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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 ناپيقطع كارشناسرش 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 98سال  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 89 سال مهرماهآخر تا  ده،بندی اعالم ش

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

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

 .نخواهد بود

. و از آدرس شده استاعالم  5/9/97به تاریخ   2 الزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه

http://sanjeshp.ir    ،باشد.قابل دریافت میدر قسمت منابع  

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

  .ارسال نمايند

 

 آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
  

 شرايط عمومي : –الف  
 باشند : ياحل شغلو مر يليتحص ر در تمام ادواريزعمومی ط يشرا يدارا بایدمجاز به شركت در آزمون  نيداوطلب 

  اد به مواد مخدريو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم ييتواناو  سالمت از  يبرخوردار -1

 مختلف كشور  يمتداول در آزمونها يط عموميه شرايواجد كل -2

  يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ين مبياعتقاد به د -3

 ران يا ياسالم يخالفت با نظام جمهورو عدم م يرفتن قانون اساسيپذ -4

 از آنها  يمحارب و ملحد و هوادار يهابه احزاب و گروه يالتيتشك يعدم وابستگ -5

 يفرينه كيشينداشتن سوء پ -6

  يعدم اشتهار به فساد اخالق -7

 

 ب – شرايط اختصاصي :
 باشد:شرایط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر می

 

 : يليت تحصيوضع -1
 داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -1-1

، دکتری عمومي گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب با نشنامه كارشناسي، کارشناسی ارشددارا بودن دا -1-2

 هاي امتحااني كارشناساي ارشاد بار اسااس مادار  ماورد پاذيرش هار رشاتهرشته تحصيلی مورد تقاضا در رشته

های داخل یا خارج از کشور حسب تايياد وزارت بهداشات، ( از یکی از دانشگاه1ول شماره جد مطابق) امتحانی

تاا تااري  حاداکرر و ياا گاواهي مبناي بار فاارح التحصايلي وفنآوري يا وزارت علوم،تحقيقات درمان و آموزش پزشكي 

ر صورتي كه حاداكرر تاا آخر تنها د سالدانشجويان ) آخر سال برای دانشجویان مربوطهتوسط دانشگاه  31/6/89

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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کاه بعاد از تااری  ماذکور فاارح  افارادیفارح التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند باود.  31/6/89تاري  

 .(باشندالتحصيل خواهند شد مجاز به شرکت در آزمون نمی

در هر  کننددام نكه طبق مدار  مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اق انیداوطلب -1تبصره

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

 ادامه تحصيل محروم خواهند شد.

شناسي قيد گرديده منظور رشته مدر  مورد پذيرش مقطع کارشناسی ميكروببعنوان مرال اگر در رشته امتحاني، 

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

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

، داشتن سایر شرایطدان را در صورت های مربوط به دو رشته پرستاری مراقبتهای ویژه و ویژه نوزارشته محل

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

دارندگان مدرک معادل،  12/12/79ریزی علوم پزشکی طبق مصوبه یازدهمين جلسه شورای عالی برنامه -2تبصره 

ی که ارندگان مدرک تحصيلو همچنين د در مقطع کارشناسی 12کل کمتر از ميانگين  دارندگان، گواهی اتمام دوره

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

آیين نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شورای عالی برنامه  -2-2بند 

های علوم حصيل در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته رشتهمجاز به ادامه ت( 18/5/89ریزی علوم پزشکی 

  .باشندپزشکی نمی

شورای عالی انقالب فرهنگی، کليه دارندگان مدرک معادل ضمن  22/8/99تاری   771البته طبق مصوبه جلسه 

صوبه اند، حسب مورد از تسهيالت مهای مذکور راه یافتهبه دوره 1281تا  1277خدمت فرهنگيان که طی سالهای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، برای ادامه  28/5/1292مورخ  77222/2شماره 

 شوند. تحصيل در مقاطع رسمی تحصيلی باالتر برخوردار می

 دانشگاه هماندر  يلير مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس يهادر دوره زمانهم ليعدم اشتغال به تحص -1-3

 .  كشور يقاتيو تحق يموسسات آموزش سایر وهاي ديگر نشگاهيا دا و

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

که  97سال  (روزانهرایگان )عادی وره د سنوات قبل )بجز پذیرفته شدگان پذیرفته شدگانکليه ، 18/12/95مورخه 

در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون  (باشندنمی 98ت در آزمون سال مجاز به شرک

و قبل از آن این امر را رعایت نکنند،  92در 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 صرفا  جهت دورهممنوعيت تحصيل هم زمان در دورهتبصره: 

 های غير حضوری )مجازی( این ممنوعيت وجود ندارد. 

شوراي  18/5/89تاري   92بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه  -1-4

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

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

 لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه ارائه نمايند. تا در صورت  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 ورهبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در د -1-5

کليه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، ،  18/12/95

  باشند.سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون می

در  و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،ارت بهداشتوز 98سال  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 99، مجازبه شركت در آزمون سال دهندل انصراف ياز ادامه تحص در دانشگاهنام 

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

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

)سال گذشته(  ت بهداشتوزار 79آزمون سال کسانی که در  6-1بند در مصوبه مندرج بر اساس  -1-6

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

عدم رعايت درصورت محرز شدن  .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  ،97آزمون سال  پردازپذیرفته شدگان مراکز پذیرنده شهریه، مذکور اتالزم به ذکر است براساس مصوب

  هستند. 98و مجاز به شرکت در آزمون  نبودهمشمول محروميت یکساله مذکور ر آزمون دعدم ثبت نام یا انصراف 

از آماوزش رايگاان  ماذکور  چنانچاه در مقطاع كارشناساي ارشاد ،وختگان مقطاع كارشناساي ارشادآمدانش -1-7

متقاضای شارکت در ( 1جادول شاماره خود )مطاابق  كارشناسيبا مدر  تحصيلي مقطع و مجددا  برخوردار بوده

باشاد، ان مایکه تحصايل در آنهاا رایگا هاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،باشندمی این آزمونهای سایر رشته

 باشند. يمملزم به پرداخت شهريه 

-، در صاورت پاذیرش در رشاته محالاندرایگان برخوردار نبودهاز آموزش  ،البته در صورتيکه در مرحله ارشد قبلی

 باشند.های رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی

شاده )مطاابق  اعاالم شددكارشناسي ارجهت شرکت در آزمون، مورد پذيرش تحصيلی هايي كه مدر  در رشته

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

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

 د.ينمايا نماعط يليارشد بورس تحص يان مقطع كارشناسيك از دانشجويچ يبه ه، وزارت بهداشت-1-8

 .باشدمی ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -1-9

تسویه پس از ، شوديا از ادامه تحصيل منصرف ميدانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از تحصيل محروم  -1-11

شرکت  ی کارشناسی ارشد ناپيوستهدورهتواند مجددا  در آزمون ورودی ، 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  2ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -1-11

 هاي بيمارستانيدر بخش (1رش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شمارهمدار  مورد پذي) مدر  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 اگر اين سابقه در بخشباشد. ضروري مي ،1جدول شماره 

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

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

 شند. بانمي هاواجد شرايط انتخاب اين رشته پس از فراغت از تحصيل

 سال سابقه كار باليني داشته باشند. 2بايست مي 31/6/89تاريخ تا حداقل واجدين شرايط  -1تذكر مهم:

   .سال اعالم شده قابل پذيرش نخواهد بود2هرگونه كسري خدمت باليني از مدت 

 باشد. ييد نميسوابق خدمت در مراكز غيرباليني،يا با مدر  كارداني و يا پست كارداني مورد تا-2           
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ریزی علوم عالی برنامهشواری معين شورای 1/11/92براساس یکصدو بيست و دومين جلسه مورخه  -1-12

 %22رشته و کسب حداقل  ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر %52پزشکی کسب حدنصاب 

ای علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط هنمره کل آزمون جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته

  و مقررات الزامی است.

و مصوبه ریزی علوم پزشکی عالی برنامهشورای 1/11/91براساس شصت و هشتمين جلسه مورخه  -1-13

 %25در واقع کسب حداقل  12از  12کسب حداقل نمره ، دانشجو شورای سنجش و پذیرش 28/8/97جلسه 

افرادی که نمره حدنصاب الزم درس  باشد.الزامی میو بعد از آن  98آزمون سال  اززبان انگليسی نمره در درس 

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

به  متوسط)انگليسي ها بصورت عمومي شامل در  متون و واژگان عمومي زبان در سطحآزمون 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  -1-14 

بر اساس مصوبات نوزدهمين  .شودمیمقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال معدل  ، 21/12/95

، سوابق تحصيلی 22/12/95، بهداشت و تخصصی مورخه زش علوم پایه پزشکیجلسه نشست شورای آمو

بنابراین اعمال معدل همانند سازمان سنجش  شود.در نظر گرفته می %22مقطع قبلی )کارشناسی( با سهم 

  .شودآموزش کشور، در مقطع کارشناسی ارشد اعمال می

را در فرم ثبت نام درج  ته یا ناپيوسته( و دوره کاردانیدوره کارشناسی )پيوسبنابراین الزم است داوطلبان معدل 

-که مدرک تحصيلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می 1هایی که طبق جدول شماره نمایند. در رشته

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

ريزي علوم عالي برنامه كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي آموزشي دوره نامهاساس آئينبر -1-15

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

 باشد.مي

انون سنجش و ها و موسسات آموزش عالی، قدر تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاه-1-16

مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای  18/12/99ای تحصيالت تکميلی مصوب هپذیرش دانشجو در دوره

 سنجش و پذیرش تحصيالت تکميلی جاری خواهد بود.

 

 : يعموم فهيت وظيوضع -2
 داوطلبان مرد كه در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  بر اساس مندرجات سازمان وظيفه

م كنند، الزم است به هنگاشركت مي 1298ناپيوسته سال  های گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره

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

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

 .هوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -2-1

 .ايرارگران و موارد خاص( پزشكي، )كفالت،هوشمند  دارابودن كارت معافيت دايم -2-2

 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند. 1252متولدين سال  -2-3

داراي برگ آماده به خدمت بدون )در سنوات مجاز تحصيلی( التحصيل مقطع کارشناسی فارحن مشموال -2-4

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

در صورت عدم  باشد،انشگاه ميددر یا پذیرش افرادي كه تاري  اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي  –تبصره 

درصورت قبولي  این افرادالزم است در تاری  مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. تمدید موعد اعزام، 

http://vazifeh.police.ir/
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، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اين صورت ه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدر دانشگا

 ه ادامه تحصيل نخواهند بود.غايب محسوب شده و مجاز ب

 2و  1)وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصيلي 21/1/98دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاري   -2-5

 شوند.فارح التحصيل مي قانون خدمت وظيفه عمومی( 22ماده 

از تاري  فراغت  فارح التحصيالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارح التحصيل شده و -2-6

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

ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين خانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان -2-7

 صيل.براي ادامه تح همقام اجرايي سازمان مربوط

براي  هوهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطركاركنان پايور شاغل در ني -2-8

 ادامه تحصيل.

 ب علوم ديني دارنده مدر  كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.طالّ  -2-9

راسان و اصفهان تأييد نمايند كه ه خه يا مركز مديريت حوزه علميّ هاي علميّ شرطي كه مركز مديريت حوزه* 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 بدیهی است هر موقع حوز. بالمانع است، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه تحصيلي حوزه

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

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

 موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. 

 .( در مدت اعتبار آن)پزشكي، كفالت و يا ... بدون غيبت هولو گرام دار مشموالن داراي برگه معافيت موقت -2-11

و به شرط داشتن  غيبت اوليه کارشناسی فاقد قطعم التحصيلفارحسربازان در حال خدمت()كاركنان وظيفه  -2-11

 سایر شرایط استفاده از معافيت تحصيلی.

باشند سد مجاز به شركت در آزمون ميربه اتمام مي 21/1/98اي كه خدمت آنان تا تاري  وظيفهكاركنان  تبصره:

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

(، 22( ماده )1سنوات تحصيلی اوليه موضوع تبصره )ها درصورتي كه در دانشجويان انصرافي دانشگاه -2-12

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

به بعد( از امتياز  22/8/92اينكه قبال  )از تاري   ه. مضافا  مشروط بسال سپري نشده باشد رشته جديد بيش از يك

 استفاده نكرده باشند.انصراف يك بار 

 :   تذكر

معافيت ، در دانشگاهو درصورت شركت درآزمون و قبولي باشند مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي(1

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

 باشند.مجاز به ادامه تحصيل نمیهاتا پايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيت دائم،دانشجويان اخراجي دانشگاه(2

  باشند.در این مقطع نمیمجدد ره کارشناسی ارشد مجاز به تحصيل دومشمول ( فارح التحصيالن 2

  .باشددر مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكرر سه سال مي یتحصيل سنوات( 1

 مقطع کارشناسی ارشد بایست جهت اخذ معافيت تحصيلیها میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه(5

شهرستان محل استقرار  12تر پليس +ادفیکی از به مقطع فوق  درخواست معافيت تحصيلیبا 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 :يقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولين  -3
مطااابق نامااه   ،وزارت بهداشاات مشاااور محتاارم معاوناات آموزشاای 22/12/97-/د 5922/522باار اساااس ابااالح 

؛ باه جهات اعطاای تساهيالت وزارت بهداشات  معاون محترم توسعه مادیریت و مناابع 19/12/97-/د 1251/227

آئاين  2و 2کميسايون موضاوع ماواد  27/9/97التحصيالن، به استناد مصاوبه ماورخ جهت ارتقاء سطح علمی فارح

الذکر در مقاطع التحصيالن مشمول قانون فوقون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ،ادامه تحصيل فارحئی قاننامه اجرا

( قبال از انجاام Ph.Dه کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشاد و کارشناسای ارشاد باه باالتر )کاردانی ب

حاين انجاام خادمات  باشاد. ضامنا  مشامولين درخدمت پزشکان و پيراپزشکان بالمانع مای خدمات موضوع قانون

توانناد پاس از اقادام باه توقاف طارح، اداماه تحصايل قانونی مذکور نيز در صورت قبولی در آزمون مقطع باالتر، می

    دهند.  

 تعهدات: -4
  . ان اقدام به اخذ تعهد خواهد نمودرفته شدگيرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذيدانشگاه پذ

 

 ط  استفاده از آنها:يتلف و شرامخ يه هايسهم  -5
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 ایرارگران. -2      آزاد-1 :  هسهمي 2 از عبارتستهاي انتخابي سهميه

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

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

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

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

 یکی از دو سهميه آزاد یا رزمندگان و ایرارگران را انتخاب نمایند(.

 

. بعبارتی افرادی باشندفاقد سهميه رزمندگان و ایرارگران، دارای سهميه آزاد می اوطلباندسهميه آزاد:  -5-1

سهميه  -2-5بند  12و  7)به تذکر  باشند.نمي بسيجی و ایرارگران متقاضي استفاده از سهميه رزمندگانکه 

 رزمندگان و ایرارگران نيز توجه شود(

 

  :و ایثارگران  رزمندگانسهميه  -5-2

 (باشدمیحضور داوطلبانه در جبهه دارای که  هرزمندخود فرد ) رزمندگان -1شامل:

و ماده  ایرارگران جامعه هدف بنيادشهيدوامور ایرارگرانرسانی بهجامع خدمت)براساس قانون ایرارگران -2          

 ( ه آنجمهوری اسالمی و تبصر برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قانون 92

در سهميه  (و همچنين پذیرش نهایی )مجاز به انتخاب رشته محل شدن يكي از شرايط سنجش: 1تذكر 

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

عدم باشد ولي بدليل  یرارگرانرزمندگان و ا در سهميه 1ممكن است فردي حائز رتبه البته  باشد.ميمحل 

 پذيرفته نشود. كسب حد نصاب الزم

 شود. حد نصاب سهميه رزمندگان و ایرارگران در هر مرحله از آزمون اعمال می: 2 تذكر

قانون برنامه پنجساله  92و ماده  با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایرارگران و اصالحيه آن: 3 تذكر

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

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

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایرارگرانهر رشته محل از ظرفيت پذیرش  %25 -الف
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 انو همسر جانباز انفرزند ،ادگانآزو همسر  انفرزند گان،آزاد ان،جانباز و همسر شاهد، انفرزند -1-الف

 هر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %72شرط کسب حد نصاب  به -و باالتر (%25بيست و پنج درصد )

 هر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %82شرط کسب حد نصاب  به -خود فرد رزمنده  -2-الف

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایرارگرانهر رشته محل  از ظرفيت پذیرش  %5 -ب

 علمینمره  %72شرط کسب حد نصاب  به - %25 جانباز کمتر از فرزند و همسر - %25 کمتر از جانباز -1-ب

  هر رشته محل آزاد گزینش

 %72شرط کسب حد نصاب  به -ماه حضور داوطلبانه در جبهه 2با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  همسر -2-ب

 حلهر رشته مآزاد  گزینش علمینمره 

و همسر  %25سهميه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %5تکميل نگردد و  %25در صورتی که سهميه :4 تذكر

ماه حضور داوطلبانه در جبهه،  2رزمندگان با حداقل و فرزندان  و همسر %25و فرزندان جانبازان کمتر از 

مذکور به جانبازان زیر  %5اد بر ماز %25پاسخگوی متقاضيان واجد شرایط نباشد، ظرفيت خالی باقی مانده 

ماه  2با حداقل و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی فرزندان و همسران رزمنده  %25و همسر و فرزندان زیر  25%

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. آزاد اختصاص میظرفيت خالی باقيمانده به سهميه 

یابد که امکان گرد کردن هایی به سهميه رزمندگان و ایرارگران اختصاص میظرفيت در رشته محل : 5تذكر 

 ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

اختصاصی بيش از تعداد ظرفيت پذيرش  نو ایرارگرا نمره حدنصاب سهميه رزمندگانحائز اگر تعداد افراد  : 6 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

 ظرفيت توسط رزمندگانعدم تکميل و  و ایرارگران در صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان:  7تذكر  

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

پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب چنانچه داوطلب سهميه رزمندگان و ایرارگران  : 8تذکر 

 نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.

اعمال   و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1مره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب ن : 9تذكر 

 گردد.مي

موفق به كسب نمره قبولي در  و ایرارگران در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهميه رزمندگان : 11تذكر 

 آزاد محسوب خواهد شد.سهميه  ء، جزسهميه آزاد گردد

بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي  ،در سهميه آزاد و ایرارگران سهميه رزمندگان داوطلبان سنجش : 11تذكر 

  پذيرد.صورت مي

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره: 12تذكر 

، اده از سهميه رزمندگان و ایرارگرانبا استف روزانه )غير شهریه پرداز(دوره  پذیرفته شدگان،  18/12/95مورخه 

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

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :13تذكر 

با استفاده از سهميه رزمندگان و  پرداز( های غير روزانه )شهریهدوره پذیرفته شدگان،  18/12/95مورخه 

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

  باشند.آزمونهای سال های بعدی این مقطع می
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رزمندگان شامل ) فرد رزمنده فرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در جبهه  و همسر و فرزندان -5-2-1

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

 يو تبصره ها 1كه 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 1حداقل  21/1/1217تا  21/1/1259  ياز تار يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال

مراجعه به الزم است ضمن  ،انده باطل حضور داشتهينبرد حق عل يجبهه ها ياتيداوطلبانه در مناطق عمل

صرفا  براي نيروهاي رزمنده " *مستضعفين سازمان بسيجناجا، ودجا،  لح )آجا،سپاه،هاي نيروهاي مسسازمان

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

کد، فت پس از دریاو  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سهميهرقمي مربوط به  12كد 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 

 سهميه رزمندگان: داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين متقاضيان*

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه )همسر و  92سهميه بند"الف"ماده  و داوطلب بسيجی( )شخص رزمنده

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

آمار و نام اینترنتی آزمون اقدام نمایند. رقمی و درج آن در فرم ثبت  12و دریافت کد رهگيری  سراسرکشور(

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

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

 رقمی جدا  خودداری شود.  12ی اخذ کد رهگيری به سازمان بسيج مستضعفين برا

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

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

رقمی اختصاصی  12ساختمان شهيد آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیلیتقاطع و-نشانی: تهران

  باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می 12بعالوه  55داوطلبان وزارت جهاد کشاورزی متشکل از پيش کد 

د تأیي رهگيری در صورت اشتباه وارد نمودن کد است . بدیهیالزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید

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،)لح نيروهاي مس برای متقاضيان ایرارگر معاونت نيروي انساني ستاد كل ن.م

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

) البته کد وزارت جهاد کشاورزی ثابت باشدمي متفاوت ،هر آزمون و هر سالبراي رقمی  12كد رهگيري این 

اي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه بايست برلذا داوطلبان مي .باشد(می

های رهگيری دوره درج کدرقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند.  12نسبت به دريافت كد رهگيري 

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

توسط این سازمانها در اختيار داوطلبان داده  رقمی 12اولين 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 

 (252525252511)به عنوان مرال:    11ستاد کل نيروهای مسلح  -1

 (222225721592ان مرال: )به عنو      2ارتش  -2

 (225122221829)به عنوان مرال:     9سپاه پاسداران  -2

 (291222228825)به عنوان مرال:     5نيروی مقاومت بسيج  -9
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 (911995922852)به عنوان مرال:      2وزارت دفاع  -5

  (821922122217)به عنوان مرال:       7ناجا  -2

  (922122212255)به عنوان مرال:   55 وزارت جهاد کشاورزی -7

 باشد.می رزمندهرقم انتهایی کد وزارت جهاد کشاورزی، کد ملی فرد  12

 شود. ين مييدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتيمناطق عمل : 1تبصره 

و مناطق ا خدمت در جبهه يمدت حضور به استناد ابالغيات ستاد کل نيروهای مسلح یک چهارم  : 2تبصره 

و  گرددرسمی و کارکنان وظيفه، موظفی و سه چهارم آن داوطلبانه محسوب میپاسداران سربازان و 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 عالان دانشگاهيماهه دانشجو 1

نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه  : 3بصره ت

 شوند .رزمندگان نمي

چنانچه عالوه بر آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -5-2-2

در مناطق عملياتي و ماه ناپيوسته  9ماه پيوسته يا  2 حداقل 21/2/1227تا  21/2/1259از تاري   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 سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد كل  يروهای مسلح،ن

امتياز سهميه توانند از مي"ودجا"، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی"ناجا"(  روهای مسلحينو پشتيبانی 

 -1-1-5طبق بند های تابعهپس از مراجعه به سازمانداوطلبان الزم است استفاده نمايند. اين قبيل رزمندگان 

 رقمي پيگيري 12كد  به درج نسبت ،ثبت نام فرمدر  ضمن عالمت گذاري در بند مربوط به سهميه عمل نموده و

  ند.کناقدام  هدر محل مربوط

ورود رزمندگان و جهادگران  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييآ 12ماده  2براساس تبصره  -5-2-3

ران و قانون اصالح يات محترم وزيه 18/2/1218مصوب  يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيداوطلب بس

ه يك نوبت با سهميبه بعد  1218كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا 11/9/1271قانون مذكور مصوب 

ماه حضور داوطلبانه در  12حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونهارزمندگان 

نصورت يرايدرغ د.نينما ه رزمندگان شركتيون با سهمن آزميتوانند در ايم باشند، ه باطلينبرد حق عل يجبهه ها

 رانخواهند داشت. يه رزمندگان درآزمون وروديحق استفاده از سهم

و  يبار در دوره كاردان كيه رزمندگان يبا استفاده از سهم 1218كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبانتبصره : 

اه حضور داوطلبانه در م 18حداقل  يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذيناپ يبار در دوره كارشناس كي

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

جمهوری اسالمی و  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 92ماده طبق  -5-2-4

ماه حضور داوطلبانه در  2با حداقل اد کشاورزی، جهادگر وزارت جه فرده و رزمندفرد : همسر و فرزند ،تبصره آن

فرزندان و همسر  بعبارتیباشند. سهميه رزمندگان و ایرارگران می %5مشمول استفاده از سهميه  جبهه

يا  مادر یاكه پدر ی يعني داوطلب)ور در جبهه را دارند مدت حض رزمندگان بسيجی و ايرارگراني كه منحصرا  

 %5 رزمندگان و ایرارگران مشمول استفاده از سهميه ،(دباشور در جبهه ميداراي مدت حضط فقش همسر

اقدام کرده و در فرم  -1-1-5 مندرج در بندالزم است این افراد نيزجهت دریافت کد رهگيری طبق روند  .باشندمی

 ثبت نام آزمون، وارد کنند.

 

 ،شاهد، آزاده و همسر : انفرزند - جانباز - هآزادشامل : ) جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران -5-2-5

متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد طلبان كليه داو - (%25جانباز کمتر از ،  و باالتر %25جانباز 
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قانون  97و اصالحيه قانون مذکور ماده  قانون جامع خدمت رسانی به ایرارگران 72براساس ماده  و امور ايرارگران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و  92و ماده ( 2ی از مقررات دولت )تنظيم بخش

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

مشخص  رارگران وعالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایاي بويژه كد ملي و اطالعات شناسنامه

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

، این سهميه برای آنان بنياد شهيد و امور ايرارگرانو در صورت تایيد  ندارند.ایرارگری ) پدر، مادر یا خود ایرارگر( 

  اعمال خواهد شد.

 

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

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

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

 

 

 :يبط و مقررات مربوط به اتباع خارجضوا -6

هاي گروه پزشكي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته اتباع خارجي متقاضی شرکت در آزمون ورودی

بايد دارای شرايط زير  ،شرايط عمومی و اختصاصی آزمون داشتن ( عالوه بر98-99 )سال تحصيلي 98سال 

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

 .نام اقدام نمايندالزم را كسب و سپس نسبت به ثبت

های بعدی مرکز و همچنين ، اطالعيهزمونآعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ملزم به مطال متقاضيان-6-1

مندرج در دفترچه هيچ عذري مبني  در صورت عدم احراز شرايط 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. 

رکت در فقط اتباع خارجی مقيم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و ش-6-2

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  .باشدشركت كليه داوطلبان غير ايراني مقيم در ج.ا.ايران بطور آزاد بالمانع مي-6-3

کسب حدنصاب ) شرایط اختصاصی–ب-13-1بر اساس بندهایه حدنصاب قبولي نمر موظف به كسبعادی 

-14-1و نمره کل آزمون  ( %22ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل  52%

 (نمره در درس زبان انگليسی  %25در واقع کسب حداقل  12از  12)کسب حداقل نمره  شرایط اختصاصی–ب

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

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

 دانشگاه محل تحصيل ارائه دهند.

دگان غير ایرانی منوط به احراز صالحيت علمی و در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شثبت نام   -6-4

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

  باشد:اسالمی ایران" و درصورت داشتن یکی از مدارک اقامتی زیر می

 بر.اقامت معتپروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -2-9-1
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دارا بودن دفترچه پناهندگي سياسی معتبر صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  -1-9-2

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

  دفترچه اقامت ویژه صادره از نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. -2-9-2

ای اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره کل امور اتباع و کارت هویت ویژه اتباع غير ایرانی دار -2-9-9

 مهاجرین خارجی وزارت کشور.

ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان آزمون منوط به اخذ ،  2-9-2و  2-9-1به استرنای مشمولين بندهای  -2-9-5

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

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

  خارجی وزارت کشور. آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین -2-9-2

های عفونی و واگير دار و عدم اعتياد به دارا بودن ارائه گواهی معتبر مبنی بر عدم ابتال به بيماری  -2-9-7

  مواد مخدر.
اتباع خارجی متقاضی تحصيل باید واجد شرایط قانونی بوده و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط و  -6-5

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

 آید. ممانعت به عمل می

های واقع در مناطق ممنوعه تردد و های واقع در مراکز استانداوطلبان غير ایرانی به استرنای دانشگاه -6-6

هاي در رشته های مذکورتانهای اسمجاز به انتخاب رشته در سایر شهرستان اسکان اتباع خارجی،

در د. نباش( نمي2جدول شماره)ها و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعهتحصيلي دانشگاه

 كان آزمون ورودی همان سالدر  پذيرش داوطلب ،صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق

-و دانشگاهمجاز به هيچ عنوان مقدورنبوده  هاي مناطقشتهرگردد 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 « دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه»تبصره: آن دسته از اتباع غير ایرانی که دارای 

باشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در امی جمهوری اسالمی ایران میمهاجرت و گذرنامه نيروی انتظ

 هيچيک از شهرها و یا مناطق کشور ندارند. 

جمهوری اسالمی ایران به استرنای همسر و فرزندان دانشجو تعهدی درخصوص صدور پروانه اقامت  -6-7

 برای سایر اعضا خانواده دانشجو ندارد.
موزشي آر موسسات آموزش عالي در واحدهاي غير ايراني شاغل به تحصيل د تحصيل همزمان اتباع -6-8

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

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

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

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

توانند به عنوان دانشجویان بين الملل در این آزمون متقاضيانی که دارای تابعيت دوگانه هستند نمی -6-9

 شرکت نمایند. 

هت دریافت ریز نمرات و واحدهای گذرانده و مدرک دانشجویان غير ایرانی انصرافی و اخراجی ج -6-11

 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  -6-11

 باشد. تحصيلی ممنوع می

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

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

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

  .يه مي باشدتعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اول

همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و  هپذيرفته شداتباع خارجی  -6-12

 .موزش عالي محل قبولي خود خواهند بودآدانشجويي دانشگاهها و موسسات 

و  پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان با ضوابط و مقررات، در هر مرحله از ثبت نام درصورت مغایرت -6-13

 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  -6-14

  .تاي خاص و حساس اكيدا  ممنوع اسشود )از جمله تعهدات استخدامي( و رشته ه

های علوم پزشکی ملزم به ارسال ليست اسامی و آمار پذیرفته شدگان غير ایرانی کليه دانشگاه -6-15

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

ر سازمان امور دانشجویان هر نيمسال تحصيلی به اداره  امور کنسولی جامعه دانشگاهيان غير ایرانی د

 باشند. می

در هنگام ثبت نام در آزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننموده نهایی، شدگان چنانچه پذيرفته -6-16

 گردد . باشند پذيرش آنان لغو مي

 های دوره به زبان فارسی یا ترجمه رسمیارائه گواهی معتبر مبنی بر توانایی پرداخت هزینه -6-17

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

 ایران رسيده باشد. 

موظف به پرداخت شهریه تحصيلی (، هارشتهشدگان غير ايراني آزمون )در كليه كليه پذيرفته -6-18

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

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

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

به استعالم صالحيت های عمومی از طریق دانشگاه محل  پذیرش نهایی داوطلب غير ایرانی منوط -6-19

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 دورهها و موسسات آموزش عالی در رشتهکليه متقاضيان تحصيل دانشگاه -6-21

سازمان امور  21/9/1299مورخ  27222/9مشمول شرایط و ضوابط شيوه نامه شماره  مختلف تحصيلی

 باشند. دانشجویان، می

حداکرر مدت تحصيل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضيان تحصيل که در  -6-21

اند، یرفته شدههای تحصيالت تکميلی پذچهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره

 باشد. سال می 2
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 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -7
در دانشگاه علوم  1298-99تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

 –سپاه پاسداران لح )مس بايست عضو رسمي نيروهايميبر اساس اعالم آن دانشگاه، پزشكي بقيه ا... )عج( 

از محل و مجوز شركت در آزمون معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت  (وزارت دفاع –نيروي انتظامي  –ارتش 

ضمنا  این دانشگاه هيچ گونه تعهدی در قبال تأمين باشند. 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. ءپاه: اعضاس

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

 مربوطه.رده خدمتی  رسمی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون ازءناجا: اعضا

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

 مربوطه. 

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

 باشد.شی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده میو با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموز

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

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

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

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

 باشد.قبولي نمي

معاونت  –نصرتيوچه شهيد ك -جنوبی خيابان شي  بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -آدرس دانشگاه: تهران

 دانشگاه ع.پ. بقيه هللا  – آموزشي

 82483131-2 :تلفن-www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -8
در دانشگاه علوم  1298-99تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

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

 :شرايط عمومي -8-1 

 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  -8-1-1

 عدم محكوميت به محروميت از خدمت دولتي -8-1-2

 عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي -8-1-2

 مخدر اعتياد به مواد و عدمعدم معروفيت به فساد اخالقي  -8-1-1

 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پيشينه كيفري  -8-1-5

 ابرهاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برهاي دورهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه -8-1-1

 ا قوانين ارتش ج .ا .

