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 میبسم هللا الرحمن الرح

 

 : مقدمه
د یام باندگان و پژوهندگان عرصه علم و یپو یتمام یق برایتوف یزد منان و آرزویكران به درگاه ایبا سپاس ب     

وسته یارشد ناپ یقطع كارشناسرش دانشجو در میآزمون پذ یط برگزاریضوابط و شرا ،زیداوطلبان عز یسربلند

 گردد.یر اعالم میعهد و متخصص به شرح زمت یانسان یروین نیبا هدف تام  1401سال  یگروه پزشك یهارشته

-اطالعیه هیکل ،دفترچه انتخاب رشته محلو  زمونآشرکت در  یدفترچه راهنمامفاد ق یملزم به مطالعه دق متقاضیان

 .باشندمی و رعایت ضوابط و مقررات پذیرش یسنجش آموزش پزشكمرکز مندرج در سامانه اینترنتی های بعدی 

ها و ها، اطالعیهدفترچهبر عدم اطالع از مفاد  یمبن یعذر وهرگونه ادعا  ،طیدر صورت عدم احراز شرااست  یهیبد

-ینم تیرافع مسئول ،قانون به جهل یبعبارت. کنداز داوطلب سلب مسئولیت نمیو  ستیرفته نیپذ هقوانین مربوط

رش لغو خواهد یجاد نشده و پذیا یحق (لیدوره تحص یحت و رشیپذ ج،یمدارك، اعالم نتا یبررس)مرحله  هردر . باشد

 شد.

جهت را  یآموزش پزشك مركز سنجش یهاهیه اطالعید كلهستنملزم  ،فرم ثبت نام یبتداا تعهد طبقداوطلبان 

آبان آخر تا  بندی اعالم شده،عالوه بر زمانهر هفته  طور مرتبب، یا اعالم مورد جدیداحتمالی هرگونه تغییر  اطالع از

 ند. ینما یریگیبا دقت مطالعه نموده و پ 1401 سال ماه

  http://sanjeshp.ir  از آدرس و روز رسانی شدهمتعاقبا  نیز به و شده استاعالم  6/6/1400 خیتار در منابع آزمون

  .باشدقابل دریافت میقسمت منابع، 

 را به آدرس مراتب ،(باشد نشده درج هاهیاطالع و هادفترچه در که یموارد) سوالداوطلبان در صورت داشتن *** 

http://sanjeshp.ir –  ندیارسال نما مرتبطبندی و دسته -ارسال درخواست -سیستم پاسخگوییقسمت. 

هایی که از طریق پاسخ داده نخواهد شد و فقط به درخواستو مکاتبه تماس تلفنی  ،هیچگونه مراجعه حضوری

 د. وشمیترتیب اثر داده  ،ارسال شود حالت زیر 4از  یکی مطابق  درست بندیو در دستهفرم مذکور 

کد رهگیری ثبت  تری و اینترنتی سیستم از جمله:موارد کامپیو)در رابطه با  دسته بندی پشتیبانی سایت -الف

سامانه ثبت بروز خطا در تصحیح شماره تماس یا آدرس ایمیل،  نام، مشکل قطعی سرور، عدم ادامه روند ثبت نام،

 ...( نام و

 و...( نهیهز یریگی)از جمله: کد پ نهیهز پرداخت -ب

  (هاهیاطالع و محلراهنمای ثبت نام و انتخاب رشته  هایدفترچه )ضوابط مندرج در ضوابط آزمون -ج

طریق اطالعیه بندی از الزم به ذکر است هر گونه تغییر در زمان -آزمون مراحل مختلفاجرای ) زمان  زمان آزمون -د

  (اعالم خواهد شد

 

 

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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سامانه  فقط  ،یهر گونه اطالع رسان ایو  مرحله هر جهینت اعالم ،دیجد اخباراعالم  یرسممرجع  بسیار مهم:

  باشد.یم یپزشك آموزش سنجش مركز ینترنتیا

 

 آزمون یضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
  

 : یط عمومیشرا –الف  
 باشند : یو مراحل شغل یلیتحص ر در تمام ادواریزعمومی ط یشرا یدارا بایدمجاز به شركت در آزمون  نیداوطلب 

  اد به مواد مخدریو عدم اعت یتناسب رشته انتخاب به یروان و یجسم ییتواناو  سالمت از  یبرخوردار -1

 مختلف كشور  یمتداول در آزمونها یط عمومیه شرایواجد كل -2

  یان مندرج در قانون اساسیاز اد یكیا ین اسالم ین مبیاعتقاد به د -3

 ران یا یاسالم یو عدم مخالفت با نظام جمهور یرفتن قانون اساسیپذ -4

 از آنها  یمحارب و ملحد و هوادار یهابه احزاب و گروه یالتیتشك یعدم وابستگ -5

 یفرینه كیشینداشتن سوء پ -6

  یعدم اشتهار به فساد اخالق -7

 

 : یط اختصاصیشرا –ب 
 باشد:شرایط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر می

 

 : یلیت تحصیوضع-ب -1
 داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -1-1

گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب با  ی، دکتری عموم، کارشناسی ارشدینشنامه كارشناسدارا بودن دا -2-1

 رش هر رشتتتهیارشتتد بر استتاس مدارك مورد پذ یكارشتتناستت یامتحان یهارشتتته تحصتتیلی مورد تقاضتتا در رشتتته

شماره  مطابق امتحانی شگاه، 1جدول  سب تااز یکی از دان شور ح شت، ییهای داخل یا خارج از ک د وزارت بهدا

خ یتا تارحداکثر ل یبر فارغ التحصتتتت یمبن یا گواهیو  یفنآور وقات یتحق ا وزارت علوم،ی یدرمان و آموزش پزشتتتتك

خ یكه حداكثر تا تار یان تنها در صتتورتیدانشتتجو. آخر ستتال برای دانشتتجویان مربوطهتوستتط دانشتتگاه  31/6/1140

که بعد از تاریخ مذکور  افرادی. باشتتتتندمی آزمون نیادر ل شتتتتوند مجاز به شتتتتركت یفارغ التحصتتتت 31/6/1140

 .دیستنمجاز به شرکت در آزمون ن شوند،التحصیل فارغ

ته مه یعال یشتتتتورا مصتتتتوب یهارشتتتت نا نه آن دب قیاز طر یعلوم پزشتتتتک یزیربر ما نهیستتتتتا خا به آدرس    ر

 http://hcmep.behdasht.gov.ir  عالی بر استاس اعالم دبیرخانه شتورایالزم به ذکر استت   .باشتدیم تیرو قابل

تایید وزارت  دانشتتتگاه جامع علمی کاربردی موردهای مربوط به حوزه ستتتالمت رشتتتته ریزی علوم پزشتتتکی،برنامه

 باشد.بهداشت نمی

در  کننداقدام ن یبه انتخاب رشته امتحان نسبت 1 شمارهرش جدول یكه طبق مدارك مورد پذ انیداوطلب -1تبصره

ل، از روند سنجش حذف و یدوره تحص ، پذیرش وجیمدارك، اعالم نتا یآزمون اعم از بررس یهر مرحله از روند برگزار

  ل محروم خواهند شد.یاز ادامه تحص

پس از شرکت در آزمون  را انتخاب کرده و مجموعه امتحانی پرستاری ،دانش آموخته رشته هوشبریبعنوان مثال اگر 

های رشته محل مجاز به انتخاب و تحصیل درفقط  ،در صورت داشتن سایر شرایط ،مجاز به انتخاب رشته محل شود

 .باشدمی از مجموعه پرستاریهای ویژه و ویژه نوزادان دو رشته پرستاری مراقبت

دارندگان مدرک معادل،  ،10/10/79ریزی علوم پزشکی طبق مصوبه یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه -2تبصره 

ی که از و همچنین دارندگان مدرک تحصیل در مقطع کارشناسی 12کل کمتر از میانگین  دارندگان، دورهگواهی اتمام 
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)بدلیل عدم احراز شرایط بند  باشددارای ارزش استخدامی می طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفا  

ریزی ین جلسه شورای عالی برنامهآیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چهل و سوم -2-3

  .باشندهای علوم پزشکی نمیمجاز به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ،(18/5/89علوم پزشکی 

شورای عالی انقالب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن  26/8/94تاریخ  771طبق مصوبه جلسه  -3تبصره 

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

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

 شوند. تحصیل در مقاطع رسمی تحصیلی باالتر برخوردار می

 دانشگاه هماندر  یلیر مقاطع تحصیا سایارشد و  یكارشناس یهادر دوره زمانهم لیعدم اشتغال به تحص -3-1

 . كشور یقاتیو تحق یموسسات آموزش سایر وگر ید یهاا دانشگاهی و

های زمان در دورهممنوعیت تحصیل هم بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تبصره:

 این ممنوعیت وجود ندارد.  ،غیر حضوری مجازی حضوری بوده و جهت دوره کارشناسی ارشد صرفا  جهت دوره

دانشجوی  ،18/8/98 خیتار به یعلوم پزشک یزیربرنامه یعال یشورا جلسه نیهفتم و هفتاد مصوبهاساس  بر -4-1

دانشگاه با شود، پس از تسویه حساب یل منصرف میا از ادامه تحصیدوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم 

شرکت ی کارشناسی ارشد ناپیوسته تواند مجددا  در آزمون ورودی دورهمی ذیل -5-1با رعایت بند ، محل تحصیل خود

 .دنمای

کلیه ، 8/10/99به تاریخ  شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت مین جلسها 17بر اساس مصوبه  -1-5 

پذیرفته ثبت نام در دانشگاه در صورت ،هستند آزمون نیا در شرکت و نام ثبت یمتقاض که شدگان سنوات قبلپذیرفته

رعایت نکنند، دهند. بدیهی است در صورتیکه دانشجویان این امر را زمان قبولی در این آزمون، انصراف باید تا شده،

 ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

آزمون ، پذیرفته شدگان  16/12/99به تاریخ  1950هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  طبق رای-1-6

  ثبت نام و شرکت نمایند. 1401توانند در آزمون سال می 1400کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

مغایرت معدل، مغایرت مدرک تحصیلی، عدم ارائه :  ، به دلیلگذشتهپذیرش در آزمون سال  افرادی که پس از  تذکر:

 توجه بااند، لغو قبولی شده، های مورد نظر، عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد تائیدسال سابقه کار بالینی در رشته 2

  .شد نخواهد اعمال افراد نیا یبرا کسالهی تیمحروم ،یعدالت ادار وانید یرا به

با  و مجددا   گان برخوردار بودهیاز آموزش را مذکورچنانچه در مقطع  ،ارشتتد یآموختگان مقطع كارشتتناستتدانش -7-1

 این آزمونهای رشتتته در متقاضتتی شتترکت( 1جدول شتتماره خود )مطابق  یكارشننناسننمقطع  یلیمدرك تحصتت

 باشند. یمه یملزم به پرداخت شهر، این آزمون رایگان هایرشته محلدر صورت قبولی در  ،باشندمی

های ، در صتتورت پذیرش در رشتتته محلاندرایگان برخوردار نبودهاز آموزش  ،در صتتورتیکه در مرحله ارشتتد قبلی

 باشند.رایگان، ملزم به پرداخت شهریه نمی

شتهدر  صیلی كه مدرك ی یهار شرکت در آزمون، رش یمورد پذتح سجهت  شنا شد یكار شده )مطابق  اعالم ار

 رایگانکه تحصیل در آنها  هاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،رش آزمون هر دوره(یمورد پذ یلیجدول مدارك تحص

 .باشندیمنرفته شده یه در رشته پذیملزم به پرداخت شهر باشد،می

 د.ینمایاعطا نم یلیارشد بورس تحص سیان مقطع كارشنایك از دانشجویچ یبه ه، بهداشت وزارت-1-8

 .باشدمی ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه -1-9

-برنامه یعال یشوراجلسه مین  43وسته مصوب یارشد ناپ یمقطع كارشناس ین نامه آموزشییبر اساس آ -1-10

ن یباشد. بنابرایتمام وقت م ،وستهیارشد ناپ یل در مقطع كارشناسیتحص ،18/5/89خ یتار یعلوم پزشك یزیر

 باشد.یدانشجو ممنوع م یل برایر از تحصیغ یهرگونه اشتغال
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افت و یل دریبر ادامه تحص ید و شرط محل كار خود را مبنیو بدون ق یقبل از ثبت نام موافقت كتب ،داوطلبان شاغل

 ند. یبه دانشگاه مربوطه ارائه نما یآنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت لزوم پس از قبول

ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نیروی انسانی هم زمان با بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه تذکر:

 باشد.تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی

با  ینیسال سابقه كار بال 2ودن حداقل ، دارا بیعلوم پزشك یزیربرنامه یعال یشورا اتمصوب بر اساس -1-11

 های امتحانی مجموعه پرستاریرشتهبرخی از و  خون گردش یتکنولوژ رشته یرش برایمورد پذ یمدرك كارشناس

کلیه برای ارشد  یجهت شركت درآزمون مقطع كارشناس ینیبال و یمارستانیب یهادر بخش ،1جدول شماره

ا یو  یمارستان خصوصیب ینیبال یهان سابقه در بخشیاگر اباشد. یم یضرور هااین رشته یداوطلبان متقاض

. داوطلبان باشدمیمارستان باشد قابل قبول یب ینیبال یهابخشدر  یانسانی رویمربوط به گذراندن دوره طرح ن

فوق الذكر )مطابق  یتوجه به لزوم سابقه خدمت ند بایدقت نمانامه استعداد درخشان نییط استفاده از آیواجد شرا

 باشند. ینم هارشته نیاو تحصیل در  انتخابط یواجد شرا بالفاصله پس از فراغت از تحصیلضوابط اعالم شده(، 

 تذكر مهم:

هرگونه  داشته باشند. ینیسال سابقه كار بال 2ست یبایم 31/6/1140خ یتارتا حداقل ط ین شرایواجد -1

 .رش نخواهد بودیسال اعالم شده قابل پذ2از مدت  ینیخدمت بال یكسر

 باشد. ید نمییمورد تا یا پست كاردانیو  یا با مدرك كاردانی،ینیربالیسوابق خدمت در مراكز غ-2

 .شودیم لغو داوطلب یقبول ،ینیبال کار سوابق کامل سال 2 ارائه عدم صورت در آزمون، در رشیپذ از پس -3

، کسب 24/9/99بر اساس شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت به تاریخ  -1-12

  باشد.از نمره کل آزمون)کتبی( با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی می %30حداقل 

 ،21/12/95های تحصیالت تکمیلی جلسه شورای سنجش وپذیرش دانشجو در دوره پنجمیناساس مصوبه بر -1-13 

بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه نشست  .شودمیمقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال معدل 

، سوابق تحصیلی مقطع قبلی )کارشناسی( با 22/12/95، بهداشت و تخصصی شورای آموزش علوم پایه پزشکی

  شود.در نظر گرفته می %20سهم 

. در در فرم ثبت نام درج نمایندرا  )پیوسته یا ناپیوسته( و دوره کاردانیدوره کارشناسی الزم است داوطلبان معدل 

-باشد، میکه مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می 1هایی که طبق جدول شماره رشته

 بایست معدل مقاطع تحصیلی باالتر) کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و...( نیز درج شود.

 مون، در صورت مغایرت معدل در اطالعات ارائه شده توسط داوطلب با معدل مندرج در اصل مدارکپس از پذیرش در آز

  .دوشمیوطلب لغو ، قبولی دایلیحصت

دارای مدرک کارشناسی با سهمیه  آموختگاندانشبر اساس اعالم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،  -1-14

تعهد برابر بومی و مناطق محروم و متعهدین دارای سند محضری خاص، پس از اتمام تعهدات خود و یا یک و نیم 

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

علوم ی زیربرنامه یعال یشوراوسته مصوب یارشد ناپ یكارشناس دوره یآموزش نامهنیآئ 28 مادهاساس بر -1-15

-یوسته ممنوع میارشد ناپ یل در دوره كارشناسیتحصمحل  ییا جابجایر رشته و ییهر گونه انتقال، تغ یپزشك

 باشد.

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

مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای سنجش  18/12/94تحصیالت تکمیلی مصوب ای هپذیرش دانشجو در دوره

 و پذیرش تحصیالت تکمیلی جاری خواهد بود.
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 : یعموم فهیت وظیوضع-ب -2
 داوطلبان مرد كه در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  بر اساس مندرجات سازمان وظیفه

رش یم پذكنند، الزم است به هنگایشركت م 1401وسته سال یناپ های گروه پزشکیرشته ارشد یكارشناس دوره

فه یو مقررات وظت یت مشمولیر را از لحاظ وضعیط مشروحه زیاز شرا یكی، (و ثبت نام  یقطع یدر دانشگاه )قبول

 ل نخواهند بود.یمجاز به ادامه تحصن صورت یر ایدر غ،دارا باشند یعموم

 .هوشمند ان خدمتیدارابودن كارت پا -2-1

 .ثارگران و موارد خاص(یا ،یپزشك )كفالت،هوشمند  میت دایدارابودن كارت معاف -2-2

 ر سن نداده باشند.یینكه تغیو قبل از آن به شرط ا 1352ن سال یمتولد -2-3

بت یبرگ آماده به خدمت بدون غ یدارا)در سنوات مجاز تحصیلی( التحصیل مقطع کارشناسی فارغمشموالن  -2-4

 .خ اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( باشدیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریكه زمان پذ

در صورت عدم  باشد،یدانشگاه مدر یا پذیرش  یخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولیكه تار یافراد –تبصره 

 یدرصورت قبول این افرادالزم است در تاریخ مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. تمدید موعد اعزام، 

ن صورت یر ایص خواهند شد. در غیل از خدمت ترخی، جهت ادامه تحصط و ضوابطیر شرایه و دارا بودن سادر دانشگا

 ل نخواهند بود.یتحصب محسوب شده و مجاز به ادامه یغا

 2و  1)وفق تبصره  یلیدر سنوات مجاز تحص 31/6/1401خ یكه تا تار یان سال آخر مقطع كارشناسیدانشجو -2-5

 شوند.یل میفارغ التحص قانون خدمت وظیفه عمومی( 33ماده 

خ فراغت از یتارل شده و از یفارغ التحص یلیكه در سقف مجاز سنوات تحص یالن مقطع كارشناسیفارغ التحص -2-6

 و وارد غیبت نشده باشند.نشده  یك سال سپریش از یب ارشد یرش در مقطع كارشناسیتا زمان پذآنها ل یتحص

ن مقام یاشتغال به خدمت و موافقت باالتر یها با ارائه گواهخانها وزارتیها و كاركنان متعهد خدمت در سازمان -2-7

 ل.یادامه تحص یبرا هسازمان مربوط ییاجرا

ادامه  یبرا هموافقت سازمان مربوطاشتغال به خدمت و  یارائه گواه مسلح با یوهاریشاغل ن وریكاركنان پا-2-8

 ل.یتحص

 حوزه. یلیت تحصیمعاف یو دارا یدارنده مدرك كارشناس ینیب علوم دطالّ  -2-9

ند كه طلبه ید نماییاصفهان تأه خراسان و یت حوزه علمیریا مركز مدیه یعلم یهات حوزهیریكه مركز مد یشرط* به 

 یلیت تحصیل كند، با همان معافیز تحصیزات آن در دانشگاه نل در حوزه به موایقادر است ضمن اشتغال به تحص

ای ه علمیه، معافیت تحصیل طلبهبدیهی است هر موقع حوز. بالمانع استدر دانشگاه  یل وی، اشتغال به تحصحوزه

را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت 

ه ید موافقت نامه حوزه علمیبا یلیثبت نام در هر ترم تحص یان براین گونه دانشجویاتحصیلی دانشگاهی است. 

 ند. یرا ارائه نماو معافیت تحصیلی حوزوی مربوط 

 .( در مدت اعتبار آنا ...ی، كفالت و ی)پزشك بدون غیبت هولو گرام دار ت موقتیبرگه معاف یمشموالن دارا -2-10

و به شرط داشتن  هیبت اولیغ کارشناسی فاقد قطعم التحصیلفارغسربازان در حال خدمت()فه یكاركنان وظ -2-11

 سایر شرایط استفاده از معافیت تحصیلی.

باشند یرسد مجاز به شركت در آزمون میبه اتمام م 31/6/1401خ یكه خدمت آنان تا تار یافهیوظكاركنان  تبصره:

 . ندیان خدمت ارائه نمایا كارت پای یو موقع ثبت نام در دانشگاه، گواه ید پس از قبولیكن بایل

الزاما  یک بار  عمومی()ابالغ قانون جدید وظیفه  22/8/90خ یز تاراچنانچه بدون غیبت  یان انصرافیدانشجو -2-21

خ انصراف ین از تاریهمچنبوده باشد و  سنوات تحصیلی اولیهدر  خ انصراف آنانیتارو  انصراف از تحصیل داده باشند

 نشده باشد. یك سال سپریش از ید بیرش در دانشگاه و رشته جدیتا زمان پذ یآنان در دانشگاه و رشته قبل

 

 

http://vazifeh.police.ir/
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 :   تذكر

 یلیتحصمعافیت ، در دانشگاه یباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولیل نمیادامه تحصب مجاز به یمشموالن غا(1

 باشند.یآنان نم ها مجاز به ثبت نام ازده و دانشگاهیآنان صادر نگرد یبرا

 باشند.مجاز به ادامه تحصیل نمی ت دائم،یاخذمعاف ای ان خدمت دوره ضرورت ویتا پا هادانشگاه یان اخراجیدانشجو(2

  باشند.در این مقطع نمیمجدد دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مشمول ( فارغ التحصیالن 3

  .باشدیوسته حداكثر سه سال میارشد ناپ یدر مقطع كارشناس یلیتحص سنوات( 4

، ناپیوسته مقطع کارشناسی ارشد بایست جهت اخذ معافیت تحصیلیها میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه(5

شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه  10تر پلیس +ادفیکی از به مقطع فوق درخواست معافیت تحصیلی با برگ 

 آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.نبوده و از ادامه تحصیل ادامه تحصیل در غیر اینصورت مجاز به . نمایند

 

      راپزشكان :یقانون خدمت پزشكان و پن یط شركت مشمولیشرا -ب -3
مطابق نامه   ،وزارت بهداشتتتتت مشتتتتاور محترم معاونت آموزشتتتتی 23/10/97-د /5402/500بر استتتتاس ابالغ 

؛ به جهت اعطای تستتتهیالت وزارت بهداشتتتت معاون محترم توستتتعه مدیریت و منابع 19/10/97 -د /1651/207

نامه آئین 3و  2موضوع مواد کمیسیون  27/9/97التحصیالن، به استناد مصوبه مورخ جهت ارتقاء سطح علمی فارغ

خدمت پزشتتکان و التحصتتیالن مشتتمول قانون ئی قانون خدمت پزشتتکان و پیراپزشتتکان ،ادامه تحصتتیل فارغاجرا

بالمانع  اشاره شده، کارشناسی ارشد قبل از انجام خدمات موضوع قانون به کارشناسیدر مقاطع پیراپزشکان 

قانونی مذکور نیز در صتتتتورت قبولی در آزمون مقطع باالتر،  باشتتتتد. ضتتتتمنا  مشتتتتمولین در حین انجام خدماتمی

 توانند پس از اقدام به توقف طرح، ادامه تحصیل دهند.  می

    

 تعهدات: -ب -4
  .ان اقدام به اخذ تعهد خواهد نمودرفته شدگیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذیدانشگاه پذ

 

 ط  استفاده از آنها:یمختلف و شرا یه هایسهم -ب  -5
 ش اطالعاتیرایمهلت و آخرینپس از اتمام  ه آزمونیر سهمییتغ .ندیه خود دقت نماین در انتخاب سهمیداوطلب

 .داوطلب(رش یا عدم پذیو  شریپذ: صورت در هر) باشدیر نمیپذك از مراحل آزمون امكانی چیدر ه ،سهمیه

 : از عبارتست عدالت آموزشیقانون برقراری بر اساس  یانتخاب یهاهیسهم

 سهمیه بومی مناطق محروم -3    رزمندگان و ایثارگران. -2      آزاد-1 

ونه تغییر توسط مراجع ذیربط و ابالغ جهت اجرا، گ ها بر اساس قوانین و ضوابط موجود بوده و در صورت هرسهمیه

 خواهد شد.از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، اطالع رسانی 

بر اساس رش یت پذیبر ظرف اضافه %10بصورت  کی هر یو بدون آزمون ورود یبا آزمون ورود استعداد درخشان

 ضیدر صورت وجود فرد متقا ،نامه استعداد درخشاننییمربوط به آاضافه ت یظرف. شودپذیرش میمربوطه نامه آیین

ط وجود نداشته باشد یكه فرد واجد شرایدر صورت شد.ل خواهد یتكم ،از سوی دانشگاه شده یط معرفیواجد شرا

بایست در فرم ثبت این افراد می ل نخواهد شد.یتكم در آن رشته، استعداد درخشان آن دانشگاه اضافهت یظرف

سهمیه بومی مناطق توانند می همزمان  و نام یکی از دو سهمیه آزاد یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب نمایند

 .دکننانتخاب  هیسهم دو نیا از یکی با نیز محروم را

 راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محلهای متاسفانه داوطلبان هر آزمون، بدون توجه به مفاد دفترچه بسیار مهم:

داوطلب هم سطح خود در رتبه و نمره نسبت به  رانمره و رتبه آزمون خود  ،صالحیذ ریغ افراد یهاهیتوص با ایو 

شود د. لذا تاکید میناحتمال قبولی در مراکز مورد نظر را دارو  قرار دادهمقایسه  مورد و دهیسنج،گذشتههای دوره
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های با دورهرتبه و نمره و ظرفیت دقیقا  مطالعه شده و از مقایسه  هاها بخصوص در رابطه با سهمیهمفاد دفترچه

 گذشته خودداری شود.

 

با توجه به اینکه . باشندفاقد سهمیه رزمندگان و ایثارگران، دارای سهمیه آزاد می داوطلبانه آزاد: یسهم -5-1

-5بند  اترتذککلیه  به الزامارزمندگان و ایثارگران وجود دارد، داوطلبان سهمیه آزاد  -سهمیه آزاد  2در آزمون فقط 

 نمایند.توجه سهمیه رزمندگان و ایثارگران  -2

 

  :و ایثارگران  رزمندگانسهمیه  -5-2

 .باشدمیحضور داوطلبانه در جبهه دارای که  خود فرد رزمنده - رزمندگان -1شامل:

امور  و شهید ایثارگران جامعه هدف بنیاد رسانی بهجامع خدمت براساس قانونافرادی که  - ایثارگران -2          

جمهوری اسالمی و  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیبرنامه پنجساله ششم توسعه  قانون 90و ماده  ایثارگران

  .مشمول استفاده از این سهمیه هستند تبصره آن

قانون برنامه  90و ماده  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه آن گزینش داوطلبان بر اساس: 1تذكر 

که به شرح زیر  باشد.می آنجمهوری اسالمی و تبصره  پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 انجام خواهد شد:

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل از ظرفیت پذیرش  %25 -الف

بیست  انو همسر جانباز انفرزند ،آزادگانو همسر  انفرزند گان،آزاد ان،جانباز و همسر شاهد، انفرزند -1-الف

 هر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %70شرط کسب حد نصاب  به -و باالتر (%25و پنج درصد )

شرط  به-(رندیگیم قرار هیسهم نیا در زین مقاومت جبهه رزمندگان) باشدمیرزمنده  ،داوطلب خود -2-الف

 رشته محل هر آزاد گزینش علمینمره  %80کسب حدنصاب 

 زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانهر رشته محل  از ظرفیت پذیرش  %5 -ب

 علمینمره  %70شرط کسب حد نصاب  به - %25 جانباز کمتر از فرزند و همسر - %25 کمتر از جانباز -1-ب

  هر رشته محل آزاد گزینش

 %70شرط کسب حد نصاب  به -ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  همسر -2-ب

 محلهر رشته آزاد  گزینش علمینمره 

 ه رزمندگانیدر سهم (و همچنین پذیرش نهایی )مجاز به انتخاب رشته محل شدن ط سنجشیاز شرا یكی : 2 تذكر

 باشد.یمرشته محل و در هنگام پذیرش نهایی  در هر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  كسب حدنصاب و ایثارگران

 عدم كسب حد نصاب الزمل یبدل یباشد ول رزمندگان و ایثارگران هیدر سهم 1حائز رتبه  یممكن است فردالبته 

 رفته نشود.یپذ

 شود. حد نصاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران در هر مرحله از آزمون اعمال می : 3 تذكر

و همسر  %25سهمیه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %5تکمیل نگردد و  %25در صورتی که سهمیه  :4 تذكر

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

و همسر  %25مذکور به جانبازان زیر  %5مازاد بر  %25متقاضیان واجد شرایط نباشد، ظرفیت خالی باقی مانده 

داوطلبانه در  ماه حضور 6با حداقل اورزی و جهادگر وزارت جهاد کشفرزندان و همسران رزمنده  %25و فرزندان زیر 

و اگر بازهم این ظرفیت تکمیل نشود ظرفیت خالی باقیمانده  جبهه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواهد یافت.

در صورت عدم كسب . به عبارتی )در کلیه مراحل کسب حد نصاب الزامی است(یابد به سهمیه آزاد اختصاص می

ظرفیت  ،، طبق قانونو ایثارگران عدم تکمیل ظرفیت توسط رزمندگانو  و ایثارگران رزمندگاننمره حدنصاب توسط 

 ابد.ییه آزاد اختصاص میسهم ، بهتخصیصی این سهمیه
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ت تکمیلی به های تحصیالبر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره : 5تذكر 

اختصاص ، در صورتی در هر کدرشته محلرزمندگان و ایثارگران  %25و  %5ظرفیت سهمیه ، 18/12/97تاریخ 

و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر  باشدحاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته یابد که امکان گرد کردن ریاضی می

خواهد  عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرده ( باشد. بنیم) 5/0از 

 .شد

اختصاصی رش یت پذیش از تعداد ظرفیب و ایثارگران ه رزمندگانینمره حدنصاب سهمحائز اگر تعداد افراد  : 6 تذكر 

صورت به اندازه ظرفیت موجود پذیرش ظرفیت و به ترتیب اولویت نمره،  به تعدادب مربوطه باشد، یراساس ضرب

 شد.رش نخواهد یپذ یت اضافیرد و هیچگونه ظرفیپذیم

د، یرش، حدنصاب الزم را كسب نمایت پذیل ظرفیپس از تكمچنانچه داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران  : 7تذکر 

 رش نخواهد بود.یت پذیواجد اولو

ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  یالت برایجاد تسهیقانون ا یین نامه اجراییآ 10ماده  1طبق تبصره  : 8تذكر 

و به نسبت  1ب یك درس با ضریبعنوان نمره  ینمره رزمندگ ،یبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال یجیبس

 گردد.یاعمال  م و جبهه فرد محاسبه در مدت حضور

در  یموفق به كسب نمره قبول و ایثارگران ه رزمندگانیكنندگان سهمك از شركتیكه هر  یدر صورت : 9تذكر 

 محسوب خواهد شد. آزاده یسهم، ه آزاد گرددیسهم

صورت  ینظر گرفتن نمره رزمندگبدون در ،ه آزادیدر سهم و ایثارگران ه رزمندگانیسهم داوطلبانسنجش  : 10تذكر 

  رد.یپذیم

 جهادگران و رزمندگان ورود یبرا التیتسه جادیا قانون ییاجرا نامه نییآ 10ماده  2براساس تبصره  :11تذكر 

و قانون اصالح  رانیمحترم وز اتیه 18/2/1368مصوب  یبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال یجیبس داوطلب

 هینوبت با سهم كیبه بعد  1368كه از سال  یداوطلبان یاسالم یمجلس شورا 11/9/1371قانون مذكور مصوب 

رزمندگان و  هیز سهما مجدداند، حق استفاده شده رفتهیپذ ارشد یکارشناس یدر آزمونها ثارگرانیا و رزمندگان

  مقطع نخواهند داشت. نیدر ا را ثارگرانیا

ك یو  یك بار در دوره كاردانیه رزمندگان یبا استفاده از سهم 1368كه بعد از سال  یآن دسته از داوطلبانتبصره : 

 یهاماه حضور داوطلبانه در جبهه 18حداقل  یكه دارا یاند، در صورترفته شدهیوسته پذیناپ یبار در دوره كارشناس

 ند.یه رزمندگان شركت نماین آزمون با سهمیتوانند در ایه باطل باشند مینبرد حق عل

های تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :21تذکر 

، حق با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگرانروزانه )غیر شهریه پرداز(  دوره پذیرفته شدگان، 18/10/59مورخه 

های دوره ولی پذیرفته شدگان ندارند. های بعدی این مقطع راهای سالاستفاده مجدد از این سهمیه در آزمون

، در صورت انصراف از رشته قبولی، منحصرا  استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگرانبا  غیر روزانه )شهریه پرداز(

 باشند.های سال های بعدی این مقطع میدیگر مجاز به استفاده مجدد از این سهمیه در آزمون یک بار

، عدم قبولیو سهمیه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده از این تسهیالت داوطلب متقاضی قبولی  :31تذکر 

  باشد.میعدم استفاده از سهمیه به منزله 

 یلیالت تكمیتحص یورود یهانكه در آزمونیاعم از او ایثارگران ه رزمندگان یط سهمیداوطلبان واجد شرا :41 تذکر

 یا نكرده باشند برای( سنوات گذشته شركت كرده یتخصص یوسته داخل و دكتریارشد ناپ یكارشناس یها)دوره

 ند.یعمل نما این سهمیهحات ید طبق توضیبا سهمیهاین استفاده از 
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رزمندگان  :شامل) فرد رزمنده همسر و فرزندان -فرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در جبهه -5-2-1

 رزمنده فرد – (و فرزندان آنها ر، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، و همسیجیبس

 -مقاومت جبهه

كه براساس ماده  ، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلحیجیبس رزمندگان-الف-5-2-1

ورود رزمندگان و جهادگران  یالت برایجاد تسهیقانون ا یین نامه اجراییچهارگانه ماده مذكور در آ یو تبصره ها 1

 یماه متوال 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359خ یتار از یبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال یجیداوطلب بس

مراجعه الزم است ضمن  ،انده باطل حضور داشتهینبرد حق عل یهاجبهه یاتیا متناوب داوطلبانه در مناطق عملی

رزمنده  یروهاین یصرفا  برا" *نیمستضعف جیسازمان بسناجا، ودجا،  سپاه، مسلح )آجا، یروهاین یهاسازمانبه 

و و ایثارگران  ه رزمندگانیل فرم مخصوص استفاده از سهمینسبت به تكم، **و وزارت جهاد کشاورزی "(یجیبس

سپس کد، پس از دریافت و  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سهمیهمربوط به  یرقم 12 یریكد رهگ افتیدر

تا آمار و اطالعات آنان ند یخود اقدام نما یریه و كد رهگیآزمون نسبت به درج سهم ینترنتیدر تقاضانامه ثبت نام ا

  رد.یقرار گ یید نهایمورد تائمربوطه بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

آیین  1به ماده  5، مبنی بر الحاق تبصره 14/7/1400بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران به تاریخ  -ب-5-2-1

و موسسات آموزش ها نامه اجرایی قانون تسهیالت ورود برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه

مشروط   رزمندگان جبهه مقاومت، 13/3/68مورخ  177ت /40390، موضوع تصویب نامه  30/11/67عالی مصوب 

ها توانند از تسهیالت ورود به دانشگاهمی ،مسلح ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تایید ستاد کل نیروهای 6به حداقل 

 مند شوند. و موسسات آموزش عالی بهره

همانند سایر داوطلبان سهمیه رزمندگان از مراجع داوطلبان سهمیه رزمندگان جبهه مقاومت،  الزم است

رقمی، در فرم ثبت نام وارد کنند. در نهایت تاییدیه این افراد  12ذیربط اقدام نمایند و در صورت دریافت کد رهگیری 

مطابق جدول مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران از مراجع نهایی سازمان همانند سایر داوطلبان این سهمیه، 

 شود.به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال می ،ربطذی

: داوطلبان متقاضی سازمان بسیج مستضعفین جبهه مقاومت رزمندگان ورزمندگان سهمیه  متقاضیان *««

قانون برنامه پنجساله  90سهمیه بند"الف"ماده  و داوطلب بسیجی( )شخص رزمنده استفاده از سهمیه رزمندگان

ششم توسعه )همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجی(، الزم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه 

رقمی و  12و دریافت کد رهگیری  سراسرکشور(های محل تشکیل پرونده در شهرستان)نواحی مقاومت بسیج 

های از طریق سپاه آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نامی آزمون اقدام نمایند. درج آن در فرم ثبت نام اینترنت

استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال و پس از تجمیع اطالعات، برای تایید نهایی به مرکز سنجش آموزش 

رقمی  12گیری پزشکی ارسال خواهد شد. لذا از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای اخذ کد ره

 جدا  خودداری شود. 

های حضور در جبهه به جهت تایید گواهیالزم است  :وزارت جهاد کشاورزیه رزمندگان یسهم انیمتقاض **««

مدیریت امور اداری استان مربوطه و در صورت مسبوق به سابقه بودن در ستاد وزارت، به اداره کل به نشانی: 

رقمی اختصاصی داوطلبان وزارت  12ساختمان شهید آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیتقاطع ولی-تهران

  باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می 10بعالوه  55جهاد کشاورزی متشکل از پیش کد 

تأیید  ،اشتباه رهگیری کد اعالمدر صورت  است . بدیهیالزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید

، این سهمیه برای داوطلب ییعدم شناسابه دلیل سهمیه مربوطه از سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و 

 ها و موسسات آموزش عالیمتقاضیان این سهیه برای ورود به دانشگاه ییه نهایدییتات یدر نهاحذف خواهد شد. 

مسلح  یروهاینبرای متقاضیان ایثارگر ستاد كل ن.م یانسان یرویدفتر خدمات و طرح حكمت معاونت ن -الف  توسط
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به مركز سنجش رزمندگان  برایوزارت جهاد کشاورزی  -جمستضعفین سازمان بسیج  -ب  (ناجا، ودجا سپاه، آجا،)

 گردد.یارسال م یآموزش پزشك

ممکن است بر اساس نوع شود که توسط این سازمانها در اختیار داوطلبان داده میرقمی  12 یریكد رهگاین 

ثبت نام  یست برایبایذا داوطلبان مل. باشدو یا متغیر  ثابت ،هر آزمون و هر سال یبراسازمان یا ارگان مربوطه 

و د یجد یرقم 12 یریافت كد رهگیدر تایید یابه ه مربوطه نسبت یا ناحیربط یدر هر آزمون با مراجعه به سازمان ذ

های گذشته منجر به عدم تأیید سهمیه و حذف رهگیری دوره درج کدآزمون اقدام كنند.  یا تایید کد سال گذشته

 آن خواهد شد.

