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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه:
داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط انتخاب رشته محل تحصيل آزمون پذيرش دانشجو  براي تماميالهي  با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق 

 .گرددبا هدف تامين نيروي انساني متعهد و متخصص به شرح زير اعالم مي 1401هاي گروه پزشكي سال ارشد ناپيوسته رشتهدر مقطع كارشناسي

ابتدا كارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده شده است تا بتوانند با آگاهي از  ،( 1401-1402)سال تحصيلي  1401در آزمون كارشناسي ارشد سال 

 18لغایت  ساعت  20/4/401 تاریخشنبه 2صبح روز  9 ساعت حل از انتخاب رشته مزمان تري را انجام دهند. وضعيت علمي خود، انتخاب دقيق

در صورت هر گونه  د.(باشميويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير با انتخاب رشته محل، )همزمان  بود.خواهد  22/4/401تاریخ  شنبه 4روز 

 اطالع رساني خواهد شد.از طريق همين سامانه تغيير، مراتب 

 

 ضوابط آزمون -بخش اول
 

 : آزمونعلمي  كارنامه –1

قسمت   http://sanjeshp.irفقط از طريق سامانه اينترني مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس در جلسه آزمون، حاضر و پاسخنامه هر داوطلب كارنامه 

اند از طريق گزينه فراموشي كد خود را فراموش كرده)افرادي كه كد رهگيري د. باشميرويت و دريافت قابل  كد رهگيريوارد نمودن با  ،كارشناسي ارشد

  ان ارسال شود(نام شثبترهگيري اقدام نمايند تا كد به موبايل يا ايميل مندرج در فرم 

 

 
 

مه با شماره داوطلبي متفاوت هستند كه هر دو قابل پاسخنا 2 و يک كارنامه علمي داراياند گروه مختلف در جلسه آزمون شركت كرده 2داوطلباني كه در 

 د:باشميحاوي اطالعات زير علمي كارنامه  د.باشميرويت 

رتبه كل داوطلب -6رتبه در سهميه -5به درصد ترازنمره كل  -4 دروس امتحاني به درصد نمره خام-3 )آزاد يا رزمندگان( سهميه -2مشخصات فردي -1

در قسمت توضيحات مربوط به موارد استفاده از  -8 معدل )براساس اعالم داوطلب( -7)رتبه آزاد( در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 

  . ون، سهميه بومي مندرج در فرم ثبت نام، درج شده استبدون آزمهاي نيروهاي مسلح، استعداد درخشان با آزمون، استعداد درخشان هريک از گزينه

هاي بقيه اهلل و ارتش )بر اساس درخواست در فرم ثبت نام(، درج شده است كه هاي مورد پذيرش دانشگاهدر كارنامه متقاضيان تحصيل در رشته-1تذكر : 

چنانچه فردي خودش كادر  .باشديا آزاد يا رزمندگان ميمندرج در فرم ثبت نام سهميه اين افراد بر اساس انتخابشان  ها هستند.متقاضي اين دانشگاه

مازاد استعداد  %10متقاضيان سهميه  -2 نيروهاي مسلح نبوده و اين گزينه را به اشتباه وارد نموده، سريعا با مركز سنجش آموزش پزشكي هماهنگي نمايد. 

 ها و موارد الزم زمانبندی اطالعیه -1جدول 

 گیردعصر به بعد در سامانه قرار مي 18كلیه موارد ساعت  
 زمان

 22/4/401لغایت    20/4/401 و متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون –كلیه داوطلبان  انجام انتخاب رشته محل

 19/5/401 (جهت برگزاری مرحله دومارتش ) –بقیه اهلل  -دانشگاه شاهد متقاضیان  اعالم اسامي

 24/5/401 رشته مددكاری اجتماعي-ارتش –بقیه اهلل  - دانشگاه شاهد متقاضیان برگزاری مرحله دوم

 نهایي كارنامه –اعالم اسامي نهایي پذیرفته شدگان 
آن حدودی ، زمان  19/5/401تاریخ  در اطالعیه 

 شود.اعالم مي

 شود.های بعدی اعالم ميطي اطالعیه  پذیرفته شدگان در دانشگاهها نامثبت

 لذا سامانه هر روز مالحظه شوداعالم خواهد شد. هاي اعالم شده، مراتب از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكيتاريخمراحل يا رصورت هرگونه تغيير در د

http://sanjeshp.ir/
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بنابراين پس از تاييد دانشگاه، در  .را مشاهده خواهند نمود" تاييد دانشگاه اين سهميه اعمال خواهد شددر صورت  "درخشان در كارنامه علمي خود، پيام 

فرم نوع سهميه اعمال شده بر اساس اطالعات مندرج در كارنامه متقاضيان سهميه رزمندگان و ايثارگران  -3 خواهد شد. اعمال سهميه درجكارنامه نهايي 

  باشد.مي فردثبت نام 

به  بوده و نامثبت توسط داوطلب در فرم شدهدرج  بر اساس اطالعات نهایي كارنامه  علمي و كارنامه مندرج در  فردی كلیه اطالعات -الف
 .باشدميمنزله تائید شرایط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوی داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ن

دن شپذیرفتهیا  به معني احراز شرایط آن رشتهعلمي  صدور كارنامهبر اساس نمرات اكتسابي داوطلب صادر شده و  علمي  كارنامه -ب
 .دباشميداوطلب ن

فردی كه تمایل به  نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل خود اقدام نماید. در زمان مقرر، داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن -ج
  د.باشمين به منزله انصراف بوده و متعاقباً اقدامي میسر ،یا در زمان مقرر انتخاب خود را انجام ندهد و انجام ندهدنداشته انتخاب رشته محل 

شود و داوطلب در صورت پذیرش نهایي، مدارك خود را به دانشگاه محل پذیرش با توجه به اینكه هیچ مدركي از داوطلب اخذ نمي -د
 د.باشنهایي و پذیرش در آزمون، به منزله احراز شرایط و تایید فرد توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نميخواهد داد، لذا صدور كارنامه 

 .باشدای نميمجاز به انتخاب رشته محل شدن، به منزله قبولي داوطلب در هیچ مرحله- هـ
نام، نوع سهميه، مدارك و مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبت..( در صورت وجود . در هر مرحله از آزمون )قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و

طبق ضوابط ، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ناصحيحساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك 

 (.و يا لغو قبولي در آزمون )از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش بعمل خواهد آمد اقدام الزم

بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  

  معرفي خواهد شد.)بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي( وزارت متبوع  هاآزمونبدوي رسيدگي به تقلب و تخلف 

 

 محل تحصیل :افراد مجاز به انتخاب رشته-1-1

كليه افرادي كه ، هادر كليه رشته ، جهت حفظ كيفيت پذيرشبعديهاي و اطالعيه نامثبتبراساس ضوابط مندرج در شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي 

نحوه محاسبه نمره تراز علمي  توانند اين مرحله را انجام دهندبوده و ميانتخاب رشته محل مجاز به  باشند،   از نمره كل آزمون)كتبي( %30حداقل  داراي

 توضيح داده شده است. 2-2-1در ادامه طي بند 

 روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب :-1-2 

 د.باشميروش چگونگي محاسبه نمره خام به درصد و نمره تراز هر درس و نمره كل تراز هر داوطلب به شرح زير 

  به درصد و نحوه محاسبه آن : خام نمره - 1-2-1

 : دباشمينمرات خام هر درس به درصد محاسبه شده و درج گرديده است. كه نحوه محاسبه اين نمره به شرح زير  ،در كارنامه علمي اوليه

نمره به هر سؤال  3پاسخ غلط داده است. باتوجه به امتياز  ،سؤال1n سؤال پاسخ صحيح و به تعداد nداوطلب به تعداد  د.باشميعدد  Nتعداد سؤال هر درس 

 شود.( به هر سؤال غلط، نمره اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي-1نمره منفي ) 1صحيح و 

1 n-n 3  نمره خام درس =i ام 

 شود :اين نمره به درصد تبديل مي 

𝑁𝐾𝐻𝑖 =
3𝑛−𝑛1

3𝑁
∗   ام iنمره خام به درصد درس  100

 

 . درج شده است و در كارنامه اين عدد ( iNKH)به درصد بوده ام  iدرس  كه عدد حاصل نمره خام

به نسبتي كه داوطلب از ساير سواالت آن درس نمره اگر در يک درس طبق كليد نهايي تعدادي از سؤاالت غلط باشد، اين سؤاالت حذف شده و  :تبصره 

 وي داده خواهد شد. گرفته باشد نمره سواالت حذف شده به

 تراز شده: علمي محاسبه نمره كل-1-2-2

 . محاسبه شده است ( iNKH) عدد نمره خام به درصد iدرس امتحاني،  iدرآزمون هر رشته، به تعداد 

به درصد درس  ( iNKH)نمره خام . بعبارتي شودمي ( iNT)تبديل به نمره تراز (،  iNKH)در هر درس با كمک ماكزيمم نمره اكتسابي، نمره خام به درصد 

i  ام به نمره تراز(iNT ) با داشتن نمرات تراز شود.تبديل مي (iNT  )دروس مختلف و ضرايب آن( ها در رشته مربوطه، نمره كل ترازNKLT علمي از طريق )

 . دباشميام  iضريب درس 𝑘𝑖د. شومي فرمول زير محاسبه
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𝑁𝐾𝐿𝑇 =
∑𝑘𝑖𝑁𝑇𝑖
∑𝑘𝑖

 

 تاثیر معدل دانشگاهي در نمره كل تراز داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد نحوه-1-2-3

با توجه به اختالف سطح معدل فارغ . دباشميدر نمره كل تراز موثر  %20، به ميزان مقطع كارشناسيمعدل  نامثبتدفترچه راهنماي  13-1بند  طبق

 شود.داوطلبان با استفاده از روش علمي تراز ميابتدا نمره معدل  ،ي مختلف سراسركشورهاهالتحصيالن دانشگا

ي داوطلب از معدل واقعي داوطلب كمتر باشد، همان معدل واقعي مبناي عمل قرار مي گيرد. و در نهايت نمره كل تراز هر در صورتيكه معدل تراز شده

  داوطلب)حداكثر هشتاد(.داوطلب برابر است با مجموع معدل تراز شده )حداكثر بيست( و نمره علمي تراز شده 

  محاسبه نمره كل تراز: -1-2-4

 شود.نمره كل اين داوطلب از رابطه زير محاسبه مي باشد. Moad jو معدل تراز شده آن  (NKLT j) ام jاگر نمره كل علمي تراز هر داوطلب 

NKL j = )0/8 × NKLT j( + Moad j 

 شود.نمره كل در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره كل تعيين ميد. اين باشميپذيرش افراد براساس اين نمره 

  .هاي آن مجموعه داوطلب داراي نمره كل خواهد بودبه تعداد رشته (چند رشته داراي)امتحاني  مجموعههر : در1تذكر مهم 

 .د كرددريافت خواه را يج هر دو گروه آزمونيانتحاوي فقط يک كارنامه  ،چهار گروه آزموني 4در دو گروه متفاوت از  كنندهشركت : داوطلب2تذكر مهم 

 د.باشميرتبه كل در اين مجموعه  11نمره كل و  11 حاوي، لذا كارنامه با ضرايب دروس متفاوت استرشته  11بعنوان نمونه مجموعه پرستاري داراي 

 گردد.. رتبه در هر رشته براساس نمره اكتسابي آن رشته محاسبه ميوجود دارديک نمره كل و يک رتبه كل هاي آن براي هر يک از رشتهبعبارتي 

 نحوه اعمال حد نصاب علمي  -1-2-5

، كسب حداقل 24/9/99بر اساس شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت به تاريخ دفترچه راهنماي ثبت نام  -12-1طبق بند 

 باشد.با رعايت ساير شرايط و مقررات الزامي مي از نمره كل آزمون)كتبي( 30%

 

 روش گزینش : – 2
 

بر اساس امتحاني يا مجموعه امتحاني امتحاني آزمون كارشناسي ارشد، از بين داوطلبان همان رشته  هاييا مجموعه هاگزينش دانشجو در هر يک از رشته 

اولويت انتخاب رشته محل كه توسط خود داوطلب تعيين شده، انجام خواهد شد. لذا داوطلب موظف  سهميه و مندرج در كارنامه،كل تراز به درصد نمره 

آزمون ) از جمله شرايط مندرج در  نامثبتضوابط دفترچه راهنماي  و پذيرنده دانشجورشته هر اكتسابي، ظرفيت موجود در تراز است بر اساس نمره كل 

  صي نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد.عالقه شخ دفترچه مذكور( و 1جدول شماره 
 

  هاي مختلف آزمون :سهميه– 3
 

  باشد.به شرح زير مي ي آزمونهااعالم شده، سهميه بطور كامل آزمون نامثبتدفترچه راهنماي  ب شرايط اختصاصي-5طي بند همانگونه كه قبالً 

، ظرفيت هر 26/8/99هاي تحصيالت تكميلي به تاريخ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهاست بر اساس مصوبه پانزدهمين جلسه الزم به ذكر 

يابد كه امكان گرد كردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته باشد و مقدار ، در صورتي اختصاص ميها در هر كدرشته محليک از سهميه 

 ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهد شد.)نيم( باشد. به عبارت  5/0اعشاري حاصل بزرگتر از 

 

 فاقد سهميه رزمندگان و ايثارگران داوطلبان سهمیه آزاد -3-1

 رزمندگان و ایثارگران سهمیه -3-2

  )اضافه بر ظرفیت پذیرش كل( استعداد درخشانپذیرش *

 به صورت اضافه بر ظرفيت كليپذيرش كل  ظرفيت %10 -نمره آخرين فرد پذيرفته آزاد %90كسب حدنصاب  _)با آزمون ورودی( -الف    

 به صورت اضافه بر ظرفيت كلي ظرفيت پذيرش كل %10 -براساس امتياز اكتسابي طبق آئين نامه مربوطه  _(بدون آزمون ورودی) -ب   

  سهمیه بومي مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشي پذیرش *

 

  سهمیه بومي مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشي پذیرش  توضیحات الزم در خصوص

و  دفترچه راهنماي ثبت نام بوده و در زمان ثبت نام گزينه مربوطه را انتخاب نموده 3-5بايست حائز شرايط بند داوطلبان متقاضي سهيميه بومي مي

 .باشندمشمول اين سهميه نمي ها رشته ساير. دباش رشته امتحاني آنها مشمول این سهمیه
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گردد محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد در هنگام پذيرش، هيچ ارتباطي به دانشگاه محل اخذ تعهد ندارد. داوطلب واجد شرايط سهميه بومي، تاكيد مي

ادامه تحصيل دهد ولي بعد از پايان تحصيل دوره تعهد هاي پذيرنده دانشجو اعالم شده را انتخاب نموده و در صورت پذيرش تواند هر يک از دانشگاهمي

)به عنوان  را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلاين افراد بايستي نام رشته خود را بايستي در دانشگاهي كه متعهد خدمت سهميه بومي شده، بگذراند.