 .راه تحقق اهداف آن آمادگي فداكاري درقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و ايمان به ان -8-1-7

 عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران .  -8-1-8

 :شرايط اختصاصي -8-2

اداره بهداشت و نيروی انسانی درصورت داشتن مجوز ادامه تحصيل از  مجازهاي دانش آموختگان رشته -8-2-1

 .وانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نماينددرمان نيروي محل خدمت مي ت
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-ارشد رشته مقطع كارشناسيهت ورود به ج پرستاری کارشناسیان در مقطع معدل كل دانش آموختگ-8-2-2

در با مدرک کارشناسی، سال سابقه کار  2الزم به ذکر است داشتن  باشد. به باال 11بايستي  های مرتبط

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

 است.

  باشد.ارتش مي .پ.نشگاه عو تائيد دا هصدورمجوزبراي شركت در آزمون منوط به هماهنگي نيروي مربوط -8-2-2

 مرحله مصاحبه برایدقت نمايند این دانشگاه  رشته روانشناسی بالينیمتقاضي ضمنا  داوطلبان  -8-2-9

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

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

راحل مربوط به آن دانشگاه، مورد هاي عمومي و طي ماين 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 رشته کارشناسی ارشد  فرد متقاضی سن خدمتیسال از  15حداقل -8-2-5

 .سال خدمت( 15)زیر باقی مانده باشد.  سال 15، درمانی

 باشد.اشتغال به تحصيل کليه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-8-2-2

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

 باشد.يم           

 باشد.د الزامي ميتحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارش انتساب )ماموريت( -ب  

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

 -امام رضا)ع( 521جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخيابان  -آدرس دانشگاه: تهران

   www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي معاونت-2طبقه  -ساختمان مركزي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -9
جهت  1298-99داوطلبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

دقت ا  داوطلبان متقاضي درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمنآكسب اطالعات الزم در رابطه با اين دانشگاه به 

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

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

ربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند طي مراحل م 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 میضمنا  

 اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام -9-1

 و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسياعتقاد  -9-2

 عدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني -9-3

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر -9-4

 پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه -9-5

اب برتر)چادر( براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در عتقاد و التزام عملي به حجا -9-6

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

 صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود.

http://www.aums.ac.ir/
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 در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفا  دانشگاه تعهدي  -9-7

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

 نشگاه شاهددا -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: -11
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته

وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت  1298-99كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

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

  د.تحقيقات الزم بعمل آي شود قبل از انتخاب محل تحصيل دقت وباشد. لذا توصيه ميقوانين آن دانشگاه مي

 متعاقبا  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 احمدتقاطع بزرگراه –تهران  آدرس:

 

 )با شهریه( بط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي :ضوا -11
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل  ،وزارت بهداشت 98 كارشناسي ارشد سال

اجرا  پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو مي و در واحدهاي مختلف اين دانشگاهپذيرش دانشج

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

  عمل آيد.باز 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  -21
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  باشدت پرداخت شهریه میها بصورهدر این دانشگاتحصيل  -12-1

 .مراجعه نمايند مربوطه بايدبه دانشگاه درخصوص مبلغ شهریه داوطلبان جهت كسب اطالعات شود.می

)تغيير  .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت رشته مورد نظر بايست در آزمون ورودي ميداوطلب  -12-2

 . باشد(ير نميرشته امكان پذ

  .شودانتخاب  هادانشگاهاين  محلرشته كدهنگام انتخاب محل تحصيل بايست مي،در صورت مجاز شدن -12-3 

ها به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه و هزینه تحصيلضوابط ، جهت كسب اطالعات الزم از شرايط -12-4 

هاي از دانشجويان براي تامين هزينهط دانشگاه در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توس .شودمراجعه 

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

اختيار  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 52كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته-12-4

تواند داوطلب مي ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.ه دانشگاه برگزار كننده ميبه عهد و دوره تشكيل كالس

   شركت نمايد.بعدی مجددا  در آزمون سال 

 

http://www.shahed.ac.ir/
www.modares.ac.ir
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 ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان : -31
شان وزارت بهداشت، درمان و داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخ

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،

 ه آيين نامه: جهت مطالعدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سايت م

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

 21/12/89مصوب  -و استعداد درخشان به مقاطع باالتر نامه "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازآيين

ت همزمان با سایر داوطلبان عادی بایسمی واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  -13-1

 .، ثبت نام کنند97متقاضی شرکت در آزمون طی اسفند ماه سال 

-التحصيالن دانشگاهآیين نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصيل و فارح 1طبق ماده  تذکر بسيار مهم:

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

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

های بند طبقهای گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که التحصيالن رشتهنامه فارحهمين آیين 2-8اساس بند 

توانند از ب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیين نامه میمذکور رتبه کس آیين نامه 3ی  ماده -ز-ه-ج

 مند شوند. )شرایط با آزمون( بهره 2تسهيالت ماده 

حذف باشم" ی "متقاضی ثبت نام با استفاده از شرایط استعداد درخشان می، گزینه98در آزمون سال  -13-2

بایست از تاری  واجد شرایط، می وروديبدون آزمون و  با آزموناستعداد درخشان متقاضيان  .شده است

 sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  27/4/98لغایت  22/4/98

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

و اقدامی از  باشد.ن، مسئوليت عواقب بعدی به عهده داوطلب میصورت عدم ثبت نام مرحله استعداد درخشا

  طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی ميسر نخواهد بود.

اسفند -1مرحله :  پس از ثبت نام هر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضيان -13-3

ر همزمان با سایر داوطلبان عادی، با وارد نمودن کد بایست در زمان مقر، می (2-12)مطابق بند  تير ماه -2ماه و 

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

 انتخاب رشته محل بوده و متعاقبا  اقدامی ميسر نخواهد بود.

ثبت جهت نيز همانند سایر داوطلبان عادی، ان متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخش -13-4

رزمندگان و  -سهميه آزاد ب -سهميه الف 2بایست بر اساس شرایط فرد یکی از شرکت در آزمون مینام و 

انشگاه معرفی و تایيد د سهميه مازاد استعداد درخشان تنها در صورت .را انتخاب نمایند( %5و  %25ایرارگران)

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

-كه در آزمون شركت مي) بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-5

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

  نند ساير داوطلبان عادي مورد سنجش واقع خواهند شد.هما نيز رزمندگان و ایرارگران(

به  ،و شرکت فرد در جلسه آزموندانشگاه داوطلب توسط معرفی با آزمون، استعداد درخشان در سهميه  -13-6

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

 .  باشدنمیاز این تسهيالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزموناستفاده یک نوبت 
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رشته  -الف حالت  2با معرفی داوطلب توسط دانشگاه در یکی از  دانشجوی رتبه اول  استعداد درخشانسهميه 

 %22 شرایط با آزمونبا استفاده از غير همنام رشته های  -بیا  های همنام با استفاده از شرایط بدون آزمون و

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.%12با آزمون استعداد درخشان نوبت 

، مجاز به با آزمون %22و آزمون ، به دليل اتمام فرصت بدون98زمون سال آمعرفی داوطلب توسط دانشگاه  برای 

 باشد.سال بعدی نمی رتبه اول خودبرایسهميه این استفاده از 

لغایت  1/5/89تاري از  بایستمی بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضيان  -13-7

 به ربوطه و معرفي،جهت انجام مراحل م ،و فرم ثبت نام هر دو مرحله همراه مدارک مورد نياز به 8/5/89

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

عدم و یا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفیاقدام نمايد. بديهي است در صورت  22/5/98لغایت  9/5/98

مركز نبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  قرر،زمان متاری  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.زمان تعيين شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی

آزمون که هر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-8

 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. ف:ال   

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

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

  .نمایند

يمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتيكه با شرايط عادي در متقاضيان واجد شرايط استفاده از سه -13-9

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

  مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يكسان باشد.

م انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و بایست همیاین 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 آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-11

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  ..حل انتخاب کندها را به هنگام انتخاب رشته مهای مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کليهباشد می

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

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

های علوم وزارت متبوع به کليه دانشگاه معاونت آموزشی 11/9/92-/د2852/522ه بر اساس ابالغي -13-11

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

 2ماده موضوع بند "ط")التحصيالن برتر فارح %12، مالک (المللهای خودگردان و بينپرداز، پردیسرایگان، شهریه

 گيرد.  قراربرای پذیرش با آزمون ( -آیين نامه استعداد درخشان
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های علوم معاونت آموزشی وزارت متبوع به کليه دانشگاه 29/2/95- 1179/522ابالغيه بر اساس  -13-12

دانشجوی ممتاز آیين نامه تسهيل ادامه تحصيل... :"  بدون آزمونورود  2ماده  -2-8موضوع اصالحيه بند پزشکی، 

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

بدون آزمون  %12کارشناسی ارشد،رشته همنام رشته تحصيلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهميه 

 %92شود. در این صورت شرکت در آزمون و کسب حداقل سهميه پذیرش با آزمون تبدیل می %22حذف و به 

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

توسط مدیر امور نخبگان و  7/9/95 –/د 112/519های همنام طی نامهالزم به توضيح است اسامی رشته

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

   .را رعایت نمایند 112/519های تعيين شده طی نامه و رشته مذکور بایست مفاد ابالغيهداوطلبان می

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

، در %22در قالب  بایست با استفاده سهميه با آزمونرشته همنام، می اساس این ابالغيه به دليل عدم وجود

تواند از سهميه با آزمون مجددا  استفاده . در صورت عدم قبولی، در آزمون سال بعدی نيز میدآزمون شرکت نمای

   نماید.

با عنایت به جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع مورخ :  تذکر بسيار مهم

ع مقرر گردید در خصوص رتبه های اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقط 31/11/97

سهميه با آزمون برای ایشان  %11کارشناسی ارشد می باشند سهميه بدون آزمون حذف و  

 به بعد اجرایی خواهد شد. 1411اعمال شود. این مصوبه برای آزمون کارشناسی ارشد سال 

 

ها در تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -1-12براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند  -13-13

باشد. به عبارتی الزامی می دوسال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی( ارائه 1)مطابق جدول شماره 

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

متقاضی ادامه که  "تاز در مقاطع باالترتسهيل ادامه تحصيل دانشجویان مم"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  2دارای  21/2/98باشند و تا تاری  واجد شرایط می 1بر 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 -13-14

 شودها یک نفر را شامل میمازاد بر ظرفيت پذیرش در اکرر رشته محل %12متقاضيان و داوطلبان واجد شرایط، 

نفر  15رفيتهای رشته محل کمتر از در ظلذا 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 

وسط دانشجو بر اساس جدول شايان ذكر است اولويت بندي بين دانشجويان برمبناي امتياز كسب شده ت

 امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيل، محاسبه خواهد شد.

که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندههادر دانشگاه، بدون آزمونسهميه استعداد درخشان برای  -13-15

به دليل  ،اشندبمی 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-15-12طبق بند  ظرفيتمحدودیت 
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های پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول در سایر دانشگاه. پذیرفته خواهد شدبر اساس ظرفيت امتياز باالتر 

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

 باالتر بر اساس ظرفيت پذیرفته خواهد شد.

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

اولويت پذيرش  خاب نماید،را دانشگاه محل تحصيل انت خودرشته محل اولویت اول  ،آن دانشگاه کارشناسی

پذيرفته بوده و ، باالترین امتياز در بين دانشجویان آن دانشگاه و دارایبا دانشجوي واجد شرايط و در اولويت 

 نفر و بيشتر( 15ظرفيتهای رشته محل )بيش از يك نفر باشد استعداد درخشان  مازاد خواهد شد و اگر ظرفيت

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

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

  د.پذیرفته خواهد شبين 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  -13-16

 باشند.نمیدرخشان 

جهت استفاده از سهميه استعداد پژوهشگر و همچنين مالكان ابداع يا اختراع  یمعرفي دانشجو -13-17

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

 پذيرد.میصورت سنجش آموزش پزشکی 

توسط ابتدا  ،بدون آزمونجهت استفاده از سهميه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریمعرفي دانشجو -13-18

ایيد نهایی به ت ،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  -13-19

 شاهده اطالعات خود خواهند بود.م

مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و  ( در رابطه با2شرایط اختصاصی)صفحه  -ب-6-1 بند بر اساس -13-12

مبنی بر لزوم اعمال محروميت یکساله کليه  ، 18/12/95های تحصيالت تکميلی مورخه پذیرش دانشجو در دوره

، 99و  98دوره آزمون سال   2نئا  برای متقاضيان استعداد درخشان برای پذیرفته شدگان دوره عادی )رایگان(، استر

 شود. محروميت شامل این افراد نيز می 1922این 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 -13-21

 باشد.يلی ممنوع میتحصيالت تکم

 

 

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

 31/11/79تاري  صبح 12ساعت زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدار  و دريافت كد رهگيري از  کنندداوطلبان دقت 

-صورت مي //:sanjeshp.ir httpبصورت اينترنتي از طريق سايت  فقط 11/12/79 تاری  11ساعت  لغایت

توانند ثبت نام كنندگان مي 28/1/98 تاری  11ساعت لغایت  26/1/98تاري   صبح 12ساعت پذيرد. و از 

، تكميل فرم ثبت نامونه اشتباه در نسبت 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 

file:///D:/Backup/azmoon/arshd/Arshad-92/sanjeshp.ir
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الزم به ذكر است اين وزارتخانه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي جهت تماس تلفني و يا هرگونه اطالع رساني 

  رد.داوطلب را )به هر دليل از جمله نقص مدرک و یا ...( ندا 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.

 

 مدار  مورد نياز:

د. در صورت کننشند كليه مدار  مورد نياز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحيح ارسال باداوطلبان ملزم مي

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

رک نشان دهنده سابقه کار، مورد نياز مانند مدرک تحصيلی، مدرک نشان دهنده وضعيت طرح نيروی انسانی، مد

از اعالم  گرددلذا تأكيد مي مدرک نظام وظيفه و ... متعاقبا  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.  kb 311-111بايست ز مدارك ميحجم هر يك امدارک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از : )

 222* 122  در ابعاد مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر، 2*1 اسكن يك قطعه عكس-1

  kb 122-22و حداكرر حجم    jpgپيكسل با فرمت 

 اسكن اصل شناسنامه )صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر( -2

 ل كارت ملي)هر دو سمت آن(اسكن اص -2

: در صورتيکه شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به مراجع ارسال شده، اسکن رسيد مربوطه قابل قبول 1تذکر 

  باشد.می

شود شود، لذا توصيه می: نظر به اینکه کليه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثبت نام درج می2تذکر 

 داوطلب کنترل شود. توسط  ،رفته و کليه مدارک و بخصوص عکساز فرم ثبت نام پرینت گ

: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دليل )اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق 2تذکر 

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

 

 

 بت نام و پس از ثبت نام :فرآیند ث – د
 

 اطالعات ضروری پيش از ثبت نام :-1
  .اي برگزار خواهد شدها به صورت يك مرحلهدر كليه رشته 89آزمون كارشناسي ارشد سال 

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

گروه  2از  امتحانی )یا مجموعه( در دو رشتهیا باالتر( تواند باتوجه به مدرک کارشناسی )و داوطلب می -1-2

های امتحانی در قالب چهار گروه مشخص شده است. هر رشته 2شرکت نماید. درجدول شماره متفاوت 

یا دو مجموعه و یا یک از هر یک از چهار گروه و حداکرر 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 متفاوتز ا مجموعه و یک رشته

 باشد.یا مجموعه از یک گروه نمیرشته 
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فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه  ،اندتجميع شدهمجموعه امتحانی  که به صورت ییهارشته برای -1-3

 هایرشتههر یک از حائز شرایط شرکت در در صورتی که  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 -1-4

گروه متفاوت دو ته یا مجموعه از یک گروه و یا حداکرر دو رشته یا مجموعه از را در رابطه با انتخاب حداقل یک رش

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  .باشدثبت نام و ارسال مدار  به عهده داوطلب ميمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم  -1-5

مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصا  اقدام به تكميل اطالعات و مدار  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 -1-6 

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 پذیر هنگام 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

ه لغو هنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جهت ثبت نام در دانشگاه، منجر بداوطلب 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  -1-7

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

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز جهت شركت در آزمون مي بورسيهدانشجويان غير ايراني  -1-8 

 خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت نمايند.

های رشتهفقط ی داوطلبان باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصص -1-9

باشند. نوع ماشين حسابی که داوطلبان به استفاده از ماشين حساب می مجاز ،1تعيين شده در جدول شماره 

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

 باشد.منوع میریزی، مپيشرفته و دارای امکانات برنامه

 

 

 های مجازبرای رشته ماشين حساب های مجاز

 مدل نام ردیف

1 CASIO  کاسيو FX 3600 

2 CASIO  کاسيو FX 82 MS 

2 CASIO  کاسيو FX 991 MS 

1 CASIO  کاسيو FX 82 ES  PLUS 

5 CASIO  کاسيو FX 991 ES  PLUS 

1 SHARP    شارپ EL 531 WH 

7 PARS HESAB  4600 ابپارس حس PLUS II 

8 CITIZEN  سيتيزن SR 135 N 
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 :ثبت نام  فرایند -2 
 .شوددفترچه مالحظه های انت مندرج دربه دقت نمونه فرم ثبت نام  ،قبل از شروع ثبت نام

، جهت باشدمی انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي روند كلي ثبت نام،اینکه با توجه به  -2-1

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

http://sanjeshp.ir .مراجعه شود 

ریال  2221و مبلغ هزار ریال(  چهارصد و پنجاهلاير ) 222152مبلغ  برای هر گروه امتحانی هزینه ثبت نام -2-2

. 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 -2-3

رشته دوم  از یکی از سه گروه باقيمانده پرداخت نماید. -پرداخت هزینه-2رشته اول از یک گروه -پرداخت هزینه-1

 2و رشته اقتصاد بهداشت را از گروه  2گروه رشته امتحانی( از  12بعنوان مرال : فردی که مجموعه پرستاری )با 

 را پرداخت نماید.   (لاير هزار اه و ششپنج و صدچهارلاير ) 222115 لغ بار مب2بایست انتخاب نموده می

گزینه مربوط به وضعيت پرداخت الکترونيکی را انتخاب و وارد صفحه  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی، -2-4

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

بایست مجددا  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 مجددا  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  -2-5 

یش فرم ثبت نام، اقدام نماید. در این حالت از گزینه ویراگرفته باشد ولی متعاقبا  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 -2-6

 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  2یا 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. 2و  1شود رشته امتحانی اکيدا  توصيه می

 باشد: قسمت می 5فرم ثبت نام دارای 

اسکن که قبال  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  -5د با مطالعه دقيق بندر این قسمت  .ایمشخصات سهميهقسمت سوم شامل  -ج

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

http://sanjeshp.ir/
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 ،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 -هد

 شود. که این مرحله به منزله ثبتنمایان میرقمی  11دریافت کد رهگيری جدول  ، قسمت پنجم مربوط بهنهایی

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

شرایط اختصاصی، الزم  -15-1 با توجه به اعمال معدل در نمره تراز نهایی بر اساس مصوبه مندرج در بند -2-7

 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 میفارح  21/1/98 یا  22/11/97الزم است دانشجوی سال آخر که حداکرر تا تاری  

 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 1شماره نسخه از فرم  2بایست 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.  1تا 2و یا  22تا 2توجه : معدل بایستی بر مبنای 

همان  ست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدار  اسكن شده خود بصورت اينترنتي دربايداوطلب مي -2-8

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

قيد شده  "و شركت در آزمون مدار  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 مدار  اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل اخذ نخواهد شد. لذا داوطلب ملزم مي

ترنتي ارسال نمايد. كساني كه مدار  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 -ا  ارها در شهرهاي آزمون كليه رشته -2-9

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 98 داوطلب آزمون كارشناسي ارشد -2-11

فرم ثبت نام و ارسال مدار  دقت الزم بعمل آيد. پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدار  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****-2-11

  باشد .... در جلسه آزمون ممنوع مي كيف، ساك وهرگونه يادداشت و برگه،  پيجر،

 

 فرآیند بعد از آزمون : -3
به منظور آگاهی داوطلب محل تحصيل، پيش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -3-1

   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  -3-2

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 متعاقبا  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 -3-3

-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 -3-4

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

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

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

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

توسط مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم  بعمل ، ر محل تعيين شدهارسال اسكن مدر  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.
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درج  7در جدول شماره ها پذيرش دانشگاه اوليه ظرفيتاسامی اوليه دانشگاههای پذیرنده دانشجو و  -3-5

  های بعدی اعالم خواهد شد.متعاقبا  در اطالعيه شده است. اسامی و ظرفيت نهایی،

ها و محل تحصيل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کليه دانشگاهام انتخاب رشتهداوطلب به هنگ -3-6

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 مرال: فارح التحصيل مقطع ک

رشته مهندسی پزشکی)بيوالکتریک( را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو  2و از گروه شماره  1آزمایشگاهی 

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 -3-7

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 -3-8

 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-3-9

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

رخشان، مقام آوران علمی، فرهنگی به استرنا دانشجویان نخبه، استعداد د)تبریزاصفهان، البرز،اراک، :علوم پزشکی

)دانشکده پرستاری و  مازندران رجایی، رفسنجان، زنجان، شيراز، کاشان،گيالن،مرکزقلب شهيد،(و ورزشی

دانشکده پرستاری بهشهر فاقد خوابگاه ،فاقد خوابگاه پسران و خوابگاه خواهران بصورت خودگردان و محدود  پيراپزشکی آمل

 ،خوابگاه(جابجایی، انتقالی و سنواتی برابر آیين نامه اسکان مهمان،نشجویان پردیس،شهریه پرداز،اعدم تعلق خوابگاه به د

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

 

 فرآیند اعالم نتایج نهایی: -4
گيری در صورت تصميمها، اهدر صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفيت دانشگ -4-1

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 

 لبان از هرگونه پيگيري در اين رابطه خودداري نمايندداوطو انده هيچگونه تعهدي نخواهد داشت هاي باقيم
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 ها(ه رشتهيل)ك 89 ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
 

  گيرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  18ساعت از موارد  اطالعيه ها وسایر كليه توجه:

 

 تاريخ اطالعيه

 5/9/97 در رابطه با آزمون اولين اطالعيه

 27/11/97 دادن دفترچه راهنمای آزمون رقرا

 11/12/97لغایت 31/11/97  )همزمان ویرایش امکان پذیر است( ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي

 28/1/98لغایت  26/1/98  ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

 31/2/98 ، این اطالعيه درج ميشود(جدید ددر صورت وجود موار )-اطالعيه  

 31/3/98لغایت  26/3/98 برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

 31/3/98و  31 (شنبه و جمعه5روزهای  هاي صبح و عصربرگزاري آزمون )طي نوبت

 5/4/98 اعالم كليد اوليه 

 9/4/98لغایت 5/4/98 ض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتيمهلت ارسال اعترا

 22/4/98  اعالم كليد نهايي

 1/5/98 مرحله اول اعالم کارنامه علمی -يت پذیرشهای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه

 4/5/98لغایت  1/5/98 انجام انتخاب رشته محل

 ين نامه استعداد درخشان رايط استفاده از آيش واجدزمان مراجعه متقاضيان 

 دانشگاه محل تحصيلبه )با آزمون و بدون آزمون( 
 14/5/98لغایت  1/5/98

 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
 21/5/98لغایت  11/5/98

 28/5/98 (جهت برگزاري مرحله دومارتش) -بقيه هللا  -دانشگاه شاهد متقاضيان  اسامي اعالم

 31/5/98 ارتش -بقيه هللا  - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرحله دوم

 13/6/98 کارنامه نهایی –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

 21/6/98و  21 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 1تذكر 

 شد.

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

لغايت   27/11/97از) نيز هر هفته ،تاريخهاي اعالم شده عالوه برباشند الذكر موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي

    (به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند . 98ماه آبان  پایان

 

 يمركز سنجش آموزش پزشك            
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 98ونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سالنم
 ایالف:مشخصات شناسنامه

  نام
 

 نام خانوادگي
 

 نام پدر
 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

 جنسيت
 

 تابعيت
 

 تاهل
 

 رجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی در صورت خا غير ايرانيايراني / دانشجوي 

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

 تاري  تولد
 

 (كم شنوا-كم بينا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابيناي مطلق-هيچكدام ) نوع معلوليت مشخص شود :  معلوليت

 ياز به منشي ارسال همزمان اسكن اصل معرفي نامه در صورت ن

 بلی/ خير  نيازمند به منشی

 بلی/ خير داوطلب چپ دست

 

 آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 

 شهر
 

 آدرس پستي دقيق )شامل منطقه، كوچه و
(پال    

 كد پستي
 

 زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

 تلفن همراه
د. باش پيام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نياز به ارسال پيامک تااشد.لزوماً شماره پاسخگو ب  

 در هر زمان این شماره تغيير پيدا کرد حتماً به مرکز سنجش ارسال شود. 

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

 طریق این ایميل قابل قبول خواهد بود

........ @...... 

 

 ايمشخصات سهميهج:

 نوع سهميه
 

 1-آزاد شامل :
ادیع-1-1     
ارتش )پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه(-آزاد-2-1     
لح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه(بقية هللا)پرسنل رسمی نيروهای مس-آزاد -2-1     
  (استعداد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفيت-آزاد-1-1   
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفيت( -آزاد -5-1     

 2-رزمندگان و ایثارگران %25: 
 3- رزمندگان و ایثارگران %5:

 / ایرارگران  اننوع سهميه رزمندگ

 مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیحویل مدارک ت

 
 شامل:   %25رزمندگان و ایثارگران -1
 رقمی 12رهگيری با کد- %82با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یرارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-1
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %82با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب -يدفرزند شه -2
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  همسر شهيد-1
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  و  باالتر %25جانباز -5
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -1
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  و  باالتر %25فرزند جانباز -7
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  و  باالتر %25همسر جانباز -8
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  -آزاده-9
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  همسر آزاده-12
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی -%72با حد نصاب  همسر مفقود االثر-12
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- 12
 
 شامل:  %5رزمندگان و ایثارگران -2
 رقمی 12با کدرهگيری - %72 با حدنصاب-که فقط حضوردر جبهه دارند یرارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا-1
 رقمی 12با کدرهگيری  - %72با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یرارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند-2
 باکدملی- %72با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-2 
 باکدملی- %72با حدنصاب -دکه فقط حضور در جبهه دارن کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند-1
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران - با کد ملی - %72با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -با کد ملی - %72با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-1
 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایرارگران -ملی با کد - %72با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7

 نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده 
 

 کدملی خود فرد رزمنده 
 

/ درصد جانبازي /مدت مدت رزمندگي
  آزادگي
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در یا ایرارگران  دگاناستفاده از سهميه رزمن
  ساير مقاطع طي ساليان گذشته

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

 آزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایر در مقطع

 كد ايرارگري
و  ، ایرارگران )مخصوص متقاضيان رزمندگان 

همسر و فرزند آنان که صرفا  دارای مدت 
 (حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.

 (252525252511)به عنوان مرال:      11 با پيش کد ی مسلحستاد کل نيروها -1

 (222221572159)به عنوان مرال:                                 2 با پيش کد ارتش -2

 (122512222182)به عنوان مرال:                  1 با پيش کد سپاه پاسداران -2

 (521122222882ال: )به عنوان مر           5 با پيش کد نيروی مقاومت بسيج -1

 (911199511285)به عنوان مرال:                 6 با پيش کد وزارت دفاع -5

  (782112212111)به عنوان مرال:                                7با پيش کد ناجا  -1

 (122121115522  به عنوان مرال:)     55با پيش کد جهادگران جهاد کشاورزی -7

 .پ .دانشگاه عصيل در متقاضی ادامه تح
ویژه عضو رسمی نيروهای هللا )بقيه 
 (  مسلح

 بلی/خير
 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 : 
 دفاع وزارت-1
 سپاه-2
 ارتش-3
 نيروي انتظامي-4

 .متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاه ع
 (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 یک دفترچهبر اساس جدول شماره مجاز  مقطع تحصيلي قبلي
 مقطع کارشناسی قيد شود.

