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  بسمه تعالی
  

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

  

  ٣/٢/۴٠١تاريخ                  ٧اطالعيه شماره 
  

  و برگزاری آزمون، استعداد درخشان آدرس حوزه امتحانی  -کارت ورود به جلسه  در خصوص

  ١٤٠١ كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال
  

  

  

   :رساندكليه داوطلبان آزمون مي به اطالع ،و سالمتي  آرزوي توفيق و بابا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان   
 ١١و  رشته ٤٣ برايني حوزه امتحا ٣٤ در ،٦/٣/١٤٠١جمعه  -٥/٣/١٤٠١پنجشنبه  هاي روزصبح و عصر هاي طي : نوبت آزمون -١

  برگزار خواهد شد. مجموعه 
وع آن راس ساعت  شر ١٤,٣٠ نوبت عصر و شروع روند آزمونصبح   ٩آن راس ساعت  برگزاري،  ٧,٣٠ نوبت صبح:  شروع روند آزمون -٢

    باشد. دقيقه مي ١٦٠ها به مدت رشتهكليه . مدت زمان پاسخگوئي به سواالت باشدعصر مي ١٦
رنتي از طريق به صورت اينتبوده و   ٤/٣/١١٤٠لغايت  ١/٣/١١٤٠يخ تار صبح ١٠ساعت  يافت كارت ورود به جلسه ازردزمان  - ٣

  باشد.قابل دريافت مي به همراه برگه راهنما  همين سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي
ذير ارت امكانپدريافت ك در محل برگزاري آزمونبه هيچ عنوان باشد از كارت خود پرينت گرفته و به همراه داشته باشد. داوطلب ملزم مي

  باشد.نمي
يچگونه ه .عت به عمل خواهدآمدجلسه آزمون ممانبه  ،و ماسككارت ملي يا شناسنامه -به جلسه فاقد كارت ورود  از ورود داوطلبان -٤

   مدرك شناسايي بجز كارت ملي و شناسنامه قابل پذيرش نبوده و از ورود به جلسه آزمون ممانعت خواهد شد.
   مايند.ناقدام   ٥اند، از قسمت فراموشي كد رهگيري مطابق تصوير بند افرادي كه كد رهگيري خود را فراموش كرده -٥
(كد ملي  است خود راوند، درخواند، در صورتيكه موفق به دريافت كارت نشافرادي كه ثبت نام را انجام داده و كد رهگيري دريافت نموده -٦

 بررسيتا واحد ذيربط كنند تيباني سايت ارسال پش بنديدسته - رسال درخواستا - قسمت سيستم پاسخگويي درسريعا الزاماً درج شود) 
  .و نتيجه را از طريق سايت به ذينفع اعالم نمايد الزم را بعمل آورد

ر طول داستفاده،  يه موردسهميا تصحيح  در پي اعالم برخي از داوطلبان مبني بر لزوم تصحيح كد ايثار سهميه رزمندگان و ايثارگران و -٧
هميه سر اين مدت وانند دتباشد. لذا داوطلبان ميمدت دريافت كارت ورود به جلسه، تصحيح سهميه با انتخاب گزينه مربوطه امكانپذير مي

  تصحيح نمايند. مطابق تصوير زير خود را 
  
  

  
  
  د انجام دهد :بايدر سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي مرحله زير را  ٣ ،دريافت كارتپس از ورود به صفحه مربوط به داوطلب  - ٨

پس از تكميل داوطلب باشد. قابل رويت مي(مندرج در همين سامانه) ابتدا فرم خود اظهاري  ، پس از ورود با كد رهگيري مرحله اول: - الف
باشد. الزم به تاكيد است بودن سامانه جهت دريافت كارت، فعال مي عالدر زمان ففقط شود. اين فرم ميوارد مرحله دوم  به ،و تاييد اين فرم

به  هاي بهداشتي و اعالملجهت رعايت پروتك تكميل اين فرم امكانپذير نخواهد بود ولي رت ورود به جلسه،پس از اتمام مهلت دريافت كا
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عدم دريافت  اظهاري سبب خودعدم تكميل فرم  .باشديمقابل ويرايش  ،ساعت قبل از جلسه آزمون ٢٤حوزه امتحاني داوطلب، اين فرم تا 
  خواهد شد.آزمون  و عدم امكان شركت در جلسهكارت 