هاي رايگان مشمول اين سهميه باشند فقط دورهمشمول سهميه بومي نميشهريه با پرداخت هاي الزم به توضيح است كليه دوره –مثال: تهران بومي 

 (.هستند

 

 

گزينش داوطلبان براي اين سهميه، براساس ضوابط مجلس شوراي  : رزمندگان و ایثارگرانسهمیه -2-3سهمیه توضیحات الزم در خصوص 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صورت  90اسالمي، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه آن و ماده 

 -ب-5بند  كليه مفاد مندرج در. شوددر هر مرحله از آزمون اعمال ميو  ن سهميه به شرط كسب حدنصاب علمي بودهگيرد. سنجش و پذيرش در ايمي

مندرج در  ،داوطلب يدركارنامه اين سهميه مطابق نوع سهميه انتخابد. باشميدر مورد اين سهميه جاري  12الي  7صفحات  ،نامثبتدفترچه راهنماي 

 .باشدفرم ثبت نام  مي

 د: باشميهاي زير شامل زير مجموعهسهميه رزمندگان و ايثارگران، همانگونه كه قبالً اعالم شده 

بسيجي، ، رزمندگان جبهه مقاومترزمندگان ) هر رشته محلده در گزينش آزاد ش پذيرفتهنمره آخرين فرد  %80كسب حداقل با رزمندگان  -الف-2-3

 ند.( باشميجهادگران جهاد كشاورزي، رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه 

، جامعه هدف بنياد شهيد وامور ايثارگران، "... توسعهپنجساله ششم "برنامه  90ايثارگران )براساس قانون جامعه خدمت رساني به ايثارگران و ماده -ب-2-3

ده در گزينش شپذيرفتهنمره آخرين فرد  %70كسب حداقل با  ند.(باشميماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه حداقل داراي 

 .توسط ايثارگران هر رشته محل آزاد

 از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد : % 52 -3-2-1 

 .دباشميي حضور داوطلبانه در جبهه كه دارا -الف-2-3بند هرزمندخود فرد فقط  -الف -3-2-1

 %25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -فرزند و همسر :شاهد، مفقود االثر، آزاده -جانباز -هشامل : آزادايثارگران  -ب -3-2-1 

 از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد : 5% -3-2-2

  %25جانباز كمتر از فرزند و همسر  - %25كمتر از جانباز  -الف-3-2-2 

 ند. باشميماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه داراي حداقل  -ب-3-2-2 

الزم بر  كسب حدنصاب و ايثارگران در سهميه رزمندگان )مجاز به انتخاب رشته محل شدن و همچنين پذيرش نهايي( يكي از شرايط سنجش : 1 تذكر

 رزمندگان و ايثارگران در سهميه 1ممكن است فردي حائز رتبه البته  باشد.ميو در هنگام پذيرش نهايي رشته محل  در هر رشتهآزاد  اساس گزينش

 حد نصاب الزم پذيرفته نشود.باشد ولي بدليل عدم كسب 

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

و  %25و همسر و فرزندان جانبازان كمتر از  %25سهميه اختصاصي براي جانبازان كمتر از  %5تكميل نگردد و  %25در صورتي كه سهميه  :3 تذكر

مازاد بر  %25ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد شرايط نباشد، ظرفيت خالي باقي مانده  6همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 

ماه حضور داوطلبانه  6فرزندان و همسران رزمنده و جهادگر وزارت جهاد كشاورزي با حداقل  %25و همسر و فرزندان زير  %25مذكور به جانبازان زير  5%

يابد اص ميدر جبهه كه شرايط الزم را دارند، اختصاص خواهد يافت. و اگر بازهم اين ظرفيت تكميل نشود ظرفيت خالي باقيمانده به سهميه آزاد اختص

عدم تكميل ظرفيت توسط و ايثارگران و  در صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان)در كليه مراحل كسب حد نصاب الزامي است(. به عبارتي 

 يابد.سهميه آزاد اختصاص مي و ايثارگران، طبق قانون، ظرفيت تخصيصي اين سهميه، به رزمندگان

و  %5، ظرفيت سهميه 18/12/97هاي تحصيالت تكميلي به تاريخ سه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه دهمين جل : 4تذكر 

يابد كه امكان گرد كردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته ، در صورتي اختصاص ميرزمندگان و ايثارگران در هر كدرشته محل 25%

 )نيم( باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهد شد. 5/0باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 

به راساس ضريب مربوطه باشد، اختصاصي ببيش از تعداد ظرفيت پذيرش  و ايثارگران نمره حدنصاب سهميه رزمندگانحائز اگر تعداد افراد  : 5 تذكر 

 پذيرش نخواهد شد. يپذيرد و هيچگونه ظرفيت اضافيصورت مبه اندازه ظرفيت موجود پذيرش يت نمره، ظرفيت و به ترتيب اولو تعداد

 پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.چنانچه داوطلب سهميه رزمندگان و ايثارگران  : 6تذكر 

به دانشگاهها و موسسات  يامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجآيين ن 10ماده  1طبق تبصره  : 7تذكر 

 گردد.ياعمال  م و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1نمره رزمندگي بعنوان نمره يک درس با ضريب  ،آموزش عالي
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در سهميه آزاد گردد، سهميه آزاد محسوب  يموفق به كسب نمره قبول و ايثارگران رزمندگانكنندگان سهميه در صورتي كه هر يک از شركت : 8تذكر 

 خواهد شد.

  پذيرد.در سهميه آزاد، بدون درنظر گرفتن نمره رزمندگي صورت مي و ايثارگران سهميه رزمندگان داوطلبانسنجش  :9تذكر 

به دانشگاهها و موسسات  يجيبس داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود يبرا التيتسه جاديا قانون يياجرا نامه نييآ 10ماده  2براساس تبصره  :10تذكر 

كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا 11/9/1371و قانون اصالح قانون مذكور مصوب  رانيمحترم وز اتيه 18/2/1368مصوب  يآموزش عال

 ثارگرانيرزمندگان و ا هياز سهم مجدداند، حق استفاده شده رفتهيپذ ارشد يكارشناس يزمونهادر آ ثارگرانيا و رزمندگان هينوبت با سهم کيبه بعد  1368

 مقطع نخواهند داشت.  نيدر ا را

ناپيوسته  يو يک بار در دوره كارشناس يبا استفاده از سهميه رزمندگان يک بار در دوره كاردان 1368تبصره : آن دسته از داوطلباني كه بعد از سال 

توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان نبرد حق عليه باطل باشند مي يهاماه حضور داوطلبانه در جبهه 18حداقل  يكه دارا ياند، در صورتپذيرفته شده

 شركت نمايند.

، پذيرفته شدگان دوره 18/10/95ه هاي تحصيالت تكميلي مورخبر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره :11تذكر 

هاي بعدي اين مقطع را ندارند. هاي سالروزانه )غير شهريه پرداز( با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، حق استفاده مجدد از اين سهميه در آزمون

ايثارگران، در صورت انصراف از رشته قبولي، منحصراً يک بار هاي غير روزانه )شهريه پرداز( با استفاده از سهميه رزمندگان و ولي پذيرفته شدگان دوره

 باشند.هاي سال هاي بعدي اين مقطع ميديگر مجاز به استفاده مجدد از اين سهميه در آزمون

 باشد. اده از سهميه ميقبولي داوطلب متقاضي سهميه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده از اين تسهيالت و عدم قبولي، به منزله عدم استف :12تذكر 

ارشد ناپيوسته  يكارشناس يها)دوره يتحصيالت تكميل يورود يهااعم از اينكه در آزمونو ايثارگران داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان  :13تذكر 

 عمل نمايند.اين سهميه سهميه بايد طبق توضيحات اين استفاده از  ي( سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشند برايداخل و دكتري تخصص

 

 :(1401-1402)سال تحصيلي  1401در آزمون  شرایط و ضوابط آنها، ها و مراكز پذیرنده دانشجوانواع دانشگاه –4
 

  ها و مراكز پذیرنده دانشجو در آزمونانواع دانشگاه : 2 جدول شماره
 محل مربوطه كسب نمايند رشتهرا از ميزان شهريه اطالعات الزم در رابطه با پيش از انتخاب،  ،پرداخت شهريههاي با داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته محل

 توضيحات دانشگاه ردیف

 پذيرش بر اساس ظرفيت )رايگان( روزانه - علوم پزشكي دانشگاه 1

 با پرداخت شهريه -بر اساس ظرفيت پذيرش -(هاو پرديس )بين الملل سابق پردازشهريه -هاي علوم پزشكيدانشگاه 2

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه آزاد اسالمي 3

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -از پرسنل رسمي نيروهاي مسلح -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي ارتش 4

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -نيروهاي مسلح از پرسنل رسمي -پذيرش بر اساس ظرفيت علوم پزشكي بقيه اهللدانشگاه  5

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي دوره مجازي 6

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و قوانينتابع  -پرداخت شهريه با رايگان و  -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه تربيت مدرس 7

 ضوابط اعالم شده از آن دانشگاه و وزارت بهداشت تابع قوانين ت -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه شاهد 8

 
دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال  اسالمي  : ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاديا مراكز  هاهدر دانشگاپذيرش  

رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و امكانات رفاهي  سازيسرمخون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، موسسه 

شگاه يا مركز )و يا سايت مربوطه( مراجعه فرمايند. وزارت انند جهت اطالع بيشتر به آن دانتوميبوده و داوطلبان  آن مراكز تابع ضوابط و قوانين

 نخواهد داشت. شرايط خاص آنها بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در خصوص

 

  رایگان( عادی) روزانه – های علوم پزشكيدانشگاه -4-1
نگام انتخاب ه بهدوره رايگان بوده و توجه نمايند پذيرش در اين  )رايگان( روزانهدوره هاي علوم پزشكي داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه  

  .)به عنوان مثال: تهران( را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشتهنام بايست محل تحصيل مي

 

 با پرداخت شهریه - های علوم پزشكيدانشگاهپرداز شهریه دوره و پردیسپذیرش در  -4-2
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شگاه پذيرش در اين   شهريه دان صورت پرداخت  شميها ب شهريه در دوره د.با شگاه پردازشهريههاي ميزان  شد.توسط دان سنجش  ها اعالم خواهد  مركز 

شهريه اين مراكز ندارد. صوص  سئوليتي در خ ست داوطلبان  هيچگونه م شته محلالزم ا شگاههاي خود، پيش از انتخاب ر هاي مورد نظر پيگيري از دان

بايست هاي علوم پزشكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل ميدانشگاه پردازشهريه و يا دوره پرديسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در  نمايند.

  .با پرداخت شهريه( )به عنوان مثال: تهرانرا انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشته نام

داوطلبان دقت  مراجعه شود. و مراكز هاضوابط و هزينه تحصيل به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاهجهت كسب اطالعات الزم از شرايط،  -4-2-1 

لذا داوطلب موظف به گردد. هاي تحصيلي، هزينه دريافت مينمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامين هزينه

  د.باشميمالي پرداخت شهريه و رعايت تعهدات 

به عهده دانشگاه  و دوره اختيار تشكيل كالس درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 50اي پس از اعالم نتايج كمتر از درصورتي كه ظرفيت رشته -4-2-2

 شركت نمايد. عد بتواند مجدداً در آزمون سال لذا در صورت انحالل دوره، داوطلب مي .باشدميبرگزار كننده 

بايست در آزمون ورودي باشند، مي)با پرداخت شهريه( مي هادانشگاه پردازشهريهدوره در  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -4-2-3

امكان  پس از اتمام مهلت مقرر انتخاب و همچنين پس از پذيرش نهايي محل)تغيير رشته  كرده و نمره قبولي را كسب نمايندشركت رشته مورد نظر 

 . (باشدميپذير ن

 

  : ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -4-3
ضمن مطالعه هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت، داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل پذيرش دانشجو در  نامثبتشرايط اختصاصي دفترچه راهنماي  -11-ببند  كامل

شود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي )از جمله هزينه اجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو ميواحدهاي مختلف اين دانشگاه 

از آن دانشگاه تحقيقات الزم  دقت و ،شود قبل از انتخاب محل تحصيل. لذا توصيه ميباشدميآن دانشگاه تابع قوانين  (و ساير ضوابط خاص دوره تحصيل

 هاي مورد نظر پيگيري نمايند.و الزم است داوطلبان از دانشگاه ها اعالم خواهد شدميزان شهريه توسط دانشگاه. بعمل آيد

 

  :ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -4-4
هاي مورد براي رشته (باشدمي پرسنل رسمي نيروهاي مسلح از فرد داوطلب خودكه  )داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش

براي  قبل و بعد از آزمون مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحلپذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط 

 باشند.  نامثبتراهنماي  شرايط اختصاصي دفترچه -8-ببايست داراي شرايط مندرج در بند شود. و ميآن دانشگاه اجرا مي

نموده و پذيرفته شود، ضمن لغو قبولي در هر مرحله، با فرد : اگر خود داوطلب از پرسنل رسمي نيروهاي مسلح نبوده و اين دانشگاه را انتخاب 1تذكر 

 .خاطي برخورد خواهد شد

اطالعات مرحله مصاحبه براي اين رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. دقت نمايند  اين دانشگاه رشته روانشناسي بالينيمتقاضي داوطلبان  :2 تذكر

 اعالم خواهد شد.  و همچنين سامانه آن دانشگاهاز طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي   مرحلهبه هنگام اعالم اسامي اين  الزم در اين مورد

هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

  .باشدمييت پذيرش و يا قبولي ناست معرفي اين افراد به منزله كسب اولو

ند و باشميدر آزمون( كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح  كنندهشركت خود داوطلببسيار مهم: تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني )

 را انتخاب نمايند. توانند آنند، ميباشميهاي مورد پذيرش داراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته

 .باشدميهاي آموزشي برعهده شخص داوطلب غير شبانه روزي بوده و كليه هزينهبصورت تمام وقت و تحصيل در دانشگاه  -تذكرات: الف 

ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان اين دانشگاه منوط به تاييديه مكتوب )مجوز( از يگان خدمتي مربوطه و با پرداخت شهريه در قالب قرارداد  -ب

  باشد.سازمان متبوع داوطلب پذيرفته شده مي آموزشي با

 .باشدميانتساب )ماموريت( تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي -ج

 ندارد.  ، اياب و ذهاب و اسكانتعهدي در قبال خوابگاههيچگونه دانشگاه  -د

معاونت -3طبقه  -ساختمان مركزي -امام رضا)ع( 501بيمارستان جنب  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -خيابان فاطمي غربي -آدرس دانشگاه: تهران

  www.aums.ac.ir آدرس اينترنتي : -آموزشي

 

  : ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... -4-5

http://www.aums.ac.ir/
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اعضاي رسمي سپاه )با ارائه مجوز شركت بايست ميبر اساس اعالم آن دانشگاه، در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج(  تحصيلمامي داوطلبان متقاضي ت

ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع  :در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپاه( و همچنين ساير نيروهاي مسلح شامل اعضاي رسمي

هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت (باشند.كت در آزمون از رده خدمتي مربوطه)با ارائه مجوز شر

الزم است مفاد  .باشدميدانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي ن

دگان اين دانشگاه، منوط به تايدييه شپذيرفتهنهايي  نامثبت دقيقا مطالعه و رعايت شود. نامثبتراهنماي  شرايط اختصاصي دفترچه -7-بج در بند مندر

اين دانشگاه هيچ  د.باشمي ،دهشخت شهريه در قالب قرارداد آموزشي با سازمان متبوع داوطلب پذيرفتهمكتوب )مجوز( از يگان خدمتي مربوطه و پردا

 گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان كارشناسي ارشد ندارد. 