 شود.ین مییدفاع تع یعال یبراساس مصوبات شورا یاتیمناطق عمل : 1تبصره 

و مناطق عملیاتی جبهه  ا خدمت دریمدت حضور به استناد ابالغیات ستادکل نیروهای مسلح یک چهارم  : 2تبصره 

ن یو همچن گرددرسمی و کارکنان وظیفه، موظفی و سه چهارم آن داوطلبانه محسوب میسربازان و پاسداران 

ماهه  6ز طرح یو ن در جبهه ینظام یهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل یخدمت یهاتیتعهدات و مامور

 .شودینم یداوطلبانه تلق ، حضوریها و موسسات آموزش عالان دانشگاهیدانشجو

ه یسهم ج مشمول استفاده ازیمقاومت بس یهاگاهیپا یان عادیجیو بس یجیفعال بس یروهاین : 3تبصره 

 شوند.یرزمندگان نم

چنانچه عالوه بر ران یا یاسالم یمسلح جمهور یروهایفه نیو وظ یمانیآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پ -2-2-5

و  یاتیدر مناطق عملوسته یماه ناپ 9ا یوسته یماه پ 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359خ یاز تار یزان موظفیم

یروهای ستاد كل نباالترین مقام هریک از نیروهای مسلح ) یید نهاییتااند با ه باطل حضور داشتهیحق عل یهاجبهه

، وزارت دفاع و پشتیبانی اسالمی"آجا"ارتش جمهوری ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد كل  مسلح،

استفاده ه رزمندگان یاز سهمیامتتوانند از یم"ودجا"، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی"ناجا"(  یروهای مسلحن

 یضمن عالمت گذار عمل نموده و -5-2-1 طبق بند های تابعهپس از مراجعه به سازمانداوطلبان ل ین قبیند. اینما

  ند.کناقدام  هدر محل مربوط یریگیپ یرقم 12به درج كد  نسبت ،ثبت نام فرمدر  هیدر بند مربوط به سهم

جمهوری اسالمی و  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 90ماده طبق  -3-2-5

ماه حضور داوطلبانه در  6با حداقل جهادگر وزارت جهاد کشاورزی،  فرده و رزمندفرد : همسر و فرزند ،تبصره آن

فرزندان و همسر رزمندگان باشند. بعبارتی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می %5مشمول استفاده از سهمیه  جبهه

 یداراش ا همسری مادر یاكه پدر ی داوطلب یعنی)ور در جبهه را دارند مدت حض كه منحصرا   یثارگرانیبسیجی و ا

این افراد نیزجهت  .باشندمی %5 رزمندگان و ایثارگران هیمشمول استفاده از سهم ،(دباشیمدت حضور در جبهه م

 اقدام و در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند. -5-1-1 مندرج در بنددریافت کد رهگیری طبق روند 

 ،جانباز ،شاهد، آزاده فرزند و همسر: -جانباز- هآزاد شامل:)ایثارگرانجامعه هدف بنیاد شهید و امور -5-2-4

  (جاویداالثر

قانون جامع  70براساس ماده  ثارگرانید و امور ایاد شهیه جامعه هدف بنیاستفاده از سهم یمتقاضطلبان ه داویكل

 90و ماده ( 2قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ) 47و اصالحیه قانون مذکور ماده  خدمت رسانی به ایثارگران

 به منظور ،جمهوری اسالمی و تبصره آن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

گذاری در عالمتو  یژه كد ملیبو یاح اطالعات شناسنامهیاس ورود صحبر اس ، صرفا  ایثارگران هیاستفاده از سهم

اقدام نمایند و نیازی  در فرم ثبت نام مشخص نمودن نسبت با ایثارگر قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و

اد یبنو در صورت تایید  ندارند.کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ) پدر، مادر یا خود ایثارگر(  دریافت و یا ارائه به

  ، این سهمیه برای آنان اعمال خواهد شد.ثارگرانید و امور ایشه
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 1401اطالعات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران کارشناسی ارشد 

شود.مستقر در تهران ارسال می ارگان مربوطه  به تاییدکننده نهاییرقمی از شهرستان یا ناحیه مربوطه  12کد رهگیری   
باشد.قابل قبول نمی مجموعه، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکیمدارک ارسالی از توابع زیر به عبارتی    

 نهاییعنوان پست تاییدکننده 
)قابل قبول برای مرکز سنجش آموزش 

 پزشکی(

ظرفیت  نام ارگان
 سهمیه
 آزمون

حد 
 نصاب 

 ردیف ذینفع

مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

 )درج کد ملی در فرم ثبت نام) 
 امور ایثارگرانبنیاد شهید و 

25% 70% 

جانباز، فرزند و همسر جانباز 
و باالتر، آزادگان، فرزند و  25%

 همسر آزاده،
فرزند و همسرشهید و 

 مفقوداالثر

1 

5% 70% 

، ، فرزند و %25جانباز کمتر از 
، %25همسر جانباز کمتر از 

 آزادگان، فرزند و همسر آزاده،

فرزند و همسرشهید و 
 مفقوداالثر

2 

مدیرکل امور اداری وزارت جهاد 
 کشاورزی

رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 
 ثبت نام(

 وزارت جهاد کشاورزی
 جهادگررزمنده  80% 25%

3 

 جهادگر فرزند و همسر رزمنده   70% 5%
4 

معاون سرمایه انسانی سازمان 
 بسیج مستضعفین

رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 
 ثبت نام(

انقالب سپاه پاسداران 
 اسالمی

 )رزمنده داوطلب بسیجی(

 5 بسیجیرزمنده داوطلب  80% 25%

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده داوطلب 

 بسیجی

6 

معاون نیروی انسانی سپاه 
 پاسداران انقالب اسالمی

رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 
 ثبت نام(

 نیروهای مسلح
)سپاه پاسداران انقالب 

کادر و سرباز -اسالمی
 وظیفه(

 سپاهرزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%
7 

5% 70% 
رزمنده کادر و  فرزند و همسر
 سپاهسرباز وظیفه 

8 

معاون نیروی انسانی ارتش 
 جمهوری اسالمی ایران

رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 
 ثبت نام(

 نیروهای مسلح
 )ارتش جمهوری اسالمی(

 9 )آجا(رزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و 

 )آجا(سرباز وظیفه 

10 

معاون نیروی انسانی نیروی 
 انتظامی جمهوری اسالمی ایران

رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 
 ثبت نام(

 نیروهای مسلح
)نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی(

25% 80% 
رزمنده کادر و سرباز وظیفه 

 )ناجا(
11 

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و 

 )ناجا(سرباز وظیفه 

12 

مدیرکل عملیات نیروی انسانی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

 مسلح
رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 

 ثبت نام(

 نیروهای مسلح
)وزات دفاع و پشتیبانی 

 نیروهای مسلح(

25% 80% 
رزمنده کادر و سرباز وظیفه 

 )ودجا(
13 

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و 

 )ودجا(سرباز وظیفه 

14 

رئیس مرکز عملیات و خدمات 
نیروی انسانی ستاد کل نیروهای 

 مسلح
رقمی در فرم  12)درج کد رهگیری 

 ثبت نام(

 نیروهای مسلح
)ستاد کل نیروهای 

 مسلح(

25% 80% 
رزمنده کادر و سرباز وظیفه 

 )ن.م(
15 

5% 70% 
کادر و  فرزند و همسر رزمنده

 )ن.م(سرباز وظیفه

16 

 

  :مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیبومی ه یسهم -5-3

 تیظرف %30آن،  3ه ماده یو اصالح یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یون برقراربراساس قان

 یهادر رشته ،كشور)كالن منطقه(  قطب آمایشی 10 یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشك یهادانشگاه

ه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت یرش استفاده از سهمیط پذیان واجد شرایبه متقاضاز یمورد ن

دفترچه راهنما ن یه مندرجات ایت كلیبندی و با رعاها و در چهارچوب نظام سطحآموزشی، متناسب با نیاز استان

 /ط انتخاب رشتهیشراو  ازیمورد ن یهارشتهد. گیریه تعلق میسهماین  بهرش ینه پذیدر زم های بعدی،و اطالعیه

  .باشدیم ریز شرح به ،مربوطه یشیقطب آما یهامحل در دانشگاه
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این داوطلبان دقت نمایند به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا بایستی بر اساس شرایط فردی خود یا سهمیه آزاد یا 

  باشم" را انتخاب نمایند.رزمندگان را انتخاب کرده و در ادامه "قسمت متقاضی سهمیه بومی میسهمیه 

 هارشته ریهستند. سا هیسهم نیا از استفادهبه  مجاز ه،یسهم نیا یبرااعالم شده  یهارشته داوطلبان فقط

 .باشندینم هیسهم نیمجاز به انتخاب ا

گردد محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد در هنگام پذیرش، هیچ ارتباطی به دانشگاه محل اخذ تعهد تاکید می

های پذیرنده دانشجو اعالم شده را انتخاب تواند هر یک از دانشگاهندارد. داوطلب واجد شرایط سهمیه بومی، می

هد خود را بایستی در دانشگاهی که نموده و در صورت پذیرش ادامه تحصیل دهد ولی بعد از پایان تحصیل دوره تع

 متعهد خدمت سهمیه بومی شده، بگذراند.

 

 عدالت آموزشی برقراری سهمیه بومی قانون و محل تعهد هاجدول اسامی رشته
 1401کارشناسی ارشد سال آزمون 

 رشته ردیف
ظرفیت سهمیه 

 بومی
 استان

 محل تعهد خدمتی 
 دانشکده /دانشگاه 

 محل تعهد خدمتی

1 

 اپیدمیولوژي

 گیالن گیالن 1

 جهرم )خفر( فارس 1 2

 بوشهر بوشهر 1 3

4 
 اتاق عمل

 خوی آذربایجان غربی 1

 گیالن گیالن 1 5

 گیالن گیالن 1 ارتوز و پروتز 6

7 
 اقتصاد بهداشت

 گیالن گیالن 1

 بوشهر بوشهر 1 8

9 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 بوشهر بوشهر 1

 سراب آذربایجان شرقی 1 10

 جهرم )خفر( فارس 1 11

 گیالن گیالن 1 12

 گیالن گیالن 1 آموزش پزشكي 13

 گیالن گیالن 1 آموزش هوشبری 14

 گیالن گیالن 1 بهداشت پرتوها -بهداشت محیط  15

 گیالن گیالن 1 بهداشت و ايمني مواد غذايي 16

17 
 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

 بوشهر بوشهر 1

 گیالن گیالن 1 18

 سراب آذربایجان شرقی 1 بیوشیمي بالیني 19

20 

 پرستاري اورژانس

 زنجان زنجان 1

 گناباد خراسان رضوی 1 21

 گیالن گیالن 1 22

23 

 جراحي -پرستاري داخلي 

 سراب آذربایجان شرقی 1

 زنجان زنجان 1 24

 گناباد خراسان رضوی 1 25

26 
 سالمنديپرستاري 

 گناباد خراسان رضوی 1

 گیالن گیالن 1 27

 زنجان زنجان 1 پرستاري سالمت جامعه 28

 گیالن گیالن 1 پرستاري كودكان 29

30 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه

 09/09/98د م /5265/500بر اساس مجوز 
 شورای گسترش 275جلسه 

 -رایگان 3
نفر شهریه پرداز 1  

 زابل سیستان و بلوچستان

31 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه

 زنجان زنجان 1

 گناباد خراسان رضوی 1 32

 گیالن گیالن 1 33

34 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 گیالن گیالن 1

 خوی آذربایجان غربی 1 35

 گیالن گیالن 1 تغذیه بالینی 36

37 
 تكنولوژي گردش خون

 گیالن گیالن 1

 بیرجند خراسان جنوبی 1 38

 گیالن گیالن 1 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 39

 گیالن گیالن 1 ژورنالیسم پزشکی 40

 جهرم )خفر( فارس 1 سالمت سالمندی 41

 گیالن گیالن 1 شنوائي شناسي 42
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 عدالت آموزشی برقراری سهمیه بومی قانون و محل تعهد هاجدول اسامی رشته

 1401کارشناسی ارشد سال آزمون 

 رشته ردیف
ظرفیت سهمیه 

 بومی
 استان

 محل تعهد خدمتی 
 دانشکده /دانشگاه 

 محل تعهد خدمتی

 اصفهان اصفهان 1 علوم بهداشتي در تغذيه 43

 گیالن گیالن 1 علوم تغذيه 44

 سراب شرقیآذربایجان  1 علوم و صنايع غذائي 45

 گیالن گیالن 1 فناوري اطالعات سالمت 46

 گیالن گیالن 1 فیزيوتراپي 47

 گیالن گیالن 1 كاردرماني 48

 گیالن گیالن 1 گفتار درماني 49

50 
 مامايي

 گناباد خراسان رضوی 1

 بوشهر بوشهر 1 51

 گیالن گیالن 1 مددكاري اجتماعي 52

 بوشهر بوشهر 1 مديريت خدمات بهداشتي درماني 53

اي و ایمنی مهندسي بهداشت حرفه 54
 کار

 گیالن گیالن 1

 بوشهر بوشهر 1 55

56 

 مهندسي بهداشت محیط

 گیالن گیالن 1

 جهرم )خفر( فارس 1 57

 گیالن گیالن 1 58

59 
مديريت  -مهندسي بهداشت محیط 

 پسماند
 گیالن گیالن 1

 اصفهان اصفهان 1 مهندسي پزشكي )بیوالكتريك( 60

 اصفهان اصفهان 1 مهندسي پزشكي)زيست مواد( 61

 سراب آذربایجان شرقی 1 میكروب شناسي پزشکی 62

 گیالن گیالن شهریه پرداز 1 يادگیري الكترونیكي در علوم پزشكي 63

 

 

 ه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی:یط استفاده از سهمیشرا -5-3-1

بومی فرد  مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت،بر اساس  -5-3-1-1

 گردد که واجد حداقل یکی از شرایط ذیل باشد. به داوطلبی اطالق می

متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیالت  -الف-5-3-1-1

فرم بومی تکمیل باشتتد. )گذرانده را )اعم از متوالی یا متناوب( در یکی از شتتهرهای حوزه دانشتتگاه مورد تقاضتتا 

 (مخصوص مقاطع تحصیلی

ر یکی از شتتتهرهای حوزه ، دمتوالی یا متناوباعم از متقاضتتتی حداقل ستتته مقطع تحصتتتیلی را  -ب -5-3-1-1

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

 ستتال 5در استتتان مورد نظر بوده و همچنین فرد ، محل تولد یکی از والدین و یا همستتر متقاضتتی -ج-5-3-1-1

تکمیل ) داشته باشد.اقامت  ،حوزه دانشگاه مورد تقاضادر یکی از شهرهای  ،منتهی به سال برگزاری آزمون اخیر

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

 (. سال اقامت داوطلب در آن استان 5اسکن شناسنامه والدین یا همسر و مدرکی دال بر  به همراه ذیصالح

های فرم استشهاد محلی مشتمل بر آدرس با قید استان، شهر، خیابان، کوچه، پالک، بخشی کلیه بایستمی

ضای  سکونت با ام ستی و زمان  شهر  4کدپ شورای  ضای کالنتری و یا  صات و ام نفر از اهالی محل با ذکر مشخ

 های گذشته مورد قبول نمی باشد.لمحل تعهد تکمیل شود و استشهاد محلی سا

ضا و  برایپذیرش در سهمیه مذکور با رعایت سقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم  -5-3-1-2 شته مورد تقا ر

های مربوطه شورای گسترش و دبیرخانهدبیرخانه بندی اعالم شده از سوی ها در چارچوب نظام سطحنیاز استان

 محل اعالم خواهد شد.  /متعاقبا در هنگام انتخاب رشته وخواهد بود. 
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شی، به هیچ  -5-3-1-3 ضوع قانون برقراری عدالت آموز سهمیه مناطق محروم مو ستفاده از  پس از قبولی با ا

 باشد.عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نمی

شته و انتقال پذییتغ -5-3-1-4 سهمرفتهیر ر ضوع قانون برقرارییشدگان  شی  ه مناطق محروم مو عدالت آموز

 ممنوع است.

 

  : تعهدات -5-3-2

ستفاده از مزارفتهیاز پذ-5-3-2-1 ضوع قانون برقراری عدالت آموزشی یسهم یایشدگان با ا ه مناطق محروم مو

گردد و این تعهد قابل خرید یا یاخذ م خاصزان ستتته برابر مدت آموزش تعهدیبه مجهت پوشتتتش مناطق محروم، 

شتتتتود و این به واقع دانشتتتتجوی بومی برای ارائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب میدر باشتتتتد.جایی نمیجابه

 مفهوم الزام برای ایجاد رابطه استخدامی نیست.

ستفاده از مزایپذ-5-3-2-2 شدگان با ا شی، یسهم یایرفته  ضوع قانون برقراری عدالت آموز ه مناطق محروم مو

تخصتتتصتتتی مرتبط با ت یود، فعالن شتتتده خییازمند تعیا نیل فقط در حوزه مناطق محروم و یپس از فراغت از تحصتتت

ان یخود را تا پا یلیدر رشته تحص یت تخصصیخواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالرشته خود را 

 دوره تعهدات ندارند.

باشد و یاین گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز م یلیارائه مدرك فارغ التحص -5-3-2-3

محل ارائه خدمات ی ه حستتاب از دانشتتگاه علوم پزشتتكیان زمان تعهدات و ارائه تستتویرفته شتتدگان مذکور تا پایپذ

 ر مناطق كشور را ندارند.یدر سا یامكان ارائه خدمات تخصص

ر یاز مدت زمان تعهدات امكانپذ یمیحداقل ن یباالتر پس از ط یآموزشتتتتل در مقاطع یادامه تحصتتتت-5-3-2-4

 باشد.یر محل تعهدات ممنوع مییباشد. انتقال و تغیم

 یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یون برقراربراساس قانپذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل،  -5-3-2-5

 خواهد بود. آن 3ه ماده یو اصالح یاسالم

ق سایت مرکز سنجش یاز طر ،همراه سایر مدارک مقرر زمانبایست در می طی فرمهای مربوطهه مستندات یكل

 ارسال گردد.

 

 :یضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارج -ب -6

 یگروه پزشك یهاوسته رشتهیارشد ناپ یدوره كارشناس متقاضی شرکت در آزمون ورودی یاتباع خارج

د دارای یبا ،ط عمومی و اختصاصی آزمونیشرا داشتن ( عالوه بر1401-1402 یلی)سال تحص 1401سال 

 ،رشیو نحوه پذ ضوابط شركت در آزمون ،طیشرا در رابطه باست یباینام مبل از ثبتقو  ز باشندیر نیط زیشرا

 .ندینام اقدام نمااطالعات الزم را كسب و سپس نسبت به ثبت

های بعدی مرکز و همچنین ، اطالعیهزمونآ یمندرجات دفترچه راهنماق یعه دقملزم به مطال متقاضیان-6-1

بر  یمبن یچ عذریط مندرج در دفترچه هیدر صورت عدم احراز شرا و باشندمی رعایت ضوابط و مقررات پذیرش

آنان  یبرا ی، حقیست. در صورت قبولیرفته نیپذ ها و قوانین مربوطها، اطالعیهدفترچهعدم اطالع از مفاد 

 رش آنان لغو خواهد شد. یجاد نشده و پذیا

فقط اتباع خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و شرکت در -6-2

های کارشناسی ارشد ناپیوسته بوده و درصورت شرکت اتباع خارجی مقیم سایر کشورها، پذیرش آزمون دوره

  گردد. آنان کان لم یکن تلقی می
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همانند داوطلبان داوطلبان  .باشدیران بطور آزاد بالمانع میم در ج.ا.ایمق یرانیر ایه داوطلبان غیشركت كل-6-3

شرایط –ب-14-1و  شرایط اختصاصی–ب-12-1 بر اساس بندهای ینمره حدنصاب قبول موظف به كسبعادی 

الزم است جهت مجوز ادامه  ،اندکه در مقطع قبل بورس وزارت متبوع بوده یانیخصوص دانشجو در اختصاصی

تحصیل از مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه جهت شرکت در آزمون اخذ نمایند و به هنگام قبولی به دانشگاه 

 محل تحصیل ارائه دهند.

در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی منوط به احراز صالحیت علمی و عمومی ثبت نام   -6-4

امانه متمرکز ثبت نام و استعالم اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسالمی ایران" س آنان از طریق"

  باشد:و درصورت داشتن یکی از مدارک اقامتی زیر می

 اقامت معتبر.پروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -1-4-6

ه یدییران )تایا یاسالم یجمهور یانتظام یرویاسی معتبر صادره از نیس یدارا بودن دفترچه پناهندگ 6-2-4

 است(. ین.ا. در مورد اصالت و اعتبار آن ضرور

  دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. -3-4-6

کارت هویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره کل امور اتباع و  -4-4-6

 مهاجرین خارجی وزارت کشور.

ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان آزمون منوط به اخذ ، 3-4-6و  2-4-6به استثنای مشمولین بندهای  -5-4-6

روادید و اقامت تحصیلی است. بدیهی است درصورت احراز صالحیت علمی و عمومی دارندگان دفترچه 

وط به بررسی و تایید اصالت و اعتبار مدارک اقامتی ها منپناهندگی و دفترچه اقامت ویژه، ثبت نام قطعی آن

 باشد. آنان توسط شعبه امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه منتخب استان می

  آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. -6-4-6

  عدم اعتیادبه مواد مخدر.وهای عفونی و واگیرداربرعدم ابتالبه بیماریبودن ارائه گواهی معتبر مبنی دارا-7-4-6
اتباع خارجی متقاضی تحصیل باید واجد شرایط قانونی بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط و  -6-5

آنان مقررات پذیرش انتخاب نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصیل 

 آید. ممانعت به عمل می

های واقع در مناطق ممنوعه تردد و های واقع در مراکز استانداوطلبان غیر ایرانی به استثنای دانشگاه -6-6

 یلیتحص یهادر رشته های مذکورهای استانمجاز به انتخاب رشته در سایر شهرستان اسکان اتباع خارجی،

در صورت انتخاب د. نباشی( نم6جدول شماره) واقع در مناطق ممنوعه یها و موسسات آموزش عالدانشگاه

 یكن تلقیلم  كان آزمون ورودی همان سالدر  رش داوطلبیپذ ،ن مناطقیآنان در ا یمناطق ممنوعه و قبول

ها از پذیرش این و دانشگاهچ عنوان مقدورنبوده یمناطق مجاز به ه یهاشتهرجهت  یامكان بررس گردد ویم

 .دیآیل آنان ممانعت به عمل میاز ثبت نام و تحصو  از متقاضیان معذورخواهند بوددسته 

صادره از سوی پلیس « دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه»تبصره: آن دسته از اتباع غیر ایرانی که دارای 

ونت در باشند، محدودیتی برای تردد و یا سکمهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران می

 هیچیک از شهرها و یا مناطق کشور ندارند. 

جمهوری اسالمی ایران به استثنای همسر و فرزندان دانشجو تعهدی درخصوص صدور پروانه اقامت  -7-6

 برای سایر اعضا خانواده دانشجو ندارد.
 یموزشآ یدر واحدها یر موسسات آموزش عالل دیران شاغل به تحصیر ایل همزمان اتباع غیتحص -8-6

ه، آموزش ی)ص( العالمی، مركز جامعه المصطفیكاربرد یام نور، جامع علمی، پیآزاد اسالم یدانشگاهها

 ممنوع است .  یر موسسات آموزش عالیت)ع( و سایاهل ب یعال
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تبصره : در هر موقع از تحصیل که دانشگاه متوجه همزمانی تحصیل اتباع غیر ایرانی شود قبولی دانشجو کان 

 تلقی و وی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.لم یکن 

 توانند به عنوان دانشجویان بین الملل در این آزمون شرکت نمایند. نمی ،متقاضیان دارای تابعیت دوگانه -9-6

دانشجویان غیر ایرانی انصرافی و اخراجی جهت دریافت ریز نمرات و واحدهای گذرانده و مدرک  -10-6

 باشند. قطعی میتحصیلی ملزم به خروج 

اتباع خارجی متقاضی تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع  -11-6

 باشد. تحصیلی ممنوع می

 یلیمدرك تحص یآزمون محرز گردد كه دانشجو دارا یورود یرانیر ایشدگان غرفتهیل پذین تحصیچنانچه درح

رفته شده است از یپذ یكرارت یلین آزمون در مقطع تحصیارشد بوده و مجددا  با شركت در ا یكارشناس

ن خصوص ملزم به اخذ یل در ایگردد. دانشگاه محل تحصیممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب مل یتحص

  .باشد یه میرش و ثبت نام اولیتعهد از دانشجو در مرحله پذ

 ییو دانشجو یتابع ضوابط و مقررات آموزش یرانیشدگان ارفتهیهمانند پذ هرفته شدیپذاتباع خارجی  -12-6

  .خود خواهند بود یمحل قبول یموزش عالآدانشگاهها و موسسات 

ران شود یا یاسالم یجمهور یبرا یجاد تعهداتیكه منجر به ای یهادر رشته غیر ایرانیرش اتباع یپذ -6-31

  .دا  ممنوع استیخاص و حساس اك یاه( و رشتهی)از جمله تعهدات استخدام

شدگان غیر ایرانی ثبت نام های علوم پزشکی ملزم به ارسال لیست اسامی و آمار پذیرفتهدانشگاه -14-6

سال نیمآموختگان در هرورسیه و نیز دانشهای بورسیه، غیر بشده قطعی و مشغول به تحصیل اعم از ورودی

 باشند. ازمان اموردانشجویان میسکنسولی جامعه دانشگاهیان غیرایرانی در تحصیلی به اداره  امور

را انتخاب ننموده  یرانیر اینه اتباع غیدر هنگام ثبت نام در آزمون گزنهایی، شدگان رفتهیچنانچه پذ -15-6

 گردد. یرش آنان لغو میباشند پذ

جمه رسمی انگلیسی دوره به زبان فارسی یا تر هایارائه گواهی معتبر مبنی بر توانایی پرداخت هزینه -16-6

صالح ایران رسیده سایر مراجع ذی یا های جمهوری اسالمی ایران درخارج ازکشورنمایندگیآن که به تایید

 باشد. 

موظف به پرداخت شهریه تحصیلی براساس (، هارشتهه یآزمون )در كل یرانیر ایشدگان غرفتهیه پذیكل -17-6

آموزشی وزارت بهداشت و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل می باشند مصوبات معاونت 

 لذا در صورت هر گونه سوال از طریق دانشگاه مربوطه استعالم و پیگیری گردد.

 د. یه اقدام نمایه نسبت به ثبت نام اولیكامل از شهر یبا آگاه ،ش از ثبت نام در آزمونیپ داوطلب الزم است

های عمومی از طریق دانشگاه محل پذیرش نهایی داوطلب غیر ایرانی منوط به استعالم صالحیت -18-6

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

 گردد.تلقی می

های مختلف ها و مقاطع و دورهها و موسسات آموزش عالی در رشتهکلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه -19-6

 باشند. سازمان امور دانشجویان، می 31/4/1394- 37036/4تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه 

حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در  -20-6

 3اند، های تحصیالت تکمیلی پذیرفته شدهرهچهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دو

 باشد. سال می
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 : ه ا...یبق یرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكیضوابط مربوط به پذ -ب -7
بر اساس اعالم ه ا... )عج( یبق یدانشگاه علوم پزشك های مورد پذیرشرشتهركت در ش یداوطلبان متقاض یتمام

 (وزارت دفاع –یانتظام یروین –ارتش –سپاه پاسدارانمسلح ) یروهاین یست عضو رسمیبایمآن دانشگاه، 

دانشگاه ن یامجاز به شركت و انتخاب  ،از محل خدمتو مجوز شركت در آزمون ت یعضو یباشند و با ارائه گواه

  ندارد.کارشناسی ارشد ضمنا  این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان باشند. یم

 رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه. ءسپاه: اعضا

 رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه. ءارتش: اعضا

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

 و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه مجوز آزمون از رده خدمتی مربوطه.  رسمی وزارت دفاع ءوزارت دفاع: اعضا

ه مکتوب )مجوز( از یگان خدمتی مربوطه یبسیار مهم: ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان این دانشگاه، منوط به تایدی

  باشد.سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده میو با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی با 

 چندو به تعداد  یت نمره مرحله علمیب اولویط به ترتین شرایواجد یند اسامیدقت نما یداوطلبان متقاض تذکر:

اعالم خواهد شد.  یت مركز سنجش آموزش پزشكیسا  قیاز طر هر رشته آن دانشگاه، یرش برایت پذیظرف برابر

 ییمراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نها یو ط یعموم یهاتیصالح یانجام بررسن افراد پس از یا

  باشد.ینم یا قبولیرش و یت پذین افراد به منزله كسب اولویا یح است معرفیواقع خواهند شد. الزم به توض

سهمیه خود یکی از دو این داوطلبان دقت نمایند به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا بایستی بر اساس شرایط فردی 

دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...  متقاضی تحصیل در"قسمت دگان را انتخاب کرده و در ادامه آزاد یا سهمیه رزمن

 باشم" را انتخاب نمایند.می

معاونت  –ینصرتد یكوچه شه -جنوبی ییخ بهایابان شیخ -ابان مالصدرایخ -دان ونكیم -آدرس دانشگاه: تهران

 دانشگاه ع.پ. بقیه هللا  – یآموزش

  87555131- 87555477 :تلفن-www.bmsu.ac.ir:  ینترنتیآدرس ا

 

 : ارتش یرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكیضوابط مربوط به پذ -ب -8
بر اساس اعالم آن  ،ارتش یدانشگاه علوم پزشك های مورد پذیرشرشتهدر شركت  یداوطلبان متقاض یتمام

 . دارای شرایط زیر باشند ستیبایم، دانشگاه

سهمیه  یکی از دواین داوطلبان دقت نمایند به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا بایستی بر اساس شرایط فردی خود 

 ارتشدانشگاه علوم پزشكی  متقاضی تحصیل در"آزاد یا سهمیه رزمندگان را انتخاب کرده و در ادامه قسمت 

 باشم" را انتخاب نمایند.می

 :یعموم طیشرا -8-1 

 وزارت دفاع( -نیروی انتظامی -سدارانسپاه پا - ارتش ج.ا.ا ) مسلح یروهاین یرسمپرسنل  -8-1-1

 یت از خدمت دولتیت به محرومیعدم محكوم -8-1-2

 یاسیس یهابه احزاب و گروه یا وابستگیت و یعدم سابقه عضو -8-1-3

 مخدر اد به موادیاعت و عدم یت به فساد اخالقیعدم معروف -8-1-4

 صالحیاعالم مراجع ذ برابر یفرینه كیشینداشتن سوء پ -8-1-5

ن یقوان ابرا اخراج بریدرصورت استعفا و  یآموزش یهادوره یهانهیبر پرداخت هز یمبن یسپردن تعهد كاف -8-1-6

 ا ارتش ج .ا .

 .راه تحقق اهداف آن در یفداكار یران و آمادگیا یاسالم یو نظام جمهور یقالب اسالممان به انیا -8-1-7

 . رانیا یاسالم یه انقالب و نظام جمهوریاز اقدام عل یت ناشیعدم محكوم -8-1-8
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 :یط اختصاصیشرا -8-2

اداره بهداشت و  و نیروی انسانیل از یدرصورت داشتن مجوز ادامه تحص مجاز یهادانش آموختگان رشته -8-2-1

 .ندیارشد شركت نما یكارشناستوانند در آزمون یم یمحل خدمت یرویدرمان ن

-اورژانس( جهت رشته --ICU- NICUهای ویژه )سال سابقه کار با مدرک کارشناسی، در بخش 2داشتن  -8-2-2

های ویژه که به تایید معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی های پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت

  آجا رسیده باشد، الزامی است.

  باشد.یارتش م .پ.نشگاه عد دایو تائ همربوط یروین یشركت در آزمون منوط به هماهنگ یصدورمجوزبرا -8-2-3

 20 حداکثر و سال 10 حداقل ،یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته در شدگان رفتهیپذ یخدمت سن -4-2-8

 .باشد سال

 .  نباشد سال 18 از باالتر ینیبال یروانشناس رشته در شدگان رفتهیپذ یخدمت سن -8-2-5

مرحله مصاحبه برای این رشته ند یدقت نمااین دانشگاه  رشته روانشناسی بالینی یمتقاضداوطلبان  -6-2-8

ت یظرف برابر چندو به تعداد  یت نمره مرحله علمیب اولویبه ترت یاسامدر دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. لذا 

ن افراد پس از انجام یاعالم خواهد شد. ا یمركز سنجش آموزش پزشكت یق سایاز طر رش آن دانشگاه،یپذ

واقع خواهند  ییمراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نها یو ط یعموم یهاتیصالح یمصاحبه و بررس

  باشد.ینم یا قبولیرش و یت پذین افراد به منزله كسب اولویا یح است معرفیشد. الزم به توض

ی پذیرفته شدگان این دانشگاه منوط به تاییدیه مکتوب )مجوز( از یگان خدمتی مربوطه و با ثبت نام نهای-7-2-8

 باشد.پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می

 باشد.اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-8-2-8

 باشد.یم خص داوطلبش برعهده یآموزش یهانهیه هزیبوده و كل یر شبانه روزیغ ل در دانشگاهیتحص-9-2-8

 باشد.یم یارشد الزام یمقاطع كارشناس یبرا یلیتحص ت(یانتساب )مامور-10-2-8

  .ندارد ، ایاب و ذهاب و اسکاندر قبال خوابگاه یتعهدهیچگونه انشگاه د-11-2-8

 -امام رضا)ع( 501مارستان یجنب ب -ابان سرهنگ اعتمادزادهیخ -یغرب یفاطمابان یخ -آدرس دانشگاه: تهران

  86096350-6شماره تماس-  www.ajaums.ac.ir:   ینترنتیآدرس ا -یآموزش معاونت-3طبقه  -یساختمان مركز

 

 : رش دانشجو در دانشگاه شاهدیضوابط مربوط به پذ -ب -9
جهت كسب اطالعات الزم در رابطه  ،شاهد یدانشگاه علوم پزشك های مورد پذیرشرشتهدر  یمتقاضداوطلبان 

ط ین شرایواجد یاسامند یدقت نما یند. ضمنا  داوطلبان متقاضیآن مراجعه نما ینترنتیدرس اآن دانشگاه به یبا ا

ت یق سایاز طر ،هر رشته آن دانشگاه یبرارش یت پذیظرف برابر چندبه تعداد و  یت نمره مرحله علمیب اولویبه ترت

 یعموم یهاتیصالح یو بررس ن افراد پس از انجام مصاحبهیخواهد شد. ا اعالم یآموزش پزشك مركز سنجش

افراد ن یا یح است معرفیالزم به توض واقع خواهند شد. ییمراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نها یط و

 باشد.ینم یقبولا یرش و یت پذیبه منزله كسب اولو

 باشد:بر اساس اعالم آن دانشگاه، شرایط زیر الزامی میضمنا  

 به احكام ین اسالم و التزام عملین مبیاعتقاد به د -9-1

 یو قانون اساس یاسالم یه، نظام جمهوریت فقیبه وال یاعتقاد و التزام عمل -9-2

 یر قانونیغ یاز احزاب و سازمانها و گروهها ی، هواداریالتیتشك یعدم سابقه وابستگ -9-3

 موثر یفریت كینداشتن سابقه محكوم -9-4

 كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه یبندیپا -9-5

 یبرا به چادر یعتقاد و التزام عملا) رعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمی برای خواهران و برادران -9-6

 (است ضروریخواهران 

http://www.ajaums.ac.ir/
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واحد  یالزم از سو یان دوره و احراز موارد فوق بررسیمتقاض یعموم یهاتیاست در خصوص صالح یهیبد

 خواهد بود. واحد مذکورد ییمنوط به تا ییرش نهایرفته و پذیدانشگاه صورت پذهای عمومی بررسی صالحیت

شود. به واگذار می خوابگاه دانشجویی مجردی به کلیه دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بهای مصوب، -9-7

ت و تاییدیه کمیته اسکان، با اخذ اجاره اپرداز، شاغل و بورسیه در صورت داشتن ظرفیت و امکاندانشجویان شهریه

 شود.بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی واگذار می

حرم مطهرحضرت امام  یروروبه -( قم آزاد راه تهران، یابتداابتدای بزرگراه خلیج فارس )-تهراندانشگاه:  آدرس

 -ساختمان مرکزی  -دانشگاه شاهد -)ره( ینیخم

 www.shahed.ac.ir:   ینترنتیآدرس ا 

 

 ت مدرس:یدانشگاه ترب دانشکده علوم پزشکیرش دانشجو در یضوابط مربوط به پذ -ب-10
ق وزارت بهداشت، دقت یت مدرس از طریدانشگاه ترب مورد پذیرشهای رشته ل دریادامه تحص یداوطلبان متقاض

شود. یاجرا مرش دانشجو یجهت پذآن دانشگاه  یه مراحل برایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كلینما

شود قبل از انتخاب محل یه میباشد. لذا توصین آن دانشگاه میتابع قوان یلیه ضوابط تحصیرش كلیپس از پذ

  د.یقات الزم بعمل آیتحق ل دقت ویتحص

 مراجعه شود. www.modares.ac.ir:  ت دانشگاه یشتر در خصوص ضوابط به سایكسب اطالعات ب یبرا 

  ت مدرسیدانشگاه ترب -چمران و جالل آل احمد یهاتقاطع بزرگراه –تهران  آدرس:

 

 )با شهریه( : یرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمیضوابط مربوط به پذ -ب -11
 یق آزمون كارشناسیرش از طریمورد پذ یهارشته یبرا یل در دانشگاه آزاد اسالمیادامه تحص یداوطلبان متقاض

رش دانشجو در یپذه مراحل یبه آزمون وزارت بهداشت در كلند ضوابط مربوط یدقت نما ،ارشد وزارت بهداشت

رش یشود. پس از پذیاجرا م رند،یپذیق آزمون وزارت بهداشت دانشجو میكه از طر ن دانشگاهیمختلف ا یواحدها

شود قبل از یه میباشد. لذا توصین آن دانشگاه میتابع قوان ل(ینه دوره تحصی)از جمله هز یلیه ضوابط تحصیكل

  د.یبعمل آاز آن دانشگاه قات الزم یتحق ل دقت ویانتخاب محل تحص

 

  های علوم پزشکیدانشگاهخودگردان  پردیسپرداز های شهریهدورهپذیرش در  -ب -21
  :دیتوجه نما یعلوم پزشك یهادانشگاهخودگردان  پردیس پردازهای شهریهدوره ل دریتحص یداوطلب متقاض

-دانشگاه مشترک امنا اتیه توسط آن مبلغو  باشدها بصورت پرداخت شهریه میدانشگاهدر این تحصیل  -1-12

 داوطلبان جهت كسب اطالعات .گرددیم اضافه %10 ساالنه مربوطه هیشهر و شودیم نییتع یپزشک علوم یها

 ند.یمراجعه نما آن ینترنتیسامانه ا ایو  به دانشگاه مربوطه دیبا هیشهر مبلغ درخصوص

  .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت رشته مورد نظر  یست در آزمون ورودیبایمداوطلب  -2-12

  .شودانتخاب  هادانشگاهن یا محلرشته ،لیهنگام انتخاب محل تحصست یبایم ،در صورت مجاز شدن -3-12

ها ن دانشگاهیا یكیالكترونگاه یبه آدرس پا و هزینه تحصیلضوابط ، طیجهت كسب اطالعات الزم از شرا -4-12

، یلیتحص یهانهین هزیتام یان برایاز دانشجومسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه یدر هر ن .شودمراجعه 

   باشد.لذا داوطلب موظف به پرداخت شهریه و رعایت تعهدات مالی میگردد. یافت مینه دریهز

ل یار تشكیاخت ت اعالم شده باشد،یدرصد ظرف 50كمتر از ج یپس از اعالم نتا یات رشتهیكه ظرف یدرصورت -5-12

تواند مجددا  در آزمون یداوطلب م ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.یبه عهده دانشگاه برگزار كننده م و دوره كالس

   د.یشركت نمابعدی سال 

 

http://www.shahed.ac.ir/
file:///E:/Pc/Asadbarghi/azmoon/Arshd/Arshad-99/www.modares.ac.ir
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 درخشان : یه استعدادهایاستفاده از سهم یضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -ب -31
درخشان وزارت بهداشت، درمان و  یل استعدادهایالت ادامه تحصین نامه تسهیاستفاده از آئ یداوطلبان متقاض

تسهیل تحصیل دانشجویان  نامهنییآ ست پس از مطالعهیبای، میورود بدون آزمونو  با آزمون یآموزش پزشك

شورای هدایت  30/10/97مصوب استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به کلیه  26/6/99 -د/1856/101و ابالغ شده طی نامه مندرج در سامانه زیر  استعداد درخشان وزارت بهداشت

 یهادستورالعملو  هاهیاطالع مطابق با ط الزمیاحراز شرادرصورت  ،های علوم پزشکی(دانشگاهها و دانشکده

