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  مي الرحمن الرحبسم هللا

  
  مقدمه:

و  يندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهيپو يتمام يق برايتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     
ارشد يقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلنديام
- ير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيبا هدف تام ٩٧ل سا يگروه پزشك يهاوسته رشتهيناپ

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

اينترنتي  مانهسا، تنها مرجع اعالم موارد مربوطه شودتاکيد میند. ينما يريگيبا دقت مطالعه نموده و پ ٧٩ مهرماه
های دفترچه ه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاداست هرگون يهيبدباشد. مركز سنجش آموزش پزشكي مي

رش يمورد پذ سامانه اينترنتي مركز سنجش در درج شده يه هاياطالع راهنمای ثبت نام ، انتخاب رشته محل و
  .ويت گردد)(الزم است هر هفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي ر نخواهد بود

. و هم اکنون از طریق شده استاعالم  ٢شمارهالزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه 
  باشد.قابل دریافت میدر قسمت منابع،    http://sanjeshp.irآدرس 

  
  

  آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
   

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

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

  مختلف كشور  يمتداول در آزمونها يط عموميه شرايواجد كل -٢
   يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ين مبيد به داعتقا -٣
  ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمهور يرفتن قانون اساسيپذ -۴
  از آنها  يمحارب و ملحد و هوادار يهابه احزاب و گروه يالتيتشك يعدم وابستگ -۵
  يفرينه كيشينداشتن سوء پ -۶
  يعدم اشتهار به فساد اخالق -٧
  

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

  
  : يليت تحصيوضع -١
  داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -١-١
، دکتری عمومي گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب بــا نشنامه كارشناسي، کارشناسی ارشددارا بودن دا -٢-١

 هــاي امتحــاني كارشناســي ارشــد بــر اســاس مــدارك مــورد پــذيرش هــر رشــتهاضا در رشتهرشته تحصيلی مورد تق
هــای داخــل یــا خــارج از کشــور حســب تاييــد وزارت بهداشــت، ) از یکی از دانشگاه١جدول شماره  (مطابق امتحانی
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تــا تــاريخ ر حــداکثو يــا گــواهي مبنــي بــر فــارغ التحصــيلي وفنــآوري يا وزارت علوم،تحقيقات درمان و آموزش پزشكي 
  .برای دانشجویان ترم آخر مربوطهتوسط دانشگاه  ٣١/٦/٩٧

در هر  کنندكه طبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام ن انیداوطلب - ١تبصره
حذف و از  دوره تحصيل، از روند سنجش ، پذیرش ومرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعالم نتايج

  ادامه تحصيل محروم خواهند شد.
شناسي قيد گرديده منظور رشته مدرك مورد پذيرش مقطع کارشناسی ميكروببعنوان مثال اگر در رشته امتحاني، 

یا در مجموعه امتحانی پرستاری، دانش آموخته رشته هوشبری  بوده ودر مقطع کارشناسی  شناسيميكروب
تواند وعه در صورتيکه پس از آزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود فقط میپس از شرکت در آزمون این مجم

، دان را در صورت داشتن سایر شرایطهای مربوط به دو رشته پرستاری مراقبتهای ویژه و ویژه نوزارشته محل
  .باشدنمی ی این مجموعههاانتخاب نماید و مجاز به انتخاب سایر رشته

دارندگان مدرک  ١٠/١٠/٧٩ن جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی طبق مصوبه یازدهمي - ٢تبصره 
و همچنين دارندگان مدرک  در مقطع کارشناسی ١٢کل کمتر از ميانگين  دارندگان، معادل، گواهی اتمام دوره

 باشد(بدليل عدمی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفا دارای ارزش استخدامی میتحصيل
آیين نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شورای  -٣- ٢احراز شرایط بند 

های مجاز به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته) ١٨/۵/٨٩عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
  .باشندعلوم پزشکی نمی

رای عالی انقالب فرهنگی، کليه دارندگان مدرک معادل ضمن شو ٢۶/٨/٩۴تاریخ  ٧٧١البته طبق مصوبه جلسه 
اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه های مذکور راه یافتهبه دوره ١٣٨١تا  ١٣٧٧خدمت فرهنگيان که طی سالهای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، برای ادامه  ٢٨/۵/١٣٩٢مورخ  ٧٧۶٣٣/٢شماره 
  شوند. اطع رسمی تحصيلی باالتر برخوردار میتحصيل در مق

 هماندر  يلير مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس يهادر دوره زمان هم ليعدم اشتغال به تحص -٣-١
  .  كشور يقاتيو تحق يموسسات آموزش سایر وهاي ديگر يا دانشگاه و دانشگاه

های تحصيالت تکميلی ش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرتذکر مهم: 
در صورت ثبت  سال گذشته)وره روزانه د سنوات قبل (بجز پذیرفته شدگان پذیرفته شدگانکليه ،  ١٨/١٠/٩۵مورخه 

  ، انصراف از تحصيل دهند. هنام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون مربوط
-های حضوری بوده و جهت دورهکارشناسی ارشد صرفاً جهت دورههای ممنوعيت تحصيل هم زمان در دورهتبصره: 

  های غير حضوری (مجازی) این ممنوعيت وجود ندارد. 
شوراي  ١٨/۵/٨٩تاريخ  ۴٣بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه  -۴-١

بنابراين  .باشدته تمام وقت ميتحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوس ريزي علوم پزشكي،عالي برنامه
  باشد.هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع مي

قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و  ،داوطلبان شاغل
  ارائه نمايند. تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه  آنرا نزد خود نگهدارند

ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نيروی انسانی هم زمان با خانه شورای عالی برنامهربر اساس اعالم دبي تذکر:
  باشد. تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی

 ل شوند مجاز به شركت دريفارغ التحص ٣١/٦/٩٧خ يكه حداكثر تا تار يان ترم آخر تنها در صورتيدانشجو -٥-١
  آزمون خواهند بود.
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های تحصيالت تکميلی مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره -٦-١
کليه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، ،  ١٨/١٠/٩۵

   باشند.دارند و یک سال محروم از آزمون میسال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ن
ها و در دانشگاه و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بهداشت ٩٧سال  آزمونكه در  يكسان 

از ادامه  در دانشگاهیا عدم ثبت نام پس از ثبت نام  و شوندرفته يپذ باشد،می رایگانمراکزی که تحصيل در آنها 
است در صورت محرزشدن عدم  يهيبد .شندباينم ٩٨ز به شركت در آزمون سال ، مجادهندل انصراف يتحص
 شد. خواهد معرفي تخلفات آزمونها يدگيرس يئت بدويه بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت ايرعا

  پذیرفته شوند مشمول این محروميت نخواهند بود. بصورت پرداخت شهریهمراکزی که  ها ودانشگاه افرادی که در
هایی در رشته محلشرکت نموده و پس از پذیرفته شدن  وزارت بهداشت ٩٦آزمون سال کسانی که در  -٧-١

این   ساله حق شرکت در دليل محروميت یکه اند، بده و یا انصراف دادهکرثبت نام نکه تحصيل آن رایگان بوده، 
ئت بدوي يو به هف محسوب شده عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلدرصورت محرز شدن  .آزمون را ندارند

  .رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد
درصورت عدم ثبت  ،٩٦آزمون سال  پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شهریهات، الزم به ذکر است براساس مصوب

  و مجاز به شرکت در این آزمون هستند. نبودهمشمول محروميت یکساله مذکور ر آزمون دنام یا انصراف 
از آمــوزش رايگــان  مــذکور  چنانچــه در مقطــع كارشناســي ارشــد ،آموختگــان مقطــع كارشناســي ارشــددانــش -٨-١

متقاضــی شــرکت در ) ١جــدول شــماره خــود (مطــابق  كارشناسيبا مدرك تحصيلي مقطع و مجددا  برخوردار بوده
باشــد، آنهــا رایگــان مــیکــه تحصــيل در  هــاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،باشندمی این آزمونهای سایر رشته

  باشند. يمملزم به پرداخت شهريه 
هــای ، در صورت پذیرش در رشته محلاندرایگان برخوردار نبودهالبته در صورتيکه در مرحله ارشد قبلی از آموزش 

  باشند.رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی
شــده (مطــابق  اعــالم شناســي ارشــدكارجهت شرکت در آزمون، مورد پذيرش تحصيلی هايي كه مدرك در رشته

 رایگانکه تحصيل در آنهــا  هاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،جدول مدارك تحصيلي مورد پذيرش آزمون هر دوره)
 .باشندمينملزم به پرداخت شهريه در رشته پذيرفته شده  باشد،می

 يليارشد بورس تحص يارشناسان مقطع كيك از دانشجويچ يبه ه يو آموزش پزشك، درمان وزارت بهداشت-٩-١
  د.ينماياعطا نم

  .باشدمی ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -١٠-١
 پس از اينكه، شونديا از ادامه تحصيل منصرف ميدانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصيل محروم  -١١-١

های کارشناسی ارشد توانند مجدداً در آزمون ورودی دورهحساب کنند، می با دانشگاه محل تحصيل خود تسویه
 تواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود(دانشجوی محروم ازتحصيل نمی شرکت نمایند ناپيوسته

  .شرکت نماید)
ابقه كار باليني با سال س ٢ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -١٢-١

هاي بيمارستاني در بخش )١مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره( مدرك كارشناسي
مشخص شده در جدول هاي رشتهکليه داوطلبان متقاضی برای جهت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد 

  باشد. ضروري مي ، ١شماره 
  سال سابقه كار باليني داشته باشند. ٢بايست مي ٣١/٦/٩٧تاريخ ا تحداقل واجدين شرايط تذكر مهم: 

ریزی علوم شواری معين شورای عالی برنامه ٦/١١/٩٢براساس یکصدو بيست و دومين جلسه مورخه  -١٣-١
 %٣٠رشته و کسب حداقل  ميانگين کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر %٥٠پزشکی کسب حدنصاب 
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های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط ت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته رشتهنمره کل آزمون جه
   و مقررات الزامی است.

ريزي علوم عالي برنامهكارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -١٤-١
-ره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع ميپزشكي هر گونه انتقال، تغيير رشته و يا جابجايي محل تحصيل در دو

  باشد.
های تحصيالت تکميلی مورخه جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره پنجمينبر اساس مصوبه  -١٥-١

بر اساس مصوبات نوزدهمين  مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال خواهد شد.معدل  ، ٢١/١٢/٩۵
، سوابق تحصيلی  ٢٢/١٢/٩٥پزشکی، بهداشت و تخصصی مورخه  جلسه نشست شورای آموزش علوم پایه

  شود.در نظر گرفته می %٢٠با سهم  ٩٧مقطع قبلی (کارشناسی) از سال 
شود. الزم به بنابراین اعمال معدل همانند سازمان سنجش آموزش کشور، در مقطع کارشناسی ارشد اعمال می

  اجرا شود.   ٩٧اجرا نشد و مقرر گردید از آزمون سال  ٩٦توضيح است طبق مصوبه مذکور، این امر برای سال 
ها و موسسات آموزش عالی، قانون سنجش و در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاه-١٦-١

مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای  ١٨/١٢/٩۴ای تحصيالت تکميلی مصوب هپذیرش دانشجو در دوره
  کميلی جاری خواهد بود.سنجش و پذیرش تحصيالت ت

  
  : يعموم فهيت وظيوضع -٢

كنند، شركت مي ١٣٩٧ناپيوسته سال  های گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره داوطلبان مرد كه در آزمون
، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت )و ثبت نام  م پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعيالزم است به هنگا

  در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.،رات وظيفه عمومي دارا باشندو مقرمشموليت 
 .هوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -١-٢
 .ايثارگران و موارد خاص) پزشكي، (كفالت،هوشمند  دارابودن كارت معافيت دايم -٢-٢
  شند.و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده با ١٣٥٢متولدين سال  -٣-٢
داراي برگ آماده به خدمت بدون (در سنوات مجاز تحصيلی) التحصيل مقطع کارشناسی فارغمشموالن  -٤-٢

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

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

  وب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.غايب محس
 ٢و  ١(وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصيلي ٣١/٦/٩٧دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -٥-٢

 شوند.فارغ التحصيل مي قانون خدمت وظيفه عمومی) ٣٣ماده 
غ التحصيل شده و از تاريخ فراغت فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فار -٦-٢

  و وارد غيبت نشده باشند.تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشدبيش از يك سال سپري نشده آنها از تحصيل 
ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين خانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان -٧-٢

 براي ادامه تحصيل. همقام اجرايي سازمان مربوط
براي  هوهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطركاركنان پايور شاغل در ني -٨-٢

 ادامه تحصيل.
 ب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.طالّ  -٩-٢
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ه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه ت حوزه علميّ ه يا مركز مديريهاي علميّ شرطي كه مركز مديريت حوزه* به  
زات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موا

ه علميه، معافيت بدیهی است هر موقع حوز. بالمانع است، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه تحصيلي حوزه
یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصيل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه ای را لغو تحصيل طلبه

اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد عمومی و صدور معافيت تحصيلی دانشگاهی است. 
  موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. 

  .) در مدت اعتبار آن(پزشكي، كفالت و يا ... بدون غيبت هولو گرام دار تمشموالن داراي برگه معافيت موق -١٠-٢
و به شرط  غيبت اوليه کارشناسی فاقد قطعم التحصيلفارغسربازان در حال خدمت)(كاركنان وظيفه  -١٣-٢

  داشتن سایر شرایط استفاده از معافيت تحصيلی.
باشند رسد مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي ٣١/٦/٩٧اي كه خدمت آنان تا تاريخ وظيفهكاركنان  تبصره:

  . ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند
)، ٣٣) ماده (١سنوات تحصيلی اوليه موضوع تبصره (ها درصورتي كه در دانشجويان انصرافي دانشگاه -١٤-٢

همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و داده و  از تحصيل انصراف
به بعد) از امتياز  ٢٢/٨/٩٠اينكه قبالً (از تاريخ  ه. مضافاً مشروط بسال سپري نشده باشد رشته جديد بيش از يك

  استفاده نكرده باشند.انصراف يك بار 
  :   تذكر

معافيت ، در دانشگاهباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي حصيل نميمشموالن غايب مجاز به ادامه ت)١
 باشند.آنان نمي ها مجاز به ثبت نام ازتحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه

  باشند.مجاز به ادامه تحصيل نمیهاتا پايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيت دائم،دانشجويان اخراجي دانشگاه)٢
  باشند.در این مقطع نمیمجدد دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصيل مشمول حصيالن ) فارغ الت٣
   .باشددر مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي یتحصيل سنوات) 4
 مقطع کارشناسی ارشد بایست جهت اخذ معافيت تحصيلیها میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه)٥

شهرستان محل استقرار  ١٠تر پليس +ادفیکی از به مقطع فوق ت معافيت تحصيلی درخواسبا برگ ، ناپيوسته
آنها ممانعت به عمل خواهد نبوده و از ادامه تحصيل ادامه تحصيل در غير اینصورت مجاز به . دانشگاه مراجعه نمایند

  آمد.
  

       راپزشكان :يقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولين  -٣
در ردیف كارشناسي ارشد، دكتري عمومي  كارشناسي، در يكي از مقاطع كارداني، ،تحصيلي چنانچه رشته   

ت اوضعيت خدم بایستمی جهت شركت در آزمون مذكور داوطلب ،باشدهاي مورد نياز وزارت بهداشت رشته
آزمون و دوران کليه مراحل قبل و بعد از چنانچه داوطلب در  مشخص نمايد. دقيقاً را طرح نيروي انساني قانوني 

  تحصيل واجد شرایط نباشد، قبولی فرد لغو گردیده و طبق ضوابط برخورد خواهد شد.
ــار  تواننــد صــرفاً يــكمــي ،مشــمول طــرح نيــروي انســانيهــاي پيراپزشــكي داوطلبــان رشــته-١-٣ ــا در(ب دوران  ی

ه مــرتبط و غيــر مــرتبط شــركت در آزمون مربوطه اعم از رشت )دانشجویی یا در اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل
مقطــع طــرح نيــروی انســانی تعهــدات مربــوط بــه  ،در آزمــون مــذکور مضــافاً اینکــه در صــورت پذیرفتــه شــدن .نمايند

  كماكان به قوت خود باقي است. ،كارشناسي
 در صــورت قبــولی در آزمــون، بــا دانشــگاهروی انسانی را شــروع کــرده باشــند الزم بذکر است اگر این افراد طرح ني

  گردد.محل انجام خدمت تسویه حساب نموده و ادامه طرح به بعد از اتمام تحصيل موکول می
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  )١-٣در بند  مندرجشرایط  (با بوده و يك بار در آزمون اجباریانساني افرادي كه مشمول طرح نيروي :  تبصره
این  ز به شركت مجدد درمجابوده و درصورتی اند مكلف به انجام خدمات قانوني شركت كرده و پذيرفته نشده

خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بديهي است اين  ٣١/٦/٩٧باشند كه پس از شروع طرح تا تاريخ آزمون مي
بايست گواهي پايان طرح را به عنوان يكي از افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مي

   ايند.مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نم
اند مجاز شرکت نکرده ٩٦التحصيل شده و در آزمون سال فارغ ١/١١/٩٥بعد از تاریخ که  مشمولينیبعبارتی فقط  

     باشند.می ٩٧به شرکت در آزمون سال 
قــانون خــدمت پزشــكان و پيــرا ه بــ التحصيالن مشمول قانون طرح نيروي انساني كه خدمات مربــوطارغكليه ف-٢-٣

پايــان يــا توانند با ارائــه مــدرك مربوطــه (معافيــت و مي ،انددهش يا از انجام اين خدمات معافداده  پزشكان را انجام
  طرح ) در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند.

دوره ضــرورت خــود  انجــامپيام آوران بهداشت در حــال متقاضياني كه به عنوان براي شرايط شركت در آزمون  -٣-٣
  باشد.لين خدمت وظيفه عمومي ميباشند همانند همه مشمومي

شرط اتمام خدمات موضــوع قــانون خــدمت ه هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي بفارغ التحصيالن رشته -٤-٣
  باشند.مجاز به شركت در آزمون ميو يا معافيت از انجام آن،،٣١/٦/٩٧پزشكان و پيراپزشكان تا تاريخ 

تواننــد در بــدون محــدوديت مــي حت عنــوان اســتعدادهاي درخشــان،ت پيراپزشكيهاي التحصيالن رشتهفارغ -٥-٣
  شركت نمايند. كارشناسي ارشدآزمون ورودي 

و خدمات مربــوط بــه طــرح را بايــد  بودههاي مورد نياز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نيروي انساني رشته -٦-٣
، پرســتاري، اتــاق عمــل، هوشــبري : پزشــكي، دندانپزشــكي، داروســازي،عبارتنــد از اجباري انجام دهنــد، بصورت

پروتــز دنــدان و  ،زشــكي و بهداشــت دهــانپهــاي پزشــكي، پرســتاري دندان، علوم آزمايشگاهي، فوريــتراديولوژي
بــه بعــد)، تکنســين ســالمت  ٩۵ساخت پروتز دندانی (مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال 

  .عد)به ب ٩۴دهان (مقطع کاردانی از ورودی بهمن سال 
  .دارندمحدوديتي ن ،شركت در آزمون كارشناسي ارشد قانون  از نظرمشمول  هايساير رشته -٧-٣ 

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صــدور معافيــت از خــدمات موضــوع قــانون  -٨-٣
باشــد کــه مــاه مــی ٢١گردنــد به بعد به خــدمت نظــام وظيفــه اعــزام مــی ٩١فوق الذکر، برای افرادی که در سال 

  باشد.ماه نيز قابل قبول می ١٨و  ١٩مدت ه حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی ب
مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صــدور معافيــت از خــدمات موضــوع قــانون  -٩-٣

به خدمت نظام وظيفه اعــزام  ٩١تا سال  ٨٨دکتری عمومی که درسالوفوق الذکر،برای مقاطع کارشناسی ارشد
  باشد.ماه نيز قابل قبول می ١٤و  ١٥باشد که حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی بمدت ماه می ١٦ اندشده

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خــدمات موضــوع قــانون  -١٠-٣
  باشد.ماه می ١٧اند به خدمت نظام وظيفه اعزام شده ٩١سال الذکر،برای کارشناسانی که قبل از فوق

اتباع خارجی درصــورتی کــه در زمــان فراغــت از تحصــيل دارای شناســنامه ایرانــی باشــند مشــمول قــانون  -١١-٣
  باشند.خدمت پزشکان و پيراپزشکان می

د و وشــمــیرش قبــولي آنهــا لغــو افرادي كه موارد فوق الذكر را رعايت ننموده و پذيرفته شوند، پــس از پــذي -١٢-٣
  .قوانين هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها درخصوص آنها اجرا خواهد شد 

انجام قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان برای فارغ التحصيالن رشته پروتز دندان و ســاخت پروتــز دنــدانی  -١٣-٣
  باشد.بعد اجباری می به ٩۵در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی های مهر سال 

انجام قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان برای فارغ التحصيالن رشته تکنســين ســالمت دهــان در مقــاطع  -١٤-٣
  باشد.به بعد اجباری می ٩۴کاردانی از ورودی بهمن سال 
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  تعهدات: -٤
   . اخذ تعهد خواهد نمودان اقدام به رفته شدگيرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذيدانشگاه پذ

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

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

  شامل: و ایثارگرانرزمندگان  هيسهم -١-۵
  رزمندگان  -الف-١-۵
  )باشدمیحضور داوطلبانه در جبهه دارای که  هرزمندخود فرد (

   ایثارگران -ب-١-۵
 نونقا ٩٠و ماده  امور ایثارگرانوشهيدایثارگران جامعه هدف بنيادرسانی بهجامع خدمتبراساس قانون(

  ) جمهوری اسالمی و تبصره آن برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
 از ظرفيت پذیرش) %٧٠(  آزاد هيسهم -٢-۵
بر اساس پذيرش  بر ظرفيت اضافهبصورت  (با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي)استعداد درخشان  سهميه -٣-۵

  .آیين نامه مربوطه
 

كسب  و ایثارگران در سهميه رزمندگان (مجاز به انتخاب رشته محل شدن) سنجش يكي از شرايط: ١تذكر 
با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و باشد.مي در هر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  حدنصاب

سالمی و جمهوری ا قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ٩٠و ماده  اصالحيه آن
  که به شرح زیر انجام خواهد شد: باشد.گزینش داوطلبان بر اساس این قانون می ،تبصره آن 

  زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل از ظرفيت پذیرش  %٢۵ -الف
سب حد نصاب شرط ک به - و باالتر %٢۵جانباز و  فرزند و همسر: شاهد، مفقود االثر، آزاده -جانباز  - آزاده-١

  آزاد  گزینش علمینمره  %٧٠
  آزاد  گزینش علمینمره  %٨٠شرط کسب حد نصاب  به -خود فرد رزمنده  -٢
  زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل  از ظرفيت پذیرش  %۵ - ب
 علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به - %٢۵ جانباز کمتر از فرزند و همسر -  %٢۵ کمتر از جانباز -١

  آزاد  گزینش
نمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به - ماه حضور داوطلبانه در جبهه ۶با حداقل ه و فرزند رزمند همسر -٢

  آزاد  گزینش علمی
 عدم كسب حد نصاب الزمباشد ولي بدليل  رزمندگان و ایثارگرانسهميهدر  ١ممكن است فردي حائز رتبه  

  پذيرفته نشود.
و  %٢۵سهميه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %۵تکميل نگردد و  %٢۵ه سهميه در صورتی ک: ٢تذكر 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه،  ۶و همسران رزمندگان با حداقل  %٢۵همسر و فرزندان جانبازان کمتر از 
یر مذکور به جانبازان ز %۵مازاد بر  %٢۵پاسخگوی متقاضيان واجد شرایط نباشد، ظرفيت خالی باقی مانده 

ماه  ۶با حداقل و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی فرزندان و همسران رزمنده  %٢۵و همسر و فرزندان زیر  ٢۵%
و اگر بازهم این ظرفيت تکميل نشود  داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواهد یافت. حضور

  یابد.باقيمانده به سهميه آزاد اختصاص میظرفيت خالی 



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٧آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٩ 
 

یابد که امکان گرد کردن ظرفيت در رشته محل هایی به سهميه رزمندگان و ایثارگران اختصاص می : ٣تذكر 
  ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

 عدم تکميل ظرفيت توسط رزمندگانو  گرانو ایثار در صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان : ۴تذكر  
  يابد.سهميه آزاد اختصاص مي به ،ن سهميه درصورت عدم تکميلایظرفيت تخصيصی  ،طبق قانون، و ایثارگران

اختصاصی بيش از تعداد ظرفيت پذيرش  و ایثارگران سهميه رزمندگاننمره حدنصاب حائز اگر تعداد افراد  : ۵تذكر 
صورت به اندازه ظرفيت موجود پذیرش ظرفيت و به ترتيب اولویت نمره،  به تعدادراساس ضريب مربوطه باشد، ب
  پذيرد و هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد.يم

پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب داوطلب سهميه رزمندگان و ایثارگران  چنانچه : ۶تذکر 
  نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.

كسب نمره قبولي در موفق به  و ایثارگران سهميه رزمندگانرتي كه هر يك از شركت كنندگان در صو : ٧تذكر 
  آزاد محسوب خواهد شد.سهميه  ءجز ،سهميه آزاد گردد

اعمال   و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور ١نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : ٨تذكر 
  گردد.مي

نمره رزمندگي بدون در نظر گرفتن  ،در سهميه آزاد و ایثارگران سهميه رزمندگان داوطلبانسنجش  : ٩تذكر 
   پذيرد.صورت مي

های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره: ١٠تذكر 
، با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران روزانه (غير شهریه پرداز)دوره  پذیرفته شدگان،  ١٨/١٠/۵٩مورخه 

   ندارند. ونهای سال های بعدی این مقطع راحق استفاده مجدد از این سهميه در آزم
های تحصيالت تکميلی بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :١١تذكر 

با استفاده از سهميه رزمندگان و  های غير روزانه (شهریه پرداز)دوره پذیرفته شدگان،  ١٨/١٠/۵٩مورخه 
دیگر مجاز به استفاده مجدد از این سهميه در  یک بارته قبولی، منحصراً ، در صورت انصراف از رشایثارگران

   باشند.آزمونهای سال های بعدی این مقطع می
 ،نامه استعداد درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط معرفي شدهظرفيت مربوط به آيين :١٢تذكر 

  تكميل نخواهد شد.رشته محل رخشان آن ظرفيت مازاد استعداد دصورت ندر غير اي تكميل خواهد شد.
  پذیرد.پس از اتمام مهلت ثبت نام، هيچگونه تغيير در سهميه صورت نمی:  ١٣تذکر 

  
   رزمندگان:-الف -١-٥
كه براساس  ، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نيروهای مسلحيجيبس رزمندگان -١-الف-١-۵

ورود رزمندگان و  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييذكور در آچهارگانه ماده م يو تبصره ها ١ماده 
حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩خ ياز تار يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيجهادگران داوطلب بس

 الزم ،انده باطل حضور داشتهينبرد حق عل يجبهه ها ياتيا متناوب داوطلبانه در مناطق عملي يماه متوال ٦
"صرفاً مستضعفين ناجا، ودجا، سازمان بسيج هاي نيروهاي مسلح (آجا،سپاه،سازمانمراجعه به است ضمن 

ه يل فرم مخصوص استفاده از سهمينسبت به تكم، و وزارت جهاد کشاورزی براي نيروهاي رزمنده بسيجي")
و  كردهعمل سازمان نوع ساس بر ا، این سهميهرقمي مربوط به  ١٢كد رهگيري  و دريافتو ایثارگران  رزمندگان

تا آمار و سپس در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام نمايند 
الزم است داوطلب در وارد  رد.يقرار گ ييد نهايمورد تائمربوطه اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

تأیيد سهميه مربوطه از  رهگيری در صورت اشتباه وارد نمودن کد ستا . بدیهینمودن کد خود دقت نماید
سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر یک از سازمانها، این سهميه برای 
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دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نيروي انساني  - الفتاييديه نهايي توسط در نهايت داوطلب حذف خواهد شد. 
به رزمندگان  برایوزارت جهاد کشاورزی  - جمستضعفين سازمان بسيج  - ببرای متقاضيان ایثارگر   تاد كل ن.مس

  گردد.مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال مي
محل داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين، الزم است ضمن مراجعه به -- 

 رقمي ١٢فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان و نيز دريافت كد رهگيري  نسبت به تكميلنگهداري پرونده، 
رقمی رزمندگان، بعد از  ١٢رهگيری  بدیهی است اعالم کد. کنند اقدام ،فرم ثبت نام اينترنتي آزمونو درج آن در 

  اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد . 
های جهت تایيد گواهی، الزم است وزارت جهاد کشاورزیداوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  -- 

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

   باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می ١٠بعالوه  ٥٥ارت جهاد کشاورزی متشکل از پيش کد داوطلبان وز
 .باشد)( البته کد وزارت جهاد کشاورزی ثابت میباشدمي متفاوت ،هر آزمون و هر سالبراي  ١٢كد رهگيري این 

حيه مربوطه نسبت به دريافت بايست براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا نالذا داوطلبان مي
های گذشته منجر به عدم رهگيری دوره درج کدرقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند.  ١٢كد رهگيري 

  تأیيد سهميه و حذف آن خواهد شد.
رقمی توسط این سازمانها در اختيار داوطلبان داده  ١٢اولين رقم سمت چپ کد رهگيری الزم به توضيح است 

ها و ش کد هر یک از سازمانها و مراجع، جهت استفاده متقاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاهپي . شودمی
  :.باشدمیموسسات آموزش عالی به شرح زیر 