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

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي)مقطع قبلي( 
 است(دهدرج ش 2های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شماره)رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

 1دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي)مقطع قبلي( 
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری دارید.  )

 است(درج شده 2های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شمارهرشته
 

 (دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي
  است(درج شده 1های محل تحصيل در جدول شمارهانشگاه)د 

 1دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي(
 –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری بجز کاردانی دارید. )

 است(درج شده 1های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه
 

 تاري  شروع به تحصيل مقطع قبلي
 

 تاري  فراعت از تحصيل مقطع قبلي
 

 ( 21/1/98يا تا  29/12/97التحصيل / ترم آخر )تا : فارححصيليوضعيت ت
 

 صحيح -معدل كل مقطع قبلي 
 -12داوطلب ایرانی : حداقل 

 -14داوطلب پرستاری ع.پ ارتش حداقل 
 دانشجوی سال آخر معدل واحدهای گذرانده

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
 

  صحيح - کاردانیمعدل كل مقطع 

  اعشار - ردانیکاعدل كل مقطع 

 : وضعيت نظام وظيفه

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 هوشمند كارت پايان خدمت-1

 پزشكيدایم هوشمند كارت معافيت -2
 كفالت دایم هوشمندكارت معافيت -3
 زمان صلح دایم هوشمندكارت معافيت -4

  ايثارگران دایم هوشمندكارت معافيت -5
 موارد خاص دایم هوشمندعافيت كارت م-6
 و قبل از آن 1352متولدين سال -7

 و قبل از آن 1342متولدين سال -8
 پرسنل پايور شاغل در نيروهاي مسلح-9

 هولوگرام دار بدون غيبت مشمول داراي برگه معافيت موقت-11

 كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي )بدون غيبت(-11
 ماده به خدمتداراي دفترچه آ-12
 داراي گواهي مشمول متعهد خدمت-13

 29/12/96حداكثر تا تاريخ  دانشجوي ترم آخر-14
 31/6/97دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -15

 طلبه-16
 پايان مي يابد 31/6/97كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -17
 پايان مي يابد31/11/97كاركنان وظيفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -18

 دانشجوي انصرافي-19
 سرباز وظيفه در حال خدمت-21
  کسالهیرصت ف-21

 دفترچه  1از جدول شماره  1 نام رشته امتحاني

 دفترچه 1از جدول شماره  2 نام رشته امتحاني

 دفترچه 5از جدول شماره  حوزه امتحانی

 بله /خير شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتيجه آزمون در سال 

 دقيقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصيلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر
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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 آزمايشگاهيعمل، هوشبري، راديولوژي ، اتاقپرستاري

 پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان
 

معافيت از طرح،  داراي-بام، تاكنون شروع نكرده -الف:  وضعيت طرح نيروی انسانی
كنم، دوره را متعاقبا  شروع مي-هدر حال گذراندن طرح، -د، 21/1/79اتمام طرح تا -ج
 در حال حاضر دانشجوي ترم آخر -وپايان طرح، داراي  -ن

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 تاری  شروع دوره طرح
 

 تاری  پایان دوره طرح
 

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

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %11آزمون  با--1
  %11بدون آزمون -2
 )مخصوص رتبه اول فاقد رشته همنام در مقطع ارشد(%21با آزمون -3

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

 

 ها:اطالعات کد رهگيری و ثبت نام

رقمي  11كد  کد رهگيری  

 تاری  ثبت نام
 

 ساعت ثبت نام
 

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

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

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

 
 
 

 مي پذيرم
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 های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب رشته – 1جدول شماره 
 98کارشناسی ارشد سال 
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ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه رك  تحصيلي مورد  پذيرشمدا رشته امتحاني

1 
بهداشت و آموزش 

 ارتقاء سالمت
111 

كارشناساای بهداشاات عمااومی؛ پرسااتاری؛ مامااائی؛ مهندساای 
بهداشت محيط؛ مهندسای بهداشات حرفاه ای؛ مادیریت خادمات 
بهداشااتی درمااانی؛ هوشاابری؛ مشاااوره؛ مااردم شناساای؛ علااوم 

نشناساای؛ تکنولااوژی اتاااق عماال؛ اجتماااعی؛ علااوم تربيتاای؛ روا
فناوری اطالعات ساالمت )مادارک پزشاکی(؛ مطالعاات ارتبااطی و 

 فناوری اطالعات 

(؛ 5/1(؛ روانشناسی)2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )
(؛ زبااان 5/1(؛ جامعااه شناساای )2عمااومی ) بهداشاات
  (2عمومی )

2 
 آمار زيستي

112 

آماار؛ ریاضای؛  كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسای 
 دكتارای حرفاه و*؛ دكتری عمومی گروه پزشاكی علوم كامپيوتری
 ای دامپزشكی

(؛ روشااهای 2(؛ آمارریاضاای و احتمااال)1ریاضاای عمااومی)
آماری )شامل طرح آزمایش هاا، رگرسايون، نموناه گياری، 

 (2( زبان عمومی)9آمارناپارامتری(؛ )

2 
 اپيدميولوژي

117 

؛ كارشناسی انگل شناسی؛ كليه كارشناسی های علوم پزشكی
آمار)کليه گرایش ها(؛ و دكترای عماومی پزشاکی، دندانپزشاکی، 

 داروسازی و دامپزشكی

(؛ 2(؛ مقااادمات آماااار زیساااتی)5/2مباااانی اپيااادميولوژی )
(؛  2(؛ اپيااادميولوژی بيماریهاااا )5/1اصاااطالحات پزشاااكی )

 (2(؛ زبان عمومی)2بهداشت عمومی )

1 
 اتاق عمل

118 
 ته های اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبریكارشناسی در رش

(؛ بيماریهای داخلی 2اصول و عملکرد فرد سيار و اسکراب)
(؛ تکنولااااوژی جراحاااای درجراحاااای هااااای 2و جراحاااای)

(؛ 1(؛ بيهوشی واحياء قلبای ریاوی)1(؛ آناتومی)2مختلف)
 (2زبان عمومی)

5 
اعضاي مصنوعي 

 و وسايل كمكي
119 

 كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی
معایناااه و  ؛(2(؛ كينزیولاااوژی و بيومكانياااك )1ارتزوپروتاااز )

 (2(؛ زبان عمومی)2؛ ارتوپدی)(2ارزیابی)

2 

اقتصاد بهداشت 
111 

گرايش توسعه  2) با 
بهداشت و 

درمان؛سياستگذاري 
و برنامه ريزي 

 بهداشت و درمان( 

كارشناسی در یكی از رشته هاای گاروه پزشاكی؛ اقتصااد؛ علاوم 
ت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛ مدیری اقتصادی؛

جامعاه شناسای؛ علاوم اجتمااعی؛ مهندسای پزشاكی؛ دكتاارای 
؛ مهندسی و دكترای حرفه ای دامپزشكی *عمومی گروه پزشكی

صاانایع؛ كارشناساای و كارشناساای ارشااد )داروسااازی خااارج از 
 كشور( 

(؛ 2(؛ اقتصاااد سااالمت)2(؛ اقتصاااد كااالن)2اقتصاااد خاارد)
(؛ ریاضای و 2دیریت خدمات بهداشتی درمانی)سازمان وم
 (2(؛ زبان عمومی)2آمار حياتی )

7 

 ارگونومي
111 

مجاز به استفاده از 
 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

دانش آموختگان دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسی رشته هاای 
بهداشااات حرفاااه ای؛ كاردرماااانی؛ فيزیاااوتراپی؛ ارتوپااادی فنااای؛ 

؛ مهندسای فنااوری اطالعاات؛ طراحای صانعتی؛ مهندسی صنایع
مدیریت صنعتی؛ مهندسی مكانيك؛ مهندسی تكنولوژی طراحی و 
نقشااه كشاای صاانعتی؛ روانشناساای؛ ایمناای صاانعتی؛ فيزیااك؛ 

 هوشبری؛ اتاق عملمهندسی پزشكی؛ پرستاری؛ 

(؛ 2(؛ تشااریح و فيزیولااوژی انسااانی )2كليااات ارگونااومی)
(؛ 1روانشناسی عماومی)(؛ 2(؛ ریاضی)2فيزیك و مكانيك)

 (2(؛ زبان عمومی)1مدیریت سازمانی)

8 
 اكولوژي انساني

112 

كارشناسی در یكی از رشته های اكولاوژی انساانی، جغرافياا )باا 
گاارایش انسااانی(، بهداشاات عمااومی، زیساات شناساای )همااه 

ها(، محايط زیسات، بهداشات محايط، بهداشات خاانواده و گرایش
ی، پرستاری و یا دارا بودن مدر  جمعيت، بهداشت حرفه ای، مامای

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

 و یا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

(؛ 2(؛ جمعيت و تنظيم خاانواده)2مبانی اكولوژی انسانی )
(؛ زبااان 1ت عمااومی)(؛ بهداشاا2مقاادمات آمااار زیسااتی)

 (2عمومی)

9 
انفورماتيك 

 پزشكي
113 

كليه كارشناسی ها ی رشته های علاوم  پزشاكی ؛ رشاته هاای 
ریاضاااای )كليااااه گرایشااااها( ؛  مهندساااای كااااامپيوتر ؛ علااااوم 
كامپيوتر؛مهندسی پزشكی ؛مهندسی برق الكترونيك؛ مهندسای 
فاان آوری اطالعاااات؛ علاااوم آزمایشااگاهی دامپزشاااكی؛ دكتااارای 

 پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكیعمومی 

( ؛ ریاضای و 2اصول برنامه نویسی و سااختمان داده هاا )
(؛ انفورماتيك 2( ؛ مدیریت اطالعات سالمت )2آمار حياتی )
زبااان  (؛2(؛ كليااات و اصااطالحات پزشااكی )2سااالمت )
 (2عمومی)

12 

 
ارزيابي فناوري 

 (HTA) سالمت
114 

مصاوب وزارت بهداشات ؛ مدر  كارشناسای در كلياه رشاته هاای 
كارشناساای فناای و مهندساای وزارت علااوم تحقيقااات و فناااوری؛ 
بيوشيمی؛ فيزیک؛ شيمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی؛ آمار؛ دكتری 

 عمومی پزشكی ، داروسازی یا دكتری حرفه ای دامپزشكی

(؛ 2( ؛ اقتصااد بهداشات)2اصول و روشهای اپيادميولوژی )
امه هاای جااری آن برن (؛ نظام سالمت و2روشهای آماری)

 (2( ؛ زبان عمومی )9)
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 گروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.           عموميمنظور از دكتراي *

 

ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه رك  تحصيلي مورد  پذيرشمدا رشته امتحاني

11 
 بينائي سنجي

115 
 كارشناسی بينائی سنجی

(؛ كليااات 2(؛ فيزیولااوژی اپتيااك)2آنومااالی دیااد دوچشاامی)
(؛ عدساای هااای 1(؛ بيماااری هااای چشاامی)2اپتااومتری)
(؛ زباان 1(؛ عيناك طبای )2(؛ اپتومتری كودكاان)2تماسی)
 (2عمومی)

12 
بهداشت و ايمني 

 مواد غذايي
116 

دارندگان مدر  دكتری پزشكی عمومی؛ داروسازی؛  دامپزشكی و 
دكتاارای حرفااه ای علااوم آزمایشااگاهی و یااا كارشناساای در یكاای 
ازرشته های علوم تغذیاه، علاوم و صانایع غاذایی ) گارایش كنتارل 
كيفااای و بهداشاااتی (؛ بهداشااات محااايط ، بهداشااات عماااومی؛ 

رزی )گارایش ميكروبيولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ مهندسای كشااو
صنایع غذایی(؛ مهندسی شيمی )گرایش شيمی ماواد غاذایی(؛ 
بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی گوشات؛ 

  مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی

(؛ اصاول نگهاداری ماواد 2ميكروب شناسی ماواد غاذایی )
(؛ كليااات بهداشاات و 2(؛ شاايمی مااواد غااذایی)2غااذایی)

 (2(؛ زبان عمومی)2منی مواد غذایی )ای

12 

پدافند غيرعامل در 
 نظام سالمت

)صرفا دانشگاه 
  بقيه اله(

195 

كارشناساای رشااته هااای علااوم تغذیااه؛ زیساات شناساای )كليااه 
گرایشها(؛ زیسات شناسای سالولی مولكاولی )كلياه گرایشاها(؛ 
علوم آزمایشگاهی؛ بهداشت عمومی؛ مهندسی بهداشات حرفاه 

هداشت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مباارزه ای؛ مهندسی ب
محيط زیست؛ مدیریت خدمات   -با ناقلين؛ مهندسی منابع طبيعی

بهداشتی درمانی؛ فناوری اطالعاات ساالمت؛ تكنولاوژی پزشاكی 
هساااته ای؛ تكنولاااوژی پرتودرماااانی؛ تكنولاااوژی پرتوشناسااای؛ 
پرستاری؛ روانشناسی بالينی؛ فوریتهای پزشكی؛ علاوم و صانایع 

یی )كليااه گرایشااها(؛ مهندسای كشاااورزی )كليااه گرایشااها(؛ غاذا
مهندسی منابع طبيعی )كليه گرایشها(؛ شيمی )كلياه گرایشاها؛ 
شيمی )كليه گرایشها(؛ علوم نظامی و انتظامی )كليه گرایشها(؛ 

 كاردرمانی؛ مدیریت )كليه گرایشها(؛
 دکتری عمومی پزشکی

(؛ 1(؛ پرتوشناسااااای)2زیسااااات شناسااااای عماااااومی)
(؛ 2(؛ اصاااول و مباااانی بهداشااات عماااومی)1ی)بيوشااايم

(؛ زباااان 1(؛ مااادیریت ساااالمت)1روانشناسااای عماااومی)
 (2عمومی)

19 
تاريخ علوم 

 پزشكي
117 

مدر  كارشناسی در كليه رشته های مقطع كارشناسی مصوب  و 
مااورد تایيااد وزارت بهداشاات، درمااان و آمااوزش پزشااكی و یااا وزارت 

 علوم، تحقيقات و فناوری

(؛ اطالعاااات 2(؛ تااااری  علااام و تمااادن)2تااااری  پزشاااكی)
 (2(؛ زبان عمومی)2(؛ زبان عربی)2پزشكی)

15 
تكنولوژي گردش 

 خون
119 

 كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل
سال سابقه  باا  2)در رشته تكنولوژی گردش خون، داشتن حداقل 

 باشد(.مدر  كارشناسی در عرصه های بالينی الزامی می

(؛ 9و بيماااااری هااااای داخلاااای و جراحاااای)پرسااااتاری 
(؛ 1(؛ فيزیولااااوژی)1(؛ فيزیااااك پزشااااكی)1بيوشاااايمی)
 (2(؛ زبان عمومی)1فارماكولوژی)

12 

حشره شناسي 
پزشكي و مبارزه 

 با ناقلين
121 

كارشناسی بهداشت محيط ؛ علوم آزمایشگاهی؛ انگل شناسای  
پزشااكی؛ حشااره شناساای پزشااكی و مبااارزه بااا ناااقلين؛ زیساات 

لياه گرایشاها(؛ دفاع آفاات كشااورزی؛ گيااه پزشاكی؛ شناسی )ك
علوم زیستی؛ حفاظت گياهان؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت تلفياق 

 آفات

(؛ زیساااات شناساااای 2حشااااره شناساااای عمااااومی)
 (2(؛ زبان عمومی)1(؛ شيمی عمومی)2عمومی)

17 
 رفاه اجتماعي

126 
 كارشناسی كليه رشته ها

( ؛ 2قياق)(؛ آمار و روش تح2نظریه های جامعه شناسی )
دروس تخصصی )سازمان و مدیریت، اقتصااد خارد و كاالن؛ 

(؛ زباان 1تامين و رفاه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی( )
 (2عمومی)

18 
ژورناليسم 

 پزشکی
127 

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کليه رشته های 
علوم پزشکی؛ زبان عمومی )با گرایشهای ادبيات زبان عمومی، 

انگليسی و مترجمی زبان عمومی(؛ علوم ارتباطات با آموزش 
 گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

(؛ 2(؛ داناش پایاه رایاناه)2اصول اپيدميولوژی و آمار حياتی)
نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسای و انگليسای 

 (2)پيشرفته(؛ زبان انگليسی 9)

19 
 سالمت سالمندي

128 

مامااایی؛ آمااوزش بهداشاات؛ بهداشاات  كارشناساای پرسااتاری؛
عماااومی؛ مااادیریت توانبخشااای؛ مااادیریت خااادمات بهداشاااتی 
ودرمانی؛روانشناسی باالينی؛ علاوم تغذیاه؛ ماددكاری اجتمااعی؛ 
شاانوایی ساانجی؛ بينااایی ساانجی؛ فيزیااوتراپی؛ گفتاردرمااانی 

 وكاردرمانی

(؛ روانشناساااای وبهداشاااات 2فيزیولااااوژی سااااالمندی)
(؛ روش تحقيااق 1كی)(؛ جامعااه شناساای پزشاا1رواناای)

(؛ مباااانی 2(؛ كلياااات بهداشااات عماااومی)2وآمارحيااااتی)
 (2(؛ زبان عمومی)1تغذیه)

 سالمت و ترافيک 22

کارشناساای کليااه رشااته هااای علااوم پزشااکی، علااوم انتظااامی، 
روانشناساای، مهندساای عمااران، مهندساای مکانيااک، فناااوری 
اطالعات و ارتباطات، مهندسی پزشکی، علوم و مهندسای محايط 

 ت، فيزیک، مهندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسیزیس

(؛ روشااهای 9و اپياادميولوژی مصاادوميتها) ایمناای ترافيکاای
(؛ بهداشااات 1(؛ روانشناسااای عماااومی)2آمارکااااربردی)

   (2(؛ زبان عمومی)1عمومی )
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه رك  تحصيلي مورد  پذيرشمدا رشته امتحاني

21 
 شنوائي شناسي

129 
 كارشناسی شنوایی شناسی

(؛ شااانوایی 2آنااااتومی و فيزیولاااوژی شااانوایی وتعاااادل)
(؛ شاااااانوایی شناساااااای 9شخيصاااااای)شناساااااای ت
 (2(؛ زبان عمومی)2توانبخشی)

22 
 علوم تشريحي

131 

كارشناسی علاوم تشاریحی؛ بافات شناسای؛ زیسات شناسای 
)كليه گرایشها(؛ فيزیوتراپی؛ اعضاای مصانوعی و وساایل کمکای؛ 
ارتوپاادی فناای؛ كاردرمااانی؛ گفتاردرمااانی؛ تکنولااوژی پرتودرمااانی؛ 

؛ پرساتاری؛ ی؛ شنوایی شناسایتکنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولوژ
؛ علاااوم ؛ هوشااابری؛ اتااااق عمااال؛ بيناااایی سااانجی ماماااایی

آزمایشگاهی، علوم تغذیه؛ بهداشت عمومی؛ فوریتهای پزشاکی؛ 
مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشی 

 )کليه گرایشها(

(؛ زیست شناسای 2(؛ بافت شناسی )1تشریح عمومی)
 (2(؛ زبان عمومی)2)(؛ جنين شناسی 2سلولی)

22 

علوم و صنايع 
غذائي )گرايش 
كنترل كيفي و 

 بهداشتي (
131 

 مهندسیكارشناسی علوم و صنایع غذایی)گرایشهای مختلف ( ؛ 
كشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذائی( ؛ مهندسی شيمی 

دامپزشكی ؛  ؛)صنایع غذائی( ؛ داروسازی و دكترای داروسازی
نایع غذائی(؛ صنایع غذایی )گرایش های علوم تغذیه ؛ تغذیه ) ص

فنی  مهندسی و تغذیه(؛ تكنولوژی شير و فراورده های 
لبنی؛مهندسی تكنولوژی آرد؛تكنولوژی صنایع مهندسی روغن 
خوراكی؛ گوشت و فراورده های گوشتی؛ بهداشت موادغذایی با 

 منشا دامی

(؛ 2(؛ شيمی مواد غذائی)2ميكروبيولوژی مواد غذائی)
(؛ 2( ؛ كنترل كيفی مواد غذایی)2ی مواد غذائی )تكنولوژ

 (2زبان عمومی)

21 
 فيزيولوژي

135 

كارشناسااای فيزیولاااوژی ؛ زیسااات شناسااای )كلياااه گرایشاااها(؛ 
پرستاری؛ فيزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاهی؛  جانورشناسی؛

علااوم دارویاای؛ فارماااكولوژی؛ بيوشاايمی؛ علااوم تشااریحی؛ گفتااار 
؛ شانوایی شناسای؛ بهداشات عماومی؛ سانجیدرمانی؛ بينایی

 بهداشت حرفه ای و هوشبری؛ اتاق عمل

(؛ 2(؛ زیست شناسی جانوری)1(؛ بيوشيمی)2فيزیولوژی)
 (2زبان عمومی)

25 

فناوري 
تصويربرداري 

 پزشكي
193 

مجاز به استفاده از 
 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

تكنولاااوژی كارشناسااای رشاااته هاااای فيزیاااك )كلياااه گرایشاااها(؛ 
پرتوشناسی؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛ 

 مهندسی پزشكی )گرایش بيوالكتریك(؛ مهندسی هسته ای

(؛ فيزیك هساته ای 2(؛ ریاضی عمومی)2فيزیك عمومی )
(؛ تكنيكهاای 2(؛ فيزیك پرتوشناسی تشخيصای)2و اتمی)

زبان (؛ 1(؛ آناتومی)1(؛ فيزیولوژی)1تصویربرداری پزشكی )
 (2عمومی)

22 
فناوري اطالعات 

 سالمت
138 

كليه كارشناسی هاای علاوم پزشاكی؛ كارشناسای رشاته هاای 
 علوم كامپيوتر؛ مهندسی كامپيوتر )نرم افزار و سخت افزار(

(؛ مادیریت اطالعاات ساالمت 2فناوری اطالعاات ساالمت)
(؛ سيساتم 2(؛ بيماری شناسی و اصطالحات پزشكی)2)

(؛ كاااامپيوتر و 2ات ساااالمت)هاااای طبقاااه بنااادی اطالعااا
 (2(؛ زبان عمومی)2ساختمان داده )

27 
 كاردرماني

139 
 كارشناسی كاردرمانی

رواناااای  -كاردرمااااانی وتوانبخشاااای اخااااتالالت ذهناااای 
رشدروانی  (؛2(؛ روان شناسی وروانپزشكی)2وجسمانی)

(؛ توانبخشای 2(؛ آنااتومی وبيومكانياك)1حركتی كودكاان)
(؛ زباااان 1ه ی زنااادگی)حرفاااه ای وفعاليااات هاااای روزمااار

 (2عمومی)

28 
كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

141 
 كارشناسی كليه رشته ها

( ؛ 2مبااااانی کتابااااداری و اطااااالع رسااااانی پزشااااکی )
(؛ 2(؛ فااااان آوری اطالعااااااات)2ساااااازماندهی دانااااااش)

(؛ زبااان 1شناساای )اصطالح(؛ 2)منابع اطالعاااتی ماادیریت
 (2عمومی )

29 
 گفتار درماني

141 
 گفتار درمانی كارشناسی

(؛ اخاتالالت واج 1اختالل بلاع) (؛2)اختالالت صوت و تشدید
 (؛2اخااتالالت رواناای گفتااار) (؛2)شااناختی و آواشااناختی
 (؛2(؛ اخاتالل اکتساابی زباان)2اختالل زبان در دوران رشد)

 (2زبان عمومی)

22 
مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني
142 

ی مادیریت باا كليه كارشناسای هاای علاوم پزشاكی و كارشناسا
علوم  حقوق؛ گرایشهای مختلف ؛ اداره امور بيمارستانها؛ مدیریت؛

 علوم اقتصادی حسابداری؛ اجتماعی؛

(؛ 2(؛ اصول و مبانی سازمان و مدیریت )2كليات بهداشت )
(؛ مادیریت ماالی و 2سازمان و مدیریت بهداشت و درمان )

 (2(؛ زبان عمومی)2اقتصاد بهداشت )
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ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه رك  تحصيلي مورد  پذيرشمدا رشته امتحاني

21 
مددكاري 

 عياجتما
148 

خاادمات كليااه گاارایش هااای كارشناساای مااددكاری اجتماااعی؛ 
؛ علوم اجتماعی )گرایش خدمات اجتماعی؛ تعاون ورفااه اجتماعی

 اجتماعی؛ پژوهشگری(
)قبددولی نهددایی داوطلبددان شددرکت کننددده بددر اسدداس نتددایج 

 آزمون کتبی و مصاحبه اعالم خواهد شد(.

و (؛ مبانی 1روان شناسی )عمومی، مرضی، شخصيت( )
(؛ 1(؛ مباانی توانبخشای )2نظریه های جامعه شناسی )

مااددكاری اجتماااعی )مبااانی مااددكاری فااردی، گروهاای و 
 (2(؛ زبان عمومی)1(؛ روش تحقيق )2جامعه ای( )

22 
مديريت 

 توانبخشي
149 

وساایل كمكای ؛ فيزیاوتراپی؛ و كارشناسی اندام هاای مصانوعی 
ناایی سانجی؛ ؛ بيگفتاار درماانی كاردرماانی؛ شانوایی شناسای؛

مااااددكاری اجتماااااعی؛ جامعااااه شناساااای؛ علااااوم اجتماااااعی؛ 
روانشناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مادیریت اماداد 
در سوانح؛ كودكان استرنایی؛ بهداشت عمومی؛ پرساتاری؛ علاوم 

 تربيتی؛ امداد و نجات ؛ دكترای عمومی پزشكی

 (؛2(؛ زبان عمومی)2(؛ مدیریت )5اصول توانبخشی )

22 

مهندسي پزشكي 
 )بيوالكتريك(

151 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

كارشناسی فنی و مهندسای؛ علاوم پایاه ؛ گروههاای پزشاكی و 
پيراپزشكی؛ دكترای حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروساازی؛ 

 مهندسی مدیریت اجرایی

(؛ فيزیاااک پزشاااکی و مهندسااای 1ریاضااايات مهندسااای )
(؛ کنتاااارل 1(؛ ساااايگنالها و سيسااااتم هااااا)1زشااااكی )پ

(؛ مااااادارهای الکتریکااااای و 1سيساااااتمهای خطااااای )
 (2(؛ زبان عمومی)2(؛  فيزیولوژی و آناتومی )1الکترونيک)

29 

 مهندسي پزشكي
 )زيست مواد(

151 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 مدلهای اعالم شده

وههای پزشكی و كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گر
 پيراپزشكی؛ دكترای حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازی

(؛ 1(؛ اصول زیست ماواد)1(؛ علم مواد)1ریاضيات عمومی)
(؛ 2(؛ بيوشايمی)2(؛ شايمی آلای)2آناتومی و فيزیولوژی)

 (2زبان عمومی)

25 

مهندسي بهداشت 
 ايحرفه

152 
مجاز به استفاده از 

 ماشين حساب
طبق جدول 

 اعالم شده مدلهای

ایمنای صانعتی؛  ؛ بهداشت محيط؛كارشناسی بهداشت حرفه ای
 مهندسی )صنایع, مكانيك و شيمی(؛ فيزیك؛ شيمی

(؛ 2شيمی) (؛2ریاضی)(؛2(؛ فيزیك )5بهداشت حرفه ای )
 (2(؛ زبان عمومی)1ارگونومی)

22 

 مديريت سالمت،
ايمني و محيط 

 (HSEزيست )
153 

مهندسای  شت حرفاه ای؛كارشناسی رشته های مهندسی بهدا
بهداشاات محاايط؛ مهندساای تكنولااوژی ایمناای؛ مهندساای صاانایع 

 )گرایش ایمنی(

(؛ اصاااول 2(؛ بهداشااات محااايط)2بهداشااات حرفاااه ای )
(؛ كليااات بهداشاات 2(؛ اصااول ومبااانی ماادیریت)2ایمناای)
 (2(؛ زبان عمومی)1(؛ آمار و اپيدميولوژی)1عمومی)

27 
ميكروب شناسي 

 موادغذايي
154 

ميكاااروب شناسااای ؛علاااوم آزمایشاااگاهی؛ علاااوم كارشناسااای 
 آزمایشاگاهی دامپزشاكی؛ علاوم تغذیاه؛ علاوم وصانایع غاذایی؛

 زیساات شناسااای)گرایش هااای ميكروبيولااوژی؛ بيوشاايمی؛
بيوشيمی؛ ژنتيك(؛ بهداشات و بازرسای گوشات؛ بهداشات ماواد 

 داروسازی؛ دامپزشكی غذایی؛ دكترای عمومی پزشكی؛

(؛ بيوشااايمی 1ی)(؛ تغذیاااه عماااوم2بااااكتری شناسااای)
(؛ ویروس 1(؛ قارچ شناسی)1(؛ انگل شناسی)1عمومی)
 (2(؛ زبان عمومی)1شناسی)

 

28 
نانوتكنولوژي 

 پزشكي
155 

كليه كارشناسای هاای علاوم پزشاكی و كارشناسای مهندسای 
پليمر؛ مهندسی شيمی )كليه گرایشاها(؛ مهندسای ماواد )كلياه 

و كااربردی( ؛  گرایشها(؛ مهندسی برق؛ بيوالكتریك؛ فيزیك )محض
شاايمی )محااض و كاااربردی(؛ شاايمی دارویاای؛ زیساات شناساای 

مهندسی صنایع شيميایی؛ مهندسی پزشاكی؛  ؛)كليه گرایشها(
مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروساازی؛ فيزیاك 

دگان مدار  دكتری عمومی پزشاكی ؛ داروساازی حالت جامد؛ دارن
مایشااگاهی؛ دكتااری و دندانپزشااكی و  دكتااری حرفااه ای علااوم آز

 پيوسته زیست فناوری)بيوتكنولوژی(

(؛ زیساات شناساای ساالولی 2(؛ شاايمی )2بيوشاايمی)
( ؛ مقدمه ای بر 2(؛ بيوفيزیك )1(؛ فيزیولوژی )2مولكولی )

 (2(؛ زبان عمومی)2نانوتكنولوژی)
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ورتي كدده قابددل توجدده داوطلبددان : در رشددته هدداي ذيددل كدده بدده صددورت مجموعدده ارائدده شددده داوطلبددان در صدد
در مجموعدده شددركت  تواننددد در آزمددون رشددته هدداياز نظددر مدددارك مددورد پددذيرش منعددي نداشددته باشددند مي

نماينددد. بددراي هددر مجموعدده يددك دفترچدده سددوال متشددكل از مددواد درسددي اعددالم شددده بددا ضددرايب مددورد نظددر 

 شود.هر رشته در نظر گرفته مي
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 113مجموعه آموزش پزشکی 
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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29 
 آموزش پزشکی

114 

اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های 
علوم پزشكی سراسر كشور؛ اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی 

دارندگان مدر  كارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسالمی )باپرداخت شهریه(؛
رشته های علوم پزشكی؛ دارندگان مدر  دكترای عمومی پزشكی، 
داروسازی و دندانپزشكی؛ دكترای تخصصی بالينی و فوق تخصصی بالينی؛ 

 -های علوم پزشكی؛ رشته های علوم تربيتی كارشناسی تمامی رشته
 ی آموزشیتكنولوژ -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربيتی 

6 2 2 1 1 2 

12 

برنامه ریزی یادگيری 
الکترونيکی در علوم 

 پزشکی
115 

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 هرشته برنام

ریزی آموزشی؛ كارشناسی مدیریت آموزشی؛ كارشناسی ارشد رشته برنامه
 ارشد رشته تحقيقات آموزشی

6 1 2 1 2 2 

11 

تكنولوژي آموزشي در 
 علوم پزشكي

116 
 

دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپيوسته در کليه رشته  -
های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و 
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( 

رستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این بيما
 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

سال سابقه کار در  2شاغل 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،  -

هداشت ، برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی، فناوری آموزش ب
اطالعات سالمت، انفورماتيک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر 
در نظام سالمت و سالمت و رسانه )جهت این گروه از داوطلبان شاغل باودن 

 و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد(

5 2 2 5 1 2 
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 143مجموعه بهداشت محيط  

 ی اعالم شدهطبق جدول مدلها مجاز به استفاده از ماشين حساب
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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12 

بهداشت محيط 
سم شناسي  -

 محيط
146 

كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشات حرفاه 
ای؛ مهندسی محيط زیست؛ )كليه گرایشها(؛ علوم محايط زیسات 
)كليه گرایشها(؛ حشره شناسی )گرایشهای عمومی؛ پزشاكی و 

دفااع آفااات؛ شاايمی محااض ؛ شاايمی  –كشاااورزی(؛ كشاااورزی 
اسی گرایشهای عمومی و سلولی مولكولی؛ كاربردی؛ زیست شن

 علوم آزمایشگاهی؛ گياه پزشكی؛ سم شناسی

2 1 1 1 2 2 

12 

مهندسی 
بهداشت محيط 

مديريت   -
 پسماند

145 

كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسای محايط زیسات؛ 
مهندساای عمااران )كليااه گرایشااها(؛ مهندساای مكانيااك )كليااه 

 ایشها(گرایشها(؛ مهندسی شيمی )كليه گر
2 1 1 1 2 2 

11 
مهندسي 

 بهداشت محيط
144 

مهندسی  مهندسی بهداشت محيط؛ بهداشت محيط؛كارشناسی 
؛ مهندسی بهداشت حرفاه ای؛ مهندسای بهداشات محيط زیست

شايمی  ؛حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بهداشتی درماانی
 محض؛ شيمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

2 1 2 1 1 2 

15 

مهندسی 
بهداشت محيط 

بهره برداري   -
و نگهداري از 
تاسيسات 
بهداشتي 

 شهري
147 

كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسای محايط زیسات؛ 
مهندساای آب و فاضااالب؛ مهندساای آب؛ مهندساای باارق )كليااه 
گرایشها(؛ مهندسی مكانيك )كليه گرایشها(؛ شايمی؛ مهندسای  

 )كليه گرایشها(شيمی )كليه گرایشها(؛ مهندسی عمران 

2 1 2 1 1 2 

11 
بهداشت محيط 

بهداشت  –
 پرتوها

کارشناسی مهندسی بهداشات محايط؛ فيزیاک )تماام گرایشاها(؛ 
تکنولوژی پرتوشناسای؛ تکنولاوژی پزشاکی هساته ای؛ تکنولاوژی 

 پرتودرمانی؛ ایمنی صنعتی؛ شيمی )کليه گرایشها(
2 1 2 1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          98آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

37 

 

 98کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایبرشته – 1 جدول شمارهادامه 

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

 168مجموعه پرستاري 

ف
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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17 
 روان پرستاري

 169 
 كارشناسي پرستاري

2 2 2 2 1 2 

18 
جراحي  –پرستاري داخلي

171 
 كارشناسي پرستاري

1 2 2 2 2 2 

19 
 پرستاري سالمت جامعه

171 
 كارشناسي پرستاري

2 2 2 1 2 2 

52 
 كودكانپرستاري 

172 
 كارشناسي پرستاري

2 1 2 2 2 2 

51 
 پرستاري نظامي

173 
 2 2 2 2 2 2 كارشناسي پرستاري

52 
پرستاري مراقبت هاي 

 174ويژه نوزادان 
كارشناسي پرستاري؛ هوشابري؛ اتااق عمال )ارائاه دو ساال 

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
2 2 2 2 1 2 

52 
 انبخشيپرستاري تو

 175 
 2 2 2 2 2 2 كارشناسي پرستاري

51 
 پرستاري اورژانس

 176 
كارشناسااي پرسااتاري؛ فورياات هاااي پزشااكي)ارائه دو سااال 

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
1 2 2 2 2 2 

55 
پرستاري مراقبت هاي 

 177ويژه   
 كارشناسااي پرسااتاري؛ هوشاابري؛ اتاااق عمل)ارائااه دو سااال

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
1 2 2 2 2 2 

51 
 پرستاري سالمندي

179 
 2 2 2 1 1 1 كارشناسي پرستاري

57 
 مدیریت پرستاری

178 
)ارائاه دو ساال ساابقه کاار باالينی باا  كارشناساي پرساتاري

 مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
2 2 2 1 2 2 
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 121مجموعه روانشناسي   

ف
دی

ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ش
ان
رو

ي
ين
ال
 ب
ي
س
نا

 

 
 ،
ي
ين
ال
 ب
ي
س
نا
ش
ان
رو
ل 
م
شا
(

 ،
ي
س
نا
ش
ب 
سي
 آ
ي،
ار
ج
هن
اب
ن

ي(
خت
نا
ش
ان
رو
ي 
اب
زي
ار

 

ن
وا
 ر
 و
ت
صي
خ
ش
ي 
ها
ه 
ري
ظ
ن

 

ي
ان
م
در

 

