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جھت دريافت  ،و اعالم نتیجه آزمونمحل ثبت نام ،انتخاب رشته اینترنتی بودن کلیه مراحل د. با توجه به یتكمیل نماي

  مراجعه شود.  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی صرفاً به سايت معتبر كلیه اطالعات
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  میبسم هللا الرحمن الرح
  

  : مقدمه
د یو ام يندگان و پژوھندگان عرصه علم و آگاھيپو يتمام يق برایتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ایبا سپاس ب     

- وسته رشتهیارشد ناپيقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يسربلند

  گردد.ير اعالم ميعھد و متخصص به شرح زمت يانسان يروین نیبا ھدف تام  ١٤٠٠سال  يگروه پزشك يھا
ھای بعدی ، اطالعیهدفترچه انتخاب رشته محلو  زمونآشرکت در  ملزم به مطالعه دقیق دفترچه راھنماي متقاضیان

بديھي است  .باشندمی و رعایت ضوابط و مقررات پذیرشسنجش آموزش پزشكي مرکز مندرج در سامانه اینترنتی 
 هھا و قوانین مربوطھا، اطالعیهدفترچهعذري مبني بر عدم اطالع از مفاد  وھرگونه ادعا  ،در صورت عدم احراز شرايط

  پذيرش لغو خواھد شد.. در صورت قبولي، حقي ايجاد نشده و کنداز داوطلب سلب مسئولیت نمیو  پذيرفته نیست
د ھستنداوطلبان ملزم .باشدسامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مي، تنھا مرجع اعالم موارد مربوطه

طور ب، یا اعالم مورد جدیداحتمالی ھرگونه تغییر  جھت اطالع ازرا  آموزش پزشكي مركز سنجش يھاهیه اطالعیكل
 ند. ينما يریگیبا دقت مطالعه نموده و پ ١٤٠٠ سال ماهآبان آخر تا  شده،بندی اعالم عالوه بر زمانھر ھفته  مرتب

 و از آدرس .البته متعاقباً به روز رسانی شد. شده استاعالم  ٣/٩/٩٩به تاریخ  ٢ منابع آزمون طي اطالعیه
 http://sanjeshp.ir   ،باشدقابل دریافت میقسمت منابع.   
  

و  -قسمت تماس با ما – http://sanjeshp.ir  مراتب را به آدرس ،داوطلبان در صورت داشتن ھرگونه سوال*** 
پاسخ داده نخواھد شد و فقط و مکاتبه تماس تلفنی ،ھیچگونه مراجعه حضوری  .ارسال نمايند بندی ذیربطدسته

ترتیب اثر ارسال شود ، حالت زیر) ٣یکی از  ( بندی درستو در دستهھایی که از طریق فرم مذکور به درخواست
  د. وشمیداده 
کد  پرداخت ھزینه، تری و اینترنتی سیستم از جمله: موارد کامپیودسته بندی پشتیبانی سایت (در رابطه با  -الف

تصحیح شماره تماس یا آدرس  ادامه روند ثبت نام،پیگیری ھزینه،کد رھگیری ثبت نام، مشکل قطعی سرور، عدم 
  ...) بروز خطا در سامانه ثبت نام وایمیل، 

  محل، ...) دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته  ضوابط آزمون (ضوابط مندرج در -ب
   )آزمون زمان آزمون ( زمان ھای مراحل مختلف -ج
  

  
  آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول

   
 شرايط عمومي : –الف  
  باشند : يو مراحل شغل يلیتحص ر در تمام ادواريزعمومی ط يشرا يدارا بایدمجاز به شركت در آزمون  نیداوطلب 

   اد به مواد مخدریو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم ییتواناو  سالمت از  يبرخوردار -١
  مختلف كشور  يمتداول در آزمونھا يط عموميه شرایواجد كل -٢
   يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ین مبياعتقاد به د -٣
  ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمھور يرفتن قانون اساسيپذ -٤
  از آنھا  يمحارب و ملحد و ھوادار يھابه احزاب و گروه يالتیتشك يعدم وابستگ -٥
  يفرینه كیشینداشتن سوء پ -٦
  ياشتھار به فساد اخالقعدم  -٧
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 ب – شرايط اختصاصي :
  باشد:شرایط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر می

  
  : يلیت تحصیوضع -١

  داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -١-١
با  ، دکتری عمومي گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب، کارشناسی ارشدینشنامه كارشناسدارا بودن دا -١-٢

 ارشــد بر اســاس مدارك مورد پذيرش ھر رشــته یھاي امتحاني كارشــناســرشــته تحصــیلی مورد تقاضــا در رشــته
شماره  مطابق امتحانی ھای داخل یا خارج از کشـور حسـب تايید وزارت بھداشـت، از یکی از دانشـگاه، ١جدول 

تا تاريخ حداکثر بر فارغ التحصــــیل  یمبن یو يا گواھ یفنآور وتحقیقات  يا وزارت علوم، یدرمان و آموزش پزشــــك
كه حداكثر تا  یدانشجويان تنھا در صورت. البته این آخر سال برای دانشجویان مربوطهتوسط دانشگاه  ٣١/٦/١٤٠٠

ــــركت در آزمون  ٣١/٦/١٤٠٠تاريخ  ــــندمیفارغ التحصــــیل شــــوند مجاز به ش که بعد از تاریخ مذکور  افرادی. باش
ریزی علوم عالی برنامهبر اســاس اعالم دبیرخانه شــورای .دیســتنمجاز به شــرکت در آزمون ن شــوند،التحصــیل فارغ

  باشد.تایید وزارت بھداشت نمی دانشگاه جامع علمی کاربردی موردھای مربوط به حوزه سالمت رشتهپزشکی،
در ھر  کنندكه طبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام ن انیداوطلب -١تبصره

دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از  ، پذیرش ومرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعالم نتايج
   ادامه تحصیل محروم خواھند شد.

پس از شرکت در آزمون  را انتخاب کرده و مجموعه امتحانی پرستاری ،دانش آموخته رشته ھوشبریبعنوان مثال اگر 
ھای رشته محل مجاز به انتخاب و تحصیل درفقط  ،در صورت داشتن سایر شرایط ،مجاز به انتخاب رشته محل شود

  .باشدمی از مجموعه پرستاریھای ویژه و ویژه نوزادان دو رشته پرستاری مراقبت
دارندگان مدرک معادل،  ،١٠/١٠/٧٩ریزی علوم پزشکی یازدھمین جلسه شورای عالی برنامهطبق مصوبه  -٢تبصره 

ی که از و ھمچنین دارندگان مدرک تحصیل در مقطع کارشناسی ١٢کل کمتر از میانگین  دارندگان، گواھی اتمام دوره
(بدلیل عدم احراز شرایط بند  باشددارای ارزش استخدامی می طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفاً 

ریزی آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چھل و سومین جلسه شورای عالی برنامه -٣-٢
  .باشندھای علوم پزشکی نمیمجاز به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ،)١٨/٥/٨٩علوم پزشکی 

شورای عالی انقالب فرھنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت  ٢٦/٨/٩٤تاریخ  ٧٧١طبق مصوبه جلسه 
اند، حسب مورد از تسھیالت مصوبه شماره ھای مذکور راه یافتهبه دوره ١٣٨١تا  ١٣٧٧فرھنگیان که طی سالھای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای ادامه تحصیل در  ٢٨/٥/١٣٩٢مورخ  ٧٧٦٣٣/٢
  شوند. مقاطع رسمی تحصیلی باالتر برخوردار می

 دانشگاه ھماندر  يلیر مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس يھادر دوره زمانھم لیعدم اشتغال به تحص -١-٣
  .  كشور يقاتیو تحق يموسسات آموزش سایر وھاي ديگر يا دانشگاه و

ھای زمان در دورهممنوعیت تحصیل ھم علوم پزشکی بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی :تبصره
  غیر حضوری (مجازی) این ممنوعیت وجود ندارد.  حضوری بوده و جھت دوره کارشناسی ارشد صرفاً جھت دوره

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از  ریزی علوم پزشکیبر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه -١-٤
با رعایت ، با دانشگاه محل تحصیل خودشود، پس از تسویه حساب ادامه تحصیل منصرف ميتحصیل محروم يا از 

  .دشرکت نمایی کارشناسی ارشد ناپیوسته تواند مجدداً در آزمون ورودی دورهمی ذیل -٥-١بند 
کلیه ، ٨/١٠/٩٩به تاریخ  شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بھداشت مین جلسها ١٧بر اساس مصوبه  -٥-١ 

چه در دانشگاه قبولی و بعد از آن،  ١٤٠٠آزمون سال شدگان دوره روزانه (رایگان) و غیر روزانه (شھریه پرداز ) پذیرفته
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، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از نکنندثبت نام کرده و چه ثبت نام 
   باشند.آزمون میشرکت در 

پرداز (غیر و شھریه )روزانهرایگان (وره دگذشته سال  دگان سنوات قبل (بجز پذیرفته شدگانشپذیرفتهکلیه  ھمچنین
 در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان قبولی باشند)که مجاز به شرکت در آزمون سال جاری نمی) روزانه

رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات دھند. بدیھی است در صورتیکه دانشجویان این امر را انصراف  ،در آزمون
  با فرد خاطی برخورد خواھد شد. 

دفترچه راھنمای سال  ضوابط براساس الزم به توضیح است ،با توجه به زمان تصویب آن -٥-١بند تکمیل در  -٦-١
در رشته شرکت نموده و پس از پذیرفته شدن ) ٩٩(سال وزارت بھداشت گذشته کسانی که در آزمون سال ، ٩٩

ساله حق  دلیل محرومیت یکه اند، بده و یا انصراف دادهکرثبت نام نرایگان بوده، عادی ھایی که تحصیل آن محل
 و بهعدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده درصورت محرز شدن  .را ندارند  ١٤٠٠آزمون  شرکت در

پذیرفته شدگان  ،٩٩دفترچه راھنمای سال طبق ضوابط  .ئت بدوي رسیدگي تخلفات آزمونھا معرفي خواھد شدیھ
مشمول محرومیت یکساله  ،مذکورر آزمون ددرصورت عدم ثبت نام یا انصراف  ٩٩آزمون سال  پردازمراکز پذیرنده شھریه

   ھستند. ١٤٠٠و مجاز به شرکت در آزمون  نبوده
: رای کمیته تقلب و تخلف، مغایرت معدل، مغایرت مدرک  ، به دلیل٩٩پذیرش در آزمون سال  افرادی که پس از  تذکر:

لغو ، ھای مورد نظر، عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد تائیدسال سابقه کار بالینی در رشته ٢تحصیلی، عدم ارائه 
  باشند. نمی ١٤٠٠اند، مجاز به شرکت در آزمون سال قبولی شده

با و مجددا  از آموزش رايگان برخوردار بوده مذکورچنانچه در مقطع  ،آموختگان مقطع كارشــناســي ارشــددانش -١-٧
ــیلي مقطع  ــماره خود (مطابق  كارشــناســيمدرك تحص ــرکت در) ١جدول ش ــی ش ــته متقاض  این آزمونھای رش

  باشند. يمملزم به پرداخت شھريه ، این آزمون رایگان ھایرشته محلدر صورت قبولی در  ،باشندمی
ھای ، در صـــورت پذیرش در رشـــته محلاندرایگان برخوردار نبودهاز آموزش  ،در صـــورتیکه در مرحله ارشـــد قبلی

  باشند.رایگان، ملزم به پرداخت شھریه نمی
شته صیلی كه مدرك ی ھايدر ر شرکت در آزمون، مورد پذيرش تح سجھت  شنا شد یكار شده (مطابق  اعالم ار

 رایگانکه تحصیل در آنھا  ھاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،جدول مدارك تحصیلي مورد پذيرش آزمون ھر دوره)
 .باشندیمنملزم به پرداخت شھريه در رشته پذيرفته شده  باشد،می

  د.ينمایاعطا نم يلیارشد بورس تحص سیان مقطع كارشنايك از دانشجويچ یبه ھ، وزارت بھداشت-٨-١
  .باشدمی هھای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه -٩-١
-شوراي عالي برنامهجلسه امین  ٤٣بر اساس آيین نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب  -١٠-١

باشد. بنابراين تمام وقت مي ،تحصیل در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته ،١٨/٥/٨٩تاريخ  ريزي علوم پزشكي
  باشد.ھرگونه اشتغالي غیر از تحصیل براي دانشجو ممنوع مي

قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قید و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصیل دريافت و  ،داوطلبان شاغل
  ائه نمايند. آنرا نزد خود نگھدارند تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه ار

ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نیروی انسانی ھم زمان با بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه تذکر:
  باشد.تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی

سال سابقه كار بالیني با  ٢ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -١١-١
ھاي در بخش ،١جدول شماره ھای امتحانی مجموعه پرستاریرشتهبرخی از مورد پذيرش براي  مدرك كارشناسي

- ضروري مي ،یکلیه داوطلبان متقاضبرای جھت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد  بالیني و بیمارستاني

در ھاي بالیني بیمارستان خصوصي و يا مربوط به گذراندن دوره طرح نیروي انساني اگر اين سابقه در بخشباشد. 
نامه استعداد درخشان . داوطلبان واجد شرايط استفاده از آيینباشدمیبیمارستان باشد قابل قبول  ھاي بالینيبخش
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 بالفاصله پس از فراغت از تحصیلتوجه به لزوم سابقه خدمتي فوق الذكر (مطابق ضوابط اعالم شده)،  دقت نمايند با
  باشند. ینم ھارشته اينو تحصیل در  انتخابواجد شرايط 
  تذكر مھم:

ھرگونه  داشته باشند. یسال سابقه كار بالین ٢بايست مي ٣١/٦/١٤٠٠تاريخ تا حداقل واجدين شرايط  -١
   .سال اعالم شده قابل پذيرش نخواھد بود٢كسري خدمت بالیني از مدت 

  باشد. یمورد تايید نم یو يا پست كاردان ی،يا با مدرك كاردانیخدمت در مراكز غیربالین سوابق-٢
، کسب ٢٤/٩/٩٩بر اساس شانزدھمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بھداشت به تاریخ  -١٢-١

   باشد.از نمره کل آزمون(کتبی) با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی می %٣٠حداقل 
 ،٢١/١٢/٩٥ھای تحصیالت تکمیلی جلسه شورای سنجش وپذیرش دانشجو در دوره پنجمیناساس مصوبه بر -١٣-١ 

بر اساس مصوبات نوزدھمین جلسه نشست  .شودمیمقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال معدل 
(کارشناسی) با  ، سوابق تحصیلی مقطع قبلی٢٢/١٢/٩٥، بھداشت و تخصصی شورای آموزش علوم پایه پزشکی

   شود.در نظر گرفته می %٢٠سھم 
را در فرم ثبت نام درج نمایند. در  دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و دوره کاردانیالزم است داوطلبان معدل 

- باشد، میکه مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می ١ھایی که طبق جدول شماره رشته

  مقاطع تحصیلی باالتر( کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و...) نیز درج شود.بایست معدل 
بدیھی است پس از پذیرش در آزمون، در صورت مغایرت معدل در اطالعات ارائه شده توسط داوطلب با معدل مندرج 

   شود.وطلب لغو شده و به مدت یکسال محروم از شرکت در آزمون بعدی میدر اصل مدارک، قبولی دا

دارای مدرک کارشناسی با  آموختگاندانش بر اساس اعالم مرکز خدمات آموزشی وزارت بھداشت، -١٤-١
سھمیه بومی و مناطق محروم و متعھدین دارای سند محضری خاص، پس از اتمام تعھدات خود و یا یک برابر 

  باشند.و نیم تعھد سپری شده مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد می

 یعلوم پزشكی ريزبرنامه یعال یكارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب شورا نامه آموزشي دورهاساس آئینبر -١٥-١
  باشد.یارشد ناپیوسته ممنوع م یتحصیل در دوره كارشناسمحل  یيا جابجاي ھر گونه انتقال، تغییر رشته و

آموزش عالی، قانون سنجش و  ھا و موسساتدر تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاه-١٦-١
مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای سنجش  ١٨/١٢/٩٤ای تحصیالت تکمیلی مصوب ھپذیرش دانشجو در دوره

  و پذیرش تحصیالت تکمیلی جاری خواھد بود.
  

  : يعموم فهیت وظیوضع -٢
 داوطلبان مرد كه در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  بر اساس مندرجات سازمان وظیفه

م پذيرش كنند، الزم است به ھنگاشركت مي ١٤٠٠ناپیوسته سال  ھای گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره
و مقررات وظیفه ، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعیت مشمولیت )و ثبت نام  در دانشگاه (قبولي قطعي

  در غیر اين صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواھند بود.،عمومي دارا باشند
 .ھوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -١-٢
 .ايثارگران و موارد خاص) پزشكي، (كفالت،ھوشمند  دارابودن كارت معافیت دايم -٢-٢
  و قبل از آن به شرط اينكه تغییر سن نداده باشند. ١٣٥٢متولدين سال  -٣-٢
داراي برگ آماده به خدمت بدون غیبت (در سنوات مجاز تحصیلی) التحصیل مقطع کارشناسی فارغمشموالن  -٤-٢

 .كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد
در صورت عدم  باشد،دانشگاه ميدر یا پذیرش افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي  –تبصره 

درصورت قبولي  این افرادالزم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. تمدید موعد اعزام، 
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دامه تحصیل از خدمت ترخیص خواھند شد. در غیر اين صورت ، جھت اه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدر دانشگا
  غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواھند بود.

 ٢و  ١(وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصیلي ٣١/٦/١٤٠٠دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -٥-٢
 شوند.فارغ التحصیل مي قانون خدمت وظیفه عمومی) ٣٣ماده 

فارغ التحصیالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصیلي فارغ التحصیل شده و از تاريخ فراغت از  -٦-٢
  و وارد غیبت نشده باشند.بیش از يك سال سپري نشده  تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشدآنھا تحصیل 

گواھي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام ھا با ارائه خانهھا و يا وزارتكاركنان متعھد خدمت در سازمان -٧-٢
 براي ادامه تحصیل. هاجرايي سازمان مربوط

 ادامه تحصیل. یبرا هموافقت سازمان مربوط اشتغال به خدمت و یارائه گواھ مسلح با یوھارشاغل نی كاركنان پايور-٨-٢
 حوزه.ب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافیت تحصیلي طالّ  -٩-٢

ه خراسان و اصفھان تأيید نمايند كه طلبه ه يا مركز مديريت حوزه علمیّ ھاي علمیّ شرطي كه مركز مديريت حوزه* به 
زات آن در دانشگاه نیز تحصیل كند، با ھمان معافیت تحصیلي قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موا

ای ه علمیه، معافیت تحصیل طلبهبدیھی است ھر موقع حوز. بالمانع است، اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه حوزه
را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت 

 اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در ھر ترم تحصیلي بايد موافقت نامه حوزه علمیهتحصیلی دانشگاھی است. 
  را ارائه نمايند. و معافیت تحصیلی حوزوی مربوط 

  .) در مدت اعتبار آن(پزشكي، كفالت و يا ... بدون غیبت ھولو گرام دار برگه معافیت موقت یمشموالن دارا -١٠-٢
و به شرط داشتن  غیبت اولیه کارشناسی فاقد قطعم التحصیلفارغسربازان در حال خدمت)(كاركنان وظیفه  -١١-٢

  سایر شرایط استفاده از معافیت تحصیلی.
باشند یرسد مجاز به شركت در آزمون میبه اتمام م ٣١/٦/١٤٠٠كه خدمت آنان تا تاريخ  یاوظیفهكاركنان  تبصره:

  . و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواھي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند یلیكن بايد پس از قبول
الزاماً یک بار  (ابالغ قانون جدید وظیفه عمومی) ٢٢/٨/٩٠ز تاريخ اچنانچه بدون غیبت دانشجويان انصرافي  -٢١-٢

ھمچنین از تاريخ انصراف بوده باشد و  سنوات تحصیلی اولیهدر  تاريخ انصراف آنانو  انصراف از تحصیل داده باشند
  نشده باشد. یتا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بیش از يك سال سپر یآنان در دانشگاه و رشته قبل

  :   تذكر
 یتحصیلمعافیت ، در دانشگاه یباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولیمشموالن غايب مجاز به ادامه تحصیل نم)١

 باشند.آنان نمي ھا مجاز به ثبت نام ازبراي آنان صادر نگرديده و دانشگاه
  باشند.مجاز به ادامه تحصیل نمی اخذمعافیت دائم، يا تا پايان خدمت دوره ضرورت و ھادانشگاه یدانشجويان اخراج)٢
  باشند.در این مقطع نمیمجدد دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مشمول ) فارغ التحصیالن ٣
   .باشدیارشد ناپیوسته حداكثر سه سال م یدر مقطع كارشناس یتحصیل سنوات) ٤
، ناپیوسته مقطع کارشناسی ارشد بایست جھت اخذ معافیت تحصیلیھا میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه)٥

شھرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه  ١٠تر پلیس +ادفیکی از به مقطع فوق درخواست معافیت تحصیلی با برگ 
  آنھا ممانعت به عمل خواھد آمد.ادامه تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل در غیر اینصورت مجاز به . نمایند

  
       راپزشكان :یقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولین  -٣

ــــی ٢٣/١٠/٩٧-د /٥٤٠٢/٥٠٠بر اســـــاس ابالغ  مطابق نامه   ،وزارت بھداشـــــت مشـــــاور محترم معاونت آموزش
؛ به جھت اعطای تســــھیالت بھداشــــتوزارت  معاون محترم توســــعه مدیریت و منابع ١٩/١٠/٩٧ -د /١٦٥١/٢٠٧

نامه آئین ٣و  ٢کمیسیون موضوع مواد  ٢٧/٩/٩٧التحصیالن، به استناد مصوبه مورخ جھت ارتقاء سطح علمی فارغ
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خدمت پزشـــکان و التحصـــیالن مشـــمول قانون ئی قانون خدمت پزشـــکان و پیراپزشـــکان ،ادامه تحصـــیل فارغاجرا
بالمانع  اشاره شده، کارشناسی ارشد قبل از انجام خدمات موضوع قانون به کارشناسیدر مقاطع پیراپزشکان 

باشــــد. ضــــمناً مشــــمولین در حین انجام خدمات قانونی مذکور نیز در صــــورت قبولی در آزمون مقطع باالتر، می
  توانند پس از اقدام به توقف طرح، ادامه تحصیل دھند.  می
     
  تعھدات: -٤

   .ان اقدام به اخذ تعھد خواھد نمودرفته شدگيضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذرنده بر اساس يدانشگاه پذ
  
  ط  استفاده از آنھا:يمختلف و شرا يه ھایسھم  -٥

 مھلت ويرايش اطالعات آخرینپس از اتمام  ه آزمونیر سھمییتغ .نديه خود دقت نماین در انتخاب سھمیداوطلب
  .داوطلب)رش يا عدم پذيو  شريپذ: صورت در ھر( باشدیر نميپذك از مراحل آزمون امكاني چیدر ھ ،سھمیه
    رزمندگان و ایثارگران. -٢      آزاد-١ : از عبارتست قانون برقراری عدالت آموزشیبر اساس انتخابي  یھاسھمیه

  سھمیه بومی مناطق محروم -٣
توسط مراجع ذیربط و ابالغ جھت اجرا،  ونه تغییرگ ھا بر اساس قوانین و ضوابط موجود بوده و در صورت ھرسھمیه

  از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، اطالع رسانی خواھد شد.
نامه بر اساس آیینبر ظرفیت پذيرش  اضافه %١٠بصورت  با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي استعداد درخشان 

واجد  ضیدر صورت وجود فرد متقا ،استعداد درخشاننامه مربوط به آيیناضافه ظرفیت . شودپذیرش میمربوطه 
در صورتیكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفیت  تكمیل خواھد شد. ،از سوی دانشگاه شرايط معرفي شده

بایست در فرم ثبت نام یکی این افراد می تكمیل نخواھد شد. در آن رشته، استعداد درخشان آن دانشگاه اضافه
  .توانند سھمیه بومی مناطق محروم رانیزانتخاب نمایندمیوآزاد یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب نماینداز دو سھمیه 
راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته ھای متاسفانه داوطلبان ھر آزمون، بدون توجه به مفاد دفترچه بسیار مھم:

مقایسه  ،ھای گذشتهدورهداوطلب ھم سطح خود در رتبه و نمره نسبت به  رامحل، نمره و رتبه آزمون خود 
ھا بخصوص در رابطه با شود مفاد دفترچهد. لذا تاکید میناحتمال قبولی در مراکز مورد نظر را دارو  دننمایمی

  ھای گذشته خودداری شود.با دورهرتبه و نمره و ظرفیت دقیقاً مطالعه شده و از مقایسه  ھاسھمیه
 
با توجه به اینکه . باشندفاقد سھمیه رزمندگان و ایثارگران، دارای سھمیه آزاد می داوطلبانسھمیه آزاد:  -١-٥

-٥بند  اترتذککلیه  بهالزاماً رزمندگان و ایثارگران وجود دارد، داوطلبان سھمیه آزاد  -سھمیه آزاد  ٢در آزمون فقط 
  نمایند.توجه سھمیه رزمندگان و ایثارگران  -٢
  
   :و ایثارگران  رزمندگانسھمیه  -٢-٥

  .باشدمیحضور داوطلبانه در جبھه دارای که  خود فرد رزمنده - رزمندگان -١شامل:
امور  و شھید ایثارگران جامعه ھدف بنیاد رسانی بهجامع خدمت براساس قانونافرادی که  - ایثارگران -٢          
جمھوری اسالمی و  اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی برنامه پنجساله ششم توسعه قانون ٩٠و ماده  ایثارگران
   .مشمول استفاده از این سھمیه ھستند تبصره آن

قانون برنامه  ٩٠و ماده  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه آن گزینش داوطلبان بر اساس: ١تذكر 
که به شرح زیر  باشد.می آنجمھوری اسالمی و تبصره  پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی

  انجام خواھد شد:
  زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانھر رشته محل از ظرفیت پذیرش  %٢٥ -الف
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بیست  انو ھمسر جانباز انفرزند ،آزادگانو ھمسر  انفرزند گان،آزاد ان،جانباز و ھمسر شاھد، انفرزند -١-الف
  ھر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -و باالتر )%٢٥و پنج درصد (

  رشته محل ھر آزاد گزینش علمینمره  %٨٠شرط کسب حدنصاب  به-باشدمیرزمنده  ،داوطلب خود -٢-الف
  زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانھر رشته محل  از ظرفیت پذیرش  %٥ -ب

 علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به - %٢٥ جانباز کمتر از فرزند و ھمسر - %٢٥ کمتر از جانباز -١-ب
   ھر رشته محل آزاد گزینش

 %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -ماه حضور داوطلبانه در جبھه ٦با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  ھمسر -٢-ب
  ھر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره 

 در سھمیه رزمندگان )و ھمچنین پذیرش نھایی (مجاز به انتخاب رشته محل شدن يكي از شرايط سنجش : ٢ تذكر
 باشد.ميرشته محل و در ھنگام پذیرش نھایی  در ھر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  كسب حدنصاب و ایثارگران

 حد نصاب الزمعدم كسب باشد ولي بدلیل  رزمندگان و ایثارگران در سھمیه ١ممكن است فردي حائز رتبه البته 
  پذيرفته نشود.

  شود. حد نصاب سھمیه رزمندگان و ایثارگران در ھر مرحله از آزمون اعمال می : ٣ تذكر
و ھمسر  %٢٥سھمیه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %٥تکمیل نگردد و  %٢٥در صورتی که سھمیه  :٤ تذكر

ماه حضور داوطلبانه در جبھه، پاسخگوی  ٦رزمندگان با حداقل و فرزندان  و ھمسر %٢٥و فرزندان جانبازان کمتر از 
و ھمسر  %٢٥مذکور به جانبازان زیر  %٥مازاد بر  %٢٥متقاضیان واجد شرایط نباشد، ظرفیت خالی باقی مانده 

 داوطلبانه در ماه حضور ٦با حداقل و جھادگر وزارت جھاد کشاورزی فرزندان و ھمسران رزمنده  %٢٥و فرزندان زیر 
و اگر بازھم این ظرفیت تکمیل نشود ظرفیت خالی باقیمانده  جبھه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواھد یافت.

در صورت عدم كسب . به عبارتی (در کلیه مراحل کسب حد نصاب الزامی است)یابد به سھمیه آزاد اختصاص می
ظرفیت  ،، طبق قانونو ایثارگران سط رزمندگانعدم تکمیل ظرفیت توو  و ایثارگران نمره حدنصاب توسط رزمندگان

  يابد.سھمیه آزاد اختصاص مي ، بهتخصیصی این سھمیه
ت تکمیلی به ھای تحصیالبر اساس مصوبه دھمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره : ٥تذكر 
اختصاص ، در صورتی در ھر کدرشته محلرزمندگان و ایثارگران  %٢٥و  %٥ظرفیت سھمیه ، ١٨/١٢/٩٧تاریخ 

و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر  باشدحاصل ضرب سھم در ظرفیت وجود داشته یابد که امکان گرد کردن ریاضی می
عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواھد ه ) باشد. بنیم( ٥/٠از 

  .شد
اختصاصی بیش از تعداد ظرفیت پذيرش  و ایثارگران حدنصاب سھمیه رزمندگاننمره حائز اگر تعداد افراد  : ٦ تذكر 
صورت به اندازه ظرفیت موجود پذیرش ظرفیت و به ترتیب اولویت نمره،  به تعدادراساس ضريب مربوطه باشد، ب
  پذيرش نخواھد شد. یپذيرد و ھیچگونه ظرفیت اضافیم

پس از تكمیل ظرفیت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نمايد، چنانچه داوطلب سھمیه رزمندگان و ایثارگران  : ٧تذکر 
  واجد اولويت پذيرش نخواھد بود.

آيین نامه اجرايي قانون ايجاد تسھیالت براي ورود رزمندگان و جھادگران داوطلب  ١٠ماده  ١طبق تبصره  : ٨تذكر 
و به نسبت  ١نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  ،به دانشگاھھا و موسسات آموزش عالي یبسیج

  گردد.یاعمال  م و جبھه فرد محاسبه در مدت حضور
در  یموفق به كسب نمره قبول و ایثارگران كنندگان سھمیه رزمندگاندر صورتي كه ھر يك از شركت : ٩تذكر 

  محسوب خواھد شد. آزادسھمیه ، سھمیه آزاد گردد
نظر گرفتن نمره رزمندگي صورت بدون در ،در سھمیه آزاد و ایثارگران سھمیه رزمندگان داوطلبانسنجش  : ١٠تذكر 

   پذيرد.مي
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ھای تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :١١تذكر 
، حق با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران روزانه (غیر شھریه پرداز)دوره  پذیرفته شدگان، ١٨/١٠/٩٥مورخه 

   ندارند. ھای بعدی این مقطع رااستفاده مجدد از این سھمیه در آزمونھای سال
ھای تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :١٢تذكر 

، با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران ھای غیر روزانه (شھریه پرداز)دوره شدگانپذیرفته ، ١٨/١٠/٩٥مورخه 
ھای سال دیگر مجاز به استفاده مجدد از این سھمیه در آزمون یک باردر صورت انصراف از رشته قبولی، منحصراً 

   باشند.ھای بعدی این مقطع می
، عدم قبولیو سھمیه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده از این تسھیالت داوطلب متقاضی قبولی  :١٣تذکر 

    باشد.میعدم استفاده از سھمیه به منزله 
رزمندگان شامل ( فرد رزمنده ھمسر و فرزندان -فرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در جبھه -١-٢-٥

   – )و فرزندان آنھا رمسلح، و ھمس، جھادگران جھاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروھای بسیجي
و تبصره  ١كه براساس ماده  ، جھادگران جھاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروھای مسلحیجیبس رزمندگان

ورود رزمندگان و جھادگران داوطلب  يالت برایجاد تسھيقانون ا یين نامه اجرايیچھارگانه ماده مذكور در آ یھا
ا ي یماه متوال ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩خ ياز تار يبه دانشگاھھا و موسسات آموزش عال یجیبس

مراجعه به الزم است ضمن  ،انده باطل حضور داشتهینبرد حق عل يھاجبھه یاتیمتناوب داوطلبانه در مناطق عمل
رزمنده  یصرفاً براي نیروھا" *مستضعفین سازمان بسیجناجا، ودجا،  سپاه، ھاي نیروھاي مسلح (آجا،سازمان

و و ایثارگران  ه رزمندگانیل فرم مخصوص استفاده از سھمینسبت به تكم، **و وزارت جھاد کشاورزی ")یبسیج
سپس کد، پس از دریافت و  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سھمیهمربوط به  یرقم ١٢ یكد رھگیر دريافت

تا آمار و اطالعات آنان خود اقدام نمايند  ینسبت به درج سھمیه و كد رھگیر در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون
  رد.یقرار گ یيد نھایمورد تائمربوطه بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

 : داوطلبان متقاضی استفاده از سھمیه رزمندگانسھمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین متقاضیان*»»
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ھمسر و  ٩٠سھمیه بند"الف"ماده  و داوطلب بسیجی) (شخص رزمنده

فرزند رزمنده داوطلب بسیجی)، الزم است ضمن مراجعه به محل نگھداری پرونده جبھه (نواحی مقاومت بسیج 
رقمی و درج آن در فرم ثبت نام  ١٢و دریافت کد رھگیری  سراسرکشور)ھای محل تشکیل پرونده در شھرستان

ھای استانی به سازمان بسیج از طریق سپاه آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نامی آزمون اقدام نمایند. اینترنت
مستضعفین ارسال و پس از تجمیع اطالعات، برای تایید نھایی به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال خواھد 

  رقمی جداً خودداری شود.  ١٢گیری شد. لذا از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای اخذ کد رھ
ھای حضور در جبھه به جھت تایید گواھیالزم است  :وزارت جھاد کشاورزیسھمیه رزمندگان  انمتقاضی**»»

مدیریت امور اداری استان مربوطه و در صورت مسبوق به سابقه بودن در ستاد وزارت، به اداره کل به نشانی: 
رقمی اختصاصی داوطلبان وزارت  ١٢ساختمان شھید آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیتقاطع ولی-تھران

   باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می ١٠بعالوه  ٥٥جھاد کشاورزی متشکل از پیش کد 
تأیید  ،اشتباه رھگیری کد اعالمدر صورت  است . بدیھیالزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید

، این سھمیه برای داوطلب ییعدم شناسابه دلیل سھمیه مربوطه از سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و 
 ھا و موسسات آموزش عالیمتقاضیان این سھیه برای ورود به دانشگاه یتايیديه نھايدر نھايت حذف خواھد شد. 

مسلح  ینیروھابرای متقاضیان ایثارگر ستاد كل ن.م دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نیروي انساني -الف  توسط
به مركز سنجش رزمندگان  برایوزارت جھاد کشاورزی  -جمستضعفین سازمان بسیج  -ب  )ناجا، ودجا سپاه، آجا،(

  گردد.یآموزش پزشكي ارسال م
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ممکن است بر اساس نوع شود که توسط این سازمانھا در اختیار داوطلبان داده میرقمی  ١٢ یكد رھگیراین 
بايست براي ثبت نام در یذا داوطلبان م. باشدو یا متغیر  ثابت ،ھر آزمون و ھر سالبراي سازمان یا ارگان مربوطه 

و یا جديد رقمي  ١٢ یدريافت كد رھگیر تایید یابه ھر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحیه مربوطه نسبت 
ھای گذشته منجر به عدم تأیید سھمیه و حذف آن رھگیری دوره درج کدآزمون اقدام كنند.  تایید کد سال گذشته

  خواھد شد.
  شود.ین مییدفاع تع یعال يبراساس مصوبات شورا یاتیمناطق عمل : ١تبصره 
و مناطق عملیاتی جبھه  ا خدمت دريمدت حضور به استناد ابالغیات ستادکل نیروھای مسلح یک چھارم  : ٢تبصره 

ن یو ھمچن گرددرسمی و کارکنان وظیفه، موظفی و سه چھارم آن داوطلبانه محسوب میسربازان و پاسداران 
ماھه  ٦ز طرح یو ن در جبھه ینظام یھاھا و ارگانھا، سازمانوزارتخانه پرسنل یخدمت یھاتيتعھدات و مامور

  .شودینم یداوطلبانه تلق ، حضوریھا و موسسات آموزش عالان دانشگاهيدانشجو
سھمیه  مقاومت بسیج مشمول استفاده از یھاپايگاه یو بسیجیان عاد یفعال بسیج ینیروھا : ٣تبصره 

  شوند.یرزمندگان نم
چنانچه عالوه بر ايران  یاسالم یمسلح جمھور یو وظیفه نیروھا یآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیمان -٢-٢-٥

و  یدر مناطق عملیاتماه ناپیوسته  ٩ماه پیوسته يا  ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩از تاريخ  یمیزان موظف
یروھای ستاد كل نباالترین مقام ھریک از نیروھای مسلح ( یتايید نھاياند با حق علیه باطل حضور داشته یھاجبھه

، وزارت دفاع و پشتیبانی اسالمی"آجا"ارتش جمھوری ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد كل  مسلح،
استفاده امتیاز سھمیه رزمندگان توانند از مي"ودجا"، نیروی انتظامی جمھوری اسالمی"ناجا")  یروھای مسلحن

ضمن عالمت گذاري  عمل نموده و -١-١-٥ طبق بند ھای تابعهپس از مراجعه به سازمانداوطلبان نمايند. اين قبیل 
   ند.کناقدام  هدر محل مربوط رقمي پیگیري ١٢به درج كد  نسبت ،ثبت نام فرمدر  سھمیهدر بند مربوط به 

ورود رزمندگان و جھادگران داوطلب  يالت برایجاد تسھيقانون ا يين نامه اجرايیآ ١٠ماده  ٢براساس تبصره  -٣-٢-٥
قانون اصالح قانون  ران ويات محترم وزیھ ١٨/٢/١٣٦٨مصوب  يبه دانشگاھھا و موسسات آموزش عال جییبس

ه یك نوبت با سھميبه بعد  ١٣٦٨كه از سال  يداوطلبان یاسالم یمجلس شورا ١١/٩/١٣٧١مذكور مصوب 
ماه حضور داوطلبانه در جبھه  ١٢حداقل مدت  يكه دارا یدرصورت ،اندرفته شدهيپذ یسراسر یدر آزمونھارزمندگان 

نصورت حق يا ریدرغ ند.ينما ه رزمندگان شركتیون با سھمآزمن يتوانند در ایم باشند، ه باطلینبرد حق عل يھا
  رانخواھند داشت. یه رزمندگان درآزمون ورودیاستفاده از سھم

 كيو  یبار در دوره كاردان كيه رزمندگان یبا استفاده از سھم ١٣٦٨كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبانتبصره : 
 یھاماه حضور داوطلبانه در جبھه ١٨حداقل  یكه دارا یاند، در صورترفته شدهيوسته پذیناپ یبار در دوره كارشناس

  ند.يه رزمندگان شركت نمایآزمون با سھمن يتوانند در ايباطل باشند مه ینبرد حق عل
جمھوری اسالمی و  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی ٩٠ماده طبق  -٤-٢-٥

ماه حضور داوطلبانه در  ٦با حداقل جھادگر وزارت جھاد کشاورزی،  فرده و رزمندفرد : ھمسر و فرزند ،تبصره آن
فرزندان و ھمسر رزمندگان باشند. بعبارتی سھمیه رزمندگان و ایثارگران می %٥مشمول استفاده از سھمیه  جبھه

 یداراش يا ھمسر مادر یا كه پدری يعني داوطلب(ور در جبھه را دارند مدت حض كه منحصراً  یبسیجی و ايثارگران
این افراد نیزجھت  .باشندمی %٥ رزمندگان و ایثارگران مشمول استفاده از سھمیه ،)دباشیمدت حضور در جبھه م

  اقدام و در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند. -٥-١-١ مندرج در بنددریافت کد رھگیری طبق روند 
   )و باالتر %٢٥جانباز  ،شاھد، آزاده و ھمسر: انفرزند -جانباز- هآزاد(جامعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگران-٥-٢-٥

قانون جامع  ٧٠براساس ماده  استفاده از سھمیه جامعه ھدف بنیاد شھید و امور ايثارگران یمتقاضطلبان كلیه داو
 ٩٠و ماده ) ٢قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ( ٤٧و اصالحیه قانون مذکور ماده  خدمت رسانی به ایثارگران

 به منظور ،جمھوری اسالمی و تبصره آن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی
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گذاری در عالمتو  یبويژه كد مل یااس ورود صحیح اطالعات شناسنامهبر اس ، صرفاً ایثارگران استفاده از سھمیه
اقدام نمایند و نیازی  در فرم ثبت نام نمودن نسبت با ایثارگرمشخص  قسمت سھمیه بنیاد شھید و امور ایثارگران و

بنیاد و در صورت تایید  ندارند.کد رھگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر)  دریافت و یا ارائه به
   ، این سھمیه برای آنان اعمال خواھد شد.شھید و امور ايثارگران

 یتحصیالت تكمیل یورود یاعم از اينكه در آزمونھاو ایثارگران اجد شرايط سھمیه رزمندگان داوطلبان و تذكر مھم:
 ی) سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشند برایارشد ناپیوسته داخل و دكتري تخصص یكارشناس یھا(دوره

  بايد طبق توضیحات فوق عمل نمايند. سھمیهاین استفاده از 
  

  ١٤٠٠رزمندگان و ایثارگران کارشناسی ارشد اطالعات مربوط به سھمیه 

شود.مستقر در تھران ارسال می ارگان مربوطه  به تاییدکننده نھاییرقمی از شھرستان یا ناحیه مربوطه  ١٢کد رھگیری   
باشد.قابل قبول نمی مدارک ارسالی از توابع زیر مجموعه، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکیبه عبارتی    

  نھاییعنوان پست تاییدکننده 
(قابل قبول برای مرکز سنجش آموزش 

 پزشکی)

ظرفیت   نام ارگان
 سھمیه
  آزمون

حد 
  نصاب 

  ردیف ذینفع

مدیر کل آموزش بنیاد شھید و امور 
  ایثارگران

 )درج کد ملی در فرم ثبت نام( 
 بنیاد شھید و امور ایثارگران

٧٠  %٢٥%  

جانباز، فرزند و ھمسر جانباز 
باالتر، آزادگان، فرزند و و  %٢٥

  ھمسر آزاده،
فرزند و ھمسرشھید و 

 مفقوداالثر

١ 

٧٠  %٥%  

، ، فرزند و %٢٥جانباز کمتر از 
، %٢٥ھمسر جانباز کمتر از 

  آزادگان، فرزند و ھمسر آزاده،
فرزند و ھمسرشھید و 

 مفقوداالثر

٢ 

مدیرکل امور اداری وزارت جھاد 
  کشاورزی

در فرم رقمی  ١٢(درج کد رھگیری 
 ثبت نام)

 وزارت جھاد کشاورزی
 ٣ جھادگررزمنده   %٨٠  %٢٥

 ٤ جھادگر فرزند و ھمسر رزمنده    %٧٠  %٥

معاون سرمایه انسانی سازمان 
  بسیج مستضعفین

رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 
 ثبت نام)

سپاه پاسداران انقالب 
  اسالمی

 (رزمنده داوطلب بسیجی)

 ٥ بسیجیرزمنده داوطلب   %٨٠  %٢٥

فرزند و ھمسر رزمنده داوطلب   %٧٠  %٥
 بسیجی

٦ 

معاون نیروی انسانی سپاه 
  پاسداران انقالب اسالمی

رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 
 ثبت نام)

  نیروھای مسلح
(سپاه پاسداران انقالب 

ادر و سرباز ک-اسالمی
 وظیفه)

 سپاهرزمنده کادر و سرباز وظیفه   %٨٠  %٢٥
٧ 

رزمنده کادر و  فرزند و ھمسر  %٧٠  %٥
 سپاهسرباز وظیفه 

٨ 

معاون نیروی انسانی ارتش 
  جمھوری اسالمی ایران

رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 
 ثبت نام)

  نیروھای مسلح
 (ارتش جمھوری اسالمی)

 ٩ (آجا)رزمنده کادر و سرباز وظیفه   %٨٠  %٢٥

فرزند و ھمسر رزمنده کادر و   %٧٠  %٥
 (آجا)سرباز وظیفه 

١٠ 

معاون نیروی انسانی نیروی 
  انتظامی جمھوری اسالمی ایران

رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 
 ثبت نام)

  نیروھای مسلح
(نیروی انتظامی جمھوری 

 اسالمی)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه   %٨٠  %٢٥
 (ناجا)

١١ 

فرزند و ھمسر رزمنده کادر و   %٧٠  %٥
 (ناجا)سرباز وظیفه 

١٢ 

عملیات نیروی انسانی مدیرکل 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای 

  مسلح
رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 

 ثبت نام)

  نیروھای مسلح
(وزات دفاع و پشتیبانی 

 نیروھای مسلح)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه   %٨٠  %٢٥
 (ودجا)

١٣ 

فرزند و ھمسر رزمنده کادر و   %٧٠  %٥
 (ودجا)سرباز وظیفه 

١٤ 

عملیات و خدمات  رئیس مرکز
نیروی انسانی ستاد کل نیروھای 

  مسلح
رقمی در فرم  ١٢(درج کد رھگیری 

 ثبت نام)

  نیروھای مسلح
(ستاد کل نیروھای 

 مسلح)

رزمنده کادر و سرباز وظیفه   %٨٠  %٢٥
 (ن.م)

١٥ 

فرزند و ھمسر رزمنده کادر و   %٧٠  %٥
 (ن.م)سرباز وظیفه

١٦ 
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   :موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیمناطق محروم بومی سھمیه  -٣-٥
 ظرفیت %٣٠آن،  ٣و اصالحیه ماده  یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یون برقراربراساس قان

 یھادر رشته ،(كالن منطقه) كشور قطب آمایشی ١٠ یدرمان یو خدمات بھداشت یعلوم پزشك یھادانشگاه
مورد نیاز به متقاضیان واجد شرايط پذيرش استفاده از سھمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت 

دفترچه راھنما بندی و با رعايت كلیه مندرجات اين ھا و در چھارچوب نظام سطحآموزشی، متناسب با نیاز استان
 /شرايط انتخاب رشتهھای مورد نیاز و رشته. دگیریسھمیه تعلق ماین  بهدر زمینه پذيرش  ھای بعدی،و اطالعیه

   .شداعالم خواھد متعاقباً  ،قطب آمایشی مربوطه یھامحل در دانشگاه
  
  شرايط استفاده از سھمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی: -١-٣-٥
بومی فرد  وزارت بھداشت،مصوبه چھاردھمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس  -١-١-٣-٥

  گردد که واجد حداقل یکی از شرایط ذیل باشد. به داوطلبی اطالق می
متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیالت  -الف-١-١-٣-٥

ــا  ــگاه مورد تقاض ــھرھای حوزه دانش ــد. (گذرانده را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از ش فرم بومی تکمیل باش

  )مخصوص مقاطع تحصیلی
ـــیلی را  -ب -١-١-٣-٥ ـــه مقطع تحص ـــی حداقل س ـــھرھای حوزه ، داعم از متوالی یا متناوبمتقاض ر یکی از ش

  )مخصوص مقاطع تحصیلیفرم بومی تکمیل ( دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد.

