم بخشی از مقررات دولت (

بر اساس ورود صحيح  ، صرفاً ایثارگران استفاده از سهميه به منظور ،جمهوری اسالمی و تبصره آن اجتماعی

مشخص  عالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایثارگران وي بويژه كد ملي و ااطالعات شناسنامه

کد رهگيری از سایت ایثار یا کد  دریافت و یا ارائه اقدام نمایند و نيازی به در فرم ثبت نام نمودن نسبت با ایثارگر

، این سهميه برای آنان يد و امور ايثارگرانبنياد شهو در صورت تایيد  ندارند.ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر) 

  اعمال خواهد شد.

 

اعم از اينكه در آزمونهاي ورودي تحصيالت و ایثارگران داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان  تذكر مهم:

هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و دكتري تخصصي) سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده تكميلي (دوره

 بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايند. سهميهاین استفاده از  باشند براي

 

 

 :يضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارج -٦
هاي گروه پزشكي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته اتباع خارجي متقاضی شرکت در آزمون ورودی

يد دارای شرايط زير با ،شرايط عمومی و اختصاصی آزمون داشتن ) عالوه بر٩٨-٩٩ (سال تحصيلي ٩٨سال 

اطالعات  ،و نحوه پذيرش ضوابط شركت در آزمون ،شرايط در رابطه بابايست نام ميبل از ثبتقو  ز باشندني

 .نام اقدام نمايندالزم را كسب و سپس نسبت به ثبت

ن های بعدی مرکز و همچني، اطالعيهزمونآعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ملزم به مطال متقاضيان-١-٦

در صورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچه هيچ عذري مبني  و باشندمی رعایت ضوابط و مقررات پذیرش

پذيرفته نيست. در صورت قبولي، حقي براي  ها و قوانين مربوطها، اطالعيهدفترچهبر عدم اطالع از مفاد 

 آنان ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواهد شد. 

يم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و شرکت در فقط اتباع خارجی مق-٢-٦

های کارشناسی ارشد ناپيوسته بوده و درصورت شرکت اتباع خارجی مقيم سایر کشورها، آزمون دوره

  گردد. پذیرش آنان کان لم یکن تلقی می

همانند داوطلبان داوطلبان  .باشدبالمانع مي شركت كليه داوطلبان غير ايراني مقيم در ج.ا.ايران بطور آزاد-٣-٦

کسب حدنصاب ( شرایط اختصاصی–ب-١٣-١بر اساس بندهاینمره حدنصاب قبولي  موظف به كسبعادی 

-١٤-١و نمره کل آزمون  ) %٣٠ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل  %٥٠

 )نمره در درس زبان انگليسی  %٢٥در واقع کسب حداقل  ٤٠ز ا ١٠(کسب حداقل نمره  شرایط اختصاصی–ب

اند الزم است جهت مجوز که در مقطع قبل بورس وزارت متبوع بوده . ليكن در خصوص دانشجويانيباشندمی

ادامه تحصيل از مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه جهت شرکت در آزمون اخذ نمایند و به هنگام قبولی به 

 ل ارائه دهند.دانشگاه محل تحصي

در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان غير ایرانی منوط به احراز صالحيت علمی و ثبت نام   -٤-٦

عمومی آنان از طریق "سامانه متمرکز ثبت نام و استعالم اتباع غير ایرانی متقاضی تحصيل در جمهوری 

  اشد:باسالمی ایران" و درصورت داشتن یکی از مدارک اقامتی زیر می

 اقامت معتبر.پروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -١-۶-۴
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دارا بودن دفترچه پناهندگي سياسی معتبر صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  -٢-۴-٦

 (تاييديه ن.ا. در مورد اصالت و اعتبار آن ضروري است).

  مهوری اسالمی ایران.دفترچه اقامت ویژه صادره از نيروی انتظامی ج -٣-۶-۴

کارت هویت ویژه اتباع غير ایرانی دارای اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره کل امور اتباع و  -۶-۴-۴

 مهاجرین خارجی وزارت کشور.

ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان آزمون منوط به اخذ ،  ٣-۴-۶و  ٢-۴-٦به استثنای مشمولين بندهای  -۶-۴-۵

حصيلی است. بدیهی است درصورت احراز صالحيت علمی و عمومی دارندگان دفترچه روادید و اقامت ت

ها منوط به بررسی و تایيد اصالت و اعتبار مدارک اقامتی پناهندگی و دفترچه اقامت ویژه، ثبت نام قطعی آن

 باشد. آنان توسط شعبه امور کنسولی دانشجویان غير ایرانی دانشگاه منتخب استان می

  رین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.آخ -۶-۴-۶

های عفونی و واگير دار و عدم اعتياد به دارا بودن ارائه گواهی معتبر مبنی بر عدم ابتال به بيماری  -٧-۶-۴

  مواد مخدر.
محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط و  اتباع خارجی متقاضی تحصيل باید واجد شرایط قانونی بوده و -٥-٦

مقررات پذیرش انتخاب نمایند، در غير این صورت قبولی آنان لغو گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان 

 آید. ممانعت به عمل می

و های واقع در مناطق ممنوعه تردد های واقع در مراکز استانداوطلبان غير ایرانی به استثنای دانشگاه -۶-۶

هاي در رشته های مذکورهای استانمجاز به انتخاب رشته در سایر شهرستان اسکان اتباع خارجی،

در د. نباش) نمي۶جدول شماره(ها و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعهتحصيلي دانشگاه

 كان مان سالآزمون ورودی هدر  پذيرش داوطلب ،صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق

-و دانشگاههاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدورنبوده شتهرگردد وامكان بررسي جهت لم يكن تلقي مي

 .آيداز ثبت نام و تحصيل آنان ممانعت به عمل ميها از پذیرش این دسته از متقاضيان معذورخواهند بودو 

صادره از سوی پليس » مدرک اقامت ویژه دفترچه مخصوص«تبصره: آن دسته از اتباع غير ایرانی که دارای 

باشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران می

 هيچيک از شهرها و یا مناطق کشور ندارند. 

مت جمهوری اسالمی ایران به استثنای همسر و فرزندان دانشجو تعهدی درخصوص صدور پروانه اقا -٧-۶

 برای سایر اعضا خانواده دانشجو ندارد.
موزشي آر موسسات آموزش عالي در واحدهاي تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تحصيل د -٨-۶

دانشگاههاي آزاد اسالمي، پيام نور، جامع علمي كاربردي، مركز جامعه المصطفي(ص) العالميه، آموزش 

 الي ممنوع است . عالي اهل بيت(ع) و ساير موسسات آموزش ع

تبصره : در هر موقع از تحصيل که دانشگاه متوجه همزمانی تحصيل اتباع غير ایرانی شود قبولی دانشجو 

 کان لم یکن تلقی و وی حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

مون توانند به عنوان دانشجویان بين الملل در این آزمتقاضيانی که دارای تابعيت دوگانه هستند نمی -٩-۶

 شرکت نمایند. 

دانشجویان غير ایرانی انصرافی و اخراجی جهت دریافت ریز نمرات و واحدهای گذرانده و مدرک  -١٠-۶

 باشند. تحصيلی ملزم به خروج قطعی می
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اتباع خارجی متقاضی تحصيل در هر مقطع تحصيلی فقط یکبار مجاز به تحصيل بوده و تکرار مقطع  -١١-۶

  باشد.تحصيلی ممنوع می

شدگان غير ايراني ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك تحصيلي چنانچه درحين تحصيل پذيرفته

كراري پذيرفته شده است از كارشناسي ارشد بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي ت

ين خصوص ملزم به اخذ گردد. دانشگاه محل تحصيل در اممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب ميتحصيل 

  .تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشد

همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و  هپذيرفته شداتباع خارجی  -١٢-۶

 .موزش عالي محل قبولي خود خواهند بودآدانشجويي دانشگاهها و موسسات 

ثبت نام پذیرفته شدگان با ضوابط و مقررات، در هر مرحله از ثبت نام و پذیرش و  درصورت مغایرت -١٣-٦

 آید. از ادامه فرایند پذیرش و تحصيل متقاضی جلوگيری به عمل می با تایيد مرکز خدمات آموزشیتحصيل 

در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران  غير ایرانیپذيرش اتباع  -١٤-٦

  .اي خاص و حساس اكيداً ممنوع است(از جمله تعهدات استخدامي) و رشته هشود 

های علوم پزشکی ملزم به ارسال ليست اسامی و آمار پذیرفته شدگان غير ایرانی کليه دانشگاه -١۵-۶

های بورسيه، غير بورسيه و نيز دانش آموختگان در ثبت نام شده قطعی و مشغول به تحصيل اعم از ورودی

مسال تحصيلی به اداره  امور کنسولی جامعه دانشگاهيان غير ایرانی در سازمان امور دانشجویان هر ني

 باشند. می

در هنگام ثبت نام در آزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننموده نهایی، شدگان چنانچه پذيرفته -١۶-۶

 گردد . باشند پذيرش آنان لغو مي

های دوره به زبان فارسی یا ترجمه رسمی نی بر توانایی پرداخت هزینهارائه گواهی معتبر مب -١٧-۶

های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور یا سایر مراجع ذی صالح انگليسی آن که به تایيد نمایندگی

 ایران رسيده باشد. 

ریه تحصيلی موظف به پرداخت شه)، هارشتهشدگان غير ايراني آزمون (در كليه كليه پذيرفته -١٨-۶

براساس مصوبات معاونت آموزشی وزارت بهداشت و هيات امنای دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصيل 

 می باشند لذا در صورت هر گونه سوال از طریق دانشگاه مربوطه استعالم و پيگيری گردد.

 ام اوليه اقدام نمايد. با آگاهي كامل از شهريه نسبت به ثبت ن ،پيش از ثبت نام در آزمون داوطلب الزم است 

پذیرش نهایی داوطلب غير ایرانی منوط به استعالم صالحيت های عمومی از طریق دانشگاه محل  -١٩-۶

تحصيل و تائيد از سوی مراجع ذیصالح می باشد و در صورت عدم تائيد صالحيت ، قبولی دانشجو کن لم 

 یکن تلقی می گردد.

های ها و مقاطع و دورهو موسسات آموزش عالی در رشته هاکليه متقاضيان تحصيل دانشگاه -٢٠-۶

سازمان امور  ٣١/۴/١٣٩۴مورخ  ٣٧٠٣۶/۴مختلف تحصيلی مشمول شرایط و ضوابط شيوه نامه شماره 

 باشند. دانشجویان، می

حداکثر مدت تحصيل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضيان تحصيل که در  -٢١-۶

اند، های تحصيالت تکميلی پذیرفته شدهط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دورهچهارچوب ضواب

 باشد. سال می ٣

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -٧
در دانشگاه علوم  ١٣٩٨-٩٩تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

 –سپاه پاسداران مسلح ( بايست عضو رسمي نيروهايميبر اساس اعالم آن دانشگاه، ... (عج) پزشكي بقيه ا
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از محل و مجوز شركت در آزمون معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت  )وزارت دفاع –نيروي انتظامي  –ارتش 

ه تعهدی در قبال تأمين ضمناً این دانشگاه هيچ گونباشند. دانشگاه مياين مجاز به شركت و انتخاب  ،خدمت

  ندارد.کارشناسی ارشد خوابگاه دانشجویان 

 رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه. ءسپاه: اعضا

 رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه. ءارتش: اعضا

 رده خدمتی مربوطه. ی جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون ازرسمی نيروی انتظامءناجا: اعضا

و پشتيبانی نيروهای مسلح با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی  رسمی وزارت دفاع ءوزارت دفاع: اعضا

 مربوطه. 

وز) از یگان خدمتی مربوطه ه مکتوب (مجيبسيار مهم: ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان این دانشگاه، منوط به تایدی

 باشد.و با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می

 چنددقت نمايند اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد داوطلبان متقاضي  تذکر:

ريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد از ط ظرفيت پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه، برابر

هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت

سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا 

 باشد.قبولي نمي

معاونت  –نصرتيكوچه شهيد  -جنوبی خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -اه: تهرانآدرس دانشگ

 دانشگاه ع.پ. بقيه هللا  – آموزشي

 ٨٢٤٨٣١٣١-٢ :تلفن-www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -٨
در دانشگاه علوم  ١٣٩٨-٩٩در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي تمامي داوطلبان متقاضي شركت 

  دارای شرایط زیر باشند: بايستمي، بر اساس اعالم آن دانشگاه ،ارتشپزشكي 

 

 :شرايط عمومي -١-٨ 
 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  -١-١-٨

 عدم محكوميت به محروميت از خدمت دولتي -٢-١-٨

 تگي به احزاب و گروههاي سياسيعدم سابقه عضويت و يا وابس -٣-١-٨

 مخدر اعتياد به مواد عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم -٤-١-٨

 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پيشينه كيفري  -٥-١-٨

 ابرهاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برهاي دورهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه -٦-١-٨

 ا .قوانين ارتش ج .ا 

 .راه تحقق اهداف آن قالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درايمان به ان -٧-١-٨

 عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران .  -٨-١-٨

   
 :شرايط اختصاصي -٢-٨
اداره بهداشت و نيروی انسانی تحصيل از  درصورت داشتن مجوز ادامه مجازهاي دانش آموختگان رشته -١-٢-٨

 .درمان نيروي محل خدمت مي توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند
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-ارشد رشته مقطع كارشناسيهت ورود به ج پرستاری کارشناسیان در مقطع معدل كل دانش آموختگ-٢-٢-٨

در با مدرک کارشناسی، سابقه کار سال  ٢الزم به ذکر است داشتن  باشد. به باال ١٤بايستي  های مرتبط

های پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبتهای ویژه الزامی اورژانس) جهت رشته -ICU-NICU(بخشهای ویژه 

 است.

  باشد.ارتش مي .پ.نشگاه عو تائيد دا هصدورمجوزبراي شركت در آزمون منوط به هماهنگي نيروي مربوط -٣-٢-٨

مرحله مصاحبه برای دقت نمايند این دانشگاه  رشته روانشناسی بالينی متقاضيضمناً داوطلبان  -۴-٢-٨

اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به این رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. لذا 

د. از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد ش آن دانشگاه، هظرفيت پذيرش ب برابر چندتعداد 

هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت

سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا 

  باشد.قبولي نمي

مدیریت خدمات بهداشتی و سی ارشد رشته کارشنا فرد متقاضی سن خدمتیسال از  ١٥حداقل -۵-٢-٨

 .سال خدمت) ١٥باقی مانده باشد. (زیر  سال ١٥، درمانی

 باشد.اشتغال به تحصيل کليه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-۶-٢-٨

  خص داوطلبش هاي آموزشي برعهدهتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينه -الف  :ذكراتت

 باشد.يم           

 باشد.تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي انتساب (ماموريت) -ب  

  .ندارد ، ایاب و ذهاب و اسکانتعهدي در قبال خوابگاههيچگونه انشگاه د -ج  

 -امام رضا(ع) ٥٠١جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخيابان  -آدرس دانشگاه: تهران

   www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي معاونت-٣طبقه  -مركزي ساختمان

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -٩
جهت  ١٣٩٨-٩٩داوطلبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

دقت درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان متقاضي آدر رابطه با اين دانشگاه به  كسب اطالعات الزم

هر براي ظرفيت پذيرش  برابر چندبه تعداد اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و نمايند 

افراد پس از انجام  خواهد شد. اين اعالم آموزش پزشكي از طريق سايت مركز سنجش ،رشته آن دانشگاه

طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند  و هاي عموميو بررسي صالحيت مصاحبه

 باشد.نميقبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا افراد الزم به توضيح است معرفي اين  شد.

 باشد:بر اساس اعالم آن دانشگاه، شرایط زیر الزامی میضمناً 

 اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام -١-٩

 اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي -٢-٩

 عدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني -٣-٩

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر -٤-٩

 كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه پايبندي -٥-٩

عتقاد و التزام عملي به حجاب برتر(چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در ا -٦-٩

هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه خصوص صالحيت

 منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود.صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان 
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 دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً  -٧-٩

 خوابگاه استفاده نمايند.ازتواننددر صورت وجودظرفيت مازاد خوابگاهي وباپرداخت قيمت تمام شده مي

 دانشگاه شاهد -روي حرم مطهرحضرت امام خمينيروبه -قم ابتداي آزاد راه تهران،-تهراندانشگاه:  آدرس

 www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :   

 

 ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس: -١٠
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون راي رشتهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس ب

وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت  ١٣٩٨-٩٩كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

شود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع اجرا ميجهت پذيرش دانشجو در كليه مراحل براي آن دانشگاه 

  تحقيقات الزم بعمل آيد. شود قبل از انتخاب محل تحصيل دقت وتوصيه ميباشد. لذا قوانين آن دانشگاه مي

 متعاقباً اعالم خواهد شد. سایر ضوابط این دانشگاه 

 مراجعه شود. www.modares.ac.ir:  براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص ضوابط به سايت دانشگاه 

  دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدبزرگراه تقاطع –تهران  آدرس:

 

 (با شهریه) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -١١
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

يند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل دقت نما ،وزارت بهداشت ٩٨ كارشناسي ارشد سال

اجرا  پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو مي پذيرش دانشجو در واحدهاي مختلف اين دانشگاه

باشد. لذا تابع قوانين آن دانشگاه مي (از جمله هزينه دوره تحصيل) يشود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلمي

  بعمل آيد.از آن دانشگاه تحقيقات الزم  شود قبل از انتخاب محل تحصيل دقت وتوصيه مي

 

  های علوم پزشکیمازاد بر ظرفيت دانشگاه دوره و  پردیسپرداز های شهریهدورهپذیرش در  -٢١
هاي علوم دانشگاهبر ظرفيت مازاد  و یا دوره پردیس پردازهای شهریهدوره داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در

  :پزشكي توجه نمايند

توسط دانشگاه مربوطه تعيين آن  مبلغکه  باشدها بصورت پرداخت شهریه میهدر این دانشگاتحصيل  -١-١٢

 .مراجعه نمايند مربوطه بايدبه دانشگاه درخصوص مبلغ شهریه داوطلبان جهت كسب اطالعات شود.می
(تغيير  .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت د نظر رشته موربايست در آزمون ورودي ميداوطلب  -٢-١٢

 . باشد)رشته امكان پذير نمي

  .شودانتخاب  هادانشگاهاين  محلرشته كدهنگام انتخاب محل تحصيل بايست مي،در صورت مجاز شدن -٣-١٢ 

ها ي اين دانشگاهبه آدرس پايگاه الكترونيك و هزینه تحصيلضوابط ، جهت كسب اطالعات الزم از شرايط -۴-١٢ 

هاي از دانشجويان براي تامين هزينهدر هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه  .شودمراجعه 

   باشد.لذا داوطلب موظف به پرداخت شهریه و رعایت تعهدات مالی میگردد. هزينه دريافت ميتحصيلي، 

اختيار  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، ۵٠كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته-۴-١٢

تواند داوطلب مي ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.به عهده دانشگاه برگزار كننده مي و دوره تشكيل كالس

   شركت نمايد.بعدی مجدداً در آزمون سال 
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 ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان : -٣١
متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و  داوطلبان

درصورت احراز شرايط نامه مربوطه آيينبايست پس از مطالعه ورودي، مي بدون آزمونو  با آزمونآموزش پزشكي 

  .اقدام نمايند دستورالعمل هاي بعدي اين مركزو  هااطالعيه مطابق باالزم،

 جهت مطالعه آيين نامه: دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سايت م

   http:// gta.behdasht.gov.irها/نامهها و آيينهاي استعداد درخشان/بخش نامهنامه/آيين

 ٢١/١٠/٨٩مصوب  -و استعداد درخشان به مقاطع باالتر نامه "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازآيين

بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی می واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  -١-١٣

 .، ثبت نام کنند٩٧متقاضی شرکت در آزمون طی اسفند ماه سال 

-التحصيالن دانشگاهآیين نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصيل و فارغ ١طبق ماده  تذکر بسيار مهم:

-های علوم پزشکی وابسته به دستگاهو دانشکدهبهداشت پزشکی و موسسات وابسته به وزارت های علوم 

بر  هللا، ارتش و علوم بهزیستی) واجد شرایط استفاده از این آیين نامه هستند. البتهشاهد، بقيههای اجرایی (

های بند طبقد اسالمی که های گروه پزشکی دانشگاه آزاالتحصيالن رشتهنامه فارغهمين آیين ٣-٨اساس بند 

توانند از مذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیين نامه می آیين نامه ٣ی  ماده -ز-ه-ج

 مند شوند. (شرایط با آزمون) بهره ٣تسهيالت ماده 

حذف شم" بای "متقاضی ثبت نام با استفاده از شرایط استعداد درخشان می، گزینه٩٨در آزمون سال  -٢-١٣

بایست از تاریخ واجد شرایط، می بدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضيان  .شده است

 sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  ٢٧/٤/٩٨لغایت  ٢٢/٤/٩٨

، انجام دهند. بدیهی است در شده و ثبت نام استعداد درخشان را با وارد نمودن کد رهگيری ثبت نام آزمون

و اقدامی از  باشد.صورت عدم ثبت نام مرحله استعداد درخشان، مسئوليت عواقب بعدی به عهده داوطلب می

  طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی ميسر نخواهد بود.

اسفند -١مرحله :  پس از ثبت نام هر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضيان -٣-١٣

بایست در زمان مقرر همزمان با سایر داوطلبان عادی، با وارد نمودن کد ، می )٢-١٣(مطابق بند  تير ماه -٢ماه و 

بدیهی است عدم انتخاب رشته محل، به منزله انصراف از رهگيری خود انتخاب رشته محل را نيز انجام دهند. 

 هد بود.انتخاب رشته محل بوده و متعاقباً اقدامی ميسر نخوا

ثبت جهت نيز همانند سایر داوطلبان عادی، متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -٤-١٣

رزمندگان و  -سهميه آزاد ب -سهميه الف ٢بایست بر اساس شرایط فرد یکی از شرکت در آزمون مینام و 

انشگاه معرفی و تایيد د رخشان تنها در صورتسهميه مازاد استعداد د .را انتخاب نمایند) %۵و  %٢۵ایثارگران(

   اعمال خواهد شد.محل تحصيل دوره کارشناسی و در زمان مقرر، 

-كه در آزمون شركت مي( بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -٥-١٣

و  آزادانتخابی (ايط عادي در سهميه براي شر، استعداد درخشان عالوه بر سهميهد کنندقت  ،با آزمون) و نمايند

  همانند ساير داوطلبان عادي مورد سنجش واقع خواهند شد. نيز رزمندگان و ایثارگران)

به  ،و شرکت فرد در جلسه آزموندانشگاه داوطلب توسط معرفی با آزمون، استعداد درخشان در سهميه  -٦-١٣

به دليل  محل و یا عدم قبولی، عدم انتخاب رشته ف،انصراباشد و در صورت می منزله استفاده از تسهيالت

 .  باشدنمیاز این تسهيالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزموناستفاده یک نوبت 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

١٨ 
 

رشته  -الف حالت  ٢با معرفی داوطلب توسط دانشگاه در یکی از  دانشجوی رتبه اول  استعداد درخشانسهميه 

 %٢٠ شرایط با آزمونبا استفاده از غير همنام رشته های  -بیا  ن آزمون وهای همنام با استفاده از شرایط بدو

ازفرصت یک است ، داوطلب مجاز فرد عدم انتخاب رشته محل و یا عدم قبولیدر صورت شود. که می عمالا

بدیهی است در صورت عدم  ، برای آزمون سال بعدی استفاده نماید.%١٠با آزمون استعداد درخشان نوبت 

، مجاز به با آزمون %٢٠و ، به دليل اتمام فرصت بدون آزمون٩٨زمون سال آداوطلب توسط دانشگاه  برای معرفی 

 باشد.سال بعدی نمی رتبه اول خودبرایسهميه این استفاده از 

لغایت  ١/٥/٨٩تاريخاز  بایستمی بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضيان  -٧-١٣

 به جهت انجام مراحل مربوطه و معرفي، ،و فرم ثبت نام هر دو مرحله اه مدارک مورد نيازهمر به ٨/٥/٨٩

 خود مراجعه نمايند تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنها از تاريخدوره کارشناسی دانشگاه محل تحصيل 

عدم و یا  اسامي واجدين شرايط عدم معرفیاقدام نمايد. بديهي است در صورت  ٢٢/٥/٩٨لغایت  ٩/٥/٩٨

مركز نبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  زمان مقرر،تاریخ و از سوي دانشگاه بصورت اينترنتي طي تایيد 

  گيرد.سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمي

تغيير سهميه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس، پس از معرفی دانشگاه در  بسيار مهم:

 باشد.يين شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمیزمان تع

آزمون که هر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -٨-١٣

 زمان تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محل داوطلبان در سایر همانند و  را انجام دادهو استعداد درخشان 

 :تواننددر صورت تمایل می اقدام کنند مخصوص استعداد درخشان،

 در جلسه آزمون شرکت نکنند. الف:   

بدون استفاده از آئين نامه ( در آزمون شركت كنند همانند ساير داوطلبان عادي با شرايط عادي یا  ب: 

درخشان امتحان  و شانس خود را هم در شرایط عادی و هم با استفاده از شرایط استعداد) مذكور

  .نمایند

متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتيكه با شرايط عادي در  -٩-١٣

انتخابي یا مجموعه با رشته در شرایط عادی آزمون امتحاني یا مجموعه لزومي ندارد رشته  ،کنندآزمون شركت 

  شان، يكسان باشد.مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخ

بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و میاین افراد در زمان انتخاب رشته محل، 

 شوند، انتخاب حالت عادی را باید انجام دهند.در حالت عادی رشته محل مجاز به انتخاب هم در صورتيکه 

 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونداد درخشان متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استع -١٠-١٣

البته در  باشندميبر اساس جدول پذيرش رشته انتخابی این سهميه  های مورد پذیرش دری رشته محلکليه

های آن مجموعه رشته واجد شرایطصورتيکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و 

در  ..ها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کندهای مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کليهباشد می

ملزم به پرداخت شهریه خواهد بود.  ،پذیرش وشهریه پرداز دانشجو بصورت انتخاب دانشگاههای پذیرنده  صورت

  گردد).متعاقباً از طريق همين سايت اعالم مي پذیرش (جدول

های علوم وزارت متبوع به کليه دانشگاه معاونت آموزشی ١١/٩/٩۶-/د٣٨۵٢/۵٠٠ه بر اساس ابالغي -١١-١٣

مند از آموزش اعم از دانشجویان بهره(، مقرر شد مجموع ورودی یک دانشگاه در یک سال تحصيلی پزشکی 

 ٣ماده د "ط"موضوع بن(التحصيالن برتر فارغ %١٠، مالک )المللهای خودگردان و بينپرداز، پردیسرایگان، شهریه

 قرار گيرد. برای پذیرش با آزمون ) -آیين نامه استعداد درخشان
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های علوم معاونت آموزشی وزارت متبوع به کليه دانشگاه ٢۴/٣/٩۵- ١١٧٩/۵٠٠ابالغيه بر اساس  -١٢-١٣

ی ممتاز دانشجوآیين نامه تسهيل ادامه تحصيل... :"  بدون آزمونورود  ٢ماده  -٢-٨موضوع اصالحيه بند پزشکی، 

هر رشته تحصيلی مجاز است فقط در مقطع باالتر رشته همنام به تحصيل بپردازد و در صورتيکه در مقطع 

بدون آزمون  %١٠کارشناسی ارشد،رشته همنام رشته تحصيلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهميه 

 %٩٠مون و کسب حداقل شود. در این صورت شرکت در آزسهميه پذیرش با آزمون تبدیل می %٢٠حذف و به 

 " نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود.

توسط مدیر امور نخبگان و  ٧/٩/٩۵ –/د ١١۶/۵١٩های همنام طی نامهالزم به توضيح است اسامی رشته

لذا  ارسال شده است.های علوم پزشکی سراسر کشور آموزشی کليه دانشگاه تبه معاوندانشجویان ممتاز 

   .را رعایت نمایند ١١۶/۵١٩های تعيين شده طی نامه و رشته مذکور بایست مفاد ابالغيهداوطلبان می

بر  ، هوشبری و یا فوریتهای پزشکیبهداشت عمومی هایی مانندآموخته رتبه اول رشتهبه عنوان مثال دانش

، در %٢٠در قالب  بایست با استفاده سهميه با آزمونرشته همنام، می اساس این ابالغيه به دليل عدم وجود

تواند از سهميه با آزمون مجدداً استفاده . در صورت عدم قبولی، در آزمون سال بعدی نيز میآزمون شرکت نماید

   نماید.

ها در تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -١-١٣براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند  -١٣-١٣

باشد. به عبارتی الزامی می دوسال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی) ارائه ١مطابق جدول شماره (

داوطلبان لذا باشند. ها نمیمجاز به انتخاب این رشتهافراد بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل از دوره کارشناسی 

متقاضی ادامه که  "از در مقاطع باالترتسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممت"مشمول استفاده از آئين نامه 

حق استفاده از شرایط آئين نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله هستند،ها رشتهاین تحصيل در 

  باشد.محفوظ میبرای آنها همان سال، آزمون براساس ضوابط 

" بوده و جهت شرکت تحصيل...تسهيل ادامه "که حائز شرایط استفاده از تسهيالت آیين نامه  آموختگانیدانش

سال  ٢دارای  ٣١/۶/٩٨باشند و تا تاریخ واجد شرایط می ١بر اساس جدول شماره الذکر های فوقدر رشته

ثبت نام هر دو مرحله، جهت تایيد و معرفی به  عالوه برد، شسابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی خواهند 

 دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمایند.

های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، علی رغم تعدد باتوجه به ظرفيت محدود پذیرش رشته محل -١٤-١٣

 شودها یک نفر را شامل میمازاد بر ظرفيت پذیرش در اکثر رشته محل %١٠متقاضيان و داوطلبان واجد شرایط، 

نفر  ١۵فيتهای رشته محل کمتر از در ظرلذا و به دليل محدودیت ظرفيت، امکان پذیرش کليه افراد وجود ندارد. 

آزمون و یک نفر بر اساس  نمره برای بااز بين متقاضيان مشمول آیين نامه تنها یک نفر براساس اولویت پذیرش، 

  شود.پذیرفته میبرای بدون آزمون در امتيازات مکتسبه اولویت 

سط دانشجو بر اساس جدول شايان ذكر است اولويت بندي بين دانشجويان برمبناي امتياز كسب شده تو

 امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيل، محاسبه خواهد شد.

که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندههادر دانشگاه، بدون آزمونسهميه استعداد درخشان برای  -١٥-١٣

به دليل  ،شندبامی های مختلف و کد ورودی متفاوتورودیدر مقطع کارشناسی دانشجویان رتبه اول  دارای

و فرد دارای پذیر نيست امکان ،، پذیرش کليه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط-١۵-١٣طبق بند  ظرفيتمحدودیت 

های پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول در سایر دانشگاه. پذیرفته خواهد شدبر اساس ظرفيت امتياز باالتر 

دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاهها، فرد دارای امتياز  جهت استفاده از سهميه بدون آزمون هستند، از بين

 باالتر بر اساس ظرفيت پذیرفته خواهد شد.

مقطع  رشته امتحانی کارشناسی ارشد، در صورتيکه دانشجویپذیرنده دانشجو در  است در هر دانشگاه بديهي

اولويت پذيرش  اب نماید،را دانشگاه محل تحصيل انتخ خودرشته محل اولویت اول  ،آن دانشگاه کارشناسی
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پذيرفته بوده و ، باالترین امتياز در بين دانشجویان آن دانشگاه و دارایبا دانشجوي واجد شرايط و در اولويت 

 نفر و بيشتر) ١۵ظرفيتهای رشته محل (بيش از يك نفر باشد استعداد درخشان  مازاد خواهد شد و اگر ظرفيت

بدیهی است با پذيرفته خواهد شد. نيز ها ط و در اولويت از ساير دانشگاهحداقل يك نفر از دانشجويان واجد شراي

-، با دانشجویان سایر دانشگاهاولویت دوم و بعد از آنخود در محل تحصيل دوره کارشناسی انتخاب دانشگاه 

  .پذیرفته خواهد شدبين کليه متقاضيان آن رشته محل ها، رقابت خواهد کرد و فرد دارای امتياز باالتر 

های علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسهيالت استعداد به تحصيل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی  -١٦-١٣

 باشند.نمیدرخشان 

جهت استفاده از سهميه استعداد پژوهشگر و همچنين مالكان ابداع يا اختراع  یمعرفي دانشجو -١٧-١٣

به مرکز آوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه ت و فنپس از دريافت تائيديه معاونت تحقيقادرخشان با آزمون، 

 پذيرد.میصورت سنجش آموزش پزشکی 

توسط ابتدا  ،بدون آزمونجهت استفاده از سهميه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریمعرفي دانشجو -١٨-١٣

یيد نهایی به تا ،اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت وزارت متبوع،و دانشجویی معاونت فرهنگی  بهدانشگاه 

مرکز سنجش اعالم شود. بدیهی است دانشگاه اسامی این افراد را نيز بایستی بصورت اینترنتی همراه سایر 

 داوطلبان استعداد درخشان به مرکز سنجش آعالم نماید.

کليه متقاضيان با وارد نمودن کد رهگيری مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پيگيری و  -١٩-١٣

 اهده اطالعات خود خواهند بود.مش

مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و  ) در رابطه با٣شرایط اختصاصی(صفحه  -ب-٦-١ بند بر اساس -٠٢-١٣

مبنی بر لزوم اعمال محروميت یکساله کليه  ، ١٨/١٠/٩۵های تحصيالت تکميلی مورخه پذیرش دانشجو در دوره

، ٩٩و  ٩٨دوره آزمون سال   ٢ئاً برای متقاضيان استعداد درخشان برای پذیرفته شدگان دوره عادی (رایگان)، استثن

 شود. محروميت شامل این افراد نيز می ١۴٠٠این محروميت اجرا نخواهد شد. و از آزمون سال 

تغيير رشته و یا جابجایی در مقاطع انتقال، شدگان هرگونه پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته -٢١-١٣

 باشد.لی ممنوع میتحصيالت تکمي

 

 

 مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون : – ج
 

 ٣٠/١١/٧٩تاريخ صبح ١٠ساعت زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از  کنندداوطلبان دقت 

-صورت مي //:sanjeshp.ir httpبصورت اينترنتي از طريق سايت  فقط ٠١/١٢/٧٩ تاریخ ١٦ساعت  لغایت

توانند ثبت نام كنندگان مي ٢٨/١/٩٨ تاریخ ١٦ساعت لغایت  ٢٦/١/٩٨تاريخ  صبح ١٠ساعت پذيرد. و از 

، كميل فرم ثبت نامونه اشتباه در تنسبت به تصحيح و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. براي جلوگيري از هر گ

 راهنما، فرم ثبت نام را تكميل نمايند.  كامل دفترچهداوطلبان بايستي بعد از مطالعه 

الزم به ذكر است اين وزارتخانه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي جهت تماس تلفني و يا هرگونه اطالع رساني 

  د.داوطلب را (به هر دليل از جمله نقص مدرک و یا ...) ندار بهانفرادی 

اعالم شماره تلفن، آدرس و ایميل توسط داوطلب به منزله هر نوع اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش 

بايست فقط از طريق سامانه الكترونيكي مركز سنجش آموزش پزشكي باشد. لذا داوطلب ميپزشكي نمی

 اطالعات مورد نياز را كسب نمايد.
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 مدارك مورد نياز:

د. در صورت کننند كليه مدارك مورد نياز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحيح ارسال باشداوطلبان ملزم مي

. نظر به اینکه کليه مدارک ي داوطلب خواهد بودنادرست بودن، مسئوليت عواقب بعدي به عهده ،ناخوانا ،ناقص

ک نشان دهنده سابقه کار، مورد نياز مانند مدرک تحصيلی، مدرک نشان دهنده وضعيت طرح نيروی انسانی، مدر

از اعالم  گرددلذا تأكيد مي مدرک نظام وظيفه و ... متعاقباً پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد،

خودداری شود. پس از پذیرش در آزمون درصورت هرگونه مغایرت  غير واقعيغير مرتبط و ارسال هرگونه اطالعات  و

جلوگيری شده و طبق ضوابط با متخلف ادامه تحصيل داوطلب ملغی گردیده و از با ضوابط اعالم شده، قبولی 

واجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون و مبنی بر  را بنابراین داوطلبان دقت کامل خواهد شد.برخورد 
 مبذول نمایند. در رشته مورد نظر را  پذیرش

 )باشد.  ١٠٠-٣٠٠ kbبايست مدارك مي حجم هر يك ازمدارک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از : (

 ٣٠٠* ٤٠٠  در ابعاد مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر، ٣*٤ اسكن يك قطعه عكس-١

  ٢٠-١٠٠ kbو حداكثر حجم    jpgپيكسل با فرمت 

 اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر) -٢

 كارت ملي(هر دو سمت آن) اسكن اصل -٣

: در صورتيکه شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به مراجع ارسال شده، اسکن رسيد مربوطه قابل قبول ١تذکر 

  باشد.می

شود شود، لذا توصيه می: نظر به اینکه کليه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثبت نام درج می٢تذکر 

 داوطلب کنترل شود. توسط  ،فته و کليه مدارک و بخصوص عکساز فرم ثبت نام پرینت گر

: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دليل (اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق ٣تذکر 

 عکسهای ذخيره شده فرد دیگر و ...) فرد بعنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد. 