د
ش
 ر
 و
ي
م
مو
ع
ي 
س
نا
ش
ان
رو

 

ي 
س
نا
ش
ان
رو
و 
ي 
ك
ش
پز
ان
رو
ت 
يا
كل

ك
ژي
لو
يو
يز
ف

 

و 
ي 
شت
دا
ه
 ب
ت
ما
د
خ
ل 
صو
ا

ن
وا
 ر
ت
ش
دا
ه
ب

 

ق
قي
ح
 ت
ش
رو
و 
ر 
ما
آ

 

ي
م
مو
ع
ن 
با
ز

 

58 
روانشناسي 

 باليني
122 

كلياااه رشاااته هاااای روانشناسااای؛ كارشناسااای 
 مشاوره و راهنمایی

2 2 5/1 2 2 5/1 2 

59 
 بهداشت روان

123 
 2 5/1 2 2 5/1 1 2 كارشناسی روانشناسی )كليه گرایشها(

12 
روانشناسي 

 سالمت
124 

 2 5/1 1 5/1 5/1 5/1 2 كارشناسی روانشناسی )كليه گرایشها(

11 

روانشناسي 
باليني كودك و 

 اننوجو
125 

کارشناساای در رشااته روانشناساای) بااا گاارایش 
هاای: عماومی، رشاد، شخصايت(؛ روانشناسای 

 بالينی؛ روانشناسی کودکان استرنایی
2 2 2 5/1 2 5/1 2 
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  194فيزیوتراپی مجموعه 
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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12 
 فيزيوتراپي 

136 

 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 

 دمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.شدي

2 2 1 1 3 3 2 

12 
فيزيوتراپي 

 ورزشي
137 

 2 3 3 1 1 2 2 كارشناسي فيزيوتراپي
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 رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشدگروه پزشكي  عموميمنظور از دكتراي *

 156(  1مجموعه علوم آزمايشگاهي )

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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11 
 بيوشيمي باليني

157 

كارشناسی بيوشيمی؛ ویروس شناسای ؛ ایمنای شناسای پزشاكی؛ 
شيمی؛ علوم آزمایشگاهی؛  علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسی 
)كلياااه گرایشاااها( ؛ علاااوم داروئااای؛ علاااوم و صااانایع غاااذائی؛ علاااوم 
آزمایشااگاهی دامپزشااكی؛ بهداشاات و بازرساای گوشاات؛ بهداشاات 

 موادغذایی

6 2 1 2 1 2 

15 
زيست فن آوري 

 شكيپز
158 

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسای زیسات شناسای ) 
علاوم  مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ كليه گرایشها(؛ بيوتكنولوژی؛

دكتری عمومی پزشكی؛  علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ آزمایشگاهی؛
كارشناسی و كارشناسای ارشاد )داروساازی داروسازی و دامپزشكی؛ 

 ؛کارشناسی علوم تجربیخارج از كشور(

1 4 1 1 1 2 

11 
 ژنتيك انساني

159 

كارشناساای زیساات شناساای)كليه گرایشااها(؛ بيوتكنولااوژی؛ ویااروس 
شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ ژنتيك؛ بيوشيمی؛ ایمنی شناسی؛ 
ميكروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ ماماائی؛ دكتارای عماومی 

ایشگاهی و دكترای حرفه ای ی علوم آزما؛ دكترای حرفه *گروه پزشكی
 دامپزشكی

1 2 5 1 1 2 
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 161(  2هي )مجموعه علوم آزمايشگا

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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17 
 ايمني شناسي

161 

كارشناساای ایمناای شناساای؛ انگاال شناساای پزشااكی؛ باااكتری 
گاارایش بااا تكنولااوژی؛ زیساات شناساای )شناساای؛ بيوشاايمی؛ بيو

ویااا ژنتيااك(؛ ؛ ميكروبيولااوژی؛ عمااومی ملكااولیو  جااانوری؛ ساالولی
 ميكروبيولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فيزیولوژی ؛ویروس شناسی

6 1 2 1 1 2 

18 

خون شناسي 
آزمايشگاهي و 

بانك خون 
 )هماتولوژي(

162 

كارشناسی علوم آزمایشاگاهی؛ ایمنای شناسای؛ زیسات شناسای 
كليااه گرایشااها(؛ ویااروس شناساای؛ ميكااروب شناساای پزشااكی؛ )

 (Biomedical Scienceژنتيك؛ زیست پزشكی ) ؛بيوشيمی
2 1 1 4 1 2 
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 پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد گروه پزشكي رشته هاي عموميمنظور از دكتراي *

 163(  3مجموعه علوم آزمايشگاهي )

ف
دي

ر
 

رشته 
 امتحاني 

 مدارك مورد پذيرش

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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19 

قارچ 
شناسي 
 پزشكي

164 

علوم آزمایشگاهی پزشاكی؛ زیسات شناسای )گرایشاهای ميكاروب شناسای، 
 سلولی مولكولی و جانوری(؛ ميكروبيولوژی 

1 4 1 2 1 1 2 

72 

ميكروب 
شناسي 
 پزشكي

165 

شناسی؛ بيوشايمی؛ زیسات شناسای )كلياه گرایشاها(؛  كارشناسی  ميكروب
ی پزشكی؛ علوم آزمایشگاهی؛  ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناس

؛ دكترای حرفه ای *ی عمومی گروه پزشكیاعلوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكتر
 علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

5 1 5/1 5/1 1 1 2 

71 

ويروس 
شناسي 
 پزشكي

166 

كارشناساای ميكااروب شناساای ؛ انگاال شناساای پزشااكی؛ حشااره شناساای 
زمایشاگاهی؛  بيوشايمی؛  پزشكی ؛ زیست شناسای )كلياه گرایشاها(؛ علاوم آ

ایمنی شناسی؛  علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛  دكترای عمومی گروه پزشكی 
 ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ دكترای حرفه*

1 1 3 2 1 5/1 2 

72 
انگل 

 شناسي
167 

كارشناسی انگل شناسی ؛ حشره شناسی پزشكی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ 
؛  باا گارایش جاانوری ) لوم آزمایشگاهی؛  زیسات شناسایميكروب شناسی؛ ع

 ؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكیعمومی؛ سلولی و مولكولی؛ ميكروبيولوژی(
1 1 1 5/1 5 1 2 
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 181مجموعه علوم تغذيه  

ف
دي

ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

دروس امتحاني و 
 ضرايب مربوطه

ه
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72 
 علوم تغذيه

181 

بهداشات  ؛ علاوم تغذیاه؛مهندسای علاوم و صانایع غاذایی كارشناسای علاوم و صانایع غاذایی؛
(؛ مهندسای كشااورزی گارایش صانایع به جز گرایش با منشاء دامی موادغذایی )كليه گرایش ها

غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سالولی مولكاولی 
بيوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی(؛ دبيری زیست شناسی )باا  گرایشهای بيوشيمی، ژنتيک،)

فيزیولاوژی؛ علااوم  ش زیسات شناسای عماومی(؛ پرساتاری؛ ماماایی؛ بهداشات عماومی؛گارای
 آزمایشگاهی؛  بيوشيمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

9 2 2 2 

71 

علوم تغذيه در 
بحران و حوادث 

 غيرمترقبه
182 

كارشناسی علوم تغذیاه، علاوم و صانایع غاذایی )كلياه گرایشاها(، علاوم آزمایشاگاهی، زیسات 
 زیست شناسی گرایش ميكروبيولوژی؛ می، بهداشت عمومیشناسی عمو

1 2 2 2 

75 
علوم بهداشتي در 

 تغذيه
183 

كارشناسی یا باالتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع غذایی؛ بهداشت عمومی؛ 
باه جاز گارایش باا منشااء  مامایی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بهداشت موادغذایی )كلياه گارایش هاا

رشاته در خاارج از ایاران وجاود  ( )ایانin medical science BSكارشناسی علوم پزشكی )(؛ دامی
گرایشااهای بيوشاايمی، )دارد(؛ زیساات شناساای جااانوری؛ زیساات شناساای ساالولی مولكااولی 

بيوتکنولااوژی، علااوم ساالولی مولکااولی(؛ مهندساای منااابع طبيعاای؛ دكتااری حرفااه ای  ژنتيااک،
 دامپزشكی 

1 2 2 2 

71 
 تغذيه باليني

184 
 2 2 2 1 کارشناسی در رشته علوم تغذیه

 تغذیه ورزشی 77
 کارشناسی در رشته علوم تغذیه؛

 دکترای عمومی )پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی(
1 2 2 2 
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 132مجموعه 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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78 

رادیوبيولوژی 
و حفاظت 

 پرتویی
134 

و تكنولوژی پرتوشناسی؛ زیست شناسی سلولی كارشناسی
ای؛ ژنتيك؛ مولكولی؛ تكنولوژی پرتو درمانی؛ تكنولوژی پزشكی هسته

 گرایش پرتو پزشكی(ای )با بيوفيزیك؛ فيزیك؛ مهندسی هسته
1 2 2 2 2 2 2 2 

79 
فيزیک 
 پزشکی

133 

پرتودرمانی؛ تکنولوژی  كارشناسی فيزیك؛ بيوفيزیك؛ فيزیك مهندسی؛
 فيزیوتراپی؛(؛ بينایی سنجی؛ تكنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی

پزشكی؛ و وسایل كمكی؛ مهندسیاعضای مصنوعی 
و پزشكی و آزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای )گرایش پرتعلوم

 راكتور(؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای

4 2 1 1 3 1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          98آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

41 

 

 
 
 

 98کارشناسی ارشد سال های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایبرشته – 1جدول شماره ادامه 

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

 185مامايي مجموعه 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني  رديف

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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82 
 مامايي

186 
 2 2 1 1 2 2 1 كارشناسی مامائی؛ پرستار ماما

81 
 مشاوره در مامايي

187 
 2 2 2 2 2 2 2 كارشناسی مامایی

 
 

 98هاي داروسازي آزمون دوره كارشناسي ارشد سال رشته
 

 98کارشناسی ارشد سال حانی و ضرایبهای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امترشته – 1جدول شماره ادامه 

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

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني رديف

82 
 شيمي دارويي

191 
 

كارشناسي در رشته هاي: داروسازي، كليه گرايش هاي 
يمي، دبيري شيمي، شيمي محض و كاربردي، بيوشيمي و ش

 علوم آزمايشگاهي

 (2)           شيمي آلي
 (2)         شيمي تجزيه

 (2)     يست شناسيز
 ( 2)             بيوشيمي

 (2)          زبان عمومي

82 
كنترل مواد خوراكي 

 و آشاميدني
191 

، زيست كارشناسي در رشته هاي : شيمي  محض و كاربردي
شناسي)تمام گرايش ها( علوم آزمايشگاهي، تغذيه، 

بيوشيمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي )گرايش كنترل كيفي و 
بهداشتي(، ميكروب شناسي، دكتري عمومي داروسازي، 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي

 (2)          زبان عمومي
  (2) جمعا    آلي و شيمي تجزيه شيمي 

  (1)          شناسیسم
  (1)                    تغذيه

 ( 2)   ميکروبيولوژي موادغذايي
 (1)              یبيوشيم

 ( 1)               فيزيولوژی

81 
 سم شناسي

189 

كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشكي و مبارزه 
با ناقلين، شيمي، ميكروب شناسي، علوم آزمايشگاهي، 

بيوشيمي، شيمي مواد  -علوم بيولوژي )كليه گرايشها(
غذايي، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت 

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 

 داروسازي، دكتري عمومي دامپزشكي

 )ضرايب همه دروس يكسان مي باشد.(
 (1)  بيوشيمي عمومي

 ( 1)    زيست شناسي 
 (1)      شيمي عمومي

 (1)         داروشناسي 
 (1)       سم شناسي 
 (1)                    زبان 

85 

رشدته كارشناسددي 
ارشدددددددد رشدددددددته 
تركيبددات طبيعددي و 

 دارويي دريايي

دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسااي در رشته هاي 

شيمي )تمام گرايش ها(، علوم آزمايشگاهي، علوم تغذيه، 

زيست شناسي )تمام گرايش ها(، بيولوژي دريا، مهندسي 

 منابع طبيعي محيط زيست و شيالت

 (2شيمی عمومی                   )
 (2دستگاهی                )آناليز 

 (1بيوشيمی                         )
 (1بوم شناسی دریایی           )
 (2زیست شناسی دریایی       )
 (2زبان عمومی                    )
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از هر یک از  چهار ا مجموعه ی، مجاز به انتخاب فقط یک رشته 1هر 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 ميیا دومجموعه گروه 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 ك هايي كه با شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يرشته-2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های امتحانی: گروه 2جدول شماره 
 

نوبت عصر روزجمعه مورخ 
31/3/98 

نوبت صبح روزجمعه مورخ 
31/3/98 

نوبت عصر روز پنج شنبه مورخ 
31/3/98 

 نوبت صبح روز پنج شنبه
31/3/98 

 مجموعه تغذیه شامل : 
 . علوم تغذیه ، 1
علوم تغذیه در بحران و حوادث . 2

 غيرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، 2
 . تغذیه بالينی1
 . تغذیه ورزشی5

( 2) مجموعه علوم آزمایشگاهی
 شامل: 

 . قارچ شناسی ، 1
 . ميکروبشناسی ،2
 . ویروس شناسی پزشکی، 2
 . انگل شناسی  1

 مجموعه پرستاری شامل :
 .پرستاری2.پرستاری اورژانس، 1 

.پرستاری داخلی 2توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، 1جراحی، 

. روان 1.پرستاری سالمت جامعه، 5
. 8.پرستاری کودکان، 7پرستاری ، 

.پرستاری 9پرستاری نظامی، 
.پرستاری 12مراقبتهای ویژه، 

.مدیریت 11مراقبتهای ویژه نوزادان، 
 پرستاری

 :مجموعه بهداشت محيط شامل 
سم  –. بهداشت محيط 1
 ناسی محيط، ش
 –. مهندسی بهداشت محيط 2

 مدیریت پسماند، 
 . مهندسی بهداشت محيط2
 -. مهندسی بهداشت محيط1

بهره برداری و نگهداری از 
 تاسيسات بهداشتی شهری

بهداشت  –. بهداشت محيط 5
 پرتوها

( 2مجموعه علوم آزمایشگاهی )
 : شامل

.خون 2. ایمنی شناسی ، 1
شناسی آزمایشگاهی و بانک 

 خون) هماتولوژی(

 مجموعه مامایی شامل :  
 . مامایی،1 
 . مشاوره مامایی2

مجموعه آموزش پزشکی شامل  پدافند غيرعامل در نظام سالمت
: 
. برنامه 2.آموزش پزشکی ، 1

ریزی یادگيری الکترونيکی در 
. تکنولوژی 2علوم پزشکی، 

 آموزشی در علوم پزشکی 

   مجموعه فيزیوتراپی شامل:
 وتراپی. فيزی1
 . فيزیوتراپی ورزشی2

 مجموعه روانشناسی شامل : فناوری اطالعات سالمت آمارزیستی
.روانشناسی بالينی ، 1
.روانشناسی 2.بهداشت روان ، 2

.روانشناسی بالينی 1سالمت، 
 کودک و نوجوان

( 1مجموعه علوم آزمایشگاهی)   علوم تشریحی اپيدميولوژی ترکيبات دارویی و دریایی
 شامل :

 . بيوشيمی بالينی ، 1
 .زیست فناوری پزشکی، 2
 .ژنتيک انسانی2

 مجموعه فيزیک پزشکی شامل: نانوتکنولوژی ارزیابی فناوری سالمت تکنولوژی گردش خون
. رادیبولوژی 2. فيزیک پزشکی 1

 و حفاظت پرتوئی

 آموزش بهداشت  ارگونومی  سم شناسی

 اتاق عمل  اکولوژی انسانی  شيمی دارویی

 اعضای مصنوعی  اقتصاد بهداشت یولوژیفيز

 بينایی سنجی  انفورماتيک فن اوری تصویربرداری پزشکی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  رفاه اجتماعی  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 

 تاری  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  3جدول شماره 
 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  
جزء ليست نباشد، در فرم  رشته تحصيلیسایر : در صورتيکه 

ورت کامل ده و عنوان رشته بصثبت نام این گزینه انتخاب ش
 تایپ شود.

----- 

 1 اپيدميولوژي 11 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )كارشناسي ارشد(
 2 اپيدميولوژي )دكتراي تخصصي( 12 آموزش پزشكي ) دكتراي تخصصي(
 2 اپيدميولوژي )كارشناسي ارشد( 12 آموزش پزشكي )كارشناسي ارشد( 

 1 ق عملاتا 11 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه
 5 اتاق عمل )كارشناسي ارشد ( 15 آموزش رياضي 

 1 احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  11 آموزش زبان انگليسي
 7 اخالق پزشكي )دكتراي تخصصي( 17 آموزش زبان انگليسي گرايش دبيري

 8 اخالق پزشكي )كارشناسي ارشد ( 18 آموزش زيست شناسي
 9 داره امور بيمارستانهاا 19 آموزش علوم تجربي  

 12 ارتباط تصويري 72 آموزش كودكان استثنائي 
 11 روابط عمومي -ارتباطات  71 آموزش مدارک پزشكي )كارشناسي ارشد (

 12 ارتوپدي فني 72 دبيري -آموزش و پرورش ابتدايي 
 12 ارزيابي فناوري سالمت )دكتراي تخصصي( 72 بافت شناسي

 11 ارزيابي فناوري سالمت )كارشناسي ارشد(  71 بافت شناسي پزشكي
 15 ارگونومي )دكتراي تخصصي(  75 بافت شناسي ) دكتري تخصصي(

 11 ارگونومي )كارشناسي ارشد(  71 باكتري شناسي
 17 اصالح و تربيت  77 باكتري شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 18 كتراي تخصصي(اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي )د 78 برنامه ريزي اجتماعي 
 19 اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي )كارشناسي ارشد(  79 بهداشت باروري )دكتراي تخصصي(

 22 اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي 82 بهداشت خانواده و جمعيت
 21 اقتصاد 81 بهداشت روان ) دكتراي تخصصي(
 22 اقتصاد بازرگاني 82 بهداشت روان )كارشناسي ارشد (

 22 اقتصاد بهداشت )دكتراي تخصصي( 82 ميبهداشت عمو
 21 اقتصاد بهداشت )كارشناسي ارشد(  81 بهداشت مادر و كودک )كارشناسي ارشد (

 25 اقتصاد تغذيه 85 سم شناسي )كارشناسي ارشد( -بهداشت محيط  
 21 اقتصاد حمل و نقل 81 بهداشت پرتوها )كارشناسي ارشد( -بهداشت محيط 

 27 اقتصاد سالمت )دكتراي تخصصي( 87 يي  بهداشت مواد غذا
 28 اقتصاد و مديريت دارو ) دكتراي تخصصي( 88 بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي  

 29 اكولوژي انساني )دكتراي تخصصي( 89 بهداشت و ايمني موادغذايي )دكتري تخصصي( 
 22 كارشناسي ارشد (اكولوژي انساني ) 92 بهداشت و ايمني موادغذايي )كارشناسي ارشد( 

 21 علوم قرآن و حديث -الهيات  91 بهداشت و بازرسي گوشت
 22 الهيات ومعارف اسالمي  92 بينائي سنجي  

 22 امداد و نجات 92 بينائي سنجي )دكتري تخصصي(
 21 بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشي -انتقال آب  91 بينائي سنجي )كارشناسي ارشد(

 25 انفورماتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(   95 بيهوشي
 21 انفورماتيك پزشكي )كارشناسي ارشد(  91 بيوالكتريك

 37 انگل شناسي 97 بيوتكنولوژي
 38 انگل شناسي )كارشناسي ارشد(  98 بيوشيمي

 39 انگل شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي( 99 بيوشيمي  باليني ) دكتراي تخصصي(
 12 ايمني شناسي 122 باليني)كارشناسي ارشد( بيوشيمي  
 11 ايمني شناسي )كارشناسي ارشد(   121 بيوفيزيك

 12 ايمني شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي( 122 بيولوژي توليدمثل ) دكتراي تخصصي(
 12 ايمني صنعتي 122 بيوانفورماتيك )كارشناسي ارشد (

 11 )ارشد( HSEمت در محيط زيست صنايع ايمني ، سال 121 بيوپليمر)كارشناسي ارشد (
 15 آب شناسي 125 بيوتكنولوژي دارويي ) دكتري تخصصي ( 

 11 آب و هواشناسي 121 بيوتكنولوژي كشاورزي
 17 فرسايش و رسوب -آبخيزداري  127 بيوفيزيك )كارشناسي ارشد (

 18 آبياري 128 بيولوژي تكويني )كارشناسي ارشد (
 19 پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث -آتش نشاني  129 ) دكتري تخصصي( بيولوژي توليد مثل

 52 مديريت عمليات در حريق و حوادث -آتش نشاني و خدمات ايمني  112 پاتوبيولوژي )كارشناسي ارشد (
 51 آسيب شناسي اجتماعي  111 پدافند غيرعامل

 52 اعتياد پيشگيري از -آسيب شناسي اجتماعي  112 پرتو پزشكي
 52 بازيافت -آلودگي محيط زيست  112 پرستارماما
 51 آمار 111 پرستاري  

 55 آمار زيستي ) دكتراي تخصصي( 115 پرستاري ) دكتراي تخصصي(
 51 آمار زيستي )كارشناسي ارشد(  111 پرستاري )كارشناسي ارشد( 

 57 ي آمار و سنجش آموزش 117 پرستاري سالمندي )كارشناسي ارشد(  
 58 آمار و كاربردها  118 پرستاري مراقبت هاي ويژه )كارشناسي ارشد(  

 59 آمار و مدارک پزشكي 119 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان )كارشناسي ارشد( 
 12 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) دكتراي تخصصي( 122 پرستاري ) دكتراي تخصصي( 
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي اسامی:  3جدول شماره ادامه  

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 121 پرستاري اورژانس )كارشناسي ارشد ( 181 جنين شناسي
 122 پرستاري توانبخشي )كارشناسي ارشد ( 182 آماده سازي چاپ -چاپ و نشر 
 122 ناسي ارشد (جراحي )كارش -پرستاري داخلي  182 تكنولوژي امور تكميلي چاپ -چاپ و نشر 
 121 پرستاري سالمت جامعه )كارشناسي ارشد ( 181 طراحي چاپ -چاپ و نشر 
 125 پرستاري كودكان )كارشناسي ارشد ( 185 فرآيند چاپ -چاپ و نشر 
 121 پرستاري نظامي )كارشناسي ارشد ( 181 حسابداري 
 127 پروتزهاي دنداني 187 حسابرسي -حسابداري 
 128 پروتئوميكس كاربردي ) دكتراي تخصصي( 188 لتيدو -حسابداري 
 129 پرورش اسب  189 مالياتي -حسابداري 

 122 پرورش زنبورعسل  192 حشره شناسي
 121 پرورش گوسفند و بز  191 حشره شناسي پزشكي

 122 پزشكي مولكولي ) دكتراي تخصصي( 192 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ) دكتراي تخصصي(
 122 پزشكي هسته اي 192 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين )كارشناسي ارشد( 

 121 پزشكيارورزشي 191 حفاظت گياهان
 125 پژوهشگري اجتماعي  195 ارشاد در امور كيفري -حقوق

 121 پيشگيري ازبيماريهاي واگير دار و غير واگير 191 حقوق  
 127 اسالم تاريخ  197 علوم ثبتي -حقوق قضايي 
 128 تاريخ ايران در دوره اسالمي 198 خاک شناسي

 129 تاريخ علوم پزشكي )ارشد( 199 خدمات اجتماعي
 112 تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي 222 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون )كارشناسي ارشد(

 111 تربيت بدني و علوم ورزشي 221 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون )هماتولوژي( ) دكتراي تخصصي(
 112 بيومكانيك ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  222 داروسازي سنتي ) دكتراي تخصصي(

 112 رفتار حركتي -تربيت بدني و علوم ورزشي  222 داروسازي كارشناسي
 111 فيزيولوژي ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  221 داروسازي هسته اي ) دكتراي تخصصي(

 115 مديريت ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  225 داروسازي باليني )دكتري تخصصي(
 111 تركيبيات طبيعي و دارويي دريا )كارشناسي ارشد (  221 داروشناسي

 117 تعاون 227 دفع آفات كشاورزي
 118 صنايع غذائي -تغذيه  228 دكتراي پزشكي

 119 يه باليني )كارشناسي ارشد (تغذ 229 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  
 152 تغذيه ورزشي  212 دكتراي پيوسته رياضي

 151 تغذيه ورزشي )ارشد( 211 دكتراي پيوسته فيزيك 
 152 تكنولوژي پرتودرماني 212 دكتراي داروسازي
 152 تكنولوژي پرتوشناسي 212 دكتراي دامپزشكي

 151 تكنولوژي پرورش طيور  211 دكتراي دندانپزشكي
 155 تكنولوژي پرورش گاو   215 دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

 151 تكنولوژي پزشكي هسته اي  211 دور سنجي )پردازش تصوير(
 157 )كارشناسي ارشد(  MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  217 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي )كارشناسي ارشد( 

 158 تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني  218 راديوتراپي )پرتودرماني(
 159 تكنولوژي صنايع  219 راديولوژي )تكنولوژي پرتوشناسي(

 112 تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي  222 آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي 
 111 تكنولوژي اتاق عمل 221 مشاوره -راهنمايي و مشاوره 

 112 وزشي در علوم پزشكي )كارشناسي ارشد (تكنولوژي آم 222 رژيم شناسي
 112 تكنولوژي صنايع شيميايي 222 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني  

 111 تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي 221 رشد و پرورش كودكان استثنايي
 115 تكنولوژي گردش خون )ارشد( 225 رفاه اجتماعي )كارشناسي ارشد( 

 111 توزيع و مصرف آب كشاورزي  221 روابط عمومي 
 117 توكسين هاي ميكروبي ) دكتراي تخصصي( 227 روان پرستاري )كارشناسي ارشد (

 118 توليد و فرآوري پسته   228 روانشناسي
 119 توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر 229 آموزش كودكان استثنايي -روانشناسي 
 172 ه شناسي جامع 222 باليني -روانشناسي 
 171 جانورشناسي 221 صنعتي سازماني -روانشناسي 
 172 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   222 عمومي -روانشناسي 

 172 جغرافيا و برنامه ريزي شهري    222 روانشناسي باليني ) دكتراي تخصصي(
 171 يريت سياسي فضاآمايش و مد -جغرافياي سياسي  221 روانشناسي باليني )كارشناسي ارشد( 

 175 جغرافياي شهري 225 روانشناسي صنعتي و سازماني
 171 اقليم شناسي -جغرافياي طبيعي  221 روانشناسي نظامي ) دكتراي تخصصي(

 177 ژئومورفولوژي -جغرافياي طبيعي  227 رشد -روانشناسي 
 178 كارتوگرافي -جغرافياي طبيعي  228 شخصيت  -روانشناسي 

 179 جغرافيا 229 مشاوره  -اسي روانشن
 182 جمعيت شناسي  212 روانشناسي باليني كودک و نوجوان)كارشناسي ارشد (
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه  

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 211 روانشناسي سالمت  221 سالمت و رفاه اجتماعي 
 212 روانشناسي سالمت )كارشناسي ارشد( 222 ه اجتماعي )دكتراي تخصصي(سالمت و رفا
 212 روانشناسي نظامي ) دكتري تخصصي( 222 سم شناسي

 211 روزنامه نگاري   221 سم شناسي ) دكتراي تخصصي(
 215 رياضي 225 سم شناسي )كارشناسي ارشد(  

 211 كاربردي -يات و كاربردها رياض 221 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي   
 217 رياضي محض 227 سياستگذاري سالمت ) دكتراي تخصصي(

 218 زبان شناسي  228 سياست هاي غذا و تغذيه )دكتري تخصصي(
 219 زبان عمومي با گرايش ادبيات زبان عمومي 229 شنوايي شناسي

 252 زبان و ادبيات عربي   212 شنوايي شناسي ) دكتراي تخصصي(
 251 زبان و ادبيات فارسي  211 شنوايي شناسي )كارشناسي ارشد( 

 252 زبان و ادبيات انگليسي 212 شيمي
 252 زراعت برنج   212 دارويي -شيمي 
 251 زمين شناسي 211 دبيري -شيمي 
 255 زيست شناسي 215 فناوري اطالعات -شيمي 
 251 بيوشيمي -زيست شناسي  211 كاربردي -شيمي 

 257 بيوشيمي )كارشناسي ارشد ( -زيست شناسي  217 محض -مي شي
 258 بيوفيزيك  )كارشناسي ارشد ( -زيست شناسي  218 شيمي دارويي ) دكتراي تخصصي(

 259 جانوري -زيست شناسي  219 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي 
 212 دبيري -ناسي زيست ش 222 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي )دكتراي تخصصي(

 211 زيست دريا -زيست شناسي  221 شيمي مواد غذائي
 212 ژنتيك -زيست شناسي  222 شيمي دارويي )كارشناسي ارشد (

 212 سلولي مولكولي  -زيست شناسي  222 تغديه -صنايع غذايي 
 211 علوم جانوري -زيست شناسي  221 فني -صنايع غذايي 
 215 علوم گياهي -زيست شناسي  225 مهندسي -صنايع غذايي 

 211 ميكروبيولوژي  -زيست شناسي  221 صيد و بهره برداري آبزيان 
 217 بيوشيمي -زيست شناسي سلولي مولكولي  227 طب اورژانس )تخصصي(

 218 زيست فناوري / بيوتكنولوژي -زيست شناسي سلولي مولكولي  228 طب سنتي ايراني ) دكتراي تخصصي(
 219 ژنتيك -زيست شناسي سلولي مولكولي  229 عتيطراحي صن

 272 علوم سلولي و ملكولي -زيست شناسي سلولي مولكولي  222 علم اطالعات و دانش شناسي
 271 ميكروبيولوژي -زيست شناسي سلولي مولكولي  221 علم اطالعات و دانش شناسي  )كارشناسي ارشد (

 272 اسي سلولي و مولكوليزيست شن 222 علم سنجي )كارشناسي ارشد (
 272 زيست شناسي شيالت و آبزيان 222 علوم

 271 زيست شناسي عمومي  221 علوم اجتماعي
 275 زيست فناوري 225 برنامه ريزي اجتماعي -علوم اجتماعي 
 271 زيست فناوري پزشكي ) دكتراي تخصصي( 221 پژوهشگري علوم اجتماعي  -علوم اجتماعي 
 277 زيست فناوري پزشكي)كارشناسي ارشد(  227 تعاون و رفاه اجتماعي -علوم اجتماعي 
 278 زيست فناوري دارويي ) دكتراي تخصصي( 228 خدمات اجتماعي -علوم اجتماعي 
 279 زيست پزشكي سامانه اي 229 مددكاري اجتماعي -علوم اجتماعي 
 282 گرايش گياهي -زيست شناسي  212 مردم شناسي -علوم اجتماعي 
 281 زيست شناسي پزشكي سامانه اي )دكتري تخصصي( 211 مطالعات امنيتي -علوم اجتماعي 

 282 زيست شناسي تكويني )كارشناسي ارشد ( 212 علوم اعصاب
 282 زيست فناوري دارويي )كارشناسي ارشد ( 212 علوم اعصاب )دكتراي تخصصي(

 281 يكروبي )كارشناسي ارشد (زيست فناوري م 211 اقتصاد اسالمي  -علوم اقتصادي 
 285 زيست مواد دارويي )دكتري تخصصي( 215 اقتصاد بازرگاني -علوم اقتصادي 
 281 ژنتيك 211 اقتصاد پول و بانكداري -علوم اقتصادي 
 287 ژنتيك انساني )كارشناسي ارشد(   217 اقتصاد حمل و نقل -علوم اقتصادي 
 288 ژنتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي( 218 اقتصاد صنعتي -علوم اقتصادي 
 289 ژورناليسم پزشكي )سالمت و رسانه ( )كارشناسي ارشد ( 219 اقتصاد كشاورزي -علوم اقتصادي 
 292 ساخت پروتزهاي دنداني   252 اقتصاد نظري -علوم اقتصادي 
 291 سالمند شناسي )كارشناسي ارشد ( 251 علوم انتظامي  

 292 المندشناسي ) دكتراي تخصصي(س 252 علوم آزمايشگاهي
 292 سالمت خانواده و مشاوره تغذيه مادر و كودک 252 دامپزشكي -علوم آزمايشگاهي 