گزينه  با انتخاب، اوطلبشود. دويرايش معدل فعال ميگزينه ، مندرج در همين سامانه پس از تكميل فرم خود اظهاري :مرحله دوم -ب
 عدل)مزينه ويرايش (با انتخاب گ يا تصحيح آن(با انتخاب گزينه كارت آزمون) شده و نسبت به تاييد تصحيح معدل صفحه وارد ويرايش 

ان ز اتمام زمود و پس ابفعال خواهد  ،فعال بودن دريافت كارت با زمانهم. اين مرحله فقط ثبت نهايي زده شودگزينه و سپس  اقدام نمايد
پزشكي  جش آموزشمعدل ثبت شده در اين مرحله مالك عمل مركز سن باشد.امكانپذير نميدريافت كارت، ويرايش معدل به هيچ عنوان 

   .شودميب اثر داده نترتيبعد از پايان زمان دريافت كارت ورود به جلسه،  آنتغيير معدل و تصحيح درخواست جهت هرگونه به باشد. مي
ر د افت نمايدارت خود را دريكتواند شود و داوطلب ميدريافت كارت فعال مي: پس از اتمام و ثبت نهايي دو مرحله قبلي، مرحله سوم -ج

   د شد.كارت برگه راهنما نيز چاپ خواههمراه  .صورتيكه در دو گروه ثبت نام نموده باشد دو كارت دريافت خواهد نمود
   توانند نسبت به تصحيح معدل خود اقدام نمايند.كليه داوطلبان مي- ٩

 ٣١صفحه ا طبق مفاد ر ٣١/٢/٤٠١بايست معدل دريافتي تا تاريخ شوند ميالتحصيل ميفارغ ٣١/٦/٤٠١سال آخر كه تا كليه دانشجويان 
ير همانند سا ون نيز، وارد نمايند. دانشجويان متقاضي سهميه استعداد درخشان با آزمفرم معدل حاتيثبت نام و توض يدفترچه راهنما

كز سنجش آموزش ترم گذشته را دانشگاه محل تحصيل به مر ٧ايند به عبارتي  ميانگين معدل دانشجويان نيز به همين صورت عمل نم
    پزشكي اعالم خواهد نمود.

- ، ميواهند نمودشركت خ متقاضيان استعداد درخشان بدون آزمون كه با شرايط عادي يا با استفاده ازسهميه با آزمون، در جلسه آزمون- ١٠

فت كارت از به درياارند نيانجام دهند ولي آن دسته از اين متقاضيان كه تمايلي به شركت در جلسه آزمون ندبايست مراحل دريافت كارت را 
  ولي معدل خود را در صورت نياز تصحيح نمايند. ورود به جلسه ندارند.

 تهرش٧براي قط فو ماسك (و  كنمداد، پاك ملي و يا شناسنامه،كارت : كارت ورود به جلسه، داوطلبان فقط مجازند همراه خود - ١١
  د.شاز ورود افراد بدون كارت ورود به جلسه و كارت ملي ممانعت خواهد مشخص شده ماشين حساب ساده) داشته باشند. 

دا شده ن جاداوطلب ز سايراباشند، به منظور رعايت نكات بهداشتي و حفظ سالمتي كليه داوطلبان، افرادي كه مبتال به بيماري كرونا مي- ١٢
  و در فضايي مجزا امتحان خواهند داد. 

لزم است . داوطلب مبرگزاري آزمون و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلب، درج شده است نوبتو زمان  - ١٣
  .به آدرس سامانه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايد جهت اطالع از جزئيات حوزه آزمون

   - ٢٥حه ابتداي صف   - ٣٣صفحه  ٢- ٣بند   -٣٢صفحه  ٩- ٢(صفحات:  بند  در دفترچه راهنماي ثبت نام نيز اعالم شده همانگونه كه - ١٤
تحاني خود ي يا رشته امتحاني افرادي كه به هردليلي رشته امتحاني يا حوزه ام، تغيير حوزه امتحان)-  ٤بند ٣اطالعيه  –٢٦صفحه  ٧- ١بند 

   ياشد.امكانپذير نمياند، را اشتباه وارد نموده
بايست در سامانه تيرماه، مي ٦ لغايت ٤دقت نمايند از تاريخ داوطلبان متقاضي سهميه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون)  - ١٥