 

 

 ت نام و پس از ثبت نام :فرآیند ثب – د
 

 اطالعات ضروری پيش از ثبت نام :-١
  .اي برگزار خواهد شدها به صورت يك مرحلهدر كليه رشته ٨٩آزمون كارشناسي ارشد سال 

 اطالعات تکميلی متعاقباً اعالم خواهد شد) -(بجز رشته مددکاری اجتماعی 

گروه  ٢از  امتحانی (یا مجموعه) در دو رشتها باالتر) تواند باتوجه به مدرک کارشناسی (و یداوطلب می -٢-١

های امتحانی در قالب چهار گروه مشخص شده است. هر رشته ٢شرکت نماید. درجدول شماره متفاوت 

یا دو مجموعه و یا یک از هر یک از چهار گروه و حداکثر دو رشته  یا مجموعه یک رشته حداقلتواند داوطلب می

دو بعبارتی مجاز به انتخاب را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  دو گروه متفاوت از مجموعه و یک رشته

 باشد.یا مجموعه از یک گروه نمیرشته 

فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه  ،اندتجميع شدهمجموعه امتحانی  که به صورت ییهارشته برای -٣-١

 هایرشتههر یک از حائز شرایط شرکت در ر صورتی که د داوطلب با انتخاب یک مجموعه. شودمیصادر 

 . دهدهای آن مجموعه امتحان در رشته تواندمی ،مورد نظر از آن مجموعه باشد

، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقيقات الزم هزینه ثبت نام الزم است داوطلب پيش از پرداخت -٤-١

گروه متفاوت دو ه یا مجموعه از یک گروه و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از را در رابطه با انتخاب حداقل یک رشت
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به عمل آورد. بدیهی است پس از پرداخت برای یک گروه و یا دو گروه درصورت انصراف داوطلب از یک و یا هر دو 

 . باشدقابل مسترد نمیمبلغ واریز شده گروه، 

لذا پس از  .باشدبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب ميمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم ث -٥-١

مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات و مدارك خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد 

مشکالت آن به  و باشدايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... مورد پذيرش نمي

 .باشدعهده داوطلب می

دهنده (از قبيل مدارک نشان نظر به اینکه کليه مدارک مورد نياز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب -٦-١ 

دهنده سابقه کار، نظام وظيفه و ...) پس از قبولی و وضعيت طرح نيروی انسانی، مدرک تحصيلی، حکم نشان

نسبت به اوطلب اخذ خواهد شد، بنابراین د ندهتوسط دانشگاه پذیرهنگام ثبت نام  پذیرش داوطلب در آزمون، به 

بدیهی است مسئوليت عواقب بعدی به عهده خود مبذول نماید. دقت الزم را در فرم ثبت نام  درج اطالعات صحيح

لغو  هنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جهت ثبت نام در دانشگاه، منجر بهداوطلب بوده و هرگونه مغایرت به

 محروميت یکساله از شرکت در آزمون سال بعد خواهد شد. مشمول همچنين و گردد قبولی فرد پذیرفته شده می

قبل و بعد از (يك از مراحل  هيچ در ،آزموندر و ثبت نام نهایی یا مجموعه امتحانی پس از انتخاب رشته  -٧-١

 باشد.پذير نميامكانو محل آزمون موعه امتحانی) امتحانی (یا مجتغيير رشته ، قبولي و تحصيل) آزمونبرگزاري 

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز جهت شركت در آزمون مي بورسيهدانشجويان غير ايراني  -٨-١ 

 خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت نمايند.

های رشتهفقط داوطلبان  باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی -٩-١

باشند. نوع ماشين حسابی که داوطلبان به استفاده از ماشين حساب می مجاز ،١تعيين شده در جدول شماره 

های الزم به ذکر است استفاده از هرگونه ماشين حساب باشد.توانند استفاده نمایند به شرح جدول ذیل میمی

 باشد.نوع میریزی، ممپيشرفته و دارای امکانات برنامه

 

 

 های مجازبرای رشته ماشين حساب های مجاز

 مدل نامردیف

١ CASIO  کاسيو FX 3600 

٢ CASIO  کاسيو FX 82 MS 

٣ CASIO  کاسيو FX 991 MS 

٤ CASIO  کاسيو FX 82 ES  PLUS 

٥ CASIO  کاسيو FX 991 ES  PLUS 

٦ SHARP    شارپ EL 531 WH 

٧ PARS HESAB  4600 بپارس حسا PLUS II 

٨ CITIZEN  سيتيزن SR 135 N 

 

 

 :ثبت نام  فرایند -٢ 
 .شوددفترچه مالحظه های انت مندرج دربه دقت نمونه فرم ثبت نام  ،قبل از شروع ثبت نام
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، جهت باشدمی انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي روند كلي ثبت نام،اینکه با توجه به  -١-٢

  مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس صرفاً به سايت معتبر دريافت كليه اطالعاتو همچنين  ثبت نام

http://sanjeshp.ir .مراجعه شود 

ریال  ٠٠٠٦و مبلغ هزار ریال)  چهارصد و پنجاهلایر ( ٠٠٠٤٥٠مبلغ  برای هر گروه امتحانی هزینه ثبت نام -٢-٢

. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش استیال) جهت ارسال پيام کوتاه آزمون هزار رشش (

پرداخت  به هاي مركزسنجش آموزش پزشكي) نسبتآموزش پزشکی (پيوند الكترونيكي هزينه ثبت نام آزمون

 . باشدوجه پرداختی به هيچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نمايد هزينه شركت در آزمون

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میداوطلبی که متقاضی شرکت در دو گروه امتحانی می -٣-٢

رشته دوم  از یکی از سه گروه باقيمانده پرداخت نماید. -پرداخت هزینه-٢رشته اول از یک گروه -پرداخت هزینه-١

 ٢و رشته اقتصاد بهداشت را از گروه  ٣گروه رشته امتحانی) از  ١٠بعنوان مثال : فردی که مجموعه پرستاری (با 

 را پرداخت نماید.   )لایر هزار اه و ششپنج و صدچهارلایر ( ٠٠٠٦٤٥ لغ بار مب٢بایست انتخاب نموده می

گزینه مربوط به وضعيت پرداخت الکترونيکی را انتخاب و وارد صفحه  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی، -٤-٢

ود. در این مرحله، پرداخت برای رشته اول از یک گروه انجام شده و کليد تأیيد نهایی شپرداخت الکترونيکی می

بایست مجدداً وارد سامانه اینترنتی مرکز پرداخت زده شود. پس از پرداخت این صفحه بسته شده و داوطلب می

ت پرداخت خود وضعياز ) و کردهملی خود (که در مرحله قبل وارد  کدمجدد وارد نمودن ضمن  سنجش شده و

درصورت تمایل به انتخاب رشته دوم، گزینه "پرداخت هزینه آزمون برای رشته  کند.میبرای رشته اول اطالع پيدا 

 دوم" را انتخاب و مراحل قبلی را مجدداً تکرار نماید.

ز اتمام باشد نيازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس ادر صورتيکه داوطلب فقط متقاضی یک رشته از گروه می

 مرحله اول برای رشته اول گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید.

درصورتيکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکميل کليه مراحل، از فرم ثبت نام نهایی نيز پرینت  -٥-٢ 

یش فرم ثبت نام، اقدام نماید. در این حالت از گزینه ویراگرفته باشد ولی متعاقباً تصميم به انتخاب رشته دوم می

 به انتخاب رشته دوم و پرداخت همزمان هزینه کرده و کليه مراحل را تا تأیيد نهایی انجام دهد. 

به بایست فرم ثبت نام خود را پس از اتمام مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب می -٦-٢

 تکميل کند. شرح زیر 

ای گذشته بسيار مشاهده شده که داوطلب هنگام انتخاب رشته یا مجموعه هطی دوره بسيار بسيار مهم:

به رشته مجموعه امتحانی از یک گروه انتخاب کرده که  ٢یا امتحانی دقت نکرده و رشته دیگری را انتخاب نموده و 

غيير رشته اجازه ت با توجه به اینکه .هنگام دریافت کارت ورود به جلسه، متوجه انتخاب اشتباه خود شده است

امتحانی به داوطلب داده نشده، لذا فرصت شرکت در جلسه آزمون را علی رغم آمادگی از دست داده است. 

  دقيقا کنترل شود. ٢و  ١شود رشته امتحانی اکيداً توصيه می

 باشد: قسمت می ٥فرم ثبت نام دارای 

اسکن که قبالً مدارک ل فرم، با تکميهمزمان بایست می .ایمشخصات شناسنامهسمت اول شامل ق -الف

 بصورت اینترنتی ارسال شود.  باشدمی شده و آماده

در این قسمت استان، شهر، آدرس پستی، شماره تلفن و  .آدرس و تماس مشخصات قسمت دوم شامل -ب

 شود. آدرس پست الکترونيکی وارد می

شرایط اختصاصی دفترچه  -٥د با مطالعه دقيق بندر این قسمت  .ایمشخصات سهميهقسمت سوم شامل  -ج

 گردد. مینوع سهميه آزاد و رزمنده و ... تکميل راهنمای ثبت نام، 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٢٤ 
 

 ،باشد: شامل مقطعمی مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانیقسمت چهارم شامل  -د

 تحانی مورد نظروضعيت نظام و ظيفه و انتخاب رشته ام، و... و دانشگاه محل تحصيل، شروع و پایان تحصيل رشته

 آن دقت به عمل آید.  و تکميل که در انتخاب باشدمی

و زدن کليد ثبت  تا انتهاثبت نام پس از تکميل فرم .  کدرهگيری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -هـ

 شود. که این مرحله به منزله ثبتنمایان میرقمی  ١٦دریافت کد رهگيری جدول  ، قسمت پنجم مربوط بهنهایی

 .باشدنام بوده و اخذ پرینت از فرم نهایی ثبت نام الزامی می

شرایط اختصاصی، الزم  -١٥-١ با توجه به اعمال معدل در نمره تراز نهایی بر اساس مصوبه مندرج در بند -٧-٢

 معدل دورهاست داوطلب در وارد نمودن معدل صحيح خود در فرم ثبت نام دقت الزم را داشته باشد. وارد نمودن 

معدل دوره کارشناسی پيوسته  کارشناسی ناپيوسته و آموختگان کارشناسی ناپيوسته، دوره کاردانی برای دانش

هایی که مدرک تحصيلی مورد پذیرش جهت تحصيل در دوره کارشناسی ارشد، باشد. برای رشتهالزامی می

  ود.بایست معدل مقاطع مذکور نيز درج شکارشناسی ارشد و باالتر قيد شده، می

ميانگين نمرات  شود،التحصيل میفارغ  ٣١/٦/٩٨ یا  ٣٠/١١/٩٧الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ 

 این داوطلبواحدهای گذرانده خود را در قسمت معدل وارد کند و در زمان ویرایش، تغيير نهایی معدل را ثبت نماید. 

پيش از ثبت نام در آزمون ، تهيه نموده و قسمت ای دفترچه) (مندرج در انته ١شماره نسخه از فرم  ٢بایست می

اول فرم را تکميل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصيل خود ارائه دهد. بدیهی است مسئوليت 

عواقب ناشی از عدم دریافت این فرم، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عهده داوطلب بوده و در 

ورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد. دانشگاه یا ص

را دریافت و پس از تکميل قسمت دوم که مربوط به توسط داوطلب موسسه آموزش عالی هردو فرم تکميل شده 

پرونده داوطلب جهت به را وم و نسخه د خواهد دادبه داوطلب عودت را باشد،یک نسخه دانشگاه یا موسسه می

این فرم تایيد شده را در نزد خود نگه داشته و در بایست الصاق خواهد نمود. دانشجو میارائه در مواقع لزوم 

در صورت نياز به صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایيد وضعيت خود در زمان ثبت نام، تحویل دهد. 

همانند مرحله  اطالعات، الزم است فرم جدید دیگری تهيه شده و پس از تایيد دانشگاهتغيير معدل در زمان ویرایش 

  .نمایدبرای مرحله پذیرش نگهداری راه و فرم جدید کرددر سامانه را معدل جدید داوطلب ، قبل

 و تا دو رقم اعشار وارد شود.  ٤تا ٠و یا  ٢٠تا ٠توجه : معدل بایستی بر مبنای 

همان  ست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي دربايداوطلب مي -٨-٢

به تكميل فرم ثبت نام اينترنتي، الزم است كليه مدارك بر حسب  د. لذا قبل از شروعآدرس فوق الذكر اقدام نماي

قيد شده  "و شركت در آزمون مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام -جبند "را که در  مورد و حجم مورد نظر

 E.mail. الزم به توضيح است كه هيچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و نمایدآماده 

باشد كليه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل اخذ نخواهد شد. لذا داوطلب ملزم مي

ترنتي ارسال نمايد. كساني كه مدارك خود را ارسال ننموده يا ناقص و مربوطه و در محل تعيين شده به صورت اين

  .يا ناخوانا و يا نادرست ارسال كنند در هر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند آزمون حذف خواهندشد

 -بيرجند -بندرعباس-بوشهر  -ايالم -اهواز -اصفهان -اروميه  -دبيل ار -اك ارها در شهرهاي آزمون كليه رشته -٩-٢

كاشان  –قم  –قزوين  -شهركرد -شيراز -سنندج  -سمنان  -ساري-زنجان  -زاهدان -رشت  -خرم آباد –تهران  -تبريز

محل رديف  شود . لذا داوطلب بايد درمي ياسوج و يزد برگزار -همدان -مشهد   –گرگان  -كرمان  -كرمانشاه -

محل  د.کنان محل حوزه امتحاني جهت شركت در آزمون انتخاب يكي از شهرهاي فوق را بعنو ،نامفرم ثبتامتحان 

  باشد و هيچ ارتباطی به محل تحصيل ندارد.آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصيل می

، به هيچ عنوان محل حوزه امتحانی تغيير نخواهد ویرایشو  ثبت نامپس از اتمام مرحله  بسيار مهم:

 کرد.
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بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايد. الزم است به هنگام تكميل مي ٩٨ داوطلب آزمون كارشناسي ارشد -١٠-٢

فرم ثبت نام و ارسال مدارك دقت الزم بعمل آيد. پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك بصورت همزمان (در 

د. شومحل تعيين شده) و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رهگيري صادرمي

از فرم ثبت  نسخه چاپ شدهنام و گرفتن تأييديه صدور كد رهگيري، داوطلب موظف است پس از تكميل مراحل ثبت

(تصویر کليه مدارک ارسالی در انتهای فرم ثبت نام درج نام را  براي مراحل بعدي آزمون  نزد خود محفوظ نگه دارد.

 اویر دقت شود)شده است. لذا برای اطمينان از ارسال مدارک به این تص

الزم به ذكر است دريافت كدرهگيري به منزله ثبت نام اوليه و ارسال اطالعات و تصوير مدارك 

باشد و به هيچ عنوان مجوزي جهت شركت در جلسه آزمون و يا اسكن شده از سوي داوطلب مي

  شود.تاييد اطالعات يا مدارك ارسالي وي محسوب نمي

وسایل الکترونيکی، ،های مشخص شده)حساب(بجز رشته اشينآوردن تلفن همراه، م****-١١-٢
  باشد .... در جلسه آزمون ممنوع مي كيف، ساك وهرگونه يادداشت و برگه،  پيجر،

 فرآیند بعد از آزمون : -٣
به منظور آگاهی داوطلب محل تحصيل، پيش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -١-٣

   گيرد.در اختيار داوطلب قرار می ،ائز نمره کتبیحکارنامه اوليه  علمی خود از وضعيت

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب الزم، به اندازه چند برابر ظرفيت پذیرش تعدادی از  -٢-٣

يين بایست در زمان مقرر تعداوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل تحصيل خواهند شد. لذا داوطلبان مجاز می

محل در مهلت محل تحصيل خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم انتخاب رشتهشده نسبت به انتخاب رشته

و  تعيين شده به منزله انصراف از این مرحله بوده و متعاقباً برای این افراد که مجاز به انتخاب شده و عمل ننموده

 باشد. ر نمیاند، اقدامی ميسیا بنا به دالیلی از این مرحله جا مانده

علوم ريزي عالي برنامههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شورايبر اساس آئين نامه آموزشي دوره -٣-٣

-دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مييا جابجايي محل تحصيل در تغيير رشته و  ،هر گونه انتقالپزشكي 

ر اساس شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب شود با آگاهي كامل و بلذا به داوطلبان توصيه ميباشد. 

  محل تحصيل نمايند.رشته

عالي الزم به توضيح است پس از پذیرش قوانين مربوط به جابجایی، انتقال و ميهمانی براساس مصوبات شوراي

مركز  ريزي علوم پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پيگيري از طريق اينبرنامه

 خودداري شود. 

بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج آزمون و کارنامه اوليه صرفا صدور كارت شركت در -٤-٣

و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معني تائيد شرايط، مدارك و اطالعات  گيردشده انجام مي

 باشد. آموزش پزشكي نمي اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش

متعاقباً در هر مرحله از آزمون(برگزاری،پذیرش نهایی،حين تحصيل) در صورت مشاهده مغايرت در اطالعات مندرج 

نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا در فرم  ثبت

توسط مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم  بعمل ، ر محل تعيين شدهارسال اسكن مدرك غيرمرتبط د

 ).و تحصيل خواهد آمد(از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش

بر محروم شدن فرد در هر عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  

گيري معرفي سيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع تصميممرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي ر

 خواهد شد.

درج  ٧در جدول شماره ها پذيرش دانشگاه اوليه ظرفيتاسامی اوليه دانشگاههای پذیرنده دانشجو و  -٥-٣

  های بعدی اعالم خواهد شد.متعاقباً در اطالعيه شده است. اسامی و ظرفيت نهایی،
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ها و محل تحصيل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کليه دانشگاهام انتخاب رشتهداوطلب به هنگ -٦-٣

محلی رشته را به ترتيب عالقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب نماید و در اولين رشته آنمراکز پذیرنده دانشجو در 

 شود.که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته می

تواند از گروه یک مجموعه علوم ارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی میبعنوان مثال: فارغ التحصيل مقطع ک

رشته مهندسی پزشکی(بيوالکتریک) را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو  ٣و از گروه شماره  ١آزمایشگاهی 

های رشته مجاز را به هر ترتيبی که تواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در هریک، میآزمون شرکت نماید. 

  نتخاب نماید.دارد، اتمایل 

رساند: پذيرفته شدگان اين رشته شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين ميبه اطالع متقاضيان رشته حشره -٧-٣

در حين تحصيل ملزم به گذرندان يك دوره كارآموزي تابستاني به مدت شش هفته بصورت عملي در يكي از مراكز 

 ند.باشتحقيقاتي مراكز بهداشت در جنوب كشور مي

ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخيص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن تعدادي واحد درسي -٨-٣

 دوره به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز قبل از دوره اصلي باشند.

دهند. لذا هاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار ميدانشگاه-٩-٣

داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش 

طبق اعالم دانشگاههای  .پزشكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت

 مرکزقلب شهيدرفسنجان، زنجان، شيراز، کاشان،گيالن،تبریز،اصفهان، البرز،اراک، :علوم پزشکی

 یاسوج، یزد فاقد خوابگاه بوده و سمنان فقط یک سال خوابگاه دارد. مازندران، رجایی،

 

 

 فرآیند اعالم نتایج نهایی: -٤
گيری در صورت تصميمها، در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفيت دانشگاه -١-٤

نسبت ، و مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید یا تکميل ظرفيت شورای سنجش و آموزش پذیرش دانشجودر 

-مركز سنجش آموزش پزشكي درخصوص جايگزيني ظرفيتلذا . اقدام خواهد شدتکميل ظرفيت به انجام مرحله 

 داوطلبان از هرگونه پيگيري در اين رابطه خودداري نمايندو انده هيچگونه تعهدي نخواهد داشت هاي باقيم
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 ها)ه رشتهيل(ك ٨٩ ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يامه زمان بندرنب - ي
 

  گيرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعيه ها وسایر كليه توجه:
 

 تاريخ اطالعيه

 ۵/٩/٩٧ در رابطه با آزمون اولين اطالعيه

 ٢٧/١١/٩٧ دادن دفترچه راهنمای آزمون رقرا

١٠/١٢/٩٧لغایت ٣٠/١١/٩٧  (همزمان ویرایش امکان پذیر است) ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي ثبت نام آزمون و

 ٢٨/١/٩٨لغایت  ٢۶/١/٩٨  ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

 ٣١/٢/٩٨ ، این اطالعيه درج ميشود)جدید در صورت وجود موارد (-اطالعيه  

 ٣١/٣/٩٨لغایت  ٢۶/٣/٩٨ برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -لسه آزمونتوزيع كارت ورود به ج

 ٣٠/٣/٩٨و  ٣١ )شنبه و جمعه۵روزهای  هاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت

 ۵/۴/٩٨ اعالم كليد اوليه 

 ٩/۴/٩٨لغایت ۵/۴/٩٨ مهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي

 ٢٢/۴/٩٨  م كليد نهايياعال

 ١/۵/٩٨ مرحله اول اعالم کارنامه علمی -يت پذیرشهای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه

 ۴/۵/٩٨لغایت  ١/۵/٩٨ انجام انتخاب رشته محل

 رايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضيان 

 حل تحصيلدانشگاه مبه (با آزمون و بدون آزمون) 
 ١۴/۵/٩٨لغایت  ٩٨/۵/١

 مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 

 به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصيل(با آزمون و
 ٢٠/۵/٩٨لغایت  ٩٨/۵/١٠

 ٢٨/۵/٩٨ )مرحله دومجهت برگزاري ارتش( -بقيه هللا  -دانشگاه شاهد متقاضيان  اعالم اسامي

 ٣١/۵/٩٨ ارتش -بقيه هللا  - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرحله دوم

 ١٣/۶/٩٨ کارنامه نهایی –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

 ٢٠/۶/٩٨و  ٢١ ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها
 

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

رساني فوق الذكر اطالع رساني خواهد : در صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق، مراتب فقط از طريق پايگاه اطالع ١كر تذ

 شد.

-: در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد و يا خارج از زمانبندي فوق ٢تذكر 
لغايت   ٢٧/١١/٩٧از( نيز هر هفته ،تاريخهاي اعالم شده عالوه برباشند زم ميالذكر موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان مل

    )به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند . ٩٨ماه آبان  پایان
 

 يمركز سنجش آموزش پزشك            
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 ٩٨نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال
 ایت شناسنامهالف:مشخصا

  نام
 نام خانوادگي

 نام پدر
 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

 جنسيت
 تابعيت

 تاهل
 اه محل قبولی در صورت خارجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگ غير ايرانيايراني / دانشجوي 

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  )تابع كشور (براي تبعه خارجي

 تاريخ تولد

 )كم شنوا-كم بينا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابيناي مطلق-هيچكدام ( نوع معلوليت مشخص شود :  معلوليت
 در صورت نياز به منشي ارسال همزمان اسكن اصل معرفي نامه 

 بلی/ خير  شینيازمند به من

 بلی/ خير داوطلب چپ دست

 

 آدرس و مشخصات تماسب:
 استان
 شهر

آدرس پستي دقيق (شامل منطقه، كوچه و
)پالك  

 كد پستي
 زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

د. باش پيام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نياز به ارسال پيامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد. تلفن همراه  
 در هر زمان این شماره تغيير پيدا کرد حتماً به مرکز سنجش ارسال شود. 

 پست الكترونيكي
از  این آدرس بسيار مهم می باشد به دليل اینکه در صورت نياز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ،

 طریق این ایميل قابل قبول خواهد بود
........ @...... 

 

 ايمشخصات سهميهج:

 نوع سهميه
 

 ١-آزاد شامل :
ادیع-١-١     
ارتش (پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه)-آزاد-١-٢     
بقية هللا(پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه)-آزاد -١-٣     
  )اد درخشان با آزمون( اضافه بر ظرفيتاستعد-آزاد-١-٤   
استعداد درخشان بدون آزمون( اضافه بر ظرفيت) -آزاد -١-٥     

 ٢-رزمندگان و ایثارگران ٢٥%: 
 ٣- رزمندگان و ایثارگران ٥%:

 / ایثارگران  اننوع سهميه رزمندگ

 حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیت
 

 شامل:   %٢٥ران رزمندگان و ایثارگ-١
 رقمی ١٢رهگيری با کد- %٨٠با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-١
 با کد ملی (مراجعه به جهاد کشاورزی)  - %٨٠با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-٢
 یثارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ا -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب -فرزند شهيد -٣
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  همسر شهيد-٤
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز -٥
 ارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ایث -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٦
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥فرزند جانباز -٧
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥همسر جانباز -٨
 امور ایثارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و  -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -آزاده-٩

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  همسر آزاده-١٠
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  آزاده فرزند -١١
 رگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثا -با کد ملی -%٧٠با حد نصاب  همسر مفقود االثر-١٢
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- ١٣
 
 شامل:  %٥رزمندگان و ایثارگران -٢
 رقمی ١٢با کدرهگيری - %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا-١
 رقمی ١٢با کدرهگيری  - %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند-٢
 باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-٣ 
 باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند-٤
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران - با کد ملی - %٧٠اب با حد نص -%٢٥جانباز کمتر از  همسر-٥
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -%٢٥جانباز کمتر از  فرزند-٦
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٧

 دگی خود فرد رزمنده نام و نام خانوا
 کدملی خود فرد رزمنده 

/ درصد جانبازي /مدت مدت رزمندگي
  آزادگي
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٢٩ 
 

دریا ایثارگران  دگاناستفاده از سهميه رزمن
  ساير مقاطع طي ساليان گذشته

 مقطع مشخص شود -در صورتيکه از این سهميه قبال استفاده شده قيد شود

 ناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایرآزمون سراسری/ کاردانی/ کارش در مقطع

 كد ايثارگري
و ، ایثارگران (مخصوص متقاضيان رزمندگان 

همسر و فرزند آنان که صرفاً دارای مدت 
 )حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.

 )٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥١١(به عنوان مثال:      ١١ با پيش کد ستاد کل نيروهای مسلح -١

 )٣٢٠٠٣٦٥٧٣١٥٩(به عنوان مثال:                                 ٣ ا پيش کدب ارتش -٢

 )٤٢٠٥١٢٠٠٢١٨٣(به عنوان مثال:                  ٤ با پيش کد سپاه پاسداران -٣

 )٥٠٤١٢٢٠٠٣٨٨٣(به عنوان مثال:            ٥ با پيش کد نيروی مقاومت بسيج -٤

 )٩١٦١٩٩٥٤٦٣٨٥عنوان مثال: (به                 ٦ با پيش کد وزارت دفاع -٥

  )٧٨٢١٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:                                ٧با پيش کد ناجا  -٦

 )٤٠٠١٠٦٦١٥٥٠٠  به عنوان مثال:(     ٥٥با پيش کد جهادگران جهاد کشاورزی -٧

 .پ .صيل در دانشگاه عمتقاضی ادامه تح
ویژه عضو رسمی نيروهای هللا (بقيه 

 )  مسلح

 يربلی/خ
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ح)نيروهای مسلويژه نوع سازمان (
برای متقاضيان تحصيل در ع.پ. بقيه هللا و  

 ارتش
تذکر مهم: خود داوطلب باید جزء نيروهای 

 مسلح باشد

 شامل : 
 وزارت دفاع-١
 سپاه-٢
 ارتش-٣
 نيروي انتظامي-٤

 .انشگاه عمتقاضی ادامه تحصيل در د
)ارتش ميباشم (ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

 بلی/خير
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 
 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

  راهنما بر اساس جدول شماره یک دفترچهمجاز  مقطع تحصيلي قبلي
 مقطع کارشناسی قيد شود.

ه ای مقاطع باالتر قابل قبول است( مانند رشته آموزش در صورتيکه برای رشت
 پزشکی) مقطع مد نظر مجاز، قيد شود

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي(مقطع قبلي) 
 است)درج شده ٣های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شماره(رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

 ١دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي(مقطع قبلي) 
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری دارید.  (

 است)درج شده ٣های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شمارهرشته
 

 )دانشگاه محل تحصيل(مقطع قبلي
  است)درج شده ٤های محل تحصيل در جدول شماره(دانشگاه 

 ١حل تحصيل(مقطع قبلي)دانشگاه م
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری بجز کاردانی دارید. (

 است)درج شده ٤های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه
 

 تاريخ شروع به تحصيل مقطع قبلي
 تاريخ فراعت از تحصيل مقطع قبلي

 ) ٣١/٦/٩٨يا تا  ٢٩/١٢/٩٧التحصيل / ترم آخر (تا : فارغوضعيت تحصيلي

 صحيح -معدل كل مقطع قبلي 
 -١٢داوطلب ایرانی : حداقل 

 -١٤داوطلب پرستاری ع.پ ارتش حداقل 
 دانشجوی سال آخر معدل واحدهای گذرانده

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
  صحيح - کاردانیمعدل كل مقطع 

  اعشار - کاردانیعدل كل مقطع 

 : وضعيت نظام وظيفه

 پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل مدارک مربوطه پس از 
 هوشمند كارت پايان خدمت-١
 پزشكيدایم هوشمند كارت معافيت -٢
 كفالت دایم هوشمندكارت معافيت -٣
 زمان صلح دایم هوشمندكارت معافيت -٤
  ايثارگران دایم هوشمندكارت معافيت -٥
 موارد خاص دایم هوشمندكارت معافيت -٦
 و قبل از آن ١٣٥٢متولدين سال -٧
 و قبل از آن ١٣٤٢متولدين سال -٨
 پرسنل پايور شاغل در نيروهاي مسلح-٩

 هولوگرام دار بدون غيبت مشمول داراي برگه معافيت موقت-١٠
 كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي (بدون غيبت)-١١
 داراي دفترچه آماده به خدمت-١٢
 داراي گواهي مشمول متعهد خدمت-١٣
 ٢٩/١٢/٩٦حداكثر تا تاريخ  آخردانشجوي ترم -١٤
 ٣١/٦/٩٧دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -١٥
 طلبه-١٦
 پايان مي يابد ٣١/٦/٩٧كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٧
 پايان مي يابد٣٠/١١/٩٧كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٨
 دانشجوي انصرافي-١٩
 ل خدمتسرباز وظيفه در حا-٢٠
  کسالهیرصت ف-٢١

 دفترچه  ١از جدول شماره  ١ نام رشته امتحاني

 دفترچه ١از جدول شماره  ٢ نام رشته امتحاني

 دفترچه ٥از جدول شماره  حوزه امتحانی

 بله /خير شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتيجه آزمون در سال 

 دقيقا تایپ شود  دارید؟ به جز کارشناسی فوق الذکر آیا مدرک تحصيلی دیگری
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 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصيلی

، داروسازي، ، دندانپزشكيپزشكي: جزء رشته های مشمول طرح نيروی انسانی
هاي ، فوريت، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، راديولوژيپرستاري

 رستاري دندانپزشكي و بهداشت دهانپزشكي، پ
 

معافيت از طرح، داراي-بام، تاكنون شروع نكرده -الف:  وضعيت طرح نيروی انسانی
كنم، دوره را متعاقباً شروع مي-هدر حال گذراندن طرح، -د، ٣١/٦/٧٩اتمام طرح تا -ج
 در حال حاضر دانشجوي ترم آخر -وداراي پايان طرح،  -ن

 پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی تحویل مدارک مربوطه

 تاریخ شروع دوره طرح
 تاریخ پایان دوره طرح

 بله /خير استفاده کرده اید؟ شرایط استعداد درخشان آیا سال گذشته از

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %١٠با آزمون --١
  %١٠بدون آزمون -٢
 اقد رشته همنام در مقطع ارشد)(مخصوص رتبه اول ف%٢٠با آزمون -٣

 دانشگاه محل قبولی و نوع پذیرش (رایگان، شهریه پرداز) -در صورت پذیرش

 
 هـ:اطالعات کد رهگيری و ثبت نام

رقمي  ١٦كد  کد رهگيری  

 تاریخ ثبت نام
 

 ساعت ثبت نام
 

 
به دقت مطالعه ، سال آینده سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه و همچنين اطالعيه های مرکز  اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام

 نمایم. 
ت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكميل نموده و در صورت وجود هر گونه مغاير

اسکن ناخوانا)، مسئوليت آنها به عهده اينجانب خواهد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و یا حتی پذيرفته شدن یا ارسال نکردن مدارک (حتی 
 در آزمون نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي كان لم يكن تلقي ميگردد. 

 
 
 

 مي پذيرم
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 های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب رشته – ١جدول شماره 
 ٩٨کارشناسی ارشد سال 

 گروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.           عموميمنظور از دكتراي *
 

ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

١ 
بهداشت و آموزش 

 ارتقاء سالمت
١٠١ 

كارشناســی بهداشــت عمــومی؛ پرســتاری؛ مامــائی؛ مهندســی 
بهداشت محيط؛ مهندسـی بهداشـت حرفـه ای؛ مـدیریت خـدمات 
بهداشــتی درمــانی؛ هوشــبری؛ مشــاوره؛ مــردم شناســی؛ علــوم 
ــاق عمــل؛  ــوژی ات ــی؛ روانشناســی؛ تکنول ــوم تربيت اجتمــاعی؛ عل

)؛ مطالعـات ارتبـاطی و فناوری اطالعات سـالمت (مـدارک پزشـکی
 فناوری اطالعات 

)؛ ٥/١)؛ روانشناسی(٣آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (
ــت ــومی ( بهداش ــی (٢عم ــه شناس ــان ٥/١)؛ جامع )؛ زب
  )٢عمومی (

 آمار زيستي ٢
١٠٢ 

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسـی آمـار؛ ریاضـی؛  
 ای حرفـهدكتـر و*؛ دكتری عمومی گروه پزشـكی علوم كامپيوتری
 ای دامپزشكی

)؛ روشــهای ٢)؛ آمارریاضــی و احتمــال(١ریاضــی عمــومی(
آماری (شامل طرح آزمایش هـا، رگرسـيون، نمونـه گيـری، 

 )٣) زبان عمومی(۴آمارناپارامتری)؛ (

 اپيدميولوژي ٣
١٠٧ 

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی انگل شناسی؛ 
زشـکی، دندانپزشـکی، آمار(کليه گرایش ها)؛ و دكترای عمـومی پ

 داروسازی و دامپزشكی

)؛ ٢)؛ مقـــدمات آمـــار زیســـتی(٥/٢مبـــانی اپيـــدميولوژی (
)؛  ٢)؛ اپيـــدميولوژی بيماریهـــا (٥/١اصـــطالحات پزشـــكی (

 )٢)؛ زبان عمومی(٢بهداشت عمومی (

 اتاق عمل ٤
 كارشناسی در رشته های اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبری ١٠٨

)؛ بيماریهای داخلی ٣سکراب(اصول و عملکرد فرد سيار و ا
ــــای ٢و جراحــــی( ــــی ه ــــوژی جراحــــی درجراح )؛ تکنول

)؛ ١)؛ بيهوشی واحياء قلبـی ریـوی(١)؛ آناتومی(٣مختلف(
 )٢زبان عمومی(

٥ 
اعضاي مصنوعي 

 و وسايل كمكي
١٠٩ 

ـــز ( كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی ـــك (٤ارتزوپروت ـــوژی و بيومكاني ـــه و  ؛)٢)؛ كينزیول معاین
 )٣)؛ زبان عمومی(٢؛ ارتوپدی()٢ی(ارزیاب

۶ 

اقتصاد بهداشت 
١١٠ 

گرايش توسعه  ٢( با 
بهداشت و 

درمان؛سياستگذاري 
و برنامه ريزي 

 بهداشت و درمان) 

كارشناسی در یكی از رشته هـای گـروه پزشـكی؛ اقتصـاد؛ علـوم 
مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛  اقتصادی؛

اجتمـاعی؛ مهندسـی پزشـكی؛ دكتــرای جامعـه شناسـی؛ علـوم 
؛ مهندسی و دكترای حرفه ای دامپزشكی *عمومی گروه پزشكی

ــد (داروســازی خــارج از  ــنایع؛ كارشناســی و كارشناســی ارش ص
 كشور) 

ــرد( ــاد خ ــالن(٢اقتص ــاد ك ــالمت(٢)؛ اقتص ــاد س )؛ ٣)؛ اقتص
)؛ ریاضـی و ٢سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی(

 )٣عمومی()؛ زبان ٣آمار حياتی (

٧ 

 ارگونومي
١١١ 

مجاز به استفاده از 
 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

دانش آموختگان دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسی رشته هـای 
ـــی؛  ـــدی فن ـــوتراپی؛ ارتوپ ـــه ای؛ كاردرمـــانی؛ فيزی بهداشـــت حرف
مهندسی صنایع؛ مهندسـی فنـاوری اطالعـات؛ طراحـی صـنعتی؛ 

كانيك؛ مهندسی تكنولوژی طراحی و مدیریت صنعتی؛ مهندسی م
ــك؛  ــی صــنعتی؛ فيزی نقشــه كشــی صــنعتی؛ روانشناســی؛ ایمن

 هوشبری؛ اتاق عملمهندسی پزشكی؛ پرستاری؛ 

ــومی( ــات ارگون ــوژی انســانی (٢كلي )؛ ٢)؛ تشــریح و فيزیول
)؛ ١)؛ روانشناسی عمـومی(٢)؛ ریاضی(٢فيزیك و مكانيك(

 )٢)؛ زبان عمومی(١مدیریت سازمانی(

 وژي انسانياكول ٨
١١٢ 

كارشناسی در یكی از رشته های اكولـوژی انسـانی، جغرافيـا (بـا 
گــرایش انســانی)، بهداشــت عمــومی، زیســت شناســی (همــه 

ها)، محـيط زیسـت، بهداشـت محـيط، بهداشـت خـانواده و گرایش
جمعيت، بهداشت حرفه ای، مامایی، پرستاری و یا دارا بودن مدرك 

و دندانپزشكی)، دكتری حرفه دكتری عمومی (پزشكی، داروسازی 
ای دامپزشكی مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

 و یا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

)؛ ٢)؛ جمعيت و تنظيم خـانواده(٣مبانی اكولوژی انسانی (
ــار زیســتی( ــدمات آم ــومی(٢مق ــان ١)؛ بهداشــت عم )؛ زب

 )٢عمومی(

٩ 
انفورماتيك 

 پزشكي
١١٣ 

اسی ها ی رشته های علـوم  پزشـكی ؛ رشـته هـای كليه كارشن
ــــوم  ــــامپيوتر ؛ عل ــــی ك ــــها) ؛  مهندس ــــه گرایش ــــی (كلي ریاض
كامپيوتر؛مهندسی پزشكی ؛مهندسی برق الكترونيك؛ مهندسـی 
فــن آوری اطالعـــات؛ علـــوم آزمایشــگاهی دامپزشـــكی؛ دكتـــرای 

 عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

) ؛ ریاضـی و ٢داده هـا (اصول برنامه نویسی و سـاختمان 
)؛ انفورماتيك ٣) ؛ مدیریت اطالعات سالمت (٢آمار حياتی (