و همچنين سامانه از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي   به هنگام اعالم اسامي اين مرحلهاطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم،  تذكر:

 اعالم خواهد شد.  آن دانشگاه

ند و باشميدر آزمون( كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح  كنندهشركت خود داوطلباز داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني )بسيار مهم: تعدادي 

 توانند آنرا انتخاب نمايند.ند، ميباشميهاي مورد پذيرش داراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته

نبوده و اين دانشگاه را انتخاب نموده و پذيرفته شود، ضمن لغو قبولي در هر مرحله، با فرد تذكر : اگر خود داوطلب از پرسنل رسمي نيروهاي مسلح 

 .خاطي برخورد خواهد شد

 دانشگاه ع.پ. بقيه اهلل  – معاونت آموزشي –نصرتيكوچه شهيد  -جنوبي خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونک -آدرس دانشگاه: تهران

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

 علوم پزشكي  هایشرایط و ضوابط دوره مجازی دانشگاه -4-6

هاي علوم پزشكي هاي علوم پزشكي موظفند آيين نامه آموزش از راه دور دانشگاههاي مجازي دانشگاهدر دورهمتقاضي ادامه تحصيل داوطلبان -4-6-1

صيل در اين را مطالعه نمايند.  شهريه  دورهتح شگاه اعالم مي بودهبا پرداخت  سط دان شرايط، گردد. و مبلغ آن تو شتر از جمله  سب اطالعات بي جهت ك

 مراجعه فرمايند.  آن دانشگاه ضوابط و شهريه به آن مراكز و يا سايت مربوطه

 

  : ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد -4-7
براي آن دانشگاه  قبل و بعد از آزمون دانشگاه دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحلاين داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

شود قبل از انتخاب تحقيقات الزم . توصيه ميباشدميشود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي

 د. شومراجعه نيز  دانشگاه به آدرس اينترنتي آن شرايط اختصاصي،-9-بضمن مطالعه بند  العات در رابطه با اين دانشگاهجهت كسب اطمده و بعمل آ

و همچنين سامانه آن از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي   به هنگام اعالم اسامي اين مرحلهاطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم، 

مورد سنجش نهايي واقع هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيتاعالم خواهد شد.  دانشگاه

دانشجويي به كليه دانشجويان روزانه، با اخذ اجاره بهاي مصوب، خوابگاه  .باشدميمعرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نو  خواهند شد

پرداز، شاغل و بورسيه در صورت داشتن ظرفيت و امكانات و تاييديه كميته اسكان، با اخذ اجاره بهاي مصوب، شود. به دانشجويان شهريهمجردي واگذار مي

 شود.خوابگاه دانشجويي واگذار مي

 www.shahed.ac.ir آدرس اينترنتي :

 

  :)صرفاً در دانشكده علوم پزشكي(ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس -4-8
وزارت بهداشت، دقت نمايند  جاري هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سالادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته انمتقاضي

شود. پس از پذيرش كليه براي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي قبل و بعد از آزمون راحلضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه م

قبل از ، نامثبتشرايط اختصاصي دفترچه راهنماي -ب-10ضمن مطالعه مفاد بند شود . لذا توصيه ميباشدميضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه 

 از سايت دانشگاه بعمل آيد.  تحقيقات الزم انتخاب دقت و

اي  دانشگاه  دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند(، هديه 4هايي كه در سال جاري حداقل هاي برتر دوره روزانه )در رشتهبه دانشجويان رتبه  -4-8-1
 به شرح زير پرداخت مي گردد:

 ميليون تومان   3به دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري: ( 1 -4-8-1 
 ميليون تومان   2به دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري: ( 2 -4-8-1 
 ميليون تومان   5/1به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري:  ( 3 -4-8-1 

http://www.shahed.ac.ir/
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 5/1در رشته هايي كه در سال جاري دو يا سه دانشگاه دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند،  تنها به رتبه اول  هر رشته  به ترتيب مبلغ  ( 4 -4-8-1 
 ميليون تومان هديه  پرداخت مي شود.   2و  

هاي هاي بعدي و براساس كسب حد نصاب شاخصليک سوم  مبلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسا  -تبصره
 پيشرفت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي شود. 

تحصيلي كليه دانشجويان دوره روزانه، پايان نامه نظري حداقل يک و نيم ميليون تومان و پايان نامه تجربي حداقل  نامهبراي حمايت از پايان -4-8-2
 سه و نيم ميليون تومان اعتبار پژوهشي در نظر گرفته شده است. 

دانشگاه دولتي در آن رشته  4آزمون سراسري )كه حداقل روزانه  3تا  1هاي (، به دانشجويان رتبه2نامه )رديف عالوه بر اعتبار پژوهشي پايان  -4-8-3
 در سال جاري پذيرش دانشجو داشته باشند(، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي )گرانت( به شرح زير اختصاص خواهد داد:

 چهار ميليون تومان گرانت :دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري( 1 -4-8-3   
 گرانت ان رتبه دوم آزمون سراسري: سه ميليون توماندانشجوي( 2 -4-8-3   
 دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري: دو و نيم  ميليون  تومان گرانت( 3 -4-8-3   

رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارند(، مبلغ پنج   دانشگاه دولتي در آن 4هايي كه حداقل دانشگاه به دانشجويان رتبه اول )در رشته -4-8-4
 نمايد.الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت ميميليون تومان وام قرض

ر جلسه آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، )در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت د 55ماده  6به كليه دانشجويان، براساس تبصره  -4-8-5
 صالحيت مدرسي( گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد.

ها، واگذاري خوابگاه صرفاً به صورت مجردي فقط به آن دسته از دانشجويان روزانه تعلق خواهد گرفت كه با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -4-8-6
پذيرد. هاي اول  و دوم  صورت ميص خوابگاه به طور تدريجي در طول نيمسالارشد  يک تا نه باشد. ضمناً اختصارتبه آنها در آزمون سراسري كارشناسي

بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان در ابتداي هر ارشد  با پرداخت نقدي اجارهمدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال  چهارم در مقطع كارشناسي
 باشد.نيمسال مي

 راي دانشجويان دوره هاي مازاد و دانشجويان روزانه شاغل، بورسيه و بومي را ندارددانشگاه امكان تامين خوابگاه ب -4-8-7

باشد. متقاضيان متأهل واجد شرايط دريافت كمک وديعه مسكن، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4-8-8
 باشند.وام مذكور ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجاز به درخواست 

به كليه دانشجويان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصيلي وعده ناهار بر اساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه و قيمت هاي مصوب اين  -4-8-9
هاي دانشگاه عالوه بر وعده ناهار، وعده شود. ليكن صرفاً به دانشجويان روزانه ساكن خوابگاهصندوق، در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه مي

 شود..صبحانه و شام نيز طبق قيمت هاي مصوب صندوق رفاه ارائه مي
 هاي غذايي را ندارد.دانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زماني اول مرداد الي بيست شهريور امكان ارائه وعده -4-8-10
براساس اعتبار تأميني از سوي  صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   صورت محدود و پرداخت هر گونه وام به -4-8-11

 باشد.مي
هاي مازاد دانشگاه  تربيت مدرس از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است ميزان شهريه دوره -4-8-12

شهريه دوره هاي مذكور آگاهي  يابند. در ضمن اين شهريه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور  داوطلبان پيش از  انتخاب رشته، از ميزان
 رفاهي دانشجويان )خوابگاه و تغذيه( نمي شود. 

 

 دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –آدرس: تهران  www.modares.ac.ir آدرس اينترنتي :

 

 استعدادهای درخشان :ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه  -4-9
تسهيل تحصيل دانشجويان استعداد درخشان به مقاطع باالتر در  نامهآيين استفاده ازواجد شرايط  ورودي بدون آزمونو  با آزمونداوطلبان متقاضي 

 26/6/99 -د/1856/101نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت بهداشت ابالغ شده طي  30/10/97وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 

كه  (بعدي اين مركز يهااطالعيه و 42الي  21صفحه  نامثبتدفترچه راهنماي  13-بند ببر اساس )  هاي علوم پزشكي،به كليه دانشگاهها و دانشكده

 الذكر دقت نمايند: مفاد مندرج در موارد فوق اند، ضمن رعايتمعرفي شده تاييد و موزش پزشكياز طريق دانشگاه محل تحصيل به مركز سنجش آ

سبت به ن  1مطابق جدول شماره  بايست همزمان با ساير داوطلبان عادي، ميبدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضيان كليه  -4-9-1

فقط بعبارتي اين افراد  شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند.خود وارد سامانه كد رهگيري  باانتخاب رشته محل خود اقدام نمايند. بنابراين الزم است 

 . ندباشميمجاز به انتخاب رشته محل  در زمان یاد شده

  بايست تكميل نمايند.فقط يک فرم انتخاب رشته محل مخصوص كليه داوطلبان را مي ،آزمونبا استعداد درخشان متقاضيان  -الف

داراي اند، استفاده كرده نيز و از شرايط عادي شركت نموده شرايط عاديدرصورتيكه در آزمون با  آزمون وروديبدون استعداد درخشان متقاضيان  -ب

مجاز به انتخاب  صورتيكهدر . ندباشمي مخصوص متقاضيان استعداد درخشان بدون آزمون -و ب مخصوص كليه داوطلبان-الفانتخاب رشته محل دو فرم 

فرم استعداد درخشان، محل عالوه بر فرم انتخاب رشتهبايد ، ي خود با استفاده از شرايط عادي دارندهابه انتخاب اولويت تمايل رشته محل شده باشند و

  تكميل نمايند.مخصوص داوطلبان عادي را نيز 
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در جلسه و  نيز استفاده نمودهاز شرايط استعداد درخشان با آزمون همزمان درصورتيكه در آزمون  آزمون وروديبدون استعداد درخشان متقاضيان  -ج

 -2و مطابق بند الف مخصوص كليه داوطلبان  -1دو فرم انتخاب رشته محل داراي  مجاز به انتخاب رشته محل شده باشند ،و  كردهآزمون شركت 

 ند.باشمي ،مخصوص متقاضيان بدون آزمون

ها به منزله انصراف از انتخاب رشته محل مربوطه بوده و متعاقباً اقدامي ميسر نخواهد بود. در آزمون بديهي است عدم تكميل هر يک از فرم توجه:

با تكميل فرم داوطلب عادي، نسبت به تكميل فرم استعداد درخشان بدون آزمون خود اقدام نكردند  ،گذشته تعدادي از داوطلبان بدون آزمون هايسال

حل نشدند. لذا كه اين امر به منزله انصراف از اين سهميه بوده و فرصت استفاده از اين سهميه را از دست دادند و متعاقباً نيز مجاز به انتخاب رشته م

 هاي انتخاب رشته محل خود داشته باشند. ا در تكميل فرمداوطلبان اين سهميه دقت الزم ر

بدون آزمون( آزمون،  سهميه مربوطه )با ،وده استاقدام نمآنها معرفي و تاييد نسبت به  شاندانشگاه محل تحصيل  ي كهواجد شرايطمتقاضيان  -4-9-2

از سوي دانشگاه بصورت اينترنتي تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفيبديهي است در صورت  خواهد شد. در كارنامه نهايي درجشده و اعمال 

  گيرد.مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمينبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  طي زمان مقرر،

 "تحت عنوان  ، پياميندا ثبت نام مخصوص استعداد درخشان را انجام داده داوطلب كه در زمان مقرر خود در كارنامه متقاضيان استعداد درخشان توجه :

باشد. لذا مركز سنجش آموزش باشد. اين پيام به منزله ثبت تقاضاي داوطلب ميقابل رويت مي "در صورت تاييد دانشگاه اين سهميه اعمال خواهد شد

معرفي يا  مبني بر هرگونه تماس بهالزم از دانشگاه اقدام الزم را بعمل خواهد آورد. لذا  پزشكي بر اساس ثبت نام داوطلب و پس از دريافت كليه اطالعات

 . پاسخ داده نخواهد شد ،مركز سنجش آموزش پزشكياز طرف دانشگاه به  و تاييد عدم معرفي

محل يک آزمون به هنگام انتخاب رشتهدر صورتيكه متقاضي استعداد درخشان بدون آزمون، جهت استفاده سهميه استعداد درخشان بدون  -4-9-3

بر اساس در رشته انتخابي هاي مورد پذيرش ي رشته محلكليه مجاز به انتخاب ،هاي آن مجموعه باشدواجد شرايط رشتهو  هدرمجموعه را انتخاب ك

نتخاب اشد، مجاز به اباليني با مدرك كارشناسي بقه كار التحصيل شده و فاقد سابپرستاري كه جديداً فارغدانش آموخته مثال  .باشدميجدول پذيرش 

بعمل  در رابطه با فرد خاطيضمن لغو قبولي، اقدامات الزم  .شودمتخلف محسوب مي در آن و پذيرش ه نبوده و با انتخابرشته پرستاري مراقبتهاي ويژ

 خواهد آمد.