خود هاي تاولوي مركز سنجش آموزش پزشكي ثبت نام اين سهميه را انجام دهند تا به هنگام انتخاب رشته محل تحصيل، مجاز به ثبت
باً اقدامي اد و متعاقند دهاباشند. بديهي است افرادي كه ثبت نام اين مرحله را انجام ندهند، امكان استفاده از اين سهميه را از دست خو

  ميسر نخواهد شد.
  . اهد شدبسيار مهم: در صورت هر گونه تغيير در روند آزمون، مراتب از طريق همين سامانه اطالع رساني خو - ١٦
  
  

  سنجش آموزش پزشکیمرکز 
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  زمانبندی آزمون (بر اساس شرایط کنونی)جدول 

  http:// sanjeshp.ir :   یت مركز سنجش آموزش پزشكیآدرس سا

  رد.يگیم در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعيه ها وسایر هيكل

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

  معدل تصحيح - سهميه حيتصح –کرونا  یماريب یفرم خود اظهار ليتکم

  ر اطالعات مربوط به آزمونیرگه راهنما و ساب - ع كارت ورود به جلسه آزمونیتوز
  ۴/٣/۴٠١لغایت  ١

  ۶/٣/۴٠١و  ۵  شنبه و جمعه)۵ یصبح و عصر روزها یهانوبت یآزمون (ط یبرگزار

  ٧/٣/۴٠١   هياول دياعالم كل

  ١٠/٣/۴٠١  ینترنتیمهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت ا

  401/3/25  یینها دياعالم كل

    ۶/۴/۴٠١لغایت  sanjeshp.ir   ۴استعداد درخشان در سامانه  سهميه یمتقاضداوطلبان  ثبت نام 

  رشیپذ تيظرف و رندهیپذ یهادانشگاه ییهان یاعالم اسام

  مجازکليه داوطلبان انتخاب رشته  زمان– مرحله اول یعلم کارنامه

  انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون

  نيمه اول تيرماه

  

  نامه استعداد درخشان  نیياستفاده از آ طیواجد شرا انيمراجعه متقاض زمان

   - ليدانشگاه محل تحص به(با آزمون و بدون آزمون) 

  شود یا غير حضوری، هماهنگیبا دانشگاه محل تحصيل جهت مراجعه حضوری 

   تيرماه ١٨لغایت  ١١

  نامه استعداد درخشان  نیياستفاده از آ طیشرا نیواجد یمهلت ارسال اسام

  یبه مرکز سنجش آموزش پزشک لي(با آزمون وبدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحص
  ١٠/۵/۴٠١لغایت  ۴/۴٠١/٢١

 یاجتماع یددکارمرشته  و ارتش – هللا هيبق - دانشگاه شاهد  انيمتقاض یاعالم اسام

  مرحله دوم) ی(جهت برگزار یتوانبخش علوم دانشگاه
١٩/۵/۴٠١  

 یاجتماع یرشته مددکار- ارتش –هللا  هيبق - دانشگاه شاهد  انيمرحله دوم متقاض یبرگزار

  یتوانبخش علوم دانشگاه
٢۴/۵/۴٠١  

  شهریور ماهنيمه دوم   یینها کارنامه – شدگان رفتهیپذ یینها یاعالم اسام

  دانشگاهها در شدگان رفتهیثبت نام پذ
زمان مربوطه  نيمه دوم شهریور ماه

  شد اعالم خواهد
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  های امتحانینوبتجدول 
  عصر ١٦نوبت عصر:  –صبح  ٩زمان آزمون نوبت صبح: 

  ۶/٣/۴٠١- عصر جمعهنوبت 
١۴شروع روند آزمون:    عصر ٣٠

  ۶/٣/۴٠١- صبح جمعهنوبت 
٧شروع روند آزمون:    صبح ٣٠

  ۵/٣/۴٠١- شنبه۵عصر نوبت 
١۴شروع روند آزمون:    عصر ٣٠

  ۵/٣/۴٠١- شنبه۵صبح نوبت 
٧شروع روند آزمون:    صبح ٣٠

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

 غيرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، ٣
  . تغذیه بالينی٤
  . تغذیه ورزشی٥

آزمایشگاهی  مجموعه علوم
  شامل:  )٣(
  . قارچ شناسی، ١
  . ميکروبشناسی، ٢
  . ویروس شناسی پزشکی، ٣
 . انگل شناسی ٤