 291 سالمت در باليا و فوريت ها 251 علوم بهداشتي در تغذيه)كارشناسي ارشد( 
 295 سالمت در باليا و فوريتها )دكتراي تخصصي( 255 علوم بيولوژي
 291 سالمت در باليا و فوريتها )كارشناسي ارشد ( 251 علوم تربيتي
 297 سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ) دكتراي تخصصي( 257 آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني -علوم تربيتي 
 298 سالمت سالمندي )كارشناسي ارشد ( 258 آموزش و پرورش كودكان استثنايي -علوم تربيتي 
 299 سالمت و ترافيك )كارشناسي ارشد( 259 آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني -علوم تربيتي 
 222 سالمت و رسانه )كارشناسي ارشد(  212 تكنولوژي آموزشي -علوم تربيتي 
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه  

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 211 مديريت آموزشي - علوم تربيتي 121 كارشناسي ارشد( فيزيولوژي )
 212 مديريت و برنامه ريزي آموزشي  -علوم تربيتي  122 فيزيولوژي ورزشي ) دكتراي تخصصي(

 212 علوم تشريح ) دكتراي تخصصي( 122 فيزيك اتمي مولكولي
 211 علوم تشريح )كارشناسي ارشد(  121 دبيري_فيزيك

 215 علوم تشريحي 125 قارچ شناسي
 211 علوم تغذيه 121 قارچ شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(
 217 علوم تغذيه ) دكتراي تخصصي( 127 قارچ شناسي پزشكي )كارشناسي ارشد( 

 218 علوم تغذيه )كارشناسي ارشد(  128 كاردرماني جسماني
 219 ارشناسي ارشد (علوم تغذيه در بحران و حوادث غير مترقبه )ك 129 كاردرماني رواني

 272 علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي 122 كاردرماني رواني )دكتراي تخصصي(
 271 علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي )كارشناسي ارشد( 121 كارشناس علوم پزشكي

 272 علوم داروهاي پرتوزا )كارشناسي ارشد ( 122 كارشناسي چند رسانه اي 
 272 لوم داروييع 122 كارشناسي شهرسازي 

 271 علوم رياضي و فني  121 كارشناسي فارماكولوژي 
 275 علوم زيستي 125 كتابداري

 271 علوم سلولي و كاربردي )دكتري تخصصي( 121 كتابداري در شاخه پزشكي  
 277 علوم سياسي  127 كتابداري و اطالع رساني  

 278 مطالعات امنيتي -م سياسي علو 128 كتابداري و اطالع رساني )كارشناسي ارشد( 
 279 علوم قضايي  129 كتابداري و اطالع رساني پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 282 علوم كامپيوتري 112 كاردرماني
 281 علوم مهندسي  111 كاردرماني ) دكتراي تخصصي(
 282 علوم مهندسي محاسباتي 112 كاردرماني )كارشناسي ارشد(  

 282 علوم نظامي و انتظامي 112 مت و محيط زيست در صنايعكارشناسي  ايمني، سال
 281 علوم و ارتباطات اجتماعي   111 كامپيوتر

 285 علوم و صنايع غذايي 115 كنترل دارو )دكتري تخصصي(
 281 كنترل كيفي و بهداشتي -علوم و صنايع غذايي  111 گرافيك

 287 كنترل كيفي و بهداشتي ) دكتراي تخصصي( -ذايي علوم و صنايع غ 117 گفتار درماني ) دكتراي تخصصي(
 288 علوم و صنايع غذايي)كارشناسي ارشد(   118 گفتار درماني )كارشناسي ارشد(  

 289 علوم و مهندسي صنايع غذايي 119 گفتاردرماني
 292 فارماسيوتيكس ) دكتراي تخصصي( 152 گوشت و فرآورده هاي گوشتي  

 291 اكوگنوزي ) دكتراي تخصصي(فارم 151 گياه پزشكي
 292 فارماكولوژي 152 گياهان دارويي

 292 فارماكولوژي ) دكتراي تخصصي( 152 مامايي)كارشناسي ارشد( 
 291 فرآوري محصوالت شيالتي   151 مامائي

 295 فلسفه   155 مامائي )دكتراي تخصصي(
 291 فن آوري اطالعات سالمت   151 مترجمي زبان انگليسي

 297 فن آوري اطالعات سالمت)كارشناسي ارشد(   157 محيط زيست
 298 فن آوري زيستي مواد غذايي    158 مخابرات و الكترونيك دريايي 

 299 فن آوري تصويربرداري پزشكي )كارشناسي ارشد ( 159 مدارک پزشكي
 IT 122فناوري اطالعات  112 مددكاري اجتماعي
 121 فوريت هاي پزشكي 111 خانواده -مددكاري اجتماعي

 122 فيزيك 112 مددكاري اجتماعي ) دكتراي تخصصي(
 122 اتمي -فيزيك  112 مددكاري اجتماعي )كارشناسي ارشد( 

 121 حالت جامد -فيزيك  111 مديريت اطالعات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي(
 125 مد  حالت جا -فيزيك  115 مديريت اطالعات سالمت ) دكتراي تخصصي(

 121 نظري -فيزيك  111 سوانح طبيعي -مديريت امداد در سوانح 
 127 هسته اي -فيزيك  117 مديريت امور امداد  
 128 هواشناسي -فيزيك  118 مديريت امور بانكي  

 129 فيزيك كاربردي 119 مديريت بازرگاني
 112 ظري و اختر تابناک فيزيك گرايش ن 172 بندر و كشتيراني -مديريت بازرگاني دريايي 
 111 فيزيك محض 171 گمركي -مديريت بازرگاني دريايي 
 112 فيزيك مهندسي  172 مناطق ويژه -مديريت بازرگاني دريايي 

 112 فيزيك پزشكي ) دكتراي تخصصي( 172 مديريت برنامه
 111 فيزيك پزشكي)كارشناسي ارشد(  171 مديريت بيمه 

 115 يزيوتراپي ف 175 مديريت بيمه اكو 
 111 فيزيوتراپي ) دكتراي تخصصي( 171 مديريت تلفيقي آفات 

 117 فيزيوتراپي )كارشناسي ارشد(  177 مديريت توانبخشي )كارشناسي ارشد(  
 118 فيزيوتراپي ورزشي )كارشناسي ارشد(  178 مديريت جهانگردي  

 119 فيزيولوژي 179 مديريت حفاظت اطالعات  
 122 فيزيولوژي ) دكتراي تخصصي( 182 ات بهداشتي درماني  مديريت خدم
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 181 مديريت خدمات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي( 511 مهندسي بهداشت حرفه اي ) دكتراي تخصصي(

 182 مديريت خدمات بهداشتي درماني )كارشناسي ارشد(  512 حرفه اي )كارشناسي ارشد(   مهندسي بهداشت
 182 مديريت دولتي   512 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

 181 مديريت سامانه هاي اطالعاتي   511 مهندسي بهداشت محيط
 185 ت صنعتي مديري 515 مديريت پسماند )كارشناسي ارشد( -مهندسي بهداشت محيط 
 181 مديريت عمليات امداد و نجات    511 بهره برداري و نگهداري تاسيسات شهري )كارشناسي ارشد( -مهندسي بهداشت محيط  

 187 مديريت فرهنگي هنري  517 مهندسي بهداشت محيط ) دكتراي تخصصي(
 188  مديريت كسب و كارهاي كوچك  518 مهندسي بهداشت محيط )كارشناسي ارشد(  

 189 مديريت گمركي  519 مهندسي پزشكي
 192 مديريت مالي  552 رباتيك پزشكي )دكتراي تخصصي( -مهندسي پزشكي
 191 مديريت هتلداري   551 رباتيك پزشكي )دكتري تخصصي( -مهندسي پزشكي
 192 مديريت و برنامه ريزي 552 بيوالكتريك ) دكتراي تخصصي( -مهندسي پزشكي 

 192 مديريت اجرائي )كارشناسي ارشد ( 552 كي )كارشناسي ارشد(  مهندسي پزش
 191 مديريت اطالعات سالمت  551 مهندسي پزشكي باليني

 195 مديريت امداد در سوانح  555 مهندسي پزشكي بيوالكتريك )كارشناسي ارشد (
 191 مديريت آموزشي 551 مهندسي پزشكي بيومواد )كارشناسي ارشد (

 197 مديريت برنامه ريزي آموزش عالي )كارشناسي ارشد ( 557 مرمهندسي پلي
 198 مديريت بيماريها 558 تكنولوژي و علوم رنگ -مهندسي پليمر 
 199 مديريت پرستاري )كارشناسي ارشد( 559 صنايع پليمر -مهندسي پليمر 

 522 يمديريت تبليغات تجار 512 مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان  
 521 مديريت خانواده به روش غير حضوري 511 انتقال -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 522 مديريت خدمات پرستاري )كارشناسي ارشد ( 512 ديتا -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 522 دفاعيمديريت  512 سوئيچ -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 521 مديريت سالمت ايمني و محيط زيست  )كارشناسي ارشد ( 511 سيستم هاي تحت شبكه -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 525 مديريت فناوري اطالعات پزشكي ICT 515كاربردهاي  -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 521 (MBAمديريت كسب و كار ) 511 مخابرات سيار -اوري اطالعات مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فن
 527 مديريت مراقبت زنان 517 مخابرات نوري -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 528 مديريت نظامي ICT 518مديريت  -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 529 مرتع داري  519 ميني  مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرز
 512 مردم شناسي  572 مهندسي تكنولوژي الكترونيك  

 511 مشاوره 571 مهندسي تكنولوژي اويونيك  
 512 مشاوره توانبخشي 572 مهندسي تكنولوژي ايمني

 512 مشاوره توانبخشي )دكتراي تخصصي( 572 مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها  
 511 مشاوره در مامايي  )كارشناسي ارشد ( 571 الكترونيك و ابزار دقيق -رق مهندسي تكنولوژي ب

 515 مشاوره ژنتيك 575 شبكه هاي انتقال و توزيع  -مهندسي تكنولوژي برق 

 511 مشاوره و راهنمايي 571 قدرت -مهندسي تكنولوژي برق 
 517 وري اطالعاتمطالعات ارتباطي و فنا 577 كشاورزي -مهندسي تكنولوژي بسته بندي 

 518 مطالعات اعتياد ) دكتراي تخصصي( 578 مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه  
 519 مطالعات اعتياد  579 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي  

 522 مطالعات خانواده   582 مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات  
 521 فلسفه اسالمي -معارف اسالمي  581 رو  مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنس

 522 معارف اسالمي   582 مهندسي تكنولوژي جوشكاري 
 522 معارف اسالمي و علوم تربيتي   582 مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري  

 521 معماري داخلي   581 مهندسي تكنولوژي راه داري 
 525 نيك  مكاترو 585 مهندسي تكنولوژي راه سازي  

 521 مكانيزاسيون كشاورزي زراعي و باغي  581 قالب سازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 
 527 مكانيك 587 ماشين ابزار -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 
 528 مهندسي اپتيك و ليزر   588 ماشين هاي زراعي و باغي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 

 529 مهندسي الكترونيك 589 اختمان   مهندسي تكنولوژي س
 522 بازرسي فني -مهندسي ايمني  592 مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن   

 521 حفاظت فني -مهندسي ايمني  591 كاشي و چيني    -مهندسي تكنولوژي سراميك 
 522 و خاک   مهندسي آب 592 مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه  

 522 مهندسي بافت 592 گرايش آردي -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت 
 521 مهندسي بافت )دكتراي تخصصي( 591 گرايش غير آردي  -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت 

 525 مهندسي برق 595 مهندسي تكنولوژي صنايع آرد  
 521 الكترونيك -مهندسي برق 591 سازه هاي چوبي -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب 

 527 قدرت -مهندسي برق 597 مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي   
 528 كنترل -مهندسي برق 598 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي 
 529 مخابرات -مهندسي برق 599 مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي 
 512 شت حرفه ايمهندسي بهدا 122 مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك  
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 121 مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي   111 مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي
 122 آب و فاضالب -ران مهندسي تكنولوژي عم 112 مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه

 122 آب و فاضالب -مهندسي تكنولوژي عمران  112 مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري
 121 ساختمان هاي آبي -مهندسي تكنولوژي عمران  111 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 125 نگهداري و بهره برداري سد و شبكه -وژي عمران مهندسي تكنول 115 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 121 مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي  111 فراوري محصوالت شيالتي -مهندسي فناوري شيالت 

 127 ابزار دقيق -مهندسي تكنولوژي كنترل  117 محصوالت كشاورزي -مهندسي فناوري صنايع بسته بندي 
 128 ساخت و توليد -مهندسي تكنولوژي كنترل  118 صنعت كمپوت و كنسرو-ييمهندسي فناوري صنايع غذا

 129 فرآيند -مهندسي تكنولوژي كنترل  119 شيرو فراورده هاي لبني -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 112 ذوب فلزات -مهندسي تكنولوژي متالوژي  172 صنعت آرد -مهندسي فناوري صنايع غذايي 

 111 انتقال  -مهندسي تكنولوژي مخابرات  171 صنعت روغن خوراكي -ايع غذايي مهندسي فناوري صن
 112 سوئيچ هاي شبكه ثابت -مهندسي تكنولوژي مخابرات  172 صنعت شيريني و شكالت -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 112 نيروگاه   مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك  172 صنعت قند -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 111 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو  171 فرآورده هاي خميري -مهندسي فناوري صنايع غذايي 
 115 مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي  175 گوشت و فراورده هاي گوشتي -مهندسي فناوري صنايع غذايي 

 111 اي راه سازي و راه داري  مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين ه 171 سد و شبكه-مهندسي فناوري عمران
 117 مهندسي تكنولوژي ناوبري  177 نقشه برداري-مهندسي فناوري عمران
 118 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   178 حمل و نقل شهري -مهندسي فناوري عمران 
 119 مهندسي تكنولوژي هواپيما   179 راهسازي -مهندسي فناوري عمران 

 122 مهندسي تكنولوژي هواشناسي   182 ساختمان سازي -عمران  مهندسي فناوري
 121 مهندسي توليدات دامي   181 مديريت تلفيقي آفات -مهندسي فناوري گياه پزشكي

 122 مهندسي حمل و نقل ريلي  182 بازيافت پسماند -مهندسي فناوري محيط زيست 
 122 ندسي خط و سازه هاي ريلي  مه 182 كنترل آالينده ها -مهندسي فناوري محيط زيست 

 121 مهندسي خودرو  181 مهندسي فناوري مخابرات
 125 كشتي سازي -مهندسي دريا  185 تاسيسات حرارتي برودتي -مهندسي فناوري مكانيك 
 121 مهندسي كشتي -مهندسي دريا  181 ماشين افزار -مهندسي فناوري مكانيك 
 127 خطوط -مهندسي راه آهن  187 ت راهسازي و راهداريماشين آال -مهندسي فناوري مكانيك 

 128 مهندسي رباتيك   188 مهندسي فناوري مكانيك خودرو
 129 مهندسي شهرسازي   189 مهندسي فناوري مكانيك مترو

 122 مهندسي شيالت 192 مهندسي فناوري مكانيك هواپيما
 121 مهندسي شيمي 191 مهندسي فيزيك

 122 صنايع غذايي -مهندسي شيمي  192 مهندسي كامپيوتر
 122 مهندسي شيمي )گرايش علوم و صنايع غذايي( 192 سخت افزار  -مهندسي كامپيوتر 
 121 مهندسي صنايع 191 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر 
 125 مهندسي صنايع )گرايش ايمني( 195 مهندسي كشاورزي
 121 شبكه هاي آب و فاضالب -كاربردي عمران   -ي علمي مهندس 191 اقتصاد كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 
 127 مهندسي علوم كشاورزي  197 آب  -مهندسي كشاورزي 
 128 مهندسي عمران 198 آبياري زهكشي _آب  -مهندسي كشاورزي 
 129 نقشه برداري -مهندسي عمران  199 سازه هاي آبي _آب  -مهندسي كشاورزي 
 112 مهندسي فضاي سبز  722 بع آب منا _آب  -مهندسي كشاورزي 
 111 مهندسي فن آوري اطالعات   721 باغباني -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 112 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي 722 خاک -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 112 بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي -ICTدسي فناوري ارتباطات و اطالعات مهن 722 زراعت -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 111 ديتا -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  721 علوم دامي -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 115 مخابرات سيار -ICTو اطالعات مهندسي فناوري ارتباطات  725 گياه پزشكي -ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 
 111 امنيت اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  721 دامپروري -مهندسي كشاورزي 
 117 آناليز ورزشي -مهندسي فناوري اطالعات  727 اصالح نباتات  -زراعت و اصالح نباتات  -مهندسي كشاورزي 
 118 برنامه نويسي تحت وب -مهندسي فناوري اطالعات  728 زراعت -زراعت و اصالح نباتات  -مهندسي كشاورزي 
 119 تجارت الكترونيك -مهندسي فناوري اطالعات  729 زيست فناوري )بيوتكنولوژي(   -مهندسي كشاورزي 
 152 اي در شهرداريخدمات رايانه -مهندسي فناوري اطالعات  712 علوم باغباني   -مهندسي كشاورزي 
 151 رسانه -مهندسي فناوري اطالعات  711 خاک   علوم -مهندسي كشاورزي 
 152 طراحي صفحات وب -مهندسي فناوري اطالعات  712 دام -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي 
 152 توزيع و مصرف آب كشاورزي -مهندسي فناوري آبياري  712 طيور -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي 
 151 شبكه هاي آبياري و زهكشي -مهندسي فناوري آبياري  711 بديل مواد غذاييت -علوم و صنايع غذايي  -مهندسي كشاورزي 
 155 مهندسي فناوري پليمر 715 گرايش علوم و صنايع غذائي -مهندسي كشاورزي 
 151 پرورش اسب -مهندسي فناوري دامپروري  711 گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي 
 157 پرورش صنعتي طيور -مهندسي فناوري دامپروري  717 مكانيزاسيون كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 
 158 پرورش صنعتي گاو -مهندسي فناوري دامپروري  718 مكانيك ماشينهاي كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

 159 توليد و فراوري خوراک دام -مهندسي فناوري دامپروري  719 مهندسي كشاورزي )گرايش علوم و صنايع غذايي(
 112 توليد و فراوري محصوالت زنبورعسل -مهندسي فناوري دامپروري  722 آبزيان -زي صنايع غذايي مهندسي كشاور
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 721 موتور -مهندسي كشتي  781 مهندسي فناوري جوش
 722 مهندسي كشتي سازي  782 فاضالبآب و -مهندسي فناوري عمران

 722 مهندسي ماشينهاي ريلي  782 مهندسي فناوري واصالحات طراحي صفحات وب
 721 مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون   781 فناوري اطالعات -مهندسي كامپيوتر 
 725 مهندسي مديريت اجرايي   785 توليدات دامي -مهندسي كشاورزي

 721 مهندسي مديريت پروژه   781 ريت اجرائي مهندسي مدي
 727 مهندسي مديريت و آباداني روستاها   787 مهندسي مكانيك حرارت و سياالت

 728 استخراج معدن -مهندسي معدن  788 مهندسي هسته اي 
 729 اكتشاف معدن -مهندسي معدن  789 راكتور -مهندسي هسته اي 

 722 مهندسي معماري   792 مواد دنداني ) دكتراي تخصصي(
 721 مهندسي مكانيك 791 ميكروب شناسي 

 722 ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  792 ميكروب شناسي پزشكي
 722 مكانيك در طراحي جامدات -مهندسي مكانيك  792 ميكروبشناسي مواد غذايي)كارشناسي ارشد( 

 721 مهندسي منابع طبيعي 791 ميكروبشناسي)كارشناسي ارشد(   
 725 جنگلداري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  795 نانوفناوري پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 721 جنگلداري شهري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  791 نانوفناوري پزشكي)كارشناسي ارشد( 
 727 و اكولوژي جنگلجنگلداري  -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  797 نانوفناوري دارويي ) دكتراي تخصصي(

 728 مديريت جنگلداري در پارک هاي جنگلي -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  798 ناوبري و فرماندهي كشتي 
 729 بوم شناسي آبزيان -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  799 نظارت برامور دارويي)كارشناسي ارشد(  

 712 تكثير و پرورش آبزيان -شيالت  -طبيعي  مهندسي منابع 822 (  CPL&IRخلباني ) -هوانوردي 
 711 صيد و بهره برداري آبزيان -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  821 هوشبري

 712 فرآوري محصوالت شيالتي -شيالت  -مهندسي منابع طبيعي  822 ويروس شناسي )كارشناسي ارشد( 
 712 بيولوژي و حفاظت چوب -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -عي مهندسي منابع طبي 822 ويروس شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 711 خمير و كاغذ -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   

 715 صنايع چوب -علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   

 711 محيط زيست   -مهندسي منابع طبيعي   

 717 منابع خشك و بيابان   مديريت  -مهندسي منابع طبيعي   

 718 مرتع و آبخيزداري   -مهندسي منابع طبيعي   

 719 حفاظت و اصالح چوب -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   

 752 صنايع خمير و كاغذ -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   

 751 رآورده هاي مركب چوبصنايع ف -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   

 752 مهندسي مواد  

 752 سراميك -مهندسي مواد   

 751 متالوژي استخراجي -مهندسي مواد   

 755 متالوژي صنعتي -مهندسي مواد   

 751 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي    

 757 پوشاک -مهندسي نساجي   

 758 تكنولوژي نساجي -مهندسي نساجي   

 759 شيمي نساجي و علوم الياف -دسي نساجي مهن  

 712 استخراج نفت -مهندسي نفت   

 711 اكتشاف نفت -مهندسي نفت   

 712 بهره برداري از منابع نفت -مهندسي نفت   

 712 مخازن نفت -مهندسي نفت   

 711 پرتوپزشكي -مهندسي هسته اي   

 715 مهندسي هوا فضا     

 711 تجهيزات بندريمهندسي تكنولوژي   

 717 مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر  

 718 ساختمان -مهندسي تكنولوژي عمران   

 719 عمران -مهندسي تكنولوژي عمران   

 772 مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات  

 771 مهندسي تكنولوژي مخابرات  

 772 امپيوتر مهندسي تكنولوژي نرم افزار ك  

 772 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري  

 771 مهندسي شيمي محيط زيست  

 775 مهندسي صنايع شيميايي  

 771 مهندسي عمران آب  

 777 صنايع شيميايي -مهندسي فناوري   

 778 فناوري اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  

 779 لانتقا - ICTمهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات  

 782 مهندسي فناوري تعميرات تجهيزات پزشكي گرايش آزمايشگاه  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

--- 
 نباشد، سایر:درصورتيکه دانشگاه یامرکزی جزءليست

 شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب 
 

 

 دانشگاه ع.پ. و خ. مازندران 21 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -----

 دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد 22 دانشكده ع.پ. و خ. اسد آباد 1

 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان 22 دانشكده ع.پ. و خ. اسفراين 2

 دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج 29 دانشكده ع.پ. و خ. ايرانشهر 2

 دانشگاه ع.پ. و خ. يزد 25 آباداندانشكده ع.پ. و خ.  1

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه ----- دانشكده ع.پ. و خ. بهبهان 5

 آموزشكده فني و حرفه اي با هنر شيراز 11 دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام 1

  1آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه  17 دانشكده ع.پ. و خ. خلخال 7

 2آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه شماره  18 خميندانشكده ع.پ. و خ.  8

 آموزشكده فني و حرفه اي پسران محمود آباد 19 دانشكده ع.پ. و خ. خوي 9

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 72 دانشكده ع.پ. و خ. ساوه 12

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 71 دانشكده ع.پ. و خ. سراب 11

 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد انقالب اسالمي 72 دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان 12

 آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه قدسيه ساري 72 دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر 12

 تهران شهيد شمسي پور 2آموزشكده فني و حرفه اي شماره  71 دانشكده ع.پ. و خ. گراش 11

 آموزشكده فني و حرفه اي شهيد بهشتي اروميه 75 الرستان دانشكده ع.پ. و خ. 15

 آموزشكده فني و حرفه اي علي ابن ابيطالب بم 71 دانشكده ع.پ. و خ. مراغه 11

 2آموزشكده فني و حرفه اي كرمانشاه شماره  77 دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور 17

 ط زيست كرجآموزشكده محي 78 دانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي ايران 18

 پژوهشكده سوانح طبيعي 79 )عج(…دانشگاه ع.پ. بقيه ا 19

 پژوهشكده علوم شناختي 82 دانشگاه ع.پ. و خ. اراک 22

 جهاد دانشگاهي مشهد 81 دانشگاه ع.پ. و خ. اردبيل 21

 جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 82 دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه 22

 دانشكده بانك ملي 82 دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان 22

 دانشكده تربيت دبير فني دختران دكتر شريعتي 81 دانشگاه ع.پ. و خ. البرز 21

 دانشكده خبر 85 دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز 25

 دانشكده علوم اقتصادي 81 دانشگاه ع.پ. و خ. ايران 21

 دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه 87 دانشگاه ع.پ. و خ. ايالم 27

 دانشكده نيروي زميني 88 انشگاه ع.پ. و خ. بابلد 28

 دانشكده پژوهشي صنعت آب و برق استان خوزستان 89 دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد 29

 دانشكده فني و حرفه اي امام محمد باقر )ع( ساري 92 دانشگاه ع.پ. و خ. بم 22

 دانشگاه اراک 91 دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس 21

 دانشگاه اروميه 92 . و خ. بوشهردانشگاه ع.پ 22

 دانشگاه اصفهان 92 دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند 22

 دانشگاه افسري امام علي ارتش 91 دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز 21

 دانشگاه الزهرا)س( 95 دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه 25

 دانشگاه امام حسين )ع( 91 دانشگاه ع.پ. و خ. تهران 21

 دانشگاه امام صادق )ع( 97 ع.پ. و خ. جهرم دانشگاه 27

 دانشگاه ايالم 98 دانشگاه ع.پ. و خ. جيرفت 28

 دانشگاه بجنورد 99 دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول 29

 دانشگاه بوشهر 122 دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان 12

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 121 دانشگاه ع.پ. و خ. زابل 11

 دانشگاه بيرجند 122 خ. زاهداندانشگاه ع.پ. و  12

 دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( 122 دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان 12

 دانشگاه بين الملل قشم 121 دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار 11

 دانشگاه بين المللي امام رضا مشهد  125 دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان 15

 تبريز دانشگاه 121 دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود 11

 دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه زنجان 127 دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد 17

 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 128 دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي 18

 دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل 129 دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز 19

 تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 112 دانشگاه ع.پ. و خ. فسا 52

 دانشگاه تربيت مدرس 111 دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين 51

 دانشگاه تربيت معلم اراک 112 دانشگاه ع.پ. و خ. قم 52

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 112 دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان 52

 دانشگاه تربيت معلم تبريز 111 دانشگاه ع.پ. و خ. كردستان 51

 دانشگاه تربيت معلم تهران 115 اه ع.پ. و خ. كرماندانشگ 55

 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 111 دانشگاه ع.پ. و خ. كرمانشاه 51

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان )شهيد مدني( 117 دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان 57

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان شرقي 118 دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد 58

 دانشگاه تفرش 119 نشگاه ع.پ. و خ. گيالندا 59

 دانشگاه تهران 122 دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان 12
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدرجايي شيراز 181 دانشگاه جيرفت 121

 دانشگاه فرهنگيان تهران 182 )س( قم دانشگاه حضرت معصومه 122

 دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر شيراز 182 دانشگاه خليج فارس 122

 دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي مشهد 181 دانشگاه خوارزمي تهران  121

 دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي اروميه 185 دانشگاه دامغان 125

 دانشگاه فرهنگيان شهيد صدوقي كرمانشاه 181 چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 121

 دانشگاه فرهنگيان مشهد 187 دانشگاه رازي كرمانشاه 127

 دانشگاه فسا 188 دانشگاه زابل 128

 دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان 189 دانشگاه زنجان 129

 دانشگاه قم 192 دانشگاه سمنان 122

 دانشگاه كاشان 191 اندانشگاه سيستان و بلوچست 121

 دانشگاه كردستان 192 دانشگاه شاهد 122

 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان 192 دانشگاه شهركرد 122

 دانشگاه گلستان 191 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 121

 دانشگاه گيالن 195 دانشگاه شهيد بهشتي 125

 گاه لرستاندانش 191 دانشگاه شهيد چمران اهواز 121

 دانشگاه مازندران 197 دانشگاه شيراز 127

 دانشگاه محقق اردبيلي 198 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور 128

 دانشگاه مذاهب اسالمي تهران 199 دانشگاه صنعت نفت 129

 دانشگاه مراغه 222 دانشگاه صنعت نفت آبادان 112

 يردانشگاه مال 221 دانشگاه صنعتي اروميه 111

 دانشگاه نيشابور 222 دانشگاه صنعتي اصفهان 112

 دانشگاه هرمزگان 222 دانشگاه صنعتي اميركبير 112

 دانشگاه هنر 221 دانشگاه صنعتي بابل 111

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 225 دانشگاه صنعتي بيرجند 115

 دانشگاه هنر اصفهان 221 دانشگاه صنعتي جندي شاپور 111

 دانشگاه واليت 227 اه صنعتي خاتم االنبياء بهبهاندانشگ 117

 رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 228 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 118

 دانشگاه ياسوج 229 دانشگاه صنعتي سهند 119

 دانشگاه يزد 212 دانشگاه صنعتي شاهرود 152

 ردیمرکز آموزشی علمی کارب ----- دانشگاه صنعتي شريف 151

 م.آ.ع.ک. ابن سينا 211 دانشگاه صنعتي شيراز 152

 م.آ.ع.ک. ابهر 212 دانشگاه صنعتي قم 152

 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان اردبيل 212 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 151

 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي 211 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 155

 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان همدان 215 داندانشگاه صنعتي هم 151

 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي 211 دانشگاه صنعتي اراک 157

 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان قم 217 دانشگاه صنعتي سيرجان  158

 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان كرمان 218 دانشگاه صنعتي قوچان 159

 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان گيالن  219 دانشگاه عالي دفاع ملي 112

 م.آ.ع.ک. اروميه 222 دانشگاه عبدالرحمن صوفي رازي 111

 م.آ.ع.ک. استانداري بوشهر 221 دانشگاه عالمه طباطبائي 112

 م.آ.ع.ک. استانداري كرمان 222 دانشگاه علم و صنعت ايران 112

 م.آ.ع.ک. اسالم آبادغرب 222 رهنگ تهراندانشگاه علم و ف 111

 م.آ.ع.ک. الزهرا )س( تهران 221 دانشگاه علم و فناوري بهشهر 115

 1م.آ.ع.ک. الشتر  225 دانشگاه علم و فناوري مازندران 111

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان قزوين 221 دانشگاه علوم انتظامي 117

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان گلستان 227 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 118

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان گيالن 228 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 119

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان همدان 229 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 172

 ع.ک. امام حسين )ع( سپاه محمدرسول اله م.آ. 222 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 171

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان خراسان رضوي 221 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري 172

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان سمنان 222 دانشگاه فردوسي مشهد 172

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان سيستان وبلوچستان 222 دانشگاه فرهنگيان 171

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان فارس 221 دانشگاه فرهنگيان پرديس امير كبير البرز 175

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان مازندران 225 دانشگاه فرهنگيان پرديس خواجه نصير الدين طوسي 171

 م.آ.ع.ک. امام خميني 221 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان 177

 م.آ.ع.ک. امام رضا )ع( 227 رهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجاندانشگاه ف 178

 م.آ.ع.ک. امام مهدي )عج( 228 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي مشهد 179

 م.آ.ع.ک. انجمن جوشكاري  229 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد مشهد 182

 ش خودروم.آ.ع.ک. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از فرو 212  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. تربيت مربي كرج 221 م.آ.ع.ک. انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضوي 211

 م.آ.ع.ک. تصميم يارتوس 222 م.آ.ع.ک. اهواز 212

 تيران و كرون م.آ.ع.ک.  222 1م.آ.ع.ک. ايالم  212

 م.آ.ع.ک. جامعه گياه درماني شهر ري 221  2م.آ.ع.ک. ايالم  211

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اراک 225 م.آ.ع.ک. آباده 215

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اصفهان 221 م.آ.ع.ک. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل 211

 انزلي م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي 227 م.آ.ع.ک. آران و بيدگل 217