در عالوه بر اين سهميه، ، (آزمون باو  اندكردهكه در آزمون شركت  آزمونبدون )متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-9-4

همانند ساير  ، )در صورت انتخاب( و همچنين سهميه بومي در رشته محل هاي اعالم شدهشان نامثبتيا رزمندگان و ايثارگران بر اساس فرم سهميه آزاد 

 مورد سنجش واقع خواهند شد.نيز داوطلبان عادي 

بدون آزمون،  براي سهميه استعداد درخشان، سهيمه استعداد درخشان بدون آزموندر پذيرش  نامثبتدفترچه راهنماي  -51-13طبق بند  -4-9-5

هاي مختلف و كد ورودي متفاوت هاي پذيرنده مقطع كارشناسي ارشد كه خود داراي دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي در وروديدر دانشگاه

دليل محدوديت ظرفيت، پذيرش كليه دانشجويان رتبه اول حائز شرايط امكانپذير نيست و بر اساس ظرفيت موجود فرد داراي امتياز باالتر  باشند، به مي

ن هاي پذيرنده داراي ظرفيت پذيرش كه فاقد دانشجوي رتبه اول جهت استفاده از سهميه بدون آزمون هستند، از بيپذيرفته خواهد شد. در ساير دانشگاه

 دانشجويان رتبه اول ساير دانشگاهها، فرد داراي امتياز باالتر پذيرفته خواهد شد.

سهميه اضافه بر ظرفيت پذيرش  %10باشد، مشمول نفر و بيشتر مي 3هايي كه ظرفيت پذيرش آنها بر اساس اعالم مراجع ذيربط، رشته محل -4-9-6

 باشند.استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون مي

، به منزله استفاده از تسهيالت داوطلب توسط دانشگاهتاييد  و معرفي، در جلسه آزمون تعداد درخشان با آزمون، شركت فردسهميه اسدر -4-9-7

نخواهد ، اين سهميه براي متقاضي با آزمون لحاظ يا عدم معرفي و تاييد توسط دانشگاه در زمان مقرر در صورت عدم شركت در جلسه آزمون .دباشمي

  شد.

  د.باشمي، داوطلب مجازبه استفاده مجدد از اين تسهيالت نقبولي، به دليل استفاده يک نوبت عدم انتخاب رشته محل ويا عدم ،در صورت انصراف -4-9-8 

و مديريت -پرستاري اورژانس -پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -هاي پرستاري مراقبتهاي ويژهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته -4-9-9

دوسال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي باشند. به عبارتي بالفاصله داراي  31/6/1401حداكثر تا تاريخ بايست مي ،تكنولوژي گردش خون -پرستاري

و بعد از آن، حق استفاده  1/7/1399تاريخ  آموختگانبراي دانش ند..باشميها نبعد از فراغت از تحصيل از دوره كارشناسي مجاز به انتخاب اين رشته

باشد. عدم رعايت از شرايط آئين نامه مذكور بعد از سپري نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط آزمون همان سال شركت در آزمون، محفوظ مي

 اين امر سبب حذف خواهد شد.

محل را انجام دهند، درصورت انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشتهمتقاضيان استعداد درخشان كه در آزمون شركت نموده و مجاز به  -4-9-10

بايست از در دانشگاه محل پذيرش مي نامثبتمتعاقباً به هنگام  ،استفاده از شرايط استعداد درخشان -2عادي -1حالت 2در  و پذيرش كسب نمره قبولي

 يكي از دو مورد انصراف خود را اعالم نمايند.
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و یا جابجایي  محلشدگان هرگونه تغيير رشته پس از قبولي و اعالم اسامي پذیرفتهدفترچه راهنماي ثبت نام  -15-1طبق بند -4-9-11

  د.باشميدر مقاطع تحصيالت تكميلي ممنوع 

 

 اطالعات ضروري: – 5

پذير نيز امكان همزمان ويرايش انتخاب محل تحصيل خواهد بود. 1شماره  زمان اعالم شده در جدولمطابق زمان انتخاب رشته محل -5-1

متعاقباً اقدامي ميسر  شده وداوطلب از روند آزمون حذف ان مقرر، به منزله انصراف بوده وعدم تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل در زم .است

 نخواهد بود.

هايي را انتخاب نمايند كه مدرك تحصيلي مورد بايست رشته، ميمحلمجاز به انتخاب رشته هاي امتحاني ها و مجموعهداوطلبان رشتهكليه -5-2

آزمون، باشد.  نامثبتدفترچه راهنماي  1مدارك مورد پذيرش هر رشته امتحاني مندرج در جدول شماره ضوابط و پذيرش مقطع قبلي، مطابق 

د كه اين امر توسط داوطلب رعايت نشده و مجاز به شركت مشخص شوآن  و بعد از تحصيلحين وند آزمون، پذيرش، بديهي است در هر مرحله از ر

، در فرد هاآزموندر آزمون رشته مذكور و يا انتخاب آن رشته نبوده است، قبولي فرد لغو شده و ، طبق مصوبات هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات 

 تصميم گيري خواهد شد. 

شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته  1به عنوان مثال، درصورتيكه فردي فارغ التحصيل رشته پرستاري بوده و در مجموعه علوم آزمايشگاهي

د. در صورتيكه رشته باشميهاي رشته زيست فناوري محل، فقط مجاز به انتخاب رشتهنامثبتدفترچه راهنماي  1محل شده، طبق جدول شماره 

 ود، متخلف محسوب خواهد شد. شپذيرفتهاني و بيوشيمي را انتخاب و ژنتيک انس

هاي ويژه را د رشته پرستاري مراقبتباشميسال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي  2در مجموعه پرستاري كه فاقد  كنندهشركتو يا داوطلب 

د. لذا ضمن لغو قبولي نامبرده و محروميت از باشميبه انتخاب اين رشته نود، به دليل نداشتن سابقه كار باليني مجاز شپذيرفتهانتخاب نموده و 

 عمل خواهد شد. هاآزمونشركت در آزمون بعدي، فرد متخلف محسوب شده و طبق ضوابط هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در

ست ولي داوطلب بايد دقت نمايد كه شرايط انتخاب هاي يک مجموعه براي داوطلب درج شده ارات كليه رشتهنم ميتذكر بسيار مهم: در كارنامه عل

 رتيكه واجد شرايط آن رشته نباشد از انتخاب آن خودداري كند.در صوبعبارتي  آن رشته از مجموعه را داشته باشد.

  شود.گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين مي -5-3

 نمايد.و آموزش پزشكي به هيچ يک از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطا نميوزارت بهداشت، درمان  -5-4

مناطق ممنوعه را در نظر  بايست به هنگام انتخاب خود جدولاين افراد مي د.باشميهاي مربوطه شرايط پذيرش اتباع خارجي تابع آئين نامه -5-5

، 20/5/95مين جلسه كميته دائمي پناهندگان در دبيرخانه كميسيون ساماندهي اتباع خارجي مورخ مصوبات سي و دو 1بر اساس بند  داشته باشند.

 هاي مناطق ممنوعه مورد موافقت قرار گرفته است.شوند در دانشگاهامكان تحصيل دانشجويان خارجي كه به صورت قانوني وارد كشور مي

يا رايگان نمايد، لذا در صورت پذيرش نهايي در هر دانشگاهي اعم از دولتي خود را تكميل ميبا توجه به اينكه داوطلب به ترتيب اولويتهاي  -5-6

بعد از اعالم نتايج  نام،ثبتطبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي  شد. به عبارتي محل پذيرش انجام نخواهدرشته اي، متعاقباً تغييري در شهريه

 د.باشميپذير نمحل پذيرش انجام رشته در  تغيير به دليل عدم امكان جابجايينهايي و تكميل ظرفيت پذيرش هر دانشگاه، 

دوره مازاد با شده باشد ولي به داليل شخصي،  و مراكز پذيرنده در رشته انتخاب هامجاز به انتخاب همه دانشگاه فردي ممكن استبه عنوان مثال 

ترجيح در ساير مراكز دور از محل سكونت پرداخت شهريه در مركز نزديک به محل سكونت خود را نسبت به پذيرش در دانشگاه دولتي عادي 

شد، اقدامي ميسر به هر دليلي خواهان لغو اين پذيرش باو يا به سبب هزينه تحصيل  و متعاقباً ودشپذيرفتهبا پرداخت شهريه  يدهد. لذا اگر دورهمي

خواهان تغيير رشته در  ،هاي ويژهده و به دليل كسب نمره پرستاري مراقبتشپذيرفتهجراحي -و يا فردي در رشته پرستاري داخلينخواهد بود. 

  همان دانشگاه و يا محل ديگري باشد، اين تغيير امكانپذير نخواهد بود.

عالي كارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب شورای نامه آموزشي دورهاساس آئینبر دفترچه راهنماي ثبت نام  -15-1طبق بند  -5-7

. باشدميریزی علوم پزشكي هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایي محل تحصیل در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع برنامه

 قدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.داوطلبان با آگاهي كامل و بر اساس شرايط شخصي و عالقه ا شودلذا توصيه مي

ریزی علوم عالي برنامهالزم به توضیح است پس از پذیرش قوانین مربوط به جابجایي، انتقال و میهماني براساس مصوبات شورای

اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پیگیری از طریق این مركز  و مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع پزشكي، توسط دانشگاه پذیرنده

 خودداری شود. 
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فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا )اول( خواهد بود،  شود،هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5-8

ر هر محل كه د هاراساس تفاهم نامه بين دانشگاهوزشي يا پژوهشي خود را بليكن دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آم

 ند بگذراند.دانشگاهها تعيين مي كن

هاي علوم پزشكي كشور تعهدي در قبال اسكان و تامين خوابگاه ندارند و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار دانشگاه -5-9

شگاه يا مركز مورد نظر مراجعه كنند.  دهند.مي سايت اينترنتي دان شتر به  شوراي آلذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بي موزش علوم دبيرخانه 

 ت. د داشنمركز سنجش آموزش پزشكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهپايه پزشكي، بهداشت و تخصصي و 

التحصيل خواهند شد لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ ،يست فارغ التحصيل شوندبامي 31/6/1401داوطلبان تا تاريخ نظر به اينكه -5-10

بديهي است در صورت پذيرش ضمن  .اند، از تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل خودداري نمايندبه دليل اينكه مجاز به شركت در آزمون نبوده

 .خاطي برخورد خواهد شدلغو قبولي با فرد 

نمره براي آزمون شفاهي  30طبق مصوبه هيات ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي  قابل توجه متقاضیان رشته مددكاری اجتماعي -5-11

ساب  ست لذا پذيرش داوطلبان با احت شده ا صد نمره كتبي،  50در نظر گرفته  سي و 20در شنا صد معدل مقطع كار شفاهي  30در صد نمره  در

 واهد بود. ضمنا ضروري است داوطلبان هنگام مصاحبه مدارك ذيل را به همراه داشته باشند.خ

 دانشنامه يا گواهي فارغ التحصيلي  .1

مستتندات مرتبط با ستابقه كار از جمله اشتتغال در ستازمانهاي حمايتي، بيمارستتانها و ستاير ستازمانهاي ارائه دهنده خدمات مددكاري  .2

 اجتماعي اجتماعي به عنوان مددكار

  سوابق آموزشي )تدريس(، پژوهشي )مقاالت علمي پژوهشي( و مستندات شركت در كارگاهها و همايشهاي مرتبط .3

 از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. اطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم، متعاقباً  ذكر:ت

نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايند. در صورت عدم تكميل فرم مربوطه از طريق  مقرربايست طي مهلت داوطلبان مي-5-12

و يا داوطلبي  ارسال شود E.mailسامانه اينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً هيچگونه فرمي كه بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و 

 طالعات مربوطه بعد از ثبت نهايي و يا پس از زمان مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. خواهان تغيير، افزايش، كاهش و يا ابطال در ا

از اعالم  كه بعد در صورتي ،23/5/1400امين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي وزارت بهداشت به تاريخ  26بر اساس مصوبه  -5-13

رشته اي به دليل تعداد يک يا دو نفر پذيرفته شده ، قادر به برگزاري دوره نمي باشد، در اين دانشگاهها، دانشگاهي اعالم نمايد در به  يينها جينتا

 موارد يكي از سه حالت زير براي فرد پذيرفته شده اجرا مي شود:

به تحصيل خواهد شروع دوره براي سال بعدي محفوظ مانده واز سال بعد با ورودي جديد شروع  دانشگاه به فرد پذيرفته شده اعالم نمايد-الف

 نمود.

فرد پذيرفته شده در صورت احراز ساير شرايط و كسب نمره اولويت هاي بعدي ، با نظر مركز سنجش آموزش پزشكي يا كميسيون موارد خاص -ب

 به يكي از اولويت هاي انتخابي بعدي خود، معرفي خواهد شد.

