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 مي الرنما الرنبسم هللا
 

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

ارشد يقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلنديام

-ير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيبا هدف تام 97ل سا يگروه پزشك يهاوسته رشتهيناپ

 گردد.

دهه دوم را تا  آموزش پزشكي مركز سنجش يه هايه اطالعيباشند كليداوطلبان ملزم م ار مهم :يتذكر بس

اينترنتي  مانهسا، تنها مرجع اعالم موارد مربوطه شودتاکيد میند. ينما يريگيبا دقت مطالعه نموده و پ 79 مهرماه

های دفترچه ه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاداست هرگون يهيبدباشد. مركز سنجش آموزش پزشكي مي

رش يمورد پذ سامانه اينترنتي مركز سنجش در درج شده يه هاياطالع راهنمای ثبت نام ، انتخاب رشته محل و

 .ويت گردد()الزم است هر هفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي ر نخواهد بود

. و هم اکنون از طریق شده استاعالم  2شمارهالزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه 

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

 

 

 آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
  

 شرايط عمومي : –الف  
و مراحل  يليتحص ر در تمام ادواريزعمومی ط يشرا يدارا باشند كهيمجاز به شركت در آزمون م ينيلبداوط 

 باشند : يشغل

  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 مبيد به داعتقا -3

 ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمهور 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 مادارك ماورد پاذيرش هار رشاتهاضا در رشتهرشته تحصيلی مورد تق

های داخل یاا خاارج از کشاور حساب تايياد وزارت بهداشات، ( از یکی از دانشگاه1جدول شماره  )مطابق امتحانی

http://sanjeshp.ir/
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تاا تااري  ر حاداک و ياا گاواهي مبناي بار فاارح التحصايلي وفنآوري يا وزارت علوم،تحقيقات درمان و آموزش پزشكي 

 .برای دانشجویان ترم آخر مربوطهتوسط دانشگاه  31/6/97

در هر  کنندكه طبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام ن انیداوطلب -1تبصره

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

 ادامه تحصيل محروم خواهند شد.

شناسي قيد گرديده منظور رشته مدرك مورد پذيرش مقطع کارشناسی ميكروب بعنوان م ال اگر در رشته امتحاني، 

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

تواند وعه در صورتيکه پس از آزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود فقط میپس از شرکت در آزمون این مجم

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

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

دارندگان مدرک  11/11/79ن جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی طبق مصوبه یازدهمي -2تبصره 

و همچنين دارندگان مدرک  در مقطع کارشناسی 12کل کمتر از ميانگين  دارندگان، معادل، گواهی اتمام دوره

 باشد)بدليل عدمی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفا دارای ارزش استخدامی میتحصيل

آیين نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شورای  -3-2احراز شرایط بند 

های مجاز به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته( 18/5/89عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

  .باشندعلوم پزشکی نمی

رای عالی انقالب فرهنگی، کليه دارندگان مدرک معادل ضمن شو 26/8/94تاری   771البته طبق مصوبه جلسه 

اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه های مذکور راه یافتهبه دوره 1381تا  1377خدمت فرهنگيان که طی سالهای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، برای ادامه  28/5/1392مورخ  77633/2شماره 

 شوند. اطع رسمی تحصيلی باالتر برخوردار میتحصيل در مق

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

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

های تحصيالت تکميلی ش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرتذکر مهم: 

در صورت ثبت  سال گذشته(وره روزانه د سنوات قبل )بجز پذیرفته شدگان پذیرفته شدگانکليه ،  18/11/95مورخه 

 ، انصراف از تحصيل دهند. هنام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون مربوط

-های حضوری بوده و جهت دورهکارشناسی ارشد صرفا  جهت دورههای ممنوعيت تحصيل هم زمان در دورهتبصره: 

 های غير حضوری )مجازی( این ممنوعيت وجود ندارد. 

شوراي  18/5/89تاري   43بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه  -1-4

بنابراين  .باشدته تمام وقت ميتحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوس 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

 ارائه نمايند. تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه  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

 ل شوند مجاز به شركت دريفارح التحص 31/6/97  يكه حداك ر تا تار يان ترم آخر تنها در صورتيدانشجو -1-5

 آزمون خواهند بود.
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های تحصيالت تکميلی مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره -1-6

کليه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، ،  18/11/95

  باشند.دارند و یک سال محروم از آزمون میسال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ن

ها و در دانشگاه و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بهداشت 97سال  آزمونكه در  يكسان 

از ادامه  در دانشگاهیا عدم ثبت نام پس از ثبت نام  و شوندرفته يپذ باشد،می رایگانمراکزی که تحصيل در آنها 

است در صورت محرزشدن عدم  يهيبد .شندباينم 98ز به شركت در آزمون سال ، مجادهندل انصراف يتحص

 شد. خواهد معرفي تخلفات آزمونها يدگيرس يئت بدويه بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت ايرعا

 پذیرفته شوند مشمول این محروميت نخواهند بود. بصورت پرداخت شهریهمراکزی که  ها ودانشگاه افرادی که در

هایی در رشته محلشرکت نموده و پس از پذیرفته شدن  وزارت بهداشت 96آزمون سال کسانی که در  -1-7

این   ساله حق شرکت در دليل محروميت یکه اند، بده و یا انصراف دادهکرثبت نام نکه تحصيل آن رایگان بوده، 

ئت بدوي يو به هف محسوب شده عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلدرصورت محرز شدن  .آزمون را ندارند

 .رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد

درصورت عدم ثبت  ،96آزمون سال  پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شهریهات، الزم به ذکر است براساس مصوب

 و مجاز به شرکت در این آزمون هستند. نبودهمشمول محروميت یکساله مذکور ر آزمون دنام یا انصراف 

از آماوزش رايگاان  ماذکور  چنانچاه در مقطاع كارشناساي ارشاد ،آموختگان مقطاع كارشناساي ارشاددانش -1-8

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

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

 باشند. يمملزم به پرداخت شهريه 

های ، در صورت پذیرش در رشته محلاندرایگان برخوردار نبودهالبته در صورتيکه در مرحله ارشد قبلی از آموزش 

 باشند.رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی

شاده )مطاابق  اعاالم شناسي ارشددكارجهت شرکت در آزمون، مورد پذيرش تحصيلی هايي كه مدرك در رشته

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

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

 يليارشد بورس تحص يارشناسان مقطع كيك از دانشجويچ يبه ه يو آموزش پزشك، درمان وزارت بهداشت-1-9

 د.ينماياعطا نم

 .باشدمی ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -1-11

 پس از اينكه، شونديا از ادامه تحصيل منصرف ميدانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصيل محروم  -1-11

های کارشناسی ارشد توانند مجددا  در آزمون ورودی دورهحساب کنند، می با دانشگاه محل تحصيل خود تسویه

 تواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود)دانشجوی محروم ازتحصيل نمی شرکت نمایند ناپيوسته

 .شرکت نماید(

ابقه كار باليني با سال س 2ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -1-12

هاي بيمارستاني در بخش (1مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره) مدرك كارشناسي

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

 باشد. ضروري مي ، 1شماره 

 سال سابقه كار باليني داشته باشند. 2بايست مي 31/6/97تاريخ ا تحداقل واجدين شرايط تذكر مهم: 

ریزی علوم شواری معين شورای عالی برنامه 6/11/92براساس یکصدو بيست و دومين جلسه مورخه  -1-13

% 31رشته و کسب حداقل  % ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر51پزشکی کسب حدنصاب 
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های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط ت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته رشتهنمره کل آزمون جه

  و مقررات الزامی است.

ريزي علوم عالي برنامهكارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -1-14

-ره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع ميپزشكي هر گونه انتقال، تغيير رشته و يا جابجايي محل تحصيل در دو

 باشد.

های تحصيالت تکميلی مورخه جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره پنجمينبر اساس مصوبه  -1-15

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

، سوابق تحصيلی  22/12/95پزشکی، بهداشت و تخصصی مورخه  جلسه نشست شورای آموزش علوم پایه

 شود.% در نظر گرفته می21با سهم  97مقطع قبلی )کارشناسی( از سال 

شود. الزم به بنابراین اعمال معدل همانند سازمان سنجش آموزش کشور، در مقطع کارشناسی ارشد اعمال می

 اجرا شود.   97اجرا نشد و مقرر گردید از آزمون سال  96توضيح است طبق مصوبه مذکور، این امر برای سال 

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

مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای  18/12/94ای تحصيالت تکميلی مصوب هپذیرش دانشجو در دوره

 کميلی جاری خواهد بود.سنجش و پذیرش تحصيالت ت

 

 : يعموم فهيت وظيوضع -2
كنند، شركت مي 1397ناپيوسته سال  های گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره داوطلبان مرد كه در آزمون

، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت (و ثبت نام  م پذيرش در دانشگاه )قبولي قطعيالزم است به هنگا

 در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود. ،رات وظيفه عمومي دارا باشندو مقرمشموليت 

 .هوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -2-1

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

 شند.و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده با 1352متولدين سال  -2-3

داراي برگ آماده به خدمت بدون )در سنوات مجاز تحصيلی( التحصيل مقطع کارشناسی فارحمشموالن  -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،دانشگاه ميدر یا پذیرش ي افرادي كه تاري  اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبول –تبصره 

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

، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اين صورت ه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدر دانشگا

 وب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.غايب محس

 2و  1)وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصيلي 31/6/97دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاري   -2-5

 شوند.فارح التحصيل مي قانون خدمت وظيفه عمومی( 33ماده 

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

 براي ادامه تحصيل. 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 مدرك كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.طالّ  -2-9
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ه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه ت حوزه علميّ ه يا مركز مديريهاي 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

یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصيل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه ای را لغو 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 تمشموالن داراي برگه معافيت موق -2-11

و به شرط  غيبت اوليه کارشناسی فاقد قطعم التحصيلفارحسربازان در حال خدمت()كاركنان وظيفه  -2-13

 داشتن سایر شرایط استفاده از معافيت تحصيلی.

باشند رسد مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي 31/6/97اي 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

(، 33( ماده )1سنوات تحصيلی اوليه موضوع تبصره )ها درصورتي كه در دانشجويان انصرافي دانشگاه -2-14

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

به بعد( از امتياز  22/8/91اينكه قبال  )از تاري   ه. مضافا  مشروط بسال سپري نشده باشد رشته جديد بيش از يك

 استفاده نكرده باشند.انصراف يك بار 

 :   تذكر

معافيت ، در دانشگاهباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي حصيل نميمشموالن غايب مجاز به ادامه ت(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 دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصيل مشمول حصيالن ( فارح الت3

  .باشددر مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداك ر سه سال مي یتحصيل سنوات( 4

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

شهرستان محل استقرار  11تر پليس +ادفیکی از به مقطع فوق ت معافيت تحصيلی درخواسبا برگ ، ناپيوسته

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

 آمد.

 

      راپزشكان :يقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشموليا  -3
در ردیف كارشناسي ارشد، دكتري عمومي  كارشناسي، در يكي از مقاطع كارداني، ،تحصيلي چنانچه رشته   

ت اوضعيت خدم بایستمی جهت شركت در آزمون مذكور داوطلب ،باشدهاي مورد نياز وزارت بهداشت رشته

آزمون و دوران کليه مراحل قبل و بعد از چنانچه داوطلب در  مشخص نمايد. دقيقا  را طرح نيروي انساني قانوني 

 تحصيل واجد شرایط نباشد، قبولی فرد لغو گردیده و طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

دوران  یااا در)بااار  تواننااد صاارفا  يااكمااي ،مشاامول طاارح نيااروي انسااانيهاااي پيراپزشااكي داوطلبااان رشااته-3-1

ه مرتبط و غيار مارتبط شاركت در آزمون مربوطه اعم از رشت (دانشجویی یا در اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل

مقطاع طارح نياروی انساانی تعهادات مرباوط باه  ،در آزماون ماذکور مضافا  اینکاه در صاورت پذیرفتاه شادن .نمايند

 كماكان به قوت خود باقي است. ،كارشناسي

 در صاورت قباولی در آزماون، باا دانشاگاهروی انسانی را شروع کارده باشاند الزم بذکر است اگر این افراد طرح ني

 گردد.محل انجام خدمت تسویه حساب نموده و ادامه طرح به بعد از اتمام تحصيل موکول می
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  (1-3در بند  مندرجشرایط  )با بوده و يك بار در آزمون اجباریانساني افرادي كه مشمول طرح نيروي :  تبصره

این  ز به شركت مجدد درمجابوده و درصورتی اند مكلف به انجام خدمات قانوني شركت كرده و پذيرفته نشده

خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بديهي است اين  31/6/97باشند كه پس از شروع طرح تا تاري  آزمون مي

بايست گواهي پايان طرح را به عنوان يكي از افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مي

  ايند.مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نم

اند مجاز شرکت نکرده 96التحصيل شده و در آزمون سال فارح 1/11/95بعد از تاری  که  مشمولينیبعبارتی فقط  

    باشند.می 97به شرکت در آزمون سال 

قاانون خادمت پزشاكان و پيارا ه با التحصيالن مشمول قانون طرح نيروي انساني كه خدمات مربوطارحكليه ف-3-2

پاياان ياا توانند با ارائه مادرك مربوطاه )معافيات و مي ،انددهش يا از انجام اين خدمات معافداده  پزشكان را انجام

 طرح ( در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند.

دوره ضارورت خاود  انجامپيام آوران بهداشت در حال متقاضياني كه به عنوان براي شرايط شركت در آزمون  -3-3

 باشد.لين خدمت وظيفه عمومي ميباشند همانند همه مشمومي

شرط اتمام خدمات موضوع قاانون خادمت ه هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي بفارح التحصيالن رشته -3-4

 باشند.مجاز به شركت در آزمون ميو يا معافيت از انجام آن،،31/6/97پزشكان و پيراپزشكان تا تاري  

توانناد در بادون محادوديت ماي حت عنوان اساتعدادهاي درخشاان،ت پيراپزشكيهاي التحصيالن رشتهفارح -3-5

 شركت نمايند. كارشناسي ارشدآزمون ورودي 

و خدمات مربوط باه طارح را باياد  بودههاي مورد نياز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نيروي انساني رشته -3-6

، پرساتاري، اتااق عمال، هوشابري : پزشاكي، دندانپزشاكي، داروساازي،عبارتند از اجباري انجام دهند، بصورت

پروتاز دنادان و  ،زشاكي و بهداشات دهاانپهاي پزشاكي، پرساتاري دندان، علوم آزمايشگاهي، فوريتراديولوژي

به بعاد(، تکنساين ساالمت  95ساخت پروتز دندانی )مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال 

 .عد(به ب 94دهان )مقطع کاردانی از ورودی بهمن سال 

 .دارندمحدوديتي ن ،شركت در آزمون كارشناسي ارشد قانون  از نظرمشمول  هايساير رشته -3-7 

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيات از خادمات موضاوع قاانون  -3-8

باشاد کاه مااه مای 21گردناد به بعد به خدمت نظاام وظيفاه اعازام مای 91فوق الذکر، برای افرادی که در سال 

 باشد.ماه نيز قابل قبول می 18و  19مدت ه حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی ب

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيات از خادمات موضاوع قاانون  -3-9

به خدمت نظام وظيفه اعزام  91تا سال  88دکتری عمومی که درسالوفوق الذکر،برای مقاطع کارشناسی ارشد

 باشد.ماه نيز قابل قبول می 14و  15باشد که حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی بمدت ماه می 16 اندشده

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات موضاوع قاانون  -3-11

 باشد.ماه می 17اند به خدمت نظام وظيفه اعزام شده 91سال الذکر،برای کارشناسانی که قبل از فوق

اتباع خارجی درصورتی کاه در زماان فراغات از تحصايل دارای شناسانامه ایرانای باشاند مشامول قاانون  -3-11

 باشند.خدمت پزشکان و پيراپزشکان می

د و وشامایرش قباولي آنهاا لغاو افرادي كه موارد فوق الذكر را رعايت ننموده و پذيرفته شوند، پس از پذي -3-12

 .قوانين هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها درخصوص آنها اجرا خواهد شد 

انجام قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان برای فارح التحصيالن رشته پروتز دندان و ساخت پروتاز دنادانی  -3-13

 باشد.بعد اجباری می به 95در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال 

انجام قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان برای فارح التحصيالن رشته تکنسين ساالمت دهاان در مقااطع  -3-14

 باشد.به بعد اجباری می 94کاردانی از ورودی بهمن سال 



اگر سوالى داريد از مشاوران سنا بپرسيد   مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          97آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

8 

 

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

 ط  استفاده از آنها:يمختلف و شرا يه هايسهم  -5
پس از اتمام مهلت ويرايش  ه آزمونير سهمييند و تغيه خود دقت نمايست در انتخاب سهميباين ميداوطلب

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

 :از عبارتستهاي انتخابي سهميه

 % از ظرفيت پذیرش کل(31) و ای ارگرانرزمندگان  هيسهم -5-1

 رزمندگان  -الف-5-1

 (باشدمیحضور داوطلبانه در جبهه دارای که  هرزمندخود فرد )

  ای ارگران -ب-5-1

 قانون 91و ماده  رگرانامور ای اوشهيدای ارگران جامعه هدف بنيادرسانی بهجامع خدمتبراساس قانون)

 ( جمهوری اسالمی و تبصره آن برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 % از ظرفيت پذیرش کل(71)  آزاد هيسهم -5-2

بر  كلپذيرش  بر ظرفيت اضافهبصورت  )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي(استعداد درخشان  سهميه -5-3

 .هاساس آیين نامه مربوط

 

كسب  و ای ارگران در سهميه رزمندگان )مجاز به انتخاب رشته محل شدن( يكي از شرايط سنجش: 1تذكر 

با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ای ارگران و باشد.مي در هر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  حدنصاب

جمهوری اسالمی و  رهنگی و اجتماعیقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ف 91و ماده  اصالحيه آن

 که به شرح زیر انجام خواهد شد: باشد.گزینش داوطلبان بر اساس این قانون می ،تبصره آن 

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ای ارگرانهر رشته محل از ظرفيت پذیرش  %25 -الف

شرط کسب حد نصاب  به -% و باالتر25ز جانباو  فرزند و همسر: شاهد، مفقود االثر، آزاده -جانباز  -آزاده-1

 آزاد  گزینش علمی% نمره 71

 آزاد  گزینش علمی% نمره 81شرط کسب حد نصاب  به -خود فرد رزمنده  -2

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

 علمی% نمره 71شرط کسب حد نصاب  به - %25 جانباز کمتر از فرزند و همسر -% 25 کمتر از جانباز -1

 آزاد  گزینش

% نمره 71شرط کسب حد نصاب  به -ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6با حداقل ه و فرزند رزمند همسر -2

 آزاد  گزینش علمی

 عدم كسب حد نصاب الزمباشد ولي بدليل  رزمندگان و ای ارگرانسهميهدر  1ممكن است فردي حائز رتبه  

 نشود.پذيرفته 

% و 25% سهميه اختصاصی برای جانبازان کمتر از 5% تکميل نگردد و 25در صورتی که سهميه : 2تذكر 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه،  6% و همسران رزمندگان با حداقل 25همسر و فرزندان جانبازان کمتر از 

% مذکور به جانبازان زیر 5ر % مازاد ب25پاسخگوی متقاضيان واجد شرایط نباشد، ظرفيت خالی باقی مانده 

ماه  6با حداقل و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی % فرزندان و همسران رزمنده 25% و همسر و فرزندان زیر 25

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

 یابد.اختصاص می باقيمانده به سهميه آزادظرفيت خالی 
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یابد که امکان گرد کردن ظرفيت در رشته محل هایی به سهميه رزمندگان و ای ارگران اختصاص می : 3تذكر 

 ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

 عدم تکميل ظرفيت توسط رزمندگانو  گرانو ای ار در صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان : 4تذكر  

 يابد.سهميه آزاد اختصاص مي به ،این سهميه درصورت عدم تکميلظرفيت تخصيصی  ،ق قانونطب، و ای ارگران

اختصاصی بيش از تعداد ظرفيت پذيرش  و ای ارگران سهميه رزمندگاننمره حدنصاب حائز اگر تعداد افراد  : 5تذكر 

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

 پذيرد و هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد.مي

پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب داوطلب سهميه رزمندگان و ای ارگران  چنانچه : 6تذکر 

 نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.

موفق به كسب نمره قبولي در  و ای ارگران گانسهميه رزمندرتي كه هر يك از شركت كنندگان در صو : 7تذكر 

 آزاد محسوب خواهد شد.سهميه  ءجز ،سهميه آزاد گردد

اعمال   و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : 8تذكر 

 گردد.مي

بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي  ،آزاددر سهميه  و ای ارگران سهميه رزمندگان داوطلبانسنجش  : 9تذكر 

  پذيرد.صورت مي

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره: 11تذكر 

، با استفاده از سهميه رزمندگان و ای ارگران روزانه )غير شهریه پرداز(دوره  پذیرفته شدگان،  18/11/95مورخه 

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

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :11تذكر 

با استفاده از سهميه رزمندگان و  های غير روزانه )شهریه پرداز(دوره پذیرفته شدگان،  18/11/95مورخه 

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

  باشند.آزمونهای سال های بعدی این مقطع می

 ،نامه استعداد درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط معرفي شدهظرفيت مربوط به آيين :12تذكر 

 تكميل نخواهد شد.رشته محل ظرفيت مازاد استعداد درخشان آن رت صوندر غير اي تكميل خواهد شد.

 پذیرد.پس از اتمام مهلت ثبت نام، هيچگونه تغيير در سهميه صورت نمی:  13تذکر 

 

  رزمندگان:-الف -5-1

كه براساس  ، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نيروهای مسلحيجيبس رزمندگان -1-الف-5-1

ورود رزمندگان و  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييچهارگانه ماده مذكور در آ يبصره هاو ت 1ماده 

حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359  ياز تار يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيجهادگران داوطلب بس

الزم  ،انداطل حضور داشتهه بينبرد حق عل يجبهه ها ياتيا متناوب داوطلبانه در مناطق عملي يماه متوال 6

"صرفا  مستضعفين ناجا، ودجا، سازمان بسيج هاي نيروهاي مسلح )آجا،سپاه،سازمانمراجعه به است ضمن 

ه يل فرم مخصوص استفاده از سهمينسبت به تكم، و وزارت جهاد کشاورزی براي نيروهاي رزمنده بسيجي"(

و  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سهميهمربوط به رقمي  12كد رهگيري  و دريافتو ای ارگران  رزمندگان

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

الزم است داوطلب در وارد  رد.يقرار گ ييد نهايمورد تائمربوطه اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

تأیيد سهميه مربوطه از  رهگيری در صورت اشتباه وارد نمودن کد است . بدیهید خود دقت نمایدنمودن ک

سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر یک از سازمانها، این سهميه برای 
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مت معاونت نيروي انساني دفتر خدمات و طرح حك -الفتاييديه نهايي توسط در نهايت داوطلب حذف خواهد شد. 

به رزمندگان  برایوزارت جهاد کشاورزی  -جمستضعفين سازمان بسيج  -ببرای متقاضيان ای ارگر   ستاد كل ن.م

 گردد.مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال مي

محل داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين، الزم است ضمن مراجعه به --

 رقمي 12نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان و نيز دريافت كد رهگيري ري پرونده، نگهدا

رقمی رزمندگان، بعد از  12رهگيری  بدیهی است اعالم کد. کنند اقدام ،فرم ثبت نام اينترنتي آزمونو درج آن در 

 اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد . 

های جهت تایيد گواهی، الزم است وزارت جهاد کشاورزیتفاده از سهميه رزمندگان داوطلبان متقاضي اس --

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

رقمی اختصاصی  12ساختمان شهيد آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیتقاطع ولی-کل به نشانی: تهران

  باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می 11بعالوه  55داوطلبان وزارت جهاد کشاورزی متشکل از پيش کد 

 .باشد() البته کد وزارت جهاد کشاورزی ثابت میباشدمي متفاوت ،هر آزمون و هر سالبراي  12كد رهگيري این 

عه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه نسبت به دريافت بايست براي ثبت نام در هر آزمون با مراجلذا داوطلبان مي

های گذشته منجر به عدم رهگيری دوره درج کدرقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند.  12كد رهگيري 

 تأیيد سهميه و حذف آن خواهد شد.