  ند.یاقدام نما ن مركزیا یبعد

 ن نامه: ییمطالعه آدریافت و جهت دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان ت میسا

https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/459/doc/Ayeen_EdameTahsil99.pdf 

و  هاالتحصیالن دانشگاهآیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ 1طبق ماده  بسیار مهم:

که طبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت دانشکده

-ها و دانشکدهداوطلبان دانشگاه واجد شرایط استفاده از این آیین نامه هستند.، کنندمقررات این وزارت عمل می

تا 1های ردیفخود را صحیح و بر اساس محل تحصیل دوره کارشناسی بایست دانشگاه های علوم پزشکی می

 نیا از استفاده به مجاز متعاقبا   ،لیتحص محل دانشگاه اشتباه انتخابصورت  رد انتخاب کنند. 4جدول شماره از  65

 .شد نخواهند هیسهم

که در صورتینامه همین آیین -8-3بر اساس بند  ،دانشگاه آزاد اسالمیهای گروه پزشکی التحصیالن رشتهفارغ 

سایر شرایط رتبه کسب نموده باشند، با رعایت )شرایط با آزمون( مذکور  آیین نامه 3ی  ماده -ز-ه-های جطبق بند

 مند شوند. بهره 3توانند از تسهیالت ماده آیین نامه می

بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی می واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  با آزمونان یمتقاض -13-1

 .ندینما افتیدر را نام ثبت یریرهگ کداده و در آزمون را انجام دثبت نام  های تعیین شده،زمانشرکت در آزمون طی 

 هستند. یجار آزموناستعداد درخشان  تیظرف بر مازاد هیسهمبازه زمانی زیر مجاز به استفاده از آموختگان دانش

 که نامه نییآ بند 3 مادهط -2 تبصره به توجه با – 31/6/1401ت یلغا 1/6/99 تاریخ ازآموختگان دانش: با آزمون الف 

 هیسهم نیاستفاده از ا یبراآخر  مسالیو معدل ن باشدیم برتر %10 محاسبه یمبنا مسالین 7 معدل نیانگیم

-یم 31/6/1401 تا یعاد داوطلبان همانند ان،یمتقاض نیا لیتحص از فراغت زمان ثرحداکلذا  شود،ینم محسوب

 .باشد

  31/5/1401ت یلغا 1/6/1400تاریخ از آموختگان دانشبدون آزمون : -ب

 .بود خواهند هیسهم نیاستفاده از ا بهمجاز  1402آزمون سال  یو بعد از آن، برا 1/6/1401 خیاز تار النیالتحصفارغ

 اعالم یهاخیتار دربایست واجد شرایط، می یبدون آزمون ورودو  آزمونبا استعداد درخشان ان یمتقاض -13-2

 به آدرس:  وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ،یبعد یهاهیاطالع و یبندزمان جدول طبق شده

ثبت نام استعداد  ،شده و با وارد نمودن کد رهگیری ثبت نام آزمون sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/  / 401

 ثبت مهلت افتنی انیپا و دم ثبت نام مرحله استعداد درخشانانجام دهند. بدیهی است در صورت ع زیندرخشان را 

و اقدامی از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی  باشدمسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب می ،سامانه در نام

  میسر نخواهد بود.

https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/459/doc/Ayeen_EdameTahsil99.pdf
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زمان تعیین -1مرحله :  پس از ثبت نام هر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط ان یمتقاض-13-3

 هیاطالع یط آن زمان کهدرخشان  استعدادمخصوص ثبت نام  -2و  آزمون یعاد طیشرامخصوص شده برای ثبت نام 

-، می (مخصوص  استعداد درخشان 2-13)مطابق بند  شد خواهد اعالم 1/3/401خیبه تار آزمون به مربوط موارد

 ، با کد رهگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دهند.بایست در زمان مقرر همزمان با سایر داوطلبان عادی

، موجب خواهد درخشان استعداد نام ثبت ونام آزمون  ثبتدر هردو مرحله متقاضیان ثبت نام بدیهی است عدم 

و درنتیجه مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص  هگرفتنشد معرفی داوطلب از مرکز سنجش به دانشگاه صورت 

 میسر نخواهد بود.نیز در این رابطه  اقدامیمتعاقبا    .استعداد درخشان نشوند

ثبت جهت نیز همانند سایر داوطلبان عادی، مه استعداد درخشان یط استفاده از سهیان واجد شرایمتقاض -13-4

رزمندگان و  -سهمیه آزاد ب -سهمیه الف 2یکی از  ی خودبایست بر اساس شرایط فردشرکت در آزمون مینام و 

انتخاب  توانندیم زینمناطق محروم را بومی سهمیه  یمتقاض قسمتو در صورت تمایل ( %5و  %25ایثارگران)

 نمایند

انشگاه محل تحصیل دوره تایید د معرفی و تنها در صورت )اضافه بر ظرفیت پذیرش( درخشانسهمیه استعداد 

   اعمال خواهد شد.کارشناسی در زمان مقرر، 

( ندینمایكه در آزمون شركت م) بدون آزمونمه استعداد درخشان یط استفاده از سهیان واجد شرایمتقاض -13-5

ه یدر سهم یط عادیشرا یبرا، )اضافه بر ظرفیت پذیرش( استعداد درخشان سهمیهعالوه بر د کنندقت  ،با آزمونو 

ر یهمانند سا همچنین در صورت انتخاب سهمیه بومی مناطق محروم،و  رزمندگان و ایثارگران( - آزادانتخابی )

  مورد سنجش واقع خواهند شد. نیز یداوطلبان عاد

و شرکت دانشگاه داوطلب توسط معرفی  )اضافه بر ظرفیت پذیرش(با آزمون  استعداد درخشاندر سهمیه  -13-6

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

 .  باشدنمیاز این تسهیالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزمونبه دلیل استفاده یک نوبت  عدم قبولی،

فقط برای  ،رتبه اول دانشجویمختص )اضافه بر ظرفیت پذیرش(  بدون آزمون درخشاناستعداد سهمیه  -13-7

عدم در صورت شود. می عمالاو با معرفی داوطلب توسط دانشگاه،  7جدول شماره  رشته های همنام مطابق

، %10با آزمون استعداد درخشان ازفرصت یک نوبت است ، داوطلب مجاز فرد انتخاب رشته محل و یا عدم قبولی

یا سال  (باشد شده یمعرفزمان مقرر  یطدرخواست داده و از طرف دانشگاه  کهیصورت در) جاریسال برای آزمون 

، به دلیل 1401زمون سال آبدیهی است در صورت عدم معرفی داوطلب توسط دانشگاه برای  بعدی استفاده نماید.

 باشد.سال بعدی نمی برای)بدون آزمون(  رتبه اول خوداتمام فرصت بدون آزمون، مجاز به استفاده از سهمیه 

-، دانش30/10/97بر اساس مصوبه جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع مورخ  -13-8

باشند فقط مجاز به اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می آموختگان رتبه
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در آزمون شرکت نموده و حد  ضوابط طبقبایست باشند. لذا این افراد میبا آزمون می %10استفاده از سهمیه  

  نصاب الزم را طبق ضوابط کسب نمایند.

های اول رتبه، 30/10/97بر اساس مصوبه جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع مورخ  -13-9

التحصیلی در همان سال اول از هر دو سهمیه بدون آزمون و با آزمون به توانند بعد از فارغمقطع کارشناسی می

سهمیه فوق به عهده دانشجو خواهد  طور همزمان استفاده نمایند و در صورت قبولی در هر دو روش، انتخاب نوع

باشند. در صورتی که دانشجو بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به استفاده از سهمیه با آزمون در سال بعد نمی

تواند در سال اول از سهمیه بدون آزمون و در سال دوم مایل نباشد از هر دو فرصت در یک سال استفاده نماید، می

 تفاده کند.از سهمیه با آزمون اس

-می، نام استعداد درخشانپس از ثبت بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط ان یمتقاض -13-10

و فرم ثبت  همراه مدارک مورد نیاز به یبعد یهاهیو اطالع یبندزمان جدول طبق شده اعالم یهاخیتار در بایست

خود مراجعه دوره کارشناسی ل یدانشگاه محل تحص به ،یمربوطه و معرفجهت انجام مراحل  نام هر دو مرحله،

تا دانشگاه مذكور نسبت  (شودمی تعیینحضوری یا غیر حضوری   مربوطه:نوع مراجعه )از طریق دانشگاه ند ینما

است در  یهی. بددیاقدام نما یبعد یهاهیو اطالع یبندزمان جدول طبق شده اعالم یهاخیتار درآنها  یبه معرف

زمان تاریخ و  یط ینترنتیدانشگاه بصورت ا یاز سوتایید عدم و یا ط ین شرایواجد یاسام عدم معرفیصورت 

  رد.یگیرا بعهده نم یتیمسئول یمركز سنجش آموزش پزشكنبوده و  یدگیقابل رس یمكاتبات بعد مقرر،

آزمون که هر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمه استعداد درخشان یط استفاده از سهیان واجد شرایمتقاض -13-11

 :تواننددر صورت تمایل می اندرا انجام دادهو استعداد درخشان 

در زمان تعیین شده نسبت عالوه بر ثبت نام هر دو مرحله،  بایستی ولی  در جلسه آزمون شرکت نکنند. الف:     

 همانند سنجش مرکز سامانه قیطر از شخصا   ،آزمون بدون به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان

 اقدام کنند. داوطلبان ریسا

انس خود را شو  در آزمون شركت كنندن نامه مذكور یبدون استفاده از آئ یر داوطلبان عادیهمانند سایا  ب:     

  .هم در شرایط عادی و هم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان نمایند

بر  یط عادیكه با شرایمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیط استفاده از سهیان واجد شرایمتقاض -13-12

با در شرایط عادی آزمون  یامتحانیا مجموعه ندارد رشته  یلزوم ،کننددر آزمون شركت ب -11-13اساس بند 

  كسان باشد.ین نامه استعداد درخشان، ییمورد استفاده از آ یانتخابیا مجموعه رشته 

بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم میاین افراد در زمان انتخاب رشته محل، 

به  باید انجام دهند.نیز عادی را رشته محل شوند، انتخاب در حالت عادی رشته محل مجاز به انتخاب در صورتیکه 

که انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان را  یافراد تکمیل کنند.را فرم انتخاب رشته محل  2عبارتی باید 

  .گرفت نخواهد صورت افراد نیا یبرا یاقدام متعاقبا   ندهند، انجامزمان مقرر  در

 

 

 

 مجاز به انتخاب ندیدقت نما بدون آزمونمه استعداد درخشان یط استفاده از سهیان واجد شرایمتقاض -13-13

البته در  .باشندیمرش یبر اساس جدول پذرشته انتخابی این سهمیه  در های مورد پذیرشی رشته محلکلیه

آن مجموعه  هایواجد شرایط رشتهصورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و 

)حداکثر  .ها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کندهای مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کلیهباشد می
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-انتخاب دانشگاه صورتدر  .(دارند رشیپذ محل رشته 100 از شیب که ییهامجموعه ایرشته  یرشته محل برا 100

 ملزم به پرداخت شهریه خواهد بود.  ،پذیرشسپس  وشهریه پرداز دانشجو بصورت های پذیرنده 

 یتکنولوژ رشته درشرایط اختصاصی  -11-1براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند  -13-14

دوسال سابقه کار بالینی با ( ارائه 1)مطابق جدول شماره  مجموعه پرستاریی هاتعدادی از رشتهو گردش خون 

مجاز به انتخاب افراد بالفاصله بعد از فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی  وباشد. الزامی می مدرک کارشناسی

داوطلبان مشمول استفاده از آئین نامه برای حق استفاده از شرایط آئین نامه مذکور لذا باشند. ها نمیاین رشته

عد ب هستند،ها رشتهاین متقاضی ادامه تحصیل در که  "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"

به عبارتی  .باشدمحفوظ می ،آزمون در شرکت همان سالآزمون براساس ضوابط از سپری نمودن دوره دو ساله 

  شود، شرکت کنند.سال سابقه کار بالینی آنها برگزار می 2در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب 

" بوده و جهت شرکت در تسهیل ادامه تحصیل..."که حائز شرایط استفاده از تسهیالت آیین نامه  آموختگانیدانش

سال سابقه  2دارای  31/6/1400باشند و تا تاریخ واجد شرایط می 1بر اساس جدول شماره الذکر های فوقرشته

به دانشگاه  ،ثبت نام هر دو مرحله، جهت تایید و معرفی عالوه برد، شکار بالینی با مدرک کارشناسی خواهند 

 محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندههادر دانشگاه، بدون آزمونسهمیه استعداد درخشان برای  -13-15

به دلیل  ،باشندمی های مختلف و کد ورودی متفاوتورودیدر مقطع کارشناسی دانشجویان رتبه اول  دارای

بر اساس و فرد دارای امتیاز باالتر پذیر نیست امکان ،پذیرش کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط ظرفیتمحدودیت 

های پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول جهت استفاده از دانشگاهدر سایر . پذیرفته خواهد شد موجود،ظرفیت 

 ها، فرد دارای امتیاز باالتر بر اساس ظرفیتسهمیه بدون آزمون هستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاه

دانشجو  از كسب شده توسطیامت یان برمبناین دانشجویب یبندتیان ذكر است اولویشا. پذیرفته خواهد شد موجود

 ل، محاسبه خواهد شد.یمربوطه توسط دانشگاه محل تحص یازدهیبر اساس جدول امت

جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان ا اختراع ین مالكان ابداع یپژوهشگر و همچن یدانشجو یمعرف -13-16

به مرکز  لیتحص محلدانشگاه  توسطوزارت متبوع،  یآورقات و فنیه معاونت تحقیدیافت تائیپس از دربا آزمون، 

 رد.یپذمیصورت سنجش آموزش پزشکی 

توسط ابتدا  ،آزمون ابجهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریدانشجو یمعرف -13-17

تایید نهایی به  ،اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت وزارت متبوع،و دانشجویی معاونت فرهنگی  بهدانشگاه 

ان استعداد مرکز سنجش اعالم شود. دانشگاه اسامی این افراد را نیز بایستی بصورت اینترنتی همراه سایر داوطلب

 عالم نماید.درخشان به مرکز سنجش ا

با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در فرم ثبت نام، در که ثبت نام در آزمون را انجام دهند، کلیه متقاضیان  -13-18

  هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطالعات خود خواهند بود.

تحصیالت تغییر رشته و یا جابجایی در مقاطع انتقال، شدگان هرگونه پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته -13-19

 باشد.تکمیلی ممنوع می

 

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

 جدول طبق شده اعالم یهاخیتار در یریافت كدرهگیدر زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و کنندداوطلبان دقت 

 رد. یپذیصورت م //:sanjeshp.ir http تیق سایاز طر ینترنتیبصورت ا فقط  ،یبعد یهاهیاطالع ای یبندزمان

 طبق شده اعالم یهاخیتار درخود و تکمیل مدارک ش اطالعات یرایو ،حیتوانند نسبت به تصحیكنندگان مثبت نام 

، ل فرم ثبت نامیونه اشتباه در تكماز هر گ یریجلوگ یند. براینما اقدام یبعد یهاهیاطالع ای و یبندزمان جدول

 د. کننل یراهنما، فرم ثبت نام را تكم كامل دفترچهبعد از مطالعه  یستیداوطلبان با

file:///D:/Backup/azmoon/arshd/Arshad-92/sanjeshp.ir
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داوطلب را )به  به یا هرگونه اطالع رسانیو  یجهت تماس تلفن یتیفه و مسئولیچگونه وظین وزارتخانه هیا****

 آدرسو  یپستاعالم شماره تلفن، آدرس  نقص مدرک و یا ...( ندارد.، مختلف مراحل زمان اعالم: هر دلیل از جمله 

باشد. نمی یتوسط داوطلب به منزله هر نوع اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش پزشك (ایمیل)یکیالکترون

 اخبار نیآخر و نموده مراجعه یمركز سنجش آموزش پزشك یكیسامانه الكترونبه  هفته هر موظف استداوطلب 

 د.یاز را كسب نمایاطالعات مورد نو 

تغییر  هر گونه تصحیح اطالعات مندرج در فرم ثبت نام، ،ثبت نام و ویرایش نزمااتمام : پس از بسیار مهم

 باشد.امکانپذیر نمیحوزه آزمون تغییر رشته امتحانی و 

 

 از:یمورد نمدارك 

د. در صورت کنح ارسال یاز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحیه مدارك مورد نیباشد كلیملزم م داوطلب

 . داوطلب خواهد بود یبه عهده یت عواقب بعدیدن، مسئولنادرست بو ،ناخوانا ،ناقص

دهنده نیروی انسانی، مدرک نشاندهنده وضعیت طرح کلیه مدارک مورد نیاز مانند مدرک تحصیلی، مدرک نشان

و ... متعاقبا  پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده  های بومی مناطق محروماصل فرم، سابقه کار، مدرک نظام وظیفه

خودداری شود. پس از  یر واقعیغغیر مرتبط و ارسال هرگونه اطالعات  از اعالم و گرددید میلذا تأك اخذ خواهد شد،

ل یادامه تحصپذیرش در آزمون درصورت هرگونه مغایرت با ضوابط اعالم شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 

  خواهد شد.جلوگیری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد 

 اطالعات ارائه و رشیپذواجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون و مبنی بر  را بنابراین داوطلبان دقت کامل

 مبذول نمایند. در رشته مورد نظر را  حیصح

  jpg / jpeg فرمت  با و kb 002-100ست یبایك از مدارك میحجم هر )مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از :

 (باشد.

 300* 400  در ابعاد ا مهر،یبدون خدشه و هرگونه عالمت  یمربوط به سال جار 3*4 ك قطعه عكسیاسكن -1

  kb 100-20و حداكثر حجم   jpg  / jpegكسل با فرمت یپ

 حات صفحه آخر(یاسكن اصل شناسنامه )صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توض -2

 )هر دو سمت آن(یاسكن اصل كارت مل -3

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

باشد، ثبت نام به هر دلیلی، به هنگام ثبت نام اصل شناسنامه یا کارت ملی معتبر در دسترس نمی اگر باشد.می

 گردد. جایگزین اصلی مدرک ،ویرایش زمان متعاقبا  در. شود انجام نام اولیه با کپی ثبت

از فرم  الزاما   .شودنام درج میکلیه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثبت  ،یینها ثبت از پس: 2تذکر 

 داوطلب کنترل شود. توسط  ،و کلیه مدارک و بخصوص عکسشده ثبت نام پرینت گرفته 

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

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

اصل نزد داوطلب جهت ارائه به  –اسکن فرم مقاطع تحصیلی مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم   -4

 دانشگاه محل قبولی نگهداری شود.

اصل نزد داوطلب جهت ارائه به دانشگاه  –مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم اسکن فرم استشهاد -5

 محل قبولی نگهداری شود.

 -اسکن شناسنامه و کارت ملی همسر و والدین مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم-6

اصل نزد  –محرومسال اقامت داوطلب در آن استان مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق  5اسکن مدارک  -7

 داوطلب جهت ارائه به دانشگاه محل قبولی نگهداری شود.



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                               1401آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

26 

 

 

 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د
 

 اطالعات ضروری پیش از ثبت نام :-1
 یاك مرحلهیصورت  به( )بجز رشته مددکاری اجتماعی ها ه رشتهیدر كل 1140ارشد سال  یآزمون كارشناس -1-1

  .برگزار خواهد شد

)یا  در دو رشته ،1بر اساس جدول شماره  تواند باتوجه به مدرک کارشناسی )و یا باالتر(داوطلب می -1-2

نوبت های امتحانی در قالب چهار رشته 2شرکت نماید. درجدول شماره متفاوت  نوبت 2از  امتحانی مجموعه(

و حداکثر دو رشته  نوبتاز هر یک از چهار  یا مجموعه یک رشته حداقلتواند مشخص شده است. هر داوطلب می

بعبارتی را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  متفاوتنوبت دو از  یا دو مجموعه و یا یک مجموعه و یک رشته

 باشد.نمی نوبتیا مجموعه از یک دو رشته مجاز به انتخاب 

 .شد خواهد اعالم جلسه، به ورود کارت افتیدر هنگام به ،یامتحان نوبت هر قیدق زمان 

فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه  ،اندتجمیع شدهمجموعه امتحانی  که به صورت ییهارشته برای -1-3

 هایرشتههر یک از حائز شرایط شرکت در در صورتی که  داوطلب با انتخاب یک مجموعه. شودمیصادر 

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

 یا گروهو  شده مشخص دفترچه 1 شماره جدول در که است پذیرنده رشته چند شامل امتحانی مجموعه توجه:

 .باشدمی دفترچه 2 شماره جدول طبقزمانبندی مجزا  4 در امتحانی نوبت

، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقیقات الزم را هزینه ثبت نام الزم است داوطلب پیش از پرداخت -1-4

متفاوت به نوبت دو و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از نوبت در رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک 

یا پرداخت  ،بتنودرصورت انصراف داوطلب از یک و یا هر دو  نوبت امتحانی،یک و یا دو هزینه عمل آورد. پس از پرداخت 

 . باشدقابل مسترد نمیمبلغ واریز شده یک آزمون دیگر، هزینه اشتباه 

کدملی وارد شده برای پرداخت هزینه ثبت نام، می بایست با کد ملی مندرج با توجه به اینکه تذکر مهم: 

بنابراین دقت  ،باشدشود و قابل تغییر نمیکد ملی فقط یکبار وارد می و در فرم ثبت نام یکسان باشد

 .کدملی داوطلب بعمل آید ورودالزم در 

لذا پس از مطالعه  .باشدیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب میت هر گونه اشتباه در تكمیمسئول -1-5

جاد یا مورد ایهرگونه اشتباه  یبعبارت .دیل اطالعات و مدارك خود نمایق دفترچه، داوطلب شخصا  اقدام به تكمیدق

مشکالت آن به عهده  و باشدیرش نمینت و... مورد پذ یا كافیگر یل اطالعات توسط اشخاص دیل تكمیشده بدل

 .باشدداوطلب می

)از قبیل مدارک  نام ثبت فرم در نظر به اینکه کلیه مدارک مورد نیاز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب -1-6 

دهنده سابقه کار، نظام وظیفه و ...( نشانیا مدرک حکم مدرک تحصیلی،  دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی،نشان

اوطلب اخذ خواهد شد، بنابراین د ندههنگام ثبت نام توسط دانشگاه پذیرپس از قبولی و پذیرش داوطلب در آزمون، به 

مندرج در فرم  صحت اطالعاتمسئولیت . مبذول نمایددقت الزم را در فرم ثبت نام  نسبت به درج اطالعات صحیح

هنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جهت عواقب بعدی به عهده داوطلب بوده و هرگونه مغایرت به و ثبت نام

  .دشوه شده میثبت نام در دانشگاه، منجر به لغو قبولی فرد پذیرفت

قبل و بعد از )ك از مراحل ی چیه در ،آزموندر و ثبت نام نهایی یا مجموعه امتحانی پس از انتخاب رشته  -1-7

و محل امتحانی یا مجموعه امتحانی رشته ، نام ثبت فرم در مندرج اطالعاتر ییتغل( یو تحص ی، قبولآزمون یبرگزار

 .است ریامکانپذ نام ثبت شدن فعال زمان در فقط ،یمل کد بجز اطالعات حیتصح هرگونه باشد.یر نمیپذامكانآزمون 

نامه الزم را از مركز خدمات  یست مجوز و معرفیبایجهت شركت در آزمون م هیبورس یرانیر ایان غیدانشجو -1-8 

 ند.یافت نمایوزارت بهداشت در یآموزش
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تعیین   رشته 7داوطلبان فقط باتوجه به اعالم دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  -1-9

به شرح جدول ذیل باشند. نوع ماشین حساب مجاز اب میبه استفاده از ماشین حس مجاز ،1شده جدول شماره 

 باشد.ریزی، ممنوع میهای پیشرفته و دارای امکانات برنامهاستفاده از هرگونه ماشین حساب باشد.می

 

 های مجازماشین حساب های مجاز برای رشته

 مدل نام ردیف

1 CASIO  کاسیو FX 3600 

2 CASIO  کاسیو FX 82 MS 

3 CASIO  کاسیو FX 991 MS 

4 CASIO  کاسیو FX 82 ES  PLUS 

5 CASIO  کاسیو FX 991 ES  PLUS 

6 SHARP    شارپ EL 531 WH 

7 PARS HESAB  4600 پارس حساب PLUS II 

8 CITIZEN  سیتیزن SR 135 N 

 
 :ثبت نام  فرایند -2 

قبل از شروع ثبت نام، به دقت نمونه  ،برای  ثبت نام، داوطلب پس از مطالعه کامل مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام

 فرم ثبت نام مندرج در انتهای دفترچه مالحظه شود.

( و یا لپ تاپ انجام شود و PCبا دستگاه کامپیوتر )و الزاما   ترجیحا  با استفاده از مرورگر کروم یا فایر فاکس ثبت نام

 از طریق گوشی تلفن همراه صورت نپذیرد. 

 ه اطالعاتیافت كلیدرو  ثبت نام، جهت باشدمی ینترنتیجه آزمون بصورت ایانتخاب رشته و اعالم نت ثبت نام، -2-1

 مراجعه شود.  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس ت معتبریصرفا  به سا

 

 

 

معادل  هزار ریال یک میلیون و دویست و پنجاه ال )یر 1250000مبلغ  امتحانینوبت برای هر  هزینه ثبت نام -2-2

جهت ارسال  (معادل هزار و دویست تومان ریالهزار  دوازدهریال ) 00120و مبلغ ( هزار تومانیکصد و بیست و پنج 

نه یهز یكیوند الكترونی. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی )پاستپیام کوتاه آزمون 

وجه  .دیاقدام نما نه شركت در آزمونیپرداخت هز به ( نسبتیمركزسنجش آموزش پزشك یهاثبت نام آزمون

 .باشدپرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی

در صورتیکه بر اساس صالحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که  :بسیار مهم

 هیئت محترم وزیران، 25/8/99اند، مطابق با مصوبه بندی نشدهموفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمان

http://sanjeshp.ir/
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 هشت و شصتو  کصدیمعادل  الیهزار ر هشتاد ششصدوو  ونیلیم کی) 1.680.000 مبلغ ن،یمتاخر نام ثبت نهیهز

 هر نوبت آزمون خواهد بود. یکوتاه برا امی( جهت ارسال پالیر هزار دوازده) الیر12.000 مبلغ( به همراه هزار تومان

با انتخاب  /401سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد/ ارشد بایست در ابتدا میداوطلب  -2-3

پرداخت نماید. پس از پرداخت موفق، از  کد ملی خود"، هزینه ثبت نام را با پرداخت هزینه ثبت نام جدید وگزینه "

، فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کند و وارد فرم ثبت نام شده و پس کد ملی خودطریق همین گزینه و با وارد کردن 

و  هزینه و ثبت نام بایستی یکی بودکد ملی پرداخت ه از اتمام ثبت نام و ثبت نهایی آن، کد رهگیری دریافت کند.

 ای کد ملی وارد شده قابل ویرایش نخواهد بود.در هیچ مرحلهمتعلق به داوطلب باشد. 
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که در قسمت باالیی فرم  یریرهگ کد نیا نمودن وارد با فقطدر تمامی مراحل بعد از ثبت نهایی ثبت نام، داوطلب 

تواند بقیه مراحل را انجام دهد یا نتیجه خود را مشاهده نماید. )در می شود،ثبت نام، پس از ثبت نهایی درج می

 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، شماره پرونده و یا ... وجود ندارد(    

  تذکر مهم:

بجز کارشناسی  دقت الزم بعمل آید در صورت انتخاب آزمون اشتباهدر انتخاب آزمون جهت پرداخت هزینه -الف

 باشد. ارشد، هزینه قابل برگشت نمی

 بایست از طریق درگاه پرداخت سدادمیماید، هزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی کد پیگیری دریافت نن اگر فرد-ب

شود ولی به مرکز سنجش ت بانکی فرد کسر میدریافت کند. در مواردی هزینه ثبت نام از کارکد پیگیری خود را 

شود، لذا به دلیل اینکه مبلغ واریزی برای ثبت یابد و یا با تاخیر این انتقال انجام میآموزش پزشکی انتقال پیدا نمی

الزاما از وضعیت پرداخت هیچ عنوان قابل بازگشت نیست، لذا داوطلب به  ،شودیمنتقل م خزانه حساب بهنام 

 خود مطمئن شده و سپس ثبت نام را انجام دهد.

ز اادامه ثبت نام میسر نشد، کد پیگیری پرداخت  و کسر هزینه آزمون از حساب بانکیدر صورت تایید پرداخت  -ج

راهنمای سیستم پاسخگویی/ ارسال درخواست/دسته بندی پشتیبانی سایت/ پرداخت هزینه ) سامانه طریق 

   ( ارسال شود.همین دفترچه 2مندرج در صفحه 

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میامتحانی مینوبت داوطلبی که متقاضی شرکت در دو  -2-3

باقیمانده پرداخت  نوبترشته دوم  از یکی از سه -پرداخت هزینه-2 نوبت امتحانیرشته اول از یک -پرداخت هزینه-1

و رشته اقتصاد بهداشت را از  2نوبت رشته امتحانی( از  10بعنوان مثال : فردی که مجموعه پرستاری )با  نماید.

معادل  هزار ریال شصت و دویک میلیون و دویست و ریال ) 1.262.000مبلغ بار 2بایست انتخاب نموده می 3 نوبت

 1.692.000بار مبلغ  2 ینوبت امتحان 2در صورت انتخاب  نیمتاخر ). (تومانو دویست هزار  ششیکصد و بیست و 

  (ندیتومان را پرداخت نما ستیدوو  هزارو نه  شصتو  کصدی لمعاد الیو ششصد و نود و دو هزار ر ونیلیم کی) الیر

 از درگاه پرداخت هزینه، ارشد کارشناسی آزمونرشته امتحانی اول و دوم  ثبت نام هزینه پرداخت تذکر مهم:

یک برای هزینه یک پس از پرداخت . ندارد نام ثبت یراهنما دفترچه 2از جدول شماره  انتخاب شدهنوبت  به ربطی

و  انتخابینوبت ، اگر داوطلب در مدت زمان ثبت نام یا ویرایش، نوبت امتحانی 2هزینه برای  و یا دو امتحانی نوبت

  .دده تغییر تواند آنرامیتغییر دهد، بخواهد رشته )یا مجموعه ( امتحانی خود را 

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

 را انتخاب اپیدمیولوژیرشته  : 3نوبت و برای رشته امتحانی دوم از  پرستاری مجموعه:  2نوبت امتحانی اول را از 

 4نوبت را از تکنولوژی گردش خون ، رشته رشته اپیدمیولوژیخواهد به جای ثبت نام می کرده است. پس از اتمام

 تواند در مهلت ویرایش این تغییر را انجام دهد. انتخاب کند، می

عنوان  چیبه ه ،شده پرداخت نام ثبت نهیهز ،یامتحان نوبت کی ای نوبت دو هر در شرکت به لیتما عدم صورت در* 

 .شودیعودت داده نم

گزینه مربوط به وضعیت پرداخت الکترونیکی را انتخاب و وارد صفحه  ،خود داوطلب پس از وارد نمودن کدملی -2-4

انجام شده و کلید تأیید نهایی  نوبتشود. در این مرحله، پرداخت برای رشته اول از یک پرداخت الکترونیکی می

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

وضعیت پرداخت خود برای از ( و کردهملی خود )که در مرحله قبل وارد  کدمجدد وارد نمودن ضمن  سنجش شده و

ورت تمایل به انتخاب رشته دوم، گزینه "پرداخت هزینه آزمون برای رشته دوم" درص کند.میرشته اول اطالع پیدا 

 را انتخاب و مراحل قبلی را مجددا  تکرار نماید.

باشد نیازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس از اتمام می نوبتدر صورتیکه داوطلب فقط متقاضی یک رشته از 

 نام را انتخاب نماید.مرحله اول برای رشته اول گزینه آغاز ثبت 
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 ،از فرم ثبت نام نهایی و اخذ پرینت درصورتیکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکمیل کلیه مراحل -2-5 

در این حالت از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اقدام به انتخاب رشته  ،نمایدمتعاقبا  تصمیم به انتخاب رشته دوم می

در نهایت بایستی از فرم ثبت نام و  نه کرده و کلیه مراحل را تا تأیید نهایی انجام دهددوم و پرداخت همزمان هزی

  .نهایی مجددا  پرینت بگیرد

 

 

 

به شرح بایست فرم ثبت نام خود را پس از اتمام مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب می -2-6

 تکمیل کند. زیر 

های گذشته بسیار مشاهده شده که داوطلب هنگام انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی طی دوره بسیار مهم:

به هنگام رشته مجموعه امتحانی از یک گروه انتخاب کرده که  2یا دقت نکرده و رشته دیگری را انتخاب نموده و 

غییر رشته امتحانی به اجازه ت با توجه به اینکه .دریافت کارت ورود به جلسه، متوجه انتخاب اشتباه خود شده است

داوطلب داده نشده، لذا فرصت شرکت در جلسه آزمون را علی رغم آمادگی از دست داده است. اکیدا  توصیه 

  دقیقا کنترل شود. 2و  1شود رشته امتحانی می

 باشد: قسمت می 5فرم ثبت نام دارای 

اسکن شده بصورت که قبال   یمدارکفرم،  با تکمیلهمزمان  .ایمشخصات شناسنامهسمت اول شامل ق -الف

 اینترنتی ارسال شود.

تصحیح  و در هیچ زمانی به هیچ عنوانهر گونه اشتباه تایپی در درج نام، نام خانوادگی، کدملی، نام پدر و جنسیت )

 گردد. لذا دقت الزم بعمل آید(و در صورت پذیرش در دانشگاه با همین مشخصات فرد معرفی می نخواهد شد

در این قسمت استان، شهر، آدرس پستی، شماره تلفن و  .آدرس و تماس مشخصات قسمت دوم شامل -ب

 شود. آدرس پست الکترونیکی وارد می

به دلیل اینکه اطالعات ثبت نام و کد رهگیری به این شماره تلفن همراه و آدرس الکرونیکی مندرج در  بسیار مهم:

هیج عنوان داده نخواهد شد. لذا از  به اطالعات نیاو در مراحل بعدی تغییری در  فرم ثبت نام ارسال خواهد شد.

 . شده و حتما صحیح وارد شودالکترونیکی غیر از خود داوطلب خودداری پست درج شماره تلفن همراه یا آدرس 

شرایط اختصاصی دفترچه  -5با مطالعه دقیق بند در این قسمت  .ایمشخصات سهمیهقسمت سوم شامل  -ج

 گردد. میو ... تکمیل  ، بومی مناطق محروم گاننوع سهمیه آزاد و رزمندراهنمای ثبت نام، 

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

 وضعیت نظام وظیفه و انتخاب رشته امتحانی مورد نظر، ..و. و دانشگاه محل تحصیل، شروع و پایان تحصیل رشته

 آن دقت به عمل آید.  و تکمیل که در انتخاب باشدمی

و حوزه امتحانی رشته  ،نام ثبت اطالعات، به هیچ عنوان ویرایشو  ثبت نامپس از اتمام بسیار مهم: 

 تغییر نخواهد کرد. امتحانی
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، و زدن کلید ثبت نهایی تا انتهاثبت نام پس از تکمیل فرم . کدرهگیری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -هن

شود. که این مرحله به منزله ثبت نام بوده و نمایان میرقمی  16دریافت کد رهگیری جدول  قسمت پنجم مربوط به

 (ندارد وجود..  ای و پرونده شماره بهداشت وزارت آزمون)در .باشداخذ پرینت از فرم نهایی ثبت نام الزامی می

شرایط اختصاصی، الزم است  -14-1 با توجه به اعمال معدل در نمره تراز نهایی بر اساس مصوبه مندرج در بند -2-7

معدل دوره کاردانی دقت الزم را داشته باشد. وارد نمودن در فرم ثبت نام داوطلب در وارد نمودن معدل صحیح خود 

معدل دوره کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته و دوره معدل آموختگان کارشناسی ناپیوسته، برای دانش

هایی که مدرک تحصیلی مورد پذیرش جهت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، باشد. برای رشتهالزامی می

  بایست معدل مقاطع مذکور نیز درج شود.کارشناسی ارشد و باالتر قید شده، می

ملزم  شود،یم لیالتحصفارغ 31/6/1401 ای 29/12/400 خیتار تا حداکثر که آخر سال یدانشجو لبداوط-2-7-1

  را معدل مخصوص 1شماره نسخه از فرم  2 ، 31/2/1401 تیلغا 14/1/1401 یزمان بازه در  فقطاست 

تکمیل و امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل پس از ده و قسمت اول فرم را کر، تهیه )مندرج در انتهای دفترچه( 

 فرم نیا لیاز تکم پس .(باشدینم قبول قابل خیتار نیا از بعد ای قبلامضا و ممهور شده  فرم)تحصیل خود ارائه دهد

 نیانگیم ،معدل بودن حیصح از نانیاطمو  فوق یزمان بازه در دانشگاه طرف از شده ممهور و شده امضا فرم افتیدر و

 آزمون جلسه به ورود کارت افتیدربه هنگام  ،31/2/401 خیتار تا را نمرات فراغت از تحصیل یا واحدهای گذرانده خود

  وارد و ثبت نهایی را انجام دهد.معدل،  شیرایودر قسمت 

 توسط شده اعالم معدل با یواقعمعدل  رتیمغا ایبدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم دریافت این فرم، 

به عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون ضمن لغو  یپزشک آموزش سنجش مرکز سامانه در داوطلب

 برخورد خواهد شد.قبولی، با فرد خاطی طبق مقررات و ضوابط 

 راندنگذ نمرات، رییتغ نمرات، اعالم) 31/2/1401 خیاعمال شده در معدل داوطلب بعد از تار رییهر گونه تغ -2-7-2

اعالم  معدل یسنجش آموزش پزشک مرکزو مالک عمل  شودینم رفتهیپذ( لیفراغت از تحص ای یدرس یواحدها

 .باشدیم جلسه به ورود کارت افتیدر هنگام به یسامانه مرکز سنجش آموزش پزشک درشده 

را دریافت و پس از تکمیل قسمت توسط داوطلب دانشگاه یا موسسه آموزش عالی هردو فرم تکمیل شده -2-7-3

پرونده به را و نسخه دوم  خواهد دادبه داوطلب عودت را یک نسخه  باشد،دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه می

گردد همانگونه که در فرم قید شده نباید این فرم )تاکید می .الصاق خواهد نمودداوطلب جهت ارائه در مواقع لزوم 

این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و بایست دانشجو می د(.شوبه مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال 

 یید وضعیت خود در زمان ثبت نام، تحویل دهد. در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تا

 و تا دو رقم اعشار وارد شود.  4تا 0و یا  20تا 0توجه : معدل بایستی بر مبنای 

های گذشته تعدادی از پذیرفته شدگان، به دلیل بسیار مهم: در ورود اطالعات معدل، دقت الزم بعمل آید. طی دوره

  اند.مغایرت معدل، لغو قبولی شده

همان  در ینترنتیست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت ایبایداوطلب م -2-8

ه مدارك بر حسب ی، الزم است كلینترنتیل فرم ثبت نام ایبه تكم د. لذا قبل از شروعیآدرس فوق الذكر اقدام نما

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

 E.mailق پست و یا ارسال از طری یا كتبی یبصورت حضور یچگونه مدركیح است كه هی. الزم به توضنمایدآماده 

مربوطه ل براساس دستورالعمل یه مدارك اسكن شده خود را بصورت فایباشد كلیاخذ نخواهد شد. داوطلب ملزم م

ا ناخوانا و یا ناقص و یارسال ننموده  كه مدارك خود را یكساند.یارسال نما ینترنتین شده به صورت اییو در محل تع

 هر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند آزمون حذف خواهنددر دهند، ارائه نادرست اطالعات ای و نادرست ارسال كنند ای

  .شد
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 -رجندیب -بندرعباس-بوشهر  -المیا -اهواز -اصفهان -ه یاروم -ل یدبار -اك ار یها در شهرهاه رشتهیآزمون كل -2-9

كاشان  –قم  –ن یقزو -شهركرد -رازیش -سنندج  -سمنان  -یسار-زنجان  -زاهدان -رشت  -خرم آباد –تهران  -زیتبر

ف یرد د دریشود. داوطلب بایم زد برگزاریاسوج و ی -همدان - ستانالر -مشهد –گناباد - گرگان  -كرمان  -كرمانشاه -

 د.کنجهت شركت در آزمون انتخاب  یفوق را بعنوان محل حوزه امتحان یاز شهرها یكی ،نامفرم ثبتمحل امتحان 

  باشد و هیچ ارتباطی به محل تحصیل ندارد.محل آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصیل می

 ، به هیچ عنوان محل حوزه امتحانی تغییر نخواهد کرد.ویرایشو  ثبت نام پایانپس از  بسیار مهم:

ل فرم ید. الزم است به هنگام تكمیل نمایست فرم ثبت نام را تكمیبایارشد م یداوطلب آزمون كارشناس -2-10

ل فرم ثبت نام و ارسال مدارك بصورت همزمان )در محل ید. پس از تكمیدقت الزم بعمل آ ،ثبت نام و ارسال مدارك

شود. داوطلب یصادرم یریكد رهگ یو یشده( و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب، بران ییتع

از فرم ثبت  نهایی نسخه چاپ شده، یریه صدور كد رهگیدیینام و گرفتن تأل مراحل ثبتیموظف است پس از تكم

ارک ارسالی در انتهای فرم ثبت نام درج )تصویر کلیه مدآزمون  نزد خود محفوظ نگه دارد. یمراحل بعد ینام را  برا

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

در هر زمانی پس از ثبت نام، )حتی موقع اعالم نتایج نهایی( درصورت فراموشی کد رهگیری، با انتخاب  -1تذکر مهم: 

و یا آدرس ایمیل مندرج در فرم ثبت نام داوطلب،  گزینه " فراموشی کد رهگیری " این کد به شماره تلفن همراه

  ارسال خواهد شد. لذا دقت الزم در اعالم صحیح شماره تلفن همراه و یا آدرس ایمیل بعمل آید.