نمره اولويت هاي باالتر خود، با نظر مركز سنجش آموزش پزشكي يا كميسيون در مواردي كه فرد اولويت نداشته باشد با توجه به عدم كسب  -ج

 در صورت احراز ساير شرايط به يكي از اولويت هاي انتخابي باالتر، معرفي خواهد شد. موارد خاص،

مورد جديد،  لذا جهت اطالع از هر .باشدميسامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي  تغيير،هر گونه تنها مرجع اعالم اطالعات و  -5-14

 د. شوهاي مندرج در همين سايت مراجعه به اطالعيهفقط 

با دقت  1401ماه آبان  آخري مركز سنجش آموزش پزشكي را فقط از طريق سامانه اينترنتي اين مركز تا هاباشند كليه اطالعيهداوطلبان ملزم مي

سامانه مركز سنجش مندرج در ي هاها، اطالعيهدفترچهعذري مبني بر عدم اطالع از مفاد  ه ادعا وهرگونيهي است بد .دكننمطالعه نموده و پيگيري 

سايت مركز سنجش آموزش  روز يک بار )الزم است هر كند.و از داوطلب سلب مسئوليت نمي پذيرفته نيستو قوانين مربوطه  آموزش پزشكي

  .پزشكي رويت گردد(

 :1401هاي پذیرنده دانشجو در سال ظرفيت پذیرش و اسامي دانشگاه - 6

داوطلبان بر اساس جدول مذكور ابتدا  د.باشمي 5جدول شماره به شرح  ،ايو شهريه رايگانهاي پذيرنده دانشجو نشگاهظرفيت پذيرش دا -6-1

 د. كننمربوطه اقدام  اينترنتي تعيين و سپس در زمان مقرر نسبت به تكميل فرم انتخاب خود را

 شود.هاي مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشي دانشگاه تعيين مياوطلبان توجه نمايند اطالعات الزم در خصوص گرايشد -6-2
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د. لذا داوطلبان باشمي، براساس نوع سازمان مربوطه )سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح و جنسيت( در دانشگاه ع.پ ارتش و بقيه ا...پذيرش  -6-3

  به دقت مالحظه نمايند. را 5 توضيحات جدول شمارهقبل از انتخاب اولويتهاي خود  نيروي رسمي نيروهاي مسلح

 
 

 : 1401ها و مراكز پذیرنده دانشجو درآزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -7

ها مالحظه كليه رشته محلهاي بعدي و همچنين اطالعيهو  انتخاب رشته محل ،نامثبتهاي راهنماي دفترچه داوطلب عزيز پس از مطالعه كامل

 با پس از انتخاب گزينه مربوطه آموزش پزشكي بايست از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجشمي ،ايو شهريهرايگان ها اعم از و شرايط دانشگاه

اولويت  ،پس از پذيرش نهايي با توجه به عدم امكان جابجايي. را انجام دهندخود ، وارد سامانه شده و انتخاب رشته محل تحصيل كدرهگیری خود

 دهد.داوطلب تحصيل در آن مركز را ترجيح مي و باشدبر اساس عالقه فردي بايستي اش هاي انتخابيانتخاب هر فرد در ميان دانشگاه

اي يادداشت كرده ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روي صفحههاي مورد نظر خود را به شود داوطلب كه ابتدا تمام رشتهپيشنهاد مي

 به ترتيب وارد سامانه نمايد. سپس

 

 
 

توانند اند، ميامتحاني از يک گروه و يک رشته يا مجموعه از گروه ديگر را آزمون داده اند و يا مجموعهكساني كه در دو گروه آزمون شركت داشته

 هاي مورد عالقه خود را از دو گروه آزموني وارد نمايند.محل تركيبي از رشته

 و الي آخر را تكميل نمايد.  2اولين دانشگاه مورد نظر را و سپس شماره  1بندي، به ترتيب از شماره پس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت-7-1
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پرداخت واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي با  هاي علوم پزشكي ودانشگاه پردازشهريههاي دورهمجازي،  هاياز آنجائي كه تحصيل در دوره-7-2

  .توجه الزم را مبذول نمايند هالذا داوطلبان در انتخاب اين رشته محل د،باشميشهریه 

 د.باشميامتحاني پذيرنده همان رشته  مراكز و دانشگاه اولويت انتخابي براساس تعداد تعداد حداكثر-7-3

ها و مراكز پذيرنده دانشجو در تواند كليه دانشگاهمحل تحصيل ميكسب نمره حدنصاب و مجاز شدن، به هنگام انتخاب رشته داوطلب درصورت

 ييهامجموعه اي رشته يبرا محل رشته 100)حداكثر رشته امتحاني كه مجاز به انتخاب شده را به ترتيب عالقه، شرايط فردي و اولويت انتخاب نمايد

محلي كه نمره قبولي . متعاقباً در اولين رشته(انديا افرادي كه در دو گروه امتحاني متفاوت شركت نموده دارند رشيپذ محل رشته 100 از شيب كه

 .شودرا كسب نموده پذيرفته مي

، داوطلب اين رشته (پردازشهريهدوره محل رشته 7محل ظرفيت عادي و رشته 7) دانشگاه پذيرنده دانشجو باشند 8حداكثر اي در رشتهاگر  مثالً

گروه امتحاني مجاز  2گروه متفاوت شامل رشته و مجموعه امتحان داده و در هر  2و يا اگر در خواهد بود.  محلرشته 14حداكثرمجاز به انتخاب 

 را انتخاب نمايد. يا برخي مورد( 100همه )حداكثر تواند بر اساس عالقه و شرايط شخصي خود مي، به انتخاب رشته محل شده است

توان از گزينه جابجايي يا حذف استفاده هاي انتخاب شده نياز است جابجايي صورت پذيرد يا حذف شود، به آساني ميدر صورتيكه در اولويت 

ن زمان ثبت نام تا پايا جابجايي يا حذفبا توجه به اينكه نمود. البته اين عمل پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي امكان پذير است. دقت شود 

 نخواهد بود. هيچ اقدامي ميسر  پس از آندر صورت ثبت نهايي،  وويرايش امكانپذير است

 

 
 

هاي پس از تكميل مراحل ثبت اولويتلذا  هاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينه ثبت نهايي خودداري شودزمانيكه كليه اولويتتا -7-4

  باشد.محل، ويرايش امكانپذير ميالبته تا پايان مهلت ثبت انتخاب رشته انتخابي، گزينه ثبت نهايي زده شود.
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هاي خود، تصميم به انصراف از مرحله انتخاب رشته محل نمود، با استفاده از تذكر: اگر داوطلبي تا قبل از اتمام زمان مقرر پس از ثبت انتخاب

را اعمال نمايد. در اين حالت كليه انتخابهاي وي حذف شده و زمان اين حذف نيز گزينه حذف كليه انتخاب هاي خود را حذف نموده و ثبت نهايي 

  ثبت خواهد شد.

   د.باشميدقت شود : كلیه این مراحل قبل از فشردن گزینه ثبت نهایي قابل انجام 
 نگهداري شود.  مواقع ضروريو و جهت مراحل بعدي  پرينت گرفته شده، فرم مربوطه فشردن گزينه ثبت نهاييپس از پايان كليه مراحل و -7-5

 در صورتيكه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري نخواهد بود.  تذكر مهم:

هاي لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه .باشدميمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب -6-7

داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل  ،راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته محل

   .باشدميمورد پذيرش ن، و يا پشيماني از انتخاب صورت گرفته تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... 

  

 :و تكميل ظرفيت اعالم نتایج نهایي -7

كارنامه مشاهده خواهند نمود. سپس در گزينه نتايج نهايي به هنگام اعالم نتايج نهايي، داوطلبان نتيجه قبولي يا مردودي خود را  -7-1

، ظرفيت و رتبه نمايد. كه بر طبق نمره،ميباشد دريافت اش ميهاي انتخابينهايي كه نشاندهنده وضعيت داوطلب در هريک از رشته محل

 شود.پذيرفته مي نوع سهميه، در اولين اولويت انتخابي كه حائز نمره قبولي باشد،

 

  

هاي در انتخاباگر ، شودميپذيرفته لويتي كه حائز اولويت پذيرش بوده، بر اساس ترتيب انتخابش، در اولين اوداوطلب  ،در كارنامه نهايي -7-2

های بعدی تغییر نخواهد به هیچ عنوان رشته محل پذیرفته شده به اولویتاش نيز شرايط بهتري براي پذيرش داشته باشد، بعدي

 لذا از هم اكنون دقت الزم بعمل آيد. .كرد

گيري در اين خصوص توسط شوراي سنجش و آموزش پذيرش تصميم .باشديم نامشخص تيظرف ليتكم مرحله ياجرا عدم اي اجرا  -3-7

 يي خواهد بود.نها جينتا اعالم از پسدانشجو و مراجع ذيربط، 

ها، هيچگونه ماندن ظرفيت دانشگاه يتعدادي از پذيرفته شدگان و خال و يا انصرافدر صورت عدم ثبت نام مركز سنجش آموزش پزشكي 

هرگونه به . بنابراين نخواهد داشتيا عدم وجود مرحله تكميل ظرفيت باقيمانده  يهاظرفيت ينيگزيجا عدميا  يجايگزيندر خصوص  يتعهد

جهت ،  401همانگونه كه قبال اعالم شده تا پايان آبان ماه  ،يينها جياز اعالم نتا پسبنابراين  پاسخ داده نخواهد شد.در اين رابطه  يپيگير

  .شودمراجعه  يركز سنجش آموزش پزشكبه سامانه ماز هر گونه اطالعات فقط اطالع 
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 جداول -دوم بخش 
 

 ها عدم ارائه خوابگاه توسط دانشگاه -3شماره جدول 

 از سامانه اینترنتي و واحد ذیربط آن دانشگاه، پيگيري شودها و مراكز آموزشي، سایر دانشگاه

 ردیف دانشگاه علوم پزشكي توضيحات

پرديس، شهريه پرداز، مهمان، جابجايي، انتقالي،  عدم ارائه خوابگاه به دانشجويان:

 سنواتي مطابق آيين نامه اسكان خوابگاه

 و تسهيالت رفاهي عدم تعهد ارائه خوابگاهدانشگاه علوم پزشكي مازندران :

دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل: فاقد خوابگاه پسران، ارائه خوابگاه دختران 

 -واگذاري محدود و بصورت خودگردان

 -دانشكده پرستاري بهشهر فاقد خوابگاه

 1 مازندران 

 2 موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون  عدم اختصاص خوابگاه

 3 بقيه اهلل  عدم تعهد ارائه خوابگاه

 4 اهواز  عدم اختصاص خوابگاه

 5 كرمان  عدم اختصاص خوابگاه 

 

 
 1401آزمون كارشناسي ارشد سال  هاو محل تعهد سهميه بومي قانون برقراري عدالت آموزشي اسامي رشته -4جدول شماره 

 ظرفيت سهميه بومي رشته ردیف
 استان

 محل تعهد خدمتي 

 دانشكده /دانشگاه 

 محل تعهد خدمتي

 گيالن گيالن 1 اپيدميولوژي 1

 بوشهر بوشهر 1  2

3 
 اتاق عمل

 خوي آذربايجان غربي 1

 گيالن گيالن 1 4

 گيالن گيالن 1 ارتوز و پروتز 5

6 
 اقتصاد بهداشت

 گيالن گيالن 1

 بوشهر بوشهر 1 7

8 

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 بوشهر بوشهر 1

 سراب آذربايجان شرقي 1 9

 گيالن گيالن 1 10

 گيالن گيالن 1 آموزش پزشكي 11

 گيالن گيالن 1 آموزش هوشبري 12

 گيالن گيالن 1 بهداشت پرتوها -بهداشت محيط  13

 گيالن گيالن 1 بهداشت و ایمني مواد غذایي 14

15 
 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماریها

 بوشهر بوشهر 1

 گيالن گيالن 1 16

 سراب آذربايجان شرقي 1 بيوشيمي باليني 17

18 

 پرستاري اورژانس

 زنجان زنجان 1

 گناباد خراسان رضوي 1 19

 گيالن گيالن 1 20

21 

 جراحي -پرستاري داخلي 

 سراب آذربايجان شرقي 1

 زنجان زنجان 1 22

 گناباد خراسان رضوي 1 23

24 
 پرستاري سالمندي

 گناباد خراسان رضوي 1

 گيالن گيالن 1 25

 زنجان زنجان 1 پرستاري سالمت جامعه 26

 گيالن گيالن 1 پرستاري كودكان 27
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 1401آزمون كارشناسي ارشد سال  هاو محل تعهد سهميه بومي قانون برقراري عدالت آموزشي اسامي رشته -4جدول شماره 

 ظرفيت سهميه بومي رشته ردیف
 استان

 محل تعهد خدمتي 

 دانشكده /دانشگاه 

 محل تعهد خدمتي

28 

 ویژهپرستاري مراقبت هاي 

 09/09/98د م /5265/500بر اساس مجوز 

 شوراي گسترش 275جلسه 

 -رايگان 3

نفر شهريه پرداز 1  

محل تحصيل دانشگاه ع.پ. 