اوطلبان داده رقمی توسط این سازمانها در اختيار د 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 

 (425252525251)به عنوان م ال:    1ستاد کل نيروهای مسلح  -1

 (211365731593)به عنوان م ال:       3ارتش  -2

 (215121121834)به عنوان م ال:     4داران سپاه پاس -3

 (141221138835)به عنوان م ال:     5نيروی مقاومت بسيج  -4

 (911995463856)به عنوان م ال:      6وزارت دفاع  -5

  (821411116617)به عنوان م ال:       7ناجا  -6

  (411116611155)به عنوان م ال:     وزارت جهاد کشاورزی -7

 باشد.می رزمندهزارت جهاد کشاورزی، کد ملی فرد رقم انتهایی کد و 11

 

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

 يخدمت يهاتين تعهدات و ماموريفه و همچنيا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيمدت حضور  : 2تبصره 

ها و ان دانشگاهيماهه دانشجو 6ز طرح يو ن در جبهه يامنظ يهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل

 شود .ينم ي، حضور داوطلبانه تلقيموسسات آموزش عال

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

 شوند .رزمندگان نمي

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6با حداقل جهاد کشاورزی،  و جهادگر وزارته رزمند :همسر و فرزند -2-الف-5-1

 فرزندان و همسر رزمندگان بعبارتیباشند. % سهميه رزمندگان و ای ارگران می5مشمول استفاده از سهميه 

 آنان فقط يا همسر مدت حضور در جبهه را دارند يعني داوطلباني كه پدر و مادر  و اي ارگراني كه منحصرا   بسيجی

الزم  .باشند% می5 رزمندگان و ای ارگران مشمول استفاده از سهميه ،باشندمدت حضور در جبهه مي داراي

 وارد کنند. ،و در فرم ثبت نام آزمون کردهاست این افراد نيزجهت دریافت کد رهگيری طبق روند فوق الذکر اقدام 
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چنانچه سلح جمهوري اسالمي ايران آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي م -3-الف-5-1

در مناطق ماه ناپيوسته  9ماه پيوسته يا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاري   عالوه بر ميزان موظفي

توانند از مي يروهای مسلح،اند با تاييد نهايي ستاد كل نحق عليه باطل حضور داشته يهاعملياتي و جبهه

ضمن عالمت گذاري در بند مربوط به  داوطلبان الزم است نمايند. اين قبيل  استفادهامتياز سهميه رزمندگان 

  در محل مربوط اقدام نمايند. بصورت کامال  صحيح رقمي پيگيري 12به درج كد نسبت،ثبت نام فرمدر  سهميه

و جهادگران ورود رزمندگان  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييآ 11ماده  2براساس تبصره  -4-الف-5-1

ران و قانون اصالح يات محترم وزيه 18/2/1368مصوب  يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيداوطلب بس

ه يك نوبت با سهميبه بعد  1368كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا 11/9/1371قانون مذكور مصوب 

ماه حضور داوطلبانه در  12حداقل مدت  يراكه دا يدرصورت ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونهارزمندگان 

نصورت يرايدرغ ند.ينما 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 ياده از سهمبا استف 1368كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبان:  1تبصره 

ماه حضور داوطلبانه در  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

رفته يارشد پذ يبار در آزمون كارشناس كيرزمندگان  هياز سهم كه با استفاده ياوطلبانآن دسته از د:  2 تبصره

ره )دو يليالت تكميتحص يدر آزمون وروده رزمندگان ياز سهم مجدد طبق ضوابط حق استفاده، نداشده

  را نخواهند داشت .وسته داخل( يارشد ناپ يكارشناس

و ای ارگران  با استفاده از سهميه رزمندگانفرزند یا همسر رزمنده،  بعنوانآن دسته از داوطلباني كه  : 3 تبصره

طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در ، انديك بار در آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده% 5

  آزمون ورودي تحصيالت تكميلي )دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل( را نخواهند داشت .

هاي لبان واجد شرايط سهميه رزمندگان اعم از اينكه در آزمونهاي ورودي تحصيالت تكميلي )دورهتذكر مهم: داوط

كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و دكتري تخصصي( سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشند براي استفاده 

در اين آزمون در  سهميه متقاضی ایناز سهميه رزمندگان بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايند و تمام داوطلبان 

 گردند.سهميه رزمندگان گزينش مي

 

 :جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران شامل ایثارگران -ب-5-1

  - (%25جانباز کمتر از ،  % و باالتر25جانباز ) جانباز - هآزادشامل : 

  -% 25تر از جانباز کم،  % و باالتر25جانباز  ،شاهد، مفقود االثر، آزاده فرزند و همسر :

قانون  71براساس ماده  متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور اي ارگرانطلبان كليه داو

و ( 2قانون تنظيم بخشی از مقررات دولت ) 47و اصالحيه قانون مذکور ماده  جامع خدمت رسانی به ای ارگران

به  ،جمهوری اسالمی و تبصره آن رهنگی و اجتماعیقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ف 91ماده 

عالمت اي بويژه كد ملي و بر اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامه ، صرفا  ای ارگران استفاده از سهميه منظور

اقدام  در فرم ثبت نام مشخص نمودن نسبت با ای ارگر گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ای ارگران و

  ندارند.کد رهگيری از سایت ای ار یا کد ای ارگری ) پدر، مادر یا خود ای ارگر(  دریافت و یا ارائه به نمایند و نيازی

 

آزاد اختصاص دارد. بعبارتی افرادی  يبه داوطلباندر هر رشته رش يپذكل ت يمانده ظرفيباقه آزاد: يسهم -5-2

 .باشندينم بسيجی و ای ارگران رزمندگانه ياستفاده از سهم يمتقاضکه 
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بر اضافه بصورت اين سهميه  سهميه استعداد درخشان )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي(: -5-3

استعداد  اضافهدر صورتيكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفيت  باشد.ظرفيت پذيرش عادي مي

 تكميل نخواهد شد. ،درخشان آن دانشگاه

 

 :يرجضوابط و مقررات مربوط به اتباع خا -6
 يگروه پزشك ياهوسته رشتهيارشد ناپ يدر دوره كارشناس متقاضی شرکت در آزمون ورودی ياتباع خارج

 ز باشند . ير نيط زيدارای شرا ديابط عمومی و اختصاصی آزمون يشرا عالوه بر( 97-98 يلي)سال تحص 97سال 

باشد و داوطلبان موظف به يمانع مبطور آزاد بالمقيم در ج.ا.ايران  يرانير ايه داوطلبان غيشركت كل-6-1

س رآنان بصورت بو ليكه با ادامه تحص ينايكن در خصوص دانشجوي. لخواهند بود ي% نمره حدنصاب قبول111كسب

سهميه آزاد آن  یرانيرفته شده ايپذ فرد ين % حدنصاب نمره نفر آخر71ست يبايآمده است م موافقت بعمل

ق ياز طربرموافقت با بورس را اي مبني معرفي نامه الزم است هنگام ثبت نام اين افراد .نديرا كسب نما محلرشته

دريافت و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه وزارت بهداشت  يمركز خدمات آموزش

 مربوطه ارائه نمايند. 

 ن آزمون . يا يو اختصاص يط عموميداشتن شرا -6-2

ر ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به شركت در آزمون مربوطه غياتباع فقط -6-3

 :باشدثبت نام اتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي زير مي باشند.مي

)تاييديه ن.ا.  رانيا يسالما يجمهور يانتظام يرويصادره از نمعتبر  اسیيس يدفترچه پناهندگدارا بودن -6-3-1

 .در مورد اصالت و اعتبار آن ضروري است(

  .عتبراقامت م شش ماه حداقلبا گذرنامه دارا بودن  -6-3-2

افغاني صادر گرديده و به صورت سه ماهه هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع تبصره : آن دسته از گذرنامه

ها درج عبارت مون و يا پذيرش آزاد را ندارند. از ويژگي بارز اين گذرنامهشوند، امكان شركت در آزمي تمديد رواديد

 " در يكي از صفحات داخل آن است، كه ممهور شده است.باشدورود و اقامت اوليه غيرقانوني مي"

  زارت و ين خارجيامور اتباع و مهاجر اداره كلصادره از  96سال دارای اعتبار درژه يت ويكارت هوبودن  دارا -6-3-3

 .کشور

 . وزارت کشور ين خارجيامور اتباع و مهاجراداره کل  صادره از ،97نهم معتبر در سال مرحله  كارت آمايش -6-3-4

و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس  كارشناسي ارشددر آزمون غير ايراني  ثبت نام پذيرفته شدگان -6-4

و قابل دسترسي از  16/9/91 – 182182/12/41به شماره ي غير ايران دانشجويانمفاد شيوه نامه ثبت نام 

  پذيرد.انجام مي  www.msrt.ir/sites/isoپايگاه الكترونيكي به آدرس : 

رايط در صورت عدم احراز شزمون بوده وآعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ملزم به مطال پذيرفته شدگان-6-5

در صورت قبولي، حقي براي آنان هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد آن پذيرفته نيست . مندرج در دفترچه 

 ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواهد شد. 

آزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننموده باشند پذيرش در شدگان در هنگام ثبت نام چنانچه پذيرفته- 6-6

 گردد . يآنان لغو م

موزشي آر موسسات آموزش عالي در واحدهاي تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تحصيل د -6-7

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 . 

ر موقع از تحصيل که دانشگاه متوجه همزمانی تحصيل اتباع غير ایرانی شود قبولی دانشجو کان لم تبصره : در ه

 یکن تلقی و وی حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

http://www.msrt.ir/sites/iso
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پذيرفته شدگان همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي دانشگاهها و -6-8

 .ي خود خواهند بودموزش عالي محل قبولآموسسات 

ها و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه ي تحصيلي دانشگاههاهپذيرش اتباع بيگانه در رشت-6-9

در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق پذيرش داوطلب " .باشدمي( مجاز ن6)جدول شماره

هاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت و امكان بررسي جهت رشته گرددكان لم يكن تلقي مي

 ."آيدنام و تحصيل آنان ممانعت به عمل مي

افراد دارای مادر ایرانی که ازدواج والدین آنان به ثبت رسيده باشد براساس گواهی ادارات کل امور اتباع و 

 ممنوعه را دارند.از این شرط معاف بوده و امکان تحصيل در مناطق  ،مهاجرین خارجی استانها

پذيرش اتباع خارجي در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود )از  -6-11

 جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و حساس اكيدا  ممنوع است . 

مقررات طبق تحصيلي موظف به پرداخت شهريه  كليه مقاطع(،در )دگان غير ايراني آزمون شكليه پذيرفته -6-11

درصورت هرگونه هر سؤال از لذا . باشندمياز مركز خدمات آموزشي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت استعالم و یا پيگيری گردد.

 د. اقدام نماي سبت به ثبت نام اوليهپيش از ثبت نام در آزمون با آگاهي كامل از شهريه ن داوطلب الزم است 

مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارح التحصيالن رشته هاي  14دارابودن حداقل معدل كل  -6-12

 .مختلف كارشناسي

درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركزسنجش آموزش پزشكي با معدل مندرج در مدرك تحصيلي پذيرفته -

   درخصوص اين افراد اقدام خواهد شد . شدگان در مقاطع مختلف تحصيلي مطابق مقررات 

ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك غير ايراني شدگان چنانچه درحين تحصيل پذيرفته -6-13

بوده و مجددا  با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته )كارشناسي ارشد( تحصيلي همطراز 

. دانشگاه محل تحصيل در اين گردده عمل آمده و اخراج محسوب ميشده است از تحصيل ايشان ممانعت ب

 خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشد .

بازگردند و دانشگاه محل خويش بايست پس از فراغت از تحصيل به كشور فارح التحصيالن غير ايراني مي-6-14

مبني بر بازگشت به كشور متبوع خويش پس از از دانشجو  محضري به اخذ تعهدتحصيل در اين خصوص نيز ملزم 

  .باشدميفارح التحصيلي 

باشد كه از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت پذيرش نهايي دانشجو منوط به تائيد مراجع ذيربط مي -6-15

  پيگيری الزم بعمل آید.بهداشت 

ایرانی"باست نا افراد دارای مادر ایرانی براساس گواهی ادارات کل تحویل دانشنامه فارح التحصيالن غير  -6-16

منوط به خروج قطعی از کشور براساس گواهی پليس مهاجرت ناجا و یا ها"، اتباع و مهاجرین خارجی استانامور 

 باشد.ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی می

 

 : زشكي بقيه ا...ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پ -7
در دانشگاه علوم  1397-98تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

 –نيروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران مسلح ) بايست عضو رسمي نيروهايپزشكي بقيه ا... )عج( مي

مجاز به شركت و  ،از محل خدمتآزمون و مجوز شركت در معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت  (وزارت دفاع

ضمنا  این دانشگاه هيچ گونه تعهدی در قبال تأمين خوابگاه دانشجویان باشند. دانشگاه مياين انتخاب 

  ندارد.کارشناسی ارشد 

 رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه. ءسپاه: اعضا
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 المی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه.رسمی ارتش جمهوری اس ءارتش: اعضا

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

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

 مربوطه. 

 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

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

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

 باشد.قبولي نمي

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

 گاه ع.پ. بقيه هللا دانش – آموزشي

  82483618تلفا -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -8
 :شرايط عمومي -8-1 

 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  -8-1-1

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

 ي به احزاب و گروههاي سياسيعدم سابقه عضويت و يا وابستگ -8-1-3

 مخدر اعتياد به مواد عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم -8-1-4

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

 ابرهاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برهاي دورهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه -8-1-6

  اقوانين ارتش ج .ا .

 .راه تحقق اهداف آن قالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درايمان 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 ل از درصورت داشتن مجوز ادامه تحصي مجازهاي دانش آموختگان رشته -8-2-1

 .درمان نيروي محل خدمت مي توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند

-ارشد رشته مقطع كارشناسيهت ورود به ج پرستاری کارشناسیان در مقطع معدل كل دانش آموختگ-8-2-2

 و يا بيشتر باشد . 14بايستي  های مرتبط

نشگاه علوم پزشكي ارتش و تائيد دا هآزمون منوط به هماهنگي نيروي مربوط صدور مجوز براي شركت در -8-2-3

  مي باشد.

مرحله مصاحبه برای دقت نمايند این دانشگاه  رشته روانشناسی بالينیمتقاضي ضمنا  داوطلبان  -8-2-4

رحله علمي و به اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره ماین 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 

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

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

  باشد.قبولي نمي
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مدیریت خدمات بهداشتی و پرسنل پایور برای رشته کارشناسی ارشد  نداقل سا خدمتی-8-2-5

 باشد.می سال 15، درمانی

 باشد.اشتغال به تحصيل کليه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-8-2-6

 نيروي مربوطه و يا هاي آموزشي برعهدهاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينهتحصيل در دانشگ -الف  :ذكراتت

 باشد.خص داوطلب ميش          

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

  .تعهدي در قبال خوابگاه نداردهيچگونه انشگاه د -ج

 -امام رضا)ع( 511جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -يفاطمي غربخيابان  -آدرس دانشگاه: تهران

   www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي معاونت-3طبقه  -ساختمان مركزي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -9
جهت  1396-97د براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي داوطلبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاه

دقت درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمنا  داوطلبان متقاضي آكسب 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 ،آن دانشگاهرشته 

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

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

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

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

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

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

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

 دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفا   -9-7

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

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

 www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :   

 

 ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس: -11
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون ت مدرس براي رشتهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربي

وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت  1397-98كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

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

  تحقيقات الزم بعمل آيد. شود قبل از انتخاب محل تحصيل دقت وشد. لذا توصيه ميباقوانين 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:

http://www.aums.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
www.modares.ac.ir
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 )با شهریه( ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -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 97 كارشناسي ارشد سال

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

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

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

 

 )با شهریه( های علوم پزشکیمازاد بر ظرفيت دانشگاه دوره و  پردیسپذیرش در  -21
انتخاب  هاي علوم پزشكي توجه نمايند بهنگامدانشگاهمازاد  و یا دوره پردیسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

ها بصورت پذیرش در این دانشگاه .را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشته يست كدبامحل تحصيل مي

 باشد.پرداخت شهریه می

ها به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه و هزینه تحصيلضوابط ، جهت كسب اطالعات الزم از شرايط -12-1 

از دانشجويان براي ر هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه داوطلبان دقت نمايند د .شودمراجعه 

لذا داوطلب موظف به پرداخت شهریه و رعایت تعهدات مالی گردد. هزينه دريافت ميهاي تحصيلي، تامين هزينه

   باشد.می

اختيار   درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 51كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته -12-2

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

  شركت نمايد. 98مجددا  در آزمون سال 

ها)با پرداخت شهریه( دانشگاهیا دوره مازاد در پردیس  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -12-3

)تغيير رشته  کرده و نمره قبولی را کسب نمایندشركت رشته مورد نظر بايست در آزمون ورودي باشند، ميمي

 . باشد(امكان پذير نمي

 

 ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان : -31
وزارت بهداشت، درمان و داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان 

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،

 سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جهت مطالعه آيين نامه: 

   http:// edc.behdasht.gov.irها/نامهها و آيينهاي استعداد درخشان/بخش نامهنامهين/آي

 21/11/89مصوب  -و استعداد درخشان به مقاطع باالتر نامه "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازآيين

داوطلبان عادی بایست همزمان با سایر می واجد شرایط، ورودي بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  -13-1

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

 تذکر بسيار مهم: 

های علوم پزشکی و التحصيالن دانشگاهآیين نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصيل و فارح 1طبق ماده 

شاهد، های اجرایی )های علوم پزشکی وابسته به دستگاهو دانشکدهبهداشت موسسات وابسته به وزارت 

همين  3-8بر اساس بند  هللا، ارتش و علوم بهزیستی( واجد شرایط استفاده از این آیين نامه هستند. البتهبقيه

 3ی  ماده -ز-ه-های جمطابق بندهای گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که التحصيالن رشتهنامه فارحآیين
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 3توانند از تسهيالت ماده با رعایت سایر شرایط آیين نامه می مذکور رتبه کسب نموده باشند، آیيا نامه

 مند شوند. )شرایط با آزمون( بهره

و   بایست همزمان با سایر داوطلبان عادیمی، ورودي بدون آزمونمتقاضيان سال گذشته، همانند  -13-2

حل خود اقدام نمایند. مرشته ، نسبت به انتخاب  17/5/97لغایت  14/5/97تاری  از  متقاضيان با آزمون

 کد رهگيری جهت مرانل بعدی دریافت کنند. بنابراین الزم است ثبت نام را انجام داده و 

باشند و بعبارتی این افراد فقط در زمان یاد شده برای کليه داوطلبان عادی مجاز به انتخاب رشته محل می

 انتخاب رشته محل غير فعال خواهد شد. متعاقبا فقط از طریق دانشگاه معرفی خواهند شد و سامانه برای

بایست هنگام تکميل فرم ثبت نام بند مربوط به می واجد شرایط، ورودي بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  -13-3

باشم" را انتخاب کنند. بدیهی است در صورت عدم "متقاضی ثبت نام با استفاده از شرایط استعداد درخشان می

 باشد. بعدی به عهده داوطلب می انتخاب، مسئوليت عواقب

از  بایستمی ،واجد شرایط پس از ثبت نام طی اسفند ماه و انتخاب رشته محل در زمان مقررمتقاضيان -13-4

دانشگاه  به جهت انجام مراحل مربوطه و معرفي،همراه مدارک مورد نياز،  به 14/5/97لغایت  1/5/97تاري 

 23/5/97لغایت  14/5/97 شگاه مذكور نسبت به معرفي آنها از تاري محل تحصيل خود مراجعه نمايند تا دان

از سوي دانشگاه بصورت تایيد عدم و یا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفیاقدام نمايد. بديهي است در صورت 

مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي نبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  زمان مقرر،تاری  و اينترنتي طي 

 گيرد.عهده نميرا ب

 : بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-5

در آزمون توانندمی ،صورت تمايلدر کنند. کارت ورود به جلسه را دریافتکرده ودر آزمون ثبت نام ابتدابایدالف:  

 انتخاب رشته محل اقدام کنند.زمان تعيين شده نسبت به  همانندسایرداوطلبان در بایدولی د. کننشركت ن

توانند همانند ساير داوطلبان عادي )بدون استفاده از آئين نامه مذكور( با شرايط عادي مي ،در صورت تمايل ب:  

و شانس خود را هم در شرایط عادی و هم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان  در آزمون شركت كنند

 .نمایند

در صورتيكه با شرايط عادي در  بدون آزمونشرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  متقاضيان واجد -13-6

با رشته انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد آزمون لزومي ندارد رشته امتحاني  ،کنندآزمون شركت 

الت عادی و استعداد این افراد در زمان انتخاب رشته محل، مجاز به انتخاب در هر دو ح درخشان، يكسان باشد.

 درخشان خواهند بود.

-)كه در آزمون شركت مي بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-7

همانند ساير داوطلبان نيز براي شرايط عادي در سهميه آزاد عالوه بر این سهميه، دقت نمايند  آزمون بانمايند( و 

 هند شد.عادي مورد سنجش واقع خوا

 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -13-8

باشند )جدول بر اساس جدول پذيرش ميدر رشته انتخابی این سهميه  های مورد پذیرشی رشته محلکليه

شگاهي اولويت پذيرش با دانشجوي واجد گردد(. بديهي است در هر دانمتعاقبا  از طريق همين سايت اعالم مي

دانشگاه يك نفر باشد، دانشجوي واجد استعداد درخشان باشد. لذا اگر ظرفيت مازاد شرايط آن دانشگاه مي

شرايط و در اولويت همان دانشگاه پذيرفته خواهد شد و اگر ظرفيت بيش از يك نفر باشد حداقل يك نفر از 

ها پذيرفته خواهد شد. شايان ذكر است اولويت بندي بين ت از ساير دانشگاهدانشجويان واجد شرايط و در اولوي

دانشجويان برمبناي امتياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل 

 تحصيل، محاسبه خواهد شد.
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یين نامه تسهيل ادامه آ 2ماده  -2-8موضوع اصالحيه بند  24/3/95- 1179/511ابالغيه بر اساس  -13-9

دانشجوی ممتاز هر رشته تحصيلی مجاز است فقط در مقطع باالتر رشته همنام به تحصيل بپردازد تحصيل... :" 

و در صورتيکه در مقطع کارشناسی ارشد،رشته همنام رشته تحصيلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهميه 

شود. در این صورت شرکت در آزمون و ون تبدیل می% سهميه پذیرش با آزم21% بدون آزمون حذف و به 11

 " % نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود.91کسب حداقل 

بایست مفاد ابالغيه مذکور را لذا داوطلبان می گردد.اجرا می 96 سالاز آزمون گزینش بر اساس این ابالغيه،   

به معاون محترم  7/9/95 –/د 116/519های همنام طی نامهه توضيح است اسامی رشتهرعایت نمایند.الزم ب

 های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است.   آموزشی کليه دانشگاه

-دانش آموختگان استعداد درخشان دورهباشد، سال کار بالينی الزامی می 2هایی که سابقه در رشته -13-11

واجد  97سال سابقه کار بالينی خود، برای آزمون سال  2آن دوره پس از گذراندن  های گذشته که طبق ضوابط

( از شرط الزام رشته همنام معاف 97و  96دوره پذیرش )سال  2برای اند، ها شدهشرایط شرکت در این رشته

و بعد از  98الزم به ذکر است از آزمون سال  .طبق روال گذشته عمل می شود ن دانش آموختگانبوده و برای ای

  ها اجرا خواهد شد.برای کليه رشته 9-13آن، ابالغيه و نامه مندرج در بند 

ها در تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -1-13براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند   -13-11

باشد. به عبارتی یالزامی م 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  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"مشمول استفاده از آئين نامه 

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

 باشد.محفوظ میبرای آنها همان سال، آزمون براساس ضوابط 

استعداد استفاده از تسهيالت جاز به مهای علوم پزشکی به تحصيل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی  -13-12

 باشند.نمی درخشان

شدگان هرگونه تغيير رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصيالت ذیرفتهپس از قبولی و اعالم اسامی پ -13-13

 باشد.تکميلی ممنوع می

 

 

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

 31/11/96تاري زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از  کنندداوطلبان دقت 

پذيرد. و از تاري  صورت مي //:sanjeshp.ir httpرت اينترنتي از طريق سايت بصو فقط 13/12/96لغایت

توانند نسبت به تصحيح و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. ثبت نام كنندگان مي 28/1/97لغایت  26/1/97

راهنما،  كامل دفترچه، داوطلبان بايستي بعد از مطالعه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام ونهبراي جلوگيري از هر گ

 فرم ثبت نام را تكميل نمايند. 