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

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

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

. پرستاری نظامی، ٨کودکان، 
.پرستاری مراقبتهای ویژه، ٩

.پرستاری مراقبتهای ویژه ١٠
  .مدیریت پرستاری١١نوزادان، 

  شامل : آموزش پزشکیعه مجمو
. یادگيری الکترونيکی در ٢.آموزش پزشکی، ١

. تکنولوژی آموزشی در علوم ٣علوم پزشکی، 
 پزشکی 

  شامل:  )٢مجموعه علوم آزمایشگاهی (
.خون شناسی ٢شناسی، . ایمنی ١

 آزمایشگاهی و بانک خون( هماتولوژی)

  شامل : مجموعه مامایی
 . مامایی،١ 
  . مشاوره مامایی٢

 پدافند غيرعامل در نظام سالمت

مجازبه استفاده   مجموعه بهداشت محيط
 شامل:ازماشين حساب)

 م شناسی محيط، س –. بهداشت محيط ١
دیریت م –. مهندسی بهداشت محيط ٢

 پسماند، 
  . مهندسی بهداشت محيط٣
و  بهره برداری -. مهندسی بهداشت محيط٤

  نگهداری از تاسيسات بهداشتی شهری
  هداشت پرتوهاب –. بهداشت محيط ٥

  شامل: مجموعه فيزیوتراپی
 . فيزیوتراپی١ 
 . فيزیوتراپی ورزشی٢

 فناوری اطالعات سالمت اپيدميولوژی

  شامل : مجموعه روانشناسی
.بهداشت روان، ٢.روانشناسی بالينی، ١
.روانشناسی ٤.روانشناسی سالمت، ٣

 بالينی کودک و نوجوان

 نانو فناوری پزشکی  ارزیابی فناوری سالمت دارویی دریاییطبيعی و ترکيبات 
  شامل : )١مجموعه علوم آزمایشگاهی(

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

مجازبه استفاده  ارگونومی   تکنولوژی گردش خون
   ازماشين حساب)

مجازبه استفاده  مجموعه فيزیک پزشکی
  شامل: ازماشين حساب)

. رادیبولوژی و حفاظت ٢فيزیک پزشکی . ١ 
 پرتوئی

 عملاتاق تکنولوژی     اقتصاد بهداشت  سم شناسی 

اعضای مصنوعی و وسایل ارتز و پروتز(    اکولوژی انسانی   شيمی دارویی
   )کمکی

  و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت   انفورماتيک پزشکی   علوم و صنایع غذایی
مجازبه  فن اوری تصویربرداری پزشکی

  بهداشت و ایمنی مواد غذایی   زیستی  آمار  استفاده ازماشين حساب)

  بينایی سنجی   هوشبریآموزش   فيزیولوژی
  بيولوژی و کنترل ناقلين بيماریها   علوم تشریحی  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

  کنترل مواد خوراکی و آشاميدنی 
(سالمت و  ژورناليسم پزشکی

   رسانه)
  تاریخ علوم پزشکی 

  شنوایی شناسی   سالمت سالمندی   مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 و ایمنی کارمهندسی بهداشت حرفه ای 
  کاردرمانی   سالمت و ترافيک  مجازبه استفاده ازماشين حساب)

  گفتاردرمانی   سالمت و رفاه اجتماعی   ميکروبشناسی مواد غذایی

مجازبه استفاده  مهندسی پزشکی (بيومواد)   مددکاری اجتماعی 
  ازماشين حساب)

     مدیریت توانبخشی 
ایمنی و مدیریت سالمت،  

  محيط زیست
   

 مهندسی پزشکی(بيوالکتریک) 
  مجازبه استفاده ازماشين حساب)
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  های امتحانیجدول آدرس حوزه

دانشگاه علوم 
 پزشكي

   آدرس
     هر نوبت، از طريق سامانه دانشگاه اعالم مي شود درشته هاي هر حوزه ر

  لينك دانشگاه
شماره تماس مخصوص 

  داوطلب

  اراك
هي پيامبر مجتمع دانشگا- ن امير المؤمنين(ع)جنب بيمارستا- ميدان بسيج- سردشت- اراك

  ٠٨٦-  ٣٤١٧٣٤٦٢و  ٦٣ www.arakmu.ac.ir  اه علوم پزشكي اراكدانشگ- اعظم(ص)