 ســال ٥در اســتان مورد نظر بوده و ھمچنین فرد ، متقاضــیمحل تولد یکی از والدین و یا ھمســر  -ج-١-١-٣-٥
تکمیل ( داشته باشد.اقامت  ،در یکی از شھرھای حوزه دانشگاه مورد تقاضا ،منتھی به سال برگزاری آزمون اخیر

محلی مبنی بر سکونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایید شده توسط مراجع  مخصوص استشھادفرم بومی 

  ). سال اقامت داوطلب در آن استان ٥اسکن شناسنامه والدین یا ھمسر و مدرکی دال بر  به ھمراه ذیصالح
ھای فرم استشھاد محلی مشتمل بر آدرس با قید استان، شھر، خیابان، کوچه، پالک، ی بخشکلیه بایستمی

ضای  سکونت با ام ستی و زمان  ضای کالن ٤کدپ صات و ام شخ شھر نفر از اھالی محل با ذکر م شورای  تری و یا 
  ھای گذشته مورد قبول نمی باشد.لمحل تعھد تکمیل شود و استشھاد محلی سا

سقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم  -٢-١-٣-٥ سھمیه مذکور با رعایت  ضا و  برایپذیرش در  شته مورد تقا ر

ھای مربوطه و دبیرخانهشورای گسترش دبیرخانه بندی اعالم شده از سوی ھا در چارچوب نظام سطحنیاز استان
  محل اعالم خواھد شد.  /متعاقبا در ھنگام انتخاب رشته وخواھد بود. 

شی، به ھیچ  -٣-١-٣-٥ ضوع قانون برقراری عدالت آموز سھمیه مناطق محروم مو ستفاده از  پس از قبولی با ا

  باشد.پذیر نمیعنوان تغییر سھمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جھت گذراندن تعھدات خاص امکان 
شـدگان سـھمیه مناطق محروم موضـوع قانون برقراری عدالت آموزشـی تغییر رشـته و انتقال پذيرفته -٤-١-٣-٥

  ممنوع است.

 
   : تعھدات -٢-٣-٥
ستفاده از مزايااز پذيرفته-١-٢-٣-٥ شی  یشدگان با ا ضوع قانون برقراری عدالت آموز سھمیه مناطق محروم مو

ـــش مناطق محروم،  گردد و این تعھد قابل خرید یا یاخذ م خاصبه میزان ســـه برابر مدت آموزش تعھدجھت پوش
شــــود و این به در واقع دانشــــجوی بومی برای ارائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب میباشــــد.جایی نمیجابه

  ایجاد رابطه استخدامی نیست.مفھوم الزام برای 
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ستفاده از مزايا-٢-٢-٣-٥ شدگان با ا شی،  یپذيرفته  ضوع قانون برقراری عدالت آموز سھمیه مناطق محروم مو

تخصـــصـــی مرتبط با ود، فعالیت پس از فراغت از تحصـــیل فقط در حوزه مناطق محروم و يا نیازمند تعیین شـــده خ
در رشته تحصیلي خود را تا پايان  یمنطقه مربوطه حق فعالیت تخصصخواھند داشت و در خارج از رشته خود را 

  دوره تعھدات ندارند.
باشد و یاین گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعھدات مورد نظر مجاز م یارائه مدرك فارغ التحصیل -٣-٢-٣-٥

محل ارائه خدمات ی لوم پزشــكپذيرفته شــدگان مذکور تا پايان زمان تعھدات و ارائه تســويه حســاب از دانشــگاه ع
  در ساير مناطق كشور را ندارند. یامكان ارائه خدمات تخصص

از مدت زمان تعھدات امكانپذير  یحداقل نیم یادامه تحصــــیل در مقاطع آموزشــــي باالتر پس از ط-٤-٢-٣-٥
  باشد.یباشد. انتقال و تغییر محل تعھدات ممنوع میم
 یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یون برقراربراساس قانپذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل،  -٥-٢-٣-٥

  خواھد بود. آن ٣و اصالحیه ماده  یاسالم
از طريق سایت مرکز سنجش  ،ھمراه سایر مدارک مقرر زمانبایست در می طی فرمھای مربوطهكلیه مستندات 

  ارسال گردد.
 
  :ياتباع خارجضوابط و مقررات مربوط به  -٦

ھاي گروه پزشكي ارشد ناپیوسته رشته یدوره كارشناس اتباع خارجي متقاضی شرکت در آزمون ورودی
بايد دارای  ،شرايط عمومی و اختصاصی آزمون داشتن ) عالوه بر١٤٠٠-١٤٠١ (سال تحصیلي ١٤٠٠سال 

 ،و نحوه پذيرش ضوابط شركت در آزمون ،شرايط در رابطه بابايست ینام مبل از ثبتقو  ز باشندشرايط زير نی
  .نام اقدام نماينداطالعات الزم را كسب و سپس نسبت به ثبت

ھای بعدی مرکز و ھمچنین ، اطالعیهزمونآ یعه دقیق مندرجات دفترچه راھنماملزم به مطال متقاضیان-١-٦
بر  یمبن یدفترچه ھیچ عذردر صورت عدم احراز شرايط مندرج در  و باشندمی رعایت ضوابط و مقررات پذیرش

آنان  یبرا ی، حقیپذيرفته نیست. در صورت قبول ھا و قوانین مربوطھا، اطالعیهدفترچهعدم اطالع از مفاد 
 ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواھد شد. 

فقط اتباع خارجی مقیم جمھوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و شرکت در -٢-٦
ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته بوده و درصورت شرکت اتباع خارجی مقیم سایر کشورھا، پذیرش ون دورهآزم

   گردد. آنان کان لم یکن تلقی می
ھمانند داوطلبان داوطلبان  .باشدیمقیم در ج.ا.ايران بطور آزاد بالمانع م یشركت كلیه داوطلبان غیر ايران-٣-٦

شرایط –ب-١٤-١و  شرایط اختصاصی–ب-١٢-١ بر اساس بندھای یقبولنمره حدنصاب  موظف به كسبعادی 
الزم است جھت مجوز ادامه  ،اندکه در مقطع قبل بورس وزارت متبوع بوده یخصوص دانشجويان در اختصاصی

تحصیل از مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه جھت شرکت در آزمون اخذ نمایند و به ھنگام قبولی به دانشگاه 
  محل تحصیل ارائه دھند.

در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی منوط به احراز صالحیت علمی و عمومی ثبت نام   -٤-٦
امانه متمرکز ثبت نام و استعالم اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در جمھوری اسالمی ایران" س آنان از طریق"

   باشد:و درصورت داشتن یکی از مدارک اقامتی زیر می
  اقامت معتبر.پروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -٦-٤-١
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ايران (تايیديه  یجمھوري اسالم یسیاسی معتبر صادره از نیروي انتظام یدارا بودن دفترچه پناھندگ ٤-٢-٦
  است). ین.ا. در مورد اصالت و اعتبار آن ضرور

   دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران. -٦-٤-٣
اداره کل امور اتباع و کارت ھویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار در ھمان سال براساس اعالم  -٦-٤-٤

  مھاجرین خارجی وزارت کشور.
ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان آزمون منوط به اخذ ، ٣-٤-٦و  ٢-٤-٦به استثنای مشمولین بندھای  -٦-٤-٥

روادید و اقامت تحصیلی است. بدیھی است درصورت احراز صالحیت علمی و عمومی دارندگان دفترچه 
ھا منوط به بررسی و تایید اصالت و اعتبار مدارک اقامتی ثبت نام قطعی آن پناھندگی و دفترچه اقامت ویژه،

  باشد. آنان توسط شعبه امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه منتخب استان می
   آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مھاجرین خارجی وزارت کشور. -٦-٤-٦
   عدم اعتیادبه مواد مخدر.وھای عفونی و واگیردارارائه گواھی معتبر مبنی برعدم ابتالبه بیماریبودن دارا-٦-٤-٧

اتباع خارجی متقاضی تحصیل باید واجد شرایط قانونی بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط و  -٥-٦
ثبت نام و ادامه تحصیل آنان  مقررات پذیرش انتخاب نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو گردیده و از

  آید. ممانعت به عمل می
ھای واقع در مناطق ممنوعه تردد و ھای واقع در مراکز استانداوطلبان غیر ایرانی به استثنای دانشگاه -٦-٦

تحصیلي  یھادر رشته ھای مذکورھای استانمجاز به انتخاب رشته در سایر شھرستان اسکان اتباع خارجی،
در صورت انتخاب د. نباشی) نم٦جدول شماره( واقع در مناطق ممنوعه یو موسسات آموزش عالھا دانشگاه

 یلم يكن تلق كان آزمون ورودی ھمان سالدر  پذيرش داوطلب ،مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق
از پذیرش این  ھاو دانشگاهمناطق مجاز به ھیچ عنوان مقدورنبوده  یھاشتهرجھت  یامكان بررس گردد ویم

  .آيدیاز ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل مو  دسته از متقاضیان معذورخواھند بود
صادره از سوی پلیس » دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه«تبصره: آن دسته از اتباع غیر ایرانی که دارای 

باشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در مھاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران می
 ھیچیک از شھرھا و یا مناطق کشور ندارند. 

جمھوری اسالمی ایران به استثنای ھمسر و فرزندان دانشجو تعھدی درخصوص صدور پروانه اقامت  -٦-٧
  برای سایر اعضا خانواده دانشجو ندارد.

موزشي آدر واحدھاي  یموسسات آموزش عال رتحصیل ھمزمان اتباع غیر ايران شاغل به تحصیل د -٦-٨
(ص) العالمیه، آموزش ی، مركز جامعه المصطفیكاربرد یآزاد اسالمي، پیام نور، جامع علم یدانشگاھھا

  ممنوع است .  یاھل بیت(ع) و ساير موسسات آموزش عال یعال
ایرانی شود قبولی دانشجو کان تبصره : در ھر موقع از تحصیل که دانشگاه متوجه ھمزمانی تحصیل اتباع غیر 

  لم یکن تلقی و وی حق ھیچگونه اعتراضی نخواھد داشت.
  توانند به عنوان دانشجویان بین الملل در این آزمون شرکت نمایند. نمی ،متقاضیان دارای تابعیت دوگانه -٦-٩

گذرانده و مدرک دانشجویان غیر ایرانی انصرافی و اخراجی جھت دریافت ریز نمرات و واحدھای  -٦-١٠
  باشند. تحصیلی ملزم به خروج قطعی می

اتباع خارجی متقاضی تحصیل در ھر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع  -٦-١١
  باشد. تحصیلی ممنوع می
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 یلمدرك تحصی یورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو دارا یشدگان غیر ايرانچنانچه درحین تحصیل پذيرفته
پذيرفته شده است از  یكراركارشناسي ارشد بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصیلي ت

گردد. دانشگاه محل تحصیل در اين خصوص ملزم به اخذ یممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب متحصیل 
   .تعھد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اولیه مي باشد

 یو دانشجوي یتابع ضوابط و مقررات آموزش یشدگان ايرانھمانند پذيرفته هپذيرفته شداتباع خارجی  -٦-١٢
   .خود خواھند بود یمحل قبول یموزش عالآدانشگاھھا و موسسات 

ايران شود  یاسالم یبراي جمھور یكه منجر به ايجاد تعھداتی ھايدر رشته غیر ایرانیپذيرش اتباع  -٣١-٦
  .خاص و حساس اكیداً ممنوع است یاھ) و رشتهی(از جمله تعھدات استخدام

شدگان غیر ایرانی ثبت نام ھای علوم پزشکی ملزم به ارسال لیست اسامی و آمار پذیرفتهدانشگاه -٦-١٤
سال نیمھر آموختگان درورسیه و نیز دانشھای بورسیه، غیر بشده قطعی و مشغول به تحصیل اعم از ورودی

  باشند. ازمان اموردانشجویان میسکنسولی جامعه دانشگاھیان غیرایرانی در تحصیلی به اداره  امور
را انتخاب ننموده  یدر ھنگام ثبت نام در آزمون گزينه اتباع غیر ايراننھایی، شدگان چنانچه پذيرفته -٦-١٥

  گردد. باشند پذيرش آنان لغو مي
جمه رسمی انگلیسی ھای دوره به زبان فارسی یا ترمبنی بر توانایی پرداخت ھزینهارائه گواھی معتبر  -٦-١٦

صالح ایران رسیده سایر مراجع ذی یا ھای جمھوری اسالمی ایران درخارج ازکشورنمایندگیآن که به تایید
  باشد. 
شھریه تحصیلی براساس موظف به پرداخت )، ھارشتهشدگان غیر ايراني آزمون (در كلیه كلیه پذيرفته -٦-١٧

مصوبات معاونت آموزشی وزارت بھداشت و ھیات امنای دانشگاه ھای علوم پزشکی محل تحصیل می باشند 
 لذا در صورت ھر گونه سوال از طریق دانشگاه مربوطه استعالم و پیگیری گردد.

  با آگاھي كامل از شھريه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمايد.  ،پیش از ثبت نام در آزمون داوطلب الزم است
ھای عمومی از طریق دانشگاه محل پذیرش نھایی داوطلب غیر ایرانی منوط به استعالم صالحیت -٦-١٨

باشد و در صورت عدم تائید صالحیت، قبولی دانشجو کن لم یکن صالح میتحصیل و تائید از سوی مراجع ذی
 گردد.تلقی می

ھای مختلف ھا و مقاطع و دورهھا و موسسات آموزش عالی در رشتهکلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه -٦-١٩
  باشند. سازمان امور دانشجویان، می ٣١/٤/١٣٩٤- ٣٧٠٣٦/٤تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه 

متقاضیان تحصیل که در حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از  -٦-٢٠
 ٣اند، ھای تحصیالت تکمیلی پذیرفته شدهچھارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره

  باشد. سال می
  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... -٧

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... (عج)  ھای مورد پذیرشرشتهركت در ش یتمامي داوطلبان متقاض
 )وزارت دفاع –انتظامي ینیرو –ارتش –سپاه پاسدارانمسلح ( نیروھاي یبايست عضو رسمیمآن دانشگاه، 

دانشگاه اين مجاز به شركت و انتخاب  ،از محل خدمتو مجوز شركت در آزمون عضويت  یباشند و با ارائه گواھ
   ندارد.کارشناسی ارشد ضمناً این دانشگاه ھیچ گونه تعھدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان باشند. یم

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

  رده خدمتی مربوطه. رسمی نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون ازءا: اعضاناج
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  و پشتیبانی نیروھای مسلح با ارائه مجوز آزمون از رده خدمتی مربوطه.  رسمی وزارت دفاع ءوزارت دفاع: اعضا
ه مکتوب (مجوز) از یگان خدمتی مربوطه یتایدیبسیار مھم: ثبت نام نھایی پذیرفته شدگان این دانشگاه، منوط به 

   باشد.و با پرداخت شھریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می
 چندو به تعداد  یواجدين شرايط به ترتیب اولويت نمره مرحله علم یدقت نمايند اسام یداوطلبان متقاض تذکر:
سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواھد شد.   از طريق ھر رشته آن دانشگاه، یظرفیت پذيرش برا برابر

 یمراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نھاي یو ط یعموم یھاصالحیت یاين افراد پس از انجام بررس
  باشد.ینم یاين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبول یواقع خواھند شد. الزم به توضیح است معرف

معاونت  –ینصرتكوچه شھید  -جنوبی یخیابان شیخ بھاي -خیابان مالصدرا -میدان ونك -آدرس دانشگاه: تھران
  دانشگاه ع.پ. بقیه هللا  – یآموزش

   ٨٧٥٥٥١٣١-٢ :تلفن-www.bmsu.ac.ir:  آدرس اينترنتي
  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -٨

بر اساس اعالم آن  ،ارتش یدانشگاه علوم پزشك ھای مورد پذیرشرشتهدر شركت  یداوطلبان متقاض یتمام
   دارای شرایط زیر باشند: بايستیم، دانشگاه

  :شرايط عمومي -١-٨ 
 وزارت دفاع) -نیروی انتظامی -سدارانسپاه پا - ارتش ج.ا.ا ( نیروھاي مسلح رسميپرسنل  -١-١-٨
 یبه محرومیت از خدمت دولتعدم محكومیت  -٢-١-٨
 یسیاس یبه احزاب و گروھھا یعدم سابقه عضويت و يا وابستگ -٣-١-٨
 مخدر اعتیاد به مواد و عدم یعدم معروفیت به فساد اخالق -٤-١-٨
 اعالم مراجع ذيصالح برابر ینداشتن سوء پیشینه كیفر -٥-١-٨
قوانین  ابردرصورت استعفا و يا اخراج بر یآموزش یھادوره یھابر پرداخت ھزينه یمبن یسپردن تعھد كاف -٦-١-٨

 ا ارتش ج .ا .
 .راه تحقق اھداف آن در یفداكار یايران و آمادگ یاسالم یو نظام جمھور یقالب اسالمايمان به ان -٧-١-٨
  ايران .  یاسالم یاز اقدام علیه انقالب و نظام جمھور یعدم محكومیت ناش -٨-١-٨
  :شرايط اختصاصي -٢-٨
اداره بھداشت و  و نیروی انسانیدرصورت داشتن مجوز ادامه تحصیل از  مجازھاي دانش آموختگان رشته -١-٢-٨

  .توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايندمي یدرمان نیروي محل خدمت
- رشتهاورژانس) جھت  --ICU- NICUھای ویژه (سال سابقه کار با مدرک کارشناسی، در بخش ٢داشتن  -٢-٢-٨

ھای ویژه که به تایید معاونت بھداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ھای پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت
  آجا رسیده باشد، الزامی است.

   باشد.ارتش مي .پ.نشگاه عو تائید دا هصدورمجوزبراي شركت در آزمون منوط به ھماھنگي نیروي مربوط -٣-٢-٨
مرحله مصاحبه برای این رشته دقت نمايند این دانشگاه  رشته روانشناسی بالینیمتقاضي داوطلبان  -٤-٢-٨

ظرفیت  برابر چنداسامي به ترتیب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد در دانشگاه آجا برگزار خواھد شد. لذا 
از انجام از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواھد شد. اين افراد پس  پذيرش آن دانشگاه،

ھاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نھايي واقع خواھند مصاحبه و بررسي صالحیت
   باشد.شد. الزم به توضیح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي

مجوز) از یگان خدمتی مربوطه و با ثبت نام نھایی پذیرفته شدگان این دانشگاه منوط به تاییدیه مکتوب (-٥-٢-٨
  باشد.پرداخت شھریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می
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  باشد.اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-٦-٢-٨
  باشد.يم خص داوطلبش ھاي آموزشي برعھدهتحصیل در دانشگاه غیر شبانه روزي بوده و كلیه ھزينه-٧-٢-٨
  باشد.تحصیلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي انتساب (ماموريت)-٨-٢-٨
   .ندارد ، ایاب و ذھاب و اسکانتعھدي در قبال خوابگاهھیچگونه انشگاه د-٩-٢-٨

 -رضا(ع)امام  ٥٠١جنب بیمارستان  -خیابان سرھنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخیابان  -آدرس دانشگاه: تھران
   ٨٦٠٩٦٣٥٠-٦شماره تماس-  www.ajaums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي معاونت-٣طبقه  -ساختمان مركزي

  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاھد -٩

جھت كسب اطالعات الزم در رابطه  ،دانشگاه علوم پزشكي شاھد ھای مورد پذیرشرشتهدر  داوطلبان متقاضي
اسامي واجدين شرايط دقت نمايند درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان متقاضي آبا اين دانشگاه به 

از طريق سايت  ،ھر رشته آن دانشگاهبراي ظرفیت پذيرش  برابر چندبه تعداد به ترتیب اولويت نمره مرحله علمي و 
 ھاي عموميو بررسي صالحیت خواھد شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه اعالم آموزش پزشكي مركز سنجش

افراد الزم به توضیح است معرفي اين  طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نھايي واقع خواھند شد. و
  باشد.نميقبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا 

  باشد:دانشگاه، شرایط زیر الزامی میبر اساس اعالم آن ضمناً 
  اعتقاد به دين مبین اسالم و التزام عملي به احكام -١-٩
  اعتقاد و التزام عملي به واليت فقیه، نظام جمھوري اسالمي و قانون اساسي -٢-٩
  عدم سابقه وابستگي تشكیالتي، ھواداري از احزاب و سازمانھا و گروھھاي غیر قانوني -٣-٩
  سابقه محكومیت كیفري موثرنداشتن  -٤-٩
  پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه -٥-٩
براي  عتقاد و التزام عملي به چادرا( رعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمی برای خواھران و برادران -٦-٩

  )است ضروریخواھران 
واحد ھاي عمومي متقاضیان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي بديھي است در خصوص صالحیت

  خواھد بود. واحد مذکوردانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نھايي منوط به تايید ھای عمومی بررسی صالحیت
شود. به به کلیه دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بھای مصوب، خوابگاه دانشجویی مجردی واگذار می -٧-٩

ت و تاییدیه کمیته اسکان، با اخذ اجاره اپرداز، شاغل و بورسیه در صورت داشتن ظرفیت و امکاندانشجویان شھریه
  شود.بھای مصوب، خوابگاه دانشجویی واگذار می

حرم مطھرحضرت امام  یروروبه -) قم ابتداي آزاد راه تھران،ابتدای بزرگراه خلیج فارس (-تھراندانشگاه:  آدرس
  -ساختمان مرکزی  -دانشگاه شاھد -(ره) خمیني

  www.shahed.ac.ir:   ینترنتیآدرس ا 
 

  دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم پزشکیضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در  -١٠
دانشگاه تربیت مدرس از طريق وزارت بھداشت، دقت  ھای مورد پذیرشرشته ادامه تحصیل در یداوطلبان متقاض

شود. یاجرا مجھت پذيرش دانشجو نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل براي آن دانشگاه 
شود قبل از انتخاب محل باشد. لذا توصیه ميتابع قوانین آن دانشگاه مي یپس از پذيرش كلیه ضوابط تحصیل

   حقیقات الزم بعمل آيد.ت تحصیل دقت و
  مراجعه شود. www.modares.ac.ir:  براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص ضوابط به سايت دانشگاه  

   دانشگاه تربیت مدرس -ھاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –تھران  آدرس:
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  (با شھریه) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -١١
ھاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

پذيرش دانشجو در دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل  ،ارشد وزارت بھداشت
شود. پس از پذيرش اجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بھداشت دانشجو مي واحدھاي مختلف اين دانشگاه

شود قبل از توصیه ميباشد. لذا تابع قوانین آن دانشگاه مي (از جمله ھزينه دوره تحصیل) يكلیه ضوابط تحصیل
   بعمل آيد.از آن دانشگاه تحقیقات الزم  انتخاب محل تحصیل دقت و

  
   ھای علوم پزشکیدانشگاهخودگردان  پردیسپرداز ھای شھریهدورهپذیرش در  -٢١

   :علوم پزشكي توجه نمايند یھادانشگاهخودگردان  پردیس پردازھای شھریهدوره تحصیل در یداوطلبان متقاض
ھیات امنا مشترک توسط آن  مبلغو  باشدھا بصورت پرداخت شھریه میدر این دانشگاهتحصیل  -١٢-١

داوطلبان  گردد.اضافه می %١٠شود و شھریه مربوطه ساالنه ھای علوم پزشکی تعیین میدانشگاه
مراجعه  و یا سامانه اینترنتی آن مربوطه به دانشگاه بايد درخصوص مبلغ شھریه جھت كسب اطالعات

  .نمايند
   .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت رشته مورد نظر بايست در آزمون ورودي ميداوطلب  -١٢-٢

   .شودانتخاب  ھادانشگاهاين  محلرشته ،ھنگام انتخاب محل تحصیلبايست مي ،در صورت مجاز شدن -١٢-٣ 
ھا اين دانشگاه یبه آدرس پايگاه الكترونیك تحصیلو ھزینه ضوابط ، جھت كسب اطالعات الزم از شرايط -١٢-٤ 

ھاي تحصیلي، از دانشجويان براي تامین ھزينهدر ھر نیمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه  .شودمراجعه 
    باشد.لذا داوطلب موظف به پرداخت شھریه و رعایت تعھدات مالی میگردد. ھزينه دريافت مي

اختیار تشكیل  درصد ظرفیت اعالم شده باشد، ٥٠كمتر از پس از اعالم نتايج اي رشتهدرصورتي كه ظرفیت  -١٢-٥
تواند مجدداً در آزمون یداوطلب م ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.یبه عھده دانشگاه برگزار كننده م و دوره كالس
    شركت نمايد.بعدی سال 

  
  سھمیه استعدادھاي درخشان :ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از  -٣١

داوطلبان متقاضي استفاده از آئین نامه تسھیالت ادامه تحصیل استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و 
تسھیل تحصیل دانشجویان  نامهآيین بايست پس از مطالعهی، میورود بدون آزمونو  با آزمونآموزش پزشكي 

شورای ھدایت  ٣٠/١٠/٩٧مصوب استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به کلیه  ٢٦/٦/٩٩ -د/١٨٥٦/١٠١و ابالغ شده طی نامه مندرج در سامانه زیر  استعداد درخشان وزارت بھداشت

ھاي دستورالعملو  ھااطالعیه مطابق با احراز شرايط الزم،درصورت  ،ھای علوم پزشکی)دانشگاھھا و دانشکده
   اقدام نمايند. بعدي اين مركز

 مطالعه آيین نامه: دریافت و جھت دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سايت م
https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/٤٥٩/doc/Ayeen_EdameTahsil٩٩.pdf 

و  ھاالتحصیالن دانشگاهآیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ ١طبق ماده  بسیار مھم:

که طبق بھداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ھای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت دانشکده
- ھا و دانشکدهداوطلبان دانشگاه واجد شرایط استفاده از این آیین نامه ھستند.، کنندرات این وزارت عمل میمقر

تا ١ھای ردیفخود را صحیح و بر اساس محل تحصیل دوره کارشناسی بایست دانشگاه ھای علوم پزشکی می

  انتخاب کنند. ٤جدول شماره از  ٦٥
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که در صورتینامه ھمین آیین -٨-٣بر اساس بند  ،دانشگاه آزاد اسالمیھای گروه پزشکی التحصیالن رشتهفارغ 

توانند مذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه می آیین نامه ٣ی  ماده -ز-ه-ھای جطبق بند
  مند شوند. (شرایط با آزمون) بھره ٣از تسھیالت ماده 

بایست ھمزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی می واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  آزمونبا متقاضیان  -١-١٣
  در آزمون را انجام دھند.ثبت نام  ٩٩طی اسفند ماه سال  ،شرکت در آزمون

آموختگان  دانش ،سھمیهاین برای استفاده از ، ھا اعالم شدهھای گذشته که ھر ساله به دانشگاهھمانند دوره
  زمانی زیر مجاز به استفاده از استعداد درخشان ھستند.بازه 

   ٣١/٥/١٤٠٠لغايت  ١/٦/٩٨ تاریخ ازآموختگان دانش: با آزمون الف 
ماه  ١( سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، ٣١/٥/١٤٠٠لغايت  ٣١/٦/٩٩تاریخ از آموختگان دانشبدون آزمون : -ب

  فرصت تا فراغت از تحصیل داده شد)

 ٩/٣/١٤٠٠ تاریخبایست از واجد شرایط، می بدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضیان  -٢-١٣
شده و  sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  ١٢/٣/١٤٠٠لغایت 

دم ثبت نام استعداد درخشان را با وارد نمودن کد رھگیری ثبت نام آزمون، انجام دھند. بدیھی است در صورت ع

و اقدامی از طرف مرکز  باشدمسئولیت عواقب بعدی به عھده داوطلب می ثبت نام مرحله استعداد درخشان،
   سنجش آموزش پزشکی میسر نخواھد بود.

اسفند ماه -١مرحله :  پس از ثبت نام ھر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان یط واجد شرامتقاضیان -٣-١٣
بایست در زمان مقرر ھمزمان ، می )مخصوص  استعداد درخشان ٢-١٣(مطابق بند  تیر ماه -٢و  (مخصوص آزمون)

ثبت نام بدیھی است عدم ، با کد رھگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دھند. با سایر داوطلبان عادی

، موجب خواھد شد معرفی داوطلب از مرکز سنجش به دانشگاه صورت ٢و  ١متقاضیان بدون آزمون در ھردو مرحله 
در این رابطه  اقدامیمتعاقباً   .و درنتیجه مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نشوند هگرفتن

  میسر نخواھد بود.

ثبت جھت نیز ھمانند سایر داوطلبان عادی، متقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٤-١٣
رزمندگان و  -سھمیه آزاد ب -سھمیه الف ٢بایست بر اساس شرایط فرد یکی از شرکت در آزمون مینام و 

محروم را در صورت تمایل انتخاب مناطق بومی توانند سھمیه البته می .را انتخاب نمایند) %٥و  ٢٥%ایثارگران(

انشگاه محل تایید د پس از معرفی و تنھا در صورت ، (اضافه بر ظرفیت پذیرش) سھمیه استعداد درخشان نمایند.
    اعمال خواھد شد.تحصیل دوره کارشناسی در زمان مقرر، 

) نمايندیآزمون شركت م كه در( بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٥-١٣
براي شرايط عادي در سھمیه ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش)استعداد درخشان عالوه بر سھمیهد کنندقت  ،با آزمونو 

ھمانند ساير  ھمچنین در صورت انتخاب سھمیه بومی مناطق محروم،و  رزمندگان و ایثارگران) - آزادانتخابی (

   خواھند شد.مورد سنجش واقع  نیزداوطلبان عادي 
و شرکت دانشگاه داوطلب توسط معرفی ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش)با آزمون  استعداد درخشاندر سھمیه  -٦-١٣

محل و یا  عدم انتخاب رشته انصراف،باشد و در صورت می به منزله استفاده از تسھیالت ،فرد در جلسه آزمون

  .  باشدنمیاز این تسھیالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزمونبه دلیل استفاده یک نوبت  عدم قبولی،
فقط برای  ،رتبه اول دانشجویمختص (اضافه بر ظرفیت پذیرش)  بدون آزمون درخشاناستعداد سھمیه  -٧-١٣

عدم در صورت شود. می عمالاو با معرفی داوطلب توسط دانشگاه،  ٧جدول شماره  رشته ھای ھمنام مطابق
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، %١٠با آزمون استعداد درخشان ازفرصت یک نوبت است ، داوطلب مجاز فرد یا عدم قبولی انتخاب رشته محل و

بدیھی است در صورت عدم معرفی داوطلب توسط دانشگاه  بعدی استفاده نماید.یا سال  جاریسال برای آزمون 
(بدون آزمون)  اول خودرتبه ، به دلیل اتمام فرصت بدون آزمون، مجاز به استفاده از سھمیه ١٤٠٠زمون سال آبرای 
  باشد.سال بعدی نمی برای
- ، دانش٣٠/١٠/٩٧بر اساس مصوبه جلسه شورای ھدایت استعدادھای درخشان وزارت متبوع مورخ  -٨-١٣

باشند فقط مجاز به اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد می آموختگان رتبه
بایست در آزمون شرکت نموده و حد نصاب الزم را باشند. لذا این افراد میآزمون میبا  %١٠استفاده از سھمیه  

   طبق ضوابط کسب نمایند.
ھای اول رتبه، ٣٠/١٠/٩٧بر اساس مصوبه جلسه شورای ھدایت استعدادھای درخشان وزارت متبوع مورخ  -٩-١٣

از ھر دو سھمیه بدون آزمون و با آزمون به التحصیلی در ھمان سال اول توانند بعد از فارغمقطع کارشناسی می

طور ھمزمان استفاده نمایند و در صورت قبولی در ھر دو روش، انتخاب نوع سھمیه فوق به عھده دانشجو خواھد 
باشند. در صورتی که دانشجو بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به استفاده از سھمیه با آزمون در سال بعد نمی

تواند در سال اول از سھمیه بدون آزمون و در سال دوم دو فرصت در یک سال استفاده نماید، میمایل نباشد از ھر 

  از سھمیه با آزمون استفاده کند.
نام استعداد درخشان طی پس از ثبت بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان  -١٠-١٣

و فرم ثبت نام ھر دو  ھمراه مدارک مورد نیاز به ٩/٤/١٤٠٠ لغایت ٥/٤/١٤٠٠ تاريخاز  بایستمی، خرداد ماه
خود مراجعه نمايند دوره کارشناسی دانشگاه محل تحصیل  به جھت انجام مراحل مربوطه و معرفي، مرحله،

شود لذا پیگیری الزم در این خصوص بعمل (حضوری یا غیر حضوری  و یا بصورت مجازی از طریق دانشگاه تعیین می

. بديھي است اقدام نمايد ١٩/٤/١٤٠٠  لغایت ٩/٤/١٤٠٠تاریخ  ازتا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنھا  آید)
زمان تاریخ و طي  یدانشگاه بصورت اينترنت یاز سوتایید عدم و یا واجدين شرايط  یاسام عدم معرفیدر صورت 

   گیرد.یرا بعھده نم یمسئولیتمركز سنجش آموزش پزشكي نبوده و  یمكاتبات بعدي قابل رسیدگ مقرر،

تغییر سھمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس، پس از معرفی دانشگاه در  بسیار مھم:
  باشد.زمان تعیین شده و اتمام مھلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی

آزمون که ھر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١١-١٣
  :تواننددر صورت تمایل می و  را انجام دادهو استعداد درخشان 

در زمان تعیین شده نسبت عالوه بر ثبت نام ھر دو مرحله،  بایستی ولی  در جلسه آزمون شرکت نکنند. الف:     
  به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان، اقدام کنند.

انس خود را شو  در آزمون شركت كنندبدون استفاده از آئین نامه مذكور ھمانند ساير داوطلبان عادي یا  ب:     

   .ھم در شرایط عادی و ھم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان نمایند
بر  با شرايط عاديمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیكه  -١٢-١٣

با در شرایط عادی آزمون امتحاني یا مجموعه لزومي ندارد رشته  ،کننددر آزمون شركت  ١١-١٣-اساس بند ب

   انتخابي مورد استفاده از آيین نامه استعداد درخشان، يكسان باشد.یا مجموعه رشته 
بایست ھم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دھند و ھم میاین افراد در زمان انتخاب رشته محل، 

به عبارتی  شوند، انتخاب حالت عادی را باید انجام دھند.در حالت عادی رشته محل مجاز به انتخاب در صورتیکه 

  تکمیل کنند.را فرم انتخاب رشته محل  ٢باید 
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 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١٣-١٣

البته در  .باشندیمبر اساس جدول پذيرش رشته انتخابی این سھمیه  ھای مورد پذیرش دری رشته محلکلیه
آن مجموعه  ھایشرایط رشتهواجد صورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و 

در  ..ھا را به ھنگام انتخاب رشته محل انتخاب کندھای مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کلیهباشد می

  ملزم به پرداخت شھریه خواھد بود.  ،پذیرش وشھریه پرداز دانشجو بصورت انتخاب دانشگاھھای پذیرنده  صورت
ی ھادر تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -١١-١برنامه ریزی مندرج در بند براساس مصوبه شورای عالی  -١٤-١٣

باشد. الزامی می دوسال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی) ارائه ١(مطابق جدول شماره  مجموعه پرستاری
حق لذا باشند. ھا نمیمجاز به انتخاب این رشتهافراد بالفاصله بعد از فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی  و

تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان "داوطلبان مشمول استفاده از آئین نامه برای استفاده از شرایط آئین نامه مذکور 
عد از سپری نمودن دوره دو ساله ب ھستند،ھا رشتهاین متقاضی ادامه تحصیل در که  "ممتاز در مقاطع باالتر

سال  ٢به عبارتی در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب  .باشدمحفوظ می ،آزمون ھمان سالآزمون براساس ضوابط 
   شود، شرکت کنند.سابقه کار بالینی آنھا برگزار می

" بوده و جھت شرکت در تسھیل ادامه تحصیل..."که حائز شرایط استفاده از تسھیالت آیین نامه  آموختگانیدانش
سال سابقه  ٢دارای  ٣١/٦/١٤٠٠باشند و تا تاریخ واجد شرایط می ١بر اساس جدول شماره الذکر ھای فوقرشته

ثبت نام ھر دو مرحله، جھت تایید و معرفی به دانشگاه  عالوه برد، شکار بالینی با مدرک کارشناسی خواھند 
 محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

ھای موجود یک از رشته محلاز ظرفیت پذیرش سھمیه آزاد ھر  %١٠طبق آیین نامه استعداد درخشان  -١٥-١٣
این ظرفیت بر اساس  گیرد. ھا در ھر دوره، بصورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر تعلق میدر دانشگاه

   .گرد کرده علمی منظور خواھد شد
بندي بین دانشجويان برمبناي امتیاز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول شايان ذكر است اولويت

  امتیازدھي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل، محاسبه خواھد شد.
که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندهھادر دانشگاه، بدون آزمونسھمیه استعداد درخشان برای  -١٦-١٣

به دلیل  ،باشندمی ھای مختلف و کد ورودی متفاوتورودیدر مقطع کارشناسی دانشجویان رتبه اول  دارای
و فرد دارای پذیر نیست امکان ،، پذیرش کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط-١٥-١٣طبق بند  ظرفیتمحدودیت 

ھای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه در سایر دانشگاه. پذیرفته خواھد شد موجود،بر اساس ظرفیت امتیاز باالتر 
رتبه اول سایر دانشگاھھا، فرد دارای امتیاز اول جھت استفاده از سھمیه بدون آزمون ھستند، از بین دانشجویان 

   پذیرفته خواھد شد. موجود باالتر بر اساس ظرفیت
ھای علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسھیالت استعداد به تحصیل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی  -١٧-١٣

 باشند.نمیدرخشان 
جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان پژوھشگر و ھمچنین مالكان ابداع يا اختراع  یمعرفي دانشجو -١٨-١٣

به مرکز سنجش آموزش آوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه پس از دريافت تائیديه معاونت تحقیقات و فنبا آزمون، 
  پذيرد.میصورت پزشکی 

توسط ابتدا  ،آزمون ابجھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریمعرفي دانشجو -١٩-١٣
تایید نھایی به  ،اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت وزارت متبوع،و دانشجویی معاونت فرھنگی  بهدانشگاه 

استعداد ان مرکز سنجش اعالم شود. دانشگاه اسامی این افراد را نیز بایستی بصورت اینترنتی ھمراه سایر داوطلب
  عالم نماید.درخشان به مرکز سنجش ا
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با وارد نمودن کد رھگیری مندرج در فرم ثبت نام، در که ثبت نام در آزمون را انجام دھند، کلیه متقاضیان  -٢٠-١٣
   ھر مرحله قادر به پیگیری و مشاھده اطالعات خود خواھند بود.

تغییر رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصیالت انتقال، شدگان ھرگونه پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته -٢١-١٣
  باشد.تکمیلی ممنوع می

  
  مدارك الزم و نحوه ارسال آنھا جھت ثبت نام و شركت در آزمون : – ج
  

 ١٦/١٢/٩٩ لغایت ٦/٢١/٩٩ تاريخ دريافت كدرھگیري از زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و کنندداوطلبان دقت 
  پذيرد. صورت مي //:sanjeshp.ir http بصورت اينترنتي از طريق سايت فقط

و تکمیل ويرايش اطالعات  ،توانند نسبت به تصحیحیكنندگان مثبت نام  ٢٥/١٢/٩٩  لغایت  ٩٩ /٢٣/١٢از تاريخ 
بعد از مطالعه  ی، داوطلبان بايستونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت ناماز ھر گ ینمايند. براي جلوگیرخود اقدام مدارک 

  د. کننراھنما، فرم ثبت نام را تكمیل  كامل دفترچه
داوطلب را  بهانفرادی جھت تماس تلفني و يا ھرگونه اطالع رساني  یاين وزارتخانه ھیچگونه وظیفه و مسئولیت

اعالم شماره تلفن، آدرس و ایمیل توسط داوطلب به منزله ھر نوع  ه نقص مدرک و یا ...) ندارد.(به ھر دلیل از جمل
فقط از طريق سامانه  موظف استباشد. لذا داوطلب اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش پزشكي نمی

 مركز سنجش آموزش پزشكي اطالعات مورد نیاز را كسب نمايد. یالكترونیك
  باشد.امکانپذیر نمی، تغییر رشته امتحانی و حوزه آزمون ثبت نام و ویرایش نزمااتمام : پس از بسیار مھم

  
  مدارك مورد نیاز:
د. در صورت کننباشند كلیه مدارك مورد نیاز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحیح ارسال یداوطلبان ملزم م

  . داوطلب خواھد بود یبه عھده یبعددن، مسئولیت عواقب نادرست بو ،ناخوانا ،ناقص
دھنده دھنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک نشانکلیه مدارک مورد نیاز مانند مدرک تحصیلی، مدرک نشان

و ... متعاقباً پس از قبولی، توسط دانشگاه   ھای بومی مناطق محروماصل فرم، سابقه کار، مدرک نظام وظیفه
خودداری شود.  یغیر واقعغیر مرتبط و ارسال ھرگونه اطالعات  از اعالم و گرددیلذا تأكید م پذیرنده اخذ خواھد شد،

ادامه تحصیل پس از پذیرش در آزمون درصورت ھرگونه مغایرت با ضوابط اعالم شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 
واجد شرایط مبنی بر  را ن دقت کاملبنابراین داوطلبا خواھد شد.جلوگیری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد 

 مبذول نمایند. در رشته مورد نظر را  بودن جھت شرکت در آزمون و پذیرش
  )باشد.  ١٠٠-٣٠٠ kbبايست حجم ھر يك از مدارك ميمدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از : (

 ٣٠٠* ٤٠٠  در ابعاد يا مھر،مربوط به سال جاري بدون خدشه و ھرگونه عالمت  ٣*٤ اسكن يك قطعه عكس-١
   ٢٠-١٠٠ kbو حداكثر حجم    jpgپیكسل با فرمت 

  اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضیحات صفحه آخر) -٢
  اسكن اصل كارت ملي(ھر دو سمت آن) -٣

ید مربوطه قابل قبول : در صورتیکه شناسنامه یا کارت ملی جھت تعویض به مراجع ارسال شده، اسکن رس١تذکر 
باشد، ثبت نام به ھر دلیلی، به ھنگام ثبت نام اصل شناسنامه یا کارت ملی معتبر در دسترس نمی اگر باشد.می

  گردد. جایگزین اصلی مدرک ،ویرایش زمان متعاقباً در. شود انجام نام اولیه با کپی ثبت
از فرم ثبت نام پرینت گرفته  الزاماً  .شوددرج می ،ثبت نام: کلیه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتھای فرم ٢تذکر 
  داوطلب کنترل شود. توسط  ،و کلیه مدارک و بخصوص عکسشده 
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مسئول کافی نت، ، فرد دیگر: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به ھر دلیل (اشتباه توسط ٣تذکر 
  الصاق عکسھای ذخیره شده فرد دیگر و ...) فرد بعنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار خواھد شد. 

اصل نزد داوطلب جھت ارائه به  –اسکن فرم مقاطع تحصیلی مخصوص متقاضیان سھمیه بومی مناطق محروم   -٤
  دانشگاه محل قبولی نگھداری شود.

اصل نزد داوطلب جھت ارائه به دانشگاه  –مخصوص متقاضیان سھمیه بومی مناطق محروم اسکن فرم استشھاد -٥
  محل قبولی نگھداری شود.

  -اسکن شناسنامه و کارت ملی ھمسر و والدین مخصوص متقاضیان سھمیه بومی مناطق محروم-٦
اصل نزد  –محرومسال اقامت داوطلب در آن استان مخصوص متقاضیان سھمیه بومی مناطق  ٥اسکن مدارک  -٧

  داوطلب جھت ارائه به دانشگاه محل قبولی نگھداری شود.
  