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

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

 مدارك مورد نياز:

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

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

تحصيلی، مدرک نشان دهنده وضعيت طرح نيروی انسانی، مدرک نشان دهنده سابقه کار،  مورد نياز مانند مدرک
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از اعالم  گرددلذا تأكيد مي مدرک نظام وظيفه و ... متعاقبا  پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد،

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

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

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 نجم هر يك از مدارك ميرک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از : )مدا

 311* 411  در ابعاد  مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر، 3*4 اسكن يك قطعه عكس-1

  kb 111-21و حداك ر حجم    jpgپيكسل با فرمت 

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

 اسكن اصل كارت ملي)هر دو سمت آن( -3

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

  باشد.می

شود شود، لذا توصيه میدرج می: نظر به اینکه کليه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثبت نام 2تذکر 

 داوطلب کنترل شود. توسط  ،از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کليه مدارک و بخصوص عکس

: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دليل )اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق 3تذکر 

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

 

 

 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د
 

 اطالعات ضروری پيش از ثبت نام :-1
  اي برگزار خواهد شد.ها به صورت يك مرحلهدر كليه رشته 97آزمون كارشناسي ارشد سال  -1-1

ها و در دانشگاه پس از پذیرفته شدنشرکت نموده و  وزارت بهداشت 69آزمون سال کسانی که در  -1-2

اند، به دليل محروميت یک ساله حق ثبت نام ننموده و یا انصراف داده مراکزی که تحصيل در آنها رایگان بوده،

شرکت در  این آزمون را ندارند. درصورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هئيت 

 .ها معرفي خواهد شدنبدوي رسيدگي تخلفات آزمو

درصورت عدم ثبت نام یا  پردازمراکز پذیرنده شهریه 96سال شدگان پذیرفته ،اتالزم به ذکر است براساس مصوب

و مجاز به شرکت در این  نبودهبعبارتی مشمول محروميت یکساله  ا دارند.ر 97حق شرکت در آزمون  ،انصراف

 آزمون هستند. 

و تبصره آن  1-3و از فرصت یکبار خود طبق بند بوده اجباری روی انسانیکسانی که مشمول طرح ني -1-3

-فارح 1/11/95بعبارتی فقط افرادی که بعد از تاری  باشند. در این آزمون نمی مجاز به شرکت اند،استفاده نموده

    .باشندمی 97اند مجاز به شرکت در آزمون سال شرکت نکرده 96التحصيل شده و در آزمون سال 

در دو تواند باتوجه به مدرک کارشناسی )و یا باالتر( شرایطی فراهم شده که داوطلب می آزموناین در  -1-4 

های امتحانی در قالب چهار گروه مشخص رشته 2شرکت نماید. درجدول شماره  امتحانی )یا مجموعه( رشته

)یا دو هار گروه و حداک ر دو رشته از هر یک از چ )یا مجموعه( فقط یک رشتهتواند شده است. هر داوطلب می

بعبارتی را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  دو گروه متفاوتاز مجموعه و یا یک مجموعه و یک رشته( 

 باشد.)یا مجموعه( از یک گروه نمیدو رشته مجاز به انتخاب 
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ه فقط یک دفترچه سؤال برای این اند کها تجميع و به صورت یک مجموعه امتحانی درآمدهبرخی از رشته -1-5 

هر یک از نائز شرایط شرکت در در صورتی که  داوطلب با انتخاب یک مجموعه. خواهد شدمجموعه صادر 

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

چه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقيقات ، دفترهزینه ثبت نام الزم است داوطلب پيش از پرداخت - 1-6

گروه دو الزم را در رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک گروه و یا حداک ر دو رشته یا مجموعه از 

متفاوت به عمل آورد. بدیهی است پس از پرداخت برای یک گروه و یا دو گروه درصورت انصراف داوطلب از یک و یا 

 . باشدقابل مسترد نمیه، مبلغ واریز شده هر دو گرو

لذا پس از  .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب مي -1-7

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

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

 .باشدعهده داوطلب می

دهنده )از قبيل مدارک نشان نظر به اینکه کليه مدارک مورد نياز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب -1-8 

قه کار، نظام وظيفه و ...( پس از قبولی و دهنده سابوضعيت طرح نيروی انسانی، مدرک تحصيلی، حکم نشان

نسبت به اوطلب اخذ خواهد شد، بنابراین د ندههنگام ثبت نام  توسط دانشگاه پذیرپذیرش داوطلب در آزمون، به 

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

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

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

، قبولي و آزمونبرگزاري و بعد از قبل )يك از مراحل  هيچ در ،آزموندر پس از انتخاب رشته و ثبت نام نهایی  -1-9

 باشد.پذير نميامكانامتحانی )یا مجموعه امتحانی( تغيير رشته تحصيل( 

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز جهت شركت در آزمون مي بورسيهدانشجويان غير ايراني  -1-11 

 خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت نمايند.

 ،ها و نحوه پذيرشبايست از شرايط و ضوابط شركت در آزموننام ميخارجي قبل از ثبتداوطلبان تبعه  -1-11

 .نام اقدام نماينداطالعات الزم را كسب و سپس نسبت به ثبت

لذا کسانی که بعد از تاری  مذکور  ،بایست فارح التحصيل شوندمی 31/6/97نظر به اینکه داوطلبان تا تاری   -1-12

    باشند.ند شد مجاز به شرکت در آزمون نمیفارح التحصيل خواه

 2سابقه  کنند دقت سال سابقه کار الزامی است، 2که ارائه هاي امتحاني متقاضيان شركت در رشته -1-13

هرگونه كسري  . باشدهاي باليني و بيمارستاني الزامي ميدر بخش سال كار باليني با مدرك كارشناسي

هاي باليني . اگر اين سابقه در بخشم شده قابل پذيرش نخواهد بودسال اعال2خدمت باليني از مدت 

بيمارستان خصوصي و يا مربوط به گذراندن دوره طرح نيروي انساني در بيمارستان باشد قابل قبول خواهد بود. 

وق توجه به لزوم سابقه خدمتي ف داوطلبان واجد شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان دقت نمايند با

 باشند. نمي هاواجد شرايط انتخاب اين رشته بالفاصله پس از فراغت از تحصيلالذكر )مطابق ضوابط اعالم شده(، 

 تذكر مهم:

 باشد. سوابق خدمت در مراكز غيرباليني،يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تاييد نمي -1   

  سال سابقه كار باليني را داشته باشند .2حداقل   31/6/97بايست تا تاري  واجدين شرايط مي -2   

های باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی داوطلبان رشته -1-14

 -اینرفهمهندسی بهداشت -پزشکیوری تصویربرداریآفن -پزشکیفيزیکمجموعه  -ارگونومی

مجاز به  مواد(زیست)مهندسی پزشکی  -(کتریکمهندسی پزشکی)بيوال -محيطاشتبهدمجموعه 

توانند استفاده نمایند به شرح جدول باشند. نوع ماشين حسابی که داوطلبان میاستفاده از ماشين حساب می
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ریزی، های پيشرفته و دارای امکانات برنامهالزم به ذکر است استفاده از هرگونه ماشين حسابباشد.ذیل می

 باشد.ممنوع می

 

 

 های مجازبرای رشته يا نساب های مجازماش

 مدل نام ردیف

1 CASIO  کاسيو FX 3611 

2 CASIO  کاسيو FX 82 MS 

3 CASIO  کاسيو FX 991 MS 

4 CASIO  کاسيو FX 82 ES  PLUS 

5 CASIO  کاسيو FX 991 ES  PLUS 

6 SHARP    شارپ EL 531 WH 

7 PARS HESAB  4611 پارس حساب PLUS II 

8 CITIZEN  سيتيزن SR 135 N 

 

 

 :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 يه اطالعاتدريافت كلو همچنين  ثبت نام

http://sanjeshp.ir .مراجعه شود 

ریال  5111مبلغ و هزار ریال(  شصت و سيصدلاير ) 361111لغ مب برای هر گروه امتحانی هزینه ثبت نام -2-2

ت. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش اس وتاه آزمون)پنج هزار ریال( جهت ارسال پيام ک

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

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

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میکت در دو گروه امتحانی میداوطلبی که متقاضی شر -2-3

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

 2بهداشت را از گروه و رشته اقتصاد  3رشته امتحانی( از گروه  11بعنوان م ال : فردی که مجموعه پرستاری )با 

 را پرداخت نماید.  لاير هزار (  و پنج شصت و سيصدلاير ) 365111 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

ت برای رشته اول از یک گروه انجام شده و کليد تأیيد نهایی شود. در این مرحله، پرداخپرداخت الکترونيکی می

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

وضعيت پرداخت خود از ( 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.میاول اطالع پيدا برای رشته 

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

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

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

http://sanjeshp.ir/
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درصورتيکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکميل کليه مراحل، از فرم ثبت نام نهایی نيز پرینت  -2-5 

نماید. در این حالت از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اقدام گرفته باشد ولی متعاقبا  تصميم به انتخاب رشته دوم می

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

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 

 باشد: قسمت می 5فرم ثبت نام دارای 

اسکن که قبال  مدارک با تکميل فرم، همزمان بایست می .ایمشخصات شناسنامهشامل سمت اول 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  -5با مطالعه دقيق بند در این قسمت  .ایمشخصات سهميهل قسمت سوم شام -ج

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

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

 وضعيت نظام و ظيفه و انتخاب رشته امتحانی مورد نظر، و... ن تحصيلو دانشگاه محل تحصيل، شروع و پایا 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 ثبت نمایان میرقمی  16دریافت کد رهگيری جدول  ، قسمت پنجم مربوط بهنهایی

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

همان  بايست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي درداوطلب مي -2-7

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

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

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

باشد كليه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل اهد شد. لذا داوطلب ملزم مياخذ نخو

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

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

 -بيرجند -بندرعباس-بوشهر  -ايالم -اهواز -اصفهان - اروميه - دبيلار -اك ارها در شهرهاي آزمون كليه رشته -2-8

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

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

محل  د.کنيكي از شهرهاي فوق را بعنوان محل حوزه امتحاني جهت شركت در آزمون انتخاب  ،نامفرم ثبتامتحان 

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

پس از اتمام مرنله ثبت نام و ویرایش، به هيچ عنوان محل نوزه امتحانی تغيير نخواهد  يار مهم:بس

 کرد.

بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايد. الزم است به هنگام تكميل مي 97داوطلب آزمون كارشناسي ارشد  -2-9

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

شود. محل 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 نزد خود محفوظ نگه دارد.نام را  براي مراحل بعدي آزمون  

 شده است. لذا برای اطمينان از ارسال مدارک به این تصاویر دقت شود(
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الزم به ذكر است دريافت كدرهگيري به منزله ثبت نام اوليه و ارسال اطالعات و تصوير مدارك 

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

 شود.تاييد اطالعات يا مدارك ارسالي وي محسوب نمي

 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 ،ه کتبیائز نمرحکارنامه اوليه  از وضعيت علمی خود

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب الزم، به اندازه چند برابر ظرفيت پذیرش تعدادی از  -3-2

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

محل در مهلت تحصيل خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم انتخاب رشتهمحل شده 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. اند، اقدامی ميسر نمییا بنا به دالیلی از این مرحله جا مانده

بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام آزمون و کارنامه اوليه صرفا در  صدور كارت شركت -3-3

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

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

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

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

پزشكي اقدام الزم  بعمل توسط مركز سنجش آموزش ، ارسال اسكن مدرك غيرمرتبط در محل تعيين شده

 (.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 وع تصميممرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متب

 خواهد شد.

 های بعدی اعالم خواهد شد.ها و فرآیند انتخاب محل تحصيل، متعاقبا  در اطالعيهظرفيت پذيرش دانشگاه -3-4

ها و محل تحصيل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کليه دانشگاهداوطلب به هنگام انتخاب رشته -3-5

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

 شود.که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته می

تواند از گروه یک مجموعه علوم بعنوان م ال: فارح التحصيل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی می

ی)بيوالکتریک( را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو رشته مهندسی پزشک 3و از گروه شماره  1آزمایشگاهی 

  های رشته مجاز را انتخاب نماید.تواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در هریک، میآزمون شرکت نماید. 

رساند: پذيرفته شدگان اين رشته شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين ميبه اطالع متقاضيان رشته حشره -3-6

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

 باشند.تحقيقاتي مراكز بهداشت در جنوب كشور مي

دهند. لذا هاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار ميدانشگاه -3-7

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

 .پزشكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت 
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 اطالعات ضروری : -4
اعالم شماره تلفن، آدرس و ایميل توسط داوطلب به منزله هر نوع اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش  -4-1

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

 پزشكي اطالعات مورد نياز را كسب نمايد.

 -قسمت تماس با ما – http://sanjeshp.ir  مراتب را به آدرس ،داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال -4-2

  .دارسال نماين

سامانه اینترنتی این مرکز مراجعه به بندی اعالم شده( )عالوه بر زمان مرتببطور  بايستداوطلبان مي -4-3

و از کرده  را رؤیتهاي مندرج در همين سايت اطالعيه ،نمایند تا درصورت وجود هرگونه تغيير یا اعالم مورد جدید

آزمون کارشناسی ارشد فقط همين  به طوربمرد االم موکليه موارد آگاهی یابند. نظر به اینکه تنها مرجع اع

 باشد، لذا الزم است داوطلبان این سامانه را مرتب رؤیت نمایند.سامانه اینترنتی می

...  كيف، ساك و هرگونه يادداشت و برگه،  وسایل الکترونيکی، پيجر،، حساب ، ماشينآوردن تلفن همراه  -4-4

 باشد . در جلسه آزمون ممنوع مي

 انگليسي شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطح كهها بصورت عمومي آزمون زبان در كليه رشته -4-5

Upper Intermediat  برگزار خواهد شد.است،  () متوسط به باال    

 

 فرآیند اعالم نتایج نهایی: -5
علوم ريزي عالي برنامهورايهاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شبر اساس آئين نامه آموزشي دوره -5-1

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

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

  محل تحصيل نمايند.رشته

عالي ست پس از پذیرش قوانين مربوط به جابجایی، انتقال و ميهمانی براساس مصوبات شورايالزم به توضيح ا

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

 خودداري شود. 

ها و در دانشگاهكي شركت نموده و در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش 97كساني كه سال  -5-2

پذيرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه باشد، مراکزی که تحصيل در آنها رایگان می

باشند. بديهي است در صورت محرزشدن عدم نمي 98تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 

وب شده و به هئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد. رعايت اين امر، داوطلب متخلف محس

پذیرفته شوند مشمول این محروميت  بصورت پرداخت شهریهمراکزی که  ها ودانشگاه البته افرادی که در

 نخواهند بود.

ي ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخيص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن تعدادي واحد درس -5-3

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

ها، مركز سنجش آموزش در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفيت دانشگاه -5-4

هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .لذا داوطلبان از هرگونه هاي باقيمانده درخصوص جايگزيني ظرفيتپزشكي 

 ري در اين رابطه خودداري نمايند. پيگي

 

 

 

 

http://sanjeshp.ir/
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 ها(ه رشتهيل)ك 79 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

 5/9/96 در رابطه با آزمون اوليا اطالعيه

 25/11/96 فترچه راهنمای آزموندادن د رقرا

 13/12/96لغایت 31/11/96  )همزمان ویرایش امکان پذیر است( ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكا شده فقط بصورت اينترنتي

  28/1/97لغایت  26/1/97  ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

 21/3/97 العيه درج ميشود(، ایا اطجدید در صورت وجود موارد )-اطالعيه  

 15/4/97لغایت  11/4/97 برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

 14/4/97و  15 هاي صبح و عصر(برگزاري آزمون )طي نوبت

 17/4/97 اعالم كليد اوليه 

 21/4/97لغایت  17/4/97 نتيمهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينتر

 31/4/97 اعالم كليد نهايي

  31/4/97 مرنله اول اعالم کارنامه علمی -يت پذیرشهای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه

 رايط استفاده از آييا نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضيان 

 دانشگاه محل تحصيلبه )با آزمون و بدون آزمون( 
  14/5/97لغایت  1/5/97

  17/5/97لغایت  14/5/97 انجام انتخاب رشته محل

 مهلت ارسال اسامي واجديا شرايط استفاده از آييا نامه استعداد درخشان 

 به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون(توسط دانشگاه محل تحصيل)با آزمون و
  23/5/97لغایت  14/5/97

  25/5/97 (جهت برگزاري مرنله دوم)ارتش - بقيه هللا -شاهد دانشگاه متقاضيان  اعالم اسامي

  28/5/97 ارتش - بقيه هللا - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرنله دوم

 11/6/97 کارنامه نهایی –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

  12/6/97و  13 ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

 

  

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

رساني فوق الذكر اطالع رساني خواهد : در صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق، مراتب فقط از طريق پايگاه اطالع 1تذكر 

 شد.

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

لغايت   25/11/96از) 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 . 97ماه آبان  پایان

 

 يمركز سنجش آموزش پزشك            
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 97نتي آزمون كارشناسي ارشد سالنمونه فرم ثبت نام اينتر
 ایالف:مشخصات شناسنامه

  نام
 

 نام خانوادگي
 

 نام پدر
 

 ارسال همزمان اسكا اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكا اصل كارت ملي  كد ملي

 جنسيت
 

 تابعيت
 

 تاهل
 

 بوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی در صورت خارجي بودن تحویل فرم مر 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

 مان اسكا اصل معرفي نامه در صورت نياز به منشي ارسال همز

 بلی/ خير  نيازمند به منشی

 

 آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 

 شهر
 

آدرس پستي دقيق )شامل منطقه، كوچه و 
(پالك   

 كد پستي
 

 زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

 تلفن همراه
باشد.  پيام ، دریافت کننده جش آموزش پزشکیاز مرکز سن لزوماً شماره پاسخگو باشد. و در صورت نياز به ارسال پيامک  

 در هر زمان ایا شماره تغيير پيدا کرد نتماً به مرکز سنجش ارسال شود. 

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

ل خواهد بودطریق ایا ایميل قابل قبو  

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

 

 اي مشخصات 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     
بقية هللا)پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه(-آزاد -3-1     
استعداد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفيت کل(-آزاد-4-1     
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفيت کل( -آزاد -5-1     

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

 / ای ارگران  اننوع سهميه رزمندگ

 حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیت

 
 %  شامل: 25رزمندگان و ایثارگران -1
 رقمی 12رهگيری با کد-% 81با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند ی ارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-1
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  -% 81با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 با کد ملی -% 71با حد نصاب -فرزند شهيد -3
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  دهمسر شهي-4
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  % و  باالتر25جانباز -5
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -6
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  % و  باالتر25فرزند جانباز -7
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  % و  باالتر25همسر جانباز -8
 با کد ملی -% 71ب با حد نصا -آزاده-9
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  همسر آزاده-11
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 با کد ملی -%71با حد نصاب  همسر مفقود االثر-12
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- 13
 
 %  شامل:5رزمندگان و ایثارگران -2
 رقمی 12با کدرهگيری -% 71با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند ی ارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا-1
 رقمی 12با کدرهگيری  -% 71با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند ی ارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند-2
 باکدملی-% 71با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 
 باکدملی-% 71با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیدگران جهاد جها فرزند-4
  با کد ملی -% 71با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-6
 با کد ملی -% 71با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7

 منده نام و نام خانوادگی خود فرد رز
 

 کدملی خود فرد رزمنده 
 

/ درصد جانبازي /مدت مدت رزمندگي
  آزادگي

 مقطع مشخص شود -در صورتيکه از ایا سهميه قبال استفاده شده قيد شوددر یا ای ارگران  دگاناستفاده از سهميه رزمن
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  ساير مقاطع طي ساليان گذشته

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

 كد اي ارگري
و  ، ای ارگران )مخصوص متقاضيان رزمندگان 

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

 (252525252511)به عنوان م ال:      1 با پيش کد ستاد کل نيروهای مسلح -1

 (321136573159)به عنوان م ال:                                 3 با پيش کد ارتش -2

 (421512112183)به عنوان م ال:                  4 با پيش کد سپاه پاسداران -3

 (514122113883)به عنوان م ال:            5 با پيش کد نيروی مقاومت بسيج -4

 (919546385619)به عنوان م ال:                 6 با پيش کد وزارت دفاع -5

  (782141111661)به عنوان م ال:                                7با پيش کد ناجا  -6

 (411116615511  به عنوان م ال:)               جهادگران جهاد کشاورزی -7

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

 بلی/خير
 بوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل مدارک مر

 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 : 
 هيچکدام-1
 وزارت دفاع-2
 سپاه-3
 ارتش-4
 نيروي انتظامي-5

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

 بلی/خير

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

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

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

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصيلي)مقطع قبلي( 
 است(درج شده 3های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شماره)رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

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

 است(درج شده 3های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شمارهرشته
 

 (دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي
  است(درج شده 4های محل تحصيل در جدول شماره)دانشگاه 

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

 است(درج شده 4های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه
 

 تاري  شروع به تحصيل مقطع قبلي
 

 تاري  فراعت از تحصيل مقطع قبلي
 

 ( 31/6/97يا تا  29/12/96التحصيل / ترم آخر )تا : فارحوضعيت تحصيلي
 

 صحيح -ل مقطع قبلي معدل ك
 

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
 

 : 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 هوشمندت كارت معافي-5
 موارد خاص دایم هوشمندكارت معافيت -6
 و قبل از آن 1352متولديا سال -7

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

 هولوگرام دار بدون غيبت مشمول داراي برگه معافيت موقت-11

 اسي )بدون غيبت(كاركنان وظيفه فارغ التحصيل در مقطع كارشن-11
 داراي دفترچه آماده به خدمت-12
 داراي گواهي مشمول متعهد خدمت-13

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

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

 دانشجوي انصرافي-19
 سرباز وظيفه در نال 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؟ گذشتهل آیا در آزمون سا

 قبول/ مردود گذشتهنتيجه آزمون در سال 

 دقيقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصيلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصيلی

، داروسازي، دانپزشكي، دنپزشكي: جزء رشته های مشمول طرح نيروی انسانی
 هاي ، فوريت، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، راديولوژيپرستاري
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 پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان

معافيت از طرح،  داراي-بام، تاكنون شروع نكرده -الف:  وضعيت طرح نيروی انسانی
كنم، ا متعاقبا  شروع ميدوره ر-هدر حال گذراندن طرح، -د، 31/6/97اتمام طرح تا -ج
 در حال حاضر دانشجوي ترم آخر -وداراي پايان طرح،  -ن

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 تاری  شروع دوره طرح
 

 تاری  پایان دوره طرح
 

 متقاضی استفاده از شرایط استعداد درخشان
 ذشته باشد(سال از فارغ التحصيلی نگ 2با آزمون )بيش از -1
 سال از فارغ التحصيلی نگذشته باشد( 1)بيش از  بدون آزمون-2

 مخصوص دانشگاههای علوم پزشکی -دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسی
 

 رشته مورد تقاضا برای استعداد درخشان بدون آزمون
 

 

 ها:اطالعات کد رهگيری و ثبت نام

رقمي  16كد  کد رهگيری  

 تاری  ثبت نام
 

 ثبت نام ساعت
 

 
 به دقت مطالعه نمایم. ،  97و همچنين اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه   اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام

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

 و قبولي كان لم يكن تلقي ميگردد. در آزمون نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، اعتراضي نداشته 
 
 
 

 مي پذيرم
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 های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – 1جدول شماره 
 97کارشناسی ارشد سال 

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

 

ف
دی

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

1 
 آموزش بهداشت

111 

كارشناسااي بهداشاات عمااومي  علااوم اجتماااعي  روانشناسااي  
علوم تربيتي  پرستاري  مامائي  بهداشت محيط  بهداشت حرفاه 
  اي  ماديريت خاادمات بهداشااتي درماااني  هوشاابري  اتاااق عماال

 عات سالمت )مدارك پزشكي(فناوري اطال

(  5/1(  روانشناساي)3آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )
(  زبااان 5/1(  جامعااه شناسااي )2عمااومي ) بهداشاات
 (2عمومی)

2 
 آمار زيستي

112 

 كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي كارشناساي آماار  رياضاي  
 دكتاراي حرفاه و*  دكتري عمومي گروه پزشاكي علوم كامپيوتري

 زشكياي دامپ

(  روشااهاي 2(  آماررياضااي واحتمااال)1رياضااي عمااومي)
آماري)شااااامل طاااارح آزمااااايش ها،رگرساااايون، نمونااااه 

 (3( زبان عمومی)4گيري آمارناپارامتري(  )

3 
 اپيدميولوژي

117 

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي   كارشناسي انگل شناسي 
 و*  اداره امااور بيمارسااتانها   و دكتااراي عمااومي گااروه پزشااكي 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي، 

(  2(  مقااادمات آماااار زيساااتي)5/2مبااااني اپيااادميولوژي )
(   2(  اپيااادميولوژي بيماريهاااا )5/1اصاااطالحات پزشاااكي )

 (2(  زبان عمومی)2بهداشت عمومي )

4 
 اتاق عمل

118 
 كارشناسي در رشته هاي اتاق عمل  پرستاري و هوشبري

ماریهای داخلای (  بي3اصول و عملکرد فرد سيار و اسکراب)
(  3(  تکنولوژی جراحی درجراحی های مختلف)2و جراحی)
(  زباااان 1(  بيهوشااای واحيااااء قلبااای ریاااوی)1آنااااتومی)
 (2عمومی)

5 
اعضاي مصنوعي 

 و وسايل كمكي
119 

 كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي
(  معایناااه و 2(  كينزيولاااوژي و بيومكانياااك )4ارتزوپروتاااز )

 (3(  زبان عمومی)2دي)(   ارتوپ2ارزیابی)