 )۴٢۵٢۵٢۵٢۵٢۵١(به عنوان مثال:      ١ستاد کل نيروهای مسلح  -١
 )٢٠٠٣۶۵٧٣١۵٩٣(به عنوان مثال:           ٣ارتش  -٢
 )٢٠۵١٢٠٠٢١٨٣۴ل: (به عنوان مثا       ۴سپاه پاسداران  -٣
 )٠۴١٢٢٠٠٣٨٨٣۵(به عنوان مثال:        ۵نيروی مقاومت بسيج  -۴
 )٩١١٩٩۵۴۶٣٨۵۶(به عنوان مثال:          ۶وزارت دفاع  -۵
  )٨٢١۴٠٠١٠۶۶١٧(به عنوان مثال:            ٧ناجا  -۶
  )۴٠٠١٠۶۶١٠٠۵۵(به عنوان مثال:        وزارت جهاد کشاورزی -٧

  باشد.می رزمندهی فرد رقم انتهایی کد وزارت جهاد کشاورزی، کد مل ١٠
  

  شود . ين مييدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتيمناطق عمل : ١تبصره 
 يخدمت يهاتين تعهدات و ماموريفه و همچنيا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيمدت حضور  : ٢تبصره 
ها و ان دانشگاهيماهه دانشجو ٦ز طرح يو ن در جبهه ينظام يهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل

  شود .ينم ي، حضور داوطلبانه تلقيموسسات آموزش عال
نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه  : ٣تبصره 

  شوند .رزمندگان نمي
 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ۶با حداقل و جهادگر وزارت جهاد کشاورزی، ه رزمند :همسر و فرزند -٢-الف-١-۵

 فرزندان و همسر رزمندگان بعبارتیباشند. سهميه رزمندگان و ایثارگران می %٥مشمول استفاده از سهميه 
 آنان فقط يا همسر مدت حضور در جبهه را دارند يعني داوطلباني كه پدر و مادر و ايثارگراني كه منحصراً  بسيجی

الزم  .باشندمی %٥ رزمندگان و ایثارگران مشمول استفاده از سهميه ،ندباشداراي مدت حضور در جبهه مي
  وارد کنند. ،و در فرم ثبت نام آزمون کردهاست این افراد نيزجهت دریافت کد رهگيری طبق روند فوق الذکر اقدام 
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چنانچه آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -٣-الف-١-۵
در مناطق ماه ناپيوسته  ٩ماه پيوسته يا  ۶حداقل  ٣١/۶/١٣۶٧تا  ٣١/۶/١٣۵٩از تاريخ  عالوه بر ميزان موظفي

توانند از مي يروهای مسلح،اند با تاييد نهايي ستاد كل نحق عليه باطل حضور داشته يهاعملياتي و جبهه
ضمن عالمت گذاري در بند مربوط به  ان الزم است داوطلباستفاده نمايند. اين قبيل امتياز سهميه رزمندگان 

   در محل مربوط اقدام نمايند. بصورت کامالً صحيح رقمي پيگيري ١٢به درج كد نسبت،ثبت نام فرمدر  سهميه
ورود رزمندگان و جهادگران  يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييآ ١٠ماده  ٢براساس تبصره  -۴-الف-١-۵

ران و قانون اصالح يات محترم وزيه ١٨/٢/١٣٦٨مصوب  يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيداوطلب بس
ه يك نوبت با سهميبه بعد  ١٣٦٨كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا ١١/٩/١٣٧١قانون مذكور مصوب 

ر داوطلبانه در ماه حضو ١٢حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونهارزمندگان 
نصورت يرايدرغ ند.ينما ه رزمندگان شركتيون با سهمن آزميتوانند در ايم باشند، ه باطلينبرد حق عل يجبهه ها

  رانخواهند داشت. يه رزمندگان درآزمون وروديحق استفاده از سهم
و  يبار در دوره كاردان كيه رزمندگان يبا استفاده از سهم ١٣٦٨كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبان:  ١تبصره 

ماه حضور داوطلبانه در  ١٨حداقل  يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذيناپ يبار در دوره كارشناس كي
  ند.يه رزمندگان شركت نمايآزمون با سهمن يتوانند در ايباطل باشند مه ينبرد حق عل يجبهه ها

رفته يارشد پذ يبار در آزمون كارشناس كيرزمندگان  هيز سهما كه با استفاده يآن دسته از داوطلبان:  ٢ تبصره
ره (دو يليالت تكميتحص يدر آزمون وروده رزمندگان ياز سهم مجدد طبق ضوابط حق استفاده، نداشده

   را نخواهند داشت .وسته داخل) يارشد ناپ يكارشناس
و ایثارگران  ا استفاده از سهميه رزمندگانببعنوان فرزند یا همسر رزمنده، آن دسته از داوطلباني كه  : ٣ تبصره

طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در ، انديك بار در آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده %٥
   آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) را نخواهند داشت .

هاي مندگان اعم از اينكه در آزمونهاي ورودي تحصيالت تكميلي (دورهتذكر مهم: داوطلبان واجد شرايط سهميه رز
كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و دكتري تخصصي) سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشند براي استفاده 

در اين آزمون در  متقاضی این سهميهاز سهميه رزمندگان بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايند و تمام داوطلبان 
  گردند.هميه رزمندگان گزينش ميس
  
  :جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران شامل ایثارگران -ب-١-٥

   -  )%٢۵جانباز کمتر از ،  و باالتر %٢٥جانباز ( جانباز - هآزادشامل : 
   -  %٢۵جانباز کمتر از ،  و باالتر %٢٥جانباز  ،شاهد، مفقود االثر، آزاده فرزند و همسر :

قانون  ٧٠براساس ماده  متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگرانان طلبكليه داو
و ) ٢قانون تنظيم بخشی از مقررات دولت ( ۴٧و اصالحيه قانون مذکور ماده  جامع خدمت رسانی به ایثارگران

به  ،سالمی و تبصره آنجمهوری ا قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ٩٠ماده 
عالمت اي بويژه كد ملي و بر اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامه ، صرفاً ایثارگران استفاده از سهميه منظور

اقدام  در فرم ثبت نام مشخص نمودن نسبت با ایثارگر گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایثارگران و
   ندارند.رهگيری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر)  کد دریافت و یا ارائه نمایند و نيازی به

  
آزاد اختصاص دارد. بعبارتی افرادی که  يبه داوطلباندر هر رشته رش يت پذيمانده ظرفيباقه آزاد: يسهم -٢-٥

  .باشندينم بسيجی و ایثارگران رزمندگانه ياستفاده از سهم يمتقاض
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بر اضافه بصورت اين سهميه  رخشان (با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي):سهميه استعداد د -٣-٥
استعداد درخشان آن  اضافهدر صورتيكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفيت  باشد.ظرفيت پذيرش مي

  تكميل نخواهد شد. ،دانشگاه
 
  :يضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارج -٦

 يگروه پزشك ياهوسته رشتهيارشد ناپ يدر دوره كارشناس آزمون ورودیمتقاضی شرکت در  ياتباع خارج
  ز باشند . ير نيط زيدارای شرا ديابط عمومی و اختصاصی آزمون يشرا عالوه بر) ٩٧-٩٨ يلي(سال تحص ٩٧سال 

 باشد و داوطلبان موظف بهيبطور آزاد بالمانع ممقيم در ج.ا.ايران  يرانير ايه داوطلبان غيشركت كل-١-٦
س رآنان بصورت بو ليكه با ادامه تحص ينايكن در خصوص دانشجوي. لخواهند بود ينمره حدنصاب قبول %١٠٠كسب

سهميه آزاد آن  یرانيرفته شده ايپذ فرد ين حدنصاب نمره نفر آخر %٧٠ست يبايآمده است م موافقت بعمل
ق ياز طربرموافقت با بورس را اي مبني مهمعرفي نا اين افراد الزم است هنگام ثبت نام .نديرا كسب نما محلرشته

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

  ن آزمون . يا يو اختصاص يط عموميداشتن شرا -٢-٦
ن و داراي اقامت قانوني مجاز به شركت در آزمون مربوطه غير ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايرااتباع فقط -٣-٦

  :باشدثبت نام اتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي زير مي باشند.مي
(تاييديه ن.ا.  رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يرويصادره از نمعتبر  اسیيس يدفترچه پناهندگدارا بودن -١- ٣-٦

  .د اصالت و اعتبار آن ضروري است)در مور
   .عتبراقامت م شش ماه حداقلبا گذرنامه دارا بودن  -٢- ٣-٦

افغاني صادر گرديده و به صورت سه ماهه هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع تبصره : آن دسته از گذرنامه
ها درج عبارت ز ويژگي بارز اين گذرنامهشوند، امكان شركت در آزمون و يا پذيرش آزاد را ندارند. امي تمديد رواديد

  " در يكي از صفحات داخل آن است، كه ممهور شده است.باشدورود و اقامت اوليه غيرقانوني مي"
  وزارت  ين خارجيامور اتباع و مهاجر اداره كلصادره از  ٩۶سال دارای اعتبار درژه يت ويكارت هوبودن  دارا -٣- ٣-٦

  .کشور
  . وزارت کشور ين خارجيامور اتباع و مهاجراداره کل  صادره از ،٩٧نهم معتبر در سال رحله م كارت آمايش -٤- ٣-٦
و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس  كارشناسي ارشددر آزمون غير ايراني  ثبت نام پذيرفته شدگان -٤-٦

و قابل دسترسي از  ١۶/٩/٩٠ – ١٨٢٠٨٢/١٢/۴١به شماره غير ايراني  دانشجويانمفاد شيوه نامه ثبت نام 
   پذيرد.انجام مي  www.msrt.ir/sites/isoپايگاه الكترونيكي به آدرس : 

در صورت عدم احراز شرايط زمون بوده وآعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ملزم به مطال پذيرفته شدگان-٥-٦
در صورت قبولي، حقي براي آنان ني بر عدم اطالع از مفاد آن پذيرفته نيست . هيچ عذري مبمندرج در دفترچه 

 ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواهد شد. 
آزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننموده باشند پذيرش در شدگان در هنگام ثبت نام چنانچه پذيرفته- ٦-٦

  گردد . آنان لغو مي
موزشي آر موسسات آموزش عالي در واحدهاي ع غير ايراني شاغل به تحصيل دتحصيل همزمان اتبا -٧-٦

دانشگاههاي آزاد اسالمي، پيام نور، جامع علمي كاربردي ، مركز جامعه المصطفي(ص) العالميه، آموزش عالي 
  اهل بيت(ع) و ساير موسسات آموزش عالي ممنوع است . 

همزمانی تحصيل اتباع غير ایرانی شود قبولی دانشجو کان لم  تبصره : در هر موقع از تحصيل که دانشگاه متوجه
 یکن تلقی و وی حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
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پذيرفته شدگان همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي دانشگاهها و - ٨-٦
  .موزش عالي محل قبولي خود خواهند بودآموسسات 

ها و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه ي تحصيلي دانشگاههاهع بيگانه در رشتپذيرش اتبا-٩-۶
در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق پذيرش داوطلب " .باشدمي) مجاز ن۶(جدول شماره

ر نبوده و از ثبت هاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدوو امكان بررسي جهت رشته گرددكان لم يكن تلقي مي
  ."آيدنام و تحصيل آنان ممانعت به عمل مي

افراد دارای مادر ایرانی که ازدواج والدین آنان به ثبت رسيده باشد براساس گواهی ادارات کل امور اتباع و 
 از این شرط معاف بوده و امکان تحصيل در مناطق ممنوعه را دارند. ،مهاجرین خارجی استانها

اع خارجي در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود (از پذيرش اتب -١٠-٦
 جمله تعهدات استخدامي) و رشته هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع است . 

مقررات طبق موظف به پرداخت شهريه تحصيلي  كليه مقاطع)،در (دگان غير ايراني آزمون شكليه پذيرفته -١١-٦
درصورت هرگونه هر سؤال از لذا . باشندمياز مركز خدمات آموزشي  درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، 

  معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت استعالم و یا پيگيری گردد.
 د. سبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايپيش از ثبت نام در آزمون با آگاهي كامل از شهريه ن داوطلب الزم است 

مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ التحصيالن رشته هاي  ١۴اقل معدل كل دارابودن حد -١٢-٦
  .مختلف كارشناسي

درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركزسنجش آموزش پزشكي با معدل مندرج در مدرك تحصيلي پذيرفته - 
   . شدگان در مقاطع مختلف تحصيلي مطابق مقررات درخصوص اين افراد اقدام خواهد شد 

ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك غير ايراني شدگان چنانچه درحين تحصيل پذيرفته - ١٣-۶
بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته (كارشناسي ارشد) تحصيلي همطراز 

. دانشگاه محل تحصيل در اين گرددشده است از تحصيل ايشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب مي
 خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشد .

بازگردند و دانشگاه محل خويش بايست پس از فراغت از تحصيل به كشور فارغ التحصيالن غير ايراني مي- ١۴-۶
بر بازگشت به كشور متبوع خويش پس از  مبنياز دانشجو  محضري تحصيل در اين خصوص نيز ملزم به اخذ تعهد

   .باشدميفارغ التحصيلي 
باشد كه از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت پذيرش نهايي دانشجو منوط به تائيد مراجع ذيربط مي - ١۵-۶

   پيگيری الزم بعمل آید.بهداشت 
ایرانی براساس گواهی ادارات کل تحویل دانشنامه فارغ التحصيالن غير ایرانی"باستثنا افراد دارای مادر  - ١۶-۶

منوط به خروج قطعی از کشور براساس گواهی پليس مهاجرت ناجا و یا ها"، اتباع و مهاجرین خارجی استانامور 
  باشد.ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی می

  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -٧

در دانشگاه علوم  ١٣٩٧- ٩٨متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي تمامي داوطلبان 
 –نيروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران مسلح ( بايست عضو رسمي نيروهايپزشكي بقيه ا... (عج) مي

و مجاز به شركت  ،از محل خدمتو مجوز شركت در آزمون معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت  )وزارت دفاع
ضمناً این دانشگاه هيچ گونه تعهدی در قبال تأمين خوابگاه دانشجویان باشند. دانشگاه مياين انتخاب 

   ندارد.کارشناسی ارشد 
  رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه. ءسپاه: اعضا
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  آزمون از رده خدمتی مربوطه. رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در ءارتش: اعضا
  رده خدمتی مربوطه. رسمی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون ازءناجا: اعضا

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

 چنددقت نمايند اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد  داوطلبان متقاضي تذکر:
از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد  ظرفيت پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه، برابر

، مورد هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاهشد. اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت
سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا 

  باشد.قبولي نمي
معاونت  –نصرتيكوچه شهيد  - جنوبی خيابان شيخ بهايي - خيابان مالصدرا - ميدان ونك -آدرس دانشگاه: تهران

  دانشگاه ع.پ. بقيه هللا  – آموزشي
   ٨٢٤٨٣٦١٨تلفن -www.bmsu. ac.ir:  يآدرس اينترنت

 
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -٨
  :شرايط عمومي -١-٨ 

 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  - ١- ١-٨
 عدم محكوميت به محروميت از خدمت دولتي -٢- ١-٨
 عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي -٣- ١-٨
 مخدر اعتياد به مواد عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم -٤- ١-٨
 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پيشينه كيفري  -٥- ١-٨
 ابرهاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برهاي دورهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه -٦- ١-٨

 ا قوانين ارتش ج .ا .
 .راه تحقق اهداف آن و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درقالب اسالمي ايمان به ان -٧- ١-٨
  عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران .  -٨- ١-٨
  :شرايط اختصاصي -٢-٨
 اداره بهداشت ونيروی انسانی درصورت داشتن مجوز ادامه تحصيل از  مجازهاي دانش آموختگان رشته -١- ٢-٨

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

 و يا بيشتر باشد . ١٤بايستي  های مرتبط
نشگاه علوم پزشكي ارتش و تائيد دا هوطصدور مجوز براي شركت در آزمون منوط به هماهنگي نيروي مرب -٣- ٢-٨

   مي باشد.
مرحله مصاحبه برای دقت نمايند این دانشگاه  رشته روانشناسی بالينیمتقاضي ضمناً داوطلبان  -۴- ٢-٨

اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به این رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. لذا 
از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد.  آن دانشگاه، هرفيت پذيرش بظ برابر چندتعداد 

هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت
يا  سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و

   باشد.قبولي نمي
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مدیریت خدمات بهداشتی و پرسنل پایور برای رشته کارشناسی ارشد  حداقل سن خدمتی-۵- ٢-٨
  باشد.می سال ١٥، درمانی

  باشد.اشتغال به تحصيل کليه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-۶- ٢-٨
  نيروي مربوطه و يا هاي آموزشي برعهدهينهتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هز - الف  :ذكراتت

  باشد.خص داوطلب ميش          
  باشد.تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي انتساب (ماموريت) - ب
   .تعهدي در قبال خوابگاه نداردهيچگونه انشگاه د -ج

 -امام رضا(ع) ٥٠١بيمارستان جنب  - خيابان سرهنگ اعتمادزاده - فاطمي غربيخيابان  - آدرس دانشگاه: تهران
    www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   - آموزشي معاونت-٣طبقه  - ساختمان مركزي

  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -٩

جهت  ١٣٩٦- ٩٧حصيلي داوطلبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال ت
دقت درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان متقاضي آكسب اطالعات الزم در رابطه با اين دانشگاه به 

هر براي ظرفيت پذيرش  برابر چندبه تعداد اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و نمايند 
خواهد شد. اين افراد پس از انجام  اعالم آموزش پزشكي جشاز طريق سايت مركز سن ،رشته آن دانشگاه

طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند  و هاي عموميو بررسي صالحيت مصاحبه
  باشد.نميقبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا افراد الزم به توضيح است معرفي اين  شد.

  الم و التزام عملي به احكاماعتقاد به دين مبين اس -١-٩
  اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي -٢-٩
  عدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني -٣-٩
  نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر -٤-٩
  دانشگاهپايبندي كامل به ضوابط و مقررات  -٥-٩
عتقاد و التزام عملي به حجاب برتر(چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در ا -٦-٩

هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه خصوص صالحيت
  دانشگاه خواهد بود. صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد هسته گزينش

 دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً  -٧-٩
  خوابگاه استفاده نمايند.ازتواننددر صورت وجودظرفيت مازاد خوابگاهي وباپرداخت قيمت تمام شده مي

  دانشگاه شاهد - روي حرم مطهرحضرت امام خمينيروبه - مق ابتداي آزاد راه تهران،- تهراندانشگاه:  آدرس
  www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :   
 

  ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس: -١٠
از طريق آزمون هاي مورد پذيرش داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته

وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت  ١٣٩٧- ٩٨كارشناسي ارشد سال تحصيلي 
شود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع اجرا ميجهت پذيرش دانشجو در كليه مراحل براي آن دانشگاه 

   تحقيقات الزم بعمل آيد. اب محل تحصيل دقت وشود قبل از انتخباشد. لذا توصيه ميقوانين آن دانشگاه مي
  متعاقباً اعالم خواهد شد. سایر ضوابط این دانشگاه 

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

   دانشگاه تربيت مدرس - ل آل احمدهاي چمران و جالتقاطع بزرگراه –تهران  آدرس:
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  (با شهریه) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -١١

هاي مورد پذيرش از طريق آزمون داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته
وزارت بهداشت در كليه مراحل  دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون ،وزارت بهداشت ٩٧ كارشناسي ارشد سال

اجرا  پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو مي پذيرش دانشجو در واحدهاي مختلف اين دانشگاه
باشد. لذا تابع قوانين آن دانشگاه مي (از جمله هزينه دوره تحصيل) يشود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلمي

   بعمل آيد.از آن دانشگاه تحقيقات الزم  حصيل دقت وشود قبل از انتخاب محل تتوصيه مي
  
  (با شهریه) های علوم پزشکیمازاد بر ظرفيت دانشگاه دوره و  پردیسپذیرش در  -٢١

هاي علوم پزشكي توجه نمايند بهنگام انتخاب دانشگاهمازاد  و یا دوره پردیسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 
ها بصورت پذیرش در این دانشگاه .را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلتهرش يست كدبامحل تحصيل مي

  باشد.پرداخت شهریه می
ها به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه و هزینه تحصيلضوابط ، جهت كسب اطالعات الزم از شرايط -١-١٢ 

از دانشجويان براي سط دانشگاه داوطلبان دقت نمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه تو .شودمراجعه 
لذا داوطلب موظف به پرداخت شهریه و رعایت تعهدات مالی گردد. هزينه دريافت ميهاي تحصيلي، تامين هزينه

    باشد.می
اختيار  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، ۵٠كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته -٢-١٢

تواند داوطلب مي ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.هده دانشگاه برگزار كننده ميبه ع و دوره تشكيل كالس
   شركت نمايد. ٩٨مجدداً در آزمون سال 

ها(با پرداخت شهریه) دانشگاهیا دوره مازاد در پردیس  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -٣-١٢
(تغيير رشته  کرده و نمره قبولی را کسب نمایندشركت نظر رشته مورد بايست در آزمون ورودي باشند، ميمي

  . باشد)امكان پذير نمي
  
  ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان : -٣١

داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و 
درصورت احراز شرايط نامه مربوطه آيينبايست پس از مطالعه ورودي، مي بدون آزمونو  با آزموني آموزش پزشك

   اقدام نمايند. دستورالعمل هاي بعدي اين مركزو  هااطالعيه مطابق باالزم،
  سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جهت مطالعه آيين نامه: 

    http:// gta.behdasht.gov.irها/نامهها و آيينامههاي استعداد درخشان/بخش ننامه/آيين
  ٢١/١٠/٨٩مصوب  -و استعداد درخشان به مقاطع باالتر نامه "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازآيين

بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی می واجد شرایط، ورودي بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  -١-١٣
  .، ثبت نام کنند٩٧ون طی اسفند ماه سال متقاضی شرکت در آزم

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

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

همين  ٣- ٨بر اساس بند  تش و علوم بهزیستی) واجد شرایط استفاده از این آیين نامه هستند. البتههللا، اربقيه
 ٣ی  ماده -ز-ه-های جمطابق بندهای گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که التحصيالن رشتهنامه فارغآیين
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 ٣توانند از تسهيالت ماده یمذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیين نامه م آیين نامه

  مند شوند. (شرایط با آزمون) بهره
و   بایست همزمان با سایر داوطلبان عادیمی، ورودي بدون آزمونمتقاضيان سال گذشته، همانند  -٢-١٣

محل خود اقدام نمایند. رشته ، نسبت به انتخاب  ١٧/٥/٩٧لغایت  ١٤/٥/٩٧تاریخ از  متقاضيان با آزمون
  کد رهگيری جهت مراحل بعدی دریافت کنند. زم است ثبت نام را انجام داده و بنابراین ال

باشند و بعبارتی این افراد فقط در زمان یاد شده برای کليه داوطلبان عادی مجاز به انتخاب رشته محل می
  شد.متعاقبا فقط از طریق دانشگاه معرفی خواهند شد و سامانه برای انتخاب رشته محل غير فعال خواهد 

بایست هنگام تکميل فرم ثبت نام بند مربوط به می واجد شرایط، ورودي بدون آزمونو  با آزمونمتقاضيان  - ٣-١٣
باشم" را انتخاب کنند. بدیهی است در صورت عدم "متقاضی ثبت نام با استفاده از شرایط استعداد درخشان می

  باشد. انتخاب، مسئوليت عواقب بعدی به عهده داوطلب می
از  بایستمی ،واجد شرایط پس از ثبت نام طی اسفند ماه و انتخاب رشته محل در زمان مقررمتقاضيان - ٤-١٣

دانشگاه  به جهت انجام مراحل مربوطه و معرفي،همراه مدارک مورد نياز،  به ١٤/٥/٩٧لغایت  ١/٥/٩٧تاريخ
 ٢٣/٥/٩٧لغایت  ١٤/٥/٩٧ تاريخ محل تحصيل خود مراجعه نمايند تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنها از

از سوي دانشگاه بصورت تایيد عدم و یا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفیاقدام نمايد. بديهي است در صورت 
مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي نبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  زمان مقرر،تاریخ و اينترنتي طي 
  گيرد.را بعهده نمي

  : بدون آزمونجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان متقاضيان وا - ٥-١٣
در آزمون توانندمی ،صورت تمايلدر کنند. کارت ورود به جلسه را دریافتکرده ودر آزمون ثبت نام ابتدابایدالف:  

  زمان تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند. همانندسایرداوطلبان در بایدولی د. کننشركت ن
توانند همانند ساير داوطلبان عادي (بدون استفاده از آئين نامه مذكور) با شرايط عادي مي ،در صورت تمايل ب:  

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

در صورتيكه با شرايط عادي در  بدون آزموندرخشان متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد  - ٦-١٣
با رشته انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد آزمون لزومي ندارد رشته امتحاني  ،کنندآزمون شركت 

این افراد در زمان انتخاب رشته محل، مجاز به انتخاب در هر دو حالت عادی و استعداد  درخشان، يكسان باشد.
  بود. درخشان خواهند

-(كه در آزمون شركت مي بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  - ٧-١٣

همانند ساير داوطلبان نيز براي شرايط عادي در سهميه آزاد عالوه بر این سهميه، دقت نمايند  آزمون بانمايند) و 
  عادي مورد سنجش واقع خواهند شد.

 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونط استفاده از سهيمه استعداد درخشان متقاضيان واجد شراي - ٨-١٣
باشند (جدول بر اساس جدول پذيرش ميدر رشته انتخابی این سهميه  های مورد پذیرشی رشته محلکليه

جد گردد). بديهي است در هر دانشگاهي اولويت پذيرش با دانشجوي وامتعاقباً از طريق همين سايت اعالم مي
دانشگاه يك نفر باشد، دانشجوي واجد استعداد درخشان باشد. لذا اگر ظرفيت مازاد شرايط آن دانشگاه مي

شرايط و در اولويت همان دانشگاه پذيرفته خواهد شد و اگر ظرفيت بيش از يك نفر باشد حداقل يك نفر از 
هد شد. شايان ذكر است اولويت بندي بين ها پذيرفته خوادانشجويان واجد شرايط و در اولويت از ساير دانشگاه

دانشجويان برمبناي امتياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل 
  تحصيل، محاسبه خواهد شد.
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آیين نامه  ورود بدون آزمون ٢ماده  -٢- ٨موضوع اصالحيه بند  ٢۴/٣/٩۵- ١١٧٩/۵٠٠ابالغيه بر اساس  - ٩-١٣
دانشجوی ممتاز هر رشته تحصيلی مجاز است فقط در مقطع باالتر رشته همنام به دامه تحصيل... :" تسهيل ا

تحصيل بپردازد و در صورتيکه در مقطع کارشناسی ارشد،رشته همنام رشته تحصيلی مقطع قبلی وجود نداشته 
در این صورت شرکت  شود.سهميه پذیرش با آزمون تبدیل می %٢٠بدون آزمون حذف و به  %١٠باشد، سهميه 

  " نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود. %٩٠در آزمون و کسب حداقل 
بایست مفاد ابالغيه مذکور را لذا داوطلبان می گردد.اجرا می ٩۶ سالاز آزمون گزینش بر اساس این ابالغيه،   

به معاون محترم  ٧/٩/٩۵ –/د ١١۶/۵١٩های همنام طی نامهی رشتهرعایت نمایند.الزم به توضيح است اسام
  های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است.   آموزشی کليه دانشگاه

- دانش آموختگان استعداد درخشان دورهباشد، سال کار بالينی الزامی می ٢هایی که سابقه در رشته -١٠-١٣

واجد  ٩٧سال سابقه کار بالينی خود، برای آزمون سال  ٢ذراندن های گذشته که طبق ضوابط آن دوره پس از گ
برای ) از شرط الزام رشته همنام ٩٧و  ٩۶دوره پذیرش (سال  ٢برای اند، ها شدهشرایط شرکت در این رشته

الزم به ذکر است از  .طبق روال گذشته عمل می شود ن دانش آموختگانمعاف بوده و برای ای ورود بدون آزمون
   ها اجرا خواهد شد.برای کليه رشته ٩- ١٣و بعد از آن، ابالغيه و نامه مندرج در بند  ٩٨سال  آزمون

ها در تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -١- ١٣براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند  -١١-١٣
باشد. به عبارتی می میالزا دوسال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی) ارائه ١(مطابق جدول شماره 

داوطلبان لذا باشند. ها نمیمجاز به انتخاب این رشتهافراد بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل از دوره کارشناسی 
متقاضی ادامه که  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"مشمول استفاده از آئين نامه 

اده از شرایط آئين نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله حق استفهستند،ها رشتهاین تحصيل در 
  باشد.محفوظ میبرای آنها همان سال، آزمون براساس ضوابط 

های علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسهيالت استعداد به تحصيل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی   -١٢-١٣
 باشند.نمیدرخشان 

شدگان هرگونه تغيير رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصيالت سامی پذیرفتهپس از قبولی و اعالم ا -١٣-١٣
  باشد.تکميلی ممنوع می

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

 ٣٠/١١/٦٩تاريخزمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از  کنندداوطلبان دقت 
پذيرد. و از تاريخ صورت مي //:sanjeshp.ir httpبصورت اينترنتي از طريق سايت  قطف ٣١/١٢/٦٩لغایت

توانند نسبت به تصحيح و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. ثبت نام كنندگان مي ٢٨/١/٩٧لغایت  ٢٦/١/٩٧
راهنما،  كامل دفترچه، داوطلبان بايستي بعد از مطالعه ونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نامر گبراي جلوگيري از ه

  فرم ثبت نام را تكميل نمايند. 
الزم به ذكر است اين وزارتخانه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي جهت تماس تلفني و يا هرگونه اطالع رساني 

  درک و یا ...) ندارد.داوطلب را (به هر دليل از جمله نقص م بهانفرادی 
  مدارك مورد نياز:

د. در صورت کننباشند كليه مدارك مورد نياز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحيح ارسال داوطلبان ملزم مي
. نظر به اینکه کليه مدارک ي داوطلب خواهد بودنادرست بودن، مسئوليت عواقب بعدي به عهده ،ناخوانا ،ناقص

د مدرک تحصيلی، مدرک نشان دهنده وضعيت طرح نيروی انسانی، مدرک نشان دهنده سابقه کار، مورد نياز مانن
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از اعالم  گرددلذا تأكيد مي مدرک نظام وظيفه و ... متعاقباً پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد،
ش در آزمون درصورت هرگونه مغایرت خودداری شود. پس از پذیر غير واقعيغير مرتبط و ارسال هرگونه اطالعات  و

جلوگيری شده و طبق ضوابط با متخلف ادامه تحصيل با ضوابط اعالم شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 
واجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون و مبنی بر  را بنابراین داوطلبان دقت کامل خواهد شد.برخورد 
 . مبذول نماینددر رشته مورد نظر را  پذیرش

  )باشد.  ١٠٠-٣٠٠ kbبايست حجم هر يك از مدارك ميمدارک مورد نياز برای ثبت نام عبارتند از : (
 ٣٠٠* ٤٠٠  در ابعاد مربوط به سال جاري بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر، ٣*٤ اسكن يك قطعه عكس-١

   ٢٠- ١٠٠ kbو حداكثر حجم    jpgپيكسل با فرمت 
  ه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر)اسكن اصل شناسنامه (صفح -٢
  اسكن اصل كارت ملي(هر دو سمت آن) -٣

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

شود شود، لذا توصيه میت نام درج می: نظر به اینکه کليه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثب٢تذکر 
  داوطلب کنترل شود. توسط  ،از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کليه مدارک و بخصوص عکس

: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دليل (اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق ٣تذکر 
  متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد. عکسهای ذخيره شده فرد دیگر و ...) فرد بعنوان 

  
  
 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د
  
  اطالعات ضروری پيش از ثبت نام :-١
   اي برگزار خواهد شد.ها به صورت يك مرحلهدر كليه رشته ٧٩آزمون كارشناسي ارشد سال  -١-١
ها و در دانشگاه وده و پس از پذیرفته شدنشرکت نم وزارت بهداشت ٦٩آزمون سال کسانی که در  -٢-١

اند، به دليل محروميت یک ساله حق ثبت نام ننموده و یا انصراف داده مراکزی که تحصيل در آنها رایگان بوده،
شرکت در  این آزمون را ندارند. درصورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هئيت 

  .ها معرفي خواهد شدت آزمونبدوي رسيدگي تخلفا
درصورت عدم ثبت نام یا  پردازمراکز پذیرنده شهریه ٩٦سال شدگان پذیرفته ،اتالزم به ذکر است براساس مصوب

و مجاز به شرکت در این  نبودهبعبارتی مشمول محروميت یکساله  ا دارند.ر ٩٧حق شرکت در آزمون  ،انصراف
  آزمون هستند. 