باشد.زابل مي  

 زابل سيستان و بلوچستان

29 

 پرستاري مراقبت هاي ویژه

 زنجان زنجان 1

 گناباد خراسان رضوي 1 30

 گيالن گيالن 1 31

32 
 هاي ویژه نوزادانپرستاري مراقبت 

 گيالن گيالن 1

 خوي آذربايجان غربي 1 33

 گيالن گيالن 1 تغذیه باليني 34

35 
 تكنولوژي گردش خون

 گيالن گيالن 1

 بيرجند خراسان جنوبي 1 36

 گيالن گيالن 1 روانشناسي باليني كودک و نوجوان 37

 گيالن گيالن 1 ژورناليسم پزشكي 38

 گيالن گيالن 1 شنوائي شناسي 39

 اصفهان اصفهان 1 علوم بهداشتي در تغذیه 40

 گيالن گيالن 1 علوم تغذیه 41

 سراب آذربايجان شرقي 1 علوم و صنایع غذائي 42

 گيالن گيالن 1 فناوري اطالعات سالمت 43

 گيالن گيالن 1 فيزیوتراپي 44

 گيالن گيالن 1 كاردرماني 45

 گيالن گيالن 1 گفتار درماني 46

47 
 مامایي

 گناباد خراسان رضوي 1

 بوشهر بوشهر 1 48

 گيالن گيالن 1 مددكاري اجتماعي 49

 بوشهر بوشهر 1 مدیریت خدمات بهداشتي درماني 50

51 
 اي و ایمني كارمهندسي بهداشت حرفه

 گيالن گيالن 1

 بوشهر بوشهر 1 52

53 
 مهندسي بهداشت محيط

 گيالن گيالن 1

 گيالن گيالن 1 54

 گيالن گيالن 1 مدیریت پسماند -مهندسي بهداشت محيط  55

 اصفهان اصفهان 1 مهندسي پزشكي )بيوالكتریك( 56

 اصفهان اصفهان 1 مهندسي پزشكي)زیست مواد( 57

 سراب آذربايجان شرقي 1 ميكروب شناسي پزشكي 58

 گيالن گيالن  1 یادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي 59
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

1 

 اپيدميولوژي

 

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 اروميه

   0 4 اصفهان 2

   1 4 ايران 3

   0 4 ايالم 4

 2 2 بقيه اله 5

)اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  نفر 2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   1 3 تبريز 6

   0 6 تهران 7

   1 3 رفسنجان 8

   1 3 زاهدان 9

   1 3 شاهرود 10

   1 3 شهركرد 11

   2 3 شهيدبهشتي 12

   0 4 شيراز 13

   1 4 كردستان 14

   0 4 كرمان 15

   1 3 كرمانشاه 16

   1 3 مشهد 17

   0 4 همدان 18

   1 3 يزد 19

20 

 اتاق عمل

 

 )داراي سهميه بومي(

   2 4 اصفهان

   2 3 ايران 21

   2 4 شيراز 22

   2 4 مازندران 23

   2 5 همدان 24

25 

 (HTAارزیابي فناوري سالمت )

   1 2 ايران

   1 3 تهران 26

   1 2 كرمان 27

   1 3 يزد 28

29 

 ارگونومي

   0 3 اروميه

   0 3 اهواز 30

   1 3 ايران 31

   1 3 تبريز 32

   0 3 تهران 33

   1 3 شهيدبهشتي 34

   1 2 شيراز 35

   1 3 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 36

   1 3 كرمان 37

   1 3 مازندران 38

   1 3 همدان 39

   1 3 يزد 40
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

41 
 ارتوز و پروتز

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 اصفهان

   2 4 ايران 42

   1 4 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 43

44 

 اقتصاد بهداشت

 

 )داراي سهميه بومي(

   1 2 اروميه

   1 3 اصفهان 45

   1 3 ايران 46

   6 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 47

 1 1 بقيه اله 48

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  1عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  1

خانم و مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   1 3 تبريز 49

   1 3 تهران 50

   1 3 شاهد 51

   0 4 شهيدبهشتي 52

   1 3 شيراز 53

   1 2 كرمان 54

   1 3 مشهد 55

   1 3 همدان 56

   1 2 يزد 57

58 

 اكولوژي انساني

   0 4 تهران

   0 3 كرمان 59

   0 3 يزد 60

61 

 انفورماتيك پزشكي

   1 3 اروميه

   1 2 اهواز 62

   0 3 ايران 63

   1 3 تبريز 64

   1 4 تربيت مدرس 65

   1 3 تهران 66

   1 3 شهيدبهشتي 67

   1 3 شيراز 68

   0 4 كرمان 69

   1 3 مشهد 70

71 
 

 

 

 

 شناسي پزشكيانگل 

 

 

 

 

 

 

   0 3 اروميه

   0 3 اصفهان 72

   0 3 البرز 73

   0 3 اهواز 74

   0 3 ايران 75

   0 3 ايالم 76

 2 1 بقيه اله 77

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  1عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   0 3 بندرعباس 78

   0 3 تبريز 79
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

80  

 

 

 

 

 

 

 ادامه 

 انگل شناسي پزشكي

   1 2 تربيت مدرس

   0 3 تهران 81

   0 3 جهرم 82

 مشترك با زابل 0 3 زاهدان 83

   0 3 شهركرد 84

   0 3 شهيدبهشتي 85

   0 3 شيراز 86

   0 3 قزوين 87

   0 3 كاشان 88

   0 3 كرمان 89

   0 3 گيالن 90

   0 3 لرستان 91

   0 3 مازندران 92

   0 3 مشهد 93

   0 3 همدان 94

   0 3 يزد 95

96 

 ایمني شناسي پزشكي

   0 3 اراك

   0 3 اصفهان 97

   0 3 اهواز 98

   0 3 ايران 99

   0 3 بابل 100

   0 3 بيرجند 101

   0 3 تبريز 102

   0 3 تهران 103

   0 3 رفسنجان 104

   0 3 سمنان 105

   0 3 شاهد 106

   0 3 شهركرد 107

   0 3 شهيدبهشتي 108

   0 3 شيراز 109

   0 3 كردستان 110

   0 3 كرمان 111

   0 3 كرمانشاه 112

   0 3 مازندران 113

   0 3 مشهد 114

   0 3 همدان 115

   0 3 يزد 116

117  

 آمار زیستي

 

 

 

 

 

 

   0 3 اراك

   1 3 اصفهان 118

   1 2 اهواز 119

   1 3 ايران 120

   1 3 بابل 121

   1 3 تبريز 122

   1 4 تربيت مدرس 123

   1 2 تهران 124

   1 3 زنجان 125
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

126  

 

 ادامه 

 آمار زیستي

   1 3 شهركرد

   1 3 شهيدبهشتي 127

   1 2 شيراز 128

   1 3 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 129

   1 2 كرمان 130

   1 3 كرمانشاه 131

   1 3 گلستان 132

   1 3 مازندران 133

   1 2 مشهد 134

   1 2 همدان 135

   1 3 يزد 136

137  

 

 

 

 

 

 

 

 

  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 

  )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 3 اراك

   0 3 اروميه 138

   0 3 اصفهان 139

   0 3 البرز 140

   0 3 اهواز 141

   0 3 ايران 142

   0 4 ايالم 143

   7 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 144

 3 2 بقيه اله 145

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  3

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   0 3 بندرعباس 146

   0 3 بوشهر 147

   0 3 بيرجند 148

   0 3 تبريز 149

   0 4 تربيت مدرس 150

   0 4 تهران 151

   0 3 رفسنجان 152

   0 3 زاهدان 153

   0 3 زنجان 154

 2 4 سبزوار 155

سهميه عادي نفر از ظرفيت اعالم شده از  3

مشترك با دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

مي باشد. پذيرفته شدگان مراحل آموزشي را در 

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار و مراحل پايان 

نامه را در دانشگاه خراسان شمالي )بجنورد( 

 خواهند گذراند.

   0 3 شهيدبهشتي 156

   0 3 شيراز 157

   0 3 قزوين 158

   0 3 قم 159

   0 3 كردستان 160

   0 4 كرمان 161

   0 3 كرمانشاه 162

   0 3 گناباد 163
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

164  

 ادامه 

  آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 )داراي سهميه بومي(

   0 3 گيالن

   0 3 مازندران 165

   0 3 مشهد 166

   0 3 همدان 167

   0 3 ياسوج 168

   0 3 يزد 169

170 

  آموزش پزشكي

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 اصفهان

   0 4 ايران 171

   1 3 تهران 172

   1 3 شيراز 173

   1 3 كرمان 174

   1 3 مشهد 175

176 
  آموزش هوشبري

 )داراي سهميه بومي(

   0 5 ايران

   1 3 اهواز 177

   0 5 كاشان 178

   3 7 ايران بهداشت روان 179

180 
 بهداشت پرتوها -بهداشت محيط 

 )داراي سهميه بومي(
 0 2 يزد

  

سم شناسي  -بهداشت محيط  181

 محيط

   0 3 اصفهان

   0 3 كرمان 182

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بهداشت و ایمني مواد غذایي

  )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 
 

   1 3 اصفهان

   0 3 اهواز 184

   7 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 185

 3 2 بقيه اله 186

پاسداران، آقا( و نفر )اعضاء رسمي سپاه  2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي 3

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   1 2 بيرجند 187

   1 3 تبريز 188

   0 4 تهران 189

   1 3 زنجان 190

   1 2 شيراز 191

   0 3 فسا 192

   1 3 قزوين 193

   1 3 كرمانشاه 194

   1 3 گناباد 195

   1 3 مشهد 196

   1 3 همدان 197

   1 3 يزد 198

199 
 

  بيولوژي و كنترل ناقلين بيماریها

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 مشترك با تهران 0 3 اروميه

   0 3 اهواز 200

   1 3 تربيت مدرس 201

   1 3 تهران 202

   0 3 زنجان 203

   1 3 شيراز 204
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

بيولوژي و كنترل ناقلين ادامه :  205

 )داراي سهميه بومي( بيماریها

   0 3 مازندران

   0 3 همدان 206

207 

 بينائي سنجي

   2 4 ايران

   2 4 شهيدبهشتي 208

   1 5 مشهد 209

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالينيبيوشيمي 

  

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   0 3 اراك

   0 3 اردبيل 211

   0 3 اروميه 212

   1 3 اهواز 213

   1 2 ايران 214

   0 3 ايالم 215

   4 0 آزاد اسالمي واحد شاهرود 216

   1 2 بابل 217

 2 2 بقيه اله 218

پاسداران، آقا( و نفر )اعضاء رسمي سپاه  2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   0 3 بندرعباس 219

   0 3 بوشهر 220

   0 3 بيرجند 221

   1 3 تبريز 222

   1 3 تربيت مدرس 223

   0 3 رفسنجان 224

   0 3 زاهدان 225

   0 3 زنجان 226

   0 3 شهركرد 227

   1 3 شهيدبهشتي 228

   0 3 شيراز 229

 مشترك با شیراز 0 3 فسا 230

   1 3 قزوين 231

   0 3 كاشان 232

   0 3 كردستان 233

   1 3 كرمان 234

   1 3 كرمانشاه 235

   1 3 گلستان 236

   0 3 لرستان 237

   0 3 مازندران 238

   1 3 مشهد 239

   1 2 همدان 240

   0 3 ياسوج 241

   0 3 يزد 242

 7 3 بقيه اله پدافند غيرعامل در نظام سالمت 243

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  3عادي 

ساير نيروهاي نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي  7

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

244 

  پرستاري اورژانس

 

 )داراي سهميه بومي(

   2 4 ارتش

   2 3 اردبيل 245

   2 3 اصفهان 246

   2 3 البرز 247

 2 3 بقيه اله 248

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  3عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   2 3 بيرجند 249

   2 3 تبريز 250

   2 3 تهران 251

   1 3 زنجان 252

   1 3 سبزوار 253

   1 4 سمنان 254

   2 4 شهيدبهشتي 255

   2 4 قم 256

  0 5 قزوين 257

   1 3 كردستان 258

   1 5 كرمانشاه 259

   2 3 گناباد 260

   1 4 گيالن 261

   2 3 لرستان 262

   2 4 مازندران 263

   2 4 يزد 264

   0 4 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي پرستاري توانبخشي 265

266  

 

 

 

 

 

 

  جراحي –پرستاري داخلي 

 

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 4 اراك

   2 4 اردبيل 267

   2 4 اروميه 268

   3 6 اصفهان 269

   2 5 اهواز 270

   3 6 ايران 271

   2 4 ايالم 272

  0 5 آمل 273

   5 0 آزاد اسالمي واحد اروميه 274

   7 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 275

   7 0 آزاد اسالمي واحد خوراسگان 276

  4 0 جآزاد اسالمي واحد كر 277

   5 0 آزاد اسالمي واحد كرمان 278

   5 0 اسالمي واحد نجف آبادآزاد  279

   5 0 آزاد اسالمي واحد يزد 280

   1 4 بابل 281

 3 6 بقيه اله 282

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  6عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  3

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

مجوز تحصيل از آقا( با ارائه گواهي عضويت و 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي
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 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

283  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه

  جراحي –پرستاري داخلي 

 )داراي سهميه بومي(

   1 5 بندرعباس

   2 4 بوشهر 284

   1 4 بيرجند 285

   3 6 تبريز 286

   3 6 تهران 287

   1 4 جهرم 288

   2 4 رفسنجان 289

   2 3 زابل 290

   2 4 زاهدان 291

   2 3 زنجان 292

   1 4 سبزوار 293

   2 4 شهركرد 294

   3 6 شهيدبهشتي 295

   3 6 شيراز 296

   1 4 فسا 297

   2 4 كاشان 298

   1 4 كردستان 299

   2 5 كرمان 300

   2 4 كرمانشاه 301

   2 4 گناباد 302

   2 5 گيالن 303

   2 4 لرستان 304

   3 6 مشهد 305

   2 5 همدان 306

   1 3 ياسوج 307

308 
 

  پرستاري سالمندي

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 3 اصفهان

   1 3 ايالم 309

   1 3 بابل 310

   1 3 تهران 311

   1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 312

   1 3 رفسنجان 313

   1 3 سبزوار 314

   1 3 شاهد 315

   1 3 شاهرود 316

   2 2 شهيدبهشتي 317

   1 3 شيراز 318

   1 2 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 319

   1 3 قزوين 320

   1 3 كاشان 321

   1 3 كرمانشاه 322

   1 3 گلستان 323

   1 3 گناباد 324

   1 3 گيالن 325

   1 3 لرستان 326

   1 3 مازندران 327

   1 3 مشهد 328
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

329 
  پرستاري سالمنديادامه :

 )داراي سهميه بومي(
 1 3 يزد

  

330 

  پرستاري سالمت جامعه

 )داراي سهميه بومي(

 

   1 2 اهواز

   1 2 ايران 331

   6 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 332

   6 0 آزاد اسالمي واحد خوراسگان 333

 2 4 بقيه اله 334

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و   4عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي
 

   1 2 بيرجند 335

   1 2 تبريز 336

   1 3 تربيت مدرس 337

   1 2 تهران 338

   1 2 جهرم 339

   1 2 زاهدان 340

   1 2 زنجان 341

   1 2 شهيدبهشتي 342

   1 2 شيراز 343

   1 2 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 344

   1 2 كرمان 345

   1 2 گناباد 346

   1 2 گيالن 347

   1 2 لرستان 348

   1 2 مشهد 349

   1 2 همدان 350

   1 2 ياسوج 351

352 
 

 

 

 

 

 

 

  پرستاري كودكان

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

   1 2 اراك

  1 4 اردبيل 353

   1 2 اهواز 354

   2 2 ايران 355

   6 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 356

   6 0 آزاد اسالمي واحد خوراسگان 357

   6 0 آباد كتولآزاد اسالمي واحد علي  358

   1 2 بوشهر 359

   1 3 تبريز 360

   1 3 تهران 361

   1 2 رفسنجان 362

   1 3 زاهدان 363

   1 2 سمنان 364

   1 2 شهركرد 365

   1 3 شهيدبهشتي 366

   1 3 شيراز 367

   1 3 گيالن 368

   1 2 لرستان 369
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه  370

  پرستاري كودكان

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 مشهد

   1 3 همدان 371

   0 3 ياسوج 372

373 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرستاري مراقبت هاي ویژه

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1 3 اراك

   1 3 ارتش 374

   1 3 اردبيل 375

   1 3 اروميه 376

   1 3 اصفهان 377

   1 3 اهواز 378

   2 3 ايران 379

   6 0 تهران آزاد اسالمي واحد پزشكي 380

   5 0 آزاد اسالمي واحد يزد 381

 4 2 بقيه اله 382

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  4

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 قرارداد آموزشييگان خدمتي در قالب 