6 

اقتصاد بهداشت 
111 

گرايش توسعه  2) با 
بهداشت و 

درمان سياستگذاري 
و برنامه ريزي 

 بهداشت و درمان( 

كارشناسي در يكي از رشته هااي گاروه پزشاكي  اقتصااد  علاوم 
مديريت  مديريت خدمات بهداشتي درماني  حسابداري   اقتصادي 

مهندساي پزشاكي  دكتاراي جامعه شناسي   علوم اجتمااعي   
  مهندسي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي *عمومي گروه پزشكي

صاانايع  كارشناسااي و كارشناسااي ارشااد )داروسااازي خااارج از 
 كشور( 

(  3(  اقتصاااد سااالمت)2(  اقتصاااد كااالن)2اقتصاااد خاارد)
(  رياضاي و 2سازمان ومديريت خدمات بهداشتي درمااني)

 (3(  زبان عمومی)3آمار حياتي )

7 
 ارگونومي

111 

دانش آموختگان دكتري عمومي پزشكي  كارشناسي رشته هااي 
بهداشااات حرفاااه اي  كاردرمااااني  فيزياااوتراپي  ارتوپااادي فناااي  
مهندسي صنايع  مهندساي فنااوري اطالعاات  طراحاي صانعتي  
مديريت صنعتي  مهندسي مكانيك  مهندسي تكنولوژي طراحي و 

نعتي  فيزيااك  نقشااه كشااي صاانعتي  روانشناسااي  ايمنااي صاا
 هوشبري  اتاق عملمهندسي پزشكي  پرستاري  

(  2(  تشااريح و فيزيولااوژي انساااني )2كليااات ارگونااومي)
(  1(  روانشناساي عماومي)2(  رياضي)2فيزيك و مكانيك)

 (2(  زبان عمومی)1مديريت سازماني)

8 
 اكولوژي انساني

112 

ا )باا كارشناسي در يكي از رشته هاي اكولاوژي انسااني، جغرافيا
گاارايش انساااني(، بهداشاات عمااومي، زيساات شناسااي )همااه 

ها(، محايط زيسات، بهداشات محايط، بهداشات خاانواده و  گرايش
جمعيت، بهداشت حرفه اي، مامايي، پرستاري و يا دارا بودن مدرك 
دكتري عمومي )پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي(، دكتري حرفه 

مان و آموزش پزشكي اي دامپزشكي مورد تائيد وزارت بهداشت، در
 و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

(  2(  جمعيت و تنظايم خاانواده)3مباني اكولوژي انساني )
(  زبااان 1(  بهداشاات عمااومي)2مقاادمات آمااار زيسااتي)

 (2عمومی)

9 
انفورماتيك 

 پزشكي
113 

ي رشته هااي علاوم  پزشاكي   رشاته هااي كليه كارشناسي ها
هندسااي كااامپيوتر   علااوم كااامپيوتر  رياضااي )كليااه گرايشااها(    م

مهندسي پزشكي  مهندسي برق الكترونيك  مهندسي فان آوري 
اطالعاااات  علاااوم آزمايشاااگاهي دامپزشاااكي  دكتاااراي عماااومي 

 پزشكي و دكتراي عمومي دندانپزشكي

(   رياضاي و 2اصول برنامه نويساي و سااختمان داده هاا )
انفورماتيك (  3(   مديريت اطالعات سالمت )2آمار حياتي )
زبااان  ( 2(  كليااات و اصااطالحات پزشااكي )3سااالمت )
 (2عمومی)

11 

 
ارزيابي فناوري 

 (HTA) سالمت
114 

مدرك كارشناساي در كلياه رشاته هااي مصاوب وزارت بهداشات   
كارشناسااي فنااي و مهندسااي وزارت علااوم تحقيقااات و فناااوري   
دكتاااري عماااومي پزشاااكي ، داروساااازي ياااا دكتاااري حرفاااه اي 

ي  بيوشيمی  فيزیک  شيمی  زیست شناسی  ریاضی دامپزشك
 و آمار

(  2(   اقتصااد بهداشات)2اصول و روشاهاي اپيادميولوژي )
برناماه هااي جااري آن  (  نظام سالمت و2روشهاي آماري)

 (2(   زبان عمومی )4)
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11 
 بينائي سنجي

115 
 كارشناسي بينائي سنجي

يااات (  كل2(  فيزيولااوژي اپتيااك)2آنومااالي ديااد دوچشاامي)
(  عدسااي هاااي 1(  بيماااري هاااي چشاامي)2اپتااومتري)
(  زباان 1(  عيناك طباي )2(  اپتاومتري كودكاان)2تماسي)
 (2عمومی)

12 
بهداشت و ايمني 

 مواد غذايي
116 

دارندگان مدرك دكتري پزشكي عمومي  داروسازي   دامپزشكي و 
دكتااراي حرفااه اي علااوم آزمايشااگاهي و يااا كارشناسااي در يكااي 

علوم تغذياه، علاوم و صانايع غاذايي ) گارايش كنتارل ازرشته هاي 
كيفاااي و بهداشاااتي (  بهداشااات محااايط ، بهداشااات عماااومي  
ميكروبيولوژي  علوم آزمايشگاهي  مهندساي كشااورزي )گارايش 
صنايع غذايي(  مهندسي شيمي )گرايش شيمي ماواد غاذايي(  
   بهداشت موادغذايي با منشا دامي  بهداشت و بازرسي گوشت

 تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی مهندسی 

(  اصاول نگهاداري ماواد 2ميكروب شناساي ماواد غاذايي )
(  كليااات بهداشاات و 2(  شاايمي مااواد غااذايي)2غااذايي)

 (2(  زبان عمومی)2ايمني مواد غذايي )

13 

پدافند غيرعامل در 
 نظام سالمت

)صرفا دانشگاه 
  بقيه اله(

195 

يااه  زيساات شناسااي )كليااه كارشناسااي رشااته هاااي علااوم تغذ
گرايشها(  زيسات شناساي سالولي مولكاولي )كلياه گرايشاها(  
علوم آزمايشگاهي  بهداشت عمومي  مهندسي بهداشات حرفاه 
اي  مهندسااي بهداشاات حرفااه اي  حشااره شناسااي پزشااكي و 

محيط زيسات  ماديريت   -مبارزه با ناقلين  مهندسي منابع طبيعي
العاات ساالمت  تكنولاوژي خدمات بهداشاتي درمااني  فنااوري اط

پزشكي هسته اي  تكنولوژي پرتودرماني  تكنولوژي پرتوشناسي  
پرستاري  روانشناسي باليني  فوريتهاي پزشكي  علاوم و صانايع 
غاذايي )كليااه گرايشااها(  مهندساي كشاااورزي )كليااه گرايشااها(  
مهندسي منابع طبيعي )كليه گرايشها(  شيمي )كلياه گرايشاها  

يشها(  علوم نظامي و انتظامي )كليه گرايشها(  شيمي )كليه گرا
 كاردرماني  مديريت )كليه گرايشها(

  دکتری عمومی پزشکی

(  1(  پرتوشناساااااي)2زيسااااات شناساااااي عماااااومي)
(  2(  اصاااول و مبااااني بهداشااات عماااومي)1بيوشااايمي)

(  زباااان 1(  ماااديريت ساااالمت)1روانشناساااي عماااومي)
 (2عمومی)

14 
تاريخ علوم 

 پزشكي
117 

رشناسي در كليه رشته هاي مقطع كارشناسي مصوب  و مدرك كا
مااورد تاييااد وزارت بهداشاات، درمااان و آمااوزش پزشااكي و يااا وزارت 

 علوم، تحقيقات و فناوري

(  اطالعاااات 3(  تااااري  علااام و تمااادن)3تااااري  پزشاااكي)
 (2(  زبان عمومی)2(  زبان عربي)2پزشكي)

15 
تكنولوژي گردش 

 خون
119 

 كارشناسي رشته هاي پرستاري  هوشبري و اتاق عمل
)ارائه دو سال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی مای 

 باشد(

(  4پرساااااتاري و بيمااااااري هااااااي داخلاااااي و جراحاااااي)
(  1(  فيزيولاااااوژي)1(  فيزياااااك پزشاااااكي)1بيوشااااايمي)
 (2(  زبان عمومی)1فارماكولوژي)

16 

نشره شناسي 
پزشكي و مبارزه 

 ليابا ناق
121 

كارشناسي بهداشت محيط   علوم آزمايشگاهي  انگل شناساي  
پزشااكي  حشااره شناسااي پزشااكي و مبااارزه بااا ناااقلين  زيساات 
شناسي )كلياه گرايشاها(  دفاع آفاات كشااورزي  گيااه پزشاكي  
علوم زيستي   حفاظت گياهان  بهداشت عمومي  مديريت تلفيق 

 آفات

(  زيساااات شناسااااي 3حشااااره شناسااااي عمااااومي)
 (2(  زبان عمومی)1(  شيمي عمومي)2ي)عموم

17 
 رفاه اجتماعي

126 
 كارشناسي كليه رشته ها

(   3(  آماار و روش تحقياق)3نظريه هاي جامعه شناسي )
دروس تخصصي )سازمان و مديريت، اقتصااد خارد و كاالن،  

(  زباان 4تامين و رفاه اجتماعي، روانشناسي اجتمااعي( )
 (3عمومی)

18 
ژورناليسم 

 پزشکی
127 

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کليه رشته های 
علوم پزشکی  زبان عمومی )با گرایشهای ادبيات زبان عمومی، 
آموزش انگليسی و مترجمی زبان عمومی(  علوم ارتباطات با 

  گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

(  2(  داناش پایاه رایاناه)2اصول اپيدميولوژي و آمار حيااتي)
نگارش و مقاله نويسي به زبان هااي فارساي و انگليساي 

 (2(  زبان انگليسی پيشرفته)4)

19 
 سالمت سالمندي

128 

كارشناسااي پرسااتاري  مامااايي  آمااوزش بهداشاات  بهداشاات 
عماااومي  ماااديريت توانبخشاااي  ماااديريت خااادمات بهداشاااتي 
ودرماني روانشناسي بااليني  علاوم تغذياه  ماددكاري اجتمااعي  

ساانجي  بينااايي ساانجي  فيزيااوتراپي  گفتاردرماااني  شاانوايي
  وكاردرماني

(  1(  روانشناسي وبهداشت رواني)3فيزيولوژي سالمندي)
(  2(  روش تحقيق وآمارحياتي)1جامعه شناسي پزشكي)

(  زباااان 1(  مبااااني تغذياااه)2كلياااات بهداشااات عماااومي)
 (2عمومی)

21 
 شنوائي شناسي

129 
 كارشناسي شنوايي شناسي

(  شنوايي شناسي 2و فيزيولوژي شنوايي وتعادل) آناتومي
(  زبااان 2(  شاانوايي شناسااي توانبخشااي)4تشخيصااي)
 (2عمومی)
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21 
 علوم تشريحي

131 

كارشناسي علاوم تشاريحي  بافات شناساي  زيسات شناساي 
)كليه گرايشها(  فيزيوتراپي  اعضاای مصانوعی و وساایل کمکای  

لااوژی پرتودرمااانی  ارتوپاادي فنااي  كاردرماااني  گفتاردرماااني  تکنو
  پرساتاري  تکنولوژی پرتوشناسی  راديولوژي  شنوايي شناساي

  علاااوم   هوشااابري  اتااااق عمااال  بيناااايي سااانجي ماماااايي
آزمايشگاهي، علوم تغذیه  بهداشت عمومی  فوریتهای پزشاکی  
مهندسی پزشکی  باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشی 

  )کليه گرایشها(

(  زيسات شناساي 3فت شناسي )(  با4تشريح عمومي)
 (2(  زبان عمومی)3(  جنين شناسي )2سلولي)

22 

علوم و صنايع 
غذائي )گرايش 
كنترل كيفي و 

 بهداشتي (
131 

 مهندسيكارشناسي علوم و صنايع غذايي)گرايشهاي مختلف (   
كشاااورزي )گاارايش علااوم و صاانايع غااذائي(   مهندسااي شاايمي 

دامپزشااكي     اي داروسااازي)صاانايع غااذائي(   داروسااازي و دكتاار
علوم تغذيه   تغذيه ) صنايع غذائي(  صنايع غاذايي )گارايش هااي 
فناااي  مهندساااي و تغذياااه(  تكنولاااوژي شاااير و فاااراورده هااااي 
لبني مهندسااي تكنولااوژي آرد تكنولااوژي صاانايع مهندسااي روغاان 
خوراكي  گوشت و فراورده هاي گوشتي  بهداشت موادغاذايي باا 

 منشا دامي

(  2(  شاايمي مااواد غااذائي)2وژي مااواد غااذائي)ميكروبيولاا
(  3(   كنترل كيفاي ماواد غاذايي)3تكنولوژي مواد غذائي )

 (2زبان عمومی)

23 
 فيزيولوژي

135 

كارشناساااي فيزيولاااوژي   زيسااات شناساااي )كلياااه گرايشاااها(  
پرستاري  فيزيوتراپي  مامايي  علوم آزمايشگاهي   جانورشناسي 

يوشاايمي  علااوم تشااريحي  گفتااار علااوم دارويااي  فارماااكولوژي  ب
سانجي  شانوايي شناساي  بهداشات عماومي   درماني  بينايي

 بهداشت حرفه اي و هوشبري  اتاق عمل

(  2(  زيست شناسي جانوري)1(  بيوشيمي)3فيزيولوژي)
 (3زبان عمومی)

24 

فناوري 
تصويربرداري 

 پزشكي
193 

كارشناساااي رشاااته هااااي فيزياااك )كلياااه گرايشاااها(  تكنولاااوژي 
رتوشناسي  تكنولوژي پزشكي هسته اي  تكنولوژي پرتودرماني  پ

 مهندسي پزشكي )گرايش بيوالكتريك(  مهندسي هسته اي

(  فيزيك هسته 5/1(  رياضي عمومي)5/1فيزيك عمومي )
(  3(  فيزيااااك پرتوشناسااااي تشخيصااااي)2اي و اتمااااي)

(  2(  فيزيولااااوژي)1تكنيكهاااااي تصااااويربرداري پزشااااكي )
 (2مومی)(  زبان ع2آناتومي)

25 
فناوري اطالعات 

 سالمت
138 

كليه كارشناسي هااي علاوم پزشاكي  كارشناساي رشاته هااي 
 علوم كامپيوتر  مهندسي كامپيوتر )نرم افزار و سخت افزار(

(  مااديريت اطالعااات سااالمت 3فناااوري اطالعااات سااالمت)
(  سيساتم 2(  بيماري شناسي و اصطالحات پزشاكي)3)

(  كاااامپيوتر و 2مت)هااااي طبقاااه بنااادي اطالعاااات ساااال
 (2(  زبان عمومی)2ساختمان داده )

26 
 كاردرماني

139 
 كارشناسي كاردرماني

روانااااي  -كاردرماااااني وتوانبخشااااي اخااااتالالت ذهنااااي 
رشدرواني  ( 2(  روان شناسي وروانپزشكي)6وجسماني)

(  توانبخشاي 2(  آنااتومي و بيومكانياك)1حركتي كودكاان)
(  زباااان 1نااادگي)حرفاااه اي وفعاليااات هااااي روزماااره ي ز

 (2عمومی)

27 
كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

141 
 كارشناسي كليه رشته ها

(   3مبااااانی کتابااااداری و اطااااالع رسااااانی پزشااااکی )
(  ماادیریت 2(  فاان آوری اطالعااات )2سااازماندهی دانااش )

(  زباان عماومی 1اصطالح شناسی )(  2)منابع اطالعاتی 
(2) 

28 
 گفتار درماني

141 
 تار درمانيكارشناسي گف

(  اخاتالالت واج 1اخاتالل بلاع) ( 2)اختالالت صوت و تشدید
 ( 2اخااتالالت رواناای گفتااار) ( 2)شااناختی و آواشااناختی
 ( 2(  اخاتالل اکتساابی زباان)3اختالل زبان در دوران رشد)

 (3زبان عمومی)

29 
مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني
142 

ديريت باا كليه كارشناساي هااي علاوم پزشاكي و كارشناساي ما
 حقاوق   گرايشاهاي مختلاف   اداره اماور بيمارساتانها  ماديريت  

 علوم اقتصادي حسابداري  علوم اجتماعي 

(  3(  اصول و مباني سازمان و مديريت )2كليات بهداشت )
(  ماديريت ماالي و 3سازمان و مديريت بهداشت و درماان )

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

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

31 
مددكاري 

 ياجتماع
148 

خاادمات كليااه گاارايش هاااي كارشناسااي مااددكاري اجتماااعي   
  علوم اجتماعي )گرايش خدمات اجتماعي   تعاون ورفاه اجتماعي 

 اجتماعي  پژوهشگري(

(  مباني و 1روان شناسي )عمومي، مرضي، شخصيت( )
(  1(  مبااني توانبخشاي )1نظريه هاي جامعه شناسي )

دي، گروهااي و مااددكاري اجتماااعي )مباااني مااددكاري فاار
 (3(  زبان عمومی)2جامعه اي( )

31 
مديريت 

 توانبخشي
149 

وساايل كمكاي   فيزياوتراپي  و كارشناسي اندام هااي مصانوعي 
  بيناايي سانجي  گفتاار درمااني كاردرمااني  شانوايي شناساي 

ماااددكاري اجتمااااعي  جامعاااه شناساااي   علاااوم اجتمااااعي  
ماديريت اماداد  روانشناسي  مديريت خدمات بهداشتي و درماني 

در سوانح  كودكان است نايي  بهداشت عمومي  پرساتاري  علاوم 
 تربيتي  امداد و نجات   دكتراي عمومي پزشكي

 ( 3(  زبان عمومی)3(  مديريت )5اصول توانبخشي )

32 
مهندسي پزشكي 

 )بيوالكتريك(
151 

كارشناسي فني و مهندساي  علاوم پاياه   گروههااي پزشاكي و 
راي حرفه اي پزشكي  دندانپزشكي  داروساازي  پيراپزشكي  دكت

 مهندسي مديريت اجرايي

(  فيزیاااک پزشاااکی و مهندسااای 4ریاضااايات مهندسااای )
(  کنتاااارل 4(  ساااايگنالها و سيسااااتم هااااا)4پزشااااكی )

(  مااااادارهای الکتریکاااااای و 4سيساااااتمهای خطااااای )
 (2(  زبان عمومی)2(   فيزيولوژي و  آناتومي )4الکترونيک)

33 
 مهندسي پزشكي

 ست مواد()زي
151 

كارشناسي فني و مهندسي  علوم پايه  گروههاي پزشكي و 
 ي حرفه اي پزشكي  دندانپزشكي  داروسازياپيراپزشكي  دكتر

(  6(  اصول زيست مواد)4(  علم مواد)4رياضيات عمومي)
(  2(  بيوشيمي)2(  شيمي آلي)2آناتومي و فيزيولوژي)

 (2زبان عمومی)

34 
مهندسي بهداشت 

 اي نرفه
152 

ايمناي صانعتي     بهداشت محيط كارشناسي بهداشت حرفه اي
 مكانيك و شيمي(   فيزيك   شيمي ،مهندسي )صنايع

(  2شيمي) ( 2رياضي)( 2(  فيزيك )5بهداشت حرفه اي )
 (2(  زبان عمومی)1ارگونومي)

35 

 مديريت سالمت،
ايمني و محيط 

 (HSEزيست )
153 

فاه اي مهندساي كارشناسي رشته هاي مهندسي بهداشات حر
بهداشااات محااايط  مهندساااي تكنولاااوژي ايمناااي  مهندساااي 

 صنايع)گرايش ايمني(

(  اصاااول 3(  بهداشااات محااايط)3بهداشااات حرفاااه اي )
(  كليااات بهداشاات 2(  اصااول و مباااني مااديريت)2ايمنااي)
 (2(  زبان عمومی)1(  آمار و اپيدميولوژي)1عمومي)

36 
ميكروب شناسي 

 موادغذايي
154 

شناساااي   علاااوم آزمايشاااگاهي  علاااوم  كارشناساااي ميكاااروب
 آزمايشاگاهي دامپزشاكي  علاوم تغذياه  علاوم وصانايع غاذايي 

بيوشيمي  زيست شناسي)گرايش هاي ميكروبيولوژي  بيوشيمي 
  ژنتيااك(  بهداشاات و بازرسااي گوشاات  بهداشاات مااواد غااذايي  

 داروسازي  دامپزشكي دكتراي عمومي پزشكي 

  بيوشااايمي (1(  تغذياااه عماااومي)3بااااكتري شناساااي)
(  ويروس 1(  قارچ شناسي)1(  انگل شناسي)1عمومي)
 (2(  زبان عمومی)1شناسي)

 

37 
نانوتكنولوژي 

 پزشكي
155 

كليه كارشناساي هااي علاوم پزشاكي و كارشناساي مهندساي 
پليمر   مهندسي شيمي )كليه گرايشها (   مهندسي مواد )كليه 

ض و كاربردي(   گرايشها (   مهندسي برق  بيوالكتريك  فيزيك )مح
شاايمي )محااض و كاااربردي(  شاايمی دارویاای  زيساات شناسااي 

مهندسي صنايع شيميايي  مهندسي پزشكي    )كليه گرايشها( 
مهندسي صنايع غذايي  مهندسي كشاورزي   داروسازي  فيزياك 

دگان مدارك دكتري عمومي پزشاكي   داروساازي حالت جامد  دارن
آزمايشااگاهي  دكتااري  و دندانپزشااكي و  دكتااري حرفااه اي علااوم

 پيوسته زيست فناوري)بيوتكنولوژي(

(  زيساات شناسااي ساالولي 2(  شاايمي )2بيوشاايمي)
(   مقدمه اي بار 2(  بيوفيزيك )1(  فيزيولوژي )2مولكولي )

 (2(  زبان عمومی)3نانوتكنولوژي)
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ر صددورتي كدده قابددل توجدده داوطلبددان : در رشددته هدداي ذيددل كدده بدده صددورت مجموعدده ارائدده شددده داوطلبددان د
در مجموعدده شددركت  تواننددد در آزمددون رشددته هدداي از 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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38 
 آموزش پزشکی

114 

اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاه ها و دانشكده هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور  اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي 

ت شهريه(  دارندگان مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي )باپرداخ
رشته هاي علوم پزشكي  دارندگان مدرك دكتراي عمومي پزشكي، 
داروسازي و دندانپزشكي  دكتراي تخصصي باليني و فوق تخصصي باليني  

 -هاي علوم پزشكي  رشته هاي علوم تربيتي  كارشناسي تمامي رشته
 تكنولوژي آموزشي -مديريت و برنامه ريزي آموزشي  علوم تربيتي 

6 2 2 1 1 2 

39 

برنامه ریزی یادگيری 
الکترونيکی در علوم 

 پزشکی
115 

دكتراي عمومي پزشكي، دكتراي عمومي داروسازي ، دكتراي عمومي 
هاي علوم  دندانپزشكي كارشناسي يا كارشناسي ارشد كليه رشته

ريزي آموزشي  كارشناسي ارشد  پزشكي  كارشناسي مديريت و برنامه
ريزي مديريت آموزشي و محيط زيست  كارشناسي ارشد رشته  شته برنامهر

ريزي آموزشي  كارشناسي  مديريت آموزشي  كارشناسي ارشد رشته برنامه
 ارشد رشته تحقيقات آموزشي

6 1 2 1 2 2 

41 

تكنولوژي آموزشي در 
 علوم پزشكي

116 
 

ليه رشته دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپيوسته در ک -
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 

انی( بالينی ، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی )غيردرم
بيمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این 

 مرکز می بایست مورد تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی  -

عالوه بر  آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
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 -
آموزش بهداشت ، برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی، فناوری 
اطالعات سالمت، انفورماتيک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر 
در نظام سالمت و سالمت و رسانه )جهت این گروه از داوطلبان شاغل باودن 

 و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد(

5 2 2 5 1 2 
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 143مجموعه بهداشت محيط  
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 رد پذيرشمدارك مو رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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41 

بهداشت محيط 
سم شناسي  -

 محيط
146 

كارشناسي مهندسي بهداشت محيط  مهندسي بهداشات حرفاه 
اي  مهندسي محيط زيست  )كليه گرايشها(  علوم محايط زيسات 
)كليه گرايشها(  حشره شناسي )گرايشهاي عمومي  پزشاكي و 

دفااع آفااات  شاايمي محااض   شاايمي  –كشاااورزي(  كشاااورزي 
كاربردي  زيست شناسي گرايشهاي عمومي و سلولي مولكولي  

 آزمايشگاهي  گياه پزشكي  سم شناسي علوم

2 1 1 1 2 2 

42 

مهندسی 
بهداشت محيط 

مديريت   -
 پسماند

145 

كارشناسي مهندسي بهداشت محيط  مهندساي محايط زيسات  
مهندسااي عمااران )كليااه گرايشااها(  مهندسااي مكانيااك )كليااه 

 گرايشها(  مهندسي شيمي )كليه گرايشها(
2 1 1 1 2 2 

43 
مهندسي 
 طبهداشت محي

144 

بهداشاات بهداشاات حرفااه اي   كارشناسااي بهداشاات محاايط   
عماااومي    شااايمي  مهندساااي شااايمي  مكانياااك   آبيااااري    

محاايط زيساات  خاااك شناسااي   آب  مهندسااي عمااران  فيزيااك  
زماين شناساي   مهندسي صنايع  مهندسي شايالت  شناسي   

 زيسات شناساي  ماديريت خادمات  مهندسي كامپيوتر )نرم افزار(
تي درماااني   علااوم تجربااي  )كارشناسااي دررشااته هاااي بهداشاا

  پدافناد غيار عامال در مختلف بهداشت  علوم و علاوم مهندساي(
 نظام سالمت

2 1 2 1 1 2 

44 

مهندسی 
بهداشت محيط 

بهره برداري   -
و نگهداري از 
تاسيسات 
بهداشتي 

 شهري
147 

كارشناسي مهندسي بهداشت محيط  مهندساي محايط زيسات  
فاضااالب  مهندسااي آب  مهندسااي باارق )كليااه  مهندسااي آب و

گرايشها(  مهندسي مكانيك )كليه گرايشها(  شايمي  مهندساي  
 شيمي )كليه گرايشها(  مهندسي عمران )كليه گرايشها(

2 1 2 1 1 2 
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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45 
 روان پرستاري

 169 
 كارشناسي پرستاري

2 2 2 2 4 2 

46 
جراني  –پرستاري داخلي

171 
 كارشناسي پرستاري

4 2 2 2 2 2 

47 
 پرستاري سالمت جامعه

171 
 كارشناسي پرستاري

2 2 2 4 2 2 

48 
 پرستاري كودكان

172 
 كارشناسي پرستاري

2 4 2 2 2 2 

49 
 پرستاري نظامي

173 
 2 3 2 2 2 3 كارشناسي پرستاري

51 
پرستاري مراقبت هاي 

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

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
3 3 3 2 1 2 

51 
 پرستاري توانبخشي

 175 
 2 3 2 2 2 3 كارشناسي پرستاري

52 
 پرستاري اورژانس

 176 
كارشناسااي پرسااتاري  فورياات هاااي پزشااكي)ارائه دو سااال 

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
4 2 2 2 2 2 

53 
پرستاري مراقبت هاي 

 177ويژه   
كارشناسااي پرسااتاري  هوشاابري  اتاااق عمل)ارائااه دو سااال 

 سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
4 2 2 2 2 2 

54 
 پرستاري سالمندي

179 
 2 3 3 1 1 4 كارشناسي پرستاري

55 
 مدیریت پرستاری

178 
)ارائاه دو ساال ساابقه کاار باالينی باا  كارشناساي پرساتاري

 مدرک کارشناسی الزامی می باشد(
2 2 2 4 2 2 
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 121مجموعه روانشناسي   
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 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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56 
روانشناسي 

 باليني
122 

كارشناسي كليه رشته هاي روانشناسي  
 مشاوره و راهنمايي

3 2 5/1 2 1 5/1 2 

57 
 بهداشت روان

123 
 2 5/1 2 2 5/1 1 2 كارشناسي روانشناسي )كليه گرايشها(

58 
روانشناسي 

 سالمت
124 

 2 5/1 1 5/1 5/1 5/1 3 كارشناسي روانشناسي )كليه گرايشها(

59 

روانشناسي 
باليني كودك و 

 نوجوان
125 

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

 بالينی  روانشناسی کودکان است نایی 
3 2 2 5/1 1 5/1 2 
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  194فيزیوتراپی مجموعه 

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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61 
 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 
 شديدمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.