ــالمت ( ــكی (٣س ــطالحات پزش ــات و اص زبــان  )؛٢)؛ كلي
 )٢عمومی(

١٠ 
 

ارزيابي فناوري 
 (HTA) سالمت

١١۴ 

مدرك كارشناسـی در كليـه رشـته هـای مصـوب وزارت بهداشـت ؛ 
ــوم تحقيقــات ــاوری؛  كارشناســی فنــی و مهندســی وزارت عل و فن

بيوشيمی؛ فيزیک؛ شيمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی؛ آمار؛ دكتری 
 عمومی پزشكی ، داروسازی یا دكتری حرفه ای دامپزشكی

)؛ ٢) ؛ اقتصـاد بهداشـت(٢اصول و روشهای اپيـدميولوژی (
برنامه هـای جـاری آن  )؛ نظام سالمت و٢روشهای آماری(

 )٢) ؛ زبان عمومی (۴(
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

 بينائي سنجي ١١
 شناسی بينائی سنجیكار ١١٥

)؛ كليــات ٢)؛ فيزیولــوژی اپتيــك(٢آنومــالی دیــد دوچشــمی(
)؛ عدســی هــای ١)؛ بيمــاری هــای چشــمی(٢اپتــومتری(

)؛ زبـان ١)؛ عينـك طبـی (٢)؛ اپتومتری كودكـان(٢تماسی(
 )٢عمومی(

١٢ 
بهداشت و ايمني 

 مواد غذايي
١١٦ 

دارندگان مدرك دكتری پزشكی عمومی؛ داروسازی؛  دامپزشكی و 
دكتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی و یــا كارشناســی در یكــی 
ازرشته های علوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی ( گـرایش كنتـرل 
كيفـــی و بهداشـــتی )؛ بهداشـــت محـــيط ، بهداشـــت عمـــومی؛ 
ميكروبيولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ مهندسـی كشـاورزی (گـرایش 

؛ صنایع غذایی)؛ مهندسی شيمی (گرایش شيمی مـواد غـذایی)
بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی گوشـت؛ 

  مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی

)؛ اصـول نگهـداری مـواد ٢ميكروب شناسی مـواد غـذایی (
)؛ كليــات بهداشــت و ٢)؛ شــيمی مــواد غــذایی(٢غــذایی(

 )٢)؛ زبان عمومی(٢ایمنی مواد غذایی (

١٣ 

پدافند غيرعامل در 
 سالمت نظام

(صرفا دانشگاه 
  بقيه اله)

١٩۵ 

كارشناســی رشــته هــای علــوم تغذیــه؛ زیســت شناســی (كليــه 
گرایشها)؛ زیسـت شناسـی سـلولی مولكـولی (كليـه گرایشـها)؛ 
علوم آزمایشگاهی؛ بهداشت عمومی؛ مهندسی بهداشـت حرفـه 
ای؛ مهندسی بهداشت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مبـارزه 

محيط زیست؛ مدیریت خدمات   -ع طبيعیبا ناقلين؛ مهندسی مناب
بهداشتی درمانی؛ فناوری اطالعـات سـالمت؛ تكنولـوژی پزشـكی 
هســـته ای؛ تكنولـــوژی پرتودرمـــانی؛ تكنولـــوژی پرتوشناســـی؛ 
پرستاری؛ روانشناسی بالينی؛ فوریتهای پزشكی؛ علـوم و صـنایع 
غـذایی (كليــه گرایشــها)؛ مهندسـی كشــاورزی (كليــه گرایشــها)؛ 

بع طبيعی (كليه گرایشها)؛ شيمی (كليـه گرایشـها؛ مهندسی منا
شيمی (كليه گرایشها)؛ علوم نظامی و انتظامی (كليه گرایشها)؛ 

 كاردرمانی؛ مدیریت (كليه گرایشها)؛
 دکتری عمومی پزشکی

)؛ ١)؛ پرتوشناســـــی(٢زیســـــت شناســـــی عمـــــومی(
)؛ ٢)؛ اصـــول و مبـــانی بهداشـــت عمـــومی(١بيوشـــيمی(

)؛ زبـــان ١یت ســـالمت()؛ مـــدیر١روانشناســـی عمـــومی(
 )٢عمومی(

١۴ 
تاريخ علوم 

 پزشكي
١١٧ 

مدرك كارشناسی در كليه رشته های مقطع كارشناسی مصوب  و 
مــورد تایيــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی و یــا وزارت 

 علوم، تحقيقات و فناوری

ـــاریخ پزشـــكی( ـــاریخ علـــم و تمـــدن(٣ت )؛ اطالعـــات ٣)؛ ت
 )٢ن عمومی()؛ زبا٢)؛ زبان عربی(٢پزشكی(

١٥ 
تكنولوژي گردش 

 خون
١١٩ 

 كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل
سال سابقه  بـا  ٢(در رشته تكنولوژی گردش خون، داشتن حداقل 

 باشد).مدرك كارشناسی در عرصه های بالينی الزامی می

)؛ ۴پرســــتاری و بيمــــاری هــــای داخلــــی و جراحــــی(
ــــيمی( ــــكی(١بيوش )؛ ١يزیولــــوژی()؛ ف١)؛ فيزیــــك پزش
 )٢)؛ زبان عمومی(١فارماكولوژی(

١۶ 
حشره شناسي 
پزشكي و مبارزه 

 با ناقلين
١٢٠ 

كارشناسی بهداشت محيط ؛ علوم آزمایشگاهی؛ انگل شناسـی  
پزشــكی؛ حشــره شناســی پزشــكی و مبــارزه بــا نــاقلين؛ زیســت 
شناسی (كليـه گرایشـها)؛ دفـع آفـات كشـاورزی؛ گيـاه پزشـكی؛ 

ت گياهان؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت تلفيـق علوم زیستی؛ حفاظ
 آفات

ــــومی( ــــی عم ــــره شناس ــــی ٣حش ــــت شناس )؛ زیس
 )٢)؛ زبان عمومی(١)؛ شيمی عمومی(٢عمومی(

 رفاه اجتماعي ١٧
 كارشناسی كليه رشته ها ١٢٦

) ؛ ٣)؛ آمار و روش تحقيـق(٣نظریه های جامعه شناسی (
دروس تخصصی (سازمان و مدیریت، اقتصـاد خـرد و كـالن؛ 

)؛ زبـان ٤ين و رفاه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی) (تام
 )٣عمومی(

١٨ 
ژورناليسم 

 پزشکی
١٢٧ 

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کليه رشته های 
علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرایشهای ادبيات زبان عمومی، 
آموزش انگليسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با 

 نگاری و مطالعات ارتباطی گرایش روزنامه

)؛ ٢)؛ دانـش پایـه رایانـه(٢اصول اپيدميولوژی و آمار حياتی(
نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسـی و انگليسـی 

 )٢(پيشرفته)؛ زبان انگليسی ۴(

 سالمت سالمندي ١٩
١٢٨ 

كارشناســی پرســتاری؛ مامــایی؛ آمــوزش بهداشــت؛ بهداشــت 
ـــدیریت ـــی؛ م ـــدیریت توانبخش ـــومی؛ م ـــتی  عم ـــدمات بهداش خ

ودرمانی؛روانشناسی بـالينی؛ علـوم تغذیـه؛ مـددكاری اجتمـاعی؛ 
شــنوایی ســنجی؛ بينــایی ســنجی؛ فيزیــوتراپی؛ گفتاردرمــانی 

 وكاردرمانی

ــــوژی ســــالمندی( )؛ روانشناســــی وبهداشــــت ٣فيزیول
ــی( ــه شناســی پزشــكی(١روان ــق ١)؛ جامع )؛ روش تحقي

 )؛ مبـــانی٢)؛ كليـــات بهداشـــت عمـــومی(٢وآمارحيـــاتی(
 )٢)؛ زبان عمومی(١تغذیه(

 سالمت و ترافيک ٢٠

کارشناســی کليــه رشــته هــای علــوم پزشــکی، علــوم انتظــامی، 
روانشناســی، مهندســی عمــران، مهندســی مکانيــک، فنــاوری 
اطالعات و ارتباطات، مهندسی پزشکی، علوم و مهندسـی محـيط 

 زیست، فيزیک، مهندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسی

)؛ روشــهای ۴يــدميولوژی مصــدوميتها(و اپ ایمنــی ترافيکــی
ـــاربردی( ـــومی(٢آمارک ـــی عم ـــت ١)؛ روانشناس )؛ بهداش

   )٢)؛ زبان عمومی(١عمومی (
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

 شنوائي شناسي ٢١
 كارشناسی شنوایی شناسی ١٢٩

ـــادل( ـــنوایی وتع ـــوژی ش ـــاتومی و فيزیول ـــنوایی ٢آن )؛ ش
)؛ شــــــنوایی شناســــــی ۴شناســــــی تشخيصــــــی(

 )٢)؛ زبان عمومی(٢توانبخشی(

 شريحيعلوم ت ٢٢
١٣٠ 

كارشناسی علـوم تشـریحی؛ بافـت شناسـی؛ زیسـت شناسـی 
(كليه گرایشها)؛ فيزیوتراپی؛ اعضـای مصـنوعی و وسـایل کمکـی؛ 
ارتوپــدی فنــی؛ كاردرمــانی؛ گفتاردرمــانی؛ تکنولــوژی پرتودرمــانی؛ 

؛ پرسـتاری؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولوژی؛ شنوایی شناسـی
؛ علـــوم عمـــل ؛ هوشـــبری؛ اتـــاق؛ بينـــایی ســـنجی مامـــایی

آزمایشگاهی، علوم تغذیه؛ بهداشت عمومی؛ فوریتهای پزشـکی؛ 
مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشی 

 (کليه گرایشها)

)؛ زیست شناسـی ٣)؛ بافت شناسی (٤تشریح عمومی(
 )٢)؛ زبان عمومی(٣)؛ جنين شناسی (٢سلولی(

٢٣ 

علوم و صنايع 
غذائي (گرايش 

و كنترل كيفي 
 بهداشتي )

١٣١ 

 مهندسیكارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشهای مختلف ) ؛ 
كشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذائی) ؛ مهندسی شيمی 

دامپزشكی ؛  ؛(صنایع غذائی) ؛ داروسازی و دكترای داروسازی
علوم تغذیه ؛ تغذیه ( صنایع غذائی)؛ صنایع غذایی (گرایش های 

نولوژی شير و فراورده های فنی  مهندسی و تغذیه)؛ تك
لبنی؛مهندسی تكنولوژی آرد؛تكنولوژی صنایع مهندسی روغن 

خوراكی؛ گوشت و فراورده های گوشتی؛ بهداشت موادغذایی با 
 منشا دامی

)؛ ٢)؛ شيمی مواد غذائی(٢ميكروبيولوژی مواد غذائی(
)؛ ٣) ؛ كنترل كيفی مواد غذایی(٣تكنولوژی مواد غذائی (

 )٢زبان عمومی(

 فيزيولوژي ٢٤
١٣٥ 

كارشناســـی فيزیولـــوژی ؛ زیســـت شناســـی (كليـــه گرایشـــها)؛ 
پرستاری؛ فيزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاهی؛  جانورشناسی؛

علــوم دارویــی؛ فارمــاكولوژی؛ بيوشــيمی؛ علــوم تشــریحی؛ گفتــار 
سـنجی؛ شـنوایی شناسـی؛ بهداشـت عمـومی؛ درمانی؛ بينایی

 عملبهداشت حرفه ای و هوشبری؛ اتاق 

)؛ ٢)؛ زیست شناسی جانوری(١)؛ بيوشيمی(٣فيزیولوژی(
 )٣زبان عمومی(

٢٥ 

فناوري 
تصويربرداري 

 پزشكي
١٩٣ 

مجاز به استفاده از 
 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

كارشناســـی رشـــته هـــای فيزیـــك (كليـــه گرایشـــها)؛ تكنولـــوژی 
انی؛ پرتوشناسی؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای؛ تكنولوژی پرتودرم
 مهندسی پزشكی (گرایش بيوالكتریك)؛ مهندسی هسته ای

)؛ فيزیك هسـته ای ٢)؛ ریاضی عمومی(٢فيزیك عمومی (
)؛ تكنيكهـای ٢)؛ فيزیك پرتوشناسی تشخيصـی(٢و اتمی(

)؛ زبان ١)؛ آناتومی(١)؛ فيزیولوژی(١تصویربرداری پزشكی (
 )٢عمومی(

٢۶ 
فناوري اطالعات 

 سالمت
١٣٨ 

علـوم پزشـكی؛ كارشناسـی رشـته هـای  كليه كارشناسی هـای
 علوم كامپيوتر؛ مهندسی كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)

)؛ مـدیریت اطالعـات سـالمت ٣فناوری اطالعـات سـالمت(
)؛ سيسـتم ٢)؛ بيماری شناسی و اصطالحات پزشكی(٣(

ـــدی اطالعـــات ســـالمت( ـــه بن ـــامپيوتر و ٢هـــای طبق )؛ ك
 )٢)؛ زبان عمومی(٢ساختمان داده (

 كاردرماني ٢٧
 كارشناسی كاردرمانی ١٣٩

ــــی  ــــتالالت ذهن ــــانی وتوانبخشــــی اخ ــــی  -كاردرم روان
رشدروانی  )؛٢)؛ روان شناسی وروانپزشكی(۶وجسمانی(

)؛ توانبخشـی ٢)؛ آنـاتومی وبيومكانيـك(١حركتی كودكـان(
ـــدگی( ـــت هـــای روزمـــره ی زن ـــان ١حرفـــه ای وفعالي )؛ زب

 )٢عمومی(

٢٨ 
كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

١٤٠ 
 كارشناسی كليه رشته ها

ــــکی ( ــــانی پزش ــــالع رس ــــداری و اط ــــانی کتاب ) ؛ ٣مب
)؛ ٢)؛ فـــــن آوری اطالعــــــات(٢ســـــازماندهی دانــــــش(

)؛ زبــان ١شناســی (اصطالح)؛ ٢(منابع اطالعــاتی مــدیریت
 )٢عمومی (

 گفتار درماني ٢٩
 كارشناسی گفتار درمانی ١٤١

ت واج )؛ اخـتالال١اختالل بلـع( )؛٢(اختالالت صوت و تشدید
ــناختی ــار( )؛٢(شــناختی و آواش ــی گفت ــتالالت روان  )؛٢اخ

 )؛٢)؛ اخـتالل اکتسـابی زبـان(٣اختالل زبان در دوران رشد(
 )٣زبان عمومی(

٣٠ 
مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني
١٤٢ 

كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و كارشناسـی مـدیریت بـا 
علوم  حقوق؛ گرایشهای مختلف ؛ اداره امور بيمارستانها؛ مدیریت؛

 علوم اقتصادی حسابداری؛ اجتماعی؛

)؛ ٣)؛ اصول و مبانی سازمان و مدیریت (٢كليات بهداشت (
)؛ مـدیریت مـالی و ٣سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (

 )٣)؛ زبان عمومی(٢اقتصاد بهداشت (
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ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

٣١ 
مددكاري 
 اجتماعي

١٤٨ 

ــاعی؛  ــددكاری اجتم ــی م ــای كارشناس ــرایش ه ــه گ ــدمات كلي خ
؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی؛ تعاون ورفـاه یاجتماع

 اجتماعی؛ پژوهشگری)
(قبــولی نهــایی داوطلبــان شــرکت کننــده بــر اســاس نتــایج 

 آزمون کتبی و مصاحبه اعالم خواهد شد).

)؛ مبانی و ١روان شناسی (عمومی، مرضی، شخصيت) (
)؛ ١)؛ مبـانی توانبخشـی (٢نظریه های جامعه شناسی (

مــاعی (مبــانی مــددكاری فــردی، گروهــی و مــددكاری اجت
 )٣)؛ زبان عمومی(١)؛ روش تحقيق (٣جامعه ای) (

٣٢ 
مديريت 

 توانبخشي
١٤٩ 

وسـایل كمكـی ؛ فيزیـوتراپی؛ و كارشناسی اندام هـای مصـنوعی 
؛ بينـایی سـنجی؛ گفتـار درمـانی كاردرمـانی؛ شـنوایی شناسـی؛

مــــددكاری اجتمــــاعی؛ جامعــــه شناســــی؛ علــــوم اجتمــــاعی؛ 
ناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مـدیریت امـداد روانش

در سوانح؛ كودكان استثنایی؛ بهداشت عمومی؛ پرسـتاری؛ علـوم 
 تربيتی؛ امداد و نجات ؛ دكترای عمومی پزشكی

 )؛٣)؛ زبان عمومی(٣)؛ مدیریت (٥اصول توانبخشی (

٣٣ 

مهندسي پزشكي 
 (بيوالكتريك)

١٥٠ 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

كارشناسی فنی و مهندسـی؛ علـوم پایـه ؛ گروههـای پزشـكی و 
پيراپزشكی؛ دكترای حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسـازی؛ 

 مهندسی مدیریت اجرایی

)؛ فيزیـــک پزشـــکی و مهندســـی ٦ریاضـــيات مهندســـی (
)؛ کنتــــرل ٦)؛ ســــيگنالها و سيســــتم هــــا(٦پزشــــكی (

ارهای الکتریکـــــی و )؛ مـــــد٦سيســـــتمهای خطـــــی (
 )٢)؛ زبان عمومی(٢)؛  فيزیولوژی و آناتومی (٦الکترونيک(

٣۴ 

 مهندسي پزشكي
 (زيست مواد)

١٥١ 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گروههای پزشكی و 
 اروسازیپيراپزشكی؛ دكترای حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ د

)؛ ٦)؛ اصول زیست مـواد(٤)؛ علم مواد(٤ریاضيات عمومی(
)؛ ٢)؛ بيوشـيمی(٢)؛ شـيمی آلـی(٢آناتومی و فيزیولوژی(

 )٢زبان عمومی(

٣۵ 

مهندسي بهداشت 
 ايحرفه

١٥٢ 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

؛ ایمنـی صـنعتی ؛ بهداشت محيط؛كارشناسی بهداشت حرفه ای
 مهندسی (صنایع, مكانيك و شيمی)؛ فيزیك؛ شيمی

)؛ ٢شيمی( )؛٢ریاضی()؛٢)؛ فيزیك (٥بهداشت حرفه ای (
 )٢)؛ زبان عمومی(١ارگونومی(

٣۶ 
 مديريت سالمت،
ايمني و محيط 

 )HSEزيست (
١۵٣ 

مهندسـی  كارشناسی رشته های مهندسی بهداشت حرفـه ای؛
ی صــنایع بهداشــت محــيط؛ مهندســی تكنولــوژی ایمنــی؛ مهندســ

 (گرایش ایمنی)

ـــه ای ( ـــت حرف ـــيط(٣بهداش ـــت مح ـــول ٣)؛ بهداش )؛ اص
ــانی مــدیریت(٢ایمنــی( )؛ كليــات بهداشــت ٢)؛ اصــول ومب

 )٢)؛ زبان عمومی(١)؛ آمار و اپيدميولوژی(١عمومی(

٣٧ 
ميكروب شناسي 

 موادغذايي
١٥٤ 

ـــوم  ـــوم آزمایشـــگاهی؛ عل كارشناســـی ميكـــروب شناســـی ؛عل
 م تغذیـه؛ علـوم وصـنایع غـذایی؛آزمایشـگاهی دامپزشـكی؛ علـو

 زیســت شناســـی(گرایش هــای ميكروبيولــوژی؛ بيوشــيمی؛
بيوشيمی؛ ژنتيك)؛ بهداشـت و بازرسـی گوشـت؛ بهداشـت مـواد 

 داروسازی؛ دامپزشكی غذایی؛ دكترای عمومی پزشكی؛

ـــاكتری شناســـی( ـــه عمـــومی(٣ب )؛ بيوشـــيمی ١)؛ تغذی
)؛ ویروس ١)؛ قارچ شناسی(١)؛ انگل شناسی(١عمومی(

 )٢)؛ زبان عمومی(١شناسی(
 

٣٨ 
نانوتكنولوژي 

 پزشكي
١۵۵ 

كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و كارشناسـی مهندسـی 
پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرایشـها)؛ مهندسـی مـواد (كليـه 
گرایشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتریك؛ فيزیك (محض و كـاربردی) ؛ 
شــيمی (محــض و كــاربردی)؛ شــيمی دارویــی؛ زیســت شناســی 

مهندسی صنایع شيميایی؛ مهندسی پزشـكی؛  ؛(كليه گرایشها)
مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسـازی؛ فيزیـك 

دگان مدارك دكتری عمومی پزشـكی ؛ داروسـازی حالت جامد؛ دارن
و دندانپزشــكی و  دكتــری حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی؛ دكتــری 

 پيوسته زیست فناوری(بيوتكنولوژی)

ــلولی ٢شــيمی ()؛ ٢بيوشــيمی( ــت شناســی س )؛ زیس
) ؛ مقدمه ای بر ٢)؛ بيوفيزیك (١)؛ فيزیولوژی (٢مولكولی (

 )٢)؛ زبان عمومی(٣نانوتكنولوژی(
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٣٥ 
 

قابــل توجــه داوطلبــان : در رشــته هــاي ذيــل كــه بــه صــورت مجموعــه ارائــه شــده داوطلبــان در صــورتي كــه 
در مجموعــه شــركت  در آزمــون رشــته هــايتواننــد از نظــر مــدارك مــورد پــذيرش منعــي نداشــته باشــند مي

نماينــد. بــراي هــر مجموعــه يــك دفترچــه ســوال متشــكل از مــواد درســي اعــالم شــده بــا ضــرايب مــورد نظــر 
 شود.هر رشته در نظر گرفته مي
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 ١٠٣مجموعه آموزش پزشکی 

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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 آموزش پزشکی ٣٩
١٠٤ 

اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های 
علوم پزشكی سراسر كشور؛ اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی 
دانشگاه آزاد اسالمی (باپرداخت شهریه)؛ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد 

درك دكترای عمومی پزشكی، رشته های علوم پزشكی؛ دارندگان م
داروسازی و دندانپزشكی؛ دكترای تخصصی بالينی و فوق تخصصی بالينی؛ 

 -های علوم پزشكی؛ رشته های علوم تربيتی كارشناسی تمامی رشته
 تكنولوژی آموزشی -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربيتی 

۶ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ 

٤٠ 

برنامه ریزی یادگيری 
لوم الکترونيکی در ع

 پزشکی
١٠٥ 

دكترای عمومی پزشكی، دكترای عمومی داروسازی، دكترای عمومی 
های علوم دندانپزشكی؛ كارشناسی یا كارشناسی ارشد كليه رشته

ریزی آموزشی؛ كارشناسی ارشد پزشكی؛ كارشناسی مدیریت و برنامه
ریزی مدیریت آموزشی و محيط زیست؛ كارشناسی ارشد رشته رشته برنامه

ریزی آموزشی؛ كارشناسی آموزشی؛ كارشناسی ارشد رشته برنامهمدیریت 
 ارشد رشته تحقيقات آموزشی

۶ ٢ ٢ ٠ ٢ ١ 

٤١ 

تكنولوژي آموزشي در 
 علوم پزشكي

١٠٦ 
 

دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپيوسته در کليه رشته  -
و های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی 

داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و 
توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها ، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی 
بالينی ، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غيردرمانی) 

در این بيمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها 
 مرکز می بایست مورد تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی  -
آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عالوه بر 

قه کار در سال ساب ٢شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل 
و مراتب  سابقه کار و شاغل بودن آنها باید به  و دفاتر داشته باشند این مراکز

 تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپيوسته در رشته های آموزش پزشکی،  -

 آموزش بهداشت ، برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی، فناوری
اطالعات سالمت، انفورماتيک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر 
در نظام سالمت و سالمت و رسانه (جهت این گروه از داوطلبان شاغل بـودن 

 و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)

۵ ٢ ١ ٥ ٢ ٢ 
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 ١۴٣مجموعه بهداشت محيط  
 طبق جدول مدلهای اعالم شده مجاز به استفاده از ماشين حساب

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرشرشته امتحاني 

 ي و ضرايب مربوطهدروس امتحان
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٤٢ 

بهداشت محيط 
سم شناسي  -

 محيط
١٤٦ 

اشت محيط؛ مهندسی بهداشـت حرفـه كارشناسی مهندسی بهد
ای؛ مهندسی محيط زیست؛ (كليه گرایشها)؛ علوم محـيط زیسـت 
(كليه گرایشها)؛ حشره شناسی (گرایشهای عمومی؛ پزشـكی و 

ــاورزی  ــاورزی)؛ كش ــيمی  –كش ــض ؛ ش ــيمی مح ــات؛ ش ــع آف دف
كاربردی؛ زیست شناسی گرایشهای عمومی و سلولی مولكولی؛ 

 شكی؛ سم شناسیعلوم آزمایشگاهی؛ گياه پز

٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ 

٤٣ 

مهندسی 
بهداشت محيط 

مديريت   -
 پسماند

١٤٥ 

كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسـی محـيط زیسـت؛ 
مهندســی عمــران (كليــه گرایشــها)؛ مهندســی مكانيــك (كليــه 

 گرایشها)؛ مهندسی شيمی (كليه گرایشها)
٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ 

٤٤ 
مهندسي 

 بهداشت محيط
١٤٤ 

مهندسی  مهندسی بهداشت محيط؛ ت محيط؛بهداشكارشناسی 
؛ مهندسی بهداشت حرفـه ای؛ مهندسـی بهداشـت محيط زیست

شـيمی  ؛حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمـانی
 محض؛ شيمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ 

٤٥ 

مهندسی 
بهداشت محيط 

بهره برداري   -
و نگهداري از 
تاسيسات 

شتي بهدا
 شهري

١٤٧ 

كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسـی محـيط زیسـت؛ 
ــه  ــرق (كلي ــی ب ــی آب؛ مهندس ــالب؛ مهندس ــی آب و فاض مهندس

گرایشها)؛ مهندسی مكانيك (كليه گرایشها)؛ شـيمی؛ مهندسـی  
 شيمی (كليه گرایشها)؛ مهندسی عمران (كليه گرایشها)

٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ 

٤٦ 
بهداشت محيط 

بهداشت  –
 پرتوها

ارشناسی مهندسی بهداشـت محـيط؛ فيزیـک (تمـام گرایشـها)؛ ک
تکنولوژی پرتوشناسـی؛ تکنولـوژی پزشـکی هسـته ای؛ تکنولـوژی 

 پرتودرمانی؛ ایمنی صنعتی؛ شيمی (کليه گرایشها)
٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ 
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 ١۶٨مجموعه پرستاري 

ف
دي

ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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 روان پرستاري ٤٧
 ١٦٩ 

 ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ كارشناسي پرستاري

جراحي  –پرستاري داخلي ٤٨
١٧٠ 

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ كارشناسي پرستاري

 پرستاري سالمت جامعه ٤٩
١٧١ 

 ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ كارشناسي پرستاري

 پرستاري كودكان ٥٠
١٧٢ 

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ كارشناسي پرستاري

 پرستاري نظامي ٥١
 ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ كارشناسي پرستاري ١٧٣

پرستاري مراقبت هاي  ٥٢
 ١٧٤ويژه نوزادان 

كارشناسي پرستاري؛ هوشـبري؛ اتـاق عمـل (ارائـه دو سـال 
 ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

 پرستاري توانبخشي ٥٣
 ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ كارشناسي پرستاري ١٧٥ 

 پرستاري اورژانس ٥٤
 ١٧٦ 

كارشناســي پرســتاري؛ فوريــت هــاي پزشــكي(ارائه دو ســال 
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

پرستاري مراقبت هاي  ٥٥
 ١٧٧ويژه   

كارشناســي پرســتاري؛ هوشــبري؛ اتــاق عمل(ارائــه دو ســال 
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

 پرستاري سالمندي ٥٦
 ٢ ٣ ٣ ١ ١ ٤ كارشناسي پرستاري ١٧٩

 مدیریت پرستاری ٥٧
١٧٨ 

(ارائـه دو سـال سـابقه کـار بـالينی بـا  كارشناسـي پرسـتاري
 ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
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 ١٢١مجموعه روانشناسي   
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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۵٨ 
روانشناسي 

 باليني
١٢٢ 

كليـــه رشـــته هـــای روانشناســـی؛ كارشناســـی 
 ٢ ٥/١ ٠ ٢ ٥/١ ٢ ٣ مشاوره و راهنمایی

 بهداشت روان ۵٩
 ٢ ٥/١ ٢ ٢ ٥/١ ١ ٢ كارشناسی روانشناسی (كليه گرایشها) ١٢٣

٦٠ 
روانشناسي 

 سالمت
١٢٤ 

 ٢ ٥/١ ١ ٥/١ ٥/١ ٥/١ ٣ كارشناسی روانشناسی (كليه گرایشها)

٦١ 

روانشناسي 
باليني كودك و 

 نوجوان
١٢٥ 

ــرایش  ــا گ کارشناســی در رشــته روانشناســی( ب
شخصـيت)؛ روانشناسـی  هـای: عمـومی، رشـد،

 بالينی؛ روانشناسی کودکان استثنایی
٢ ٥/١ ٠ ٥/١ ٢ ٢ ٣ 
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  ١٩۴فيزیوتراپی مجموعه 

ف
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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 فيزيوتراپي  ٦٢
١٣۶ 

 كارشناسي فيزيوتراپي
تذكر: معلوليت در اندام فوقاني به هرشكل و معلوليت 

دراندام تحتاني به گونه اي كه استقالل فردي را مختل نمايد 
و همچنين نقص كامل يك چشم يايك گوش و يا لكنت 
 شديدمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.

٢ ٣٣ ١ ١ ٢ ٢ 

٦٣ 
فيزيوتراپي 

 ورزشي
١٣٧ 

 ٢ ٣٣ ١ ١ ٢ ٢ كارشناسي فيزيوتراپي
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 ١۵۶)  ١زمايشگاهي (مجموعه علوم آ
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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 بيوشيمي باليني ٦٤
١٥٧ 

كارشناسی بيوشيمی؛ ویروس شناسـی ؛ ایمنـی شناسـی پزشـكی؛ 
وم آزمایشگاهی؛  علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسی شيمی؛ عل

ـــوم  ـــوم و صـــنایع غـــذائی؛ عل ـــی؛ عل ـــوم داروئ ـــه گرایشـــها) ؛ عل (كلي
ــت؛ بهداشــت  ــی گوش ــكی؛ بهداشــت و بازرس ــگاهی دامپزش آزمایش

 موادغذایی

۶ ٢ ٠ ٢ ٠ ٢ 

٦٥ 
زيست فن آوري 

 پزشكي
١٥٨ 

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسـی زیسـت شناسـی ( 
علـوم  مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ كليه گرایشها)؛ بيوتكنولوژی؛

دكتری عمومی پزشكی؛  علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ آزمایشگاهی؛
كارشناسی و كارشناسـی ارشـد (داروسـازی داروسازی و دامپزشكی؛ 

 ؛کارشناسی علوم تجربیخارج از كشور)

٢ ١ ٠ ٠ ٤ ١ 

 ژنتيك انساني ٦٦
١٥٩ 

ــروس كارشناســی زیســت ش ــوژی؛ وی ناســی(كليه گرایشــها)؛ بيوتكنول
شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ ژنتيك؛ بيوشيمی؛ ایمنی شناسی؛ 
ميكروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامـائی؛ دكتـرای عمـومی 

ی علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای ا؛ دكترای حرفه *گروه پزشكی
 دامپزشكی

٢ ٠ ٠ ٥ ٢ ١ 
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 ١۶٠)  ٢مجموعه علوم آزمايشگاهي (

ف
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 و ضرايب مربوطهدروس امتحاني 
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 ايمني شناسي ٦٧
١٦١ 

كارشناســی ایمنــی شناســی؛ انگــل شناســی پزشــكی؛ بــاكتری 
ــی ( ــت شناس ــوژی؛ زیس ــيمی؛ بيوتكنول ــی؛ بيوش ــا شناس ــرایش ب گ

ــلولی ــانوری؛ س ــولیو  ج ــومی ؛ ميكروبيملك ــوژی؛ عم ــك)؛ ول ــا ژنتي وی
 ميكروبيولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فيزیولوژی ؛ویروس شناسی

٢ ١ ٠ ٢ ١ ٦ 

٦٨ 

خون شناسي 
آزمايشگاهي و 

بانك خون 
 (هماتولوژي)

١٦٢ 

كارشناسی علوم آزمایشـگاهی؛ ایمنـی شناسـی؛ زیسـت شناسـی 
ــكی؛  ــی پزش ــروب شناس ــی؛ ميك ــروس شناس ــها)؛ وی ــه گرایش (كلي

 )Biomedical Science؛ زیست پزشكی (ژنتيك ؛بيوشيمی
٢ ٠ ٤ ١ ١ ٢ 
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 ١۶٣)  ٣(مجموعه علوم آزمايشگاهي 

ف
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ر
 

رشته 
 مدارك مورد پذيرش امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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٦٩ 

قارچ 
شناسي 
 پزشكي

١٦٤ 

 علوم آزمایشگاهی پزشـكی؛ زیسـت شناسـی (گرایشـهای ميكـروب شناسـی،
 ٢ ١ ١ ٢ ٠ ۴ ١ سلولی مولكولی و جانوری)؛ ميكروبيولوژی 

٧٠ 

ميكروب 
شناسي 
 پزشكي

١٦٥ 

شناسی؛ بيوشـيمی؛ زیسـت شناسـی (كليـه گرایشـها)؛  كارشناسی  ميكروب
علوم آزمایشگاهی؛  ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ 

كترای حرفه ای ؛ د*ی عمومی گروه پزشكیاعلوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكتر
 علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

١ ٥ ۵/١ ۵/٢ ١ ١ ١ 

٧١ 

ويروس 
شناسي 
 پزشكي

١٦٦ 

ــل شناســی پزشــكی؛ حشــره شناســی  ــروب شناســی ؛ انگ كارشناســی ميك
پزشكی ؛ زیست شناسـی (كليـه گرایشـها)؛ علـوم آزمایشـگاهی؛  بيوشـيمی؛  

دكترای عمومی گروه پزشكی  ایمنی شناسی؛  علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ 
 ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ دكترای حرفه*

١ ٢ ٣ ٠ ١ ۵/٢ ١ 

٧٢ 
انگل 

 شناسي
١٦٧ 

كارشناسی انگل شناسی ؛ حشره شناسی پزشكی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ 
؛  بـا گـرایش جـانوری ( ميكروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛  زیسـت شناسـی

 ؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكیمولكولی؛ ميكروبيولوژی) عمومی؛ سلولی و
١ ١ ١ ۵/١ ۵ ٢ ١ 
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 ١٨٠علوم تغذيه   مجموعه

ف
دي

ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

دروس امتحاني و 
 ضرايب مربوطه

يه
غذ
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 علوم تغذيه ٧٣
١٨١ 

بهداشـت  مهندسـی علـوم و صـنایع غـذایی؛ علـوم تغذیـه؛ كارشناسـی علـوم و صـنایع غـذایی؛
)؛ مهندسـی كشـاورزی گـرایش صـنایع نشاء دامیبه جز گرایش با م موادغذایی (كليه گرایش ها

غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سـلولی مولكـولی 
بيوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)؛ دبيری زیست شناسی (بـا  گرایشهای بيوشيمی، ژنتيک،(

علــوم  فيزیولـوژی؛ گـرایش زیسـت شناسـی عمـومی)؛ پرسـتاری؛ مامـایی؛ بهداشـت عمـومی؛
 آزمایشگاهی؛  بيوشيمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

۴ ٢ ٢ ٢ 

٧٤ 

علوم تغذيه در 
بحران و حوادث 

 غيرمترقبه
١٨٢ 

كارشناسی علوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی (كليـه گرایشـها)، علـوم آزمایشـگاهی، زیسـت 
 ٢ ٢ ٢ ٤ زیست شناسی گرایش ميكروبيولوژی؛ شناسی عمومی، بهداشت عمومی

٧٥ 
وم بهداشتي در عل

 تغذيه
١٨٣ 

كارشناسی یا باالتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع غذایی؛ بهداشت عمومی؛ 
بـه جـز گـرایش بـا منشـاء  مامایی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بهداشت موادغذایی (كليـه گـرایش هـا

از ایـران وجـود رشـته در خـارج  ) (ایـنin medical science BS)؛ كارشناسی علوم پزشكی (دامی
گرایشــهای بيوشــيمی، (دارد)؛ زیســت شناســی جــانوری؛ زیســت شناســی ســلولی مولكــولی 

ــک، ــه ای  ژنتي ــری حرف ــی؛ دكت ــابع طبيع ــولی)؛ مهندســی من ــوم ســلولی مولک ــوژی، عل بيوتکنول
 دامپزشكی 

٢ ٢ ٢ ٤ 

 تغذيه باليني ٧٦
 ٢ ٢ ٢ ٤ کارشناسی در رشته علوم تغذیه ١٨٤

 اسی در رشته علوم تغذیه؛کارشن تغذیه ورزشی ٧٧
 ٢ ٢ ٢ ٤ دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)
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 ١٣٢مجموعه فيزیک پزشکی  
 طبق جدول مدلهای اعالم شده مجاز به استفاده از ماشين حساب

ف
دی

ر
 

رشته 
 امتحانی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 مدارك مورد پذيرش
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٧٨ 

رادیوبيولوژی 
و حفاظت 

 پرتویی
١٣٤ 

و تكنولوژی پرتوشناسی؛ زیست شناسی سلولی كارشناسی
ای؛ ژنتيك؛ مولكولی؛ تكنولوژی پرتو درمانی؛ تكنولوژی پزشكی هسته

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٠ ای (با گرایش پرتو پزشكی)بيوفيزیك؛ فيزیك؛ مهندسی هسته

٧٩ 
فيزیک 
 پزشکی

١٣٣ 

پرتودرمانی؛ تکنولوژی  فيزیك؛ بيوفيزیك؛ فيزیك مهندسی؛ كارشناسی
 فيزیوتراپی؛)؛ بينایی سنجی؛ تكنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی

پزشكی؛ و وسایل كمكی؛ مهندسیاعضای مصنوعی 
آزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای (گرایش پرتو پزشكی و علوم

 راكتور)؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای

٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٢ ٤ 
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 ١٨۵مجموعه مامايي 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني  رديف

 ضرايب مربوطه دروس امتحاني و
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 مامايي ٨٠
 ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ٤ ماما كارشناسی مامائی؛ پرستار ١٨٦

 مشاوره در مامايي ٨١
 ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٣ ٣ كارشناسی مامایی ١٨٧

 
 

 ٩٨هاي داروسازي آزمون دوره كارشناسي ارشد سال رشته
 

 ٩٨کارشناسی ارشد سال های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایبرشته – ١جدول شماره ادامه 

 پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشدگروه  عموميمنظور از دكتراي *

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني رديف

٨٢ 
 شيمي دارويي

١٩٠ 
 

كارشناسي در رشته هاي: داروسازي، كليه گرايش هاي 
شيمي، دبيري شيمي، شيمي محض و كاربردي، بيوشيمي و 

 علوم آزمايشگاهي

 )٢(           شيمي آلي
 )٢(         شيمي تجزيه

 )٢(     يست شناسيز
 ) ٢(             بيوشيمي

 )٢(          زبان عمومي

٨٣ 
كنترل مواد خوراكي 

 و آشاميدني
١٩١ 

كارشناسي در رشته هاي : شيمي  محض و كاربردي، زيست 
شناسي(تمام گرايش ها) علوم آزمايشگاهي، تغذيه، 

يمونولوژي، صنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بيوشيمي، ا
بهداشتي)، ميكروب شناسي، دكتري عمومي داروسازي، 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي

 )٢(          زبان عمومي
  )٢( جمعاٌ   آلي و شيمي تجزيه شيمي 

  )١(          شناسیسم
  )١(                    تغذيه

 ) ٢(   ميکروبيولوژي موادغذايي
 )١(              یيوشيمب

 ) ١(               فيزيولوژی

 سم شناسي ٨٤
١٨٩ 

كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشكي و مبارزه 
با ناقلين، شيمي، ميكروب شناسي، علوم آزمايشگاهي، 

بيوشيمي، شيمي مواد  -علوم بيولوژي (كليه گرايشها)
ت غذايي، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداش

محيط، تغذيه، گياه پزشكي، علوم صنايع غذايي، فيزيولوژي، 
ايمني شناسي، پرستاري، سم شناسي، داروشناسي، 
بيهوشي، ميكروبيولوژي، زيست شناسي، علوم دارويي، 

ويروس شناسي، انگل شناسي، گياهان دارويي، بهداشت و 
بازرسي گوشت، دكتري عمومي پزشكي، دكتر عمومي 

 ومي دامپزشكيداروسازي، دكتري عم

 (ضرايب همه دروس يكسان مي باشد.)
 )١(  بيوشيمي عمومي

 ) ١(    زيست شناسي 
 )١(      شيمي عمومي

 )١(         داروشناسي 
 )١(       سم شناسي 
 )١(                    زبان 

٨٥ 

رشـته كارشناســي 
ارشـــــــد رشـــــــته 
ــات طبيعــي و  تركيب

 دارويي دريايي

كارشناســي در رشته هاي  دكتراي عمومي داروسازي،

شيمي (تمام گرايش ها)، علوم آزمايشگاهي، علوم تغذيه، 

زيست شناسي (تمام گرايش ها)، بيولوژي دريا، مهندسي 

 منابع طبيعي محيط زيست و شيالت

 )٢شيمی عمومی                   (
 )٢آناليز دستگاهی                (

 )١بيوشيمی                         (
 )١بوم شناسی دریایی           (
 )٢زیست شناسی دریایی       (
 )٢زبان عمومی                    (
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از هر یک از  چهار یا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یک رشته ١هر يك از داوطلبان با توجه به مدارك مورد پذيرش مندرج در جدول شماره -

را انتخاب نمود  یا مجموعه توان دو رشتهباشند. بعبارتی از یک گروه نمیاز دو گروه متفاوت ميعه یا دومجموگروه زیر و حداکثر دو رشته 
 بایست دو رشته انتخابی از دو گروه مختلف باشد.و می

  .شده و دارای یک دفترچه سوال خواهند بودتلقي انتخاب هايي كه با شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك رشته-٢

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های امتحانی: گروه ٢اره جدول شم
 

نوبت عصر روزجمعه مورخ 
٣١/٣/٩٨ 

نوبت صبح روزجمعه مورخ 
٣١/٣/٩٨ 

نوبت عصر روز پنج شنبه مورخ 
٣٠/٣/٩٨ 

 نوبت صبح روز پنج شنبه
٣٠/٣/٩٨ 

 مجموعه تغذیه شامل : 
 . علوم تغذیه ، ١
. علوم تغذیه در بحران و حوادث ٢

 غيرمترقبه، 
 یه، . علوم بهداشتی در تغذ٣
 . تغذیه بالينی٤
 . تغذیه ورزشی٥

) ٣( مجموعه علوم آزمایشگاهی
 شامل: 

 . قارچ شناسی ، ١
 . ميکروبشناسی ،٢
 . ویروس شناسی پزشکی، ٣
 . انگل شناسی  ٤

 مجموعه پرستاری شامل :
.پرستاری ٢.پرستاری اورژانس، ١ 

.پرستاری داخلی ٣توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، ٤جراحی، 

. روان ٦سالمت جامعه،  .پرستاری٥
. ٨.پرستاری کودکان، ٧پرستاری ، 

.پرستاری ٩پرستاری نظامی، 
.پرستاری ١٠مراقبتهای ویژه، 

.مدیریت ١١مراقبتهای ویژه نوزادان، 
 پرستاری

 :مجموعه بهداشت محيط شامل 
سم  –. بهداشت محيط ١

 شناسی محيط، 
 –. مهندسی بهداشت محيط ٢

 مدیریت پسماند، 
 بهداشت محيط. مهندسی ٣
 -. مهندسی بهداشت محيط٤

بهره برداری و نگهداری از 
 تاسيسات بهداشتی شهری

بهداشت  –. بهداشت محيط ٥
 پرتوها

) ٢مجموعه علوم آزمایشگاهی (
 : شامل

.خون ٢. ایمنی شناسی ، ١
شناسی آزمایشگاهی و بانک 

 خون( هماتولوژی)

 مجموعه مامایی شامل :  
 . مامایی،١ 
 امایی. مشاوره م٢

مجموعه آموزش پزشکی شامل  پدافند غيرعامل در نظام سالمت
: 
. برنامه ٢.آموزش پزشکی ، ١

ریزی یادگيری الکترونيکی در 
. تکنولوژی ٣علوم پزشکی، 

 آموزشی در علوم پزشکی 
   مجموعه فيزیوتراپی شامل:

 . فيزیوتراپی١
 . فيزیوتراپی ورزشی٢

 عه روانشناسی شامل :مجمو فناوری اطالعات سالمت آمارزیستی
.روانشناسی بالينی ، ١
.روانشناسی ٣.بهداشت روان ، ٢

.روانشناسی بالينی ٤سالمت، 
 کودک و نوجوان

) ١مجموعه علوم آزمایشگاهی(   علوم تشریحی اپيدميولوژی ترکيبات دارویی و دریایی
 شامل :

 . بيوشيمی بالينی ، ١
 .زیست فناوری پزشکی، ٢
 .ژنتيک انسانی٣

 مجموعه فيزیک پزشکی شامل: نانوتکنولوژی ارزیابی فناوری سالمت لوژی گردش خونتکنو
. رادیبولوژی ٢. فيزیک پزشکی ١

 و حفاظت پرتوئی
 آموزش بهداشت  ارگونومی  سم شناسی

 اتاق عمل  اکولوژی انسانی  شيمی دارویی
 اعضای مصنوعی  اقتصاد بهداشت فيزیولوژی

 بينایی سنجی  انفورماتيک فن اوری تصویربرداری پزشکی
 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  رفاه اجتماعی  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 

 تاریخ علوم پزشکی  ژورناليسم پزشکی یکتابداری و اطالع رسانی پزشک
 حشره شناسی  سالمت سالمندی  علوم داروهای پرتوزا

 شنوایی شناسی  سالمت و ترافيک علوم و صنایع غذایی
مدیریت خدمات بهداشتی و 

 درمانی
 کاردرمانی  مددکاری اجتماعی

 گفتاردرمانی  مدیریت توانبخشی ميکروبشناسی مواد غذایی
مدیریت سالمت ، ایمنی و    مهندسی بهداشت حرفه ای 

 محيط زیست
 مهندسی پزشکی (بيومواد) 

   مهندسی پزشکی (بيوالکتریک) نظارت بر امور دارویی
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 : اسامی رشته هاي تحصيلي مقاطع مختلف  ٣جدول شماره 
رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  
جزء ليست نباشد، در فرم  رشته تحصيلیسایر : در صورتيکه 

ده و عنوان رشته بصورت کامل ثبت نام این گزینه انتخاب ش
 تایپ شود.

----- 

 ١ اپيدميولوژي ٦١ ي ارشد)آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (كارشناس
 ٢ اپيدميولوژي (دكتراي تخصصي) ٦٢ آموزش پزشكي ( دكتراي تخصصي)
 ٣ اپيدميولوژي (كارشناسي ارشد) ٦٣ آموزش پزشكي (كارشناسي ارشد) 

 ٤ اتاق عمل ٦٤ آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه
 ٥ اتاق عمل (كارشناسي ارشد ) ٦٥ آموزش رياضي 

 ٦ احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  ٦٦ ان انگليسيآموزش زب
 ٧ اخالق پزشكي (دكتراي تخصصي) ٦٧ آموزش زبان انگليسي گرايش دبيري

 ٨ اخالق پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٦٨ آموزش زيست شناسي
 ٩ اداره امور بيمارستانها ٦٩ آموزش علوم تجربي  

 ١٠ ريارتباط تصوي ٧٠ آموزش كودكان استثنائي 
 ١١ روابط عمومي -ارتباطات  ٧١ آموزش مدارك پزشكي (كارشناسي ارشد )

 ١٢ ارتوپدي فني ٧٢ دبيري -آموزش و پرورش ابتدايي 
 ١٣ ارزيابي فناوري سالمت (دكتراي تخصصي) ٧٣ بافت شناسي

 ١٤ ارزيابي فناوري سالمت (كارشناسي ارشد)  ٧٤ بافت شناسي پزشكي
 ١٥ ارگونومي (دكتراي تخصصي)  ٧٥ تخصصي)بافت شناسي ( دكتري 

 ١٦ ارگونومي (كارشناسي ارشد)  ٧٦ باكتري شناسي
 ١٧ اصالح و تربيت  ٧٧ باكتري شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 ١٨ اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي (دكتراي تخصصي) ٧٨ برنامه ريزي اجتماعي 
 ١٩ و وسايل كمكي (كارشناسي ارشد) اعضاء مصنوعي  ٧٩ بهداشت باروري (دكتراي تخصصي)

 ٢٠ اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي ٨٠ بهداشت خانواده و جمعيت
 ٢١ اقتصاد ٨١ بهداشت روان ( دكتراي تخصصي)
 ٢٢ اقتصاد بازرگاني ٨٢ بهداشت روان (كارشناسي ارشد )

 ٢٣ اقتصاد بهداشت (دكتراي تخصصي) ٨٣ بهداشت عمومي
 ٢٤ اقتصاد بهداشت (كارشناسي ارشد)  ٨٤ شناسي ارشد )بهداشت مادر و كودك (كار

 ٢٥ اقتصاد تغذيه ٨٥ سم شناسي (كارشناسي ارشد) -بهداشت محيط  
 ٢٦ اقتصاد حمل و نقل ٨٦ بهداشت پرتوها (كارشناسي ارشد) -بهداشت محيط 

 ٢٧ اقتصاد سالمت (دكتراي تخصصي) ٨٧ بهداشت مواد غذايي  
 ٢٨ اقتصاد و مديريت دارو ( دكتراي تخصصي) ٨٨ نشاء دامي  بهداشت مواد غذايي با م

 ٢٩ اكولوژي انساني (دكتراي تخصصي) ٨٩ بهداشت و ايمني موادغذايي (دكتري تخصصي) 
 ٣٠ اكولوژي انساني (كارشناسي ارشد ) ٩٠ بهداشت و ايمني موادغذايي (كارشناسي ارشد) 

 ٣١ و حديث علوم قرآن -الهيات  ٩١ بهداشت و بازرسي گوشت
 ٣٢ الهيات ومعارف اسالمي  ٩٢ بينائي سنجي  

 ٣٣ امداد و نجات ٩٣ بينائي سنجي (دكتري تخصصي)
 ٣٤ بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشي -انتقال آب  ٩٤ بينائي سنجي (كارشناسي ارشد)

 ٣٥ انفورماتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي)   ٩٥ بيهوشي
 ٣٦ انفورماتيك پزشكي (كارشناسي ارشد)  ٩٦ بيوالكتريك

 37 انگل شناسي ٩٧ بيوتكنولوژي
 38 انگل شناسي (كارشناسي ارشد)  ٩٨ بيوشيمي

 39 انگل شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٩٩ بيوشيمي  باليني ( دكتراي تخصصي)
 ٤٠ ايمني شناسي ١٠٠ بيوشيمي  باليني(كارشناسي ارشد) 

 ٤١ شناسي (كارشناسي ارشد)  ايمني  ١٠١ بيوفيزيك
 ٤٢ ايمني شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ١٠٢ بيولوژي توليدمثل ( دكتراي تخصصي)

 ٤٣ ايمني صنعتي ١٠٣ بيوانفورماتيك (كارشناسي ارشد )
 ٤٤ (ارشد) HSEايمني ، سالمت در محيط زيست صنايع  ١٠٤ بيوپليمر(كارشناسي ارشد )
 ٤٥ آب شناسي ١٠٥ ي تخصصي ) بيوتكنولوژي دارويي ( دكتر

 ٤٦ آب و هواشناسي ١٠٦ بيوتكنولوژي كشاورزي
 ٤٧ فرسايش و رسوب -آبخيزداري  ١٠٧ بيوفيزيك (كارشناسي ارشد )

 ٤٨ آبياري ١٠٨ بيولوژي تكويني (كارشناسي ارشد )
 ٤٩ و حوادثپيشگيري و ايمني در برابر حريق  -آتش نشاني  ١٠٩ بيولوژي توليد مثل ( دكتري تخصصي)

 ٥٠ مديريت عمليات در حريق و حوادث -آتش نشاني و خدمات ايمني  ١١٠ پاتوبيولوژي (كارشناسي ارشد )
 ٥١ آسيب شناسي اجتماعي  ١١١ پدافند غيرعامل

 ٥٢ پيشگيري از اعتياد -آسيب شناسي اجتماعي  ١١٢ پرتو پزشكي
 ٥٣ بازيافت -آلودگي محيط زيست  ١١٣ پرستارماما

 ٥٤ آمار ١١٤ اري  پرست
 ٥٥ آمار زيستي ( دكتراي تخصصي) ١١٥ پرستاري ( دكتراي تخصصي)
 ٥٦ آمار زيستي (كارشناسي ارشد)  ١١٦ پرستاري (كارشناسي ارشد) 

 ٥٧ آمار و سنجش آموزشي  ١١٧ پرستاري سالمندي (كارشناسي ارشد)  
 ٥٨ ربردها آمار و كا ١١٨ پرستاري مراقبت هاي ويژه (كارشناسي ارشد)  

 ٥٩ آمار و مدارك پزشكي ١١٩ پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (كارشناسي ارشد) 
 ٦٠ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( دكتراي تخصصي) ١٢٠ پرستاري ( دكتراي تخصصي) 
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف رشته تحصيلي فردي رشته تحصيلي

 ١٢١ پرستاري اورژانس (كارشناسي ارشد ) ١٨١ جنين شناسي
 ١٢٢ پرستاري توانبخشي (كارشناسي ارشد ) ١٨٢ آماده سازي چاپ -چاپ و نشر 
 ١٢٣ جراحي (كارشناسي ارشد ) -پرستاري داخلي  ١٨٣ تكنولوژي امور تكميلي چاپ -چاپ و نشر 
 ١٢٤ (كارشناسي ارشد ) پرستاري سالمت جامعه ١٨٤ طراحي چاپ -چاپ و نشر 
 ١٢٥ پرستاري كودكان (كارشناسي ارشد ) ١٨٥ فرآيند چاپ -چاپ و نشر 
 ١٢٦ پرستاري نظامي (كارشناسي ارشد ) ١٨٦ حسابداري 
 ١٢٧ پروتزهاي دنداني ١٨٧ حسابرسي -حسابداري 
 ١٢٨ پروتئوميكس كاربردي ( دكتراي تخصصي) ١٨٨ دولتي -حسابداري 
 ١٢٩ پرورش اسب  ١٨٩ ياتيمال -حسابداري 

 ١٣٠ پرورش زنبورعسل  ١٩٠ حشره شناسي
 ١٣١ پرورش گوسفند و بز  ١٩١ حشره شناسي پزشكي

 ١٣٢ پزشكي مولكولي ( دكتراي تخصصي) ١٩٢ حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ( دكتراي تخصصي)
 ١٣٣ ي هسته ايپزشك ١٩٣ حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين (كارشناسي ارشد) 

 ١٣٤ پزشكيارورزشي ١٩٤ حفاظت گياهان
 ١٣٥ پژوهشگري اجتماعي  ١٩٥ ارشاد در امور كيفري -حقوق

 ١٣٦ پيشگيري ازبيماريهاي واگير دار و غير واگير ١٩٦ حقوق  
 ١٣٧ تاريخ اسالم  ١٩٧ علوم ثبتي -حقوق قضايي 
 ١٣٨ تاريخ ايران در دوره اسالمي ١٩٨ خاك شناسي

 ١٣٩ تاريخ علوم پزشكي (ارشد) ١٩٩ ت اجتماعيخدما
 ١٤٠ تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي ٢٠٠ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (كارشناسي ارشد)

 ١٤١ تربيت بدني و علوم ورزشي ٢٠١ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي) ( دكتراي تخصصي)
 ١٤٢ بيومكانيك ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٢ داروسازي سنتي ( دكتراي تخصصي)

 ١٤٣ رفتار حركتي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٣ داروسازي كارشناسي
 ١٤٤ فيزيولوژي ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٤ داروسازي هسته اي ( دكتراي تخصصي)

 ١٤٥ مديريت ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٥ داروسازي باليني (دكتري تخصصي)
 ١٤٦ تركيبيات طبيعي و دارويي دريا (كارشناسي ارشد )  ٢٠٦ داروشناسي

 ١٤٧ تعاون ٢٠٧ دفع آفات كشاورزي
 ١٤٨ صنايع غذائي -تغذيه  ٢٠٨ دكتراي پزشكي

 ١٤٩ تغذيه باليني (كارشناسي ارشد ) ٢٠٩ دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  
 ١٥٠ ورزشي تغذيه  ٢١٠ دكتراي پيوسته رياضي

 ١٥١ تغذيه ورزشي (ارشد) ٢١١ دكتراي پيوسته فيزيك 
 ١٥٢ تكنولوژي پرتودرماني ٢١٢ دكتراي داروسازي
 ١٥٣ تكنولوژي پرتوشناسي ٢١٣ دكتراي دامپزشكي

 ١٥٤ تكنولوژي پرورش طيور  ٢١٤ دكتراي دندانپزشكي
 ١٥٥ تكنولوژي پرورش گاو   ٢١٥ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

 ١٥٦ تكنولوژي پزشكي هسته اي  ٢١٦ دور سنجي (پردازش تصوير)
 ١٥٧ (كارشناسي ارشد)  MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  ٢١٧ راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي (كارشناسي ارشد) 

 ١٥٨ تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني  ٢١٨ راديوتراپي (پرتودرماني)
 ١٥٩ تكنولوژي صنايع  ٢١٩ پرتوشناسي)راديولوژي (تكنولوژي 

 ١٦٠ تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي  ٢٢٠ آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي 
 ١٦١ تكنولوژي اتاق عمل ٢٢١ مشاوره -راهنمايي و مشاوره 

 ١٦٢ تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٢٢٢ رژيم شناسي
 ١٦٣ تكنولوژي صنايع شيميايي ٢٢٣ ش دبستاني  رشد و پرورش كودكان پي

 ١٦٤ تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي ٢٢٤ رشد و پرورش كودكان استثنايي
 ١٦٥ تكنولوژي گردش خون (ارشد) ٢٢٥ رفاه اجتماعي (كارشناسي ارشد) 

 ١٦٦ توزيع و مصرف آب كشاورزي  ٢٢٦ روابط عمومي 
 ١٦٧ توكسين هاي ميكروبي ( دكتراي تخصصي) ٢٢٧ روان پرستاري (كارشناسي ارشد )

 ١٦٨ توليد و فرآوري پسته   ٢٢٨ روانشناسي
 ١٦٩ توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر ٢٢٩ آموزش كودكان استثنايي -روانشناسي 
 ١٧٠ جامعه شناسي  ٢٣٠ باليني -روانشناسي 
 ١٧١ جانورشناسي ٢٣١ صنعتي سازماني -روانشناسي 

 ١٧٢ جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   ٢٣٢ عمومي -انشناسي رو
 ١٧٣ جغرافيا و برنامه ريزي شهري    ٢٣٣ روانشناسي باليني ( دكتراي تخصصي)
 ١٧٤ آمايش و مديريت سياسي فضا -جغرافياي سياسي  ٢٣٤ روانشناسي باليني (كارشناسي ارشد) 

 ١٧٥ يجغرافياي شهر ٢٣٥ روانشناسي صنعتي و سازماني
 ١٧٦ اقليم شناسي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٦ روانشناسي نظامي ( دكتراي تخصصي)

 ١٧٧ ژئومورفولوژي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٧ رشد -روانشناسي 
 ١٧٨ كارتوگرافي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٨ شخصيت  -روانشناسي 
 ١٧٩ جغرافيا ٢٣٩ مشاوره  -روانشناسي 

 ١٨٠ جمعيت شناسي  ٢٤٠ كارشناسي ارشد )روانشناسي باليني كودك و نوجوان(
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 ٢٤١ روانشناسي سالمت  ٣٠١ سالمت و رفاه اجتماعي 
 ٢٤٢ روانشناسي سالمت (كارشناسي ارشد) ٣٠٢ سالمت و رفاه اجتماعي (دكتراي تخصصي)

 ٢٤٣ روانشناسي نظامي ( دكتري تخصصي) ٣٠٣ سم شناسي
 ٢٤٤ روزنامه نگاري   ٣٠٤ سم شناسي ( دكتراي تخصصي)
 ٢٤٥ رياضي ٣٠٥ سم شناسي (كارشناسي ارشد)  

 ٢٤٦ كاربردي -رياضيات و كاربردها  ٣٠٦ سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي   
 ٢٤٧ رياضي محض ٣٠٧ سياستگذاري سالمت ( دكتراي تخصصي)

 ٢٤٨ زبان شناسي  ٣٠٨ سياست هاي غذا و تغذيه (دكتري تخصصي)
 ٢٤٩ زبان عمومي با گرايش ادبيات زبان عمومي ٣٠٩ شنوايي شناسي

 ٢٥٠ زبان و ادبيات عربي   ٣١٠ شنوايي شناسي ( دكتراي تخصصي)
 ٢٥١ زبان و ادبيات فارسي  ٣١١ شنوايي شناسي (كارشناسي ارشد) 

 ٢٥٢ زبان و ادبيات انگليسي ٣١٢ شيمي
 ٢٥٣ زراعت برنج   ٣١٣ دارويي -شيمي 
 ٢٥٤ زمين شناسي ٣١٤ دبيري -شيمي 
 ٢٥٥ زيست شناسي ٣١٥ فناوري اطالعات -شيمي 
 ٢٥٦ بيوشيمي -زيست شناسي  ٣١٦ كاربردي -شيمي 
 ٢٥٧ بيوشيمي (كارشناسي ارشد ) -زيست شناسي  ٣١٧ محض -شيمي 

 ٢٥٨ بيوفيزيك  (كارشناسي ارشد ) -زيست شناسي  ٣١٨ ارويي ( دكتراي تخصصي)شيمي د
 ٢٥٩ جانوري -زيست شناسي  ٣١٩ شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي 

 ٢٦٠ دبيري -زيست شناسي  ٣٢٠ شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي (دكتراي تخصصي)
 ٢٦١ زيست دريا -زيست شناسي  ٣٢١ شيمي مواد غذائي

 ٢٦٢ ژنتيك -زيست شناسي  ٣٢٢ شيمي دارويي (كارشناسي ارشد )
 ٢٦٣ سلولي مولكولي  -زيست شناسي  ٣٢٣ تغديه -صنايع غذايي 
 ٢٦٤ علوم جانوري -زيست شناسي  ٣٢٤ فني -صنايع غذايي 
 ٢٦٥ علوم گياهي -زيست شناسي  ٣٢٥ مهندسي -صنايع غذايي 

 ٢٦٦ ميكروبيولوژي  -ست شناسي زي ٣٢٦ صيد و بهره برداري آبزيان 
 ٢٦٧ بيوشيمي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٧ طب اورژانس (تخصصي)

 ٢٦٨ زيست فناوري / بيوتكنولوژي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٨ طب سنتي ايراني ( دكتراي تخصصي)
 ٢٦٩ ژنتيك -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٩ طراحي صنعتي

 ٢٧٠ علوم سلولي و ملكولي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣٠ نش شناسيعلم اطالعات و دا
 ٢٧١ ميكروبيولوژي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣١ علم اطالعات و دانش شناسي  (كارشناسي ارشد )

 ٢٧٢ زيست شناسي سلولي و مولكولي ٣٣٢ علم سنجي (كارشناسي ارشد )
 ٢٧٣ زيست شناسي شيالت و آبزيان ٣٣٣ علوم

 ٢٧٤ زيست شناسي عمومي  ٣٣٤ علوم اجتماعي
 ٢٧٥ زيست فناوري ٣٣٥ برنامه ريزي اجتماعي -علوم اجتماعي 
 ٢٧٦ زيست فناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٦ پژوهشگري علوم اجتماعي  -علوم اجتماعي 
 ٢٧٧ زيست فناوري پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٣٣٧ تعاون و رفاه اجتماعي -علوم اجتماعي 
 ٢٧٨ زيست فناوري دارويي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٨ خدمات اجتماعي -علوم اجتماعي 
 ٢٧٩ زيست پزشكي سامانه اي ٣٣٩ مددكاري اجتماعي -علوم اجتماعي 
 ٢٨٠ گرايش گياهي -زيست شناسي  ٣٤٠ مردم شناسي -علوم اجتماعي 
 ٢٨١ ي (دكتري تخصصي)زيست شناسي پزشكي سامانه ا ٣٤١ مطالعات امنيتي -علوم اجتماعي 

 ٢٨٢ زيست شناسي تكويني (كارشناسي ارشد ) ٣٤٢ علوم اعصاب
 ٢٨٣ زيست فناوري دارويي (كارشناسي ارشد ) ٣٤٣ علوم اعصاب (دكتراي تخصصي)

 ٢٨٤ زيست فناوري ميكروبي (كارشناسي ارشد ) ٣٤٤ اقتصاد اسالمي  -علوم اقتصادي 
 ٢٨٥ زيست مواد دارويي (دكتري تخصصي) ٣٤٥ اقتصاد بازرگاني -علوم اقتصادي 
 ٢٨٦ ژنتيك ٣٤٦ اقتصاد پول و بانكداري -علوم اقتصادي 
 ٢٨٧ ژنتيك انساني (كارشناسي ارشد)   ٣٤٧ اقتصاد حمل و نقل -علوم اقتصادي 
 ٢٨٨ ژنتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٤٨ اقتصاد صنعتي -علوم اقتصادي 
 ٢٨٩ ژورناليسم پزشكي (سالمت و رسانه ) (كارشناسي ارشد ) ٣٤٩ اقتصاد كشاورزي -علوم اقتصادي 
 ٢٩٠ ساخت پروتزهاي دنداني   ٣٥٠ اقتصاد نظري -علوم اقتصادي 
 ٢٩١ سالمند شناسي (كارشناسي ارشد ) ٣٥١ علوم انتظامي  

 ٢٩٢ سالمندشناسي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٢ علوم آزمايشگاهي
 ٢٩٣ سالمت خانواده و مشاوره تغذيه مادر و كودك ٣٥٣ دامپزشكي -علوم آزمايشگاهي 

 ٢٩٤ سالمت در باليا و فوريت ها ٣٥٤ علوم بهداشتي در تغذيه(كارشناسي ارشد) 
 ٢٩٥ سالمت در باليا و فوريتها (دكتراي تخصصي) ٣٥٥ علوم بيولوژي
 ٢٩٦ سالمت در باليا و فوريتها (كارشناسي ارشد ) ٣٥٦ علوم تربيتي
 ٢٩٧ سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٧ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني - علوم تربيتي
 ٢٩٨ سالمت سالمندي (كارشناسي ارشد ) ٣٥٨ آموزش و پرورش كودكان استثنايي -علوم تربيتي 
 ٢٩٩ اسي ارشد)سالمت و ترافيك (كارشن ٣٥٩ آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني -علوم تربيتي 
 ٣٠٠ سالمت و رسانه (كارشناسي ارشد)  ٣٦٠ تكنولوژي آموزشي -علوم تربيتي 
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 ٣٦١ مديريت آموزشي - علوم تربيتي ٤٢١ فيزيولوژي (كارشناسي ارشد) 
 ٣٦٢ مديريت و برنامه ريزي آموزشي  -علوم تربيتي  ٤٢٢ ي ورزشي ( دكتراي تخصصي)فيزيولوژ

 ٣٦٣ علوم تشريح ( دكتراي تخصصي) ٤٢٣ فيزيك اتمي مولكولي
 ٣٦٤ علوم تشريح (كارشناسي ارشد)  ٤٢٤ دبيري_فيزيك

 ٣٦٥ علوم تشريحي ٤٢٥ قارچ شناسي
 ٣٦٦ ذيهعلوم تغ ٤٢٦ قارچ شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)
 ٣٦٧ علوم تغذيه ( دكتراي تخصصي) ٤٢٧ قارچ شناسي پزشكي (كارشناسي ارشد) 

 ٣٦٨ علوم تغذيه (كارشناسي ارشد)  ٤٢٨ كاردرماني جسماني
 ٣٦٩ علوم تغذيه در بحران و حوادث غير مترقبه (كارشناسي ارشد ) ٤٢٩ كاردرماني رواني

 ٣٧٠ يث، اخالق و آداب پزشكيعلوم حد ٤٣٠ كاردرماني رواني (دكتراي تخصصي)
 ٣٧١ علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي (كارشناسي ارشد) ٤٣١ كارشناس علوم پزشكي

 ٣٧٢ علوم داروهاي پرتوزا (كارشناسي ارشد ) ٤٣٢ كارشناسي چند رسانه اي 
 ٣٧٣ علوم دارويي ٤٣٣ كارشناسي شهرسازي 

 ٣٧٤ علوم رياضي و فني  ٤٣٤ كارشناسي فارماكولوژي 
 ٣٧٥ علوم زيستي ٤٣٥ كتابداري

 ٣٧٦ علوم سلولي و كاربردي (دكتري تخصصي) ٤٣٦ كتابداري در شاخه پزشكي  
 ٣٧٧ علوم سياسي  ٤٣٧ كتابداري و اطالع رساني  

 ٣٧٨ مطالعات امنيتي -علوم سياسي  ٤٣٨ كتابداري و اطالع رساني (كارشناسي ارشد) 
 ٣٧٩ علوم قضايي  ٤٣٩ كتراي تخصصي)كتابداري و اطالع رساني پزشكي ( د

 ٣٨٠ علوم كامپيوتري ٤٤٠ كاردرماني
 ٣٨١ علوم مهندسي  ٤٤١ كاردرماني ( دكتراي تخصصي)
 ٣٨٢ علوم مهندسي محاسباتي ٤٤٢ كاردرماني (كارشناسي ارشد)  

 ٣٨٣ علوم نظامي و انتظامي ٤٤٣ كارشناسي  ايمني، سالمت و محيط زيست در صنايع
 ٣٨٤ علوم و ارتباطات اجتماعي   ٤٤٤ كامپيوتر

 ٣٨٥ علوم و صنايع غذايي ٤٤٥ كنترل دارو (دكتري تخصصي)
 ٣٨٦ كنترل كيفي و بهداشتي -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٦ گرافيك

 ٣٨٧ كنترل كيفي و بهداشتي ( دكتراي تخصصي) -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٧ گفتار درماني ( دكتراي تخصصي)
 ٣٨٨ علوم و صنايع غذايي(كارشناسي ارشد)   ٤٤٨ (كارشناسي ارشد)  گفتار درماني 
 ٣٨٩ علوم و مهندسي صنايع غذايي ٤٤٩ گفتاردرماني

 ٣٩٠ فارماسيوتيكس ( دكتراي تخصصي) ٤٥٠ گوشت و فرآورده هاي گوشتي  
 ٣٩١ فارماكوگنوزي ( دكتراي تخصصي) ٤٥١ گياه پزشكي

 ٣٩٢ فارماكولوژي ٤٥٢ گياهان دارويي
 ٣٩٣ فارماكولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٥٣ مامايي(كارشناسي ارشد) 

 ٣٩٤ فرآوري محصوالت شيالتي   ٤٥٤ مامائي
 ٣٩٥ فلسفه   ٤٥٥ مامائي (دكتراي تخصصي)

 ٣٩٦ فن آوري اطالعات سالمت   ٤٥٦ مترجمي زبان انگليسي
 ٣٩٧ فن آوري اطالعات سالمت(كارشناسي ارشد)   ٤٥٧ محيط زيست

 ٣٩٨ فن آوري زيستي مواد غذايي    ٤٥٨ برات و الكترونيك دريايي مخا
 ٣٩٩ فن آوري تصويربرداري پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٤٥٩ مدارك پزشكي

 ٤٠٠ ITفناوري اطالعات  ٤٦٠ مددكاري اجتماعي
 ٤٠١ فوريت هاي پزشكي ٤٦١ خانواده -مددكاري اجتماعي

 ٤٠٢ يزيكف ٤٦٢ مددكاري اجتماعي ( دكتراي تخصصي)
 ٤٠٣ اتمي -فيزيك  ٤٦٣ مددكاري اجتماعي (كارشناسي ارشد) 

 ٤٠٤ حالت جامد -فيزيك  ٤٦٤ مديريت اطالعات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي)
 ٤٠٥ حالت جامد   -فيزيك  ٤٦٥ مديريت اطالعات سالمت ( دكتراي تخصصي)

 ٤٠٦ نظري -فيزيك  ٤٦٦ سوانح طبيعي -مديريت امداد در سوانح 
 ٤٠٧ هسته اي -فيزيك  ٤٦٧ مديريت امور امداد  
 ٤٠٨ هواشناسي -فيزيك  ٤٦٨ مديريت امور بانكي  

 ٤٠٩ فيزيك كاربردي ٤٦٩ مديريت بازرگاني
 ٤١٠ فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك  ٤٧٠ بندر و كشتيراني -مديريت بازرگاني دريايي 
 ٤١١ يك محضفيز ٤٧١ گمركي -مديريت بازرگاني دريايي 
 ٤١٢ فيزيك مهندسي  ٤٧٢ مناطق ويژه -مديريت بازرگاني دريايي 

 ٤١٣ فيزيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٤٧٣ مديريت برنامه
 ٤١٤ فيزيك پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٤٧٤ مديريت بيمه 

 ٤١٥ فيزيوتراپي  ٤٧٥ مديريت بيمه اكو 
 ٤١٦ صصي)فيزيوتراپي ( دكتراي تخ ٤٧٦ مديريت تلفيقي آفات 

 ٤١٧ فيزيوتراپي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٧ مديريت توانبخشي (كارشناسي ارشد)  
 ٤١٨ فيزيوتراپي ورزشي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٨ مديريت جهانگردي  

 ٤١٩ فيزيولوژي ٤٧٩ مديريت حفاظت اطالعات  
 ٤٢٠ فيزيولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٨٠ مديريت خدمات بهداشتي درماني  
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره دامه ا
رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 ٤٨١ مديريت خدمات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي) ٥٤١ مهندسي بهداشت حرفه اي ( دكتراي تخصصي)
 ٤٨٢ رشناسي ارشد) مديريت خدمات بهداشتي درماني (كا ٥٤٢ مهندسي بهداشت حرفه اي (كارشناسي ارشد)  

 ٤٨٣ مديريت دولتي   ٥٤٣ مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار
 ٤٨٤ مديريت سامانه هاي اطالعاتي   ٥٤٤ مهندسي بهداشت محيط
 ٤٨٥ مديريت صنعتي  ٥٤٥ مديريت پسماند (كارشناسي ارشد) -مهندسي بهداشت محيط 
 ٤٨٦ مديريت عمليات امداد و نجات    ٥٤٦ سات شهري (كارشناسي ارشد)بهره برداري و نگهداري تاسي -مهندسي بهداشت محيط  

 ٤٨٧ مديريت فرهنگي هنري  ٥٤٧ مهندسي بهداشت محيط ( دكتراي تخصصي)
 ٤٨٨ مديريت كسب و كارهاي كوچك   ٥٤٨ مهندسي بهداشت محيط (كارشناسي ارشد)  

 ٤٨٩ مديريت گمركي  ٥٤٩ مهندسي پزشكي
 ٤٩٠ مديريت مالي  ٥٥٠ ك پزشكي (دكتراي تخصصي)رباتي -مهندسي پزشكي
 ٤٩١ مديريت هتلداري   ٥٥١ رباتيك پزشكي (دكتري تخصصي) -مهندسي پزشكي
 ٤٩٢ مديريت و برنامه ريزي ٥٥٢ بيوالكتريك ( دكتراي تخصصي) -مهندسي پزشكي 

 ٤٩٣ مديريت اجرائي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٣ مهندسي پزشكي (كارشناسي ارشد)  
 ٤٩٤ مديريت اطالعات سالمت  ٥٥٤ هندسي پزشكي بالينيم

 ٤٩٥ مديريت امداد در سوانح  ٥٥٥ مهندسي پزشكي بيوالكتريك (كارشناسي ارشد )
 ٤٩٦ مديريت آموزشي ٥٥٦ مهندسي پزشكي بيومواد (كارشناسي ارشد )

 ٤٩٧ مديريت برنامه ريزي آموزش عالي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٧ مهندسي پليمر
 ٤٩٨ مديريت بيماريها ٥٥٨ تكنولوژي و علوم رنگ -دسي پليمر مهن

 ٤٩٩ مديريت پرستاري (كارشناسي ارشد) ٥٥٩ صنايع پليمر -مهندسي پليمر 
 ٥٠٠ مديريت تبليغات تجاري ٥٦٠ مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان  