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اهواز 228 م.آ.ع.ک. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران 218

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بابل 229 م.آ.ع.ک. بازرگاني واحد تهران  219

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بندرعباس  212 م.آ.ع.ک. بافق 252

 .ع.ک. جهاد دانشگاهي بيرجندم.آ 211 م.آ.ع.ک. بانك ملت اصفهان 251

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي خراسان شمالي 212 م.آ.ع.ک. بانك ملت تهران 252

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رشت 212 م.آ.ع.ک. بانك ملت كرمانشاه 252

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رودسر 211 م.آ.ع.ک. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران 251

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زاهدان 215 . بروجرد تعاوني توليدكنندگانم.آ.ع.ک 255

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زرند 211 م.آ.ع.ک. بلد االمين 251

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زنجان 217 م.آ.ع.ک. بم 257

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ساوه 218 1م.آ.ع.ک. بندرعباس  258

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سمنان 219 ور ايثارگرانم.آ.ع.ک. بنياد شهيد و ام 259

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شهركرد  222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان اصفهان 212

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شيراز  221 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان ايالم  211

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي فومن  222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان تهران  212

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كاشمر 222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري 212

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمان 221 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان جنوبي 211

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 225 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان رضوي 215

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي گلستان  221 يستان و بلوچستانم.آ.ع.ک. بهزيستي استان س 211

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي لرستان  227 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان فارس 217

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي مشهد 228 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان قزوين 218

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي نيم ور 229 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمان 219

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي همدان  222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمانشاه 272

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ياسوج 221 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد 271

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اروميه 222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان لرستان  272

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي تبريز 222 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان مازندران 272

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي تربيت 221 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان هرمزگان 271

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي گرگان 225 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان همدان  275

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل 221 م.آ.ع.ک. بهزيستي برازجان استان بوشهر 271

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل )مغان( 227 .ک. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستانم.آ.ع 277

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كردستان )سنندج( 228 م.آ.ع.ک. بهزيستي يزد 278

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت 229 م.آ.ع.ک. بهزيستي اروميه 279

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان 212 ز م.آ.ع.ک. بهزيستي اهوا 282

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان )كاشان( 211 م.آ.ع.ک. بهزيستي سنندج 281

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي بيرجند 212 م.آ.ع.ک. بهزيستي كردستان 282

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج 212 م.آ.ع.ک. بهزيستي گناباد 282

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چابهار 211 تي گيالنم.آ.ع.ک. بهزيس 281

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري 215 م.آ.ع.ک. بوكان 285

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خراسان رضوي )مشهد( 211 م.آ.ع.ک. بوير صنعت  ياسوج 281

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خراسان شمالي )بجنورد( 217 م.آ.ع.ک. پارت الستيك 287

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خوزستان )اهواز( 218 م.آ.ع.ک. پارسيان 288

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خوزستان )دزفول( 219 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 289

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي زنجان 252 م.آ.ع.ک. پاسارگاد اهرم بوشهر 292

  م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان 251 م.آ.ع.ک. پرسپوليس تهران 291

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان )دامغان( 252 م.آ.ع.ک. پژوهش و مهندسي جوش ايران 292

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان )شاهرود( 252 م.آ.ع.ک. پژوهشكده سوانح طبيعي تهران 292

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان )گرمسار( 251 م.آ.ع.ک. پست تهران  291

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان )بمپور( 255 ضويم.آ.ع.ک. پست خراسان ر 295

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان )زاهدان( 251 م.آ.ع.ک. پست مازندران 291

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي شهيد زمانپور )تهران ساوجبالغ( 257 م.آ.ع.ک. پونك 297

 شاورزي فارس )شيراز(م.آ.ع.ک. جهاد ك 258 م.آ.ع.ک. پيام شهركرد 298

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس علي آباد  259 م.آ.ع.ک. پيش تازان آئين زندگي  299

 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس مرودشت 212 م.آ.ع.ک. تحقيقات صنعتي ايران )تهران(  222
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها اصفهان 121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي قائنات 211

 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها خراسان رضوي 122 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي قزوين  212

 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها فارس 122 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرج 212

 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها همدان 121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان  211

 م.آ.ع.ک. سازمان عقيدتي سياسي ارتش 125 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان )باغين( 215

 م.آ.ع.ک. سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب 211

 م.آ.ع.ک. سازمان مديريت صنعتي اردبيل 127 ه و بويراحمدم.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كهگيلوي 217

 م.آ.ع.ک. سازمان مديريت صنعتي خراسان رضوي 128 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گلستان كردكوي 218

 م.آ.ع.ک. سازمان مديريتي صنعتي سنندج 129 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گيالن رشت  219

 م.آ.ع.ک. سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  122 ودرز(م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان )اليگ 272

 م.آ.ع.ک. سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمان 121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان )بروجرد( 271

 م.آ.ع.ک. سراي كيفيت انديشان نوآور بابل 122 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان )خرم آباد( 272

 م.آ.ع.ک. سمبل شيمي 122 د كشاورزي مازندران )تنكابن(م.آ.ع.ک. جها 272

 1م.آ.ع.ک. سنندج  121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مازندران بابلسر 271

 م.آ.ع.ک. شركت تعاوني توليد قارچ صدفي تنكابن 125 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي )اراک( 275

 شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري بروجرد م.آ.ع.ک.  121 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي )ساوه( 271

 م.آ.ع.ک. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  127 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي هرمزگان )بندرعباس( 277

 م.آ.ع.ک. شركت توليدي پويا غرب 128 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي همدان  278

 م.آ.ع.ک. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك 129 د م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي يز 279

 م.آ.ع.ک. شركت توليدي فرش ايران سپهر  112 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اروميه 282

 م.آ.ع.ک. شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه بندرعباس  111 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خراسان رضوي 281

 م.آ.ع.ک. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي مشهد 112 هان داروييم.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي زراعت گيا 282

 م.آ.ع.ک. شركت داده پردازي ايران  112 م.آ.ع.ک. جواداالئمه يزد 282

 م.آ.ع.ک. شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيل 111 م.آ.ع.ک. چرم تهران 281

 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن 115 م.آ.ع.ک. چناران 285

 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن اردبيل 111 .ع.ک. حفاظت محيط زيست م.آ 281

 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ البرز شرقي  117 م.آ.ع.ک. حوزه مركزي سپاه )تهران( 287

 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ كرمان 118 م.آ.ع.ک. حوزه هنري واحد كرمان 288

 صنعتي مينو م.آ.ع.ک. شركت سهامي عام 119 م.آ.ع.ک. خاتم االنبياء 289

 م.آ.ع.ک. شركت سيمان آبيك 152 كاشان 11م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد  292

 م.آ.ع.ک. شركت شهرک هاي صنعتي خراسان رضوي 151 قائم شهر 11م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد  291

 م.آ.ع.ک. شركت صنايع غذايي قدس رضوي 152 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد اردبيل 292

 م.آ.ع.ک. شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران  152 خانه كارگر واحد اسالمشهر م.آ.ع.ک. 292

 م.آ.ع.ک. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز 151 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد تهران 291

 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي آما  155 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد رشت  295

 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي حديد اراک 151 ر واحد رفسنجان م.آ.ع.ک. خانه كارگ 291

 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي زرماكارون 157 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد زاهدان 297

 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي كوشا )كرج( 158 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد شهرقدس 298

 امم.آ.ع.ک. شركت صنعتي مهر 159 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد قزوين 299

 م.آ.ع.ک. شركت فراز صنعت آيريا 112 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد كرمان 122

 م.آ.ع.ک. شركت فوالدين ذوب آمل فذا 111 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد مشهد 121

 م.آ.ع.ک. شركت كارخانجات پارس الكتريك 112 م.آ.ع.ک. خانه كارگر 122

 سكه عتيقم.آ.ع.ک. شركت گز  112 م.آ.ع.ک. خبر مشهد 122

 م.آ.ع.ک. شركت گسترش انفورماتيك ايران  111 م.آ.ع.ک. خبرنگاران 121

 م.آ.ع.ک. شركت ملي نفت كش ايران 115 م.آ.ع.ک. خدمات جهانگردي استان كرمان 125

 م.آ.ع.ک. شركت مهركام پارس تهران 111 م.آ.ع.ک. خراسان رضوي 121

 هندسي و تحقيقات صنايع الستيك تهرانم.آ.ع.ک. شركت م 117 م.آ.ع.ک. خرم اباد  127

 م.آ.ع.ک. شركت هپكو )اراک( 118 م.آ.ع.ک. خور و بيابانك 128

 م.آ.ع.ک. شركت لوله سازي اهواز 119 م.آ.ع.ک. دانشكده شهيد مطهري 129

 م.آ.ع.ک. شهربابك  172 1م.آ.ع.ک. دره شهر 112

 م.آ.ع.ک. شهرداري خرم آباد  171 بلوچستان م.آ.ع.ک. دفتر آموزش و پژوهش استانداري سيستان و 111

 م.آ.ع.ک. شهرداري قم  172 م.آ.ع.ک. راه و ترابري 112

 م.آ.ع.ک. شهرداري مشهد  172 م.آ.ع.ک. زرين شهر 112

 م.آ.ع.ک. شهرداري مهاباد 171 م.آ.ع.ک. ساپكو )تهران(  111

 آ.ع.ک. شهرداري هاي استان اصفهانم. 175 م.آ.ع.ک. سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  115

 م.آ.ع.ک. شهرداري هاي شيراز  171 م.آ.ع.ک. سازمان بهزيستي استان گيالن 111

 م.آ.ع.ک. شهرداري ورامين 177 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها  117

 م.آ.ع.ک. شهرداري بناب 178 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها )تهران( 118

 م.آ.ع.ک. شهيد چمران فاوا 179 ا )خوزستان(م.آ.ع.ک. سازمان زندان ه 119

 م.آ.ع.ک. شهيد دستوره تهران 182 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها )كرمان( 122
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي صفا 511 م.آ.ع.ک. شهيد محالتي قم  181

 م.آ.ع.ک. گروه كارخانجات پارت الستيك 512 م.آ.ع.ک. شهيد مطهري 182

 م.آ.ع.ک. گلپايگان 512 م.آ.ع.ک. شهيد هجرتي نزاجا 182

 م.آ.ع.ک. گلدشت كالردشت 511 م.آ.ع.ک. شيروان 181

 2م.آ.ع.ک. گنبد كاووس  515 م.آ.ع.ک. شيرين عسل  185

 الرستانم.آ.ع.ک.  511 م.آ.ع.ک. شيشه لرستان  181

 م.آ.ع.ک. ماشين سازي اراک 517 م.آ.ع.ک. صنايع دستي اردبيل 187

 م.آ.ع.ک. مالك اشتر اصفهان 518 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان تهران  188

 م.آ.ع.ک. مالك اشتر تهران 519 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان مركزي 189

 صفهانم.آ.ع.ک. مالياتي ا 552 م.آ.ع.ک. صنايع دستي سنندج 192

 م.آ.ع.ک. مالياتي اهواز 551 م.آ.ع.ک. صنايع دستي الجين همدان  191

 م.آ.ع.ک. مالياتي زاهدان 552 م.آ.ع.ک. صنايع دستي نقش جهان اصفهان 192

 م.آ.ع.ک. مالياتي قم 552 م.آ.ع.ک. صنايع دفاعي زرين شهر 192

 هدم.آ.ع.ک. مالياتي مش 551 م.آ.ع.ک. صنايع غالت قائم)عج( 191

 م.آ.ع.ک. مباركه 555 م.آ.ع.ک. صنايع و معادن قم  195

 م.آ.ع.ک. مجتمع هوا دريا 551 م.آ.ع.ک. صنعت غذا )عاليزاد( 191

 م.آ.ع.ک. مخابرات آذربايجان شرقي 557 م.آ.ع.ک. صنعت غذا تربت جام 197

 م.آ.ع.ک. مخابرات تهران 558 م.آ.ع.ک. صنعت غذاي تهران  198

 م.آ.ع.ک. مخابرات كرمان 559 صنعت هوانوردي بندرعباس م.آ.ع.ک.  199

 م.آ.ع.ک. مديريت صنعتي شيراز 512 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي تهران  522

 م.آ.ع.ک. مشهد 511 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي مشهد  521

 م.آ.ع.ک. مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران بنياد 512 م.آ.ع.ک. علوم پزشكي كوار 522

 م.آ.ع.ک. معاونت توسعه مديريت و پشتيباني آستان قدس رضوي 512 م.آ.ع.ک. علوم پزشكي بم 522

 م.آ.ع.ک. مالير 511 م.آ.ع.ک. علوم پزشكي بندرعباس 521

 م.آ.ع.ک. منابع طبيعي دكتر جوانشير 515 م.آ.ع.ک. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس 525

 .آ.ع.ک. مهرانم 511 م.آ.ع.ک. علوم و فنون فارابي 521

 م.آ.ع.ک. ميبد 517 م.آ.ع.ک. علوم و فنون قزوين 527

 م.آ.ع.ک. ميراث بيستون 518 م.آ.ع.ک. علويجه 528

 م.آ.ع.ک. ميراث خراسان رضوي 519 م.آ.ع.ک. فارسان 529

 م.آ.ع.ک. ميراث هگمتانه 572 مازندران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ  و هنر واحد  512

 م.آ.ع.ک. ميرزا كوچك خان رشت 571 اصفهان 1هنر واحد م.آ.ع.ک. فرهنگ .  511

 م.آ.ع.ک. نجف آباد 572 اراک 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  512

 م.آ.ع.ک. نهبندان 572 تهران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  512

 م.آ.ع.ک. ني ريز 571 خمين 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  511

 م.آ.ع.ک. نيرو محركه 575 زاهدان 1احد م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر و 515

 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي خراسان رضوي 571 كرمانشاه 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  511

 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي كرمانشاه 577 گيالن رشت  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  517

 ري و جهانگردي پرديسانم.آ.ع.ک. هتلدا 578 همدان  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  518

 م.آ.ع.ک. هرند 579 يزد 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  519

 م.آ.ع.ک. هالل احمر  بوشهر 582 موسيقي 11م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر اراک 581 خراسان رضوي  2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  521

 م.آ.ع.ک. هالل احمر اردبيل 582 ازندرانم 2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان كرمان 582 مازندران  3م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان كهگيلويه و بوير احمد 581 بابل 4م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  521

 هالل احمر استان گلستان م.آ.ع.ک. 585 تهران  5م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  525

 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان همدان  581 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد اردبيل 521

 م.آ.ع.ک. هالل احمر اصفهان 587 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد قم  527

 م.آ.ع.ک. هالل احمر اهواز 588 مازندران 5م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد 528

 م.آ.ع.ک. هالل احمر ايالم 589 ري شهرداري تهران م.آ.ع.ک. فرهنگي هن 529

 م.آ.ع.ک. هالل احمر تبريز 592 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي تهران 522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر خراسان رضوي 591 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي مشهد 521

 م.آ.ع.ک. هالل احمر زاهدان 592 م.آ.ع.ک. كارآموزان چالوس 522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر سنندج 592 .ع.ک. كاربردي جهاد كشاورزي قمم.آ 522

 م.آ.ع.ک. هالل احمر سيستان بلوچستان 591 م.آ.ع.ک. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز 521

 م.آ.ع.ک. هالل احمر شهركرد 595 م.آ.ع.ک. كازرون 525

 احمر كرمانشاه م.آ.ع.ک. هالل 591 م.آ.ع.ک. كانون سردفترداران و دفتر ياران 521

 م.آ.ع.ک. هالل احمر گلستان 597 م.آ.ع.ک. كنگان 527

 م.آ.ع.ک. هالل احمر مازندران 598 م.آ.ع.ک. كيش 528

 م.آ.ع.ک. هواشناسي و علوم جو اصفهان 599 2م.آ.ع.ک. گچساران  529

 هرمزگان )بندرلنگه(  1م.آ.ع.ک. واحد  122 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي ايران خودرو 512
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.غ.ا. پارس 111 م.آ.ع.ک. واحد آموزشي گيالن  121

 م.غ.ا. پارسا 112 54م.آ.ع.ک. واحد 122

 م.غ.ا. پارسيان  112 م.آ.ع.ک. ورزش وجوانان خراسان رضوي 122

 م.غ.ا. پاسارگاد 111 اوهم.آ.ع.ک.بندرسازان گن 121

 م.غ.ا. پرتو 115 م.آ.ع.ک.جهاد كشاورزي مازندران ساري 125

 م.غ.ا. پرديسان 111 موسسه غير انتفاعی ----

 م.غ.ا. پرندک 117 م.غ.ا. ابرار 121

 م.غ.ا. پژوهش صنايع ايران  118 م.غ.ا. ابن يمين 127

 م.غ.ا. پلدختر 119 م.غ.ا. اترک 128

 م.غ.ا. پويا 172 اثيرالدين ابهري م.غ.ا.  129

 م.غ.ا. پويش 171 م.غ.ا. اجتهاد 112

 م.غ.ا. پويندگان 172 م.غ.ا. احرار 111

 م.غ.ا. پيام گلپايگان   172 م.غ.ا. اديان و مذاهب  112

 م.غ.ا. پيشتازان 171 م.غ.ا. اديب مازندران  112

 م.غ.ا. پيوند 175 م.غ.ا. اديبان  111

 م.غ.ا. تابران  171 ارسم.غ.ا.  115

 م.غ.ا. تابناک 177 م.غ.ا. ارشاد دماوند 111

 م.غ.ا. تاكستان 178 م.غ.ا. ارم 117

 م.غ.ا. تجن 179 م.غ.ا. اروندان 118

 م.غ.ا. تعالي 182 م.غ.ا. استرآباد 119

 م.غ.ا. تفتان 181 م.غ.ا. اسرار 122

 م.غ.ا. تميشان 182 م.غ.ا. اسوه 121

 م.غ.ا. توحيد 182 اشراقم.غ.ا.  122

 م.غ.ا. توران 181 م.غ.ا. افاق 122

 م.غ.ا. تـوس 185 م.غ.ا. افضل كرماني 121

 م.غ.ا. ثامن 181 م.غ.ا. اقبال الهوري 125

 م.غ.ا. جابربن حيان 187 م.غ.ا. اكباتان 121

 م.غ.ا. جامي 188 م.غ.ا. البرز 127

 م.غ.ا. جاويد 189 م.غ.ا. الغدير 128

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردبيل 192 م.غ.ا. المهدي  129

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردكان 191 م.غ.ا. الوند 122

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اشكذريزد 192 م.غ.ا. اميد نهاوند 121

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اصفهان   192 م.غ.ا. اميرالمومنين 122

 اهواز )خوزستان( م.غ.ا. جهاد دانشگاهي 191 م.غ.ا. امين  122

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي رشت و فومن  195 م.غ.ا. انديشمند 121

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كاشمر 191 م.غ.ا. اهل بيت  125

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 197 م.غ.ا. ايران زمين 121

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي همدان  198 م.غ.ا. ايرانيكا 127

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي يزد 199 م.غ.ا. ايساتيس 128

 م.غ.ا. جواد يزد 722 م.غ.ا. ايوانكي  129

 م.غ.ا. حافظ  721 م.غ.ا. آبا 112

 م.غ.ا. حكمت    722 م.غ.ا. آباداني و توسعه روستاها 111

 م.غ.ا. حكمت رضوي 722 م.غ.ا. آباده  112

 م.غ.ا. حكيم جرجاني 721 م.غ.ا. آپادانا 112

 م.غ.ا. حكيم نظامي 725 رآبادگانم.غ.ا. آذ 111

 م.غ.ا. حكيمان 721 م.غ.ا. آرادان 115

 م.غ.ا. خاتـم  727 م.غ.ا. آفرينش 111

 م.غ.ا. خاوران  728 م.غ.ا. آمل  117

 م.غ.ا. خراسان  729 م.غ.ا. آيندگان 118

 م.غ.ا. خرد 712 م.غ.ا. باختــــر 119

 م.غ.ا. خزر 711 م.غ.ا. بحرالعلوم 152

 م.غ.ا. خوارزمي 712 م.غ.ا. برآيند 151

 م.غ.ا. خيام  712 م.غ.ا. بزرگمهر 152

 م.غ.ا. دارالفنون 711 م.غ.ا. بصير آبيك 152

 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان 715 م.غ.ا. بعثــــت 151

 م.غ.ا. دانشستان 711 م.غ.ا. بنيان 155

 بهارم.غ.ا. دانشكاه بين المللي چا 717 م.غ.ا. بهــار 151

 م.غ.ا. دانشكده اصول الدين 718 م.غ.ا. بهاران 157

 م.غ.ا. دانشكده الهيات و معارف اسالمي )هدي( 719 م.غ.ا. بهمنيار 158

 م.غ.ا. دانشكده امام صادق 722 م.غ.ا. بينالود 159

   م.غ.ا. بيهق 112
 

 

 

 

 

 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          98آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

56 

 

 

 

 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.غ.ا. صبا 781 م.غ.ا. دانشكده علوم حديث  721

 م.غ.ا. صبح صادق  782 م.غ.ا. دانشكده معارف قراني )دارالقران( 722

 م.غ.ا. صدرالمتالهين )صدرا( 782 م.غ.ا. دانشگاه امام رضا 722

 م.غ.ا. صفاهان 781 م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ 721

 م.غ.ا. صنعتي فوالد 785 انشگاه علوم اسالمي رضويم.غ.ا. د 725

 م.غ.ا. صنعتي قائم 781 م.غ.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران 721

 م.غ.ا. صنعتي مازندران 787 م.غ.ا. دانشگاه مفيد )دارالعلم( 727

 م.غ.ا. صنعتي مراغه  788 م.غ.ا. دانشوران  728

 م.غ.ا. طبرستان  789 م.غ.ا. دز 729

 م.غ.ا. طبري  792 م.غ.ا. دنا 722

 م.غ.ا. عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد 791 م.غ.ا. ديلمان  721

 م.غ.ا. عرفان 792 م.غ.ا. راغب اصفهاني 722

 م.غ.ا. عطار 792 م.غ.ا. راه دانش  722

 م.غ.ا. عقيق 791 م.غ.ا. راهبرد شمال 721

 سمنانيم.غ.ا. عالءالدوله  795 م.غ.ا. راهيان نور 725

 م.غ.ا. عالمه اميني 791 م.غ.ا. ربع رشيدي 721

 م.غ.ا. عالمه جعفري 797 م.غ.ا. رجاء 727

 م.غ.ا. عالمه خوئي 798 م.غ.ا. رحمان 728

 م.غ.ا. عالمه دهخدا 799 م.غ.ا. رشد دانش 729

 م.غ.ا. عالمه رفيعي 822 م.غ.ا. رشديه 712

 اشانيم.غ.ا. عالمه فيض ك 821 م.غ.ا. رفاه 711

 م.غ.ا. عالمه قزويني 822 م.غ.ا. رودكي 712

 م.غ.ا. عالمه مجلسي 822 م.غ.ا. روزبه  712

 م.غ.ا. عالمه محدث نوري 821 م.غ.ا. روزبهان 711

 م.غ.ا. عالمه نائيني 825 م.غ.ا. زاگرس 715

 م.غ.ا. علم و فن  821 م.غ.ا. زرنديه  711

 شمسناوريم.غ.ا. علم و ف 827 م.غ.ا. زرينه 717

 م.غ.ا. علم وفنـاوري سپاهان  828 م.غ.ا. زنــــــد 718

 م.غ.ا. علوي )بدون پذيرش( 829 م.غ.ا. سارويه 719

 م.غ.ا. عين القضات 812 م.غ.ا. ساريان  752

 م.غ.ا. غزالي 811 م.غ.ا. ساعي 751

 م.غ.ا. غياث الدين جمشيد كاشاني 812 م.غ.ا. سبحان 752

 م.غ.ا. فاران 812 م.غ.ا. سبز 752

 م.غ.ا. فجر 811 م.غ.ا. سبالن 751

 م.غ.ا. فخر رازي 815 م.غ.ا. سپهر 755

 م.غ.ا. فخرالدين اسعد گرگاني 811 م.غ.ا. سجاد  751

 م.غ.ا. فردوس 817 م.غ.ا. سراج  757

 م.غ.ا. فرزانگان 818 م.غ.ا. سردار جنگل 758

 م.غ.ا. فرهيختگان 819 م.غ.ا. سلمان 759

 م.غ.ا. فروردين 822 م.غ.ا. سمنگان  712

 م.غ.ا. فضيلت 821 م.غ.ا. سنــا 711

 م.غ.ا. فن و دانش 822 م.غ.ا. سناباد 712

 م.غ.ا. فيض االسالم 822 م.غ.ا. سنايي 712

 م.غ.ا. قـدر 821 م.غ.ا. سهروردي  711

 م.غ.ا. قدير 825 م.غ.ا. سوره تهران 715

 . قشمم.غ.ا 821 م.غ.ا. سيلك 711

 م.غ.ا. كادوس 827 م.غ.ا. سينا 717

 م.غ.ا. كار )رفسنجان( 828 م.غ.ا. شانديز 718

 م.غ.ا. كار )قزوين( 829 م.غ.ا. شاهرود 719

 م.غ.ا. كار)خرمدره( 822 م.غ.ا. شرق گلستان 772

 م.غ.ا. كارون 821 م.غ.ا. شفق 771

 م.غ.ا. كاسپين 822 م.غ.ا. شمال  772

 م.غ.ا. كاوش 822 م.غ.ا. شمس 772

 م.غ.ا. كاويان 821 م.غ.ا. شهاب دانش 771

 م.غ.ا. كرمان 825 م.غ.ا. شهريار 775

 م.غ.ا. كسري 821 م.غ.ا. شهيداشرفي اصفهاني 771

 م.غ.ا. كمال 827 م.غ.ا. شهيدرضايي 777

 م.غ.ا. كمال الملك 828 م.غ.ا. شيخ بهايي 778

 م.غ.ا. كميل 829 م.غ.ا. صالحان 779

 م.غ.ا. كوثـــر 812 م.غ.ا. صائب 782
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي 921 م.غ.ا. كوشيار 811

 موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  922 م.غ.ا. كــومـــش 812

 موسسه آموزش عالي استهبان  922 م.غ.ا. گلستان 812

 موسسه آموزش عالي اقليد 921 م.غ.ا. گنجنامه 811

 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 925 م.غ.ا. المعي گرگاني 815

 موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون 921 م.غ.ا. لقمان حكيم 811

 آموزش عالي گناباد موسسه 927 م.غ.ا. ليان 817

 موسسه آموزش عالي مهر كرمان 928 م.غ.ا. ماد 818

 موسسه آموزش عالي نور دانش 929 م.غ.ا. مارليك 819

 موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان رضوي  912 م.غ.ا. مازيار 852

 بد كاووسموسسه آموزشي عالي غيرانتفاعي گن 911 م.غ.ا. مجازي رايانه اي 851

 دانشگاه آزاد اسالمی ---- م.غ.ا. مجازي فارابي 852

 د.آ.ا.و. ابركوه 912 م.غ.ا. مجازي مهرالبرز 852

 د.آ.ا.و. ابهر 912 م.غ.ا. مركز جهاني علوم اسالمي 851

 د.آ.ا.و. اراک 911 م.غ.ا. مشاهير 855

 د.آ.ا.و. اراک فلق 915 م.غ.ا. مطهر 851

 د.آ.ا.و. اردبيل 911 م.غ.ا. معصوميه 857

 د.آ.ا.و. اردستان 917 م.غ.ا. مفاخر 858

 د.آ.ا.و. اردكان 918 م.غ.ا. مقدس اردبيلي 859

 د.آ.ا.و. ارسنجان 919 م.غ.ا. مهدعلم 812

 د.آ.ا.و. اروميه 922 م.غ.ا. مهر اراک 811

 د.آ.ا.و. استهبان 921 م.غ.ا. مهر آستان 812

 .ا.و. اسدآبادد.آ 922 م.غ.ا. مهر كرمان 812

 د.آ.ا.و. اسفراين 922 م.غ.ا. مهرآوران 811

 د.آ.ا.و. اسالمشهر 921 م.غ.ا. مهرگان 815

 د.آ.ا.و. اشكذر 925 م.غ.ا. موالنا 811

 د.آ.ا.و. اصفهان 921 م.غ.ا. مولوي 817

 د.آ.ا.و. اقليد 927 م.غ.ا. ميثاق 818

 مجازي(د.آ.ا.و. الكترونيكي ) 928 م.غ.ا. ميرداماد 819

 د.آ.ا.و. اليگودرز 929 م.غ.ا. ميرعماد 872

 د.آ.ا.و. امارات متحده عربي 922 م.غ.ا. ميزان 871

 د.آ.ا.و. اميديه 921 م.غ.ا. ناصرخسرو 872

 د.آ.ا.و. انار 922 م.غ.ا. نبي اكرم 872

 د.آ.ا.و. انديمشك 922 م.غ.ا. نجف آباد 871

 اهرد.آ.ا.و.  921 م.غ.ا. نديشه جهرم 875

 د.آ.ا.و. اهواز 925 م.غ.ا. نژند 871

 د.آ.ا.و. ايذه 921 م.غ.ا. نقش جهان 877

 د.آ.ا.و. ايرانشهر 927 م.غ.ا. نوآوران 878

 د.آ.ا.و. ايالم 928 م.غ.ا. نوبن 879

 د.آ.ا.و. ايلخچي 929 م.غ.ا. نورطوبي)مجازي ( 882

 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر 912 م.غ.ا. نيما 881

 د.آ.ا.و. آباده 911 .غ.ا. هاتفم 882

 د.آ.ا.و. آذرشهر 912 م.غ.ا. هدف 882

 د.آ.ا.و. آزادشهر 912 م.غ.ا. هراز 881

 د.آ.ا.و. آستارا 911 م.غ.ا. هشت بهشت 885

 د.آ.ا.و. آشتيان 915 م.غ.ا. هنر 881

 د.آ.ا.و. آغاجاري 911 م.غ.ا. هيركانيا 887

 ت اله آمليد.آ.ا.و. آي 917 م.غ.ا. ياسين 888

 د.آ.ا.و. بابل 918 مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص( 889

 د.آ.ا.و. بافت 919 مجتمع آموزش عالي جهرم 892

 د.آ.ا.و. بافق يزد 952 مجتمع آموزش عالي كازرون  891

 د.آ.ا.و. بردسكن 951 مجتمع آموزشي عالي بناب 892

 و. بروجردد.آ.ا. 952 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان 892

 د.آ.ا.و. بشاگرد 952 مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي 891

 د.آ.ا.و. بم 951 مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب 895

 د.آ.ا.و. بناب 955 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس 891

 د.آ.ا.و. بندر جاسك 951 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان 897

 د.آ.ا.و. بندر دير 957 لي شهيدمطهريمدرسه عا 898

 د.آ.ا.و. بندرانزلي 958 مركز آموزش عالي كتابداري 899

 د.آ.ا.و. بندرعباس 959 مركز آموزش منابع طبيعي مازندران )كالرآباد( 922

 د.آ.ا.و. بندرگز 912  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه دیفر دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. رودهن 1221 د.آ.ا.و. بندرلنگه 911