  
 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د
  
  اطالعات ضروری پیش از ثبت نام :-١
اي صورت يك مرحله به) (بجز رشته مددکاری اجتماعی ھا در كلیه رشته ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  -١-١

   .برگزار خواھد شد
(یا  در دو رشته ،١بر اساس جدول شماره  تواند باتوجه به مدرک کارشناسی (و یا باالتر)داوطلب می -٢-١

نوبت ھای امتحانی در قالب چھار رشته ٢شرکت نماید. درجدول شماره متفاوت  نوبت ٢از  امتحانی مجموعه)
و حداکثر دو رشته  نوبتاز ھر یک از چھار  یا مجموعه یک رشته حداقلتواند مشخص شده است. ھر داوطلب می

بعبارتی را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  متفاوتنوبت دو از  یا دو مجموعه و یا یک مجموعه و یک رشته
  باشد.نمی نوبتیا مجموعه از یک دو رشته مجاز به انتخاب 

فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه  ،اندتجمیع شدهمجموعه امتحانی  که به صورت ییھارشته برای -٣-١
 ھایرشتهھر یک از حائز شرایط شرکت در در صورتی که  داوطلب با انتخاب یک مجموعه. شودمیصادر 

  . دھدھای آن مجموعه امتحان در رشته تواندمی ،مورد نظر از آن مجموعه باشد
 یا گروهو  شده مشخص دفترچه ١ شماره جدول در که است پذیرنده رشته چند شامل امتحانی مجموعه توجه:

 .باشدمی دفترچه ٢ شماره جدول طبقزمانبندی مجزا  ٤ در امتحانی نوبت
، دفترچه راھنما را به دقت مطالعه نموده و تحقیقات الزم را ھزینه ثبت نام الزم است داوطلب پیش از پرداخت -٤-١

متفاوت به نوبت دو و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از نوبت در رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک 
یا پرداخت  ،بتنودرصورت انصراف داوطلب از یک و یا ھر دو  نوبت امتحانی،یک و یا دو ھزینه عمل آورد. پس از پرداخت 

  . باشدقابل مسترد نمیمبلغ واریز شده یک آزمون دیگر، ھزینه اشتباه 
لذا پس از مطالعه  .باشدمسئولیت ھر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عھده داوطلب مي -٥-١

دقیق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكمیل اطالعات و مدارك خود نمايد بعبارتي ھرگونه اشتباه يا مورد ايجاد 
مشکالت آن به عھده  و باشدشده بدلیل تكمیل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... مورد پذيرش نمي

  .باشدداوطلب می
دھنده وضعیت (از قبیل مدارک نشان مدارک مورد نیاز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب نظر به اینکه کلیه -٦-١ 

دھنده سابقه کار، نظام وظیفه و ...) پس از قبولی و پذیرش طرح نیروی انسانی، مدرک تحصیلی، حکم نشان
نسبت به درج اطالعات اوطلب اخذ خواھد شد، بنابراین د ندهھنگام ثبت نام توسط دانشگاه پذیرداوطلب در آزمون، به 

عواقب بعدی به  و صحت اطالعات مندرج در فرم ثبت ناممسئولیت . مبذول نمایددقت الزم را در فرم ثبت نام  صحیح
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ھنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جھت ثبت نام در دانشگاه، منجر به عھده داوطلب بوده و ھرگونه مغایرت به
  محرومیت یکساله از شرکت در آزمون سال بعد خواھد شد. مشمول و د شوشده میه لغو قبولی فرد پذیرفت

برگزاري قبل و بعد از (يك از مراحل  ھیچ در ،آزموندر و ثبت نام نھایی یا مجموعه امتحانی پس از انتخاب رشته  -٧-١
  باشد.پذير نميامكانو محل آزمون امتحانی (یا مجموعه امتحانی) تغییر رشته ، قبولي و تحصیل) آزمون

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز خدمات یجھت شركت در آزمون م بورسیه یدانشجويان غیر ايران -٨-١ 
  وزارت بھداشت دريافت نمايند. یآموزش

تعیین   رشته ٧داوطلبان فقط باتوجه به اعالم دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بھداشت و تخصصی  -٩-١

به شرح جدول ذیل باشند. نوع ماشین حساب مجاز اب میبه استفاده از ماشین حس مجاز ،١جدول شماره  شده
  باشد.ریزی، ممنوع میھای پیشرفته و دارای امکانات برنامهاستفاده از ھرگونه ماشین حساب باشد.می

  
  ھای مجازماشین حساب ھای مجاز برای رشته

  مدل  نام  ردیف

١  CASIO  کاسیو  FX 3600  

٢  CASIO  کاسیو  FX 82 MS  

٣  CASIO  کاسیو  FX 991 MS  

٤  CASIO  کاسیو  FX 82 ES  PLUS  

٥  CASIO  کاسیو  FX 991 ES  PLUS  

٦  SHARP    شارپ  EL 531 WH  

٧  PARS HESAB  4600  پارس حساب PLUS II  

٨  CITIZEN  سیتیزن  SR 135 N  

  
  :ثبت نام  فرایند -٢ 

  .شوددفترچه مالحظه ھای انت مندرج دربه دقت نمونه فرم ثبت نام  ،نامقبل از شروع ثبت 
 دريافت كلیه اطالعاتو  ثبت نام، جھت باشدمی انتخاب رشته و اعالم نتیجه آزمون بصورت اينترنتي ثبت نام، -١-٢

  مراجعه شود.  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس صرفاً به سايت معتبر
 ٨٥٠٠و مبلغ ) معادل نود ھزار تومان ھزار ریال نھصدلایر ( ٩٠٠٠٠٠مبلغ  امتحانینوبت برای ھر  ھزینه ثبت نام -٢-٢

. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز استریال) جھت ارسال پیام کوتاه آزمون ھشت ھزار و پانصد ریال (
 به ھاي مركزسنجش آموزش پزشكي) نسبت(پیوند الكترونیكي ھزينه ثبت نام آزمونسنجش آموزش پزشکی 

  .باشدوجه پرداختی به ھیچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نمايد پرداخت ھزينه شركت در آزمون
در صورتیکه بر اساس صالحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جھت افرادی که  :بسیار مھم

 ھیئت محترم وزیران، ٢٥/٨/٩٩اند، مطابق با مصوبه بندی نشدهموفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمان
) به معادل یکصد و بیست ھزار تومان (یک میلیون و دویست ھزار ریال ١٢٠٠٠٠٠مبلغ  متاخرین، ھزینه ثبت نام

  ریال (ھشت ھزار و پانصد ریال) جھت ارسال پیام کوتاه برای ھر نوبت آزمون خواھد بود. ٨٥٠٠مبلغ ھمراه 
   تذکر مھم:

بجز کارشناسی ( در انتخاب آزمون جھت پرداخت ھزینه دقت الزم بعمل آید در صورت انتخاب آزمون اشتباه-الف
  باشد. برگشت نمیارشد)، ھزینه قابل 

 بایست از طریق درگاه پرداخت سدادمیماید، ھزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی کد پیگیری دریافت نن اگر فرد-ب
شود ولی به مرکز سنجش دریافت کند. در مواردی ھزینه ثبت نام از کارت بانکی فرد کسر میکد پیگیری خود را 

شود، لذا به دلیل اینکه مبلغ واریزی برای ثبت یا با تاخیر این انتقال انجام مییابد و آموزش پزشکی انتقال پیدا نمی
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ھیچ عنوان قابل بازگشت نیست، لذا داوطلب الزاما از وضعیت به نام به مرکز سنجش به دلیل انتقال به خزانه، 
  پرداخت خود مطمئن شده و سپس ثبت نام را انجام دھد.

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میامتحانی مینوبت دو داوطلبی که متقاضی شرکت در  -٣-٢
باقیمانده پرداخت  نوبترشته دوم  از یکی از سه -پرداخت ھزینه-٢ نوبت امتحانیرشته اول از یک -پرداخت ھزینه-١

و رشته اقتصاد بھداشت را از  ٢نوبت رشته امتحانی) از  ١٠نماید. بعنوان مثال : فردی که مجموعه پرستاری (با 
 (را پرداخت نماید.   نود ھزار و ھشتصد و پنجاه تومان)لایر ( ٩٠٨٥٠٠ لغ بار مب٢بایست انتخاب نموده می ٣ نوبت

  ) دنرا پرداخت نمایل یک صد و بیست ھزار و ھشتصد و پنجاه تومان ریال (معاد ٠٨٥٠٠١٢بار مبلغ  ٢متاخرین 
 به ربطی از درگاه پرداخت ھزینه، ارشد آزمونرشته امتحانی اول و دوم  ثبت نام برای ھزینه پرداخت تذکر مھم:

ھزینه برای  و یا دو امتحانی نوبتیک برای ھزینه یک پس از پرداخت . ندارد ٢از جدول شماره  انتخاب شدهنوبت 

و رشته (یا مجموعه ) امتحانی خود  انتخابینوبت ، اگر داوطلب در مدت زمان ثبت نام یا ویرایش، نوبت امتحانی ٢
  . ددھ تغییر تواند آنراتغییر دھد، میبخواھد را 

به عنوان مثال اگر داوطلب ھر دو ھزینه را از درگاه پرداخت نموده و پس از شروع ثبت نام، در فرم ثبت نام رشته 

 را انتخاب اپیدمیولوژیرشته  : ٣نوبت و برای رشته امتحانی دوم از  پرستاری مجموعه:  ٢نوبت امتحانی اول را از 
 ٤نوبت را از تکنولوژی گردش خون ، رشته رشته اپیدمیولوژیخواھد به جای کرده است. پس از اتمام ثبت نام می

  تواند در مھلت ویرایش این تغییر را انجام دھد. انتخاب کند، می

پرداخت الکترونیکی را انتخاب و وارد صفحه گزینه مربوط به وضعیت  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی، -٤-٢
انجام شده و کلید تأیید نھایی  نوبتشود. در این مرحله، پرداخت برای رشته اول از یک پرداخت الکترونیکی می

بایست مجدداً وارد سامانه اینترنتی مرکز پرداخت زده شود. پس از پرداخت این صفحه بسته شده و داوطلب می
وضعیت پرداخت خود برای از ) و کردهملی خود (که در مرحله قبل وارد  کدمجدد رد نمودن واضمن  سنجش شده و

درصورت تمایل به انتخاب رشته دوم، گزینه "پرداخت ھزینه آزمون برای رشته دوم"  کند.میرشته اول اطالع پیدا 
  را انتخاب و مراحل قبلی را مجدداً تکرار نماید.

باشد نیازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس از اتمام می نوبتیک رشته از  در صورتیکه داوطلب فقط متقاضی
  مرحله اول برای رشته اول گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید.

 ،از فرم ثبت نام نھایی و اخذ پرینت درصورتیکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکمیل کلیه مراحل -٥-٢ 
در این حالت از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اقدام به انتخاب رشته  ،نمایدمتعاقباً تصمیم به انتخاب رشته دوم می

در نھایت بایستی از فرم ثبت نام و  دوم و پرداخت ھمزمان ھزینه کرده و کلیه مراحل را تا تأیید نھایی انجام دھد
   .نھایی مجدداً پرینت بگیرد

به شرح بایست فرم ثبت نام خود را مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب میپس از اتمام  -٦-٢
  تکمیل کند. زیر 

ھای گذشته بسیار مشاھده شده که داوطلب ھنگام انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی طی دوره بسیار مھم:
به ھنگام رشته مجموعه امتحانی از یک گروه انتخاب کرده که  ٢یا دقت نکرده و رشته دیگری را انتخاب نموده و 

غییر رشته امتحانی به اجازه ت با توجه به اینکه .دریافت کارت ورود به جلسه، متوجه انتخاب اشتباه خود شده است
ه داوطلب داده نشده، لذا فرصت شرکت در جلسه آزمون را علی رغم آمادگی از دست داده است. اکیداً توصی

   دقیقا کنترل شود. ٢و  ١شود رشته امتحانی می
  باشد: قسمت می ٥فرم ثبت نام دارای 

اسکن شده بصورت که قبالً  یمدارکبا تکمیل فرم، ھمزمان  .ایمشخصات شناسنامهسمت اول شامل ق -الف
  اینترنتی ارسال شود.
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جنسیت به ھیچ عنوان تصحیح نخواھد شد و  ھر گونه اشتباه تایپی در درج نام، نام خانوادگی، کدملی، نام پدر و(
  گردد. لذا دقت الزم بعمل آید)در صورت پذیرش در دانشگاه با ھمین مشخصات فرد معرفی می

در این قسمت استان، شھر، آدرس پستی، شماره تلفن و  .آدرس و تماس مشخصات قسمت دوم شامل -ب
  شود. آدرس پست الکترونیکی وارد می

شرایط اختصاصی دفترچه  -٥با مطالعه دقیق بند در این قسمت  .ایمشخصات سھمیهقسمت سوم شامل  -ج
  گردد. میو ... تکمیل  ، بومی مناطق محروم نوع سھمیه آزاد و رزمندهراھنمای ثبت نام، 

 ،باشد: شامل مقطعمی مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانیقسمت چھارم شامل  -د
 وضعیت نظام و ظیفه و انتخاب رشته امتحانی مورد نظر، و... تحصیل، شروع و پایان تحصیلو دانشگاه محل  رشته

  آن دقت به عمل آید.  و تکمیل که در انتخاب باشدمی
  تغییر نخواھد کرد.و حوزه امتحانی رشته ، به ھیچ عنوان ویرایشو  ثبت نامپس از اتمام بسیار مھم: 

، و زدن کلید ثبت نھایی تا انتھاثبت نام پس از تکمیل فرم . کدرھگیری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -ھـ
شود. که این مرحله به منزله ثبت نام بوده و نمایان میرقمی  ١٦دریافت کد رھگیری جدول  قسمت پنجم مربوط به

  .باشداخذ پرینت از فرم نھایی ثبت نام الزامی می
شرایط اختصاصی، الزم است  -١٤-١ نمره تراز نھایی بر اساس مصوبه مندرج در بندبا توجه به اعمال معدل در  -٧-٢

معدل دوره کاردانی داوطلب در وارد نمودن معدل صحیح خود در فرم ثبت نام دقت الزم را داشته باشد. وارد نمودن 
رشناسی پیوسته معدل دوره کاکارشناسی ناپیوسته و دوره معدل آموختگان کارشناسی ناپیوسته، برای دانش
ھایی که مدرک تحصیلی مورد پذیرش جھت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، باشد. برای رشتهالزامی می

   بایست معدل مقاطع مذکور نیز درج شود.کارشناسی ارشد و باالتر قید شده، می
میانگین نمرات  شود،میالتحصیل فارغ ٣١/٦/١٤٠٠ یا  ٢٩/١٢/٩٩الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ 

 این داوطلب، تغییر نھایی معدل را ثبت نماید. در زمان ویرایشواحدھای گذرانده خود را در قسمت معدل وارد کند و 
ده و قسمت اول کر، تھیه پیش از ثبت نام در آزمون(مندرج در انتھای دفترچه)  ١شماره نسخه از فرم  ٢بایست می

به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دھد. بدیھی است مسئولیت عواقب فرم را تکمیل و پس از امضا، 
ناشی از عدم دریافت این فرم، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عھده داوطلب بوده و در صورت 

شگاه یا موسسه قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواھد شد. دان
را دریافت و پس از تکمیل قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا توسط داوطلب آموزش عالی ھردو فرم تکمیل شده 

پرونده داوطلب جھت ارائه در مواقع به را و نسخه دوم  خواھد دادبه داوطلب عودت را باشد،یک نسخه موسسه می
گردد ھمانگونه که در فرم قید شده نباید این فرم به مرکز سنجش آموزش (تاکید می .الصاق خواھد نمودلزوم 

این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به بایست دانشجو می د).شوپزشکی ارسال 
دل در زمان در صورت نیاز به تغییر معدانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعیت خود در زمان ثبت نام، تحویل دھد. 
معدل داوطلب ، ھمانند مرحله قبل ویرایش اطالعات، الزم است فرم جدید دیگری تھیه شده و پس از تایید دانشگاه

   .نمایدبرای مرحله پذیرش نگھداری راه و فرم جدید کردوارد در سامانه را جدید 
  و تا دو رقم اعشار وارد شود.  ٤تا ٠و یا  ٢٠تا ٠توجه : معدل بایستی بر مبنای 

ھای گذشته تعدادی از پذیرفته شدگان، به دلیل بسیار مھم: در ورود اطالعات معدل، دقت الزم بعمل آید. طی دوره
  اند.مغایرت معدل، لغو قبولی شده و از شرکت در آزمون دوره بعدی محروم شده

ھمان  بايست ھمزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي درداوطلب مي -٨-٢
به تكمیل فرم ثبت نام اينترنتي، الزم است كلیه مدارك بر حسب  د. لذا قبل از شروعآدرس فوق الذكر اقدام نماي

قید شده  "مدارك الزم و نحوه ارسال آنھا جھت ثبت نام و شركت در آزمون -جبند "را که در  مورد و حجم مورد نظر
 E.mail. الزم به توضیح است كه ھیچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و نمایدآماده 
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مربوطه باشد كلیه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل اخذ نخواھد شد. داوطلب ملزم مي
و در محل تعیین شده به صورت اينترنتي ارسال نمايد. كساني كه مدارك خود را ارسال ننموده يا ناقص و يا ناخوانا 

   .و يا نادرست ارسال كنند در ھر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند آزمون حذف خواھندشد
 -بیرجند -بندرعباس-بوشھر  -ايالم -اھواز -اصفھان -ارومیه  -دبیل ار -اك ارھا در شھرھاي آزمون كلیه رشته -٩-٢

كاشان  –قم  –قزوين  -شھركرد -شیراز -سنندج  -سمنان  -ساري-زنجان  -زاھدان -رشت  -خرم آباد –تھران  -تبريز
 داوطلب بايد درشود. لذا مي ياسوج و يزد برگزار -ھمدان - ستانالر -مشھد –گناباد - گرگان  -كرمان  -كرمانشاه -

يكي از شھرھاي فوق را بعنوان محل حوزه امتحاني جھت شركت در آزمون انتخاب  ،نامفرم ثبتمحل امتحان رديف 
   باشد و ھیچ ارتباطی به محل تحصیل ندارد.محل آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصیل می د.کن

  حوزه امتحانی تغییر نخواھد کرد.، به ھیچ عنوان محل ویرایشو  ثبت نام پایانپس از  بسیار مھم:
بايست فرم ثبت نام را تكمیل نمايد. الزم است به ھنگام تكمیل فرم یارشد م یداوطلب آزمون كارشناس -١٠-٢

دقت الزم بعمل آيد. پس از تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك بصورت ھمزمان (در محل  ،ثبت نام و ارسال مدارك
شود. داوطلب تعیین شده) و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رھگیري صادرمي

از فرم ثبت  نھایی نسخه چاپ شدهنام و گرفتن تأيیديه صدور كد رھگیري، موظف است پس از تكمیل مراحل ثبت
(تصویر کلیه مدارک ارسالی در انتھای فرم ثبت نام درج نام را  براي مراحل بعدي آزمون  نزد خود محفوظ نگه دارد.

  شده است. برای اطمینان از ارسال مدارک به این تصاویر دقت شود)
  

رت فراموشی کد رھگیری، با در ھر زمانی پس از ثبت نام، (حتی موقع اعالم نتایج نھایی) درصو -١تذکر مھم: 
انتخاب گزینه " فراموشی کد رھگیری " این کد به شماره تلفن ھمراه و یا آدرس ایمیل مندرج در فرم ثبت نام 

  داوطلب، ارسال خواھد شد. لذا دقت الزم در اعالم صحیح شماره تلفن ھمراه و یا آدرس ایمیل بعمل آید. 
با توجه به اھمیت درست بودن شماره کد ملی، تلفن ھمراه، آدرس پست الکترونیکی داوطلب، در صورت  -٢

واست خود را که درخداوطلب مورد پس از اتمام مھلت ثبت نام و ویرایش،  ٣ھرگونه اشتباه سھوی در درج این 
، شماره تلفن ھمراه جدید و بلیحاوی نام و نام خانوادگی، نام آزمون، شماره شناسنامه، کد ملی جدید و ق

کارت ملی و شناسنامه، به اصل با الصاق اسکن ، باشد ، آدرس ایمیل جدید و قبلی مندرج در فرم ثبت نامقبلی
  د.ارسال نمای  chengenumber@sanjeshp.ir آدرس پست الکترونیکی 

دريافت كدرھگیري به منزله ثبت نام اولیه و ارسال اطالعات و تصوير مدارك اسكن شده از الزم به ذكر است 
باشد و به ھیچ عنوان مجوزي جھت شركت در جلسه آزمون و يا تايید اطالعات يا مدارك سوي داوطلب مي

   شود.ارسالي وي محسوب نمي
ھرگونه  وسایل الکترونیکی، پیجر،،شده)ھای مشخص حساب(بجز رشته آوردن تلفن ھمراه، ماشین****-١١-٢

   باشد.... در جلسه آزمون ممنوع مي كیف، ساك ويادداشت و برگه، 

  
  فرآیند بعد از آزمون : -٣
به منظور آگاھی داوطلب از محل تحصیل، پیش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -١-٣

    گیرد.در اختیار داوطلب قرار می ،نمره کتبی ائزحکارنامه اولیه  وضعیت علمی خود
، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل تحصیل خواھند حدنصاب الزمبراساس نمره اکتسابی درصورت کسب  -٢-٣

محل تحصیل خود اقدام نمایند. بدیھی بایست در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشتهشد. لذا داوطلبان مجاز می
محل در مھلت تعیین شده به منزله انصراف از این مرحله بوده و متعاقباً برای این افراد که رشتهاست عدم انتخاب 

  . خواھد بوداند، اقدامی میسر نو یا بنا به دالیلی از این مرحله جا مانده مجاز شده و عمل ننموده
 یعلوم پزشك یريزعالي برنامهیارشد ناپیوسته مصوب شورا یكارشناس دوره ینامه آموزشبر اساس آئین -٣-٣

به باشد. ارشد ناپیوسته ممنوع مي یدوره كارشناسمحل تحصیل در  یيا جابجايتغییر رشته و  ،ھر گونه انتقال
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محل تحصیل رشتهو عالقه اقدام به انتخاب  یشود با آگاھي كامل و بر اساس شرايط شخصیداوطلبان توصیه م
 یريزعالي برنامهبه جابجایی، انتقال و میھمانی براساس مصوبات شوراي قوانین مربوط ،پس از پذیرش نمايند.

  شود.  یاز طريق اين مركز خوددار ی، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواھد شد. لذا از ھرگونه پیگیریعلوم پزشك
كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده  یبر اساس اطالعاتصرفا  ،آزمون و کارنامهصدور كارت شركت در -٤-٣

تائید شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده  یو به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معن گیردیانجام م
  باشد. ینم یداوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشك یاز سو

مشاھده مغايرت در اطالعات مندرج در فرم (برگزاری،پذیرش نھایی،حین تحصیل) در صورت  ھر مرحله از آزمون در
نام، نوع سھمیه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال ثبت

از ( توسط مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل خواھد آمد، مرتبط در محل تعیین شده اسكن مدرك غیر
  ).و تحصیل پذيرش ،روند سنجشجمله حذف داوطلب از 
عالوه در ھر مرحله از آزمون يا حین تحصیل  و یا ارائه اطالعات نادرست و تخلف تقلبھر نوع در صورت محرز شدن 

بر محروم شدن فرد در ھر مرحله از تحصیل، متخلف به ھیئت بدوي رسیدگي به تقلب و تخلف آزمونھا وزارت متبوع 
  گیري معرفي خواھد شد.تصمیم

کلیه  تواندی، ممجاز شدنو  محل تحصیل درصورت کسب نمره حدنصابداوطلب به ھنگام انتخاب رشته -٥-٣
رشته را به ترتیب عالقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب نماید و در اولین  آنھا و مراکز پذیرنده دانشجو در دانشگاه

  شود.محلی که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته میرشته
تواند از گروه یک مجموعه علوم بعنوان مثال: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاھی می

(بیوالکتریک) را انتخاب و بصورت مجزا در ھر دو آزمون  رشته مھندسی پزشکی ٣و از گروه شماره  ١آزمایشگاھی 
ته مجاز را به ھر ترتیبی که تمایل دارد، ھای رشتواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در ھریک، میشرکت نماید. 

   نتخاب نماید.ا
پذيرفته شدگان اين رشته در حین تحصیل ملزم  دقت نمایند بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھامتقاضیان رشته  -٦-٣

به گذرندان يك دوره كارآموزي تابستاني به مدت شش ھفته بصورت عملي در يكي از مراكز تحقیقاتي مراكز 
  باشند.بھداشت در جنوب كشور مي

 یواحد درس یمربوطه، ملزم به گذراندن تعداد یممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخیص گروه تخصص-٧-٣
  باشند. یيا پیش نیاز قبل از دوره اصل یدوره به عنوان دروس جبران

دھند. لذا یخوابگاه در اختیار دانشجو قرار معلوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود،  یھادانشگاه-٨-٣
داوطلبان جھت دريافت اطالعات بیشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش 

   .نخواھد داشت یدر مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه ھیچگونه مسئولیت یشكپز
  
  فرآیند اعالم نتایج نھایی: -٤

اساس نمره  کارنامه نھایی که نشاندھنده وضعیت داوطلب بر ،دھندانجام میل افرادی که انتخاب رشته مح -١-٤
ظرفیت و نوع  . افراد بر طبق نمره،دننمایدریافت میباشد اش میانتخابیھای در ھریک از رشته محلاکتسابی ،

  .شوندپذیرفته میدر اولین اولویت انتخابی که حائز نمره قبولی ھستند،سھمیه، 
گیری در در صورت تصمیمھا، در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خال ماندن ظرفیت دانشگاه-٢-٤

نسبت به انجام ، تکمیل ظرفیتپذیرش و مراجع ذیربط و موافقت با  شورای سنجش و آموزش پذیرش دانشجو
 یھاظرفیت یدرخصوص جايگزين یمركز سنجش آموزش پزشكلذا . اقدام خواھد شدتکمیل ظرفیت مرحله 
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در اين  یداوطلبان از ھرگونه پیگیرو نخواھد داشت  یھیچگونه تعھد عدم وجود مرحله تکمیل ظرفیتیا انده باقیم
  .نمايند یرابطه خوددار
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٣٠ 
 

  ھا)ه رشتهیل(ك ١٤٠٠ ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
  
 

به  ، مراتبزیردر برنامه در صورت ھرگونه تغییر شود، لذا با توجه به اینکه بر اساس شرایط موجود جدول زیر اعالم می
  خواھد شد. یاطالع رسان مرکز سنجش، اینترنتیفقط از طريق پايگاه  صورت اطالعیه 

  http:// sanjeshp.ir آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  : 
  گیرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعیه ھا وسایر كلیه

  تاريخ  (بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود)

  ٣/٩/٩٩  در رابطه با آزمون اولین اطالعیه

  ٢٨/١١/٩٩  دادن دفترچه راھنمای آزمون رقرا
  ١٦/١٢/٩٩تا  ٦/١٢/٩٩   (ھمزمان ویرایش امکان پذیر است) ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي

  ٢٥/١٢/٩٩تا  ٢٣/١٢/٩٩   ويرايش و تصحیح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

  ٢٢/١/١٤٠٠  شد)نخواھد ، این اطالعیه درج جدید موارد نبودندر صورت  (اطالعیه 
  ٢٨/٢/١٤٠٠تا  ٢٥/٢/١٤٠٠  طالعات مربوط به اجراي آزمونابرگه راھنما و ساير  -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

  ٣٠/٢/١٤٠٠و  ٣١  )شنبه و جمعه٥روزھای  ھاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت
  ١/٣/١٤٠٠  اعالم كلید اولیه 

  ٤/٣/١٤٠٠تا  ١/٣/١٤٠٠  مھلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي
  ١٢/٣/١٤٠٠تا  ٩/٣/١٤٠٠  sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه متقاضیان ثبت نام 

  ١٧/٣/١٤٠٠   اعالم كلید نھايي
  رايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضیان 

  دانشگاه محل تحصیلبه (با آزمون و بدون آزمون) 
  ٩/٤/١٤٠٠تا  ٥/٤/١٤٠٠

  ٩/٤/١٤٠٠تا  ٥/٤/١٤٠٠  مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون انتخاب رشته محلزمان 

  مھلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان 
  به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصیل(با آزمون و

لغایت  ٩/٤/١٤٠٠
١٩/٤/١٤٠٠  

  ٣١/٣/١٤٠٠  مرحله اول ارنامه علمیک -یت پذیرشھای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه
  ٤/٤/١٤٠٠تا  ٣١/٣/١٤٠٠  انجام انتخاب رشته محل

  ٦/٥/١٤٠٠  )جھت برگزاري مرحله دومرتش(ا -بقیه هللا  -دانشگاه شاھد متقاضیان  اعالم اسامي
شته مددکاری ر-رتشا –بقیه هللا  - دانشگاه شاھد متقاضیان برگزاري مرحله دوم

  اجتماعی
در اطالعیه اعالم اسامی، اعالم 

  خواھد شد
  ٣١/٥/١٤٠٠  ارنامه نھاییک –اعالم اسامي نھايي پذيرفته شدگان 

  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاھھا

طی نیمه اول شھریور ماه خواھد 
از طریق سامانه بود و زمان دقیق 

- اعالم می ،دانشگاه محل پذیرش

  شود
  

    
الذكر د و يا خارج از زمانبندي فوقشوتذكر  : در ھر اطالعیه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نیز درج 

آبان  پایانلغايت  ٦/١٢/٩٩از( نیز ھر ھفته ،ھاي اعالم شدهتاريخ برعالوه باشند موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي
        )به سايت مربوطه مراجعه نموده و كلیه مطالب را مطالعه نمايند . ١٤٠٠ماه 

  
   يمركز سنجش آموزش پزشك             

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٣١ 
 

   ١٤٠٠نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال
  

  به دقت مطالعه نمایم. سال آینده،  ماه آبان پایانو ھمچنین اطالعیه ھای مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا   اينجانب متعھد میگردم دفترچه راھنماي ثبت نام
ت وجود ھر گونه مغايرت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندھاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكمیل نموده و در صور

یا حتی پذيرفته شدن  یا ارسال نکردن مدارک (حتی اسکن ناخوانا)، مسئولیت آنھا به عھده اينجانب خواھد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و
  مي پذيرم     كان لم يكن تلقي میگردد.  در آزمون نسبت به ممانعت از تحصیل در ھر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي

  

  ایالف:مشخصات شناسنامه
   نام

  نام خانوادگي
  نام پدر

 ارسال ھمزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال ھمزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

  جنسیت

  تابعیت

  تاھل

 در صورت خارجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  غیر ايرانيايراني / دانشجوي 

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

  تاريخ تولد

  )كم شنوا-كم بینا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابیناي مطلق-ھیچكدام ( نوع معلولیت مشخص شود :  معلولیت
 در صورت نیاز به منشي ارسال ھمزمان اسكن اصل معرفي نامه 

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی

  بلی/ خیر  داوطلب چپ دست

  
  آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 شھر

)آدرس پستي دقیق (منطقه، كوچه و پالك  
 كد پستي
 پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش اعالم شود.)(در ھر زمان این شماره تغییر  زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

باشد.  پیام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نیاز به ارسال پیامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد. تلفن ھمراه  
شود.  عالمدر ھر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش ا  

 پست الكترونیكي
ار مھم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ، از این آدرس بسی

   طریق این ایمیل قابل قبول خواھد بود
........ @  ........  

  
  ايمشخصات سھمیهج:

 نوع سھمیه
 

 ١-آزاد شامل :
عادی-١-١     
سمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)رارتش (پرسنل -آزاد-١-٢     
سنل رسمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)بقیة هللا(پر-آزاد -١-٣     
ان با آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخش-آزاد-١-٤     
آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخشان بدون -زادآ -١-٥     

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

   / ایثارگران  اننوع سھمیه رزمندگ
  
حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه ت

  محل قبولی
 

  شامل:   %٢٥رزمندگان و ایثارگران -١
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٨٠با حد نصاب -که فقط حضور در جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا-١
  ا کد ملی (مراجعه به جھاد کشاورزی) ب - %٨٠با حد نصاب -یجھادگران جھاد کشاورز-٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب -فرزند شھید -٣
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -لیبا کد م - %٧٠با حد نصاب  ھمسر شھید-٤
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز -٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٦
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥فرزند جانباز -٧
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥ھمسر جانباز -٨
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -آزاده-٩

  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  ھمسر آزاده-١٠
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  آزاده فرزند -١١
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب -%٧٠با حد نصاب  االثرجاویدھمسر -١٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠حد نصاب  با االثرجاویدفرزند - ١٣
  
  شامل:  %٥رزمندگان و ایثارگران -٢
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا ھمسر-١
  رقمی ١٢ با کدرھگیری - %٧٠حدنصاب  با-که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا فرزند-٢
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  ھمسر-٣ 
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  فرزند-٤
  ف بنیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھد - د ملیبا ک - %٧٠با حد نصاب  -%٢٥جانباز کمتر از  ھمسر-٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠صاب نبا حد  -%٢٥جانباز کمتر از  فرزند-٦
 امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٧
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ارگان مربوط به سھمیه رزمندگان و ایثارگران 
(مخصوص متقاضیان سھمیه رزمندگان و 
  ایثارگرانی که فقط حضور در جبھه دارند.

 مت بسیج نیروی مقاو-٤       سپاه پاسداران -٣            ارتش-٢           ستاد کل نیروھای مسلح -١
 جھادگران جھاد کشاورزی-٧             ناجا -٦                               وزارت دفاع-٥

  كد ايثارگري
(مخصوص متقاضیان رزمندگان ، ایثارگران و  

ھمسر و فرزند آنان که صرفاً دارای مدت 
 حضور داوطلبانه در جبھه می باشند.)

  نیروی مقاومت بسیج-٤                    سپاه پاسداران-٣      ارتش-٢      ستاد کل نیروھای مسلح-١
  جھادگران جھاد کشاورزی-٧         ناجا-٦                          وزارت دفاع-٥

   نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

  کدملی خود فرد رزمنده 

   شماره شناسنامه فرد رزمنده

  درصد جانبازي /مدت آزادگي /مدت رزمندگي

یا ایثارگران  دگاناستفاده از سھمیه رزمن
 قطع مشخص شودم -در صورتیکه از این سھمیه قبال استفاده شده قید شود  طي سالیان گذشته

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

  استان انتخاب شود ٢استان یا  ١ر صورت انتخاب گزینه بله، بایستی د -       بلی/ خیر متقاضی سھمیه بومی

(واجد شرایط ١استان بومی منطقه محروم 
استفاده از سھمیه بومی سھمیه منطقه 

 ) اجباری١محروم 
  انتخاب استان 

(واجد شرایط ٢استان بومی منطقه محروم 
استفاده از سھمیه بومی سھمیه منطقه 

  ) اختیاری٢محروم 
  انتخاب استان

 .پ .صیل در دانشگاه عمتقاضی ادامه تح
عضو داوطلب خودش (نه اقوام) وهللا (بقیه 

 )  رسمی نیروھای مسلح
  بلی/خیر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

  ح)نیروھای مسلويژه نوع سازمان (
برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه هللا و  

  ارتش 
باشد)(خود داوطلب باید جزء نیروھای مسلح

  وزارت دفاع-١
  سپاه-٢
  ارتش-٣
 نیروي انتظامي-٤

 .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
اوطلب د -ارتش (ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

عضو رسمی نیروھای خودش (نه اقوام) 
 ) مسلح

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

  
  ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشي د:

  راھنما دفترچه ١بر اساس جدول شماره مجاز  مقطع تحصیلي قبلي
  مقطع کارشناسی قید شود.

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

 دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
 است)درج شده ٣مقاطع در جدول شمارهھای تحصیلی کلیه (رشته

  تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

  ١دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
  ٤جدول شماره ازھای محل تحصیل دانشگاه ( در صورتیکه مدرک تحصیلی دیگری دارید.)

 )تحصیل(مقطع قبليدانشگاه محل نوع 

  ھای علوم پزشکیھا و دانشکدهدانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
 دانشگاه پیام نور -٦

  ٤ جدول شماره از -ھای محل تحصیل دانشگاه  )دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي

  ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)نوع 

  ھای علوم پزشکیھا و دانشکدهدانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
  دانشگاه پیام نور -٦

   ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)
  ٤ جدول شماره از - ھای محل تحصیلدانشگاه )تحصیلی دیگری بجز کاردانی دارید (در صورتیکه مدرک

  تاريخ شروع به تحصیل مقطع قبلي

  تاريخ فراعت از تحصیل مقطع قبلي

 ) ٣١/٦/١٤٠٠يا تا  ٢٩/١٢/٩٩ترم آخر (تا  /التحصیل فارغ : وضعیت تحصیلي

  -١٢حداقل داوطلب ایرانی :  صحیحقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 
 معدل واحدھای گذرانده : دانشجوی سال آخر

  اعشارقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 

   صحیحقسمت  - کاردانیمعدل كل مقطع 

   اعشارقسمت  - کاردانیعدل كل مقطع 

 : وضعیت نظام وظیفه

  تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
  ھوشمند كارت پايان خدمت-١
  پزشكيدایم ھوشمند كارت معافیت -٢
  كفالت دایم ھوشمندكارت معافیت -٣
  زمان صلح دایم ھوشمندكارت معافیت -٤
   ايثارگران دایم ھوشمندكارت معافیت -٥
  موارد خاص دایم ھوشمندكارت معافیت -٦
  و قبل از آن ١٣٥٢متولدين سال -٧
  و قبل از آن ١٣٤٢متولدين سال -٨
  روھاي مسلحپرسنل پايور شاغل در نی-٩

  ھولوگرام دار بدون غیبت مشمول داراي برگه معافیت موقت-١٠
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  كاركنان وظیفه فارغ التحصیل در مقطع كارشناسي (بدون غیبت)-١١
  داراي دفترچه آماده به خدمت-١٢
  داراي گواھي مشمول متعھد خدمت-١٣
  ٢٩/١٢/٩٩دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ -١٤
  ٣١/٦/١٤٠٠دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -١٥
  طلبه-١٦
  پايان مي يابد ٣١/٦/١٤٠٠كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٧
  پايان مي يابد٣٠/١١/٩٩كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٨
  دانشجوي انصرافي-١٩
  سرباز وظیفه در حال خدمت-٢٠
  کسالهیرصت ف-٢١

  دفترچه ٢جدول شماره  از - ٤، ٣، ٢، ١ نوبتھایانتخاب یکی از   گروه امتحانی 

 دفترچه  ١از جدول شماره  ١ نام رشته امتحاني

  دفترچه ٢جدول شماره  از- ٤، ٣، ٢، ١ نوبتھایانتخاب یکی از   گروه امتحانی

 دفترچه ١از جدول شماره   ٢ نام رشته امتحاني

 دفترچه ٥شماره از جدول  حوزه امتحانی

 بله /خیر شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 دقیقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصیلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر

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

   از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟آیا سال گذشته 
 بله /خیر  ھای علوم پزشکی)ھا و دانشکده(مخصوص دانش آموختگان دانشگاه

  %١٠با آزمون --١  نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
  %١٠بدون آزمون -٢

   پرداز)انشگاه محل قبولی و نوع پذیرش (رایگان، شھریه د -در صورت پذیرش

  
  اطالعات کد رھگیری و ثبت نام ھـ:

رقمي  ١٦كد  کد رھگیری  

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام
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 : جداولبخش دوم 
  

  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون كارشناسی ارشد سال  م -١جدول شماره 
  پذیرشمدارك تحصیلی مورد   رشته امتحانی  ردیف

پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.  

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

  آمار زیستی. ١
سی ھای علو شنا سی آمار؛ كلیه كار شنا شكی؛ كار م پز

ضی؛ شكیعلوم كامپیوتریریا  و*؛ دكتری عمومی گروه پز
  ای دامپزشكی دكترای حرفه

)؛ ٢)؛ آمارریاضــــی واحتمال(١عمومی(ریاضــــی 
ھــا، روشــــھــای آمــاری (شـــــامــل طرح آزمــایش

زبان )؛٤( گیری، آمارناپارامتری)رگرســــیون،نمونه
  )٣عمومی(

آموزش بھداشت . ٢
  و ارتقاء سالمت

كارشــــناســــی بھداشــــت عمومی؛ پرســــتاری؛ مامایی؛ 
شت حرفه سی بھدا شت محیط؛ مھند سی بھدا ای؛ مھند

ھوشـــبری؛مشـــاوره؛ درمانی؛مدیریت خدمات بھداشـــتی 
تی؛  ی ب تر لوم  ع عی؛ تمــا ج لوم ا ع مردم شـــــنــاســـــی؛

فناوری اطالعات سالمت روانشناسی؛تکنولوژی اتاق عمل؛
  )؛ مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات مدارک پزشکی(

ــــــت و ارتقــاء ســــالمــت ( )؛ ٣آموزش بھــداش
)؛ جامعه ٢)؛ بھداشت عمومی (٥/١روانشناسی(

   )٣()؛ زبان عمومی ٥/١شناسی (

آموزش . ٣
  كارشناسي رشته هوشبري  ھوشبری

ـــول و روش)؛ 2( فيزيولوژي ـــي  ايه اص )؛ 3( بيهوش
ـــناســـي )؛ 2( هاي همراهبيهوشـــي و بيماري  داروش
مباني )؛ 1)؛ مراقبت هاي ويژه (2( اختصاصي هوشبري

  )3زبان عمومي()؛ 2( آموزش پزشكي

  اپیدمیولوژی. ٤

سی انگل  شنا شكی؛ كار سی ھای علوم پز شنا كلیه كار
شــناســی؛ آمار(کلیه گرایش ھا)؛ مھندســی تکنولوژی نرم 
افزار کامپیوتر؛ دكترای عمومی پزشــــکی، دندانپزشــــکی، 

  داروسازی و دامپزشكی 

لوژی ( یو م پیــد نی ا مقــدمــات آمــار ٥/٢مبــا )؛ 
)؛ ٥/١)؛ اصـــــطالحــات پزشـــــكی (٢زیســـــتی(

)؛ ٢بھداشــت عمومی ()؛ ٢اپیدمیولوژی بیماریھا (
  )٣زبان عمومی(

اتاق تکنولوژی . ٥
  عمل

كارشناسی در رشته ھای تکنولوژی اتاق عمل؛ پرستاری 
  و ھوشبری

)؛ ٣اصــــول و عملکرد فرد ســــیــار و اســــکراب(
)؛ تکنولوژی جراحی ٢بیماریھای داخلی و جراحی(

)؛ بیھوشی ١)؛ آناتومی(٣درجراحی ھای مختلف(
  )٣عمومی()؛ زبان ١واحیاء قلبی ریوی(

٦ .
اعضای 

مصنوعی و 
  وسایل كمكی

معاینه  ؛)٢)؛ كینزیولوژی وبیومكانیك (٤(ارتزوپروتز  كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی
  )٣)؛ زبان عمومی(٢؛ ارتوپدی()٢و ارزیابی(

  اقتصاد بھداشت. ٧

كارشناسی در یكی از رشته ھای گروه پزشكی؛ اقتصاد؛ 
خدمات بھداشــــتی مدیریت؛ مدیریت  علوم اقتصـــــادی؛

ــی؛ علوم اجتماعی؛  ــناس ــابداری؛ جامعه ش درمانی؛ حس
ـــكی ـــكی؛ دكترای عمومی گروه پزش ـــی پزش و  *مھندس

ــایع؛ دكترای حرفــه ای دامپزشــــكی ؛ مھنــدســــی صــــن
  (داروسازی خارج از كشور) كارشناسی و كارشناسی ارشد 

)؛ اقتصــــــاد ٢)؛ اقتصــــــاد كالن(٢اقتصــــــاد خرد(
ات بھداشتی )؛ سازمان و مدیریت خدم٣سالمت(
)؛ زبــان ٣)؛ ریــاضــــی و آمــار حیــاتی (٢درمــانی(
  )٣عمومی(

   ارگونومی. ٨
  

ــــته ھای  ــــی رش ــــناس ــــكی؛ كارش دكتری عمومی پزش
ــت حرفه ای؛ كاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛  بھداش
ـــنایع؛ مھندســـی فناوری اطالعات؛ طراحی  ـــی ص مھندس
صــنعتی؛ مدیریت صــنعتی؛ مھندســی مكانیك؛ مھندســی 

سی؛  تكنولوژی شنا صنعتی؛ روان شی  شه ك طراحی و نق
ایمنی صـــنعتی؛ فیزیك؛ مھندســـی پزشـــكی؛ پرســـتاری؛ 

   ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل
ــاب طبق جدول مدلھای  ــین حس ــتفاده از ماش مجاز به اس

  اعالم شده

مــاکرو  ارزیــابی، ھــای كلیــات ارگونومی (روش
 ارگونومی شـــــنــاختی، ارگونومی ارگونومی،

سانی ) ؛ ٤و ...) ( محیطی شریح و فیزیولوژی ان ت
)؛ روانشناسی ٢)؛ ریاضی(٢و مكانیك( )؛ فیزیك٢(

ــــــازمــانی(١عمومی( )؛ زبــان ١)؛ مــدیریــت س
  )٣عمومی(

  اكولوژی انسانی. ٩

كارشـــناســـی در یكی از رشـــته ھای اكولوژی انســـانی، 
جغرافیا (با گرایش انســانی)، بھداشــت عمومی، زیســت 

ھا)، محیط زیســـت، بھداشـــت شـــناســـی (ھمه گرایش
ـــت حرفه ای،  ـــت خانواده و جمعیت، بھداش محیط، بھداش
مامایی، پرستاری؛ دكتری عمومی (پزشكی، داروسازی و 

  شكی دندانپزشكی)، دكتری حرفه ای دامپز

بانی اكولوژی انســـــانی ( )؛ جمعیت و تنظیم ٣م
)؛ بھداشـــت ٢)؛ مقدمات آمار زیســـتی(٢خانواده(
  )٣)؛ زبان عمومی(١عمومی(

انفورماتیك . ١٠
  پزشكی

شته سی ر شنا شته ھای كلیه كار شكی؛ ر ھای علوم  پز
مھندسی كامپیوتر ؛ علوم كامپیوتر؛ ؛كلیه گرایشھا) ریاضی (

سی برق  شكی؛ مھند سی پز سی مھند الكترونیك؛ مھند
فن آوری اطالعات؛ علوم آزمایشگاھی دامپزشكی؛ دكترای 

  عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

) ؛ ٢اصــول برنامه نویســی و ســاختمان داده ھا (
یاتی ( مار ح یاضــــی و آ عات ٢ر یت اطال مدیر ) ؛ 

)؛ كلیات و ٣)؛ انفورماتیك ســـالمت (٣ســـالمت (
  )٣عمومی(زبان  )؛٢اصطالحات پزشكی (
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  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون كارشناسی ارشد سال  م -١جدول شماره 
  پذیرشمدارك تحصیلی مورد   رشته امتحانی  ردیف

پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.  