 ٥٠١ مديريت خانواده به روش غير حضوري ٥٦١ انتقال -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٢ مديريت خدمات پرستاري (كارشناسي ارشد ) ٥٦٢ ديتا -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٣ مديريت دفاعي ٥٦٣ سوئيچ -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٤ مديريت سالمت ايمني و محيط زيست  (كارشناسي ارشد ) ٥٦٤ اي تحت شبكهسيستم ه -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٥ مديريت فناوري اطالعات پزشكي ٥٦٥ ICTكاربردهاي  -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٦ )MBAمديريت كسب و كار ( ٥٦٦ مخابرات سيار -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ٥٠٧ مديريت مراقبت زنان ٥٦٧ مخابرات نوري -ندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات مه
 ٥٠٨ مديريت نظامي ٥٦٨ ICTمديريت  -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ٥٠٩ مرتع داري  ٥٦٩ مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني  

 ٥١٠ م شناسي مرد ٥٧٠ مهندسي تكنولوژي الكترونيك  
 ٥١١ مشاوره ٥٧١ مهندسي تكنولوژي اويونيك  

 ٥١٢ مشاوره توانبخشي ٥٧٢ مهندسي تكنولوژي ايمني
 ٥١٣ مشاوره توانبخشي (دكتراي تخصصي) ٥٧٣ مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها  

 ٥١٤ شد )مشاوره در مامايي  (كارشناسي ار ٥٧٤ الكترونيك و ابزار دقيق -مهندسي تكنولوژي برق 
 ٥١٥ مشاوره ژنتيك ٥٧٥ شبكه هاي انتقال و توزيع  -مهندسي تكنولوژي برق 
 ٥١٦ مشاوره و راهنمايي ٥٧٦ قدرت -مهندسي تكنولوژي برق 

 ٥١٧ مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات ٥٧٧ كشاورزي -مهندسي تكنولوژي بسته بندي 
 ٥١٨ لعات اعتياد ( دكتراي تخصصي)مطا ٥٧٨ مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه  

 ٥١٩ مطالعات اعتياد  ٥٧٩ مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي  
 ٥٢٠ مطالعات خانواده   ٥٨٠ مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات  

 ٥٢١ فلسفه اسالمي -معارف اسالمي  ٥٨١ مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو  
 ٥٢٢ معارف اسالمي   ٥٨٢ اري مهندسي تكنولوژي جوشك

 ٥٢٣ معارف اسالمي و علوم تربيتي   ٥٨٣ مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري  
 ٥٢٤ معماري داخلي   ٥٨٤ مهندسي تكنولوژي راه داري 

 ٥٢٥ مكاترونيك   ٥٨٥ مهندسي تكنولوژي راه سازي  
 ٥٢٦ اسيون كشاورزي زراعي و باغي مكانيز ٥٨٦ قالب سازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 
 ٥٢٧ مكانيك ٥٨٧ ماشين ابزار -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 
 ٥٢٨ مهندسي اپتيك و ليزر   ٥٨٨ ماشين هاي زراعي و باغي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 

 ٥٢٩ مهندسي الكترونيك ٥٨٩ مهندسي تكنولوژي ساختمان   
 ٥٣٠ بازرسي فني -مهندسي ايمني  ٥٩٠ يرزميني مترو و راه آهن   مهندسي تكنولوژي سازه هاي ز

 ٥٣١ حفاظت فني -مهندسي ايمني  ٥٩١ كاشي و چيني    -مهندسي تكنولوژي سراميك 
 ٥٣٢ مهندسي آب و خاك   ٥٩٢ مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه  

 ٥٣٣ مهندسي بافت ٥٩٣ گرايش آردي -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت 
 ٥٣٤ مهندسي بافت (دكتراي تخصصي) ٥٩٤ گرايش غير آردي  -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت 

 ٥٣٥ مهندسي برق ٥٩٥ مهندسي تكنولوژي صنايع آرد  
 ٥٣٦ الكترونيك -مهندسي برق ٥٩٦ سازه هاي چوبي -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب 

 ٥٣٧ قدرت -مهندسي برق ٥٩٧    مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي
 ٥٣٨ كنترل -مهندسي برق ٥٩٨ مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي 
 ٥٣٩ مخابرات -مهندسي برق ٥٩٩ مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي 
 ٥٤٠ مهندسي بهداشت حرفه اي ٦٠٠ مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك  
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رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 ٦٠١ مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي   ٦٦١ مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي
 ٦٠٢ آب و فاضالب -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٢ مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه

 ٦٠٣ آب و فاضالب -ندسي تكنولوژي عمران مه ٦٦٣ مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري
 ٦٠٤ ساختمان هاي آبي -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٤ تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 ٦٠٥ نگهداري و بهره برداري سد و شبكه -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٥ صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 

 ٦٠٦ مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي  ٦٦٦ فراوري محصوالت شيالتي -شيالت  مهندسي فناوري
 ٦٠٧ ابزار دقيق -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٧ محصوالت كشاورزي -مهندسي فناوري صنايع بسته بندي 

 ٦٠٨ ساخت و توليد -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٨ صنعت كمپوت و كنسرو-مهندسي فناوري صنايع غذايي
 ٦٠٩ فرآيند -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٩ شيرو فراورده هاي لبني -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١٠ ذوب فلزات -مهندسي تكنولوژي متالوژي  ٦٧٠ صنعت آرد -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١١ قال انت -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧١ صنعت روغن خوراكي -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١٢ سوئيچ هاي شبكه ثابت -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧٢ صنعت شيريني و شكالت -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١٣ مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه    ٦٧٣ صنعت قند -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١٤ مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو  ٦٧٤ فرآورده هاي خميري -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 ٦١٥ مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي  ٦٧٥ گوشت و فراورده هاي گوشتي -مهندسي فناوري صنايع غذايي 

 ٦١٦ مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري   ٦٧٦ سد و شبكه-مهندسي فناوري عمران
 ٦١٧ مهندسي تكنولوژي ناوبري  ٦٧٧ نقشه برداري-مهندسي فناوري عمران
 ٦١٨ مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   ٦٧٨ حمل و نقل شهري -مهندسي فناوري عمران 
 ٦١٩ مهندسي تكنولوژي هواپيما   ٦٧٩ راهسازي -مهندسي فناوري عمران 
 ٦٢٠ مهندسي تكنولوژي هواشناسي   ٦٨٠ ساختمان سازي -مهندسي فناوري عمران 

 ٦٢١ مهندسي توليدات دامي   ٦٨١ مديريت تلفيقي آفات -سي فناوري گياه پزشكيمهند
 ٦٢٢ مهندسي حمل و نقل ريلي  ٦٨٢ بازيافت پسماند -مهندسي فناوري محيط زيست 
 ٦٢٣ مهندسي خط و سازه هاي ريلي   ٦٨٣ كنترل آالينده ها -مهندسي فناوري محيط زيست 

 ٦٢٤ ي خودرو مهندس ٦٨٤ مهندسي فناوري مخابرات
 ٦٢٥ كشتي سازي -مهندسي دريا  ٦٨٥ تاسيسات حرارتي برودتي -مهندسي فناوري مكانيك 
 ٦٢٦ مهندسي كشتي -مهندسي دريا  ٦٨٦ ماشين افزار -مهندسي فناوري مكانيك 
 ٦٢٧ خطوط -مهندسي راه آهن  ٦٨٧ ماشين آالت راهسازي و راهداري -مهندسي فناوري مكانيك 

 ٦٢٨ مهندسي رباتيك   ٦٨٨ ري مكانيك خودرومهندسي فناو
 ٦٢٩ مهندسي شهرسازي   ٦٨٩ مهندسي فناوري مكانيك مترو

 ٦٣٠ مهندسي شيالت ٦٩٠ مهندسي فناوري مكانيك هواپيما
 ٦٣١ مهندسي شيمي ٦٩١ مهندسي فيزيك

 ٦٣٢ صنايع غذايي -مهندسي شيمي  ٦٩٢ مهندسي كامپيوتر
 ٦٣٣ مهندسي شيمي (گرايش علوم و صنايع غذايي) ٦٩٣  سخت افزار -مهندسي كامپيوتر 
 ٦٣٤ مهندسي صنايع ٦٩٤ نرم افزار -مهندسي كامپيوتر 
 ٦٣٥ مهندسي صنايع (گرايش ايمني) ٦٩٥ مهندسي كشاورزي
 ٦٣٦ شبكه هاي آب و فاضالب -كاربردي عمران   -مهندسي علمي  ٦٩٦ اقتصاد كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

 ٦٣٧ مهندسي علوم كشاورزي  ٦٩٧ آب  -ورزي مهندسي كشا
 ٦٣٨ مهندسي عمران ٦٩٨ آبياري زهكشي _آب  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٣٩ نقشه برداري -مهندسي عمران  ٦٩٩ سازه هاي آبي _آب  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٠ مهندسي فضاي سبز  ٧٠٠ منابع آب  _آب  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤١ مهندسي فن آوري اطالعات   ٧٠١ باغباني -ش كشاورزي ترويج و آموز -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٢ مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي ٧٠٢ خاك -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٣ ابراتيبهره برداري از سيستم هاي مخ -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٣ زراعت -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٤ ديتا -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٤ علوم دامي -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٥ مخابرات سيار -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٥ گياه پزشكي -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٦ امنيت اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٦ دامپروري -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٧ آناليز ورزشي -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٧ اصالح نباتات  -زراعت و اصالح نباتات  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٤٨ برنامه نويسي تحت وب -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٨ زراعت -زراعت و اصالح نباتات  -مهندسي كشاورزي 

 ٦٤٩ تجارت الكترونيك -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٩ زيست فناوري (بيوتكنولوژي)   -ي مهندسي كشاورز
 ٦٥٠ اي در شهرداريخدمات رايانه -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٠ علوم باغباني   -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥١ رسانه -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١١ علوم خاك   -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٢ طراحي صفحات وب -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٢ دام -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٣ توزيع و مصرف آب كشاورزي -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٣ طيور -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٤ هكشيشبكه هاي آبياري و ز -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٤ تبديل مواد غذايي -علوم و صنايع غذايي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٥ مهندسي فناوري پليمر ٧١٥ گرايش علوم و صنايع غذائي -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٦ پرورش اسب -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٦ گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي 
 ٦٥٧ پرورش صنعتي طيور -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٧ مكانيزاسيون كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

 ٦٥٨ پرورش صنعتي گاو -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٨ مكانيك ماشينهاي كشاورزي   -زي مهندسي كشاور
 ٦٥٩ توليد و فراوري خوراك دام -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٩ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)

 ٦٦٠ راوري محصوالت زنبورعسلتوليد و ف -مهندسي فناوري دامپروري  ٧٢٠ آبزيان -مهندسي كشاورزي صنايع غذايي 
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 

رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي
 ٧٢١ موتور -مهندسي كشتي  ٧٨١ مهندسي فناوري جوش
 ٧٢٢ مهندسي كشتي سازي  ٧٨٢ آب و فاضالب-مهندسي فناوري عمران

 ٧٢٣ مهندسي ماشينهاي ريلي  ٧٨٣ صفحات وب مهندسي فناوري واصالحات طراحي
 ٧٢٤ مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون   ٧٨٤ فناوري اطالعات -مهندسي كامپيوتر 
 ٧٢٥ مهندسي مديريت اجرايي   ٧٨٥ توليدات دامي -مهندسي كشاورزي

 ٧٢٦ مهندسي مديريت پروژه   ٧٨٦ مهندسي مديريت اجرائي 
 ٧٢٧ مهندسي مديريت و آباداني روستاها   ٧٨٧ و سياالت مهندسي مكانيك حرارت

 ٧٢٨ استخراج معدن -مهندسي معدن  ٧٨٨ مهندسي هسته اي 
 ٧٢٩ اكتشاف معدن -مهندسي معدن  ٧٨٩ راكتور -مهندسي هسته اي 

 ٧٣٠ مهندسي معماري   ٧٩٠ مواد دنداني ( دكتراي تخصصي)
 ٧٣١ مهندسي مكانيك ٧٩١ ميكروب شناسي 

 ٧٣٢ ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  ٧٩٢ كروب شناسي پزشكيمي
 ٧٣٣ مكانيك در طراحي جامدات -مهندسي مكانيك  ٧٩٣ ميكروبشناسي مواد غذايي(كارشناسي ارشد) 

 ٧٣٤ مهندسي منابع طبيعي ٧٩٤ ميكروبشناسي(كارشناسي ارشد)   
 ٧٣٥ جنگلداري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٥ نانوفناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 ٧٣٦ جنگلداري شهري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٦ نانوفناوري پزشكي(كارشناسي ارشد) 
 ٧٣٧ جنگلداري و اكولوژي جنگل -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٧ نانوفناوري دارويي ( دكتراي تخصصي)

 ٧٣٨ مديريت جنگلداري در پارك هاي جنگلي -جنگلداري  -بيعي مهندسي منابع ط ٧٩٨ ناوبري و فرماندهي كشتي 
 ٧٣٩ بوم شناسي آبزيان -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٩ نظارت برامور دارويي(كارشناسي ارشد)  

 ٧٤٠ تكثير و پرورش آبزيان -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠٠ )  CPL&IRخلباني ( -هوانوردي 
 ٧٤١ صيد و بهره برداري آبزيان -شيالت  -نابع طبيعي مهندسي م ٨٠١ هوشبري

 ٧٤٢ فرآوري محصوالت شيالتي -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠٢ ويروس شناسي (كارشناسي ارشد) 
 ٧٤٣ بيولوژي و حفاظت چوب -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠٣ ويروس شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 ٧٤٤ خمير و كاغذ -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -سي منابع طبيعي مهند  
 ٧٤٥ صنايع چوب -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٤٦ محيط زيست   -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٤٧ مديريت منابع خشك و بيابان    -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٤٨ داري  مرتع و آبخيز -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٤٩ حفاظت و اصالح چوب -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٥٠ صنايع خمير و كاغذ -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٥١ صنايع فرآورده هاي مركب چوب -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   
 ٧٥٢ مهندسي مواد  
 ٧٥٣ اميكسر -مهندسي مواد   
 ٧٥٤ متالوژي استخراجي -مهندسي مواد   
 ٧٥٥ متالوژي صنعتي -مهندسي مواد   
 ٧٥٦ مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي    
 ٧٥٧ پوشاك -مهندسي نساجي   
 ٧٥٨ تكنولوژي نساجي -مهندسي نساجي   
 ٧٥٩ شيمي نساجي و علوم الياف -مهندسي نساجي   
 ٧٦٠ ج نفتاستخرا -مهندسي نفت   
 ٧٦١ اكتشاف نفت -مهندسي نفت   
 ٧٦٢ بهره برداري از منابع نفت -مهندسي نفت   
 ٧٦٣ مخازن نفت -مهندسي نفت   
 ٧٦٤ پرتوپزشكي -مهندسي هسته اي   
 ٧٦٥ مهندسي هوا فضا     
 ٧٦٦ مهندسي تكنولوژي تجهيزات بندري  
 ٧٦٧ مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر  
 ٧٦٨ ساختمان -مهندسي تكنولوژي عمران   
 ٧٦٩ عمران -مهندسي تكنولوژي عمران   
 ٧٧٠ مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات  
 ٧٧١ مهندسي تكنولوژي مخابرات  
 ٧٧٢ مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   
 ٧٧٣ مهندسي تكنولوژي نقشه برداري  
 ٧٧٤ محيط زيست مهندسي شيمي  
 ٧٧٥ مهندسي صنايع شيميايي  
 ٧٧٦ مهندسي عمران آب  
 ٧٧٧ صنايع شيميايي -مهندسي فناوري   
 ٧٧٨ فناوري اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  
 ٧٧٩ انتقال - ICTمهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات  
 ٧٨٠ مهندسي فناوري تعميرات تجهيزات پزشكي گرايش آزمايشگاه  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 نباشد، سایر:درصورتيکه دانشگاه یامرکزی جزءليست ---
  شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب 

 

 راندانشگاه ع.پ. و خ. مازند ۶١ های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -----

 دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد ۶٢ دانشكده ع.پ. و خ. اسد آباد ١

 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان ۶٣ دانشكده ع.پ. و خ. اسفراين ٢

 دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج ۶۴ دانشكده ع.پ. و خ. ايرانشهر ٣

 دانشگاه ع.پ. و خ. يزد ۶۵ دانشكده ع.پ. و خ. آبادان ٤

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه ----- دانشكده ع.پ. و خ. بهبهان ٥
 آموزشكده فني و حرفه اي با هنر شيراز ٦٦ دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام ٦

  1آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه  ٦٧ دانشكده ع.پ. و خ. خلخال ٧

 2آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه شماره  ٦٨ دانشكده ع.پ. و خ. خمين ٨

 آموزشكده فني و حرفه اي پسران محمود آباد ٦٩ ع.پ. و خ. خوي دانشكده ٩

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه ٧٠ دانشكده ع.پ. و خ. ساوه ١٠

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد ٧١ دانشكده ع.پ. و خ. سراب ١١

 نورد انقالب اسالميآموزشكده فني و حرفه اي دختران بج ٧٢ دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان ١٢

 آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه قدسيه ساري ٧٣ دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر ١٣

 تهران شهيد شمسي پور 2آموزشكده فني و حرفه اي شماره  ٧٤ دانشكده ع.پ. و خ. گراش ١٤

 آموزشكده فني و حرفه اي شهيد بهشتي اروميه ٧٥ دانشكده ع.پ. و خ. الرستان ١٥

 آموزشكده فني و حرفه اي علي ابن ابيطالب بم ٧٦ ده ع.پ. و خ. مراغهدانشك ١٦

 2آموزشكده فني و حرفه اي كرمانشاه شماره  ٧٧ دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور ١٧

 آموزشكده محيط زيست كرج ٧٨ دانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي ايران ١٨

 يپژوهشكده سوانح طبيع ٧٩ (عج)…دانشگاه ع.پ. بقيه ا ١٩

 پژوهشكده علوم شناختي ٨٠ دانشگاه ع.پ. و خ. اراك ٢٠

 جهاد دانشگاهي مشهد ٨١ دانشگاه ع.پ. و خ. اردبيل ٢١

 جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ٨٢ دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه ٢٢

 دانشكده بانك ملي ٨٣ دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان ٢٣

 ت دبير فني دختران دكتر شريعتيدانشكده تربي ٨٤ دانشگاه ع.پ. و خ. البرز ٢٤

 دانشكده خبر ٨٥ دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز ٢٥

 دانشكده علوم اقتصادي ٨٦ دانشگاه ع.پ. و خ. ايران ٢٦

 دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه ٨٧ دانشگاه ع.پ. و خ. ايالم ٢٧

 دانشكده نيروي زميني ٨٨ دانشگاه ع.پ. و خ. بابل ٢٨

 دانشكده پژوهشي صنعت آب و برق استان خوزستان ٨٩ و خ. بحنورددانشگاه ع.پ.  ٢٩

 دانشكده فني و حرفه اي امام محمد باقر (ع) ساري ٩٠ دانشگاه ع.پ. و خ. بم ٣٠

 دانشگاه اراك ٩١ دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس ٣١

 دانشگاه اروميه ٩٢ دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر ٣٢

 دانشگاه اصفهان ٩٣ دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند ٣٣

 دانشگاه افسري امام علي ارتش ٩٤ دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز ٣٤

 دانشگاه الزهرا(س) ٩٥ دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه ٣٥

 دانشگاه امام حسين (ع) ٩٦ دانشگاه ع.پ. و خ. تهران ٣٦

 دانشگاه امام صادق (ع) ٩٧ دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم ٣٧

 دانشگاه ايالم ٩٨ جيرفت دانشگاه ع.پ. و خ. ٣٨

 دانشگاه بجنورد ٩٩ دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول ٣٩

 دانشگاه بوشهر ١٠٠ دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان ٤٠

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا ١٠١ دانشگاه ع.پ. و خ. زابل ٤١

 دانشگاه بيرجند ١٠٢ دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان ٤٢

 انشگاه بين المللي امام خميني(ره)د ١٠٣ دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان ٤٣

 دانشگاه بين الملل قشم ١٠٤ دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار ٤٤

 دانشگاه بين المللي امام رضا مشهد  ١٠٥ دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان ٤٥

 دانشگاه تبريز ١٠٦ دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود ٤٦

 درعلوم پايه زنجان دانشگاه تحصيالت تكميلي ١٠٧ دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد ٤٧

 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان ١٠٨ دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي ٤٨

 دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ١٠٩ دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز ٤٩

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ١١٠ دانشگاه ع.پ. و خ. فسا ٥٠

 تربيت مدرس دانشگاه ١١١ دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين ٥١

 دانشگاه تربيت معلم اراك ١١٢ دانشگاه ع.پ. و خ. قم ٥٢

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ١١٣ دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان ٥٣

 دانشگاه تربيت معلم تبريز ١١٤ دانشگاه ع.پ. و خ. كردستان ٥٤

 دانشگاه تربيت معلم تهران ١١٥ دانشگاه ع.پ. و خ. كرمان ٥٥

 دانشگاه تربيت معلم سبزوار ١١٦ پ. و خ. كرمانشاهدانشگاه ع. ٥٦

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان (شهيد مدني) ١١٧ دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان ٥٧

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان شرقي ١١٨ دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد ٥٨

 دانشگاه تفرش ١١٩ دانشگاه ع.پ. و خ. گيالن ٥٩

 دانشگاه تهران ١٢٠ رستاندانشگاه ع.پ. و خ. ل ٦٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدرجايي شيراز ١٨١ دانشگاه جيرفت ١٢١

 دانشگاه فرهنگيان تهران ١٨٢ دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ١٢٢

 دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر شيراز ١٨٣ دانشگاه خليج فارس ١٢٣

 دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي مشهد ١٨٤ دانشگاه خوارزمي تهران  ١٢٤

 دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي اروميه ١٨٥ دانشگاه دامغان ١٢٥

 دانشگاه فرهنگيان شهيد صدوقي كرمانشاه ١٨٦ دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ١٢٦

 دانشگاه فرهنگيان مشهد ١٨٧ رازي كرمانشاهدانشگاه  ١٢٧

 دانشگاه فسا ١٨٨ دانشگاه زابل ١٢٨

 دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان ١٨٩ دانشگاه زنجان ١٢٩

 دانشگاه قم ١٩٠ دانشگاه سمنان ١٣٠

 دانشگاه كاشان ١٩١ دانشگاه سيستان و بلوچستان ١٣١

 دانشگاه كردستان ١٩٢ دانشگاه شاهد ١٣٢

 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان ١٩٣ دانشگاه شهركرد ١٣٣

 دانشگاه گلستان ١٩٤ دانشگاه شهيد باهنر كرمان ١٣٤

 دانشگاه گيالن ١٩٥ دانشگاه شهيد بهشتي ١٣٥

 دانشگاه لرستان ١٩٦ دانشگاه شهيد چمران اهواز ١٣٦

 دانشگاه مازندران ١٩٧ دانشگاه شيراز ١٣٧

 دانشگاه محقق اردبيلي ١٩٨ ه صنعت آب و برق شهيد عباسپوردانشگا ١٣٨

 دانشگاه مذاهب اسالمي تهران ١٩٩ دانشگاه صنعت نفت ١٣٩

 دانشگاه مراغه ٢٠٠ دانشگاه صنعت نفت آبادان ١٤٠

 دانشگاه مالير ٢٠١ دانشگاه صنعتي اروميه ١٤١

 دانشگاه نيشابور ٢٠٢ دانشگاه صنعتي اصفهان ١٤٢

 دانشگاه هرمزگان ٢٠٣ صنعتي اميركبير دانشگاه ١٤٣

 دانشگاه هنر ٢٠٤ دانشگاه صنعتي بابل ١٤٤

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز ٢٠٥ دانشگاه صنعتي بيرجند ١٤٥

 دانشگاه هنر اصفهان ٢٠٦ دانشگاه صنعتي جندي شاپور ١٤٦

 دانشگاه واليت ٢٠٧ دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان ١٤٧

 رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) ٢٠٨ نعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه ص ١٤٨

 دانشگاه ياسوج ٢٠٩ دانشگاه صنعتي سهند ١٤٩

 دانشگاه يزد ٢١٠ دانشگاه صنعتي شاهرود ١٥٠

 مرکز آموزشی علمی کاربردی ----- دانشگاه صنعتي شريف ١٥١
 م.آ.ع.ك. ابن سينا ٢١١ دانشگاه صنعتي شيراز ١٥٢

 م.آ.ع.ك. ابهر ٢١٢ ه صنعتي قمدانشگا ١٥٣

 م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان اردبيل ٢١٣ دانشگاه صنعتي كرمانشاه ١٥٤

 م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي ٢١٤ دانشگاه صنعتي مالك اشتر ١٥٥

 م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان همدان ٢١٥ دانشگاه صنعتي همدان ١٥٦

 م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي ٢١٦ اراك دانشگاه صنعتي ١٥٧

 م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان قم ٢١٧ دانشگاه صنعتي سيرجان  ١٥٨

 م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان كرمان ٢١٨ دانشگاه صنعتي قوچان ١٥٩

 الن م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان گي ٢١٩ دانشگاه عالي دفاع ملي ١٦٠

 م.آ.ع.ك. اروميه ٢٢٠ دانشگاه عبدالرحمن صوفي رازي ١٦١

 م.آ.ع.ك. استانداري بوشهر ٢٢١ دانشگاه عالمه طباطبائي ١٦٢

 م.آ.ع.ك. استانداري كرمان ٢٢٢ دانشگاه علم و صنعت ايران ١٦٣

 م.آ.ع.ك. اسالم آبادغرب ٢٢٣ دانشگاه علم و فرهنگ تهران ١٦٤

 م.آ.ع.ك. الزهرا (س) تهران ٢٢٤ ي بهشهردانشگاه علم و فناور ١٦٥

 1م.آ.ع.ك. الشتر  ٢٢٥ دانشگاه علم و فناوري مازندران ١٦٦

 م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان قزوين ٢٢٦ دانشگاه علوم انتظامي ١٦٧

 م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گلستان ٢٢٧ دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ١٦٨

 م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گيالن ٢٢٨ ورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشا ١٦٩

 م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان همدان ٢٢٩ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ١٧٠

 م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) سپاه محمدرسول اله  ٢٣٠ دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ١٧١

 م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان خراسان رضوي ٢٣١ هوايي شهيدستاري دانشگاه علوم و فنون ١٧٢

 م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سمنان ٢٣٢ دانشگاه فردوسي مشهد ١٧٣

 م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سيستان وبلوچستان ٢٣٣ دانشگاه فرهنگيان ١٧٤

 حسين(ع) استان فارس م.آ.ع.ك. امام ٢٣٤ دانشگاه فرهنگيان پرديس امير كبير البرز ١٧٥

 م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان مازندران ٢٣٥ دانشگاه فرهنگيان پرديس خواجه نصير الدين طوسي ١٧٦

 م.آ.ع.ك. امام خميني ٢٣٦ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان ١٧٧

 م.آ.ع.ك. امام رضا (ع) ٢٣٧ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان ١٧٨

 م.آ.ع.ك. امام مهدي (عج) ٢٣٨ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي مشهد ١٧٩

 م.آ.ع.ك. انجمن جوشكاري  ٢٣٩ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد مشهد ١٨٠

 م.آ.ع.ك. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو ٢٤٠  
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 زش عالي: نام دانشگاه يا موسسه آمو ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 م.آ.ع.ك. تربيت مربي كرج ٣٠١ م.آ.ع.ك. انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضوي ٢٤١

 م.آ.ع.ك. تصميم يارتوس ٣٠٢ م.آ.ع.ك. اهواز ٢٤٢

 م.آ.ع.ك. تيران و كرون  ٣٠٣ 1م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٣

 رماني شهر ريم.آ.ع.ك. جامعه گياه د ٣٠٤  2م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اراك ٣٠٥ م.آ.ع.ك. آباده ٢٤٥
 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اصفهان ٣٠٦ م.آ.ع.ك. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل ٢٤٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي انزلي ٣٠٧ م.آ.ع.ك. آران و بيدگل ٢٤٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اهواز ٣٠٨ م.آ.ع.ك. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران ٢٤٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بابل ٣٠٩ م.آ.ع.ك. بازرگاني واحد تهران  ٢٤٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بندرعباس  ٣١٠ م.آ.ع.ك. بافق ٢٥٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بيرجند ٣١١ م.آ.ع.ك. بانك ملت اصفهان ٢٥١

 آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي خراسان شماليم. ٣١٢ م.آ.ع.ك. بانك ملت تهران ٢٥٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رشت ٣١٣ م.آ.ع.ك. بانك ملت كرمانشاه ٢٥٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رودسر ٣١٤ م.آ.ع.ك. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران ٢٥٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زاهدان ٣١٥ م.آ.ع.ك. بروجرد تعاوني توليدكنندگان ٢٥٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زرند ٣١٦ م.آ.ع.ك. بلد االمين ٢٥٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زنجان ٣١٧ م.آ.ع.ك. بم ٢٥٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ساوه ٣١٨ 1م.آ.ع.ك. بندرعباس  ٢٥٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي سمنان ٣١٩ م.آ.ع.ك. بنياد شهيد و امور ايثارگران ٢٥٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شهركرد  ٣٢٠ زيستي استان اصفهانم.آ.ع.ك. به ٢٦٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شيراز  ٣٢١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان ايالم  ٢٦١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي فومن  ٣٢٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان تهران  ٢٦٢

 دانشگاهي كاشمرم.آ.ع.ك. جهاد  ٣٢٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري ٢٦٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمان ٣٢٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان جنوبي ٢٦٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٣٢٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان رضوي ٢٦٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گلستان  ٣٢٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان سيستان و بلوچستان ٢٦٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي لرستان  ٣٢٧ .ك. بهزيستي استان فارسم.آ.ع ٢٦٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي مشهد ٣٢٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان قزوين ٢٦٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي نيم ور ٣٢٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كرمان ٢٦٩

 همدان م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي  ٣٣٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كرمانشاه ٢٧٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ياسوج ٣٣١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد ٢٧١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اروميه ٣٣٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان لرستان  ٢٧٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تبريز ٣٣٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان مازندران ٢٧٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تربيت ٣٣٤ هرمزگانم.آ.ع.ك. بهزيستي استان  ٢٧٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گرگان ٣٣٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان همدان  ٢٧٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اردبيل ٣٣٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي برازجان استان بوشهر ٢٧٦

 ي اردبيل (مغان)م.آ.ع.ك. جهاد كشاورز ٣٣٧ م.آ.ع.ك. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستان ٢٧٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كردستان (سنندج) ٣٣٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي يزد ٢٧٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت ٣٣٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي اروميه ٢٧٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان ٣٤٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي اهواز  ٢٨٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان (كاشان) ٣٤١ جم.آ.ع.ك. بهزيستي سنند ٢٨١

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي بيرجند ٣٤٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي كردستان ٢٨٢

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج ٣٤٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي گناباد ٢٨٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي چابهار ٣٤٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي گيالن ٢٨٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري ٣٤٥ م.آ.ع.ك. بوكان ٢٨٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي (مشهد) ٣٤٦ م.آ.ع.ك. بوير صنعت  ياسوج ٢٨٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان شمالي (بجنورد) ٣٤٧ م.آ.ع.ك. پارت الستيك ٢٨٧

 ز)م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خوزستان (اهوا ٣٤٨ م.آ.ع.ك. پارسيان ٢٨٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خوزستان (دزفول) ٣٤٩ م.آ.ع.ك. پاسارگاد ٢٨٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زنجان ٣٥٠ م.آ.ع.ك. پاسارگاد اهرم بوشهر ٢٩٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان  ٣٥١ م.آ.ع.ك. پرسپوليس تهران ٢٩١

 ورزي سمنان (دامغان)م.آ.ع.ك. جهاد كشا ٣٥٢ م.آ.ع.ك. پژوهش و مهندسي جوش ايران ٢٩٢

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (شاهرود) ٣٥٣ م.آ.ع.ك. پژوهشكده سوانح طبيعي تهران ٢٩٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (گرمسار) ٣٥٤ م.آ.ع.ك. پست تهران  ٢٩٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (بمپور) ٣٥٥ م.آ.ع.ك. پست خراسان رضوي ٢٩٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (زاهدان) ٣٥٦ .آ.ع.ك. پست مازندرانم ٢٩٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي شهيد زمانپور (تهران ساوجبالغ) ٣٥٧ م.آ.ع.ك. پونك ٢٩٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس (شيراز) ٣٥٨ م.آ.ع.ك. پيام شهركرد ٢٩٨

 آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس علي آباد م. ٣٥٩ م.آ.ع.ك. پيش تازان آئين زندگي  ٢٩٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس مرودشت ٣٦٠ م.آ.ع.ك. تحقيقات صنعتي ايران (تهران)  ٣٠٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 زمان زندان ها اصفهانم.آ.ع.ك. سا ٤٢١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قائنات ٣٦١

 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها خراسان رضوي ٤٢٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قزوين  ٣٦٢

 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها فارس ٤٢٣ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرج ٣٦٣

 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها همدان ٤٢٤ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمان  ٣٦٤

 م.آ.ع.ك. سازمان عقيدتي سياسي ارتش ٤٢٥ كرمان (باغين) م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي ٣٦٥

 م.آ.ع.ك. سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  ٤٢٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب ٣٦٦

 م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي اردبيل ٤٢٧ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد ٣٦٧

 م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي خراسان رضوي ٤٢٨ ع.ك. جهاد كشاورزي گلستان كردكويم.آ. ٣٦٨

 م.آ.ع.ك. سازمان مديريتي صنعتي سنندج ٤٢٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي گيالن رشت  ٣٦٩

 م.آ.ع.ك. سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٤٣٠ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (اليگودرز) ٣٧٠

 م.آ.ع.ك. سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمان ٤٣١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (بروجرد) ٣٧١

 م.آ.ع.ك. سراي كيفيت انديشان نوآور بابل ٤٣٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (خرم آباد) ٣٧٢

 م.آ.ع.ك. سمبل شيمي ٤٣٣ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مازندران (تنكابن) ٣٧٣

 1م.آ.ع.ك. سنندج  ٤٣٤ ك. جهاد كشاورزي مازندران بابلسرم.آ.ع. ٣٧٤

 م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليد قارچ صدفي تنكابن ٤٣٥ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (اراك) ٣٧٥

 م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري بروجرد  ٤٣٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (ساوه) ٣٧٦

 م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  ٤٣٧ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي هرمزگان (بندرعباس) ٣٧٧

 م.آ.ع.ك. شركت توليدي پويا غرب ٤٣٨ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي همدان  ٣٧٨

 م.آ.ع.ك. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك ٤٣٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي يزد  ٣٧٩

 م.آ.ع.ك. شركت توليدي فرش ايران سپهر  ٤٤٠ اد كشاورزي اروميهم.آ.ع.ك. جه ٣٨٠

 م.آ.ع.ك. شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه بندرعباس  ٤٤١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي ٣٨١

 م.آ.ع.ك. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي مشهد ٤٤٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زراعت گياهان دارويي ٣٨٢

 م.آ.ع.ك. شركت داده پردازي ايران  ٤٤٣ م.آ.ع.ك. جواداالئمه يزد ٣٨٣

 م.آ.ع.ك. شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيل ٤٤٤ م.آ.ع.ك. چرم تهران ٣٨٤

 م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن ٤٤٥ م.آ.ع.ك. چناران ٣٨٥

 م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن اردبيل ٤٤٦ م.آ.ع.ك. حفاظت محيط زيست  ٣٨٦

 م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ البرز شرقي  ٤٤٧ .آ.ع.ك. حوزه مركزي سپاه (تهران)م ٣٨٧

 م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ كرمان ٤٤٨ م.آ.ع.ك. حوزه هنري واحد كرمان ٣٨٨

 م.آ.ع.ك. شركت سهامي عام صنعتي مينو ٤٤٩ م.آ.ع.ك. خاتم االنبياء ٣٨٩

 . شركت سيمان آبيكم.آ.ع.ك ٤٥٠ كاشان 17م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩٠

 م.آ.ع.ك. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي ٤٥١ قائم شهر 19م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩١

 م.آ.ع.ك. شركت صنايع غذايي قدس رضوي ٤٥٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اردبيل ٣٩٢

 ي سنگين مازندران م.آ.ع.ك. شركت صنايع فلزي سازه ها ٤٥٣ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اسالمشهر ٣٩٣

 م.آ.ع.ك. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز ٤٥٤ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد تهران ٣٩٤

 م.آ.ع.ك. شركت صنعتي آما  ٤٥٥ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رشت  ٣٩٥

 م.آ.ع.ك. شركت صنعتي حديد اراك ٤٥٦ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رفسنجان  ٣٩٦

 م.آ.ع.ك. شركت صنعتي زرماكارون ٤٥٧ . خانه كارگر واحد زاهدانم.آ.ع.ك ٣٩٧

 م.آ.ع.ك. شركت صنعتي كوشا (كرج) ٤٥٨ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد شهرقدس ٣٩٨

 م.آ.ع.ك. شركت صنعتي مهرام ٤٥٩ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد قزوين ٣٩٩

 صنعت آيريام.آ.ع.ك. شركت فراز  ٤٦٠ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد كرمان ٤٠٠

 م.آ.ع.ك. شركت فوالدين ذوب آمل فذا ٤٦١ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد مشهد ٤٠١

 م.آ.ع.ك. شركت كارخانجات پارس الكتريك ٤٦٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر ٤٠٢

 م.آ.ع.ك. شركت گز سكه عتيق ٤٦٣ م.آ.ع.ك. خبر مشهد ٤٠٣

 ماتيك ايران م.آ.ع.ك. شركت گسترش انفور ٤٦٤ م.آ.ع.ك. خبرنگاران ٤٠٤

 م.آ.ع.ك. شركت ملي نفت كش ايران ٤٦٥ م.آ.ع.ك. خدمات جهانگردي استان كرمان ٤٠٥

 م.آ.ع.ك. شركت مهركام پارس تهران ٤٦٦ م.آ.ع.ك. خراسان رضوي ٤٠٦

 م.آ.ع.ك. شركت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك تهران ٤٦٧ م.آ.ع.ك. خرم اباد  ٤٠٧

 م.آ.ع.ك. شركت هپكو (اراك) ٤٦٨ م.آ.ع.ك. خور و بيابانك ٤٠٨

 م.آ.ع.ك. شركت لوله سازي اهواز ٤٦٩ م.آ.ع.ك. دانشكده شهيد مطهري ٤٠٩

 م.آ.ع.ك. شهربابك  ٤٧٠ 1م.آ.ع.ك. دره شهر ٤١٠

 م.آ.ع.ك. شهرداري خرم آباد  ٤٧١ م.آ.ع.ك. دفتر آموزش و پژوهش استانداري سيستان و بلوچستان ٤١١