2 2 1 1 3 3 2 

61 
فيزيوتراپي 

 ورزشي
137 

 2 3 3 1 1 2 2 كارشناسي فيزيوتراپي
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 156(  1مجموعه علوم آزمايشگاهي )

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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62 
 بيوشيمي باليني

157 

ساي پزشاكي  كارشناسي بيوشيمي  ويروس شناساي   ايمناي شنا
شيمي  علوم آزمايشگاهي   علوم تغذيه   داروسازي  زيست شناسي 
)كلياااه گرايشاااها(   علاااوم داروئاااي  علاااوم و صااانايع غاااذائي  علاااوم 
آزمايشااگاهي دامپزشااكي  بهداشاات و بازرسااي گوشاات  بهداشاات 

 موادغذايي

6 2 1 2 1 2 

63 
زيست فا آوري 

 پزشكي
158 

ناساي زيسات شناساي ) كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي  كارش
علاوم  مهندسي زيست فناوري كشاورزي  كليه گرايشها(  بيوتكنولوژي 

علاوم آزمايشاگاهي دامپزشاكي  علاوم تجرباي  دكتاري  آزمايشگاهي 
كارشناساي  عمومي پزشكي  داروسازي و دامپزشكي  كارشناساي و

 ارشد )داروسازي خارج از كشور(

1 4 1 1 1 2 

64 
 ژنتيك انساني

159 

اسااي زيساات شناسااي )كليااه گرايشااها(  بيوتكنولااوژي گاارايش كارشن
صنعتي  ويروس شناسي  انگل شناسي پزشكي  ژنتياك  بيوشايمي  
ايمني شناسي  ميكروبشناسي  تغذيه  علوم آزمايشگاهي  ماماائي  

ي علوم آزمايشگاهي و ا  دكتراي حرفه  *دكتراي عمومي گروه پزشكي 
 دكتراي حرفه اي دامپزشكي

1 2 5 1 1 2 
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 161(  2مجموعه علوم آزمايشگاهي )

ف
دي

ر
 

 ك مورد پذيرشمدار رشته امتحاني 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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65 
 ايمني شناسي

161 

كارشناسااي ايمنااي شناسااي  انگاال شناسااي پزشااكي  باااكتري 
گاارايش بااا شناسااي  بيوشاايمي  بيوتكنولااوژي  زيساات شناسااي )

يااا ژنتيااك(   و  ميكروبيولااوژي  عمااومي ملكااوليو  وري  ساالوليجااان
 ميكروبيولوژي  علوم آزمايشگاهي  فيزيولوژي  ويروس شناسي

6 1 2 1 1 2 

66 

خون شناسي 
آزمايشگاهي و 

بانك خون 
 )هماتولوژي(

162 

كارشناسي علوم آزمايشگاهي   ايمني شناسي   زيسات شناساي 
يكااروب شناسااي پزشااكي   )كليااه گرايشااها(   ويااروس شناسااي   م

 (Biomedical Scienceبيوشيمي  ژنتيك  زيست پزشكي )
2 1 1 4 1 2 
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 و داروسازي مي باشدگروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي  عموميمنظور از دكتراي *

 163(  3مجموعه علوم آزمايشگاهي )

ف
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ر
 

رشته 
 امتحاني 

 مدارك مورد پذيرش

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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67 

قارچ 
شناسي 
 پزشكي

164 

ي پزشاكي  زيسات شناساي )گرايشاهاي ميكاروب شناساي، علوم آزمايشگاه
 سلولي مولكولي و جانوري(  ميكروبيولوژي 

1 4 1 2 1 1 2 

68 

ميكروب 
شناسي 
 پزشكي

165 

شناسي  بيوشايمي  زيسات شناساي )كلياه گرايشاها(   كارشناسي  ميكروب
علوم آزمايشگاهي   ايمني شناسي  ويروس شناسي  انگل شناسي پزشكي  

  دكتراي حرفه اي *ي عمومي گروه پزشكياشگاهي دامپزشكي  دكترعلوم آزماي
 علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

5 1 5/1 5/1 1 1 2 

69 

ويروس 
شناسي 
 پزشكي

166 

كارشناسااي ميكااروب شناسااي   انگاال شناسااي پزشااكي  حشااره شناسااي 
   پزشكي   زيست شناساي )كلياه گرايشاها(  علاوم آزمايشاگاهي   بيوشايمي
ايمني شناسي   علوم آزمايشگاهي دامپزشكي   دكتراي عمومي گروه پزشكي 

 اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي   دكتراي حرفه*

1 1 3 2 1 5/1 2 

71 
انگل 

 شناسي
167 

كارشناسي انگل شناسي   حشره شناسي پزشكي  ايمني شناسي پزشكي  
   باا گارايش جاانوري ) سات شناسايميكروب شناسي  علوم آزمايشگاهي   زي

   علوم آزمايشگاهي دامپزشكيعمومي  سلولي و مولكولي  ميكروبيولوژي(
1 1 1 5/1 5 1 2 
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 181مجموعه علوم تغذيه  

ف
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ر
 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

دروس امتحاني و 
 ضرايب مربوطه
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71 
 علوم تغذيه

181 

بهداشات  ه مهندساي علاوم و صانايع غاذايي  علاوم تغذيا كارشناساي علاوم و صانايع غاذايي 
موادغذايي )كليه گرايش ها به جز گرایش با منشاأ دامای(  مهندساي كشااورزي گارايش صانايع 

) سلولي مولكاوليزيست شناسي عمومي  زيست شناسي غذايي  زيست شناسي جانوري  
  دبيري زيست شناساي )بااگرايش زيسات شناساي عماومي(  (های ژنتيک و بيوشيمیگرایش

فيزيولوژي  علوم آزمايشگاهي   بيوشيمي  رژيم شناسي   عمومي پرستاري  مامايي  بهداشت 
 اقتصاد تغذيه

4 2 2 2 

72 

علوم تغذيه در 
بحران و نوادث 

 غيرمترقبه
182 

كارشناسي علوم تغذياه، علاوم و صانايع غاذايي )كلياه گرايشاها(، علاوم آزمايشاگاهي، زيسات 
 ژيشناسي عمومي، بهداشت عمومي  زيست شناسي گرايش ميكروبيولو

4 2 2 2 

73 
علوم بهداشتي در 

 تغذيه
183 

كارشناسي يا باالتر در رشته هاي: علوم تغذيه  رژيم شناسي  صنايع غذايي  بهداشت عمومي  
مامايي  پرستاري  داروسازي  بهداشات موادغاذايي )كلياه گارايش هاا باه جاز گارایش باا منشاأ 

رشاته در خاارج از اياران وجاود  ن( اياin medical science BSدامی(  كارشناسي علاوم پزشاكي )
دارد  زيست شناسي )جانوري  سلولي مولكاولي(  مهندساي مناابع طبيعاي  دكتاري حرفاه اي 

 دامپزشكي

4 2 2 2 

74 
 تغذيه باليني

184 
 2 2 2 4 کارشناسی در رشته علوم تغذیه
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 132مجموعه فيزیک پزشکی  
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75 

رادیوبيولوژی 
و نفاظت 

 پرتویی
134 

و  تكنولوژي پرتوشناسي  زيست شناسي سلولي كارشناسي
اي  ژنتيك   مولكولي  تكنولوژي پرتودرماني  تكنولوژي پزشكي هسته

 وپزشكي(اي )با گرايش پرت بيوفيزيك  فيزيك  مهندسي هسته
2 1 1 2 1 2 2 2 

76 
فيزیک 
 پزشکی

133 

پرتودرماني  تکنولوژی كارشناسي فيزيك  بيوفيزيك  فيزيك مهندسي  
فيزيوتراپي  (  بينايي سنجي  تكنولوژي پرتوشناسي )راديولوژي

پزشكي   و وسايل كمكي  مهندسي اعضاي مصنوعي 
آزمايشگاهي  مهندسي هسته اي )گرايش پرتوپزشكي و  علوم

 اكتور(  تكنولوژي پزشكي هسته اير

4 2 1 1 3 1 1 2 
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 185ايي مجموعه مام

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني  رديف

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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77 
 مامايي

186 
 1 1 1 2 2 4 كارشناسي مامائي  پرستار ماما

2 

78 
 مشاوره در مامايي

187 
 2 1 1 2 3 3 كارشناسي مامايي

2 

 
 

 97هاي داروسازي آزمون دوره كارشناسي ارشد سال رشته
 

 97کارشناسی ارشد سال  ی و ضرایب مربوطههای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانرشته – 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

79 

 
 شيمي دارويي

191 
 

هاااي  كارشناسااي در رشااته هاااي: داروسااازي، كليااه گاارايش
شيمي، دبيري شيمي، شيمي محض و كاربردي، بيوشيمي و 

 علوم آزمايشگاهي

 (2شيمي آلي )
 (2شيمي تجزيه )

 (2زيست شناسي )
 ( 2بيوشيمي )

 (2زبان عمومي )

81 
كنترل مواد خوراكي 

 و آشاميدني
191 

كارشناسي در رشته هاي : شيمي  محض و كاربردي، زيست 
يشاااگاهي، تغذياااه، شناساااي)تمام گااارايش هاااا( علاااوم آزما

بيوشيمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي )گارايش كنتارل كيفاي و 
بهداشااتي(، ميكااروب شناسااي، دكتااري عمااومي داروسااازي، 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي،

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

 (1شناسی)سم
 ( 1تغذيه)

 ( 2ميکروبيولوژي موادغذايي)
 (1بيوشيمی )
 ( 1) فيزيولوژی

81 
 سم شناسي

189 

 
كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشكي و مباارزه 
بااا ناااقلين، شاايمي، ميكااروب شناسااي، علااوم آزمايشااگاهي، 

بيوشاايمي، شاايمي مااواد  -علااوم بيولااوژي )كليااه گرايشااها(
غااذايي، بهداشاات عمااومي، بهداشاات حرفااه اي، بهداشاات 

يزيولاوژي، محيط، تغذيه، گياه پزشكي، علاوم صانايع غاذايي، ف
ايمنااي شناسااي، پرسااتاري، ساام شناسااي، داروشناسااي، 
بيهوشااي، ميكروبيولااوژي، زيساات شناسااي، علااوم دارويااي، 
ويروس شناسي، انگل شناسي، گياهان داروياي، بهداشات و 
بازرسااي گوشاات، دكتااري عمااومي پزشااكي، دكتاار عمااومي 

 داروسازي، دكتري عمومي دامپزشكي
 

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

 ( 1زيست شناسي   ) 
 (1شيمي عمومي    )

 (1داروشناسي       ) 
 (1سم شناسي     ) 
 (1زبان              ) 
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از هر یک از  چهار یا مجموعه ، 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 و نداکثر دو رشته گروه زیر 

 بایست دو رشته انتخابی از دو گروه مختلف باشد.و می

 .سوال خواهند بودشده و دارای یک دفترچه تلقي انتخاب هايي كه با شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك رشته-2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های امتحانی: گروه 2جدول شماره 
 

 نوبت عصر روزجمعه
 15/4/97مورخ  

 نوبت صبح روزجمعه
 15/4/97مورخ  

 نوبت عصر روز پنج شنبه 
 14/4/97مورخ 

 نوبت صبح روز پنج شنبه
 14/4/97مورخ  

  مجموعه تغذیه
 شامل : 

 . علوم تغذیه ، 1
 . علوم تغذیه در بحران و حوادث2

 غيرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، 3
 . تغذیه بالينی4

  مجموعه مامایی
 شامل :

 . مامایی،1 
 . مشاوره مامایی2

 مجموعه پرستاری 
 شامل :

 .پرستاری اورژانس،1 
 .پرستاری توانبخشی،2 
 .پرستاری داخلی جراحی،3 
 . پرستاری سالمندی،4 
 .پرستاری سالمت جامعه،5 
 ، . روان پرستاری6 
 .پرستاری کودکان، 7 
 . پرستاری نظامی،8
 .پرستاری مراقبتهای ویژه،9 
.پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، 11 

 .مدیریت پرستاری11

( 1مجموعه علوم آزمایشگاهی)
 شامل :

 . بيوشيمی بالينی ، 1
 .زیست فناوری پزشکی ، 2
 .ژنتيک انسانی 3

 مجموعه آموزش پزشکی
 شامل : 
 ،  .آموزش پزشکی1
ریزی یادگيری الکترونيکی .برنامه2

 در علوم پزشکی، 
علوم  .تکنولوژی آموزشی در3

 پزشکی 

  مجموعه بهداشت محيط
 شامل: 
سم شناسی –.بهداشت محيط1

 محيط، 
–محيط بهداشت مهندسی.2
 دیریت پسماند، م
 . مهندسی بهداشت محيط3
–مهندسی بهداشت محيط . 4

 از تاسيساتونگهداریبرداریبهره
 شهری

  مجموعه فيزیک پزشکی
 شامل:

 فيزیک پزشکی . 1
 . رادیبولوژی و حفاظت پرتوئی2

 (2مجموعه علوم آزمایشگاهی )
 شامل: 

 . ایمنی شناسی ، 1
.خون شناسی آزمایشگاهی و 2

 بانک خون) هماتولوژی(

 مجموعه روانشناسی 
 شامل :

 .روانشناسی بالينی ، 1
 .بهداشت روان ،2
 ، .روانشناسی سالمت3
.روانشناسی بالينی کودک و 4

 نوجوان

مدیریت سالمت ، ایمنی و محيط 
 زیست

  مجموعه فيزیوتراپی
 شامل: 

 .فيزیوتراپی 1
 .فيزیوتراپی ورزشی2

 (3مجموعه علوم آزمایشگاهی )
 شامل: 

 . قارچ شناسی ، 1
 . ميکروبشناسی ،2
 . ویروس شناسی پزشکی، 3
 . انگل شناسی  4

 آموزش بهداشت علوم تشریحی  رناليسم پزشکی ژو تکنولوژی گردش خون

 اتاق عمل مهندسی پزشکی )بيوالکتریک( ارزیابی فناوری سالمت سم شناسی 

 بينایی سنجی نانوتکنولوژی آمارزیستی  فيزیولوژی

 اعضای مصنوعی اقتصاد بهداشت رفاه اجتماعی  شيمی دارویی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی ری اطالعات سالمتفناو انفورماتيک  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 

 کاردرمانی پدافند غيرعامل در نظام سالمت سالمت سالمندی  ميکروبشناسی مواد غذایی

 تاری  علوم پزشکی  ارگونومی  فن اوری تصویربرداری پزشکی

 حشره شناسی  اکولوژی انسانی  مهندسی بهداشت حرفه ای 

 شنوایی شناسی  اپيدميولوژی ی کتابداری و اطالع رسانی پزشک

مدیریت خدمات بهداشتی و  مددکاری اجتماعی 
 درمانی

 گفتاردرمانی 

 مهندسی پزشکی )بيومواد(   مدیریت توانبخشی 

    علوم و صنایع غذایی

    



اگر سوالى داريد از مشاوران سنا بپرسيد   مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          97آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

41 

 

 
 
 

 : اسامی رشته هاي تحصيلي مقاطع مختلف  3جدول شماره 
 رديف يليرشته تحص رديف رشته تحصيلي

  
جزء ليست نباشد، در فرم  رشته تحصيلیسایر : در صورتيکه 

ده و عنوان رشته بصورت کامل ثبت نام ایا گزینه انتخاب ش
 تایپ شود.

----- 

 1 اپيدميولوژي 61 باكتري شناسي

 2 اپيدميولوژي )دكتراي تخصصي( 62 باكتري شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 3 اپيدميولوژي )كارشناسي ارشد( 63 برنامه ريزي اجتماعي 

 4 اتاق عمل 64 بهداشت باروري ) دكتراي تخصصي(

 5 اتاق عمل )کارشناسی ارشد ( 65 بهداشت روان )کارشناسی ارشد (

 6 احياء و بهره برداري از مناطق بياباني _  66 بهداشت عمومي

 7 ي تخصصي(اخالق پزشكي ) دكترا 67 بهداشت مادر و کودک )کارشناسی ارشد (

 8 اخالق پزشکی )کارشناسی ارشد ( 68 سم شناسی )کارشناسی ارشد( -بهداشت محيط  

 9 اداره امور بيمارستانها 69 بهداشت مواد غذايي _ 

 11 ارتوپدي فني 71 بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي  _ 

 11 مت ) دكتراي تخصصي(ارزيابي فناوري سال 71 بهداشت و ايمني موادغذايي )كارشناسي ارشد( _ 

 12 ارزيابي فناوري سالمت)كارشناسي ارشد( _  72 بهداشت و بازرسي گوشت

 13 ارگونومي )كارشناسي ارشد( _  73 بينائي سنجي  

 14 اصالح و تربيت  74 بينائي سنجي )دکتری تخصصی(

 15 صصي(اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي ) دكتراي تخ 75 بينائي سنجي )كارشناسي ارشد(

 16 اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي)كارشناسي ارشد( _  76 بيهوشي

 17 اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي 77 بيوالكتريك

 18 اقتصاد 78 بيوتكنولوژي

 19 اقتصاد بهداشت )كارشناسي ارشد( _  79 بيوشيمي

 21 اقتصاد تغذيه 81 بيوشيمي  باليني ) دكتراي تخصصي(

 21 اقتصاد سالمت ) دكتراي تخصصي( 81 شناسي ارشد( _ بيوشيمي  باليني)كار

 22 اقتصاد و مديريت دارو ) دكتراي تخصصي( 82 بيوفيزيك

 23 اکولوژی انسانی )کارشناسی ارشد ( 83 بيولوژي توليدم ل ) دكتراي تخصصي(

 24 امداد و نجات 84 بيوانفورماتيک )کارشناسی ارشد (

 25 نتقال آب  _ بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشيا 85 بيوپليمر)کارشناسی ارشد (

 26 انفورماتيك پزشكي  ) كارشناسي ارشد(  86 بيوتکنولوژی دارویی ) دکتری تخصصی ( 

 27 انفورماتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(   87 بيوفيزیک )کارشناسی ارشد (

 28 انگل شناسي 88 بيولوژی تکوینی )کارشناسی ارشد (

 29 انگل شناسي )كارشناسي ارشد( _  89 بيولوژی توليد م ل ) دکتری تخصصی(

 31 انگل شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي( 91 پاتوبيولوژی )کارشناسی ارشد (

 31 ايمني شناسي 91 پرستارماما

 32 ايمني شناسی )كارشناسي ارشد( _  92 پرستاري ) دكتراي تخصصي(

 33 ايمني شناسی پزشكي ) دكتراي تخصصي( 93 د( _ پرستاري )كارشناسي ارش

 34 ايمني صنعتي 94 پرستاري _ 

 35 آب شناسي 95 پرستاري سالمندي )كارشناسي ارشد( _ 

 36 آب و هواشناسي 96 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان)كارشناسي ارشد( _ 

 37 فرسايش و رسوبآبخيزداري _  97 پرستاري مراقبت هاي ويژه)كارشناسي ارشد( _ 

 38 آبياري 98 پرستاری ) دكتراي تخصصي( 

 39 آتش نشاني  _ پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث 99 پرستاری اورژانس )کارشناسی ارشد (

 41 آتش نشاني و خدمات ايمني _ مديريت عمليات در حريق و حوادث 111 پرستاری توانبخشی )کارشناسی ارشد (

 41 آسيب شناسي اجتماعي  _  111 جراحی )کارشناسی ارشد ( -خلی پرستاری دا

 42 آسيب شناسي اجتماعي _ پيشگيري از اعتياد 112 پرستاری سالمت جامعه )کارشناسی ارشد (

 43 آلودگي محيط زيست _ بازيافت 113 پرستاری کودکان )کارشناسی ارشد (

 44 آمار 114 پرستاری نظامی )کارشناسی ارشد (

 45 آمار زيستي ) دكتراي تخصصي( 115 روتئوميكس كاربردي ) دكتراي تخصصي(پ

 46 آمار زيستي )كارشناسي ارشد( _  116 پرورش اسب _ 

 47 آمار و سنجش آموزشي _  117 پرورش زنبورعسل _ 

 48 آمار و كاربردها _  118 پرورش گوسفند و بز _ 

 49 بهداشت ) دكتراي تخصصي(آموزش  119 پزشكي مولكولي ) دكتراي تخصصي(

 51 آموزش بهداشت )كارشناسي ارشد( 111 پژوهشگري اجتماعي 

 51 آموزش پزشكي ) دكتراي تخصصي( 111 تاري  اسالم _ 

 52 آموزش پزشكي )كارشناسي ارشد( _  112 تربيت بدني و علوم ورزشي _ بيومكانيك ورزشي

 53 آموزش رياضي _  113 تربيت بدني و علوم ورزشي _ رفتار حركتي

 54 آموزش علوم تجربي  _  114 تربيت بدني و علوم ورزشي _ فيزيولوژي ورزشي

 55 آموزش كودكان است نائي  115 تربيت بدني و علوم ورزشي _ مديريت ورزشي

 56 آموزش مدارک پزشکی )کارشناسی ارشد ( 116 ترکيبيات طبيعی و دارویی دریا )کارشناسی ارشد ( 

 57 بازرسي گوشت _  117 تعاون

 58 بافت شناسي 118 صنايع غذائي -تغذيه 

 59 بافت شناسي پزشكي 119 تغذیه بالينی )کارشناسی ارشد (

 61 بافت شناسی ) دکتری تخصصی( 121 تكنولوژي پرتودرماني
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 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  3جدول شماره ادامه  