و تبصره آن  ١- ٣و از فرصت یکبار خود طبق بند بوده اجباری طرح نيروی انسانیکسانی که مشمول  -٣-١
-فارغ ١/١١/٩٥بعبارتی فقط افرادی که بعد از تاریخ باشند. در این آزمون نمی مجاز به شرکت اند،استفاده نموده

     .دباشنمی ٩٧اند مجاز به شرکت در آزمون سال شرکت نکرده ٩٦التحصيل شده و در آزمون سال 
در دو تواند باتوجه به مدرک کارشناسی (و یا باالتر) شرایطی فراهم شده که داوطلب می آزموناین در  -٤-١ 

های امتحانی در قالب چهار گروه مشخص رشته ٢شرکت نماید. درجدول شماره  امتحانی (یا مجموعه) رشته
(یا دو ک از چهار گروه و حداکثر دو رشته از هر ی (یا مجموعه) فقط یک رشتهتواند شده است. هر داوطلب می

بعبارتی را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  دو گروه متفاوتاز مجموعه و یا یک مجموعه و یک رشته) 
  باشد.(یا مجموعه) از یک گروه نمیدو رشته مجاز به انتخاب 
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اند که فقط یک دفترچه سؤال برای این ها تجميع و به صورت یک مجموعه امتحانی درآمدهبرخی از رشته -٥-١ 
هر یک از حائز شرایط شرکت در در صورتی که  داوطلب با انتخاب یک مجموعه. خواهد شدمجموعه صادر 

  . دهدهای آن مجموعه امتحان در رشته تواندمی ،مورد نظر از آن مجموعه باشد هایرشته
، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقيقات هزینه ثبت نام الزم است داوطلب پيش از پرداخت - ٦-١

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

  . باشدقابل مسترد نمیدو گروه، مبلغ واریز شده هر 
لذا پس از  .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب مي -٧-١

مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات و مدارك خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد 
مشکالت آن به  و باشدبدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... مورد پذيرش نمي ايجاد شده

  .باشدعهده داوطلب می
دهنده (از قبيل مدارک نشان نظر به اینکه کليه مدارک مورد نياز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب -٨-١ 

ده سابقه کار، نظام وظيفه و ...) پس از قبولی و دهنوضعيت طرح نيروی انسانی، مدرک تحصيلی، حکم نشان
نسبت به اوطلب اخذ خواهد شد، بنابراین د ندههنگام ثبت نام  توسط دانشگاه پذیرپذیرش داوطلب در آزمون، به 

بدیهی است مسئوليت عواقب بعدی به عهده خود مبذول نماید. دقت الزم را در فرم ثبت نام  درج اطالعات صحيح
هنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جهت ثبت نام در دانشگاه، منجر به لغو و هرگونه مغایرت به داوطلب بوده

  محروميت یکساله از شرکت در آزمون سال بعد خواهد شد. مشمول همچنين و گردد قبولی فرد پذیرفته شده می
، قبولي و آزمونبرگزاري قبل و بعد از ( يك از مراحل هيچ در ،آزموندر پس از انتخاب رشته و ثبت نام نهایی  -٩-١

  باشد.پذير نميامكانامتحانی (یا مجموعه امتحانی) تغيير رشته تحصيل) 
بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز جهت شركت در آزمون مي بورسيهدانشجويان غير ايراني  -١٠-١ 

  خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت نمايند.
 ،ها و نحوه پذيرشبايست از شرايط و ضوابط شركت در آزموننام ميتبعه خارجي قبل از ثبت داوطلبان -١١-١

  .نام اقدام نماينداطالعات الزم را كسب و سپس نسبت به ثبت
لذا کسانی که بعد از تاریخ مذکور  ،بایست فارغ التحصيل شوندمی ٣١/٦/٩٧نظر به اینکه داوطلبان تا تاریخ  -١٢-١

     باشند.ل خواهند شد مجاز به شرکت در آزمون نمیفارغ التحصي
 ٢سابقه  کنند دقت سال سابقه کار الزامی است، ٢که ارائه هاي امتحاني متقاضيان شركت در رشته -١٣-١

هرگونه كسري  . باشدهاي باليني و بيمارستاني الزامي ميدر بخش سال كار باليني با مدرك كارشناسي
هاي باليني . اگر اين سابقه در بخشل اعالم شده قابل پذيرش نخواهد بودسا٢خدمت باليني از مدت 

بيمارستان خصوصي و يا مربوط به گذراندن دوره طرح نيروي انساني در بيمارستان باشد قابل قبول خواهد بود. 
دمتي فوق توجه به لزوم سابقه خ داوطلبان واجد شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان دقت نمايند با

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

  باشد. سوابق خدمت در مراكز غيرباليني،يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تاييد نمي -١   
  سال سابقه كار باليني را داشته باشند .٢حداقل   ٣١/٦/٩٧بايست تا تاريخ واجدين شرايط مي -٢   

های باتوجه به اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی داوطلبان رشته -١٤-١
 -ایحرفهمهندسی بهداشت -پزشکیوری تصویربرداریآفن -پزشکیفيزیکمجموعه  -ارگونومی
مجاز به  مواد)زیست(مهندسی پزشکی  -)(بيوالکتریکمهندسی پزشکی -محيطاشتبهدمجموعه 

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

 باشد.ممنوع می
 
 

  های مجازبرای رشتهماشين حساب های مجاز

  مدل نام ردیف

١  CASIO کاسيو FX 3600  

٢  CASIO  کاسيو  FX 82 MS  

٣  CASIO  کاسيو  FX 991 MS  

٤  CASIO کاسيو FX 82 ES  PLUS  

٥  CASIO کاسيو FX 991 ES  PLUS  

٦  SHARP   شارپ EL 531 WH  

٧  PARS HESAB 4600 پارس حساب PLUS II  

٨  CITIZEN سيتيزن SR 135 N  

 
 
  :ثبت نام  فرایند - ٢ 

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

  مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس صرفاً به سايت معتبر افت كليه اطالعاتدريو همچنين  ثبت نام
http://sanjeshp.ir .مراجعه شود  

ریال  ٥٠٠٠مبلغ و هزار ریال)  شصت و سيصدلایر ( ٣٦٠٠٠٠لغ مب برای هر گروه امتحانی هزینه ثبت نام -٢-٢
ت. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش اس پيام کوتاه آزمون(پنج هزار ریال) جهت ارسال 

پرداخت هزينه  به هاي مركزسنجش آموزش پزشكي) نسبتپزشکی (پيوند الكترونيكي هزينه ثبت نام آزمون
  . باشدوجه پرداختی به هيچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نمايد شركت در آزمون

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میاضی شرکت در دو گروه امتحانی میداوطلبی که متق -٣-٢
رشته دوم  از یکی از سه گروه باقيمانده پرداخت نماید. - پرداخت هزینه- ٢رشته اول از یک گروه - پرداخت هزینه-١

 ٢قتصاد بهداشت را از گروه و رشته ا ٣رشته امتحانی) از گروه  ١٠بعنوان مثال : فردی که مجموعه پرستاری (با 
  را پرداخت نماید.  لایر هزار )  و پنج شصت و سيصدلایر ( ٣٦٥٠٠٠ لغ بار مب٢بایست انتخاب نموده می

گزینه مربوط به وضعيت پرداخت الکترونيکی را انتخاب و وارد صفحه  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی، -٤-٢
پرداخت برای رشته اول از یک گروه انجام شده و کليد تأیيد نهایی  شود. در این مرحله،پرداخت الکترونيکی می

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

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

باشد نيازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس از اتمام در صورتيکه داوطلب فقط متقاضی یک رشته از گروه می
  برای رشته اول گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید. مرحله اول
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درصورتيکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکميل کليه مراحل، از فرم ثبت نام نهایی نيز پرینت  -٥-٢ 
قدام نماید. در این حالت از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اگرفته باشد ولی متعاقباً تصميم به انتخاب رشته دوم می

  به انتخاب رشته دوم و پرداخت همزمان هزینه کرده و کليه مراحل را تا تأیيد نهایی انجام دهد. 
به بایست فرم ثبت نام خود را پس از اتمام مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب می -٦-٢

  تکميل کند. شرح زیر 
  باشد: قسمت می ٥فرم ثبت نام دارای 

اسکن که قبالً مدارک با تکميل فرم، همزمان بایست می .ایمشخصات شناسنامهت اول شامل سمق -الف
  بصورت اینترنتی ارسال شود.  باشدمی شده و آماده

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

شرایط اختصاصی دفترچه  -٥با مطالعه دقيق بند در این قسمت  .ایمشخصات سهميهوم شامل قسمت س -ج
  گردد. مینوع سهميه آزاد و رزمنده و ... تکميل راهنمای ثبت نام، 

 ،باشد: شامل مقطعمی مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانیقسمت چهارم شامل  -د
 وضعيت نظام و ظيفه و انتخاب رشته امتحانی مورد نظر، و... و پایان تحصيلو دانشگاه محل تحصيل، شروع  رشته

  آن دقت به عمل آید.  و تکميل که در انتخاب باشدمی
و زدن کليد ثبت  تا انتهاثبت نام پس از تکميل فرم .  کدرهگيری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -هـ

شود. که این مرحله به منزله ثبت نمایان میرقمی  ١٦هگيری دریافت کد رجدول  ، قسمت پنجم مربوط بهنهایی
  .باشدنام بوده و اخذ پرینت از فرم نهایی ثبت نام الزامی می

همان  بايست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي درداوطلب مي -٧-٢
كميل فرم ثبت نام اينترنتي، الزم است كليه مدارك بر حسب به ت د. لذا قبل از شروعآدرس فوق الذكر اقدام نماي

قيد شده  "مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون - جبند "را که در  مورد و حجم مورد نظر
 E.mail. الزم به توضيح است كه هيچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و نمایدآماده 

باشد كليه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل خذ نخواهد شد. لذا داوطلب ملزم ميا
مربوطه و در محل تعيين شده به صورت اينترنتي ارسال نمايد. كساني كه مدارك خود را ارسال ننموده يا ناقص و 

   .از آن از روند آزمون حذف خواهندشديا ناخوانا و يا نادرست ارسال كنند در هر مرحله از آزمون و بعد 
 - بيرجند - بندرعباس- بوشهر  - ايالم -اهواز - اصفهان -  اروميه -  دبيلار -اك ارها در شهرهاي آزمون كليه رشته -٨-٢

 كاشان – قم – قزوين - شهركرد - شيراز - سنندج - سمنان  - ساري- زنجان - زاهدان - رشت -خرم آباد – تهران -تبريز
محل رديف  شود . لذا داوطلب بايد دربرگزار مي يزد و ياسوج - همدان -  مشهد  –گرگان  - رمانك - كرمانشاه - 

محل  د.کنيكي از شهرهاي فوق را بعنوان محل حوزه امتحاني جهت شركت در آزمون انتخاب  ،نامفرم ثبتامتحان 
   د.باشد و هيچ ارتباطی به محل تحصيل ندارآزمون مجزا از دانشگاه محل تحصيل می

پس از اتمام مرحله ثبت نام و ویرایش، به هيچ عنوان محل حوزه امتحانی تغيير نخواهد  بسيار مهم:
  کرد.

بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايد. الزم است به هنگام تكميل مي ٩٧داوطلب آزمون كارشناسي ارشد  -٩-٢
ثبت نام و ارسال مدارك بصورت همزمان (در فرم ثبت نام و ارسال مدارك دقت الزم بعمل آيد. پس از تكميل فرم 

شود. محل تعيين شده) و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رهگيري صادرمي
از فرم ثبت  نسخه چاپ شدهنام و گرفتن تأييديه صدور كد رهگيري، داوطلب موظف است پس از تكميل مراحل ثبت

(تصویر کليه مدارک ارسالی در انتهای فرم ثبت نام درج زمون  نزد خود محفوظ نگه دارد.نام را  براي مراحل بعدي آ
  شده است. لذا برای اطمينان از ارسال مدارک به این تصاویر دقت شود)
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الزم به ذكر است دريافت كدرهگيري به منزله ثبت نام اوليه و ارسال اطالعات و تصوير مدارك 
اشد و به هيچ عنوان مجوزي جهت شركت در جلسه آزمون و يا باسكن شده از سوي داوطلب مي

  شود.تاييد اطالعات يا مدارك ارسالي وي محسوب نمي
  فرآیند بعد از آزمون : -٣
به منظور آگاهی داوطلب محل تحصيل، پيش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -١-٣

    گيرد.در اختيار داوطلب قرار می ،ئز نمره کتبیاحکارنامه اوليه  از وضعيت علمی خود
براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب الزم، به اندازه چند برابر ظرفيت پذیرش تعدادی از  -٢-٣

بایست در زمان مقرر تعيين داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل تحصيل خواهند شد. لذا داوطلبان مجاز می
محل در مهلت محل تحصيل خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم انتخاب رشتههشده نسبت به انتخاب رشت

و  تعيين شده به منزله انصراف از این مرحله بوده و متعاقباً برای این افراد که مجاز به انتخاب شده و عمل ننموده
  باشد. اند، اقدامی ميسر نمییا بنا به دالیلی از این مرحله جا مانده

بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام آزمون و کارنامه اوليه صرفا ت شركت در صدور كار -٣-٣
و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معني تائيد شرايط، مدارك و اطالعات  گيرددرج شده انجام مي

  باشد. اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي
در هر مرحله از آزمون(برگزاری،پذیرش نهایی،حين تحصيل) در صورت مشاهده مغايرت در اطالعات مندرج  متعاقباً 

نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا در فرم  ثبت
آموزش پزشكي اقدام الزم  بعمل توسط مركز سنجش ، ارسال اسكن مدرك غيرمرتبط در محل تعيين شده

  ).و تحصيل خواهد آمد(از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش
بر محروم شدن فرد در هر عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  

گيري معرفي رت متبوع تصميممرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزا
  خواهد شد.

  های بعدی اعالم خواهد شد.ها و فرآیند انتخاب محل تحصيل، متعاقباً در اطالعيهظرفيت پذيرش دانشگاه -٤-٣
ها و محل تحصيل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کليه دانشگاهداوطلب به هنگام انتخاب رشته -٥-٣

محلی رشته را به ترتيب عالقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب نماید و در اولين رشته آنمراکز پذیرنده دانشجو در 
  شود.که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته می

تواند از گروه یک مجموعه علوم بعنوان مثال: فارغ التحصيل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی می
ی پزشکی(بيوالکتریک) را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو رشته مهندس ٣و از گروه شماره  ١آزمایشگاهی 

   های رشته مجاز را انتخاب نماید.تواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در هریک، میآزمون شرکت نماید. 
رساند: پذيرفته شدگان اين رشته شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين ميبه اطالع متقاضيان رشته حشره -٦-٣

ملزم به گذرندان يك دوره كارآموزي تابستاني به مدت شش هفته بصورت عملي در يكي از مراكز  در حين تحصيل
  باشند.تحقيقاتي مراكز بهداشت در جنوب كشور مي

دهند. لذا هاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار ميدانشگاه -٧-٣
بيشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش  داوطلبان جهت دريافت اطالعات

  .پزشكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت 
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  اطالعات ضروری : -٤
اعالم شماره تلفن، آدرس و ایميل توسط داوطلب به منزله هر نوع اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش  -١-٤

بايست فقط از طريق سامانه الكترونيكي مركز سنجش آموزش باشد. لذا داوطلب ميپزشكي نمیآموزش 
  پزشكي اطالعات مورد نياز را كسب نمايد.

 -قسمت تماس با ما – http://sanjeshp.ir  مراتب را به آدرس ،داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال -٢-٤
   .نمايند ارسال

سامانه اینترنتی این مرکز مراجعه به بندی اعالم شده) (عالوه بر زمان مرتببطور  بايستداوطلبان مي -٣-٤
و از کرده  را رؤیتهاي مندرج در همين سايت اطالعيه ،نمایند تا درصورت وجود هرگونه تغيير یا اعالم مورد جدید

آزمون کارشناسی ارشد فقط همين  به طوربمرد ارجع اعالم موکليه موارد آگاهی یابند. نظر به اینکه تنها م
  باشد، لذا الزم است داوطلبان این سامانه را مرتب رؤیت نمایند.سامانه اینترنتی می

...  كيف، ساك وهرگونه يادداشت و برگه،  وسایل الکترونيکی، پيجر،، حساب ، ماشينآوردن تلفن همراه  -٤-٤
  اشد . بدر جلسه آزمون ممنوع مي

 انگليسي شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطح كهها بصورت عمومي آزمون زبان در كليه رشته -٥-٤
Upper Intermediat  برگزار خواهد شد.است،  )( متوسط به باال     

  
  فرآیند اعالم نتایج نهایی: -٥
علوم ريزي عالي برنامهمصوب شورايهاي كارشناسي ارشد ناپيوسته بر اساس آئين نامه آموزشي دوره -١-٥

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

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

عالي وضيح است پس از پذیرش قوانين مربوط به جابجایی، انتقال و ميهمانی براساس مصوبات شورايالزم به ت
ريزي علوم پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پيگيري از طريق اين مركز برنامه

  خودداري شود. 
ها و در دانشگاهزش پزشكي شركت نموده و در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آمو ٩٧كساني كه سال  -٢-٥

پذيرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه باشد، مراکزی که تحصيل در آنها رایگان می
باشند. بديهي است در صورت محرزشدن عدم نمي ٩٨تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 

لف محسوب شده و به هئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد. رعايت اين امر، داوطلب متخ
پذیرفته شوند مشمول این محروميت  بصورت پرداخت شهریهمراکزی که  ها ودانشگاه البته افرادی که در

  نخواهند بود.
حد درسي ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخيص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن تعدادي وا -٣-٥

  دوره به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز قبل از دوره اصلي باشند.
ها، مركز سنجش آموزش در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفيت دانشگاه -٤-٥

ه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .لذا داوطلبان از هرگونهاي باقيمانده درخصوص جايگزيني ظرفيتپزشكي 
  پيگيري در اين رابطه خودداري نمايند. 
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  ها)ه رشتهيل(ك ٧٩ ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
  

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

  تاريخ  اطالعيه

  ۵/٩/٩۶  در رابطه با آزمون اولين اطالعيه

  ٢۵/١١/٩۶  دادن دفترچه راهنمای آزمون رقرا
 ١٣/١٢/٩۶لغایت ٣٠/١١/٩۶   (همزمان ویرایش امکان پذیر است) ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي

   ٢٨/١/٩٧لغایت  ٢۶/١/٩٧   ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

  ٢٠/٣/٩٧  این اطالعيه درج ميشود)، جدید در صورت وجود موارد (-اطالعيه  
  ١۵/۴/٩٧لغایت  ١٠/۴/٩٧  برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

  ١۴/۴/٩٧و  ١۵  هاي صبح و عصر)برگزاري آزمون (طي نوبت
  ١٧/۴/٩٧  اعالم كليد اوليه 

  ٢٠/۴/٩٧لغایت  ١٧/۴/٩٧  اينترنتي مهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت
  ٣٠/۴/٩٧  اعالم كليد نهايي

   ٣١/۴/٩٧  مرحله اول اعالم کارنامه علمی - يت پذیرشهای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه
  رايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان شواجدزمان مراجعه متقاضيان 

  يلدانشگاه محل تحصبه (با آزمون و بدون آزمون) 
   ١۴/۵/٩٧لغایت  ٩٧/۵/١

   ١٧/۵/٩٧لغایت  ١۴/۵/٩٧  انجام انتخاب رشته محل
  مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 

  به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصيل(با آزمون و
   ٢٣/۵/٩٧لغایت  ٩٧/١۴/۵

   ٢۵/۵/٩٧  )جهت برگزاري مرحله دوم(ارتش -  بقيه هللا -نشگاه شاهد دامتقاضيان  اعالم اسامي
   ٢٨/۵/٩٧  ارتش - بقيه هللا - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرحله دوم

  ١٠/۶/٩٧  کارنامه نهایی –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 
   ١٢/۶/٩٧و  ١٣  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

  

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

رساني فوق الذكر اطالع رساني خواهد : در صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق، مراتب فقط از طريق پايگاه اطالع ١تذكر 
  شد.
- ي فوق: در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد و يا خارج از زمانبند ٢تذكر 

لغايت   ٢۵/١١/٩۶از( نيز هر هفته ،تاريخهاي اعالم شده عالوه برباشند الذكر موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي
        )به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند . ٩٧ماه آبان  پایان

  
  يمركز سنجش آموزش پزشك             
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  ٩٧اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال نمونه فرم ثبت نام
  ایالف:مشخصات شناسنامه

نام
 نام خانوادگي

نام پدر
 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكن اصل كارت ملي كد ملي

جنسيت
تابعيت

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

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

تاريخ تولد

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

 بلی/ خير  نيازمند به منشی

  

  آدرس و مشخصات تماسب:
استان
شهر

آدرس پستي دقيق (شامل منطقه، كوچه و
)پالك

كد پستي
زوماً شماره پاسخگو باشد.لتلفن ثابت

د. باش پيام ، دریافت کننده رکز سنجش آموزش پزشکیاز م لزوماً شماره پاسخگو باشد. و در صورت نياز به ارسال پيامکتلفن همراه
در هر زمان این شماره تغيير پيدا کرد حتماً به مرکز سنجش ارسال شود. 

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

بل قبول خواهد بودطریق این ایميل قا
........ @......

  

  ايمشخصات سهميهج:

نوع سهميه

شامل : ١-آزاد
ادیع- ١- ١   
ارتش (پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگاه)- آزاد- ١- ٢   

اه)بقية هللا(پرسنل رسمی نيروهای مسلح و متقاضی تحصيل در رشته های این دانشگ- آزاد - ١- ٣   
 )استعداد درخشان با آزمون( اضافه بر ظرفيت- آزاد- ١- ٤   
استعداد درخشان بدون آزمون( اضافه بر ظرفيت) - آزاد - ١- ٥   

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

 / ایثارگران  اننوع سهميه رزمندگ

  حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیت
 

  شامل:   %٢٥رزمندگان و ایثارگران -١
  رقمی ١٢رهگيری با کد- %٨٠با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-١
  با کد ملی (مراجعه به جهاد کشاورزی)  -  %٨٠با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-٢
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب -فرزند شهيد -٣
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  يدهمسر شه-٤
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز -٥
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٦
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥فرزند جانباز -٧
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥همسر جانباز -٨
  با کد ملی - %٧٠اب با حد نص - آزاده-٩

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

  زمنده نام و نام خانوادگی خود فرد ر
 کدملی خود فرد رزمنده 

/ درصد جانبازي /مدت مدت رزمندگي
   آزادگي

 مقطع مشخص شود - در صورتيکه از این سهميه قبال استفاده شده قيد شوددریا ایثارگران دگاناستفاده از سهميه رزمن
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  ساير مقاطع طي ساليان گذشته
 ی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایرآزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسدر مقطع

  كد ايثارگري
و ، ایثارگران (مخصوص متقاضيان رزمندگان 

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

 )٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٠١(به عنوان مثال:      ١ با پيش کد ستاد کل نيروهای مسلح - ١
 )٣٢٠٠٣٦٥٧٣١٥٩(به عنوان مثال:                                  ٣ با پيش کد ارتش - ٢
 )٤٢٠٥١٢٠٠٢١٨٣(به عنوان مثال:                   ٤ با پيش کد سپاه پاسداران - ٣
 )٥٠٤١٢٢٠٠٣٨٨٣(به عنوان مثال:            ٥ با پيش کد نيروی مقاومت بسيج - ٤
 )٩١٩٩٥٤٦٣٨٥٦١(به عنوان مثال:                  ٦ با پيش کد وزارت دفاع - ٥
  )٧٨٢١٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:                                 ٧با پيش کد ناجا  -٦

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

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

 )  مسلح
  بلی/خير

 مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی تحویل مدارک

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

  ارتش
تذکر مهم: خود داوطلب باید جزء نيروهای 

 مسلح باشد

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

 .متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاه ع
)تش ميباشم (ویژه پرسنل پایور ارتشار.پ

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

  
  ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

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

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

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

  تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 

 ١دفترچه راهنمابر اساس جدول شماره یک مجازمقطع قبلي) رشته تحصيلي(
  –در صورتيکه مدرک تحصيلی دیگری دارید.  (

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

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

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

 است)درج شده ٤های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه
 

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

)٣١/٦/٩٧يا تا٢٩/١٢/٩٦التحصيل / ترم آخر (تا: فارغوضعيت تحصيلي
 صحيح - قبلي معدل كل مقطع

 اعشار - معدل كل مقطع قبلي 

 : وضعيت نظام وظيفه

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

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

 دفترچه  ١از جدول شماره  ١ نام رشته امتحاني

 دفترچه ١از جدول شماره   ٢ نام رشته امتحاني

 دفترچه ٥از جدول شماره حوزه امتحانی

 بله /خيرشرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتيجه آزمون در سال 

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

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

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

 پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان
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معافيت از طرح،داراي-بام،تاكنون شروع نكرده - الف:  وضعيت طرح نيروی انسانی
كنم، باً شروع ميدوره را متعاق- هدر حال گذراندن طرح، - د، ٣١/٦/٧٩اتمام طرح تا -ج
 در حال حاضر دانشجوي ترم آخر -وداراي پايان طرح،  - ن

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 تاریخ شروع دوره طرح
 تاریخ پایان دوره طرح

  شد)سال از فارغ التحصيلی نگذشته با ٢با آزمون (بيش از - ١  متقاضی استفاده از شرایط استعداد درخشان
 سال از فارغ التحصيلی نگذشته باشد) ١(بيش از  بدون آزمون- ٢

  مخصوص دانشگاههای علوم پزشکی - دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسی
  رشته مورد تقاضا برای استعداد درخشان بدون آزمون

  
  هـ:اطالعات کد رهگيری و ثبت نام

رقمي  ١٦كد  کد رهگيری  

  تاریخ ثبت نام

  مساعت ثبت نا

  
  به دقت مطالعه نمایم. ،  ٩٧و همچنين اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه   اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام

ت وجود هر گونه مغايرت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكميل نموده و در صور
یا حتی پذيرفته شدن  یا ارسال نکردن مدارک (حتی اسکن ناخوانا)، مسئوليت آنها به عهده اينجانب خواهد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و

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

  مي پذيرم
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 های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره 
  ٩٧کارشناسی ارشد سال

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

ف
دی

ر
  

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه  مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش  رشته امتحاني

  آموزش بهداشت  ١
١٠١  

ــوم اجتمــاعي؛ روانشناســي؛  كارشناســي بهداشــت عمــومي؛ عل
علوم تربيتي؛ پرستاري؛ مامائي؛ بهداشت محــيط؛ بهداشــت حرفــه 

؛ اي؛ مــديريت خــدمات بهداشــتي درمــاني؛ هوشــبري؛ اتــاق عمــل
  سالمت (مدارك پزشكي)فناوري اطالعات 