 م.آ.ع.ك. شهرداري قم  ٤٧٢ رابريم.آ.ع.ك. راه و ت ٤١٢

 م.آ.ع.ك. شهرداري مشهد  ٤٧٣ م.آ.ع.ك. زرين شهر ٤١٣

 م.آ.ع.ك. شهرداري مهاباد ٤٧٤ م.آ.ع.ك. ساپكو (تهران)  ٤١٤

 م.آ.ع.ك. شهرداري هاي استان اصفهان ٤٧٥ م.آ.ع.ك. سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  ٤١٥

 م.آ.ع.ك. شهرداري هاي شيراز  ٤٧٦ ستان گيالنم.آ.ع.ك. سازمان بهزيستي ا ٤١٦

 م.آ.ع.ك. شهرداري ورامين ٤٧٧ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها  ٤١٧

 م.آ.ع.ك. شهرداري بناب ٤٧٨ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (تهران) ٤١٨

 م.آ.ع.ك. شهيد چمران فاوا ٤٧٩ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (خوزستان) ٤١٩

 م.آ.ع.ك. شهيد دستوره تهران ٤٨٠ زندان ها (كرمان)م.آ.ع.ك. سازمان  ٤٢٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 م.آ.ع.ك. گروه صنعتي صفا ٥٤١ م.آ.ع.ك. شهيد محالتي قم  ٤٨١

 كم.آ.ع.ك. گروه كارخانجات پارت الستي ٥٤٢ م.آ.ع.ك. شهيد مطهري ٤٨٢

 م.آ.ع.ك. گلپايگان ٥٤٣ م.آ.ع.ك. شهيد هجرتي نزاجا ٤٨٣

 م.آ.ع.ك. گلدشت كالردشت ٥٤٤ م.آ.ع.ك. شيروان ٤٨٤
 2م.آ.ع.ك. گنبد كاووس  ٥٤٥ م.آ.ع.ك. شيرين عسل  ٤٨٥

 م.آ.ع.ك. الرستان ٥٤٦ م.آ.ع.ك. شيشه لرستان  ٤٨٦

 ي اراكم.آ.ع.ك. ماشين ساز ٥٤٧ م.آ.ع.ك. صنايع دستي اردبيل ٤٨٧

 م.آ.ع.ك. مالك اشتر اصفهان ٥٤٨ م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان تهران  ٤٨٨

 م.آ.ع.ك. مالك اشتر تهران ٥٤٩ م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان مركزي ٤٨٩

 م.آ.ع.ك. مالياتي اصفهان ٥٥٠ م.آ.ع.ك. صنايع دستي سنندج ٤٩٠

 تي اهوازم.آ.ع.ك. ماليا ٥٥١ م.آ.ع.ك. صنايع دستي الجين همدان  ٤٩١

 م.آ.ع.ك. مالياتي زاهدان ٥٥٢ م.آ.ع.ك. صنايع دستي نقش جهان اصفهان ٤٩٢

 م.آ.ع.ك. مالياتي قم ٥٥٣ م.آ.ع.ك. صنايع دفاعي زرين شهر ٤٩٣

 م.آ.ع.ك. مالياتي مشهد ٥٥٤ م.آ.ع.ك. صنايع غالت قائم(عج) ٤٩٤

 م.آ.ع.ك. مباركه ٥٥٥ م.آ.ع.ك. صنايع و معادن قم  ٤٩٥

 م.آ.ع.ك. مجتمع هوا دريا ٥٥٦ آ.ع.ك. صنعت غذا (عاليزاد)م. ٤٩٦

 م.آ.ع.ك. مخابرات آذربايجان شرقي ٥٥٧ م.آ.ع.ك. صنعت غذا تربت جام ٤٩٧

 م.آ.ع.ك. مخابرات تهران ٥٥٨ م.آ.ع.ك. صنعت غذاي تهران  ٤٩٨

 م.آ.ع.ك. مخابرات كرمان ٥٥٩ م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي بندرعباس  ٤٩٩

 م.آ.ع.ك. مديريت صنعتي شيراز ٥٦٠ ك. صنعت هوانوردي تهران م.آ.ع. ٥٠٠

 م.آ.ع.ك. مشهد ٥٦١ م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي مشهد  ٥٠١

 م.آ.ع.ك. مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران بنياد ٥٦٢ م.آ.ع.ك. علوم پزشكي كوار ٥٠٢

 يباني آستان قدس رضويم.آ.ع.ك. معاونت توسعه مديريت و پشت ٥٦٣ م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بم ٥٠٣

 م.آ.ع.ك. مالير ٥٦٤ م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بندرعباس ٥٠٤

 م.آ.ع.ك. منابع طبيعي دكتر جوانشير ٥٦٥ م.آ.ع.ك. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس ٥٠٥

 م.آ.ع.ك. مهران ٥٦٦ م.آ.ع.ك. علوم و فنون فارابي ٥٠٦

 دم.آ.ع.ك. ميب ٥٦٧ م.آ.ع.ك. علوم و فنون قزوين ٥٠٧

 م.آ.ع.ك. ميراث بيستون ٥٦٨ م.آ.ع.ك. علويجه ٥٠٨

 م.آ.ع.ك. ميراث خراسان رضوي ٥٦٩ م.آ.ع.ك. فارسان ٥٠٩

 م.آ.ع.ك. ميراث هگمتانه ٥٧٠ مازندران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ  و هنر واحد  ٥١٠

 م.آ.ع.ك. ميرزا كوچك خان رشت ٥٧١ اصفهان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ . هنر واحد  ٥١١

 م.آ.ع.ك. نجف آباد ٥٧٢ اراك 1. فرهنگ و هنر واحد م.آ.ع.ك ٥١٢

 م.آ.ع.ك. نهبندان ٥٧٣ تهران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٣

 م.آ.ع.ك. ني ريز ٥٧٤ خمين 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٤

 م.آ.ع.ك. نيرو محركه ٥٧٥ زاهدان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٥

 م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي خراسان رضوي ٥٧٦ كرمانشاه 1واحد  م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر ٥١٦

 م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي كرمانشاه ٥٧٧ گيالن رشت  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٧

 م.آ.ع.ك. هتلداري و جهانگردي پرديسان ٥٧٨ همدان  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٨

 م.آ.ع.ك. هرند ٥٧٩ يزد 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٩

 م.آ.ع.ك. هالل احمر  بوشهر ٥٨٠ موسيقي 11م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٠

 م.آ.ع.ك. هالل احمر اراك ٥٨١ خراسان رضوي  2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢١

 م.آ.ع.ك. هالل احمر اردبيل ٥٨٢ مازندران 2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٢

 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كرمان ٥٨٣ مازندران  3ر واحد م.آ.ع.ك. فرهنگ و هن ٥٢٣

 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كهگيلويه و بوير احمد ٥٨٤ بابل 4م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٤

 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان گلستان ٥٨٥ تهران  5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٥

 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان همدان  ٥٨٦ م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد اردبيل ٥٢٦

 م.آ.ع.ك. هالل احمر اصفهان ٥٨٧ م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد قم  ٥٢٧

 م.آ.ع.ك. هالل احمر اهواز ٥٨٨ مازندران 5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد ٥٢٨

 م.آ.ع.ك. هالل احمر ايالم ٥٨٩ م.آ.ع.ك. فرهنگي هنري شهرداري تهران  ٥٢٩

 م.آ.ع.ك. هالل احمر تبريز ٥٩٠ نون و خدمات هوايي تهرانم.آ.ع.ك. ف ٥٣٠

 م.آ.ع.ك. هالل احمر خراسان رضوي ٥٩١ م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوايي مشهد ٥٣١

 م.آ.ع.ك. هالل احمر زاهدان ٥٩٢ م.آ.ع.ك. كارآموزان چالوس ٥٣٢

 م.آ.ع.ك. هالل احمر سنندج ٥٩٣ م.آ.ع.ك. كاربردي جهاد كشاورزي قم ٥٣٣

 م.آ.ع.ك. هالل احمر سيستان بلوچستان ٥٩٤ م.آ.ع.ك. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز ٥٣٤

 م.آ.ع.ك. هالل احمر شهركرد ٥٩٥ م.آ.ع.ك. كازرون ٥٣٥

 م.آ.ع.ك. هالل احمر كرمانشاه ٥٩٦ م.آ.ع.ك. كانون سردفترداران و دفتر ياران ٥٣٦

 انم.آ.ع.ك. هالل احمر گلست ٥٩٧ م.آ.ع.ك. كنگان ٥٣٧

 م.آ.ع.ك. هالل احمر مازندران ٥٩٨ م.آ.ع.ك. كيش ٥٣٨

 م.آ.ع.ك. هواشناسي و علوم جو اصفهان ٥٩٩ 2م.آ.ع.ك. گچساران  ٥٣٩

 هرمزگان (بندرلنگه)  1م.آ.ع.ك. واحد  ٦٠٠ م.آ.ع.ك. گروه صنعتي ايران خودرو ٥٤٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه فردی

 م.غ.ا. پارس ٦٦١ م.آ.ع.ك. واحد آموزشي گيالن  ٦٠١

 م.غ.ا. پارسا ٦٦٢ 54م.آ.ع.ك. واحد ٦٠٢

 م.غ.ا. پارسيان  ٦٦٣ م.آ.ع.ك. ورزش وجوانان خراسان رضوي ٦٠٣

 م.غ.ا. پاسارگاد ٦٦٤ م.آ.ع.ك.بندرسازان گناوه ٦٠٤

 م.غ.ا. پرتو ٦٦٥ يم.آ.ع.ك.جهاد كشاورزي مازندران سار ٦٠٥
 م.غ.ا. پرديسان ٦٦٦ موسسه غير انتفاعی ----

 م.غ.ا. پرندك ٦٦٧ م.غ.ا. ابرار ٦٠٦

 م.غ.ا. پژوهش صنايع ايران  ٦٦٨ م.غ.ا. ابن يمين ٦٠٧

 م.غ.ا. پلدختر ٦٦٩ م.غ.ا. اترك ٦٠٨

 م.غ.ا. پويا ٦٧٠ م.غ.ا. اثيرالدين ابهري  ٦٠٩

 پويش م.غ.ا. ٦٧١ م.غ.ا. اجتهاد ٦١٠

 م.غ.ا. پويندگان ٦٧٢ م.غ.ا. احرار ٦١١

 م.غ.ا. پيام گلپايگان   ٦٧٣ م.غ.ا. اديان و مذاهب  ٦١٢

 م.غ.ا. پيشتازان ٦٧٤ م.غ.ا. اديب مازندران  ٦١٣

 م.غ.ا. پيوند ٦٧٥ م.غ.ا. اديبان  ٦١٤

 م.غ.ا. تابران  ٦٧٦ م.غ.ا. ارس ٦١٥

 ناكم.غ.ا. تاب ٦٧٧ م.غ.ا. ارشاد دماوند ٦١٦

 م.غ.ا. تاكستان ٦٧٨ م.غ.ا. ارم ٦١٧

 م.غ.ا. تجن ٦٧٩ م.غ.ا. اروندان ٦١٨

 م.غ.ا. تعالي ٦٨٠ م.غ.ا. استرآباد ٦١٩

 م.غ.ا. تفتان ٦٨١ م.غ.ا. اسرار ٦٢٠

 م.غ.ا. تميشان ٦٨٢ م.غ.ا. اسوه ٦٢١

 م.غ.ا. توحيد ٦٨٣ م.غ.ا. اشراق ٦٢٢

 م.غ.ا. توران ٦٨٤ م.غ.ا. افاق ٦٢٣

 م.غ.ا. تـوس ٦٨٥ م.غ.ا. افضل كرماني ٦٢٤

 م.غ.ا. ثامن ٦٨٦ م.غ.ا. اقبال الهوري ٦٢٥

 م.غ.ا. جابربن حيان ٦٨٧ م.غ.ا. اكباتان ٦٢٦

 م.غ.ا. جامي ٦٨٨ م.غ.ا. البرز ٦٢٧

 م.غ.ا. جاويد ٦٨٩ م.غ.ا. الغدير ٦٢٨

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردبيل ٦٩٠ م.غ.ا. المهدي  ٦٢٩

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردكان ٦٩١ ندم.غ.ا. الو ٦٣٠

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اشكذريزد ٦٩٢ م.غ.ا. اميد نهاوند ٦٣١

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اصفهان   ٦٩٣ م.غ.ا. اميرالمومنين ٦٣٢

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اهواز (خوزستان) ٦٩٤ م.غ.ا. امين  ٦٣٣

 رشت و فومن  م.غ.ا. جهاد دانشگاهي ٦٩٥ م.غ.ا. انديشمند ٦٣٤

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كاشمر ٦٩٦ م.غ.ا. اهل بيت  ٦٣٥

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٦٩٧ م.غ.ا. ايران زمين ٦٣٦

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي همدان  ٦٩٨ م.غ.ا. ايرانيكا ٦٣٧

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي يزد ٦٩٩ م.غ.ا. ايساتيس ٦٣٨

 جواد يزدم.غ.ا.  ٧٠٠ م.غ.ا. ايوانكي  ٦٣٩

 م.غ.ا. حافظ  ٧٠١ م.غ.ا. آبا ٦٤٠

 م.غ.ا. حكمت    ٧٠٢ م.غ.ا. آباداني و توسعه روستاها ٦٤١

 م.غ.ا. حكمت رضوي ٧٠٣ م.غ.ا. آباده  ٦٤٢

 م.غ.ا. حكيم جرجاني ٧٠٤ م.غ.ا. آپادانا ٦٤٣

 م.غ.ا. حكيم نظامي ٧٠٥ م.غ.ا. آذرآبادگان ٦٤٤

 كيمانم.غ.ا. ح ٧٠٦ م.غ.ا. آرادان ٦٤٥

 م.غ.ا. خاتـم  ٧٠٧ م.غ.ا. آفرينش ٦٤٦

 م.غ.ا. خاوران  ٧٠٨ م.غ.ا. آمل  ٦٤٧

 م.غ.ا. خراسان  ٧٠٩ م.غ.ا. آيندگان ٦٤٨

 م.غ.ا. خرد ٧١٠ م.غ.ا. باختــــر ٦٤٩

 م.غ.ا. خزر ٧١١ م.غ.ا. بحرالعلوم ٦٥٠

 م.غ.ا. خوارزمي ٧١٢ م.غ.ا. برآيند ٦٥١

 غ.ا. خيام م. ٧١٣ م.غ.ا. بزرگمهر ٦٥٢

 م.غ.ا. دارالفنون ٧١٤ م.غ.ا. بصير آبيك ٦٥٣

 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان ٧١٥ م.غ.ا. بعثــــت ٦٥٤

 م.غ.ا. دانشستان ٧١٦ م.غ.ا. بنيان ٦٥٥

 م.غ.ا. دانشكاه بين المللي چابهار ٧١٧ م.غ.ا. بهــار ٦٥٦

 م.غ.ا. دانشكده اصول الدين ٧١٨ م.غ.ا. بهاران ٦٥٧

 م.غ.ا. دانشكده الهيات و معارف اسالمي (هدي) ٧١٩ .ا. بهمنيارم.غ ٦٥٨

 م.غ.ا. دانشكده امام صادق ٧٢٠ م.غ.ا. بينالود ٦٥٩

   م.غ.ا. بيهق ٦٦٠
 
 
 
 
 
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٥٦ 
 

 
 

 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 . صبام.غ.ا ٧٨١ م.غ.ا. دانشكده علوم حديث  ٧٢١

 م.غ.ا. صبح صادق  ٧٨٢ م.غ.ا. دانشكده معارف قراني (دارالقران) ٧٢٢

 م.غ.ا. صدرالمتالهين (صدرا) ٧٨٣ م.غ.ا. دانشگاه امام رضا ٧٢٣

 م.غ.ا. صفاهان ٧٨٤ م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ ٧٢٤

 م.غ.ا. صنعتي فوالد ٧٨٥ م.غ.ا. دانشگاه علوم اسالمي رضوي ٧٢٥
 م.غ.ا. صنعتي قائم ٧٨٦ شگاه علوم و فنون مازندرانم.غ.ا. دان ٧٢٦

 م.غ.ا. صنعتي مازندران ٧٨٧ م.غ.ا. دانشگاه مفيد (دارالعلم) ٧٢٧

 م.غ.ا. صنعتي مراغه  ٧٨٨ م.غ.ا. دانشوران  ٧٢٨

 م.غ.ا. طبرستان  ٧٨٩ م.غ.ا. دز ٧٢٩

 م.غ.ا. طبري  ٧٩٠ م.غ.ا. دنا ٧٣٠

 الي علوم پزشكي وارستگان مشهدم.غ.ا. ع ٧٩١ م.غ.ا. ديلمان  ٧٣١

 م.غ.ا. عرفان ٧٩٢ م.غ.ا. راغب اصفهاني ٧٣٢

 م.غ.ا. عطار ٧٩٣ م.غ.ا. راه دانش  ٧٣٣

 م.غ.ا. عقيق ٧٩٤ م.غ.ا. راهبرد شمال ٧٣٤

 م.غ.ا. عالءالدوله سمناني ٧٩٥ م.غ.ا. راهيان نور ٧٣٥

 م.غ.ا. عالمه اميني ٧٩٦ م.غ.ا. ربع رشيدي ٧٣٦

 م.غ.ا. عالمه جعفري ٧٩٧ . رجاءم.غ.ا ٧٣٧

 م.غ.ا. عالمه خوئي ٧٩٨ م.غ.ا. رحمان ٧٣٨

 م.غ.ا. عالمه دهخدا ٧٩٩ م.غ.ا. رشد دانش ٧٣٩

 م.غ.ا. عالمه رفيعي ٨٠٠ م.غ.ا. رشديه ٧٤٠

 م.غ.ا. عالمه فيض كاشاني ٨٠١ م.غ.ا. رفاه ٧٤١

 م.غ.ا. عالمه قزويني ٨٠٢ م.غ.ا. رودكي ٧٤٢

 م.غ.ا. عالمه مجلسي ٨٠٣ زبه م.غ.ا. رو ٧٤٣

 م.غ.ا. عالمه محدث نوري ٨٠٤ م.غ.ا. روزبهان ٧٤٤

 م.غ.ا. عالمه نائيني ٨٠٥ م.غ.ا. زاگرس ٧٤٥

 م.غ.ا. علم و فن  ٨٠٦ م.غ.ا. زرنديه  ٧٤٦

 شمسم.غ.ا. علم و فناوري ٨٠٧ م.غ.ا. زرينه ٧٤٧

  م.غ.ا. علم وفنـاوري سپاهان ٨٠٨ م.غ.ا. زنــــــد ٧٤٨

 م.غ.ا. علوي (بدون پذيرش) ٨٠٩ م.غ.ا. سارويه ٧٤٩

 م.غ.ا. عين القضات ٨١٠ م.غ.ا. ساريان  ٧٥٠

 م.غ.ا. غزالي ٨١١ م.غ.ا. ساعي ٧٥١

 م.غ.ا. غياث الدين جمشيد كاشاني ٨١٢ م.غ.ا. سبحان ٧٥٢

 م.غ.ا. فاران ٨١٣ م.غ.ا. سبز ٧٥٣

 م.غ.ا. فجر ٨١٤ م.غ.ا. سبالن ٧٥٤

 م.غ.ا. فخر رازي ٨١٥ سپهر م.غ.ا. ٧٥٥

 م.غ.ا. فخرالدين اسعد گرگاني ٨١٦ م.غ.ا. سجاد  ٧٥٦

 م.غ.ا. فردوس ٨١٧ م.غ.ا. سراج  ٧٥٧

 م.غ.ا. فرزانگان ٨١٨ م.غ.ا. سردار جنگل ٧٥٨

 م.غ.ا. فرهيختگان ٨١٩ م.غ.ا. سلمان ٧٥٩

 م.غ.ا. فروردين ٨٢٠ م.غ.ا. سمنگان  ٧٦٠

 غ.ا. فضيلتم. ٨٢١ م.غ.ا. سنــا ٧٦١

 م.غ.ا. فن و دانش ٨٢٢ م.غ.ا. سناباد ٧٦٢

 م.غ.ا. فيض االسالم ٨٢٣ م.غ.ا. سنايي ٧٦٣

 م.غ.ا. قـدر ٨٢٤ م.غ.ا. سهروردي  ٧٦٤

 م.غ.ا. قدير ٨٢٥ م.غ.ا. سوره تهران ٧٦٥

 م.غ.ا. قشم ٨٢٦ م.غ.ا. سيلك ٧٦٦

 م.غ.ا. كادوس ٨٢٧ م.غ.ا. سينا ٧٦٧

 م.غ.ا. كار (رفسنجان) ٨٢٨ م.غ.ا. شانديز ٧٦٨

 م.غ.ا. كار (قزوين) ٨٢٩ م.غ.ا. شاهرود ٧٦٩

 م.غ.ا. كار(خرمدره) ٨٣٠ م.غ.ا. شرق گلستان ٧٧٠

 م.غ.ا. كارون ٨٣١ م.غ.ا. شفق ٧٧١

 م.غ.ا. كاسپين ٨٣٢ م.غ.ا. شمال  ٧٧٢

 م.غ.ا. كاوش ٨٣٣ م.غ.ا. شمس ٧٧٣

 م.غ.ا. كاويان ٨٣٤ م.غ.ا. شهاب دانش ٧٧٤

 م.غ.ا. كرمان ٨٣٥ م.غ.ا. شهريار ٧٧٥

 م.غ.ا. كسري ٨٣٦ م.غ.ا. شهيداشرفي اصفهاني ٧٧٦

 م.غ.ا. كمال ٨٣٧ م.غ.ا. شهيدرضايي ٧٧٧

 م.غ.ا. كمال الملك ٨٣٨ م.غ.ا. شيخ بهايي ٧٧٨

 م.غ.ا. كميل ٨٣٩ م.غ.ا. صالحان ٧٧٩

 م.غ.ا. كوثـــر ٨٤٠ م.غ.ا. صائب ٧٨٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي ٩٠١ م.غ.ا. كوشيار ٨٤١

 موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  ٩٠٢ م.غ.ا. كــومـــش ٨٤٢

 موسسه آموزش عالي استهبان  ٩٠٣ م.غ.ا. گلستان ٨٤٣

 موسسه آموزش عالي اقليد ٩٠٤ گنجنامهم.غ.ا.  ٨٤٤

 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ٩٠٥ م.غ.ا. المعي گرگاني ٨٤٥

 موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ٩٠٦ م.غ.ا. لقمان حكيم ٨٤٦

 موسسه آموزش عالي گناباد ٩٠٧ م.غ.ا. ليان ٨٤٧

 مانموسسه آموزش عالي مهر كر ٩٠٨ م.غ.ا. ماد ٨٤٨

 موسسه آموزش عالي نور دانش ٩٠٩ م.غ.ا. مارليك ٨٤٩

 موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان رضوي  ٩١٠ م.غ.ا. مازيار ٨٥٠

 موسسه آموزشي عالي غيرانتفاعي گنبد كاووس ٩١١ م.غ.ا. مجازي رايانه اي ٨٥١

 دانشگاه آزاد اسالمی ---- م.غ.ا. مجازي فارابي ٨٥٢
 د.آ.ا.و. ابركوه ٩١٢ م.غ.ا. مجازي مهرالبرز ٨٥٣

 د.آ.ا.و. ابهر ٩١٣ م.غ.ا. مركز جهاني علوم اسالمي ٨٥٤

 د.آ.ا.و. اراك ٩١٤ م.غ.ا. مشاهير ٨٥٥

 د.آ.ا.و. اراك فلق ٩١٥ م.غ.ا. مطهر ٨٥٦

 د.آ.ا.و. اردبيل ٩١٦ م.غ.ا. معصوميه ٨٥٧

 د.آ.ا.و. اردستان ٩١٧ م.غ.ا. مفاخر ٨٥٨

 د.آ.ا.و. اردكان ٩١٨ م.غ.ا. مقدس اردبيلي ٨٥٩

 د.آ.ا.و. ارسنجان ٩١٩ م.غ.ا. مهدعلم ٨٦٠

 د.آ.ا.و. اروميه ٩٢٠ م.غ.ا. مهر اراك ٨٦١

 د.آ.ا.و. استهبان ٩٢١ م.غ.ا. مهر آستان ٨٦٢

 د.آ.ا.و. اسدآباد ٩٢٢ م.غ.ا. مهر كرمان ٨٦٣

 د.آ.ا.و. اسفراين ٩٢٣ م.غ.ا. مهرآوران ٨٦٤

 د.آ.ا.و. اسالمشهر ٩٢٤ .غ.ا. مهرگانم ٨٦٥

 د.آ.ا.و. اشكذر ٩٢٥ م.غ.ا. موالنا ٨٦٦

 د.آ.ا.و. اصفهان ٩٢٦ م.غ.ا. مولوي ٨٦٧

 د.آ.ا.و. اقليد ٩٢٧ م.غ.ا. ميثاق ٨٦٨

 د.آ.ا.و. الكترونيكي (مجازي) ٩٢٨ م.غ.ا. ميرداماد ٨٦٩

 د.آ.ا.و. اليگودرز ٩٢٩ م.غ.ا. ميرعماد ٨٧٠

 د.آ.ا.و. امارات متحده عربي ٩٣٠ يزانم.غ.ا. م ٨٧١

 د.آ.ا.و. اميديه ٩٣١ م.غ.ا. ناصرخسرو ٨٧٢

 د.آ.ا.و. انار ٩٣٢ م.غ.ا. نبي اكرم ٨٧٣

 د.آ.ا.و. انديمشك ٩٣٣ م.غ.ا. نجف آباد ٨٧٤

 د.آ.ا.و. اهر ٩٣٤ م.غ.ا. نديشه جهرم ٨٧٥

 د.آ.ا.و. اهواز ٩٣٥ م.غ.ا. نژند ٨٧٦

 د.آ.ا.و. ايذه ٩٣٦ م.غ.ا. نقش جهان ٨٧٧

 د.آ.ا.و. ايرانشهر ٩٣٧ م.غ.ا. نوآوران ٨٧٨

 د.آ.ا.و. ايالم ٩٣٨ م.غ.ا. نوبن ٨٧٩

 د.آ.ا.و. ايلخچي ٩٣٩ م.غ.ا. نورطوبي(مجازي ) ٨٨٠

 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر ٩٤٠ م.غ.ا. نيما ٨٨١

 د.آ.ا.و. آباده ٩٤١ م.غ.ا. هاتف ٨٨٢

 شهرد.آ.ا.و. آذر ٩٤٢ م.غ.ا. هدف ٨٨٣

 د.آ.ا.و. آزادشهر ٩٤٣ م.غ.ا. هراز ٨٨٤

 د.آ.ا.و. آستارا ٩٤٤ م.غ.ا. هشت بهشت ٨٨٥

 د.آ.ا.و. آشتيان ٩٤٥ م.غ.ا. هنر ٨٨٦

 د.آ.ا.و. آغاجاري ٩٤٦ م.غ.ا. هيركانيا ٨٨٧

 د.آ.ا.و. آيت اله آملي ٩٤٧ م.غ.ا. ياسين ٨٨٨

 بابلد.آ.ا.و.  ٩٤٨ مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) ٨٨٩

 د.آ.ا.و. بافت ٩٤٩ مجتمع آموزش عالي جهرم ٨٩٠

 د.آ.ا.و. بافق يزد ٩٥٠ مجتمع آموزش عالي كازرون  ٨٩١

 د.آ.ا.و. بردسكن ٩٥١ مجتمع آموزشي عالي بناب ٨٩٢

 د.آ.ا.و. بروجرد ٩٥٢ مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان ٨٩٣

 بشاگردد.آ.ا.و.  ٩٥٣ مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي ٨٩٤

 د.آ.ا.و. بم ٩٥٤ مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب ٨٩٥

 د.آ.ا.و. بناب ٩٥٥ مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس ٨٩٦

 د.آ.ا.و. بندر جاسك ٩٥٦ مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان ٨٩٧

 د.آ.ا.و. بندر دير ٩٥٧ مدرسه عالي شهيدمطهري ٨٩٨

 د.آ.ا.و. بندرانزلي ٩٥٨ ريمركز آموزش عالي كتابدا ٨٩٩

 د.آ.ا.و. بندرعباس ٩٥٩ مركز آموزش منابع طبيعي مازندران (كالرآباد) ٩٠٠

 د.آ.ا.و. بندرگز ٩٦٠  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 د.آ.ا.و. رودهن ١٠٢١ د.آ.ا.و. بندرلنگه ٩٦١

 د.آ.ا.و. زابل ١٠٢٢ آ.ا.و. بندرماهشهرد. ٩٦٢

 د.آ.ا.و. زاهد شهر  ١٠٢٣ د.آ.ا.و. بهار ٩٦٣

 د.آ.ا.و. زاهدان ١٠٢٤ د.آ.ا.و. بهبهان ٩٦٤

 د.آ.ا.و. زرقان ١٠٢٥ د.آ.ا.و. بهشهر ٩٦٥

 د.آ.ا.و. زرنديه ١٠٢٦ د.آ.ا.و. بوشهر ٩٦٦

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٧ د.آ.ا.و. بوكان ٩٦٧

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٨ بويين زهرا د.آ.ا.و. ٩٦٨

 د.آ.ا.و. ساري ١٠٢٩ د.آ.ا.و. بيرجند ٩٦٩

 د.آ.ا.و. ساوه ١٠٣٠ د.آ.ا.و. بيضا(فارس) ٩٧٠

 د.آ.ا.و. سبزوار ١٠٣١ د.آ.ا.و. پارس آباد مغان ٩٧١

 د.آ.ا.و. سپيدان ١٠٣٢ د.آ.ا.و. پارسيان ٩٧٢

 د.آ.ا.و. سراب ١٠٣٣ د.آ.ا.و. پرند ٩٧٣

 د.آ.ا.و. سراوان ١٠٣٤ ا.و. پيشواد.آ. ٩٧٤

 د.آ.ا.و. سروستان ١٠٣٥ د.آ.ا.و. تاكستان ٩٧٥

 د.آ.ا.و. سقز ١٠٣٦ د.آ.ا.و. تالش ٩٧٦

 د.آ.ا.و. سلماس ١٠٣٧ د.آ.ا.و. تبريز ٩٧٧

 د.آ.ا.و. سما خميني شهر ١٠٣٨ د.آ.ا.و. تربت جام ٩٧٨

 د.آ.ا.و. سمنان ١٠٣٩ د.آ.ا.و. تربت حيدريه ٩٧٩

 د.آ.ا.و. سنندج ١٠٤٠ .آ.ا.و. تفتد ٩٨٠

 د.آ.ا.و. سوادكوه ١٠٤١ د.آ.ا.و. تفرش ٩٨١

 د.آ.ا.و. سيرجان ١٠٤٢ د.آ.ا.و. تنكابن ٩٨٢

 د.آ.ا.و. شادگان ١٠٤٣ د.آ.ا.و. تهران جنوب ٩٨٣

 د.آ.ا.و. شاهرود ١٠٤٤ د.آ.ا.و. تهران شرق ٩٨٤

 د.آ.ا.و. شبستر ١٠٤٥ د.آ.ا.و. تهران شمال ٩٨٥

 د.آ.ا.و. شهر ١٠٤٦ د.آ.ا.و. تهران مركز ٩٨٦

 د.آ.ا.و. شهر ري ١٠٤٧ د.آ.ا.و. تويسركان ٩٨٧

 د.آ.ا.و. شهربابك ١٠٤٨ د.آ.ا.و. تيران ٩٨٨

 د.آ.ا.و. شهرضا ١٠٤٩ د.آ.ا.و. جزيره قشم ٩٨٩

 د.آ.ا.و. شهرقدس ١٠٥٠ د.آ.ا.و. جلفا ٩٩٠

 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران ١٠٥١ د.آ.ا.و. جهرم ٩٩١

 د.آ.ا.و. شهركرد ١٠٥٢ د.آ.ا.و. جويبار ٩٩٢

 د.آ.ا.و. شهرمجلسي ١٠٥٣ د.آ.ا.و. جيرفت ٩٩٣

 د.آ.ا.و. شهريار ١٠٥٤ د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  ٩٩٤

 د.آ.ا.و. شوشتر ١٠٥٥ د.آ.ا.و. خارك ٩٩٥

 د.آ.ا.و. شيراز ١٠٥٦ د.آ.ا.و. خاش ٩٩٦

 د.آ.ا.و. شيروان ١٠٥٧ د.آ.ا.و. خدابنده ٩٩٧

 د.آ.ا.و. صحنه ١٠٥٨ د.آ.ا.و. خرم آباد ٩٩٨

 د.آ.ا.و. صفادشت ١٠٥٩ د.آ.ا.و. خلخال ٩٩٩

 د.آ.ا.و. صوفيان ١٠٦٠ د.آ.ا.و. خمين ١٠٠٠

 د.آ.ا.و. طبس ١٠٦١ د.آ.ا.و. خوراسگان ١٠٠١

 د.آ.ا.و. عجب شير ١٠٦٢ د.آ.ا.و. خورموج ١٠٠٢

 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران ١٠٦٣ د.آ.ا.و. خوي ١٠٠٣

 د.آ.ا.و. علوم دارويي  ١٠٦٤ د.آ.ا.و. داراب ١٠٠٤

 د.آ.ا.و. علوم دارويي تهران ١٠٦٥ د.آ.ا.و. دامغان ١٠٠٥

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات اصفهان ١٠٦٦ د.آ.ا.و. دزفول ١٠٠٦

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات تهران ١٠٦٧ د.آ.ا.و. دشتستان ١٠٠٧

 وم و تحقيقات فارسد.آ.ا.و. عل ١٠٦٨ د.آ.ا.و. دليجان ١٠٠٨

 د.آ.ا.و. علي آباد كتول ١٠٦٩ د.آ.ا.و. دماوند ١٠٠٩

 د.آ.ا.و. فراهان ١٠٧٠ د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران ١٠١٠

 د.آ.ا.و. فردوس ١٠٧١ د.آ.ا.و. دهاقان ١٠١١

 د.آ.ا.و. فريدن ١٠٧٢ د.آ.ا.و. دهدشت ١٠١٢

 د.آ.ا.و. فسا ١٠٧٣ د.آ.ا.و. دورود  ١٠١٣

 د.آ.ا.و. فالورجان ١٠٧٤ و. دولت آباد اصفهاند.آ.ا. ١٠١٤

 د.آ.ا.و. فيروزآباد ١٠٧٥ د.آ.ا.و. رامسر ١٠١٥

 د.آ.ا.و. فيروزكوه ١٠٧٦ د.آ.ا.و. رامهرمز ١٠١٦

 د.آ.ا.و. قائم شهر ١٠٧٧ د.آ.ا.و. رباط كريم ١٠١٧

 د.آ.ا.و. قائنات ١٠٧٨ د.آ.ا.و. رشت ١٠١٨

 و. قروهد.آ.ا. ١٠٧٩ د.آ.ا.و. رفسنجان ١٠١٩

 د.آ.ا.و. قزوين ١٠٨٠ د.آ.ا.و. روانسر  ١٠٢٠
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٥٩ 
 

 
 
 
 
 

 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 د.آ.ا.و. هيدج ١١٤١ د.آ.ا.و. قشم ١٠٨١

 د.آ.ا.و. ورامين ١١٤٢ د.آ.ا.و. قم ١٠٨٢

 ياسوجد.آ.ا.و.  ١١٤٣ د.آ.ا.و. قوچان ١٠٨٣

 د.آ.ا.و. يزد ١١٤٤ د.آ.ا.و. كازرون ١٠٨٤

 د.آ.ا.و. يادگار امام ١١٤٥ د.آ.ا.و. كاشان ١٠٨٥

 دانشگاه پيام نور ----- د.آ.ا.و. كاشمر ١٠٨٦
 د.پ.ن.و.ابركوه ١١٤٦ د.آ.ا.و. كرج  ١٠٨٧

 د.پ.ن.و.ابهر ١١٤٧ د.آ.ا.و. كرمان ١٠٨٨

 كد.پ.ن.و.ارا ١١٤٨ د.آ.ا.و. كرمانشاه ١٠٨٩

 د.پ.ن.و.اردبيل ١١٤٩ د.آ.ا.و. كيش ١٠٩٠

 د.پ.ن.و.اردستان ١١٥٠ د.آ.ا.و. كليبر ١٠٩١

 د.پ.ن.و.اردكان يزد ١١٥١ د.آ.ا.و. كهنوج ١٠٩٢

 د.پ.ن.و.اركواز ١١٥٢ د.آ.ا.و. گچساران ١٠٩٣

 د.پ.ن.و.اروميه ١١٥٣ د.آ.ا.و. گرگان ١٠٩٤

 د.پ.ن.و.ازنا ١١٥٤ د.آ.ا.و. گرمسار     ١٠٩٥

 د.پ.ن.و.استانه اشرفيه  ١١٥٥ د.آ.ا.و. گرمي ١٠٩٦

 د.پ.ن.و.استهبان ١١٥٦ د.آ.ا.و. گلپايگان ١٠٩٧

 د.پ.ن.و.اسدآباد ١١٥٧ د.آ.ا.و. گميشان ١٠٩٨

 د.پ.ن.و.اسكو ١١٥٨ د.آ.ا.و. گناباد ١٠٩٩

 د.پ.ن.و.اسالم آباد ١١٥٩ د.آ.ا.و. گنبد كاووس ١١٠٠

 و.اسالم آبادغربد.پ.ن. ١١٦٠ د.آ.ا.و. الر ١١٠١

 د.پ.ن.و.اشتهارد ١١٦١ د.آ.ا.و. الرستان ١١٠٢

 د.پ.ن.و.اشنويه ١١٦٢ د.آ.ا.و. المرد ١١٠٣

 د.پ.ن.و.اصفهان ١١٦٣ د.آ.ا.و. الهيجان ١١٠٤

 د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان  ١١٦٤ د.آ.ا.و. لنگرود ١١٠٥