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ارزیابی فناوری . ١١
 (HTA) سالمت

شت ؛  صوب وزارت بھدا شته ھای م سی در كلیه ر شنا كار
كارشــــناســــی فنی و مھندســــی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری؛ بیوشــیمی؛ فیزیک؛ شــیمی؛ زیســت شــناســی؛ 
ریاضی؛ آمار؛ دكتری عمومی پزشكی، داروسازی یا دكتری 

  حرفه ای دامپزشكی

ســیاســتگذاری ســالمت و تصــمیم گیری در حوزه 
)؛ کلیات اقتصـــاد ســـالمت و ارزیابی ٢ســـالمت  (

سالمت ( سالمت و برنامه ھای ٣فناوری  )؛ نظام 
یدمیولوژی ٢جاری آن ( ھای اپ )؛ اصــــول و روش 

  ) ٣)؛ زبان عمومی(٢)؛ روش ھای آماری (٢(

  كارشناسی بینائی سنجی  بینائی سنجی. ١٢
)؛ ٢)؛ فیزیولوژی اپتیك(٢دوچشـــمی(آنومالی دید 

یات اپتومتری( )؛ ١)؛ بیماری ھای چشــــمی(٢كل
)؛ ٢)؛ اپتومتری كودكان(٢عدســی ھای تماســی(

  )٣)؛ زبان عمومی(١عینك طبی (

١٣ .
بھداشت و 
ایمنی مواد 

  غذایی

دكتری پزشــكی عمومی؛داروســازی؛ دامپزشــكی ودكترای 
كارشناسی در یكی ازرشته  ؛یاای علوم آزمایشگاھیحرفه

گرایش كنترل كیفی ھای علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (
ــــتی ھداش ـــــت عمومی؛ و ب ھداش ـــــت محیط، ب ھداش )؛ ب

میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشــگاھی؛ مھندســی كشــاورزی 
علوم و مھندســـی صـــنایع غذایی؛ )؛ گرایش صـــنایع غذایی(

؛ بھداشــت (گرایش شــیمی مواد غذایی)مھندســی شــیمی 
؛ ادغذایی با منشــا دامی؛ بھداشــت و بازرســی گوشــتمو

   بھداشت مواد غذایی و مھندسی تکنولوژی صنایع آرد

غذایی ( ناســــی مواد  )؛ اصــــول ٢میكروب شــــ
)؛ ٢)؛ شیمی مواد غذایی(٢نگھداری مواد غذایی(

)؛ زبان ٢كلیات بھداشـــــت و ایمنی مواد غذایی (
  )٣عمومی(

بیولوژی و کنترل . ١٤
  ناقلین بیماریھا

ا کنترل ناقلین بیماریھكارشـــناســـی رشـــته ھای بیولوژی و
ناقلین)؛ زیســـت (حشـــره شـــناســـی پزشـــكی و مبارزه با

ستی؛  شکی؛ علوم زی شھا)؛ گیاه پز سی (كلیه گرای شنا
مھندسی کشاورزی (کلیه گرایشھا)؛ علوم آزمایشگاھی؛ 
علوم آزمایشگاھی دامپزشکی؛ مھندسی بھداشت محیط 

ــــی ؛ بھداشـــــت عمومی؛ بھداشـــــت حر فه ای؛ مھندس
  بھداشت حرفه ای و ایمنی کار

شکی( سی پز شنا شره  شناسی ٤ح ست  )؛ زی
)؛ پاتوبیولوژی (انگل شــــناســــی، قارچ ٢عمومی(

ــاســــی، ویروس  ــاکتری شــــن ــاســــی، ب شــــن
)؛ ســــم شــــناســــی و مبارزه با ١شــــناســــی)(

  )٣)؛ زبان عمومی(١)؛ کلیات بھداشت(٢بندپایان(

پدافند غیرعامل . ١٥
  در نظام سالمت

رشــته ھای علوم تغذیه؛ زیســت شــناســی كارشــناســی 
(كلیه گرایشھا)؛ زیست شناسی سلولی مولكولی (كلیه 
ھا)؛ علوم آزمایشــــگاھی؛ بھداشـــــت عمومی؛  گرایشــــ
مھندسی بھداشت حرفه ای؛ مھندسی بھداشت محیط؛ 

بیولوژی و حشــره شــناســی پزشــكی و مبارزه با ناقلین (
حیط م  -)؛ مھندســــی منابع طبیعیکنترل ناقلین بیماریھا

ناوری  مانی؛ ف ھداشــــتی در مدیریت خدمات ب زیســـــت؛ 
اطالعات سالمت؛ تكنولوژی پزشكی ھسته ای؛ تكنولوژی 
پرتودرمــانی؛ تكنولوژی پرتوشــــنــاســــی؛ پرســــتــاری؛ 
ــنایع  ــكی؛ علوم و ص ــی بالینی؛ فوریتھای پزش روانشــناس
غذایی (كلیه گرایشــــھا)؛ مھندســــی كشــــاورزی (كلیه 

ــــی منابع طبیعی (ك ــــھا)؛ مھندس ــــھا)؛ گرایش لیه گرایش
شــیمی (كلیه گرایشــھا؛ شــیمی (كلیه گرایشــھا)؛ علوم 
نظامی و انتظامی (كلیه گرایشــــھا)؛ كاردرمانی؛ مدیریت 

  (كلیه گرایشھا)؛ دکتری عمومی پزشکی

سی عمومی( شنا ست  سی(٢زی شنا )؛ ١)؛ پرتو
)؛ اصــــول و مبــانی بھــداشــــــت ١بیوشــــیمی(

)؛ مدیریت ١)؛ روانشـــناســـی عمومی(٢عمومی(
  )٣؛ زبان عمومی()١سالمت(

تاریخ علوم . ١٦
)؛ اطالعات ٣)؛ تاریخ علم و تمدن(٣تاریخ پزشكی(  كارشناسی در كلیه رشته ھای مقطع كارشناسی   پزشكی

  )٣)؛ زبان عمومی(٢)؛ زبان عربی(٢پزشكی(

تكنولوژی گردش . ١٧
  خون

ھای پرســتاری؛ ھوشــبری و تکنولوژی كارشــناســی رشــته
  اتاق عمل

تاری و بیماری ھای  )؛ ٤داخلی و جراحی(پرســــ
شیمی( شكی(١بیو )؛ ١)؛ فیزیولوژی(١)؛ فیزیك پز

  )٣)؛ زبان عمومی(١فارماكولوژی(

١٨ .
ژورنالیسم 

(سالمت پزشکی
  و رسانه)

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کلیه رشته 
ھای علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرایشھای ادبیات زبان 

زبان عمومی)؛ علوم عمومی، آموزش انگلیسی و مترجمی 
  ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

)؛ دانش پایه ٢اصــــول اپیدمیولوژی و آمار حیاتی(
)؛ نگارش و مقاله نویســــی به زبان ھای ٢رایانه(

ــــی ٤فــارســــی و انگلیســــی ( )؛ زبــان انگلیس
  )٣(پیشرفته

سالمت . ١٩
  سالمندی

ــــت؛  ــــی پرســــتاری؛ مامایی؛ آموزش بھداش كارشــــناس
ـــی؛ مدیریت خدمات  ـــت عمومی؛ مدیریت توانبخش بھداش
بھداشـــتی و درمانی؛ روانشـــناســـی بالینی؛ علوم تغذیه؛ 
مددكاری اجتماعی؛ شـــنوایی ســـنجی؛ بینایی ســـنجی؛ 

  فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی وكاردرمانی

)؛ روانشناسی وبھداشت ٣فیزیولوژی سالمندی(
)؛ روش ١)؛ جامعه شـــناســـی پزشـــكی(١روانی(

ــــــت ٢ارحیــاتی(تحقیق و آمــ )؛ كلیــات بھــداش
  )٣)؛ زبان عمومی(١)؛ مبانی تغذیه(٢عمومی(

  سالمت و ترافیک. ٢٠

کارشــــناســــی کلیه رشــــته ھای علوم پزشــــکی، علوم 
انتظامی، روانشـــناســـی، مھندســـی عمران، مھندســـی 
مکانیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، مھندســی پزشــکی، 

ایمنی، علوم و مھندسی محیط زیست، فیزیک، مھندسی 
  آمار، جامعه شناسی

ھا( ایمنی ترافیکی یدمیولوژی مصـــــدومیت )؛ ٤و اپ
ــــی ٢روشــــھــای آمــارکــاربردی( )؛ روانشــــنــاس

ــــــت عمومی (١عمومی( )؛ زبــان ١)؛ بھــداش
    )٣عمومی(
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پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.  

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

سالمت و رفاه . ٢١
  كارشناسی كلیه رشته ھا  اجتماعی

ــــی ( ــــناس )؛ آمار و روش ٣نظریه ھای جامعه ش
)، اقتصاد خرد و ٢() ؛ سازمان و مدیریت ٣تحقیق(

)، روانشناسی ٢)؛ تامین و رفاه اجتماعی (٢كالن(
  )٣)؛ زبان عمومی(٢اجتماعی(

شنوائی . ٢٢
  كارشناسی شنوایی شناسی  شناسی

)؛ شنوایی ٢آناتومی و فیزیولوژی شنوایی وتعادل(
)؛ شــنوایی شــناســی ٤شــناســی تشــخیصــی(

  )٣)؛ زبان عمومی(٢توانبخشی(

  علوم تشریحی. ٢٣

ــی علوم  ــناس ــت كارش ــی؛ زیس ــناس ــریحی؛ بافت ش تش
شناسی (كلیه گرایشھا)؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و 
وســـــایل کمکی؛ ارتوپدی فنی؛ كاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ 
تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشــناســی؛ رادیولوژی؛ 

سی شنا ستاری؛ شنوایی  سنجی مامایی؛ پر ؛ ؛ بینایی 
شگاھی، علوم ؛ علوم آزماھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل ی

تغذیه؛ بھداشــت عمومی؛ فوریتھای پزشــکی؛ مھندســی 
شی  سی، تربیت بدنی و علوم ورز شنا ستان  شکی؛ با پز

  (کلیه گرایشھا)

شریح عمومی( سی (٤ت شنا ست ٣)؛ بافت  )؛ زی
سلولی( سی (٢شناسی  شنا )؛ زبان ٣)؛ جنین 

  )٣عمومی(

٢٤ .
علوم و صنایع 

غذائی (گرایش 
كنترل كیفی و 

  بھداشتی)

كارشــناســی علوم و صــنایع غذایی(گرایشــھای مختلف) ؛ 
كشــــاورزی (گرایش علوم و صــــنایع غذائی) ؛  مھندســــی

ـــنایع غذائی)؛ داروســـازی؛ علوم  مھندســـی شـــیمی (ص
ــھای  ــنایع غذایی (گرایش ــنایع غذائی)؛ ص تغذیه؛ تغذیه (ص
فنی، مھندســی و تغذیه)؛ بھداشــت مواد غذایی با منشــا 

ــــی و دامی؛ صــــنایع غذایی (گرایش ھ ای فنی  مھندس
تغذیه)؛ تكنولوژی شــــیر و فراورده ھای لبنی؛ مھندســــی 
تكنولوژی آرد؛ تكنولوژی صـــنایع مھندســـی روغن خوراكی؛ 

 ؛گوشــــت و فراورده ھای گوشــــتی؛ دكترای داروســــازی
  دامپزشكی

)؛ شـــــیمی مواد ٢میكروبیولوژی مواد غــذائی(
ــذائی( ــذائی (٢غ ) ؛ كنترل ٣)؛ تكنولوژی مواد غ

  )٣)؛ زبان عمومی(٣غذایی(كیفی مواد 

  فیزیولوژی. ٢٥

كارشناسی فیزیولوژی؛ زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ 
پرســــتاری؛ فیزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم  جانورشــــناســــی؛

آزمایشــــگاھی؛ علوم دارویی؛ فارماكولوژی؛ بیوشــــیمی؛ 
ــریحی؛ گفتار درمانی؛ بینایی ــنوایی علوم تش ــنجی؛ ش س

ای و شــــناســــی؛ بھداشــــت عمومی؛ بھداشــــت حرفه 
  ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

)؛ زیســت شــناســی ١)؛ بیوشــیمی(٣فیزیولوژی(
  )٣)؛ زبان عمومی(٢جانوری(

٢٦ .
فناوری 

تصویربرداری 
   پزشكی

  

شته سی ر شنا شھا)؛ تكنولوژی كار ھای فیزیك (كلیه گرای
ای؛ تكنولوژی پرتوشـــناســـی؛ تكنولوژی پزشـــكی ھســـته

مانی؛ مھندســــی پزشــــكی (گرایش  یك)؛ پرتودر بیوالكتر
  مھندسی ھسته ای؛ مھندسی پزشکی (گرایش بالینی)

ــاب طبق جدول مدلھای  ــین حس ــتفاده از ماش مجاز به اس
  اعالم شده

)؛ فیزیك ٢)؛ ریاضــــی عمومی(٢فیزیك عمومی (
ــــی ٢ای و اتمی(ھســــته )؛ فیزیك پرتوشــــناس

)؛ تكنیكھای تصــویربرداری پزشــكی ٢تشــخیصــی(
  )٣زبان عمومی()؛ ١)؛ آناتومی(١)؛ فیزیولوژی(١(

فناوری اطالعات . ٢٧
  سالمت

كلیه كارشناسی ھای علوم پزشكی؛ كارشناسی رشته 
ھای علوم كامپیوتر؛ مھندسی كامپیوتر (نرم افزار و سخت 

  افزار)

)؛ مدیریت اطالعات ٣فناوری اطالعات ســــالمت(
)؛ بیماری شـــناســـی و اصـــطالحات ٣ســـالمت (

شكی( ستم ھای طبقه بندی اطالعات ٢پز سی )؛ 
)؛ زبان ٢)؛ كامپیوتر و ســاختمان داده (٢ســالمت(
  )٣عمومی(

  كارشناسی كاردرمانی  كاردرمانی. ٢٨

اجتماعی  –كاردرمانی در اختالالت ذھنی، روانی 
 )؛٢)؛ روان شناسی و روانپزشكی(٤و جسمانی(

ــت ( ــالی ــالیز فع ــاتومی و ٢آکو پیشــــن و آن )؛ آن
یك( كان یت ٢بیوم عال فه ای و ف )؛ توانبخشــــی حر

  )٣)؛ زبان عمومی(٢روزمره زندگی(ھای 

كتابداری و اطالع . ٢٩
  كارشناسی كلیه رشته ھا  رسانی پزشكی

) ؛ ٣مبانی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی (
)؛ ٢)؛ فن آوری اطالعات(٢سازماندھی دانش(

لوم عاصطالحات  )؛٢منابع اطالعاتی (مدیریت
  )٣)؛ زبان عمومی(١پزشکی (

  گفتار درمانیكارشناسی   گفتار درمانی. ٣٠
ید )؛ ١اختالل بلع( )؛٢(اختالالت صــــوت و تشـــــد

اختالالت  )؛٢(اختالالت واج شناختی و آواشناختی
)؛ ٣اختالل زبان در دوران رشـــــد( )؛٢روانی گفتار(

  )٣زبان عمومی( )؛٢اختالل اکتسابی زبان(
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  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون كارشناسی ارشد سال  م -١جدول شماره 
  پذیرشمدارك تحصیلی مورد   رشته امتحانی  ردیف

پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.  

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

٣١ .
مدیریت خدمات 

بھداشتی 
  درمانی

كلیه كارشـــناســـی ھای علوم پزشـــكی و كارشـــناســـی 
مدیریت با گرایشــــھای مختلف؛ اداره امور بیمارســــتانھا؛ 

علوم  حســـــابــداری؛ علوم اجتمــاعی؛ حقوق؛ مــدیریــت؛
  اقتصادی

)؛ اصـــول و مبانی ســـازمان و ٢كلیات بھداشـــت (
)؛ سازمان و مدیریت بھداشت و درمان ٣مدیریت (

)؛ زبان ٢)؛ مدیریت مالی و اقتصـــاد بھداشـــت (٣(
  )٣عمومی(

مددكاری . ٣٢
  اجتماعی

خدمات كلیه گرایش ھای كارشناسی مددكاری اجتماعی؛ 
؛ علوم اجتمــاعی (گرایش خــدمــات اجتمــاعی؛ اجتمــاعی

  تعاون ورفاه اجتماعی؛ پژوھشگری)
قبولی نھایی داوطلبان شرکت کننده بر اساس نتایج آزمون 

  کتبی و مصاحبه اعالم خواھد شد.

)؛ ١روان شناسی (عمومی، مرضی، شخصیت) (
سی (مبانی و نظریه  شنا )؛ مبانی ٢ھای جامعه 
)؛ مــددكــاری اجتمــاعی (مبــانی ١توانبخشــــی (

)؛ روش ٣مددكاری فردی، گروھی و جامعه ای) (
 )٣)؛ زبان عمومی(١تحقیق (

مدیریت . ٣٣
  توانبخشی

وســــایل كمكی ؛ و كارشــــناســــی اندام ھای مصــــنوعی 
؛ گفتار درمانی فیزیوتراپی؛ كاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛

مددكاری اجتماعی؛ جامعه شـــناســـی ؛ بینایی ســـنجی؛ 
شتی  سی؛ مدیریت خدمات بھدا شنا علوم اجتماعی؛ روان
و درمانی؛ مدیریت امداد در ســــوانح؛ كودكان اســــتثنایی؛ 
بھداشت عمومی؛ پرستاری؛ علوم تربیتی؛ امداد و نجات ؛ 

  دكترای عمومی پزشكی

ــت (٥اصــــول توانبخشــــی ( ــدیری ــان ٣)؛ م )؛ زب
  )٣عمومی(

٣٤ .
مھندسی 

 پزشكی
   (بیوالكتریك)

  

كارشــــناســــی فنی و مھندســــی؛ علوم پایه ؛ گروھھای 
فه ای پزشــــكی؛ اپزشــــكی و پیراپزشــــكی؛ دكتر ی حر

  دندانپزشكی؛ داروسازی؛ مھندسی مدیریت اجرایی
ــاب طبق جدول مدلھای  ــین حس ــتفاده از ماش مجاز به اس

  اعالم شده

یات مھندســــی ( )؛ فیزیک پزشــــکی و ٦ریاضــــ
ســیگنالھا و ســیســتم )؛ ٦مھندســی پزشــكی (

)؛ مدارھای ٦)؛ کنترل ســیســتمھای خطی (٦ھا(
ناتومی ٦الکتریکی و الکترونیـک( )؛  فیزیولوژی و آ

  )٣)؛ زبان عمومی(٢(

٣٥ .
مھندسی 

  پزشكی
   (زیست مواد)

 

كارشناسی فنی و مھندسی؛ علوم پایه؛ گروھھای 
ی حرفه ای پزشكی؛ اپزشكی و پیراپزشكی؛ دكتر

  دندانپزشكی؛ داروسازی
مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق جدول مدلھای 

 اعالم شده

ضیات عمومی( ست ٤)؛ علم مواد(٤ریا صول زی )؛ ا
فیزیولوژی(٦مواد( تومی و  یمی ٢)؛ آنــا )؛ شـــــ
 )٣)؛ زبان عمومی(٢)؛ بیوشیمی(٢آلی(

٣٦ .
مھندسی 
بھداشت 

   ایحرفه
  

ایمنی  ؛ بھداشــت محیط؛كارشــناســی بھداشــت حرفه ای
صــنعتی؛ مھندســی (صــنایع, مكانیك و شــیمی)؛ فیزیك؛ 

  شیمی
ــاب طبق جدول مدلھای  ــین حس ــتفاده از ماش مجاز به اس

  اعالم شده

 )؛٢ریاضـــی()؛٢)؛ فیزیك (٥بھداشـــت حرفه ای (
  )٣)؛ زبان عمومی(١)؛ ارگونومی(٢شیمی(

٣٧ .
مدیریت 

ایمنی و  سالمت،
محیط زیست 

)HSE(  

 بھداشــت حرفه ای؛كارشــناســی رشــته ھای مھندســی 
مھندســی بھداشــت محیط؛ مھندســی تكنولوژی ایمنی؛ 

  مھندسی صنایع 

)؛ اصول ٣)؛ بھداشت محیط(٣بھداشت حرفه ای (
)؛ كلیــات ٢)؛ اصــــول ومبــانی مــدیریــت(٣ایمنی(

)؛ زبان ١)؛ آمار و اپیدمیولوژی(١بھداشت عمومی(
  )٣عمومی(

٣٨ .
میكروب 
شناسی 
  موادغذایی

علوم آزمایشگاھی؛ علوم كارشناسی میكروب شناسی؛ 
آزمایشــــگاھی دامپزشــــكی؛ علوم تغذیه؛ علوم وصــــنایع 

زیســــت شــــناســــی(گرایش ھای  بیوشــــیمی؛ غذایی؛
بیوشـــیمی؛ ژنتیك)؛ بھداشـــت و بازرســـی  میكروبیولوژی؛

 گوشت؛ بھداشت مواد غذایی؛ دكترای عمومی پزشكی؛
  داروسازی؛ دامپزشكی

ــاســــی( ــاكتری شــــن ــه عمومی(٣ب ــذی )؛ ١)؛ تغ
)؛ قارچ ١)؛ انگل شــناســی(١عمومی(بیوشــیمی 

)؛ زبان ١)؛ ویروس شــــناســــی(١شــــناســــی(
  )٣عمومی(

نانوفناوری . ٣٩
  پزشكیپزشکی 

كلیه كارشـــناســـی ھای علوم پزشـــكی و كارشـــناســـی 
مھندســـی پلیمر؛ مھندســـی شـــیمی (كلیه گرایشـــھا)؛ 
مھنـدســــی مواد (كلیـه گرایشــــھـا)؛ مھنـدســــی برق؛ 

فیزیک حالت جامد؛ محض و كاربردی) ؛ بیوالكتریك؛ فیزیك (
شــــیمی (محض و كاربردی)؛ شــــیمی دارویی؛ زیســــت 

مھندســی بھداشــت محیط،  شــناســی (كلیه گرایشــھا)؛
مھندســـی بھداشـــت حرفه ای  و ایمنی کار؛ مھندســـی 
ته ای؛  ھداشـــــت حرفه ای؛ تکنولوژی پزشــــکی ھســــ ب
مھندسی صنایع شیمیایی؛ مھندسی پزشكی؛ مھندسی 

روسازی؛ مھندسی صنایع غذایی؛ مھندسی كشاورزی؛ دا
ــــــازی و  مکــانیــک؛ دكتری عمومی پزشــــكی ؛ داروس

دندانپزشــــكی و  دكتری حرفه ای علوم آزمایشــــگاھی؛ 
  دكتری پیوسته زیست فناوری(بیوتكنولوژی)

)؛ زیســت شــناســی ٢)؛ شــیمی (٢بیوشــیمی(
)؛ بیوفیزیك ١)؛ فیزیولوژی (٢ســــلولی مولكولی (

كنولوژی(٢( بر نــانوت )؛ زبــان ٣) ؛ مقــدمــه ای 
  )٣ومی(عم
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٣٨ 
 

قابل توجه داوطلبان : در رشـــته ھای ذیل كه به صـــورت مجموعه ارائه شـــده داوطلبان در صـــورتی كه از نظر مدارك مورد 
توانند در کل آزمون رشته ھای ھر مجموعه شركت نمایند. برای ھر مجموعه یك دفترچه پذیرش منعی نداشته باشند می

  شود.ضرایب مورد نظر ھر رشته در نظر گرفته میسوال متشكل از مواد درسی اعالم شده با 
  

  ١٤٠٠ی آزمون كارشناسی ارشد سال  ھامدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه آموزش پزشکی 

ف
دی

ر
  

  رشته امتحانی 
  مدارك مورد پذیرش

پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.  

دروس امتحانی و ضرایب 
  مربوطه
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  آموزش پزشکی. ٤٠

اعضای ھیئت علمی گروه ھای علوم پزشكی دانشگاه ھا و دانشكده 
سراسر كشور؛ اعضای ھیئت علمی گروه ھای علوم ھای علوم پزشكی 

پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی (باپرداخت شھریه)؛ دارندگان مدرك 
كارشناسی ارشد رشته ھای علوم پزشكی؛ دارندگان مدرك دكترای 
عمومی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی؛ دكترای تخصصی بالینی و 

علوم پزشكی؛ ھای فوق تخصصی بالینی؛ كارشناسی تمامی رشته
نامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی مدیریت و بر -رشته ھای علوم تربیتی 

  تكنولوژی آموزشی -

٣  ٠  ٠  ٣  ٢  ٦  

٤١ .
یادگیری 

الکترونیکی در 
  علوم پزشکی

دكترای عمومی پزشــكی، دكترای عمومی داروســازی، دكترای عمومی 
شته شد كلیه ر سی ار شنا سی یا كار شنا شكی؛ كار ھای علوم دندانپز

ریزی مدیریت آموزشی و ھای برنامهپزشكی؛ كارشناسی ارشد رشته
ریزی آموزشــــی؛ تحقیقات محیط زیســـــت؛ مدیریت آموزشــــی؛ برنامه

و  ITریزی آموزشی؛ کارشناسی هآموزشی؛ كارشناسی مدیریت و برنام
  ؛ تکنولوژی آموزشیکامپیوتر با گرایش نرم افزار

٣  ٢  ٠  ٣  ٠  ٦  

٤٢ .
تكنولوژی آموزشی 

  در علوم پزشكی
  

ھای علوم ناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشتهکارشناسی یا کارش -
، دندانپزشکی و ھای پزشکیو دکتری عمومی در رشتهپزشکی 

در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات داروسازی که در زمان شرکت 
اکز آموزش مھارتھای ، مروسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاھھاو ت

ھای آموزشی پزشکی بالینی، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه
(غیردرمانی) بیمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و 

ید معاونت آموزشی دانشگاه مورد تأی بایستمیتداوم کار آنھا در این مرکز 
  مربوطه برسد.

رشته ھای تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی،  کارشناسی در -
ریزی آموزشی عالوه بر شاغل بودن ریزی درسی و مدیریت و برنامهبرنامه

سال سابقه کار در این  ٢در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل 
راتب  سابقه کار و شاغل بودن آنھا باید به و م و دفاتر داشته باشند مراکز

  تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
شــکی، آموزش ھای آموزش پزکارشــناســی ارشــد ناپیوســته در رشــته -

، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشــــکی، فناوری بھداشــــت
اطالعات ســـالمت، انفورماتیک پزشـــکی، مھندســـی پزشـــکی، آموزش 

ــــانه (جھت این گروه از جامع ــــالمت و ســــالمت و رس ه نگر در نظام س
  داوطلبان شاغل بودن و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)

٣  ١  ٥  ٣  ٢  ٥  
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  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه بھداشت محیط 
  مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق جدول مدلھای اعالم شده

ف
دی

ر
  

   مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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م س -بھداشت محیط .٤٣
  شناسی محیط

كارشــناســی مھندســی بھداشــت محیط؛ مھندســی بھداشــت حرفه ای؛ 
ـــت (كلیه  ـــھا)؛ علوم محیط زیس ـــت؛ (كلیه گرایش ـــی محیط زیس مھندس

كشاورزی)؛ گرایشھا)؛ حشره شناسی (گرایشھای عمومی؛ پزشكی و 
دفع آفات؛ شیمی محض ؛ شیمی كاربردی؛ زیست شناسی  –كشاورزی 

یاه  گاھی؛ گ ــــ مایش ھای عمومی و ســــلولی مولكولی؛ علوم آز گرایشــــ
  پزشكی؛ سم شناسی

٣  ٢  ١  ١  ١  ٢  

٤٤.
مھندسی بھداشت 

دیریت م  -محیط 
  پسماند

كارشـــناســـی مھندســـی بھداشـــت محیط؛ مھندســـی محیط زیســـت؛ 
ــی عمران (كلیه  ــھا)؛ مھندس ــی مكانیك (كلیه گرایش ــھا)؛ مھندس گرایش

  مھندسی شیمی (كلیه گرایشھا)
٣  ٢  ١  ١  ١  ٢  

مھندسی بھداشت .٤٥
  محیط

كارشناسی بھداشت محیط؛ مھندسی بھداشت محیط؛ مھندسی محیط 
مھندســی بھداشــت حرفه ای؛ مھندســی بھداشــت حرفه ای و  زیســت؛

ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بھداشـــتی درمانی؛ شـــیمی محض؛ شـــیمی 
  کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  

٤٦.

مھندسی بھداشت 
ی بھره بردار  -محیط 

و نگھداری از 
تاسیسات بھداشتی 

  شھری

محیط زیســـت؛ كارشـــناســـی مھندســـی بھداشـــت محیط؛ مھندســـی 
شھا)؛  سی برق (كلیه گرای سی آب؛ مھند ضالب؛ مھند سی آب و فا مھند
مھندســی مكانیك (كلیه گرایشــھا)؛ شــیمی؛ مھندســی  شــیمی (كلیه 

  گرایشھا)؛ مھندسی عمران (كلیه گرایشھا)

٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  

 –بھداشت محیط .٤٧
  بھداشت پرتوھا

تکنولوژی کارشناسی مھندسی بھداشت محیط؛ فیزیک (تمام گرایشھا)؛ 
پرتوشناسی؛ تکنولوژی پزشکی ھسته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ ایمنی 

  صنعتی؛ شیمی (کلیه گرایشھا)
٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  
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٤٠ 
 

  ١٤٠٠ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  امتحانی و ضرایب مربوط به رشته سمدارك مورد پذیرش، درو -١ادامه جدول شماره 

  پرستاریمجموعه 

ف
دی

ر
  

    مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

دروس امتحانی و ضرایب 
  مربوطه

ی 
خل

دا
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اح
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درا
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ن 
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  ٣ ٤ ٢ ٢ ٢  ٢ كارشناسی پرستاری روان پرستاری. ٤٨
  ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ كارشناسی پرستاری راحیج -پرستاری داخلی . ٤٩
  ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ كارشناسی پرستاری پرستاری سالمت جامعه. ٥٠
  ٣ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ كارشناسی پرستاری پرستاری كودكان. ٥١
  ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسی پرستاری پرستاری نظامی. ٥٢

پرستاری مراقبت ھای ویژه . ٥٣
 نوزادان

  كارشناسی پرستاری؛ ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل 
  ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٣  باشد)مدرک کارشناسی الزامی میسال سابقه کاربالینی با  ٢(ارائه 

  ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسی پرستاری پرستاری توانبخشی. ٥٤

  كارشناسی پرستاری؛ فوریت ھای پزشكی پرستاری اورژانس. ٥٥
  ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  باشد)سال سابقه کاربالینی با مدرک کارشناسی الزامی می ٢(ارائه 

  پرستاری؛ ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عملكارشناسی  پرستاری مراقبت ھای ویژه. ٥٦
  ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  باشد)سال سابقه کاربالینی با مدرک کارشناسی الزامی می ٢(ارائه 

  ٣ ٣ ٣ ١ ١ ٤  كارشناسی پرستاری پرستاری سالمندی. ٥٧
  یكارشناسی پرستار  مدیریت پرستاری. ٥٨

  ٣ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢  باشد)سال سابقه کاربالینی با مدرک کارشناسی الزامی می ٢(ارائه 

  
  

  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 
  مجموعه روانشناسی  
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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روانشناسی . ٥٩
  بالینی

كارشناسی كلیه رشته ھای 
  ٣  ٥/١  ٠  ٢  ٥/١  ٢  ٣  راھنمایی روانشناسی؛ مشاوره و

كارشناسی روانشناسی (كلیه   بھداشت روان. ٦٠
  ٣ ٥/١  ٢  ٢ ٥/١ ١ ٢  گرایشھا)

روانشناسی . ٦١
  سالمت

كارشناسی روانشناسی (كلیه 
  ٣ ٥/١  ١  ٥/١ ٥/١ ٥/١ ٣  گرایشھا)

٦٢ .
روانشناسی 

بالینی كودك و 
  نوجوان

کارشــناســی در رشــته روانشــناســی( با 
گرایش ھای: عمومی، رشد، شخصیت)؛ 
روانشـــناســـی بالینی؛ روانشـــناســـی 

  کودکان استثنایی 
٣  ٥/١  ٠  ٥/١  ٢  ٢  ٣  
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٤١ 
 

  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 

   )١آزمایشگاھی (مجموعه علوم 

 رشته امتحانی  ردیف
   مدارك مورد پذیرش

پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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٦٣ . 
بیوشیمی 

  بالینی

كارشــناســی بیوشــیمی؛ ویروس شــناســی؛ ایمنی شــناســی 
پزشكی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاھی؛ علوم تغذیه؛ داروسازی؛ 
زیست شناسی (كلیه گرایشھا) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع 
غذائی؛ علوم آزمایشــگاھی دامپزشــكی؛ بھداشــت و بازرســی 

  گوشت؛ بھداشت موادغذایی

٣  ٠  ٢  ٠  ٢  ٦  

٦٤ . 
فن آوری زیست 

  پزشكی

ــناســی زیســت  ــكی؛ كارش كلیه كارشــناســی ھای علوم پزش
مھندســـی زیســـت  شـــناســـی (كلیه گرایشـــھا)؛ بیوتكنولوژی؛

علوم آزمایشــــگاھی  علوم آزمایشــــگاھی؛ فناوری كشــــاورزی؛
شكی؛ سازی  دامپز شكی؛ دارو علوم تجربی؛ دكتری عمومی پز

كارشــناســی و كارشــناســی ارشــد (داروســازی و دامپزشــكی؛ 
  از كشور)خارج 

٣  ١  ٠  ٠  ٤  ١  

  ژنتیك انسانی . ٦٥

 كارشــناســی زیســت شــناســی(كلیه گرایشــھا)؛ بیوتكنولوژی؛
شیمی؛  شكی؛ ژنتیك؛ بیو سی پز شنا سی؛ انگل  شنا ویروس 
شگاھی؛  سی؛ تغذیه؛ علوم آزمای شنا سی؛ میكروب شنا ایمنی 

ی علوم ا؛ دكترای حرفه *مامایی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی
  حرفه ای دامپزشكیآزمایشگاھی و دكترای 

٣  ٠  ٠  ٥  ٢  ١  

  
  
 
 

 ١٤٠٠ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال امتحانی و ضرایب مربوط به رشته سمدارك مورد پذیرش، درو -١ادامه جدول شماره 

   )٢مجموعه علوم آزمایشگاھی (

رشته   ردیف
  امتحانی 

   مدارك مورد پذیرش
پزشكي، منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*

  دندانپزشكي و داروسازي مي باشد

دروس امتحانی و ضرایب 
  مربوطه

ی
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٦٦ .   
ایمنی 

شناسی 
  پزشکی

ــكی؛ باكتری  ــی پزش ــناس ــی؛ انگل ش ــناس ــی ایمنی ش ــناس كارش
ــیمی؛ بیوتكنولوژی؛  ــی؛ بیوش ــناس ــی (ش ــناس ــت ش گرایش با زیس

ــا ژنتیــك)؛ ؛ میكروبیولوژی؛ عمومی ملكولیو  جــانوری؛ ســــلولی وی
  میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاھی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی

٣  ١  ٠  ٢  ١  ٦  

٦٧ .   
خون شناسی 

و  یآزمایشگاھ
بانك خون 

  (ھماتولوژی)

كارشناسی علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛ زیست شناسی 
ویروس شــناســی؛ میكروب شــناســی پزشــكی؛ (كلیه گرایشــھا)؛ 

  )Biomedical Scienceژنتیك؛ زیست پزشكی ( ؛بیوشیمی
٣  ٠  ٤  ١  ١  ٢  
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٤٢ 
 

  ١٤٠٠ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشتهم -١ادامه جدول شماره 
     )٣مجموعه علوم آزمایشگاھی (  

ف
دی

ر
  

 رشته امتحانی 
  مدارك مورد پذیرش

- منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشته ھاي*
  پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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قارچ شناسی . ٦٨
  پزشكی

ھای میكروب ت شناسی(گرایشزیسعلوم آزمایشگاھی پزشكی؛
  ٣  ١  ١  ٢  ٠  ٠  ٤  ١  گیاھی)؛ میكروبیولوژی شناسی،سلولی مولكولی،جانوری و

میكروب شناسی . ٦٩
  پزشكی

كارشـــناســـی  میكروب شـــناســـی؛ بیوشـــیمی؛ زیســـت 
شــــناســــی (عمومی، میکروبیولوژی، ژنتیک و ســــلولی 

ــاســــی  ســــلولی مولکولی مولکولی)؛ زیســــــت شــــن
لولی مولکولی)؛ علوم  تیــک و ســـــ یولوژی، ژن (میکروب
سی؛ انگل  شنا سی؛ ویروس  شنا شگاھی؛  ایمنی  آزمای
شـــناســـی پزشـــكی؛ علوم آزمایشـــگاھی دامپزشـــكی؛ 

فه ای علوم *ی عمومی گروه پزشــــكیادكتر ؛ دكترای حر
  آزمایشگاھی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

٣  ١  ١  ٥/١  ٥/١  ٠  ١  ٥  

شناسی ویروس . ٧٠
  پزشكی

ش سی پز شنا سی؛ انگل  شنا سی میكروب  شنا كی؛ كار
حشره شناسی پزشكی (بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریھا)؛ 

ــــــت ــــــیزیس ــــــنــاس ــشش ــرای ــیــه گ ــل ــھــا)؛(ك ــوم ع ل
ناســــی؛ علوم آزمایشــــگاھی؛ بیوشــــیمی؛ ایمنی شــــ

؛ *آزمایشگاھی دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی
فه گاھی ودكتردكترای حر مایشــــ فای علوم آز ای های حر

  دامپزشكی

٣  ٢  ١  ٢  ٥  ١  ٠  ١  

انگل شناسی . ٧١
  پزشکی

كارشــناســی انگل شــناســی؛ حشــره شــناســی پزشــكی 
ــــی  ناس ھا)؛ ایمنی شــــ ماری ناقلین بی (بیولوژی و کنترل 
ست  شگاھی؛  زی سی؛ علوم آزمای شنا شكی؛ میكروب  پز

؛ عمومی؛ سلولی و مولكولی؛ با گرایش جانوری( شناسی
  آزمایشگاھی دامپزشكی؛ علوم میكروبیولوژی)

٣  ١  ٥  ٥/١  ١  ٠  ١  ١  

  
 ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه علوم تغذیه 

ف
دی

ر
  

رشته 
  امتحانی 

   مدارك مورد پذیرش
پزشكي، دندانپزشكي و ھايز دكتراي عمومي گروه پزشكي: رشتهمنظور ا*

  داروسازي مي باشد.  
شدگان  صیلی به پذیرفته  سال تح سی ک ١٣٩٩-١٤٠٠ورودی  شنا ه دارای مدرک کار

رشـــته ھایی غیر از علوم تغذیه ھســـتند، شـــماره نظام پزشـــکی و پرونده کار داده 
اطالعات بیشـــتر به  در صـــورت وجود ھرگونه ابھام یا ســـوال و کســـبنخواھد شـــد. 
  پزشکی مراجعه فرمایید. سازمان نظام

دروس امتحانی و 
  ضرایب مربوطه

یه
غذ

ت
ی  
یم

ش
یو

ب
ی  

وژ
ول

یزی
ف

  

ن 
زبا

ی
وم

عم
  

  علوم تغذیه. ٧٢

)؛ به جز گرایش با منشـــاء دامی بھداشـــت موادغذایی (كلیه گرایش ھا علوم تغذیه؛
ــنایع غذایی؛ ــی علوم و ص ــناس ــی  كارش ــنایع غذایی؛ مھندس ــی ص علوم و مھندس

لوم و صــنایع غذایی؛ زیســت شــناســی عمومی؛ زیســت شــناســی ع –کشــاورزی 
بیوتکنولوژی، علوم ســــلولی  گرایشــــھای بیوشــــیمی، ژنتیک،(ســــلولی مولكولی 

شت عمومی؛ ستاری؛ مامایی؛ بھدا شیمی؛  مولکولی) ؛ پر شگاھی؛ بیو علوم آزمای
  جانوری زیسترژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه؛ 

٣  ٢  ٢  ٥  

٧٣ .
علوم تغذیه در 
بحران و حوادث 

  غیرمترقبه
م آزمایشــگاھی، علو(كلیه گرایشــھا)،كارشــناســی علوم تغذیه،علوم و صــنایع غذایی

  ٣  ٢  ٢  ٥  زیست شناسی گرایش میكروبیولوژی؛ بھداشت عمومیشناسی عمومی،زیست

علوم بھداشتی . ٧٤
  در تغذیه

ذیه؛رژیم شـــناســـی؛صـــنایع غذایی؛ تغھای: علوم كارشـــناســـی یا باالتر در رشـــته
داروســازی؛ بھداشــت موادغذایی (كلیه گرایش بھداشــت عمومی؛مامایی؛پرســتاری؛

شاء دامی ھا سلولی مولكولی به جز گرایش با من سی  شنا ست  شھای ()؛ زی گرای
  ای دامپزشكی دكتری حرفهعلوم سلولی مولکولی)؛ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوشیمی،

٣  ٢  ٢  ٥  

  ٣  ٢  ٢  ٥  کارشناسی در رشته علوم تغذیه  تغذیه بالینی. ٧٥

 علوم تغذیه،کارشــناســی در:دکترای عمومی(پزشــکی،داروســازی ودندانپزشــکی)؛  تغذیه ورزشی. ٧٦
  ٣  ٢  ٢  ٥  تغذیه ورزشی
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  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه فیزیک پزشکی
  مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق جدول مدلھای اعالم شده

ف
دی

ر
  

 رشته امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

  مدارك مورد پذیرش

ی
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ک 
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ی  
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ریا

ی  
وم

نات
و آ

ی 
وژ

یول
یز

ف
  

ھا
تو

 پر
ک

یزی
ف

  

ی
تم

و ا
ی 

ه ا
ست
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و  رادیوبیولوژی.٧٧
  حفاظت پرتویی

درمانی؛ تكنولوژی پرتو تكنولوژی پرتوشناسی؛ كارشناسی
ای؛ فیزیك؛ شیمی؛ زیست شناسی تكنولوژی پزشكی ھسته

 (گرایش پرتوپزشكی)؛ ایمھندسی ھسته مولكولی؛سلولی 
  بیوفیزیك؛ ژنتیك 

٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٠  

  فیزیک پزشکی.٧٨

تکنولوژی  مھندسی؛كارشناسی فیزیك؛ بیوفیزیك؛ فیزیك 
)؛ بینایی سنجی؛ پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی

و وسایل كمكی؛ مھندسی اعضای مصنوعی  فیزیوتراپی؛
آزمایشگاھی؛ مھندسی ھسته ای (گرایش پزشكی؛ علوم

  پرتوپزشكی و راكتور)؛ تكنولوژی پزشكی ھسته ای

٣  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ٢  ٤  

  
  

  ١٤٠٠ته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رش مدارك -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه فیزیوتراپی

ف
دی

ر
  

رشته 
  مدارك مورد پذیرش  امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ك 
انی

مك
یو

ب
  ٣و٢و١

ی 
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روت
كت

ال
  ٢و١
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  فیزیوتراپی. ٧٩

  كارشناسی فیزیوتراپی
یت  كل و معلول به ھرشــــ قانی  ندام فو یت در ا تذكر: معلول

ای كه اســتقالل فردی را مختل نماید دراندام تحتانی به گونه
یك یا یك چشــــم  مل  كا نت  و ھمچنین نقص  یا لك گوش و 

  شدیدمانع از پذیرش دانشجو در این رشته خواھد بود.