 

 

با توجه به اهمیت درست بودن شماره کد ملی، تلفن همراه، آدرس پست الکترونیکی داوطلب، در صورت هرگونه  -2

واست خود را که حاوی نام و درخداوطلب مورد پس از اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش،  3ین اشتباه سهوی در درج ا

، آدرس ایمیل ، شماره تلفن همراه جدید و قبلینام خانوادگی، نام آزمون، شماره شناسنامه، کد ملی جدید و قبلی

  .دینما ارسال تیسا یبانیپشت یبنددسته به، باشد جدید و قبلی مندرج در فرم ثبت نام

ر مدارك اسكن شده از یه و ارسال اطالعات و تصویبه منزله ثبت نام اول یریافت كدرهگیالزم به ذكر است در

 یا مدارك ارسالید اطالعات ییا تایجهت شركت در جلسه آزمون و  یچ عنوان مجوزیباشد و به هیداوطلب م یسو

  شود.یمحسوب نم یو

هرگونه  وسایل الکترونیکی، پیجر،،های مشخص شده(حساب)بجز رشته نیآوردن تلفن همراه، ماش****-2-11

  باشد.یممنوع م... در جلسه آزمون  ف، ساك ویكادداشت و برگه، ی

 

 فرآیند بعد از آزمون : -3
به منظور آگاهی داوطلب از محل تحصیل، پیش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -3-1

   گیرد.در اختیار داوطلب قرار می ،ائز نمره کتبیح یعلمکارنامه  وضعیت علمی خود

مجاز به انتخاب رشته محل تحصیل خواهد  ، داوطلبحدنصاب الزمبراساس نمره اکتسابی درصورت کسب  -3-2

. بدیهی است محل تحصیل خود اقدام نمایدب رشتهبایست در زمان مقرر نسبت به انتخاشد. لذا داوطلب مجاز می
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محل در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از این مرحله بوده و متعاقبا  برای این افراد که مجاز عدم انتخاب رشته

 . خواهد بوداند، اقدامی میسر نو یا بنا به دالیلی از این مرحله جا مانده ننموده اقدامیشده و 

 یعلوم پزشك یزیربرنامه یعالیوسته مصوب شورایارشد ناپ یكارشناس دوره ینامه آموزشنیبر اساس آئ -3-3

وسته ممنوع یارشد ناپ یدوره كارشناسل در یمحل تحص ییا جابجایر رشته و ییتغ ،هر گونه انتقال

 رشتهو عالقه اقدام به انتخاب  یط شخصیكامل و بر اساس شرا یشود با آگاهیه میبه داوطلبان توص. باشدیم

  ند.یل نمایمحل تحصرشته متعاقبا   و یامتحان

علوم  یزیربرنامه یعالیقوانین مربوط به جابجایی، انتقال و میهمانی براساس مصوبات شورا ،پس از پذیرش

 شود.  ین مركز خودداریق ایاز طر یریگیرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پی، توسط دانشگاه پذیپزشك

كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده  یبر اساس اطالعاتصرفا  ،آزمون و کارنامهصدور كارت شركت در -3-4

ط، مدارك و اطالعات اعالم شده ید شرایتائ یو به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معن ردیگیانجام م

 باشد. ینم یداوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشك یاز سو

رت در اطالعات مندرج در فرم یمشاهده مغا)برگزاری،پذیرش نهایی،حین تحصیل( در صورت  هر مرحله از آزمون در

ا ارسال یا ناخوانا بودن مدارك یا ناقص و یر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یه، مدارك و ساینام، نوع سهمثبت

از ) اقدام الزم بعمل خواهد آمد یتوسط مركز سنجش آموزش پزشك، ن شدهییمرتبط در محل تع ریاسكن مدرك غ

 (.و تحصیل رشیپذ ،روند سنجشجمله حذف داوطلب از 

عالوه ل ین تحصیا حیدر هر مرحله از آزمون  و یا ارائه اطالعات نادرست و تخلف تقلبهر نوع در صورت محرز شدن 

به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع  یدگیرس یئت بدویل، متخلف به هیبر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحص

 خواهد شد. یمعرف یریگمیتصم

کلیه  تواندیم محل تحصیلبه هنگام انتخاب رشته ،مجاز شدنو  درصورت کسب نمره حدنصابداوطلب  -3-5

 شیب که ییهامجموعه ای رشته یبرا محل رشته 100)حداکثر رشته را  آنها و مراکز پذیرنده دانشجو در دانشگاه

محلی که اولویت انتخاب نماید و در اولین رشتهبه ترتیب عالقه، شرایط فردی و  (دارند رشیپذ محل رشته 100 از

  شود.نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته می

تواند از گروه یک مجموعه علوم بعنوان مثال: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی می

)بیوالکتریک( را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو آزمون شرکت  رشته مهندسی پزشکی 3و از گروه  1آزمایشگاهی 

نتخاب های رشته مجاز را به هر ترتیبی که تمایل دارد، اتواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در هریک، مینماید. 

  نماید.

محل  رشتهدر  یریی، متعاقبا  تغپردازهیشهر ای گانیرااعم از  یدر هر دانشگاه یینها رشیپس از  پذ شودیمتاکید 

 .انجام نخواهد شد ،یبعد یهاتیاواو در نمره کسب صورت در یحت رشیپذ

ل ملزم ین تحصین رشته در حیرفته شدگان ایپذ دقت نمایند بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریهاان رشته یمتقاض -3-6

مراكز  یقاتیاز مراكز تحق یكیدر  یبه مدت شش هفته بصورت عمل یتابستان یك دوره كارآموزیبه گذرندان 

 باشند.یبهداشت در جنوب كشور م

 یواحد درس یمربوطه، ملزم به گذراندن تعداد یص گروه تخصصیرفته شدگان بنا به تشخیممكن است پذ-3-7

 باشند. یاز قبل از دوره اصلیش نیا پی یدوره به عنوان دروس جبران

 بر اساس امكانات موجودو  ندارند اسكان و تامین خوابگاهتعهدي در قبال  كشور یپزشكعلوم  یهادانشگاه-3-8

ت دانشگاه مورد نظر یشتر به سایافت اطالعات بیدهند. لذا داوطلبان جهت دریار دانشجو قرار میخوابگاه در اخت

 یمركز سنجش آموزش پزشكو تخصصی  و بهداشت ،یپزشک هیپا علوم آموزش یشورا رخانهیدبخود مراجعه كنند. 

 ییجابجا بر یمبن یبعد یهادرخواست و .نخواهد داشت یتیچگونه مسئولیدر مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه ه

  .باشدینم ریامکانپذ الذکر،فوق 3-3 بند اساس بر خوابگاه، ارائه عدم لیدل به رشیپذ تیاولو
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 ها عدم ارائه خوابگاه توسط دانشگاه -2شماره جدول 

 پیگیری شود ،از سامانه اینترنتی و واحد ذیربط آن دانشگاهو مراکز آموزشی، ها سایر دانشگاه

 ردیف دانشگاه علوم پزشکی  توضیحات

عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان: پردیس، شهریه پرداز، مهمان، جابجایی، انتقالی، 

 سنواتی مطابق آیین نامه اسکان خوابگاه

 و تسهیالت رفاهی تعهد ارائه خوابگاهعدم دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل: فاقد خوابگاه پسران، ارائه خوابگاه دختران 

 -واگذاری محدود و بصورت خودگردان

 -دانشکده پرستاری بهشهر فاقد خوابگاه

 1 مازندران 

 2 موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  عدم اختصاص خوابگاه

 3 بقیه اهلل  عدم تعهد ارائه خوابگاه

 4 اهواز  عدم اختصاص خوابگاه

 5 کرمان  عدم اختصاص خوابگاه 

 

 رشیپذ در داوطلب نباشد، یمعرف قابل دانشجو نفر دو حداقل داوطلبان، کم تعداد لیدل به یمحل/رشته در چهچنان -3-9

  خواهد شد. یمعرف  ،باشدیم محل رشته آن طیشراو  نمره زیحا که خود یانتخاب یهاتیاولو نیاول به یینها

شته در -3-10 شجو كه هاييمحل ر شگاه دو بین مشترك صورت به دان شود، پذيرش دان  شده پذيرفته فرد می

 آموزشي دوره از قسمتي يا تمام تا باشد داشته آمادگي بايد دانشجو کنیل بود، مبداءخواهد دانشگاه دانشجوي

ساس را خود پژوهشي يا شگاهها میان نامهتفاهم برا شگاهها كه محل هر در دان مع  .بگذراند میكنند، تعیین دان

 جادیداوطلب ا یبرا لیانتخاب محل تحص نیدر خصوص صدور مدرک در مورد نام دانشگاه  و همچن یحق چیهذا ه

  .گرددینم

   شود.تعیین مي رندهیدر هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذ مختلف هاي گرايش -3-11

پذيرش در دانشتتگاهها يا مراكز شتتامل: ارتش، انستتتیتو پاستتتور ايران، بقیه اله، دانشتتگاه آزاد، دانشتتگاه  -3-12

تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شهیدرجايي، موسسه سرم سازي رازي از 

جمله خدمات و امكانات رفاهي تابع ضتتوابط و قوانین آن  طريق وزارت بهداشتتت انجام شتتده ولي ستتاير شتترايط از

توانند جهت اطالع بیشتتتتر به آن دانشتتتگاه يا مركز )و يا ستتتايت مربوطه( مراجعه موستتتستتته بوده و داوطلبان مي

 نیا خاص طیشنننرافرمايند. وزارت بهداشتتتتت، درمان و آموزش پزشتتتتكي هیچگونه مستتتتئولیتي در خصتتتتوص 

 نخواهد داشت. موسسات

 

 فرآیند اعالم نتایج نهایی: -4

 ،دهد انجام لرشته مح انتخاب یسامانه مرکز سنجش آموزش پزشک قیزمان مقرر و از طر درکه  داوطلبی -4-1

کارنامه نهایی که نشاندهنده  نهایتو در  . نمود خواهدخود را مشاهده  رشیپذ جهینت یینها جیقسمت نتا در

ظرفیت ، رتبه بر طبق نمره، که. نمایدباشد دریافت میاش میانتخابیهای در هریک از رشته محلوضعیت داوطلب 

 .دشوپذیرفته می،باشددر اولین اولویت انتخابی که حائز نمره قبولی و نوع سهمیه، 
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شورای این خصوص توسط گیری در تصمیم .باشدیم نامشخص تیظرف لیتکم مرحله یاجرا عدم ای اجرا -4-2

 خواهد بود. یینها جینتا اعالم از پس ، سنجش و آموزش پذیرش دانشجو و مراجع ذیربط

 ها،ت دانشگاهیماندن ظرف یرفته شدگان و خالیاز پذ یدر صورت عدم ثبت نام تعدادمرکز سنجش آموزش پزشکی 

 عدم وجود مرحله تکمیل ظرفیتیا انده میباق یهاتیظرف ینیگزیجا عدمیا  ینیگزیجادر خصوص  یهیچگونه تعهد

جهت اطالع  ،یینها جیاز اعالم نتا پسوده و نم ین رابطه خودداریدر ا یریگیاز هرگونه پ. بنابراین نخواهد داشت

  .دشومراجعه  یبه سامانه مرکز سنجش آموزش پزشک
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 ها(ه رشتهیل)ك 1140 ارشد سال یمون كارشناسآز یاجرا یرنامه زمان بندب - ی
 

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

به  ، مراتبزیردر برنامه ر ییدر صورت هرگونه تغشود، لذا جدول اعالم میکنونی این با توجه به اینکه بر اساس شرایط 

 .خواهد شد یاطالع رسان ،آموزش پزشکی اینترنتی مرکز سنجشگاه یق پایفقط از طر صورت اطالعیه 

 .پاسخ داده نخواهد شد ،هرگونه تماس یا مراجعه جهت اطالع از زمان بندی

 رد.یگیم در سامانه قرارعصر به بعد  18ساعت از موارد  اطالعیه ها وسایر هیكل

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

 6/6/400 در رابطه با آزمون هیاطالع نیاول

 6/6/400 آزمون منابعدادن دفترچه  رقرا

 30/11/400 آزمون یدادن دفترچه راهنما رقرا

 10/12/400 تیلغا 30/11/400  (است ریپذ امکان شیرایو)همزمان  ینترنتیثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت ا

  ح اطالعات داده شده توسط داوطلبانیش و تصحیرایو

 نام ثبت با همزمان

 شیرایو ستیبایم لزوم صورت در که یموارد جز به)

 قیطر از یاهیاطالع یط حالت نیا در که ردیپذ صورت

 (دش خواهد یعموم یرساناطالعسامانه 

 21/2/401 (شد نخواهددرج  هیاطالع نیا ،از مراجع  دیجداعالم موارد  عدمدر صورت  )ه یاطالع

 1/3/401 اطالعیه موارد مربوط به آزمون 

 معدل حیتصح –کرونا  یماریب یفرم خود اظهار لیتکم

 آزمونر اطالعات مربوط به یبرگه راهنما و سا -ع كارت ورود به جلسه آزمونیتوز
 4/3/401لغایت  1

 6/3/401و  5 (شنبه و جمعه5 یروزها صبح و عصر یهانوبت یآزمون )ط یبرگزار

  هیاول دیاعالم كل

 خیبه تار آزمون به مربوط موارد هیاطالع در

 شد  خواهد اعالم ،1/3/401

 

 

 ینترنتیمهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت ا

  sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه  سهمیه یمتقاضداوطلبان  ثبت نام 

  یینها دیاعالم كل

 نامه استعداد درخشان  نییاستفاده از آ طیواجد شرا انیمراجعه متقاض زمان

 لیدانشگاه محل تحص به)با آزمون و بدون آزمون( 

 انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون زمان

 نامه استعداد درخشان  نییاستفاده از آ طیشرا نیواجد یمهلت ارسال اسام

 یبه مرکز سنجش آموزش پزشک لی)با آزمون وبدون آزمون(توسط دانشگاه محل تحص

 مرحله اول یعلم کارنامه -رشیپذ تیظرف و رندهیپذ یهادانشگاه ییهان یاعالم اسام

 (درخشان استعداد هیسهم و مجاز داوطلبان هی)کل انجام انتخاب رشته محل

 مرحله دوم( ی)جهت برگزارارتش - هللا هیبق -دانشگاه شاهد  انیمتقاض یاعالم اسام

 یاجتماع یرشته مددکار-ارتش –هللا  هیبق -دانشگاه شاهد  انیمرحله دوم متقاض یبرگزار

 یتوانبخش علوم دانشگاه

 اعالم محل رشته انتخاب دفترچهدر  یینها کارنامه – شدگان رفتهیپذ یینها یاعالم اسام

 دانشگاهها در شدگان رفتهیثبت نام پذ شد خواهد

 

الذكر فوق یا خارج از زمانبندید و شوز درج یر موارد نیه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است سایتذكر  : در هر اطالع

 پایانت یلغا 30/11/1400از) نیز هر هفته ،اعالم شده یهاخیتار عالوه برباشند یاعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم م یمورد

    ند . یه مطالب را مطالعه نمایت مربوطه مراجعه نموده و كلی(به سا1401ماه آبان 

            

  یمركز سنجش آموزش پزشك
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  1140ارشد سال یآزمون كارشناس ینترنتینمونه فرم ثبت نام ا
 

به سال آینده،  ماه آبان پایانتا  1400بهمن ماه سال و همچنین اطالعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از   ثبت نام یدفترچه راهنما -1گردم ینجانب متعهد میا
در  و  مینمال یمندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكم یبندهاو  نموده اعالم را  حیصح اطالعات -2 دقت مطالعه نمایم.

 شدننجانب خواهد بود و در صورت صادر یت آنها به عهده ایارسال نکردن مدارک )حتی اسکن ناخوانا(، مسئول ،عدم صحت مندرجات  ، رتیصورت وجود هر گونه مغا
 یم     گردد. یم یكن تلقیكان لم  ینداشته و قبول ی، اعتراضل در هر مرحلهیتحص  ممانعت از و آزمون در رشیپذ از پس یقبول لغو ایکارت ورود به جلسه آزمون و 

 رمیپذ
 

 ایالف:مشخصات شناسنامه

   نام

  ینام خانوادگ

  پدرنام 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

  یارسال همزمان اسكن اصل كارت مل یكد مل

  تیجنس

  تیتابع

  تاهل

 بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  یدر صورت خارج یرانیر ایغ/  یرانیا یدانشجو

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  (یتبعه خارج یتابع كشور )برا

  خ تولدیتار

 (كم شنوا-نایكم ب- یحركت یمعلول جسم -مطلق یناشنوا-مطلق ینایناب-چكدام یه) نوع معلولیت مشخص شود :  تیمعلول

 نامه  یارسال همزمان اسكن اصل معرف یاز به منشیدر صورت ن

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی

 بلی/ خیر داوطلب چپ دست

 

 آدرس و مشخصات تماسب:

  استان

  شهر

(دقیق )منطقه، كوچه و پالك یآدرس پست   

یكد پست   

 )در هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتما  به مرکز سنجش اعالم شود.( زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

 تلفن همراه
باشد.  پیام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نیاز به ارسال پیامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد.  

شود.  عالمدر هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتما  به مرکز سنجش ا  

یكیپست الكترون   
این آدرس بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ، از 

   ایمیل قابل قبول خواهد بودطریق این 

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

 

 یاهیمشخصات سهمج:

هینوع سهم  
 

 1-آزاد شامل :
عادی-1-1     
ارتش )پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته های این دانشگاه(-آزاد-2-1     
های این دانشگاه(ة هللا)پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته یبق-آزاد -3-1     
استعداد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفیت( -آزاد-4-1     
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفیت( -آزاد -5-1     

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

  / ایثارگران  انه رزمندگینوع سهم
 
دانشگاه حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به ت

 محل قبولی

 

 شامل:   %25رزمندگان و ایثارگران -1
 رقمی 12با کدرهگیری - %80با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس-1
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %80با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -کد ملی با - %70با حد نصاب -دیفرزند شه -3
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  دیهمسر شه-4
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25جانباز -5
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -د ملیبا ک - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -6
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25فرزند جانباز -7
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25همسر جانباز -8
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  -آزاده-9
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  همسر آزاده-10
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -د ملیبا ک -%70با حد نصاب  االثرجاویدهمسر -12
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  االثرجاویدفرزند - 13
 رقمی 12با کدرهگیری - %80با حد نصاب - جبهه مقاومترزمندگان  -14
 
 شامل:  %5رزمندگان و ایثارگران -2
 رقمی 12با کدرهگیری - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس همسر-1
 رقمی 12با کدرهگیری  - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس فرزند-2
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیدگران جهاد جها فرزند-4
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران - با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-6
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7
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ارگان مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
)مخصوص متقاضیان سهمیه رزمندگان و 
 ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند.

 نیروی مقاومت بسیج -4       سپاه پاسداران -3            ارتش-2           ستاد کل نیروهای مسلح -1

 جهادگران جهاد کشاورزی-7             ناجا -6                               وزارت دفاع-5

 یثارگریكد ا
)مخصوص متقاضیان رزمندگان ، ایثارگران و  

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

  نیروی مقاومت بسیج-4                    سپاه پاسداران-3      ارتش-2      ستاد کل نیروهای مسلح-1

  جهادگران جهاد کشاورزی-7         ناجا-6                          وزارت دفاع-5

  نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

  کدملی خود فرد رزمنده 

  رزمندهشماره شناسنامه فرد 

  ی/مدت آزادگ یدرصد جانباز /یمدت رزمندگ

یا ایثارگران  دگانه رزمنیاستفاده از سهم
  ان گذشتهیسال یط

 مقطع مشخص شود -در صورتیکه از این سهمیه قبال استفاده شده قید شود

 متخصص/سایرآزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/  در مقطع

 استان انتخاب شود 2استان یا  1در صورت انتخاب گزینه بله، بایستی  -       بلی/ خیر متقاضی سهمیه بومی

)واجد شرایط 1استان بومی منطقه محروم 
استفاده از سهمیه بومی سهمیه منطقه 

 ( اجباری1محروم 

 انتخاب استان 

)واجد شرایط 2استان بومی منطقه محروم 
از سهمیه بومی سهمیه منطقه استفاده 
 ( اختیاری2محروم 

 انتخاب استان

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

 (  رسمی نیروهای مسلح

 بلی/خیر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ح(نیروهای مسلژه یونوع سازمان )
برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه هللا و  

 ارتش 
 باشد()خود داوطلب باید جزء نیروهای مسلح

 وزارت دفاع-1
 سپاه-2

 ارتش-3
 یانتظام یروین-4

 .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
داوطلب  -ارتش )ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

عضو رسمی نیروهای خودش )نه اقوام( 
 ( مسلح

 بلی/خیر
 مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل 

 

 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانییمشخصات آموزش د:

  راهنما دفترچه 1بر اساس جدول شماره مجاز  یقبل یلیمقطع تحص
 مقطع کارشناسی قید شود.

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

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجاز( ی)مقطع قبلیلیرشته تحص
 است(درج شده 3های تحصیلی کلیه مقاطع در جدول شماره)رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

 1راهنمادفترچه  بر اساس جدول شماره یک مجاز( ی)مقطع قبلیلیرشته تحص
 ) در صورتیکه مدرک تحصیلی دیگری دارید.(

  4جدول شماره ازهای محل تحصیل دانشگاه

 (یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحصنوع 

 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -1

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه -2
 مرکز آموزشی علمی کاربردی -3

 موسسه غیر انتفاعی -4
 اسالمی دانشگاه آزاد -5
 دانشگاه پیام نور -6

 4 جدول شماره از -های محل تحصیل دانشگاه (یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحص

 1(یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحصنوع 

 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -1

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه -2
 مرکز آموزشی علمی کاربردی -3

 موسسه غیر انتفاعی -4
 دانشگاه آزاد اسالمی -5
 دانشگاه پیام نور -6

  1(یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحص
 (تحصیلی دیگری بجز کاردانی دارید )در صورتیکه مدرک

  4 جدول شماره از - های محل تحصیلدانشگاه

  یل مقطع قبلیخ شروع به تحصیتار

  یل مقطع قبلیخ فراعت از تحصیتار

 ( 31/6/1401ا تا ی 29/12/400ترم آخر )تا  /ل یالتحصفارغ : یلیت تحصیوضع

  صحیحقسمت  – یمعدل كل مقطع قبل
 -12داوطلب ایرانی : حداقل 

 معدل واحدهای گذرانده : دانشجوی سال آخر

  : اعشارقسمت  – یمعدل كل مقطع قبل

  : صحیحقسمت  - کاردانیمعدل كل مقطع 

  : اعشارقسمت  - کاردانیعدل كل مقطع م

 : فهیت نظام وظیوضع

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 هوشمند ان خدمتیكارت پا-1
 یپزشكدایم هوشمند ت یكارت معاف-2

 كفالت دایم هوشمندت یكارت معاف-3
 زمان صلح دایم هوشمندت یكارت معاف-4
  ثارگرانیا دایم هوشمندت یكارت معاف-5

 موارد خاص دایم هوشمندت یكارت معاف-6
 و قبل از آن 1352ن سال یمتولد-7
 و قبل از آن 1342ن سال یمتولد-8

 مسلح یروهایور شاغل در نیپرسنل پا-9
 هولوگرام دار بدون غیبت ت موقتیبرگه معاف یمشمول دارا-10
 بت(ی)بدون غ یل در مقطع كارشناسیفه فارغ التحصیكاركنان وظ-11
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 دفترچه آماده به خدمت یدارا-12

 مشمول متعهد خدمت یگواه یدارا-13
 29/12/400خ یترم آخر حداكثر تا تار یدانشجو-14
 31/6/1401خ یترم آخر حداكثر تا تار یدانشجو -15

 طلبه-16
 ابدی یان میپا 31/6/1401خ یفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریكاركنان وظ-17
 ابدی یان میپا 30/11/400خ یفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریكاركنان وظ-18

 یانصراف یدانشجو-19
 فه در حال خدمتیسرباز وظ-20
  کسالهیرصت ف-21

 دفترچه 2جدول شماره  از - 4، 3، 2، 1 نوبتهایانتخاب یکی از  گروه امتحانی 

 دفترچه  1از جدول شماره  1 ینام رشته امتحان

 دفترچه 2جدول شماره  از- 4، 3، 2، 1 نوبتهایانتخاب یکی از  گروه امتحانی

 دفترچه 1از جدول شماره  2 ینام رشته امتحان

 دفترچه 5شماره از جدول  حوزه امتحانی

 بله /خیر شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 بلی/خیر شده ام یلغو قبول رش،یپس از پذ

 : یلغو قبول لیدل

 معدل رتیمغا-1
 ثبت نام یدفترچه راهنما 1با جدول شماره  یلیمدرک تحص رتیمغا-2

اعالم شده در جدول  یرشته ها یبرا یبا مدرک کارشناس ینیل سابقه کار بالسا 3-2
 دفترچه 1شماره 

 در زمان مقرر لیعدم فراغت از تحص-4

 تقلب و تخلف تهیکم یرا-5
 مسلح یروهایعدم احراز شرط ن-6

 استعداد درخشان یمجاز برا ریغ-7

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

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

  آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟
 های علوم پزشکی(ها و دانشکده)مخصوص دانش آموختگان دانشگاه

 بله /خیر

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %10با آزمون --1
  %10بدون آزمون -2

  دانشگاه محل قبولی و نوع پذیرش )رایگان، شهریه پرداز( -در صورت پذیرش

 

 اطالعات کد رهگیری و ثبت نام هت:

  یرقم 16كد  کد رهگیری

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام
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  : جداولبخش دوم 
 

 آزمون یها رشته به مربوط بیضرا و یامتحان دروس رش،یمدارك مورد پذ -1جدول شماره 
 

 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره 

 رشته امتحانی ردیف

 مدارك تحصیلی مورد پذیرش

، یپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یو داروساز یدندانپزشك

 امتحانی و ضرایب مربوطهدروس 

 آمار زیستی  .1

كلیه كارشتتتناستتتی های علوم پزشتتتكی؛ كارشتتتناستتتی آمار؛ 

 و*؛ دكتری عمومی گروه پزشتتتتكیریاضتتتتی؛  علوم كامپیوتری

مهندستتتتی برق، مهندستتتتی ؛ ای دامپزشتتتتكی دكترای حرفه

 صنایع، مهندسی مکانیک

(، روشهای 3(، آمارریاضی واحتمال)1ریاضی عمومی)

آزمایش ها، رگرستتتتیون، نمونه آماری )شتتتتامل طرح 

 (3(، زبان عمومی)3گیری، آمارناپارامتری( )

2.  
آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

ستاری؛ مامایی؛ مهندسی  شت عمومی؛ پر شناسی بهدا كار

بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مدیریت خدمات 

بهداشتی درمانی؛ هوشبری؛ مشاوره؛ مردم شناسی؛ علوم 

اجتماعی؛ علوم تربیتی؛ روانشتتتناستتتی؛ تکنولوژی اتاق عمل؛ 

فناوری اطالعات سالمت )مدارک پزشکی(؛ مطالعات ارتباطی و 

 ی اطالعات فناور

(؛ 3آمتتوزش بتتهتتداشتتتتتتت و ارتتتقتتاء ستتتتتتالمتتت )

(؛ جامعه 2(؛ بهداشتتتت عمومی )5/1روانشتتتناستتتی)

  (3(؛ زبان عمومی )5/1شناسی )

3.  
 آموزش هوشبری

 
 کارشناسی رشته هوشبری

(؛ 3(؛ اصتتتتول و روش های  بیهوشتتتتی )2فیزیولوژی )

 (؛ داروشتتناستتی 2های همراه )بیهوشتتی و بیماری

(؛ 1(؛ مراقبت های ویژه )2اختصتتتاصتتتی هوشتتتبری )

 (3(؛ زبان عمومی)2مبانی آموزش پزشکی )

 اپیدمیولوژی  .4

كلیه كارشتتتناستتتی های علوم پزشتتتكی؛ كارشتتتناستتتی انگل 

سی تکنولوژی نرم افزار  سی؛ آمار)کلیه گرایش ها(؛ مهند شنا

سازی و  کامپیوتر؛ دكترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دارو

 دامپزشكی 

(؛ 2(؛ مقدمات آمار زیستتتتتی)5/2مبانی اپیدمیولوژی )

 (؛ 2(؛ اپیدمیولوژی بیماریها )5/1اصتتطالحات پزشتتكی )

 (3(؛ زبان عمومی)2بهداشت عمومی )

5.  
اتاق ی ژتکنولو

 عمل

كارشتتناستتی در رشتتته های تکنولوژی اتاق عمل؛ پرستتتاری و 

 هوشبری

(؛ بیماریهای 3اصتتول و عملکرد فرد ستتیار و استتکراب)

(؛ تکنولوژی جراحی درجراحی 2داخلی و جراحی)

(؛ بیهوشتتتتی واحیاء قلبی 1(؛ آناتومی)3های مختلف)

 (3عمومی)(؛ زبان 1ریوی)

 كارشناسی ارتوز و پروتز )اعضای مصنوعی و وسایل كمكی( ارتوز و پروتز   .6
یك )4ارتزوپروتز ) كان نه و  ؛(2(؛ كینزیولوژی و بیوم عای م

 (3(؛ زبان عمومی)2؛ ارتوپدی)(2ارزیابی)

 اقتصاد بهداشت  .7

اقتصاد؛ علوم كارشناسی در یكی از رشته های گروه پزشكی؛ 

مانی؛  اقتصتتتتتادی؛ هداشتتتتتی در خدمات ب یت  مدیر یت؛  مدیر

حستتتابداری؛ جامعه شتتتناستتتی؛ علوم اجتماعی؛ مهندستتتی 

و دكترای حرفه ای  *پزشتتتكی؛ دكترای عمومی گروه پزشتتتكی

؛ مهندسی صنایع؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد دامپزشكی

 )داروسازی خارج از كشور( 

صاد خرد) صاد كالن)2اقت سالمت) (؛2(؛ اقت صاد  (؛ 3اقت

(؛ 2ستتتتازمان و مدیریت خدمات بهداشتتتتتی درمانی)

 (3(؛ زبان عمومی)3ریاضی و آمار حیاتی )

 ارگونومی  .8

دكتری عمومی پزشتتكی؛ كارشتتناستتی رشتتته های بهداشتتت 

پدی فنی؛ مهندستتتتی  مانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتو كاردر حرفه ای؛ 

صتتنایع؛ مهندستتی فناوری اطالعات؛ طراحی صتتنعتی؛ مدیریت 

عتی؛ مهندستتتی مكانیك؛ مهندستتتی تكنولوژی طراحی و صتتتن

صنعتی؛ فیزیك؛  سی؛ ایمنی  شنا صنعتی؛ روان شی  شه ك نق

مهندسی پزشكی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل؛ 

مهندسی کامپیوتر با گرایشهای نرم افزار، سخت افزار و فناوری 

 اطالعات

ساب طبق جدول مدلهای  شین ح ستفاده از ما مجاز به ا

 م شدهاعال

متتاکترو  ارزیتتابتی، هتتای كتلتیتتات ارگتونتومتی )روش

و  محیطی ارگونومی شتتناختی، ارگونومی ارگونومی،

و  (؛ فیزیك2( ؛ تشتتتریح و فیزیولوژی انستتتانی )4...( )

(؛ 1(؛ روانشتتتناستتتی عمومی)2(؛ ریاضتتتی)2مكانیك)

 (3(؛ زبان عمومی)1مدیریت سازمانی)

 اكولوژی انسانی  .9

كارشتتناستتی در یكی از رشتتته های اكولوژی انستتانی، جغرافیا 

)با گرایش انسانی(، بهداشت عمومی، زیست شناسی )همه 

شت خانواده و گرایش شت محیط، بهدا ها(، محیط زیست، بهدا

تاری؛ دكتری  مایی، پرستتتت ما فه ای،  هداشتتتتتت حر یت، ب جمع

عمومی )پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی(، دكتری حرفه ای 

 شكی دامپز

(؛ جمعیتتت و تنظیم 3مبتتانی اكولوژی انستتتتتتانی )

مار زیستتتتتی)2خانواده) هداشتتتتتت 2(؛ مقدمات آ (؛ ب

 (3(؛ زبان عمومی)1عمومی)

 انفورماتیك پزشكی  .10

كلیه كارشناسی ها ی رشته های علوم  پزشكی؛ رشته های 

ریاضتتی )كلیه گرایشتتها ؛ مهندستتی كامپیوتر ؛ علوم كامپیوتر؛ 

برق الكترونیك؛ مهندستتی فن مهندستتی پزشتتكی؛ مهندستتی 

آوری اطالعتتات؛ علوم آزمتتایشتتتتگتتاهی دامپزشتتتتكی؛ دكترای 

 عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

( ؛ ریاضی 2اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها )

مار حیاتی ) (؛ 3( ؛ مدیریت اطالعات ستتتتالمت )2و آ

سالمت ) شكی 3انفورماتیك  صطالحات پز (؛ كلیات و ا

 (3ن عمومی)زبا (؛2)
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره 

 رشته امتحانی ردیف

 مدارك تحصیلی مورد پذیرش

، یپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یو داروساز یدندانپزشك

 امتحانی و ضرایب مربوطهدروس 

11.  
ارزیابی فناوری 

 (HTA) سالمت

كارشتتتناستتتی در كلیه رشتتتته های مصتتتوب وزارت بهداشتتتت ؛ 

كارشتتناستتی فنی و مهندستتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ 

بیوشتیمی؛ فیزیک؛ شتیمی؛ زیستت شتناستی؛ ریاضتی؛ آمار؛ 

دكتری عمومی پزشتتتتكی، داروستتتتتازی یتتا دكتری حرفتته ای 

 دامپزشكی

ستتتیاستتتتگذاری ستتتالمت و تصتتتمیم گیری در حوزه 

(؛ کلیات اقتصاد سالمت و ارزیابی فناوری 2سالمت  )

(؛ نظام ستتتالمت و برنامه های جاری آن 3ستتتالمت )

(؛ روش های 2(؛ اصتتتتول و روش های اپیدمیولوژی )2)

 ( 3(؛ زبان عمومی)2آماری )

 كارشناسی بینائی سنجی بینائی سنجی  .12

(؛ 2؛ فیزیولوژی اپتیتتك)(2آنومتتالی دیتتد دوچشتتتتمی)

(؛ 1(؛ بیمتتاری هتتای چشتتتتمی)2كلیتتات اپتومتری)

(؛ عینك 2(؛ اپتومتری كودكان)2عدسی های تماسی)

 (3(؛ زبان عمومی)1طبی )

13.  
بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

دكتری پزشتتتكی عمومی؛ داروستتتازی؛ دامپزشتتتكی و دكترای 

شته  سی در یكی ازر شنا شگاهی و یا كار حرفه ای علوم آزمای

های علوم تغذیه، علوم و صتتنایع غذایی )گرایش كنترل كیفی و 

بهداشتی(؛ بهداشت محیط، بهداشت عمومی؛ میكروبیولوژی؛ 

علوم آزمایشتتتگاهی؛ مهندستتتی كشتتتاورزی )گرایش صتتتنایع 

مهندستتی شتتیمی علوم و مهندستتی صتتنایع غذایی؛ ؛ غذایی(

)گرایش شتتیمی مواد غذایی(؛ بهداشتتت موادغذایی با منشتتا 

؛ مهندسی تکنولوژی صنایع دامی؛ بهداشت و بازرسی گوشت

  آرد و بهداشت مواد غذایی

(؛ اصتتول نگهداری 2میكروب شتتناستتی مواد غذایی )

(؛ كلیتتات 2(؛ شتتتتیمی مواد غتتذایی)2مواد غتتذایی)

 (3(؛ زبان عمومی)2و ایمنی مواد غذایی )بهداشت 

14.  
بیولوژی و کنترل 

 ناقلین بیماریها

كارشتتتتناستتتتی رشتتتتته های بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها 

)حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین(؛ زیست شناسی 

)كلیه گرایشتتتها(؛ گیاه پزشتتتکی؛ علوم زیستتتتی؛ مهندستتتی 

ها(؛ علوم  یه گرایشتتتت گاهی؛ علوم کشتتتتتاورزی )کل مایشتتتت آز

آزمایشتتتتگاهی دامپزشتتتتکی؛ مهندستتتتی بهداشتتتتت محیط ؛ 

بهداشتتت عمومی؛ بهداشتتت حرفه ای؛ مهندستتی بهداشتتت 

 حرفه ای و ایمنی کار

(؛ زیستتت شتتناستتی 4حشتتره شتتناستتی پزشتتکی)

(؛ پتتاتوبیولوژی )انگتتل شتتتتنتتاستتتتی، قتتار  2عمومی)

سی() شنا سی، ویروس  شنا سی، باکتری  (؛ 1شنا

ن با ب بارزه  ناستتتتی و م یان)ستتتتم شتتتت پا یات 2د (؛ کل

 (3(؛ زبان عمومی)1بهداشت)

15.  
پدافند غیرعامل در 

 نظام سالمت

سی )كلیه  شنا ست  شته های علوم تغذیه؛ زی سی ر شنا كار

گرایشها(؛ زیست شناسی سلولی مولكولی )كلیه گرایشها(؛ 

علوم آزمایشتتگاهی؛ بهداشتتت عمومی؛ مهندستتی بهداشتتت 

پزشكی حرفه ای؛ مهندسی بهداشت محیط؛ حشره شناسی 

(؛ مهندستتی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریهاو مبارزه با ناقلین )

هداشتتتتتی   -منابع طبیعی محیط زیستتتتتت؛ مدیریت خدمات ب

درمانی؛ فناوری اطالعات ستتالمت؛ تكنولوژی پزشتتكی هستتته 

ای؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشتتناستتی؛ پرستتتاری؛ 

شكی؛ علوم  سی بالینی؛ فوریتهای پز شنا صنایع غذایی روان و 

)كلیه گرایشتتتتها(؛ مهندستتتتی كشتتتتاورزی )كلیه گرایشتتتتها(؛ 

مهندستتتتی منابع طبیعی )كلیه گرایشتتتتها(؛ شتتتتیمی )كلیه 

گرایشتتتها؛ شتتتیمی )كلیه گرایشتتتها(؛ علوم نظامی و انتظامی 

)كلیه گرایشتتها(؛ كاردرمانی؛ مدیریت )كلیه گرایشتتها(؛ دکتری 

 عمومی پزشکی

(؛ 1)(؛ پرتوشتتتناستتتی2زیستتتت شتتتناستتتی عمومی)

(؛ 2(؛ اصتتول و مبانی بهداشتتت عمومی)1بیوشتتیمی)

(؛ زبان 1(؛ مدیریت ستتالمت)1روانشتتناستتی عمومی)

 (3عمومی)

16.  
تاریخ علوم 

 پزشكی
 كارشناسی در كلیه رشته های مقطع كارشناسی 

مدن)3تاریخ پزشتتتتكی) تاریخ علم و ت (؛ اطالعات 3(؛ 

 (3(؛ زبان عمومی)2(؛ زبان عربی)2پزشكی)

17.  