 د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  ١١٦٥ د.آ.ا.و. ماكو ١١٠٦

 د.پ.ن.و.اغاجاري ١١٦٦ .ا.و. ماهشهرد.آ ١١٠٧

 د.پ.ن.و.الشتر ١١٦٧ د.آ.ا.و. مباركه ١١٠٨

 د.پ.ن.و.الوان ١١٦٨ د.آ.ا.و. مجازي ١١٠٩

 د.پ.ن.و.الوند ١١٦٩ د.آ.ا.و. مجلسي ١١١٠

 د.پ.ن.و.اليگودرز ١١٧٠ د.آ.ا.و. محالت ١١١١

 د.پ.ن.و.انار ١١٧١ د.آ.ا.و. مراغه ١١١٢

 د.پ.ن.و.انديكا ١١٧٢ د.آ.ا.و. مرند ١١١٣

 د.پ.ن.و.انديمشك ١١٧٣ د.آ.ا.و. مرودشت ١١١٤

 د.پ.ن.و.اهر ١١٧٤ د.آ.ا.و. مسجد سليمان ١١١٥

 د.پ.ن.و.اهواز ١١٧٥ د.آ.ا.و. مشكين شهر ١١١٦

 د.پ.ن.و.اوز ١١٧٦ د.آ.ا.و. مشهد ١١١٧

 د.پ.ن.و.ايذه ١١٧٧ د.آ.ا.و. مالير ١١١٨

 پ.ن.و.ايرانشهرد. ١١٧٨ د.آ.ا.و. ملكان ١١١٩

 د.پ.ن.و.ايالم ١١٧٩ د.آ.ا.و. ممسني ١١٢٠

 د.پ.ن.و.ايالم سرابله ١١٨٠ د.آ.ا.و. ممقان ١١٢١

 د.پ.ن.و.آبادان ١١٨١ د.آ.ا.و. مهاباد ١١٢٢

 د.پ.ن.و.آباده ١١٨٢ د.آ.ا.و. مهديشهر ١١٢٣

 د.پ.ن.و.آبدانان ١١٨٣ د.آ.ا.و. مياندوآب ١١٢٤

 د.پ.ن.و.آران و بيدگل ١١٨٤ د.آ.ا.و. ميانه ١١٢٥

 د.پ.ن.و.آستانه اشرفيه ١١٨٥ د.آ.ا.و. ميبد ١١٢٦

 د.پ.ن.و.آمل ١١٨٦ د.آ.ا.و. ميمه ١١٢٧

 د.پ.ن.و.بابل ١١٨٧ د.آ.ا.و. نائين ١١٢٨

 د.پ.ن.و.باغملك ١١٨٨ د.آ.ا.و. نجف آباد ١١٢٩

 د.پ.ن.و.بجستان ١١٨٩ د.آ.ا.و. نراق ١١٣٠

 د.پ.ن.و.بجنورد ١١٩٠ وزش)د.آ.ا.و. نطنز(مركز آم ١١٣١

 د.پ.ن.و.برازجان ١١٩١ د.آ.ا.و. نقده ١١٣٢

 د.پ.ن.و.بروجرد  ١١٩٢ د.آ.ا.و. نكا ١١٣٣

 د.پ.ن.و.بروجن ١١٩٣ د.آ.ا.و. نور ١١٣٤

 د.پ.ن.و.بشرويه  ١١٩٤ د.آ.ا.و. نوراباد ممسني ١١٣٥

 د.پ.ن.و.بم  ١١٩٥ د.آ.ا.و. نوشهر ١١٣٦

 د.پ.ن.و.بناب ١١٩٦ د.آ.ا.و. ني ريز ١١٣٧

 د.پ.ن.و.بندپي غربي ١١٩٧ د.آ.ا.و. نيشابور ١١٣٨

 د.پ.ن.و.بندر امام خميني ١١٩٨ د.آ.ا.و. هشترود ١١٣٩

 د.پ.ن.و.بندرتركمن ١١٩٩ د.آ.ا.و. همدان ١١٤٠

 د.پ.ن.و.بندرعباس ١٢٠٠  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف گاهدانش ردیف
 د.پ.ن.و.دامغان ١٢٦١ د.پ.ن.و.بندرلنگه ١٢٠١

 د.پ.ن.و.دانسفهان ١٢٦٢ د.پ.ن.و.بنيس ١٢٠٢

 د.پ.ن.و.درگز ١٢٦٣ د.پ.ن.و.بهار ١٢٠٣

 د.پ.ن.و.دره شهر ١٢٦٤ د.پ.ن.و.بهارستان ١٢٠٤

 د.پ.ن.و.دزفول ١٢٦٥ د.پ.ن.و.بهبهان ١٢٠٥

 لفاند.پ.ن.و.د ١٢٦٦ د.پ.ن.و.بهشهر ١٢٠٦

 د.پ.ن.و.دليجان ١٢٦٧ د.پ.ن.و.بوانات  ١٢٠٧

 د.پ.ن.و.دماوند ١٢٦٨ د.پ.ن.و.بوشهر ١٢٠٨

 د.پ.ن.و.دهاقان ١٢٦٩ د.پ.ن.و.بوكان ١٢٠٩

 د.پ.ن.و.دهدز ١٢٧٠ د.پ.ن.و.بيجار ١٢١٠

 د.پ.ن.و.دهدشت ١٢٧١ د.پ.ن.و.بيرجند ١٢١١

 د.پ.ن.و.دورود ١٢٧٢ د.پ.ن.و.بين الملل قشم  ١٢١٢

 د.پ.ن.و.دوگنبدان ١٢٧٣ د.پ.ن.و.بين المللي عسلويه  ١٢١٣

 د.پ.ن.و.دولت اباد ١٢٧٤ د.پ.ن.و.پارس آباد ١٢١٤

 د.پ.ن.و.ديواندره ١٢٧٥ د.پ.ن.و.پاكدشت ١٢١٥

 د.پ.ن.و.راسك ١٢٧٦ د.پ.ن.و.پاوه ١٢١٦

 د.پ.ن.و.رامسر ١٢٧٧ د.پ.ن.و.پرديس ١٢١٧

 .رامشيرد.پ.ن.و ١٢٧٨ د.پ.ن.و.پرديس تهران ١٢١٨

 د.پ.ن.و.رامهرمز ١٢٧٩ د.پ.ن.و.پرند ١٢١٩

 د.پ.ن.و.رباط كريم ١٢٨٠ د.پ.ن.و.پيرانشهر ١٢٢٠

 د.پ.ن.و.رزن ١٢٨١ د.پ.ن.و.پيشوا ١٢٢١

 د.پ.ن.و.رضوانشهر ١٢٨٢ د.پ.ن.و.تاكستان ١٢٢٢

 د.پ.ن.و.رفسنجان ١٢٨٣ د.پ.ن.و.تالش ١٢٢٣

 د.پ.ن.و.روانسر ١٢٨٤ د.پ.ن.و.تبريز  ١٢٢٤

 د.پ.ن.و.رودان دهبارز ١٢٨٥ د.پ.ن.و.تربت جام ١٢٢٥

 د.پ.ن.و.رودبار جنوب ١٢٨٦ د.پ.ن.و.تربت حيدريه ١٢٢٦

 د.پ.ن.و.رودسر ١٢٨٧ د.پ.ن.و.تركمانچاي ١٢٢٧

 د.پ.ن.و.ري ١٢٨٨ د.پ.ن.و.تفت ١٢٢٨

 د.پ.ن.و.ريگان ١٢٨٩ د.پ.ن.و.تكاب ١٢٢٩

 د.پ.ن.و.زا ١٢٩٠ د.پ.ن.و.تهران ١٢٣٠

 د.پ.ن.و.زابل ١٢٩١ د.پ.ن.و.تهران جنوب ١٢٣١

 د.پ.ن.و.زاهدان  ١٢٩٢ د.پ.ن.و.تهران شرق ١٢٣٢

 د.پ.ن.و.زبرخان قدمگاه رضوي ١٢٩٣ د.پ.ن.و.تهران شمال ١٢٣٣

 د.پ.ن.و.زرند ١٢٩٤ د.پ.ن.و.تهران مركز ١٢٣٤

 د.پ.ن.و.زرين شهر ١٢٩٥ د.پ.ن.و.تويسركان ١٢٣٥

 .ن.و.زنجاند.پ ١٢٩٦ د.پ.ن.و.تيران ١٢٣٦

 د.پ.ن.و.زنگي آباد ١٢٩٧ د.پ.ن.و.ثالث باباجاني ١٢٣٧

 د.پ.ن.و.زنوز ١٢٩٨ د.پ.ن.و.جاجرم ١٢٣٨

 د.پ.ن.و.زهك ١٢٩٩ د.پ.ن.و.جرقويه عليا ١٢٣٩

 د.پ.ن.و.زواره ١٣٠٠ د.پ.ن.و.جعفريه ١٢٤٠

 د.پ.ن.و.ساري ١٣٠١ د.پ.ن.و.جهرم ١٢٤١

 اوهد.پ.ن.و.س ١٣٠٢ د.پ.ن.و.جوانرود ١٢٤٢

 د.پ.ن.و.سبزوار ١٣٠٣ د.پ.ن.و.جونقان ١٢٤٣

 د.پ.ن.و.سپيدان ١٣٠٤ د.پ.ن.و.جيرفت  ١٢٤٤

 د.پ.ن.و.سرابله ١٣٠٥ د.پ.ن.و.چابهار ١٢٤٥

 د.پ.ن.و.سرايان ١٣٠٦ د.پ.ن.و.چمستان ١٢٤٦

 د.پ.ن.و.سرپل ذهاب ١٣٠٧ د.پ.ن.و.چناران ١٢٤٧

 د.پ.ن.و.سرخس ١٣٠٨ د.پ.ن.و.چهار چشمه ١٢٤٨

 د.پ.ن.و.سردشت ١٣٠٩ د.پ.ن.و.حسن اباد ١٢٤٩

 د.پ.ن.و.سروآباد ١٣١٠ د.پ.ن.و.خاروانا ١٢٥٠

 د.پ.ن.و.سروستان ١٣١١ د.پ.ن.و.خاش ١٢٥١

 د.پ.ن.و.سرواليت ١٣١٢ د.پ.ن.و.خاوران ١٢٥٢

 د.پ.ن.و.سقز ١٣١٣ د.پ.ن.و.خدابنده ١٢٥٣

 د.پ.ن.و.سلسله ١٣١٤ د.پ.ن.و.خرامه ١٢٥٤

 د.پ.ن.و.سلماس ١٣١٥ خرم ابادد.پ.ن.و. ١٢٥٥

 د.پ.ن.و.سميرم ١٣١٦ د.پ.ن.و.خرمشهر ١٢٥٦

 د.پ.ن.و.سنقر ١٣١٧ د.پ.ن.و.خوراسگان ١٢٥٧

 د.پ.ن.و.سنندج ١٣١٨ د.پ.ن.و.خوي ١٢٥٨

 د.پ.ن.و.سي سخت ١٣١٩ د.پ.ن.و.داراب ١٢٥٩

 د.پ.ن.و.سيب سوران ١٣٢٠ د.پ.ن.و.داران ١٢٦٠
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف
 د.پ.ن.و.گرگان ١٣٨١ د.پ.ن.و.سيرجان ١٣٢١

 د.پ.ن.و.گرمسار ١٣٨٢ د.پ.ن.و.سيرجان پاريز ١٣٢٢

 د.پ.ن.و.گز ١٣٨٣ د.پ.ن.و.سيريك ١٣٢٣

 د.پ.ن.و.گلپايگان ١٣٨٤ د.پ.ن.و.شادگان ١٣٢٤

 ن.و.گنابادد.پ. ١٣٨٥ د.پ.ن.و.شازند ١٣٢٥

 د.پ.ن.و.گناوه ١٣٨٦ د.پ.ن.و.شاهرود ١٣٢٦

 د.پ.ن.و.گنبد كاووس ١٣٨٧ د.پ.ن.و.شاهين دژ ١٣٢٧

 د.پ.ن.و.گيالن ١٣٨٨ د.پ.ن.و.شاهين شهر ١٣٢٨

 د.پ.ن.و.گيالن غرب ١٣٨٩ د.پ.ن.و.شبستر ١٣٢٩

 د.پ.ن.و.الهيجان ١٣٩٠ د.پ.ن.و.شهر بهار ١٣٣٠

 .ن.و.لرستاند.پ ١٣٩١ د.پ.ن.و.شهرري ١٣٣١

 د.پ.ن.و.لواسانات تهران ١٣٩٢ د.پ.ن.و.شهرضا ١٣٣٢

 د.پ.ن.و.ليكك ١٣٩٣ د.پ.ن.و.شهركرد ١٣٣٣

 د.پ.ن.و.ماكو ١٣٩٤ د.پ.ن.و.شهريار ١٣٣٤

 د.پ.ن.و.ماهدشت  ١٣٩٥ د.پ.ن.و.شوشتر ١٣٣٥

 د.پ.ن.و.مباركه ١٣٩٦ د.پ.ن.و.شيراز ١٣٣٦

 د.پ.ن.و.محالت ١٣٩٧ د.پ.ن.و.صحنه ١٣٣٧

 د.پ.ن.و.محموداباد  ١٣٩٨ د.پ.ن.و.صفاشهر ١٣٣٨

 د.پ.ن.و.مراغه ١٣٩٩ د.پ.ن.و.طبس ١٣٣٩

 د.پ.ن.و.مرند ١٤٠٠ د.پ.ن.و.غرب ١٣٤٠

 د.پ.ن.و.مرودشت ١٤٠١ د.پ.ن.و.فارسان ١٣٤١

 د.پ.ن.و.مريوان ١٤٠٢ د.پ.ن.و.فراهان  ١٣٤٢

 د.پ.ن.و.مسجد سليمان ١٤٠٣ د.پ.ن.و.فرخشهر ١٣٤٣

 د.پ.ن.و.مشكين شهر ١٤٠٤ پ.ن.و.فردوسد. ١٣٤٤

 د.پ.ن.و.مشهد ١٤٠٥ د.پ.ن.و.فريدون شهر ١٣٤٥

 د.پ.ن.و.مالرد  ١٤٠٦ د.پ.ن.و.فريمان ١٣٤٦

 د.پ.ن.و.مالير  ١٤٠٧ د.پ.ن.و.فسا ١٣٤٧

 د.پ.ن.و.ملكان ١٤٠٨ د.پ.ن.و.فهرج ١٣٤٨

 د.پ.ن.و.ممسني ١٤٠٩ د.پ.ن.و.فيروزاباد ١٣٤٩

 د.پ.ن.و.ممقان ١٤١٠ د.پ.ن.و.قائن ١٣٥٠

 د.پ.ن.و.منجيل ١٤١١ د.پ.ن.و.قدمگاه ١٣٥١

 د.پ.ن.و.منوجان ١٤١٢ د.پ.ن.و.قرچك ١٣٥٢

 د.پ.ن.و.مهاباد ١٤١٣ د.پ.ن.و.قروه ١٣٥٣

 د.پ.ن.و.مهريز ١٤١٤ د.پ.ن.و.قزوين  ١٣٥٤

 د.پ.ن.و.مياندواب ١٤١٥ د.پ.ن.و.قشم ١٣٥٥

 يبدد.پ.ن.و.م ١٤١٦ د.پ.ن.و.قصر شيرين ١٣٥٦

 د.پ.ن.و.نايين ١٤١٧ د.پ.ن.و.قم ١٣٥٧

 د.پ.ن.و.نجف اباد ١٤١٨ د.پ.ن.و.قهدريجان ١٣٥٨

 د.پ.ن.و.نرماشير  ١٤١٩ د.پ.ن.و.قوچان ١٣٥٩

 د.پ.ن.و.نسيم شهر بهارستان ١٤٢٠ د.پ.ن.و.قيدار ١٣٦٠

 د.پ.ن.و.نظر اباد ١٤٢١ د.پ.ن.و.قيروكارزين ١٣٦١

 .و.نقدهد.پ.ن ١٤٢٢ د.پ.ن.و.كازرون ١٣٦٢

 د.پ.ن.و.نمين ١٤٢٣ د.پ.ن.و.كاشان ١٣٦٣

 د.پ.ن.و.نهاوند ١٤٢٤ د.پ.ن.و.كاشمر ١٣٦٤

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٢٥ د.پ.ن.و.كبودرآهنگ ١٣٦٥

 د.پ.ن.و.نوش آباد  ١٤٢٦ د.پ.ن.و.كرج ١٣٦٦

 د.پ.ن.و.نوشهر ١٤٢٧ د.پ.ن.و.كردكوي ١٣٦٧

 د.پ.ن.و.نيشابور ١٤٢٨ د.پ.ن.و.كرمان ١٣٦٨

 د.پ.ن.و.نيكشهر ١٤٢٩ د.پ.ن.و.كرمان باغين  ١٣٦٩

 د.پ.ن.و.هرسين ١٤٣٠ د.پ.ن.و.كرمان نرماشير ١٣٧٠

 د.پ.ن.و.هرند ١٤٣١ د.پ.ن.و.كرمانشاه ١٣٧١

 د.پ.ن.و.هريس ١٤٣٢ د.پ.ن.و.كالله ١٣٧٢

 د.پ.ن.و.هشترود ١٤٣٣ د.پ.ن.و.كليبر ١٣٧٣

 د.پ.ن.و.هشتگرد ١٤٣٤ د.پ.ن.و.كنگاور ١٣٧٤

 د.پ.ن.و.هفتگل ١٤٣٥ .پ.ن.و.كهنوجد ١٣٧٥

 د.پ.ن.و.همدان ١٤٣٦ د.پ.ن.و.كوهپايه ١٣٧٦

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٣٧ د.پ.ن.و.كوهدشت  ١٣٧٧

 د.پ.ن.و.ورامين ١٤٣٨ د.پ.ن.و.گاليكش ١٣٧٨

 د.پ.ن.و.ورزنه ١٤٣٩ د.پ.ن.و.گتوند ١٣٧٩

 د.پ.ن.و.ياسوج ١٤٤٠ د.پ.ن.و.گچساران ١٣٨٠

 د.پ.ن.و.يزد ١٤٤١  
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 : نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون۵جدول شماره 
 نام شهرستان نام شهرستان

 سمنان اراك
 سنندج اروميه
 شيراز اردبيل
 شهركرد اصفهان
 قزوين اهواز
 قم ايالم

 كاشان بندرعباس
 كرمان بيرجند
 كرمانشاه بوشهر
 گرگان تبريز
 خرم آباد تهران
 مشهد رشت
 همدان زاهدان
 ياسوج زنجان
 يزد ساري
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 : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غير ايراني در جمهوري اسالمي ايران ۶جدول شماره 
 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می رقی شآذربایجان ١
 باشد.ی درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع مياقامت اتباع افغان آذربایجان غربی  ٢

 اردبيل ٣
های پارس آباد، بيله سوار، گرمی، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستان

 باشد . مشکين شهر و نمين ممنوع می

 اصفهان ۴
طنز، فریدن، فریدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی های ناقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . اصفهان، دهاقان، نائين، گلپایگان، خور، بيابانك، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل ممنوع می

 ایالم  ۵
ان و شهرهای اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلر

 باشد . مرزی ممنوع می
 فاقد ممنوعيت . البرز ۶
 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می بوشهر ٧
 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. ١٣فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه  تهران  ٨
 باشد . غانی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع اف چهارمحال بختياری ٩

 خراسان جنوبی ١٠
زيركوه، فردوس و سرایان و  درميان، قاين، های مرزي نهبندان، سربيشه،اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان

هاي بيرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع باشد . اقامت اتباع افغاني در شهرستانطبس ممنوع می
 تان ممنوع است . عراقی در سطح اس

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی ١١

 خراسان رضوی ١٢
درگزممنوع و  های مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 است . 

 خوزستان ١٣
باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در تثناءشهرستان گتوندممنوع مياقامت اتباع افغانی درسطح استان به اس

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، های آبادان،شهرستان
 باشد . های آبادان و خرمشهر بالمانع میاقامت معتبر در شهرستان

 زنجان ١۴
استان ممنوع مي باشد. صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع اقامت اتباع افغانی در سطح 

 باشد . عراقی مجاز می

 سيستان و بلوچستان ١۵
 باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

خاش، هاي هاي مرزي شهرستانهای زابل، هيرمند، زهك و بخشاقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان
 باشد. ايرانشهر، سراوان، چابهار ممنوع می

 سمنان ١۶
تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از 

هاي شاهرود و دامغان باشد.اقامت اتباع افغاني در شهرستانجاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع می
 است.ممنوع 

 فارس ١٧
ريز و خنج ني های فيروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد .ممنوع می
 باشد. به استثناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان برای اقامت اتباع افغانی ممنوع می قزوین ١٨
 فاقد ممنوعيت. قم  ١٩

 کرمان ٢٠
های منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می
 باشد ممنوع مي اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان کرمانشاه ٢١

 کردستان ٢٢
-اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان

 شهرها) مهمان باشد .( به استثناهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي
 باشد . منوع میاقامت اتباع افغانی در سطح استان م بویراحمد کهگيلویه و ٢٣
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گيالن ٢۴
 باشد . صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان ٢۵
 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می لرستان ٢۶
 باشد . استان ممنوع ميني در كل  اقامت اتباع افغا مازندران ٢٧

 مرکزی ٢٨
های آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرندیه، کميجان اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . و بخش خنداب از توابع اراک ممنوع می
 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می همدان ٢٩

 هرمزگان ٣٠
 هاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع ميباشد.عراقي در شهرستان اقامت اتباع

 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد
 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع می یزد ٣١
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 99مقطع كارشناسي ارشد آزمون سال ) در 7*****توضيحات ضروري براي پذيرش دانشجو(جدول شماره 

و ممکن است در اعالم نهایی تغييراتی اوليه بوده ، ٧در جدول شماره فهرست دانشگاههای پذیرنده -١
های مختلف (بر حسب شرایط دانشگاهها) انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاههایی در رشته

یا برخی از دانشگاهها که به دالیل گوناگون  که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت می نمایند و
شوند. بدیهی است اعالم فهرست دانشگاههای پذیرنده و ظرفيتهای علمی و اجرایی حذف می

کند. مربوطه در این مرحله صرفا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ایجاد نمی
ب رشته محل توسط داوطلبان از طریق اطالعيه تغييرات احتمالی در ظرفيت های پذیرش تا زمان انتخا

 های مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی خواهد شد.
پذيرش در دانشگاهها يا مراكز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد، دانشگاه -٢

موسسه سرم تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، 
امكانات رفاهي  سازي رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و

بوده و داوطلبان مي توانند جهت اطالع بيشتر به آن دانشگاه يا مركز آن موسسه  تابع ضوابط و قوانين
ي هيچگونه مسئوليتي در (و يا سايت مربوطه) مراجعه فرمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 .نخواهد داشت شرایط خاص این موسسات خصوص
شود. گرایش گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذیرنده تعيين مي-٣

 باشد.موجود در رشته مامایی به شرح ذیل می
 

 باشد.گرايش به شرح ذيل مي ۵رشته مامايي داراي 
 

مامايي(آموزش  دانشگاه
 مامايي)

بهداشت باروري 
 (مادروكودك)

مامايي جامعه 
پزشكي  مديريت نگر

 قانوني
 � � � � � تهران

 � � � � � شهيدبهشتي
 � � � � � ايران

 - - � � � اصفهان
 � - - � � شيراز

 - � � � � تبريز
 � - � � � مشهد

 - - - � � تربيت مدرس
 - � � � � اهواز
 - - - - � گيالن

 - - - - � انكردست
 - - - - � رفسنجان

 - - - � � گناباد
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 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

١ 

 اپيدميولوژي

 ١ ٤ اروميه
 ٢ ٤ اصفهان ٢
 ٢ ٥ راناي ٣
 ٢ ٤ ايالم ٤

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و ٣ ٣ ٠ بقيه اله ٥
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٤ تبريز ٦
 ٠ ٦ تهران ٧
 ٠ ٣ رفسنجان ٨
 ٣ ٥ زاهدان ٩
 ١ ٥ شاهرود ١٠
 ١ ٤ شهركرد ١١
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ١٢
 ٢ ٤ رازشي ١٣
 ١ ٤ كردستان ١٤
 ٠ ٥ كرمان ١٥
 ١ ٤ كرمانشاه ١٦
 ١ ٤ مشهد ١٧
 ٠ ٥ همدان ١٨
 ٢ ٤ يزد ١٩
٢٠ 

 اتاق عمل

 ٢ ٤ اصفهان
 ٢ ٣ ايران ٢١
 ٠ ٣ شيراز ٢٢
 ٢ ٤ كرمانشاه ٢٣
 ٢ ٤ مازندران ٢٤
 ٢ ٤ همدان ٢٥
٢٦ 

ارزيابي فناوري سالمت 
)HTA( 

 ٠ ٣ ايران
 ٠ ٣ تهران ٢٧
 ٠ ٣ كرمان ٢٨
 ٠ ٣ يزد ٢٩
٣٠ 

 ارگونومي

 ٠ ٤ اروميه
 ٢ ٢ اهواز ٣١
 ١ ٤ ايران ٣٢
 ٠ ٣ تهران ٣٣
 ١ ٣ شيراز ٣٤

علوم بهزيستي و  ٣٥
  ١ ٣ توانبخشي

 ١ ٣ كرمان ٣٦
 ١ ٣ همدان ٣٧
 ١ ٣ يزد ٣٨
٣٩ 

اعضاي مصنوعي و وسايل 
 كمكي

 ٢ ٤ اصفهان
 ٢ ٤ ايران ٤٠

علوم بهزيستي و  ٤١
  ٢ ٤ توانبخشي

٤٢ 

 اقتصاد بهداشت

 ٠ ٤ اروميه
 ٢ ٤ اصفهان ٤٣
 ١ ٤ ايران ٤٤

٤٥ 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
١٠ ٠  

 ٢ ٤ تبريز ٤٦
 ١ ٤ تهران ٤٧
 ١ ٣ شاهد ٤٨
 ٢ ٢ شيراز ٤٩
 ٠ ٥ كرمان ٥٠
 ١ ٤ مشهد ٥١
 ١ ٤ همدان ٥٢
٥٣ 

 اكولوژي انساني
 ٠ ٣ تهران

 ٠ ٣ كرمان ٥٤
 ٢ ٣ يزد ٥٥
٥٦  

 انفورماتيك پزشكي
 
 
 
 

 ٢ ٦ اروميه
 ٢ ٤ اهواز ٥٧
 ١ ٤ ايران ٥٨
 ١ ٣ تبريز ٥٩
 ١ ٣ تهران ٦٠
 ٢ ٢ شهيدبهشتي ٦١
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 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

 ٢ ٢ شيراز انفورماتيك پزشكيادامه  ٦٢
 ٠ ٤ كرمان ٦٣
 ٢ ٤ مشهد ٦٤
٦٥ 

 انگل شناسي

 ٠ ٣ اروميه
 ٠ ٤ اصفهان ٦٦
 ٠ ٤ البرز ٦٧
 ٠ ٤ اهواز ٦٨
 ٠ ٣ ايالم ٦٩
 ٠ ٢ بندرعباس ٧٠
 ٠ ٢ تبريز ٧١
 ٠ ٥ تربيت مدرس ٧٢
 ٠ ٦ تهران ٧٣
 ٠ ٢ جهرم ٧٤
 ٠ ٢ زابل ٧٥
 ٠ ٢ زاهدان ٧٦
 ٠ ٣ زنجان ٧٧
 ٠ ٢ شهركرد ٧٨
 ٠ ٢ شيراز ٧٩
 ٠ ٣ قزوين ٨٠
 ٠ ٣ كاشان ٨١
 ٠ ٤ كرمان ٨٢
 ٠ ٢ گيالن ٨٣
 ٠ ٢ لرستان ٨٤
 ٠ ٣ مازندران ٨٥
 ٠ ٢ مشهد ٨٦
 ٠ ٣ همدان ٨٧
 ٠ ٢ يزد ٨٨
٨٩ 

 ايمني شناسي

 ١ ٣ اصفهان
 ١ ٢ اهواز ٩٠
 ١ ٢ بابل ٩١
 ٠ ٢ بيرجند ٩٢
 ٠ ٣ تبريز ٩٣
 ١ ٢ سمنان ٩٦
 ١ ٣ شهيدبهشتي ٩٧
 ٢ ٣ شيراز ٩٨
 ١ ٢ كرمان ٩٩
 ١ ٢ كرمانشاه ١٠٠
 ١ ٢ گلستان ١٠١
 ١ ٢ لرستان ١٠٢
 ١ ٣ مشهد ١٠٣
 ١ ٢ همدان ١٠٤
 ١ ٢ يزد ١٠٥

تهران (دانشکده  ٩٤
  ١ ٣ بهداشت)

تهران (دانشکده  ٩٥
  ١ ٣ پزشکی)

١٠٦ 

 آمار زيستي
 

 ٠ ٤ اصفهان
 ٠ ٣ اهواز ١٠٧
 ٠ ٤ ايران ١٠٨
 ٠ ٣ بابل ١٠٩
 ٠ ٣ تبريز ١١٠
 ٠ ٥ تربيت مدرس ١١١
 ٠ ٥ تهران ١١٢
 ٠ ٣ زنجان ١١٣
 ٠ ٣ شهركرد ١١٤
 ٠ ٤ شهيدبهشتي ١١٥
 ٠ ٣ شيراز ١١٦
 ٠ ٥ كرمان ١١٧
 ٠ ٣ كرمانشاه ١١٨
 ٠ ٤ مازندران ١١٩
 ٠ ٤ هدمش ١٢٠
 ٠ ٤ همدان ١٢١
 ٠ ٥ يزد ١٢٢
 ١ ٤ اراك آموزش بهداشت ١٢٣
 ٠ ٣ اروميه ١٢٤



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦٧ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

 ١ ٥ اصفهان ١٢٥
١٢٦ 

 آموزش بهداشتادامه 

 ٠ ٤ البرز
 ١ ٤ اهواز ١٢٧
 ٠ ٣ ايران ١٢٨
 ٠ ٤ ايالم ١٢٩

١٣٠ 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
١٠ ٠  

 ٢ ٢ بقيه اله ١٣١
 ٢نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٠ ٤ بندرعباس ١٣٢
 ٠ ٣ بوشهر ١٣٣
 ١ ٤ بيرجند ١٣٤
 ١ ٤ تبريز ١٣٥
 ١ ٥ تربيت مدرس ١٣٦
 ١ ٣ تهران ١٣٧
 ٠ ٣ رفسنجان ١٣٨
 ١ ٤ زاهدان ١٣٩
 ٠ ٤ زنجان ١٤٠

 ١ ٤ سبزوار ١٤١

نفر از ظرفيت اعالم شده از سهميه عادی مشترک با دانشگاه  ٢
علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد. پذیرفته شدگان 

مراحل آموزشی را در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و مراحل 
 شمالی خواهند گذراند. پایان نامه را در دانشگاه خراسان

 ١ ٤ شهيدبهشتي ١٤٢
 ١ ٤ شيراز ١٤٣
 ١ ٤ قزوين ١٤٤
 ١ ٤ قم ١٤٥
 ١ ٤ كردستان ١٤٦
 ١ ٤ كرمان ١٤٧
 ١ ٤ كرمانشاه ١٤٨
 ١ ٤ گناباد ١٤٩
 ٠ ٣ گيالن ١٥٠
 ١ ٤ مشهد ١٥١
 ١ ٥ همدان ١٥٢
 ٠ ٤ ياسوج ١٥٣
 ٠ ٤ يزد ١٥٤
١٥٥ 

 ش پزشكيآموز

 ١ ٣ ايران
 ١ ٣ تهران ١٥٦
 ١ ١ شيراز ١٥٧
 ٠ ٥ كرمان ١٥٨
 ٢ ٤ مشهد ١٥٩
برنامه ريزي يادگيري  ١٦٠

الكترونيكي در علوم 
 پزشكي

 ٦ ٠ تهران
 ١٠ ٠ شهيدبهشتي ١٦١
 ١٥ ٠ شيراز ١٦٢
 ٥ ٨ ايران بهداشت روان ١٦٣

بهداشت  -بهداشت محيط  ١٦٤
  ٠ ٣ يزد پرتوها

سم  -بهداشت محيط  ١٦٥
 شناسي محيط

 ٢ ٣ اصفهان
 ٠ ٣ كرمان ١٦٦
١٦٧ 

بهداشت و ايمني مواد 
 غذايي

 

 ٢ ٣ اصفهان

١٦٨ 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
١٢ ٠  

 ٤ ٢ بقيه اله ١٦٩
 ٤نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ٢

يروهای مسلح (ارتش، ناجا و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر ن
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٤ تبريز ١٧٠
 ٠ ٣ تهران ١٧١
 ١ ٥ زنجان ١٧٢
 ١ ٣ شيراز ١٧٣
 ٠ ٤ فسا ١٧٤
 ١ ٣ قزوين ١٧٥
 ٢ ٥ كرمانشاه ١٧٦
 ٢ ٤ مشهد ١٧٧
 ٢ ٦ همدان ١٧٨



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦٨ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

 ٣ ٥ يزد ١٧٩
١٨٠ 

 بينائي سنجي
 ٢ ٢ ايران

 ٢ ٢ شهيدبهشتي ١٨١
 ١ ٤ مشهد ١٨٢
١٨٣ 

 بيوشيمي باليني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢ ٤ اراك
 ٠ ٤ اردبيل ١٨٤
 ١ ٣ اصفهان ١٨٥
 ٠ ٣ اهواز ١٨٦
 ٢ ٥ ايران ١٨٧
 ٢ ٤ ايالم ١٨٨

آزاد اسالمی واحد  ١٨٩
  ٥ ٠ شاهرود

 ١ ٣ بابل ١٩٠

 ٣ ١ بقيه اله ١٩١
 ٣نيروی رسمی سپاه برادر و  نفر مرد ظرفيت عادی از ١

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٣ بندرعباس ١٩٢
 ٢ ٣ بوشهر ١٩٣
 ٢ ٤ بيرجند ١٩٤
 ٢ ٤ تبريز ١٩٥
 ١ ٥ تربيت مدرس ١٩٦
 ١ ٤ تهران ١٩٧
 ٢ ٤ رفسنجان ١٩٨
 ٠ ٥ دانزاه ١٩٩
 ١ ٤ زنجان ٢٠٠
 ١ ٢ شهركرد ٢٠١
 ٣ ٤ شهيدبهشتي ٢٠٢
 ٢ ٢ شيراز ٢٠٣
 ٠ ٣ فسا ٢٠٤
 ٢ ٣ قزوين ٢٠٥
 ٢ ٢ كاشان ٢٠٦
 ١ ٣ كردستان ٢٠٧
 ٢ ٣ كرمان ٢٠٨
 ٢ ٤ كرمانشاه ٢٠٩
 ٢ ٤ گلستان ٢١٠
 ٢ ٤ لرستان ٢١١
 ٢ ٤ مازندران ٢١٢
 ١ ٣ مشهد ٢١٣
 ١ ٤ همدان ٢١٤
 ٠ ٤ ياسوج ٢١٥
 ٣ ٤ يزد ٢١٦

پدافند غيرعامل در نظام  ٢١٧
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و  ٥ ٥ ٠ بقيه اله سالمت

 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی
٢١٨ 

 پرستاري اورژانس
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد ٢ ٣ ارتش
 ٣ ٣ اردبيل ٢١٩
 ٣ ٥ البرز ٢٢٠
 ٢ ٣ ايران ٢٢١

 ٦ ٢ بقيه اله ٢٢٢
 ٦نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٣ بيرجند ٢٢٣
 ٤ ٤ تبريز ٢٢٤

شروع به تحصيل پذیرفته شدگان این رشته نيمسال دوم خواهد  ١ ٣ زنجان ٢٢٥
 بود

 ٣ ٣ سبزوار ٢٢٦
 ١ ٣ سمنان ٢٢٧
 ٥ ٤ شهيدبهشتي ٢٢٨
 ١ ٣ قم ٢٢٩
 ٠ ٤ كردستان ٢٣٠
 ٢ ٤ كرمانشاه ٢٣١
 ٠ ٤ گيالن ٢٣٢
 ٢ ٣ لرستان ٢٣٣
 ٥ ٦ مازندران ٢٣٤
 ٠ ٤ يزد ٢٣٥
 ٤ ٣ ايران خشيپرستاري توانب ٢٣٦



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦٩ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

علوم بهزيستي و  ٢٣٧
  ١ ٣ توانبخشي

٢٣٨ 

 
 
 

 جراحي -پرستاري داخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢ ٣ اراك
 ٣ ٣ اردبيل ٢٣٩
 ٣ ٤ اروميه ٢٤٠
 ٤ ٤ اصفهان ٢٤١
 ٣ ٥ اهواز ٢٤٢
 ٥ ٤ ايالم ٢٤٣

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٤
  ١٣ ٠ اروميه

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٥
  ١٥ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٦
  ١٥ ٠ خوراسگان

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٧
  ١٠ ٠ کرمان

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٨
  ٩ ٠ نجف آباد

آزاد اسالمی واحد  ٢٤٩
  ١٢ ٠ یزد

 ٦ ٢ بقيه اله ٣٠٠
 ٦نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ٢

مسلح (ارتش، ناجا و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٣ ٣ بندرعباس ٢٥٠
 ٢ ٣ بوشهر ٢٥١
 ٠ ٣ بيرجند ٢٥٢
 ٢ ١٣ تبريز ٢٥٣
 ٥ ٦ تهران ٢٥٤
 ٣ ٦ جهرم ٢٥٥
 ٤ ٣ رفسنجان ٢٥٦
 ٥ ٦ زابل ٢٥٧
 ٤ ٥ زاهدان ٢٥٨

این رشته نيمسال دوم خواهد شروع به تحصيل پذیرفته شدگان  ١ ٣ زنجان ٢٥٩
 بود

 ٣ ٣ سبزوار ٢٦٠
 ٥ ٣ شهركرد ٢٦١
 ٥ ٥ شهيدبهشتي ٢٦٢
 ٤ ٤ شيراز ٢٦٣
 ١ ٣ فسا ٢٦٤
 ٤ ٥ كاشان ٢٦٥
 ٣ ٣ كردستان ٢٦٦
 ٣ ٦ كرمان ٢٦٧
 ٣ ٣ كرمانشاه ٢٦٨
 ٤ ٤ گناباد ٢٦٩
 ٣ ٤ گيالن ٢٧٠
 ٢ ٣ لرستان ٢٧١
 ٣ ٤ مشهد ٢٧٢
 ٣ ٤ همدان ٢٧٣
 ١ ٣ ياسوج ٢٧٤
٢٧٥  

 
 
 
 
 
 
 

 پرستاري سالمندي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣ ٣ ايران
 ٤ ٤ ايالم ٢٧٦
 ١ ٣ بابل ٢٧٧