  اردبيل
مجتمع  - اردبيل انشگاه علوم پزشكيد- وبروي درياچه شورابيلر- يابان دانشگاهخ- اردبيل

  ٠٤٥- ٣٣٥٣٤٧٥٦   www.arums.ac.ir  اهيامبر اعظم (ص) و ساختمان كالسسالن ورزشي پ- دانشگاهي شهيد سردار سليماني

  اروميه
الس هاي دكتر ساختمان ك   - انشگاه اروميهدستاد مركزي  - جاده سرو - ١١كيلومتر  - اروميه

 www.edu.umsu.ac.ir  زرياب خويي دانشگاه اروميه 
٣١٩٣٧١٣٦- ٠٤٤ -

٣١٩٣٧٢١٩  

  اصفهان
نشگاه الزهرا(س)، درب غربي دااالتر از درب ورودي بيمارستان ب- يابان شهداي صفهخ- اصفهان

اسم قدار شهيد حاج ساختمان سر  - علوم پزشكي اصفهان (ورودي دانشكده دندانپزشكي)
  سليماني

mui.ac.ir ٣٧٩٢٧٦٥٠- ٠٣١ 

 ٣٣٣٣٧٣٧٠- ٠٦١ www.ajums.ac.ir  عاونت آموزشيم - ازمان مركزيس- لوم پزشكي اهوازع- توبان گلستانا - اهواز  اهواز

  ايران

  انشگاه علوم پزشكي ايران  د- قاطع بزرگراه همت و چمرانت- تهران
نآوري اطالعات )، ف٦٤٦٢٤٢تا   ٦٤٤٦٥٠از شماره ( ١مجموعه علوم آزمايشگاهي هاي : رشته

غير )، پدافند  ٦٤٧٣٦٤تا    ٦٤٦٣٩٩از شماره (  مجموعه پرستاري سالمت،نانوفنآوري پزشكي، 
يط و مح عامل در نظام سالمت، مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، مديريت سالمت، ايمني

لوم ، آموزش هوشبري، علوم تشريحي، مجموعه ع٣زيست، مجموعه علوم آزمايشگاهي
  ، مجموعه علوم تغذيه،٢آزمايشگاهي 

www.edu.iums.ac.ir ٨٦٧٠٣٣٢٦و  ٧ 

  ايالم
  نت آموزشيساختمان معاو- موزشي دانشگاه علوم پزشكيآمجتمع  - نتهاي بلوار پژوهش ا - ايالم

www.medilam.ac.ir ٣٤- ٣٢٢٢٧١٣٤- ٠٨٤ 

بندر عباس 
  )(هرمزگان

تفريحي  هروبروي باشگا- بن ابيطالب(ع) ابتدايورودي بلوار امام حسين(ع)بلوار علي ا - بندرعباس
 www.amoozesh.ac.ir 076-33337618  مع آموزشي پرديسواقع در مجت - انات مجتمع آموزشي حكيم حسالن امت  - ورزشي كارگران

 بوشهر
- رستان سلمان فارسي بعد از بيما - ن فارسي خيابان سلمل - ادبلوار سبز آب- بهمني- بوشهر

 ٣٣٤٥٠٠٠٢- ٠٧٧ edu.bpums.ac.ir  پرديس آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

بيرجند (خراسان 
  جنوبي)

  ٣٢٣٩٥٦٣٥ - ٠٥٦ www.bums.ac.ir  انشگاه علوم پزشكي دسالن ورزشي  - اي گمنامدرب مزار شهد- خيابان معلم- بيرجند

  تبريز
گاه داخل محوطه دانشگاه تبريز دانشكده خيابان دانش - بهمن ٢٩لوار ب-  حوزه اول :-تبريز

م دانشگاه علو - يابان عطار نيشابوريخ- خيابان گلكشت- :آزاديحوزه دوم ،  - پيراپزشكي
  ي وسازي و دانشكده پزشكدانشكده دار - پزشكي تبريز(پشت بيمارستان امام رضا(ع)

amouzesh.tbzmed.ac.ir ٠٤١- ٣١٧٧٢٠٤٨ 

  تهران
 - انشگاه ع.پ. تهراندرب شمالي د - ناخيابان پورسي- خيابان قدس- بخيابان انقال- تهران

  www.tums.ac.ir  مجموعه روانشناسيرشته : دانشكده پزشكي   

 زاهدان
 - اه علوم پزشكي زاهدان پرديس دانشگ - سين(ع)بلوار امام ح- ميدان دكترحسابي –زاهدان

 www.zaums.ac.ir  - ساختمان ستاد مركزي
١٥١٢- ٣٣٣٧٢٠٧٤- ٠٥٤ -

 ١١٦٦-  ١٦٦٥اخلي د -- ٣

 ٦- ٣٣٠١٨٦٤٨- ٠٢٤ www.zums.ac.ir  انشكده پزشكيد - نتهاي خيابان مهدويا- هرك كارمندانش- زنجان  زنجان