٣  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٢  

فیزیوتراپی . ٨٠
  ٣  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٢  كارشناسی فیزیوتراپی  ورزشی
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  ١٤٠٠دارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  م -١ادامه جدول شماره 

  مجموعه مامایی 

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 و
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  ٣  ٠  ١  ١  ٢  ٢  ٤  كارشناسی مامایی؛ پرستار ماما  مامایی   . ٨١
مشاوره در    . ٨٢

  ٣  ٢  ٠  ٠  ٢  ٤  ٣  كارشناسی مامایی  مامایی

  
  

  ١٤٠٠آزمون دوره كارشناسي ارشد سال  یداروساز یھارشته
  

 
 

  
  
  
  
  

ھای آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  مربوط به رشتهدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب م -١ادامه جدول شماره 
١٤٠٠  

ف
دي

ر
 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصیلي مورد  پذيرش رشته امتحاني

 شیمي دارويي ٨٣
كارشناسي در رشته ھاي: داروسازي، كلیه گرايش 

ھاي شیمي، دبیري شیمي، شیمي محض و كاربردي، 
 بیوشیمي و علوم آزمايشگاھي

)، ٢)، شیمي تجزيه (٢شیمي آلي (
) ،زبان ٢)، بیوشیمي (٢زيست شناسي (

 )٣عمومي (

٨٤ 
كنترل مواد 
خوراكي و 
 آشامیدني

كارشناسي در رشته ھاي : شیمي  محض و كاربردي، 
زيست شناسي (تمام گرايش ھا) علوم آزمايشگاھي، 

تغذيه، بیوشیمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي (گرايش 
بھداشتي)، میكروب شناسي، دكتري كنترل كیفي و 

 عمومي داروسازي، دكتراي حرفه اي دامپزشكي

) ٢آلي و شیمي تجزيه (جمعاً  شیمي
) ١)، تغذيه (١شناسی (،سم

) ، بیوشیمی ٢،میکروبیولوژي موادغذايي
 )٣) ،زبان عمومي (١)، فیزيولوژی (١(

 سم شناسي ٨٥

كارشناسي در رشته ھاي: حشره شناسي پزشكي و 
مبارزه با ناقلین، شیمي، میكروب شناسي، علوم 

 -آزمايشگاھي، علوم بیولوژي (كلیه گرايشھا)
بیوشیمي، شیمي مواد غذايي، بھداشت عمومي، 

بھداشت حرفه اي، بھداشت محیط، تغذيه، گیاه 
پزشكي، علوم صنايع غذايي، فیزيولوژي، ايمني 

شناسي، پرستاري، سم شناسي، داروشناسي، 
وبیولـوژي، زيست شناســـي، علوم بیھوشي، میكر

دارويـــي، ويروس شناسي، انگل شناسي، گیاھان 
دارويي، بھداشت و بازرسي گوشت، دكتري عمومي 
پزشكي، دكتری عمومي داروسازي، دكتري عمومي 

 دامپزشكي

  (ضرايب ھمه دروس يكسان مي باشد.)
)، زيست شناسي ١بیوشیمي عمومي (

سي )، داروشنا١) ،شیمي عمومي (١(
 )٢)، زبان عمومی (١)، سم شناسي (١(

تركیبات طبیعي و   ٨٦
  دارويي دريايي

دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي در رشته ھاي 
شیمي (تمام گرايش ھا)، علوم آزمايشگاھي، علوم 

تغذیه، زيست شناسي (تمام گرايش ھا)، بیولوژي دريا، 
  مھندسي منابع طبیعي محیط زيست، شیالت

)، ٢)، آنالیز دستگاھی(٢(شیمی  عمومی 
)، زیست شناسی دریایی ١بیوشیمی (

) ،زبان  عمومی ١)، بوم شناسی دریا (٢(
)٣ (  
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 نوبتاز ھر یک از  چھار یا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یک رشته ١ھر داوطلب با توجه به مدارك مورد پذيرش مندرج در جدول شماره -١
را انتخاب نمود و  یا مجموعه توان دو رشتهنمینوبت باشد. بعبارتی از یک یمتفاوت منوبت از دو یا دومجموعه زیر و حداکثر دو رشته 

  مختلف باشد. نوبتبایست دو رشته انتخابی از دو می
به  اوطلبد .شده و دارای یک دفترچه سوال خواھند بودتلقي انتخاب شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك  هكه ب یھايرشته-٢

  د.کندر صورت مجاز بودن)رشته مورد نظر از آن مجموعه را انتخاب (ھنگام انتخاب رشته محل
  زمان دقیق ھر نوبت (تاریخ و نوبت صبح و عصر)، به ھنگام دریافت برگه راھنما، اعالم خواھد شد. -٣
  

  
  
  
  
  

  ھای امتحانی: گروه ٢جدول شماره 
  صبح و عصر) به ھنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اعالم خواھد شد.زمان دقیق برگزاری ھر نوبت(روز و نوبت 

  ١نوبت   ٢نوبت   ٣نوبت   ٤نوبت 

  شامل  مجموعه تغذیه
 . علوم تغذیه، ١
. علوم تغذیه در بحران و حوادث ٢

 غیرمترقبه، 
 . علوم بھداشتی در تغذیه، ٣
  . تغذیه بالینی٤
  . تغذیه ورزشی٥

 )٣(مجموعه علوم آزمایشگاھی 
  شامل: 

  . قارچ شناسی، ١
  . میکروبشناسی، ٢
  . ویروس شناسی پزشکی، ٣
 . انگل شناسی ٤

  شامل : مجموعه پرستاری
.پرستاری ٢.پرستاری اورژانس، ١ 

.پرستاری داخلی ٣توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، ٤جراحی، 

. ٦.پرستاری سالمت جامعه، ٥
.پرستاری کودکان، ٧روان پرستاری، 

.پرستاری ٩ظامی، . پرستاری ن٨
.پرستاری ١٠مراقبتھای ویژه، 

.مدیریت ١١مراقبتھای ویژه نوزادان، 
پرستاری مراقبتھای  ١٢پرستاری

  ویژه کودکان

  شامل : آموزش پزشکیعه مجمو
. یادگیری ٢.آموزش پزشکی، ١

. تکنولوژی ٣الکترونیکی در علوم پزشکی، 
 آموزشی در علوم پزشکی 

 )٢مجموعه علوم آزمایشگاھی (
  شامل: 

.خون ٢. ایمنی شناسی، ١
شناسی آزمایشگاھی و بانک 

 خون( ھماتولوژی)

  شامل : مجموعه مامایی
 . مامایی،١ 
  . مشاوره مامایی٢

 پدافند غیرعامل در نظام سالمت

 شامل: مجموعه بھداشت محیط
م شناسی س –. بھداشت محیط ١

 محیط، 
دیریت م –. مھندسی بھداشت محیط ٢

 پسماند، 
  بھداشت محیط . مھندسی٣
بھره  -. مھندسی بھداشت محیط٤

برداری و نگھداری از تاسیسات بھداشتی 
  شھری

  ھداشت پرتوھاب –. بھداشت محیط ٥

  شامل: مجموعه فیزیوتراپی
 . فیزیوتراپی١ 
 . فیزیوتراپی ورزشی٢

 فناوری اطالعات سالمت اپیدمیولوژی
  شامل : مجموعه روانشناسی

.بھداشت روان، ٢.روانشناسی بالینی، ١
.روانشناسی ٤.روانشناسی سالمت، ٣

 بالینی کودک و نوجوان

 نانو فناوری پزشکی  ارزیابی فناوری سالمت دارویی دریاییطبیعی و ترکیبات 
  شامل : )١مجموعه علوم آزمایشگاھی(

  . بیوشیمی بالینی، ١
  .زیست فناوری پزشکی، ٢
  .ژنتیک انسانی ٣

   ارگونومی   تکنولوژی گردش خون
  مجموعه فیزیک پزشکی شامل:

. رادیبولوژی و ٢فیزیک پزشکی . ١ 
 حفاظت پرتوئی

 اتاق عملتکنولوژی     اقتصاد بھداشت  سم شناسی 

  اعضای مصنوعی و وسایل کمکی     اکولوژی انسانی   شیمی دارویی

  آموزش بھداشت   انفورماتیک پزشکی   علوم و صنایع غذایی

  بھداشت و ایمنی مواد غذایی   آمارزیستی   فن اوری تصویربرداری پزشکی

  بینایی سنجی   آموزش ھوشبری  فیزیولوژی

  بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا   علوم تشریحی  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

(سالمت و  ژورنالیسم پزشکی  کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 
  تاریخ علوم پزشکی    رسانه)

  شنوایی شناسی   سالمت سالمندی   درمانی مدیریت خدمات بھداشتی و

  کاردرمانی   سالمت و ترافیک  مھندسی بھداشت حرفه ای 

  گفتاردرمانی   سالمت و رفاه اجتماعی   میکروبشناسی مواد غذایی

  مھندسی پزشکی (بیومواد)   مددکاری اجتماعی 
     مدیریت توانبخشی 
مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  

  زیست
   

     پزشکی (بیوالکتریک)مھندسی  
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  : اسامی رشته ھاي تحصیلي مقاطع مختلف  ٣جدول شماره 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (كارشناسي ارشد)  اپيدميولوژي ٦١ ١ 
 آموزش پزشكي ( دكتراي تخصصي)  اپيدميولوژي (دكتراي تخصصي) ٦٢ ٢ 
 آموزش پزشكي (كارشناسي ارشد)   اپيدميولوژي (كارشناسي ارشد) ٦٣ ٣ 

 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه  اتاق عمل ٦٤ ٤ 
 آموزش رياضي   اتاق عمل (كارشناسي ارشد ) ٦٥ ٥ 

 آموزش زبان انگليسي  احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  ٦٦ ٦ 
 آموزش زبان انگليسي گرايش دبيري  اخالق پزشكي (دكتراي تخصصي) ٦٧ ٧ 

 آموزش زيست شناسي  اخالق پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٦٨ ٨ 
 آموزش علوم تجربي    اداره امور بيمارستانها ٦٩ ٩ 

 آموزش كودكان استثنائي   ارتباط تصويري ٧٠ ١٠ 
 آموزش مدارك پزشكي (كارشناسي ارشد )  روابط عمومي -ارتباطات  ٧١ ١١ 

 دبيري -ابتدايي آموزش و پرورش   ارتوپدي فني  ٧٢ ١٢ 
 بافت شناسي  ارزيابي فناوري سالمت (دكتراي تخصصي) ٧٣ ١٣ 

 بافت شناسي پزشكي  ارزيابي فناوري سالمت (كارشناسي ارشد)  ٧٤ ١٤ 
 بافت شناسي ( دكتري تخصصي)  ارگونومي (دكتراي تخصصي)  ٧٥ ١٥ 

 باكتري شناسي  ارگونومي (كارشناسي ارشد)  ٧٦ ١٦ 
 باكتري شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)  اصالح و تربيت  ٧٧ ١٧ 

 برنامه ريزي اجتماعي   اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي (دكتراي تخصصي) ٧٨ ١٨ 
 بهداشت باروري (دكتراي تخصصي)  اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي (كارشناسي ارشد)  ٧٩ ١٩ 

 بهداشت خانواده و جمعيت  اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي ٨٠ ٢٠ 
 بهداشت روان ( دكتراي تخصصي)  اقتصاد ٨١ ٢١ 
 بهداشت روان (كارشناسي ارشد )  اقتصاد بازرگاني ٨٢ ٢٢ 

 بهداشت عمومي  اقتصاد بهداشت (دكتراي تخصصي) ٨٣ ٢٣ 
 بهداشت مادر و كودك (كارشناسي ارشد )  اقتصاد بهداشت (كارشناسي ارشد)  ٨٤ ٢٤ 

 رشد)اسم شناسي (كارشناسي  -بهداشت محيط    اقتصاد تغذيه ٨٥ ٢٥ 
 اشت پرتوها (كارشناسي ارشد)بهد -بهداشت محيط   اقتصاد حمل و نقل ٨٦ ٢٦ 

 بهداشت مواد غذايي    اقتصاد سالمت (دكتراي تخصصي) ٨٧ ٢٧ 
 بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي    اقتصاد و مديريت دارو ( دكتراي تخصصي) ٨٨ ٢٨ 

 بهداشت و ايمني موادغذايي (دكتري تخصصي)   اكولوژي انساني (دكتراي تخصصي) ٨٩ ٢٩ 
 بهداشت و ايمني موادغذايي (كارشناسي ارشد)   اكولوژي انساني (كارشناسي ارشد ) ٩٠ ٣٠ 

 بهداشت و بازرسي گوشت  علوم قرآن و حديث -الهيات  ٩١ ٣١ 
 بينائي سنجي    الهيات ومعارف اسالمي  ٩٢ ٣٢ 

 بينائي سنجي (دكتري تخصصي)  امداد و نجات ٩٣ ٣٣ 
 بينائي سنجي (كارشناسي ارشد)  هره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشيب -انتقال آب  ٩٤ ٣٤ 

 بيهوشي  انفورماتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي)   ٩٥ ٣٥ 
 بيوالكتريك  انفورماتيك پزشكي (كارشناسي ارشد)  ٩٦ ٣٦  
 بيوتكنولوژي  انگل شناسي ٩٧ 37  

 بيوشيمي  انگل شناسي (كارشناسي ارشد)  ٩٨ 38  
 بيوشيمي  باليني ( دكتراي تخصصي)  انگل شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٩٩ 39  

 بيوشيمي  باليني(كارشناسي ارشد)   ايمني شناسي ١٠٠ ٤٠ 
 بيوفيزيك  ايمني شناسي (كارشناسي ارشد)   ١٠١ ٤١ 

 تخصصي)بيولوژي توليدمثل ( دكتراي   ايمني شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ١٠٢ ٤٢ 
 بيوانفورماتيك (كارشناسي ارشد )  ايمني صنعتي ١٠٣ ٤٣ 

 بيوپليمر(كارشناسي ارشد )  (ارشد) HSEايمني ، سالمت در محيط زيست صنايع  ١٠٤ ٤٤ 
 بيوتكنولوژي دارويي ( دكتري تخصصي )   آب شناسي ١٠٥ ٤٥ 

 بيوتكنولوژي كشاورزي  و هواشناسي آب ١٠٦ ٤٦ 
 بيوفيزيك (كارشناسي ارشد )  فرسايش و رسوب -آبخيزداري  ١٠٧ ٤٧ 

 بيولوژي تكويني (كارشناسي ارشد )  آبياري ١٠٨ ٤٨ 
 بيولوژي توليد مثل ( دكتري تخصصي)  يشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادثپ -آتش نشاني  ١٠٩ ٤٩ 

 پاتوبيولوژي (كارشناسي ارشد )  ديريت عمليات در حريق و حوادثم -و خدمات ايمني  آتش نشاني ١١٠ ٥٠ 
 پدافند غيرعامل  آسيب شناسي اجتماعي  ١١١ ٥١ 

 پرتو پزشكي  عتياداپيشگيري از  -آسيب شناسي اجتماعي  ١١٢ ٥٢ 
 پرستارماما  بازيافت -آلودگي محيط زيست  ١١٣ ٥٣ 
 پرستاري    آمار ١١٤ ٥٤ 

 پرستاري ( دكتراي تخصصي)  زيستي ( دكتراي تخصصي)آمار  ١١٥ ٥٥ 
 پرستاري (كارشناسي ارشد)   آمار زيستي (كارشناسي ارشد)   ١١٦ ٥٦ 

 پرستاري سالمندي (كارشناسي ارشد)    آمار و سنجش آموزشي  ١١٧ ٥٧ 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه (كارشناسي ارشد)    آمار و كاربردها  ١١٨ ٥٨ 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (كارشناسي ارشد)   آمار و مدارك پزشكي ١١٩ ٥٩ 
 پرستاري ( دكتراي تخصصي)   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( دكتراي تخصصي) ١٢٠ ٦٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 شناسيجنين   پرستاري اورژانس (كارشناسي ارشد ) ١٨١ ١٢١ 
 آماده سازي چاپ -چاپ و نشر   پرستاري توانبخشي (كارشناسي ارشد ) ١٨٢ ١٢٢ 
 ميلي چاپتكنولوژي امور تك -چاپ و نشر   سي ارشد )جراحي (كارشنا -پرستاري داخلي  ١٨٣ ١٢٣ 
 طراحي چاپ -چاپ و نشر   (كارشناسي ارشد )پرستاري سالمت جامعه  ١٨٤ ١٢٤ 
 فرآيند چاپ -چاپ و نشر   پرستاري كودكان (كارشناسي ارشد ) ١٨٥ ١٢٥ 
 حسابداري   پرستاري نظامي (كارشناسي ارشد ) ١٨٦ ١٢٦ 
 حسابرسي -حسابداري   پروتزهاي دنداني ١٨٧ ١٢٧ 
 دولتي -حسابداري   پروتئوميكس كاربردي ( دكتراي تخصصي) ١٨٨ ١٢٨ 
 مالياتي -حسابداري   پرورش اسب  ١٨٩ ١٢٩ 

 حشره شناسي  پرورش زنبورعسل  ١٩٠ ١٣٠ 
 حشره شناسي پزشكي  پرورش گوسفند و بز  ١٩١ ١٣١ 

 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ( دكتراي تخصصي)  پزشكي مولكولي ( دكتراي تخصصي) ١٩٢ ١٣٢ 
 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين (كارشناسي ارشد)   پزشكي هسته اي ١٩٣ ١٣٣ 

 حفاظت گياهان  پزشكيارورزشي ١٩٤ ١٣٤ 
 ارشاد در امور كيفري -حقوق  پژوهشگري اجتماعي  ١٩٥ ١٣٥ 

 حقوق    پيشگيري ازبيماريهاي واگير دار و غير واگير ١٩٦ ١٣٦ 
 علوم ثبتي -حقوق قضايي   تاريخ اسالم  ١٩٧ ١٣٧ 
 خاك شناسي  تاريخ ايران در دوره اسالمي ١٩٨ ١٣٨ 

 خدمات اجتماعي  تاريخ علوم پزشكي (ارشد) ١٩٩ ١٣٩ 
 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (كارشناسي ارشد)  تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي ٢٠٠ ١٤٠ 

 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي) ( دكتراي تخصصي)  تربيت بدني و علوم ورزشي ٢٠١ ١٤١ 
 داروسازي سنتي ( دكتراي تخصصي)  ك ورزشيبيومكاني -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٢ ١٤٢ 

 داروسازي كارشناسي  رفتار حركتي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٣ ١٤٣ 
 داروسازي هسته اي ( دكتراي تخصصي)  ي ورزشيفيزيولوژ -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٤ ١٤٤ 

 داروسازي باليني (دكتري تخصصي)  مديريت ورزشي -ورزشي تربيت بدني و علوم  ٢٠٥ ١٤٥ 
 داروشناسي  تركيبيات طبيعي و دارويي دريا (كارشناسي ارشد )  ٢٠٦ ١٤٦ 

 دفع آفات كشاورزي  تعاون ٢٠٧ ١٤٧ 
 دكتراي پزشكي  صنايع غذائي -تغذيه  ٢٠٨ ١٤٨ 

 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي    تغذيه باليني (كارشناسي ارشد ) ٢٠٩ ١٤٩ 
 دكتراي پيوسته رياضي  تغذيه ورزشي  ٢١٠ ١٥٠ 

 دكتراي پيوسته فيزيك   تغذيه ورزشي (ارشد) ٢١١ ١٥١ 
 دكتراي داروسازي  تكنولوژي پرتودرماني ٢١٢ ١٥٢ 
 دكتراي دامپزشكي  تكنولوژي پرتوشناسي ٢١٣ ١٥٣ 

 دكتراي دندانپزشكي  تكنولوژي پرورش طيور  ٢١٤ ١٥٤ 
 دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي  تكنولوژي پرورش گاو   ٢١٥ ١٥٥ 

 دور سنجي (پردازش تصوير)  تكنولوژي پزشكي هسته اي  ٢١٦ ١٥٦ 
 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي (كارشناسي ارشد)   (كارشناسي ارشد)  MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  ٢١٧ ١٥٧ 

 راديوتراپي (پرتودرماني)  تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني  ٢١٨ ١٥٨ 
 راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي)  تكنولوژي صنايع  ٢١٩ ١٥٩ 

 آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي   تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي  ٢٢٠ ١٦٠ 
 مشاوره -راهنمايي و مشاوره   تكنولوژي اتاق عمل ٢٢١ ١٦١ 

 رژيم شناسي  تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٢٢٢ ١٦٢ 
 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني    تكنولوژي صنايع شيميايي ٢٢٣ ١٦٣ 

 رشد و پرورش كودكان استثنايي  تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي ٢٢٤ ١٦٤ 
 رفاه اجتماعي (كارشناسي ارشد)   تكنولوژي گردش خون (ارشد) ٢٢٥ ١٦٥ 

 روابط عمومي   توزيع و مصرف آب كشاورزي  ٢٢٦ ١٦٦ 
 پرستاري (كارشناسي ارشد )روان   توكسين هاي ميكروبي ( دكتراي تخصصي) ٢٢٧ ١٦٧ 

 روانشناسي  توليد و فرآوري پسته   ٢٢٨ ١٦٨ 
 آموزش كودكان استثنايي -روانشناسي   توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر ٢٢٩ ١٦٩ 
 باليني -روانشناسي   جامعه شناسي  ٢٣٠ ١٧٠ 
 سازمانيصنعتي  -روانشناسي   جانورشناسي ٢٣١ ١٧١ 
 عمومي -روانشناسي   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   ٢٣٢ ١٧٢ 

 روانشناسي باليني ( دكتراي تخصصي)  جغرافيا و برنامه ريزي شهري    ٢٣٣ ١٧٣ 
 روانشناسي باليني (كارشناسي ارشد)   ديريت سياسي فضامآمايش و  -جغرافياي سياسي  ٢٣٤ ١٧٤ 

 صنعتي و سازمانيروانشناسي   جغرافياي شهري ٢٣٥ ١٧٥ 
 روانشناسي نظامي ( دكتراي تخصصي)  اقليم شناسي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٦ ١٧٦ 

 رشد -روانشناسي   ژئومورفولوژي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٧ ١٧٧ 
 شخصيت  -روانشناسي   كارتوگرافي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٨ ١٧٨ 
 مشاوره  -روانشناسي   جغرافيا ٢٣٩ ١٧٩ 

 روانشناسي باليني كودك و نوجوان(كارشناسي ارشد )  جمعيت شناسي  ٢٤٠ ١٨٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 سالمت و رفاه اجتماعي   روانشناسي سالمت  ٣٠١ ٢٤١ 
 سالمت و رفاه اجتماعي (دكتراي تخصصي)  روانشناسي سالمت (كارشناسي ارشد) ٣٠٢ ٢٤٢ 

 سم شناسي  روانشناسي نظامي ( دكتري تخصصي) ٣٠٣ ٢٤٣ 
 سم شناسي ( دكتراي تخصصي)  روزنامه نگاري   ٣٠٤ ٢٤٤ 
 سم شناسي (كارشناسي ارشد)    رياضي ٣٠٥ ٢٤٥ 

 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي     كاربردي -رياضيات و كاربردها  ٣٠٦ ٢٤٦ 
 سياستگذاري سالمت ( دكتراي تخصصي)  رياضي محض ٣٠٧ ٢٤٧ 

 سياست هاي غذا و تغذيه (دكتري تخصصي)  زبان شناسي  ٣٠٨ ٢٤٨ 
 شنوايي شناسي  زبان عمومي با گرايش ادبيات زبان عمومي ٣٠٩ ٢٤٩ 

 شنوايي شناسي ( دكتراي تخصصي)  زبان و ادبيات عربي   ٣١٠ ٢٥٠ 
 شنوايي شناسي (كارشناسي ارشد)   زبان و ادبيات فارسي  ٣١١ ٢٥١ 

 شيمي  زبان و ادبيات انگليسي ٣١٢ ٢٥٢ 
 دارويي -شيمي   زراعت برنج   ٣١٣ ٢٥٣ 
 دبيري -شيمي   زمين شناسي ٣١٤ ٢٥٤ 
 فناوري اطالعات -شيمي   زيست شناسي ٣١٥ ٢٥٥ 
 كاربردي -شيمي   بيوشيمي -زيست شناسي  ٣١٦ ٢٥٦ 
 محض - شيمي  سي ارشد )بيوشيمي (كارشنا -زيست شناسي   ٣١٧ ٢٥٧ 

 شيمي دارويي ( دكتراي تخصصي)  كارشناسي ارشد )بيوفيزيك  ( -زيست شناسي   ٣١٨ ٢٥٨ 
 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي   جانوري -زيست شناسي  ٣١٩ ٢٥٩ 

 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي (دكتراي تخصصي)  دبيري -شناسي زيست  ٣٢٠ ٢٦٠ 
 شيمي مواد غذائي  زيست دريا -زيست شناسي  ٣٢١ ٢٦١ 

 شيمي دارويي (كارشناسي ارشد )  ژنتيك -زيست شناسي  ٣٢٢ ٢٦٢ 
 تغديه -صنايع غذايي   سلولي مولكولي  -زيست شناسي  ٣٢٣ ٢٦٣ 
 فني -صنايع غذايي   علوم جانوري -زيست شناسي  ٣٢٤ ٢٦٤ 
 مهندسي -صنايع غذايي   علوم گياهي -زيست شناسي  ٣٢٥ ٢٦٥ 

 صيد و بهره برداري آبزيان   ميكروبيولوژي  -زيست شناسي  ٣٢٦ ٢٦٦  
 طب اورژانس (تخصصي)  بيوشيمي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٧ ٢٦٧ 

 طب سنتي ايراني ( دكتراي تخصصي)  يست فناوري / بيوتكنولوژيز -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٨ ٢٦٨ 
 صنعتي طراحي  ژنتيك -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٩ ٢٦٩ 

 علم اطالعات و دانش شناسي  لوم سلولي و ملكوليع -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣٠ ٢٧٠ 
 علم اطالعات و دانش شناسي  (كارشناسي ارشد )  يميكروبيولوژ -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣١ ٢٧١ 

 علم سنجي (كارشناسي ارشد )  شناسي سلولي و مولكولي زيست ٣٣٢ ٢٧٢ 
 علوم  زيست شناسي شيالت و آبزيان ٣٣٣ ٢٧٣ 

 علوم اجتماعي  زيست شناسي عمومي  ٣٣٤ ٢٧٤ 
 برنامه ريزي اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست فناوري ٣٣٥ ٢٧٥ 
 جتماعي اپژوهشگري علوم  -علوم اجتماعي   زيست فناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٦ ٢٧٦ 

 تعاون و رفاه اجتماعي -اجتماعي علوم   زيست فناوري پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٣٣٧ ٢٧٧ 
 خدمات اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست فناوري دارويي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٨ ٢٧٨ 
 مددكاري اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست پزشكي سامانه اي ٣٣٩ ٢٧٩ 
 مردم شناسي -علوم اجتماعي   گياهي گرايش -زيست شناسي  ٣٤٠ ٢٨٠ 
 مطالعات امنيتي -علوم اجتماعي   زيست شناسي پزشكي سامانه اي (دكتري تخصصي) ٣٤١ ٢٨١ 

 علوم اعصاب  زيست شناسي تكويني (كارشناسي ارشد ) ٣٤٢ ٢٨٢ 
 علوم اعصاب (دكتراي تخصصي)  زيست فناوري دارويي (كارشناسي ارشد ) ٣٤٣ ٢٨٣ 

 اقتصاد اسالمي  -علوم اقتصادي   فناوري ميكروبي (كارشناسي ارشد ) زيست ٣٤٤ ٢٨٤ 
 اقتصاد بازرگاني -علوم اقتصادي   زيست مواد دارويي (دكتري تخصصي) ٣٤٥ ٢٨٥ 
 كدارياقتصاد پول و بان -علوم اقتصادي   ژنتيك ٣٤٦ ٢٨٦ 
 اقتصاد حمل و نقل -علوم اقتصادي   ژنتيك انساني (كارشناسي ارشد)   ٣٤٧ ٢٨٧ 
 صنعتياقتصاد  -علوم اقتصادي   ژنتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٤٨ ٢٨٨ 
 اقتصاد كشاورزي -علوم اقتصادي   ژورناليسم پزشكي (سالمت و رسانه ) (كارشناسي ارشد ) ٣٤٩ ٢٨٩ 
 اقتصاد نظري -علوم اقتصادي   ساخت پروتزهاي دنداني   ٣٥٠ ٢٩٠ 
 علوم انتظامي    سالمند شناسي (كارشناسي ارشد ) ٣٥١ ٢٩١ 

 آزمايشگاهيعلوم   سالمندشناسي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٢ ٢٩٢ 
 دامپزشكي -علوم آزمايشگاهي   سالمت خانواده و مشاوره تغذيه مادر و كودك ٣٥٣ ٢٩٣ 

 علوم بهداشتي در تغذيه(كارشناسي ارشد)   سالمت در باليا و فوريت ها ٣٥٤ ٢٩٤ 
 علوم بيولوژي  سالمت در باليا و فوريتها (دكتراي تخصصي) ٣٥٥ ٢٩٥ 
 علوم تربيتي  سالمت در باليا و فوريتها (كارشناسي ارشد ) ٣٥٦ ٢٩٦ 

 موزش و پرورش پيش دبستاني و دبستانيآ -علوم تربيتي   سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٧ ٢٩٧ 
 زش و پرورش كودكان استثناييآمو -علوم تربيتي   سالمت سالمندي (كارشناسي ارشد ) ٣٥٨ ٢٩٨ 
 موزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنيآ -علوم تربيتي   سالمت و ترافيك (كارشناسي ارشد) ٣٥٩ ٢٩٩ 
 تكنولوژي آموزشي -علوم تربيتي   سالمت و رسانه (كارشناسي ارشد)  ٣٦٠ ٣٠٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 فيزيولوژي (كارشناسي ارشد)   مديريت آموزشي - علوم تربيتي ٤٢١ ٣٦١ 
 فيزيولوژي ورزشي ( دكتراي تخصصي)  و برنامه ريزي آموزشي  مديريت -علوم تربيتي  ٤٢٢ ٣٦٢ 

 فيزيك اتمي مولكولي  علوم تشريح ( دكتراي تخصصي) ٤٢٣ ٣٦٣ 
 دبيري_فيزيك  علوم تشريح (كارشناسي ارشد)  ٤٢٤ ٣٦٤ 

 قارچ شناسي  علوم تشريحي ٤٢٥ ٣٦٥ 
 قارچ شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)  علوم تغذيه ٤٢٦ ٣٦٦ 
 قارچ شناسي پزشكي (كارشناسي ارشد)   علوم تغذيه ( دكتراي تخصصي) ٤٢٧ ٣٦٧ 

 كاردرماني جسماني  علوم تغذيه (كارشناسي ارشد)  ٤٢٨ ٣٦٨ 
 كاردرماني رواني  حوادث غير مترقبه (كارشناسي ارشد )علوم تغذيه در بحران و  ٤٢٩ ٣٦٩ 

 كاردرماني رواني (دكتراي تخصصي)  علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي ٤٣٠ ٣٧٠ 
 كارشناس علوم پزشكي  علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي (كارشناسي ارشد) ٤٣١ ٣٧١ 

 كارشناسي چند رسانه اي   علوم داروهاي پرتوزا (كارشناسي ارشد ) ٤٣٢ ٣٧٢ 
 كارشناسي شهرسازي   علوم دارويي ٤٣٣ ٣٧٣ 

 كارشناسي فارماكولوژي   علوم رياضي و فني  ٤٣٤ ٣٧٤ 
 كتابداري  علوم زيستي ٤٣٥ ٣٧٥ 

 كتابداري در شاخه پزشكي    علوم سلولي و كاربردي (دكتري تخصصي) ٤٣٦ ٣٧٦ 
 كتابداري و اطالع رساني    علوم سياسي  ٤٣٧ ٣٧٧ 

 كتابداري و اطالع رساني (كارشناسي ارشد)   مطالعات امنيتي -علوم سياسي  ٤٣٨ ٣٧٨ 
 كتابداري و اطالع رساني پزشكي ( دكتراي تخصصي)  علوم قضايي  ٤٣٩ ٣٧٩ 

 كاردرماني  علوم كامپيوتري ٤٤٠ ٣٨٠ 
 كاردرماني ( دكتراي تخصصي)  علوم مهندسي  ٤٤١ ٣٨١ 
 كاردرماني (كارشناسي ارشد)    علوم مهندسي محاسباتي ٤٤٢ ٣٨٢ 

 كارشناسي  ايمني، سالمت و محيط زيست در صنايع  علوم نظامي و انتظامي ٤٤٣ ٣٨٣ 
 كامپيوتر  علوم و ارتباطات اجتماعي   ٤٤٤ ٣٨٤ 

 كنترل دارو (دكتري تخصصي)  علوم و صنايع غذايي ٤٤٥ ٣٨٥ 
 گرافيك  في و بهداشتيكنترل كي -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٦ ٣٨٦ 

 گفتار درماني ( دكتراي تخصصي)  نترل كيفي و بهداشتي ( دكتراي تخصصي)ك -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٧ ٣٨٧ 
 گفتار درماني (كارشناسي ارشد)    علوم و صنايع غذايي(كارشناسي ارشد)   ٤٤٨ ٣٨٨ 

 گفتاردرماني  علوم و مهندسي صنايع غذايي ٤٤٩ ٣٨٩ 
 گوشت و فرآورده هاي گوشتي    فارماسيوتيكس ( دكتراي تخصصي) ٤٥٠ ٣٩٠ 

 گياه پزشكي  فارماكوگنوزي ( دكتراي تخصصي) ٤٥١ ٣٩١ 
 گياهان دارويي  فارماكولوژي ٤٥٢ ٣٩٢ 

 مامايي(كارشناسي ارشد)   فارماكولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٥٣ ٣٩٣ 
 مامائي  فرآوري محصوالت شيالتي   ٤٥٤ ٣٩٤ 

 مامائي (دكتراي تخصصي)  فلسفه   ٤٥٥ ٣٩٥ 
 مترجمي زبان انگليسي  فن آوري اطالعات سالمت   ٤٥٦ ٣٩٦ 

 محيط زيست  فن آوري اطالعات سالمت(كارشناسي ارشد)   ٤٥٧ ٣٩٧ 
 مخابرات و الكترونيك دريايي   فن آوري زيستي مواد غذايي    ٤٥٨ ٣٩٨ 

 مدارك پزشكي  فن آوري تصويربرداري پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٤٥٩ ٣٩٩ 
 مددكاري اجتماعي  ITفناوري اطالعات  ٤٦٠ ٤٠٠ 
 خانواده -مددكاري اجتماعي  فوريت هاي پزشكي ٤٦١ ٤٠١ 

 مددكاري اجتماعي ( دكتراي تخصصي)  فيزيك ٤٦٢ ٤٠٢ 
 مددكاري اجتماعي (كارشناسي ارشد)   اتمي -فيزيك  ٤٦٣ ٤٠٣ 

 مديريت اطالعات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي)  حالت جامد -فيزيك  ٤٦٤ ٤٠٤ 
 مديريت اطالعات سالمت ( دكتراي تخصصي)  حالت جامد   -فيزيك  ٤٦٥ ٤٠٥ 

 سوانح طبيعي -مديريت امداد در سوانح   نظري -فيزيك  ٤٦٦ ٤٠٦ 
 مديريت امور امداد    هسته اي -فيزيك  ٤٦٧ ٤٠٧ 
 مديريت امور بانكي    هواشناسي -فيزيك  ٤٦٨ ٤٠٨ 

 مديريت بازرگاني  فيزيك كاربردي ٤٦٩ ٤٠٩ 
 تيرانيبندر و كش -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك  ٤٧٠ ٤١٠ 
 گمركي -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك محض ٤٧١ ٤١١ 
 مناطق ويژه -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك مهندسي  ٤٧٢ ٤١٢ 

 مديريت برنامه  فيزيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٤٧٣ ٤١٣ 
 مديريت بيمه   فيزيك پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٤٧٤ ٤١٤ 

 مديريت بيمه اكو   فيزيوتراپي  ٤٧٥ ٤١٥ 
 مديريت تلفيقي آفات   فيزيوتراپي ( دكتراي تخصصي) ٤٧٦ ٤١٦ 

 مديريت توانبخشي (كارشناسي ارشد)    فيزيوتراپي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٧ ٤١٧ 
 مديريت جهانگردي    فيزيوتراپي ورزشي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٨ ٤١٨ 

 مديريت حفاظت اطالعات    فيزيولوژي ٤٧٩ ٤١٩ 
 مديريت خدمات بهداشتي درماني    فيزيولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٨٠ ٤٢٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 حرفه اي ( دكتراي تخصصي) مهندسي بهداشت  مديريت خدمات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي) ٥٤١ ٤٨١ 
 مهندسي بهداشت حرفه اي (كارشناسي ارشد)    مديريت خدمات بهداشتي درماني (كارشناسي ارشد)  ٥٤٢ ٤٨٢ 

 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار  مديريت دولتي   ٥٤٣ ٤٨٣ 
 مهندسي بهداشت محيط  مديريت سامانه هاي اطالعاتي   ٥٤٤ ٤٨٤  
 ديريت پسماند (كارشناسي ارشد)م -مهندسي بهداشت محيط   مديريت صنعتي  ٥٤٥ ٤٨٥ 

 هره برداري و نگهداري تاسيسات شهري (كارشناسي ارشد)ب -مهندسي بهداشت محيط    مديريت عمليات امداد و نجات    ٥٤٦ ٤٨٦ 
 مهندسي بهداشت محيط ( دكتراي تخصصي)  مديريت فرهنگي هنري  ٥٤٧ ٤٨٧ 
 مهندسي بهداشت محيط (كارشناسي ارشد)    مديريت كسب و كارهاي كوچك   ٥٤٨ ٤٨٨ 

 مهندسي پزشكي  مديريت گمركي  ٥٤٩ ٤٨٩ 
 زشكي (دكتراي تخصصي)پرباتيك  -مهندسي پزشكي  مديريت مالي  ٥٥٠ ٤٩٠ 
 شكي (دكتري تخصصي)رباتيك پز -مهندسي پزشكي  مديريت هتلداري   ٥٥١ ٤٩١ 

 ريك ( دكتراي تخصصي)بيوالكت -مهندسي پزشكي   مديريت و برنامه ريزي ٥٥٢ ٤٩٢ 
 مهندسي پزشكي (كارشناسي ارشد)    مديريت اجرائي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٣ ٤٩٣ 

 مهندسي پزشكي باليني  مديريت اطالعات سالمت  ٥٥٤ ٤٩٤ 
 مهندسي پزشكي بيوالكتريك (كارشناسي ارشد )  مديريت امداد در سوانح  ٥٥٥ ٤٩٥ 

 مهندسي پزشكي بيومواد (كارشناسي ارشد )  مديريت آموزشي ٥٥٦ ٤٩٦ 
 مهندسي پليمر  مديريت برنامه ريزي آموزش عالي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٧ ٤٩٧ 
 تكنولوژي و علوم رنگ -مهندسي پليمر   مديريت بيماريها ٥٥٨ ٤٩٨ 
 صنايع پليمر -مهندسي پليمر   مديريت پرستاري (كارشناسي ارشد) ٥٥٩ ٤٩٩ 

 مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان    مديريت تبليغات تجاري ٥٦٠ ٥٠٠ 
 نتقالا -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت خانواده به روش غير حضوري ٥٦١ ٥٠١ 
 يتاد -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت خدمات پرستاري (كارشناسي ارشد ) ٥٦٢ ٥٠٢ 
 وئيچس -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت دفاعي ٥٦٣ ٥٠٣ 
 يستم هاي تحت شبكهس -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت سالمت ايمني و محيط زيست  (كارشناسي ارشد ) ٥٦٤ ٥٠٤ 
 ICTاربردهاي ك -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت فناوري اطالعات پزشكي ٥٦٥ ٥٠٥ 
 خابرات سيارم -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   )MBAمديريت كسب و كار ( ٥٦٦ ٥٠٦ 
 خابرات نوريم -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مراقبت زنانمديريت  ٥٦٧ ٥٠٧ 
 ICTديريت م -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت نظامي ٥٦٨ ٥٠٨ 
 مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني    مرتع داري  ٥٦٩ ٥٠٩ 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك    مردم شناسي  ٥٧٠ ٥١٠ 
 مهندسي تكنولوژي اويونيك    مشاوره ٥٧١ ٥١١ 

 تكنولوژي ايمنيمهندسي   مشاوره توانبخشي ٥٧٢ ٥١٢ 
 مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها    مشاوره توانبخشي (دكتراي تخصصي) ٥٧٣ ٥١٣ 

 لكترونيك و ابزار دقيقا -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره در مامايي  (كارشناسي ارشد ) ٥٧٤ ٥١٤ 
 بكه هاي انتقال و توزيع ش -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره ژنتيك ٥٧٥ ٥١٥ 
 قدرت -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره و راهنمايي ٥٧٦ ٥١٦ 

 كشاورزي -مهندسي تكنولوژي بسته بندي   مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات ٥٧٧ ٥١٧ 
 مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه    مطالعات اعتياد ( دكتراي تخصصي) ٥٧٨ ٥١٨ 

 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي    مطالعات اعتياد  ٥٧٩ ٥١٩ 
 مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات    مطالعات خانواده   ٥٨٠ ٥٢٠ 

 مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو    فلسفه اسالمي -معارف اسالمي  ٥٨١ ٥٢١ 
 مهندسي تكنولوژي جوشكاري   معارف اسالمي   ٥٨٢ ٥٢٢ 

 مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري    معارف اسالمي و علوم تربيتي   ٥٨٣ ٥٢٣ 
 مهندسي تكنولوژي راه داري   معماري داخلي   ٥٨٤ ٥٢٤ 

 مهندسي تكنولوژي راه سازي    مكاترونيك   ٥٨٥ ٥٢٥ 
 قالب سازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مكانيزاسيون كشاورزي زراعي و باغي  ٥٨٦ ٥٢٦ 
 ابزار ماشين -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مكانيك ٥٨٧ ٥٢٧ 
 اشين هاي زراعي و باغيم -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مهندسي اپتيك و ليزر   ٥٨٨ ٥٢٨ 

 مهندسي تكنولوژي ساختمان     مهندسي الكترونيك ٥٨٩ ٥٢٩ 
 مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن     بازرسي فني -مهندسي ايمني  ٥٩٠ ٥٣٠ 

    كاشي و چيني -مهندسي تكنولوژي سراميك   حفاظت فني -مهندسي ايمني  ٥٩١ ٥٣١ 
 مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه    مهندسي آب و خاك   ٥٩٢ ٥٣٢ 

 يش آرديگرا -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت   مهندسي بافت ٥٩٣ ٥٣٣  
 رايش غير آردي گ -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت   مهندسي بافت (دكتراي تخصصي) ٥٩٤ ٥٣٤  

 مهندسي تكنولوژي صنايع آرد    مهندسي برق ٥٩٥ ٥٣٥  
 ي چوبيسازه ها -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب   الكترونيك -مهندسي برق ٥٩٦ ٥٣٦  

 مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي     قدرت -برقمهندسي  ٥٩٧ ٥٣٧  
 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي   كنترل -مهندسي برق ٥٩٨ ٥٣٨  
 مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي   مخابرات -مهندسي برق ٥٩٩ ٥٣٩  
 مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك    مهندسي بهداشت حرفه اي ٦٠٠ ٥٤٠  
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي  مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي   ٦٦١ ٦٠١ 
 مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه  آب و فاضالب -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٢ ٦٠٢ 

 مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري  آب و فاضالب -عمران  مهندسي تكنولوژي ٦٦٣ ٦٠٣ 
 و پرورش آبزيان تكثير -مهندسي فناوري شيالت   آبي ساختمان هاي -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٤ ٦٠٤ 
 يد و بهره برداري آبزيانص -مهندسي فناوري شيالت   گهداري و بهره برداري سد و شبكهن -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٥ ٦٠٥ 
 فراوري محصوالت شيالتي -مهندسي فناوري شيالت   مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي  ٦٦٦ ٦٠٦ 

 حصوالت كشاورزيم -مهندسي فناوري صنايع بسته بندي   ابزار دقيق -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٧ ٦٠٧ 
 عت كمپوت و كنسروصن-مهندسي فناوري صنايع غذايي  ساخت و توليد -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٨ ٦٠٨ 

 يرو فراورده هاي لبنيش -مهندسي فناوري صنايع غذايي   فرآيند -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٩ ٦٠٩ 
 صنعت آرد -مهندسي فناوري صنايع غذايي   ذوب فلزات -مهندسي تكنولوژي متالوژي  ٦٧٠ ٦١٠ 
 نعت روغن خوراكيص -مهندسي فناوري صنايع غذايي   انتقال  -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧١ ٦١١ 
 نعت شيريني و شكالتص -مهندسي فناوري صنايع غذايي   وئيچ هاي شبكه ثابتس -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧٢ ٦١٢ 
 صنعت قند -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه    ٦٧٣ ٦١٣ 
 رآورده هاي خميريف -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو  ٦٧٤ ٦١٤ 
 وشت و فراورده هاي گوشتيگ -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي  ٦٧٥ ٦١٥ 

 سد و شبكه-مهندسي فناوري عمران  مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري   ٦٧٦ ٦١٦ 
 نقشه برداري-مهندسي فناوري عمران  مهندسي تكنولوژي ناوبري  ٦٧٧ ٦١٧ 

 حمل و نقل شهري -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   ٦٧٨ ٦١٨ 
 راهسازي -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي هواپيما   ٦٧٩ ٦١٩  
 ساختمان سازي -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي هواشناسي   ٦٨٠ ٦٢٠  

 لفيقي آفاتمديريت ت -فناوري گياه پزشكيمهندسي   مهندسي توليدات دامي   ٦٨١ ٦٢١  
 سماندبازيافت پ -مهندسي فناوري محيط زيست   مهندسي حمل و نقل ريلي  ٦٨٢ ٦٢٢  
 آالينده ها كنترل -مهندسي فناوري محيط زيست   مهندسي خط و سازه هاي ريلي   ٦٨٣ ٦٢٣  

 مهندسي فناوري مخابرات  مهندسي خودرو  ٦٨٤ ٦٢٤  
 اسيسات حرارتي برودتيت -مهندسي فناوري مكانيك   كشتي سازي -مهندسي دريا  ٦٨٥ ٦٢٥  
 ماشين افزار -مهندسي فناوري مكانيك   مهندسي كشتي -مهندسي دريا  ٦٨٦ ٦٢٦  
 اشين آالت راهسازي و راهداريم -مهندسي فناوري مكانيك   خطوط -مهندسي راه آهن  ٦٨٧ ٦٢٧ 

 فناوري مكانيك خودرو مهندسي  مهندسي رباتيك   ٦٨٨ ٦٢٨ 
 مهندسي فناوري مكانيك مترو  مهندسي شهرسازي   ٦٨٩ ٦٢٩ 

 مهندسي فناوري مكانيك هواپيما  مهندسي شيالت ٦٩٠ ٦٣٠ 
 مهندسي فيزيك  مهندسي شيمي ٦٩١ ٦٣١ 