 تكنولوژی گردش

 خون

 

شبری و تکنولوژی اتاق  ستاری؛ هو شته های پر سی ر شنا كار

مین جلستته شتتواری عالی برنامه  79بر استتاس مصتتوبه - عمل

، ارائه دو سال سابقه 11/3/1400ریزی علوم پزشکی به تاریخ 

 کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد(

(؛ 4پرستتتتتتتاری و بیمتتاری هتتای داخلی و جراحی)

یك پزشتتتتكی)(؛ 1بیوشتتتتیمی) (؛ 1(؛ فیزیولوژی)1فیز

 (3(؛ زبان عمومی)1فارماكولوژی)

 ژورنالیسم پزشکی  .18

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کلیه رشته های 

علوم پزشکی؛ زبان عمومی )با گرایشهای ادبیات زبان عمومی، 

آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومی(؛ علوم ارتباطات با 

 نگاری و مطالعات ارتباطیگرایش روزنامه 

(؛ دانش پتتایتته 2اصتتتتول اپیتتدمیولوژی و آمتتار حیتتاتی)

نه) یا های 2را بان  به ز له نویستتتتی  قا گارش و م (؛ ن

 (3)پیشرفته(؛ زبان انگلیسی 4فارسی و انگلیسی )

 سالمت سالمندی  .19

كارشتتناستتی پرستتتاری؛ مامایی؛ آموزش بهداشتتت؛ بهداشتتت 

بهداشتتتتتی و عمومی؛ مدیریت توانبخشتتتتی؛ مدیریت خدمات 

درمانی؛ روانشناسی بالینی؛ علوم تغذیه؛ مددكاری اجتماعی؛ 

شتتتنوایی ستتتنجی؛ بینایی ستتتنجی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی 

 وكاردرمانی

(؛ روانشتتتناستتتی وبهداشتتتت 3فیزیولوژی ستتتالمندی)

(؛ روش تحقیق 1(؛ جامعه شناسی پزشكی)1روانی)

(؛ مبانی 2(؛ كلیات بهداشتتتتت عمومی)2و آمارحیاتی)

 (3(؛ زبان عمومی)1یه)تغذ

 سالمت و ترافیک  .20

کارشتتناستتی کلیه رشتتته های علوم پزشتتکی، علوم انتظامی، 

روانشتتناستتی، مهندستتی عمران، مهندستتی مکانیک، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، مهندستتتی پزشتتتکی، علوم و مهندستتتی 

 محیط زیست، فیزیک، مهندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسی

(؛ 4وژی مصتتتتتتدومیتهتتا)و اپیتتدمیول ایمنی ترافیکی

(؛ 1(؛ روانشتتناستتی عمومی)2روشتتهای آمارکاربردی)

   (3(؛ زبان عمومی)1بهداشت عمومی )
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره 

 رشته امتحانی ردیف

 مدارك تحصیلی مورد پذیرش

، یپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یو داروساز یدندانپزشك

 امتحانی و ضرایب مربوطهدروس 

21.  
سالمت و رفاه 

 اجتماعی
 كارشناسی كلیه رشته ها

ناستتتتی ) عه شتتتت جام های  یه  مار و روش 3نظر (؛ آ

(، اقتصتتتتاد خرد و 2( ؛ ستتتتازمان و مدیریت )3تحقیق)

(، روانشتتتتناستتتی 2)(؛ تامین و رفاه اجتماعی 2كالن)

 (3(؛ زبان عمومی)2اجتماعی)

 كارشناسی شنوایی شناسی شنوائی شناسی  .22

(؛ شتتتتنوایی 2آناتومی و فیزیولوژی شتتتتنوایی وتعادل)

(؛ شتتتنوایی شتتتناستتتی 4شتتتناستتتی تشتتتخیصتتتی)

 (3(؛ زبان عمومی)2توانبخشی)

 علوم تشریحی  .23

كارشناسی علوم تشریحی؛ بافت شناسی؛ زیست شناسی 

فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ )كلیه گرایشها(؛ 

ارتوپدی فنی؛ كاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ 

؛ تکنولوژی پرتوشتتتناستتتی؛ رادیولوژی؛ شتتتنوایی شتتتناستتتی

ستاری سنجی مامایی؛ پر شبری؛ تکنولوژی اتاق ؛ بینایی  ؛ هو

؛ علوم آزمایشتتتتگاهی، علوم تغذیه؛ بهداشتتتتت عمومی؛ عمل

ی؛ مهندستتتی پزشتتتکی؛ تربیت بدنی و علوم فوریتهای پزشتتتک

 ورزشی )کلیه گرایشها(

(؛ زیستتتت 3(؛ بافت شتتتناستتتی )4تشتتتریح عمومی)

(؛ زبان 3(؛ جنین شتتتناستتتی )2شتتتناستتتی ستتتلولی)

 (3عمومی)

24.  

علوم و صنایع 

غذائی )گرایش 

كنترل كیفی و 

 بهداشتی(

كارشتتتتناستتتتی علوم و صتتتتنایع غذایی)گرایشتتتتهای مختلف( ؛ 

كشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذائی( ؛ مهندسی  مهندسی

شیمی )صنایع غذائی(؛ داروسازی؛ علوم تغذیه؛ تغذیه )صنایع 

غذائی(؛ صتتنایع غذایی )گرایشتتهای فنی، مهندستتی و تغذیه(؛ 

شیر و فراورده  شا دامی؛ تكنولوژی  شت مواد غذایی با من بهدا

دسی های لبنی؛ مهندسی تكنولوژی آرد؛ تكنولوژی صنایع مهن

روغن خوراكی؛ گوشتتتتتت و فراورده هتتای گوشتتتتتی؛ دكترای 

 دامپزشكی ؛داروسازی

ئی) مواد غتتذا لوژی  یو ب كرو ی مواد 2م می  ی (؛ شتتتتت

غذائی )2غذائی) ( ؛ كنترل كیفی 3(؛ تكنولوژی مواد 

 (3(؛ زبان عمومی)3مواد غذایی)

 فیزیولوژی پزشکی  .25

كارشتتناستتی فیزیولوژی؛ زیستتت شتتناستتی )كلیه گرایشتتها(؛ 

ناستتتتی؛ مایی؛ علوم  جانورشتتتت ما تاری؛ فیزیوتراپی؛  پرستتتت

آزمایشتتتتگاهی؛ علوم دارویی؛ فارماكولوژی؛ بیوشتتتتیمی؛ علوم 

شریحی؛ گفتار درمانی؛ بینایی سی؛ ت شنا شنوایی  سنجی؛ 

بهداشتتت عمومی؛ بهداشتتت حرفه ای و هوشتتبری؛ تکنولوژی 

 اتاق عمل

(؛ زیستتتتت شتتتتناستتتی 2(؛ بیوشتتتتیمی)4فیزیولوژی)

 (3(؛ زبان عمومی)2مولکولی)-سلولیجانوری و 

26.  

فناوری 

تصویربرداری 

 پزشكی

كارشتتتناستتتی رشتتتته های فیزیك )كلیه گرایشتتتها(؛ تكنولوژی 

پرتوشتتتتناستتتتی؛ تكنولوژی پزشتتتتكی هستتتتته ای؛ تكنولوژی 

پرتودرمانی؛ مهندسی پزشكی )گرایش بیوالكتریك(؛ مهندسی 

 هسته ای؛ مهندسی پزشکی )گرایش بالینی(

ستفاده ساب طبق جدول مدلهای  مجاز به ا شین ح از ما

 اعالم شده

(؛ فیزیتتك 2(؛ ریتتاضتتتتی عمومی)2فیزیتتك عمومی )

(؛ فیزیتتك پرتوشتتتتنتتاستتتتی 2ای و اتمی)هستتتتتتته

صی) شخی شكی )2ت صویربرداری پز (؛ 1(؛ تكنیكهای ت

 (3(؛ زبان عمومی)1(؛ آناتومی)1فیزیولوژی)

27.  
فناوری اطالعات 

 سالمت

اسی رشته های كلیه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشن

 علوم كامپیوتر؛ مهندسی كامپیوتر )نرم افزار و سخت افزار(

(؛ متتدیریتتت اطالعتتات 3فنتتاوری اطالعتتات ستتتتالمتتت)

(؛ بیماری شتتتتناستتتتی و اصتتتتطالحات 3ستتتتالمت )

(؛ ستتتتیستتتتتم های طبقه بندی اطالعات 2پزشتتتتكی)

(؛ زبان 2(؛ كامپیوتر و ستتتتاختمان داده )2ستتتتالمت)

 (3عمومی)

 كاردرمانیكارشناسی  كاردرمانی  .28

مانی در اختالالت ذهنی، روانی  ماعی و  –كاردر اجت

آکو  (؛2(؛ روان شتتناستتی و روانپزشتتكی)4جستتمانی)

(؛ 2(؛ آناتومی و بیومكانیك)2پیشتتتتن و آنالیز فعالیت )

(؛ 2توانبخشی حرفه ای و فعالیت های روزمره زندگی)

 (3زبان عمومی)

29.  
كتابداری و اطالع 

 رسانی پزشكی
 رشته هاكارشناسی كلیه 

 (؛3)مبتتانی کتتتابتتداری و اطالع رستتتتتانی پزشتتتتکی

(، مدیریت 2(، فناوری اطالعات )3سازماندهی دانش )

شکی ) (، روش تحقیق 3منابع، مراجع و پایگاه های پز

(، زبان 2(، اصتتتتطالحات و کلیات پزشتتتتکی )2و آمار )

 (3عمومی)

 كارشناسی گفتار درمانی گفتار درمانی  .30

(؛ اختالالت 2اختالل بلع) (؛2)اختالالت صتتوت و تشتتدید

اختالل زبان  (؛2اختالالت روانی گفتار) (؛2)صدای گفتار

زبان  (؛2(؛ اختالل اکتستتتتابی زبان)3در دوران رشتتتتد)

 (3عمومی)
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره 

 رشته امتحانی ردیف

 مدارك تحصیلی مورد پذیرش

، یپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یو داروساز یدندانپزشك

 امتحانی و ضرایب مربوطهدروس 

31.  
مدیریت خدمات 

 بهداشتی درمانی

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مدیریت با 

 حقوق؛ مدیریت؛گرایشتتتهای مختلف؛ اداره امور بیمارستتتتانها؛ 

 علوم اقتصادی حسابداری؛ علوم اجتماعی؛

(؛ اصول و مبانی سازمان و مدیریت 2كلیات بهداشت )

(؛ مدیریت 3(؛ سازمان و مدیریت بهداشت و درمان )3)

 (3(؛ زبان عمومی)2مالی و اقتصاد بهداشت )

 مددكاری اجتماعی  .32

خدمات كلیه گرایش های كارشتتتتناستتتتی مددكاری اجتماعی؛ 

ماعی عاون اجت ماعی؛ ت مات اجت خد ماعی )گرایش  ؛ علوم اجت

 ورفاه اجتماعی؛ پژوهشگری(

قبولی نهایی داوطلبان شتتتترکت کننده بر استتتتاس نتایج آزمون 

 کتبی و مصاحبه اعالم خواهد شد.

(؛ 1روان شتتناستتی )عمومی، مرضتتی، شتتخصتتیت( )

(؛ مبانی 2مبانی و نظریه های جامعه شتتتتناستتتتی )

اجتماعی )مبانی مددكاری  (؛ مددكاری1توانبخشتتی )

عه ای( ) جام (؛ 1(؛ روش تحقیق )3فردی، گروهی و 

 (3زبان عمومی)

 مدیریت توانبخشی  .33

وسایل كمكی ؛ فیزیوتراپی؛ و كارشناسی اندام های مصنوعی 

؛ بینایی سنجی؛ گفتار درمانی كاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛

ماعی؛  ناستتتتی؛ علوم اجت عه شتتتت جام ماعی؛  كاری اجت مدد

روانشتتتناستتتی؛ مدیریت خدمات بهداشتتتتی و درمانی؛ مدیریت 

نایی؛ بهداشتتتتتت عمومی؛  امداد در ستتتتوانح؛ كودكان استتتتتث

پرستتتتتتتاری؛ علوم تربیتی؛ امتتداد و نجتتات ؛ دكترای عمومی 

 پزشكی

 (3(؛ زبان عمومی)3(؛ مدیریت )5اصول توانبخشی )

34.  
مهندسی پزشكی 

 )بیوالكتریك(

پایه ؛ گروههای پزشكی و كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم 

ی حرفتته ای پزشتتتتكی؛ دنتتدانپزشتتتتكی؛ اپیراپزشتتتتكی؛ دكتر

  داروسازی؛ مهندسی مدیریت اجرایی

ساب طبق جدول مدلهای  شین ح ستفاده از ما مجاز به ا

 اعالم شده

سی ) ضیات مهند سی 6ریا شکی و مهند (؛ فیزیک پز

(؛ کنترل 6(؛ ستتتیگنالها و ستتتیستتتتم ها)6پزشتتتكی )

متتدارهتتای الکتریکی و (؛ 6ستتتتیستتتتتمهتتای خطی )

نیتتک) کترو ل تومی )6ا یولوژی و آنتتا یز ف (؛ زبتتان 2(؛  

 (3عمومی)

35.  
 مهندسی پزشكی

 )زیست مواد(

كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گروههای پزشكی و 

 ی حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازیاپیراپزشكی؛ دكتر

مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق جدول مدلهای 

 شدهاعالم 

(؛ اصتتتول زیستتتت 4(؛ علم مواد)4ریاضتتتیات عمومی)

ناتومی و فیزیولوژی)6مواد) (؛ 2(؛ شتتتتیمی آلی)2(؛ آ

 (3(؛ زبان عمومی)2بیوشیمی)

36.  

مهندسی بهداشت 

حرفه ای و ایمنی 

 کار

؛ كارشتتتتناستتتتی مهندستتتتی بهداشتتتتت حرفه ای و ایمنی کار

صنعتی؛ مهندسی )صنایع,  مهندسی بهداشت محیط؛ ایمنی 

  مكانیك و شیمی(؛ فیزیك؛ شیمی

ساب طبق جدول مدلهای  شین ح ستفاده از ما مجاز به ا

 اعالم شده

فه ای ) هداشتتتتتت حر یك )5ب یاضتتتتی)(؛2(؛ فیز  (؛2ر

 (3(؛ زبان عمومی)1(؛ ارگونومی)2شیمی)

37.  

 مدیریت سالمت،

ایمنی و محیط 

 (HSEزیست )

 بهداشتتتت حرفه ای؛كارشتتتناستتتی رشتتتته های مهندستتتی 

شت محیط؛ مهندسی تكنولوژی ایمنی؛ ایمنی  مهندسی بهدا

 صنعتی؛ مهندسی صنایع 

(؛ اصتتتول 3(؛ بهداشتتتت محیط)3بهداشتتتت حرفه ای )

صول ومبانی مدیریت)3ایمنی) شت 2(؛ ا (؛ كلیات بهدا

 (3(؛ زبان عمومی)1(؛ آمار و اپیدمیولوژی)1عمومی)

38.  
میكروب شناسی 

 موادغذایی

میكروب شتتناستتی؛ علوم آزمایشتتگاهی؛ علوم كارشتتناستتی 

 آزمایشتتگاهی دامپزشتتكی؛ علوم تغذیه؛ علوم وصتتنایع غذایی؛

 زیستتتت شتتتناستتتی)گرایش های میكروبیولوژی؛ بیوشتتتیمی؛

بیوشیمی؛ ژنتیك(؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مواد 

 داروسازی؛ دامپزشكی غذایی؛ دكترای عمومی پزشكی؛

(؛ بیوشتتیمی 1ی)(؛ تغذیه عموم3باكتری شتتناستتی)

(؛ 1(؛ قار  شتتناستتی)1(؛ انگل شتتناستتی)1عمومی)

 (3(؛ زبان عمومی)1ویروس شناسی)

 نانوفناوری پزشکی   .39

كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مهندسی 

پلیمر؛ مهندسی شیمی )كلیه گرایشها(؛ مهندسی مواد )كلیه 

كاربردی( محض و گرایشها(؛ مهندسی برق؛ بیوالكتریك؛ فیزیك )

؛ فیزیک حالت جامد؛ شتتتتیمی )محض و كاربردی(؛ شتتتتیمی 

مهندسی بهداشت  دارویی؛ زیست شناسی )كلیه گرایشها(؛

محیط، مهندستتی بهداشتتت حرفه ای  و ایمنی کار؛ مهندستتی 

بهداشتتت حرفه ای؛ تکنولوژی پزشتتکی هستتته ای؛ مهندستتی 

صنایع شیمیایی؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ 

دكتری  كشتتاورزی؛ داروستتازی؛ مهندستتی مکانیک؛مهندستتی 

عمومی پزشتتكی ؛ داروستتازی و دندانپزشتتكی و  دكتری حرفه 

یوستتتتتتتته زیستتتتتتت  پ تری  ك هی؛ د لوم آزمتتایشتتتتتگتتا ع ای 

 فناوری)بیوتكنولوژی(

(؛ زیست شناسی سلولی 2(؛ شیمی )2بیوشیمی)

یك )1(؛ فیزیولوژی )2مولكولی ) مه 2(؛ بیوفیز قد ( ؛ م

 (3(؛ زبان عمومی)3ای بر نانوتكنولوژی)
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 مجموعه آموزش پزشکی

 باشد.   یم یو داروساز ی، دندانپزشكیپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی  ردیف
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 آموزش پزشکی  .40

اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های علوم 

علوم پزشكی دانشگاه آزاد پزشكی سراسر كشور؛ اعضای هیئت علمی گروه های 

اسالمی )باپرداخت شهریه(؛ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد رشته های علوم 

پزشكی؛ دارندگان مدرك دكترای عمومی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی؛ دكترای 

های علوم پزشكی؛ تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ كارشناسی تمامی رشته

تكنولوژی  -یریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی مد -رشته های علوم تربیتی 

 آموزشی

6 2 3 0 4 

41.  
یادگیری الکترونیکی 

 در علوم پزشکی

دكترای عمومی پزشكی، دكترای عمومی داروسازی، دكترای عمومی دندانپزشكی؛ 

های علوم پزشكی؛ كارشناسی ارشد كارشناسی یا كارشناسی ارشد كلیه رشته

ریزی مدیریت آموزشتتتتی و محیط زیستتتتت؛ مدیریت آموزشتتتتی؛ های برنامهرشتتتتته

ریزی هریزی آموزشتتتتی؛ تحقیقات آموزشتتتتی؛ كارشتتتتناستتتتی مدیریت و برنامبرنامه

 و کامپیوتر با گرایش نرم افزار؛ تکنولوژی آموزشی ITآموزشی؛ کارشناسی 

6 2 3 0 4 

42.  

تكنولوژی آموزشی 

 در علوم پزشكی

 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری  -

 عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی 

کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی  -

 درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

کارشتتناستتی ارشتتد ناپیوستتته در رشتتته های آموزش پزشتتکی، آموزش بهداشتتت ،  -

عات ستتتتالمت،  ناوری اطال یادگیری الکترونیکی در علوم پزشتتتتکی، ف مه ریزی  نا بر

ی، مهندستتتی پزشتتتکی، آموزش جامعه نگر در نظام ستتتالمت و انفورماتیک پزشتتتک

 سالمت و رسانه )ژورنالیسم پزشکی(

5 2 3 5 4 
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 مجموعه بهداشت محیط 

 جدول مدلهای اعالم شده مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق
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 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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43.  
 -بهداشت محیط 

 سم شناسی محیط

كارشتتتناستتتی مهندستتتی بهداشتتتت محیط؛ مهندستتتی بهداشتتتت حرفه ای؛ 

مهندسی محیط زیست؛ )كلیه گرایشها(؛ علوم محیط زیست )كلیه گرایشها(؛ 

دفع  –حشره شناسی )گرایشهای عمومی؛ پزشكی و كشاورزی(؛ كشاورزی 

زیست شناسی گرایشهای عمومی آفات؛ شیمی محض ؛ شیمی كاربردی؛ 

 و سلولی مولكولی؛ علوم آزمایشگاهی؛ گیاه پزشكی؛ سم شناسی

2 1 1 1 2 3 

44.  

مهندسی بهداشت 

مدیریت   -محیط 

 پسماند

شت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی  شناسی مهندسی بهدا كار

عمران )كلیه گرایشها(؛ مهندسی مكانیك )كلیه گرایشها(؛ مهندسی شیمی 

 گرایشها()كلیه 

2 1 1 1 2 3 

45.  
مهندسی بهداشت 

 محیط

كارشتتناستتی بهداشتتت محیط؛ مهندستتی بهداشتتت محیط؛ مهندستتی محیط 

مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  زیست؛

کار؛ مدیریت خدمات بهداشتتتتی درمانی؛ شتتتیمی محض؛ شتتتیمی کاربردی؛ 

 زیست شناسی؛ زیست فناوری

2 1 2 1 1 3 

46.  

مهندسی بهداشت 

بهره برداری   -محیط 

و نگهداری از 

تاسیسات بهداشتی 

 شهری

شت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی  شناسی مهندسی بهدا كار

آب و فاضتتتالب؛ مهندستتتی آب؛ مهندستتتی برق )كلیه گرایشتتتها(؛ مهندستتتی 

مكانیك )كلیه گرایشتتتها(؛ شتتتیمی؛ مهندستتتی  شتتتیمی )كلیه گرایشتتتها(؛ 

 گرایشها( مهندسی عمران )كلیه

2 1 2 1 1 3 

47.  
 –بهداشت محیط 

 بهداشت پرتوها

کارشتتناستتی مهندستتی بهداشتتت محیط؛ فیزیک )تمام گرایشتتها(؛ تکنولوژی 

پرتوشتتتناستتی؛ تکنولوژی پزشتتتکی هستتتته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ ایمنی 

 صنعتی؛ شیمی )کلیه گرایشها(

2 1 2 1 1 3 
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 1401دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   مدارك مورد پذیرش، -1جدول شماره ادامه 

 مجموعه پرستاری

ف
دی

ر
 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 3 4 2 2 2 2 كارشناسی پرستاری روان پرستاری  .48

49.  
 -پرستاری داخلی 

 جراحی

 كارشناسی پرستاری
4 2 2 2 2 3 

 3 2 4 2 2 2 كارشناسی پرستاری پرستاری سالمت جامعه  .50

 3 2 2 2 4 2 كارشناسی پرستاری پرستاری كودكان  .51

 3 3 2 2 2 3 كارشناسی پرستاری پرستاری نظامی  .52

53.  
پرستاری مراقبت های 

 نوزادانویژه 

 كارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل 

ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی )

جلستتته شتتتورای عالی  79بر استتتاس مصتتتوبه  -می باشتتتد

،اتباع خارجی  30/11/400ریزی علوم پزشکی به تاریخ برنامه

 (الملل( مشمول این شرط نیستند)بین

3 3 3 2 1 3 

 3 3 2 2 2 3 كارشناسی پرستاری پرستاری توانبخشی  .54

 پرستاری اورژانس  .55

 كارشناسی پرستاری؛ فوریت های پزشكی

)ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی 

جلستتته شتتتورای عالی  79بر استتتاس مصتتتوبه  -می باشتتتد

،اتباع خارجی  30/11/400ریزی علوم پزشکی به تاریخ برنامه

 (الملل( مشمول این شرط نیستند)بین

4 2 2 2 2 3 

56.  
پرستاری مراقبت های 

 ویژه

 كارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

)ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی 

جلستتته شتتتورای عالی  79بر استتتاس مصتتتوبه  -می باشتتتد

خارجی  ،اتباع 30/11/400ریزی علوم پزشکی به تاریخ برنامه

 (الملل( مشمول این شرط نیستند)بین

4 2 2 2 2 3 

 3 3 3 1 1 4 كارشناسی پرستاری پرستاری سالمندی  .57

 مدیریت پرستاری  .58

  پرستاریكارشناسی 

)ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی 

جلستتته شتتتورای عالی  79بر استتتاس مصتتتوبه  -می باشتتتد

،اتباع خارجی  30/11/400به تاریخ ریزی علوم پزشکی برنامه

 (الملل( مشمول این شرط نیستند)بین

3 2 1 3 3 3 
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 مجموعه روانشناسی

، داوطلبین این مجموعه بایستی از سالمت جسمی 10/5/1400ریزی علوم پزشکی به تاریخ عالی برنامهبر اساس مصوبه هشتادمین جلسه شورای 

 )بینایی، شنوایی و گفتاری( و روانی متناسب با رشته مورد درخواست برخوردار باشند. 

ف
دی

ر
 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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59.  
 روانشناسی بالینی

های روانشناسی؛ مشاوره و  كارشناسی كلیه رشته

 راهنمایی
3 2 5/1 2 0 5/1 3 

 3 5/1 2 2 5/1 1 2 كارشناسی روانشناسی )كلیه گرایشها( بهداشت روان  .60

 3 5/1 1 5/1 5/1 5/1 3 كارشناسی روانشناسی )كلیه گرایشها( روانشناسی سالمت  .61

62.  
روانشناسی بالینی 

 كودك و نوجوان

کارشتتناستتی در رشتتته روانشتتناستتی) با گرایش های: 

عمومی، رشتتتد، شتتتخصتتتیت(؛ روانشتتتناستتتی بالینی؛ 

 روانشناسی کودکان استثنایی 

3 2 2 5/1 0 5/1 3 

 
 

 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 (1آزمایشگاهی )مجموعه علوم 

 رشته امتحانی  ردیف

 مدارك مورد پذیرش

و  ی، دندانپزشكیپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یداروساز

دروس امتحانی و ضرایب 

 مربوطه
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63.  
بیوشیمی 

 بالینی

كارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ شیمی؛ علوم 

آزمایشتتگاهی؛ علوم تغذیه؛ داروستتازی؛ زیستتت شتتناستتی )كلیه گرایشتتها( ؛ علوم 

داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ بهداشت و بازرسی 

شناسی )دبیری زیست کارشناسی آموزش زیست ؛گوشت؛ بهداشت موادغذایی

 شناسی(؛

6 2 0 2 0 3 

64.  
زیست فن آوری 

 پزشكی

كلیه كارشتتناستتی های علوم پزشتتكی؛ كارشتتناستتی زیستتت شتتناستتی )كلیه 

شها(؛ بیوتكنولوژی؛ شگاهی؛ مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ گرای  علوم آزمای

علوم تجربی؛ دكتری عمومی پزشكی؛ داروسازی  علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛

 كارشناسی و كارشناسی ارشد )داروسازی خارج از كشور(و دامپزشكی؛ 

1 4 0 0 1 3 

 ژنتیك انسانی  .65

ویروس شناسی؛ انگل  كارشناسی زیست شناسی)كلیه گرایشها(؛ بیوتكنولوژی؛

سی؛ تغذیه؛  شنا سی؛ میكروب شنا شیمی؛ ایمنی  شكی؛ ژنتیك؛ بیو سی پز شنا

ی ا؛ دكترای حرفه *علوم آزمایشتتتتگاهی؛ مامایی؛ دكترای عمومی گروه پزشتتتتكی

 علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

1 2 5 0 0 3 
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره ادامه 

 (2)مجموعه علوم آزمایشگاهی 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی  ردیف

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 ایمنی شناسی پزشکی  .66

كارشتتناستتی ایمنی شتتناستتی؛ انگل شتتناستتی پزشتتكی؛ باكتری 

گرایش با بیوتكنولوژی؛ زیستتت شتتناستتی )شتتناستتی؛ بیوشتتیمی؛ 

یك(؛ ؛ میكروبیولوژی؛ عمومی ملكولیو  جانوری؛ ستتتتلولی یا ژنت و

 میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی

6 1 2 0 1 3 

67.  
خون شناسی آزمایشگاهی 

 و بانك خون )هماتولوژی(

كارشناسی علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ زیست شناسی 

)كلیه گرایشتتها(؛ ویروس شتتناستتی؛ میكروب شتتناستتی پزشتتكی؛ 

 (Biomedical Scienceژنتیك؛ زیست پزشكی ) ؛بیوشیمی

2 1 1 4 0 3 

 

 
 

 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 
 (3مجموعه علوم آزمایشگاهی )

ف
دی

ر
 

رشته 

 امتحانی 

  مدارك مورد پذیرش

، یپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 باشد.   یم یو داروساز یدندانپزشك

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی
س

نا
ش

ی 
ر
كت

با
 

ی
س

نا
ش

چ 
ار

ق
ی 

ین
ال

 ب
ی

م
شی

و
بی

 

ی
س

نا
ش

س 
و
ر
وی

 

ی
س

نا
ش

ی 
من

ای
 

ی
س

نا
ش

ل 
گ

ان
ی  

س
نا

ش
ت 

س
زی

ی
ول

ك
ول

م
ی 

ول
سل

 

ن 
با

ز
ی

م
و
م

ع
 

68.  

قارچ 

شناسی 

 پزشكی

کارشتتتناستتتی علوم آزمایشتتتگاهی پزشتتتکی؛ میکروبیولوژی پزشتتتکی؛ 

گرایشتتهای میکروب شتتناستتی، ستتلولی و ملکولی و (زیستتتشتتناستتی 

جانوری(؛ قار  شتتناستتی پزشتتکی؛ انگل شتتناستتی پزشتتکی؛ باکتری 

 شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی

1 5 0 0 2 1 1 3 

69.  

میكروب 

شناسی 

 پزشكی

كارشناسی  میكروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی )عمومی، 

میکروبیولوژی، ژنتیک و ستتلولی مولکولی(؛ زیستتت شتتناستتی ستتلولی 

لوم  ع کولی(؛  ل مو لولی  تیتتک و ستتتتت ن لوژی، ژ یو ب کرو ی م کولی ) ل مو

آزمایشتتگاهی؛  ایمنی شتتناستتی؛ ویروس شتتناستتی؛ انگل شتتناستتی 

گاهی دامپزشتتتتكی؛ دك مایشتتتت ی عمومی گروه اترپزشتتتتكی؛ علوم آز

؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشتتتتگاهی و دكترای حرفه ای *پزشتتتتكی

 دامپزشكی

5 1 0 5/1 5/1 1 1 3 

70.  

ویروس 

شناسی 

 پزشكی

كارشتتناستتی میكروب شتتناستتی؛ انگل شتتناستتی پزشتتكی؛ حشتتره 

شناسی پزشكی )بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها(؛ زیست شناسی 

)كلیه گرایشتتها(؛ علوم آزمایشتتگاهی؛  بیوشتتیمی؛  ایمنی شتتناستتی؛  

؛ *علوم آزمایشتتتتگاهی دامپزشتتتتكی؛ دكترای عمومی گروه پزشتتتتكی 

 رفه ای دامپزشكیای علوم آزمایشگاهی و دكترای حدكترای حرفه

1 0 2 5 2 0 2 3 

71.  

انگل 

شناسی 

 پزشکی

كارشناسی انگل شناسی؛ حشره شناسی پزشكی )بیولوژی و کنترل 

ناقلین بیماریها(؛ ایمنی شتتناستتی پزشتتكی؛ میكروب شتتناستتی؛ علوم 

؛ عمومی؛ سلولی و با گرایش جانوری) آزمایشگاهی؛  زیست شناسی

 آزمایشگاهی دامپزشكی؛ علوم مولكولی؛ میكروبیولوژی(

1 1 0 1 5/1 5 1 3 
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 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 مجموعه علوم تغذیه 

 باشد.   یم یو داروساز ی، دندانپزشكیپزشكی: رشته هایگروه پزشك یعموم یمنظور از دكترا*

 رشته امتحانی  ردیف

 مدارك مورد پذیرش

) و به بعد( که دارای مدرک  1399-1400ورودی سال تحصیلی به پذیرفته شدگان قابل توجه: 

کارشناسی رشته هایی غیر از علوم تغذیه هستند، شماره نظام پزشکی و پرونده کار داده 

اطالعات بیشتر به سازمان نظام  در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال و کسبنخواهد شد. 

 پزشکی مراجعه فرمایید.

دروس امتحانی و 

 ضرایب مربوطه
ه
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 علوم تغذیه  .72

شت موادغذایی )كلیه گرایش ها علوم تغذیه؛ شاء دامی بهدا سی به جز گرایش با من شنا (؛ كار

علوم و صتتنایع  –علوم و مهندستتی صتتنایع غذایی؛ مهندستتی کشتتاورزی  علوم و صتتنایع غذایی؛

سلولی مولكولی  گرایشهای بیوشیمی، )غذایی؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی 

بیوتکنولوژی، علوم ستتلولی مولکولی( ؛ زیستتت جانوری؛ پرستتتاری؛ مامایی؛ بهداشتتت  ژنتیک،

آموزش زیست شناسی ؛ د تغذیهعلوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصا عمومی؛

 )دبیری زیست شناسی(

5 2 2 3 

73.  

علوم تغذیه در 

بحران و حوادث 

 غیرمترقبه

كارشتتناستتی علوم تغذیه، علوم و صتتنایع غذایی )كلیه گرایشتتها(، علوم آزمایشتتگاهی، زیستتت 

 زیست شناسی گرایش میكروبیولوژی؛ شناسی عمومی، بهداشت عمومی
5 2 2 3 

74.  
علوم بهداشتی 

 تغذیهدر 

كارشتتناستتی یا باالتر در رشتتته های: علوم تغذیه؛ رژیم شتتناستتی؛ صتتنایع غذایی؛ بهداشتتت 

به جز گرایش با  عمومی؛ مامایی؛ پرستتتاری؛ داروستتازی؛ بهداشتتت موادغذایی )كلیه گرایش ها

بیوتکنولوژی،  گرایشهای بیوشیمی، ژنتیک،)(؛ زیست شناسی سلولی مولكولی منشاء دامی

 علوم سلولی مولکولی(؛ دكتری حرفه ای دامپزشكی 

5 2 2 3 

 3 2 2 5 کارشناسی در رشته علوم تغذیه تغذیه بالینی  .75

 3 2 2 5 دکترای عمومی )پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی(؛ کارشناسی علوم تغذیه ؛ تغذیه ورزشی تغذیه ورزشی  .76

 

 
 

 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1جدول شماره ادامه 

  مجموعه فیزیک پزشکی

 مجاز به استفاده از ماشین حساب طبق جدول مدلهای اعالم شده

ف
دی

ر
 

 رشته امتحانی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 مدارك مورد پذیرش
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 رادیوبیولوژی  .77

تكنولوژی پرتو شناسی؛ تكنولوژی پرتو درمانی؛  كارشناسی

ای؛ فیزیك؛ شیمی؛ زیست شناسی تكنولوژی پزشكی هسته

ای )گرایش پرتو پزشكی(؛ مولكولی؛ مهندسی هستهسلولی 

 بیوفیزیك؛ ژنتیك 

0 2 2 2 2 2 2 3 

 فیزیک پزشکی  .78

تکنولوژی  كارشناسی فیزیك؛ بیوفیزیك؛ فیزیك مهندسی؛

(؛ بینایی سنجی؛ پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی

و وسایل كمكی؛ مهندسی اعضای مصنوعی  فیزیوتراپی؛

آزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای )گرایش پزشكی؛ علوم

 پرتوپزشكی و راكتور(؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای

4 2 1 0 3 0 0 3 
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 1401دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال  مدارك مورد پذیرش،  -1ادامه جدول شماره 

 مجموعه فیزیوتراپی

رد

 یف
 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 فیزیوتراپی  .79

 كارشناسی فیزیوتراپی

یت  كل و معلول به هرشتتتت قانی  ندام فو یت در ا تذكر: معلول

دراندامم تحتانی به گونه ای كه استتتتتقالل فردی را مختل 

نماید و همچنین نقص كامل یك چشتتم یایك گوش و یا لكنت 

 شدیدمانع از پذیرش دانشجو در این رشته خواهد بود.