بجنورد (خراسان  ٢٧٨
  ٢ ٣ شمالي)

 ٢ ٣ تهران ٢٧٩
 ٤ ٥ رفسنجان ٢٨٠
 ٣ ٣ سبزوار ٢٨١
 ٥ ٦ شاهد ٢٨٢
 ٢ ٣ شاهرود ٢٨٣
 ٣ ٢ شهيدبهشتي ٢٨٤

علوم بهزيستي و  ٢٨٥
  ١ ٣ توانبخشي

 ٢ ٣ قزوين ٢٨٦
 ٤ ٥ كاشان ٢٨٧
 ٢ ٣ كرمانشاه ٢٨٨
 ٣ ٣ گلستان ٢٨٩



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٨آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٧٠ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٢٩٠  
 
 

 پرستاري سالمنديادامه 
 
 

 ٣ ٣ گناباد
 محل تحصيل : دانشکده پرستاری ، مامایی و پيراپزشکی لنگرود ٢ ٣ گيالن ٢٩١
 ١ ٣ لرستان ٢٩٢
 ٤ ٣ زندرانما ٢٩٣
 ١ ٣ مشهد ٢٩٤
 ٢ ٦ يزد ٢٩٥
٢٩٦ 

 
 

 پرستاري سالمت جامعه
 
 
 
 
 
 

 ٢ ٣ اصفهان
 ١ ٣ اهواز ٢٩٧

آزاد اسالمی واحد  ٢٩٨
  ١٥ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٢٩٩
  ١٥ ٠ خوراسگان

 ١ ٣ بيرجند ٣٠١
 ٢ ٣ تبريز ٣٠٢
 ٠ ٣ تهران ٣٠٣
 ١ ٣ زنجان ٣٠٤
 ٥ ٣ شهيدبهشتي ٣٠٥
 ٢ ٢ شيراز ٣٠٦

علوم بهزيستي و  ٣٠٧
  ١ ٣ توانبخشي

 ٣ ٣ كرمان ٣٠٨
 ٣ ٤ گناباد ٣٠٩
 ٣ ٣ گيالن ٣١٠
 ١ ٣ مشهد ٣١١
 ٢ ٣ همدان ٣١٢
 ٠ ٣ ياسوج ٣١٣
٣١٤ 

 پرستاري كودكان

 ١ ٣ اراك
 ٢ ٣ اصفهان ٣١٥
 ٣ ٣ اهواز ٣١٦

احد آزاد اسالمی و ٣١٧
  ١٥ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٣١٨
  ١٥ ٠ خوراسگان

آزاد اسالمی واحد  ٣١٩
  ١٠ ٠ علی آباد کتول

 ٢ ٢ بوشهر ٣٢٠
 ١ ٣ تبريز ٣٢١
 ١ ٣ تهران ٣٢٢
 ٣ ٤ زاهدان ٣٢٣
 ١ ٣ سمنان ٣٢٤
 ١ ٣ شهركرد ٣٢٥
 ٢ ٢ شهيدبهشتي ٣٢٦
 ٣ ٣ گيالن ٣٢٧
 ٢ ٣ نلرستا ٣٢٨
 ١ ٣ مشهد ٣٢٩
 ٣ ٤ همدان ٣٣٠
 ٠ ٣ ياسوج ٣٣١
٣٣٢  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه
 
 
 
 
 
 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد ٢ ٣ ارتش
 ٣ ٣ اراك ٣٣٣
 ٣ ٣ اردبيل ٣٣٤
 ٣ ٤ اروميه ٣٣٥
 ٣ ٣ اصفهان ٣٣٦
 ٢ ٣ اهواز ٣٣٧

آزاد اسالمی واحد  ٣٣٨
  ١٥ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٣٣٩
  ١٢ ٠ یزد

 ٦ ٢ بقيه اله ٣٤٠
 ٦نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٣ ٣ هرانت ٣٤١
 ٤ ٣ رفسنجان ٣٤٢
 ٣ ٤ زاهدان ٣٤٣
 ١ ٣ زنجان ٣٤٤
 ٣ ٣ سبزوار ٣٤٥
 ١ ٣ سمنان ٣٤٦
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٧١ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٣٤٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه

 ٥ ٦ شاهد
 ٢ ٣ شاهرود ٣٤٨
 ٥ ٣ شهركرد ٣٤٩
 ٣ ٣ شهيدبهشتي ٣٥٠
 ٣ ٣ شيراز ٣٥١
 ١ ٣ قزوين ٣٥٢
 ٤ ٥ كاشان ٣٥٣
 ٣ ٣ كردستان ٣٥٤
 ٥ ٤ كرمان ٣٥٥
 ٢ ٥ كرمانشاه ٣٥٦
 ٣ ٣ گلستان ٣٥٧
 ٤ ٤ گناباد ٣٥٨
 ٣ ٤ گيالن ٣٥٩
 ٢ ٣ لرستان ٣٦٠
 ٥ ٦ مازندران ٣٦١

مركز قلب شهيد  ٣٦٢
  ١ ١٨ رجايي

 ٢ ٣ مشهد ٣٦٣
 ٣ ٤ همدان ٣٦٤

شروع به تحصيل پذیرفته شدگان این رشته نيمسال دوم خواهد  ٢ ٨ يزد ٣٦٥
 بود

٣٦٦ 

پرستاري مراقبت هاي ويژه 
 نوزادان

 

 ٢ ٣ ايران
 ٢ ٣ بابل ٣٦٧
 ٢ ٣ تبريز ٣٦٨
 ٢ ٣ تهران ٣٦٩
 ٣ ٣ شهيدبهشتي ٣٧٠
 ١ ٣ شيراز ٣٧١
 ٢ ٣ كرمان ٣٧٢
 ١ ٣ مشهد ٣٧٣
 ٢ ٥ يزد ٣٧٤

 ٥ ٢ بقيه اله پرستاري نظامي ٣٧٥
 ٥ر و نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه براد ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

٣٧٦ 

 تاريخ علوم پزشكي

 ١ ٢ اراك
 ١ ٢ بابل ٣٧٧
 ١ ٢ تبريز ٣٧٨
 ١ ٣ شاهد ٣٧٩
 ٠ ٣ قم ٣٨٠
 ٢ ٣ مازندران ٣٨١
 ترکيبات طبيعی دارویی، ٨٥٠

 دریایی
 ٠ ٨ اهواز

 ٢ ٤ مازندران ٨٥١
٣٨٢ 

 تغذیه بالينی

 ٢ ٤ تبريز
 ١ ٣ تهران ٣٨٣
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٣٨٤
 ١ ٣ شيراز ٣٨٥
تكنولوژي آموزشي در علوم  ٣٨٦

 پزشكي
 ٤ ٠ تهران

 ٢ ٤ مشهد ٣٨٧
٣٨٨ 

 تكنولوژي گردش خون

 ١ ٤ اصفهان

مركز قلب شهيد  ٣٨٩
  ٠ ٩ رجايي

 ١ ٢ مشهد ٣٩٠
 ٠ ٢ ديز ٣٩١
٣٩٢ 

حشره شناسي پزشكي و 
 مبارزه با ناقلين

 

 ٠ ٥ اروميه
 ١ ٤ اهواز ٣٩٣
 ١ ٣ تربيت مدرس ٣٩٤
 ١ ٣ تهران ٣٩٥
 ٠ ٢ زنجان ٣٩٦
 ١ ٢ شيراز ٣٩٧
 ٣ ٣ مازندران ٣٩٨
 ١ ٣ همدان ٣٩٩
خون شناسي  ٤٠٠

آزمايشگاهي و بانك خون 
 (هماتولوژي)

 
 
 

 ١ ٤ اهواز
 ١ ٢ ايران ٤٠١
 ١ ٢ بوشهر ٤٠٢
 ٢ ٤ بيرجند ٤٠٣
 ١ ٥ تربيت مدرس ٤٠٤
 ١ ٣ تهران ٤٠٥
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٧٢ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٤٠٦  
 

 ادامه 
سي خون شنا

آزمايشگاهي و بانك خون 
 (هماتولوژي)

سازمان انتقال خون 
  ١ ٦ ايران

 ٣ ٣ شهيدبهشتي ٤٠٧
 ٣ ٣ شيراز ٤٠٨
 ١ ٥ كرمان ٤٠٩
 ٢ ٤ مشهد ٤١٠
٤١١ 

يولوژي و حفاظت راديوب
 پرتويي

 ١ ٣ ايران
 ١ ٢ بابل ٤١٢
 ٢ ٤ شيراز ٤١٣
 ١ ٣ كرمانشاه ٤١٤
 ٠ ٥ مشهد ٤١٥
٤١٦ 

 رفاه اجتماعي
 ٢ ٤ اصفهان

علوم بهزيستي و  ٤١٧
  ٣ ٩ توانبخشي

٤١٨ 

 
 روان پرستاري

 
 
 
 
 
 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد ٢ ٣ ارتش
 ٢ ٣ اروميه ٤١٩
 ٢ ٣ اصفهان ٤٢٠
 ٢ ٣ اهواز ٤٢١

آزاد اسالمی واحد  ٤٢٢
  ١٥ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٤٢٣
  ١٥ ٠ خوراسگان

 ١ ٢ بوشهر ٤٢٤
 ١ ٣ بيرجند ٤٢٥
 ١ ٣ تهران ٤٢٦
 ٢ ٤ زاهدان ٤٢٧
 ٢ ٢ شهيدبهشتي ٤٢٨
 ١ ٢ شيراز ٤٢٩

علوم بهزيستي و  ٤٣٠
  ٢ ٢ توانبخشي

 ٢ ٣ قزوين ٤٣١
 ٣ ٣ كاشان ٤٣٢
 ٢ ٣ كرمان ٤٣٣
 ٢ ٣ كرمانشاه ٤٣٤
 ٤ ٣ مازندران ٤٣٥
 ١ ٣ مشهد ٤٣٦
 ٣ ٤ همدان ٤٣٧
 ٠ ٣ ياسوج ٤٣٨
٤٣٩ 

 روانشناسي باليني

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد ٣ ٤ ارتش
 ٤ ٨ ايران ٤٤٠

 ٢ ٢ بقيه اله ٤٤١
 ٢نيروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عادی از  ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٤ ٨ زاهدان ٤٤٢
 ١ ٦ زنجان ٤٤٣
 ٢ ٤ شهيدبهشتي ٤٤٤

علوم بهزيستي و  ٤٤٥
  ٣ ٧ توانبخشي

 ٢ ٨ كاشان ٤٤٦
 ٢ ٨ كرمانشاه ٤٤٧
 ٢ ٤ مشهد ٤٤٨

روانشناسی بالينی کودک  ٤٤٩
 و نوجوان

علوم بهزيستي و 
  ٢ ٤ توانبخشي

 ١ ٤ اصفهان روانشناسی سالمت ٤٥٠
 ١ ٥ ايران ٤٥١
٤٥٢  

 
 
 
 
 
 
 

 زيست فن آوري پزشكي
 
 

 ٢ ٣ اراك
 ٢ ٦ ايران ٤٥٣

آزاد اسالمی واحد  ٤٥٤
  ٨ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٤٥٥
  ٨ ٠ خوراسگان

 ١ ٢ بابل ٤٥٦

بجنورد (خراسان  ٤٥٧
  ٢ ٤ شمالي)

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و  ٥ ٥ ٠ بقيه اله ٤٥٨
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی
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٧٣ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٤٥٩  
 
 
 

 ادامه 
 زيست فن آوري پزشكي

 ٢ ٦ بيرجند
 ٣ ٦ تبريز ٤٦٠
 ١ ٣ تهران ٤٦١
 ٠ ٣ زنجان ٤٦٢

سازمان انتقال خون  ٤٦٣
  ١ ٣ ايران

 ١ ٦ شاهرود ٤٦٤
 ٢ ٤ شهركرد ٤٦٥
 ٣ ٣ شيراز ٤٦٦
 ٠ ٥ فسا ٤٦٧
 ١ ٣ قزوين ٤٦٨
 ٠ ٦ كرمانشاه ٤٦٩
 ٣ ٧ گلستان ٤٧٠
 محل تحصيل : دانشکده پرستاری مامایی و پيراپزشکی لنگرود ٢ ٤ گيالن ٤٧١
 ٢ ٥ لرستان ٤٧٢
 ٣ ٥ مازندران ٤٧٣
 ١ ٦ مشهد ٤٧٤
 ١ ٥ همدان ٤٧٥
 ٦ ٦ يزد ٤٧٦
٤٧٧ 

 
 ژنتيك انساني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١ ٣ اصفهان
 ١ ٤ اهواز ٤٧٨
 ١ ٤ ايران ٤٧٩
 ٠ ٢ بابل ٤٨٠

 ٢ ١ بقيه اله ٤٨١
 ٢نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ١

های مسلح (ارتش، ناجا و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيرو
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ١ ٣ بندرعباس ٤٨٢
 ١ ٤ تربيت مدرس ٤٨٣
 ١ ٣ تهران ٤٨٤
 ٠ ٢ زنجان ٤٨٥
 ١ ٢ شهركرد ٤٨٦
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٤٨٧
 ٢ ٢ شيراز ٤٨٨

علوم بهزيستي و  ٤٨٩
  ١ ٤ توانبخشي

 ٠ ٣ كرمان ٤٩٠
 ١ ٤ گلستان ٤٩١
 ١ ٣ مشهد ٤٩٢
 ١ ٣ يزد ٤٩٣
 ١ ٢ شيراز ژورناليسم پزشکی ٤٩٤
٤٩٥ 

 سالمت سالمندي

 ١ ٣ بابل
 ١ ٥ تبريز ٤٩٦
 ٠ ٤ تهران ٤٩٧
 ١ ٢ شهيدبهشتي ٤٩٨
 ٢ ٣ شيراز ٤٩٩

علوم بهزيستي و  ٥٠٠
  ١ ٥ توانبخشي

 ٠ ٥ يزد ٥٠١
 ٠ ٨ تبريز سالمت و ترافيک ٥٠٢
٨٤٢ 

 شناسیسم 
 

 ١ ٣ اصفهان
 ٠ ٥ اهواز ٨٤١

آزاد اسالمی واحد  ٨٤٣
  ٨ ٠ تهران پزشکی

 ١ ٣ بابل ٨٤٤
 ١ ٣ تهران ٨٤٥
 ١ ٣ شيراز ٨٤٦
 ٢ ٥ کرمان ٨٤٧
 ٣ ٦ مازندران ٨٤٨
 ٤ ٦ همدان ٨٤٩
٥٠٣ 

 شنوائي شناسي

 ٠ ٥ ايران
 ١ ٤ تهران ٥٠٤
 ٢ ٢ شهيدبهشتي ٥٠٥

م بهزيستي و علو ٥٠٦
  ١ ٣ توانبخشي

 شيمی دارویی ٨٥٢
 

 ١ ٣ اصفهان
 ٠ ٤ اهواز ٨٥٣
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٧٤ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٨٥٤  
 

 شيمی داروییادامه 

آزاد اسالمی واحد 
  ١٠ ٠ تهران پزشکی

آزاد اسالمی واحد  ٨٥٥
  ٥ ٠ شهرضا

 ٠ ٣ زنجان ٨٥٦
٥٠٧ 

 علوم بهداشتي در تغذيه

 ٢ ٦ اصفهان
 ١ ٤ ايران ٥٠٨

٥٠٩ 
می واحد آزاد اسال

علوم و تحقيقات 
 تهران

١٥ ٠  

 ١ ٥ تهران ٥١٠
 ١ ٣ شيراز ٥١١
 ١ ٣ قزوين ٥١٢
 ١ ٣ يزد ٥١٣
٥١٤ 

 
 
 

 علوم تشريحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢ ٢ اراك
 ٠ ٤ اردبيل ٥١٥
 ٢ ٣ اروميه ٥١٦
 ٢ ٤ اصفهان ٥١٧
 ٠ ٤ اهواز ٥١٨
 ١ ٤ ايران ٥١٩
 ٠ ٣ ايالم ٥٢٠

د اسالمی واحد آزا ٥٢١
  ٥ ٠ تهران پزشکی

 ١ ٣ بابل ٥٢٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و  ٣ ٣ ٠ بقيه اله ٥٢٣
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٣ بيرجند ٥٢٤
 ٢ ٣ تبريز ٥٢٥
 ١ ٤ تهران ٥٢٦
 ٠ ٣ رفسنجان ٥٢٧
 ٠ ٥ زاهدان ٥٢٨
 ١ ٤ انزنج ٥٢٩
 ١ ٣ سمنان ٥٣٠
 ٢ ٢ شيراز ٥٣١
 ٢ ٢ قزوين ٥٣٢
 ١ ٤ كاشان ٥٣٣
 ٢ ٣ كردستان ٥٣٤
 ٠ ٤ كرمان ٥٣٥
 ٠ ٤ كرمانشاه ٥٣٦
 ٢ ٢ گلستان ٥٣٧
 ١ ٣ گيالن ٥٣٨
 ٢ ٢ لرستان ٥٣٩
 ١ ٣ مشهد ٥٤٠
 ١ ٣ همدان ٥٤١
 ٠ ٣ ياسوج ٥٤٢
 ٣ ٣ يزد ٥٤٣
٥٤٤ 

 لوم تغذيهع
 

 ٢ ٤ اروميه
 ٢ ٥ اصفهان ٥٤٥
 ٢ ٤ اهواز ٥٤٦
 ١ ٤ ايران ٥٤٧

٥٤٨ 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
١٥ ٠  

 ٣ ٨ تبريز ٥٤٩
 ١ ٥ تهران ٥٥٠
 ٠ ٥ زاهدان ٥٥١
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٥٥٢
 ١ ٣ شيراز ٥٥٣
 ١ ٣ كاشان ٥٥٤
 ١ ٥ كرمانشاه ٥٥٥
 ١ ٤ لرستان ٥٥٦
 ٢ ٥ مشهد ٥٥٧

علوم تغذيه در بحران و  ٥٥٨
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و  ٦ ٦ ٠ بقيه اله حوادث غيرمترقبه

 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 علوم و صنايع غذائي ٥٥٩
 

آزاد اسالمی واحد 
  ١٢ ٠قيقات علوم و تح
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٧٥ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

 
 

 علوم و صنايع غذائيادامه 

 تهران
 ٢ ٥ تبريز ٥٦٠
 ٢ ٥ كرمانشاه ٥٦١
 ٣ ٥ يزد ٥٦٢
٥٦٣ 

 فناوري اطالعات سالمت

 ٢ ٤ اروميه
 ٠ ٢ اصفهان ٥٦٤
 ١ ٤ ايران ٥٦٥
 ٢ ٤ تبريز ٥٦٦
 ١ ٣ تهران ٥٦٧
 ٢ ٢ شيراز ٥٦٨
 ٠ ٤ كرمان ٥٦٩
 ١ ٤ مشهد ٥٧٠
٥٧١ 

فناوري تصوير برداري 
 يپزشك

 ١ ٣ اصفهان
 ١ ٣ ايران ٥٧٢
 ١ ٣ تهران ٥٧٣
 ٠ ٤ مشهد ٥٧٤
٥٧٥ 

 فيزيك پزشكي

 ١ ٤ اروميه
 ١ ٤ اصفهان ٥٧٦
 ١ ٣ اهواز ٥٧٧
 ٢ ٤ تبريز ٥٧٨
 ١ ٤ تربيت مدرس ٥٧٩
 ١ ٣ تهران ٥٨٠
 ٠ ٤ سمنان ٥٨١
 ١ ٣ شيراز ٥٨٢
 ١ ٣ كاشان ٥٨٣
 ٠ ٤ كرمانشاه ٥٨٤
 ٠ ٥ مشهد ٥٨٥
 ٢ ٤ يزد ٥٨٦
٥٨٧ 

 فيزيوتراپي

 ٢ ٤ اصفهان
 ٢ ٤ اهواز ٥٨٨
 ١ ٥ ايران ٥٨٩
 ٢ ٤ بابل ٥٩٠
 ٢ ٤ تبريز ٥٩١
 ١ ٥ تربيت مدرس ٥٩٢
 ١ ٤ تهران ٥٩٣
 ٢ ٦ زاهدان ٥٩٤
 ٢ ٤ سمنان ٥٩٥
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٥٩٦
 ٢ ٤ شيراز ٥٩٧

و علوم بهزيستي  ٥٩٨
  ٢ ٥ توانبخشي

 ١ ٥ مشهد ٥٩٩
٦٠٠ 

 فيزيوتراپي ورزشي

 ١ ٤ اهواز
 ١ ٣ ايران ٦٠١
 ٠ ٤ تهران ٦٠٢
 ١ ٤ سمنان ٦٠٣
 ٢ ٣ شيراز ٦٠٤
٦٠٥  

 
 
 

 فيزيولوژي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢ ٣ اراك
 ٠ ٢ اردبيل ٦٠٦
 ٢ ٢ اروميه ٦٠٧
 ١ ٢ اصفهان ٦٠٨
 ٠ ٢ اهواز ٦٠٩
 ٢ ٢ ايران ٦١٠

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و  ٢ ٢ ٠ بقيه اله ٦١١
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٢ بندرعباس ٦١٢
 ١ ٢ تبريز ٦١٣
 ١ ٢ تهران ٦١٤
 ٠ ٢ رفسنجان ٦١٥
 ٠ ٢ زاهدان ٦١٦
 ٢ ٢ سبزوار ٦١٧
 ٠ ٢ منانس ٦١٨
 ٢ ٢ شاهد ٦١٩
 ٢ ٢ شيراز ٦٢٠
 ٠ ٢ فسا ٦٢١
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 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٦٢٢  
 
 
 
 
 

 فيزيولوژيادامه 

 ١ ٢ كاشان
 ٢ ٢ كردستان ٦٢٣
 ٠ ٢ كرمانشاه ٦٢٤
 ٢ ٢ گيالن ٦٢٥
 ٢ ٢ لرستان ٦٢٦
 ١ ٢ مشهد ٦٢٧
 ٢ ٢ همدان ٦٢٨
 ٢ ٢ يزد ٦٢٩
٦٣٠ 

 قارچ شناسي پزشكي

 ٢ ٤ اصفهان
 ٠ ٤ اهواز ٦٣١
 ١ ٥ بيت مدرستر ٦٣٢
 ٠ ٤ تهران ٦٣٣
 ٢ ٣ شيراز ٦٣٤
 ٠ ٢ كرمان ٦٣٥
 ٢ ٤ مازندران ٦٣٦
 ١ ٢ مشهد ٦٣٧
٦٣٨ 

 كاردرماني

 ٢ ٥ ايران
 ١ ٣ تهران ٦٣٩
 ٣ ٣ شهيدبهشتي ٦٤٠

علوم بهزيستي و  ٦٤١
  ٤ ٦ توانبخشي

٦٤٢ 

كتابداري و اطالع رساني 
 پزشكي

 ٠ ٥ اصفهان
 ٢ ٤ زاهوا ٦٤٣
 ٢ ٦ ايران ٦٤٤
 ٠ ٦ بوشهر ٦٤٥
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٦٤٦
 ٠ ٥ كرمان ٦٤٧
 ٢ ٦ همدان ٦٤٨
کنترل مواد خوراکی و  ٨٥٧

 آشاميدنی
 ٠ ٦ اهواز

 ٢ ٤ تبریز ٨٥٨
٦٤٩ 

 
 گفتار درماني

 
 

 ٢ ٤ اصفهان
 ٢ ٤ اهواز ٦٥٠
 ١ ٤ ايران ٦٥١
 ١ ٤ تهران ٦٥٢

يستي و علوم بهز ٦٥٣
  ٢ ٥ توانبخشي

 ١ ٥ مشهد ٦٥٤
٦٥٥ 

 مامايي

 ٣ ٦ اصفهان
 ٣ ١٥ اهواز ٦٥٦
 ٤ ٦ ايران ٦٥٧
 ٢ ١٤ تبريز ٦٥٨
 ١ ٥ تربيت مدرس ٦٥٩
 ٥ ١٠ تهران ٦٦٠
 ٢ ٤ رفسنجان ٦٦١

محل تحصيل : دانشکده پرستاری و مامایی شهيد بهشتی  ٢ ٣ شهيدبهشتي ٦٦٢
 رشت

 ٢ ٢ شيراز ٦٦٣
 ٢ ٥ كردستان ٦٦٤
 ٢ ٥ گناباد ٦٦٥
 ٢ ٦ گيالن ٦٦٦
 ٢ ٨ مشهد ٦٦٧

علوم بهزيستي و  مددكاري اجتماعي ٦٦٨
  ٤ ٩ توانبخشي

٦٦٩ 

 مديريت توانبخشي

 ٠ ٤ اهواز
 ٣ ٥ ايران ٦٧٠

علوم بهزيستي و  ٦٧١
  ٣ ٨ توانبخشي

٦٧٢  
 
 
 

مديريت خدمات بهداشتي 
 درماني

 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد ٢ ٦ ارتش
 ٢ ٤ اصفهان ٦٧٣
 ٢ ٥ اهواز ٦٧٤
 ٢ ٩ ايران ٦٧٥

آزاد اسالمی واحد  ٦٧٦
  ١٢ ٠ الکترونيکی

آزاد اسالمی واحد  ٦٧٧
  ١٢ ٠ تهران پزشکی

 ١٢ ٠آزاد اسالمی واحد  ٦٧٨
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٧٧ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

 
 
 
 
 
 

مديريت خدمات ادامه 
 بهداشتي درماني

 
 

 تهران جنوب

د اسالمی واحد آزا ٦٧٩
  ١٢ ٠ تهران شمال

آزاد اسالمی واحد  ٦٨٠
  ١٢ ٠ ساری

آزاد اسالمی واحد  ٦٨١
  ٨ ٠ سمنان

آزاد اسالمی واحد  ٦٨٢
  ٨ ٠ شهرکرد

٦٨٣ 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
١٥ ٠  

آزاد اسالمی واحد  ٦٨٤
  ٨ ٠ مرودشت

 ٤ ٢ بقيه اله ٦٨٥
 ٤دی از نيروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عا ٢

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٤ تبريز ٦٨٦
 ١ ٥ تهران ٦٨٧
 ٢ ٦ زاهدان ٦٨٨
 ٥ ٠ شهيدبهشتي ٦٨٩
 ٢ ٣ شيراز ٦٩٠
 ٢ ٣ قزوين ٦٩١
 ٠ ٨ كرمان ٦٩٢
 ٣ ٦ درانمازن ٦٩٣
 ١ ٦ مشهد ٦٩٤
 ٣ ٦ يزد ٦٩٥
٦٩٦ 

مديريت سالمت ،ايمني و 
 )HSEمحيط زيست (

 ٢ ٤ اصفهان
 ٢ ٤ تبريز ٦٩٧
 ١ ٥ زنجان ٦٩٨
 ٢ ٣ شهيدبهشتي ٦٩٩
 ١ ٣ شيراز ٧٠٠
 ٢ ٤ كاشان ٧٠١
 ٢ ٤ همدان ٧٠٢

  ١ ٤ يزد ٧٠٣
٧٠٤ 

 
 مدیریت پرستاری

 

 ٣ ٣ ايران
 ١ ٢ تهران ٧٠٥
 ١ ٢ مشهد ٧٠٦
 ٢ ٣ همدان ٧٠٧
٧٠٨ 

 مشاوره در مامايي
 

 ٢ ٥ اراك
 ٣ ٥ اروميه ٧٠٩
 ٦ ٦ البرز ٧١٠
 ٣ ٦ اهواز ٧١١
 ٢ ٣ ايران ٧١٢
 ٣ ٦ بابل ٧١٣
 ١ ٨ تبريز ٧١٤
 ٢ ٦ زاهدان ٧١٥
 ٢ ٨ زنجان ٧١٦
 ٠ ٦ شاهرود ٧١٧
 ١ ٣ قزوين ٧١٨
 ٠ ٦ رمانك ٧١٩
 ٣ ٧ كرمانشاه ٧٢٠
 ٤ ٨ گلستان ٧٢١
 ٤ ٧ مازندران ٧٢٢
 ٢ ٤ مشهد ٧٢٣
 ٤ ٨ همدان ٧٢٤
 ١ ٨ يزد ٧٢٥
٧٢٦  

 
 
 
 

 ايمهندسي بهداشت حرفه
 
 

 ٠ ٣ اروميه
 ٢ ٤ اصفهان ٧٢٧
 ١ ٣ اهواز ٧٢٨
 ١ ٤ ايران ٧٢٩
 ١ ٣ تبريز ٧٣٠
 ١ ٤ تربيت مدرس ٧٣١
 ٢ ٦ تهران ٧٣٢
 ١ ٣ زنجان ٧٣٣
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 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٧٣٤  
 
 

مهندسي بهداشت ادامه 
 ايحرفه

 ٢ ٣ شهيدبهشتي
 ١ ٣ شيراز ٧٣٥
 ١ ٣ قزوين ٧٣٦
 ١ ٣ كرمان ٧٣٧
 ١ ٣ كرمانشاه ٧٣٨
 ١ ٣ مازندران ٧٣٩
 ١ ٧ همدان ٧٤٠
 ٢ ٤ يزد ٧٤١
٧٤٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهندسي بهداشت محيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠ ٣ اردبيل
 ٠ ٣ اروميه ٧٤٣
 ٢ ٤ اصفهان ٧٤٤
 ٢ ٣ البرز ٧٤٥
 ٣ ٤ اهواز ٧٤٦
 ٣ ٣ ايران ٧٤٧

آزاد اسالمی واحد  ٧٤٨
  ٣ ٠ تهران پزشکی

 ٢ ١ بقيه اله ٧٤٩
 ٢نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ١

مسلح (ارتش، ناجا و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ٢ ٣ بندرعباس ٧٥٠
 ١ ٣ بوشهر ٧٥١
 ٢ ٣ بيرجند ٧٥٢
 ٢ ٤ تبريز ٧٥٣
 ١ ٣ تربيت مدرس ٧٥٤
 ١ ٣ تهران ٧٥٥
 ٢ ٣ زاهدان ٧٥٦
 ١ ٣ زنجان ٧٥٧
 ١ ٣ سبزوار ٧٥٨
 ١ ٣ سمنان ٧٥٩
 ٠ ٣ شهركرد ٧٦٠
 ٣ ٣ شهيدبهشتي ٧٦١
 ٢ ٣ شيراز ٧٦٢
 ١ ٣ قزوين ٧٦٣
 ١ ٣ قم ٧٦٤
 ١ ٣ كاشان ٧٦٥
 ١ ٣ كردستان ٧٦٦
 ٠ ٣ كرمان ٧٦٧
 ٣ ٤ كرمانشاه ٧٦٨
 ٢ ٢ گناباد ٧٦٩
 ١ ٣ گيالن ٧٧٠
 ٢ ٣ لرستان ٧٧١
 ٢ ٤ مازندران ٧٧٢
 ١ ٤ مشهد ٧٧٣
 ٢ ٤ همدان ٧٧٤
 ٠ ٣ ياسوج ٧٧٥
 ١ ٣ يزد ٧٧٦

٧٧٧ 
 -مهندسي بهداشت محيط 
مديريت بهره برداري و 

 نگهداري تاسيسات
  ٢ ٤ همدان

٧٧٨ 
 -مهندسي بهداشت محيط 

 مديريت پسماند

 ٢ ٣ تبريز
 ٢ ٢ شهيدبهشتي ٧٧٩
 ١ ٢ يزد ٧٨٠
٧٨١ 

مهندسي پزشكي 
 (بيوالكتريك)

 ٠ ١٠ اصفهان

آزاد اسالمی واحد  ٧٨٢
  ٤ ٠ سمنان

 ٢ ٤ تبريز ٧٨٣
 ١ ٣ تهران ٧٨٤
 ٤ ٣ شهيدبهشتي ٧٨٥
 ٢ ٢ شيراز ٧٨٦
 ٠ ٧ كرمانشاه ٧٨٧

مهندسي پزشكي(زيست  ٧٨٨
  ٠ ٦ اصفهان مواد)

٧٨٩  
 
 

 ميكروب شناسي

 ٢ ٢ اراك
 ٠ ٤ اردبيل ٧٩٠
 ١ ٣ اروميه ٧٩١
 ١ ٤ اصفهان ٧٩٢
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٧٩ 
 

 های اوليه)های پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش آنها (رشته محلليست اوليه دانشگاه : ٧جدول شماره 
شهریه  عادی دانشگاه رشته ردیف

 توضيحات پرداز

٧٩٣  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكروب شناسيادامه 
 
 

 ١ ٢ البرز
 ١ ٣ اهواز ٧٩٤
 ١ ٢ ايالم ٧٩٥
 ١ ٢ بابل ٧٩٦

 ٣ ١ بقيه اله ٧٩٧
 ٣نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ١

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشی

 ١ ٢ بوشهر ٧٩٨
 ١ ٣ يزتبر ٧٩٩
 ١ ٣ تهران ٨٠٠
 ١ ٢ زاهدان ٨٠١
 ١ ٢ زنجان ٨٠٢
 ١ ٤ شاهد ٨٠٣
 ١ ٢ شهركرد ٨٠٤
 ١ ٣ شهيدبهشتي ٨٠٥
 ١ ٣ شيراز ٨٠٦
 ١ ٣ قزوين ٨٠٧
 ٠ ٢ كردستان ٨٠٨
 ٠ ٤ كرمان ٨٠٩
 ١ ٣ كرمانشاه ٨١٠
 ١ ٣ گلستان ٨١١
 ١ ٣ گيالن ٨١٢
 ١ ٣ مازندران ٨١٣
 ١ ٣ مشهد ٨١٤

موسسه سرم  ٨١٥
  ١ ٣ سازی رازی

 ١ ٣ همدان ٨١٦
 ٠ ٣ ياسوج ٨١٧
 ١ ٢ يزد ٨١٨
٨١٩ 

 نانوتكنولوژي پزشكي

 ٢ ٦ ايران

آزاد اسالمی واحد  ٨٢٠
  ١٠ ٠ تهران پزشکی

 ٤ ١ بقيه اله ٨٢١
نفرظرفيت  ٤نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  ١
ریه پرداز از سایر نيروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب شه

 قرارداد آموزشی
 ٢ ٦ تبريز ٨٢٢
 ٢ ٥ تهران ٨٢٣
 ١ ٤ زنجان ٨٢٤
 ١ ٤ شاهرود ٨٢٥
 ٢ ٣ شيراز ٨٢٦
 ٠ ٣ كرمانشاه ٨٢٧
 ٢ ٤ مازندران ٨٢٨
٨٢٩ 

 ويروس شناسي پزشكي

 ٠ ٢ اهواز
 ٢ ٣ ايران ٨٣٠
 ٠ ٢ تبريز ٨٣١
 ١ ٥ تربيت مدرس ٨٣٢
 ١ ٣ تهران ٨٣٣
 ١ ٢ شيراز ٨٣٤
 ٠ ٤ كرمان ٨٣٥
 ٣ ٦ گلستان ٨٣٦
 ٢ ٣ لرستان ٨٣٧
 ١ ٤ مشهد ٨٣٨

موسسه سرم  ٨٣٩
  ٢ ٤ سازی رازی

 ٠ ٣ همدان ٨٤٠
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 سمه تعاليب                    
  (توسط دانشگاه)   -----------------شماره       

 (توسط دانشگاه) -------------------تاريخ
 

  ١فرم شماره                    
مخصوص اعالم ميانگين معدل تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 

 عالی مراكز آموزش ودانشگاهها 
 ٩٨سال  متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد

 
 
 

 -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
 

   متولد سال: --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  

تا  -------------------رشته  ٩٨سال  كارشناسي ارشد مقطعآزمون  تقاضي شركت درم  -----------------فرزند ، ١٣/  /  

 --------------گرايش  ----------------رشته شبانه  □روزانه /□دوره كارشناسي  مقطعدر  □ ٣١/٦/٩٨ یا   ٣٠/١١/٩٧ □  تاريخ

  .خواهم شد فارغ التحصيلتا كنون، ------با تعداد واحدهاي گذارنده 

 فرماييد نسبت به تایيد مراتب به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل آيد. خواهشمندم دستور 

 ) ٠٩                     (شماره تلفن همراه   

 تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي 

 

 قسمت اول: توسط داوطلب تکميل شود

 .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکميل شود

 

 :بدينوسيله اعالم مي دارد

 ،١٣/  /     متولد سال: -----------------------كدملي:  --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------/خانم قايآ

/  /  ٣٠/١١/٩٧ □حداكثر تا تاريخ -----------كارشناسي ارشد رشته  مقطعتقاضي شركت در آزمون ،م-------------فرزند 

خواهد  فارغ التحصيل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------رشته  كارشناسي مقطعدر   ٣١/٦/٩٨□

------به حروف  -----------٢٠تا  ٠بر مبنای  و معدل كل واحدهاي گذرانده ------- تعداد واحدهاي گذارنده نامبرده تاكنون شد.

 ي باشد. م------------------

فاقدهر گونه اعتبار ديگروارزش  ه وشدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزآن گواهي صرفا" جهت اطالع  اين

 باشد.ترجمه مي

 معاون / مدير امور آموزشي
 یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

 امضا -مهر-نام و نام خانوادگی

 
 ات: تذكر

 شود.يهرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواهي م-١
 بایست ممهور به مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مهر یا مهر غير واضح، بی اعتبار خواهد بود.این فرم می-٢
هيه ترا پيش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  ٢شود،التحصيل میفارغ  ٣١/٦/٩٨//   ٣٠/١١/٩٧الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ -٣

مسئوليت عواقب ناشی از عدم  استنموده و قسمت اول فرم را تکميل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصيل خود ارائه دهد. بدیهی 
فرد خاطی طبق  دریافت این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با

  مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.
-را دریافت و پس از تکميل قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه می بایست هردو فرم تکميل شدهمی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی-٤

  وم نگهداری شود.باشد،یک نسخه به داوطلب عودت داده شده و نسخه دوم در پرونده داوطلب جهت ارائه در مواقع لز
ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایيد شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایيد وضعي -٥

 ت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواهد شد. رتاکيد می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دهد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیهی است شود، در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارغ ٣٠/١١/٩٧تا تاریخ  دانشجوی سال آخر که-٦

  تکميل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.قبل از ویرایش بایست برای این تغيير، مجدداً این فرم را می
تواندنسبت به ویرایش معدل خود ،اقدام کند. بدیهی است شود،در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارغ ٣١/٦/٩٨دانشجوی سال آخر که تا تاریخ  -٧

   بایست مجدداً این فرم را قبل ازویرایش تکميل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  برای این تغيير، می