 مهندسي كامپيوتر  صنايع غذايي -مهندسي شيمي  ٦٩٢ ٦٣٢ 
 سخت افزار  -مهندسي كامپيوتر   مهندسي شيمي (گرايش علوم و صنايع غذايي) ٦٩٣ ٦٣٣ 
 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   مهندسي صنايع ٦٩٤ ٦٣٤ 
 مهندسي كشاورزي  مهندسي صنايع (گرايش ايمني) ٦٩٥ ٦٣٥ 
 اقتصاد كشاورزي   -مهندسي كشاورزي   آب و فاضالبشبكه هاي  -ران  كاربردي عم -مهندسي علمي  ٦٩٦ ٦٣٦ 
 آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي علوم كشاورزي  ٦٩٧ ٦٣٧ 
 آبياري زهكشي _آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي عمران ٦٩٨ ٦٣٨ 
 سازه هاي آبي _آب  -مهندسي كشاورزي   نقشه برداري -مهندسي عمران  ٦٩٩ ٦٣٩ 
 منابع آب  _آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي فضاي سبز  ٧٠٠ ٦٤٠ 
 باغباني -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مهندسي فن آوري اطالعات   ٧٠١ ٦٤١ 
 خاك -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي ٧٠٢ ٦٤٢ 
 زراعت -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   م هاي مخابراتيبهره برداري از سيست -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٣ ٦٤٣ 
 علوم دامي -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   ديتا -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٤ ٦٤٤ 
 گياه پزشكي -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مخابرات سيار -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٥ ٦٤٥ 
 دامپروري -مهندسي كشاورزي   امنيت اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٦ ٦٤٦ 
 ات اصالح نبات -راعت و اصالح نباتات ز -مهندسي كشاورزي   آناليز ورزشي -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٧ ٦٤٧ 
 زراعت -راعت و اصالح نباتات ز -مهندسي كشاورزي   ويسي تحت وبنبرنامه  -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٨ ٦٤٨ 
 يست فناوري (بيوتكنولوژي)  ز -مهندسي كشاورزي   ونيكتجارت الكتر -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٩ ٦٤٩ 
 علوم باغباني   -مهندسي كشاورزي   ي در شهردارياخدمات رايانه -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٠ ٦٥٠ 
 علوم خاك   -مهندسي كشاورزي   رسانه -اطالعات مهندسي فناوري  ٧١١ ٦٥١ 
 دام -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي   بطراحي صفحات و -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٢ ٦٥٢ 
 طيور -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي   وزيع و مصرف آب كشاورزيت -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٣ ٦٥٣ 
 اد غذاييتبديل مو -لوم و صنايع غذايي ع -مهندسي كشاورزي   بكه هاي آبياري و زهكشيش -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٤ ٦٥٤ 
 لوم و صنايع غذائيگرايش ع -مهندسي كشاورزي   مهندسي فناوري پليمر ٧١٥ ٦٥٥ 
 گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي   پرورش اسب -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٦ ٦٥٦ 
 شاورزي  كمكانيزاسيون  -مهندسي كشاورزي   پرورش صنعتي طيور -دامپروري مهندسي فناوري  ٧١٧ ٦٥٧ 
 ك ماشينهاي كشاورزي  مكاني -مهندسي كشاورزي   ي گاوپرورش صنعت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٨ ٦٥٨ 

 مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)  وليد و فراوري خوراك دامت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٩ ٦٥٩ 
 يانآبز -مهندسي كشاورزي صنايع غذايي   وليد و فراوري محصوالت زنبورعسلت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧٢٠ ٦٦٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 مهندسي فناوري جوش  موتور -مهندسي كشتي  ٧٨١ ٧٢١ 
 آب و فاضالب-مهندسي فناوري عمران  مهندسي كشتي سازي  ٧٨٢ ٧٢٢ 

 مهندسي فناوري واصالحات طراحي صفحات وب  مهندسي ماشينهاي ريلي  ٧٨٣ ٧٢٣ 
 فناوري اطالعات -مهندسي كامپيوتر   مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون   ٧٨٤ ٧٢٤ 
 توليدات دامي -مهندسي كشاورزي  مهندسي مديريت اجرايي   ٧٨٥ ٧٢٥ 

 مهندسي مديريت اجرائي   مهندسي مديريت پروژه   ٧٨٦ ٧٢٦  
 مهندسي مكانيك حرارت و سياالت  مهندسي مديريت و آباداني روستاها   ٧٨٧ ٧٢٧  

 مهندسي هسته اي   استخراج معدن -مهندسي معدن  ٧٨٨ ٧٢٨  
 راكتور -مهندسي هسته اي   اكتشاف معدن -مهندسي معدن  ٧٨٩ ٧٢٩  

 مواد دنداني ( دكتراي تخصصي)  مهندسي معماري   ٧٩٠ ٧٣٠  
 ميكروب شناسي   مهندسي مكانيك ٧٩١ ٧٣١ 

 ميكروب شناسي پزشكي  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  ٧٩٢ ٧٣٢ 
 ميكروبشناسي مواد غذايي(كارشناسي ارشد)   حي جامداتمكانيك در طرا -مهندسي مكانيك  ٧٩٣ ٧٣٣ 

 ميكروبشناسي(كارشناسي ارشد)     مهندسي منابع طبيعي ٧٩٤ ٧٣٤ 
 نانوفناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي)  جنگلداري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٥ ٧٣٥ 

 نانوفناوري پزشكي(كارشناسي ارشد)   جنگلداري شهري -نگلداري ج -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٦ ٧٣٦ 
 نانوفناوري دارويي ( دكتراي تخصصي)  اكولوژي جنگل جنگلداري و -ري جنگلدا -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٧ ٧٣٧ 

 ناوبري و فرماندهي كشتي   ديريت جنگلداري در پارك هاي جنگليم -نگلداري ج -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٨ ٧٣٨ 
 نظارت برامور دارويي(كارشناسي ارشد)    بوم شناسي آبزيان -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٩ ٧٣٩ 

 )  CPL&IRخلباني ( -هوانوردي   تكثير و پرورش آبزيان - شيالت -طبيعي مهندسي منابع  ٨٠٠ ٧٤٠ 
 هوشبري  ري آبزيانصيد و بهره بردا -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠١ ٧٤١ 

 ويروس شناسي (كارشناسي ارشد)   فرآوري محصوالت شيالتي -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠٢ ٧٤٢ 
 ويروس شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)  يولوژي و حفاظت چوبب -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -طبيعي مهندسي منابع  ٨٠٣ ٧٤٣ 

 اغذكخمير و  -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٤ 
 صنايع چوب -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٥ 
 محيط زيست   -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٦ 
 ديريت منابع خشك و بيابان   م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٧ 
 زداري  مرتع و آبخي -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٨ 
 اصالح چوب حفاظت و -هندسي چوب و كاغذ م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٩ 
 مير و كاغذصنايع خ -هندسي چوب و كاغذ م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٥٠ 
 نايع فرآورده هاي مركب چوبص -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي     ٧٥١ 
 مهندسي مواد    ٧٥٢ 
 سراميك -مهندسي مواد     ٧٥٣ 
 متالوژي استخراجي -مهندسي مواد     ٧٥٤ 
 متالوژي صنعتي -مهندسي مواد     ٧٥٥ 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي      ٧٥٦ 
 پوشاك -مهندسي نساجي     ٧٥٧ 
 تكنولوژي نساجي - مهندسي نساجي    ٧٥٨ 
 لوم اليافعشيمي نساجي و  -مهندسي نساجي     ٧٥٩ 
 استخراج نفت -مهندسي نفت     ٧٦٠ 
 اكتشاف نفت -مهندسي نفت     ٧٦١ 
 نابع نفتمبهره برداري از  -مهندسي نفت     ٧٦٢ 
 مخازن نفت -مهندسي نفت     ٧٦٣ 
 پرتوپزشكي -مهندسي هسته اي     ٧٦٤ 
 مهندسي هوا فضا       ٧٦٥ 
 مهندسي تكنولوژي تجهيزات بندري    ٧٦٦ 
 مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر    ٧٦٧ 
 ساختمان -مهندسي تكنولوژي عمران     ٧٦٨ 
 عمران -مهندسي تكنولوژي عمران     ٧٦٩ 
 مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات    ٧٧٠ 
 مخابراتمهندسي تكنولوژي     ٧٧١ 
 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر     ٧٧٢ 
 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري    ٧٧٣ 
 مهندسي شيمي محيط زيست    ٧٧٤ 
 مهندسي صنايع شيميايي    ٧٧٥ 
 مهندسي عمران آب    ٧٧٦ 
 صنايع شيميايي -مهندسي فناوري     ٧٧٧ 
 فناوري اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات    ٧٧٨ 
 انتقال - ICTمهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات    ٧٧٩ 
 مهندسي فناوري تعميرات تجهيزات پزشكي گرايش آزمايشگاه    ٧٨٠ 
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   نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي:  ٤جدول شماره 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف

ھای علوم ھا و دانشکدهدانشگاه -----
 دانشگاه جيرفت ١٢١ دانشگاه ع.پ. و خ. مازندران ٦١  پزشکی

 دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ١٢٢ دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد ٦٢ دانشكده ع.پ. و خ. اسد آباد ١

 دانشگاه خليج فارس ١٢٣ دانشگاه ع.پ. و خ. همدان ٦٣ دانشكده ع.پ. و خ. اسفراين ٢

 دانشگاه خوارزمي تهران  ١٢٤ دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج ٦٤ دانشكده ع.پ. و خ. ايرانشهر ٣

 دانشگاه دامغان ١٢٥ دانشگاه ع.پ. و خ. يزد ٦٥ دانشكده ع.پ. و خ. آبادان ٤

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ١٢٦ مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه ---- بهبهاندانشكده ع.پ. و خ.  ٥

 دانشگاه رازي كرمانشاه ١٢٧ آموزشكده فني و حرفه اي با هنر شيراز ٦٦ دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام ٦

 دانشگاه زابل ١٢٨  1آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه  ٦٧ دانشكده ع.پ. و خ. خلخال ٧

 دانشگاه زنجان 2 ١٢٩آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه شماره  ٦٨ دانشكده ع.پ. و خ. خمين ٨

 دانشگاه سمنان ١٣٠ آموزشكده فني و حرفه اي پسران محمود آباد ٦٩ دانشكده ع.پ. و خ. خوي ٩

 دانشگاه سيستان و بلوچستان ١٣١ آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه ٧٠ دانشكده ع.پ. و خ. ساوه ١٠

 دانشگاه شاهد ١٣٢ آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد ٧١ دانشكده ع.پ. و خ. سراب ١١

 دانشگاه شهركرد ١٣٣ آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد انقالب اسالمي ٧٢ دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان ١٢

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان ١٣٤ فني و حرفه اي دخترانه قدسيه ساري آموزشكده ٧٣ دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر ١٣

 دانشگاه شهيد بهشتي ١٣٥ تهران شهيد شمسي پور 2آموزشكده فني و حرفه اي شماره  ٧٤ دانشكده ع.پ. و خ. گراش ١٤

 شهيد چمران اهوازدانشگاه  ١٣٦ آموزشكده فني و حرفه اي شهيد بهشتي اروميه ٧٥ دانشكده ع.پ. و خ. الرستان ١٥

 دانشگاه شيراز ١٣٧ آموزشكده فني و حرفه اي علي ابن ابيطالب بم ٧٦ دانشكده ع.پ. و خ. مراغه ١٦

 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور 2 ١٣٨آموزشكده فني و حرفه اي كرمانشاه شماره  ٧٧ دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور ١٧

 دانشگاه صنعت نفت ١٣٩ آموزشكده محيط زيست كرج ٧٨ ايراندانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي  ١٨

 دانشگاه صنعت نفت آبادان ١٤٠ پژوهشكده سوانح طبيعي ٧٩ عج)(…دانشگاه ع.پ. بقيه ا ١٩

 دانشگاه صنعتي اروميه ١٤١ پژوهشكده علوم شناختي ٨٠ دانشگاه ع.پ. و خ. اراك ٢٠

 دانشگاه صنعتي اصفهان ١٤٢ مشهدجهاد دانشگاهي  ٨١ دانشگاه ع.پ. و خ. اردبيل ٢١

 دانشگاه صنعتي اميركبير ١٤٣ جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ٨٢ دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه ٢٢

 دانشگاه صنعتي بابل ١٤٤ دانشكده بانك ملي ٨٣ دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان ٢٣

 دانشگاه صنعتي بيرجند ١٤٥ شريعتيدانشكده تربيت دبير فني دختران دكتر  ٨٤ دانشگاه ع.پ. و خ. البرز ٢٤

 دانشگاه صنعتي جندي شاپور ١٤٦ دانشكده خبر ٨٥ دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز ٢٥

 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان ١٤٧ دانشكده علوم اقتصادي ٨٦ دانشگاه ع.پ. و خ. ايران ٢٦

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ١٤٨ حيدريهدانشكده فني و مهندسي تربت  ٨٧ دانشگاه ع.پ. و خ. ايالم ٢٧

 دانشگاه صنعتي سهند ١٤٩ دانشكده نيروي زميني ٨٨ دانشگاه ع.پ. و خ. بابل ٢٨

 دانشگاه صنعتي شاهرود ١٥٠ دانشكده پژوهشي صنعت آب و برق استان خوزستان ٨٩ دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد ٢٩

 دانشگاه صنعتي شريف ١٥١ فني و حرفه اي امام محمد باقر (ع) ساريدانشكده  ٩٠ دانشگاه ع.پ. و خ. بم ٣٠

 دانشگاه صنعتي شيراز ١٥٢ دانشگاه اراك ٩١ دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس ٣١

 دانشگاه صنعتي قم ١٥٣ دانشگاه اروميه ٩٢ دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر ٣٢

 دانشگاه صنعتي كرمانشاه ١٥٤ دانشگاه اصفهان ٩٣ دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند ٣٣

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر ١٥٥ دانشگاه افسري امام علي ارتش ٩٤ دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز ٣٤

 دانشگاه صنعتي همدان ١٥٦ دانشگاه الزهرا(س) ٩٥ دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه ٣٥

 صنعتي اراكدانشگاه  ١٥٧ دانشگاه امام حسين (ع) ٩٦ دانشگاه ع.پ. و خ. تهران ٣٦

 دانشگاه صنعتي سيرجان  ١٥٨ دانشگاه امام صادق (ع) ٩٧ دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم ٣٧

 دانشگاه صنعتي قوچان ١٥٩ دانشگاه ايالم ٩٨ دانشگاه ع.پ. و خ. جيرفت ٣٨

 دانشگاه عالي دفاع ملي ١٦٠ دانشگاه بجنورد ٩٩ دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول ٣٩

 دانشگاه عبدالرحمن صوفي رازي ١٦١ دانشگاه بوشهر ١٠٠ رفسنجاندانشگاه ع.پ. و خ.  ٤٠

 دانشگاه عالمه طباطبائي ١٦٢ همدان -دانشگاه بوعلي سينا ١٠١ دانشگاه ع.پ. و خ. زابل ٤١

 دانشگاه علم و صنعت ايران ١٦٣ دانشگاه بيرجند ١٠٢ دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان ٤٢

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران ١٦٤ دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) ١٠٣ دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان ٤٣

 دانشگاه علم و فناوري بهشهر ١٦٥ دانشگاه بين الملل قشم ١٠٤ دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار ٤٤

 دانشگاه علم و فناوري مازندران ١٦٦ دانشگاه بين المللي امام رضا مشهد  ١٠٥ دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان ٤٥

 دانشگاه علوم انتظامي ١٦٧ دانشگاه تبريز ١٠٦ دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود ٤٦

 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ١٦٨ دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه زنجان ١٠٧ دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد ٤٧

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ١٦٩ دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان ١٠٨ دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي ٤٨

 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ١٧٠ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ١٠٩ دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز ٤٩

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ١٧١ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ١١٠ دانشگاه ع.پ. و خ. فسا ٥٠

 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري ١٧٢ دانشگاه تربيت مدرس ١١١ دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين ٥١

 دانشگاه فردوسي مشهد ١٧٣ دانشگاه تربيت معلم اراك ١١٢ دانشگاه ع.پ. و خ. قم ٥٢

 دانشگاه فرهنگيان ١٧٤ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ١١٣ دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان ٥٣

 دانشگاه فرهنگيان پرديس امير كبير البرز ١٧٥ دانشگاه تربيت معلم تبريز ١١٤ دانشگاه ع.پ. و خ. كردستان ٥٤

 دانشگاه فرهنگيان پرديس خواجه نصير الدين طوسي ١٧٦ دانشگاه تربيت معلم تهران ١١٥ دانشگاه ع.پ. و خ. كرمان ٥٥

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان ١٧٧ معلم سبزواردانشگاه تربيت  ١١٦ دانشگاه ع.پ. و خ. كرمانشاه ٥٦

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان ١٧٨ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان (شهيد مدني) ١١٧ دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان ٥٧

 فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي مشهددانشگاه  ١٧٩ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان شرقي ١١٨ دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد ٥٨

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد مشهد ١٨٠ دانشگاه تفرش ١١٩ دانشگاه ع.پ. و خ. گيالن ٥٩

 دانشگاه تهران ١٢٠ دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان ٦٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ك. تربيت مربي كرج ٣٠١ م.آ.ع.ك. انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضوي ٢٤١ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدرجايي شيراز ١٨١

 م.آ.ع.ك. تصميم يارتوس ٣٠٢ م.آ.ع.ك. اهواز ٢٤٢ دانشگاه فرهنگيان تهران ١٨٢

 م.آ.ع.ك. تيران و كرون  1 ٣٠٣م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٣ دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر شيراز ١٨٣

 م.آ.ع.ك. جامعه گياه درماني شهر ري ٣٠٤  2م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٤ دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي مشهد ١٨٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اراك ٣٠٥ م.آ.ع.ك. آباده ٢٤٥ دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي اروميه ١٨٥
 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اصفهان ٣٠٦ م.آ.ع.ك. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل ٢٤٦ شهيد صدوقي كرمانشاهدانشگاه فرهنگيان  ١٨٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي انزلي ٣٠٧ م.آ.ع.ك. آران و بيدگل ٢٤٧ دانشگاه فرهنگيان مشهد ١٨٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اهواز ٣٠٨ م.آ.ع.ك. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران ٢٤٨ دانشگاه فسا ١٨٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بابل ٣٠٩ م.آ.ع.ك. بازرگاني واحد تهران  ٢٤٩ دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان ١٨٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بندرعباس  ٣١٠ م.آ.ع.ك. بافق ٢٥٠ دانشگاه قم ١٩٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بيرجند ٣١١ م.آ.ع.ك. بانك ملت اصفهان ٢٥١ دانشگاه كاشان ١٩١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي خراسان شمالي ٣١٢ م.آ.ع.ك. بانك ملت تهران ٢٥٢ دانشگاه كردستان ١٩٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رشت ٣١٣ م.آ.ع.ك. بانك ملت كرمانشاه ٢٥٣ دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان ١٩٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رودسر ٣١٤ م.آ.ع.ك. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران ٢٥٤ دانشگاه گلستان ١٩٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زاهدان ٣١٥ م.آ.ع.ك. بروجرد تعاوني توليدكنندگان ٢٥٥ دانشگاه گيالن ١٩٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زرند ٣١٦ م.آ.ع.ك. بلد االمين ٢٥٦ دانشگاه لرستان ١٩٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زنجان ٣١٧ م.آ.ع.ك. بم ٢٥٧ دانشگاه مازندران ١٩٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ساوه 1 ٣١٨م.آ.ع.ك. بندرعباس  ٢٥٨ دانشگاه محقق اردبيلي ١٩٨

 سمنانم.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي  ٣١٩ م.آ.ع.ك. بنياد شهيد و امور ايثارگران ٢٥٩ دانشگاه مذاهب اسالمي تهران ١٩٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شهركرد  ٣٢٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان اصفهان ٢٦٠ دانشگاه مراغه ٢٠٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شيراز  ٣٢١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان ايالم  ٢٦١ دانشگاه مالير ٢٠١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي فومن  ٣٢٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان تهران  ٢٦٢ دانشگاه نيشابور ٢٠٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كاشمر ٣٢٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري ٢٦٣ دانشگاه هرمزگان ٢٠٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمان ٣٢٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان جنوبي ٢٦٤ دانشگاه هنر ٢٠٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٣٢٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان رضوي ٢٦٥ دانشگاه هنر اسالمي تبريز ٢٠٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گلستان  ٣٢٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان سيستان و بلوچستان ٢٦٦ دانشگاه هنر اصفهان ٢٠٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي لرستان  ٣٢٧ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان فارس ٢٦٧ دانشگاه واليت ٢٠٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي مشهد ٣٢٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان قزوين ٢٦٨ فسنجانر -دانشگاه ولي عصر(عج) ٢٠٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي نيم ور ٣٢٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كرمان ٢٦٩ دانشگاه ياسوج ٢٠٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي همدان  ٣٣٠ استان كرمانشاهم.آ.ع.ك. بهزيستي  ٢٧٠ دانشگاه يزد ٢١٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ياسوج ٣٣١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد ٢٧١ مرکز آموزشی علمی کاربردی -----

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اروميه ٣٣٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان لرستان  ٢٧٢ م.آ.ع.ك. ابن سينا ٢١١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تبريز ٣٣٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان مازندران ٢٧٣ م.آ.ع.ك. ابهر ٢١٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تربيت ٣٣٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان هرمزگان ٢٧٤ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان اردبيل ٢١٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گرگان ٣٣٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان همدان  ٢٧٥ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي ٢١٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اردبيل ٣٣٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي برازجان استان بوشهر ٢٧٦ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان همدان ٢١٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اردبيل (مغان) ٣٣٧ آبادكتول استان گلستانم.آ.ع.ك. بهزيستي علي  ٢٧٧ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي ٢١٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كردستان (سنندج) ٣٣٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي يزد ٢٧٨ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان قم ٢١٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت ٣٣٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي اروميه ٢٧٩ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان كرمان ٢١٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان ٣٤٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي اهواز  ٢٨٠ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان گيالن  ٢١٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان (كاشان) ٣٤١ م.آ.ع.ك. بهزيستي سنندج ٢٨١ م.آ.ع.ك. اروميه ٢٢٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي بيرجند ٣٤٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي كردستان ٢٨٢ استانداري بوشهرم.آ.ع.ك.  ٢٢١

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج ٣٤٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي گناباد ٢٨٣ م.آ.ع.ك. استانداري كرمان ٢٢٢

 چابهار م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي ٣٤٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي گيالن ٢٨٤ م.آ.ع.ك. اسالم آبادغرب ٢٢٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري ٣٤٥ م.آ.ع.ك. بوكان ٢٨٥ م.آ.ع.ك. الزهرا (س) تهران ٢٢٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي (مشهد) ٣٤٦ م.آ.ع.ك. بوير صنعت  ياسوج 1 ٢٨٦م.آ.ع.ك. الشتر  ٢٢٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان شمالي (بجنورد) ٣٤٧ پارت الستيكم.آ.ع.ك.  ٢٨٧ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان قزوين ٢٢٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خوزستان (اهواز) ٣٤٨ م.آ.ع.ك. پارسيان ٢٨٨ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گلستان ٢٢٧

 خوزستان (دزفول)م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي  ٣٤٩ م.آ.ع.ك. پاسارگاد ٢٨٩ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گيالن ٢٢٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زنجان ٣٥٠ م.آ.ع.ك. پاسارگاد اهرم بوشهر ٢٩٠ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان همدان ٢٢٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان  ٣٥١ م.آ.ع.ك. پرسپوليس تهران ٢٩١ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) سپاه محمدرسول اله  ٢٣٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (دامغان) ٣٥٢ م.آ.ع.ك. پژوهش و مهندسي جوش ايران ٢٩٢ استان خراسان رضويم.آ.ع.ك. امام حسين(ع)  ٢٣١

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (شاهرود) ٣٥٣ م.آ.ع.ك. پژوهشكده سوانح طبيعي تهران ٢٩٣ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سمنان ٢٣٢

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (گرمسار) ٣٥٤ م.آ.ع.ك. پست تهران  ٢٩٤ وبلوچستان م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سيستان ٢٣٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (بمپور) ٣٥٥ م.آ.ع.ك. پست خراسان رضوي ٢٩٥ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان فارس ٢٣٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (زاهدان) ٣٥٦ مازندرانم.آ.ع.ك. پست  ٢٩٦ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان مازندران ٢٣٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي شهيد زمانپور (تهران ساوجبالغ) ٣٥٧ م.آ.ع.ك. پونك ٢٩٧ م.آ.ع.ك. امام خميني ٢٣٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس (شيراز) ٣٥٨ م.آ.ع.ك. پيام شهركرد ٢٩٨ م.آ.ع.ك. امام رضا (ع) ٢٣٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس علي آباد  ٣٥٩ م.آ.ع.ك. پيش تازان آئين زندگي  ٢٩٩ م.آ.ع.ك. امام مهدي (عج) ٢٣٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس مرودشت ٣٦٠ م.آ.ع.ك. تحقيقات صنعتي ايران (تهران)  ٣٠٠ م.آ.ع.ك. انجمن جوشكاري  ٢٣٩

      فروش خودروم.آ.ع.ك. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از  ٢٤٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ك. شهيد محالتي قم  ٤٨١ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها اصفهان ٤٢١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قائنات ٣٦١

 م.آ.ع.ك. شهيد مطهري ٤٨٢ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها خراسان رضوي ٤٢٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قزوين  ٣٦٢

 م.آ.ع.ك. شهيد هجرتي نزاجا ٤٨٣ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها فارس ٤٢٣ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرج ٣٦٣

 م.آ.ع.ك. شيروان ٤٨٤ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها همدان ٤٢٤ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمان  ٣٦٤
 م.آ.ع.ك. شيرين عسل  ٤٨٥ م.آ.ع.ك. سازمان عقيدتي سياسي ارتش ٤٢٥ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمان (باغين) ٣٦٥

 م.آ.ع.ك. شيشه لرستان  ٤٨٦ م.آ.ع.ك. سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  ٤٢٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب ٣٦٦

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي اردبيل ٤٨٧ م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي اردبيل ٤٢٧ كشاورزي كهگيلويه و بويراحمدم.آ.ع.ك. جهاد  ٣٦٧

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان تهران  ٤٨٨ م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي خراسان رضوي ٤٢٨ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي گلستان كردكوي ٣٦٨

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان مركزي ٤٨٩ م.آ.ع.ك. سازمان مديريتي صنعتي سنندج ٤٢٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي گيالن رشت  ٣٦٩

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي سنندج ٤٩٠ م.آ.ع.ك. سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٤٣٠ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (اليگودرز) ٣٧٠

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي الجين همدان  ٤٩١ م.آ.ع.ك. سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمان ٤٣١ كشاورزي لرستان (بروجرد)م.آ.ع.ك. جهاد  ٣٧١

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي نقش جهان اصفهان ٤٩٢ م.آ.ع.ك. سراي كيفيت انديشان نوآور بابل ٤٣٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (خرم آباد) ٣٧٢

 م.آ.ع.ك. صنايع دفاعي زرين شهر ٤٩٣ م.آ.ع.ك. سمبل شيمي ٤٣٣ جهاد كشاورزي مازندران (تنكابن)م.آ.ع.ك.  ٣٧٣

 م.آ.ع.ك. صنايع غالت قائم(عج) 1 ٤٩٤م.آ.ع.ك. سنندج  ٤٣٤ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مازندران بابلسر ٣٧٤

 م.آ.ع.ك. صنايع و معادن قم  ٤٩٥ قارچ صدفي تنكابنم.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليد  ٤٣٥ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (اراك) ٣٧٥

 م.آ.ع.ك. صنعت غذا (عاليزاد) ٤٩٦ وجرد م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري بر ٤٣٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (ساوه) ٣٧٦

 م.آ.ع.ك. صنعت غذا تربت جام ٤٩٧ م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  ٤٣٧ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي هرمزگان (بندرعباس) ٣٧٧

 م.آ.ع.ك. صنعت غذاي تهران  ٤٩٨ م.آ.ع.ك. شركت توليدي پويا غرب ٤٣٨ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي همدان  ٣٧٨

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي بندرعباس  ٤٩٩ م.آ.ع.ك. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك ٤٣٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي يزد  ٣٧٩

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي تهران  ٥٠٠ م.آ.ع.ك. شركت توليدي فرش ايران سپهر  ٤٤٠ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اروميه ٣٨٠

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي مشهد  ٥٠١ م.آ.ع.ك. شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه بندرعباس  ٤٤١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي ٣٨١

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي كوار ٥٠٢ م.آ.ع.ك. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي مشهد ٤٤٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زراعت گياهان دارويي ٣٨٢

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بم ٥٠٣ م.آ.ع.ك. شركت داده پردازي ايران  ٤٤٣ م.آ.ع.ك. جواداالئمه يزد ٣٨٣

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بندرعباس ٥٠٤ م.آ.ع.ك. شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيل ٤٤٤ م.آ.ع.ك. چرم تهران ٣٨٤

 م.آ.ع.ك. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس ٥٠٥ م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن ٤٤٥ م.آ.ع.ك. چناران ٣٨٥

 م.آ.ع.ك. علوم و فنون فارابي ٥٠٦ م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن اردبيل ٤٤٦ م.آ.ع.ك. حفاظت محيط زيست  ٣٨٦

 م.آ.ع.ك. علوم و فنون قزوين ٥٠٧ م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ البرز شرقي  ٤٤٧ م.آ.ع.ك. حوزه مركزي سپاه (تهران) ٣٨٧

 م.آ.ع.ك. علويجه ٥٠٨ م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ كرمان ٤٤٨ م.آ.ع.ك. حوزه هنري واحد كرمان ٣٨٨

 م.آ.ع.ك. فارسان ٥٠٩ م.آ.ع.ك. شركت سهامي عام صنعتي مينو ٤٤٩ م.آ.ع.ك. خاتم االنبياء ٣٨٩

 مازندران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ  و هنر واحد  ٥١٠ م.آ.ع.ك. شركت سيمان آبيك ٤٥٠ كاشان 17م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩٠

 اصفهان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ . هنر واحد  ٥١١ م.آ.ع.ك. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي ٤٥١ قائم شهر 19م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩١

 اراك 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٢ م.آ.ع.ك. شركت صنايع غذايي قدس رضوي ٤٥٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اردبيل ٣٩٢

 تهران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٣ م.آ.ع.ك. شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران  ٤٥٣ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اسالمشهر ٣٩٣

 خمين 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٤ م.آ.ع.ك. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز ٤٥٤ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد تهران ٣٩٤

 زاهدان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٥ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي آما  ٤٥٥ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رشت  ٣٩٥

 كرمانشاه 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٦ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي حديد اراك ٤٥٦ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رفسنجان  ٣٩٦

 گيالن رشت  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٧ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي زرماكارون ٤٥٧ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد زاهدان ٣٩٧

 همدان  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٨ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي كوشا (كرج) ٤٥٨ كارگر واحد شهرقدسم.آ.ع.ك. خانه  ٣٩٨

 يزد 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٩ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي مهرام ٤٥٩ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد قزوين ٣٩٩

 موسيقي 11م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٠ صنعت آيريام.آ.ع.ك. شركت فراز  ٤٦٠ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد كرمان ٤٠٠

 خراسان رضوي  2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢١ م.آ.ع.ك. شركت فوالدين ذوب آمل فذا ٤٦١ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد مشهد ٤٠١

 مازندران 2هنر واحد م.آ.ع.ك. فرهنگ و  ٥٢٢ م.آ.ع.ك. شركت كارخانجات پارس الكتريك ٤٦٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر ٤٠٢

 مازندران  3م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٣ م.آ.ع.ك. شركت گز سكه عتيق ٤٦٣ م.آ.ع.ك. خبر مشهد ٤٠٣

 بابل 4م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٤ م.آ.ع.ك. شركت گسترش انفورماتيك ايران  ٤٦٤ م.آ.ع.ك. خبرنگاران ٤٠٤

 تهران  5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٥ م.آ.ع.ك. شركت ملي نفت كش ايران ٤٦٥ كرمانم.آ.ع.ك. خدمات جهانگردي استان  ٤٠٥

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد اردبيل ٥٢٦ م.آ.ع.ك. شركت مهركام پارس تهران ٤٦٦ م.آ.ع.ك. خراسان رضوي ٤٠٦

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد قم  ٥٢٧ م.آ.ع.ك. شركت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك تهران ٤٦٧ م.آ.ع.ك. خرم اباد  ٤٠٧

 مازندران 5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد ٥٢٨ م.آ.ع.ك. شركت هپكو (اراك) ٤٦٨ م.آ.ع.ك. خور و بيابانك ٤٠٨

 م.آ.ع.ك. فرهنگي هنري شهرداري تهران  ٥٢٩ م.آ.ع.ك. شركت لوله سازي اهواز ٤٦٩ م.آ.ع.ك. دانشكده شهيد مطهري ٤٠٩

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوايي تهران ٥٣٠ م.آ.ع.ك. شهربابك  1 ٤٧٠دره شهرم.آ.ع.ك.  ٤١٠

٤١١ 
م.آ.ع.ك. دفتر آموزش و پژوهش استانداري سيستان و 

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوايي مشهد ٥٣١ م.آ.ع.ك. شهرداري خرم آباد  ٤٧١ لوچستانب

 م.آ.ع.ك. كارآموزان چالوس ٥٣٢ م.آ.ع.ك. شهرداري قم  ٤٧٢ م.آ.ع.ك. راه و ترابري ٤١٢

 م.آ.ع.ك. كاربردي جهاد كشاورزي قم ٥٣٣ م.آ.ع.ك. شهرداري مشهد  ٤٧٣ م.آ.ع.ك. زرين شهر ٤١٣

 م.آ.ع.ك. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز ٥٣٤ م.آ.ع.ك. شهرداري مهاباد ٤٧٤ م.آ.ع.ك. ساپكو (تهران)  ٤١٤
 م.آ.ع.ك. كازرون ٥٣٥ م.آ.ع.ك. شهرداري هاي استان اصفهان ٤٧٥ م.آ.ع.ك. سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  ٤١٥

 م.آ.ع.ك. كانون سردفترداران و دفتر ياران ٥٣٦ م.آ.ع.ك. شهرداري هاي شيراز  ٤٧٦ م.آ.ع.ك. سازمان بهزيستي استان گيالن ٤١٦

 م.آ.ع.ك. كنگان ٥٣٧ م.آ.ع.ك. شهرداري ورامين ٤٧٧ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها  ٤١٧

 م.آ.ع.ك. كيش ٥٣٨ م.آ.ع.ك. شهرداري بناب ٤٧٨ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (تهران) ٤١٨

 2م.آ.ع.ك. گچساران  ٥٣٩ م.آ.ع.ك. شهيد چمران فاوا ٤٧٩ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (خوزستان) ٤١٩
 م.آ.ع.ك. گروه صنعتي ايران خودرو ٥٤٠ م.آ.ع.ك. شهيد دستوره تهران ٤٨٠ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (كرمان) ٤٢٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. پارس ٦٦١ م.آ.ع.ك. واحد آموزشي گيالن  ٦٠١ م.آ.ع.ك. گروه صنعتي صفا ٥٤١

 م.غ.ا. پارسا 54 ٦٦٢م.آ.ع.ك. واحد ٦٠٢ م.آ.ع.ك. گروه كارخانجات پارت الستيك ٥٤٢

 م.غ.ا. پارسيان  ٦٦٣ م.آ.ع.ك. ورزش وجوانان خراسان رضوي ٦٠٣ م.آ.ع.ك. گلپايگان ٥٤٣

 م.غ.ا. پاسارگاد ٦٦٤ م.آ.ع.ك.بندرسازان گناوه ٦٠٤ م.آ.ع.ك. گلدشت كالردشت ٥٤٤

 م.غ.ا. پرتو ٦٦٥ م.آ.ع.ك.جهاد كشاورزي مازندران ساري 2 ٦٠٥م.آ.ع.ك. گنبد كاووس  ٥٤٥
 م.غ.ا. پرديسان ٦٦٦ موسسه غیر انتفاعی ---- م.آ.ع.ك. الرستان ٥٤٦

 م.غ.ا. پرندك ٦٦٧ م.غ.ا. ابرار ٦٠٦ م.آ.ع.ك. ماشين سازي اراك ٥٤٧

 م.غ.ا. پژوهش صنايع ايران  ٦٦٨ م.غ.ا. ابن يمين ٦٠٧ م.آ.ع.ك. مالك اشتر اصفهان ٥٤٨

 م.غ.ا. پلدختر ٦٦٩ م.غ.ا. اترك ٦٠٨ م.آ.ع.ك. مالك اشتر تهران ٥٤٩

 م.غ.ا. پويا ٦٧٠ م.غ.ا. اثيرالدين ابهري  ٦٠٩ م.آ.ع.ك. مالياتي اصفهان ٥٥٠

 م.غ.ا. پويش ٦٧١ م.غ.ا. اجتهاد ٦١٠ م.آ.ع.ك. مالياتي اهواز ٥٥١

 م.غ.ا. پويندگان ٦٧٢ م.غ.ا. احرار ٦١١ م.آ.ع.ك. مالياتي زاهدان ٥٥٢

 م.غ.ا. پيام گلپايگان   ٦٧٣ م.غ.ا. اديان و مذاهب  ٦١٢ م.آ.ع.ك. مالياتي قم ٥٥٣

 م.غ.ا. پيشتازان ٦٧٤ م.غ.ا. اديب مازندران  ٦١٣ م.آ.ع.ك. مالياتي مشهد ٥٥٤

 م.غ.ا. پيوند ٦٧٥ م.غ.ا. اديبان  ٦١٤ م.آ.ع.ك. مباركه ٥٥٥

 م.غ.ا. تابران  ٦٧٦ م.غ.ا. ارس ٦١٥ م.آ.ع.ك. مجتمع هوا دريا ٥٥٦

 م.غ.ا. تابناك ٦٧٧ م.غ.ا. ارشاد دماوند ٦١٦ م.آ.ع.ك. مخابرات آذربايجان شرقي ٥٥٧

 م.غ.ا. تاكستان ٦٧٨ م.غ.ا. ارم ٦١٧ م.آ.ع.ك. مخابرات تهران ٥٥٨

 تجن م.غ.ا. ٦٧٩ م.غ.ا. اروندان ٦١٨ م.آ.ع.ك. مخابرات كرمان ٥٥٩

 م.غ.ا. تعالي ٦٨٠ م.غ.ا. استرآباد ٦١٩ م.آ.ع.ك. مديريت صنعتي شيراز ٥٦٠

 م.غ.ا. تفتان ٦٨١ م.غ.ا. اسرار ٦٢٠ م.آ.ع.ك. مشهد ٥٦١

 م.غ.ا. تميشان ٦٨٢ م.غ.ا. اسوه ٦٢١ م.آ.ع.ك. مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران بنياد ٥٦٢

 م.غ.ا. توحيد ٦٨٣ م.غ.ا. اشراق ٦٢٢ پشتيباني آستان قدس رضويم.آ.ع.ك. معاونت توسعه مديريت و  ٥٦٣

 م.غ.ا. توران ٦٨٤ م.غ.ا. افاق ٦٢٣ م.آ.ع.ك. مالير ٥٦٤

 م.غ.ا. تـوس ٦٨٥ م.غ.ا. افضل كرماني ٦٢٤ م.آ.ع.ك. منابع طبيعي دكتر جوانشير ٥٦٥

 م.غ.ا. ثامن ٦٨٦ م.غ.ا. اقبال الهوري ٦٢٥ م.آ.ع.ك. مهران ٥٦٦

 م.غ.ا. جابربن حيان ٦٨٧ م.غ.ا. اكباتان ٦٢٦ م.آ.ع.ك. ميبد ٥٦٧

 م.غ.ا. جامي ٦٨٨ م.غ.ا. البرز ٦٢٧ م.آ.ع.ك. ميراث بيستون ٥٦٨

 م.غ.ا. جاويد ٦٨٩ م.غ.ا. الغدير ٦٢٨ م.آ.ع.ك. ميراث خراسان رضوي ٥٦٩

 اردبيلم.غ.ا. جهاد دانشگاهي  ٦٩٠ م.غ.ا. المهدي  ٦٢٩ م.آ.ع.ك. ميراث هگمتانه ٥٧٠

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردكان ٦٩١ م.غ.ا. الوند ٦٣٠ م.آ.ع.ك. ميرزا كوچك خان رشت ٥٧١

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اشكذريزد ٦٩٢ م.غ.ا. اميد نهاوند ٦٣١ م.آ.ع.ك. نجف آباد ٥٧٢

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اصفهان   ٦٩٣ م.غ.ا. اميرالمومنين ٦٣٢ م.آ.ع.ك. نهبندان ٥٧٣

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اهواز (خوزستان) ٦٩٤ م.غ.ا. امين  ٦٣٣ م.آ.ع.ك. ني ريز ٥٧٤

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي رشت و فومن  ٦٩٥ م.غ.ا. انديشمند ٦٣٤ م.آ.ع.ك. نيرو محركه ٥٧٥

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كاشمر ٦٩٦ م.غ.ا. اهل بيت  ٦٣٥ م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي خراسان رضوي ٥٧٦

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٦٩٧ م.غ.ا. ايران زمين ٦٣٦ م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي كرمانشاه ٥٧٧

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي همدان  ٦٩٨ م.غ.ا. ايرانيكا ٦٣٧ م.آ.ع.ك. هتلداري و جهانگردي پرديسان ٥٧٨

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي يزد ٦٩٩ م.غ.ا. ايساتيس ٦٣٨ م.آ.ع.ك. هرند ٥٧٩

 م.غ.ا. جواد يزد ٧٠٠ م.غ.ا. ايوانكي  ٦٣٩ م.آ.ع.ك. هالل احمر  بوشهر ٥٨٠

 م.غ.ا. حافظ  ٧٠١ م.غ.ا. آبا ٦٤٠ م.آ.ع.ك. هالل احمر اراك ٥٨١

 م.غ.ا. حكمت    ٧٠٢ م.غ.ا. آباداني و توسعه روستاها ٦٤١ م.آ.ع.ك. هالل احمر اردبيل ٥٨٢

 م.غ.ا. حكمت رضوي ٧٠٣ م.غ.ا. آباده  ٦٤٢ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كرمان ٥٨٣

 م.غ.ا. حكيم جرجاني ٧٠٤ م.غ.ا. آپادانا ٦٤٣ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كهگيلويه و بوير احمد ٥٨٤

 م.غ.ا. حكيم نظامي ٧٠٥ م.غ.ا. آذرآبادگان ٦٤٤ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان گلستان ٥٨٥

 م.غ.ا. حكيمان ٧٠٦ آرادان م.غ.ا. ٦٤٥ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان همدان  ٥٨٦

 م.غ.ا. خاتـم  ٧٠٧ م.غ.ا. آفرينش ٦٤٦ م.آ.ع.ك. هالل احمر اصفهان ٥٨٧

 م.غ.ا. خاوران  ٧٠٨ م.غ.ا. آمل  ٦٤٧ م.آ.ع.ك. هالل احمر اهواز ٥٨٨

 م.غ.ا. خراسان  ٧٠٩ م.غ.ا. آيندگان ٦٤٨ م.آ.ع.ك. هالل احمر ايالم ٥٨٩

 م.غ.ا. خرد ٧١٠ م.غ.ا. باختــــر ٦٤٩ م.آ.ع.ك. هالل احمر تبريز ٥٩٠

 م.غ.ا. خزر ٧١١ م.غ.ا. بحرالعلوم ٦٥٠ م.آ.ع.ك. هالل احمر خراسان رضوي ٥٩١

 م.غ.ا. خوارزمي ٧١٢ م.غ.ا. برآيند ٦٥١ م.آ.ع.ك. هالل احمر زاهدان ٥٩٢

 م.غ.ا. خيام  ٧١٣ م.غ.ا. بزرگمهر ٦٥٢ م.آ.ع.ك. هالل احمر سنندج ٥٩٣

 م.غ.ا. دارالفنون ٧١٤ م.غ.ا. بصير آبيك ٦٥٣ هالل احمر سيستان بلوچستانم.آ.ع.ك.  ٥٩٤

 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان ٧١٥ م.غ.ا. بعثــــت ٦٥٤ م.آ.ع.ك. هالل احمر شهركرد ٥٩٥

 م.غ.ا. دانشستان ٧١٦ م.غ.ا. بنيان ٦٥٥ م.آ.ع.ك. هالل احمر كرمانشاه ٥٩٦

 م.غ.ا. دانشكاه بين المللي چابهار ٧١٧ م.غ.ا. بهــار ٦٥٦ م.آ.ع.ك. هالل احمر گلستان ٥٩٧

 م.غ.ا. دانشكده اصول الدين ٧١٨ م.غ.ا. بهاران ٦٥٧ م.آ.ع.ك. هالل احمر مازندران ٥٩٨

 م.غ.ا. دانشكده الهيات و معارف اسالمي (هدي) ٧١٩ م.غ.ا. بهمنيار ٦٥٨ م.آ.ع.ك. هواشناسي و علوم جو اصفهان ٥٩٩

 م.غ.ا. دانشكده امام صادق ٧٢٠ م.غ.ا. بينالود ٦٥٩ هرمزگان (بندرلنگه)  1 م.آ.ع.ك. واحد ٦٠٠

   م.غ.ا. بيهق ٦٦٠    
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه ردیف
 م.غ.ا. كوشيار ٨٤١ م.غ.ا. صبا ٧٨١ م.غ.ا. دانشكده علوم حديث  ٧٢١

 م.غ.ا. كــومـــش ٨٤٢ م.غ.ا. صبح صادق  ٧٨٢ م.غ.ا. دانشكده معارف قراني (دارالقران) ٧٢٢

 م.غ.ا. گلستان ٨٤٣ م.غ.ا. صدرالمتالهين (صدرا) ٧٨٣ م.غ.ا. دانشگاه امام رضا ٧٢٣

 م.غ.ا. گنجنامه ٨٤٤ م.غ.ا. صفاهان ٧٨٤ م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ ٧٢٤

 م.غ.ا. المعي گرگاني ٨٤٥ م.غ.ا. صنعتي فوالد ٧٨٥ اسالمي رضوي م.غ.ا. دانشگاه علوم ٧٢٥

 م.غ.ا. لقمان حكيم ٨٤٦ م.غ.ا. صنعتي قائم ٧٨٦ م.غ.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران ٧٢٦

 م.غ.ا. ليان ٨٤٧ م.غ.ا. صنعتي مازندران ٧٨٧ م.غ.ا. دانشگاه مفيد (دارالعلم) ٧٢٧

 م.غ.ا. ماد ٨٤٨ م.غ.ا. صنعتي مراغه  ٧٨٨ م.غ.ا. دانشوران  ٧٢٨

 م.غ.ا. مارليك ٨٤٩ م.غ.ا. طبرستان  ٧٨٩ م.غ.ا. دز ٧٢٩

 م.غ.ا. مازيار ٨٥٠ م.غ.ا. طبري  ٧٩٠ م.غ.ا. دنا ٧٣٠

 م.غ.ا. مجازي رايانه اي ٨٥١ م.غ.ا. عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد ٧٩١ م.غ.ا. ديلمان  ٧٣١