2 2 1 1 3 3 3 

 3 3 3 1 1 2 2 كارشناسی فیزیوتراپی فیزیوتراپی ورزشی  .80

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال   -1ادامه جدول شماره 

 مجموعه مامایی 

ف
دی

ر
 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 3 0 1 1 2 2 4 كارشناسی مامایی؛ پرستار ماما مامایی  .81

 3 2 0 0 2 4 3 كارشناسی مامایی مشاوره در مامایی  .82
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 1401ارشد سال  یآزمون دوره كارشناس یداروساز یهارشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401كارشناسی ارشد سال  های آزمون ورودی مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته-1ادامه جدول شماره 

د
ر

ی
ف

 

 ب مربوطهیو ضرا یدروس امتحان رشیمورد  پذ یلیمدارك  تحص یرشته امتحان

 ییدارو یمیش 83

 یش هایه گرای، كلی: داروسازیدر رشته ها یكارشناس

و  یمیوشی، بیمحض و كاربرد یمی، شیمیش یری، دبیمیش

 یشگاهیعلوم آزما

ست ی(، ز2ه )یتجز یمی(، ش2) یآل یمیش

 (3) ی( ،زبان عموم2) یمیوشی(، ب2) یشناس

84 
و  یكنترل مواد خوراك

 یدنیآشام

ست ی، زیمحض و كاربرد  یمی: ش یدر رشته ها یكارشناس

ه، ی، تغذیشگاهیش ها( علوم آزمای)تمام گرا یشناس

و  یفیش كنترل كی)گرا ییع غذای، صنایمونولوژی، ایمیوشیب

، یداروساز یعموم ی، دكتریكروب شناسی(، میبهداشت

 یدامپزشك یحرفه ا یدكترا

-( ،سم2ه )جمعا  یتجز یمیو ش یآل یمیش

 یولوژیکروبی( ،م1ه )ی(، تغذ1شناسی )

( 1ولوژی )یزی(، ف1می )یوشی( ، ب2ییموادغذا

 (3) ی،زبان عموم

 یسم شناس 85

و مبارزه با  یپزشك ی: حشره شناسیدر رشته ها یكارشناس

، علوم یشگاهی، علوم آزمایشناسكروب ی، میمین، شیناقل

، ییمواد غذا یمی، شیمیوشیب -شها(یه گرای)كل یولوژیب

ه، یط، تغذی، بهداشت محی، بهداشت حرفه ایبهداشت عموم

، یشناس یمنی، ایولوژیزی، فییع غذای، علوم صنایاه پزشكیگ

، یهوشی، بی، داروشناسی، سم شناسیپرستار

روس ی، ویتتتیدارو، علوم یست شناستتتی، زیولتوژیكروبیم

 ی، بهداشت و بازرسییاهان داروی، گی، انگل شناسیشناس

، یداروساز ی، دكتری عمومیپزشك یعموم یگوشت، دكتر

 یدامپزشك یعموم یدكتر

 باشد.( یكسان میب همه دروس ی)ضرا

( 1) یست شناسی(، ز1) یعموم یمیوشیب

(، سم 1) ی(، داروشناس1) یعموم یمی،ش

 (2(، زبان عمومی )1) یشناس

86 
و  یعیبات طبیترك

 ییایدر ییدارو

 یمیش یدر رشته ها ی، كارشناسیداروساز یعموم یدكترا

ست ی، علوم تغذیه، زیشگاهیش ها(، علوم آزمای)تمام گرا

منابع  یا، مهندسیدر یولوژیش ها(، بی)تمام گرا یشناس

 التیست، شیط زیمح یعیطب

(، 2(، آنالیز دستگاهی)2شیمی  عمومی )

(، بوم 2(، زیست شناسی دریایی )1بیوشیمی )

 ( 3( ،زبان  عمومی )1شناسی دریا )
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 نوبتاز هر یک از  چهار یا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یک رشته 1رش مندرج در جدول شماره یهر داوطلب با توجه به مدارك مورد پذ-1
را انتخاب نمود و  یا مجموعه توان دو رشتهنمینوبت باشد. بعبارتی از یک یمتفاوت منوبت از دو یا دومجموعه زیر و حداکثر دو رشته 

 مختلف باشد. نوبتبایست دو رشته انتخابی از دو می

به  داوطلب .شده و دارای یک دفترچه سوال خواهند بود یلقتانتخاب ك یده به عنوان یشكل مجموعه ارائه گرد هكه ب ییهارشته-2

  د.کندر صورت مجاز بودن(رشته مورد نظر از آن مجموعه را انتخاب )هنگام انتخاب رشته محل
   .باشدیم قهیدق 160 مدت به آزمون نوبت هر یبرگزار زمان -3
   زمان دقیق هر نوبت )تاریخ و نوبت صبح و عصر(، به هنگام دریافت برگه راهنما، اعالم خواهد شد. -4
 

 
 

 های امتحانی: گروه 2جدول شماره 
اعالم خواهد  زمان دقیق برگزاری هر نوبت)روز و نوبت صبح و عصر( به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

 شد.
 1نوبت  2نوبت  3نوبت  4نوبت 

 شامل  مجموعه تغذیه
 . علوم تغذیه، 1
. علوم تغذیه در بحران و حوادث 2

 غیرمترقبه، 
 . علوم بهداشتی در تغذیه، 3
 . تغذیه بالینی4
 . تغذیه ورزشی5

مجموعه علوم آزمایشگاهی 
 شامل:  (3)
 . قار  شناسی، 1
 . میکروبشناسی، 2
 . ویروس شناسی پزشکی، 3
 . انگل شناسی 4

 شامل : مجموعه پرستاری
.پرستاری 2.پرستاری اورژانس، 1 

.پرستاری داخلی 3توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، 4جراحی، 

. 6.پرستاری سالمت جامعه، 5
.پرستاری 7روان پرستاری، 

. پرستاری نظامی، 8کودکان، 
.پرستاری مراقبتهای ویژه، 9
.پرستاری مراقبتهای ویژه 10

 .مدیریت پرستاری11نوزادان، 

 شامل : آموزش پزشکیعه مجمو
. یادگیری 2.آموزش پزشکی، 1

. 3الکترونیکی در علوم پزشکی، 
 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 

 (2مجموعه علوم آزمایشگاهی )
 شامل: 

.خون 2. ایمنی شناسی، 1
شناسی آزمایشگاهی و بانک 

 خون) هماتولوژی(

 شامل : مجموعه مامایی
 . مامایی،1 
 . مشاوره مامایی2

 ر نظام سالمتپدافند غیرعامل د

 شامل: مجموعه بهداشت محیط
سم شناسی  –. بهداشت محیط 1

 محیط، 
مدیریت  –. مهندسی بهداشت محیط 2

 پسماند، 
 . مهندسی بهداشت محیط3
بهره  -. مهندسی بهداشت محیط4

برداری و نگهداری از تاسیسات 
 بهداشتی شهری

 بهداشت پرتوها –. بهداشت محیط 5

 شامل: مجموعه فیزیوتراپی
 . فیزیوتراپی1 
 . فیزیوتراپی ورزشی2

 فناوری اطالعات سالمت اپیدمیولوژی

 شامل : مجموعه روانشناسی
.بهداشت 2.روانشناسی بالینی، 1

.روانشناسی سالمت، 3روان، 
 .روانشناسی بالینی کودک و نوجوان4

 نانو فناوری پزشکی ارزیابی فناوری سالمت دارویی دریاییطبیعی و ترکیبات 

شامل  (1مجموعه علوم آزمایشگاهی)
: 
 . بیوشیمی بالینی، 1
 .زیست فناوری پزشکی، 2
 .ژنتیک انسانی 3

  ارگونومی  تکنولوژی گردش خون
 شامل: مجموعه فیزیک پزشکی

. رادیبولوژی و 2فیزیک پزشکی . 1 
 حفاظت پرتوئی

 اتاق عملتکنولوژی   اقتصاد بهداشت سم شناسی 

  اکولوژی انسانی  شیمی دارویی
اعضای مصنوعی و وسایل ارتز و پروتز)

  (کمکی

 و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت  انفورماتیک پزشکی  علوم و صنایع غذایی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  زیستی  آمار فن اوری تصویربرداری پزشکی

 بینایی سنجی  آموزش هوشبری فیزیولوژی

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

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 
)سالمت و  ژورنالیسم پزشکی

  رسانه(
 تاریخ علوم پزشکی 

مدیریت خدمات بهداشتی و 
 درمانی

 شنوایی شناسی  سالمت سالمندی 

و مهندسی بهداشت حرفه ای 
 ایمنی کار

 کاردرمانی  سالمت و ترافیک

 گفتاردرمانی  سالمت و رفاه اجتماعی  میکروبشناسی مواد غذایی

 مهندسی پزشکی )بیومواد(  مددکاری اجتماعی 

   مدیریت توانبخشی 

مدیریت سالمت، ایمنی و  
 محیط زیست

 
 

مهندسی پزشکی  
 )بیوالکتریک(
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 : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف  3جدول شماره 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

  
های دانشگاه علوم پزشکی هایرشته  مقاطع مختلف
 علوم پزشکی

 

 1 (یتخصص ی)دکترا یولوژیدمیاپ 61 پرستارماما
 2 ارشد( ی)کارشناس یولوژیدمیاپ 62   یپرستار
 3 (یتخصص ی)دکترا یاخالق پزشک 63 (یتخصص ی) دکترا یپرستار
 4 اخالق پزشکی )کارشناسی ارشد ( 64 ارشد(  ی)کارشناس یپرستار
 5 مارستانهایاداره امور ب 65 ارشد(   ی)کارشناس یسالمند یپرستار
 6 ارتزوپروتز)اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی)کارشناسی ارشد(( 66 ارشد(   یژه )کارشناسیو یمراقبت ها یپرستار
 7 ((یتخصص ی) دکترا یو وسایل کمک یارتزوپروتز)اعضاء مصنوع 67 ارشد(  یژه نوزادان )کارشناسیو یمراقبت ها یپرستار
 8 (یکمک لیو وسا یارتزوپروتز)اعضای مصنوع 68 (ارشد یکودکان )کارشناس ژهیو یمراقبت ها یپرستار

 9 یفن یارتوپد 69 پرستاری اورژانس )کارشناسی ارشد (
 10 (یتخصص یسالمت )دکترا یفناور یابیارز 70 پرستاری توانبخشی )کارشناسی ارشد (

 11 ارشد(  یسالمت )کارشناس یفناور یابیارز 71 جراحی )کارشناسی ارشد ( -پرستاری داخلی 
 12 )دکترای تخصصی(  یارگونوم 72 ارشد (پرستاری سالمت جامعه )کارشناسی 
 13 ارشد(  ی)کارشناس یارگونوم 73 پرستاری کودکان )کارشناسی ارشد (
 14 اقتصاد بهداشت )دکترای تخصصی( 74 پرستاری نظامی )کارشناسی ارشد (

 15 ارشد(  یاقتصاد بهداشت )کارشناس 75 پروتزهای دندانی
 16 (یتخصص یاقتصاد سالمت )دکترا 76 (یتخصص ی) دکترا یکس کاربردیپروتئوم

 17 (یتخصص یت دارو ) دکترایریاقتصاد و مد 77 (یتخصص ی) دکترا یمولکول یپزشک
 18 اکولوژی انسانی )دکترای تخصصی( 78 پزشکی هسته ای

 19 اکولوژی انسانی )کارشناسی ارشد ( 79 (ارشد ی)کارشناس ینیبال یپژوهش ها
 20 (  یتخصص ی) دکترا یك پزشکیانفورمات 80 ( یتخصص یدکترا)  یپزشک علوم خیتار

 21 ارشد(  ی)کارشناس یك پزشکیانفورمات 81 ارشد( یکارشناس تاریخ علوم پزشکی )
 22 (یتخصص ی) دکترا یپزشک یانگل شناس 82 ترکیبیات طبیعی و دارویی دریا )کارشناسی ارشد (

 23 ارشد( ی)کارشناسپزشکی  یانگل شناس 83 تغذیه بالینی )کارشناسی ارشد (
 24 (یتخصص ی) دکترا یشناسی پزشک یمنیا 84 تغذیه ورزشی )ارشد(

 25 ارشد(   ی)کارشناسپزشکی شناسی  یمنیا 85 یپرتودرمان یتکنولوژ
 26 ارشد(کارشناسی ) HSEایمنی ، سالمت در محیط زیست صنایع  86 یپرتوشناس یتکنولوژ
 27 (یتخصص ی) دکترا یستیآمار ز 87  یهسته ا یپزشک یتکنولوژ
 28 ارشد(  ی)کارشناس یستیآمار ز 88 ارشد(   ی)کارشناسMRI یسید مغناطیتشد یربرداریتصو یتکنولوژ
 29 (ارشد ی)کارشناس یپزشک مدارک و آمار 89 اتاق عمل )کارشناسی ارشد ( یتکنولوژ
 30 (یتخصص یبهداشت و ارتقاء سالمت ) دکتراآموزش  90 (اتاق عمل ) اتاق عمل یتکنولوژ
 31 ارشد( یآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )کارشناس 91 ( یتخصص یدکترا)  یپزشک علوم در یآموزش یتکنولوژ

 32 (یتخصص ی) دکترا یآموزش پزشک 92 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی )کارشناسی ارشد (
 33 ارشد(  ی)کارشناس یآموزش پزشک 93 ارشد( یکارشناس تکنولوژی گردش خون )

 34 (ارشد یکارشناس) آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه 94 (یتخصص ی) دکترا یکروبیم ین هایتوکس
 35 ارشد( ی)کارشناس یپزشک مدارک آموزش 95 نیباناقل مبارزه و کنترل یولوژی)ب یپزشک یحشره شناس
 36 (ارشد یکارشناس) یآموزش هوشبر 96 (یتخصص ین ) دکترایو مبارزه باناقل یپزشک یحشره شناس
 37 (یتخصص ی)دکتر یپژوه ندهیآ 97 ارشد(  ین )کارشناسیو مبارزه باناقل یپزشک یحشره شناس
 38 ) دکتری تخصصی( یپزشک بافت شناسی 98 ارشد( یو بانك خون )کارشناس یشگاهیآزما یخون شناس
 39 (یتخصص ی) دکترا یپزشک یشناس یباکتر 99 (یتخصص یو بانك خون )هماتولوژی( ) دکترا یشگاهیآزما یخون شناس

 40 (یتخصص ی)دکترا یبهداشت بارور 100 (یتخصص ی) دکترا یسنت یداروساز
 41 (یتخصص یبهداشت روان ) دکترا 101 یکارشناس یداروساز
 42 )کارشناسی ارشد (بهداشت روان  102 (یتخصص ی) دکترا یهسته ا یداروساز

 43 یبهداشت عموم 103 داروسازی بالینی )دکتری تخصصی(
 44 بهداشت مادر و کودک )کارشناسی ارشد ( 104 یپزشک یعموم یدکترا
 45 سم شناسی )کارشناسی ارشد( -ط  یبهداشت مح 105 یداروساز  یعموم یدکترا
 46 پرتوها )کارشناسی ارشد(بهداشت  -بهداشت محیط  106 یدندانپزشک  یعموم یدکترا
 47 (یبهداشت مدارس )کارشناس 107 یشگاهیعلوم آزما یحرفه ا یدکتر

 48 )دکتری تخصصی(  ییموادغذا یمنیبهداشت و ا 108 ارشد(  ی)کارشناس ییو حفاظت پرتو یولوژیوبیراد
 49 ارشد(   ی)کارشناس ییموادغذا یمنیبهداشت و ا 109 (ی)پرتودرمان یوتراپیراد
 50 یهوشیب 110 (یپرتوشناس ی)تکنولوژ یولوژیراد

 51   یسنج ینائیب 111 ارشد( یرفاه اجتماعی )کارشناس
 52 )دکتری تخصصی( یسنج ینائیب 112 (ارشد یالملل در سالمت )کارشناس نیروابط ب

 53 ارشد( ی)کارشناس یسنج ینائیب 113 روان پرستاری )کارشناسی ارشد (
 54 (یتخصص ی)دکتر ینیبال  یمیوشیب 114 (یتخصص ی) دکترا ینیبال یروانشناس
 55 ارشد(  ی)کارشناسی نیبال  یمیوشیب 115 ارشد(  ی)کارشناس ینیبال یروانشناس
 56 (یتخصص یمثل ) دکترا دیتول یولوژیب 116 (یتخصص ی) دکترا ینظام یروانشناس

 57 ( ارشد ی)کارشناس یپزشک كیوانفورماتیب 117 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان)کارشناسی ارشد (
 58 بیوتکنولوژی دارویی ) دکتری تخصصی ( 118 روانشناسی سالمت )کارشناسی ارشد(
 59 ( ارشد یعامل در نظام سالمت )کارشناس ریپدافند غ 119 روانشناسی نظامی ) دکتری تخصصی(

 60 پرتو پزشکی 120 (ارشد ی)کارشناس یورزش یروانشناس
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیتحصرشته  فیرد یلیرشته تحص

 121 (یتخصص ی) دکترا یپزشک یست فناوریز 181 (یتخصص ی) دکترا یزشکی پفارماکولوژ
 122 ارشد(  ی)کارشناسیپزشک یست فناوریز 182 اطالعات سالمت   یفن آور
 123 (یتخصص ی) دکترا ییدارو یست فناوریز 183 ارشد(   ی)کارشناس اطالعات سالمت یفن آور

 124 (زیست پزشکی سامانه ای )دکتری تخصصی 184 تصویربرداری پزشکی )کارشناسی ارشد (فن آوری 
 125 زیست فناوری دارویی )کارشناسی ارشد ( 185 یپزشک یت هایفور
 126 زیست مواد دارویی )دکتری تخصصی( 186 (ی)کارشناس یمارستانیب شیپ یپزشک یها تیفور

 127 (یتخصص ی)دکتر یدندان مواد ستیز 187 (یتخصص یك پزشکی ) دکترایزیف
 128 ارشد(   ی)کارشناس یك انسانیژنت 188 ارشد(  یك پزشکی)کارشناسیزیف
 129 (یتخصص ی) دکترا یك پزشکیژنت 189  یوتراپیزیف
 130 ژورنالیسم پزشکی )سالمت و رسانه ( )کارشناسی ارشد ( 190 (یتخصص ی) دکترا یوتراپیزیف
 131 (ارشد ی)کارشناس یپزشک كیبرنتیسا 191 ارشد(  ی)کارشناس یوتراپیزیف
 132  ساخت پروتزهای دندانی 192 ارشد(  ی)کارشناس یورزش یوتراپیزیف
 133 سالمند شناسی )کارشناسی ارشد ( 193 (یتخصص ی) دکترا یزشکپ یولوژیزیف
 134 (یتخصص ی) دکترا یسالمندشناس 194 ارشد(  ی)کارشناس یولوژیزیف
 135 ارشد( ی)کارشناس دور از سالمت 195 (یتخصص ی) دکترا یورزش یولوژیزیف
 136 سالمت در بالیا و فوریتها 196 (یتخصص یهوا فضا )دکتر یولوژیزیف

 137 سالمت در بالیا و فوریتها )دکترای تخصصی( 197 (یتخصص ی) دکترا یقارچ شناسی پزشک
 138 سالمت در بالیا و فوریتها )کارشناسی ارشد ( 198 ارشد(  ی)کارشناس یقارچ شناسی پزشک

 139 (یتخصص ی) دکترا یاجتماع یسالمت دهان و دندان پزشک 199 (ارشد یدر نظام سالمت )کارشناس ینیکارآفر
 140 سالمت سالمندی )کارشناسی ارشد ( 200 یجسمان یکاردرمان
 141 سالمت و ترافیك )کارشناسی ارشد( 201 یروان یکاردرمان
 142 ارشد(  یسالمت و رسانه )کارشناس 202 )دکترای تخصصی( یروان یکاردرمان
 143  یسالمت و رفاه اجتماع 203 (ی)کتابداری در شاخه پزشک  یپزشک  یرسان اطالع و  یکتابدار
 144 )دکترای تخصصی( یسالمت و رفاه اجتماع 204 ارشد(  ی)کارشناس یزشکی پو اطالع رسان یکتابدار
 145 یسم شناس 205 (یتخصص ی) دکترا یپزشک یو اطالع رسان یکتابدار

 146 (یتخصص یسم شناسی ) دکترا 206 کاردرمانی
 147 ارشد(   یسم شناسی )کارشناس 207 کارشناسی فارماکولوژی

 148 (یتخصص یسالمت ) دکترا یاستگذاریس 208 (یتخصص یکاردرمانی ) دکترا
 149 سیاست های غذا و تغذیه )دکتری تخصصی( 209 ارشد(   یکاردرمانی )کارشناس

 150 یشناس ییشنوا 210 کنترل دارو )دکتری تخصصی(
 151 (یتخصص ی) دکترا یشناس ییشنوا 211 ) دکترای تخصصی( یو بهداشت یشیآرا یو فرآورده هاکنترل دارو 

 152 ارشد(  ی)کارشناس یشناس ییشنوا 212 ارشد( ی)کارشناس یدنیآشام و یخوراک مواد کنترل
 153 (یتخصص ی) دکترا ییدارو یمیش 213 (یتخصص یگفتار درمانی ) دکترا

 154 )دکترای تخصصی( یپزشک یو آب شناس یمواد خوراک یمیش 214 ارشد(   یگفتار درمانی )کارشناس
 155 شیمی دارویی )کارشناسی ارشد ( 215 یگفتاردرمان

 156 طب اورژانس )تخصصی( 216 ارشد(  ی)کارشناسییماما
 157 (یتخصص ی) دکترا یرانیا یطب سنت 217 یمامائ
 158 (ارشد یعلوم انتقال خون )کارشناس 218 )دکترای تخصصی( یمامائ

 159 (یتخصص ی)دکتر اعصاب علوم 219 یمدارک پزشک
 160 یشگاهیعلوم آزما 220 یاجتماع یمددکار
 161 ارشد( یه)کارشناسیعلوم بهداشتی در تغذ 221 (ارشد یکودک و نوجوان )کارشناس یاجتماع یمددکار

 162 (یتخصص ی)دکتر یا سهیمقا کالیومدیعلوم ب 222 (یتخصص یمددکاری اجتماعی ) دکترا
 163 (یتخصص یح ) دکترایعلوم تشر 223 ارشد(  یمددکاری اجتماعی )کارشناس

 164 ارشد(  یح )کارشناسیعلوم تشر 224 (یتخصص ی) دکترا یدرمان یت اطالعات بهداشتیریمد
 165 هیعلوم تغذ 225 (یتخصص یت اطالعات سالمت ) دکترایریمد
 166 (یتخصص یه ) دکترایعلوم تغذ 226 ارشد(   یت توانبخشی )کارشناسیریمد
 167 ارشد(  یه )کارشناسیعلوم تغذ 227   یدرمان یت خدمات بهداشتیریمد
 168 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه )کارشناسی ارشد ( 228 (یتخصص ی) دکترا یدرمان یخدمات بهداشتت یریمد
 169 یث، اخالق و آداب پزشکیعلوم حد 229 ارشد(  ی)کارشناس یدرمان یت خدمات بهداشتیریمد

 170 )کارشناسی ارشد( یث، اخالق و آداب پزشکیعلوم حد 230 مدیریت پرستاری )کارشناسی ارشد(
 171 علوم داروهای پرتوزا )کارشناسی ارشد ( 231 (یتخصص یدر نظام سالمت )دکتر یو فناور قاتیتحق تیریمد

 172 علوم سلولی و کاربردی )دکتری تخصصی( 232 مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست  )کارشناسی ارشد (
 173 (ارشد یدر سالمت )کارشناس ثیو حد یقرآنعلوم  233 مشاوره توانبخشی )دکترای تخصصی(
 174 یو بهداشت یفیکنترل ک - ییع غذایعلوم و صنا 234 مشاوره در مامایی  )کارشناسی ارشد (

 175 (یتخصص ی) دکترا یو بهداشت یفیکنترل ک - ییع غذایعلوم و صنا 235 (ارشد یموثر بر سالمت )کارشناس یمطالعات اجتماع
 176 ارشد(   ی)کارشناس یبهداشت و یفیک کنترل -یی ع غذایعلوم و صنا 236 (یتخصص ی) دکترا ادیمطالعات اعت

 177 (یتخصص ی(  )دکتریمولکول یسلول یربرداریتصو شی)گرا یپزشک یربرداریتصو یهایعلوم و فنآور 237 مهندسی بافت )دکتری تخصصی(
 178 (یتخصص ی(  )دکتریعصب یربرداریتصو شی)گرا یپزشک یربرداریتصو یهایعلوم و فنآور 238 یبهداشت حرفه ا یمهندس
 179 (یتخصص یکس ) دکترایوتیفارماس 239 (یتخصص ی) دکترا یبهداشت حرفه ا یمهندس
 180 (یتخصص ی) دکترا یفارماکوگنوز 240 ارشد(   ی)کارشناس یبهداشت حرفه ا یمهندس
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

 241 و ایمنی کار یبهداشت حرفه ا یمهندس 255 یپزشک یکروب شناسیم
 242 طیبهداشت مح یمهندس 251 ارشد(  ی)کارشناسییمواد غذا یکروبشناسیم

 243 (یتخصص یط ) دکترایبهداشت مح یمهندس 252 (یتخصص یپزشکی ) دکترا ینانوفناور
 244 ارشد(   یط )کارشناسیبهداشت مح یمهندس 253 ارشد(  یپزشکی)کارشناس ینانوفناور
 245 مدیریت پسماند )کارشناسی ارشد( -ط یبهداشت مح یمهندس 254 (یتخصص ی) دکترا ییدارو ینانوفناور

 246 بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری )کارشناسی ارشد( -ط  یبهداشت مح یمهندس 255 ارشد(   ی)کارشناسیینظارت برامور دارو
 247 (ارشد یهوا )کارشناس تیفیک تیریمد -طیبهداشت مح یمهندس 256 یهوشبر

 248 ارشد( ی)کارشناس مارستانیب یمهندس 257 (یتخصص ی)دکتر یدر علوم پزشک یهوش مصنوع
 249 (یتخصص ی)دکتر یپزشک كیربات -یپزشک یمهندس 257 ارشد(  ی)کارشناسیزشکپ روس شناسی یو
 250 (یتخصص ی) دکتراك یوالکتریب - یپزشک یمهندس 258 (یتخصص ی) دکترا یروس شناسی پزشکیو
 251 ك ) )کارشناسی (یوالکتریب - یپزشک یمهندس 259 (یتخصص ی)دکتر یدر علوم پزشک یکیالکترون یریادگی
 252 بیومواد )کارشناسی ارشد ( - یپزشک یمهندس 260 ارشد( ی)کارشناس یدر علوم پزشک یکیالکترون یریادگی

 253 پرتو پزشکی –مهندسی هسته ای  261 )کارشناسی ارشد ( آموزش مدارک پزشکی

 254 (یتخصص ی) دکترا یمواد دندان  
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 : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

  
ها و های تحصیلی مقاطع مختلف سایر دانشگاهسایر رشته

 مراکز آموزشی
 

 1 یولوژیدمیاپ 61 خ اسالم یتار
 2  یابانیاز مناطق ب یاء و بهره برداریاح 62 در دوره اسالمیتاریخ ایران 

 3 ارتباط تصویری 63 تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی
 4 روابط عمومی -ارتباطات  64 یو علوم ورزش یت بدنیترب
 5 تیاصالح و ترب 65 یك ورزشیومکانیب - یو علوم ورزش یت بدنیترب
 6 اقتصاد 66 یرفتار حرکت - یو علوم ورزش یت بدنیترب
 7 اقتصاد بازرگانی 67 یورزش یولوژیزیف - یو علوم ورزش یت بدنیترب
 8 هیاقتصاد تغذ 68 یت ورزشیریمد - یو علوم ورزش یت بدنیترب

 9 اقتصاد حمل و نقل 69 تعاون
 10 علوم قرآن و حدیث -الهیات  70 یع غذائیصنا -ه یتغذ

 11 الهیات ومعارف اسالمی  71 تغذیه ورزشی
 12 امداد و نجات 72 ور یپرورش ط یتکنولوژ
 13 یو زه کش یاریآب یشبکه ها یو نگهدار یبهره بردار -انتقال آب  73 پرورش گاو   یتکنولوژ
 14 یانگل شناس 74  یلبن یر و فرآورده هایش یتکنولوژ
 15 یشناس یمنیا 75 ع یصنا یتکنولوژ
 16 یصنعت یمنیا 76  یروغن خوراک یمهندسع یصنا یتکنولوژ

 17 یآب شناس 77 تکنولوژی صنایع شیمیایی
 18 یآب و هواشناس 78 تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

 19 ش و رسوبیفرسا - یزداریآبخ 79 یع و مصرف آب کشاورزیتوز
 20 یاریآب 80 پسته   ید و فرآوریتول

 21 ق و حوادثیدر برابر حر یمنیو ا یریشگیپ - یآتش نشان 81 دارویی و معطرتولید و بهره برداری گیاهان 
 22 ق و حوادثیات در حریت عملیریمد - یمنیو خدمات ا یآتش نشان 82  یجامعه شناس
 23  یاجتماع یب شناسیآس 83 یجانورشناس

 24 ادیاز اعت یریشگیپ - یاجتماع یب شناسیآس 84   ییروستا یزیا و برنامه ریجغراف
 25 افتیباز -ست یط زیمح یآلودگ 85    یشهر یزیا و برنامه ریجغراف
 26 آمار 86 فضا یاسیت سیریش و مدیآما - یاسیس یایجغراف
 27  یآمار و سنجش آموزش 87 یشهر یایجغراف
 28 آمار و کاربردها  88 یم شناسیاقل - یعیطب یایجغراف
 29 و مدارک پزشکی آمار 89 یژئومورفولوژ - یعیطب یایجغراف
 30  یاضیآموزش ر 90 یکارتوگراف - یعیطب یایجغراف

 31 آموزش زبان انگلیسی 91 جغرافیا
 32 آموزش زبان انگلیسی گرایش دبیری 92 یت شناسیجمع

 33 آموزش زیست شناسی 93 ین شناسیجن
 34   یآموزش علوم تجرب 94 چاپ یآماده ساز -چاپ و نشر 
 35 یآموزش کودکان استثنائ 95 چاپ یلیامور تکم یتکنولوژ -چاپ و نشر 
 36 دبیری -آموزش و پرورش ابتدایی  96 چاپ یطراح -چاپ و نشر 
 37 یبافت شناس 97 ند چاپیفرآ -چاپ و نشر 

 38 یکبافت شناسی پزش 98  یحسابدار
 39 یشناس یباکتر 99 یحسابرس - یحسابدار
 40 یاجتماع یزیبرنامه ر 100 یدولت - یحسابدار
 41 تبهداشت خانواده و جمعی 101 یاتیمال - یحسابدار

 42   ییبهداشت مواد غذا 102 یحشره شناس
 43   یبا منشاء دام ییبهداشت مواد غذا 103 اهانیحفاظت گ

 44 گوشت یبهداشت و بازرس 104 ارشاد در امور کیفری -حقوق
 45 یوتکنولوژیب 105 حقوق  

 46 یمیوشیب 106 یعلوم ثبت - ییحقوق قضا
 47 كیزیوفیب 107 یخاک شناس

 48 بیوانفورماتیك )کارشناسی ارشد ( 108 یخدمات اجتماع
 49 بیوپلیمر)کارشناسی ارشد ( 109 یداروشناس

 50 بیوتکنولوژی کشاورزی 110 یدفع آفات کشاورز
 51 بیوفیزیك )کارشناسی ارشد ( 111   یوتکنولوژیوسته بیپ یدکترا
 52 بیولوژی تکوینی )کارشناسی ارشد ( 112 یاضیوسته ریپ یدکترا
 53 ( پاتوبیولوژی )کارشناسی ارشد 113 ك یزیوسته فیپ یدکترا
 54 پدافند غیرعامل 114 یدامپزشک یدکترا

 55 پرورش اسب  115 دور سنجی )پردازش تصویر(
 56 پرورش زنبورعسل  116 آموزش بزرگساالن  - یآموزش یراهنما
 57 پرورش گوسفند و بز  117 مشاوره -و مشاوره  ییراهنما

 58 زشکیارورزشیپ 118 رژیم شناسی
 59 یاجتماع یپژوهشگر 119   یش دبستانیرشد و پرورش کودکان پ

 60 واگیر پیشگیری ازبیماریهای واگیر دار و غیر 120 رشد و پرورش کودکان استثنایی
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه  
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

 121 یروابط عموم 181 هیتغد - ییع غذایصنا
 122 یروانشناس 182 یفن - ییع غذایصنا
 123 ییآموزش کودکان استثنا - یروانشناس 183 یمهندس - ییع غذایصنا

 124 ینیبال - یروانشناس 184 ان یآبز ید و بهره برداریص
 125 یسازمان یصنعت - یروانشناس 185 یصنعت یطراح
 126 یعموم - یروانشناس 186 اطالعات و دانش شناسیعلم 

 127 یو سازمان یصنعت یروانشناس 187 علم اطالعات و دانش شناسی  )کارشناسی ارشد (
 128 رشد -روانشناسی  188 علم سنجی )کارشناسی ارشد (

 129 شخصیت  -روانشناسی  189 علوم
 130 مشاوره  -روانشناسی  190 یعلوم اجتماع

 131 روانشناسی سالمت 191 یاجتماع یزیبرنامه ر - یاجتماع علوم
 132   یروزنامه نگار 192  یعلوم اجتماع یپژوهشگر - یعلوم اجتماع
 133 یاضیر 193 یتعاون و رفاه اجتماع - یعلوم اجتماع
 134 یکاربرد -ات و کاربردها یاضیر 194 یخدمات اجتماع - یعلوم اجتماع
 135 ریاضی محض 195 یاجتماع یمددکار - یعلوم اجتماع
 136  یزبان شناس 196 یمردم شناس - یعلوم اجتماع
 137 زبان عمومی با گرایش ادبیات زبان عمومی 197 یتیمطالعات امن - یعلوم اجتماع
 138   یات عربیزبان و ادب 198 علوم اعصاب

 139  یات فارسیزبان و ادب 199 علوم اعصاب )دکترای تخصصی(
 140 زبان و ادبیات انگلیسی 200  یاقتصاد اسالم - یعلوم اقتصاد
 141 زراعت برنج   201 یاقتصاد بازرگان - یعلوم اقتصاد
 142 ین شناسیزم 202 یاقتصاد پول و بانکدار - یعلوم اقتصاد
 143 یست شناسیز 203 اقتصاد حمل و نقل - یعلوم اقتصاد
 144 یاهیگ یشناس ستیز 204 یاقتصاد صنعت - یعلوم اقتصاد
 145 بیوشیمی - یست شناسیز 205 یاقتصاد کشاورز - یعلوم اقتصاد
 146 بیوشیمی )کارشناسی ارشد ( - یست شناسیز 206 یاقتصاد نظر - یعلوم اقتصاد
 147 بیوفیزیك  )کارشناسی ارشد ( - یست شناسیز 207   یعلوم انتظام

 148 یجانور - یست شناسیز 208 یدامپزشک - یشگاهیعلوم آزما
 149 یریدب - یست شناسیز 209 یولوژیعلوم ب

 150 ایست دریز - یست شناسیز 210 یتیعلوم ترب
 151 كیژنت - یست شناسیز 211 یو دبستان یش دبستانیآموزش و پرورش پ - یتیعلوم ترب
 152  یمولکول یسلول - یست شناسیز 212 ییآموزش و پرورش کودکان استثنا - یتیعلوم ترب
 153 یعلوم جانور - یست شناسیز 213 یآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهن - یتیعلوم ترب
 154 یاهیعلوم گ - یست شناسیز 214 یآموزش یتکنولوژ - یتیعلوم ترب
 155  یولوژیکروبیم - یست شناسیز 215  یآموزش یزیت و برنامه ریریمد - یتیعلوم ترب

 156 یمیوشیب - یمولکول یسلول یست شناسیز 216 یحیعلوم تشر
 157      كیزیوفیب – یو ملکول یسلول یشناس ستیز 217 ییعلوم دارو

 158 یوتکنولوژی/ ب یست فناوریز - یمولکول یسلول یست شناسیز 218  یو فن یاضیعلوم ر
 159 كیژنت - یمولکول یسلول یست شناسیز 219 یستیعلوم ز
 160 یو ملکول یعلوم سلول - یمولکول یسلول یست شناسیز 220  یاسیعلوم س
 161 یولوژیکروبیم - یمولکول یسلول یست شناسیز 221 یتیمطالعات امن - یاسیعلوم س

 162 یو مولکول یسلول یست شناسیز 222 ییعلوم قضا
 163 انیالت و آبزیش یست شناسیز 223 یوتریعلوم کامپ

 164  یعموم یست شناسیز 224  یعلوم مهندس
 165 یست فناوریز 225 علوم مهندسی محاسباتی

 166 گرایش گیاهی -زیست شناسی  226 علوم نظامی و انتظامی
 167 زیست شناسی تکوینی )کارشناسی ارشد ( 227   یعلوم و ارتباطات اجتماع

 168 زیست فناوری میکروبی )کارشناسی ارشد ( 228 ییع غذایعلوم و صنا
 169 كیژنت 229 صنایع غذاییعلوم و مهندسی 

 170 ت هایا و فوریسالمت در بال 230 یفارماکولوژ
 171      سالمت خانواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک 231   یالتیمحصوالت ش یفرآور

 172    ییایستم اطالعات جغرافیسنجش از دور و س 232 فلسفه  
 173 یمیش 233    ییمواد غذا یستیز یفن آور

 174 یریدب - یمیش IT 234فناوری اطالعات 
 175 اطالعات یفناور - یمیش 235 كیزیف
 176 یکاربرد - یمیش 236 یاتم -ك یزیف
 177 محض - یمیش 237 حالت جامد -ك یزیف
 178 ییدارو - یمیش 238 ینظر -ك یزیف
 179 یپزشک یو آب شناس یمواد خوراک یمیش 239 یهسته ا -ك یزیف
 180 یمواد غذائ یمیش 240 یهواشناس -ك یزیف
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.کارشناسی میآموخته مقطع و بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

 241 یك کاربردیزیف 301  یمرتع دار
 242 و اختر تابناک  یش نظریك گرایزیف 302  یمردم شناس

 243 ك محضیزیف 303 مشاوره
 244 یك مهندسیزیف 304 مشاوره توانبخشی

 245 یولوژیزیف 305 مشاوره ژنتیك
 246 فیزیك اتمی مولکولی 306 ییمشاوره و راهنما

 247 دبیری_فیزیك 307 مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات
 248 یقارچ شناس 308 مطالعات اعتیاد 

 249 یکارشناس علوم پزشک 309 مطالعات خانواده  
 250  یچند رسانه ا یکارشناس 310 یفلسفه اسالم - یمعارف اسالم
 251  یشهرساز یکارشناس 311   یمعارف اسالم
 252  یفارماکولوژ یکارشناس 312   یتیو علوم ترب یمعارف اسالم

 253 یکتابدار 313   یداخل یمعمار
 254   یو اطالع رسان یکتابدار 314 ك  یمکاترون

 255 ایمنی، سالمت و محیط زیست در صنایع 315  یو باغ یزراع یون کشاورزیزاسیمکان
 256 کامپیوتر 316 كیمکان

 257 گرافیك 317 زر  یك و لیاپت یمهندس
 258   یگوشت یگوشت و فرآورده ها 318 كیالکترون یمهندس
 259 یاه پزشکیگ 319 یفن یبازرس - یمنیا یمهندس
 260 ییاهان دارویگ 320 یحفاظت فن - یمنیا یمهندس
 261 مترجمی زبان انگلیسی 321 آب و خاک   یمهندس
 262 ستیط زیمح 322 بافت یمهندس
 263  ییایك دریمخابرات و الکترون 323 برق یمهندس
 264 خانواده -مددکاری اجتماعی 324 كیالکترون -برق یمهندس
 265 یعیسوانح طب -ت امداد در سوانح یریمد 325 قدرت -برق یمهندس
 266 ت امور امداد  یریمد 326 کنترل -برق یمهندس
 267   یبانک ت اموریریمد 327 مخابرات -برق یمهندس
 268 یت بازرگانیریمد 328 یپزشک یمهندس
 269 یرانیبندر و کشت - ییایدر یت بازرگانیریمد 329 ارشد(   ی)کارشناس یپزشک یمهندس
 270 یگمرک - ییایدر یت بازرگانیریمد 330 ینیبال یپزشک یمهندس
 271 ژهیمناطق و - ییایدر یت بازرگانیریمد 331 مریپل یمهندس
 272 ت برنامهیریمد 332 و علوم رنگ یتکنولوژ -مر یپل یمهندس
 273 مه یت بیریمد 333 مریع پلیصنا -مر یپل یمهندس
 274 مه اکو یت بیریمد 334 مان  یکارخانجات س یبهره بردار  یتکنولوژ یمهندس
 275 آفات  یقیت تلفیریمد 335 انتقال -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 276   یت جهانگردیریمد 336 تاید -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 277 ت حفاظت اطالعات  یریمد 337 چیسوئ -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 278   یت دولتیریمد 338 تحت شبکه یستم هایس -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 279   یاطالعات یت سامانه هایریمد ICT 339 یکاربردها -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 280  یت صنعتیریمد 340 اریمخابرات س -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 281 ات امداد و نجات   یت عملیریمد 341 یمخابرات نور -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 282  یهنر یت فرهنگیریمد ICT 342ت یریمد -اطالعات  یارتباطات و فناور یتکنولوژ یمهندس
 283 کوچك   یت کسب و کارهایریمد 343   ینیرزمیاستخراج معادن ز یتکنولوژ یمهندس
 284  یت گمرکیریمد 344 ك  یالکترون یتکنولوژ یمهندس
 285  یت مالیریمد 345 ك  یونیاو یتکنولوژ یمهندس
 286   یت هتلداریریمد 346 یمنیا یتکنولوژ یمهندس
 287 یزیت و برنامه ریریمد 347 روستاها   یآبادان یتکنولوژ یمهندس
 288 مدیریت اجرائی )کارشناسی ارشد ( 348 قیك و ابزار دقیالکترون -برق  یتکنولوژ یمهندس
 289 مدیریت اطالعات سالمت  349 ع یانتقال و توز یشبکه ها -برق  یتکنولوژ یمهندس
 290 مدیریت امداد در سوانح  350 قدرت -برق  یتکنولوژ یمهندس
 291 مدیریت آموزشی 351 یکشاورز - یبسته بند یتکنولوژ یمهندس
 292 مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی )کارشناسی ارشد ( 352 روگاه  ین یبهره بردار یتکنولوژ یمهندس
 293 مدیریت بیماریها 353   یو برودت یسات حرارتیتاس یتکنولوژ یمهندس
 294 مدیریت تبلیغات تجاری 354 ر شکل فلزات  ییتغ یتکنولوژ یمهندس
 295 مدیریت خانواده به روش غیر حضوری 355 د کمپوت و کنسرو  یتول یتکنولوژ یمهندس
 296 مدیریت دفاعی 356 یجوشکار یتکنولوژ یمهندس
 297 مدیریت فناوری اطالعات پزشکی 357   یك شهریحمل و نقل تراف یتکنولوژ یمهندس
 298 (MBAمدیریت کسب و کار ) 358  یراه دار یتکنولوژ یمهندس
 299 مدیریت مراقبت زنان 359   یراه ساز یتکنولوژ یمهندس
 300 مدیریت نظامی 360 یقالب ساز -د یساخت و تول یتکنولوژ یمهندس
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه  
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