 رديف يليرشته تحص رديف رشته تحصيلي

 121 تكنولوژي پرتوشناسي 181 راهنمايي و مشاوره _ مشاوره

 122 تكنولوژي پرورش طيور _  182 رژیم شناسی

 123 تكنولوژي پرورش گاو  _  183 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني  _ 

 124 تكنولوژي پزشكي هسته اي  184 رشد و پرورش کودکان است نایی

 125 )كارشناسي ارشد( _ MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  185 سي ارشد( _ رفاه اجتماعی )كارشنا

 126 تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني _  186 روابط عمومي _ 

 127 تكنولوژي صنايع _  187 روان پرستاری )کارشناسی ارشد (

 128 تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي _  188 روانشناسي

 129 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی )کارشناسی ارشد ( 189 ناسي  _ آموزش كودكان است ناييروانش

 131 توزيع و مصرف آب كشاورزي _  191 روانشناسي  _ باليني

 131 توكسين هاي ميكروبي ) دكتراي تخصصي( 191 روانشناسي  _ عمومي

 132  توليد و فرآوري پسته _ 192 روانشناسي _ صنعتي سازماني

 133 جامعه شناسي  193 روانشناسي باليني ) دكتراي تخصصي(

 134 جانورشناسي 194 روانشناسي باليني )كارشناسي ارشد( _ 

 135 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  _  195 روانشناسي صنعتي و سازماني

 136 جغرافيا و برنامه ريزي شهري  _  196 روانشناسي نظامي ) دكتراي تخصصي(

 137 جغرافياي سياسي _ آمايش و مديريت سياسي فضا 197 رشد -روانشناسی 

 138 جغرافياي شهري 198 شخصيت  -روانشناسی 

 139 جغرافياي طبيعي _ اقليم شناسي 199 مشاوره  -روانشناسی 

 141 جغرافياي طبيعي _ ژئومورفولوژي 211 روانشناسی بالينی کودک و نوجوان)کارشناسی ارشد (

 141 جغرافياي طبيعي _ كارتوگرافي 211 روانشناسی سالمت 

 142 جمعيت شناسي  212 روانشناسی سالمت )کارشناسی ارشد (

 143 جنين شناسي 213 روانشناسی نظامی ) دکتری تخصصی(

 144 چاپ و نشر _ آماده سازي چاپ 214 روزنامه نگاري  _ 

 145 چاپ چاپ و نشر _ تكنولوژي امور تكميلي 215 رياضي

 146 چاپ و نشر _ طراحي چاپ 216 رياضيات و كاربردها _ كاربردي

 147 چاپ و نشر _ فرآيند چاپ 217 زبان شناسي _ 

 148 حسابداري  218 زبان و ادبيات عربي _ 

 149 حسابداري _ حسابرسي 219 زبان و ادبيات فارسي _ 

 151 حسابداري _ دولتي 211 زراعت برنج _ 

 151 حسابداري _ مالياتي 211 سيزمين شنا

 152 حشره شناسي 212 زيست شناسي

 153 حشره شناسي پزشكي 213 زيست شناسي  _ دبيري

 154 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ) دكتراي تخصصي( 214 زيست شناسي  _ زيست دريا

 155 )كارشناسي ارشد( _  حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين 215 زيست شناسي  _ علوم جانوري

 156 حفاظت گياهان 216 زيست شناسي  _ علوم گياهي

 157 حقوق _  217 زيست شناسي  _بيوشيمی

 158 حقوق قضايي  _ علوم ثبتي 218 زيست شناسي  _بيوشيمی )کارشناسی ارشد (

 159 خاك شناسي 219 زيست شناسي  _بيوفيزیک  )کارشناسی ارشد (

 161 خدمات اجتماعي 221 يكزيست شناسي _ ژنت

 161 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون )كارشناسي ارشد( 221 مولكولي  –زيست شناسي _ سلولي 

 زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
222 

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون )هماتولوژی( ) دكتراي 
 تخصصي(

162 

 163 خصصي(داروسازي سنتي ) دكتراي ت 223 زيست شناسي _جانوري

 164 داروسازي كارشناسي 224 زيست شناسي سلولي مولكولي _ بيوشيمي

 165 داروسازي هسته اي ) دكتراي تخصصي( 225 زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي

 166 داروسازی بالينی )دکتری تخصصی( 226 زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك

 167 داروشناسي 227 مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي زيست شناسي سلولي

 168 دفع آفات كشاورزي 228 زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي

 169 دكتراي پزشكي 229 زيست شناسي سلولي و مولكولي

 171 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  _  231 زيست شناسي شيالت و آبزيان

 171 اي پيوسته رياضي _ دكتر 231 زيست شناسي عمومي 

 172 دكتراي پيوسته فيزيك _  232 زيست فناوري پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 173 دكتراي داروسازي 233 زيست فناوري پزشكي)كارشناسي ارشد( _ 

 174 دكتراي دامپزشكي 234 زيست فناوري دارويي ) دكتراي تخصصي(

 175 دكتراي دندانپزشكي 235 زیست شناسی پزشکی سامانه ای )دکتری تخصصی(

 176 دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي 236 زیست شناسی تکوینی )کارشناسی ارشد (

 177 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي )كارشناسي ارشد( _  237 زیست فناوری دارویی )کارشناسی ارشد (

 178 راديوتراپي )پرتودرماني( 238 زیست فناوری ميکروبی )کارشناسی ارشد (

 179 راديولوژي )تكنولوژي پرتوشناسي( 239 زیست مواد دارویی )دکتری تخصصی(

 181 آموزش بزرگساالن _  -راهنماي آموزشي  241 ژنتيك
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 241 شناسي ارشد( _ ژنتيك انساني )كار 311 علوم بيولوژي

 242 ژنتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي( 312 علوم تربيتي

 243 ژورناليسم پزشکی )سالمت و رسانه ( )کارشناسی ارشد ( 313 علوم تربيتي _ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

 244 ساخت پروتزهاي دنداني _  314 علوم تربيتي _ آموزش و پرورش كودكان است نايي

 245 سالمند شناسی )کارشناسی ارشد ( 315 لوم تربيتي _ آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنيع

 246 سالمندشناسي ) دكتراي تخصصي( 316 علوم تربيتي _ تكنولوژي آموزشي

 247 سالمت در باليا و فوريت ها 317 _ مديريت آموزشي  علوم تربيتي

 248 سالمت در بالیا و فوریتها )کارشناسی ارشد ( 318 وزشي علوم تربيتي _ مديريت و برنامه ريزي آم

 249 سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ) دكتراي تخصصي( 319 علوم تشريح ) دكتراي تخصصي(

 251 سالمت سالمندی )کارشناسی ارشد ( 311 علوم تشريح )كارشناسي ارشد( _ 

 251 _  سالمت و رسانه)كارشناسي ارشد( 311 علوم تشريحي

 252 سالمت و رفاه اجتماعي  312 علوم تغذيه

 253 سم شناسي 313 علوم تغذيه ) دكتراي تخصصي(

 254 سم شناسی ) دكتراي تخصصي( 314 علوم تغذيه )كارشناسي ارشد( _ 

 255 سم شناسی )كارشناسي ارشد( _  315 علوم تغذیه در بحران و حوادث غير مترقبه )کارشناسی ارشد (

 256 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  _  316 م حديث، اخالق و آداب پزشكيعلو

 257 سياستگذاري سالمت ) دكتراي تخصصي( 317 علوم داروهای پرتوزا )کارشناسی ارشد (

 258 سياست های غذا و تغذیه )دکتری تخصصی( 318 علوم دارويي

 259 شنوايي شناسي 319 علوم رياضي و فني _ 

 261 شنوايي شناسي ) دكتراي تخصصي( 321 علوم زيستي

 261 شنوايي شناسي )كارشناسي ارشد( _  321 علوم سلولی و کاربردی )دکتری تخصصی(

 262 شيمي 322 علوم سياسي 

 263 شيمي _ دارويي 323 علوم سياسي _ مطالعات امنيتي

 264 شيمي _ دبيري 324 علوم قضايي _ 

 265 شيمي _ فناوري اطالعات 325 علوم كامپيوتري

 266 شيمي _ كاربردي 326 علوم مهندسي _ 

 267 شيمي _ محض 327 علوم و ارتباطات اجتماعي  _ 

 268 شيمي دارويي ) دكتراي تخصصي( 328 علوم و صنايع غذايي

 269 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي  329 علوم و صنايع غذايي _ كنترل كيفي و بهداشتي

 271 شيمي مواد غذائي 331 علوم و صنايع غذايي _كنترل كيفي و بهداشتي ) دكتراي تخصصي(

 271 شيمی دارویی )کارشناسی ارشد ( 331 علوم و صنايع غذايي)كارشناسي ارشد( _ 

 272 صنايع غذايي _ تغديه 332 فارماسيوتيكس ) دكتراي تخصصي(

 273 ذايي _ فنيصنايع غ 333 فارماكوگنوزي ) دكتراي تخصصي(

 274 صنايع غذايي _ مهندسي 334 فارماكولوژي

 275 صيد و بهره برداري آبزيان _  335 فارماكولوژي ) دكتراي تخصصي(

 276 طب سنتي ايراني ) دكتراي تخصصي( 336 فرآوري محصوالت شيالتي _ 

 277 طراحي صنعتي 337 فلسفه _ 

 278 ات و دانش شناسی  )کارشناسی ارشد (علم اطالع 338 فن آوري اطالعات سالمت _ 

 279 علم سنجی )کارشناسی ارشد ( 339 فن آوري اطالعات سالمت)كارشناسي ارشد( _ 

 281 علوم 341 فن آوري زيستي مواد غذايي  _ 

 281 علوم اجتماعي 341 فن آوری تصویربرداری پزشکی )کارشناسی ارشد (

 282 برنامه ريزي اجتماعي علوم اجتماعي _ 342 فوريت هاي پزشكي

 283 علوم اجتماعي _ پژوهشگري علوم اجتماعي  343 فيزيك

 284 علوم اجتماعي _ تعاون و رفاه اجتماعي 344 فيزيك _ اتمي

 285 علوم اجتماعي _ خدمات اجتماعي 345 فيزيك _ حالت جامد

 286 علوم اجتماعي _ مددكاري اجتماعي 346 فيزيك _ نظري

 287 علوم اجتماعي _ مردم شناسي 347 ته ايفيزيك _ هس

 288 علوم اجتماعي _ مطالعات امنيتي 348 فيزيك _ هواشناسي

 289 علوم اعصاب 349 فيزيك حالت جامد  _ 

 291 علوم اقتصادي _ اقتصاد اسالمي  351 فيزيك كاربردي

 291 نيعلوم اقتصادي _ اقتصاد بازرگا 351 فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك _ 

 292 علوم اقتصادي _ اقتصاد پول و بانكداري 352 فيزيك محض

 293 علوم اقتصادي _ اقتصاد حمل و نقل 353 فيزيك مهندسي _ 

 294 علوم اقتصادي _ اقتصاد صنعتي 354 فيزيک پزشکی ) دكتراي تخصصي(

 295 علوم اقتصادي _ اقتصاد كشاورزي 355 فيزيک پزشکی)كارشناسي ارشد( _ 

 296 علوم اقتصادي _ اقتصاد نظري 356 يزيوتراپي ف

 297 علوم انتظامي _  357 فيزيوتراپي ) دكتراي تخصصي(

 298 علوم آزمايشگاهي 358 فيزيوتراپي )كارشناسي ارشد( _ 

 299 علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي 359 فيزيوتراپي ورزشي )كارشناسي ارشد( _ 

 311 غذيه)كارشناسي ارشد( _ علوم بهداشتی در ت 361 فيزيولوژي
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 361 فيزيولوژي ) دكتراي تخصصي( 421 مديريت گمركي _ 

 362 فيزيولوژي )كارشناسي ارشد( _  422 مديريت مالي _ 

 363 ولوژي ورزشي ) دكتراي تخصصي(فيزي 423 مديريت هتلداري _ 

 364 قارچ شناسي 424 مديريت و برنامه ريزي

 365 قارچ شناسی پزشكي ) دكتراي تخصصي( 425 مدیریت اجرائی )کارشناسی ارشد (

 366 قارچ شناسی پزشكي )كارشناسي ارشد( _  426 مدیریت اطالعات سالمت 

 367 يكاردرماني جسمان 427 مدیریت امداد در سوانح 

 368 كاردرماني رواني 428 مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی )کارشناسی ارشد (

 369 كارشناس علوم پزشكي 429 مدیریت خدمات پرستاری )کارشناسی ارشد (

 371 كارشناسي چند رسانه اي _  431 مدیریت سالمت ایمنی و محيط زیست  )کارشناسی ارشد (

 371 كارشناسي شهرسازي _  431 مدیریت فناوری اطالعات پزشکی

 372 كارشناسي فارماكولوژي _  432 مرتع داري _ 

 373 كتابداري 433 مردم شناسي 

 374 كتابداري در شاخه پزشكي _  434 مشاوره توانبخشی

 375 كتابداري و اطالع رساني )كارشناسي ارشد( _  435 مشاوره در مامایی  )کارشناسی ارشد (

 376 كتابداري و اطالع رساني _  436 اييمشاوره و راهنم

 377 كتابداري و اطالع رساني پزشكي ) دكتراي تخصصي( 437 مطالعات اعتياد ) دكتراي تخصصي(

 378 كنترل دارو ) دكتراي تخصصي( 438 مطالعات اعتياد 

 379 کاردرمانی 439 مطالعات خانواده  _ 

 381 صصي(کاردرمانی ) دكتراي تخ 441 معارف اسالمي _ 

 381 کاردرمانی )كارشناسي ارشد( _  441 معارف اسالمي _ فلسفه اسالمي

 382 کنترل دارو )دکتری تخصصی( 442 معارف اسالمي و علوم تربيتي _ 

 383 گفتار درمانی ) دكتراي تخصصي( 443 معماري داخلي _ 

 384 گفتار درمانی )كارشناسي ارشد( _  444 مكاترونيك _ 

 385 گفتاردرماني 445 يون كشاورزي زراعي و باغي _ مكانيزاس

 386 گوشت و فرآورده هاي گوشتي _  446 مكانيك

 387 گياه پزشكي 447 توزیع و مصرف آب کشاورزی-ممهندسي فناوري آبياری

 388 گياهان دارويي 448 فراوری محصوالت شيالتی-ممهندسي فناوري شيالت

 389 مامايي)كارشناسي ارشد( _  449 روغن خوراکی صنعت-ممهندسي فناوري صنایع غذایی

 391 مامائي 451 مهندسي اپتيك و ليزر _ 

 391 محيط زيست 451 مهندسي الكترونيك

 392 مخابرات و الكترونيك دريايي _  452 مهندسي ايمني _ بازرسي فني

 393 مدارك پزشكي 453 مهندسي ايمني _ حفاظت فني

 394 مددكاري اجتماعي 454 مهندسي آب و خاك _ 

 395 مددکاری اجتماعی ) دكتراي تخصصي( 455 مهندسي بافت

 396 مددکاری اجتماعی )كارشناسي ارشد( _  456 مهندسي برق

 397 مديريت اطالعات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي( 457 الكترونيك -مهندسي برق

 398 ح طبيعيمديريت امداد در سوانح  _ سوان 458 قدرت -مهندسي برق

 399 مديريت امور امداد _  459 كنترل -مهندسي برق

 411 مديريت امور بانكي _  461 مخابرات -مهندسي برق

 411 مديريت بازرگاني _  461 مهندسي بهداشت حرفه اي 

 412 مديريت بازرگاني دريايي _ بندر و كشتيراني 462 مهندسي بهداشت حرفه اي ) دكتراي تخصصي(

 413 مديريت بازرگاني دريايي _ گمركي 463 بهداشت حرفه اي )كارشناسي ارشد( _  مهندسي

 414 مديريت بازرگاني دريايي _ مناطق ويژه 464 مهندسي بهداشت محيط

 415 مديريت برنامه 465 مدیریت پسماند )کارشناسی ارشد( -مهندسي بهداشت محيط 

تاسيسات  بهره برداری و نگهداری -مهندسي بهداشت محيط  
 شهری )کارشناسی ارشد(

466 
 مديريت بيمه _ 

416 

 417 مديريت بيمه اكو _  467 مهندسي بهداشت محيط ) دكتراي تخصصي(

 418 مديريت تلفيقي آفات _  468 مهندسي بهداشت محيط )كارشناسي ارشد( _ 

 419 مديريت توانبخشی )كارشناسي ارشد(  _  469 مهندسي پزشكي

 411 مديريت جهانگردي _  471 رباتيک پزشکی -مهندسي پزشكي

 411 مديريت حفاظت اطالعات _  471 مهندسي پزشكي )كارشناسي ارشد( _ 

 412 مديريت خدمات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي( 472 مهندسي پزشكي باليني

 413 ارشناسي ارشد( _ مديريت خدمات بهداشتي درماني )ك 473 مهندسي پزشكي بيوالکتریک )کارشناسی ارشد (

 414 مديريت خدمات بهداشتي درماني _  474 مهندسي پزشكي بيومواد )کارشناسی ارشد (

 415 مديريت دولتي _  475 مهندسي پزشكي_ بيوالكتريك ) دكتراي تخصصي(

 416 مديريت سامانه هاي اطالعاتي  _  476 مهندسي پليمر

 417 مديريت صنعتي _  477 مهندسي پليمر _ تكنولوژي و علوم رنگ

 418 مديريت عمليات امداد و نجات  _  478 مهندسي پليمر _ صنايع پليمر

 419 مديريت فرهنگي هنري _  479 مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان _ 

 421 مديريت كسب و كارهاي كوچك _  481 مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ انتقال
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 481 مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ ديتا 541 مهندسي حمل و نقل ريلي _ 

 482 _ سوئيچمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات  542 مهندسي خط و سازه هاي ريلي _ 

 مهندسي خودرو _ 
543 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ سيستم هاي تحت 
 شبكه

483 

 ICT 484مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ كاربردهاي  544 مهندسي دريا _ كشتي سازي

 485 اطالعات _ مخابرات سيارمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري  545 مهندسي دريا _ مهندسي كشتي

 486 مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ مخابرات نوري 546 مهندسي راه آهن _ خطوط

 ICT 487مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ مديريت  547 مهندسي رباتيك _ 

 488 ي _ مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزمين 548 مهندسي شهرسازي _ 

 489 مهندسي تكنولوژي الكترونيك _  549 مهندسي شيالت

 491 مهندسي تكنولوژي اويونيك _  551 مهندسي شيمي

 491 مهندسي تكنولوژي ايمني 551 مهندسي شيمي )گرايش علوم و صنايع غذايي(

 492 مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها _  552 مهندسي شيمي _ صنايع غذايي

 493 مهندسي تكنولوژي برق _   الكترونيك و ابزار دقيق 553 صنايعمهندسي 

 494 مهندسي تكنولوژي برق _  شبكه هاي انتقال و توزيع  554 مهندسي صنايع )گرايش ايمني(

 495 مهندسي تكنولوژي برق_قدرت 555 كاربردي عمران  _ شبكه هاي آب و فاضالب -مهندسي علمي 

 496 مهندسي تكنولوژي بسته بندي _  كشاورزي 556 مهندسي علوم كشاورزي _ 

 497 مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه _  557 مهندسي عمران

 498 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي _  558 مهندسي عمران  _ نقشه برداري

 499 مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات _  559 مهندسي فضاي سبز _ 

 511 مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو _  561 فن آوري اطالعات _ مهندسي 

 511 مهندسي تكنولوژي جوشكاري _  561 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه ای

بهره برداری از سيستم -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات 
 های مخابراتی

562 
 مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري _ 

512 

 513 مهندسي تكنولوژي راه داري _  563 دیتا-ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات 

 514 مهندسي تكنولوژي راه سازي _  564 مخابرات سيار-ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات 

 515 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ قالب سازي 565 مهندسي فناوري اطالعات _ امنيت اطالعات

 516 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ ماشين ابزار 566 هندسي فناوري اطالعات _ آناليز ورزشیم

 517 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ ماشين هاي زراعي و باغي 567 مهندسي فناوري اطالعات _ برنامه نویسی تحت وب

 518 ساختمان  _  مهندسي تكنولوژي 568 مهندسي فناوري اطالعات _ تجارت الکترونيک

 519 مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن  _  569 ای در شهرداریمهندسي فناوري اطالعات _ خدمات رایانه

 511 كاشي و چيني  _  -مهندسي تكنولوژي سراميك  571 مهندسي فناوري اطالعات _ رسانه

 511 ندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه _ مه 571 مهندسي فناوري اطالعات _ طراحی صفحات وب

 512 مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  _ گرايش آردي 572 شبکه های آبياری و زهکشی-مهندسي فناوري آبياری

 513 مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  _ گرايش غير آردي  573 مهندسي فناوري پليمر

 514 مهندسي تكنولوژي صنايع آرد _  574 اسب پرورش-مهندسي فناوري دامپروری

 515 مهندسي تكنولوژي صنايع چوب  _ سازه هاي چوبي 575 پرورش صنعتی طيور-مهندسي فناوري دامپروری

 516 مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي  _  576 پرورش صنعتی گاو-مهندسي فناوري دامپروری

 517 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي _  577 ری خوراک دامتوليد و فراو-مهندسي فناوري دامپروری

 518 مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي _  578 توليد و فراوری محصوالت زنبورعسل-مهندسي فناوري دامپروری

 519 مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك _  579 مهندسي فناوري زیستی مواد غذایی

 521 مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي  _  581 ری رایانهمهندسي فناوري سيستم های سخت افزا

 521 مهندسي تكنولوژي عمران  _ آب و فاضالب 581 مهندسي فناوري شبکه های کامپيوتری

 522 مهندسي تكنولوژي عمران  _ نگهداري و بهره برداري سد و شبكه 582 تک ير و پرورش آبزیان-مهندسي فناوري شيالت

 523 مهندسي تكنولوژي عمران _  آب و فاضالب 583 صيد و بهره برداری آبزیان-ناوري شيالتمهندسي ف

 524 مهندسي تكنولوژي عمران _  ساختمان هاي آبي 584 محصوالت کشاورزی-مهندسي فناوري صنایع بسته بندی

 525 ادمعدني فلزي _ مهندسي تكنولوژي فرآوري مو 585 شيرو فراورده های لبنی-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 526 مهندسي تكنولوژي كنترل _ ابزار دقيق 586 صنعت آرد-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 527 مهندسي تكنولوژي كنترل _ ساخت و توليد 587 صنعت شيرینی و شکالت-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 528 رآيندمهندسي تكنولوژي كنترل _ ف 588 صنعت قند-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 529 مهندسي تكنولوژي متالوژي  _ ذوب فلزات 589 صنعت کمپوت و کنسرو-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 531 مهندسي تكنولوژي مخابرات _ انتقال  591 فرآورده های خميری-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 531 وژي مخابرات _ سوئيچ هاي شبكه ثابتمهندسي تكنول 591 گوشت و فراورده های گوشتی-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 532 مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه  _  592 حمل و نقل شهری-مهندسي فناوري عمران

 533 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو _  593 راهسازی-مهندسي فناوري عمران

 534 مكانيك كشتي _  مهندسي تكنولوژي 594 ساختمان سازی-مهندسي فناوري عمران

 535 مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري _  595 سد و شبکه-مهندسي فناوري عمران

 536 مهندسي تكنولوژي ناوبري _  596 نقشه برداری-مهندسي فناوري عمران

 537 ر كامپيوتر  _ مهندسي تكنولوژي نرم افزا 597 مدیریت تلفيقی آفات -مهندسي فناوري گياه پزشکی

 538 مهندسي تكنولوژي هواپيما _  598 بازیافت پسماند-مهندسي فناوري محيط زیست

 539 مهندسي تكنولوژي هواشناسي _  599 کنترل آالینده ها-مهندسي فناوري محيط زیست
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 541 مهندسي توليدات دامي _  611 مهندسي فناوري مخابرات

 مقاطع مختلف رشته هاي تحصيليی اسام:  3جدول شماره ادامه 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 611 تاسيسات حرارتی برودتی-مهندسي فناوري مکانيک 661 علوم و صنايع چوب و كاغذ _ صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 

 612 ماشين افزار-مهندسي فناوري مکانيک 662 محيط زيست _  -مهندسي منابع طبيعي 

 613 ماشين آالت راهسازی و راهداری-مهندسي فناوري مکانيک 663 مديريت منابع خشك و بيابان  _  -ي منابع طبيعي مهندس

 614 مهندسي فناوري مکانيک خودرو 664 مرتع و آبخيزداري  _  -مهندسي منابع طبيعي 

مهندسي چوب و كاغذ  _ حفاظت و  -مهندسي منابع طبيعي 
 اصالح چوب

665 
 اوري مکانيک مترومهندسي فن

615 

 616 مهندسي فناوري مکانيک هواپيما 666 مهندسي چوب و كاغذ  _ صنايع خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي 
مهندسي چوب و كاغذ  _ صنايع فرآورده هاي مركب  -مهندسي منابع طبيعي 