 م.غ.ا. مجازي فارابي ٨٥٢ م.غ.ا. عرفان ٧٩٢ م.غ.ا. راغب اصفهاني ٧٣٢

 م.غ.ا. مجازي مهرالبرز ٨٥٣ م.غ.ا. عطار ٧٩٣ م.غ.ا. راه دانش  ٧٣٣

 م.غ.ا. مركز جهاني علوم اسالمي ٨٥٤ م.غ.ا. عقيق ٧٩٤ م.غ.ا. راهبرد شمال ٧٣٤

 م.غ.ا. مشاهير ٨٥٥ م.غ.ا. عالءالدوله سمناني ٧٩٥ م.غ.ا. راهيان نور ٧٣٥

 م.غ.ا. مطهر ٨٥٦ م.غ.ا. عالمه اميني ٧٩٦ ربع رشيدي م.غ.ا. ٧٣٦

 م.غ.ا. معصوميه ٨٥٧ م.غ.ا. عالمه جعفري ٧٩٧ م.غ.ا. رجاء ٧٣٧

 م.غ.ا. مفاخر ٨٥٨ م.غ.ا. عالمه خوئي ٧٩٨ م.غ.ا. رحمان ٧٣٨

 م.غ.ا. مقدس اردبيلي ٨٥٩ م.غ.ا. عالمه دهخدا ٧٩٩ م.غ.ا. رشد دانش ٧٣٩

 م.غ.ا. مهدعلم ٨٦٠ م.غ.ا. عالمه رفيعي ٨٠٠ م.غ.ا. رشديه ٧٤٠

 م.غ.ا. مهر اراك ٨٦١ م.غ.ا. عالمه فيض كاشاني ٨٠١ م.غ.ا. رفاه ٧٤١

 م.غ.ا. مهر آستان ٨٦٢ م.غ.ا. عالمه قزويني ٨٠٢ م.غ.ا. رودكي ٧٤٢

 م.غ.ا. مهر كرمان ٨٦٣ م.غ.ا. عالمه مجلسي ٨٠٣ م.غ.ا. روزبه  ٧٤٣

 م.غ.ا. مهرآوران ٨٦٤ م.غ.ا. عالمه محدث نوري ٨٠٤ م.غ.ا. روزبهان ٧٤٤

 م.غ.ا. مهرگان ٨٦٥ م.غ.ا. عالمه نائيني ٨٠٥ م.غ.ا. زاگرس ٧٤٥

 م.غ.ا. موالنا ٨٦٦ م.غ.ا. علم و فن  ٨٠٦ م.غ.ا. زرنديه  ٧٤٦

 م.غ.ا. مولوي ٨٦٧ شمسم.غ.ا. علم و فناوري ٨٠٧ م.غ.ا. زرينه ٧٤٧

 م.غ.ا. ميثاق ٨٦٨ م.غ.ا. علم وفنـاوري سپاهان  ٨٠٨ م.غ.ا. زنــــــد ٧٤٨

 م.غ.ا. ميرداماد ٨٦٩ م.غ.ا. علوي (بدون پذيرش) ٨٠٩ م.غ.ا. سارويه ٧٤٩

 م.غ.ا. ميرعماد ٨٧٠ م.غ.ا. عين القضات ٨١٠ م.غ.ا. ساريان  ٧٥٠

 م.غ.ا. ميزان ٨٧١ م.غ.ا. غزالي ٨١١ م.غ.ا. ساعي ٧٥١

 م.غ.ا. ناصرخسرو ٨٧٢ غياث الدين جمشيد كاشانيم.غ.ا.  ٨١٢ م.غ.ا. سبحان ٧٥٢

 م.غ.ا. نبي اكرم ٨٧٣ م.غ.ا. فاران ٨١٣ م.غ.ا. سبز ٧٥٣

 م.غ.ا. نجف آباد ٨٧٤ م.غ.ا. فجر ٨١٤ م.غ.ا. سبالن ٧٥٤

 م.غ.ا. نديشه جهرم ٨٧٥ م.غ.ا. فخر رازي ٨١٥ م.غ.ا. سپهر ٧٥٥

 م.غ.ا. نژند ٨٧٦ گرگانيم.غ.ا. فخرالدين اسعد  ٨١٦ م.غ.ا. سجاد  ٧٥٦

 م.غ.ا. نقش جهان ٨٧٧ م.غ.ا. فردوس ٨١٧ م.غ.ا. سراج  ٧٥٧

 م.غ.ا. نوآوران ٨٧٨ م.غ.ا. فرزانگان ٨١٨ م.غ.ا. سردار جنگل ٧٥٨

 م.غ.ا. نوبن ٨٧٩ م.غ.ا. فرهيختگان ٨١٩ م.غ.ا. سلمان ٧٥٩

 نورطوبي(مجازي )م.غ.ا.  ٨٨٠ م.غ.ا. فروردين ٨٢٠ م.غ.ا. سمنگان  ٧٦٠

 م.غ.ا. نيما ٨٨١ م.غ.ا. فضيلت ٨٢١ م.غ.ا. سنــا ٧٦١

 م.غ.ا. هاتف ٨٨٢ م.غ.ا. فن و دانش ٨٢٢ م.غ.ا. سناباد ٧٦٢

 م.غ.ا. هدف ٨٨٣ م.غ.ا. فيض االسالم ٨٢٣ م.غ.ا. سنايي ٧٦٣

 م.غ.ا. هراز ٨٨٤ م.غ.ا. قـدر ٨٢٤ م.غ.ا. سهروردي  ٧٦٤

 م.غ.ا. هشت بهشت ٨٨٥ م.غ.ا. قدير ٨٢٥ م.غ.ا. سوره تهران ٧٦٥

 م.غ.ا. هنر ٨٨٦ م.غ.ا. قشم ٨٢٦ م.غ.ا. سيلك ٧٦٦

 م.غ.ا. هيركانيا ٨٨٧ م.غ.ا. كادوس ٨٢٧ م.غ.ا. سينا ٧٦٧

 م.غ.ا. ياسين ٨٨٨ م.غ.ا. كار (رفسنجان) ٨٢٨ م.غ.ا. شانديز ٧٦٨

 عالي پيامبر اعظم (ص)مجتمع آموزش  ٨٨٩ م.غ.ا. كار (قزوين) ٨٢٩ م.غ.ا. شاهرود ٧٦٩

 مجتمع آموزش عالي جهرم ٨٩٠ م.غ.ا. كار(خرمدره) ٨٣٠ م.غ.ا. شرق گلستان ٧٧٠

 مجتمع آموزش عالي كازرون  ٨٩١ م.غ.ا. كارون ٨٣١ م.غ.ا. شفق ٧٧١

 مجتمع آموزشي عالي بناب ٨٩٢ م.غ.ا. كاسپين ٨٣٢ م.غ.ا. شمال  ٧٧٢

 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان ٨٩٣ م.غ.ا. كاوش ٨٣٣ م.غ.ا. شمس ٧٧٣

 مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي ٨٩٤ م.غ.ا. كاويان ٨٣٤ م.غ.ا. شهاب دانش ٧٧٤

 مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب ٨٩٥ م.غ.ا. كرمان ٨٣٥ م.غ.ا. شهريار ٧٧٥

 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس ٨٩٦ م.غ.ا. كسري ٨٣٦ م.غ.ا. شهيداشرفي اصفهاني ٧٧٦

 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان ٨٩٧ م.غ.ا. كمال ٨٣٧ م.غ.ا. شهيدرضايي ٧٧٧

 مدرسه عالي شهيدمطهري ٨٩٨ م.غ.ا. كمال الملك ٨٣٨ م.غ.ا. شيخ بهايي ٧٧٨

 مركز آموزش عالي كتابداري ٨٩٩ م.غ.ا. كميل ٨٣٩ م.غ.ا. صالحان ٧٧٩

 مركز آموزش منابع طبيعي مازندران (كالرآباد) ٩٠٠ م.غ.ا. كوثـــر ٨٤٠ م.غ.ا. صائب ٧٨٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.آ.ا.و. رودهن ١٠٢١ د.آ.ا.و. بندرلنگه ٩٦١ موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي ٩٠١

 د.آ.ا.و. زابل ١٠٢٢ د.آ.ا.و. بندرماهشهر ٩٦٢ موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  ٩٠٢

 د.آ.ا.و. زاهد شهر  ١٠٢٣ د.آ.ا.و. بهار ٩٦٣ موسسه آموزش عالي استهبان  ٩٠٣

 د.آ.ا.و. زاهدان ١٠٢٤ د.آ.ا.و. بهبهان ٩٦٤ موسسه آموزش عالي اقليد ٩٠٤

 د.آ.ا.و. زرقان ١٠٢٥ د.آ.ا.و. بهشهر ٩٦٥ سرم سازي رازيموسسه تحقيقات واكسن و  ٩٠٥

 د.آ.ا.و. زرنديه ١٠٢٦ د.آ.ا.و. بوشهر ٩٦٦ موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ٩٠٦

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٧ د.آ.ا.و. بوكان ٩٦٧ موسسه آموزش عالي گناباد ٩٠٧

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٨ بويين زهراد.آ.ا.و.  ٩٦٨ موسسه آموزش عالي مهر كرمان ٩٠٨

 د.آ.ا.و. ساري ١٠٢٩ د.آ.ا.و. بيرجند ٩٦٩ موسسه آموزش عالي نور دانش ٩٠٩

 د.آ.ا.و. ساوه ١٠٣٠ د.آ.ا.و. بيضا(فارس) ٩٧٠ موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان رضوي  ٩١٠

 د.آ.ا.و. سبزوار ١٠٣١ د.آ.ا.و. پارس آباد مغان ٩٧١ موسسه آموزشي عالي غيرانتفاعي گنبد كاووس ٩١١

 د.آ.ا.و. سپيدان ١٠٣٢ د.آ.ا.و. پارسيان ٩٧٢ دانشگاه آزاد اسالمی ----

 د.آ.ا.و. سراب ١٠٣٣ د.آ.ا.و. پرند ٩٧٣ د.آ.ا.و. ابركوه ٩١٢

 د.آ.ا.و. سراوان ١٠٣٤ د.آ.ا.و. پيشوا ٩٧٤ د.آ.ا.و. ابهر ٩١٣

 د.آ.ا.و. سروستان ١٠٣٥ د.آ.ا.و. تاكستان ٩٧٥ د.آ.ا.و. اراك ٩١٤

 د.آ.ا.و. سقز ١٠٣٦ د.آ.ا.و. تالش ٩٧٦ د.آ.ا.و. اراك فلق ٩١٥

 د.آ.ا.و. سلماس ١٠٣٧ د.آ.ا.و. تبريز ٩٧٧ د.آ.ا.و. اردبيل ٩١٦

 د.آ.ا.و. سما خميني شهر ١٠٣٨ د.آ.ا.و. تربت جام ٩٧٨ د.آ.ا.و. اردستان ٩١٧

 د.آ.ا.و. سمنان ١٠٣٩ د.آ.ا.و. تربت حيدريه ٩٧٩ د.آ.ا.و. اردكان ٩١٨

 د.آ.ا.و. سنندج ١٠٤٠ د.آ.ا.و. تفت ٩٨٠ د.آ.ا.و. ارسنجان ٩١٩

 د.آ.ا.و. سوادكوه ١٠٤١ د.آ.ا.و. تفرش ٩٨١ د.آ.ا.و. اروميه ٩٢٠

 د.آ.ا.و. سيرجان ١٠٤٢ د.آ.ا.و. تنكابن ٩٨٢ د.آ.ا.و. استهبان ٩٢١

 د.آ.ا.و. شادگان ١٠٤٣ د.آ.ا.و. تهران جنوب ٩٨٣ د.آ.ا.و. اسدآباد ٩٢٢

 د.آ.ا.و. شاهرود ١٠٤٤ د.آ.ا.و. تهران شرق ٩٨٤ د.آ.ا.و. اسفراين ٩٢٣

 د.آ.ا.و. شبستر ١٠٤٥ د.آ.ا.و. تهران شمال ٩٨٥ د.آ.ا.و. اسالمشهر ٩٢٤

 د.آ.ا.و. شهر ١٠٤٦ د.آ.ا.و. تهران مركز ٩٨٦ د.آ.ا.و. اشكذر ٩٢٥

 د.آ.ا.و. شهر ري ١٠٤٧ د.آ.ا.و. تويسركان ٩٨٧ د.آ.ا.و. اصفهان ٩٢٦

 د.آ.ا.و. شهربابك ١٠٤٨ د.آ.ا.و. تيران ٩٨٨ د.آ.ا.و. اقليد ٩٢٧

 د.آ.ا.و. شهرضا ١٠٤٩ د.آ.ا.و. جزيره قشم ٩٨٩ د.آ.ا.و. الكترونيكي (مجازي) ٩٢٨

 د.آ.ا.و. شهرقدس ١٠٥٠ د.آ.ا.و. جلفا ٩٩٠ د.آ.ا.و. اليگودرز ٩٢٩

 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران ١٠٥١ د.آ.ا.و. جهرم ٩٩١ امارات متحده عربي د.آ.ا.و. ٩٣٠

 د.آ.ا.و. شهركرد ١٠٥٢ د.آ.ا.و. جويبار ٩٩٢ د.آ.ا.و. اميديه ٩٣١

 د.آ.ا.و. شهرمجلسي ١٠٥٣ د.آ.ا.و. جيرفت ٩٩٣ د.آ.ا.و. انار ٩٣٢

 شهريارد.آ.ا.و.  ١٠٥٤ د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  ٩٩٤ د.آ.ا.و. انديمشك ٩٣٣

 د.آ.ا.و. شوشتر ١٠٥٥ د.آ.ا.و. خارك ٩٩٥ د.آ.ا.و. اهر ٩٣٤

 د.آ.ا.و. شيراز ١٠٥٦ د.آ.ا.و. خاش ٩٩٦ د.آ.ا.و. اهواز ٩٣٥

 د.آ.ا.و. شيروان ١٠٥٧ د.آ.ا.و. خدابنده ٩٩٧ د.آ.ا.و. ايذه ٩٣٦

 د.آ.ا.و. صحنه ١٠٥٨ د.آ.ا.و. خرم آباد ٩٩٨ د.آ.ا.و. ايرانشهر ٩٣٧

 د.آ.ا.و. صفادشت ١٠٥٩ د.آ.ا.و. خلخال ٩٩٩ د.آ.ا.و. ايالم ٩٣٨

 د.آ.ا.و. صوفيان ١٠٦٠ د.آ.ا.و. خمين ١٠٠٠ د.آ.ا.و. ايلخچي ٩٣٩

 د.آ.ا.و. طبس ١٠٦١ د.آ.ا.و. خوراسگان ١٠٠١ د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر ٩٤٠

 د.آ.ا.و. عجب شير ١٠٦٢ د.آ.ا.و. خورموج ١٠٠٢ د.آ.ا.و. آباده ٩٤١

 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران ١٠٦٣ د.آ.ا.و. خوي ١٠٠٣ د.آ.ا.و. آذرشهر ٩٤٢

 د.آ.ا.و. علوم دارويي  ١٠٦٤ د.آ.ا.و. داراب ١٠٠٤ د.آ.ا.و. آزادشهر ٩٤٣

 د.آ.ا.و. علوم دارويي تهران ١٠٦٥ د.آ.ا.و. دامغان ١٠٠٥ د.آ.ا.و. آستارا ٩٤٤

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات اصفهان ١٠٦٦ د.آ.ا.و. دزفول ١٠٠٦ د.آ.ا.و. آشتيان ٩٤٥

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات تهران ١٠٦٧ د.آ.ا.و. دشتستان ١٠٠٧ د.آ.ا.و. آغاجاري ٩٤٦

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات فارس ١٠٦٨ د.آ.ا.و. دليجان ١٠٠٨ د.آ.ا.و. آيت اله آملي ٩٤٧

 كتولد.آ.ا.و. علي آباد  ١٠٦٩ د.آ.ا.و. دماوند ١٠٠٩ د.آ.ا.و. بابل ٩٤٨

 د.آ.ا.و. فراهان ١٠٧٠ د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران ١٠١٠ د.آ.ا.و. بافت ٩٤٩

 د.آ.ا.و. فردوس ١٠٧١ د.آ.ا.و. دهاقان ١٠١١ د.آ.ا.و. بافق يزد ٩٥٠

 د.آ.ا.و. فريدن ١٠٧٢ د.آ.ا.و. دهدشت ١٠١٢ د.آ.ا.و. بردسكن ٩٥١

 فسا د.آ.ا.و. ١٠٧٣ د.آ.ا.و. دورود  ١٠١٣ د.آ.ا.و. بروجرد ٩٥٢

 د.آ.ا.و. فالورجان ١٠٧٤ د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان ١٠١٤ د.آ.ا.و. بشاگرد ٩٥٣

 د.آ.ا.و. فيروزآباد ١٠٧٥ د.آ.ا.و. رامسر ١٠١٥ د.آ.ا.و. بم ٩٥٤

 د.آ.ا.و. فيروزكوه ١٠٧٦ د.آ.ا.و. رامهرمز ١٠١٦ د.آ.ا.و. بناب ٩٥٥

 د.آ.ا.و. قائم شهر ١٠٧٧ د.آ.ا.و. رباط كريم ١٠١٧ د.آ.ا.و. بندر جاسك ٩٥٦

 د.آ.ا.و. قائنات ١٠٧٨ د.آ.ا.و. رشت ١٠١٨ د.آ.ا.و. بندر دير ٩٥٧

 د.آ.ا.و. قروه ١٠٧٩ د.آ.ا.و. رفسنجان ١٠١٩ د.آ.ا.و. بندرانزلي ٩٥٨

 د.آ.ا.و. قزوين ١٠٨٠ د.آ.ا.و. روانسر  ١٠٢٠ د.آ.ا.و. بندرعباس ٩٥٩

       د.آ.ا.و. بندرگز ٩٦٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.پ.ن.و.بندرلنگه ١٢٠١ د.آ.ا.و. هيدج ١١٤١ د.آ.ا.و. قشم ١٠٨١

 د.پ.ن.و.بنيس ١٢٠٢ د.آ.ا.و. ورامين ١١٤٢ د.آ.ا.و. قم ١٠٨٢

 د.پ.ن.و.بهار ١٢٠٣ د.آ.ا.و. ياسوج ١١٤٣ د.آ.ا.و. قوچان ١٠٨٣

 د.پ.ن.و.بهارستان ١٢٠٤ د.آ.ا.و. يزد ١١٤٤ د.آ.ا.و. كازرون ١٠٨٤

 د.پ.ن.و.بهبهان ١٢٠٥ د.آ.ا.و. يادگار امام ١١٤٥ د.آ.ا.و. كاشان ١٠٨٥

 د.پ.ن.و.بهشهر ١٢٠٦ دانشگاه پیام نور ----- د.آ.ا.و. كاشمر ١٠٨٦

 د.پ.ن.و.بوانات  ١٢٠٧ د.پ.ن.و.ابركوه ١١٤٦ د.آ.ا.و. كرج  ١٠٨٧

 د.پ.ن.و.بوشهر ١٢٠٨ د.پ.ن.و.ابهر ١١٤٧ د.آ.ا.و. كرمان ١٠٨٨

 د.پ.ن.و.بوكان ١٢٠٩ د.پ.ن.و.اراك ١١٤٨ د.آ.ا.و. كرمانشاه ١٠٨٩

 د.پ.ن.و.بيجار ١٢١٠ د.پ.ن.و.اردبيل ١١٤٩ د.آ.ا.و. كيش ١٠٩٠

 د.پ.ن.و.بيرجند ١٢١١ د.پ.ن.و.اردستان ١١٥٠ د.آ.ا.و. كليبر ١٠٩١

 د.پ.ن.و.بين الملل قشم  ١٢١٢ د.پ.ن.و.اردكان يزد ١١٥١ د.آ.ا.و. كهنوج ١٠٩٢

 د.پ.ن.و.بين المللي عسلويه  ١٢١٣ د.پ.ن.و.اركواز ١١٥٢ د.آ.ا.و. گچساران ١٠٩٣

 د.پ.ن.و.پارس آباد ١٢١٤ د.پ.ن.و.اروميه ١١٥٣ د.آ.ا.و. گرگان ١٠٩٤

 د.پ.ن.و.پاكدشت ١٢١٥ د.پ.ن.و.ازنا ١١٥٤ د.آ.ا.و. گرمسار     ١٠٩٥

 د.پ.ن.و.پاوه ١٢١٦ د.پ.ن.و.استانه اشرفيه  ١١٥٥ د.آ.ا.و. گرمي ١٠٩٦

 د.پ.ن.و.پرديس ١٢١٧ د.پ.ن.و.استهبان ١١٥٦ د.آ.ا.و. گلپايگان ١٠٩٧

 د.پ.ن.و.پرديس تهران ١٢١٨ د.پ.ن.و.اسدآباد ١١٥٧ د.آ.ا.و. گميشان ١٠٩٨

 د.پ.ن.و.پرند ١٢١٩ د.پ.ن.و.اسكو ١١٥٨ د.آ.ا.و. گناباد ١٠٩٩

 د.پ.ن.و.پيرانشهر ١٢٢٠ د.پ.ن.و.اسالم آباد ١١٥٩ د.آ.ا.و. گنبد كاووس ١١٠٠

 د.پ.ن.و.پيشوا ١٢٢١ د.پ.ن.و.اسالم آبادغرب ١١٦٠ د.آ.ا.و. الر ١١٠١

 د.پ.ن.و.تاكستان ١٢٢٢ د.پ.ن.و.اشتهارد ١١٦١ د.آ.ا.و. الرستان ١١٠٢

 د.پ.ن.و.تالش ١٢٢٣ د.پ.ن.و.اشنويه ١١٦٢ د.آ.ا.و. المرد ١١٠٣

 د.پ.ن.و.تبريز  ١٢٢٤ د.پ.ن.و.اصفهان ١١٦٣ د.آ.ا.و. الهيجان ١١٠٤

 د.پ.ن.و.تربت جام ١٢٢٥ د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان  ١١٦٤ د.آ.ا.و. لنگرود ١١٠٥

 د.پ.ن.و.تربت حيدريه ١٢٢٦ د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  ١١٦٥ د.آ.ا.و. ماكو ١١٠٦

 د.پ.ن.و.تركمانچاي ١٢٢٧ د.پ.ن.و.اغاجاري ١١٦٦ د.آ.ا.و. ماهشهر ١١٠٧

 د.پ.ن.و.تفت ١٢٢٨ د.پ.ن.و.الشتر ١١٦٧ د.آ.ا.و. مباركه ١١٠٨

 د.پ.ن.و.تكاب ١٢٢٩ د.پ.ن.و.الوان ١١٦٨ د.آ.ا.و. مجازي ١١٠٩

 د.پ.ن.و.تهران ١٢٣٠ د.پ.ن.و.الوند ١١٦٩ د.آ.ا.و. مجلسي ١١١٠

 د.پ.ن.و.تهران جنوب ١٢٣١ د.پ.ن.و.اليگودرز ١١٧٠ د.آ.ا.و. محالت ١١١١

 د.پ.ن.و.تهران شرق ١٢٣٢ د.پ.ن.و.انار ١١٧١ د.آ.ا.و. مراغه ١١١٢

 د.پ.ن.و.تهران شمال ١٢٣٣ د.پ.ن.و.انديكا ١١٧٢ د.آ.ا.و. مرند ١١١٣

 د.پ.ن.و.تهران مركز ١٢٣٤ د.پ.ن.و.انديمشك ١١٧٣ د.آ.ا.و. مرودشت ١١١٤

 د.پ.ن.و.تويسركان ١٢٣٥ د.پ.ن.و.اهر ١١٧٤ مسجد سليماند.آ.ا.و.  ١١١٥

 د.پ.ن.و.تيران ١٢٣٦ د.پ.ن.و.اهواز ١١٧٥ د.آ.ا.و. مشكين شهر ١١١٦

 د.پ.ن.و.ثالث باباجاني ١٢٣٧ د.پ.ن.و.اوز ١١٧٦ د.آ.ا.و. مشهد ١١١٧

 د.پ.ن.و.جاجرم ١٢٣٨ د.پ.ن.و.ايذه ١١٧٧ د.آ.ا.و. مالير ١١١٨

 د.پ.ن.و.جرقويه عليا ١٢٣٩ د.پ.ن.و.ايرانشهر ١١٧٨ د.آ.ا.و. ملكان ١١١٩

 د.پ.ن.و.جعفريه ١٢٤٠ د.پ.ن.و.ايالم ١١٧٩ د.آ.ا.و. ممسني ١١٢٠

 د.پ.ن.و.جهرم ١٢٤١ د.پ.ن.و.ايالم سرابله ١١٨٠ د.آ.ا.و. ممقان ١١٢١

 د.پ.ن.و.جوانرود ١٢٤٢ د.پ.ن.و.آبادان ١١٨١ د.آ.ا.و. مهاباد ١١٢٢

 د.پ.ن.و.جونقان ١٢٤٣ د.پ.ن.و.آباده ١١٨٢ مهديشهرد.آ.ا.و.  ١١٢٣

 د.پ.ن.و.جيرفت  ١٢٤٤ د.پ.ن.و.آبدانان ١١٨٣ د.آ.ا.و. مياندوآب ١١٢٤

 د.پ.ن.و.چابهار ١٢٤٥ د.پ.ن.و.آران و بيدگل ١١٨٤ د.آ.ا.و. ميانه ١١٢٥

 د.پ.ن.و.چمستان ١٢٤٦ د.پ.ن.و.آستانه اشرفيه ١١٨٥ د.آ.ا.و. ميبد ١١٢٦

 د.پ.ن.و.چناران ١٢٤٧ د.پ.ن.و.آمل ١١٨٦ د.آ.ا.و. ميمه ١١٢٧

 د.پ.ن.و.چهار چشمه ١٢٤٨ د.پ.ن.و.بابل ١١٨٧ د.آ.ا.و. نائين ١١٢٨

 د.پ.ن.و.حسن اباد ١٢٤٩ د.پ.ن.و.باغملك ١١٨٨ د.آ.ا.و. نجف آباد ١١٢٩

 د.پ.ن.و.خاروانا ١٢٥٠ د.پ.ن.و.بجستان ١١٨٩ د.آ.ا.و. نراق ١١٣٠

 د.پ.ن.و.خاش ١٢٥١ د.پ.ن.و.بجنورد ١١٩٠ نطنز(مركز آموزش)د.آ.ا.و.  ١١٣١

 د.پ.ن.و.خاوران ١٢٥٢ د.پ.ن.و.برازجان ١١٩١ د.آ.ا.و. نقده ١١٣٢

 د.پ.ن.و.خدابنده ١٢٥٣ د.پ.ن.و.بروجرد  ١١٩٢ د.آ.ا.و. نكا ١١٣٣

 د.پ.ن.و.خرامه ١٢٥٤ د.پ.ن.و.بروجن ١١٩٣ د.آ.ا.و. نور ١١٣٤

 د.پ.ن.و.خرم اباد ١٢٥٥ د.پ.ن.و.بشرويه  ١١٩٤ ممسنيد.آ.ا.و. نوراباد  ١١٣٥

 د.پ.ن.و.خرمشهر ١٢٥٦ د.پ.ن.و.بم  ١١٩٥ د.آ.ا.و. نوشهر ١١٣٦

 د.پ.ن.و.خوراسگان ١٢٥٧ د.پ.ن.و.بناب ١١٩٦ د.آ.ا.و. ني ريز ١١٣٧

 د.پ.ن.و.خوي ١٢٥٨ د.پ.ن.و.بندپي غربي ١١٩٧ د.آ.ا.و. نيشابور ١١٣٨

 د.پ.ن.و.داراب ١٢٥٩ د.پ.ن.و.بندر امام خميني ١١٩٨ د.آ.ا.و. هشترود ١١٣٩

 د.پ.ن.و.داران ١٢٦٠ د.پ.ن.و.بندرتركمن ١١٩٩ د.آ.ا.و. همدان ١١٤٠

   د.پ.ن.و.بندرعباس ١٢٠٠   
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.پ.ن.و.گرگان ١٣٨١ د.پ.ن.و.سيرجان ١٣٢١ د.پ.ن.و.دامغان ١٢٦١

 د.پ.ن.و.گرمسار ١٣٨٢ د.پ.ن.و.سيرجان پاريز ١٣٢٢ د.پ.ن.و.دانسفهان ١٢٦٢

 د.پ.ن.و.گز ١٣٨٣ د.پ.ن.و.سيريك ١٣٢٣ د.پ.ن.و.درگز ١٢٦٣

 د.پ.ن.و.گلپايگان ١٣٨٤ د.پ.ن.و.شادگان ١٣٢٤ د.پ.ن.و.دره شهر ١٢٦٤

 د.پ.ن.و.گناباد ١٣٨٥ د.پ.ن.و.شازند ١٣٢٥ د.پ.ن.و.دزفول ١٢٦٥

 د.پ.ن.و.گناوه ١٣٨٦ د.پ.ن.و.شاهرود ١٣٢٦ د.پ.ن.و.دلفان ١٢٦٦

 د.پ.ن.و.گنبد كاووس ١٣٨٧ د.پ.ن.و.شاهين دژ ١٣٢٧ د.پ.ن.و.دليجان ١٢٦٧

 د.پ.ن.و.گيالن ١٣٨٨ د.پ.ن.و.شاهين شهر ١٣٢٨ د.پ.ن.و.دماوند ١٢٦٨

 د.پ.ن.و.گيالن غرب ١٣٨٩ د.پ.ن.و.شبستر ١٣٢٩ د.پ.ن.و.دهاقان ١٢٦٩

 د.پ.ن.و.الهيجان ١٣٩٠ د.پ.ن.و.شهر بهار ١٣٣٠ د.پ.ن.و.دهدز ١٢٧٠

 د.پ.ن.و.لرستان ١٣٩١ د.پ.ن.و.شهرري ١٣٣١ د.پ.ن.و.دهدشت ١٢٧١

 د.پ.ن.و.لواسانات تهران ١٣٩٢ د.پ.ن.و.شهرضا ١٣٣٢ د.پ.ن.و.دورود ١٢٧٢

 د.پ.ن.و.ليكك ١٣٩٣ د.پ.ن.و.شهركرد ١٣٣٣ د.پ.ن.و.دوگنبدان ١٢٧٣

 د.پ.ن.و.ماكو ١٣٩٤ د.پ.ن.و.شهريار ١٣٣٤ د.پ.ن.و.دولت اباد ١٢٧٤

 د.پ.ن.و.ماهدشت  ١٣٩٥ د.پ.ن.و.شوشتر ١٣٣٥ د.پ.ن.و.ديواندره ١٢٧٥

 د.پ.ن.و.مباركه ١٣٩٦ د.پ.ن.و.شيراز ١٣٣٦ د.پ.ن.و.راسك ١٢٧٦

 د.پ.ن.و.محالت ١٣٩٧ د.پ.ن.و.صحنه ١٣٣٧ د.پ.ن.و.رامسر ١٢٧٧

 د.پ.ن.و.محموداباد  ١٣٩٨ د.پ.ن.و.صفاشهر ١٣٣٨ د.پ.ن.و.رامشير ١٢٧٨

 د.پ.ن.و.مراغه ١٣٩٩ د.پ.ن.و.طبس ١٣٣٩ د.پ.ن.و.رامهرمز ١٢٧٩

 د.پ.ن.و.مرند ١٤٠٠ د.پ.ن.و.غرب ١٣٤٠ د.پ.ن.و.رباط كريم ١٢٨٠

 د.پ.ن.و.مرودشت ١٤٠١ د.پ.ن.و.فارسان ١٣٤١ د.پ.ن.و.رزن ١٢٨١

 د.پ.ن.و.مريوان ١٤٠٢ د.پ.ن.و.فراهان  ١٣٤٢ د.پ.ن.و.رضوانشهر ١٢٨٢

 د.پ.ن.و.مسجد سليمان ١٤٠٣ د.پ.ن.و.فرخشهر ١٣٤٣ د.پ.ن.و.رفسنجان ١٢٨٣

 د.پ.ن.و.مشكين شهر ١٤٠٤ د.پ.ن.و.فردوس ١٣٤٤ د.پ.ن.و.روانسر ١٢٨٤

 د.پ.ن.و.مشهد ١٤٠٥ د.پ.ن.و.فريدون شهر ١٣٤٥ د.پ.ن.و.رودان دهبارز ١٢٨٥

 د.پ.ن.و.مالرد  ١٤٠٦ د.پ.ن.و.فريمان ١٣٤٦ د.پ.ن.و.رودبار جنوب ١٢٨٦

 د.پ.ن.و.مالير  ١٤٠٧ د.پ.ن.و.فسا ١٣٤٧ د.پ.ن.و.رودسر ١٢٨٧

 د.پ.ن.و.ملكان ١٤٠٨ د.پ.ن.و.فهرج ١٣٤٨ د.پ.ن.و.ري ١٢٨٨

 د.پ.ن.و.ممسني ١٤٠٩ د.پ.ن.و.فيروزاباد ١٣٤٩ د.پ.ن.و.ريگان ١٢٨٩

 د.پ.ن.و.ممقان ١٤١٠ د.پ.ن.و.قائن ١٣٥٠ د.پ.ن.و.زا ١٢٩٠

 د.پ.ن.و.منجيل ١٤١١ د.پ.ن.و.قدمگاه ١٣٥١ د.پ.ن.و.زابل ١٢٩١

 د.پ.ن.و.منوجان ١٤١٢ د.پ.ن.و.قرچك ١٣٥٢ د.پ.ن.و.زاهدان  ١٢٩٢

 د.پ.ن.و.مهاباد ١٤١٣ د.پ.ن.و.قروه ١٣٥٣ د.پ.ن.و.زبرخان قدمگاه رضوي ١٢٩٣

 د.پ.ن.و.مهريز ١٤١٤ د.پ.ن.و.قزوين  ١٣٥٤ د.پ.ن.و.زرند ١٢٩٤

 د.پ.ن.و.مياندواب ١٤١٥ د.پ.ن.و.قشم ١٣٥٥ د.پ.ن.و.زرين شهر ١٢٩٥

 د.پ.ن.و.ميبد ١٤١٦ د.پ.ن.و.قصر شيرين ١٣٥٦ د.پ.ن.و.زنجان ١٢٩٦

 د.پ.ن.و.نايين ١٤١٧ د.پ.ن.و.قم ١٣٥٧ د.پ.ن.و.زنگي آباد ١٢٩٧

 د.پ.ن.و.نجف اباد ١٤١٨ د.پ.ن.و.قهدريجان ١٣٥٨ د.پ.ن.و.زنوز ١٢٩٨

 د.پ.ن.و.نرماشير  ١٤١٩ د.پ.ن.و.قوچان ١٣٥٩ د.پ.ن.و.زهك ١٢٩٩

 د.پ.ن.و.نسيم شهر بهارستان ١٤٢٠ د.پ.ن.و.قيدار ١٣٦٠ د.پ.ن.و.زواره ١٣٠٠

 د.پ.ن.و.نظر اباد ١٤٢١ د.پ.ن.و.قيروكارزين ١٣٦١ د.پ.ن.و.ساري ١٣٠١

 د.پ.ن.و.نقده ١٤٢٢ د.پ.ن.و.كازرون ١٣٦٢ د.پ.ن.و.ساوه ١٣٠٢

 د.پ.ن.و.نمين ١٤٢٣ د.پ.ن.و.كاشان ١٣٦٣ د.پ.ن.و.سبزوار ١٣٠٣

 د.پ.ن.و.نهاوند ١٤٢٤ د.پ.ن.و.كاشمر ١٣٦٤ د.پ.ن.و.سپيدان ١٣٠٤

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٢٥ د.پ.ن.و.كبودرآهنگ ١٣٦٥ د.پ.ن.و.سرابله ١٣٠٥

 د.پ.ن.و.نوش آباد  ١٤٢٦ د.پ.ن.و.كرج ١٣٦٦ د.پ.ن.و.سرايان ١٣٠٦

 د.پ.ن.و.نوشهر ١٤٢٧ د.پ.ن.و.كردكوي ١٣٦٧ د.پ.ن.و.سرپل ذهاب ١٣٠٧

 د.پ.ن.و.نيشابور ١٤٢٨ د.پ.ن.و.كرمان ١٣٦٨ د.پ.ن.و.سرخس ١٣٠٨

 د.پ.ن.و.نيكشهر ١٤٢٩ د.پ.ن.و.كرمان باغين  ١٣٦٩ د.پ.ن.و.سردشت ١٣٠٩

 د.پ.ن.و.هرسين ١٤٣٠ د.پ.ن.و.كرمان نرماشير ١٣٧٠ د.پ.ن.و.سروآباد ١٣١٠

 د.پ.ن.و.هرند ١٤٣١ د.پ.ن.و.كرمانشاه ١٣٧١ د.پ.ن.و.سروستان ١٣١١

 د.پ.ن.و.هريس ١٤٣٢ د.پ.ن.و.كالله ١٣٧٢ د.پ.ن.و.سرواليت ١٣١٢

 د.پ.ن.و.هشترود ١٤٣٣ د.پ.ن.و.كليبر ١٣٧٣ د.پ.ن.و.سقز ١٣١٣

 د.پ.ن.و.هشتگرد ١٤٣٤ د.پ.ن.و.كنگاور ١٣٧٤ د.پ.ن.و.سلسله ١٣١٤

 د.پ.ن.و.هفتگل ١٤٣٥ د.پ.ن.و.كهنوج ١٣٧٥ د.پ.ن.و.سلماس ١٣١٥

 د.پ.ن.و.همدان ١٤٣٦ د.پ.ن.و.كوهپايه ١٣٧٦ د.پ.ن.و.سميرم ١٣١٦

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٣٧ د.پ.ن.و.كوهدشت  ١٣٧٧ د.پ.ن.و.سنقر ١٣١٧

 د.پ.ن.و.ورامين ١٤٣٨ د.پ.ن.و.گاليكش ١٣٧٨ د.پ.ن.و.سنندج ١٣١٨

 د.پ.ن.و.ورزنه ١٤٣٩ د.پ.ن.و.گتوند ١٣٧٩ د.پ.ن.و.سي سخت ١٣١٩

 د.پ.ن.و.ياسوج ١٤٤٠ د.پ.ن.و.گچساران ١٣٨٠ د.پ.ن.و.سيب سوران ١٣٢٠

 د.پ.ن.و.يزد  ١٤٤١      

          

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦١ 
 

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ٤جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف

  شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب  نباشد، درصورتیکه دانشگاه یامرکزی جزءلیست  سایر:
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  بسیار مھم 
ھر دلیل، تغییر حوزه امتحانی،  ، به ھیچ عنوان و بهو ویرایش  پس از پایان ثبت نام آزمون

  .دقت الزم در انتخاب حوزه امتحانی بعمل آیدباشد. لذا امکانپذیر نمی
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  : نام شھرستانھاي محل اجراي آزمون٥جدول شماره 
 نام شھرستان نام شھرستان

  سنندج  اراك
 شیراز ارومیه
 شھركرد اردبیل
 قزوين اصفھان
 قم اھواز
  كاشان  ايالم

 كرمان بندرعباس
 كرمانشاه بیرجند
  گرگان  بوشھر
  گنایاد تبريز
  ستانالر تھران
  خرم آباد رشت
 مشھد زاھدان
 ھمدان زنجان
 ياسوج ساري
 يزد سمنان
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  : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمھوري اسالمي ايران ٦جدول شماره 
 شھرستانھاي ممنوعه استان رديف

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می رقی شآذربایجان ١
 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان وكلیه اتباع غیر ايراني درشھرھاي مرزي استان ممنوع مي آذربایجان غربی  ٢

ھای پارس آباد، بیله سوار، گرمی، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شھرستان اردبیل ٣
 باشد . مشکین شھر و نمین ممنوع می

ھای نطنز، فریدن، فریدون شھر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اقامت اتباع افغانی در شھرستان اصفھان ٤
 باشد . اصفھان، دھاقان، نائین، گلپایگان، خور، بیابانك، اردستان، ابوزيد از شھرستان آران و بیدگل ممنوع می

اتباع خارجي در شھرستان ھای مھران و دھلران و شھرھای اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كلیه  ایالم  ٥
 باشد . مرزی ممنوع می

  فاقد ممنوعیت .  البرز  ٦
 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شھرستان ھای دیلم و گناوه ممنوع می بوشھر ٧
 افغاني.شھرداري تھران براي اتباع  ١٣فاقد ممنوعیت به استثناي منطقه خجیر در منطقه  تھران  ٨
 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چھارمحال بختیاری ٩

 خراسان جنوبی ١٠
زيركوه، فردوس و سرایان و  درمیان، قاين، ھای مرزي نھبندان، سربیشه،اقامت كلیه اتباع خارجي در شھرستان

ھاي بیرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع باشد . اقامت اتباع افغاني در شھرستانطبس ممنوع می
 عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی ١١

درگزممنوع و  ھای مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شھرستان خراسان رضوی ١٢
 است . 

 خوزستان ١٣
باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در اقامت اتباع افغانی درسطح استان به استثناءشھرستان گتوندممنوع مي

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشھر، ھای آبادان،شھرستان
 باشد . و خرمشھر بالمانع می ھای آباداناقامت معتبر در شھرستان

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً شھرستانھای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع  زنجان ١٤
 باشد . عراقی مجاز می

 سیستان و بلوچستان ١٥
  باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

ھاي خاش، ھاي مرزي شھرستانھای زابل، ھیرمند، زھك و بخشخارجي در شھرستاناقامت و تردد اتباع 
 باشد. ايرانشھر، سراوان، چابھار ممنوع می

 سمنان ١٦
تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بھرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از 

ھاي شاھرود و دامغان باشد.اقامت اتباع افغاني در شھرستانممنوع میجاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج 
 ممنوع است.