)؛ ٥/١)؛ روانشناســي(٣آموزش بهداشت و ارتقاء ســالمت (
)؛ زبـــان ٥/١)؛ جامعـــه شناســـي (٢عمـــومي ( بهداشـــت
  )٢عمومی(

  آمار زيستي  ٢
١٠٢  

 كليه كارشناسي هاي علــوم پزشكي؛كارشناســي آمــار؛ رياضــي ؛
 دكتــراي حرفــه و*؛ دكتري عمومي گــروه پزشــكي علوم كامپيوتري
  اي دامپزشكي

)؛ روشـــهاي ٢)؛ آماررياضـــي واحتمـــال(١رياضـــي عمـــومي(
آماري(شـــــامل طـــــرح آزمـــــايش ها،رگرســـــيون، نمونـــــه 

  )٣) زبان عمومی(۴گيري؛آمارناپارامتري)؛ (

  اپيدميولوژي  ٣
١٠٧  

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي ؛ كارشناسي انگل شناســي 
 و*؛ اداره امــور بيمارســتانها ؛ و دكتــراي عمــومي گــروه پزشــكي 

  ي حرفه اي دامپزشكي، دكترا

ـــدميولوژي ( ـــاني اپي ـــار زيســـتي(٥/٢مب ـــدمات آم )؛ ٢)؛ مق
)؛  ٢)؛ اپيـــدميولوژي بيماريهـــا (٥/١اصـــطالحات پزشـــكي (

  )٢)؛ زبان عمومی(٢بهداشت عمومي (

  اتاق عمل  ٤
  كارشناسي در رشته هاي اتاق عمل؛ پرستاري و هوشبري  ١٠٨

ای داخلــی )؛ بيماریهــ٣اصول و عملکرد فرد سيار و اسکراب(
)؛ ٣)؛ تکنولوژی جراحی درجراحی های مختلف(٢و جراحی(
ـــاتومی( ـــی ریـــوی(١آن )؛ زبـــان ١)؛ بيهوشـــی واحيـــاء قلب
  )٢عمومی(

٥  
اعضاي مصنوعي 

  و وسايل كمكي
١٠٩  

ــــز (  كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي ــــك (٤ارتزوپروت ــــوژي و بيومكاني ــــه و ٢)؛ كينزيول )؛ معاین
  )٣؛ زبان عمومی()٢) ؛ ارتوپدي(٢ارزیابی(

۶  

اقتصاد بهداشت 
١١٠  

گرايش توسعه  ٢( با 
بهداشت و 

درمان؛سياستگذاري 
و برنامه ريزي 

  بهداشت و درمان) 

كارشناسي در يكي از رشــته هــاي گــروه پزشــكي؛ اقتصــاد؛ علــوم 
مديريت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ حســابداري؛  اقتصادي؛

ي پزشــكي؛ دكتــراي جامعه شناسي ؛ علــوم اجتمــاعي ؛ مهندســ
؛ مهندســي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي *عمومي گروه پزشكي

صـــنايع؛ كارشناســـي و كارشناســـي ارشـــد (داروســـازي خـــارج از 
  كشور) 

)؛ ٣)؛ اقتصـــاد ســـالمت(٢)؛ اقتصـــاد كـــالن(٢اقتصـــاد خـــرد(
)؛ رياضــي و ٢سازمان ومديريت خدمات بهداشــتي درمــاني(

  )٣)؛ زبان عمومی(٣آمار حياتي (

  گونوميار  ٧
١١١  

دانش آموختگان دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي رشــته هــاي 
ـــي؛  ـــدي فن ـــوتراپي؛ ارتوپ ـــاني؛ فيزي ـــه اي؛ كاردرم ـــت حرف بهداش
مهندســي صــنايع؛ مهندســي فنــاوري اطالعــات؛ طراحــي صــنعتي؛ 
مديريت صنعتي؛ مهندسي مكانيك؛ مهندسي تكنولوژي طراحــي و 

ــنعتي؛ ــي ص ــي؛ ايمن ــنعتي؛ روانشناس ــي ص ــه كش ــك؛  نقش فيزي
 هوشبري؛ اتاق عملمهندسي پزشكي؛ پرستاري؛

)؛ ٢)؛ تشــريح و فيزيولــوژي انســاني (٢كليــات ارگونــومي(
)؛ ١)؛ روانشناســي عمــومي(٢)؛ رياضــي(٢فيزيك و مكانيك(

  )٢)؛ زبان عمومی(١مديريت سازماني(

  اكولوژي انساني  ٨
١١٢  

 كارشناسي در يكي از رشــته هــاي اكولــوژي انســاني، جغرافيــا (بــا
ــه  ــت شناســي (هم ــومي، زيس ــت عم ــاني)، بهداش ــرايش انس گ

هــا)، محــيط زيســت، بهداشــت محــيط، بهداشــت خــانواده و گرايش
جمعيت، بهداشت حرفه اي، مامايي، پرستاري و يا دارا بودن مــدرك 
دكتري عمومي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي)، دكتري حرفه 

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

)؛ ٢)؛ جمعيــت و تنظــيم خــانواده(٣مباني اكولوژي انساني (
)؛ زبـــان ١)؛ بهداشـــت عمـــومي(٢مقـــدمات آمـــار زيســـتي(

  )٢عمومی(

٩  
انفورماتيك 

  پزشكي
١١٣  

ي رشــته هــاي علــوم  پزشــكي ؛ رشــته هــاي كليه كارشناسي ها
كــامپيوتر ؛ علــوم كــامپيوتر؛  رياضــي (كليــه گرايشــها) ؛  مهندســي

مهندسي پزشكي؛ مهندسي برق الكترونيك؛ مهندســي فــن آوري 
ـــراي عمـــومي  ـــوم آزمايشـــگاهي دامپزشـــكي؛ دكت اطالعـــات؛ عل

  پزشكي و دكتراي عمومي دندانپزشكي

) ؛ رياضــي و ٢اصــول برنامــه نويســي و ســاختمان داده هــا (
ماتيــك )؛ انفور٣) ؛ مديريت اطالعات سالمت (٢آمار حياتي (

زبـــان  )؛٢)؛ كليـــات و اصـــطالحات پزشـــكي (٣ســـالمت (
  )٢عمومی(
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 های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره 
  ٩٧کارشناسی ارشد سال 

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

ف
دی

ر
  

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه  مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش  رشته امتحاني

١٠  
  

ارزيابي فناوري 
  (HTA) سالمت

١١۴ 

مــدرك كارشناســي در كليــه رشــته هــاي مصــوب وزارت بهداشــت ؛ 
ــاوري ؛  ــوم تحقيقــات و فن كارشناســي فنــي و مهندســي وزارت عل
ـــه اي  ـــري حرف ـــا دكت ـــازي ي ـــكي ، داروس ـــومي پزش ـــري عم دكت

وشيمی؛ فيزیک؛ شيمی؛ زیست شناسی؛ ریاضــی دامپزشكي؛ بي
  و آمار

)؛ ٢) ؛ اقتصــاد بهداشــت(٢اصــول و روشــهاي اپيــدميولوژي (
برنامــه هــاي جــاري آن  )؛ نظام ســالمت و٢روشهاي آماري(

  )٢) ؛ زبان عمومی (۴(

  بينائي سنجي  ١١
  كارشناسي بينائي سنجي  ١١٥

ــد دوچشــمي( ــوژي اپتيــك(٢آنومــالي دي ــات ٢)؛ فيزيول )؛ كلي
ــومتري(ا ــمي(٢پت ــاي چش ــاري ه ــاي ١)؛ بيم ــي ه )؛ عدس

)؛ زبــان ١)؛ عينــك طبــي (٢)؛ اپتــومتري كودكــان(٢تماســي(
  )٢عمومی(

١٢  
بهداشت و ايمني 

  مواد غذايي
١١٦  

دارندگان مدرك دكتري پزشكي عمومي؛ داروسازي؛  دامپزشــكي و 
ــا كارشناســي در يكــي  ــوم آزمايشــگاهي و ي دكتــراي حرفــه اي عل

تغذيــه، علــوم و صــنايع غــذايي ( گــرايش كنتــرل ازرشته هاي علــوم 
ـــومي؛  ـــي و بهداشـــتي )؛ بهداشـــت محـــيط ، بهداشـــت عم كيف
ميكروبيولوژي؛ علوم آزمايشــگاهي؛ مهندســي كشــاورزي (گــرايش 
صنايع غذايي)؛ مهندسي شيمي (گــرايش شــيمي مــواد غــذايي)؛ 

؛  بهداشت موادغذايي با منشا دامي؛ بهداشت و بازرسي گوشــت
  وژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی؛مهندسی تکنول

)؛ اصــول نگهــداري مــواد ٢ميكــروب شناســي مــواد غــذايي (
ــذايي( ــذايي(٢غ ــواد غ ــات بهداشــت و ٢)؛ شــيمي م )؛ كلي

  )٢)؛ زبان عمومی(٢ايمني مواد غذايي (

١٣  

پدافند غيرعامل در 
  نظام سالمت

(صرفا دانشگاه 
   بقيه اله)

١٩۵  

ــه؛ ز ــوم تغذي ــه كارشناســي رشــته هــاي عل يســت شناســي (كلي
گرايشــها)؛ زيســت شناســي ســلولي مولكــولي (كليــه گرايشــها)؛ 
علوم آزمايشگاهي؛ بهداشت عمومي؛ مهندســي بهداشــت حرفــه 
اي؛ مهندســي بهداشــت حرفــه اي؛ حشــره شناســي پزشــكي و 

محــيط زيســت؛ مــديريت   -مبارزه با ناقلين؛ مهندسي منابع طبيعي
ســالمت؛ تكنولــوژي  خــدمات بهداشــتي درمــاني؛ فنــاوري اطالعــات

پزشكي هسته اي؛ تكنولوژي پرتودرماني؛ تكنولــوژي پرتوشناســي؛ 
پرستاري؛ روانشناسي باليني؛ فوريتهــاي پزشــكي؛ علــوم و صــنايع 
غــذايي (كليــه گرايشــها)؛ مهندســي كشــاورزي (كليــه گرايشــها)؛ 
مهندسي منابع طبيعي (كليه گرايشها)؛ شــيمي (كليــه گرايشــها؛ 

؛ علوم نظامي و انتظامي (كليه گرايشــها)؛ شيمي (كليه گرايشها)
  كاردرماني؛ مديريت (كليه گرايشها)

   دکتری عمومی پزشکی

)؛ ١)؛ پرتوشناســــــي(٢زيســــــت شناســــــي عمــــــومي(
ـــومي(١بيوشـــيمي( ـــاني بهداشـــت عم ـــول و مب )؛ ٢)؛ اص

ـــومي( ـــي عم ـــالمت(١روانشناس ـــديريت س ـــان ١)؛ م )؛ زب
  )٢عمومی(

١۴  
تاريخ علوم 

  پزشكي
١١٧  

ي در كليه رشته هاي مقطع كارشناسي مصوب  و مدرك كارشناس
ــا وزارت  مــورد تاييــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي و ي

  علوم، تحقيقات و فناوري
ـــكي( ـــاريخ پزش ـــدن(٣ت ـــم و تم ـــاريخ عل ـــات ٣)؛ ت )؛ اطالع

  )٢)؛ زبان عمومی(٢)؛ زبان عربي(٢پزشكي(

١٥  
تكنولوژي گردش 

  خون
١١٩  

  كارشناسي رشته هاي پرستاري؛ هوشبري و اتاق عمل
(ارائه دو سال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامــی مــی 

  باشد)

ـــــي( ـــــي و جراح ـــــاي داخل ـــــاري ه )؛ ۴پرســـــتاري و بيم
ـــــك پزشـــــكي(١بيوشـــــيمي( ـــــوژي(١)؛ فيزي )؛ ١)؛ فيزيول
  )٢)؛ زبان عمومی(١فارماكولوژي(

١۶  
حشره شناسي 
پزشكي و مبارزه 

  لينبا ناق
١٢٠  

كارشناسي بهداشت محيط ؛ علوم آزمايشــگاهي؛ انگــل شناســي  
ــاقلين؛ زيســت  پزشــكي؛ حشــره شناســي پزشــكي و مبــارزه بــا ن
شناســي (كليــه گرايشــها)؛ دفــع آفــات كشــاورزي؛ گيــاه پزشــكي؛ 
علوم زيستي ؛ حفاظت گياهان؛ بهداشت عمومي؛ مديريت تلفيــق 

  آفات

)؛ زيســـــت شناســـــي ٣حشـــــره شناســـــي عمـــــومي(
  )٢)؛ زبان عمومی(١)؛ شيمي عمومي(٢ي(عموم

  رفاه اجتماعي  ١٧
  كارشناسي كليه رشته ها  ١٢٦

) ؛ ٣)؛ آمــار و روش تحقيــق(٣نظريه هاي جامعه شناســي (
دروس تخصصي (سازمان و مــديريت، اقتصــاد خــرد و كــالن،؛ 

)؛ زبــان ٤تامين و رفاه اجتماعي، روانشناســي اجتمــاعي) (
  )٣عمومی(

١٨  
ژورناليسم 

  پزشکی
١٢٧  

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

   گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

)؛ ٢)؛ دانــش پایــه رایانــه(٢اصول اپيدميولوژي و آمــار حيــاتي(
نگارش و مقاله نويسي به زبــان هــاي فارســي و انگليســي 

  )٢)؛ زبان انگليسی پيشرفته(۴(
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  سالمت سالمندي  ١٩
١٢٨  

كارشناســـي پرســـتاري؛ مامـــايي؛ آمـــوزش بهداشـــت؛ بهداشـــت 
عمــــومي؛ مــــديريت توانبخشــــي؛ مــــديريت خــــدمات بهداشــــتي 
ودرماني؛روانشناســي بــاليني؛ علــوم تغذيــه؛ مــددكاري اجتمــاعي؛ 

ســـنجي؛ بينـــايي ســـنجي؛ فيزيـــوتراپي؛ گفتاردرمـــاني  شـــنوايي
   وكاردرماني

)؛ ١)؛ روانشناسي وبهداشت رواني(٣فيزيولوژي سالمندي(
)؛ ٢)؛ روش تحقيق وآمارحيــاتي(١جامعه شناسي پزشكي(

ـــات بهداشـــت عمـــومي( ـــه(٢كلي ـــاني تغذي ـــان ١)؛ مب )؛ زب
  )٢عمومی(

  شنوائي شناسي  ٢٠
  كارشناسي شنوايي شناسي  ١٢٩

)؛ شنوايي شناسي ٢و فيزيولوژي شنوايي وتعادل( آناتومي
ــي( ــي(۴تشخيص ــي توانبخش ــنوايي شناس ــان ٢)؛ ش )؛ زب

  )٢عمومی(

  علوم تشريحي  ٢١
١٣٠  

كارشناســي علــوم تشــريحي؛ بافــت شناســي؛ زيســت شناســي 
(كليه گرايشها)؛ فيزيــوتراپي؛ اعضــای مصــنوعی و وســایل کمکــی؛ 

ــاني؛ تکنو ــاني؛ گفتاردرم ــي؛ كاردرم ــدي فن ــانی؛ ارتوپ ــوژی پرتودرم ل
؛ پرســتاري؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ راديولــوژي؛ شــنوايي شناســي

؛ علــــوم ؛ هوشــــبري؛ اتــــاق عمــــل؛ بينــــايي ســــنجي مامــــايي
آزمايشگاهي، علوم تغذیه؛ بهداشت عمــومی؛ فوریتهــای پزشــکی؛ 
مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشی 

   (کليه گرایشها)

)؛ زيســت شناســي ٣فت شناســي ()؛ با٤تشريح عمومي(
  )٢)؛ زبان عمومی(٣)؛ جنين شناسي (٢سلولي(

٢٢  

علوم و صنايع 
غذائي (گرايش 
كنترل كيفي و 

  بهداشتي )
١٣١  

 مهندســيكارشناسي علوم و صنايع غذايي(گرايشهاي مختلف ) ؛ 
ــوم و صــنايع غــذائي) ؛ مهندســي شــيمي  كشــاورزي (گــرايش عل

دامپزشــكي ؛  ؛اي داروســازي(صــنايع غــذائي) ؛ داروســازي و دكتــر
علوم تغذيه ؛ تغذيه ( صنايع غذائي)؛ صــنايع غــذايي (گــرايش هــاي 
ـــاي  ـــراورده ه ـــير و ف ـــوژي ش ـــه)؛ تكنول ـــي و تغذي ـــي  مهندس فن
ــوژي صــنايع مهندســي روغــن  ــوژي آرد؛تكنول لبني؛مهندســي تكنول
خوراكي؛ گوشت و فراورده هاي گوشتي؛ بهداشــت موادغــذايي بــا 

  منشا دامي

ــ )؛ ٢)؛ شــيمي مــواد غــذائي(٢وژي مــواد غــذائي(ميكروبيول
)؛ ٣) ؛ كنتــرل كيفــي مــواد غــذايي(٣تكنولوژي مواد غذائي (

  )٢زبان عمومی(

  فيزيولوژي  ٢٣
١٣٥  

ـــه گرايشـــها)؛  ـــوژي ؛ زيســـت شناســـي (كلي كارشناســـي فيزيول
پرستاري؛ فيزيوتراپي؛ مامايي؛ علوم آزمايشگاهي؛  جانورشناسي؛

ــار علــوم دارويــي؛ فارمــاكولوژي؛ ب يوشــيمي؛ علــوم تشــريحي؛ گفت
ســنجي؛ شــنوايي شناســي؛ بهداشــت عمــومي؛ درمــاني؛ بينايي

  بهداشت حرفه اي و هوشبري؛ اتاق عمل

)؛ ٢)؛ زيست شناسي جــانوري(١)؛ بيوشيمي(٣فيزيولوژي(
  )٣زبان عمومی(

٢٤  
فناوري 

تصويربرداري 
  پزشكي

١٩٣  

ـــوژي  ـــه گرايشـــها)؛ تكنول ـــك (كلي كارشناســـي رشـــته هـــاي فيزي
رتوشناسي؛ تكنولوژي پزشكي هسته اي؛ تكنولــوژي پرتودرمــاني؛ پ

  مهندسي پزشكي (گرايش بيوالكتريك)؛ مهندسي هسته اي

)؛ فيزيك هســته ٥/١)؛ رياضي عمومي(٥/١فيزيك عمومي (
)؛ ٣)؛ فيزيــــك پرتوشناســــي تشخيصــــي(٢اي و اتمــــي(

ــــويربرداري پزشــــكي ( ــــاي تص ــــوژي(١تكنيكه )؛ ٢)؛ فيزيول
  )٢مومی()؛ زبان ع٢آناتومي(

٢٥  
فناوري اطالعات 

  سالمت
١٣٨  

كليه كارشناســي هــاي علــوم پزشــكي؛ كارشناســي رشــته هــاي 
  علوم كامپيوتر؛ مهندسي كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)

)؛ مــديريت اطالعــات ســالمت ٣فنــاوري اطالعــات ســالمت(
)؛ سيســتم ٢)؛ بيماري شناسي و اصــطالحات پزشــكي(٣(

)؛ كـــامپيوتر و ٢مت(هـــاي طبقـــه بنـــدي اطالعـــات ســـال
  )٢)؛ زبان عمومی(٢ساختمان داده (

  كاردرماني  ٢۶
  كارشناسي كاردرماني  ١٣٩

روانـــــي  -كاردرمـــــاني وتوانبخشـــــي اخـــــتالالت ذهنـــــي 
رشــدرواني  )؛٢)؛ روان شناسي وروانپزشكي(۶وجسماني(

)؛ توانبخشــي ٢)؛ آنــاتومي و بيومكانيــك(١حركتــي كودكــان(
ـــره ي ز ـــاي روزم ـــت ه ـــه اي وفعالي ـــدگي(حرف ـــان ١ن )؛ زب

  )٢عمومی(

٢٧  
كتابداري و اطالع 
  رساني پزشكي

١٤٠  
  كارشناسي كليه رشته ها

ـــــداری و اطـــــالع رســـــانی پزشـــــکی ( ) ؛ ٣مبـــــانی کتاب
)؛ مــدیریت ٢)؛ فــن آوری اطالعــات (٢ســازماندهی دانــش (

)؛ زبــان عمــومی ١اصــطالح شناســی ()؛ ٢(منابع اطالعاتی 
)٢(  

  گفتار درماني  ٢٨
  تار درمانيكارشناسي گف  ١٤١

)؛ اخــتالالت واج ١اخــتالل بلــع( )؛٢(اختالالت صوت و تشــدید
 )؛٢اخـــتالالت روانـــی گفتـــار( )؛٢(شـــناختی و آواشـــناختی

 )؛٢)؛ اخــتالل اکتســابی زبــان(٣اختالل زبان در دوران رشــد(
  )٣زبان عمومی(
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  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه  مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش  رشته امتحاني

٢٩  
مديريت خدمات 

  بهداشتي درماني
١٤٢  

ديريت بــا كليــه كارشناســي هــاي علــوم پزشــكي و كارشناســي مــ
 حقــوق ؛ گرايشــهاي مختلــف ؛ اداره امــور بيمارســتانها؛ مــديريت ؛

  علوم اقتصادي حسابداري؛ علوم اجتماعي؛

)؛ ٣)؛ اصول و مباني سازمان و مــديريت (٢كليات بهداشت (
)؛ مــديريت مــالي و ٣سازمان و مديريت بهداشــت و درمــان (

  )٣)؛ زبان عمومی(٢اقتصاد بهداشت (

٣٠  
مددكاري 

  ياجتماع
١٤٨  

ــاعي ؛  ــددكاري اجتم ــي م ــاي كارشناس ــرايش ه ــدمات كليــه گ خ
؛ علوم اجتماعي (گرايش خدمات اجتماعي ؛ تعاون ورفاه اجتماعي 

  اجتماعي؛ پژوهشگري)

)؛ مبــاني و ١روان شناسي (عمومي، مرضي، شخصــيت) (
)؛ ١)؛ مبــاني توانبخشــي (١نظريه هاي جامعــه شناســي (

ــر ــاني مــددكاري ف دي، گروهــي و مــددكاري اجتمــاعي (مب
 )٣)؛ زبان عمومی(٢جامعه اي) (

٣١  
مديريت 

  توانبخشي
١٤٩  

وســايل كمكــي ؛ فيزيــوتراپي؛ و كارشناسي انــدام هــاي مصــنوعي 
؛ بينــايي ســنجي؛ گفتــار درمــاني كاردرمــاني؛ شــنوايي شناســي؛

مــــددكاري اجتمــــاعي؛ جامعــــه شناســــي ؛ علــــوم اجتمــــاعي؛ 
مــديريت امــداد  روانشناسي؛ مديريت خدمات بهداشتي و درمــاني؛

در سوانح؛ كودكان استثنايي؛ بهداشت عمــومي؛ پرســتاري؛ علــوم 
  تربيتي؛ امداد و نجات ؛ دكتراي عمومي پزشكي

  )؛٣)؛ زبان عمومی(٣)؛ مديريت (٥اصول توانبخشي (

٣٢  
مهندسي پزشكي 

  (بيوالكتريك)
١٥٠  

كارشناســي فنــي و مهندســي؛ علــوم پايــه ؛ گروههــاي پزشــكي و 
راي حرفه اي پزشــكي؛ دندانپزشــكي؛ داروســازي؛ پيراپزشكي؛ دكت

  مهندسي مديريت اجرايي

ـــک پزشـــکی و مهندســـی ٤ریاضـــيات مهندســـی ( )؛ فيزی
ــــا(٤پزشــــكی ( ــــرل ٤)؛ ســــيگنالها و سيســــتم ه )؛ کنت

ــــــی و ٤سيســــــتمهای خطــــــی ( ــــــدارهای الکتریک )؛ م
  )٢)؛ زبان عمومی(٢)؛  فيزيولوژي و  آناتومي (٤الکترونيک(

٣٣  
  مهندسي پزشكي

  ست مواد)(زي
١٥١ 

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

)؛ ٦)؛ اصول زيست مواد(٤)؛ علم مواد(٤رياضيات عمومي(
)؛ ٢)؛ بيوشيمي(٢)؛ شيمي آلي(٢آناتومي و فيزيولوژي(

 )٢زبان عمومی(

٣۴  
مهندسي بهداشت 

  ايحرفه
١٥٢  

ايمنــي صــنعتي؛  ؛ بهداشت محــيط؛كارشناسي بهداشت حرفه اي
  مكانيك و شيمي) ؛ فيزيك؛  شيمي ،مهندسي (صنايع

)؛ ٢شــيمي( )؛٢رياضي()؛٢)؛ فيزيك (٥بهداشت حرفه اي (
  )٢)؛ زبان عمومی(١ارگونومي(

٣۵  
 مديريت سالمت،
ايمني و محيط 

  )HSEزيست (
١۵٣  

فــه اي؛مهندســي كارشناسي رشته هاي مهندســي بهداشــت حر
ــــوژي ايمنــــي؛ مهندســــي  بهداشــــت محــــيط؛ مهندســــي تكنول

  صنايع(گرايش ايمني)

)؛ اصــــول ٣)؛ بهداشــــت محــــيط(٣بهداشــــت حرفــــه اي (
ــاني مــديريت(٢ايمنــي( ــات بهداشــت ٢)؛ اصــول و مب )؛ كلي

  )٢)؛ زبان عمومی(١)؛ آمار و اپيدميولوژي(١عمومي(

٣۶  
ميكروب شناسي 

  موادغذايي
١٥٤  

ـــروب ـــوم  كارشناســـي ميك ـــوم آزمايشـــگاهي؛ عل شناســـي ؛ عل
 آزمايشــگاهي دامپزشــكي؛ علــوم تغذيــه؛ علــوم وصــنايع غــذايي؛

بيوشيمي  زيست شناسي(گرايش هاي ميكروبيولوژي؛ بيوشيمي؛
ــك)؛ بهداشــت و بازرســي گوشــت؛ بهداشــت مــواد غــذايي؛  ؛ ژنتي

  داروسازي؛ دامپزشكي دكتراي عمومي پزشكي؛

ـــي( ـــاكتري شناس ـــومي(٣ب ـــه عم ـــيمي )١)؛ تغذي ؛ بيوش
)؛ ويــروس ١)؛ قارچ شناسي(١)؛ انگل شناسي(١عمومي(

  )٢)؛ زبان عمومی(١شناسي(
  

٣٧  
نانوتكنولوژي 

  پزشكي
١۵۵  

كليــه كارشناســي هــاي علــوم پزشــكي و كارشناســي مهندســي 
پليمر ؛ مهندسي شيمي (كليه گرايشها ) ؛ مهندسي مــواد (كليــه 

ض و كاربردي) ؛ گرايشها ) ؛ مهندسي برق؛ بيوالكتريك؛ فيزيك (مح
شــيمي (محــض و كــاربردي)؛ شــيمی دارویــی؛ زيســت شناســي 

مهندسي صنايع شيميايي؛ مهندســي پزشــكي؛  ؛(كليه گرايشها) 
مهندسي صنايع غذايي؛ مهندسي كشاورزي ؛ داروســازي؛ فيزيــك 

دگان مدارك دكتري عمــومي پزشــكي ؛ داروســازي حالت جامد؛ دارن
ــوم ــه اي عل ــري حرف ــري  و دندانپزشــكي و  دكت آزمايشــگاهي؛ دكت

  پيوسته زيست فناوري(بيوتكنولوژي)

)؛ زيســت شناســي ســـلولي ٢)؛ شــيمي (٢بيوشــيمي(
) ؛ مقدمــه اي بــر ٢)؛ بيوفيزيك (١)؛ فيزيولوژي (٢مولكولي (

  )٢)؛ زبان عمومی(٣نانوتكنولوژي(
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٣٣ 
 

ر صــورتي كــه قابــل توجــه داوطلبــان : در رشــته هــاي ذيــل كــه بــه صــورت مجموعــه ارائــه شــده داوطلبــان د
در مجموعــه شــركت  تواننــد در آزمــون رشــته هــاياز نظــر مــدارك مــورد پــذيرش منعــي نداشــته باشــند مي

نماينــد. بــراي هــر مجموعــه يــك دفترچــه ســوال متشــكل از مــواد درســي اعــالم شــده بــا ضــرايب مــورد نظــر 
  شود.هر رشته در نظر گرفته مي

  
  ٩٧کارشناسی ارشد سال  مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطههای امتحانی، مدارک رشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١٠٣مجموعه آموزش پزشکی 

ف
دي

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
مو

ی آ
بان

م
ی

شک
 پز

ش
ز

  

ی
ش

وز
آم

ت 
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مد
مار  

و آ
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م

  

ی
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ن 
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  آموزش پزشکی  ٣٨
١٠٤  

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

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

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

۶  ٢  ٠  ٠  ٢  ٢  

٣٩  
برنامه ریزی یادگيری 
الکترونيکی در علوم 

  پزشکی
١٠٥  

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

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

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

۶  ٢  ٢  ٠  ٢  ١  

٤٠  

تكنولوژي آموزشي در 
  علوم پزشكي

١٠٦  
  

ليه رشته دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپيوسته در ک -
های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و 
داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و 
توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها ، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی 

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

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

عالوه بر  آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
سال سابقه کار در  ٢شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل 

و مراتب  سابقه کار و شاغل بودن آنها باید به  و دفاتر داشته باشند این مراکز
  تأیيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپيوسته در رشته های آموزش پزشــکی -
آموزش بهداشت ، برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشــکی، فنــاوری 
اطالعات سالمت، انفورماتيک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر 
در نظام سالمت و سالمت و رسانه (جهت این گروه از داوطلبــان شــاغل بــودن 

  و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)