 چوب
 617 مهندسي فيزيك 667

 618 مهندسي كامپيوتر 668 مهندسي مواد

 619 مهندسي كامپيوتر _ سخت افزار  669 واد _ سراميكمهندسي م

 611 مهندسي كامپيوتر _ نرم افزار 671 مهندسي مواد _ متالوژي استخراجي

 611 مهندسي كشاورزي 671 مهندسي مواد _ متالوژي صنعتي

 612 اقتصاد كشاورزي _  -مهندسي كشاورزي  672 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  _ 

 613 آب _  -مهندسي كشاورزي  673 ي نساجي _ پوشاكمهندس

 614 آب _ آبياري زهكشي -مهندسي كشاورزي  674 مهندسي نساجي _ تكنولوژي نساجي

 615 آب _ سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي  675 مهندسي نساجي _ شيمي نساجي و علوم الياف

 616 منابع آب آب _  -مهندسي كشاورزي  676 مهندسي نفت _ استخراج نفت

 617 ترويج و آموزش كشاورزي _ باغباني -مهندسي كشاورزي  677 مهندسي نفت _ اكتشاف نفت

 618 ترويج و آموزش كشاورزي _ خاك -مهندسي كشاورزي  678 مهندسي نفت _ بهره برداري از منابع نفت

 619 زراعت ترويج و آموزش كشاورزي _ -مهندسي كشاورزي  679 مهندسي نفت _ مخازن نفت

 621 ترويج و آموزش كشاورزي _ علوم دامي -مهندسي كشاورزي  681 مهندسي هسته اي _ پرتوپزشكي

 621 ترويج و آموزش كشاورزي _ گياه پزشكي -مهندسي كشاورزي  681 مهندسي هوا فضا  _ 

 622 اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات  _  -مهندسي كشاورزي  682 آب و فاضالب-مهندسی فناوری عمران

 623 زراعت و اصالح نباتات  _ زراعت -مهندسي كشاورزي  683 مهندسی مدیریت اجرائی 

 624 زيست فناوري )بيوتكنولوژي( _  -مهندسي كشاورزي  684 مواد دنداني ) دكتراي تخصصي(

 625 علوم باغباني _  -مهندسي كشاورزي  685 ميكروب شناسي 

 626 علوم خاك _  -مهندسي كشاورزي  686 ميكروب شناسي پزشكي

 627 علوم دامي _ دام -مهندسي كشاورزي  687 ميكروبشناسي مواد غذايي)كارشناسي ارشد( _ 

 628 علوم دامي _ طيور -مهندسي كشاورزي  688 ميكروبشناسي)كارشناسي ارشد(  _ 

 629 نايع غذايي _ تبديل مواد غذاييعلوم و ص -مهندسي كشاورزي  689 نانوفناوري پزشكی ) دكتراي تخصصي(

 631 گياه پزشكي _  -مهندسي كشاورزي  691 نانوفناوري پزشكی)كارشناسي ارشد( _ 

 631 مكانيزاسيون كشاورزي  _  -مهندسي كشاورزي  691 نانوفناوري دارويي ) دكتراي تخصصي(

 632 كشاورزي  _  مكانيك ماشينهاي -مهندسي كشاورزي  692 ناوبري و فرماندهي كشتي _ 

 633 مهندسي كشاورزي )گرايش علوم و صنايع غذايي( 693 نظارت برامور دارويي)كارشناسي ارشد( _ 

 634 مهندسي كشاورزي _ دامپروري 694 ( _ CPL&IRخلباني ) -هوانوردي 

 635 مهندسي كشاورزي _ گرايش علوم و صنايع غذائي 695 هوشبري

 636 مهندسي كشاورزي صنايع غذايي _آبزيان 696 ( _ ويروس شناسی )كارشناسي ارشد

 637 مهندسي كشتي _ موتور 697 ويروس شناسی پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 638 مهندسي كشتي سازي _  698 

 639 مهندسي ماشينهاي ريلي _  699 

 641 مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون _  711 

 641 مهندسي مديريت اجرايي _  711 

 642 مهندسي مديريت پروژه _  712 

 643 مهندسي مديريت و آباداني روستاها _  713 

 644 مهندسي معدن _ استخراج معدن 714 

 645 مهندسي معدن _ اكتشاف معدن 715 

 646 مهندسي معماري _  716 

 647 مهندسي مكانيك 717 

 648 مهندسي مكانيك _ ساخت و توليد 718 

 649 ي مكانيك _ مكانيك در طراحي جامداتمهندس 719 

 651 مهندسي منابع طبيعي 711 

 651 جنگلداري _ جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي  711 

 652 جنگلداري _ جنگلداري شهري -مهندسي منابع طبيعي  712 

 653 جنگلداري _ جنگلداري و اكولوژي جنگل -مهندسي منابع طبيعي  713 

 654 جنگلداري _ مديريت جنگلداري در پارك هاي جنگلي -بع طبيعي مهندسي منا 714 

 655 شيالت  _ بوم شناسي آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  715 

 656 شيالت  _ تك ير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  716 

 657 شيالت  _ صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  717 

 658 شيالت  _ فرآوري محصوالت شيالتي -منابع طبيعي مهندسي  718 

 659 علوم و صنايع چوب و كاغذ _ بيولوژي و حفاظت چوب -مهندسي منابع طبيعي  719 

 661 علوم و صنايع چوب و كاغذ _ خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي  721 
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره 
 دانشگاه ردیف شگاهدان ردیف

--- 
 نباشد، سایر:درصورتيکه دانشگاه یامرکزی جزءليست

 شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب 
  

 دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد 62 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -----

 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان 63 دانشكده ع.پ. و خ. اسفراین 1

 دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج 64 ده ع.پ. و خ. ايرانشهردانشك 2

 دانشگاه ع.پ. و خ. يزد 65 دانشكده ع.پ. و خ. آبادان 3

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه ----- دانشكده ع.پ. و خ. بم 4

 دانشكده بانك ملي 66 دانشكده ع.پ. و خ. بهبهان 5

 ت دبير فني دختران دكتر شريعتيدانشكده تربي 67 دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام 6

 دانشكده خبر 68 دانشكده ع.پ. و خ. تربت حيدریه 7

 دانشكده علوم اقتصادي 69 دانشكده ع.پ. و خ. خلخال 8

 دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه 71 دانشكده ع.پ. و خ. خمين 9

 دانشكده نيروي زميني 71 دانشكده ع.پ. و خ. ساوه 11

 دانشگاه اراك 72 . و خ. سرابدانشكده ع.پ 11

 دانشگاه اروميه 73 دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان 12

 دانشگاه اصفهان 74 دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر 13

 دانشگاه الزهرا)س( 75 دانشكده ع.پ. و خ. گراش 14

 دانشگاه امام حسين )ع( 76 دانشكده ع.پ. و خ. الرستان 15

 انشگاه امام صادق )ع(د 77 دانشكده ع.پ. و خ. مراغه 16

 دانشگاه ايالم 78 دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور 17

 دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس 79 دانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي ايران 18

 دانشگاه بجنورد 81 عج(…)دانشگاه ع.پ. بقيه ا 19

 دانشگاه بوشهر 81 دانشگاه ع.پ. و خ. اراك 21

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 82 اردبيلدانشگاه ع.پ. و خ.  21

 دانشگاه بيرجند 83 دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه 22

 دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( 84 دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان 23

 دانشگاه پيام نور 85 دانشگاه ع.پ. و خ. البرز 24

 دانشگاه تبريز 86 دانشگاه ع.پ. و خ. ايران 25

 دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه زنجان 87 پ. و خ. ايالمدانشگاه ع. 26

 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 88 هوازادانشگاه ع.پ. و خ.  27

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 89 دانشگاه ع.پ. و خ. بابل 28

 دانشگاه تربيت مدرس 91 دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد 29

 دانشگاه تربيت معلم اراك 91 بم دانشگاه ع.پ. و خ. 31

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 92 دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس 31

 دانشگاه تربيت معلم تبريز 93 دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر 32

 دانشگاه تربيت معلم تهران 94 دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند 33

 سبزوار دانشگاه تربيت معلم 95 دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز 34

 دانشگاه تفرش 96 دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه 35

 دانشگاه تهران 97 دانشگاه ع.پ. و خ. تهران 36

 دانشگاه جيرفت 98 دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم 37

 دانشگاه حضرت معصومه )س( قم 99 دانشگاه ع.پ. و خ. جيرفت 38

 دانشگاه خليج فارس 111 دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول 39

 دانشگاه دامغان 111 دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان 41

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 112 دانشگاه ع.پ. و خ. زابل 41

 دانشگاه رازي كرمانشاه 113 دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان 42

 دانشگاه زابل 114 دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان 43

 اه زنجاندانشگ 115 دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار 44

 دانشگاه سمنان 116 دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان 45

 دانشگاه سيستان و بلوچستان 117 دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود 46

 دانشگاه شاهد 118 دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد 47

 دانشگاه شهركرد 119 دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي 48

 باهنر كرمان دانشگاه شهيد 111 دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز 49

 دانشگاه شهيد بهشتي 111 قم–دانشگاه ع.پ. و خ. فاطميه  51

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 112 دانشگاه ع.پ. و خ. فسا 51

 دانشگاه شيراز 113 دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين 52

 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور 114 دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان 53

 دانشگاه صنعت نفت 115 خ. كردستاندانشگاه ع.پ. و  54

 دانشگاه صنعت نفت آبادان 116 دانشگاه ع.پ. و خ. كرمان 55

 دانشگاه صنعتي اروميه 117 دانشگاه ع.پ. و خ. كرمانشاه 56

 دانشگاه صنعتي اصفهان 118 دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان 57

 دانشگاه صنعتي اميركبير 119 دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد 58

 دانشگاه صنعتي بابل 121 و خ. گيالن دانشگاه ع.پ. 59

 دانشگاه صنعتي بيرجند 121 دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان 61
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان همدان 181 دانشگاه صنعتي بيرجند 121

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( سپاه محمدرسول اله  182 دانشگاه صنعتي جندي شاپور 122

 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( قزوين 183 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان 123

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان خراسان رضوي 184 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 124

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان سمنان 185 دانشگاه صنعتي سهند 125

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان سيستان وبلوچستان 186 دانشگاه صنعتي شاهرود 126

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( استان فارس 187 دانشگاه صنعتي شريف 127

 م.آ.ع.ک. امام حسين)ع( مازندران 188 دانشگاه صنعتي شيراز 128

 م.آ.ع.ک. امام رضا )ع( 189 دانشگاه صنعتي قم 129

 م.آ.ع.ک. امام مهدي )عج( 191 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 131

 م.آ.ع.ک. انجمن جوشكاري  191 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 131

 م.آ.ع.ک. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو 192 دانشگاه صنعتي همدان 132

 انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضوي م.آ.ع.ک. 193 دانشگاه عالي دفاع ملي 133

 1م.آ.ع.ک. ايالم  194 دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی 134

  2م.آ.ع.ک. ايالم  195 دانشگاه عالمه طباطبائي 135

 م.آ.ع.ک. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل 196 دانشگاه علم و صنعت ايران 136

 و بيدگلم.آ.ع.ک. آران  197 دانشگاه علوم انتظامي 137

 م.آ.ع.ک. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران 198 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 138

 م.آ.ع.ک. بازرگاني واحد تهران  199 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 139

 م.آ.ع.ک. بافق 211 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 141

 م.آ.ع.ک. بانك ملت اصفهان 211 وم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه عل 141

 م.آ.ع.ک. بانك ملت تهران 212 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري 142

 م.آ.ع.ک. بانك ملت كرمانشاه 213 دانشگاه فردوسي مشهد 143

 م.آ.ع.ک. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران 214 دانشگاه فرهنگيان 144

 م.آ.ع.ک. بلد االمين 215 دانشگاه فسا 145

 1م.آ.ع.ک. بندرعباس  216 دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان 146

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان اصفهان 217 دانشگاه قم 147

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان ايالم  218 دانشگاه كاشان 148

  م.آ.ع.ک. بهزيستي استان تهران 219 دانشگاه كردستان 149

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري 211 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان 151

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان جنوبي 211 دانشگاه گلستان 151

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان رضوي 212 دانشگاه گيالن 152

 استان سيستان و بلوچستانم.آ.ع.ک. بهزيستي  213 دانشگاه لرستان 153

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان فارس 214 دانشگاه مازندران 154

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان قزوين 215 دانشگاه محقق اردبيلي 155

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمان 216 دانشگاه مراغه 156

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمانشاه 217 دانشگاه مالير 157

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد 218 نيشابور دانشگاه 158

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان لرستان  219 دانشگاه هرمزگان 159

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان مازندران 221 دانشگاه هنر 161

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان مازندران  221 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 161

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان هرمزگان 222 دانشگاه هنر اصفهان 162

 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان همدان  223 دانشگاه واليت 163

 م.آ.ع.ک. بهزيستي برازجان استان بوشهر 224 رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 164

 م.آ.ع.ک. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستان 225 دانشگاه ياسوج 165

 ک. بهزيستي يزدم.آ.ع. 226 دانشگاه يزد 166

 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 227 مرکز آموزشی علمی کاربردی ----

 م.آ.ع.ک. پژوهش و مهندسي جوش ايران 228 م.آ.ع.ک. ابهر 167

 م.آ.ع.ک. پست تهران  229 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان اردبيل 168

 راسان رضويم.آ.ع.ک. پست خ 231 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي 169

 م.آ.ع.ک. پست مازندران 231 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان همدان 171

 م.آ.ع.ک. تحقيقات صنعتي ايران )تهران(  232 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي 171

 م.آ.ع.ک. تربيت مربي كرج 233 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان قم 172

 م.آ.ع.ک. تصميم يارتوس 234 ره كل دادگستري استان كرمانم.آ.ع.ک. ادا 173

 م.آ.ع.ک. تيران و كرون  235 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان گيالن  174

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اراك 236 م.آ.ع.ک. استانداري بوشهر 175

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اصفهان 237 م.آ.ع.ک. استانداري كرمان 176

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي انزلي 238 م.آ.ع.ک. الزهرا )س( تهران 177

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اهواز 239 1م.آ.ع.ک. الشتر  178

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بابل 241 م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان گلستان 179

   م.آ.ع.ک. امام حسين )ع( استان گيالن 181
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي سمنان )دامغان( 311 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بندرعباس  241

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان )بمپور( 312 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بيرجند 242

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي شهيد زمانپور )تهران ساوجبالح( 313 اسان شماليم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي خر 243

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي قائنات 314 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رشت 244

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي كرج 315 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رودسر 245

 ندران )تنكابن(م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي ماز 316 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زاهدان 246

 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي يزد  317 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زرند 247

 م.آ.ع.ک. جواداالئمه يزد 318 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زنجان 248

 م.آ.ع.ک. چرم تهران 319 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ساوه 249

 ست م.آ.ع.ک. حفاظت محيط زي 311 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سمنان 251

 م.آ.ع.ک. حوزه مركزي سپاه )تهران( 311 م.آ.ع.ک. سوانح طبيعي 251

 م.آ.ع.ک. حوزه هنري واحد كرمان 312 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شهركرد  252

 م.آ.ع.ک. خاتم االنبياء 313 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شيراز  253

 كاشان 17واحد  م.آ.ع.ک. خانه كارگر 314 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي فومن  254

 قائم شهر 19م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد  315 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كاشمر 255

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد اردبيل 316 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمان 256

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد اسالمشهر 317 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 257

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد تهران 318 نشگاهي گلستان م.آ.ع.ک. جهاد دا 258

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد رشت  319 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي لرستان  259

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد رفسنجان  321 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي مشهد 261

 اهدانم.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد ز 321 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي همدان  261

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد شهرقدس 322 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ياسوج 262

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد قزوين 323 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي نيم ور 263

 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد كرمان 324 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل 264

 م.آ.ع.ک. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستان 325 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل )مغان( 265

 م.آ.ع.ک. بهزيستي يزد 326 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كردستان )سنندج( 266

 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 227 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت 267

 وش ايرانم.آ.ع.ک. پژوهش و مهندسي ج 228 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان 268

 م.آ.ع.ک. پست تهران  229 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان )كاشان( 269

 م.آ.ع.ک. پست خراسان رضوي 231 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي بيرجند 271

 م.آ.ع.ک. پست مازندران 231 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج 271

 قات صنعتي ايران )تهران( م.آ.ع.ک. تحقي 232 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چابهار 272

 م.آ.ع.ک. تربيت مربي كرج 233 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري 273

 م.آ.ع.ک. تصميم يارتوس 234 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خراسان شمالي )بجنورد( 274

 م.آ.ع.ک. تيران و كرون  235 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خوزستان )اهواز( 275

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اراك 236 . جهاد كشاورزي زنجانم.آ.ع.ک 276

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اصفهان 237 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان  277

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي انزلي 238 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان )شاهرود( 278

 دانشگاهي اهوازم.آ.ع.ک. جهاد  239 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان )گرمسار( 279

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بابل 241 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان )زاهدان( 281

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بندرعباس  241 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس )شيراز( 281

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بيرجند 242 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس علي آباد  282

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي خراسان شمالي 243 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس مرودشت 283

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رشت 244 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي قزوين  284

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رودسر 245 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان  285

 آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زاهدانم. 246 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان )باغين( 286

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زرند 247 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب 287

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زنجان 248 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد 288

 وهم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سا 249 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گلستان كردكوي 289

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سمنان 251 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گيالن رشت  291

 م.آ.ع.ک. سوانح طبيعي 251 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان )اليگودرز( 291

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شهركرد  252 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان )بروجرد( 292

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شيراز  253 )خرم آباد(م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان  293

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي فومن  254 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مازندران بابلسر 294

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كاشمر 255 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي )اراك( 295

 گاهي كرمانم.آ.ع.ک. جهاد دانش 256 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي )ساوه( 296

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 257 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي هرمزگان )بندرعباس( 297

 م.آ.ع.ک. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  258 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي همدان  298

 ا غربم.آ.ع.ک. شركت توليدي پوي 259 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي خراسان رضوي )مشهد( 299

 م.آ.ع.ک. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك 361 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي خوزستان )دزفول( 311
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ک. علويجه 421 م.آ.ع.ک. شركت توليدي فرش ايران سپهر  361

362 
. شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه م.آ.ع.ک

 بندرعباس 
 م.آ.ع.ک. فارسان 422

363 
م.آ.ع.ک. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي 

 مشهد
 مازندران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ  و هنر واحد  423

 اصفهان 1م.آ.ع.ک. فرهنگ . هنر واحد  424 م.آ.ع.ک. شركت داده پردازي ايران  364

 اراك 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  425 شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيلم.آ.ع.ک.  365

 تهران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  426 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن 366

 خمين 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  427 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن اردبيل 367

 زاهدان 1.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد م.آ 428 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ البرز شرقي  368

 كرمانشاه 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  429 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ كرمان 369

 گيالن رشت  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  431 م.آ.ع.ک. شركت سهامي عام صنعتي مينو 371

 ن همدا 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  431 م.آ.ع.ک. شركت سيمان آبيك 371

 يزد 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  432 م.آ.ع.ک. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي 372

 موسيقي 11م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  433 م.آ.ع.ک. شركت صنايع غذايي قدس رضوي 373

 ان رضوي خراس 2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  434 م.آ.ع.ک. شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران  374

 مازندران 2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  435 م.آ.ع.ک. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز 375

 مازندران  3م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  436 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي آما  376

 بابل 4م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  437 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي حديد اراك 377

 تهران  5م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  438 .ع.ک. شركت صنعتي زرماكارونم.آ 378

 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد اردبيل 439 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي كوشا )كرج( 379

 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد قم  441 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي مهرام 381

 مازندران 5گ و هنر واحدم.آ.ع.ک. فرهن 441 م.آ.ع.ک. شركت فراز صنعت آيريا 381

 م.آ.ع.ک. فرهنگي هنري شهرداري تهران  442 م.آ.ع.ک. شركت فوالدين ذوب آمل فذا 382

 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي تهران 443 م.آ.ع.ک. شركت كارخانجات پارس الكتريك 383

 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي مشهد 444 م.آ.ع.ک. شركت گز سكه عتيق 384

 م.آ.ع.ک. كارآموزان چالوس 445 .آ.ع.ک. شركت گسترش انفورماتيك ايران م 385

 م.آ.ع.ک. كاربردي جهاد كشاورزي قم 446 م.آ.ع.ک. شركت ملي نفت كش ايران 386

 م.آ.ع.ک. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز 447 م.آ.ع.ک. شركت مهركام پارس تهران 387

388 
صنايع الستيك م.آ.ع.ک. شركت مهندسي و تحقيقات 

 تهران
 م.آ.ع.ک. كازرون 448

 م.آ.ع.ک. كانون سردفترداران و دفتر ياران 449 م.آ.ع.ک. شركت هپكو )اراك( 389

 م.آ.ع.ک. كنگان 451 م.آ.ع.ک. شهرداري خرم آباد  391

 م.آ.ع.ک. كيش 451 م.آ.ع.ک. شهرداري قم  391

 2 م.آ.ع.ک. گچساران 452 م.آ.ع.ک. شهرداري مشهد  392

 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي ايران خودرو 453 م.آ.ع.ک. شهرداري مهاباد 393

 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي صفا 454 م.آ.ع.ک. شهرداري هاي استان اصفهان 394

 م.آ.ع.ک. گروه كارخانجات پارت الستيك 455 م.آ.ع.ک. شهرداري هاي شيراز  395

 انم.آ.ع.ک. گلپايگ 456 م.آ.ع.ک. شهرداري ورامين 396

 م.آ.ع.ک. گلدشت كالردشت 457 م.آ.ع.ک. شهيد چمران فاوا 397

 2م.آ.ع.ک. گنبد كاووس  458 م.آ.ع.ک. شهيد دستوره تهران 398

 م.آ.ع.ک. الرستان 459 م.آ.ع.ک. شهيد محالتي قم  399

 م.آ.ع.ک. ماشين سازي اراك 461 م.آ.ع.ک. شهيد مطهري 411

 مالك اشتر اصفهان م.آ.ع.ک. 461 م.آ.ع.ک. شيروان 411

 م.آ.ع.ک. مالك اشتر تهران 462 م.آ.ع.ک. صنايع دستي اردبيل 412

 م.آ.ع.ک. مالياتي اصفهان 463 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان تهران  413

 م.آ.ع.ک. مالياتي اهواز 464 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان مركزي 414

 ياتي زاهدانم.آ.ع.ک. مال 465 م.آ.ع.ک. صنايع دستي سنندج 415

 م.آ.ع.ک. مالياتي قم 466 م.آ.ع.ک. صنايع دستي الجين همدان  416

 م.آ.ع.ک. مالياتي مشهد 467 م.آ.ع.ک. صنايع دستي نقش جهان اصفهان 417

 م.آ.ع.ک. مباركه 468 م.آ.ع.ک. صنايع دفاعي زرين شهر 418

 ام.آ.ع.ک. مجتمع هوا دري 469 م.آ.ع.ک. صنايع غالت قائم)عج( 419

 م.آ.ع.ک. مخابرات تهران 471 م.آ.ع.ک. صنايع و معادن قم  411

 م.آ.ع.ک. مخابرات كرمان 471 م.آ.ع.ک. صنعت غذا )عاليزاد( 411

 م.آ.ع.ک. مديريت صنعتي شيراز 472 م.آ.ع.ک. صنعت غذا تربت جام 412

 شگران بنيادم.آ.ع.ک. مطالعات و مشاوره سياحتي گرد 473 م.آ.ع.ک. صنعت غذاي تهران  413

 م.آ.ع.ک. معاونت توسعه مديريت و پشتيباني آستان قدس رضوي 474 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي بندرعباس  414

 م.آ.ع.ک. مالير 475 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي تهران  415

 م.آ.ع.ک. منابع طبيعي دكتر جوانشير 476 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي مشهد  416

 م.آ.ع.ک. مهران 477 شكي كوارم.آ.ع.ک. علوم پز 417

 م.آ.ع.ک. ميبد 478 م.آ.ع.ک. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس 418

 م.آ.ع.ک. ميراث بيستون 479 م.آ.ع.ک. علوم و فنون فارابي 419

 م.آ.ع.ک. ميراث خراسان رضوي 481 م.آ.ع.ک. علوم و فنون قزوين 421
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 يا موسسه آموزش عالي: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.ح.ا. باختاااار 541 م.آ.ع.ک. ميراث هگمتانه 481