   2 2 تهران 383

   1 3 رفسنجان 384

 1 3  زابل 385

 09/09/98د م /5265/500بر اساس مجوز  

، كليه پذيرفته شوراي گسترش 275جلسه 

بايست بومي بوده و از سهميه بومي شدگان مي

 28پذيرفته خواهند شد. همانگونه كه در رديف 

  است.جدول سهميه بومي نيز اعالم شده 

   1 3 زاهدان 386

   1 3 زنجان 387

   1 3 سبزوار 388

   1 3 سمنان 389

   1 3 شاهد 390

   1 3 شاهرود 391

   1 3 شهركرد 392

   2 2 شهيدبهشتي 393

   2 2 شيراز 394

   1 3 قزوين 395

   1 3 كاشان 396

   1 3 كردستان 397

   1 3 كرمان 398

   1 3 كرمانشاه 399

   1 3 گلستان 400

   1 3 گناباد 401

   1 3 گيالن 402

   1 3 لرستان 403

   1 3 مازندران 404

   0 10 مركز قلب شهيد رجايي 405

   2 2 مشهد 406

   1 3 همدان 407

   1 3 يزد 408
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

409 

پرستاري مراقبت هاي ویژه 

  نوزادان

 )داراي سهميه بومي(

   2 2 اصفهان

   2 2 بابل 410

   1 3 تبريز 411

   2 2 تهران 412

   1 3 شهيدبهشتي 413

   1 3 كرمان 414

   1 3 مشهد 415

   2 2 يزد 416

   2 4 ارتش پرستاري نظامي 417

 4 6 بقيه اله  418

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  6عادي 

)اعضاء رسمي ساير نيروهاي نفر شهريه پرداز  4

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

419 

 

 تاریخ علوم پزشكي
 

   0 3 اراك

 مشترك با شهیدبهشتي، تهران و شاهد 0 3 ايران 420

   0 3 بابل 421

   0 3 تبريز 422

   0 3 تهران 423

 مشترك با شهیدبهشتي، ایران و تهران 0 3 شاهد 424

 مشترك با ایران 0 3 قم 425

   0 3 مازندران 426

427 

  تغذیه باليني

 )داراي سهميه بومي(

   0 4 ايران

   2 5 تبريز 428

   2 4 تهران 429

   1 4 شهيدبهشتي 430

   2 5 شيراز 431

   2 6 مشهد 432

433 
 تغذیه ورزشي

   1 4 تبريز

   1 4 تهران 434

تكنولوژي آموزشي در علوم  435

 پزشكي

   8 0 تهران

   2 4 مشهد 436

437 

  تكنولوژي گردش خون

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 اصفهان

   0 3 شيراز 438

   0 9 مركز قلب شهيد رجايي 439

   0 3 مشهد 440

   0 3 يزد 441

442  

 

خون شناسي آزمایشگاهي و بانك 

 خون

 

 

 

 

  1 3 اهواز

  1 3 ايران 443

  0 3 بوشهر 444

  1 2 بيرجند 445

  1 2 تبريز 446

  1 3 تربيت مدرس 447

  1 3 تهران 448

  1 3 زنجان 449

  1 3 سازمان انتقال خون ايران 450
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه:  451

خون شناسي آزمایشگاهي و بانك 

 خون

  1 3 شهيدبهشتي

  1 3 شيراز 452

  1 2 كرمان 453

  1 4 كرمانشاه 454

  1 3 مشهد 455

456 

 رادیوبيولوژي

   1 3 ايران

   1 2 بابل 457

   1 3 شهيد بهشتي  458

   1 3 شيراز 459

   1 2 كرمانشاه 460

   1 2 مشهد 461

462 

 

 

 

 

 روان پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1 3 ارتش

   1 2 اروميه 463

   1 3 اصفهان 464

   1 3 اهواز 465

   1 3 ايران 466

   6 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 467

   6 0 آزاد اسالمي واحد خوراسگان 468

   1 2 بوشهر 469

   1 2 بيرجند 470

   1 3 تبريز 471

   1 3 تهران 472

   1 3 زاهدان 473

   1 3 شهيدبهشتي 474

   1 3 شيراز 475

   0 4 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 476

   1 2 قزوين 477

   1 2 كاشان 478

   1 2 كرمان 479

   1 2 كرمانشاه 480

   1 3 مازندران 481

   1 3 همدان 482

   1 2 ياسوج 483

روانشناسي باليني كودک و  484

 سهميه بومي()داراي  نوجوان

  0 6 تبريز

   2 6 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 485

486 
 روانشناسي سالمت

   1 4 اصفهان

   1 5 ايران 487

488 
 

 

 

  روانشناسي باليني

 

 

 

 مشترك با بقیه اله 2 6 ارتش

   0 10 ايران 489

  1 5 تبريز 490

 2 5 بقيه اله 491

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و   5عادي

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   2 8 زاهدان 492



 ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك             1401دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 

 

30 

 

 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه :  493

 روانشناسي باليني

   2 5 زنجان

   2 6 شهيدبهشتي 494

   2 6 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 495

   2 8 كاشان 496

   2 6 كرمانشاه 497

   2 6 مشهد 498

499 

 

 

 زیست فن آوري پزشكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1 3 اراك

   0 3 اصفهان 500

   2 3 البرز 501

   1 4 ايران 502

   6 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 503

   5 0 آزاد اسالمي واحد خوراسگان 504

   1 3 بابل 505

 2 3 بقيه اله 506

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  3عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 در قالب قرارداد آموزشي يگان خدمتي

   2 4 بيرجند 507

   1 4 تبريز 508

   2 4 تهران 509

   1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 510

   2 3 زنجان 511

   2 2 سازمان انتقال خون ايران 512

   2 4 شاهرود 513

   2 4 شهركرد 514

   2 3 شيراز 515

   2 4 فسا 516

   2 4 قزوين 517

   1 4 كرمانشاه 518

  1 4 گراش )دانشكده( 519

   2 4 گلستان 520

   2 4 گيالن 521

   1 3 لرستان 522

   2 4 مازندران 523

  0 4 مراغه 524

   1 5 مشهد 525

   1 3 همدان 526

   2 4 يزد 527

528  

 

 

 

 ژنتيك انساني

 

 

   0 3 اصفهان

   1 2 ايران 529

   1 3 بابل 530

 3 1 بقيه اله 531

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  1عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  3

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 آموزشييگان خدمتي در قالب قرارداد 
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 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

532  

 

 ادامه : 

 ژنتيك انساني

   1 3 بندرعباس

   1 3 تبريز 533

   0 4 تربيت مدرس 534

   0 4 تهران 535

   1 2 زنجان 536

 مشترك با تهران 1 3 شهركرد 537

   1 3 شهيدبهشتي 538

 مشترك با شهیدبهشتي 1 3 شيراز 539

   1 3 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 540

   1 3 كرمان 541

   1 3 گلستان 542

   1 3 مشهد 543

   1 3 يزد 544

545 
)داراي سهميه  ژورناليسم پزشكي

 بومي(

   1 4 ايران

   0 3 يزد 546

   1 4 شيراز 547

548 

 سالمت سالمندي

   5 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

   2 3 اصفهان 549

   2 3 ايران 550

   2 2 بابل 551

   2 2 تبريز 552

   1 4 تهران 553

   2 3 شهيدبهشتي 554

   1 3 شيراز 555

   2 4 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 556

   1 3 كرمان 557

   2 2 گناباد 558

   1 3 مازندران 559

   1 3 يزد 560

   1 3 تبريز سالمت و ترافيك 561

562 
 سالمت و رفاه اجتماعي

   1 3 اصفهان

   3 7 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 563

564 

  شنوائي شناسي

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 ايران

   2 3 تهران 565

   1 4 شهيدبهشتي 566

   2 3 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 567

568  

 

 

 

  علوم بهداشتي در تغذیه

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 
 

   1 5 اصفهان

   10 0 اسالمي واحد علوم تحقيقات تهرانآزاد  569

   1 4 تبريز 570

   2 5 تهران 571

   1 4 شيراز 572

   1 4 قزوين 573

   0 5 مشهد 574

 2 5 يزد 575
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

576 

 

 

 

 

 

 

 علوم تشریحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   0 3 اراك

   0 3 اردبيل 577

   0 3 اروميه 578

 1401 ماه بهمن دوره شروع  0 3 اصفهان 579

   0 3 اهواز 580

   0 3 ايران 581

   0 3 ايالم 582

   3 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 583

   0 3 بابل 584

 2 1 بقيه اله 585

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  2عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

وزارت دفاع، خانم و مسلح شامل ارتش ناجا و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   0 3 بيرجند 586

   0 3 تبريز 587

   0 3 تربيت مدرس 588

   0 3 تهران 589

   0 3 زاهدان 590

   0 3 سمنان 591

   0 3 شهيدبهشتي 592

   0 3 شيراز 593

   0 3 قزوين 594

   0 3 كاشان 595

 مشترك با همدان 0 3 كردستان 596

   0 3 كرمان 597

   0 3 كرمانشاه 598

   0 3 گلستان 599

   0 3 گيالن 600

   0 3 لرستان 601

   0 3 مازندران 602

   0 3 مشهد 603

   0 3 همدان 604

 مشترك با شیراز 0 3 ياسوج 605

   0 3 يزد 606

  علوم تغذیه 607

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 3 اروميه

   1 3 اصفهان 608

   1 3 اهواز 609

   1 2 ايران 610

   8 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 611

   1 3 تبريز 612

   1 4 تهران 613

   1 2 زاهدان 614

   1 4 شهيدبهشتي 615

   1 3 شيراز 616

   1 3 كاشان 617
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه:  618

  علوم تغذیه

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 كرمانشاه

   1 3 لرستان 619

   1 4 مشهد 620

621 
علوم تغذیه در بحران و حوادث 

 غيرمترقبه
 6 2 بقيه اله

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  2عادي 

نيروهاي نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير  6

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

622 

  علوم و صنایع غذائي

 )داراي سهميه بومي(
 

   10 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

   1 4 تبريز 623

   1 5 شهيدبهشتي 624

   1 5 كرمانشاه 625

   1 4 يزد 626

627 

  فناوري اطالعات سالمت

 )داراي سهميه بومي(

   0 4 اردبيل

   1 3 اروميه 628

   1 3 اصفهان 629

   1 3 اهواز 630

   0 3 ايران 631

   1 3 بندرعباس 632

   1 3 تبريز 633

   1 3 تهران 634

   1 4 شهيدبهشتي 635

   1 3 شيراز 636

   0 3 كاشان 637

   0 4 كرمان 638

   0 3 لرستان 639

   1 4 مشهد 640

641 

 فناوري تصویر برداري پزشكي

   0 3 اصفهان

   0 3 اهواز 642

   0 3 ايران 643

   0 3 تبريز 644

   0 3 تهران 645

   0 3 مشهد 646

647  

 

 

 

 

 فيزیك پزشكي

 

 

 

 

 

 

   0 3 اروميه

   1 3 اهواز 648

   0 5 ايران 649

   1 3 تبريز 650

   0 5 تربيت مدرس 651

   1 5 تهران 652

   0 5 سمنان 653

   1 3 شهيدبهشتي 654

   2 4 شيراز 655

   1 3 كاشان 656

   0 3 كرمانشاه 657

  1 4 لرستان 658

   0 5 مشهد 659
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

   2 4 يزد فيزیك پزشكيادامه :  660

661 

 

  فيزیوتراپي

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 
 

   1 5 اصفهان

   2 4 اهواز 662

   2 5 ايران 663

   2 4 بابل 664

   2 4 تبريز 665

   1 5 تربيت مدرس 666

   2 5 تهران 667

   2 4 زاهدان 668

   1 5 سمنان 669

   2 5 شهيدبهشتي 670

   2 4 شيراز 671

   2 4 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 672

   1 5 مشهد 673

674 

 فيزیوتراپي ورزشي

   2 4 اهواز

   1 4 ايران 675

   2 4 تهران 676

   1 4 سمنان 677

   2 4 شيراز 678

679 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيزیولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 3 اراك

   0 3 اردبيل 680

   0 3 اروميه 681

   0 3 اصفهان 682

   0 3 اهواز 683

   0 3 ايران 684

 2 1 بقيه اله 685

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  1عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

تحصيل از آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

 مشترك با تهران 0 3 بندرعباس 686

   0 3 تبريز 687

   1 2 تربيت مدرس 688

   0 3 تهران 689

   1 2 رفسنجان 690

   1 2 زاهدان 691

   0 3 زنجان 692

   1 2 سبزوار 693

   0 3 سمنان 694

   1 2 شاهد 695

   1 2 شهيدبهشتي 696

   0 3 فسا 697

   1 2 كاشان 698

   0 3 كردستان 699

   0 3 كرمانشاه 700

   1 2 گيالن 701
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه :  702

 فيزیولوژي

   0 3 لرستان

   1 2 مشهد 703

   1 3 همدان 704

   1 2 يزد 705

706 

 

 

 قارچ شناسي پزشكي

 
 

   0 3 اصفهان

   0 3 ايران 707

   0 3 بابل 708

   1 3 تربيت مدرس 709

   0 3 كرمان 710

   0 3 مازندران 711

   0 3 مشهد 712

713 

  كاردرماني

 )داراي سهميه بومي(

   2 5 ايران

   1 2 تهران 714

   2 5 شهيدبهشتي 715

   2 6 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 716

717 

 كتابداري و اطالع رساني پزشكي

   2 5 اصفهان

   1 5 اهواز 718

   1 4 ايران 719

   1 4 بوشهر 720

   1 3 تبريز 721

   1 2 تهران 722

   1 6 شهيدبهشتي 723

   1 6 كرمان 724

   1 4 همدان 725

726 

  گفتار درماني

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 اصفهان

   1 2 اهواز 727

   1 3 ايران 728

   1 3 تهران 729

   1 2 سمنان 730

   0 3 شيراز 731

   1 3 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 732

   1 3 مشهد 733

   0 3 همدان 734

735  

 