 ٣١٠٥٢١٥٢- ٠٢٣ www.semums.ac.ir  پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان –جاده دامغان  ٥كيلومتر  - سمنان  سمنان

شهركرد 
(چهارمحال 

  بختياري

: سالن  حوزه اولهاي دانشگاه علوم پزشكي، كدهمجموعه دانش- جتمع رحمتيهم- شهركرد
 ٣٣٣٥٠٣٤١- ٠٣٨ www.skums.ac.ir  سالن امتحانات شهيد ضيائيحوزه دوم: ورزشي علم الهدي  

  شهيدبهشتي

مارستان نرسيده به بي- يابان شهيد اعرابيخ- بلوار دانشجو- اوين- چمران بزرگراه شهيد- تهران
ارتقاء  آموزش بهداشت وهاي: رشتهانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي  د - آيت اله طالقاني

 وسايل وعي و(اعضاي مصن سالمت، مجموعه آموزش پزشكي، تكنولوژي اتاق عمل، ارتزوپروتز
 كنترل وولوژي سنجي،بهداشت و ايمني مواد غذايي ،تاريخ علوم پزشكي ،بيكمكي)، بينائي 

مجموعه رماني،تار دناقلين بيماري ها ، شنوائي شناسي، مجموعه فيزيك پزشكي، كاردرماني، گف
ز شماره ا (  ١لوم آزمايشگاهي بهداشت محيط ، مهندسي پزشكي (زيست مواد)،مجموعه ع

مار آ،  ) ٦٥٢٧٢٢تا  ٦٥١٦٢٣شماره از  تاري( مجموعه پرس)   ٦٥١٦٢٢تا  ٦٥١٢٤٢
ابي ي،ارزيپزشك زيستي،اپيدميولوژي،اقتصاد بهداشت،ارگونومي،اكولوژي انساني،انفورماتيك

مت انه)،سال)،سالمت و رفاه اجتماعي،ژورناليسم پزشكي( سالمت و رسHTAفناوري سالمت (
،علوم دش خون،تكنولوژي گرسالمندي،مددكاري اجتماعي،مديريت توانبخشي،مجموعه مامايي 

زشكي، ساني پرطالع و صنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )،فيزيولوژي،كتابداري و ا
اسي اي و ايمني كار،ميكروب شنمديريت خدمات بهداشتي درماني،مهندسي بهداشت حرفه

ي و وراكخ مواد موادغذايي،تركيبات طبيعي و دارويي دريايي،سم شناسي،شيمي دارويي،كنترل
  آشاميدني،فن آوري تصويربرداري پزشكي، مجموعه فيزيوتراپي،

www.sbmu.ac.ir 22439884-021 
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 (فارس) شيراز
 حوزهكي   دانشكده پزش - جنب استانداري –ميدان امام حسين (ع)  :حوزه اول -شيراز

بعد از  - نين(ع) ستان سوانح و سوختگي اميرالمومورودي بيمار - كيلومتر جاده جاده صدرا : دوم
   ركز جامع آزمونها م - رديس دانشگاه علوم پزشكي شيرازپ - بيمارستان

www.sums.ac.ir  

 www.sm.qums.ac.ir 028-33344108  پزشكي قزوينشگاه علوم دان- نب دادگستريج- لوار شهيد باهنرب- قزوين قزوين

 edu.muq.ac.ir-     يابان شهيد لواساني (ساحلي سابق) دانشگاه علوم پزشكي قمخ - قم قم
www.muq.ac.ir  025-31071315-1 

 www.kaums.ac.ir  يدانشكده پزشك- جاده راوند ٥كيلومتر - كاشان كاشان
- ٥٥٥٨٩٤٤٤و  ٥٥٥٨٩٣٣٠

٠٣١ 

كردستان 
  (سنندج)