ريز و خنج ني ھای فیروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مھر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شھرستان فارس ١٧
 باشد .ممنوع می

 باشد. برای اقامت اتباع افغانی ممنوع میبه استثناء شھرستان قزوین، سایر شھرھای استان  قزوین ١٨
 فاقد ممنوعیت. قم  ١٩

ھای منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فھرج رودبار، فارياب، اقامت اتباع افغانی در شھرستان کرمان ٢٠
 باشد . نرماشیر، كھنوج، جیرفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می

 باشد اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كلیه اتباع خارجي در شھرھاي مرزي استان ممنوع مي کرمانشاه ٢١

- اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كلیه اتباع خارجي در بخش مركزي شھرستان سقز و شھرستان کردستان ٢٢
 شھرھا) مھمان باشد .( به استثناھاي بانه و مريوان و شھرھاي مرزي استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد کھگیلویه و ٢٣
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گیالن ٢٤
 باشد . صرفاً شھرستان ھای گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان ٢٥
 باشد . افغانی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع  لرستان ٢٦
 باشد . ني در كل استان ممنوع مي اقامت اتباع افغا مازندران ٢٧

ھای آشتیان، تفرش، فراھان، فرمھین،خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان اقامت اتباع افغانی در شھرستان مرکزی ٢٨
 باشد . و بخش خنداب از توابع اراک ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می ھمدان ٢٩

  ھاي كیش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع میباشد.اقامت اتباع عراقي در شھرستان ھرمزگان ٣٠
 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای خاتم و بافق ممنوع می یزد ٣١
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  %١٠شته ھای ھمنام مجازدر انتخاب سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون ر -٧جدول شماره 
  كارشناسي كارشناسي ارشد  ردیف

  بھداشت عمومی  آموزش بھداشت  ١
  ھوشبری  آموزش ھوشبری  ٢
  (تکنولوژی اتاق عمل) اتاق عمل  اتاق عمل  ٣
  مصنوعي و وسايل كمكياعضاي   اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي  ٤
  بینائي سنجي  بینائي سنجي  ٥
  حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین  حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین  ٦
  تكنولوژي پرتودرماني  (مجموعه فیزیک پزشکی)           راديوبیولوژي و حفاظت پرتويي  ٧
   تكنولوژي پرتوشناسي  فیزیک پزشکی)(مجموعه            راديوبیولوژي و حفاظت پرتويي  ٨
  ایتکنولوژی پزشکی ھسته  (مجموعه فیزیک پزشکی)           راديوبیولوژي و حفاظت پرتويي  ٩

  شنوايي شناسي  شنوائي شناسي  ١٠
  ) علوم و صنايع غذايي(گرايشھاي مختلف  (گرايش كنترل كیفي و بھداشتي )                      علوم و صنايع غذائي   ١١
  فیزيوتراپي  (مجموعه فیزیوتراپی)                                    فیزيوتراپي  ١٢
  فیزيوتراپي  (مجموعه فیزیوتراپی)                         فیزيوتراپي ورزشي  ١٣
  تكنولوژي پرتودرماني  فناوري تصويربرداري پزشكي  ١٤
  ایھستهتکنولوژی پزشکی   فناوري تصويربرداري پزشكي  ١٥
  تكنولوژي پرتوشناسي  فناوري تصويربرداري پزشكي  ١٦
  فناوري اطالعات سالمت  فناوري اطالعات سالمت  ١٧
  كاردرماني  كاردرماني  ١٨
  كتابداري واطالع رساني پزشكي  كتابداري و اطالع رساني پزشكي  ١٩
  گفتار درماني  گفتار درماني  ٢٠
  خدمات بھداشتي درمانيمديريت   مديريت خدمات بھداشتي درماني  ٢١
  مددكاري اجتماعي  مددكاري اجتماعي  ٢٢
  مھندسي بھداشت حرفه اي  ايمھندسي بھداشت حرفه  ٢٣
  و ایمنی کار مھندسي بھداشت حرفه اي  ايمھندسي بھداشت حرفه  ٢٤
  علوم آزمايشگاھي  )١(مجموعه علوم آزمايشگاھي                           بیوشیمي بالیني   ٢٥
  علوم آزمايشگاھي  )١(مجموعه علوم آزمايشگاھي                                ژنتیك انساني  ٢٦
  علوم آزمايشگاھي  )٢(مجموعه علوم آزمايشگاھي                              ايمني شناسي  ٢٧
  علوم آزمايشگاھي  )٢(مجموعه علوم آزمايشگاھي خون شناسي آزمايشگاھي و بانك خون   ٢٨
  علوم آزمايشگاھي  )٣(مجموعه علوم آزمايشگاھي                     قارچ شناسي پزشكي  ٢٩
  علوم آزمايشگاھي  )٣(مجموعه علوم آزمايشگاھي                 میكروب شناسي پزشكي  ٣٠
  علوم آزمايشگاھي  )٣(مجموعه علوم آزمايشگاھي                  ويروس شناسي پزشكي  ٣١
  علوم آزمايشگاھي  )٣(مجموعه علوم آزمايشگاھي                                انگل شناسي  ٣٢
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                               روان پرستاري  ٣٣
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)               جراحي –پرستاري داخلي   ٣٤
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                  پرستاري سالمت جامعه  ٣٥
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                           پرستاري كودكان   ٣٦
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                            پرستاري نظامي  ٣٧
  پرستاري  سال سابقه بالینی ٢ (مجموعه پرستاری)     پرستاري مراقبت ھاي ويژه نوزادان  ٣٨
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)     انپرستاري مراقبت ھاي ويژه کودک  ٣٩
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                       پرستاري توانبخشي  ٤٠
  پرستاري  سال سابقه بالینی ٢ (مجموعه پرستاری)                         پرستاري اورژانس   ٤١
  پرستاري  سال سابقه بالینی ٢ (مجموعه پرستاری)              پرستاري مراقبت ھاي ويژه  ٤٢
  پرستاري  (مجموعه پرستاری)                       پرستاري سالمندي   ٤٣
  پرستاري  سال سابقه بالینی ٢ (مجموعه پرستاری)                           پرستاري مدیریت  ٤٤
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)                                  علوم تغذيه   ٤٥
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)غذيه در بحران و حوادث غیرمترقبهعلوم ت  ٤٦
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)                 علوم بھداشتي در تغذيه   ٤٧
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)      تغذیه بالینی                             ٤٨
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)      تغذیه ورزشی                           ٤٩
  مامائي  (مجموعه مامایی)                                       مامايي   ٥٠
  مامايي  (مجموعه مامایی)                        مشاوره در مامايي   ٥١
  مھندسي بھداشت محیط  بھداشت محیط) (مجموعه                      سم شناسي محیط   ٥٢
  مھندسي بھداشت محیط  (مجموعه بھداشت محیط)                             مديريت پسماند  ٥٣
  مھندسي بھداشت محیط  (مجموعه بھداشت محیط)               مھندسي بھداشت محیط   ٥٤
  مھندسي بھداشت محیط  بھداشت محیط)(مجموعه نگھداري از تاسیسات بھداشتي شھريبھره برداري و   ٥٥
  مھندسي بھداشت محیط             (مجموعه بھداشت محیط)بھداشت پرتوھا   -مھندسي بھداشت محیط   ٥٦
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٦٥ 
 

  
  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره

  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 
ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف

  عادی
ظرفیت 

  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

1 

 یاپیدمیولوژ

     1  3  ارومیه
     0  4  اصفھان 2

     1  4  ايران 3

 مشترک با د ع پ ایران  1  3  ايالم 4

5 
  3  1  بقیه اله

رسمی سپاه پاسداران، آقا) و نفر (اعضاء  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٣شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     1  3  تبريز 6
     0  5  تھران 7

 مشترک با د ع پ کرمان  1  3  رفسنجان 8

     1  3  زاھدان 9
     0  4  شاھرود 10
     1  3  شھركرد 11

     2  3  شھیدبھشتي 12
     1  4  شیراز 13
     1  3  كردستان 14
     0  5  كرمان 15

     1  3  كرمانشاه 16

     0  4  مشھد 17
     0  5  ھمدان 18

     1  4  يزد 19

20 

 اتاق عملتکنولوژی 

     1  4  اصفھان
     1  3  ايران 21
     1  3  شیراز 22

     1  4  كرمانشاه 23

     1  4  مازندران 24
     0  5  يزد 25
26 

ارزيابي فناوري 
 )HTAسالمت (

     0  3  ايران

     0  3  تھران 27

     0  3  كرمان 28
     0  3  يزد 29
30 

 ارگونومي

     0  3  ارومیه

     1  3  اھواز 31

     0  3  ايران 32
     0  3  تھران 33

     0  3  شھیدبھشتي 34

     1  3  شیراز 35

     0  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 36
     1  3  كرمان 37
     1  3  مازندران 38

     0  4  ھمدان 39
     1  3  يزد 40
41 

اعضاي مصنوعي و 
 وسايل كمكي

     1  2  اصفھان

     1  4  ايران 42

43 
 
 

     1  4  علوم بھزيستي و توانبخشي
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٦٦ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

44 

 اقتصاد بھداشت

     0  3  ارومیه

     1  3  اصفھان 45
     1  3  ايران 46
     7  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 47
     1  3  تبريز 48
     1  4  تھران 49
     1  2  شاھد 50

     1  3  شیراز 51

     0  3  كرمان 52

     1  3  مشھد 53
     1  3  ھمدان 54

55 
 یاكولوژي انسان

     0  3  تھران
     0  2  كرمان 56
     0  2  يزد 57
58 

  
  یانفورماتیك پزشك

  
  
  
  
  

  ادامه 
  یانفورماتیك پزشك

 

     1  3  ارومیه

     1  2  اھواز 59

     0  4  ايران 60
     1  3  تبريز 61
     1  4  تربیت مدرس 62

     1  3  تھران 63
     1  3  شھیدبھشتي 64
     1  3  شیراز 65

     0  4  كرمان 66

     1  3  مشھد 67

68 

انگل شناسي 
 پزشکی

     0  2  ارومیه
     0  3  اصفھان 69

     0  3  البرز 70

     0  3  اھواز 71
     0  3  ايران 72
     0  2  ايالم 73

     0  3  تربیت مدرس 74

     0  3  تھران 75

     0  2  جھرم 76
 مشترک با د ع پ زاھدان  0  2  زابل 77

     0  3  زنجان 78
     0  2  شھركرد 79
     0  3  شیراز 80
 مشترک با د ع پ زنجان  0  2  قزوين 81

     0  2  كاشان 82

     0  3  كرمان 83
     0  3  گیالن 84

     0  ٣  لرستان 85

     0  3  مازندران 86
     0  2  مشھد 87
     0  2  ھمدان 88

89 
 

     0  2  يزد
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٦٧ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

90 

ايمني شناسي 
 پزشکی

     0  3  اراك

     0  3  اھواز 91
     0  3  بابل 92
     0  3  بیرجند 93
     0  3  تبريز 94
     0  3  تھران (دانشکده پزشکی) 95
     0  3  سمنان 96

     0  3  شاھد 97

     0  3  شھیدبھشتي 98

     0  3  كردستان 99
     0  3  كرمان 100

     0  3  كرمانشاه 101
     0  3  لرستان 102
     0  3  مازندران 103
     0  3  مشھد 104

     0  3  ھمدان 105

     0  3  يزد 106
107 

 یآمار زيست

     0  3  اراك
     1  3  اھواز 108

     1  4  ايران 109
     1  3  بابل 110
     1  4  تبريز 111

     1  4  تربیت مدرس 112

     0  4  تھران 113

     1  3  زنجان 114
     1  3  شھركرد 115

     0  4  شھیدبھشتي 116

     0  4  شیراز 117
     1  3  علوم بھزيستي و توانبخشي 118
     0  3  كرمان 119

     0  3  كرمانشاه 120

     1  3  گلستان 121

     1  3  مازندران 122
     0  4  مشھد 123

     0  3  ھمدان 124
     1  3  يزد 125
آموزش بھداشت و  126

  ارتقاء سالمت
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     0  2  اراك
     1  3  ارومیه 127

     1  3  اصفھان 128

     1  3  البرز 129
     1  3  اھواز 130

     1  3  ايران 131

     0  3  ايالم 132
     5  0  اسالمی واحد علوم و تحقیقاتآزاد  133

134 
  2  2  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٢شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     1  3  بندرعباس 135
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٦٨ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

136   
  
  
  
  

  ادامه 
آموزش بھداشت و 

 ارتقاء سالمت

     0  3  بوشھر

     1  3  بیرجند 137
     1  3  تبريز 138
     1  3  تربیت مدرس 139
     1  3  تھران 140
     1  2  رفسنجان 141
     1  3  زاھدان 142

     1  2  زنجان 143

144 

  1  3  سبزوار

نفر از ظرفیت اعالم شده از سھمیه عادي ٢
مشترك با دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

مي باشد. پذيرفته شدگان مراحل آموزشي را در 
پزشكي سبزوار و مراحل پايان نامه دانشگاه علوم 

 را در دانشگاه خراسان شمالي خواھند گذراند.
     1  3  شھیدبھشتي 145

     1  3  شیراز 146
     1  2  قزوين 147

     1  2  قم 148
     1  2  كردستان 149
     0  3  كرمان 150
     1  2  كرمانشاه 151

     1  2  گناباد 152

     1  3  گیالن 153

     1  3  مشھد 154
     1  3  ھمدان 155

     0  2  ياسوج 156
     1  2  يزد 157
158 

 یآموزش پزشك

     0  4  اصفھان
     0  4  ايران 159

     0  3  تھران 160

     0  4  شیراز 161
     0  3  كرمان 162
     1  3  مشھد 163
     3  6  ايران بھداشت روان 164

165 
 -بھداشت محیط 
     0  3  يزد بھداشت پرتوھا

166 
 -بھداشت محیط 

     0  4  كرمان سم شناسي محیط

167   
  
  
  

بھداشت و ايمني 
  یمواد غذاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  3  اصفھان
     8  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 168

169 
  3  2  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٣شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     1  3  تبريز 170
     0  4  تھران 171
     1  3  زنجان 172
     1  3  شیراز 173
     0  3  فسا 174

     1  3  قزوين 175

     1  3  كرمانشاه 176
     1  3  گناباد 177

     1  3  مشھد 178

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦٩ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

 ادامه 179
بھداشت و ايمني 

 یمواد غذاي

     1  3  ھمدان

     1  3  يزد 180

  یبینائي سنج 181
  
 

     1  4  ايران

     3  4  شھیدبھشتي 182

     1  6  مشھد 183
184 

 یبالین یبیوشیم

 مشترک با د ع پ ھمدان  0  2  اراك
     0  2  اردبیل 185

     0  2  ارومیه 186
     1  2  اصفھان 187
     0  3  اھواز 188

     0  3  ايران 189

     0  2  ايالم 190
     3  0  آزاد اسالمی واحد شاھرود 191
     1  2  بابل 192

نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٣شھریه پرداز   3  0  بقیه اله 193
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     0  3  بندرعباس 194

     0  2  بوشھر 195

     0  2  بیرجند 196

     1  2  تبريز 197
     1  3  تربیت مدرس 198
     0  3  تھران 199
     0  2  رفسنجان 200

     0  3  زاھدان 201
     0  3  زنجان 202

     0  2  سمنان 203

     0  2  شھركرد 204
     1  3  شھیدبھشتي 205
 مشترک با د ع پ شیراز  0  2  فسا 206
     0  3  قزوين 207
     0  2  كاشان 208
     1  2  كردستان 209

     0  3  كرمان 210

     0  3  كرمانشاه 211

     1  2  گلستان 212
     0  2  لرستان 213

     1  2  مازندران 214
     0  3  مشھد 215
     0  3  ھمدان 216
     1  2  ياسوج 217

     1  2  يزد 218

219 
پدافند غیرعامل در 

  6  2  بقیه اله نظام سالمت
نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 

سایر نیروھای  نفر (اعضاء رسمی ٦شھریه پرداز 
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

220   
  ادامه 

  پرستاري اورژانس
  
  

     2  6  ارتش

     1  4  اردبیل 221
     1  4  البرز 222
     1  3  ايران 223
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٧٠ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

224 

  
  
  
  

 پرستاري اورژانس

  2  3  بقیه اله
نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٣عادی 

نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٢شھریه پرداز 
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     1  4  بیرجند 225

     2  4  تبريز 226

     1  4  زنجان 227
     1  3  سبزوار 228
     0  4  سمنان 229

     2  6  شھیدبھشتي 230
     2  6  قم 231
     1  4  كردستان 232

     2  4  كرمانشاه 233

دانشکده پرستاری مامایی : محل تحصیل  2  3  گیالن 234
 شھیدبھشتی رشت 

     2  4  لرستان 235
     2  6  مازندران 236
     2  4  يزد 237
238 

 پرستاري توانبخشي
     1  2  ايران

     0  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 239

 –پرستاري داخلي  240
   جراحي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     2  5  اراك

     2  6  اردبیل 241
     2  6  ارومیه 242
     3  6  اصفھان 243
     1  6  اھواز 244

     1  3  ايران 245
     2  4  ايالم 246

     5  0  آزاد اسالمی واحد ارومیه 247

     10  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 248
     10  0  خوراسگانآزاد اسالمی واحد  249
     6  0  آزاد اسالمی واحد کرمان 250
     6  0  آزاد اسالمی واحد نجف آباد 251
     5  0  آزاد اسالمی واحد یزد 252
 دانشکده پرستاری رامسر : محل تحصیل   2  4  بابل 253

254 
  5  3  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٣عادی 
(اعضاء رسمی سایر نیروھای نفر  ٥شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     0  6  بندرعباس 255

     1  5  بوشھر 256

     2  4  بیرجند 257
     3  6  تبريز 258
     2  8  تھران 259
     2  6  جھرم 260

     2  7  رفسنجان 261
     2  4  زابل 262

     2  5  زاھدان 263

     1  5  زنجان 264

     2  4  سبزوار 265
     2  5  شھركرد 266
     2  8  شھیدبھشتي 267

     2  6  شیراز 268

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد
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٧١ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

269   
  

  ادامه 
 -پرستاري داخلي 

 جراحي

     0  5  فسا

     2  5  كاشان 270
     2  4  كردستان 271
     2  6  كرمان 272
     2  4  كرمانشاه 273
     2  5  گناباد 274

دانشکده پرستاری مامایی  :محل تحصیل  2  6  گیالن 275
 شھیدبھشتی رشت 

     1  4  لرستان 276

     2  6  مشھد 277
     1  5  ھمدان 278

     1  3  ياسوج 279
280 

 یپرستاري سالمند

     1  3  ايران
     1  3  ايالم 281
 دانشکده پرستاری رامسر : محل تحصیل  1  3  بابل 282

     2  3  تھران 283

     1  3  خراسان شمالي (بجنورد) 284

     1  3  رفسنجان 285
     1  3  سبزوار 286

     2  4  شاھد 287
     1  3  شاھرود 288
     2  3  شھیدبھشتي 289
     0  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 290

     1  3  قزوين 291

     1  3  كاشان 292
     1  3  كرمانشاه 293

     1  3  گلستان 294

     1  3  گناباد 295
 دانشکده پرستاری مامایی لنگرود  :محل تحصیل  1  3  گیالن 296
     1  3  لرستان 297

     1  3  مازندران 298

     1  4  يزد 299

300   
پرستاري سالمت 

  جامعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  3  اصفھان
     0  3  اھواز 301

     4  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 302

     4  0  آزاد اسالمی واحد خوراسگان 303
     1  3  تبريز 304
     1  4  تربیت مدرس 305

     1  3  تھران 306

   ٠ ٤  جھرم 307
   ٠ ٤  زاھدان 308

     1  3  زنجان 309

     1  3  شھیدبھشتي 310
     1  3  شیراز 311
     0  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 312
     1  3  كرمان 313

     1  3  گناباد 314

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد
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٧٢ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

315 
  

  ادامه 
پرستاري سالمت 

 جامعه

دانشکده پرستاری مامایی  :محل تحصیل  1  3  گیالن
 شھیدبھشتی رشت 

   ٠ ٣  لرستان 316
     1  3  مشھد 317

318 

 پرستاري كودكان

     1  3  اراك
     1  3  اصفھان 319
     1  3  اھواز 320
     5  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 321

     5  0  آزاد اسالمی واحد خوراسگان 322

     3  0  کتولآزاد اسالمی واحد علی آباد  323
     1  3  بوشھر 324

     1  3  تبريز 325
     1  4  تھران 326
   ٠ ٣  رفسنجان 327
     1  3  زاھدان 328

     1  3  سمنان 329

     1  3  شھركرد 330

     1  3  شھیدبھشتي 331

دانشکده پرستاری مامایی :محل تحصیل   1  3  گیالن 332
 شھیدبھشتی رشت 

     1  3  لرستان 333
     1  3  ھمدان 334
     1  3  ياسوج 335

336   
  
  
  
  
  
  

 یمراقبتھا یپرستار
  ويژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  3  اراك
     2  5  ارتش 337

     1  3  اردبیل 338
     1  3  ارومیه 339

     1  4  اصفھان 340
     1  3  اھواز 341
     3  0  تھرانآزاد اسالمی واحد پزشکی  342
     3  0  آزاد اسالمی واحد یزد 343

344 
  1  3  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٣عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ١شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     2  4  تھران 345

     1  3  رفسنجان 346
     0  3  زابل 347

     1  3  زاھدان 348
     1  2  زنجان 349
     1  2  سبزوار 350
     0  3  سمنان 351

     1  3  شاھد 352

     1  3  شاھرود 353

     1  3  شھركرد 354
     2  5  شھیدبھشتي 355

     1  3  شیراز 356
     1  3  قزوين 357
     1  3  كاشان 358
     1  3  كردستان 359

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد
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٧٣ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

360   
  ادامه 

 یمراقبتھا یپرستار
 ويژه

     1  3  كرمان

     1  3  كرمانشاه 361
     1  3  گلستان 362
 مشترک با د ع پ مشھد  1  2  گناباد 363

دانشکده پرستاری مامایی :محل تحصیل   1  3  گیالن 364
 شھیدبھشتی رشت 

     1  3  لرستان 365
     1  3  مازندران 366

     0  10  مركز قلب شھید رجايي 367

     1  4  مشھد 368
     1  4  ھمدان 369

     1  3  يزد 370
371 

 یمراقبتھا یپرستار
 ويژه نوزادان

     1  3  ايران
     1  3  بابل 372
     1  4  تھران 373

     1  4  شھیدبھشتي 374

     1  3  شیراز 375

     1  3  كرمان 376
     0  3  مشھد 377

     1  2  يزد 378

379 
  8  4  بقیه اله ینظام یپرستار

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٤عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٨پرداز شھریه 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
380 

 یتاريخ علوم پزشك

     0  2  اراك

 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی، تھران و شاھد  1  2  ايران 381
     1  2  بابل 382

     1  2  تبريز 383

     1  4  تھران 384
 شھیدبھشتی، تھران و ایرانمشترک با د ع پ   1  2  شاھد 385
     1  2  قم 386
     1  2  مازندران 387
388 

 تغذیه بالینی

     0  6  ايران
     1  4  تبريز 389

     1  4  تھران 390

     2  3  شھیدبھشتي 391

     1  4  شیراز 392
     2  5  مشھد 393

     1  4  تبريز تغذیه ورزشی 394
تكنولوژي آموزشي  395

 در علوم پزشكي
     8  0  تھران

     2  4  مشھد 396
397 

تكنولوژي گردش 
 خون

     1  3  اصفھان

     1  1  شیراز 398

     0  9  مركز قلب شھید رجايي 399
     0  3  مشھد 400
401   

بیولوژی و کنترل 
  ناقلین بیماریھا

  
  
  
  

 مشترک با د ع پ تھران  0  3  ارومیه
     0  3  اھواز 402
     0  3  تربیت مدرس 403
     2  5  تھران 404
     1  3  شیراز 405

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد
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٧٤ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

  ادامه 406
بیولوژی و کنترل 

 ناقلین بیماریھا

     0  3  مازندران

     0  2  ھمدان 407

408 

خون شناسي 
آزمايشگاھي و بانك 

  خون

     0  3  اھواز

     1  3  ايران 409

     1  2  بوشھر 410
     0  3  بیرجند 411
     1  3  تبريز 412

     1  3  تھران 413
     0  3  زنجان 414
     1  3  سازمان انتقال خون ايران 415

     1  3  شھیدبھشتي 416

     1  3  شیراز 417
     0  3  كرمان 418
     1  3  مشھد 419
420 

ی و راديوبیولوژ
 حفاظت پرتویی

     1  3  ايران

     1  3  بابل 421
     1  4  شیراز 422

     1  3  كرمانشاه 423

     0  3  مشھد 424

سالمت و رفاه  425
 اجتماعي

     1  3  اصفھان
     2  7  علوم بھزيستي و توانبخشي 426
427 

  
  یروان پرستار

  
  
  
  
  
  
  
 

     1  4  ارتش
     1  2  ارومیه 428

     1  3  اصفھان 429
     1  3  اھواز 430

     5  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 431

     5  0  آزاد اسالمی واحد خوراسگان 432
     1  2  بوشھر 433
     1  2  بیرجند 434
     1  3  تبريز 435
     1  3  تھران 436
     1  3  زاھدان 437

     1  3  شھیدبھشتي 438

     1  3  شیراز 439

     0  3  علوم بھزيستي و توانبخشي 440
     1  3  قزوين 441
     1  2  كاشان 442
     1  2  كرمان 443

     1  2  كرمانشاه 444
     1  2  مازندران 445

     0  3  مشھد 446

     1  2  ھمدان 447
     0  3  ياسوج 448

449 
روانشناسی بالینی 

     2  4  علوم بھزيستي و توانبخشي کودک و نوجوان

450 
 روانشناسی سالمت

     1  3  اصفھان
451 

 
     1  5  ايران

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد
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٧٥ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

452 

 روانشناسي بالیني

 مشترک با د ع پ بقیه اله  2  5  ارتش

     0  8  ايران 453

454 
  2  2  بقیه اله

(اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و نفر  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٢شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     2  5  زاھدان 455
     2  6  زنجان 456
     2  4  شھیدبھشتي 457

     2  6  علوم بھزيستي و توانبخشي 458
     2  8  كاشان 459
     2  6  كرمانشاه 460

     2  6  مشھد 461

462 

زيست فن آوري 
 یپزشك

     1  3  اراك
     1  3  اصفھان 463
     1  3  البرز 464
 پاستور مشترک با د ع پ انستیتو  1  3  ايران 465

     6  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 466
     0  2  بابل 467

نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٥شھریه پرداز   5  0  بقیه اله 468
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     1  3  بیرجند 469
     1  4  تبريز 470
     1  4  تھران 471
     1  3  خراسان شمالي (بجنورد) 472

     1  3  زنجان 473
     1  3  سازمان انتقال خون ايران 474

     1  3  شاھرود 475

     1  3  شھركرد 476
     1  4  شیراز 477
     0  4  فسا 478
     1  3  قزوين 479
     1  3  كرمانشاه 480
     1  3  گلستان 481

     1  3  گیالن 482

     1  3  مازندران 483

     1  4  مشھد 484
     1  4  ھمدان 485

     1  3  يزد 486
487   

  یژنتیك انسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  3  اصفھان
     1  3  اھواز 488
     0  4  ايران 489

 مشترک با د ع پ تھران  1  3  بابل 490

491 
  2  2  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٢شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     1  3  بندرعباس 492

     1  4  تبريز 493
     0  4  تھران 494
     0  4  زنجان 495

 مشترک با د ع پ تھران  1  2  شھركرد 496

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٧٦ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

497   
  ادامه
  

 یژنتیك انسان

     1  2  شھیدبھشتي

 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی  1  3  شیراز 498
     0  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 499
     1  3  مشھد 500
     1  3  يزد 501
     2  4  شیراز ژورنالیسم پزشکی 502
503 

 سالمت سالمندي

     1  3  ايران

     1  3  بابل 504

     0  3  تبريز 505

     0  4  تھران 506
     1  4  شھیدبھشتي 507

     1  3  شیراز 508
     1  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 509
     0  4  كرمان 510
     0  3  گناباد 511

     1  3  مازندران 512

     1  4  يزد 513
     2  4  تبريز سالمت و ترافیک 514
515 

 شنوائي شناسي

     0  5  ايران

     1  4  تھران 516
     1  4  شھیدبھشتي 517
     0  3  علوم بھزيستي و توانبخشي 518

519 

علوم بھداشتي در 
 تغذيه

     1  4  اصفھان

     6  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 520

     1  4  تبريز 521
     2  4  تھران 522

     1  3  شیراز 523

     1  3  قزوين 524
     2  3  يزد 525
526   

  
  
  
  
  

  علوم تشريحي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     0  2  اراك
     0  2  ارومیه 527

     1  3  اصفھان 528

     0  3  اھواز 529
     0  4  ايران 530

     0  2  ايالم 531
     4  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 532
     0  3  بابل 533

(اعضاء رسمی سایر نیروھای نفر  ٣شھریه پرداز   3  0  بقیه اله 534
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     0  2  بیرجند 535
     1  4  تبريز 536

     1  4  تربیت مدرس 537

     1  4  تھران 538
     0  2  رفسنجان 539
     0  4  زاھدان 540
     1  2  زنجان 541

     1  2  سمنان 542

     1  3  شھیدبھشتي 543

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٧٧ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

544   
  
  
  

  ادامه
 یعلوم تشريح

     1  3  شیراز

     0  2  قزوين 545
     1  2  كاشان 546
 مشترک با د ع پ ھمدان  0  2  كردستان 547
     0  4  كرمان 548
     0  2  كرمانشاه 549
     0  3  گلستان 550

     0  3  گیالن 551

     0  2  لرستان 552

     0  3  مازندران 553
     1  2  مشھد 554

     0  3  ھمدان 555
 مشترک با د ع پ شیراز  0  2  ياسوج 556
     0  3  يزد 557
558 

 علوم تغذيه

     1  4  ارومیه

     1  4  اصفھان 559

     1  4  اھواز 560
     0  6  ايران 561
     7  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 562

     1  4  تبريز 563
     1  5  تھران 564
     0  5  زاھدان 565

     1  4  شھیدبھشتي 566

     1  3  شیراز 567

     1  4  كاشان 568
     1  4  كرمانشاه 569

     0  4  لرستان 570

     1  4  مشھد 571

572 
علوم تغذيه در بحران 
  4  2  بقیه اله و حوادث غیرمترقبه

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٤شھریه پرداز 

 خانم و آقا) مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع،
573 

 یعلوم و صنايع غذائ

     10  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
     1  4  تبريز 574

     1  6  شھیدبھشتي 575

     2  5  كرمانشاه 576

     2  4  يزد 577
578 

فناوري اطالعات 
 سالمت

     1  4  ارومیه
     0  4  اصفھان 579
     1  3  اھواز 580

     0  4  ايران 581
     1  3  بندرعباس 582

     1  3  تھران 583

     1  4  شھیدبھشتي 584
     1  3  شیراز 585

     0  3  كاشان 586
     0  4  كرمان 587
     1  4  مشھد 588
     1  2  اصفھان 589

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٧٨ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

590 

فناوري تصوير 
 یپزشك برداري

     0  3  ايران

     1  2  تبريز 591
     0  3  تھران 592
     0  3  مشھد 593
594 

 یفیزيك پزشك

     0  3  ارومیه
     1  3  اصفھان 595
     0  3  اھواز 596

     0  4  ايران 597

     1  5  تبريز 598

     1  4  تربیت مدرس 599
     0  5  تھران 600

     0  5  سمنان 601
     1  5  شھیدبھشتي 602
     1  4  شیراز 603
     1  4  كاشان 604

     1  3  كرمانشاه 605

     0  5  مشھد 606
     1  4  يزد 607
608 

  
  

  یفیزيوتراپ
  
  
  
  
  
 

     1  4  اصفھان

     0  6  اھواز 609
     2  5  ايران 610
     2  4  بابل 611

     2  4  تبريز 612

     1  5  تربیت مدرس 613

     2  6  تھران 614
     2  4  زاھدان 615

     1  5  سمنان 616

     2  6  شھیدبھشتي 617
     2  4  شیراز 618
     2  5  توانبخشيعلوم بھزيستي و  619

     1  5  مشھد 620

621 

 فیزيوتراپي ورزشي

     0  6  اھواز

     0  4  ايران 622
     2  4  تھران 623

     1  4  سمنان 624
     2  4  شیراز 625
626   

  
  
  
  
  
  

  فیزيولوژي
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  2  اراك
     0  2  اردبیل 627

     0  2  ارومیه 628

     1  2  اصفھان 629
     0  3  اھواز 630

     1  3  ايران 631

نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٣شھریه پرداز   3  0  بقیه اله 632
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 مشترک با د ع پ تھران  0  3  بندرعباس 633
     1  2  تبريز 634

     1  3  تربیت مدرس 635

     0  3  تھران 636

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٧٩ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

637   
  
  
  

  ادامه
 فیزيولوژي

     1  2  رفسنجان

     1  2  زاھدان 638
     0  2  زنجان 639
     1  2  سبزوار 640
     0  3  سمنان 641
     1  3  شاھد 642
     1  3  شھیدبھشتي 643

     1  3  شیراز 644

     0  2  فسا 645

     1  3  كاشان 646
 مشترک با د ع پ ھمدان  1  2  كردستان 647

     1  3  كرمان 648
     1  2  كرمانشاه 649
     0  2  گیالن 650
     1  2  لرستان 651

     1  3  مشھد 652

     1  3  ھمدان 653
     1  3  يزد 654
655 

قارچ شناسي 
 یپزشك

     0  3  اھواز

     0  3  ايران 656
     1  3  تربیت مدرس 657
     0  4  تھران 658

     0  2  شیراز 659

     0  2  كرمان 660

     0  4  مازندران 661
     1  2  مشھد 662

663 

 یكاردرمان

     1  5  ايران

     0  3  تھران 664
     2  5  شھیدبھشتي 665
     2  7  علوم بھزيستي و توانبخشي 666

667 

كتابداري و اطالع 
 یپزشك یرسان

     1  3  اصفھان

     1  6  اھواز 668

     1  5  ايران 669
     1  2  تھران 670

     1  4  تبريز 671
     1  4  بوشھر 672
     1  6  شھیدبھشتي 673
     0  6  كرمان 674

     1  6  ھمدان 675

676 

  
  یگفتار درمان

  
  
 

     1  3  اصفھان
     0  3  اھواز 677

     1  4  ايران 678

     1  4  تھران 679
     0  3  سمنان 680
     1  4  علوم بھزيستي و توانبخشي 681

    0  3  مشھد 682

    ٠  ٣  ھمدان 683

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٨٠ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

684 

 یماماي

     1  3  اردبیل

     3  6  اصفھان 685
     2  9  اھواز 686
     2  4  ايران 687
     3  6  تبريز 688
     2  8  تھران 689
     2  4  رفسنجان 690

     2  9  شھیدبھشتي 691

     2  4  شیراز 692

     0  4  قم 693
     1  4  كردستان 694

     2  4  گناباد 695

دانشکده پرستاری مامایی  :محل تحصیل   2  5  گیالن 696
 شھیدبھشتی رشت 

   ٠ ٤  لرستان 697

     2  8  مشھد 698

   ٠ ٤  یاسجو 699

     3  9  علوم بھزيستي و توانبخشي مددكاري اجتماعي 700
701 

 مدیریت پرستاری

     1  3  ايران

     1  3  تھران 702
     1  3  مشھد 703
     1  3  ھمدان 704
705 

 مديريت توانبخشي
     0  6  اھواز

     0  4  ايران 706

     3  6  و توانبخشي علوم بھزيستي 707
708   

  
  
  
  
  
  

مديريت خدمات 
  بھداشتي درماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1  5  ارتش
     2  4  اصفھان 709

     1  3  اھواز 710
     0  10  ايران 711
   ٠ ٤  ایالم 712

     6  0  آزاد اسالمی واحد الکترونیکی 713

     8  0  اسالمی واحد پزشکی تھرانآزاد  714

     6  0  آزاد اسالمی واحد تھران جنوب 715
     8  0  آزاد اسالمی واحد تھران شمال 716

     4  0  آزاد اسالمی واحد ساری 717

     4  0  آزاد اسالمی واحد سمنان 718
     4  0  آزاد اسالمی واحد شھرکرد 719
     6  0  آزاد اسالمی واحد شیراز 720

     12  0  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 721

     4  0  آزاد اسالمی واحد مرودشت 722

723 
  4  2  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ٢عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٤شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     2  4  تبريز 724
     4  8  تھران 725
     0  4  زاھدان 726
     2  4  شھیدبھشتي 727
     2  4  شیراز 728
     2  4  قزوين 729

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٨١ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

  ادامه 730
مديريت خدمات 

 بھداشتي درماني

 مشترک با د ع پ تھران  0  8  كرمان

     2  4  مازندران 731
     2  4  مشھد 732
     2  5  يزد 733
734 

مديريت سالمت، 
ايمني و محیط 

 )HSEزيست (

     2  4  اصفھان
     2  4  اھواز 735
     2  4  تبريز 736

     1  4  زنجان 737

     2  6  شھیدبھشتي 738

     0  2  شیراز 739
     2  4  كاشان 740

     0  4  مشھد 741
     2  4  ھمدان 742
     2  4  يزد 743
744 

 یمشاوره در ماماي

     1  3  اراك

     2  4  ارومیه 745

     2  6  البرز 746
     1  6  اھواز 747
     1  3  ايران 748

     2  4  بابل 749
     2  4  زاھدان 750
     2  4  زنجان 751

     2  4  شاھرود 752

     2  6  قزوين 753

     2  4  كرمان 754
     2  6  كرمانشاه 755

     2  4  گلستان 756

     2  4  مازندران 757
     2  6  مشھد 758
     2  6  ھمدان 759

     2  6  يزد 760

761   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مھندسي بھداشت 
  یاحرفه
  
  
  
  
  
  
  
  

     0  4  ارومیه

     1  3  اصفھان 762
     1  3  اھواز 763

     1  4  ايران 764
     1  3  تبريز 765
     1  4  تربیت مدرس 766
     0  4  تھران 767

     1  4  زنجان 768

     1  4  شھیدبھشتي 769
     1  4  شیراز 770

     1  3  قزوين 771

     1  3  كرمان 772
     1  3  كرمانشاه 773
     1  3  مازندران 774

     0  4  مشھد 775

     1  4  ھمدان 776

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٨٢ 
 

  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

777 

  ادامه
مھندسي بھداشت 

 یاحرفه
     1  4  يزد

778 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مھندسي بھداشت 
  محیط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

     0  2  اراك
     1  2  اردبیل 779

     0  3  ارومیه 780
     2  3  البرز 781
     2  6  اھواز 782

     1  3  ايران 783
     0  3  ايالم 784
     4  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 785

     1  2  بابل 786

787 
  2  2  بقیه اله

نفر (اعضاء  ٢مشترک با د ع پ تھران/ عادی 
نفر  ٢رسمی سپاه پاسداران، آقا) و شھریه پرداز 

(اعضاء رسمی سایر نیروھای مسلح شامل ارتش 
 ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     1  3  بندرعباس 788
     0  2  بیرجند 789
 مشترک با د ع پ اصفھان  0  2  بوشھر 790
     2  4  تبريز 791
     1  3  تربیت مدرس 792

     0  7  تھران 793

 مشترک با د ع پ ایران  0  2  زاھدان 794
 مشترک با د ع پ تھران  1  3  زنجان 795

     0  3  سبزوار 796
     0  2  سمنان 797
     0  3  شھركرد 798
     1  6  شھیدبھشتي 799

     1  5  شیراز 800

 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی  0  2  قزوين 801

 مشترک با د ع پ اصفھان  0  3  قم 802
     0  2  كاشان 803

     0  4  كردستان 804
     0  3  كرمان 805
     1  6  كرمانشاه 806
     0  2  گناباد 807

     0  2  گیالن 808

     0  3  لرستان 809
     0  5  مازندران 810

     0  5  مشھد 811
     0  6  ھمدان 812
 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی  0  3  ياسوج 813
     1  3  يزد 814

815 

مھندسي بھداشت 
ديريت بھره م -محیط 

برداري و نگھداري 
 تاسیسات

     1  3  ھمدان

816 
مھندسي بھداشت 

ديريت م -محیط 
 پسماند

     0  2  بیرجند
     1  2  تبريز 817

     1  3  شھیدبھشتي 818

     0  2  يزد 819
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  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

820 

 مھندسي پزشكي
 (بیوالكتريك)

     2  8  اصفھان

     4  0  آزاد اسالمی واحد سمنان 821
     1  4  تبريز 822
     0  7  تھران 823
     2  6  شھیدبھشتي 824
     1  4  شیراز 825
     1  5  كرمانشاه 826

827 

مھندسي 
پزشكي(زيست 

 مواد)
     0  6  اصفھان

828 

 میكروب شناسي

     0  2  اراك

     0  2  اردبیل 829

     1  2  اصفھان 830
     0  2  البرز 831
     0  3  اھواز 832
     0  3  ايالم 833

     0  2  بابل 834

نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٣شھریه پرداز   2  0  بقیه اله 835
 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

     0  2  بوشھر 836

     0  3  تبريز 837
     0  3  تربیت مدرس 838
     0  3  تھران (دانشکده بھداشت) 839
     0  3  تھران (دانشکده پزشکی) 840

     0  2  شھركرد 841
     0  3  شھیدبھشتي 842

     0  3  شیراز 843

     0  2  قزوين 844
     0  3  كاشان 845
 مشترک با د ع پ تھران  0  3  كردستان 846
     0  3  كرمان 847
 مشترک با د ع پ ایران  0  2  كرمانشاه 848
     0  2  گلستان 849

     0  3  گیالن 850

 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی  0  3  مازندران 851

     0  3  مشھد 852
     0  2  موسسه سرم سازی رازی 853

     0  3  ھمدان 854
     0  2  ياسوج 855
     0  3  يزد 856
شناسي میكروب  857

 موادغذايي
     1  2  ايران

     0  3  تھران 858

859   
  

  ینانوفناوری پزشك
  
  
  
  
  
  
  

 مشترک با د ع پ شھیدبھشتی  0  3  ايران
     6  0  آزاد اسالمی واحد پزشکی تھران 860

861 
  2  1  بقیه اله

نفر (اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا) و  ١عادی 
نفر (اعضاء رسمی سایر نیروھای  ٢شھریه پرداز 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)
     1  3  تبريز 862
     1  3  تھران 863

 مشترک با د ع پ مشھد  1  3  خراسان شمالي (بجنورد) 864
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  ١٤٠٠ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال  ھای پذیرنده دانشجو وجدول اولیه دانشگاه-٨جدول شماره
  رسانی خواھد شدھا، متعاقباً اطالعھا و ظرفیتیک از رشته محلدر صورت تغییر در ھر 

ظرفیت   دانشگاه  رشته ردیف
  عادی

ظرفیت 
  توضیحات دفترچه  شھریه پرداز

865   
  
  

  ادامه
  

 ینانوفناوری پزشك

     0  3  زنجان

     1  3  شاھرود 866
     1  3  شیراز 867
     1  3  كرمانشاه 868
     1  3  گلستان 869
     0  3  مازندران 870
     1  3  مشھد 871

872 

ويروس شناسي 
 یپزشك

     1  4  اھواز

     1  4  ايران 873

     0  4  تھران 874
     0  4  شیراز 875

 مشترک با د ع پ تھران  0  3  كرمان 876
     1  4  گلستان 877
     1  3  لرستان 878
     1  4  مشھد 879

     1  4  ھمدان 880

881 
 یالكترونیك یيادگیر

 یدر علوم پزشك

     4  4  تھران
    ٠   3  شھیدبھشتي 882
     3  3  شیراز 883

ترکیبات طبیعی و  884
 دریایی

    1  3  مازندران
    1  3  اھواز 885
886 

 سم شناسی

    1  3  اصفھان

    1  3  بابل 887

    0  3  تھران 888

889 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی 

    3  0  تھران

    3  0  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شھرضا 890

    1  3  دانشگاه تربیت مدرس 891
    1  3  شیراز 892
    1  3  کرمان 893

    1  3  مازندران 894

    0  3  مشھد 895

    1  3  ھمدان 896
    0  3  اھواز 897

898 

 شیمی دارویی

    1  2  تبریز

899 
دانشگاه  آزاداسالمی واحدپزشکی 

    5  0  تھران

    4  0  دانشگاه آزاداسالمی واحدشھرضا 900

    0  3  زنجان 901

    1  2  کرمان 902

    1  2  ھمدان 903
    0  3  اھواز 904

    0  3  اصفھان 905

کنترل مواد خوراکی  906
 آشامیدنی و

    0  3  اھواز
    1  2  تبریز 907
908 

  آموزش ھوشبری
   ١ ٤  ایران

   ١ ٤  اھواز 909

   ١ ٤  کاشان 910
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  سمه تعاليب                    
    (توسط دانشگاه)   -----------------شماره       

  (توسط دانشگاه) -------------------تاريخ
  

مخصوص اعالم میانگین معدل تعداد واحدھای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی فرم 
  عالی مراكز آموزش ودانشگاھھا 

  ١٤٠٠سال  كارشناسي ارشدمتقاضي شركت در آزمون 
  
  

  -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
  

   متولد سال: --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  
تا  -------------------رشته  ١٤٠٠سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  -----------------فرزند ، ١٣/    /

 --------------گرايش  --------------رشته شبانه  □/روزانه □دوره كارشناسي  مقطعدر  □ ٣١/٦/١٤٠٠ یا   ٢٩/١٢/٩٩ □  تاريخ
   .خواھم شد التحصیلفارغ تا كنون، ------با تعداد واحدھاي گذارنده 

و ارائه به   ١٤٠٠، جھت درج در فرم ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد خواھشمندم دستور فرمايید نسبت به تایید مراتب
  اقدام الزم بعمل آيد.   ١٤٠٠دانشگاه محل قبولی در صورت پذیرش در  آزمون کارشناسی ارشد 

  ) ٠٩                     (شماره تلفن ھمراه   
  تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي

  قسمت اول: توسط داوطلب تکمیل شود

  .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکمیل شود
  :بدينوسیله اعالم مي دارد

 ،١٣/  /     متولد سال: -----------------------كدملي: --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------خانم /آقاي
 ٣١/٦/١٤٠٠□  // ٢٩/١٢/٩٩ □حداكثر تا تاريخ -----------تقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته ،م-------------فرزند 

تعداد  خواھد شد. فارغ التحصیل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------كارشناسي رشته  مقطعدر ، 
-------------------به حروف  -----------٢٠تا  ٠بر مبنای  و معدل كل واحدھاي گذرانده ------- واحدھاي گذارنده نامبرده تاكنون

  ي باشد. م-----
فاقدھر گونه اعتبار ديگروارزش ترجمه  ه وشدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزگواھي صرفا" جھت اطالع آن  اين
  باشد.مي

  معاون / مدير امور آموزشي
  یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

  امضا -مھر-نام و نام خانوادگی
  
  

  ات: تذكر
  شود.ھرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواھي مي-١
 بایست ممھور به مھر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مھر یا مھر غیر واضح، بی اعتبار خواھد بود.این فرم می-٢
را پیش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  ٢شود،التحصیل میفارغ  ٣١/٦/١٤٠٠//   ٢٩/١٢/٩٩الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ -٣

ب ناشی از عدم مسئولیت عواق استتھیه نموده و قسمت اول فرم را تکمیل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دھد. بدیھی 
فرد خاطی طبق  دریافت این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عھده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با

   مقررات و ضوابط برخورد خواھد شد.
قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه را دریافت و پس از تکمیل  بایست ھردو فرم تکمیل شدهمی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی-٤

   نگھداری شود. ، در دانشگاهنسخه دوم در پرونده داوطلب جھت ارائه در مواقع لزوم،یک نسخه به داوطلب عودت داده شده و باشدمی
ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعی -٥

   ت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواھد شد.رتاکید می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دھد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیھی است می ویرایششود، در مرحله التحصیل میفارغ ٢٠/٤/٩٩دانشجوی سال آخر که تا تاریخ -٦

   تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.قبل از ویرایش بایست برای این تغییر، مجدداً این فرم را می
بر اساس  تواندنسبت به ویرایش معدل خودشود،در مرحله دریافت کارت میمیالتحصیل فارغ ٣١/٦/٩٩تا تاریخ  و ٢٠/٤/٩٩تاریخ  دانشجوی سال آخر که-٧

    بایست مجدداً این فرم را قبل ازویرایش تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  اقدام کند. بدیھی است برای این تغییر، می ،واحدھای گذرانده
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   مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیمتقاضی سھمیه -مقاطع تحصیلی  فرم
  ١٤٠٠آزمون کارشناسی ارشد وزارت بھداشت سال 

  
	  

  اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....
  

  13		/			/							سال متولد										 																									خانمآقاي/ اينجانب
	  

  فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم												شهرستان/استان
  امضا و اثر انگشت

  
   

  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   
 ..............شهرستان   
 ...........استان   
  از سال............لغايت سال............  
 
   اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  
   مربوطه شهرستان پرورش و آموزش   
 

  
  كامل راهنمايي دوره طي انجام گواهي   
 ..............شهرستان   
 ...........استان   

 از سال............لغايت سال............ 
   اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  
   مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
  

  
  

  كامل متوسطه دوره طي انجام گواهي   
  ..............شهرستان   
 ...........استان   
 از سال............لغايت سال............   
   اداره مهر و امضاء رئيس محل   
 
   مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
  

  باشد.دوره تحصيلي بصورت كامل الزامي مي 2گواهي طي  *
  
  
  

.در صورت داشتن سوال با شماره 02166574345 تماس بگيريد



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                               ١٤٠٠آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٨٧ 
 

  
  
  
  

  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیبومی  سھمیه متقاضی -استشھاد محلي  فرم
  ١٤٠٠آزمون کارشناسی ارشد وزارت بھداشت سال 

  

 

    مشخصات داوطلب  : 
  نام و نام خانوادگي :             
  شماره ملي : 
  تاريخ تولد :                                          محل تولد : 

  
  پالك :                  وچه: ..........     ك                خيابان : .......                   شهر : ........                    آدرس : استان :  ........            

  
  ........               از تاريخ   ......       لغايت                زمان سكونت:       

  
  محل امضا و مشخصات اهالي تاييد كننده سكونت داوطلب بر اساس مراتب فوق :       

        
  امضاء  شماره تلفن همراه  محل تولد  تاريخ تولد  كد ملي  نام و نام خانوادگي  رديف

1              

2              

3              

4              

                  
 

مهر و امضاي كالنتري يا شوراي شهر / روستا
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