 361 ن ابزاریماش -د یساخت و تول یتکنولوژ یمهندس 421 آنالیز ورزشی -اطالعات  یفناور یمهندس
 362 یو باغ یزراع ین هایماش -د یساخت و تول یتکنولوژ یمهندس 422 برنامه نویسی تحت وب -اطالعات  یفناور یمهندس
 363 ساختمان    یتکنولوژ یمهندس 423 تجارت الکترونیك -اطالعات  یفناور یمهندس
 364 مترو و راه آهن    ینیرزمیز یسازه ها یتکنولوژ یمهندس 424 ای در شهرداریخدمات رایانه -اطالعات  یفناور یمهندس
 365    ینیو چ یکاش -ك یسرام یتکنولوژ یمهندس 425 رسانه -اطالعات  یفناور یمهندس
 366 انه  یرا یسخت افزار یستم هایس یتکنولوژ یمهندس 426 طراحی صفحات وب -اطالعات  یفناور یمهندس
 367 یش آردیگرا -و شکالت  ینیریش یتکنولوژ یمهندس 427 توزیع و مصرف آب کشاورزی -آبیاری  یفناور یمهندس
 368  یر آردیش غیگرا -و شکالت  ینیریش یتکنولوژ یمهندس 428 شبکه های آبیاری و زهکشی -آبیاری  یفناور یمهندس
 369 ع آرد  یصنا یتکنولوژ یمهندس 429 پلیمر یفناور یمهندس
 370 یچوب یسازه ها -ع چوب یصنا یتکنولوژ یمهندس 430 پرورش اسب -دامپروری  یفناور یمهندس
 371    یع روغن خوراکیصنا یتکنولوژ یمهندس 431 پرورش صنعتی طیور -دامپروری  یفناور یمهندس
 372  ییایمیع شیصنا یتکنولوژ یمهندس 432 پرورش صنعتی گاو -دامپروری  یفناور یمهندس
 373  یع قندسازیصنا یتکنولوژ یمهندس 433 تولید و فراوری خوراک دام -دامپروری  یفناور یمهندس
 374 ك  یع الستیصنا یتکنولوژ یمهندس 434 تولید و فراوری محصوالت زنبورعسل -دامپروری  یفناور یمهندس
 375   یصنعت یو نقشه کش یطراح یتکنولوژ یمهندس 435 زیستی مواد غذایی یفناور یمهندس
 376 آب و فاضالب -عمران  یتکنولوژ یمهندس 436 سیستم های سخت افزاری رایانه یفناور یمهندس
 377 آب و فاضالب -عمران  یتکنولوژ یمهندس 437 شبکه های کامپیوتری یفناور یمهندس
 378 یآب یساختمان ها -عمران  یتکنولوژ یمهندس 438 تکثیر و پرورش آبزیان -شیالت  یفناور یمهندس
 379 سد و شبکه یو بهره بردار ینگهدار -عمران  یتکنولوژ یمهندس 439 صید و بهره برداری آبزیان -شیالت  یفناور یمهندس
 380  یفلز یموادمعدن یفرآور یتکنولوژ یمهندس 440 فراوری محصوالت شیالتی -شیالت  یفناور یمهندس
 381 قیابزار دق -کنترل  یتکنولوژ یمهندس 441 محصوالت کشاورزی -صنایع بسته بندی  یفناور یمهندس
 382 دیساخت و تول -کنترل  یتکنولوژ یمهندس 442 صنعت کمپوت و کنسرو-صنایع غذایی یفناور یمهندس
 383 ندیفرآ -کنترل  یتکنولوژ یمهندس 443 شیرو فراورده های لبنی -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 384 ذوب فلزات - یمتالوژ یتکنولوژ یمهندس 444 صنعت آرد -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 385 انتقال  -مخابرات  یتکنولوژ یمهندس 445 صنعت روغن خوراکی -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 386 شبکه ثابت یچ هایسوئ -مخابرات  یتکنولوژ یمهندس 446 صنعت شیرینی و شکالت -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 387 روگاه   یك نیمکان یمراقبت و نگهدار یتکنولوژ یمهندس 447 صنعت قند -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 388 ك خودرو یمکان یتکنولوژ یمهندس 448 فرآورده های خمیری -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 389  یك کشتیمکان یتکنولوژ یمهندس 449 گوشت و فراورده های گوشتی -صنایع غذایی  یفناور یمهندس
 390   یو راه دار یراه ساز ین هایك ماشیمکان یتکنولوژ یمهندس 450 سد و شبکه-عمران یفناور یمهندس
 391  یناوبر یتکنولوژ یمهندس 451 نقشه برداری-عمران یفناور یمهندس
 392 وتر  ینرم افزار کامپ یتکنولوژ یمهندس 452 حمل و نقل شهری -عمران  یفناور یمهندس
 393 ما  یهواپ یتکنولوژ یمهندس 453 راهسازی -عمران  یفناور یمهندس
 394   یهواشناس یتکنولوژ یمهندس 454 ساختمان سازی -عمران  یفناور یمهندس
 395   یدات دامیتول یمهندس 455 مدیریت تلفیقی آفات -گیاه پزشکی یفناور یمهندس
 396  یلیحمل و نقل ر یمهندس 456 بازیافت پسماند -محیط زیست  یفناور یمهندس
 397   یلیر یخط و سازه ها یمهندس 457 کنترل آالینده ها -محیط زیست  یفناور یمهندس
 398 خودرو  یمهندس 458 مخابرات یفناور یمهندس
 399 یساز یکشت -ا یدر یمهندس 459 تاسیسات حرارتی برودتی -مکانیك  یفناور یمهندس
 400 یکشت یمهندس -ا یدر یمهندس 460 ماشین افزار -مکانیك  یفناور یمهندس
 401 خطوط -راه آهن  یمهندس 461 ماشین آالت راهسازی و راهداری -مکانیك  یفناور یمهندس
 402 ك  یربات یمهندس 462 مکانیك خودرو یفناور یمهندس
 403   یشهرساز یمهندس 463 مکانیك مترو یفناور یمهندس
 404 التیش یمهندس 464 مکانیك هواپیما یفناور یمهندس
 405 یمیش یمهندس 465 كیزیف یمهندس
 406 ییغذاع یصنا - یمیش یمهندس 466 وتریکامپ یمهندس
 407 (ییع غذایش علوم و صنای)گرا یمیش یمهندس 467 سخت افزار  -وتر یکامپ یمهندس
 408 عیصنا یمهندس 468 نرم افزار -وتر یکامپ یمهندس
 409 (یمنیش ایع )گرایصنا یمهندس 469 یکشاورز یمهندس
 410 آب و فاضالب یشبکه ها -عمران   یکاربرد - یعلم یمهندس 470   یاقتصاد کشاورز - یکشاورز یمهندس
 411  یعلوم کشاورز یمهندس 471 آب  - یکشاورز یمهندس
 412 عمران یمهندس 472 یزهکش یاریآب _آب  - یکشاورز یمهندس
 413 ینقشه بردار -عمران  یمهندس 473 یآب یسازه ها _آب  - یکشاورز یمهندس
 414 سبز  یفضا یمهندس 474 منابع آب  _آب  - یکشاورز یمهندس
 415 اطالعات   یفن آور یمهندس 475 یباغبان - یج و آموزش کشاورزیترو - یکشاورز یمهندس
 416 ارتباطات رسانه ای یفناور یمهندس 476 خاک - یج و آموزش کشاورزیترو - یکشاورز یمهندس
 417 بهره برداری از سیستم های مخابراتی -ICTارتباطات و اطالعات  یفناور یمهندس 477 زراعت - یج و آموزش کشاورزیترو - یکشاورز یمهندس
 418 دیتا -ICTارتباطات و اطالعات  یفناور یمهندس 478 یعلوم دام - یج و آموزش کشاورزیترو - یکشاورز یمهندس
 419 مخابرات سیار -ICTارتباطات و اطالعات  یفناور یمهندس 479 یاه پزشکیگ - یج و آموزش کشاورزیترو - یکشاورز یمهندس
 420 امنیت اطالعات -اطالعات  یفناور یمهندس 480 یدامپرور - یکشاورز یمهندس
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 مقاطع مختلف یلیتحص یرشته هااسامی :  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 فیرد یلیرشته تحص فیرد یلیرشته تحص

 481 اصالح نباتات  -زراعت و اصالح نباتات  - یکشاورز یمهندس 524 ر و کاغذیع خمیصنا -چوب و کاغذ  یمهندس - یعیمنابع طب یمهندس
 482 زراعت -زراعت و اصالح نباتات  - یکشاورز یمهندس 525 مرکب چوب یع فرآورده هایصنا -چوب و کاغذ  یمهندس - یعیمنابع طب یمهندس
 483 (  یوتکنولوژی)ب یست فناوریز - یکشاورز یمهندس 526 مواد یمهندس
 484   یعلوم باغبان - یکشاورز یمهندس 527 كیسرام -مواد  یمهندس
 485 علوم خاک   - یکشاورز یمهندس 528 یاستخراج یمتالوژ -مواد  یمهندس
 486 دام - یعلوم دام - یکشاورز یمهندس 529 یصنعت یمتالوژ -مواد  یمهندس
 487 وریط - یعلوم دام - یکشاورز یمهندس 530   ییع غذایصنا یمواد و طراح یمهندس
 488 ییل مواد غذایتبد - ییع غذایعلوم و صنا - یکشاورز یمهندس 531 پوشاک - ینساج یمهندس
 489 یع غذائیش علوم و صنایگرا - یکشاورز یمهندس 532 ینساج یتکنولوژ - ینساج یمهندس
 490  یاه پزشکیگ - یکشاورز یمهندس 533 افیو علوم ال ینساج یمیش - ینساج یمهندس
 491   یون کشاورزیزاسیمکان - یکشاورز یمهندس 534 استخراج نفت -نفت  یمهندس
 492   یکشاورز ینهایك ماشیمکان - یکشاورز یمهندس 535 اکتشاف نفت -نفت  یمهندس
 493 (ییع غذایش علوم و صنای)گرا یکشاورز یمهندس 536 از منابع نفت یبهره بردار -نفت  یمهندس
 494 انیآبز - ییع غذایصنا یکشاورز یمهندس 537 مخازن نفت -نفت  یمهندس
 495 موتور - یکشت یمهندس 538 یپرتوپزشک - یهسته ا یمهندس
 496  یساز یکشت یمهندس 539 هوا فضا    یمهندس

 497  یلیر ینهایماش یمهندس 540 مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری
 498 ون  یزاسیو مکان یکشاورز ینهایماش یمهندس 541 مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 499   ییت اجرایریمد یمهندس 542 ساختمان -مهندسی تکنولوژی عمران 
 500 ت پروژه  یریمد یمهندس 543 عمران -مهندسی تکنولوژی عمران 

 501 روستاها   یت و آبادانیریمد یمهندس 544 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرایش فناوری اطالعات
 502 استخراج معدن -معدن  یمهندس 545 مهندسی تکنولوژی مخابرات

 503 اکتشاف معدن -معدن  یمهندس 546 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 
 504   یمعمار یمهندس 547 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 505 كیمکان یمهندس 548 مهندسی شیمی محیط زیست
 506 دیساخت و تول -ك یمکان یمهندس 549 مهندسی صنایع شیمیایی

 507 جامدات یك در طراحیمکان -ك یمکان یمهندس 550 مهندسی عمران آب
 508 یعیمنابع طب یمهندس 551 صنایع شیمیایی -مهندسی فناوری 

 509 یجنگلدار - یجنگلدار - یعیمنابع طب یمهندس 552 فناوری اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات
 510 یشهر یجنگلدار - یجنگلدار - یعیمنابع طب یمهندس 553 انتقال - ICTمهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات

 511 جنگل یو اکولوژ یجنگلدار - یجنگلدار - یعیمنابع طب یمهندس 554 مهندسی فناوری تعمیرات تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه
 512 یجنگل یدر پارک ها یت جنگلداریریمد - یجنگلدار - یعیمنابع طب یمهندس 555 مهندسی فناوری جوش

 513 انیآبز یبوم شناس -الت یش - یعیمنابع طب یمهندس 556 آب و فاضالب-عمران مهندسی فناوری
 514 انیر و پرورش آبزیتکث -الت یش - یعیمنابع طب یمهندس 557 مهندسی فناوری واصالحات طراحی صفحات وب

 515 انیآبز ید و بهره برداریص -الت یش - یعیمنابع طب یمهندس 558 فناوری اطالعات -مهندسی کامپیوتر 
 516 یالتیمحصوالت ش یفرآور -الت یش - یعیمنابع طب یمهندس 559 یدات دامیتول -یمهندسی کشاورز

 517 و حفاظت چوب یولوژیب -ع چوب و کاغذ یعلوم و صنا - یعیمنابع طب یمهندس 560 مهندسی مدیریت اجرائی 
 518 ر و کاغذیخم -ع چوب و کاغذ یعلوم و صنا - یعیمنابع طب یمهندس 561 مهندسی مکانیك حرارت و سیاالت

 519 ع چوبیصنا -ع چوب و کاغذ یعلوم و صنا - یعیمنابع طب یمهندس 562 مهندسی هسته ای 
 520 ست  یط زیمح - یعیمنابع طب یمهندس 563 راکتور -مهندسی هسته ای 

 521 ابان   یت منابع خشك و بیریمد - یعیمنابع طب یمهندس 564  یکروب شناسیم
 522   یزداریمرتع و آبخ - یعیمنابع طب یمهندس 565 ارشد(    ی)کارشناسیکروبشناسیم

 523 حفاظت و اصالح چوب -چوب و کاغذ  یمهندس - یعیمنابع طب یمهندس 566 یکشت یو فرمانده یناوبر

   567 (  CPL&IR) یخلبان - یهوانورد
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  یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

----- 
های علوم ها و دانشکدهدانشگاه
 پزشکی

 رفتیدانشگاه ج 121 دانشگاه ع.پ. و خ. مازندران 61

 دانشگاه حضرت معصومه )س( قم 122 دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد 62 دانشکده ع.پ. و خ. اسد آباد 1

 ج فارسیدانشگاه خل 123 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان 63 دانشکده ع.پ. و خ. اسفراین 2

 دانشگاه خوارزمی تهران  124 اسوجیدانشگاه ع.پ. و خ.  64 رانشهریدانشکده ع.پ. و خ. ا 3

 دامغاندانشگاه  125 زدیدانشگاه ع.پ. و خ.  65 دانشکده ع.پ. و خ. آبادان 4

 چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در 126 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه ---- دانشکده ع.پ. و خ. بهبهان 5

 کرمانشاه یدانشگاه راز 127 آموزشکده فنی و حرفه ای با هنر شیراز 66 دانشکده ع.پ. و خ. تربت جام 6

 دانشگاه زابل 128  1آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارومیه  67 دانشکده ع.پ. و خ. خلخال 7

 دانشگاه زنجان 129 2آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارومیه شماره  68 نیدانشکده ع.پ. و خ. خم 8

 دانشگاه سمنان 130 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران محمود آباد 69 دانشکده ع.پ. و خ. خوی 9

 ستان و بلوچستانیدانشگاه س 131 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 70 ساوهدانشکده ع.پ. و خ.  10

 دانشگاه شاهد 132 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 71 دانشکده ع.پ. و خ. سراب 11

 شهرکرددانشگاه  133 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد انقالب اسالمی 72 رجانیدانشکده ع.پ. و خ. س 12

 د باهنر کرمانیدانشگاه شه 134 آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه قدسیه ساری 73 دانشکده ع.پ. و خ. شوشتر 13

 ید بهشتیدانشگاه شه 135 تهران شهید شمسی پور 2آموزشکده فنی و حرفه ای شماره  74 دانشکده ع.پ. و خ. گراش 14

 د چمران اهوازیدانشگاه شه 136 فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیهآموزشکده  75 دانشکده ع.پ. و خ. الرستان 15

 رازیدانشگاه ش 137 آموزشکده فنی و حرفه ای علی ابن ابیطالب بم 76 دانشکده ع.پ. و خ. مراغه 16

 عباسپورد یدانشگاه صنعت آب و برق شه 138 2آموزشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه شماره  77 دانشکده ع.پ. و خ. نیشابور 17

 دانشگاه صنعت نفت 139 آموزشکده محیط زیست کرج 78 رانیا یاسالم یدانشگاه ع.پ. ارتش جمهور 18

 دانشگاه صنعت نفت آبادان 140 پژوهشکده سوانح طبیعی 79 عج()…ه ایدانشگاه ع.پ. بق 19

 هیاروم یدانشگاه صنعت 141 پژوهشکده علوم شناختی 80 دانشگاه ع.پ. و خ. اراک 20

 اصفهان یدانشگاه صنعت 142 مشهد یجهاد دانشگاه 81 لیدانشگاه ع.پ. و خ. اردب 21

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 143 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 82 هیدانشگاه ع.پ. و خ. اروم 22

 بابل یدانشگاه صنعت 144 یدانشکده بانك مل 83 دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان 23

 رجندیب یدانشگاه صنعت 145 یعتیدختران دکتر شر یر فنیت دبیدانشکده ترب 84 البرزدانشگاه ع.پ. و خ.  24

 شاپور یجند یدانشگاه صنعت 146 دانشکده خبر 85 دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز 25

 اء بهبهانیخاتم االنب یدانشگاه صنعت 147 یدانشکده علوم اقتصاد 86 رانیدانشگاه ع.پ. و خ. ا 26

 ین طوسیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت 148 هیدریتربت ح یو مهندس یدانشکده فن 87 المیو خ. ادانشگاه ع.پ.  27

 سهند یدانشگاه صنعت 149 ینیزم یرویدانشکده ن 88 دانشگاه ع.پ. و خ. بابل 28

 شاهرود یدانشگاه صنعت 150 دانشکده پژوهشی صنعت آب و برق استان خوزستان 89 دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد 29

 فیشر یدانشگاه صنعت 151 دانشکده فنی و حرفه ای امام محمد باقر )ع( ساری 90 دانشگاه ع.پ. و خ. بم 30

 رازیش یدانشگاه صنعت 152 دانشگاه اراک 91 دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس 31

 قم یدانشگاه صنعت 153 هیدانشگاه اروم 92 دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر 32

 کرمانشاه یدانشگاه صنعت 154 دانشگاه اصفهان 93 رجندیع.پ. و خ. بدانشگاه  33

 مالك اشتر یدانشگاه صنعت 155 دانشگاه افسری امام علی ارتش 94 زیدانشگاه ع.پ. و خ. تبر 34

 همدان یدانشگاه صنعت 156 دانشگاه الزهرا)س( 95 هیدریدانشگاه ع.پ. و خ. تربت ح 35

 دانشگاه صنعتی اراک 157 ن )ع(یدانشگاه امام حس 96 دانشگاه ع.پ. و خ. تهران 36

 دانشگاه صنعتی سیرجان  158 دانشگاه امام صادق )ع( 97 دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم 37

 دانشگاه صنعتی قوچان 159 المیدانشگاه ا 98 رفتیدانشگاه ع.پ. و خ. ج 38

 یدفاع مل یدانشگاه عال 160 دانشگاه بجنورد 99 دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول 39

 دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی 161 دانشگاه بوشهر 100 دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان 40

 یدانشگاه عالمه طباطبائ 162 همدان -نایس یدانشگاه بوعل 101 دانشگاه ع.پ. و خ. زابل 41

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا 163 رجندیدانشگاه ب 102 دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان 42

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران 164 )ره(ینیامام خم ین المللیدانشگاه ب 103 دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان 43

 دانشگاه علم و فناوری بهشهر 165 دانشگاه بین الملل قشم 104 دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار 44

 علم و فناوری مازندراندانشگاه  166 دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد  105 دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان 45

 یدانشگاه علوم انتظام 167 زیدانشگاه تبر 106 دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود 46

 یوتوانبخش یستیدانشگاه علوم بهز 168 ه زنجانیدرعلوم پا یلیالت تکمیدانشگاه تحص 107 دانشگاه ع.پ. و خ. شهرکرد 47

 یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز 169 کرمان یصنعت یلیتکمالت یدانشگاه تحص 108 ید بهشتیدانشگاه ع.پ. و خ. شه 48

 گرگان یعیومنابع طب یدانشگاه علوم کشاورز 170 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 109 رازیدانشگاه ع.پ. و خ. ش 49

 خرمشهر ییایدر دانشگاه علوم و فنون 171 یید رجایر شهیت دبیدانشگاه ترب 110 دانشگاه ع.پ. و خ. فسا 50

 یدستاریشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا 172 ت مدرسیدانشگاه ترب 111 نیدانشگاه ع.پ. و خ. قزو 51

 مشهد یدانشگاه فردوس 173 ت معلم اراکیدانشگاه ترب 112 دانشگاه ع.پ. و خ. قم 52

 فرهنگیاندانشگاه  174 جانیت معلم آذربایدانشگاه ترب 113 دانشگاه ع.پ. و خ. کاشان 53

 دانشگاه فرهنگیان پردیس امیر کبیر البرز 175 زیت معلم تبریدانشگاه ترب 114 دانشگاه ع.پ. و خ. کردستان 54

 دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی 176 ت معلم تهرانیدانشگاه ترب 115 دانشگاه ع.پ. و خ. کرمان 55

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان 177 ت معلم سبزواریدانشگاه ترب 116 دانشگاه ع.پ. و خ. کرمانشاه 56

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان 178 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان )شهید مدنی( 117 دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان 57

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد 179 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی 118 دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد 58

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد 180 دانشگاه تفرش 119 النیدانشگاه ع.پ. و خ. گ 59

 دانشگاه تهران 120 دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان 60
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 کرج یت مربیم.آ.ع.ک. ترب 301 یران واحد خراسان رضویت ایریم.آ.ع.ک. انجمن مد 241 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی شیراز 181

 ارتوسیم یم.آ.ع.ک. تصم 302 م.آ.ع.ک. اهواز 242 دانشگاه فرهنگیان تهران 182

 ران و کرون یم.آ.ع.ک. ت 303 1الم یم.آ.ع.ک. ا 243 شیرازدانشگاه فرهنگیان شهید باهنر  183

 م.آ.ع.ک. جامعه گیاه درمانی شهر ری 304  2الم یم.آ.ع.ک. ا 244 دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد 184

 اراک یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 305 م.آ.ع.ک. آباده 245 دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه 185

 اصفهان یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 306 آمل یمنیو خدمات ا یم.آ.ع.ک. آتش نشان 246 فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاهدانشگاه  186

 یانزل یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 307 دگلیم.آ.ع.ک. آران و ب 247 دانشگاه فرهنگیان مشهد 187

 اهواز یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 308 تهرانع و معادن یوزارت صنا یو پژوهش یم.آ.ع.ک. آموزش 248 دانشگاه فسا 188

 بابل یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 309 واحد تهران  یم.آ.ع.ک. بازرگان 249 ن کرمانیدادب یو حرفه ا یدانشگاه فن 189

 بندرعباس  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 310 م.آ.ع.ک. بافق 250 دانشگاه قم 190

 رجندیب یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 311 اصفهان م.آ.ع.ک. بانك ملت 251 دانشگاه کاشان 191

 یخراسان شمال یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 312 م.آ.ع.ک. بانك ملت تهران 252 دانشگاه کردستان 192

 رشت یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 313 م.آ.ع.ک. بانك ملت کرمانشاه 253 ن خوزستانیرام یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز 193

 رودسر یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 314 رانیع قند ایق و آموزش صنایو تحق یم.آ.ع.ک. بررس 254 گلستاندانشگاه  194

 زاهدان یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 315 م.آ.ع.ک. بروجرد تعاونی تولیدکنندگان 255 النیدانشگاه گ 195

 زرند یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 316 نیم.آ.ع.ک. بلد االم 256 دانشگاه لرستان 196

 زنجان یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 317 م.آ.ع.ک. بم 257 دانشگاه مازندران 197

 ساوه یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 318 1م.آ.ع.ک. بندرعباس  258 یلیدانشگاه محقق اردب 198

 سمنان یدانشگاهم.آ.ع.ک. جهاد  319 م.آ.ع.ک. بنیاد شهید و امور ایثارگران 259 دانشگاه مذاهب اسالمی تهران 199

 شهرکرد  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 320 استان اصفهان یستیم.آ.ع.ک. بهز 260 دانشگاه مراغه 200

 راز یش یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 321 الم یاستان ا یستیم.آ.ع.ک. بهز 261 ریدانشگاه مال 201

 فومن  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 322 استان تهران  یستیم.آ.ع.ک. بهز 262 شابوریدانشگاه ن 202

 کاشمر یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 323 یاریاستان چهارمحال و بخت یستیم.آ.ع.ک. بهز 263 دانشگاه هرمزگان 203

 کرمان یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 324 یاستان خراسان جنوب یستیم.آ.ع.ک. بهز 264 دانشگاه هنر 204

 کرمانشاه یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 325 یاستان خراسان رضو یستیم.آ.ع.ک. بهز 265 زیتبر یدانشگاه هنر اسالم 205

 گلستان  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 326 ستان و بلوچستانیاستان س یستیم.آ.ع.ک. بهز 266 دانشگاه هنر اصفهان 206

 لرستان  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 327 استان فارس یستیم.آ.ع.ک. بهز 267 تیدانشگاه وال 207

 مشهد یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 328 نیاستان قزو یستیم.آ.ع.ک. بهز 268 رفسنجان -عصر)عج( یدانشگاه ول 208

 م ورین یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 329 استان کرمان یستیم.آ.ع.ک. بهز 269 اسوجیدانشگاه  209

 همدان  یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 330 استان کرمانشاه یستیم.آ.ع.ک. بهز 270 زدیدانشگاه  210

 اسوجی یم.آ.ع.ک. جهاد دانشگاه 331 راحمدیه و بویلویاستان کهگ یستیم.آ.ع.ک. بهز 271 مرکز آموزشی علمی کاربردی -----

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهی ارومیه 332 استان لرستان  یستیم.آ.ع.ک. بهز 272 م.آ.ع.ک. ابن سینا 211

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهی تبریز 333 استان مازندران یستیم.آ.ع.ک. بهز 273 م.آ.ع.ک. ابهر 212

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهی تربیت 334 استان هرمزگان یستیم.آ.ع.ک. بهز 274 لیم.آ.ع.ک. اداره کل تعاون استان اردب 213

 م.آ.ع.ک. جهاد دانشگاهی گرگان 335 استان همدان  یستیم.آ.ع.ک. بهز 275 یم.آ.ع.ک. اداره کل تعاون استان خراسان رضو 214

 لیاردب یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 336 برازجان استان بوشهر یستیم.آ.ع.ک. بهز 276 م.آ.ع.ک. اداره کل تعاون استان همدان 215

 ل )مغان(یاردب یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 337 آبادکتول استان گلستان یعل یستیم.آ.ع.ک. بهز 277 یاستان خراسان رضو یم.آ.ع.ک. اداره کل دادگستر 216

 استان کردستان )سنندج( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 338 زدی یستیم.آ.ع.ک. بهز 278 استان قم یم.آ.ع.ک. اداره کل دادگستر 217

 دشتیاستان کرمانشاه ماه یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 339 م.آ.ع.ک. بهزیستی ارومیه 279 استان کرمان یم.آ.ع.ک. اداره کل دادگستر 218

 اصفهان یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 340 م.آ.ع.ک. بهزیستی اهواز  280 الن یاستان گ یم.آ.ع.ک. اداره کل دادگستر 219

 اصفهان )کاشان( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 341 م.آ.ع.ک. بهزیستی سنندج 281 م.آ.ع.ک. ارومیه 220

 رجندیب یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 342 م.آ.ع.ک. بهزیستی کردستان 282 بوشهر یم.آ.ع.ک. استاندار 221

 رفت و کهنوجیج یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 343 م.آ.ع.ک. بهزیستی گناباد 283 کرمان یم.آ.ع.ک. استاندار 222

 چابهار یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 344 م.آ.ع.ک. بهزیستی گیالن 284 م.آ.ع.ک. اسالم آبادغرب 223

 یاریچهارمحال و بخت یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 345 م.آ.ع.ک. بوکان 285 م.آ.ع.ک. الزهرا )س( تهران 224

 )مشهد( یخراسان رضو یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 346 م.آ.ع.ک. بویر صنعت  یاسوج 286 1م.آ.ع.ک. الشتر  225

 )بجنورد( یخراسان شمال یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 347 م.آ.ع.ک. پارت الستیك 287 نین )ع( استان قزویم.آ.ع.ک. امام حس 226

 خوزستان )اهواز( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 348 م.آ.ع.ک. پارسیان 288 ن )ع( استان گلستانیم.آ.ع.ک. امام حس 227

 خوزستان )دزفول( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 349 م.آ.ع.ک. پاسارگاد 289 النین )ع( استان گیم.آ.ع.ک. امام حس 228

 زنجان یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 350 م.آ.ع.ک. پاسارگاد اهرم بوشهر 290 ن )ع( استان همدانیم.آ.ع.ک. امام حس 229

 سمنان  یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 351 م.آ.ع.ک. پرسپولیس تهران 291 ن )ع( سپاه محمدرسول اله یم.آ.ع.ک. امام حس 230

 سمنان )دامغان( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 352 رانیجوش ا یم.آ.ع.ک. پژوهش و مهندس 292 ین)ع( استان خراسان رضویم.آ.ع.ک. امام حس 231

 سمنان )شاهرود( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 353 م.آ.ع.ک. پژوهشکده سوانح طبیعی تهران 293 ن)ع( استان سمنانیم.آ.ع.ک. امام حس 232

 سمنان )گرمسار( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 354 م.آ.ع.ک. پست تهران  294 ستان وبلوچستانین)ع( استان سیم.آ.ع.ک. امام حس 233

 ستان و بلوچستان )بمپور(یس یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 355 یم.آ.ع.ک. پست خراسان رضو 295 ن)ع( استان فارسیم.آ.ع.ک. امام حس 234

 ستان و بلوچستان )زاهدان(یس یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 356 م.آ.ع.ک. پست مازندران 296 ن)ع( استان مازندرانیم.آ.ع.ک. امام حس 235

 د زمانپور )تهران ساوجبالغ(یشه یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 357 م.آ.ع.ک. پونك 297 م.آ.ع.ک. امام خمینی 236

 راز(یفارس )ش یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 358 م.آ.ع.ک. پیام شهرکرد 298 م.آ.ع.ک. امام رضا )ع( 237

 آباد  یفارس عل یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 359 م.آ.ع.ک. پیش تازان آئین زندگی  299 )عج( یامام مهدم.آ.ع.ک.  238

 فارس مرودشت یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 360 ران )تهران( یا یقات صنعتیم.آ.ع.ک. تحق 300  یم.آ.ع.ک. انجمن جوشکار 239

     خدمات پس از فروش خودرو یشرکتها یفیم.آ.ع.ک. انجمن ص 240
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 قم  ید محالتیم.آ.ع.ک. شه 481 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها اصفهان 421 قائنات یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 361

 ید مطهریم.آ.ع.ک. شه 482 یسازمان زندان ها خراسان رضوم.آ.ع.ک.  422 ن یقزو یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 362

 م.آ.ع.ک. شهید هجرتی نزاجا 483 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها فارس 423 کرج یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 363

 روانیم.آ.ع.ک. ش 484 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها همدان 424 کرمان  یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 364

 م.آ.ع.ک. شیرین عسل  485 ارتش یاسیس یدتیم.آ.ع.ک. سازمان عق 425 ن(یکرمان )باغ یکشاورزم.آ.ع.ک. جهاد  365

 م.آ.ع.ک. شیشه لرستان  486 تهران  یاطالعات و ارتباطات شهردار یم.آ.ع.ک. سازمان فناور 426 کرمانشاه سرپل ذهاب یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 366

 لیاردب یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 487 لیاردب یت صنعتیریم.آ.ع.ک. سازمان مد 427 راحمدیبوه و یلویکهگ یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 367

 استان تهران  یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 488 یخراسان رضو یت صنعتیریم.آ.ع.ک. سازمان مد 428 یگلستان کردکو یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 368

 یاستان مرکز یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 489 سنندج یصنعت یتیریسازمان مدم.آ.ع.ک.  429 الن رشت یگ یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 369

 سنندج یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 490 پارس  یانرژ یژه اقتصادیم.آ.ع.ک. سازمان منطقه و 430 گودرز(یلرستان )ال یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 370

 ن همدان یالج یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 491 استان کرمان یها یشهردار یاریم.آ.ع.ک. سازمان هم 431 لرستان )بروجرد( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 371

 نقش جهان اصفهان یع دستیم.آ.ع.ک. صنا 492 شان نوآور بابلیت اندیفیک یم.آ.ع.ک. سرا 432 لرستان )خرم آباد( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 372

 ن شهریزر یع دفاعیم.آ.ع.ک. صنا 493 شیمیم.آ.ع.ک. سمبل  433 مازندران )تنکابن( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 373

 ع غالت قائم)عج(یم.آ.ع.ک. صنا 494 1م.آ.ع.ک. سنندج  434 مازندران بابلسر یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 374

 ع و معادن قم یم.آ.ع.ک. صنا 495 تنکابن ید قارچ صدفیتول یم.آ.ع.ک. شرکت تعاون 435 )اراک( یمرکز یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 375

 زاد(یم.آ.ع.ک. صنعت غذا )عال 496 جرد برو یو دامپرور یدکنندگان صنعت کشاورزیتول یم.آ.ع.ک. شرکت تعاون 436 )ساوه( یمرکز یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 376

 صنعت غذا تربت جامم.آ.ع.ک.  497 مهستان سبز شمال تنکابن  یدیتول یم.آ.ع.ک. شرکت تعاون 437 هرمزگان )بندرعباس( یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 377

 تهران  یم.آ.ع.ک. صنعت غذا 498 ا غربیپو یدیم.آ.ع.ک. شرکت تول 438 همدان  یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 378

 بندرعباس  یم.آ.ع.ک. صنعت هوانورد 499 كیك و یدشت مرغاب  یدیم.آ.ع.ک. شرکت تول 439 زد ی یم.آ.ع.ک. جهاد کشاورز 379

 تهران  یم.آ.ع.ک. صنعت هوانورد 500 ران سپهر یفرش ا یدیم.آ.ع.ک. شرکت تول 440 ارومیهم.آ.ع.ک. جهاد کشاورزی  380

 مشهد  یم.آ.ع.ک. صنعت هوانورد 501 انه بندرعباس یدواتر خاورمیتا ییایم.آ.ع.ک. شرکت خدمات در 441 م.آ.ع.ک. جهاد کشاورزی خراسان رضوی 381

 کوار یم.آ.ع.ک. علوم پزشک 502 مشهد یخراسان رضو یصنعت یم.آ.ع.ک. شرکت خدمات علم 442 داروییم.آ.ع.ک. جهاد کشاورزی زراعت گیاهان  382

 م.آ.ع.ک. علوم پزشکی بم 503 ران یا یم.آ.ع.ک. شرکت داده پرداز 443 زدیم.آ.ع.ک. جواداالئمه  383

 م.آ.ع.ک. علوم پزشکی بندرعباس 504 لیران سوله اردبیم.آ.ع.ک. شرکت دانش پژوهان ا 444 م.آ.ع.ک. چرم تهران 384

 ج فارسیخل یالتیع شیم.آ.ع.ک. علوم و صنا 505 م.آ.ع.ک. شرکت ذوب آهن 445 م.آ.ع.ک. چناران 385

 یم.آ.ع.ک. علوم و فنون فاراب 506 لیم.آ.ع.ک. شرکت ذوب آهن اردب 446 ست یط زیم.آ.ع.ک. حفاظت مح 386

 نیم.آ.ع.ک. علوم و فنون قزو 507  یم.آ.ع.ک. شرکت زغال سنگ البرز شرق 447 سپاه )تهران( یم.آ.ع.ک. حوزه مرکز 387

 جهیم.آ.ع.ک. علو 508 م.آ.ع.ک. شرکت زغال سنگ کرمان 448 واحد کرمان یم.آ.ع.ک. حوزه هنر 388

 م.آ.ع.ک. فارسان 509 نویم یعام صنعت یم.آ.ع.ک. شرکت سهام 449 اءیم.آ.ع.ک. خاتم االنب 389

 مازندران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ  و هنر واحد  510 كیمان آبیم.آ.ع.ک. شرکت س 450 کاشان 17م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد  390

 اصفهان 1م.آ.ع.ک. فرهنگ . هنر واحد  511 یخراسان رضو یصنعت یم.آ.ع.ک. شرکت شهرک ها 451 قائم شهر 19م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد  391

 اراک 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  512 یقدس رضو ییع غذایم.آ.ع.ک. شرکت صنا 452 لیواحد اردب م.آ.ع.ک. خانه کارگر 392

 تهران  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  513 ن مازندران یسنگ یسازه ها یع فلزیم.آ.ع.ک. شرکت صنا 453 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد اسالمشهر 393

 نیخم 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  514 رازیران شیراه دور ا یع مخابراتیم.آ.ع.ک. شرکت صنا 454 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد تهران 394

 زاهدان 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  515 آما  یم.آ.ع.ک. شرکت صنعت 455 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد رشت  395

 کرمانشاه 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  516 د اراکیحد یم.آ.ع.ک. شرکت صنعت 456 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد رفسنجان  396

 الن رشت یگ 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  517 زرماکارون یم.آ.ع.ک. شرکت صنعت 457 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد زاهدان 397

 همدان  1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  518 کوشا )کرج( یم.آ.ع.ک. شرکت صنعت 458 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد شهرقدس 398

 زدی 1م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  519 مهرام یم.آ.ع.ک. شرکت صنعت 459 نیم.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد قزو 399

 یقیموس 11م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  520 ایریم.آ.ع.ک. شرکت فراز صنعت آ 460 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد کرمان 400

  یخراسان رضو 2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  521 ن ذوب آمل فذایم.آ.ع.ک. شرکت فوالد 461 م.آ.ع.ک. خانه کارگر واحد مشهد 401

 مازندران 2م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  522 كیم.آ.ع.ک. شرکت کارخانجات پارس الکتر 462 م.آ.ع.ک. خانه کارگر 402

 مازندران  3م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  523 قیشرکت گز سکه عتم.آ.ع.ک.  463 م.آ.ع.ک. خبر مشهد 403

 بابل 4م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  524 ران یك ایم.آ.ع.ک. شرکت گسترش انفورمات 464 م.آ.ع.ک. خبرنگاران 404

 تهران  5م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد  525 رانینفت کش ا یم.آ.ع.ک. شرکت مل 465 استان کرمان یم.آ.ع.ک. خدمات جهانگرد 405

 لیم.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد اردب 526 م.آ.ع.ک. شرکت مهرکام پارس تهران 466 یم.آ.ع.ک. خراسان رضو 406

 م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد قم  527 ك تهرانیع الستیقات صنایو تحق یم.آ.ع.ک. شرکت مهندس 467 م.آ.ع.ک. خرم اباد  407

 مازندران 5م.آ.ع.ک. فرهنگ و هنر واحد 528 م.آ.ع.ک. شرکت هپکو )اراک( 468 ابانكیم.آ.ع.ک. خور و ب 408

 تهران  یشهردار یهنر یم.آ.ع.ک. فرهنگ 529 م.آ.ع.ک. شرکت لوله سازی اهواز 469 ید مطهریم.آ.ع.ک. دانشکده شه 409

 تهران ییم.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوا 530 م.آ.ع.ک. شهربابك  470 1م.آ.ع.ک. دره شهر 410