 د.آ.ا.و. زابل 1222 د.آ.ا.و. بندرماهشهر 912

 د.آ.ا.و. زاهد شهر  1222 د.آ.ا.و. بهار 912

 د.آ.ا.و. زاهدان 1221 د.آ.ا.و. بهبهان 911

 د.آ.ا.و. زرقان 1225 د.آ.ا.و. بهشهر 915

 . زرنديهد.آ.ا.و 1221 د.آ.ا.و. بوشهر 911

 د.آ.ا.و. زنجان 1227 د.آ.ا.و. بوكان 917

 د.آ.ا.و. زنجان 1228 د.آ.ا.و. بويين زهرا 918

 د.آ.ا.و. ساري 1229 د.آ.ا.و. بيرجند 919

 د.آ.ا.و. ساوه 1222 د.آ.ا.و. بيضا)فارس( 972

 د.آ.ا.و. سبزوار 1221 د.آ.ا.و. پارس آباد مغان 971

 .آ.ا.و. سپيداند 1222 د.آ.ا.و. پارسيان 972

 د.آ.ا.و. سراب 1222 د.آ.ا.و. پرند 972

 د.آ.ا.و. سراوان 1221 د.آ.ا.و. پيشوا 971

 د.آ.ا.و. سروستان 1225 د.آ.ا.و. تاكستان 975

 د.آ.ا.و. سقز 1221 د.آ.ا.و. تالش 971

 د.آ.ا.و. سلماس 1227 د.آ.ا.و. تبريز 977

 خميني شهرد.آ.ا.و. سما  1228 د.آ.ا.و. تربت جام 978

 د.آ.ا.و. سمنان 1229 د.آ.ا.و. تربت حيدريه 979

 د.آ.ا.و. سنندج 1212 د.آ.ا.و. تفت 982

 د.آ.ا.و. سوادكوه 1211 د.آ.ا.و. تفرش 981

 د.آ.ا.و. سيرجان 1212 د.آ.ا.و. تنكابن 982

 د.آ.ا.و. شادگان 1212 د.آ.ا.و. تهران جنوب 982

 ا.و. شاهرودد.آ. 1211 د.آ.ا.و. تهران شرق 981

 د.آ.ا.و. شبستر 1215 د.آ.ا.و. تهران شمال 985

 د.آ.ا.و. شهر 1211 د.آ.ا.و. تهران مركز 981

 د.آ.ا.و. شهر ري 1217 د.آ.ا.و. تويسركان 987

 د.آ.ا.و. شهربابك 1218 د.آ.ا.و. تيران 988

 د.آ.ا.و. شهرضا 1219 د.آ.ا.و. جزيره قشم 989

 آ.ا.و. شهرقدسد. 1252 د.آ.ا.و. جلفا 992

 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران 1251 د.آ.ا.و. جهرم 991

 د.آ.ا.و. شهركرد 1252 د.آ.ا.و. جويبار 992

 د.آ.ا.و. شهرمجلسي 1252 د.آ.ا.و. جيرفت 992

 د.آ.ا.و. شهريار 1251 د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  991

 د.آ.ا.و. شوشتر 1255 د.آ.ا.و. خارک 995

 د.آ.ا.و. شيراز 1251 د.آ.ا.و. خاش 991

 د.آ.ا.و. شيروان 1257 د.آ.ا.و. خدابنده 997

 د.آ.ا.و. صحنه 1258 د.آ.ا.و. خرم آباد 998

 د.آ.ا.و. صفادشت 1259 د.آ.ا.و. خلخال 999

 د.آ.ا.و. صوفيان 1212 د.آ.ا.و. خمين 1222

 د.آ.ا.و. طبس 1211 د.آ.ا.و. خوراسگان 1221

 ا.و. عجب شيرد.آ. 1212 د.آ.ا.و. خورموج 1222

 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران 1212 د.آ.ا.و. خوي 1222

 د.آ.ا.و. علوم دارويي  1211 د.آ.ا.و. داراب 1221

 د.آ.ا.و. علوم دارويي تهران 1215 د.آ.ا.و. دامغان 1225

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات اصفهان 1211 د.آ.ا.و. دزفول 1221

 و. علوم و تحقيقات تهراند.آ.ا. 1217 د.آ.ا.و. دشتستان 1227

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات فارس 1218 د.آ.ا.و. دليجان 1228

 د.آ.ا.و. علي آباد كتول 1219 د.آ.ا.و. دماوند 1229

 د.آ.ا.و. فراهان 1272 د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران 1212

 د.آ.ا.و. فردوس 1271 د.آ.ا.و. دهاقان 1211

 .و. فريدند.آ.ا 1272 د.آ.ا.و. دهدشت 1212

 د.آ.ا.و. فسا 1272 د.آ.ا.و. دورود  1212

 د.آ.ا.و. فالورجان 1271 د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان 1211

 د.آ.ا.و. فيروزآباد 1275 د.آ.ا.و. رامسر 1215

 د.آ.ا.و. فيروزكوه 1271 د.آ.ا.و. رامهرمز 1211

 د.آ.ا.و. قائم شهر 1277 د.آ.ا.و. رباط كريم 1217

 د.آ.ا.و. قائنات 1278 و. رشتد.آ.ا. 1218

 د.آ.ا.و. قروه 1279 د.آ.ا.و. رفسنجان 1219

 د.آ.ا.و. قزوين 1282 د.آ.ا.و. روانسر  1222
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. هيدج 1111 د.آ.ا.و. قشم 1281

 د.آ.ا.و. ورامين 1112 و. قمد.آ.ا. 1282

 د.آ.ا.و. ياسوج 1112 د.آ.ا.و. قوچان 1282

 د.آ.ا.و. يزد 1111 د.آ.ا.و. كازرون 1281

 د.آ.ا.و. يادگار امام 1115 د.آ.ا.و. كاشان 1285

 دانشگاه پيام نور ----- د.آ.ا.و. كاشمر 1281

 د.پ.ن.و.ابركوه 1111 د.آ.ا.و. كرج  1287

 د.پ.ن.و.ابهر 1117 ماند.آ.ا.و. كر 1288

 د.پ.ن.و.اراک 1118 د.آ.ا.و. كرمانشاه 1289

 د.پ.ن.و.اردبيل 1119 د.آ.ا.و. كيش 1292

 د.پ.ن.و.اردستان 1152 د.آ.ا.و. كليبر 1291

 د.پ.ن.و.اردكان يزد 1151 د.آ.ا.و. كهنوج 1292

 د.پ.ن.و.اركواز 1152 د.آ.ا.و. گچساران 1292

 د.پ.ن.و.اروميه 1152 د.آ.ا.و. گرگان 1291

 د.پ.ن.و.ازنا 1151 د.آ.ا.و. گرمسار     1295

 د.پ.ن.و.استانه اشرفيه  1155 د.آ.ا.و. گرمي 1291

 د.پ.ن.و.استهبان 1151 د.آ.ا.و. گلپايگان 1297

 د.پ.ن.و.اسدآباد 1157 د.آ.ا.و. گميشان 1298

 د.پ.ن.و.اسكو 1158 د.آ.ا.و. گناباد 1299

 د.پ.ن.و.اسالم آباد 1159 د كاووسد.آ.ا.و. گنب 1122

 د.پ.ن.و.اسالم آبادغرب 1112 د.آ.ا.و. الر 1121

 د.پ.ن.و.اشتهارد 1111 د.آ.ا.و. الرستان 1122

 د.پ.ن.و.اشنويه 1112 د.آ.ا.و. المرد 1122

 د.پ.ن.و.اصفهان 1112 د.آ.ا.و. الهيجان 1121

  د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان 1111 د.آ.ا.و. لنگرود 1125

 د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  1115 د.آ.ا.و. ماكو 1121

 د.پ.ن.و.اغاجاري 1111 د.آ.ا.و. ماهشهر 1127

 د.پ.ن.و.الشتر 1117 د.آ.ا.و. مباركه 1128

 د.پ.ن.و.الوان 1118 د.آ.ا.و. مجازي 1129

 د.پ.ن.و.الوند 1119 د.آ.ا.و. مجلسي 1112

 درزد.پ.ن.و.اليگو 1172 د.آ.ا.و. محالت 1111

 د.پ.ن.و.انار 1171 د.آ.ا.و. مراغه 1112

 د.پ.ن.و.انديكا 1172 د.آ.ا.و. مرند 1112

 د.پ.ن.و.انديمشك 1172 د.آ.ا.و. مرودشت 1111

 د.پ.ن.و.اهر 1171 د.آ.ا.و. مسجد سليمان 1115

 د.پ.ن.و.اهواز 1175 د.آ.ا.و. مشكين شهر 1111

 د.پ.ن.و.اوز 1171 د.آ.ا.و. مشهد 1117

 د.پ.ن.و.ايذه 1177 د.آ.ا.و. مالير 1118

 د.پ.ن.و.ايرانشهر 1178 د.آ.ا.و. ملكان 1119

 د.پ.ن.و.ايالم 1179 د.آ.ا.و. ممسني 1122

 د.پ.ن.و.ايالم سرابله 1182 د.آ.ا.و. ممقان 1121

 د.پ.ن.و.آبادان 1181 د.آ.ا.و. مهاباد 1122

 د.پ.ن.و.آباده 1182 د.آ.ا.و. مهديشهر 1122

 د.پ.ن.و.آبدانان 1182 آ.ا.و. مياندوآبد. 1121

 د.پ.ن.و.آران و بيدگل 1181 د.آ.ا.و. ميانه 1125

 د.پ.ن.و.آستانه اشرفيه 1185 د.آ.ا.و. ميبد 1121

 د.پ.ن.و.آمل 1181 د.آ.ا.و. ميمه 1127

 د.پ.ن.و.بابل 1187 د.آ.ا.و. نائين 1128

 د.پ.ن.و.باغملك 1188 د.آ.ا.و. نجف آباد 1129

 د.پ.ن.و.بجستان 1189 د.آ.ا.و. نراق 1122

 د.پ.ن.و.بجنورد 1192 د.آ.ا.و. نطنز)مركز آموزش( 1121

 د.پ.ن.و.برازجان 1191 د.آ.ا.و. نقده 1122

 د.پ.ن.و.بروجرد  1192 د.آ.ا.و. نكا 1122

 د.پ.ن.و.بروجن 1192 د.آ.ا.و. نور 1121

 د.پ.ن.و.بشرويه  1191 د.آ.ا.و. نوراباد ممسني 1125

 د.پ.ن.و.بم  1195 د.آ.ا.و. نوشهر 1121

 د.پ.ن.و.بناب 1191 د.آ.ا.و. ني ريز 1127

 د.پ.ن.و.بندپي غربي 1197 د.آ.ا.و. نيشابور 1128

 د.پ.ن.و.بندر امام خميني 1198 د.آ.ا.و. هشترود 1129

 د.پ.ن.و.بندرتركمن 1199 د.آ.ا.و. همدان 1112

 د.پ.ن.و.بندرعباس 1222  
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره دامه ا

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.دامغان 1211 د.پ.ن.و.بندرلنگه 1221

 د.پ.ن.و.دانسفهان 1212 د.پ.ن.و.بنيس 1222

 د.پ.ن.و.درگز 1212 د.پ.ن.و.بهار 1222

 د.پ.ن.و.دره شهر 1211 د.پ.ن.و.بهارستان 1221

 د.پ.ن.و.دزفول 1215 و.بهبهاند.پ.ن. 1225

 د.پ.ن.و.دلفان 1211 د.پ.ن.و.بهشهر 1221

 د.پ.ن.و.دليجان 1217 د.پ.ن.و.بوانات  1227

 د.پ.ن.و.دماوند 1218 د.پ.ن.و.بوشهر 1228

 د.پ.ن.و.دهاقان 1219 د.پ.ن.و.بوكان 1229

 د.پ.ن.و.دهدز 1272 د.پ.ن.و.بيجار 1212

 .ن.و.دهدشتد.پ 1271 د.پ.ن.و.بيرجند 1211

 د.پ.ن.و.دورود 1272 د.پ.ن.و.بين الملل قشم  1212

 د.پ.ن.و.دوگنبدان 1272 د.پ.ن.و.بين المللي عسلويه  1212

 د.پ.ن.و.دولت اباد 1271 د.پ.ن.و.پارس آباد 1211

 د.پ.ن.و.ديواندره 1275 د.پ.ن.و.پاكدشت 1215

 د.پ.ن.و.راسك 1271 د.پ.ن.و.پاوه 1211

 د.پ.ن.و.رامسر 1277 رديسد.پ.ن.و.پ 1217

 د.پ.ن.و.رامشير 1278 د.پ.ن.و.پرديس تهران 1218

 د.پ.ن.و.رامهرمز 1279 د.پ.ن.و.پرند 1219

 د.پ.ن.و.رباط كريم 1282 د.پ.ن.و.پيرانشهر 1222

 د.پ.ن.و.رزن 1281 د.پ.ن.و.پيشوا 1221

 د.پ.ن.و.رضوانشهر 1282 د.پ.ن.و.تاكستان 1222

 د.پ.ن.و.رفسنجان 1282 د.پ.ن.و.تالش 1222

 د.پ.ن.و.روانسر 1281 د.پ.ن.و.تبريز  1221

 د.پ.ن.و.رودان دهبارز 1285 د.پ.ن.و.تربت جام 1225

 د.پ.ن.و.رودبار جنوب 1281 د.پ.ن.و.تربت حيدريه 1221

 د.پ.ن.و.رودسر 1287 د.پ.ن.و.تركمانچاي 1227

 د.پ.ن.و.ري 1288 د.پ.ن.و.تفت 1228

 د.پ.ن.و.ريگان 1289 بد.پ.ن.و.تكا 1229

 د.پ.ن.و.زا 1292 د.پ.ن.و.تهران 1222

 د.پ.ن.و.زابل 1291 د.پ.ن.و.تهران جنوب 1221

 د.پ.ن.و.زاهدان  1292 د.پ.ن.و.تهران شرق 1222

 د.پ.ن.و.زبرخان قدمگاه رضوي 1292 د.پ.ن.و.تهران شمال 1222

 د.پ.ن.و.زرند 1291 د.پ.ن.و.تهران مركز 1221

 د.پ.ن.و.زرين شهر 1295 .و.تويسركاند.پ.ن 1225

 د.پ.ن.و.زنجان 1291 د.پ.ن.و.تيران 1221

 د.پ.ن.و.زنگي آباد 1297 د.پ.ن.و.ثالث باباجاني 1227

 د.پ.ن.و.زنوز 1298 د.پ.ن.و.جاجرم 1228

 د.پ.ن.و.زهك 1299 د.پ.ن.و.جرقويه عليا 1229

 د.پ.ن.و.زواره 1222 د.پ.ن.و.جعفريه 1212

 د.پ.ن.و.ساري 1221 .و.جهرمد.پ.ن 1211

 د.پ.ن.و.ساوه 1222 د.پ.ن.و.جوانرود 1212

 د.پ.ن.و.سبزوار 1222 د.پ.ن.و.جونقان 1212

 د.پ.ن.و.سپيدان 1221 د.پ.ن.و.جيرفت  1211

 د.پ.ن.و.سرابله 1225 د.پ.ن.و.چابهار 1215

 د.پ.ن.و.سرايان 1221 د.پ.ن.و.چمستان 1211

 د.پ.ن.و.سرپل ذهاب 1227 د.پ.ن.و.چناران 1217

 د.پ.ن.و.سرخس 1228 د.پ.ن.و.چهار چشمه 1218

 د.پ.ن.و.سردشت 1229 د.پ.ن.و.حسن اباد 1219

 د.پ.ن.و.سروآباد 1212 د.پ.ن.و.خاروانا 1252

 د.پ.ن.و.سروستان 1211 د.پ.ن.و.خاش 1251

 د.پ.ن.و.سرواليت 1212 د.پ.ن.و.خاوران 1252

 .ن.و.سقزد.پ 1212 د.پ.ن.و.خدابنده 1252

 د.پ.ن.و.سلسله 1211 د.پ.ن.و.خرامه 1251

 د.پ.ن.و.سلماس 1215 د.پ.ن.و.خرم اباد 1255

 د.پ.ن.و.سميرم 1211 د.پ.ن.و.خرمشهر 1251

 د.پ.ن.و.سنقر 1217 د.پ.ن.و.خوراسگان 1257

 د.پ.ن.و.سنندج 1218 د.پ.ن.و.خوي 1258

 د.پ.ن.و.سي سخت 1219 د.پ.ن.و.داراب 1259

 د.پ.ن.و.سيب سوران 1222 پ.ن.و.داراند. 1212
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.گرگان 1281 د.پ.ن.و.سيرجان 1221

 د.پ.ن.و.گرمسار 1282 د.پ.ن.و.سيرجان پاريز 1222

 د.پ.ن.و.گز 1282 د.پ.ن.و.سيريك 1222

 د.پ.ن.و.گلپايگان 1281 ن.و.شادگاند.پ. 1221

 د.پ.ن.و.گناباد 1285 د.پ.ن.و.شازند 1225

 د.پ.ن.و.گناوه 1281 د.پ.ن.و.شاهرود 1221

 د.پ.ن.و.گنبد كاووس 1287 د.پ.ن.و.شاهين دژ 1227

 د.پ.ن.و.گيالن 1288 د.پ.ن.و.شاهين شهر 1228

 د.پ.ن.و.گيالن غرب 1289 د.پ.ن.و.شبستر 1229

 د.پ.ن.و.الهيجان 1292 ن.و.شهر بهارد.پ. 1222

 د.پ.ن.و.لرستان 1291 د.پ.ن.و.شهرري 1221

 د.پ.ن.و.لواسانات تهران 1292 د.پ.ن.و.شهرضا 1222

 د.پ.ن.و.ليكك 1292 د.پ.ن.و.شهركرد 1222

 د.پ.ن.و.ماكو 1291 د.پ.ن.و.شهريار 1221

 د.پ.ن.و.ماهدشت  1295 د.پ.ن.و.شوشتر 1225

 د.پ.ن.و.مباركه 1291 يرازد.پ.ن.و.ش 1221

 د.پ.ن.و.محالت 1297 د.پ.ن.و.صحنه 1227

 د.پ.ن.و.محموداباد  1298 د.پ.ن.و.صفاشهر 1228

 د.پ.ن.و.مراغه 1299 د.پ.ن.و.طبس 1229

 د.پ.ن.و.مرند 1122 د.پ.ن.و.غرب 1212

 د.پ.ن.و.مرودشت 1121 د.پ.ن.و.فارسان 1211

 .مريواند.پ.ن.و 1122 د.پ.ن.و.فراهان  1212

 د.پ.ن.و.مسجد سليمان 1122 د.پ.ن.و.فرخشهر 1212

 د.پ.ن.و.مشكين شهر 1121 د.پ.ن.و.فردوس 1211

 د.پ.ن.و.مشهد 1125 د.پ.ن.و.فريدون شهر 1215

 د.پ.ن.و.مالرد  1121 د.پ.ن.و.فريمان 1211

 د.پ.ن.و.مالير  1127 د.پ.ن.و.فسا 1217

 د.پ.ن.و.ملكان 1128 د.پ.ن.و.فهرج 1218

 د.پ.ن.و.ممسني 1129 د.پ.ن.و.فيروزاباد 1219

 د.پ.ن.و.ممقان 1112 د.پ.ن.و.قائن 1252

 د.پ.ن.و.منجيل 1111 د.پ.ن.و.قدمگاه 1251

 د.پ.ن.و.منوجان 1112 د.پ.ن.و.قرچك 1252

 د.پ.ن.و.مهاباد 1112 د.پ.ن.و.قروه 1252

 د.پ.ن.و.مهريز 1111 د.پ.ن.و.قزوين  1251

 د.پ.ن.و.مياندواب 1115 مد.پ.ن.و.قش 1255

 د.پ.ن.و.ميبد 1111 د.پ.ن.و.قصر شيرين 1251

 د.پ.ن.و.نايين 1117 د.پ.ن.و.قم 1257

 د.پ.ن.و.نجف اباد 1118 د.پ.ن.و.قهدريجان 1258

 د.پ.ن.و.نرماشير  1119 د.پ.ن.و.قوچان 1259

 د.پ.ن.و.نسيم شهر بهارستان 1122 د.پ.ن.و.قيدار 1212

 د.پ.ن.و.نظر اباد 1121 روكارزيند.پ.ن.و.قي 1211

 د.پ.ن.و.نقده 1122 د.پ.ن.و.كازرون 1212

 د.پ.ن.و.نمين 1122 د.پ.ن.و.كاشان 1212

 د.پ.ن.و.نهاوند 1121 د.پ.ن.و.كاشمر 1211

 د.پ.ن.و.نودان 1125 د.پ.ن.و.كبودرآهنگ 1215

 د.پ.ن.و.نوش آباد  1121 د.پ.ن.و.كرج 1211

 د.پ.ن.و.نوشهر 1127 د.پ.ن.و.كردكوي 1217

 د.پ.ن.و.نيشابور 1128 د.پ.ن.و.كرمان 1218

 د.پ.ن.و.نيكشهر 1129 د.پ.ن.و.كرمان باغين  1219

 د.پ.ن.و.هرسين 1122 د.پ.ن.و.كرمان نرماشير 1272

 د.پ.ن.و.هرند 1121 د.پ.ن.و.كرمانشاه 1271

 د.پ.ن.و.هريس 1122 د.پ.ن.و.كالله 1272

 .پ.ن.و.هشترودد 1122 د.پ.ن.و.كليبر 1272

 د.پ.ن.و.هشتگرد 1121 د.پ.ن.و.كنگاور 1271

 د.پ.ن.و.هفتگل 1125 د.پ.ن.و.كهنوج 1275

 د.پ.ن.و.همدان 1121 د.پ.ن.و.كوهپايه 1271

 د.پ.ن.و.نودان 1127 د.پ.ن.و.كوهدشت  1277

 د.پ.ن.و.ورامين 1128 د.پ.ن.و.گاليكش 1278

 د.پ.ن.و.ورزنه 1129 د.پ.ن.و.گتوند 1279

 د.پ.ن.و.ياسوج 1112 د.پ.ن.و.گچساران 1282

 د.پ.ن.و.يزد 1111  
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 : نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون5جدول شماره 

 نام شهرستان نام شهرستان

 سمنان ارا 

 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 6جدول شماره 
 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

 باشد. سطح استان ممنوع میاقامت اتباع افغانی در  رقی شآذربایجان 1

 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع مي آذربایجان غربی  2

 اردبيل 3
های پارس آباد، بيله سوار، گرمی، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستان

 باشد . ممنوع میمشکين شهر و نمين 

 اصفهان 4
های نطنز، فریدن، فریدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . اصفهان، دهاقان، نائين، گلپایگان، خور، بيابانك، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل ممنوع می

 ایالم  5
سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای اقامت اتباع افغانی در 

 باشد . مرزی ممنوع می

 فاقد ممنوعيت . البرز 6

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می بوشهر 7

 ري تهران براي اتباع افغاني.شهردا 12فاقد ممنوعيت به استرناي منطقه خجير در منطقه  تهران  8

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چهارمحال بختياری 9

 خراسان جنوبی 11

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 هرستانباشد . اقامت اتباع افغاني در شطبس ممنوع می

 عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی 11

 خراسان رضوی 12
زممنوع درگو  های مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 است . 

 خوزستان 13

باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در اقامت اتباع افغانی درسطح استان به استرناءشهرستان گتوندممنوع مي

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، های آبادان،شهرستان

 باشد . خرمشهر بالمانع میهای آبادان و اقامت معتبر در شهرستان

 زنجان 14
اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفا  شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع 

 باشد . عراقی مجاز می

 سيستان و بلوچستان 15

 باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

هاي خاش، هاي مرزي شهرستانهای زابل، هيرمند، زهك و بخشي در شهرستاناقامت و تردد اتباع خارج

 باشد. ايرانشهر، سراوان، چابهار ممنوع می

 سمنان 16

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

 ممنوع است.

 فارس 17
ريز و خنج ني های فيروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد .ممنوع می

 باشد. ت اتباع افغانی ممنوع میبه استرناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان برای اقام قزوین 18

 فاقد ممنوعيت. قم  19

 کرمان 21
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 باع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مياقامت ات کرمانشاه 21

 کردستان 22
-اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان

 رها(شه مهمان باشد .) به استرناهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد کهگيلویه و 23

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گيالن 24

 باشد . صرفا  شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان 25

 باشد . استان ممنوع میاقامت اتباع افغانی در سطح  لرستان 26

 باشد . ني در كل استان ممنوع مي اقامت اتباع افغا مازندران 27

 مرکزی 28
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 . ع افغانی در سطح استان ممنوع میاقامت اتبا همدان 29

 هرمزگان 31
 هاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع ميباشد.اقامت اتباع عراقي در شهرستان

 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع می یزد 31
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 99( در مقطع کارشناسی ارشد آزمون سال 7*****توضیحات ضروری برای پذیرش دانشجو)جدول شماره 

و ممکن است در اعالم نهایی تغييراتی اوليه بوده ، 7در جدول شماره فهرست دانشگاههای پذیرنده -1

دانشگاههایی  های مختلف )بر حسب شرایط دانشگاهها( انجام شود. از جمله افزوده شدندر رشته

که بعد از این تاری  مجوز پذیرش دریافت می نمایند و یا برخی از دانشگاهها که به دالیل گوناگون 

شوند. بدیهی است اعالم فهرست دانشگاههای پذیرنده و ظرفيتهای علمی و اجرایی حذف می

کند. یجاد نمیمربوطه در این مرحله صرفا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ا

تغييرات احتمالی در ظرفيت های پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طریق اطالعيه 

 های مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی خواهد شد.

پذيرش در دانشگاهها يا مراكز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد، دانشگاه -2

س، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، موسسه سرم تربيت مدر

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

سايت مربوطه( مراجعه فرمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در  )و يا

 .نخواهد داشت شرایط خاص این موسسات خصوص

شود. گرایش گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذیرنده تعيين مي-2

 باشد.موجود در رشته مامایی به شرح ذیل می
 

 باشد.گرايش به شرح ذيل مي 5امايي داراي رشته م

 

 دانشگاه
مامايي)آموزش 

 مامايي(
بهداشت باروري 

 )مادروكودك(
مامايي جامعه 

 نگر
 مديريت

پزشكي 
 قانوني

      تهران

      شهيدبهشتي

      ايران

 - -    اصفهان

   - -  شيراز

 -     تبريز

    -  مشهد

 - - -   تربيت مدرس

 -     اهواز

 - - - -  گيالن

 - - - -  كردستان

 - - - -  رفسنجان

 - - -   گناباد
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

1 

 اپيدميولوژي

 1 1 اروميه
 

 2 1 اصفهان 2
 

 2 5 ايران 2
 

 2 1 ايالم 1
 

 2 2 بقيه اله 5
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 2

 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 1 تبريز 1
 

 2 1 تهران 7
 

 2 2 رفسنجان 8
 

 2 5 زاهدان 9
 

 1 5 شاهرود 12
 

 1 1 شهركرد 11
 

 2 2 شهيدبهشتي 12
 

 2 1 شيراز 12
 

 1 1 كردستان 11
 

 2 5 كرمان 15
 

 1 1 كرمانشاه 11
 

 1 1 مشهد 17
 

 2 5 همدان 18
 

 2 1 يزد 19
 

22 

 اتاق عمل

 2 1 اصفهان
 

 2 2 ايران 21
 

 2 2 شيراز 22
 

 2 1 كرمانشاه 22
 

 2 1 انمازندر 21
 

 2 1 همدان 25
 

21 

ارزيابي فناوري سالمت 
(HTA) 

 2 2 ايران
 

 2 2 تهران 27
 

 2 2 كرمان 28
 

 2 2 يزد 29
 

22 

 ارگونومي

 2 1 اروميه
 

 2 2 اهواز 21
 

 1 1 ايران 22
 

 2 2 تهران 22
 

 1 2 شيراز 21
 

25 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 1 

 

 1 2 كرمان 21
 

 1 2 همدان 27
 

 1 2 يزد 28
 

29 

اعضاي مصنوعي و وسايل 
 كمكي

 2 1 اصفهان
 

 2 1 ايران 12
 

11 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
1 2 

 

12 

 اقتصاد بهداشت

 2 1 اروميه
 

 2 1 اصفهان 12
 

 1 1 ايران 11
 

15 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 12 

 

 2 1 تبريز 11
 

 1 1 تهران 17
 

 1 2 شاهد 18
 

 2 2 شيراز 19
 

 2 5 كرمان 52
 

 1 1 مشهد 51
 

 1 1 همدان 52
 

52 

 اكولوژي انساني

 2 2 تهران
 

 2 2 كرمان 51
 

 2 2 يزد 55
 

51  
 انفورماتيك پزشكي

 
 
 
 

 2 1 اروميه
 

 2 1 اهواز 57
 

 1 1 ايران 58
 

 1 2 تبريز 59
 

 1 2 تهران 12
 

 2 2 شهيدبهشتي 11
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

 2 2 شيراز انفورماتيك پزشكيادامه  12
 

 2 1 كرمان 12
 

 2 1 مشهد 11
 

15 

 انگل شناسي

 2 2 اروميه
 

 2 1 اصفهان 11
 

 2 1 البرز 17
 

 2 1 اهواز 18
 

 2 2 ايالم 19
 

 2 2 بندرعباس 72
 

 2 2 تبريز 71
 

 2 5 تربيت مدرس 72
 

 2 1 تهران 72
 

 2 2 جهرم 71
 

 2 2 زابل 75
 

 2 2 زاهدان 71
 

 2 2 زنجان 77
 

 2 2 شهركرد 78
 

 2 2 شيراز 79
 

 2 2 قزوين 82
 

 2 2 كاشان 81
 

 2 1 كرمان 82
 

 2 2 گيالن 82
 

 2 2 لرستان 81
 

 2 2 مازندران 85
 

 2 2 مشهد 81
 

 2 2 همدان 87
 

 2 2 يزد 88
 

89 

 ايمني شناسي

 1 2 اصفهان
 

 1 2 اهواز 92
 

 1 2 بابل 91
 

 2 2 بيرجند 92
 

 2 2 تبريز 92
 

 1 2 سمنان 91
 

 1 2 شهيدبهشتي 97
 

 2 2 شيراز 98
 

 1 2 كرمان 99
 

 1 2 كرمانشاه 122
 

 1 2 گلستان 121
 

 1 2 لرستان 122
 

 1 2 مشهد 122
 

 1 2 همدان 121
 

 1 2 يزد 125
 

91 
تهران )دانشکده 

 بهداشت(
2 1 

 

95 
تهران )دانشکده 

 پزشکی(
2 1 

 

121 

 آمار زيستي
 

 2 1 اصفهان
 

 2 2 اهواز 127
 

 2 1 ايران 128
 

 2 2 بابل 129
 

 2 2 تبريز 112
 

 2 5 تربيت مدرس 111
 

 2 5 تهران 112
 

 2 2 زنجان 112
 

 2 2 شهركرد 111
 

 2 1 شهيدبهشتي 115
 

 2 2 شيراز 111
 

 2 5 كرمان 117
 

 2 2 كرمانشاه 118
 

 2 1 مازندران 119
 

 2 1 مشهد 122
 

 2 1 همدان 121
 

 2 5 يزد 122
 

122 
 آموزش بهداشت

 1 1 ارا 
 

 2 2 اروميه 121
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          98آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

67 

 

 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

 1 5 اصفهان 125
 

121 

 آموزش بهداشتادامه 

 2 1 البرز
 

 1 1 اهواز 127
 

 2 2 ايران 128
 

 2 1 ايالم 129
 

122 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 12 

 

 2 2 بقيه اله 121
 2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 1 بندرعباس 122
 

 2 2 بوشهر 122
 

 1 1 بيرجند 121
 

 1 1 تبريز 125
 

 1 5 تربيت مدرس 121
 

 1 2 تهران 127
 

 2 2 رفسنجان 128
 

 1 1 زاهدان 129
 

 2 1 زنجان 112
 

 1 1 سبزوار 111

نفر از ظرفيت اعالم شده از سهميه عادی مشترک با دانشگاه  2
علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد. پذیرفته شدگان 

شگاه علوم پزشکی سبزوار و مراحل مراحل آموزشی را در دان
 پایان نامه را در دانشگاه خراسان شمالی خواهند گذراند.