۵  ٢  ١  ٥  ٢  ٢  
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٣٤ 
 

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١۴٣مجموعه بهداشت محيط  

ف
دي

ر
  

  رد پذيرشمدارك مو رشته امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

يط
مح

ت 
ش

دا
به

ت 
ليا

ك
  

هوا
ي 

دگ
لو

آ
  

ب
ضال

 فا
 و

ب
آ

ل 
قا

انت
ل 

ام
ش

)
ی 

ور
ع آ

جم
ب، 

ع آ
وزی

و ت
و 

ب 
ه آ

في
ص

، ت
ب

ضال
فا

ب)
ضال

فا
  

ب 
ي آ

وژ
ول

وبي
كر

مي
 و 

ي
يم

ش
ب

ضال
 فا

و
  

د؛ 
ام

 ج
ئد

 زا
واد

 م
ت

يري
مد

ك
رنا

خط
 و 

ي
سم

  

ی
وم

عم
ن 

زبا
  

٤١  
بهداشت محيط 

سم شناسي  -
  محيط
١٤٦  

كارشناسي مهندسي بهداشت محيط؛ مهندســي بهداشــت حرفــه 
اي؛ مهندسي محيط زيست؛ (كليه گرايشها)؛ علــوم محــيط زيســت 
(كليه گرايشها)؛ حشره شناسي (گرايشــهاي عمــومي؛ پزشــكي و 

دفـــع آفـــات؛ شـــيمي محـــض ؛ شـــيمي  –كشـــاورزي)؛ كشـــاورزي 
كاربردي؛ زيست شناسي گرايشهاي عمومي و ســلولي مولكــولي؛ 

  آزمايشگاهي؛ گياه پزشكي؛ سم شناسي علوم

٢  ٢  ١  ١  ١  ٢  

٤٢  

مهندسی 
بهداشت محيط 

مديريت   -
  پسماند

١٤٥  

كارشناسي مهندسي بهداشــت محــيط؛ مهندســي محــيط زيســت؛ 
مهندســـي عمـــران (كليـــه گرايشـــها)؛ مهندســـي مكانيـــك (كليـــه 

  گرايشها)؛ مهندسي شيمي (كليه گرايشها)
٢  ٢  ١  ١  ١  ٢  

٤٣  
مهندسي 
  طبهداشت محي

١٤٤  

بهداشـــت بهداشـــت حرفـــه اي ؛ كارشناســـي بهداشـــت محـــيط ؛ 
عمــــومي ؛  شــــيمي؛ مهندســــي شــــيمي؛ مكانيــــك ؛ آبيــــاري ؛  

ــك ؛ محــيط زيســت؛ خــاك شناســي؛  آب  مهندســي عمــران؛ فيزي
زمــين شناســي؛  مهندسي صــنايع؛ مهندســي شــيالت؛ شناسي؛  

؛زيســت شناســي؛ مــديريت خــدمات  مهندسي كامپيوتر (نرم افــزار)
ــي؛ (كارشناســي دررشــته هــاي بهداشــ ــوم تجرب ــاني ؛ عل تي درم

؛ پدافنــد غيــر عامــل در مختلف بهداشــت؛ علــوم و علــوم مهندســي)
  نظام سالمت

٢  ١  ١  ٢  ١  ٢  

٤٤  

مهندسی 
بهداشت محيط 

بهره برداري   -
و نگهداري از 
تاسيسات 
بهداشتي 

  شهري
١٤٧  

كارشناسي مهندسي بهداشــت محــيط؛ مهندســي محــيط زيســت؛ 
فاضـــالب؛ مهندســـي آب؛ مهندســـي بـــرق (كليـــه  مهندســي آب و

گرايشها)؛ مهندسي مكانيك (كليــه گرايشــها)؛ شــيمي؛ مهندســي  
  شيمي (كليه گرايشها)؛ مهندسي عمران (كليه گرايشها)

٢  ١  ١  ٢  ١  ٢  
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  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١۶٨مجموعه پرستاري 

ف
دي

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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  روان پرستاري  ٤٥
 ١٦٩ 

  ٢ ٤ ٢ ٢ ٢  ٢ كارشناسي پرستاري

جراحي  –پرستاري داخلي  ٤٦
١٧٠ 

  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ كارشناسي پرستاري

  پرستاري سالمت جامعه  ٤٧
١٧١ 

  ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ كارشناسي پرستاري

  پرستاري كودكان  ٤٨
١٧٢ 

  ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ كارشناسي پرستاري

  پرستاري نظامي  ٤٩
  ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسي پرستاري ١٧٣

پرستاري مراقبت هاي   ٥٠
 ١٧٤ويژه نوزادان 

كارشناسي پرســتاري؛ هوشــبري؛ اتــاق عمــل (ارائــه دو ســال 
  ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٣  سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

  پرستاري توانبخشي  ٥١
  ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسي پرستاري ١٧٥ 

  پرستاري اورژانس  ٥٢
 ١٧٦ 

ــت هــاي پزشــكي(ارائه دو ســال  كارشناســي پرســتاري؛ فوري
  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

پرستاري مراقبت هاي   ٥٣
 ١٧٧ويژه   

كارشناســي پرســتاري؛ هوشــبري؛ اتــاق عمل(ارائــه دو ســال 
  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

  پرستاري سالمندي  ٥٤
  ٢ ٣ ٣ ١ ١ ٤  كارشناسي پرستاري ١٧٩

  مدیریت پرستاری  ٥٥
١٧٨  

(ارائــه دو ســال ســابقه کــار بــالينی بــا  كارشناســي پرســتاري
  ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢  مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

  
  

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  طههای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربورشته – ١جدول شماره ادامه 
  گروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  ١٢١مجموعه روانشناسي   

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ل 
ام

ش
ي (
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 با

ي
س
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ر
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ي، 
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ه 
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ر

ي   
س

شنا
وان

و ر
ي 

شك
پز

وان
ت ر

ليا
ك

ك
وژي

ول
يزي

ف
  

و 
ي 

شت
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ت 
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خد

ل 
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ا
ان

رو
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ش
دا

به
ق  
قي

تح
ش 

رو
 و 

مار
آ

  

ي
وم

عم
ن 

زبا
  

٥٦  
روانشناسي 

  باليني
١٢٢  

كارشناسي كليه رشته هاي روانشناسي؛ 
  ٢  ۵/١  ٠  ٢  ۵/١  ٢  ٣  مشاوره و راهنمايي

  بهداشت روان  ٥٧
  ٢ ۵/١  ٢  ٢ ۵/١ ١ ٢  كارشناسي روانشناسي (كليه گرايشها)  ١٢٣

۵٨  
روانشناسي 

  سالمت
١٢٤  

  ٢ ۵/١  ١  ۵/١ ۵/١ ۵/١ ٣  كارشناسي روانشناسي (كليه گرايشها)

۵٩  
روانشناسي 

باليني كودك و 
  نوجوان

١٢٥  

ــرایش  ــا گ ــی( ب ــته روانشناس ــی در رش کارشناس
رشــد، شخصــيت)؛ روانشناســی هــای: عمــومی، 

  بالينی؛ روانشناسی کودکان استثنایی 
٢  ٢  ٣  ۵/٠  ١  ۵/٢  ١  
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٣٦ 
 

  
  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

  زي مي باشدگروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسا عموميمنظور از دكتراي *
   ١٩۴فيزیوتراپی مجموعه 

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ك 
اني

مك
يو

ب
  ٣و٢و١

ي 
راپ

روت
كت

ال
  ٢و١

ي
ير

 گ
زه

دا
وان

ي 
ياب

ش
رز

ا
  

وتز
وپر

ز 
ارت

  

ي 
مان

در
ن 

مري
ت

  ٣و٢و١

ب 
صا

اع
ي 

ها
اري

يم
ر ب

 د
ي

راپ
يوت

يز
ف

ي 
خل

،دا
  ٢و١

و 
ي 

سم
اتي

وم
، ر

ي
يو

، ر
ي

قلب
)

پو
ي

ست
ي  
وم

عم
ن 

زبا
  

  فيزيوتراپي   ٦٠
١٣۶  

  كارشناسي فيزيوتراپي
تذكر: معلوليت در اندام فوقاني به هرشكل و معلوليت 

دراندام تحتاني به گونه اي كه استقالل فردي را مختل نمايد 
و همچنين نقص كامل يك چشم يايك گوش و يا لكنت 
  شديدمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.

٢  ٣ ٣  ١  ١  ٢  ٢  

٦١  
فيزيوتراپي 

  ورزشي
١٣٧  

  ٢ ٣ ٣  ١ ١ ٢ ٢  كارشناسي فيزيوتراپي

  
  
 

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

  اشدگروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي ب عموميمنظور از دكتراي *

  ١۵۶)  ١مجموعه علوم آزمايشگاهي (

ف
دي

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ي 
يم

ش
يو

ب
ي

وم
عم

  

ي 
س

شنا
ت 

س
زي

ي
ول

سل
ي -

ول
لك

مو

ك
نتي

ژ
  

و 
ي 

 آل
ي

يم
ش

ي
وم

عم
  

ي
س

شنا
روب

يك
م

  

ی
وم

عم
ن 

زبا
  

  بيوشيمي باليني  ٦٢
١٥٧  

ســي پزشــكي؛ كارشناسي بيوشيمي؛ ويــروس شناســي ؛ ايمنــي شنا
شيمي؛ علوم آزمايشگاهي؛  علوم تغذيه ؛ داروسازي؛ زيست شناســي 
ـــوم  ـــذائي؛ عل ـــنايع غ ـــوم و ص ـــي؛ عل ـــوم داروئ ـــها) ؛ عل ـــه گرايش (كلي
آزمايشـــگاهي دامپزشـــكي؛ بهداشـــت و بازرســـي گوشـــت؛ بهداشـــت 

  موادغذايي

۶  ٢  ٠  ٢  ٠  ٢  

٦٣  
زيست فن آوري 

  پزشكي
١٥٨  

ناســي زيســت شناســي ( كليه كارشناسي هاي علــوم پزشــكي؛ كارش
علــوم  مهندسي زيست فناوري كشــاورزي؛ كليه گرايشها)؛ بيوتكنولوژي؛

علــوم آزمايشــگاهي دامپزشــكي؛ علــوم تجربــي؛ دكتــري  آزمايشــگاهي؛
كارشناســي  عمومي پزشكي؛ داروســازي و دامپزشــكي؛ كارشناســي و

  ارشد (داروسازي خارج از كشور)

٢  ١  ٠  ٠  ٤  ١  

  ژنتيك انساني  ٦٤
١٥٩  

ــرايش كارشن ــوژي گ ــه گرايشــها)؛ بيوتكنول اســي زيســت شناســي (كلي
صنعتي؛ ويروس شناسي؛ انگل شناســي پزشــكي؛ ژنتيــك؛ بيوشــيمي؛ 
ايمني شناسي؛ ميكروبشناسي؛ تغذيه؛ علــوم آزمايشــگاهي؛ مامــائي؛ 

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

٢  ٠  ٠  ٥  ٢  ١  
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٣٧ 
 

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١۶٠)  ٢مجموعه علوم آزمايشگاهي (

ف
دي

ر
  

  ك مورد پذيرشمدار  رشته امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ي
س
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ي 
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زبا

  

  ايمني شناسي  ٦٥
١٦١  

كارشناســـي ايمنـــي شناســـي؛ انگـــل شناســـي پزشـــكي؛ بـــاكتري 
گـــرايش بـــا شناســـي؛ بيوشـــيمي؛ بيوتكنولـــوژي؛ زيســـت شناســـي (

ــان ــوليو  وري؛ ســلوليج ــومي ملك ــوژي؛ عم ــك)؛  و؛ ميكروبيول ــا ژنتي ي
  ميكروبيولوژي؛ علوم آزمايشگاهي؛ فيزيولوژي ؛ويروس شناسي

٢  ١  ٠  ٢  ١  ٦  

٦٦  

خون شناسي 
آزمايشگاهي و 

بانك خون 
  (هماتولوژي)

١٦٢  

كارشناسي علوم آزمايشگاهي ؛ ايمنــي شناســي ؛ زيســت شناســي 
ــروس شناســي ؛ م ــه گرايشــها) ؛ وي ــروب شناســي پزشــكي ؛ (كلي يك

  )Biomedical Scienceبيوشيمي؛ ژنتيك؛ زيست پزشكي (
٢  ٠  ٤  ١  ١  ٢  

  
  
  
  
  
  
  

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١۶٣)  ٣مجموعه علوم آزمايشگاهي (

ف
دي

ر
  

رشته 
  مدارك مورد پذيرش  امتحاني 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ي
س
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٦٧  
قارچ 

شناسي 
  پزشكي

١٦٤  

ي پزشــكي؛ زيســت شناســي (گرايشــهاي ميكــروب شناســي، علــوم آزمايشــگاه
  ٢  ١  ١  ٢  ٠  ۴  ١  سلولي مولكولي و جانوري)؛ ميكروبيولوژي 

٦٨  
ميكروب 
شناسي 
  پزشكي

١٦٥  

شناســي؛ بيوشــيمي؛ زيســت شناســي (كليــه گرايشــها)؛  كارشناسي  ميكــروب
علوم آزمايشگاهي؛  ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ انگل شناسي پزشــكي؛ 

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

١  ٥  ۵/١  ۵/٢  ١  ١  ١  

٦٩  
ويروس 

شناسي 
  پزشكي

١٦٦  

ــي  ــره شناس ــكي؛ حش ــي پزش ــل شناس ــي ؛ انگ ــروب شناس ــي ميك كارشناس
؛  پزشــكي ؛ زيســت شناســي (كليــه گرايشــها)؛ علــوم آزمايشــگاهي؛  بيوشــيمي

ايمني شناسي؛  علوم آزمايشگاهي دامپزشكي؛  دكتراي عمومي گروه پزشــكي 
  اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي؛ دكتراي حرفه*

١  ٢  ٣  ٠  ١  ۵/٢  ١  

٧٠  
انگل 

  شناسي
١٦٧  

كارشناسي انگل شناسي ؛ حشره شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشــكي؛ 
؛  بــا گــرايش جــانوري ( ســت شناســيميكروب شناسي؛ علــوم آزمايشــگاهي؛  زي

  ؛ علوم آزمايشگاهي دامپزشكيعمومي؛ سلولي و مولكولي؛ ميكروبيولوژي)
١  ١  ١  ۵/١  ۵  ٢  ١  
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٣٨ 
 

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

  ته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشدگروه پزشكي رش عموميمنظور از دكتراي *

  ١٨٠مجموعه علوم تغذيه  

ف
دي

ر
  

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني 

دروس امتحاني و 
  ضرايب مربوطه

يه
غذ

ت
ي  
يم

ش
يو

ب
ي  

وژ
ول

يزي
ف

ی  
وم
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ن 
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  علوم تغذيه  ٧٠
١٨١  

بهداشــت  ه؛مهندســي علــوم و صــنايع غــذايي؛ علــوم تغذيــ كارشناســي علــوم و صــنايع غــذايي؛
موادغذايي (كليه گرايش ها به جز گــرایش بــا منشــأ دامــی)؛ مهندســي كشــاورزي گــرايش صــنايع 

( ســلولي مولكــوليزيست شناســي عمومي؛ زيست شناسي غذايي؛ زيست شناسي جانوري؛ 
؛ دبيــري زيســت شناســي (بــاگرايش زيســت شناســي عمــومي)؛ )های ژنتيک و بيوشيمیگرایش

فيزيولوژي؛ علوم آزمايشگاهي؛  بيوشيمي؛ رژيم شناســي؛  عمومي؛پرستاري؛ مامايي؛ بهداشت 
  اقتصاد تغذيه

۴  ٢  ٢  ٢  

٧٢  
علوم تغذيه در 
بحران و حوادث 

  غيرمترقبه
١٨٢  

كارشناســي علــوم تغذيــه، علــوم و صــنايع غــذايي (كليــه گرايشــها)، علــوم آزمايشــگاهي، زيســت 
  ٢  ٢  ٢  ٤  ژيشناسي عمومي، بهداشت عمومي؛ زيست شناسي گرايش ميكروبيولو

٧٣  
علوم بهداشتي در 

  تغذيه
١٨٣  

كارشناسي يا باالتر در رشته هاي: علوم تغذيه؛ رژيم شناسي؛ صنايع غذايي؛ بهداشت عمــومي؛ 
مامايي؛ پرســتاري؛ داروســازي؛ بهداشــت موادغــذايي (كليــه گــرايش هــا بــه جــز گــرایش بــا منشــأ 

رشــته در خــارج از ايــران وجــود  ن) ايــin medical science BSدامی)؛ كارشناســي علــوم پزشــكي (
دارد؛ زيست شناسي (جانوري؛ ســلولي مولكــولي)؛ مهندســي منــابع طبيعــي؛ دكتــري حرفــه اي 

  دامپزشكي

٢  ٢  ٢  ٤  

  تغذيه باليني  ٧٤
  ٢  ٢  ٢  ٤  کارشناسی در رشته علوم تغذیه  ١٨٤

  
  
  

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  رایب مربوطههای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرشته – ١جدول شماره ادامه 
  گروه پزشكي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  ١٣٢مجموعه فيزیک پزشکی  

ف
دی

ر
  

رشته 
  امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

  مدارك مورد پذيرش

ی
وم

عم
ک 

يزی
ف

ی  
وم

عم
ی 
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ریا

  

و 
ی 
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ی
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آ

  

ک 
يزی
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ها
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ی 
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ی
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ن 

زبا
  

٧٥  
رادیوبيولوژی 

و حفاظت 
  پرتویی

١٣٤  

و تكنولوژي پرتوشناسي؛ زيست شناسي سلوليكارشناسي
اي؛ ژنتيك؛ مولكولي؛ تكنولوژي پرتودرماني؛ تكنولوژي پزشكي هسته

  ٢  ٢  ٢  ٠  ٢  ١  ١  ٢  وپزشكي)اي (با گرايش پرتبيوفيزيك؛ فيزيك؛ مهندسي هسته

٧٦  
فيزیک 
  پزشکی

١٣٣  

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

پزشكي؛ و وسايل كمكي؛ مهندسياعضاي مصنوعي 
آزمايشگاهي؛ مهندسي هسته اي (گرايش پرتوپزشكي و علوم

  اكتور)؛ تكنولوژي پزشكي هسته اير

٢  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ٢  ٤  
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  ٩٧کارشناسی ارشد سال  های امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوطهرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

  ١٨۵ايي مجموعه مام

  مدارك مورد پذيرش  رشته امتحاني   رديف

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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  مامايي  ٧٧
  ٢  ٠  ١  ١  ٢  ٢  ٤  كارشناسي مامائي؛ پرستار ماما  ١٨٦

  مشاوره در مامايي  ٧٨
  ٢  ٢  ٠  ٠  ٢  ٣  ٣  كارشناسي مامايي  ١٨٧

  
  

  ٩٧هاي داروسازي آزمون دوره كارشناسي ارشد سال رشته
  

  ٩٧کارشناسی ارشد سال  ی و ضرایب مربوطههای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانرشته – ١جدول شماره ادامه 

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

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

٧٩ 

  
  شيمي دارويي

١٩٠  
 

ــه گــرايش هــاي  كارشناســي در رشــته هــاي: داروســازي، كلي
شيمي، دبيري شيمي، شيمي محض و كاربردي، بيوشــيمي و 

 علوم آزمايشگاهي

  )٢شيمي آلي (
  )٢شيمي تجزيه (

  )٢زيست شناسي (
  ) ٢بيوشيمي (

 )٢زبان عمومي (

٨٠ 
كنترل مواد خوراكي 

  و آشاميدني
١٩١ 

كارشناسي در رشته هاي : شيمي  محض و كاربردي، زيســت 
ـــوم آزما ـــا) عل ـــرايش ه ـــي(تمام گ ـــه، شناس ـــگاهي، تغذي يش

بيوشيمي، ايمونولوژي، صنايع غــذايي (گــرايش كنتــرل كيفــي و 
بهداشــتي)، ميكــروب شناســي، دكتــري عمــومي داروســازي، 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي،

  )٢زبان عمومي (
  )٢آلي و شيمي تجزيه( جمعاٌ  شيمي 

  )١شناسی(سم
  ) ١تغذيه(

  ) ٢ميکروبيولوژي موادغذايي(
  )١بيوشيمی (

 ) ١( فيزيولوژی

  سم شناسي ٨١
١٨٩ 

  
كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشــكي و مبــارزه 
بــا نــاقلين، شــيمي، ميكــروب شناســي، علــوم آزمايشــگاهي، 

بيوشــيمي، شــيمي مـــواد  -علــوم بيولــوژي (كليــه گرايشـــها)
غـــذايي، بهداشـــت عمـــومي، بهداشـــت حرفـــه اي، بهداشـــت 

يزيولــوژي، محيط، تغذيه، گياه پزشــكي، علــوم صــنايع غــذايي، ف
ــي،  ــم شناســي، داروشناس ــي، پرســتاري، س ــي شناس ايمن
ــي،  ــوم داروي ــي، عل ــت شناس ــوژي، زيس ــي، ميكروبيول بيهوش
ويروس شناسي، انگل شناســي، گياهــان دارويــي، بهداشــت و 
ــومي  ــر عم ــكي، دكت ــومي پزش ــري عم ــت، دكت ــي گوش بازرس

  داروسازي، دكتري عمومي دامپزشكي
 

  (ضرايب همه دروس يكسان مي باشد.)
  )١بيوشيمي عمومي (

  ) ١زيست شناسي   ( 
  )١شيمي عمومي    (

  )١داروشناسي       ( 
  )١سم شناسي     ( 
 )١زبان              ( 
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٤٠ 
 

از هر یک از  چهار یا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یک رشته ١هر يك از داوطلبان با توجه به مدارك مورد پذيرش مندرج در جدول شماره -
را انتخاب نمود  یا مجموعه توان دو رشتهباشند. بعبارتی از یک گروه نمیاز دو گروه متفاوت ميیا دومجموعه و حداکثر دو رشته گروه زیر 

  بایست دو رشته انتخابی از دو گروه مختلف باشد.و می
  .سوال خواهند بودشده و دارای یک دفترچه تلقي انتخاب هايي كه با شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك رشته-٢

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 های امتحانی: گروه ٢جدول شماره 
  

  نوبت عصر روزجمعه
 ١۵/۴/٩٧مورخ  

  نوبت صبح روزجمعه
 ١۵/۴/٩٧مورخ  

  نوبت عصر روز پنج شنبه 
 ١۴/۴/٩٧مورخ 

  نوبت صبح روز پنج شنبه
  ١۴/۴/٩٧مورخ  

   مجموعه تغذیه
  شامل : 

 . علوم تغذیه ، ١
 . علوم تغذیه در بحران و حوادث٢

 غيرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، ٣
 . تغذیه بالينی٤

   مجموعه مامایی
  شامل :

 . مامایی،١ 
 . مشاوره مامایی٢

  مجموعه پرستاری 
  شامل :

  .پرستاری اورژانس،١ 
  .پرستاری توانبخشی،٢ 
  .پرستاری داخلی جراحی،٣ 
  . پرستاری سالمندی،٤ 
  .پرستاری سالمت جامعه،٥ 
  ، . روان پرستاری٦ 
  .پرستاری کودکان، ٧ 
  . پرستاری نظامی،٨
  .پرستاری مراقبتهای ویژه،٩ 
.پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، ١٠ 

 .مدیریت پرستاری١١

) ١مجموعه علوم آزمایشگاهی(
  شامل :

  . بيوشيمی بالينی ، ١
  .زیست فناوری پزشکی ، ٢
 .ژنتيک انسانی ٣

  مجموعه آموزش پزشکی
  شامل : 
 ،  .آموزش پزشکی١
ریزی یادگيری الکترونيکی .برنامه٢

 در علوم پزشکی، 
علوم  .تکنولوژی آموزشی در٣

 پزشکی 

   مجموعه بهداشت محيط
 شامل: 
سم شناسی –.بهداشت محيط١

 محيط، 
–محيط بهداشت مهندسی.٢
 دیریت پسماند، م
 . مهندسی بهداشت محيط٣
–مهندسی بهداشت محيط . ۴

 از تاسيساتونگهداریبرداریبهره
 شهری

   مجموعه فيزیک پزشکی
  شامل:

 فيزیک پزشکی . ١
 . رادیبولوژی و حفاظت پرتوئی٢

 )٢مجموعه علوم آزمایشگاهی (
  شامل: 

 . ایمنی شناسی ، ١
.خون شناسی آزمایشگاهی و ٢

 بانک خون( هماتولوژی)

  مجموعه روانشناسی 
  شامل :

 .روانشناسی بالينی ، ١
 .بهداشت روان ،٢
 ، .روانشناسی سالمت٣
.روانشناسی بالينی کودک و ٤

 نوجوان

مدیریت سالمت ، ایمنی و محيط 
 زیست

   مجموعه فيزیوتراپی
  شامل: 

  .فيزیوتراپی ١
 .فيزیوتراپی ورزشی٢

 )٣مجموعه علوم آزمایشگاهی (
  شامل: 

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

 آموزش بهداشت علوم تشریحی  رناليسم پزشکی ژو تکنولوژی گردش خون
 اتاق عمل مهندسی پزشکی (بيوالکتریک) ارزیابی فناوری سالمت سم شناسی 

 بينایی سنجی نانوتکنولوژی آمارزیستی  فيزیولوژی
 اعضای مصنوعی اقتصاد بهداشت رفاه اجتماعی  شيمی دارویی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی ری اطالعات سالمتفناو انفورماتيک  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 
 کاردرمانی پدافند غيرعامل در نظام سالمت سالمت سالمندی  ميکروبشناسی مواد غذایی

 تاریخ علوم پزشکی  ارگونومی  فن اوری تصویربرداری پزشکی
 حشره شناسی  اکولوژی انسانی  مهندسی بهداشت حرفه ای 

ی کتابداری و اطالع رسانی پزشک  شنوایی شناسی  اپيدميولوژی
مدیریت خدمات بهداشتی و  مددکاری اجتماعی 

 درمانی
  گفتاردرمانی 

  مهندسی پزشکی (بيومواد)    مدیریت توانبخشی 
      علوم و صنایع غذایی
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٤١ 
 

  
  
  

  : اسامی رشته هاي تحصيلي مقاطع مختلف  ٣جدول شماره 
رديف  يليرشته تحص رديف  رشته تحصيلي

    
جزء ليست نباشد، در فرم  رشته تحصيلیسایر : در صورتيکه 

ده و عنوان رشته بصورت کامل ثبت نام این گزینه انتخاب ش
  تایپ شود.