 م.ح.ا. بحرالعلوم 542 م.آ.ع.ک. ميرزا كوچك خان رشت 482

 م.ح.ا. برآیند 543 م.آ.ع.ک. نجف آباد 483

 م.ح.ا. بزرگمهر 544 م.آ.ع.ک. نهبندان 484

 م.ح.ا. بصير آبيک 545 م.آ.ع.ک. ني ريز 485

 م.ح.ا. بع اااات 546 م.آ.ع.ک. نيرو محركه 486

 م.ح.ا. بنيان 547 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي خراسان رضوي 487

 م.ح.ا. بهااار 548 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي كرمانشاه 488

 م.ح.ا. بهاران 549 م.آ.ع.ک. هتلداري و جهانگردي پرديسان 489

 م.ح.ا. بهمنيار 551 م.آ.ع.ک. هرند 491

 م.ح.ا. بينالود 551 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان كرمان 491

 م.ح.ا. بيهق 552 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان همدان  492

 م.ح.ا. پارس 553 هرمزگان )بندرلنگه(  1م.آ.ع.ک. واحد  493

 م.ح.ا. پارسا 554 م.آ.ع.ک. واحد آموزشي گيالن  494

 م.ح.ا. پارسيان  555 اوهم.آ.ع.ک.بندرسازان گن 495

 م.ح.ا. پاسارگاد 556 م.آ.ع.ک.جهاد كشاورزي مازندران ساري 496

 م.ح.ا. پرتو 557 موسسه غير انتفاعی ----

 م.ح.ا. پردیسان 558 م.ح.ا. ابرار 497

 م.ح.ا. پرندک 559 م.ح.ا. ابن یمين 498

 م.ح.ا. پژوهش صنایع ایران  561 م.ح.ا. اترک 499

 م.ح.ا. پلدختر 561 . اثيرالدین ابهری م.ح.ا 511

 م.ح.ا. پویا 562 م.ح.ا. اجتهاد 511

 م.ح.ا. پویش 563 م.ح.ا. احرار 512

 م.ح.ا. پویندگان 564 م.ح.ا. ادیان و مذاهب  513

 م.ح.ا. پيام گلپایگان   565 م.ح.ا. ادیب مازندران  514

 م.ح.ا. پيشتازان 566 م.ح.ا. ادیبان  515

 م.ح.ا. پيوند 567 ا. ارسم.ح. 516

 م.ح.ا. تابران  568 م.ح.ا. ارشاد دماوند 517

 م.ح.ا. تابناک 569 م.ح.ا. ارم 518

 م.ح.ا. تاکستان 571 م.ح.ا. اروندان 519

 م.ح.ا. تجن 571 م.ح.ا. استرآباد 511

 م.ح.ا. تعالی 572 م.ح.ا. اسرار 511

 م.ح.ا. تفتان 573 م.ح.ا. اسوه 512

 م.ح.ا. تميشان 574 . اشراقم.ح.ا 513

 م.ح.ا. توحيد 575 م.ح.ا. افاق 514

 م.ح.ا. توران 576 م.ح.ا. افضل کرمانی 515

 م.ح.ا. تاوس 577 م.ح.ا. اقبال الهوری 516

 م.ح.ا. ثامن 578 م.ح.ا. اکباتان 517

 م.ح.ا. جابربن حيان 579 م.ح.ا. البرز 518

 م.ح.ا. جامی 581 م.ح.ا. الغدیر 519

 م.ح.ا. جاوید 581 م.ح.ا. المهدی  521

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی اردبيل 582 م.ح.ا. الوند 521

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی اردکان 583 م.ح.ا. اميد نهاوند 522

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی اشکذریزد 584 م.ح.ا. اميرالمومنين 523

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی اصفهان   585 م.ح.ا. امين  524

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی اهواز )خوزستان( 586 م.ح.ا. اندیشمند 525

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی رشت و فومن  587 م.ح.ا. اهل بيت  526

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی کاشمر 588 م.ح.ا. ایران زمين 527

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی کرمانشاه 589 م.ح.ا. ایرانيکا 528

 دانشگاه مفيد )دارالعلم(م.ح.ا.  591 م.ح.ا. ایساتيس 529

 م.ح.ا. دانشوران  591 م.ح.ا. ایوانکی  531

 م.ح.ا. دز 592 م.ح.ا. آبا 531

 م.ح.ا. دنا 593 م.ح.ا. آبادانی و توسعه روستاها 532

 م.ح.ا. دیلمان  594 م.ح.ا. آباده  533

 م.ح.ا. راغب اصفهانی 595 م.ح.ا. آپادانا 534

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی همدان  596 م.ح.ا. آذرآبادگان 535

 م.ح.ا. جهاد دانشگاهی یزد 597 م.ح.ا. آرادان 536

 م.ح.ا. جواد یزد 598 م.ح.ا. آفرینش 537

 م.ح.ا. حافظ  599 م.ح.ا. آمل  538

 م.ح.ا. حکمت    611 م.ح.ا. آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد 539

   م.ح.ا. آیندگان 541
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4ل شماره جدوادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.ح.ا. شاهرود 661 م.ح.ا. حکمت رضوی 611

 م.ح.ا. شرق گلستان 662 م.ح.ا. حکيم جرجانی 612

 م.ح.ا. شفق 663 م.ح.ا. حکيم نظامی 613

 م.ح.ا. شمال  664 م.ح.ا. حکيمان 614

 ح.ا. شمسم. 665 م.ح.ا. خاتام  615

 م.ح.ا. شهاب دانش 666 م.ح.ا. خاوران  616

 م.ح.ا. شهریار 667 م.ح.ا. خراسان  617

 م.ح.ا. شهيداشرفی اصفهانی 668 م.ح.ا. خرد 618

 م.ح.ا. شهيدرضایی 669 م.ح.ا. خزر 619

 م.ح.ا. شي  بهایی 671 م.ح.ا. خوارزمی 611

 م.ح.ا. صالحان 671 م.ح.ا. خيام  611

 م.ح.ا. صائب 672 ا. دارالفنونم.ح. 612

 م.ح.ا. صبا 673 م.ح.ا. دانش پژوهان سپاهان 613

 م.ح.ا. صبح صادق  674 م.ح.ا. دانشستان 614

 م.ح.ا. صدرالمتالهين )صدرا( 675 م.ح.ا. دانشکاه بين المللی چابهار 615

 م.ح.ا. صفاهان 676 م.ح.ا. دانشکده اصول الدین 616

 م.ح.ا. صنعتی فوالد  677 لهيات و معارف اسالمی )هدی(م.ح.ا. دانشکده ا 617

 م.ح.ا. صنعتی قائم 678 م.ح.ا. دانشکده امام صادق 618

 م.ح.ا. صنعتی مازندران 679 م.ح.ا. دانشکده علوم حدیث  619

 م.ح.ا. صنعتی مراغه  681 م.ح.ا. دانشکده معارف قرانی )دارالقران( 621

 م.ح.ا. طبرستان  681 م.ح.ا. دانشگاه امام رضا 621

 م.ح.ا. طبری  682 م.ح.ا. دانشگاه علم و فرهنگ 622

 م.ح.ا. عرفان 683 م.ح.ا. دانشگاه علوم اسالمی رضوی 623

 م.ح.ا. عطار 684 م.ح.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران 624

 م.ح.ا. عقيق 685 م.ح.ا. راه دانش  625

 ءالدوله سمنانیم.ح.ا. عال 686 م.ح.ا. راهبرد شمال 626

 م.ح.ا. عالمه امينی 687 م.ح.ا. راهيان نور 627

 م.ح.ا. عالمه جعفری 688 م.ح.ا. ربع رشيدی 628

 م.ح.ا. عالمه خوئی 689 م.ح.ا. رجاء 629

 م.ح.ا. عالمه دهخدا 691 م.ح.ا. رحمان 631

 م.ح.ا. عالمه رفيعی 691 م.ح.ا. رشد دانش 631

 .ا. عالمه فيض کاشانیم.ح 692 م.ح.ا. رشدیه 632

 م.ح.ا. عالمه قزوینی 693 م.ح.ا. رفاه 633

 م.ح.ا. عالمه مجلسی 694 م.ح.ا. رودکی 634

 م.ح.ا. عالمه محدث نوری 695 م.ح.ا. روزبه  635

 م.ح.ا. عالمه نائينی 696 م.ح.ا. روزبهان 636

 م.ح.ا. علم و فن  697 م.ح.ا. زاگرس 637

 شمسم.ح.ا. علم و فناوری 698 م.ح.ا. زرندیه  638

 م.ح.ا. علم وفنااوری سپاهان  699 م.ح.ا. زرینه 639

 م.ح.ا. علوی )بدون پذیرش( 711 م.ح.ا. زنااااااد 641

 م.ح.ا. عين القضات 711 م.ح.ا. سارویه 641

 م.ح.ا. غزالی 712 م.ح.ا. ساریان  642

 م.ح.ا. غياث الدین جمشيد کاشانی 713 م.ح.ا. ساعی 643

 م.ح.ا. فاران 714 م.ح.ا. سبحان 644

 م.ح.ا. فجر 715 م.ح.ا. سبز 645

 م.ح.ا. فخر رازی 716 م.ح.ا. سبالن 646

 م.ح.ا. فخرالدین اسعد گرگانی 717 م.ح.ا. سپهر 647

 م.ح.ا. فردوس 718 م.ح.ا. سجاد  648

 م.ح.ا. فرزانگان 719 م.ح.ا. سراج  649

 ا. فرهيختگانم.ح. 711 م.ح.ا. سردار جنگل 651

 م.ح.ا. فروردین 711 م.ح.ا. سلمان 651

 م.ح.ا. فضيلت 712 م.ح.ا. سمنگان  652

 م.ح.ا. فن و دانش 713 م.ح.ا. سنااا 653

 م.ح.ا. فيض االسالم 714 م.ح.ا. سناباد 654

 م.ح.ا. قادر 715 م.ح.ا. سنایی 655

 م.ح.ا. قدیر 716 م.ح.ا. سهروردی  656

 م.ح.ا. قشم 717 تهرانم.ح.ا. سوره  657

 م.ح.ا. کادوس 718 م.ح.ا. سيلک 658

 م.ح.ا. کار )رفسنجان( 719 م.ح.ا. سينا 659

 م.ح.ا. کار )قزوین( 721 م.ح.ا. شاندیز 661
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص( 781 م.ح.ا. کار)خرمدره( 721

 مجتمع آموزش عالي جهرم 782 م.ح.ا. کارون 722

 مجتمع آموزش عالي كازرون  783 م.ح.ا. کاسپين 723

 مجتمع آموزشي عالي بناب 784 م.ح.ا. کاوش 724

 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان 785 م.ح.ا. کاویان 725

 و پژوهشي خراسان رضوي مجتمع آموزشي 786 م.ح.ا. کرمان 726

 مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب 787 م.ح.ا. کسری 727

 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس 788 م.ح.ا. کمال 728

 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان 789 م.ح.ا. کمال الملک 729

 مدرسه عالي شهيدمطهري 791 م.ح.ا. ليان 731

 ركز آموزش عالي كتابداريم 791 م.ح.ا. ماد 731

 مركز آموزش منابع طبيعي مازندران )كالرآباد( 792 م.ح.ا. مارليک 732

 موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي 793 م.ح.ا. مازیار 733

 موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  794 م.ح.ا. مجازی رایانه ای 734

735 
 م.ح.ا. مجازی فارابی

795 
موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان 

 رضوي 

 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 796 م.ح.ا. مجازی مهرالبرز 736

 موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون 797 م.ح.ا. مرکز جهانی علوم اسالمی 737

 هواشناسي و علوم جو اصفهان 798 م.ح.ا. مشاهير 738

 دانشگاه آزاد اسالمی ---- م.ح.ا. مطهر 739

 د.آ.ا.و. ابركوه 799 م.ح.ا. معصوميه 741

 د.آ.ا.و. ابهر 811 م.ح.ا. مفاخر 741

 د.آ.ا.و. اراك 811 م.ح.ا. مقدس اردبيلی 742

 د.آ.ا.و. اردبيل 812 م.ح.ا. مهدعلم 743

 د.آ.ا.و. اردستان 813 م.ح.ا. کميل 744

 د.آ.ا.و. اردكان 814 م.ح.ا. کوثااار 745

 د.آ.ا.و. ارسنجان 815 م.ح.ا. کوشيار 746

 د.آ.ا.و. اروميه 816 م.ح.ا. کااوماااش 747

 د.آ.ا.و. استهبان 817 م.ح.ا. گلستان 748

 د.آ.ا.و. اسالمشهر 818 م.ح.ا. گنجنامه 749

 د.آ.ا.و. اشكذر 819 م.ح.ا. المعی گرگانی 751

 آ.ا.و. اصفهاند. 811 م.ح.ا. لقمان حکيم 751

 د.آ.ا.و. اقليد 811 م.ح.ا. مهر اراك 752

 د.آ.ا.و. الكترونيكي )مجازي( 812 م.ح.ا. مهر آستان 753

 د.آ.ا.و. امارات متحده عربي 813 م.ح.ا. مهر کرمان 754

 د.آ.ا.و. انار 814 م.ح.ا. مهرآوران 755

 د.آ.ا.و. انديمشك 815 م.ح.ا. مهرگان 756

 د.آ.ا.و. اهر 816 نام.ح.ا. موال 757

 د.آ.ا.و. اهواز 817 م.ح.ا. مولوی 758

 د.آ.ا.و. ايذه 818 م.ح.ا. مي اق 759

 د.آ.ا.و. ايرانشهر 819 م.ح.ا. ميرداماد 761

 د.آ.ا.و. ايالم 821 م.ح.ا. ميرعماد 761

 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر 821 م.ح.ا. ميزان 762

 بادهد.آ.ا.و. آ 822 م.ح.ا. ناصرخسرو 763

 د.آ.ا.و. آذرشهر 823 م.ح.ا. نبی اکرم 764

 د.آ.ا.و. آزادشهر 824 م.ح.ا. نجف آباد 765

 د.آ.ا.و. آستارا 825 م.ح.ا. ندیشه جهرم 766

 د.آ.ا.و. آشتيان 826 م.ح.ا. نژند 767

 د.آ.ا.و. آغاجاري 827 م.ح.ا. نقش جهان 768

 د.آ.ا.و. آيت اله آملي 828 م.ح.ا. نوآوران 769

 د.آ.ا.و. بابل 829 م.ح.ا. نوبن 771

 د.آ.ا.و. بافت 831 م.ح.ا. نورطوبي)مجازي ( 771

 د.آ.ا.و. بافق يزد 831 م.ح.ا. نوین 772

 د.آ.ا.و. بم 832 م.ح.ا. نيما 773

 د.آ.ا.و. بناب 833 م.ح.ا. هاتف 774

 د.آ.ا.و. بندرانزلي 834 م.ح.ا. هدف 775

 بندرعباس د.آ.ا.و. 835 م.ح.ا. هراز 776

 د.آ.ا.و. بندرلنگه 836 م.ح.ا. هشت بهشت 777

 د.آ.ا.و. بندرماهشهر 837 م.ح.ا. هنر 778

 د.آ.ا.و. بهبهان 838 م.ح.ا. هيرکانيا 779

 د.آ.ا.و. بوشهر 839 م.ح.ا. یاسين 781

 
 

 د.آ.ا.و. بوكان 841
 

 

 

 

 

 

 



اگر سوالى داريد از مشاوران سنا بپرسيد   مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          97آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

 

54 

 

 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه دیفر

 د.آ.ا.و. شبستر 911 د.آ.ا.و. بيرجند 841

 د.آ.ا.و. شمال تهران 912 د.آ.ا.و. پارس آباد مغان 842

 د.آ.ا.و. شهر 913 د.آ.ا.و. پرند 843

 د.آ.ا.و. شوشتر 914 د.آ.ا.و. تاكستان 844

 د.آ.ا.و. شيراز 915 د.آ.ا.و. تبريز 845

 د.آ.ا.و. شيروان 916 د.آ.ا.و. تربت جام 846

 د.آ.ا.و. طبس 917 د.آ.ا.و. تربت حيدريه 847

 د.آ.ا.و. عجب شير 918 د.آ.ا.و. تفت 848

 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران 919 د.آ.ا.و. تفرش 849

 د.آ.ا.و. علوم دارویی تهران 911 د.آ.ا.و. تنكابن 851

 اصفهاند.آ.ا.و. علوم و تحقيقات  911 د.آ.ا.و. تهران شرق 851

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات تهران 912 د.آ.ا.و. تويسركان 852

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات فارس 913 د.آ.ا.و. جزيره قشم 853

 د.آ.ا.و. علي آباد كتول 914 د.آ.ا.و. جنوب تهران 854

 د.آ.ا.و. فراهان 915 د.آ.ا.و. جهرم 855

 د.آ.ا.و. فردوس 916 د.آ.ا.و. جيرفت 856

 د.آ.ا.و. فريدن 917 د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  857

 د.آ.ا.و. فسا 918 د.آ.ا.و. خارك 858

 د.آ.ا.و. فالورجان 919 د.آ.ا.و. خاش 859

 د.آ.ا.و. فيروزآباد 921 د.آ.ا.و. خدابنده 861

 د.آ.ا.و. فيروزكوه 921 د.آ.ا.و. خرم آباد 861

 د.آ.ا.و. قائم شهر 922 د.آ.ا.و. خلخال 862

 د.آ.ا.و. قائنات 923 د.آ.ا.و. خمين 863

 د.آ.ا.و. قزوين 924 د.آ.ا.و. خوراسگان 864

 د.آ.ا.و. قم 925 د.آ.ا.و. خوي 865

 د.آ.ا.و. قوچان 926 د.آ.ا.و. شهر ري 866

 د.آ.ا.و. كازرون 927 د.آ.ا.و. شهربابك 867

 د.آ.ا.و. كاشان 928 د.آ.ا.و. شهرضا 868

 د.آ.ا.و. كاشمر 929 د.آ.ا.و. شهرقدس 869

 د.آ.ا.و. كرج  931 د.آ.ا.و. شهركرد 871

 د.آ.ا.و. كرمان 931 د.آ.ا.و. شهرمجلسي 871

 د.آ.ا.و. كرمان 932 د.آ.ا.و. شهريار 872

 د.آ.ا.و. كرمانشاه 933 د.آ.ا.و. داراب 873

 د.آ.ا.و. كيش 934 د.آ.ا.و. دامغان 874

 د.آ.ا.و. گچساران 935 د.آ.ا.و. دزفول 875

 د.آ.ا.و. گرگان 936 د.آ.ا.و. دماوند 876

 د.آ.ا.و. گرمسار     937 د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران 877

 د.آ.ا.و. گلپايگان 938 د.آ.ا.و. دهاقان 878

 د.آ.ا.و. گناباد 939 د.آ.ا.و. دهدشت 879

 د.آ.ا.و. گيالن الهيجان 941 د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان 881

 د.آ.ا.و. الر 941 د.آ.ا.و. رشت 881

 د.آ.ا.و. الرستان 942 د.آ.ا.و. رفسنجان 882

 د.آ.ا.و. المرد 943 د.آ.ا.و. رودهن 883

 د.آ.ا.و. ماكو 944 د.آ.ا.و. زابل 884

 د.آ.ا.و. مباركه 945 د.آ.ا.و. زاهدان 885

 د.آ.ا.و. مجازي 946 د.آ.ا.و. زرنديه 886

 د.آ.ا.و. محالت 947 د.آ.ا.و. زنجان 887

 د.آ.ا.و. مراغه 948 د.آ.ا.و. ساري 888

 د.آ.ا.و. مركز تهران 949 د.آ.ا.و. ساوه 889

 د.آ.ا.و. مرند 951 د.آ.ا.و. سبزوار 891

 د.آ.ا.و. مرودشت 951 د.آ.ا.و. سپيدان 891

 د.آ.ا.و. مسجد سليمان 952 د.آ.ا.و. سراب 892

 د.آ.ا.و. مشهد 953 د.آ.ا.و. سروستان 893

 د.آ.ا.و. مالير 954 . سقزد.آ.ا.و 894

 د.آ.ا.و. مهاباد 955 د.آ.ا.و. سلماس 895

 د.آ.ا.و. مياندوآب 956 د.آ.ا.و. سمنان 896

 د.آ.ا.و. ميانه 957 د.آ.ا.و. سنندج 897

 د.آ.ا.و. ميبد 958 د.آ.ا.و. سوادكوه 898

 د.آ.ا.و. ميمه 959 د.آ.ا.و. سيرجان 899

 و. نائيند.آ.ا. 961 د.آ.ا.و. شاهرود 911
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 : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. نيشابور 967 د.آ.ا.و. نجف آباد 961

 د.آ.ا.و. همدان 968 د.آ.ا.و. نراق 962

 د.آ.ا.و. ورامين 969 د.آ.ا.و. نطنز)مركز آموزش( 963

 د.آ.ا.و. ياسوج 971 د.آ.ا.و. نكا 964

 د.آ.ا.و. يزد 971 د.آ.ا.و. نور 965

   د.آ.ا.و. ني ريز 966

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون5جدول شماره 

 نام شهرستان نام شهرستان

 سمنان اراك

 سنندج اروميه

 شيراز اردبيل

 شهركرد اصفهان

 قزوين اهواز

 قم ايالم

 كاشان بندرعباس

 كرمان ندبيرج

 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. غانی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع اف 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 . و نمين ممنوع می مشکين شهر

 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
غانی در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای اقامت اتباع اف

 باشد . مرزی ممنوع می

 فاقد ممنوعيت . البرز 6

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می بوشهر 7

 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. 13فاقد ممنوعيت به است ناي 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 اني در شهرستانباشد . اقامت اتباع افغطبس 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
درگزممنوع و  ریهای مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت ناداقامت اتباع افغانی در شهرستان

 است . 

 خوزستان 13

باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در اقامت اتباع افغانی درسطح استان به است ناءشهرستان گتوندممنوع مي

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، های آبادان،شهرستان

 باشد . بادان و خرمشهر بالمانع میهای آاقامت 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 بخشباع خارجي در شهرستاناقامت و تردد ات

 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 شهرستانممنوع میجاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج 

 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. رای اقامت اتباع افغانی ممنوع میبه است ناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان ب قزویا 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 اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي کرمانشاه 21

 کردستان 22
-اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان

 شهرها( مهمان باشد .) به است ناهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویرانمد 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 . در سطح استان ممنوع می اقامت اتباع افغانی 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 . امت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع میاق 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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 سمه تعاليب                    
  )توسط دانشگاه(   -----------------شماره       

 )توسط دانشگاه( -------------------تاري 
 

  1فرم شماره                    
مخصوص اعالم ميانگيا معدل تعداد واندهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 

 عالی راكز آموزشم ودانشگاهها 
 97سال  متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد

 
 
 

 -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
 

   تولد سال:م --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  

تا  -------------------رشته  97سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  -----------------فرزند ، 13/  /  

 --------------گرايش  ----------------رشته شبانه  □روزانه /□دوره كارشناسي  مقطعدر  □ 31/6/97 یا   31/11/96 □  تاري 

  .خواهم شد فارح التحصيلتا كنون، ------ارنده با تعداد واحدهاي گذ

 خواهشمندم دستور فرماييد نسبت به تایيد مراتب به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل آيد. 

 ( 19                     )شماره تلفن همراه   

 تاری  -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي 

 

 قسمت اول: توسط داوطلب تکميل شود

 .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکميل شود

 

 :بدينوسيله اعالم مي دارد

 ،13/  /     متولد سال: -----------------------كدملي:  --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------/خانم آقاي

/  /  31/11/96 □حداك ر تا تاري  -----------كارشناسي ارشد رشته  مقطعتقاضي شركت در آزمون ،م-------------فرزند 

خواهد  فارح التحصيل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------كارشناسي رشته  مقطعدر   31/6/97□

------ به حروف -----------21تا  1بر مبنای  و معدل كل واحدهاي گذرانده ------- تعداد واحدهاي گذارنده نامبرده تاكنون شد.

 مي باشد. ------------------

ه وفاقدهر گونه اعتبار ديگروارزش ترجمه شدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزگواهي صرفا" جهت اطالع آن  اين

 باشد.مي

 معاون / مدير امور آموزشي
 یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

 امضا -مهر-نام و نام خانوادگی

 
 ات: تذكر

 شود.نه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواهي ميهرگو-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،تحصيل میالفارح  31/6/97//   31/11/96الزم است دانشجوی سال آخر که حداک ر تا تاری  -3

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 
عهده 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

  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-4

  دت داده شده و نسخه دوم در پرونده داوطلب جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود.باشد،یک نسخه به داوطلب عو
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. ریتاکيد می شود مغازمان ثبت نام، تحویل دهد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیهی است شود، در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارح 31/11/96دانشجوی سال آخر که تا تاری  -6

  ور را کامل کند.تکميل نموده و مراحل مذکقبل 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 31/6/97دانشجوی 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