 1 1 شهيدبهشتي 112
 

 1 1 شيراز 112
 

 1 1 قزوين 111
 

 1 1 قم 115
 

 1 1 كردستان 111
 

 1 1 كرمان 117
 

 1 1 كرمانشاه 118
 

 1 1 گناباد 119
 

 2 2 گيالن 152
 

 1 1 مشهد 151
 

 1 5 همدان 152
 

 2 1 ياسوج 152
 

 2 1 يزد 151
 

155 

 آموزش پزشكي

 1 2 ايران
 

 1 2 تهران 151
 

 1 1 شيراز 157
 

 2 5 كرمان 158
 

 2 1 مشهد 159
 

برنامه ريزي يادگيري  112
الكترونيكي در علوم 

 پزشكي

 1 2 تهران
 

 12 2 شهيدبهشتي 111
 

 15 2 شيراز 112
 

 5 8 ايران داشت روانبه 112
 

111 
بهداشت  -بهداشت محيط 
 پرتوها

 2 2 يزد
 

سم  -بهداشت محيط  115
 شناسي محيط

 2 2 اصفهان
 

 2 2 كرمان 111
 

117 

بهداشت و ايمني مواد 
 غذايي

 

 2 2 اصفهان
 

118 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 12 

 

 1 2 بقيه اله 119
 1دی از نيروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عا 2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 1 تبريز 172
 

 2 2 تهران 171
 

 1 5 زنجان 172
 

 1 2 شيراز 172
 

 2 1 فسا 171
 

 1 2 قزوين 175
 

 2 5 كرمانشاه 171
 

 2 1 مشهد 177
 

 2 1 همدان 178
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

 2 5 يزد 179
 

182 

 بينائي سنجي

 2 2 ايران
 

 2 2 شهيدبهشتي 181
 

 1 1 مشهد 182
 

182 

 بيوشيمي باليني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 1 ارا 
 

 2 1 اردبيل 181
 

 1 2 اصفهان 185
 

 2 2 اهواز 181
 

 2 5 ايران 187
 

 2 1 ايالم 188
 

189 
آزاد اسالمی واحد 

 شاهرود
2 5 

 

 1 2 بابل 192
 

 2 1 بقيه اله 191
 2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  1

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 بندرعباس 192
 

 2 2 بوشهر 192
 

 2 1 بيرجند 191
 

 2 1 تبريز 195
 

 1 5 تربيت مدرس 191
 

 1 1 تهران 197
 

 2 1 رفسنجان 198
 

 2 5 زاهدان 199
 

 1 1 زنجان 222
 

 1 2 شهركرد 221
 

 2 1 شهيدبهشتي 222
 

 2 2 شيراز 222
 

 2 2 فسا 221
 

 2 2 قزوين 225
 

 2 2 كاشان 221
 

 1 2 كردستان 227
 

 2 2 كرمان 228
 

 2 1 كرمانشاه 229
 

 2 1 لستانگ 212
 

 2 1 لرستان 211
 

 2 1 مازندران 212
 

 1 2 مشهد 212
 

 1 1 همدان 211
 

 2 1 ياسوج 215
 

 2 1 يزد 211
 

217 
پدافند غيرعامل در نظام 

 سالمت
 5 2 بقيه اله

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و  5
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

218 

 پرستاري اورژانس
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد 2 2 ارتش

 2 2 اردبيل 219
 

 2 5 البرز 222
 

 2 2 ايران 221
 

 1 2 بقيه اله 222
 1نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 رداد آموزشیوزارت دفاع(در قالب قرا

 2 2 بيرجند 222
 

 1 1 تبريز 221
 

 1 2 زنجان 225
شروع به تحصيل پذیرفته شدگان این رشته نيمسال دوم خواهد 

 بود

 2 2 سبزوار 221
 

 1 2 سمنان 227
 

 5 1 شهيدبهشتي 228
 

 1 2 قم 229
 

 2 1 كردستان 222
 

 2 1 كرمانشاه 221
 

 2 1 گيالن 222
 

 2 2 تانلرس 222
 

 5 1 مازندران 221
 

 2 1 يزد 225
 

 1 2 ايران پرستاري توانبخشي 221
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

227 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 1 

 

228 

 
 
 

 جراحي -پرستاري داخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2 ارا 
 

 2 2 اردبيل 229
 

 2 1 اروميه 212
 

 1 1 اصفهان 211
 

 2 5 اهواز 212
 

 5 1 ايالم 212
 

211 
اد اسالمی واحد آز

 اروميه
2 12 

 

215 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 15 
 

211 
آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان
2 15 

 

217 
آزاد اسالمی واحد 

 کرمان
2 12 

 

218 
آزاد اسالمی واحد 

 نجف آباد
2 9 

 

219 
آزاد اسالمی واحد 

 یزد
2 12 

 

 1 2 بقيه اله 222
 1يروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عادی از ن 2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 بندرعباس 252
 

 2 2 بوشهر 251
 

 2 2 بيرجند 252
 

 2 12 تبريز 252
 

 5 1 تهران 251
 

 2 1 جهرم 255
 

 1 2 رفسنجان 251
 

 5 1 زابل 257
 

 1 5 زاهدان 258
 

 1 2 زنجان 259
شروع به تحصيل پذیرفته شدگان این رشته نيمسال دوم خواهد 

 بود

 2 2 سبزوار 212
 

 5 2 شهركرد 211
 

 5 5 شهيدبهشتي 212
 

 1 1 شيراز 212
 

 1 2 فسا 211
 

 1 5 كاشان 215
 

 2 2 كردستان 211
 

 2 1 كرمان 217
 

 2 2 كرمانشاه 218
 

 1 1 گناباد 219
 

 2 1 گيالن 272
 

 2 2 لرستان 271
 

 2 1 مشهد 272
 

 2 1 همدان 272
 

 1 2 ياسوج 271
 

275  
 
 
 
 
 
 
 

 پرستاري سالمندي
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2 ايران
 

 1 1 ايالم 271
 

 1 2 بابل 277
 

278 
بجنورد )خراسان 

 شمالي(
2 2 

 

 2 2 تهران 279
 

 1 5 رفسنجان 282
 

 2 2 سبزوار 281
 

 5 1 شاهد 282
 

 2 2 شاهرود 282
 

 2 2 شهيدبهشتي 281
 

285 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 1 

 

 2 2 قزوين 281
 

 1 5 كاشان 287
 

 2 2 كرمانشاه 288
 

 2 2 گلستان 289
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

292  
 
 

 پرستاري سالمنديادامه 
 
 

 2 2 گناباد
 

 پرستاری ، مامایی و پيراپزشکی لنگرودمحل تحصيل : دانشکده  2 2 گيالن 291

 1 2 لرستان 292
 

 1 2 مازندران 292
 

 1 2 مشهد 291
 

 2 1 يزد 295
 

291 

 
 

 پرستاري سالمت جامعه
 
 
 
 
 
 

 2 2 اصفهان
 

 1 2 اهواز 297
 

298 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 15 
 

299 
آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان
2 15 

 

 1 2 ندبيرج 221
 

 2 2 تبريز 222
 

 2 2 تهران 222
 

 1 2 زنجان 221
 

 5 2 شهيدبهشتي 225
 

 2 2 شيراز 221
 

227 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 1 

 

 2 2 كرمان 228
 

 2 1 گناباد 229
 

 2 2 گيالن 212
 

 1 2 مشهد 211
 

 2 2 همدان 212
 

 2 2 ياسوج 212
 

211 

 پرستاري كودكان

 1 2 ا ار
 

 2 2 اصفهان 215
 

 2 2 اهواز 211
 

217 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 15 
 

218 
آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان
2 15 

 

219 
آزاد اسالمی واحد 
 علی آباد کتول

2 12 
 

 2 2 بوشهر 222
 

 1 2 تبريز 221
 

 1 2 تهران 222
 

 2 1 زاهدان 222
 

 1 2 سمنان 221
 

 1 2 شهركرد 225
 

 2 2 شهيدبهشتي 221
 

 2 2 گيالن 227
 

 2 2 لرستان 228
 

 1 2 مشهد 229
 

 2 1 همدان 222
 

 2 2 ياسوج 221
 

222  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه
 
 
 
 
 
 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد 2 2 ارتش

 2 2  ارا 222
 

 2 2 اردبيل 221
 

 2 1 اروميه 225
 

 2 2 اصفهان 221
 

 2 2 اهواز 227
 

228 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 15 
 

229 
آزاد اسالمی واحد 

 یزد
2 12 

 

 1 2 بقيه اله 212
 1نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

ی مسلح )ارتش، ناجا و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروها
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 تهران 211
 

 1 2 رفسنجان 212
 

 2 1 زاهدان 212
 

 1 2 زنجان 211
 

 2 2 سبزوار 215
 

 1 2 سمنان 211
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

217  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه

 5 1 شاهد
 

 2 2 شاهرود 218
 

 5 2 شهركرد 219
 

 2 2 شهيدبهشتي 252
 

 2 2 شيراز 251
 

 1 2 قزوين 252
 

 1 5 كاشان 252
 

 2 2 كردستان 251
 

 5 1 كرمان 255
 

 2 5 كرمانشاه 251
 

 2 2 گلستان 257
 

 1 1 گناباد 258
 

 2 1 گيالن 259
 

 2 2 لرستان 212
 

 5 1 مازندران 211
 

212 
مركز قلب شهيد 

 رجايي
18 1 

 

 2 2 مشهد 212
 

 2 1 همدان 211
 

 2 8 يزد 215
روع به تحصيل پذیرفته شدگان این رشته نيمسال دوم خواهد ش

 بود

211 

پرستاري مراقبت هاي ويژه 
 نوزادان

 

 2 2 ايران
 

 2 2 بابل 217
 

 2 2 تبريز 218
 

 2 2 تهران 219
 

 2 2 شهيدبهشتي 272
 

 1 2 شيراز 271
 

 2 2 كرمان 272
 

 1 2 مشهد 272
 

 2 5 يزد 271
 

 5 2 بقيه اله ظاميپرستاري ن 275
 5نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

271 

 تاريخ علوم پزشكي

 1 2 ارا 
 

 1 2 بابل 277
 

 1 2 تبريز 278
 

 1 2 شاهد 279
 

 2 2 قم 282
 

 2 2 مازندران 281
 

 ترکيبات طبيعی دارویی، 852
 دریایی

 2 8 اهواز
 

 2 1 مازندران 851
 

282 

 تغذیه بالينی

 2 1 تبريز
 

 1 2 تهران 282
 

 2 2 شهيدبهشتي 281
 

 1 2 شيراز 285
 

تكنولوژي آموزشي در علوم  281
 پزشكي

 1 2 تهران
 

 2 1 مشهد 287
 

288 

 تكنولوژي گردش خون

 1 1 ناصفها
 

289 
مركز قلب شهيد 

 رجايي
9 2 

 

 1 2 مشهد 292
 

 2 2 يزد 291
 

292 

حشره شناسي پزشكي و 
 مبارزه با ناقلين

 

 2 5 اروميه
 

 1 1 اهواز 292
 

 1 2 تربيت مدرس 291
 

 1 2 تهران 295
 

 2 2 زنجان 291
 

 1 2 شيراز 297
 

 2 2 مازندران 298
 

 1 2 همدان 299
 

ون شناسي خ 122
آزمايشگاهي و بانك خون 

 )هماتولوژي(
 
 
 

 1 1 اهواز
 

 1 2 ايران 121
 

 1 2 بوشهر 122
 

 2 1 بيرجند 122
 

 1 5 تربيت مدرس 121
 

 1 2 تهران 125
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

121 
 
 

 ادامه 
خون شناسي 

آزمايشگاهي و بانك خون 
 )هماتولوژي(

سازمان انتقال خون 
 ايران

1 1 
 

 2 2 شهيدبهشتي 127
 

 2 2 شيراز 128
 

 1 5 كرمان 129
 

 2 1 مشهد 112
 

111 

راديوبيولوژي و حفاظت 
 پرتويي

 1 2 ايران
 

 1 2 بابل 112
 

 2 1 شيراز 112
 

 1 2 كرمانشاه 111
 

 2 5 مشهد 115
 

111 

 رفاه اجتماعي

 2 1 اصفهان
 

117 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
9 2 

 

118 

 
 روان پرستاري

 
 
 
 
 
 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد 2 2 ارتش

 2 2 اروميه 119
 

 2 2 اصفهان 122
 

 2 2 اهواز 121
 

122 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 15 
 

122 
آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان
2 15 

 

 1 2 بوشهر 121
 

 1 2 بيرجند 125
 

 1 2 تهران 121
 

 2 1 زاهدان 127
 

 2 2 شهيدبهشتي 128
 

 1 2 شيراز 129
 

122 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 2 

 

 2 2 قزوين 121
 

 2 2 كاشان 122
 

 2 2 كرمان 122
 

 2 2 كرمانشاه 121
 

 1 2 مازندران 125
 

 1 2 مشهد 121
 

 2 1 همدان 127
 

 2 2 ياسوج 128
 

129 

 روانشناسي باليني

 دپذیرش از نيروی نظامی می باش 2 1 ارتش

 1 8 ايران 112
 

 2 2 بقيه اله 111
 2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 1 8 زاهدان 112
 

 1 1 زنجان 112
 

 2 1 شهيدبهشتي 111
 

115 
علوم بهزيستي و 

 وانبخشيت
7 2 

 

 2 8 كاشان 111
 

 2 8 كرمانشاه 117
 

 2 1 مشهد 118
 

119 
روانشناسی بالينی کودک 

 و نوجوان
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
1 2 

 

152 
 روانشناسی سالمت

 1 1 اصفهان
 

 1 5 ايران 151
 

152  
 
 
 
 
 
 
 

 زيست فن آوري پزشكي
 
 

 2 2 ارا 
 

 2 1 ايران 152
 

151 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 8 
 

155 
آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان
2 8 

 

 1 2 بابل 151
 

157 
بجنورد )خراسان 

 شمالي(
1 2 

 

 5 2 بقيه اله 158
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و  5

 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

159  
 
 
 

 ادامه 
 زيست فن آوري پزشكي

 2 1 بيرجند
 

 2 1 تبريز 112
 

 1 2 تهران 111
 

 2 2 زنجان 112
 

112 
سازمان انتقال خون 

 ايران
2 1 

 

 1 1 شاهرود 111
 

 2 1 شهركرد 115
 

 2 2 شيراز 111
 

 2 5 فسا 117
 

 1 2 قزوين 118
 

 2 1 كرمانشاه 119
 

 2 7 گلستان 172
 

 کده پرستاری مامایی و پيراپزشکی لنگرودمحل تحصيل : دانش 2 1 گيالن 171

 2 5 لرستان 172
 

 2 5 مازندران 172
 

 1 1 مشهد 171
 

 1 5 همدان 175
 

 1 1 يزد 171
 

177 

 
 ژنتيك انساني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 اصفهان
 

 1 1 اهواز 178
 

 1 1 ايران 179
 

 2 2 بابل 182
 

 2 1 بقيه اله 181
 2از نيروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عادی  1

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 1 2 بندرعباس 182
 

 1 1 تربيت مدرس 182
 

 1 2 تهران 181
 

 2 2 زنجان 185
 

 1 2 شهركرد 181
 

 2 2 شهيدبهشتي 187
 

 2 2 شيراز 188
 

189 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
1 1 

 

 2 2 كرمان 192
 

 1 1 گلستان 191
 

 1 2 مشهد 192
 

 1 2 يزد 192
 

 1 2 شيراز ژورناليسم پزشکی 191
 

195 

 سالمت سالمندي

 1 2 بابل
 

 1 5 تبريز 191
 

 2 1 تهران 197
 

 1 2 شهيدبهشتي 198
 

 2 2 شيراز 199
 

522 
علوم بهزيستي و 

 شيتوانبخ
5 1 

 

 2 5 يزد 521
 

 2 8 تبريز سالمت و ترافيک 522
 

812 

 سم شناسی
 

 1 2 اصفهان
 

 2 5 اهواز 811
 

812 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 8 
 

 1 2 بابل 811
 

 1 2 تهران 815
 

 1 2 شيراز 811
 

 2 5 کرمان 817
 

 2 1 مازندران 818
 

 1 1 همدان 819
 

522 

 اسيشنوائي شن

 2 5 ايران
 

 1 1 تهران 521
 

 2 2 شهيدبهشتي 525
 

521 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
2 1 

 

 شيمی دارویی 852
 

 1 2 اصفهان
 

 2 1 اهواز 852
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

851 
 
 

 شيمی داروییادامه 

آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 12 
 

855 
آزاد اسالمی واحد 

 شهرضا
2 5 

 

 2 2 زنجان 851
 

527 

 بهداشتي در تغذيه علوم

 2 1 اصفهان
 

 1 1 ايران 528
 

529 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 15 

 

 1 5 تهران 512
 

 1 2 شيراز 511
 

 1 2 قزوين 512
 

 1 2 يزد 512
 

511 

 
 
 

 علوم تشريحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2 ارا 
 

 2 1 اردبيل 515
 

 2 2 اروميه 511
 

 2 1 اصفهان 517
 

 2 1 اهواز 518
 

 1 1 ايران 519
 

 2 2 ايالم 522
 

521 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 5 
 

 1 2 بابل 522
 

 2 2 بقيه اله 522
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و  2

 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 بيرجند 521
 

 2 2 تبريز 525
 

 1 1 تهران 521
 

 2 2 رفسنجان 527
 

 2 5 زاهدان 528
 

 1 1 زنجان 529
 

 1 2 سمنان 522
 

 2 2 شيراز 521
 

 2 2 قزوين 522
 

 1 1 كاشان 522
 

 2 2 كردستان 521
 

 2 1 كرمان 525
 

 2 1 كرمانشاه 521
 

 2 2 گلستان 527
 

 1 2 گيالن 528
 

 2 2 لرستان 529
 

 1 2 دمشه 512
 

 1 2 همدان 511
 

 2 2 ياسوج 512
 

 2 2 يزد 512
 

511 

 علوم تغذيه
 

 2 1 اروميه
 

 2 5 اصفهان 515
 

 2 1 اهواز 511
 

 1 1 ايران 517
 

518 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 15 

 

 2 8 تبريز 519
 

 1 5 تهران 552
 

 2 5 زاهدان 551
 

 2 2 شهيدبهشتي 552
 

 1 2 شيراز 552
 

 1 2 كاشان 551
 

 1 5 كرمانشاه 555
 

 1 1 لرستان 551
 

 2 5 مشهد 557
 

558 
علوم تغذيه در بحران و 

 حوادث غيرمترقبه
 1 2 بقيه اله

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و  1
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

559 
 ع غذائيعلوم و صناي
 

آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

2 12 
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

 
 

 علوم و صنايع غذائيادامه 

 تهران

 2 5 تبريز 512
 

 2 5 كرمانشاه 511
 

 2 5 يزد 512
 

512 

 فناوري اطالعات سالمت

 2 1 اروميه
 

 2 2 اصفهان 511
 

 1 1 ايران 515
 

 2 1 تبريز 511
 

 1 2 تهران 517
 

 2 2 شيراز 518
 

 2 1 كرمان 519
 

 1 1 مشهد 572
 

571 

فناوري تصوير برداري 
 پزشكي

 1 2 اصفهان
 

 1 2 ايران 572
 

 1 2 تهران 572
 

 2 1 مشهد 571
 

575 

 فيزيك پزشكي

 1 1 اروميه
 

 1 1 اصفهان 571
 

 1 2 اهواز 577
 

 2 1 تبريز 578
 

 1 1 تربيت مدرس 579
 

 1 2 تهران 582
 

 2 1 نسمنا 581
 

 1 2 شيراز 582
 

 1 2 كاشان 582
 

 2 1 كرمانشاه 581
 

 2 5 مشهد 585
 

 2 1 يزد 581
 

587 

 فيزيوتراپي

 2 1 اصفهان
 

 2 1 اهواز 588
 

 1 5 ايران 589
 

 2 1 بابل 592
 

 2 1 تبريز 591
 

 1 5 تربيت مدرس 592
 

 1 1 تهران 592
 

 2 1 زاهدان 591
 

 2 1 سمنان 595
 

 2 2 شهيدبهشتي 591
 

 2 1 شيراز 597
 

598 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
5 2 

 

 1 5 مشهد 599
 

122 

 فيزيوتراپي ورزشي

 1 1 اهواز
 

 1 2 ايران 121
 

 2 1 تهران 122
 

 1 1 سمنان 122
 

 2 2 شيراز 121
 

125 
 
 
 
 

 فيزيولوژي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2 ارا 
 

 2 2 اردبيل 121
 

 2 2 اروميه 127
 

 1 2 اصفهان 128
 

 2 2 اهواز 129
 

 2 2 ايران 112
 

 2 2 بقيه اله 111
نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و  2

 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 بندرعباس 112
 

 1 2 تبريز 112
 

 1 2 تهران 111
 

 2 2 رفسنجان 115
 

 2 2 زاهدان 111
 

 2 2 سبزوار 117
 

 2 2 سمنان 118
 

 2 2 شاهد 119
 

 2 2 شيراز 122
 

 2 2 فسا 121
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 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

122  
 
 
 
 
 

 فيزيولوژيادامه 

 1 2 كاشان
 

 2 2 كردستان 122
 

 2 2 كرمانشاه 121
 

 2 2 گيالن 125
 

 2 2 لرستان 121
 

 1 2 مشهد 127
 

 2 2 همدان 128
 

 2 2 يزد 129
 

122 

 قارچ شناسي پزشكي

 2 1 اصفهان
 

 2 1 اهواز 121
 

 1 5 تربيت مدرس 122
 

 2 1 تهران 122
 

 2 2 شيراز 121
 

 2 2 كرمان 125
 

 2 1 مازندران 121
 

 1 2 مشهد 127
 

128 

 كاردرماني

 2 5 ايران
 

 1 2 تهران 129
 

 2 2 شهيدبهشتي 112
 

111 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
1 1 

 

112 

كتابداري و اطالع رساني 
 پزشكي

 2 5 اصفهان
 

 2 1 اهواز 112
 

 2 1 ايران 111
 

 2 1 بوشهر 115
 

 2 2 شهيدبهشتي 111
 

 2 5 كرمان 117
 

 2 1 همدان 118
 

کنترل مواد خوراکی و  857
 آشاميدنی

 2 1 اهواز
 

 2 1 تبریز 858
 

119 

 
 گفتار درماني

 
 

 2 1 اصفهان
 

 2 1 اهواز 152
 

 1 1 ايران 151
 

 1 1 تهران 152
 

152 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
5 2 

 

 1 5 مشهد 151
 

155 

 مامايي

 2 1 اصفهان
 

 2 15 اهواز 151
 

 1 1 ايران 157
 

 2 11 تبريز 158
 

 1 5 تربيت مدرس 159
 

 5 12 تهران 112
 

 2 1 رفسنجان 111
 

 2 2 شهيدبهشتي 112
حل تحصيل : دانشکده پرستاری و مامایی شهيد بهشتی م

 رشت

 2 2 شيراز 112
 

 2 5 كردستان 111
 

 2 5 گناباد 115
 

 2 1 گيالن 111
 

 2 8 مشهد 117
 

 مددكاري اجتماعي 118
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
9 1 

 

119 

 مديريت توانبخشي

 2 1 اهواز
 

 2 5 ايران 172
 

171 
و علوم بهزيستي 
 توانبخشي

8 2 
 

172  
 
 
 

مديريت خدمات بهداشتي 
 درماني

 
 
 

 پذیرش از نيروی نظامی می باشد 2 1 ارتش

 2 1 اصفهان 172
 

 2 5 اهواز 171
 

 2 9 ايران 175
 

171 
آزاد اسالمی واحد 

 الکترونيکی
2 12 

 

177 
آزاد اسالمی واحد 

 پزشکی تهران
2 12 

 

 12 2آزاد اسالمی واحد  178
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          98آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

77 

 

 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

 
 
 
 
 
 

مديريت خدمات ادامه 
 بهداشتي درماني

 
 

 تهران جنوب

179 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران شمال

2 12 
 

182 
آزاد اسالمی واحد 

 ساری
2 12 

 

181 
آزاد اسالمی واحد 

 سمنان
2 8 

 

182 
آزاد اسالمی واحد 

 شهرکرد
2 8 

 

182 
آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقيقات 

 تهران
2 15 

 

181 
اسالمی واحد  آزاد

 مرودشت
2 8 

 

 1 2 بقيه اله 185
 1نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  2

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 1 تبريز 181
 

 1 5 تهران 187
 

 2 1 زاهدان 188
 

 5 2 شهيدبهشتي 189
 

 2 2 شيراز 192
 

 2 2 قزوين 191
 

 2 8 كرمان 192
 

 2 1 مازندران 192
 

 1 1 مشهد 191
 

 2 1 يزد 195
 

191 

مديريت سالمت ،ايمني و 
 (HSEمحيط زيست )

 2 1 اصفهان
 

 2 1 تبريز 197
 

 1 5 زنجان 198
 

 2 2 شهيدبهشتي 199
 

 1 2 شيراز 722
 

 2 1 كاشان 721
 

 2 1 انهمد 722
 

 1 1 يزد 722
 

721 
 

 مدیریت پرستاری
 

 2 2 ايران
 

 1 2 تهران 725
 

 1 2 مشهد 721
 

 2 2 همدان 727
 

728 

 مشاوره در مامايي
 

 2 5 ارا 
 

 2 5 اروميه 729
 

 1 1 البرز 712
 

 2 1 اهواز 711
 

 2 2 ايران 712
 

 2 1 بابل 712
 

 1 8 تبريز 711
 

 2 1 زاهدان 715
 

 2 8 زنجان 711
 

 2 1 شاهرود 717
 

 1 2 قزوين 718
 

 2 1 كرمان 719
 

 2 7 كرمانشاه 722
 

 1 8 گلستان 721
 

 1 7 مازندران 722
 

 2 1 مشهد 722
 

 1 8 همدان 721
 

 1 8 يزد 725
 

721  
 
 
 
 

 ايمهندسي بهداشت حرفه
 
 

 2 2 اروميه
 

 2 1 اصفهان 727
 

 1 2 اهواز 728
 

 1 1 ايران 729
 

 1 2 تبريز 722
 

 1 1 تربيت مدرس 721
 

 2 1 تهران 722
 

 1 2 زنجان 722
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78 

 

 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

721  
 
 

مهندسي بهداشت ادامه 
 ايحرفه

 2 2 شهيدبهشتي
 

 1 2 شيراز 725
 

 1 2 قزوين 721
 

 1 2 كرمان 727
 

 1 2 كرمانشاه 728
 

 1 2 مازندران 729
 

 1 7 همدان 712
 

 2 1 يزد 711
 

712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهندسي بهداشت محيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2 اردبيل
 

 2 2 اروميه 712
 

 2 1 اصفهان 711
 

 2 2 البرز 715
 

 2 1 اهواز 711
 

 2 2 ايران 717
 

718 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 2 
 

 2 1 بقيه اله 719
 2يروی رسمی سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت عادی از ن 1

نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 2 2 بندرعباس 752
 

 1 2 بوشهر 751
 

 2 2 بيرجند 752
 

 2 1 تبريز 752
 

 1 2 تربيت مدرس 751
 

 1 2 تهران 755
 

 2 2 زاهدان 751
 

 1 2 زنجان 757
 

 1 2 سبزوار 758
 

 1 2 سمنان 759
 

 2 2 شهركرد 712
 

 2 2 شهيدبهشتي 711
 

 2 2 شيراز 712
 

 1 2 قزوين 712
 

 1 2 قم 711
 

 1 2 كاشان 715
 

 1 2 كردستان 711
 

 2 2 كرمان 717
 

 2 1 كرمانشاه 718
 

 2 2 گناباد 719
 

 1 2 گيالن 772
 

 2 2 لرستان 771
 

 2 1 مازندران 772
 

 1 1 مشهد 772
 

 2 1 همدان 771
 

 2 2 ياسوج 775
 

 1 2 يزد 771
 

777 
 -مهندسي بهداشت محيط 
مديريت بهره برداري و 

 نگهداري تاسيسات
 2 1 همدان

 

778 
 -مهندسي بهداشت محيط 

 مديريت پسماند

 2 2 تبريز
 

 2 2 شهيدبهشتي 779
 

 1 2 يزد 782
 

781 

زشكي مهندسي پ
 )بيوالكتريك(

 2 12 اصفهان
 

782 
آزاد اسالمی واحد 

 سمنان
2 1 

 

 2 1 تبريز 782
 

 1 2 تهران 781
 

 1 2 شهيدبهشتي 785
 

 2 2 شيراز 781
 

 2 7 كرمانشاه 787
 

788 
مهندسي پزشكي)زيست 

 مواد(
 2 1 اصفهان

 

789  
 
 

 ميكروب شناسي

 2 2 ارا 
 

 2 1 اردبيل 792
 

 1 2 اروميه 791
 

 1 1 اصفهان 792
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79 

 

 های اولیه(های پذیرنده دانشجو و ظرفیت پذیرش آنها )رشته محللیست اولیه دانشگاه : 7جدول شماره 

 عادی دانشگاه رشته ردیف
شهریه 

 ردازپ
 توضيحات

792  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكروب شناسيادامه 
 
 

 1 2 البرز
 

 1 2 اهواز 791
 

 1 2 ايالم 795
 

 1 2 بابل 791
 

 2 1 بقيه اله 797
 2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  1

و نفرظرفيت شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا 
 وزارت دفاع(در قالب قرارداد آموزشی

 1 2 بوشهر 798
 

 1 2 تبريز 799
 

 1 2 تهران 822
 

 1 2 زاهدان 821
 

 1 2 زنجان 822
 

 1 1 شاهد 822
 

 1 2 شهركرد 821
 

 1 2 شهيدبهشتي 825
 

 1 2 شيراز 821
 

 1 2 قزوين 827
 

 2 2 كردستان 828
 

 2 1 كرمان 829
 

 1 2 انشاهكرم 812
 

 1 2 گلستان 811
 

 1 2 گيالن 812
 

 1 2 مازندران 812
 

 1 2 مشهد 811
 

815 
موسسه سرم 
 سازی رازی

2 1 
 

 1 2 همدان 811
 

 2 2 ياسوج 817
 

 1 2 يزد 818
 

819 

 نانوتكنولوژي پزشكي

 2 1 ايران
 

822 
آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

2 12 
 

 1 1 بقيه اله 821
نفرظرفيت  1نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمی سپاه برادر و  1

شهریه پرداز از سایر نيروهای مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(در قالب 
 قرارداد آموزشی

 2 1 تبريز 822
 

 2 5 تهران 822
 

 1 1 زنجان 821
 

 1 1 شاهرود 825
 

 2 2 شيراز 821
 

 2 2 كرمانشاه 827
 

 2 1 ندرانماز 828
 

829 

 ويروس شناسي پزشكي

 2 2 اهواز
 

 2 2 ايران 822
 

 2 2 تبريز 821
 

 1 5 تربيت مدرس 822
 

 1 2 تهران 822
 

 1 2 شيراز 821
 

 2 1 كرمان 825
 

 2 1 گلستان 821
 

 2 2 لرستان 827
 

 1 1 مشهد 828
 

829 
موسسه سرم 
 سازی رازی

1 2 
 

 2 2 همدان 812
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81 

 

 سمه تعاليب                    
  )توسط دانشگاه(   -----------------شماره       

 )توسط دانشگاه( -------------------تاري 
 

  1فرم شماره                    
مخصوص اعالم ميانگين معدل تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 

 عالی ز آموزشمراك ودانشگاهها 
 98سال  متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد

 
 
 

 -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
 

   د سال:متول --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  

تا  -------------------رشته  98سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  -----------------فرزند ، 12/  /  

 --------------گرايش  ----------------رشته شبانه  □روزانه /□دوره كارشناسي  مقطعدر  □ 21/1/98 یا   22/11/97 □  تاري 

  .خواهم شد فارح التحصيلتا كنون، ------ده با تعداد واحدهاي گذارن

 خواهشمندم دستور فرماييد نسبت به تایيد مراتب به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل آيد. 

 ( 29                     )شماره تلفن همراه   

 تاری  -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي 

 

 قسمت اول: توسط داوطلب تکميل شود

 .ت دوم: توسط دانشگاه تکميل شودقسم

 

 :بدينوسيله اعالم مي دارد

 ،12/  /     متولد سال: -----------------------كدملي:  --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------/خانم آقاي

/  /  22/11/97 □حداكرر تا تاري  -----------كارشناسي ارشد رشته  مقطعتقاضي شركت در آزمون ،م-------------فرزند 

خواهد  فارح التحصيل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------كارشناسي رشته  مقطعدر   21/1/98□

------به حروف  -----------22تا  2بر 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  مركزگواهي صرفا" جهت اطالع آن  اين

 باشد.ترجمه مي

 معاون / مدير امور آموزشي
 یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

 امضا -مهر-نام و نام خانوادگی

 
 ات: تذكر

 شود.قلم خوردگي و يا ال  گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواهي مي هرگونه-1
 بایست ممهور به مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مهر یا مهر غير واضح، بی اعتبار خواهد بود.این فرم می-2
تهيه را پيش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  2شود،صيل میالتحفارح  21/1/98//   22/11/97الزم است دانشجوی سال آخر که حداکرر تا تاری  -2

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 
هده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق دریافت این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به ع

  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-1

  داده شده و نسخه دوم در پرونده داوطلب جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود. باشد،یک نسخه به داوطلب عودت
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 -5

 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 میفارح 22/11/97دانشجوی سال آخر که تا تاری  -1

  را کامل کند. تکميل نموده و مراحل مذکورقبل از ویرایش بایست برای این تغيير، مجددا  این فرم را می
تواندنسبت به ویرایش معدل خود ،اقدام کند. بدیهی است شود،در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارح 21/1/98دانشجوی سال آخر که تا تاری   -7

   بایست مجددا  این فرم را قبل ازویرایش تکميل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  برای این تغيير، می