 -----  

 ١ اپيدميولوژي ٦١ باكتري شناسي
 ٢ اپيدميولوژي (دكتراي تخصصي) ٦٢ باكتري شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 ٣ اپيدميولوژي (كارشناسي ارشد) ٦٣ برنامه ريزي اجتماعي 
 ٤ اتاق عمل ٦٤ بهداشت باروري ( دكتراي تخصصي)
 ٥ اتاق عمل (کارشناسی ارشد ) ٦٥ بهداشت روان (کارشناسی ارشد )

 ٦ احياء و بهره برداري از مناطق بياباني _  ٦٦ بهداشت عمومي
 ٧ ي تخصصي)اخالق پزشكي ( دكترا ٦٧ بهداشت مادر و کودک (کارشناسی ارشد )

 ٨ اخالق پزشکی (کارشناسی ارشد ) ٦٨ سم شناسی (کارشناسی ارشد) - بهداشت محيط  
 ٩ اداره امور بيمارستانها ٦٩ بهداشت مواد غذايي _ 

 ١٠ ارتوپدي فني ٧٠ بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي  _ 
 ١١ مت ( دكتراي تخصصي)ارزيابي فناوري سال ٧١ بهداشت و ايمني موادغذايي (كارشناسي ارشد) _ 

 ١٢ ارزيابي فناوري سالمت(كارشناسي ارشد) _   ٧٢ بهداشت و بازرسي گوشت
 ١٣ ارگونومي (كارشناسي ارشد) _  ٧٣ بينائي سنجي  

 ١٤ اصالح و تربيت  ٧٤ بينائي سنجي (دکتری تخصصی)
 ١٥ صصي)اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي ( دكتراي تخ ٧٥ بينائي سنجي (كارشناسي ارشد)

 ١٦ اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي(كارشناسي ارشد) _  ٧٦ بيهوشي
 ١٧ اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي ٧٧ بيوالكتريك

 ١٨ اقتصاد ٧٨ بيوتكنولوژي
 ١٩ اقتصاد بهداشت (كارشناسي ارشد) _  ٧٩ بيوشيمي

 ٢٠ اقتصاد تغذيه ٨٠ بيوشيمي  باليني ( دكتراي تخصصي)
 ٢١ اقتصاد سالمت ( دكتراي تخصصي) ٨١ شناسي ارشد) _ بيوشيمي  باليني(كار

 ٢٢ اقتصاد و مديريت دارو ( دكتراي تخصصي) ٨٢ بيوفيزيك
 ٢٣ اکولوژی انسانی (کارشناسی ارشد ) ٨٣ بيولوژي توليدمثل ( دكتراي تخصصي)

٨٤ بيوانفورماتيک (کارشناسی ارشد ) ٢٤ امداد و نجات
 ٢٥ نتقال آب  _ بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشيا ٨٥ بيوپليمر(کارشناسی ارشد )

 ٢٦ انفورماتيك پزشكي  ( كارشناسي ارشد)  ٨٦ بيوتکنولوژی دارویی ( دکتری تخصصی ) 
 ٢٧ انفورماتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي)   ٨٧ بيوفيزیک (کارشناسی ارشد )

 ٢٨ انگل شناسي ٨٨ بيولوژی تکوینی (کارشناسی ارشد )
 ٢٩ انگل شناسي (كارشناسي ارشد) _  ٨٩ بيولوژی توليد مثل ( دکتری تخصصی)

 ٣٠ انگل شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٩٠ پاتوبيولوژی (کارشناسی ارشد )
 ٣١ ايمني شناسي ٩١ پرستارماما

 ٣٢ ايمني شناسی (كارشناسي ارشد) _  ٩٢ پرستاري ( دكتراي تخصصي)
 ٣٣ ايمني شناسی پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٩٣ د) _ پرستاري (كارشناسي ارش

 ٣٤ ايمني صنعتي ٩٤ پرستاري _ 
٩٥ پرستاري سالمندي (كارشناسي ارشد) _  ٣٥ آب شناسي

  ٣٦ آب و هواشناسي ٩٦ پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان(كارشناسي ارشد) _ 
 37 فرسايش و رسوبآبخيزداري _  ٩٧ پرستاري مراقبت هاي ويژه(كارشناسي ارشد) _ 

 38 آبياري ٩٨ پرستاری ( دكتراي تخصصي) 
 39 آتش نشاني  _ پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث ٩٩ پرستاری اورژانس (کارشناسی ارشد )

 ٤٠ آتش نشاني و خدمات ايمني _ مديريت عمليات در حريق و حوادث ١٠٠ پرستاری توانبخشی (کارشناسی ارشد )
 ٤١ آسيب شناسي اجتماعي  _  ١٠١ جراحی (کارشناسی ارشد ) -خلی پرستاری دا

 ٤٢ آسيب شناسي اجتماعي _ پيشگيري از اعتياد ١٠٢ پرستاری سالمت جامعه (کارشناسی ارشد )
 ٤٣ آلودگي محيط زيست _ بازيافت ١٠٣ پرستاری کودکان (کارشناسی ارشد )
 ٤٤ آمار ١٠٤ پرستاری نظامی (کارشناسی ارشد )

 ٤٥ آمار زيستي ( دكتراي تخصصي) ١٠٥ روتئوميكس كاربردي ( دكتراي تخصصي)پ
١٠٦ پرورش اسب _  آمار زيستي (كارشناسي ارشد) _ ٤٦

 ٤٧ آمار و سنجش آموزشي _  ١٠٧ پرورش زنبورعسل _ 
 ٤٨ آمار و كاربردها _  ١٠٨ پرورش گوسفند و بز _ 

 ٤٩ بهداشت ( دكتراي تخصصي)آموزش  ١٠٩ پزشكي مولكولي ( دكتراي تخصصي)
 ٥٠ آموزش بهداشت (كارشناسي ارشد) ١١٠ پژوهشگري اجتماعي 

 ٥١ آموزش پزشكي ( دكتراي تخصصي) ١١١ تاريخ اسالم _ 
 ٥٢ آموزش پزشكي (كارشناسي ارشد) _  ١١٢ تربيت بدني و علوم ورزشي _ بيومكانيك ورزشي

 ٥٣ آموزش رياضي _  ١١٣ تربيت بدني و علوم ورزشي _ رفتار حركتي
 ٥٤ آموزش علوم تجربي  _  ١١٤ تربيت بدني و علوم ورزشي _ فيزيولوژي ورزشي

 ٥٥ آموزش كودكان استثنائي  ١١٥ تربيت بدني و علوم ورزشي _ مديريت ورزشي
 ٥٦ آموزش مدارک پزشکی (کارشناسی ارشد )  ١١٦ ترکيبيات طبيعی و دارویی دریا (کارشناسی ارشد ) 

 ٥٧ بازرسي گوشت _  ١١٧ تعاون
 ٥٨ بافت شناسي ١١٨ صنايع غذائي -تغذيه 

 ٥٩ بافت شناسي پزشكي ١١٩ تغذیه بالينی (کارشناسی ارشد )
 ٦٠ بافت شناسی ( دکتری تخصصی) ١٢٠ تكنولوژي پرتودرماني
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  مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  يليرشته تحص رديف  رشته تحصيلي

 ١٢١ تكنولوژي پرتوشناسي ١٨١ راهنمايي و مشاوره _ مشاوره
 ١٢٢ تكنولوژي پرورش طيور _  ١٨٢ رژیم شناسی

 ١٢٣ تكنولوژي پرورش گاو  _  ١٨٣ رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني  _ 
 ١٢٤ تكنولوژي پزشكي هسته اي  ١٨٤ رشد و پرورش کودکان استثنایی

(كارشناسي ارشد) _ MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  ١٨٥ سي ارشد) _ رفاه اجتماعی (كارشنا ١٢٥ 
 ١٢٦ تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني _  ١٨٦ روابط عمومي _ 

 ١٢٧ تكنولوژي صنايع _  ١٨٧ روان پرستاری (کارشناسی ارشد )
 ١٢٨ تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي _  ١٨٨ روانشناسي

 ١٢٩ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی (کارشناسی ارشد ) ١٨٩ ناسي  _ آموزش كودكان استثناييروانش
 ١٣٠ توزيع و مصرف آب كشاورزي _  ١٩٠ روانشناسي  _ باليني

 ١٣١ توكسين هاي ميكروبي ( دكتراي تخصصي) ١٩١ روانشناسي  _ عمومي
 ١٣٢  توليد و فرآوري پسته _ ١٩٢ روانشناسي _ صنعتي سازماني

 ١٣٣ جامعه شناسي  ١٩٣ روانشناسي باليني ( دكتراي تخصصي)
 ١٣٤ جانورشناسي ١٩٤ روانشناسي باليني (كارشناسي ارشد) _ 

 ١٣٥ جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  _  ١٩٥ روانشناسي صنعتي و سازماني
 ١٣٦ جغرافيا و برنامه ريزي شهري  _  ١٩٦ روانشناسي نظامي ( دكتراي تخصصي)

 ١٣٧ جغرافياي سياسي _ آمايش و مديريت سياسي فضا ١٩٧ رشد - روانشناسی 
 ١٣٨ جغرافياي شهري ١٩٨ شخصيت  - روانشناسی 
 ١٣٩ جغرافياي طبيعي _ اقليم شناسي ١٩٩ مشاوره  - روانشناسی 

 ١٤٠ جغرافياي طبيعي _ ژئومورفولوژي ٢٠٠ روانشناسی بالينی کودک و نوجوان(کارشناسی ارشد )
 ١٤١ جغرافياي طبيعي _ كارتوگرافي ٢٠١ روانشناسی سالمت 

 ١٤٢ جمعيت شناسي  ٢٠٢ روانشناسی سالمت (کارشناسی ارشد )
 ١٤٣ جنين شناسي ٢٠٣ روانشناسی نظامی ( دکتری تخصصی)

 ١٤٤ چاپ و نشر _ آماده سازي چاپ ٢٠٤ روزنامه نگاري  _ 
 ١٤٥ چاپ چاپ و نشر _ تكنولوژي امور تكميلي ٢٠٥ رياضي

 ١٤٦ چاپ و نشر _ طراحي چاپ ٢٠٦ رياضيات و كاربردها _ كاربردي
 ١٤٧ چاپ و نشر _ فرآيند چاپ ٢٠٧ زبان شناسي _ 

 ١٤٨ حسابداري  ٢٠٨ زبان و ادبيات عربي _ 
 ١٤٩ حسابداري _ حسابرسي ٢٠٩ زبان و ادبيات فارسي _ 

 ١٥٠ حسابداري _ دولتي ٢١٠ زراعت برنج _ 
 ١٥١ حسابداري _ مالياتي ٢١١ سيزمين شنا

 ١٥٢ حشره شناسي ٢١٢ زيست شناسي
 ١٥٣ حشره شناسي پزشكي ٢١٣ زيست شناسي  _ دبيري

 ١٥٤ حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ( دكتراي تخصصي) ٢١٤ زيست شناسي  _ زيست دريا
 ١٥٥ (كارشناسي ارشد) _  حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ٢١٥ زيست شناسي  _ علوم جانوري
 ١٥٦ حفاظت گياهان ٢١٦ زيست شناسي  _ علوم گياهي

٢١٧ زيست شناسي  _بيوشيمی ١٥٧ حقوق _
 ١٥٨ حقوق قضايي  _ علوم ثبتي ٢١٨ زيست شناسي  _بيوشيمی (کارشناسی ارشد )
 ١٥٩ خاك شناسي ٢١٩ زيست شناسي  _بيوفيزیک  (کارشناسی ارشد )

 ١٦٠ خدمات اجتماعي ٢٢٠ يكزيست شناسي _ ژنت
 ١٦١ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (كارشناسي ارشد) ٢٢١ مولكولي  –زيست شناسي _ سلولي 

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی) ( دكتراي  ٢٢٢ زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
 ١٦٢ تخصصي)

 ١٦٣ خصصي)داروسازي سنتي ( دكتراي ت ٢٢٣ زيست شناسي _جانوري
 ١٦٤ داروسازي كارشناسي ٢٢٤ زيست شناسي سلولي مولكولي _ بيوشيمي

 ١٦٥ داروسازي هسته اي ( دكتراي تخصصي) ٢٢٥ زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
 ١٦٦ داروسازی بالينی (دکتری تخصصی) ٢٢٦ زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك

 ١٦٧ داروشناسي ٢٢٧ مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي زيست شناسي سلولي
 ١٦٨ دفع آفات كشاورزي ٢٢٨ زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي

 ١٦٩ دكتراي پزشكي ٢٢٩ زيست شناسي سلولي و مولكولي
 ١٧٠ دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  _  ٢٣٠ زيست شناسي شيالت و آبزيان

 ١٧١ اي پيوسته رياضي _ دكتر ٢٣١ زيست شناسي عمومي 
 ١٧٢ دكتراي پيوسته فيزيك _  ٢٣٢ زيست فناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 ١٧٣ دكتراي داروسازي ٢٣٣ زيست فناوري پزشكي(كارشناسي ارشد) _ 
 ١٧٤ دكتراي دامپزشكي ٢٣٤ زيست فناوري دارويي ( دكتراي تخصصي)

 ١٧٥ دكتراي دندانپزشكي ٢٣٥ زیست شناسی پزشکی سامانه ای (دکتری تخصصی)
 ١٧٦ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي ٢٣٦ زیست شناسی تکوینی (کارشناسی ارشد )

 ١٧٧ راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي (كارشناسي ارشد) _  ٢٣٧ زیست فناوری دارویی (کارشناسی ارشد )
 ١٧٨ راديوتراپي (پرتودرماني) ٢٣٨ زیست فناوری ميکروبی (کارشناسی ارشد )

 ١٧٩ راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي) ٢٣٩ زیست مواد دارویی (دکتری تخصصی)
 ١٨٠ آموزش بزرگساالن _  -راهنماي آموزشي  ٢٤٠ ژنتيك
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  مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصيلي رديف  رشته تحصيلي

 ٢٤١ شناسي ارشد) _ ژنتيك انساني (كار ٣٠١ علوم بيولوژي
 ٢٤٢ ژنتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٠٢ علوم تربيتي

 ٢٤٣ ژورناليسم پزشکی (سالمت و رسانه ) (کارشناسی ارشد ) ٣٠٣ علوم تربيتي _ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
 ٢٤٤ ساخت پروتزهاي دنداني _  ٣٠٤ علوم تربيتي _ آموزش و پرورش كودكان استثنايي

 ٢٤٥ سالمند شناسی (کارشناسی ارشد ) ٣٠٥ لوم تربيتي _ آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنيع
 ٢٤٦ سالمندشناسي ( دكتراي تخصصي) ٣٠٦ علوم تربيتي _ تكنولوژي آموزشي

 ٢٤٧ سالمت در باليا و فوريت ها ٣٠٧ _ مديريت آموزشي علوم تربيتي
 ٢٤٨ سالمت در بالیا و فوریتها (کارشناسی ارشد ) ٣٠٨ وزشي علوم تربيتي _ مديريت و برنامه ريزي آم

 ٢٤٩ سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ( دكتراي تخصصي) ٣٠٩ علوم تشريح ( دكتراي تخصصي)
 ٢٥٠ سالمت سالمندی (کارشناسی ارشد ) ٣١٠ علوم تشريح (كارشناسي ارشد) _ 

 ٢٥١ _  سالمت و رسانه(كارشناسي ارشد) ٣١١ علوم تشريحي
 ٢٥٢ سالمت و رفاه اجتماعي  ٣١٢ علوم تغذيه

 ٢٥٣ سم شناسي ٣١٣ علوم تغذيه ( دكتراي تخصصي)
 ٢٥٤ سم شناسی ( دكتراي تخصصي) ٣١٤ علوم تغذيه (كارشناسي ارشد) _ 

 ٢٥٥ سم شناسی (كارشناسي ارشد) _  ٣١٥ علوم تغذیه در بحران و حوادث غير مترقبه (کارشناسی ارشد )
 ٢٥٦ سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  _  ٣١٦ م حديث، اخالق و آداب پزشكيعلو

 ٢٥٧ سياستگذاري سالمت ( دكتراي تخصصي)  ٣١٧ علوم داروهای پرتوزا (کارشناسی ارشد )
 ٢٥٨ سياست های غذا و تغذیه (دکتری تخصصی)  ٣١٨ علوم دارويي

 ٢٥٩ شنوايي شناسي ٣١٩ علوم رياضي و فني _ 
 ٢٦٠ شنوايي شناسي ( دكتراي تخصصي) ٣٢٠ علوم زيستي

 ٢٦١ شنوايي شناسي (كارشناسي ارشد) _  ٣٢١ علوم سلولی و کاربردی (دکتری تخصصی)
 ٢٦٢ شيمي ٣٢٢ علوم سياسي 

 ٢٦٣ شيمي _ دارويي ٣٢٣ علوم سياسي _ مطالعات امنيتي
 ٢٦٤ شيمي _ دبيري ٣٢٤ علوم قضايي _ 
 ٢٦٥ شيمي _ فناوري اطالعات ٣٢٥ علوم كامپيوتري

  ٢٦٦ شيمي _ كاربردي ٣٢٦ علوم مهندسي _ 
 ٢٦٧ شيمي _ محض ٣٢٧ علوم و ارتباطات اجتماعي  _ 

 ٢٦٨ شيمي دارويي ( دكتراي تخصصي) ٣٢٨ علوم و صنايع غذايي
 ٢٦٩ شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي  ٣٢٩ علوم و صنايع غذايي _ كنترل كيفي و بهداشتي

 ٢٧٠ شيمي مواد غذائي ٣٣٠ علوم و صنايع غذايي _كنترل كيفي و بهداشتي ( دكتراي تخصصي)
 ٢٧١ شيمی دارویی (کارشناسی ارشد ) ٣٣١ علوم و صنايع غذايي(كارشناسي ارشد) _ 

 ٢٧٢ صنايع غذايي _ تغديه ٣٣٢ فارماسيوتيكس ( دكتراي تخصصي)
 ٢٧٣ ذايي _ فنيصنايع غ ٣٣٣ فارماكوگنوزي ( دكتراي تخصصي)

 ٢٧٤ صنايع غذايي _ مهندسي ٣٣٤ فارماكولوژي
 ٢٧٥ صيد و بهره برداري آبزيان _  ٣٣٥ فارماكولوژي ( دكتراي تخصصي)

 ٢٧٦ طب سنتي ايراني ( دكتراي تخصصي) ٣٣٦ فرآوري محصوالت شيالتي _ 
٣٣٧ فلسفه _  ٢٧٧ طراحي صنعتي

 ٢٧٨ ات و دانش شناسی  (کارشناسی ارشد )علم اطالع ٣٣٨ فن آوري اطالعات سالمت _ 
 ٢٧٩ علم سنجی (کارشناسی ارشد ) ٣٣٩ فن آوري اطالعات سالمت(كارشناسي ارشد) _ 

 ٢٨٠ علوم ٣٤٠ فن آوري زيستي مواد غذايي  _ 
 ٢٨١ علوم اجتماعي ٣٤١ فن آوری تصویربرداری پزشکی (کارشناسی ارشد )

 ٢٨٢ برنامه ريزي اجتماعي علوم اجتماعي _ ٣٤٢ فوريت هاي پزشكي
 ٢٨٣ علوم اجتماعي _ پژوهشگري علوم اجتماعي  ٣٤٣ فيزيك

 ٢٨٤ علوم اجتماعي _ تعاون و رفاه اجتماعي ٣٤٤ فيزيك _ اتمي
 ٢٨٥ علوم اجتماعي _ خدمات اجتماعي ٣٤٥ فيزيك _ حالت جامد

 ٢٨٦ علوم اجتماعي _ مددكاري اجتماعي ٣٤٦ فيزيك _ نظري
 ٢٨٧ علوم اجتماعي _ مردم شناسي ٣٤٧ ته ايفيزيك _ هس

٣٤٨ فيزيك _ هواشناسي علوم اجتماعي _ مطالعات امنيتي ٢٨٨
 ٢٨٩ علوم اعصاب ٣٤٩ فيزيك حالت جامد  _ 

 ٢٩٠ علوم اقتصادي _ اقتصاد اسالمي  ٣٥٠ فيزيك كاربردي
 ٢٩١ نيعلوم اقتصادي _ اقتصاد بازرگا ٣٥١ فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك _ 

 ٢٩٢ علوم اقتصادي _ اقتصاد پول و بانكداري ٣٥٢ فيزيك محض
 ٢٩٣ علوم اقتصادي _ اقتصاد حمل و نقل ٣٥٣ فيزيك مهندسي _ 

 ٢٩٤ علوم اقتصادي _ اقتصاد صنعتي ٣٥٤ فيزيک پزشکی ( دكتراي تخصصي)
 ٢٩٥ علوم اقتصادي _ اقتصاد كشاورزي ٣٥٥ فيزيک پزشکی(كارشناسي ارشد) _ 

 ٢٩٦ علوم اقتصادي _ اقتصاد نظري ٣٥٦ يزيوتراپي ف
 ٢٩٧ علوم انتظامي _  ٣٥٧ فيزيوتراپي ( دكتراي تخصصي)

 ٢٩٨ علوم آزمايشگاهي ٣٥٨ فيزيوتراپي (كارشناسي ارشد) _ 
 ٢٩٩ علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي ٣٥٩ فيزيوتراپي ورزشي (كارشناسي ارشد) _ 

 ٣٠٠ غذيه(كارشناسي ارشد) _ علوم بهداشتی در ت ٣٦٠ فيزيولوژي
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  مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصيلي رديف  رشته تحصيلي

 ٣٦١ فيزيولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٢١ مديريت گمركي _ 
 ٣٦٢ فيزيولوژي (كارشناسي ارشد) _  ٤٢٢ مديريت مالي _ 

 ٣٦٣ ولوژي ورزشي ( دكتراي تخصصي)فيزي ٤٢٣ مديريت هتلداري _ 
 ٣٦٤ قارچ شناسي ٤٢٤ مديريت و برنامه ريزي

 ٣٦٥ قارچ شناسی پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٤٢٥ مدیریت اجرائی (کارشناسی ارشد )
 ٣٦٦ قارچ شناسی پزشكي (كارشناسي ارشد) _  ٤٢٦ مدیریت اطالعات سالمت 

 ٣٦٧ يكاردرماني جسمان ٤٢٧ مدیریت امداد در سوانح 
 ٣٦٨ كاردرماني رواني ٤٢٨ مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی (کارشناسی ارشد )

 ٣٦٩ كارشناس علوم پزشكي ٤٢٩ مدیریت خدمات پرستاری (کارشناسی ارشد )
 ٣٧٠ كارشناسي چند رسانه اي _  ٤٣٠ مدیریت سالمت ایمنی و محيط زیست  (کارشناسی ارشد )

 ٣٧١ كارشناسي شهرسازي _  ٤٣١ مدیریت فناوری اطالعات پزشکی
 ٣٧٢ كارشناسي فارماكولوژي _  ٤٣٢ مرتع داري _ 

 ٣٧٣ كتابداري ٤٣٣ مردم شناسي 
 ٣٧٤ كتابداري در شاخه پزشكي _  ٤٣٤ مشاوره توانبخشی

 ٣٧٥ كتابداري و اطالع رساني (كارشناسي ارشد) _  ٤٣٥ مشاوره در مامایی  (کارشناسی ارشد )
 ٣٧٦ كتابداري و اطالع رساني _  ٤٣٦ اييمشاوره و راهنم

 ٣٧٧ كتابداري و اطالع رساني پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٤٣٧ مطالعات اعتياد ( دكتراي تخصصي)
 ٣٧٨ كنترل دارو ( دكتراي تخصصي) ٤٣٨ مطالعات اعتياد 

 ٣٧٩ کاردرمانی ٤٣٩ مطالعات خانواده  _ 
 ٣٨٠ صصي)کاردرمانی ( دكتراي تخ ٤٤٠ معارف اسالمي _ 

 ٣٨١ کاردرمانی (كارشناسي ارشد) _  ٤٤١ معارف اسالمي _ فلسفه اسالمي
 ٣٨٢ کنترل دارو (دکتری تخصصی) ٤٤٢ معارف اسالمي و علوم تربيتي _ 

 ٣٨٣ گفتار درمانی ( دكتراي تخصصي) ٤٤٣ معماري داخلي _ 
 ٣٨٤ گفتار درمانی (كارشناسي ارشد) _  ٤٤٤ مكاترونيك _ 

 ٣٨٥ گفتاردرماني ٤٤٥ يون كشاورزي زراعي و باغي _ مكانيزاس
 ٣٨٦ گوشت و فرآورده هاي گوشتي _  ٤٤٦ مكانيك

 ٣٨٧ گياه پزشكي ٤٤٧ توزیع و مصرف آب کشاورزی-ممهندسي فناوري آبياری
 ٣٨٨ گياهان دارويي ٤٤٨ فراوری محصوالت شيالتی- ممهندسي فناوري شيالت

 ٣٨٩ مامايي(كارشناسي ارشد) _  ٤٤٩ روغن خوراکی صنعت- ممهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٣٩٠ مامائي ٤٥٠ مهندسي اپتيك و ليزر _ 

 ٣٩١ محيط زيست ٤٥١ مهندسي الكترونيك
 ٣٩٢ مخابرات و الكترونيك دريايي _  ٤٥٢ مهندسي ايمني _ بازرسي فني
 ٣٩٣ مدارك پزشكي ٤٥٣ مهندسي ايمني _ حفاظت فني

 ٣٩٤ مددكاري اجتماعي ٤٥٤ مهندسي آب و خاك _ 
 ٣٩٥ مددکاری اجتماعی ( دكتراي تخصصي) ٤٥٥ مهندسي بافت
 ٣٩٦ مددکاری اجتماعی (كارشناسي ارشد) _  ٤٥٦ مهندسي برق
٤٥٧ الكترونيك -مهندسي برق مديريت اطالعات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي) ٣٩٧
 ٣٩٨ ح طبيعيمديريت امداد در سوانح  _ سوان ٤٥٨ قدرت -مهندسي برق
 ٣٩٩ مديريت امور امداد _  ٤٥٩ كنترل -مهندسي برق
 ٤٠٠ مديريت امور بانكي _  ٤٦٠ مخابرات -مهندسي برق

 ٤٠١ مديريت بازرگاني _  ٤٦١ مهندسي بهداشت حرفه اي 
 ٤٠٢ مديريت بازرگاني دريايي _ بندر و كشتيراني ٤٦٢ مهندسي بهداشت حرفه اي ( دكتراي تخصصي)

 ٤٠٣ مديريت بازرگاني دريايي _ گمركي ٤٦٣ بهداشت حرفه اي (كارشناسي ارشد) _  مهندسي
 ٤٠٤ مديريت بازرگاني دريايي _ مناطق ويژه ٤٦٤ مهندسي بهداشت محيط
 ٤٠٥ مديريت برنامه ٤٦٥ مدیریت پسماند (کارشناسی ارشد) -مهندسي بهداشت محيط 
تاسيسات  بهره برداری و نگهداری - مهندسي بهداشت محيط  
 ٤٠٦ مديريت بيمه _  ٤٦٦ شهری (کارشناسی ارشد)

 ٤٠٧ مديريت بيمه اكو _  ٤٦٧ مهندسي بهداشت محيط ( دكتراي تخصصي)
 ٤٠٨ مديريت تلفيقي آفات _  ٤٦٨ مهندسي بهداشت محيط (كارشناسي ارشد) _ 

 ٤٠٩ مديريت توانبخشی (كارشناسي ارشد)  _  ٤٦٩ مهندسي پزشكي
 ٤١٠ مديريت جهانگردي _  ٤٧٠ رباتيک پزشکی -مهندسي پزشكي

 ٤١١ مديريت حفاظت اطالعات _  ٤٧١ مهندسي پزشكي (كارشناسي ارشد) _ 
 ٤١٢ مديريت خدمات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي) ٤٧٢ مهندسي پزشكي باليني

 ٤١٣ ارشناسي ارشد) _ مديريت خدمات بهداشتي درماني (ك ٤٧٣ مهندسي پزشكي بيوالکتریک (کارشناسی ارشد )
 ٤١٤ مديريت خدمات بهداشتي درماني _  ٤٧٤ مهندسي پزشكي بيومواد (کارشناسی ارشد )

 ٤١٥ مديريت دولتي _  ٤٧٥ مهندسي پزشكي_ بيوالكتريك ( دكتراي تخصصي)
 ٤١٦ مديريت سامانه هاي اطالعاتي  _  ٤٧٦ مهندسي پليمر

 ٤١٧ مديريت صنعتي _  ٤٧٧ مهندسي پليمر _ تكنولوژي و علوم رنگ
 ٤١٨ مديريت عمليات امداد و نجات  _  ٤٧٨ مهندسي پليمر _ صنايع پليمر

 ٤١٩ مديريت فرهنگي هنري _  ٤٧٩ مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان _ 
 ٤٢٠ مديريت كسب و كارهاي كوچك _  ٤٨٠ مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ انتقال
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  مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصيلي رديف  رشته تحصيلي

 ٤٨١ مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ ديتا ٥٤١ مهندسي حمل و نقل ريلي _ 
 ٤٨٢ سوئيچ مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ ٥٤٢ مهندسي خط و سازه هاي ريلي _ 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ سيستم هاي تحت  ٥٤٣ مهندسي خودرو _ 
 ٤٨٣ شبكه

  ٤٨٤ ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ كاربردهاي  ٥٤٤ مهندسي دريا _ كشتي سازي
 ٤٨٥ طالعات _ مخابرات سيارمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري ا ٥٤٥ مهندسي دريا _ مهندسي كشتي

 ٤٨٦ مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ مخابرات نوري ٥٤٦ مهندسي راه آهن _ خطوط
 ٤٨٧ ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات _ مديريت  ٥٤٧ مهندسي رباتيك _ 

 ٤٨٨ _  مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني ٥٤٨ مهندسي شهرسازي _ 
 ٤٨٩ مهندسي تكنولوژي الكترونيك _  ٥٤٩ مهندسي شيالت
 ٤٩٠ مهندسي تكنولوژي اويونيك _  ٥٥٠ مهندسي شيمي

 ٤٩١ مهندسي تكنولوژي ايمني ٥٥١ مهندسي شيمي (گرايش علوم و صنايع غذايي)
 ٤٩٢ مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها _  ٥٥٢ مهندسي شيمي _ صنايع غذايي

 ٤٩٣ مهندسي تكنولوژي برق _   الكترونيك و ابزار دقيق ٥٥٣ نايعمهندسي ص
 ٤٩٤ مهندسي تكنولوژي برق _  شبكه هاي انتقال و توزيع  ٥٥٤ مهندسي صنايع (گرايش ايمني)

 ٤٩٥ مهندسي تكنولوژي برق_قدرت ٥٥٥ كاربردي عمران  _ شبكه هاي آب و فاضالب - مهندسي علمي 
 ٤٩٦ مهندسي تكنولوژي بسته بندي _  كشاورزي ٥٥٦ مهندسي علوم كشاورزي _ 

 ٤٩٧ مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه _  ٥٥٧ مهندسي عمران
 ٤٩٨ مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي _  ٥٥٨ مهندسي عمران  _ نقشه برداري

 ٤٩٩ مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات _  ٥٥٩ مهندسي فضاي سبز _ 
 ٥٠٠ مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو _  ٥٦٠ ن آوري اطالعات _ مهندسي ف

 ٥٠١ مهندسي تكنولوژي جوشكاري _  ٥٦١ مهندسي فناوري ارتباطات رسانه ای
بهره برداری از سيستم -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات 

 ٥٠٢ مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري _  ٥٦٢ های مخابراتی

 ٥٠٣ مهندسي تكنولوژي راه داري _  ٥٦٣ دیتا-ICTهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات م
 ٥٠٤ مهندسي تكنولوژي راه سازي _  ٥٦٤ مخابرات سيار-ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات 

 ٥٠٥ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ قالب سازي ٥٦٥ مهندسي فناوري اطالعات _ امنيت اطالعات
 ٥٠٦ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ ماشين ابزار ٥٦٦ ندسي فناوري اطالعات _ آناليز ورزشیمه

 ٥٠٧ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  _ ماشين هاي زراعي و باغي ٥٦٧ مهندسي فناوري اطالعات _ برنامه نویسی تحت وب
 ٥٠٨ ساختمان  _ مهندسي تكنولوژي  ٥٦٨ مهندسي فناوري اطالعات _ تجارت الکترونيک

 ٥٠٩ مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن  _  ٥٦٩ ای در شهرداریمهندسي فناوري اطالعات _ خدمات رایانه
 ٥١٠ كاشي و چيني  _  - مهندسي تكنولوژي سراميك  ٥٧٠ مهندسي فناوري اطالعات _ رسانه

 ٥١١ دسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه _ مهن ٥٧١ مهندسي فناوري اطالعات _ طراحی صفحات وب
٥٧٢ شبکه های آبياری و زهکشی- مهندسي فناوري آبياری مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  _ گرايش آردي ٥١٢
 ٥١٣ مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  _ گرايش غير آردي  ٥٧٣ مهندسي فناوري پليمر