 

 

 

 

  مامایي

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

   1 3 اردبيل

   2 6 اصفهان 736

   2 6 اهواز 737

   2 4 ايران 738

   2 3 تبريز 739

   1 4 تربيت مدرس 740

   3 7 تهران 741

   2 3 رفسنجان 742

   1 3 شهركرد 743

   3 7 شهيدبهشتي 744

   2 4 شيراز 745

   2 2 قم 746

  1 5 كاشان 747
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

748  

 ادامه: 

  مامایي

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 كردستان

   2 3 گناباد 749

   2 3 گيالن 750

   2 2 لرستان 751

   2 4 مشهد 752

   1 2 ياسوج 753

)داراي سهميه  مددكاري اجتماعي 754

 بومي(

  1 6 اصفهان

 3 9 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 755
  

 

756 
 مدیریت پرستاري

 

 
 

   2 4 ايران

   1 3 تهران 757

   0 6 شهيد بهشتي  758

   1 3 مشهد 759

   1 3 همدان 760

761 

 مدیریت توانبخشي

   1 5 اهواز

   0 6 ايران 762

   2 6 علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 763

764 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدیریت خدمات بهداشتي درماني

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 4 ارتش

   2 5 اصفهان 765

   2 4 اهواز 766

   0 8 ايران 767

   0 4 ايالم 768

   6 0 آزاد اسالمي واحد الكترونيكي 769

   10 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 770

   6 0 آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 771

   8 0 آزاد اسالمي واحد تهران شمال 772

   8 0 آزاد اسالمي واحد ساري 773

   8 0 واحد سمناندانشگاه آزاد اسالمي  774

   8 0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز 775

   8 0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد 776

   8 0 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت 777

   12 0 آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 778

 4 4 بقيه اله 779

آقا( و نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران،  4عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  4

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

  1 4 بندر عباس 780

   2 6 تبريز 781

   2 8 تهران 782

   3 4 زاهدان 783

   4 5 شهيدبهشتي 784

   2 6 شيراز 785

   1 4 قزوين 786

 مشترك با تهران 0 7 كرمان 787

  1 4 گلستان 788

   2 4 مازندران 789
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

مدیریت خدمات بهداشتي ادامه:  790

 )داراي سهميه بومي( درماني

   1 6 مشهد

   2 6 يزد 791

792 

 

مدیریت سالمت، ایمني و محيط 

 (HSEزیست )

 

 

 

 
 

   1 4 اصفهان

   1 5 اهواز 793

   0 4 ايران 794

   1 3 بوشهر 795

   1 4 تبريز 796

   1 3 زنجان 797

   1 3 سبزوار 798

   1 5 شهيدبهشتي 799

   0 3 شيراز 800

  1 4 يو سالمت اجتماع يعلوم توانبخش 801

   1 4 كاشان 802

   0 4 كرمانشاه 803

   0 4 مشهد 804

   1 5 همدان 805

   1 4 يزد 806

807 

 در مامایيمشاوره 

   0 3 اراك

   1 4 اروميه 808

   2 3 البرز 809

   2 6 اهواز 810

   2 4 ايران 811

   2 4 بابل 812

   1 3 بوشهر 813

   1 3 تبريز 814

   2 3 زاهدان 815

   2 3 زنجان 816

   2 4 شاهرود 817

   2 4 قزوين 818

   2 3 كرمان 819

   2 4 كرمانشاه 820

   2 3 گلستان 821

   2 5 مازندران 822

   2 4 مشهد 823

   2 4 همدان 824

   2 4 يزد 825

826 
 

اي و ایمني مهندسي بهداشت حرفه

  كار

 

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

   1 2 اروميه

   1 4 اصفهان 827

   1 4 اهواز 828

   1 4 ايران 829

   1 4 تبريز 830

   0 5 تربيت مدرس 831

   1 4 تهران 832

   1 4 زنجان 833

   1 4 شهيدبهشتي 834

   1 3 شيراز 835
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

836  

 ادامه : 

اي و ایمني مهندسي بهداشت حرفه

 كار 

 )داراي سهميه بومي(

   1 4 قزوين

  1 8 قم 837

   1 3 كرمان 838

   1 3 كرمانشاه 839

   1 4 مازندران 840

   0 4 مشهد 841

   1 3 همدان 842

   1 4 يزد 843

844  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مهندسي بهداشت محيط

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي 

 تهران
0 5 

  

   0 3 اراك 845

   0 3 اردبيل 846

   0 3 اروميه 847

   0 6 اصفهان 848

   1 3 البرز 849

   1 8 اهواز 850

   0 5 ايران 851

   0 3 ايالم 852

   0 3 بابل 853

 3 2 بقيه اله 854

نفر )اعضاء رسمي  2مشترك با تهران/ عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء  3سپاه پاسداران، آقا( و 

ارتش ناجا و رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل 

وزارت دفاع، خانم و آقا( با ارائه گواهي عضويت 

و مجوز تحصيل از يگان خدمتي در قالب 

  قرارداد آموزشي

   0 3 بندرعباس 855

   0 3 بوشهر 856

   0 3 بيرجند 857

   1 4 تبريز 858

   0 3 تربيت مدرس 859

   0 8 تهران 860

   0 3 زاهدان 861

   0 3 زنجان 862

   0 2 سبزوار 863

   1 3 سمنان 864

   0 2 شاهرود 865

   1 3 شهركرد 866

   2 5 شهيدبهشتي 867

   1 3 شيراز 868

 مشترك با اصفهان 0 3 قم 869

   0 4 كاشان 870

   0 3 كردستان 871

   0 3 كرمان 872

   1 5 كرمانشاه 873

   0 3 گناباد 874

   1 3 گيالن 875

   1 3 لرستان 876
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

 ادامه:  877

   مهندسي بهداشت محيط

 )داراي سهميه بومي(

   1 3 مازندران

   0 5 مشهد 878

   1 3 همدان 879

 مشترك با شهیدبهشتي 0 3 ياسوج 880

   0 3 يزد 881

 -مهندسي بهداشت محيط  882

مدیریت بهره برداري و نگهداري 

 تاسيسات

   0 3 مازندران

 0 3 همدان 883

  

 -محيط مهندسي بهداشت  884

)داراي سهميه  مدیریت پسماند

 بومي(

   0 3 بيرجند

   1 4 تبريز 885

   0 4 شهيدبهشتي 886

887 

 مهندسي پزشكي )بيوالكتریك(

 )داراي سهميه بومي(

   0 6 اصفهان

   7 0 آزاد اسالمي واحد سمنان 888

   1 4 تبريز 889

   1 6 تهران 890

   2 6 شهيدبهشتي 891

   2 6 شيراز 892

   2 4 كرمانشاه 893

894 
 مهندسي پزشكي)زیست مواد(

 )داراي سهميه بومي(
 0 8 اصفهان

  

895 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ميكروب شناسي پزشكي

 )داراي سهميه بومي(

 

 

 

 

 

 

 

   0 3 اراك

   0 3 اردبيل 896

   0 3 اروميه 897

   0 3 البرز 898

   0 3 اهواز 899

   0 3 ايران 900

   0 3 ايالم 901

   0 3 بابل 902

 2 1 بقيه اله 903

نفر )اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا( و  1عادي 

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

عضويت و مجوز تحصيل از  آقا( با ارائه گواهي

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   0 3 بوشهر 904

   0 3 تبريز 905

   0 3 تربيت مدرس 906

   0 3 تهران 907

   0 3 زاهدان 908

   0 3 زنجان 909

   0 3 شاهد 910

   0 3 شهركرد 911

   0 3 شيراز 912

   0 3 قزوين 913

   0 3 كاشان 914

 مشترك با تهران 0 3 كردستان 915

   0 3 كرمان 916
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

917  

 

 ادامه 

  ميكروب شناسي پزشكي

 )داراي سهميه بومي(

   0 3 كرمانشاه

   0 3 گلستان 918

   0 3 گيالن 919

 مشترك با شهیدبهشتي 0 3 مازندران 920

   0 3 مشهد 921

   0 3 موسسه سرم سازي رازي 922

   0 3 همدان 923

   0 3 ياسوج 924

   0 3 يزد 925

926 

 ميكروب شناسي مواد غذایي

   0 3 ايران

   0 3 تهران 927

   0 2 زنجان 928

929 

 نانوفناوري پزشكي

   0 4 ايران

   8 0 آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 930

 4 0 بقيه اله 931

نفر شهريه پرداز )اعضاء رسمي ساير نيروهاي 4

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 

آقا( با ارائه گواهي عضويت و مجوز تحصيل از 

 يگان خدمتي در قالب قرارداد آموزشي

   1 3 تبريز 932

   1 3 تهران 933

 مشترك با مشهد 1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 934

   0 4 زنجان 935

   1 3 شاهرود 936

  0 4 شهركرد 937

   1 3 شيراز 938

   1 3 كرمانشاه 939

   1 3 گلستان 940

   1 3 مازندران 941

  1 3 مشهد 942

   0 4 يزد 943

944 

 ویروس شناسي پزشكي

   0 3 اهواز

   1 3 تبريز 945

   0 5 تربيت مدرس 946

   0 4 تهران 947

   0 4 شيراز 948

   1 3 گلستان 949

   1 3 لرستان 950

   1 3 مشهد 951

   0 3 رازيموسسه سرم سازي  952

   1 3 همدان 953

954 
یادگيري الكترونيكي در علوم 

 پزشكي

 )داراي سهميه بومي(

   0 3 تربت حيدريه

   6 0 تهران 955

   2 4 شهيدبهشتي 956

   6 0 شيراز 957

958 
 تركيبات طبيعي دارویي و دریایي

   1 3 اهواز

   1 3 مازندران 959
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 1401 در سالها آنظرفيت پذیرش و هاي پذیرنده دانشجو اسامي دانشگاه -5جدول شماره 

 توضيحات پردازشهریه عادي )رایگان( دانشگاه رشته ردیف

960 

 سم شناسي

 

 
 

   1 3 تهران

   1 3 اصفهان 961

   1 3 اهواز 962

   1 3 كرمان 963

   1 3 مازندران 964

   1 3 مشهد 965

   1 3 همدان 966

967 
واحد علوم دارويي  -دانشگاه آزاد اسالمي

 تهران 
0 3 

  

   1 3 بابل 968

   1 4 تربيت مدرس 969

 شيمي دارویي 970
علوم دارويي واحد  -دانشگاه آزاد اسالمي

 تهران
0 10 

  

   1 3 اهواز  971

   1 3 تبريز  972

   0 2 زنجان  973

   0 3 كرمان  974

   1 3 همدان  975

976 
 كنترل مواد خوراكي و آشاميدني 

   1 3 اهواز

   1 3 تبريز 977
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ايد، آرزوي موفقيت و توفيق الهي كردهدفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب هر دو پايان براي شما داوطلب عزيز كه با دقت  در

 . داريم

 مركز سنجش آموزش پزشكي

 : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمهوري اسالمي 6 جدول شماره
 ی ممنوعههاشهرستان استان ردیف

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  رقي شآذربایجان 1

 .باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع  آذربایجان غربي  2

  .دباشميمين ممنوع ني پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهر و هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در  اردبیل 3

 اصفهان 4
، نائين، گلپايگان، خور، ي نطنز، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاقانهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشميبيابانک، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيد گل ممنوع 

  .دباشيممهران و دهلران و شهرهاي مرزي ممنوع  يهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در  ایالم  5

 . فاقد ممنوعيت البرز 6

  .دباشميديلم و گناوه ممنوع  يهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  بوشهر 7

 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. 13خجير در منطقه فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه  تهران  8

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  چهارمحال بختیاری 9

 خراسان جنوبي 10
اقامت اتباع  .دباشميع زيركوه، فردوس و سرايان و طبس ممنو درميان، قاين، ي مرزي نهبندان، سربيشه،هاشهرستاناقامت كليه اتباع خارجي در 

  .ي بيرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع استهاشهرستانافغاني در 

 . دباشمياقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع  خراسان شمالي 11

  .درگزممنوع استو  تايباد،خواف،سرخس،كالت نادريي مرزي:تربت جام،قوچان، هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  خراسان رضوی 12

 خوزستان 13
دشت  خرمشهر، ي آبادان،هاشهرستان. اقامت و تردد اتباع خارجي در باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع 

  .دباشميالمانع بي آبادان و خرمشهر هاشهرستانتبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و اقامت معتبر در  د.باشميآزادگان ممنوع 

  .دباشميز ي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً  زنجان 14

 سیستان و بلوچستان 15
  .دباشمياقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان ممنوع 

 د. باشميابهار ممنوع چي خاش، ايرانشهر، سراوان، هاشهرستانهاي مرزي ي زابل، هيرمند، زهک و بخشهاشهرستاناقامت و تردد اتباع خارجي در 

 سمنان 16
ق بطرف مركز آزمايش سراج تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يک، منطقه دامغان از جاده جند

 ي شاهرود و دامغان ممنوع است.هاشهرستاند.اقامت اتباع افغاني در باشميممنوع 

 . دباشميريز و خنج ممنوع ني فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، ،آبادي فيروز هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  فارس 17

 د. باشميبه استثناء شهرستان قزوين، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع  قزوین 18

 فاقد ممنوعيت. قم  19

 كرمان 20
، كهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقي ي منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، نرماشيرهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشميدر سطح استان ممنوع 

  باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع  كرمانشاه 21

 كردستان 22
ان و شهرهاي مرزي استان ي بانه و مريوهاشهرستانو اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و  اتباع افغاني در سطح استاناقامت 

 ها(رشهمهمان ) به استثنا. باشدميممنوع 

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  بویراحمد كهگیلویه و 23

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  گیالن 24

  .دباشميگرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز  يهاشهرستانصرفاً  گلستان 25

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  لرستان 26

  .باشدمياقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع  مازندران 27

 مركزی 28
اب از توابع اراك ممنوع ي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و بخش خندهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشمي

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  همدان 29

 هرمزگان 30
 د.باشميي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسک ممنوع هاشهرستاناقامت اتباع عراقي در 

 .دباشمياقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع 

  .دباشميي خاتم و بافق ممنوع هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  یزد 31