 ٠٨٧- ٣٣٦٦٤٦٤٨ www.muk.ac.ir  روي انتظامي دانشگاه علوم پزشكي كردستانباالتر از ني- ارانخيابان پاسد - سنندج

 ٠٣٤- ٣١٣٢٥٣٢٣ kmu.ac.ir  سليماني ساختمان شهيد- ه علوم پزشكيپرديس دانشگا- هفت باغ علوي ابتداي جاده - كرمان  كرمان

-www.vc  - انشگاه صنعتيد - زرگراه امام خمينيب  - كرمانشاه  كرمانشاه
education.kums.ac.ir 

٨٣٣٨٣٧٨٠٩٩ 

كهگيلويه و بوير 
  احمد(ياسوج)

علوم  جنب بيمارستان امام سجاد(ع) پرديس آموزشي دانشگاه–خيابان دكتر جليل - ياسوج 
 www.yums.ac.ir 33230290- 074  پزشكي ياسوج

 گلستان (گرگان)
 - علوم پزشكي گلستان شگاهدان- بتداي جاده شصت كالا- گرگان ساري ٤يلومتر ك- گرگان

 ٠١٧- ٣٢٤٥١٧٢١ www.goums.ac.ir  بقه همكف داانشكده پزشكيط - مجتمع آموزشي شادروان فلسفي 

 www.gmu.ac.ir 051-57226630  عاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گنابادم - سياييآحاشيه جاده  - گناباد  گناباد

 www.gums.ac.ir 33228845-013  انشكده پزشكيد - اهي دانشگاه گيالنمجتمع دانشگ - جاده تهران ٦كيلومتر  –رشت گيالن (رشت)

 الرستان
اري دانشكده پرست- رضا(ع)نب بيمارستان امام ج - لوار دكتر دادمانب - هر جديدش - الرستان

 www.larums.ac.ir  - حضرت زينب(س) الرستان
071-52252718-10 

٢٢٦با داخلي   

لرستان (خرم 
 آباد)

ي معاونت آموزش- پزشكي لرستان دانشگاه علوم- ه بروجردجاد ٤كيلومتر- كمالوند –خرم آباد
 http://lums.ac.ir 33120147-066  دانشكده پزشكي - دانشگاه

 مازندران
م دانشگاه علو - هي پيامبر اعظم(ص) مجتمع دانشگا- اده خزر آبادج ١٨كيلومتر - ساري

 ٣٣٥٤٣٨٥٤- ٠١١ www.mazums.ac.ir   زيتون يسالن غذاخور - پزشكي:دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي و داروسازي 

  مشهد

  –رديس دانشگاه پ- وبروي پارك ملتر- ابتداي بلوار وكيل آباد مشهد:

 - لق عمتكنولوژي اتا- آموزش بهداشت : هايخانمها رشته  دندانپزشكي دانشكده: حوزه اول 
   - جموعه بهداشت محيطم - مجموعه فيزيك پزشكي

 - شكيزپانفورماتيك  - ارگونومي - شتاقتصاد بهدا - اپيميولوژي- آقايان رشته هاي: آمار زيستي
 - ديسالمت سالمن - زشكيژورناليسم پ - ه اجتماعيسالمت و رفا - ارزيابي فناوري سالمت

 - بيوالكتريك مهندسي پزشكي- بخشيمديريت توان - ماعيمددكاري اجت - علوم تشريحي
 - فيكسالمت و ترا - ٣آزمايشگاهي  مجموعه علوم - ط زيستمديريت سالمت، ايمني و محي

  –آموزش هوشبري 
  ها خانمها بقيه رشته –دانشكده پزشكي  حوزه دوم: 
   هاآقايان  بقيه رشته-  داروسازي دانشكده حوزه سوم:

www.mums.ac.ir 
 051-338800293-
٢٤٣داخلي   /1   

 www.dme.umsha.ac.ir  رديس دانشگاهپ- وبروي پارك مردمر- هميدهفخيابان شهيد - ن مهديهانتهاي خيابا- همدان همدان
081-38380097-
داخلي ) 38380160

٢٦٩) 

 يزد
شهيد  ه علوم پزشكيپرديس دانشگا- اه آزادروبروي دانشگ- منامگبلوار شهداي - ميدان عالم- يزد

  صدوقي يزد
http://ssu.ac.ir/amoozes
h 31462120-035 

  