 ٥١٤ مهندسي تكنولوژي صنايع آرد _  ٥٧٤ اسبپرورش -مهندسي فناوري دامپروری
 ٥١٥ مهندسي تكنولوژي صنايع چوب  _ سازه هاي چوبي ٥٧٥ پرورش صنعتی طيور-مهندسي فناوري دامپروری
 ٥١٦ مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي  _  ٥٧٦ پرورش صنعتی گاو-مهندسي فناوري دامپروری
 ٥١٧ مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي _  ٥٧٧ ی خوراک دامتوليد و فراور-مهندسي فناوري دامپروری
 ٥١٨ مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي _  ٥٧٨ توليد و فراوری محصوالت زنبورعسل-مهندسي فناوري دامپروری

 ٥١٩ مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك _  ٥٧٩ مهندسي فناوري زیستی مواد غذایی
 ٥٢٠ مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي  _  ٥٨٠ ی رایانهمهندسي فناوري سيستم های سخت افزار

 ٥٢١ مهندسي تكنولوژي عمران  _ آب و فاضالب ٥٨١ مهندسي فناوري شبکه های کامپيوتری
 ٥٢٢ مهندسي تكنولوژي عمران  _ نگهداري و بهره برداري سد و شبكه ٥٨٢ تکثير و پرورش آبزیان-مهندسي فناوري شيالت

 ٥٢٣ مهندسي تكنولوژي عمران _  آب و فاضالب ٥٨٣ صيد و بهره برداری آبزیان-اوري شيالتمهندسي فن
 ٥٢٤ مهندسي تكنولوژي عمران _  ساختمان هاي آبي ٥٨٤ محصوالت کشاورزی- مهندسي فناوري صنایع بسته بندی

 ٥٢٥ دمعدني فلزي _ مهندسي تكنولوژي فرآوري موا ٥٨٥ شيرو فراورده های لبنی-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٢٦ مهندسي تكنولوژي كنترل _ ابزار دقيق ٥٨٦ صنعت آرد-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٢٧ مهندسي تكنولوژي كنترل _ ساخت و توليد ٥٨٧ صنعت شيرینی و شکالت-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٢٨ آيندمهندسي تكنولوژي كنترل _ فر ٥٨٨ صنعت قند-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٢٩ مهندسي تكنولوژي متالوژي  _ ذوب فلزات ٥٨٩ صنعت کمپوت و کنسرو-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٣٠ مهندسي تكنولوژي مخابرات _ انتقال  ٥٩٠ فرآورده های خميری-مهندسي فناوري صنایع غذایی
 ٥٣١ ژي مخابرات _ سوئيچ هاي شبكه ثابتمهندسي تكنولو ٥٩١ گوشت و فراورده های گوشتی-مهندسي فناوري صنایع غذایی

 ٥٣٢ مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه  _  ٥٩٢ حمل و نقل شهری-مهندسي فناوري عمران
  ٥٣٣ مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو _  ٥٩٣ راهسازی-مهندسي فناوري عمران
  ٥٣٤ مكانيك كشتي _ مهندسي تكنولوژي  ٥٩٤ ساختمان سازی-مهندسي فناوري عمران
  ٥٣٥ مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري _  ٥٩٥ سد و شبکه-مهندسي فناوري عمران
  ٥٣٦ مهندسي تكنولوژي ناوبري _  ٥٩٦ نقشه برداری-مهندسي فناوري عمران

  ٥٣٧ كامپيوتر  _  مهندسي تكنولوژي نرم افزار ٥٩٧ مدیریت تلفيقی آفات - مهندسي فناوري گياه پزشکی
  ٥٣٨ مهندسي تكنولوژي هواپيما _  ٥٩٨ بازیافت پسماند-مهندسي فناوري محيط زیست
  ٥٣٩ مهندسي تكنولوژي هواشناسي _  ٥٩٩ کنترل آالینده ها-مهندسي فناوري محيط زیست

  ٥٤٠ مهندسي توليدات دامي _  ٦٠٠ مهندسي فناوري مخابرات
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  مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي اسامی:  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصيلي رديف  رشته تحصيلي

 ٦٠١ تاسيسات حرارتی برودتی-مهندسي فناوري مکانيک  661 علوم و صنايع چوب و كاغذ _ صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي 
 ٦٠٢ ماشين افزار-مهندسي فناوري مکانيک  662 محيط زيست _  -مهندسي منابع طبيعي 

 ٦٠٣ ماشين آالت راهسازی و راهداری-مهندسي فناوري مکانيک  663 مديريت منابع خشك و بيابان  _  -منابع طبيعي  مهندسي
 ٦٠٤ مهندسي فناوري مکانيک خودرو  664 مرتع و آبخيزداري  _  -مهندسي منابع طبيعي 
مهندسي چوب و كاغذ  _ حفاظت و  -مهندسي منابع طبيعي 

 ٦٠٥ وري مکانيک مترومهندسي فنا  665 اصالح چوب

 ٦٠٦ مهندسي فناوري مکانيک هواپيما 666 مهندسي چوب و كاغذ  _ صنايع خمير و كاغذ - مهندسي منابع طبيعي 
مهندسي چوب و كاغذ  _ صنايع فرآورده هاي مركب  - مهندسي منابع طبيعي 

 ٦٠٧ مهندسي فيزيك 667 چوب
 ٦٠٨ مهندسي كامپيوتر 668 مهندسي مواد

 ٦٠٩ مهندسي كامپيوتر _ سخت افزار  669 اد _ سراميكمهندسي مو
 ٦١٠ مهندسي كامپيوتر _ نرم افزار 670 مهندسي مواد _ متالوژي استخراجي

 ٦١١ مهندسي كشاورزي 671 مهندسي مواد _ متالوژي صنعتي
 ٦١٢ اقتصاد كشاورزي _  -مهندسي كشاورزي  672 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  _ 

 ٦١٣ آب _  -مهندسي كشاورزي  673 نساجي _ پوشاك مهندسي
 ٦١٤ آب _ آبياري زهكشي -مهندسي كشاورزي  674 مهندسي نساجي _ تكنولوژي نساجي

 ٦١٥ آب _ سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي  675 مهندسي نساجي _ شيمي نساجي و علوم الياف
 ٦١٦ نابع آب آب _ م -مهندسي كشاورزي  676 مهندسي نفت _ استخراج نفت
 ٦١٧ ترويج و آموزش كشاورزي _ باغباني -مهندسي كشاورزي  677 مهندسي نفت _ اكتشاف نفت

 ٦١٨ ترويج و آموزش كشاورزي _ خاك -مهندسي كشاورزي  678 مهندسي نفت _ بهره برداري از منابع نفت
  ٦١٩ زراعتترويج و آموزش كشاورزي _  -مهندسي كشاورزي  679 مهندسي نفت _ مخازن نفت

  ٦٢٠ ترويج و آموزش كشاورزي _ علوم دامي -مهندسي كشاورزي  680 مهندسي هسته اي _ پرتوپزشكي
  ٦٢١ ترويج و آموزش كشاورزي _ گياه پزشكي -مهندسي كشاورزي  681 مهندسي هوا فضا  _ 

  ٦٢٢ صالح نباتات زراعت و اصالح نباتات  _ ا -مهندسي كشاورزي  682 آب و فاضالب-مهندسی فناوری عمران
  ٦٢٣ زراعت و اصالح نباتات  _ زراعت -مهندسي كشاورزي  683 مهندسی مدیریت اجرائی 

  ٦٢٤ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) _  -مهندسي كشاورزي  684 مواد دنداني ( دكتراي تخصصي)
  ٦٢٥ علوم باغباني _  -مهندسي كشاورزي  685 ميكروب شناسي 

  ٦٢٦ علوم خاك _  -مهندسي كشاورزي  686 ميكروب شناسي پزشكي
 ٦٢٧ علوم دامي _ دام -مهندسي كشاورزي  687 ميكروبشناسي مواد غذايي(كارشناسي ارشد) _ 

 ٦٢٨ علوم دامي _ طيور -مهندسي كشاورزي  688 ميكروبشناسي(كارشناسي ارشد)  _ 
 ٦٢٩ ايع غذايي _ تبديل مواد غذاييعلوم و صن -مهندسي كشاورزي  689 نانوفناوري پزشكی ( دكتراي تخصصي)

 ٦٣٠ گياه پزشكي _  -مهندسي كشاورزي  690 نانوفناوري پزشكی(كارشناسي ارشد) _ 
 ٦٣١ مكانيزاسيون كشاورزي  _  -مهندسي كشاورزي  691 نانوفناوري دارويي ( دكتراي تخصصي)

 ٦٣٢ كشاورزي  _ مكانيك ماشينهاي  -مهندسي كشاورزي  692 ناوبري و فرماندهي كشتي _ 
 ٦٣٣ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي) 693 نظارت برامور دارويي(كارشناسي ارشد) _ 

 ٦٣٤ مهندسي كشاورزي _ دامپروري CPL&IR _ ( 694خلباني ( -هوانوردي 
 ٦٣٥ مهندسي كشاورزي _ گرايش علوم و صنايع غذائي 695 هوشبري

 ٦٣٦ مهندسي كشاورزي صنايع غذايي _آبزيان 696 _  ويروس شناسی (كارشناسي ارشد)
 ٦٣٧ مهندسي كشتي _ موتور 697 ويروس شناسی پزشكي ( دكتراي تخصصي)

 698 ٦٣٨ مهندسي كشتي سازي _ 
 ٦٣٩ مهندسي ماشينهاي ريلي _  699  
 ٦٤٠ مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون _  700  
 ٦٤١ مهندسي مديريت اجرايي _  701  
 ٦٤٢ مهندسي مديريت پروژه _  702  
  643 مهندسي مديريت و آباداني روستاها _  703  
  644 مهندسي معدن _ استخراج معدن 704  
  645 مهندسي معدن _ اكتشاف معدن 705  
  646 مهندسي معماري _  706  
  647 مهندسي مكانيك 707  
  648 مهندسي مكانيك _ ساخت و توليد 708  
 709 مكانيك _ مكانيك در طراحي جامدات مهندسي 649 
  650 مهندسي منابع طبيعي 710  
  651 جنگلداري _ جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي  711  
  652 جنگلداري _ جنگلداري شهري -مهندسي منابع طبيعي  712  
  653 جنگلداري _ جنگلداري و اكولوژي جنگل -مهندسي منابع طبيعي  713  
جنگلداري _ مديريت جنگلداري در پارك هاي جنگلي - ع طبيعي مهندسي مناب 714   654  
  655 شيالت  _ بوم شناسي آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  715  
  656 شيالت  _ تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  716  
  657 شيالت  _ صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي  717  
  658 شيالت  _ فرآوري محصوالت شيالتي -نابع طبيعي مهندسي م 718  
علوم و صنايع چوب و كاغذ _ بيولوژي و حفاظت چوب - مهندسي منابع طبيعي  719   659  
 720 علوم و صنايع چوب و كاغذ _ خمير و كاغذ -مهندسي منابع طبيعي  660 
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره 
 دانشگاه  ردیف گاهدانش  ردیف

 نباشد، سایر:درصورتيکه دانشگاه یامرکزی جزءليست --- 
    شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب 

 دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد 62  های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه ----- 
 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان 63 دانشكده ع.پ. و خ. اسفراین 1
 دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج 64 ه ع.پ. و خ. ايرانشهردانشكد 2
 دانشگاه ع.پ. و خ. يزد 65 دانشكده ع.پ. و خ. آبادان 3
  مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه -----  دانشكده ع.پ. و خ. بم 4
 دانشكده بانك ملي 66 دانشكده ع.پ. و خ. بهبهان 5
 دبير فني دختران دكتر شريعتي دانشكده تربيت 67 دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام 6
 دانشكده خبر 68 دانشكده ع.پ. و خ. تربت حيدریه 7
 دانشكده علوم اقتصادي 69 دانشكده ع.پ. و خ. خلخال 8
 دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه 70 دانشكده ع.پ. و خ. خمين 9
 دانشكده نيروي زميني 71 دانشكده ع.پ. و خ. ساوه 10
 دانشگاه اراك 72 و خ. سراب دانشكده ع.پ. 11
 دانشگاه اروميه 73 دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان 12
 دانشگاه اصفهان 74 دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر 13
 دانشگاه الزهرا(س) 75 دانشكده ع.پ. و خ. گراش 14
 دانشگاه امام حسين (ع) 76 دانشكده ع.پ. و خ. الرستان 15
 نشگاه امام صادق (ع)دا 77 دانشكده ع.پ. و خ. مراغه 16
 دانشگاه ايالم 78 دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور 17
 دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس 79 دانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي ايران 18
 دانشگاه بجنورد 80 عج)…(دانشگاه ع.پ. بقيه ا 19
 دانشگاه بوشهر 81 دانشگاه ع.پ. و خ. اراك 20
 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 82 ردبيلدانشگاه ع.پ. و خ. ا 21
 دانشگاه بيرجند 83 دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه 22
 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) 84 دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان 23
 دانشگاه پيام نور 85 دانشگاه ع.پ. و خ. البرز 24
 دانشگاه تبريز 86 دانشگاه ع.پ. و خ. ايران 25
 دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه زنجان87. و خ. ايالمدانشگاه ع.پ26
 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 88 هوازادانشگاه ع.پ. و خ.  27
 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 89 دانشگاه ع.پ. و خ. بابل 28
 دانشگاه تربيت مدرس 90 دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد 29
 دانشگاه تربيت معلم اراك 91 بمدانشگاه ع.پ. و خ.  30
 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 92 دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس 31
 دانشگاه تربيت معلم تبريز 93 دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر 32
 دانشگاه تربيت معلم تهران 94 دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند 33
 سبزواردانشگاه تربيت معلم  95 دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز 34
 دانشگاه تفرش 96 دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه 35
 دانشگاه تهران 97 دانشگاه ع.پ. و خ. تهران 36
 دانشگاه جيرفت 98 دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم 37
 دانشگاه حضرت معصومه (س) قم 99 دانشگاه ع.پ. و خ. جيرفت 38
 دانشگاه خليج فارس 100 دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول 39
 دانشگاه دامغان 101 دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان 40
 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 102 دانشگاه ع.پ. و خ. زابل 41
 دانشگاه رازي كرمانشاه 103 دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان 42
 دانشگاه زابل 104 دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان 43
 ه زنجاندانشگا 105 دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار 44
 دانشگاه سمنان 106 دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان 45
 دانشگاه سيستان و بلوچستان 107 دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود 46
 دانشگاه شاهد 108 دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد 47
 دانشگاه شهركرد 109 دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي 48
 باهنر كرماندانشگاه شهيد  110 دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز 49
 دانشگاه شهيد بهشتي 111 قم–دانشگاه ع.پ. و خ. فاطميه  50
 دانشگاه شهيد چمران اهواز 112 دانشگاه ع.پ. و خ. فسا 51
 دانشگاه شيراز113دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين52
 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور 114 دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان 53
 دانشگاه صنعت نفت 115 . كردستاندانشگاه ع.پ. و خ 54
 دانشگاه صنعت نفت آبادان 116 دانشگاه ع.پ. و خ. كرمان 55
 دانشگاه صنعتي اروميه 117 دانشگاه ع.پ. و خ. كرمانشاه 56
 دانشگاه صنعتي اصفهان 118 دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان 57
 دانشگاه صنعتي اميركبير 119 دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد 58
 دانشگاه صنعتي بابل 120 و خ. گيالن دانشگاه ع.پ. 59
 دانشگاه صنعتي بيرجند 121 دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان 60
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ک. امام حسين (ع) استان همدان  181 دانشگاه صنعتي بيرجند 121
 م.آ.ع.ک. امام حسين (ع) سپاه محمدرسول اله  182 دانشگاه صنعتي جندي شاپور 122
 م.آ.ع.ک. امام حسين (ع) قزوين 183 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان 123
 م.آ.ع.ک. امام حسين(ع) استان خراسان رضوي 184 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 124
 م.آ.ع.ک. امام حسين(ع) استان سمنان 185 دانشگاه صنعتي سهند 125
 م.آ.ع.ک. امام حسين(ع) استان سيستان وبلوچستان 186 دانشگاه صنعتي شاهرود 126
 م.آ.ع.ک. امام حسين(ع) استان فارس 187 دانشگاه صنعتي شريف 127
 م.آ.ع.ک. امام حسين(ع) مازندران 188 دانشگاه صنعتي شيراز 128
 م.آ.ع.ک. امام رضا (ع) 189 دانشگاه صنعتي قم 129
 م.آ.ع.ک. امام مهدي (عج) 190 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 130
 م.آ.ع.ک. انجمن جوشكاري  191 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 131
 م.آ.ع.ک. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو 192 دانشگاه صنعتي همدان 132
 انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضويم.آ.ع.ک.  ١٩٣ دانشگاه عالي دفاع ملي 133
 ١م.آ.ع.ک. ايالم  194 دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی 134
  ٢م.آ.ع.ک. ايالم  195 دانشگاه عالمه طباطبائي 135
 م.آ.ع.ک. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل 196 دانشگاه علم و صنعت ايران 136
 بيدگل م.آ.ع.ک. آران و 197 دانشگاه علوم انتظامي 137
 م.آ.ع.ک. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران 198 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 138
 م.آ.ع.ک. بازرگاني واحد تهران  199 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 139
 م.آ.ع.ک. بافق 200 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 140
 م.آ.ع.ک. بانك ملت اصفهان 201 م و فنون دريايي خرمشهردانشگاه علو 141
 م.آ.ع.ک. بانك ملت تهران 202 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري 142
 م.آ.ع.ک. بانك ملت كرمانشاه 203 دانشگاه فردوسي مشهد 143
 م.آ.ع.ک. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران 204 دانشگاه فرهنگيان 144
 م.آ.ع.ک. بلد االمين205 انشگاه فساد145
 ١م.آ.ع.ک. بندرعباس  206 دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان 146
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان اصفهان 207 دانشگاه قم 147
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان ايالم  208 دانشگاه كاشان 148
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان تهران  209 دانشگاه كردستان 149
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري 210 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان 150
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان جنوبي 211 دانشگاه گلستان 151
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان خراسان رضوي 212 دانشگاه گيالن 152
 ستان سيستان و بلوچستانم.آ.ع.ک. بهزيستي ا 213 دانشگاه لرستان 153
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان فارس 214 دانشگاه مازندران 154
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان قزوين 215 دانشگاه محقق اردبيلي 155
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمان216 دانشگاه مراغه156
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كرمانشاه 217 دانشگاه مالير 157
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد 218 نيشابوردانشگاه  158
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان لرستان  219 دانشگاه هرمزگان 159
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان مازندران ٢٢٠ دانشگاه هنر 160
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان مازندران  221 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 161
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان هرمزگان 222 دانشگاه هنر اصفهان 162
 م.آ.ع.ک. بهزيستي استان همدان  223 دانشگاه واليت 163
 م.آ.ع.ک. بهزيستي برازجان استان بوشهر 224 رفسنجان - دانشگاه ولي عصر(عج) 164
 م.آ.ع.ک. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستان 225 دانشگاه ياسوج 165
 . بهزيستي يزدم.آ.ع.ک 226 دانشگاه يزد 166
 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 227 مرکز آموزشی علمی کاربردی ----
 م.آ.ع.ک. پژوهش و مهندسي جوش ايران 228 م.آ.ع.ک. ابهر 167
 م.آ.ع.ک. پست تهران  229 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان اردبيل 168
 اسان رضويم.آ.ع.ک. پست خر 230 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي 169
 م.آ.ع.ک. پست مازندران 231 م.آ.ع.ک. اداره كل تعاون استان همدان 170
 م.آ.ع.ک. تحقيقات صنعتي ايران (تهران)  232 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي 171
 م.آ.ع.ک. تربيت مربي كرج 233 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان قم 172
 م.آ.ع.ک. تصميم يارتوس 234 ه كل دادگستري استان كرمانم.آ.ع.ک. ادار 173
 م.آ.ع.ک. تيران و كرون  235 م.آ.ع.ک. اداره كل دادگستري استان گيالن  174
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اراك 236 م.آ.ع.ک. استانداري بوشهر 175
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اصفهان 237 م.آ.ع.ک. استانداري كرمان 176
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي انزلي 238 .آ.ع.ک. الزهرا (س) تهرانم 177
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اهواز 239 ١م.آ.ع.ک. الشتر  178
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بابل 240 م.آ.ع.ک. امام حسين (ع) استان گلستان 179
   م.آ.ع.ک. امام حسين (ع) استان گيالن 180

  
  
  
  
  
  



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                                          ٩٧آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي سمنان (دامغان) 301 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بندرعباس  241
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان (بمپور)302م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بيرجند242
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي شهيد زمانپور (تهران ساوجبالغ) 303 سان شماليم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي خرا 243
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي قائنات 304 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رشت 244
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي كرج 305 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رودسر 245
 دران (تنكابن)م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي مازن 306 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زاهدان 246
 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي يزد  307 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زرند 247
 م.آ.ع.ک. جواداالئمه يزد 308 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زنجان 248
 م.آ.ع.ک. چرم تهران 309 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ساوه 249
 ت م.آ.ع.ک. حفاظت محيط زيس 310 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سمنان 250
 م.آ.ع.ک. حوزه مركزي سپاه (تهران) 311 م.آ.ع.ک. سوانح طبيعي 251
 م.آ.ع.ک. حوزه هنري واحد كرمان 312 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شهركرد  252
 م.آ.ع.ک. خاتم االنبياء 313 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شيراز  253
 كاشان ١٧واحد م.آ.ع.ک. خانه كارگر  314 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي فومن  254
 قائم شهر ١٩م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد  315 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كاشمر 255
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد اردبيل 316 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمان 256
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد اسالمشهر 317 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 257
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد تهران 318 شگاهي گلستان م.آ.ع.ک. جهاد دان 258
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد رشت  319 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي لرستان  259
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد رفسنجان  320 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي مشهد 260
 هدانم.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد زا 321 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي همدان  261
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد شهرقدس 322 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ياسوج 262
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد قزوين 323 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي نيم ور 263
 م.آ.ع.ک. خانه كارگر واحد كرمان 324 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل 264
 م.آ.ع.ک. بهزيستي علي آبادكتول استان گلستان 325 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اردبيل (مغان) 265
 م.آ.ع.ک. بهزيستي يزد 326 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كردستان (سنندج) 266
 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 227 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت 267
 ش ايرانم.آ.ع.ک. پژوهش و مهندسي جو 228 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان 268
 م.آ.ع.ک. پست تهران  229 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي اصفهان (كاشان) 269
 م.آ.ع.ک. پست خراسان رضوي 230 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي بيرجند 270
 م.آ.ع.ک. پست مازندران 231 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج 271
 ات صنعتي ايران (تهران) م.آ.ع.ک. تحقيق 232 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چابهار 272
 م.آ.ع.ک. تربيت مربي كرج 233 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري 273
 م.آ.ع.ک. تصميم يارتوس 234 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خراسان شمالي (بجنورد) 274
 م.آ.ع.ک. تيران و كرون  235 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي خوزستان (اهواز) 275
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اراك 236 جهاد كشاورزي زنجان م.آ.ع.ک. 276
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي اصفهان 237 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان  277
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي انزلي 238 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان (شاهرود) 278
 انشگاهي اهوازم.آ.ع.ک. جهاد د239م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سمنان (گرمسار)279
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بابل 240 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (زاهدان) 280
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بندرعباس  241 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس (شيراز) 281
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي بيرجند 242 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس علي آباد  282
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي خراسان شمالي 243 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي فارس مرودشت 283
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رشت 244 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي قزوين  284
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي رودسر 245 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان  285
 .ع.ک. جهاد دانشگاهي زاهدانم.آ 246 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمان (باغين) 286
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زرند 247 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب 287
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي زنجان 248 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد 288
 هم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي ساو 249 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گلستان كردكوي 289
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي سمنان250م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي گيالن رشت290
 م.آ.ع.ک. سوانح طبيعي 251 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان (اليگودرز) 291
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شهركرد  252 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان (بروجرد) 292
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي شيراز  253 خرم آباد)م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي لرستان ( 293
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي فومن  254 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مازندران بابلسر 294
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كاشمر 255 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي (اراك) 295
 اهي كرمانم.آ.ع.ک. جهاد دانشگ 256 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي مركزي (ساوه) 296
 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهي كرمانشاه 257 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي هرمزگان (بندرعباس) 297
 م.آ.ع.ک. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  258 م.آ.ع.ک. جهاد كشاورزي همدان  298
 غرب م.آ.ع.ک. شركت توليدي پويا 259 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي خراسان رضوي (مشهد) 299
 م.آ.ع.ک. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك 360 م.آ.ع.ک. جهادكشاورزي خوزستان (دزفول) 300
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ک. علويجه 421 م.آ.ع.ک. شركت توليدي فرش ايران سپهر  361

شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه  م.آ.ع.ک. 362
 م.آ.ع.ک. فارسان 422 بندرعباس 

م.آ.ع.ک. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي  363
 مازندران  ١م.آ.ع.ک. فرهنگ  و هنر واحد  423 مشهد

 اصفهان ١م.آ.ع.ک. فرهنگ . هنر واحد  424 م.آ.ع.ک. شركت داده پردازي ايران  364
 اراك ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  425 ركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيلم.آ.ع.ک. ش 365
 تهران  ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  426 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن 366
 خمين ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  427 م.آ.ع.ک. شركت ذوب آهن اردبيل 367
 زاهدان ١ع.ک. فرهنگ و هنر واحد م.آ. 428 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ البرز شرقي  368
 كرمانشاه ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  429 م.آ.ع.ک. شركت زغال سنگ كرمان 369
 گيالن رشت  ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  430 م.آ.ع.ک. شركت سهامي عام صنعتي مينو 370
  همدان ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  431 م.آ.ع.ک. شركت سيمان آبيك 371
 يزد ١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  432 م.آ.ع.ک. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي 372
 موسيقي ١١م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  433 م.آ.ع.ک. شركت صنايع غذايي قدس رضوي 373
 ن رضوي خراسا ٢م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  434م.آ.ع.ک. شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران  374
 مازندران ٢م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  435 م.آ.ع.ک. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز 375
 مازندران  ٣م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد 436م.آ.ع.ک. شركت صنعتي آما376
 بابل ٤م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  437 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي حديد اراك 377
 تهران  ٥م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  438 ع.ک. شركت صنعتي زرماكارونم.آ. 378
 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد اردبيل 439 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي كوشا (كرج) 379
 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد قم  440 م.آ.ع.ک. شركت صنعتي مهرام 380
 مازندران ٥و هنر واحد م.آ.ع.ک. فرهنگ 441 م.آ.ع.ک. شركت فراز صنعت آيريا 381
 م.آ.ع.ک. فرهنگي هنري شهرداري تهران  442 م.آ.ع.ک. شركت فوالدين ذوب آمل فذا 382
 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي تهران 443 م.آ.ع.ک. شركت كارخانجات پارس الكتريك 383
 م.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوايي مشهد 444 م.آ.ع.ک. شركت گز سكه عتيق 384
 م.آ.ع.ک. كارآموزان چالوس 445 آ.ع.ک. شركت گسترش انفورماتيك ايران م. 385
 م.آ.ع.ک. كاربردي جهاد كشاورزي قم 446 م.آ.ع.ک. شركت ملي نفت كش ايران 386
 م.آ.ع.ک. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز447م.آ.ع.ک. شركت مهركام پارس تهران387

نايع الستيك م.آ.ع.ک. شركت مهندسي و تحقيقات ص 388
 م.آ.ع.ک. كازرون 448 تهران

 م.آ.ع.ک. كانون سردفترداران و دفتر ياران 449 م.آ.ع.ک. شركت هپكو (اراك) 389
 م.آ.ع.ک. كنگان 450 م.آ.ع.ک. شهرداري خرم آباد  390
م.آ.ع.ک. كيش451 م.آ.ع.ک. شهرداري قم 391
 ٢م.آ.ع.ک. گچساران  452 م.آ.ع.ک. شهرداري مشهد  392
 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي ايران خودرو 453 م.آ.ع.ک. شهرداري مهاباد 393
 م.آ.ع.ک. گروه صنعتي صفا 454 م.آ.ع.ک. شهرداري هاي استان اصفهان 394
 م.آ.ع.ک. گروه كارخانجات پارت الستيك 455 م.آ.ع.ک. شهرداري هاي شيراز  395
 نم.آ.ع.ک. گلپايگا 456 م.آ.ع.ک. شهرداري ورامين 396
 م.آ.ع.ک. گلدشت كالردشت 457 م.آ.ع.ک. شهيد چمران فاوا 397
 ٢م.آ.ع.ک. گنبد كاووس  458 م.آ.ع.ک. شهيد دستوره تهران 398
 م.آ.ع.ک. الرستان 459 م.آ.ع.ک. شهيد محالتي قم  399
 م.آ.ع.ک. ماشين سازي اراك 460 م.آ.ع.ک. شهيد مطهري 400
 مالك اشتر اصفهانم.آ.ع.ک.  461 م.آ.ع.ک. شيروان 401
 م.آ.ع.ک. مالك اشتر تهران462م.آ.ع.ک. صنايع دستي اردبيل402
 م.آ.ع.ک. مالياتي اصفهان 463 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان تهران  403
 م.آ.ع.ک. مالياتي اهواز 464 م.آ.ع.ک. صنايع دستي استان مركزي 404
 اتي زاهدانم.آ.ع.ک. مالي 465 م.آ.ع.ک. صنايع دستي سنندج 405
 م.آ.ع.ک. مالياتي قم 466 م.آ.ع.ک. صنايع دستي الجين همدان  406
 م.آ.ع.ک. مالياتي مشهد 467 م.آ.ع.ک. صنايع دستي نقش جهان اصفهان 407
 م.آ.ع.ک. مباركه 468 م.آ.ع.ک. صنايع دفاعي زرين شهر 408
 م.آ.ع.ک. مجتمع هوا دريا 469 م.آ.ع.ک. صنايع غالت قائم(عج) 409
 م.آ.ع.ک. مخابرات تهران 470 م.آ.ع.ک. صنايع و معادن قم  410
 م.آ.ع.ک. مخابرات كرمان 471 م.آ.ع.ک. صنعت غذا (عاليزاد) 411
 م.آ.ع.ک. مديريت صنعتي شيراز 472 م.آ.ع.ک. صنعت غذا تربت جام 412
 گران بنيادم.آ.ع.ک. مطالعات و مشاوره سياحتي گردش473م.آ.ع.ک. صنعت غذاي تهران413
 م.آ.ع.ک. معاونت توسعه مديريت و پشتيباني آستان قدس رضوي 474 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي بندرعباس  414
 م.آ.ع.ک. مالير 475 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي تهران  415
 م.آ.ع.ک. منابع طبيعي دكتر جوانشير 476 م.آ.ع.ک. صنعت هوانوردي مشهد  416
 م.آ.ع.ک. مهران 477 كي كوارم.آ.ع.ک. علوم پزش 417
 م.آ.ع.ک. ميبد 478 م.آ.ع.ک. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس 418
 م.آ.ع.ک. ميراث بيستون 479 م.آ.ع.ک. علوم و فنون فارابي 419
 م.آ.ع.ک. ميراث خراسان رضوي 480 م.آ.ع.ک. علوم و فنون قزوين 420
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
    

  
  
  
  
  

  ا موسسه آموزش عالي: نام دانشگاه ي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. باختــــر 541 م.آ.ع.ک. ميراث هگمتانه 481
 م.غ.ا. بحرالعلوم 542 م.آ.ع.ک. ميرزا كوچك خان رشت 482
 م.غ.ا. برآیند 543 م.آ.ع.ک. نجف آباد 483
 م.غ.ا. بزرگمهر 544 م.آ.ع.ک. نهبندان 484
 م.غ.ا. بصير آبيک 545 م.آ.ع.ک. ني ريز 485
 م.غ.ا. بعثــــت 546 م.آ.ع.ک. نيرو محركه 486
 م.غ.ا. بنيان 547 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي خراسان رضوي 487
 م.غ.ا. بهــار 548 م.آ.ع.ک. نيروي انتظامي كرمانشاه 488
 م.غ.ا. بهاران 549 م.آ.ع.ک. هتلداري و جهانگردي پرديسان 489
 م.غ.ا. بهمنيار 550 م.آ.ع.ک. هرند 490
 م.غ.ا. بينالود 551 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان كرمان 491
 م.غ.ا. بيهق 552 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان همدان  492
 م.غ.ا. پارس 553 هرمزگان (بندرلنگه)  ١م.آ.ع.ک. واحد  493
 م.غ.ا. پارسا 554 م.آ.ع.ک. واحد آموزشي گيالن  494
 م.غ.ا. پارسيان  555 وهم.آ.ع.ک.بندرسازان گنا 495
 م.غ.ا. پاسارگاد 556 م.آ.ع.ک.جهاد كشاورزي مازندران ساري 496
 م.غ.ا. پرتو 557 موسسه غير انتفاعی ----
 م.غ.ا. پردیسان 558 م.غ.ا. ابرار 497
 م.غ.ا. پرندک 559 م.غ.ا. ابن یمين 498
 م.غ.ا. پژوهش صنایع ایران  560 م.غ.ا. اترک 499
 م.غ.ا. پلدختر 561 اثيرالدین ابهری  م.غ.ا. 500
 م.غ.ا. پویا 562 م.غ.ا. اجتهاد 501
 م.غ.ا. پویش 563 م.غ.ا. احرار 502
 م.غ.ا. پویندگان 564 م.غ.ا. ادیان و مذاهب  503
 م.غ.ا. پيام گلپایگان   565 م.غ.ا. ادیب مازندران  504
 م.غ.ا. پيشتازان 566 م.غ.ا. ادیبان  505
 م.غ.ا. پيوند 567 . ارسم.غ.ا 506
م.غ.ا. تابران568 م.غ.ا. ارشاد دماوند507
 م.غ.ا. تابناک 569 م.غ.ا. ارم 508
 م.غ.ا. تاکستان 570 م.غ.ا. اروندان 509
 م.غ.ا. تجن 571 م.غ.ا. استرآباد 510
 م.غ.ا. تعالی 572 م.غ.ا. اسرار 511
 م.غ.ا. تفتان 573 م.غ.ا. اسوه 512
 م.غ.ا. تميشان 574 اشراق م.غ.ا. 513
 م.غ.ا. توحيد 575 م.غ.ا. افاق 514
 م.غ.ا. توران 576 م.غ.ا. افضل کرمانی 515
 م.غ.ا. تـوس 577 م.غ.ا. اقبال الهوری 516
 م.غ.ا. ثامن 578 م.غ.ا. اکباتان 517
 م.غ.ا. جابربن حيان 579 م.غ.ا. البرز 518
  م.غ.ا. جامی 580 م.غ.ا. الغدیر 519
 م.غ.ا. جاوید 581 م.غ.ا. المهدی  520
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اردبيل ٥٨٢ م.غ.ا. الوند 521
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اردکان ٥٨٣ م.غ.ا. اميد نهاوند 522
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اشکذریزد ٥٨٤ م.غ.ا. اميرالمومنين 523
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اصفهان   ٥٨٥ م.غ.ا. امين  524
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اهواز (خوزستان) ٥٨٦ م.غ.ا. اندیشمند 525
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی رشت و فومن  ٥٨٧ م.غ.ا. اهل بيت  526
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی کاشمر ٥٨٨ م.غ.ا. ایران زمين 527
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی کرمانشاه ٥٨٩ م.غ.ا. ایرانيکا 528
 انشگاه مفيد (دارالعلم)م.غ.ا. د ٥٩٠ م.غ.ا. ایساتيس 529
 م.غ.ا. دانشوران  ٥٩١ م.غ.ا. ایوانکی  530
 م.غ.ا. دز ٥٩٢ م.غ.ا. آبا 531
 م.غ.ا. دنا ٥٩٣ م.غ.ا. آبادانی و توسعه روستاها 532
م.غ.ا. دیلمان٥٩٤ م.غ.ا. آباده 533
 م.غ.ا. راغب اصفهانی ٥٩٥ م.غ.ا. آپادانا 534
 .غ.ا. جهاد دانشگاهی همدان م 596 م.غ.ا. آذرآبادگان 535
 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی یزد 597 م.غ.ا. آرادان 536
 م.غ.ا. جواد یزد 598 م.غ.ا. آفرینش 537
 م.غ.ا. حافظ  599 م.غ.ا. آمل  538
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  ا موسسه آموزش عالي: نام دانشگاه ي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. حکمت    600 م.غ.ا. آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد 539
   م.غ.ا. آیندگان 540

  
  
  
  
  
  
  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴شماره  جدولادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. شاهرود 661 م.غ.ا. حکمت رضوی 601
 م.غ.ا. شرق گلستان 662 م.غ.ا. حکيم جرجانی 602
 م.غ.ا. شفق 663 م.غ.ا. حکيم نظامی 603
 م.غ.ا. شمال  664 م.غ.ا. حکيمان 604
 .ا. شمسم.غ 665 م.غ.ا. خاتـم  605
 م.غ.ا. شهاب دانش 666 م.غ.ا. خاوران  606
 م.غ.ا. شهریار 667 م.غ.ا. خراسان  607
 م.غ.ا. شهيداشرفی اصفهانی 668 م.غ.ا. خرد 608
 م.غ.ا. شهيدرضایی 669 م.غ.ا. خزر 609
 م.غ.ا. شيخ بهایی 670 م.غ.ا. خوارزمی 610
 م.غ.ا. صالحان 671 م.غ.ا. خيام  611
 م.غ.ا. صائب 672 . دارالفنونم.غ.ا 612
 م.غ.ا. صبا 673 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان 613
 م.غ.ا. صبح صادق 674 م.غ.ا. دانشستان614
 م.غ.ا. صدرالمتالهين (صدرا) 675 م.غ.ا. دانشکاه بين المللی چابهار 615
 م.غ.ا. صفاهان 676 م.غ.ا. دانشکده اصول الدین 616
 م.غ.ا. صنعتی فوالد  677 هيات و معارف اسالمی (هدی)م.غ.ا. دانشکده ال 617
 م.غ.ا. صنعتی قائم 678 م.غ.ا. دانشکده امام صادق 618
 م.غ.ا. صنعتی مازندران 679 م.غ.ا. دانشکده علوم حدیث  619
 م.غ.ا. صنعتی مراغه  680 م.غ.ا. دانشکده معارف قرانی (دارالقران) 620
 م.غ.ا. طبرستان  681 م.غ.ا. دانشگاه امام رضا 621
 م.غ.ا. طبری  682 م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ 622
 م.غ.ا. عرفان 683 م.غ.ا. دانشگاه علوم اسالمی رضوی 623
 م.غ.ا. عطار 684 م.غ.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران 624
م.غ.ا. عقيق685 م.غ.ا. راه دانش 625
 ءالدوله سمنانیم.غ.ا. عال 686 م.غ.ا. راهبرد شمال 626
 م.غ.ا. عالمه امينی 687 م.غ.ا. راهيان نور 627
 م.غ.ا. عالمه جعفری 688 م.غ.ا. ربع رشيدی 628
 م.غ.ا. عالمه خوئی 689 م.غ.ا. رجاء 629
 م.غ.ا. عالمه دهخدا 690 م.غ.ا. رحمان 630
 م.غ.ا. عالمه رفيعی 691 م.غ.ا. رشد دانش 631
 ا. عالمه فيض کاشانیم.غ. 692 م.غ.ا. رشدیه 632
 م.غ.ا. عالمه قزوینی 693 م.غ.ا. رفاه 633
 م.غ.ا. عالمه مجلسی 694 م.غ.ا. رودکی ٦٣٤
 م.غ.ا. عالمه محدث نوری 695 م.غ.ا. روزبه  635
 م.غ.ا. عالمه نائينی696 م.غ.ا. روزبهان636
 م.غ.ا. علم و فن  697 م.غ.ا. زاگرس 637
 شمس.غ.ا. علم و فناوریم 698 م.غ.ا. زرندیه  638
 م.غ.ا. علم وفنـاوری سپاهان  699 م.غ.ا. زرینه 639
 م.غ.ا. علوی (بدون پذیرش) 700 م.غ.ا. زنــــــد 640
 م.غ.ا. عين القضات 701 م.غ.ا. سارویه 641
 م.غ.ا. غزالی 702 م.غ.ا. ساریان  642
 م.غ.ا. غياث الدین جمشيد کاشانی 703 م.غ.ا. ساعی 643
 م.غ.ا. فاران 704 م.غ.ا. سبحان 644
 م.غ.ا. فجر 705 م.غ.ا. سبز 645
 م.غ.ا. فخر رازی 706 م.غ.ا. سبالن 646
 م.غ.ا. فخرالدین اسعد گرگانی 707 م.غ.ا. سپهر 647
 م.غ.ا. فردوس 708 م.غ.ا. سجاد  648
 م.غ.ا. فرزانگان 709 م.غ.ا. سراج  649
 . فرهيختگانم.غ.ا 710 م.غ.ا. سردار جنگل 650
 م.غ.ا. فروردین 711 م.غ.ا. سلمان 651
 م.غ.ا. فضيلت 712 م.غ.ا. سمنگان  652
 م.غ.ا. فن و دانش 713 م.غ.ا. سنــا 653
 م.غ.ا. فيض االسالم 714 م.غ.ا. سناباد 654
 م.غ.ا. قـدر 715 م.غ.ا. سنایی 655
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴شماره  جدولادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. قدیر 716 م.غ.ا. سهروردی  656
 م.غ.ا. قشم 717 هرانم.غ.ا. سوره ت 657
 م.غ.ا. کادوس 718 م.غ.ا. سيلک 658
 م.غ.ا. کار (رفسنجان) 719 م.غ.ا. سينا 659
 م.غ.ا. کار (قزوین) 720 م.غ.ا. شاندیز 660

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) 781 م.غ.ا. کار(خرمدره) 721
 مجتمع آموزش عالي جهرم 782 م.غ.ا. کارون 722
 مجتمع آموزش عالي كازرون  783 م.غ.ا. کاسپين 723
 مجتمع آموزشي عالي بناب 784 م.غ.ا. کاوش 724
 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان 785 م.غ.ا. کاویان 725
 و پژوهشي خراسان رضويمجتمع آموزشي  786 م.غ.ا. کرمان 726
 مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب 787 م.غ.ا. کسری 727
 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس 788 م.غ.ا. کمال 728
 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان 789 م.غ.ا. کمال الملک 729
 مدرسه عالي شهيدمطهري 790 م.غ.ا. ليان 730
 كز آموزش عالي كتابداريمر 791 م.غ.ا. ماد 731
 مركز آموزش منابع طبيعي مازندران (كالرآباد) 792 م.غ.ا. مارليک 732
 موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي 793 م.غ.ا. مازیار ٧٣٣
 موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  794 م.غ.ا. مجازی رایانه ای 734

موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان  795 م.غ.ا. مجازی فارابی 735
 رضوي 

 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 796 م.غ.ا. مجازی مهرالبرز 736
 موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون 797 م.غ.ا. مرکز جهانی علوم اسالمی 737
 هواشناسي و علوم جو اصفهان 798 م.غ.ا. مشاهير 738
 دانشگاه آزاد اسالمی ---- م.غ.ا. مطهر 739
 د.آ.ا.و. ابركوه 799 م.غ.ا. معصوميه 740
 د.آ.ا.و. ابهر 800 م.غ.ا. مفاخر 741
 د.آ.ا.و. اراك 801 م.غ.ا. مقدس اردبيلی 742
 د.آ.ا.و. اردبيل 802 م.غ.ا. مهدعلم 743
 د.آ.ا.و. اردستان 803 م.غ.ا. کميل 744
 د.آ.ا.و. اردكان 804 م.غ.ا. کوثـــر 745
 د.آ.ا.و. ارسنجان 805 م.غ.ا. کوشيار 746
 د.آ.ا.و. اروميه 806 م.غ.ا. کــومـــش 747
 د.آ.ا.و. استهبان 807 م.غ.ا. گلستان 748
 د.آ.ا.و. اسالمشهر 808 م.غ.ا. گنجنامه 749
 د.آ.ا.و. اشكذر 809 م.غ.ا. المعی گرگانی 750
 .ا.و. اصفهاند.آ 810 م.غ.ا. لقمان حکيم 751
 د.آ.ا.و. اقليد 811 م.غ.ا. مهر اراك 752
 د.آ.ا.و. الكترونيكي (مجازي) 812 م.غ.ا. مهر آستان ٧٥٣
 د.آ.ا.و. امارات متحده عربي 813 م.غ.ا. مهر کرمان 754
 د.آ.ا.و. انار 814 م.غ.ا. مهرآوران 755
 د.آ.ا.و. انديمشك 815 م.غ.ا. مهرگان 756
 د.آ.ا.و. اهر 816 ام.غ.ا. موالن 757
 د.آ.ا.و. اهواز 817 م.غ.ا. مولوی 758
 د.آ.ا.و. ايذه 818 م.غ.ا. ميثاق 759
 د.آ.ا.و. ايرانشهر 819 م.غ.ا. ميرداماد 760
 د.آ.ا.و. ايالم 820 م.غ.ا. ميرعماد 761
 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر 821 م.غ.ا. ميزان 762
 ادهد.آ.ا.و. آب 822 م.غ.ا. ناصرخسرو 763
 د.آ.ا.و. آذرشهر 823 م.غ.ا. نبی اکرم 764
 د.آ.ا.و. آزادشهر 824 م.غ.ا. نجف آباد 765
 د.آ.ا.و. آستارا 825 م.غ.ا. ندیشه جهرم 766
 د.آ.ا.و. آشتيان 826 م.غ.ا. نژند 767
 د.آ.ا.و. آغاجاري 827 م.غ.ا. نقش جهان 768
 د.آ.ا.و. آيت اله آملي 828 م.غ.ا. نوآوران 769
 د.آ.ا.و. بابل 829 م.غ.ا. نوبن 770
د.آ.ا.و. بافت830م.غ.ا. نورطوبي(مجازي )771
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.آ.ا.و. بافق يزد 831 م.غ.ا. نوین 772
 د.آ.ا.و. بم 832 م.غ.ا. نيما 773
 د.آ.ا.و. بناب 833 م.غ.ا. هاتف 774
 د.آ.ا.و. بندرانزلي 834 م.غ.ا. هدف 775
 بندرعباسد.آ.ا.و.  835 م.غ.ا. هراز 776
 د.آ.ا.و. بندرلنگه 836 م.غ.ا. هشت بهشت 777
 د.آ.ا.و. بندرماهشهر 837 م.غ.ا. هنر 778
 د.آ.ا.و. بهبهان 838 م.غ.ا. هيرکانيا 779
 د.آ.ا.و. بوشهر 839 م.غ.ا. یاسين 780
 د.آ.ا.و. بوكان 840 

  
  
  
  
  
  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  یفرد

 د.آ.ا.و. شبستر 901 د.آ.ا.و. بيرجند 841
 د.آ.ا.و. شمال تهران 902 د.آ.ا.و. پارس آباد مغان 842
د.آ.ا.و. شهر903 د.آ.ا.و. پرند843
 د.آ.ا.و. شوشتر 904 د.آ.ا.و. تاكستان 844
 د.آ.ا.و. شيراز 905 د.آ.ا.و. تبريز 845
 د.آ.ا.و. شيروان 906 د.آ.ا.و. تربت جام 846
 د.آ.ا.و. طبس 907 د.آ.ا.و. تربت حيدريه 847
 د.آ.ا.و. عجب شير 908 د.آ.ا.و. تفت 848
 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران 909 د.آ.ا.و. تفرش 849
 د.آ.ا.و. علوم دارویی تهران 910 د.آ.ا.و. تنكابن 850
 صفهاند.آ.ا.و. علوم و تحقيقات ا 911 د.آ.ا.و. تهران شرق 851
 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات تهران 912 د.آ.ا.و. تويسركان 852
 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات فارس 913 د.آ.ا.و. جزيره قشم 853
 د.آ.ا.و. علي آباد كتول 914 د.آ.ا.و. جنوب تهران 854
 د.آ.ا.و. فراهان 915 د.آ.ا.و. جهرم 855
 د.آ.ا.و. فردوس 916  د.آ.ا.و. جيرفت 856
 د.آ.ا.و. فريدن 917 .آ.ا.و. چالوس و نوشهر د 857
 د.آ.ا.و. فسا 918 د.آ.ا.و. خارك 858
 د.آ.ا.و. فالورجان 919 د.آ.ا.و. خاش 859
 د.آ.ا.و. فيروزآباد 920 د.آ.ا.و. خدابنده 860
 د.آ.ا.و. فيروزكوه 921 د.آ.ا.و. خرم آباد 861
 د.آ.ا.و. قائم شهر 922 د.آ.ا.و. خلخال 862
 د.آ.ا.و. قائنات 923 .آ.ا.و. خميند 863
 د.آ.ا.و. قزوين 924 د.آ.ا.و. خوراسگان 864
 د.آ.ا.و. قم 925 د.آ.ا.و. خوي 865
 د.آ.ا.و. قوچان 926  د.آ.ا.و. شهر ري 866
 د.آ.ا.و. كازرون 927 د.آ.ا.و. شهربابك 867
 د.آ.ا.و. كاشان 928 د.آ.ا.و. شهرضا 868
 .آ.ا.و. كاشمرد 929 د.آ.ا.و. شهرقدس 869
 د.آ.ا.و. كرج  930 د.آ.ا.و. شهركرد 870
 د.آ.ا.و. كرمان 931 د.آ.ا.و. شهرمجلسي 871
 د.آ.ا.و. كرمان 932 د.آ.ا.و. شهريار 872
 د.آ.ا.و. كرمانشاه 933 د.آ.ا.و. داراب 873
 د.آ.ا.و. كيش 934 د.آ.ا.و. دامغان ٨٧٤
 د.آ.ا.و. گچساران 935 د.آ.ا.و. دزفول 875
 د.آ.ا.و. گرگان 936 د.آ.ا.و. دماوند 876
 د.آ.ا.و. گرمسار     937 د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران 877
 د.آ.ا.و. گلپايگان 938 د.آ.ا.و. دهاقان 878
 د.آ.ا.و. گناباد 939 د.آ.ا.و. دهدشت 879
 د.آ.ا.و. گيالن الهيجان 940 د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان 880
 د.آ.ا.و. الر 941 د.آ.ا.و. رشت 881
 د.آ.ا.و. الرستان 942 د.آ.ا.و. رفسنجان 882
 د.آ.ا.و. المرد 943 د.آ.ا.و. رودهن 883
 د.آ.ا.و. ماكو 944 د.آ.ا.و. زابل 884
 د.آ.ا.و. مباركه 945 د.آ.ا.و. زاهدان 885
 د.آ.ا.و. مجازي 946 د.آ.ا.و. زرنديه 886
 د.آ.ا.و. محالت 947 د.آ.ا.و. زنجان 887
 د.آ.ا.و. مراغه 948 د.آ.ا.و. ساري 888
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  یفرد

 د.آ.ا.و. مركز تهران 949 د.آ.ا.و. ساوه 889
 د.آ.ا.و. مرند 950 د.آ.ا.و. سبزوار 890
 د.آ.ا.و. مرودشت 951 د.آ.ا.و. سپيدان 891
 د.آ.ا.و. مسجد سليمان 952 د.آ.ا.و. سراب 892
 د.آ.ا.و. مشهد ٩٥٣ د.آ.ا.و. سروستان 893
 د.آ.ا.و. مالير 954 سقز د.آ.ا.و. 894
 د.آ.ا.و. مهاباد 955 د.آ.ا.و. سلماس 895
 د.آ.ا.و. مياندوآب 956 د.آ.ا.و. سمنان 896
 د.آ.ا.و. ميانه 957 د.آ.ا.و. سنندج 897
 د.آ.ا.و. ميبد 958 د.آ.ا.و. سوادكوه 898
د.آ.ا.و. ميمه959 د.آ.ا.و. سيرجان899
 . نائيند.آ.ا.و 960 د.آ.ا.و. شاهرود 900
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.آ.ا.و. نيشابور 967 د.آ.ا.و. نجف آباد 961
 د.آ.ا.و. همدان 968 د.آ.ا.و. نراق 962
د.آ.ا.و. ورامين969د.آ.ا.و. نطنز(مركز آموزش)963
 د.آ.ا.و. ياسوج 970 د.آ.ا.و. نكا 964
 د.آ.ا.و. يزد 971 د.آ.ا.و. نور 965
   د.آ.ا.و. ني ريز 966
    

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون۵جدول شماره 
 نام شهرستان نام شهرستان

  سمنان  اراك
 سنندج اروميه
 شيراز اردبيل
 شهركرد اصفهان
 قزوين اهواز
  قم  ايالم

 كاشان بندرعباس
 كرمان دبيرجن

  كرمانشاه  بوشهر
 گرگان تبريز
 خرم آباد تهران
 مشهد رشت
 همدان زاهدان
 ياسوج زنجان
 يزد ساري
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  : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غير ايراني در جمهوري اسالمي ايران ۶جدول شماره 
 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

 باشد. انی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع افغ رقی شآذربایجان ١
 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع مي آذربایجان غربی  ٢

های پارس آباد، بيله سوار، گرمی، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستان اردبيل ٣
 باشد . و نمين ممنوع میمشکين شهر 

های نطنز، فریدن، فریدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اقامت اتباع افغانی در شهرستان اصفهان ۴
 باشد . اصفهان، دهاقان، نائين، گلپایگان، خور، بيابانك، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل ممنوع می

انی در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای اقامت اتباع افغ ایالم  ۵
 باشد . مرزی ممنوع می

  فاقد ممنوعيت .  البرز  ۶
 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می بوشهر ٧
 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. ١٣فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه  تهران  ٨
 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چهارمحال بختياری ٩

 خراسان جنوبی ١٠
زيركوه، فردوس و سرایان و  درميان، قاين، های مرزي نهبندان، سربيشه،اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان

هاي بيرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع ني در شهرستانباشد . اقامت اتباع افغاطبس ممنوع می
 عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی ١١

درگزممنوع و  یهای مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادراقامت اتباع افغانی در شهرستان خراسان رضوی ١٢
 است . 

 خوزستان ١٣
باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در اقامت اتباع افغانی درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع مي

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، های آبادان،شهرستان
 باشد . ادان و خرمشهر بالمانع میهای آباقامت معتبر در شهرستان

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع  زنجان ١۴
 باشد . عراقی مجاز می

 سيستان و بلوچستان ١۵
  باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

هاي خاش، هاي مرزي شهرستانهای زابل، هيرمند، زهك و بخشاع خارجي در شهرستاناقامت و تردد اتب
 باشد. ايرانشهر، سراوان، چابهار ممنوع می

 سمنان ١۶
تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از 

هاي شاهرود و دامغان باشد.اقامت اتباع افغاني در شهرستانمنوع میجاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج م
 ممنوع است.

ريز و خنج ني های فيروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شهرستان فارس ١٧
 باشد .ممنوع می

 باشد. ای اقامت اتباع افغانی ممنوع میبه استثناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان بر قزوین ١٨
 فاقد ممنوعيت. قم  ١٩

های منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، اقامت اتباع افغانی در شهرستان کرمان ٢٠
 باشد . نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می

 باشد قامت اتباع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع ميا کرمانشاه ٢١

-اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان کردستان ٢٢
 شهرها) همانم باشد .( به استثناهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد کهگيلویه و ٢٣
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گيالن ٢۴
 باشد . صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان ٢۵
 باشد . در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع افغانی  لرستان ٢۶
 باشد . ني در كل استان ممنوع مي اقامت اتباع افغا مازندران ٢٧

های آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرندیه، کميجان اقامت اتباع افغانی در شهرستان مرکزی ٢٨
 باشد . و بخش خنداب از توابع اراک ممنوع می

 باشد . مت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع میاقا همدان ٢٩

  هاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع ميباشد.اقامت اتباع عراقي در شهرستان هرمزگان ٣٠
 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع می یزد ٣١
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  سمه تعاليب                    
    (توسط دانشگاه)   ----------------- شماره       

  (توسط دانشگاه) ------------------- تاريخ
  

   ١فرم شماره                    
مخصوص اعالم ميانگين معدل تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 

  عالی اكز آموزشمر ودانشگاهها 
  ٩٧سال  متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد

  
  
  

  -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
  

   ولد سال:مت -------------------------- ، كدملي: -------------------- به شماره شناسنامه:  ، ------------------------- اینجانب  
تا  ------------------- رشته  ٩٧سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  ----------------- فرزند ، ١٣/  /  
 --- ----------- گرايش  ----------------رشته شبانه  □روزانه /□دوره كارشناسي  مقطعدر  □ ٣١/٦/٩٧ یا   ٣٠/١١/٩٦ □  تاريخ

   .خواهم شد فارغ التحصيلتا كنون، ------ رنده با تعداد واحدهاي گذا
  خواهشمندم دستور فرماييد نسبت به تایيد مراتب به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل آيد. 

  ) ٠٩                     (شماره تلفن همراه   
  تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي 

  
  قسمت اول: توسط داوطلب تکميل شود

  .سمت دوم: توسط دانشگاه تکميل شودق
  

  :بدينوسيله اعالم مي دارد
 ،١٣/  /     متولد سال: ----------------------- كدملي:  -------- -- ----به شماره شناسنامه:  ------------------------ /خانم آقاي

/  /  ٣٠/١١/٩٦ □حداكثر تا تاريخ ----------- كارشناسي ارشد رشته  مقطعتقاضي شركت در آزمون ،م------------- فرزند 
خواهد  فارغ التحصيل شبانه □روزانه / □دوره --------------- گرايش ---------------- كارشناسي رشته  مقطعدر   ٣١/٦/٩٧□

------ به حروف  ----------- ٢٠تا  ٠بر مبنای  و معدل كل واحدهاي گذرانده ----- -- تعداد واحدهاي گذارنده نامبرده تاكنون شد.
  مي باشد. ------- -----------

ه وفاقدهر گونه اعتبار ديگروارزش ترجمه شدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزگواهي صرفا" جهت اطالع آن  اين
  باشد.مي

  معاون / مدير امور آموزشي
  یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

  امضا - مهر-نام و نام خانوادگی
  

  ات: تذكر
  شود.ه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواهي ميهرگون- ١
 بایست ممهور به مهر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مهر یا مهر غير واضح، بی اعتبار خواهد بود.این فرم می- ٢
تهيه را پيش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  ٢شود،حصيل میالتفارغ  ٣١/٦/٩٧//   ٣٠/١١/٩٦الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ - ٣

مسئوليت عواقب ناشی از عدم  استنموده و قسمت اول فرم را تکميل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصيل خود ارائه دهد. بدیهی 
عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق دریافت این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به 

   مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.
-را دریافت و پس از تکميل قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه می بایست هردو فرم تکميل شدهمی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی- ٤

   ت داده شده و نسخه دوم در پرونده داوطلب جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود.باشد،یک نسخه به داوطلب عود
ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایيد شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایيد وضعي - ٥

  ت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواهد شد. رتاکيد می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دهد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیهی است شود، در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارغ ٣٠/١١/٩٦دانشجوی سال آخر که تا تاریخ - ٦

   ر را کامل کند.تکميل نموده و مراحل مذکوقبل از ویرایش بایست برای این تغيير، مجدداً این فرم را می
تواندنسبت به ویرایش معدل خود ،اقدام کند. بدیهی است شود،در مرحله دریافت کارت میالتحصيل میفارغ ٣١/٦/٩٧دانشجوی سال آخر که تا تاریخ  - ٧

   بایست مجدداً این فرم را قبل ازویرایش تکميل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  برای این تغيير، می