411 

ستان و یس یم.آ.ع.ک. دفتر آموزش و پژوهش استاندار

 مشهد ییم.آ.ع.ک. فنون و خدمات هوا 531 خرم آباد  یم.آ.ع.ک. شهردار 471 لوچستانب

 م.آ.ع.ک. کارآموزان چالوس 532 قم  یم.آ.ع.ک. شهردار 472 یم.آ.ع.ک. راه و ترابر 412

 قم یجهاد کشاورز یم.آ.ع.ک. کاربرد 533 مشهد  یم.آ.ع.ک. شهردار 473 ن شهریم.آ.ع.ک. زر 413

 رازیران شیا یم.آ.ع.ک. کارخانجات مخابرات 534 مهاباد یم.آ.ع.ک. شهردار 474 م.آ.ع.ک. ساپکو )تهران(  414

 م.آ.ع.ک. کازرون 535 استان اصفهان یها یم.آ.ع.ک. شهردار 475 زد ی یمنیو خدمات ا یم.آ.ع.ک. سازمان آتش نشان 415

 ارانیم.آ.ع.ک. کانون سردفترداران و دفتر  536 راز یش یها یم.آ.ع.ک. شهردار 476 النیاستان گ یستیم.آ.ع.ک. سازمان بهز 416

 م.آ.ع.ک. کنگان 537 نیورام یم.آ.ع.ک. شهردار 477 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها  417

 شیم.آ.ع.ک. ک 538 م.آ.ع.ک. شهرداری بناب 478 ها )تهران( م.آ.ع.ک. سازمان زندان 418

 2م.آ.ع.ک. گچساران  539 د چمران فاوایم.آ.ع.ک. شه 479 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها )خوزستان( 419

 ران خودرویا یم.آ.ع.ک. گروه صنعت 540 د دستوره تهرانیم.آ.ع.ک. شه 480 م.آ.ع.ک. سازمان زندان ها )کرمان( 420
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.غ.ا. پارس 661 الن یگ یم.آ.ع.ک. واحد آموزش 601 صفا یم.آ.ع.ک. گروه صنعت 541

 م.غ.ا. پارسا 662 54م.آ.ع.ک. واحد 602 كیم.آ.ع.ک. گروه کارخانجات پارت الست 542

 م.غ.ا. پارسیان  663 م.آ.ع.ک. ورزش وجوانان خراسان رضوی 603 گانیم.آ.ع.ک. گلپا 543

 م.غ.ا. پاسارگاد 664 م.آ.ع.ک.بندرسازان گناوه 604 م.آ.ع.ک. گلدشت کالردشت 544

 م.غ.ا. پرتو 665 یمازندران سار یم.آ.ع.ک.جهاد کشاورز 605 2م.آ.ع.ک. گنبد کاووس  545

 م.غ.ا. پردیسان 666 موسسه غیر انتفاعی ---- الرستانم.آ.ع.ک.  546

 م.غ.ا. پرندک 667 م.غ.ا. ابرار 606 اراک ین سازیم.آ.ع.ک. ماش 547

 م.غ.ا. پژوهش صنایع ایران  668 م.غ.ا. ابن یمین 607 م.آ.ع.ک. مالك اشتر اصفهان 548

 پلدخترم.غ.ا.  669 م.غ.ا. اترک 608 م.آ.ع.ک. مالك اشتر تهران 549

 م.غ.ا. پویا 670 م.غ.ا. اثیرالدین ابهری  609 اصفهان یاتیم.آ.ع.ک. مال 550

 م.غ.ا. پویش 671 م.غ.ا. اجتهاد 610 اهواز یاتیم.آ.ع.ک. مال 551

 م.غ.ا. پویندگان 672 م.غ.ا. احرار 611 زاهدان یاتیم.آ.ع.ک. مال 552

 م.غ.ا. پیام گلپایگان   673 م.غ.ا. ادیان و مذاهب  612 قم یاتیم.آ.ع.ک. مال 553

 م.غ.ا. پیشتازان 674 م.غ.ا. ادیب مازندران  613 مشهد یاتیم.آ.ع.ک. مال 554

 م.غ.ا. پیوند 675 م.غ.ا. ادیبان  614 م.آ.ع.ک. مبارکه 555

 م.غ.ا. تابران  676 م.غ.ا. ارس 615 ایم.آ.ع.ک. مجتمع هوا در 556

 م.غ.ا. تابناک 677 م.غ.ا. ارشاد دماوند 616 مخابرات آذربایجان شرقیم.آ.ع.ک.  557

 م.غ.ا. تاکستان 678 م.غ.ا. ارم 617 م.آ.ع.ک. مخابرات تهران 558

 م.غ.ا. تجن 679 م.غ.ا. اروندان 618 م.آ.ع.ک. مخابرات کرمان 559

 تعالیم.غ.ا.  680 م.غ.ا. استرآباد 619 رازیش یت صنعتیریم.آ.ع.ک. مد 560

 م.غ.ا. تفتان 681 م.غ.ا. اسرار 620 م.آ.ع.ک. مشهد 561

 م.غ.ا. تمیشان 682 م.غ.ا. اسوه 621 ادیگردشگران بن یاحتیم.آ.ع.ک. مطالعات و مشاوره س 562

 م.غ.ا. توحید 683 م.غ.ا. اشراق 622 یآستان قدس رضو یبانیت و پشتیریم.آ.ع.ک. معاونت توسعه مد 563

 م.غ.ا. توران 684 م.غ.ا. افاق 623 ریمالم.آ.ع.ک.  564

 م.غ.ا. تـوس 685 م.غ.ا. افضل کرمانی 624 ریدکتر جوانش یعیم.آ.ع.ک. منابع طب 565

 م.غ.ا. ثامن 686 م.غ.ا. اقبال الهوری 625 م.آ.ع.ک. مهران 566

 م.غ.ا. جابربن حیان 687 م.غ.ا. اکباتان 626 بدیم.آ.ع.ک. م 567

 م.غ.ا. جامی 688 م.غ.ا. البرز 627 ستونیراث بیم.آ.ع.ک. م 568

 م.غ.ا. جاوید 689 م.غ.ا. الغدیر 628 یراث خراسان رضویم.آ.ع.ک. م 569

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اردبیل 690 م.غ.ا. المهدی  629 راث هگمتانهیم.آ.ع.ک. م 570

 دانشگاهی اردکانم.غ.ا. جهاد  691 م.غ.ا. الوند 630 رزا کوچك خان رشتیم.آ.ع.ک. م 571

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اشکذریزد 692 م.غ.ا. امید نهاوند 631 م.آ.ع.ک. نجف آباد 572

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اصفهان   693 م.غ.ا. امیرالمومنین 632 م.آ.ع.ک. نهبندان 573

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اهواز )خوزستان( 694 م.غ.ا. امین  633 زیر یم.آ.ع.ک. ن 574

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی رشت و فومن  695 م.غ.ا. اندیشمند 634 رو محرکهیم.آ.ع.ک. ن 575

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی کاشمر 696 م.غ.ا. اهل بیت  635 یخراسان رضو یانتظام یرویم.آ.ع.ک. ن 576

 کرمانشاهم.غ.ا. جهاد دانشگاهی  697 م.غ.ا. ایران زمین 636 کرمانشاه یانتظام یرویم.آ.ع.ک. ن 577

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی همدان  698 م.غ.ا. ایرانیکا 637 سانیپرد یو جهانگرد یم.آ.ع.ک. هتلدار 578

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی یزد 699 م.غ.ا. ایساتیس 638 م.آ.ع.ک. هرند 579

 م.غ.ا. جواد یزد 700 م.غ.ا. ایوانکی  639 م.آ.ع.ک. هالل احمر  بوشهر 580

 م.غ.ا. حافظ  701 م.غ.ا. آبا 640 هالل احمر اراکم.آ.ع.ک.  581

 م.غ.ا. حکمت    702 م.غ.ا. آبادانی و توسعه روستاها 641 م.آ.ع.ک. هالل احمر اردبیل 582

 م.غ.ا. حکمت رضوی 703 م.غ.ا. آباده  642 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان کرمان 583

 م.غ.ا. حکیم جرجانی 704 م.غ.ا. آپادانا 643 احمدم.آ.ع.ک. هالل احمر استان کهگیلویه و بویر  584

 م.غ.ا. حکیم نظامی 705 م.غ.ا. آذرآبادگان 644 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان گلستان 585

 م.غ.ا. حکیمان 706 م.غ.ا. آرادان 645 م.آ.ع.ک. هالل احمر استان همدان  586

 م.غ.ا. خاتـم  707 م.غ.ا. آفرینش 646 م.آ.ع.ک. هالل احمر اصفهان 587

 م.غ.ا. خاوران  708 م.غ.ا. آمل  647 م.آ.ع.ک. هالل احمر اهواز 588

 م.غ.ا. خراسان  709 م.غ.ا. آیندگان 648 م.آ.ع.ک. هالل احمر ایالم 589

 م.غ.ا. خرد 710 م.غ.ا. باختــــر 649 م.آ.ع.ک. هالل احمر تبریز 590

 م.غ.ا. خزر 711 م.غ.ا. بحرالعلوم 650 م.آ.ع.ک. هالل احمر خراسان رضوی 591

 م.غ.ا. خوارزمی 712 م.غ.ا. برآیند 651 م.آ.ع.ک. هالل احمر زاهدان 592

 م.غ.ا. خیام  713 م.غ.ا. بزرگمهر 652 م.آ.ع.ک. هالل احمر سنندج 593

 م.غ.ا. دارالفنون 714 م.غ.ا. بصیر آبیك 653 م.آ.ع.ک. هالل احمر سیستان بلوچستان 594

 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان 715 م.غ.ا. بعثــــت 654 م.آ.ع.ک. هالل احمر شهرکرد 595

 م.غ.ا. دانشستان 716 م.غ.ا. بنیان 655 م.آ.ع.ک. هالل احمر کرمانشاه 596

 م.غ.ا. دانشکاه بین المللی چابهار 717 م.غ.ا. بهــار 656 م.آ.ع.ک. هالل احمر گلستان 597

 م.غ.ا. دانشکده اصول الدین 718 م.غ.ا. بهاران 657 مازندرانم.آ.ع.ک. هالل احمر  598

 م.غ.ا. دانشکده الهیات و معارف اسالمی )هدی( 719 م.غ.ا. بهمنیار 658 و علوم جو اصفهان یم.آ.ع.ک. هواشناس 599

 م.غ.ا. دانشکده امام صادق 720 م.غ.ا. بینالود 659 هرمزگان )بندرلنگه(  1م.آ.ع.ک. واحد  600

   م.غ.ا. بیهق 660  
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.غ.ا. کوشیار 841 م.غ.ا. صبا 781 م.غ.ا. دانشکده علوم حدیث  721

 کــومـــش م.غ.ا. 842 م.غ.ا. صبح صادق  782 م.غ.ا. دانشکده معارف قرانی )دارالقران( 722

 م.غ.ا. گلستان 843 م.غ.ا. صدرالمتالهین )صدرا( 783 م.غ.ا. دانشگاه امام رضا 723

 م.غ.ا. گنجنامه 844 م.غ.ا. صفاهان 784 م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ 724

 م.غ.ا. المعی گرگانی 845 م.غ.ا. صنعتی فوالد 785 م.غ.ا. دانشگاه علوم اسالمی رضوی 725

 م.غ.ا. لقمان حکیم 846 م.غ.ا. صنعتی قائم 786 دانشگاه علوم و فنون مازندرانم.غ.ا.  726

 م.غ.ا. لیان 847 م.غ.ا. صنعتی مازندران 787 م.غ.ا. دانشگاه مفید )دارالعلم( 727

 م.غ.ا. ماد 848 م.غ.ا. صنعتی مراغه  788 م.غ.ا. دانشوران  728

 م.غ.ا. مارلیك 849 م.غ.ا. طبرستان  789 م.غ.ا. دز 729

 م.غ.ا. مازیار 850 م.غ.ا. طبری  790 م.غ.ا. دنا 730

 م.غ.ا. مجازی رایانه ای 851 وارستگان مشهد یعلوم پزشک یم.غ.ا. عال 791 م.غ.ا. دیلمان  731

 م.غ.ا. مجازی فارابی 852 م.غ.ا. عرفان 792 م.غ.ا. راغب اصفهانی 732

 م.غ.ا. مجازی مهرالبرز 853 م.غ.ا. عطار 793 م.غ.ا. راه دانش  733

 م.غ.ا. مرکز جهانی علوم اسالمی 854 م.غ.ا. عقیق 794 م.غ.ا. راهبرد شمال 734

 م.غ.ا. مشاهیر 855 م.غ.ا. عالءالدوله سمنانی 795 م.غ.ا. راهیان نور 735

 م.غ.ا. مطهر 856 م.غ.ا. عالمه امینی 796 م.غ.ا. ربع رشیدی 736

 م.غ.ا. معصومیه 857 م.غ.ا. عالمه جعفری 797 م.غ.ا. رجاء 737

 م.غ.ا. مفاخر 858 م.غ.ا. عالمه خوئی 798 م.غ.ا. رحمان 738

 م.غ.ا. مقدس اردبیلی 859 م.غ.ا. عالمه دهخدا 799 م.غ.ا. رشد دانش 739

 م.غ.ا. مهدعلم 860 م.غ.ا. عالمه رفیعی 800 م.غ.ا. رشدیه 740

 م.غ.ا. مهر اراک 861 فیض کاشانیم.غ.ا. عالمه  801 م.غ.ا. رفاه 741

 م.غ.ا. مهر آستان 862 م.غ.ا. عالمه قزوینی 802 م.غ.ا. رودکی 742

 م.غ.ا. مهر کرمان 863 م.غ.ا. عالمه مجلسی 803 م.غ.ا. روزبه  743

 م.غ.ا. مهرآوران 864 م.غ.ا. عالمه محدث نوری 804 م.غ.ا. روزبهان 744

 م.غ.ا. مهرگان 865 عالمه نائینیم.غ.ا.  805 م.غ.ا. زاگرس 745

 م.غ.ا. موالنا 866 م.غ.ا. علم و فن  806 م.غ.ا. زرندیه  746

 م.غ.ا. مولوی 867 شمسم.غ.ا. علم و فناوری 807 م.غ.ا. زرینه 747

 م.غ.ا. میثاق 868 م.غ.ا. علم وفنـاوری سپاهان  808 م.غ.ا. زنــــــد 748

 م.غ.ا. میرداماد 869 علوی )بدون پذیرش(م.غ.ا.  809 م.غ.ا. سارویه 749

 م.غ.ا. میرعماد 870 م.غ.ا. عین القضات 810 م.غ.ا. ساریان  750

 م.غ.ا. میزان 871 م.غ.ا. غزالی 811 م.غ.ا. ساعی 751

 م.غ.ا. ناصرخسرو 872 م.غ.ا. غیاث الدین جمشید کاشانی 812 م.غ.ا. سبحان 752

 م.غ.ا. نبی اکرم 873 م.غ.ا. فاران 813 م.غ.ا. سبز 753

 م.غ.ا. نجف آباد 874 م.غ.ا. فجر 814 م.غ.ا. سبالن 754

 م.غ.ا. ندیشه جهرم 875 م.غ.ا. فخر رازی 815 م.غ.ا. سپهر 755

 م.غ.ا. نژند 876 م.غ.ا. فخرالدین اسعد گرگانی 816 م.غ.ا. سجاد  756

 م.غ.ا. نقش جهان 877 م.غ.ا. فردوس 817 م.غ.ا. سراج  757

 م.غ.ا. نوآوران 878 م.غ.ا. فرزانگان 818 م.غ.ا. سردار جنگل 758

 م.غ.ا. نوبن 879 م.غ.ا. فرهیختگان 819 م.غ.ا. سلمان 759

 ( ی)مجازیم.غ.ا. نورطوب 880 م.غ.ا. فروردین 820 م.غ.ا. سمنگان  760

 م.غ.ا. نیما 881 م.غ.ا. فضیلت 821 م.غ.ا. سنــا 761

 م.غ.ا. هاتف 882 م.غ.ا. فن و دانش 822 م.غ.ا. سناباد 762

 م.غ.ا. هدف 883 م.غ.ا. فیض االسالم 823 م.غ.ا. سنایی 763

 م.غ.ا. هراز 884 م.غ.ا. قـدر 824 م.غ.ا. سهروردی  764

 م.غ.ا. هشت بهشت 885 م.غ.ا. قدیر 825 م.غ.ا. سوره تهران 765

 م.غ.ا. هنر 886 م.غ.ا. قشم 826 م.غ.ا. سیلك 766

 م.غ.ا. هیرکانیا 887 م.غ.ا. کادوس 827 م.غ.ا. سینا 767

 م.غ.ا. یاسین 888 م.غ.ا. کار )رفسنجان( 828 م.غ.ا. شاندیز 768

 امبر اعظم )ص(یپ یمجتمع آموزش عال 889 م.غ.ا. کار )قزوین( 829 م.غ.ا. شاهرود 769

 جهرم یمجتمع آموزش عال 890 م.غ.ا. کار)خرمدره( 830 م.غ.ا. شرق گلستان 770

 کازرون  یمجتمع آموزش عال 891 م.غ.ا. کارون 831 م.غ.ا. شفق 771

 بناب یعال یمجتمع آموزش 892 م.غ.ا. کاسپین 832 م.غ.ا. شمال  772

 اصفهان یو پژوهش یمجتمع آموزش 893 م.غ.ا. کاوش 833 م.غ.ا. شمس 773

 یخراسان رضو یو پژوهش یمجتمع آموزش 894 م.غ.ا. کاویان 834 م.غ.ا. شهاب دانش 774

 غرب یو پژوهش یمجتمع آموزش 895 م.غ.ا. کرمان 835 م.غ.ا. شهریار 775

 فارس یو پژوهش یمجتمع آموزش 896 م.غ.ا. کسری 836 م.غ.ا. شهیداشرفی اصفهانی 776

 صنعت آب و برق خوزستان یو پژوهش یآموزش یمجتمع عال 897 م.غ.ا. کمال 837 م.غ.ا. شهیدرضایی 777

 یدمطهریشه یمدرسه عال 898 م.غ.ا. کمال الملك 838 م.غ.ا. شیخ بهایی 778

 یکتابدار یمرکز آموزش عال 899 م.غ.ا. کمیل 839 م.غ.ا. صالحان 779

 مازندران )کالرآباد( یعیمرکز آموزش منابع طب 900 م.غ.ا. کوثـــر 840 م.غ.ا. صائب 780
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. رودهن 1021 د.آ.ا.و. بندرلنگه 961 یخراسان رضو یآزاد خوارزم یموسسه آموزش عال 901

 د.آ.ا.و. زابل 1022 د.آ.ا.و. بندرماهشهر 962 ران یهالل ا یکاربرد یعلم یموسسه آموزش عال 902

 د.آ.ا.و. زاهد شهر  1023 د.آ.ا.و. بهار 963 موسسه آموزش عالی استهبان  903

 د.آ.ا.و. زاهدان 1024 د.آ.ا.و. بهبهان 964 موسسه آموزش عالی اقلید 904

 د.آ.ا.و. زرقان 1025 د.آ.ا.و. بهشهر 965 یراز یقات واکسن و سرم سازیموسسه تحق 905

 هید.آ.ا.و. زرند 1026 د.آ.ا.و. بوشهر 966 طب انتقال خون یو پژوهش یآموزش یموسسه عال 906

 د.آ.ا.و. زنجان 1027 د.آ.ا.و. بوکان 967 موسسه آموزش عالی گناباد 907

 د.آ.ا.و. زنجان 1028 د.آ.ا.و. بویین زهرا 968 موسسه آموزش عالی مهر کرمان 908

 ید.آ.ا.و. سار 1029 رجندید.آ.ا.و. ب 969 موسسه آموزش عالی نور دانش 909

 د.آ.ا.و. ساوه 1030 د.آ.ا.و. بیضا)فارس( 970  یع و معادن خراسان رضویوزارت صنا یو پژوهش یموسسه آموزش 910

 د.آ.ا.و. سبزوار 1031 د.آ.ا.و. پارس آباد مغان 971 موسسه آموزشی عالی غیرانتفاعی گنبد کاووس 911

 دانید.آ.ا.و. سپ 1032 پارسیاند.آ.ا.و.  972 دانشگاه آزاد اسالمی ----

 د.آ.ا.و. سراب 1033 د.آ.ا.و. پرند 973 د.آ.ا.و. ابرکوه 912

 د.آ.ا.و. سراوان 1034 د.آ.ا.و. پیشوا 974 د.آ.ا.و. ابهر 913

 د.آ.ا.و. سروستان 1035 د.آ.ا.و. تاکستان 975 د.آ.ا.و. اراک 914

 د.آ.ا.و. سقز 1036 د.آ.ا.و. تالش 976 د.آ.ا.و. اراک فلق 915

 د.آ.ا.و. سلماس 1037 زید.آ.ا.و. تبر 977 لید.آ.ا.و. اردب 916

 د.آ.ا.و. سما خمینی شهر 1038 د.آ.ا.و. تربت جام 978 د.آ.ا.و. اردستان 917

 د.آ.ا.و. سمنان 1039 هیدرید.آ.ا.و. تربت ح 979 د.آ.ا.و. اردکان 918

 د.آ.ا.و. سنندج 1040 د.آ.ا.و. تفت 980 د.آ.ا.و. ارسنجان 919

 د.آ.ا.و. سوادکوه 1041 د.آ.ا.و. تفرش 981 هید.آ.ا.و. اروم 920

 رجانید.آ.ا.و. س 1042 د.آ.ا.و. تنکابن 982 د.آ.ا.و. استهبان 921

 د.آ.ا.و. شادگان 1043 د.آ.ا.و. تهران جنوب 983 د.آ.ا.و. اسدآباد 922

 د.آ.ا.و. شاهرود 1044 د.آ.ا.و. تهران شرق 984 د.آ.ا.و. اسفراین 923

 د.آ.ا.و. شبستر 1045 د.آ.ا.و. تهران شمال 985 د.آ.ا.و. اسالمشهر 924

 د.آ.ا.و. شهر 1046 د.آ.ا.و. تهران مرکز 986 د.آ.ا.و. اشکذر 925

 ید.آ.ا.و. شهر ر 1047 سرکانید.آ.ا.و. تو 987 د.آ.ا.و. اصفهان 926

 د.آ.ا.و. شهربابك 1048 د.آ.ا.و. تیران 988 دید.آ.ا.و. اقل 927

 د.آ.ا.و. شهرضا 1049 ره قشمید.آ.ا.و. جز 989 (ی)مجاز یکید.آ.ا.و. الکترون 928

 د.آ.ا.و. شهرقدس 1050 د.آ.ا.و. جلفا 990 د.آ.ا.و. الیگودرز 929

 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران 1051 د.آ.ا.و. جهرم 991 ید.آ.ا.و. امارات متحده عرب 930

 د.آ.ا.و. شهرکرد 1052 د.آ.ا.و. جویبار 992 د.آ.ا.و. امیدیه 931

 ید.آ.ا.و. شهرمجلس 1053 رفتید.آ.ا.و. ج 993 د.آ.ا.و. انار 932

 ارید.آ.ا.و. شهر 1054 د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  994 مشكید.آ.ا.و. اند 933

 د.آ.ا.و. شوشتر 1055 د.آ.ا.و. خارک 995 د.آ.ا.و. اهر 934

 رازید.آ.ا.و. ش 1056 د.آ.ا.و. خاش 996 د.آ.ا.و. اهواز 935

 روانید.آ.ا.و. ش 1057 د.آ.ا.و. خدابنده 997 ذهید.آ.ا.و. ا 936

 د.آ.ا.و. صحنه 1058 د.آ.ا.و. خرم آباد 998 رانشهرید.آ.ا.و. ا 937

 د.آ.ا.و. صفادشت 1059 د.آ.ا.و. خلخال 999 المید.آ.ا.و. ا 938

 د.آ.ا.و. صوفیان 1060 نید.آ.ا.و. خم 1000 د.آ.ا.و. ایلخچی 939

 د.آ.ا.و. طبس 1061 د.آ.ا.و. خوراسگان 1001 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر 940

 رید.آ.ا.و. عجب ش 1062 د.آ.ا.و. خورموج 1002 د.آ.ا.و. آباده 941

 تهران ید.آ.ا.و. علوم پزشک 1063 ید.آ.ا.و. خو 1003 د.آ.ا.و. آذرشهر 942

 د.آ.ا.و. علوم دارویی  1064 د.آ.ا.و. داراب 1004 د.آ.ا.و. آزادشهر 943

 د.آ.ا.و. علوم دارویی تهران 1065 د.آ.ا.و. دامغان 1005 د.آ.ا.و. آستارا 944

 قات اصفهانید.آ.ا.و. علوم و تحق 1066 د.آ.ا.و. دزفول 1006 انید.آ.ا.و. آشت 945

 قات تهرانیو تحقد.آ.ا.و. علوم  1067 د.آ.ا.و. دشتستان 1007 ید.آ.ا.و. آغاجار 946

 قات فارسید.آ.ا.و. علوم و تحق 1068 د.آ.ا.و. دلیجان 1008 یت اله آملید.آ.ا.و. آ 947

 آباد کتول ید.آ.ا.و. عل 1069 د.آ.ا.و. دماوند 1009 د.آ.ا.و. بابل 948

 د.آ.ا.و. فراهان 1070 تهران ید.آ.ا.و. دندانپزشک 1010 د.آ.ا.و. بافت 949

 د.آ.ا.و. فردوس 1071 د.آ.ا.و. دهاقان 1011 زدید.آ.ا.و. بافق  950

 دنید.آ.ا.و. فر 1072 د.آ.ا.و. دهدشت 1012 د.آ.ا.و. بردسکن 951

 د.آ.ا.و. فسا 1073 د.آ.ا.و. دورود  1013 د.آ.ا.و. بروجرد 952

 د.آ.ا.و. فالورجان 1074 د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان 1014 د.آ.ا.و. بشاگرد 953

 روزآبادید.آ.ا.و. ف 1075 د.آ.ا.و. رامسر 1015 بمد.آ.ا.و.  954

 روزکوهید.آ.ا.و. ف 1076 د.آ.ا.و. رامهرمز 1016 د.آ.ا.و. بناب 955

 د.آ.ا.و. قائم شهر 1077 د.آ.ا.و. رباط کریم 1017 د.آ.ا.و. بندر جاسك 956

 د.آ.ا.و. قائنات 1078 د.آ.ا.و. رشت 1018 د.آ.ا.و. بندر دیر 957

 د.آ.ا.و. قروه 1079 د.آ.ا.و. رفسنجان 1019 ید.آ.ا.و. بندرانزل 958

 نید.آ.ا.و. قزو 1080 د.آ.ا.و. روانسر  1020 د.آ.ا.و. بندرعباس 959

     د.آ.ا.و. بندرگز 960
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.بندرلنگه 1201 د.آ.ا.و. هیدج 1141 د.آ.ا.و. قشم 1081

 د.پ.ن.و.بنیس 1202 نید.آ.ا.و. ورام 1142 د.آ.ا.و. قم 1082

 د.پ.ن.و.بهار 1203 اسوجید.آ.ا.و.  1143 د.آ.ا.و. قوچان 1083

 د.پ.ن.و.بهارستان 1204 زدید.آ.ا.و.  1144 د.آ.ا.و. کازرون 1084

 د.پ.ن.و.بهبهان 1205 د.آ.ا.و. یادگار امام 1145 د.آ.ا.و. کاشان 1085

 د.پ.ن.و.بهشهر 1206 دانشگاه پیام نور ----- د.آ.ا.و. کاشمر 1086

 د.پ.ن.و.بوانات  1207 د.پ.ن.و.ابرکوه 1146 د.آ.ا.و. کرج  1087

 د.پ.ن.و.بوشهر 1208 د.پ.ن.و.ابهر 1147 د.آ.ا.و. کرمان 1088

 د.پ.ن.و.بوکان 1209 د.پ.ن.و.اراک 1148 د.آ.ا.و. کرمانشاه 1089

 د.پ.ن.و.بیجار 1210 د.پ.ن.و.اردبیل 1149 شید.آ.ا.و. ک 1090

 د.پ.ن.و.بیرجند 1211 د.پ.ن.و.اردستان 1150 د.آ.ا.و. کلیبر 1091

 د.پ.ن.و.بین الملل قشم  1212 د.پ.ن.و.اردکان یزد 1151 د.آ.ا.و. کهنوج 1092

 د.پ.ن.و.بین المللی عسلویه  1213 د.پ.ن.و.ارکواز 1152 د.آ.ا.و. گچساران 1093

 د.پ.ن.و.پارس آباد 1214 د.پ.ن.و.ارومیه 1153 د.آ.ا.و. گرگان 1094

 د.پ.ن.و.پاکدشت 1215 د.پ.ن.و.ازنا 1154 د.آ.ا.و. گرمسار     1095

 د.پ.ن.و.پاوه 1216 د.پ.ن.و.استانه اشرفیه  1155 د.آ.ا.و. گرمی 1096

 د.پ.ن.و.پردیس 1217 د.پ.ن.و.استهبان 1156 گانیگلپاد.آ.ا.و.  1097

 د.پ.ن.و.پردیس تهران 1218 د.پ.ن.و.اسدآباد 1157 د.آ.ا.و. گمیشان 1098

 د.پ.ن.و.پرند 1219 د.پ.ن.و.اسکو 1158 د.آ.ا.و. گناباد 1099

 د.پ.ن.و.پیرانشهر 1220 د.پ.ن.و.اسالم آباد 1159 د.آ.ا.و. گنبد کاووس 1100

 د.پ.ن.و.پیشوا 1221 د.پ.ن.و.اسالم آبادغرب 1160 د.آ.ا.و. الر 1101

 د.پ.ن.و.تاکستان 1222 د.پ.ن.و.اشتهارد 1161 د.آ.ا.و. الرستان 1102

 د.پ.ن.و.تالش 1223 د.پ.ن.و.اشنویه 1162 د.آ.ا.و. المرد 1103

 د.پ.ن.و.تبریز  1224 د.پ.ن.و.اصفهان 1163 جانید.آ.ا.و. اله 1104

 د.پ.ن.و.تربت جام 1225 د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان  1164 د.آ.ا.و. لنگرود 1105

 د.پ.ن.و.تربت حیدریه 1226 د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  1165 د.آ.ا.و. ماکو 1106

 د.پ.ن.و.ترکمانچای 1227 د.پ.ن.و.اغاجاری 1166 د.آ.ا.و. ماهشهر 1107

 د.پ.ن.و.تفت 1228 د.پ.ن.و.الشتر 1167 د.آ.ا.و. مبارکه 1108

 د.پ.ن.و.تکاب 1229 د.پ.ن.و.الوان 1168 ید.آ.ا.و. مجاز 1109

 د.پ.ن.و.تهران 1230 د.پ.ن.و.الوند 1169 د.آ.ا.و. مجلسی 1110

 د.پ.ن.و.تهران جنوب 1231 د.پ.ن.و.الیگودرز 1170 د.آ.ا.و. محالت 1111

 شرقد.پ.ن.و.تهران  1232 د.پ.ن.و.انار 1171 د.آ.ا.و. مراغه 1112

 د.پ.ن.و.تهران شمال 1233 د.پ.ن.و.اندیکا 1172 د.آ.ا.و. مرند 1113

 د.پ.ن.و.تهران مرکز 1234 د.پ.ن.و.اندیمشك 1173 د.آ.ا.و. مرودشت 1114

 د.پ.ن.و.تویسرکان 1235 د.پ.ن.و.اهر 1174 مانید.آ.ا.و. مسجد سل 1115

 د.پ.ن.و.تیران 1236 د.پ.ن.و.اهواز 1175 د.آ.ا.و. مشکین شهر 1116

 د.پ.ن.و.ثالث باباجانی 1237 د.پ.ن.و.اوز 1176 د.آ.ا.و. مشهد 1117

 د.پ.ن.و.جاجرم 1238 د.پ.ن.و.ایذه 1177 رید.آ.ا.و. مال 1118

 د.پ.ن.و.جرقویه علیا 1239 د.پ.ن.و.ایرانشهر 1178 د.آ.ا.و. ملکان 1119

 د.پ.ن.و.جعفریه 1240 د.پ.ن.و.ایالم 1179 د.آ.ا.و. ممسنی 1120

 د.پ.ن.و.جهرم 1241 د.پ.ن.و.ایالم سرابله 1180 د.آ.ا.و. ممقان 1121

 د.پ.ن.و.جوانرود 1242 د.پ.ن.و.آبادان 1181 د.آ.ا.و. مهاباد 1122

 د.پ.ن.و.جونقان 1243 د.پ.ن.و.آباده 1182 د.آ.ا.و. مهدیشهر 1123

 د.پ.ن.و.جیرفت  1244 د.پ.ن.و.آبدانان 1183 اندوآبید.آ.ا.و. م 1124

 د.پ.ن.و.چابهار 1245 د.پ.ن.و.آران و بیدگل 1184 انهید.آ.ا.و. م 1125

 د.پ.ن.و.چمستان 1246 د.پ.ن.و.آستانه اشرفیه 1185 بدید.آ.ا.و. م 1126

 د.پ.ن.و.چناران 1247 د.پ.ن.و.آمل 1186 مهید.آ.ا.و. م 1127

 د.پ.ن.و.چهار چشمه 1248 د.پ.ن.و.بابل 1187 نید.آ.ا.و. نائ 1128

 د.پ.ن.و.حسن اباد 1249 د.پ.ن.و.باغملك 1188 د.آ.ا.و. نجف آباد 1129

 د.پ.ن.و.خاروانا 1250 د.پ.ن.و.بجستان 1189 د.آ.ا.و. نراق 1130

 د.پ.ن.و.خاش 1251 د.پ.ن.و.بجنورد 1190 د.آ.ا.و. نطنز)مرکز آموزش( 1131

 د.پ.ن.و.خاوران 1252 د.پ.ن.و.برازجان 1191 د.آ.ا.و. نقده 1132

 د.پ.ن.و.خدابنده 1253 د.پ.ن.و.بروجرد  1192 د.آ.ا.و. نکا 1133

 د.پ.ن.و.خرامه 1254 د.پ.ن.و.بروجن 1193 د.آ.ا.و. نور 1134

 د.پ.ن.و.خرم اباد 1255 د.پ.ن.و.بشرویه  1194 د.آ.ا.و. نوراباد ممسنی 1135

 د.پ.ن.و.خرمشهر 1256 د.پ.ن.و.بم  1195 د.آ.ا.و. نوشهر 1136

 د.پ.ن.و.خوراسگان 1257 د.پ.ن.و.بناب 1196 زیر ید.آ.ا.و. ن 1137

 د.پ.ن.و.خوی 1258 د.پ.ن.و.بندپی غربی 1197 شابورید.آ.ا.و. ن 1138

 د.پ.ن.و.داراب 1259 د.پ.ن.و.بندر امام خمینی 1198 د.آ.ا.و. هشترود 1139

 د.پ.ن.و.داران 1260 د.پ.ن.و.بندرترکمن 1199 د.آ.ا.و. همدان 1140

   د.پ.ن.و.بندرعباس 1200  
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 یا موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه  4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.گرگان 1381 د.پ.ن.و.سیرجان 1321 د.پ.ن.و.دامغان 1261

 د.پ.ن.و.گرمسار 1382 پاریزد.پ.ن.و.سیرجان  1322 د.پ.ن.و.دانسفهان 1262

 د.پ.ن.و.گز 1383 د.پ.ن.و.سیریك 1323 د.پ.ن.و.درگز 1263

 د.پ.ن.و.گلپایگان 1384 د.پ.ن.و.شادگان 1324 د.پ.ن.و.دره شهر 1264

 د.پ.ن.و.گناباد 1385 د.پ.ن.و.شازند 1325 د.پ.ن.و.دزفول 1265

 د.پ.ن.و.گناوه 1386 د.پ.ن.و.شاهرود 1326 د.پ.ن.و.دلفان 1266

 د.پ.ن.و.گنبد کاووس 1387 د.پ.ن.و.شاهین دژ 1327 د.پ.ن.و.دلیجان 1267

 د.پ.ن.و.گیالن 1388 د.پ.ن.و.شاهین شهر 1328 د.پ.ن.و.دماوند 1268

 د.پ.ن.و.گیالن غرب 1389 د.پ.ن.و.شبستر 1329 د.پ.ن.و.دهاقان 1269

 د.پ.ن.و.الهیجان 1390 د.پ.ن.و.شهر بهار 1330 د.پ.ن.و.دهدز 1270

 د.پ.ن.و.لرستان 1391 د.پ.ن.و.شهرری 1331 د.پ.ن.و.دهدشت 1271

 د.پ.ن.و.لواسانات تهران 1392 د.پ.ن.و.شهرضا 1332 د.پ.ن.و.دورود 1272

 د.پ.ن.و.لیکك 1393 د.پ.ن.و.شهرکرد 1333 د.پ.ن.و.دوگنبدان 1273

 د.پ.ن.و.ماکو 1394 د.پ.ن.و.شهریار 1334 د.پ.ن.و.دولت اباد 1274

 د.پ.ن.و.ماهدشت  1395 د.پ.ن.و.شوشتر 1335 د.پ.ن.و.دیواندره 1275

 د.پ.ن.و.مبارکه 1396 د.پ.ن.و.شیراز 1336 د.پ.ن.و.راسك 1276

 د.پ.ن.و.محالت 1397 د.پ.ن.و.صحنه 1337 د.پ.ن.و.رامسر 1277

 د.پ.ن.و.محموداباد  1398 د.پ.ن.و.صفاشهر 1338 د.پ.ن.و.رامشیر 1278

 د.پ.ن.و.مراغه 1399 د.پ.ن.و.طبس 1339 د.پ.ن.و.رامهرمز 1279

 د.پ.ن.و.مرند 1400 د.پ.ن.و.غرب 1340 د.پ.ن.و.رباط کریم 1280

 د.پ.ن.و.مرودشت 1401 د.پ.ن.و.فارسان 1341 د.پ.ن.و.رزن 1281

 د.پ.ن.و.مریوان 1402 د.پ.ن.و.فراهان  1342 د.پ.ن.و.رضوانشهر 1282

 د.پ.ن.و.مسجد سلیمان 1403 د.پ.ن.و.فرخشهر 1343 د.پ.ن.و.رفسنجان 1283

 د.پ.ن.و.مشکین شهر 1404 د.پ.ن.و.فردوس 1344 د.پ.ن.و.روانسر 1284

 د.پ.ن.و.مشهد 1405 د.پ.ن.و.فریدون شهر 1345 د.پ.ن.و.رودان دهبارز 1285

 د.پ.ن.و.مالرد  1406 د.پ.ن.و.فریمان 1346 د.پ.ن.و.رودبار جنوب 1286

 د.پ.ن.و.مالیر  1407 د.پ.ن.و.فسا 1347 د.پ.ن.و.رودسر 1287

 د.پ.ن.و.ملکان 1408 د.پ.ن.و.فهرج 1348 د.پ.ن.و.ری 1288

 د.پ.ن.و.ممسنی 1409 د.پ.ن.و.فیروزاباد 1349 د.پ.ن.و.ریگان 1289

 د.پ.ن.و.ممقان 1410 د.پ.ن.و.قائن 1350 د.پ.ن.و.زا 1290

 د.پ.ن.و.منجیل 1411 د.پ.ن.و.قدمگاه 1351 د.پ.ن.و.زابل 1291

 د.پ.ن.و.منوجان 1412 د.پ.ن.و.قرچك 1352 د.پ.ن.و.زاهدان  1292

 د.پ.ن.و.مهاباد 1413 د.پ.ن.و.قروه 1353 د.پ.ن.و.زبرخان قدمگاه رضوی 1293

 د.پ.ن.و.مهریز 1414 د.پ.ن.و.قزوین  1354 د.پ.ن.و.زرند 1294

 د.پ.ن.و.میاندواب 1415 د.پ.ن.و.قشم 1355 د.پ.ن.و.زرین شهر 1295

 د.پ.ن.و.میبد 1416 د.پ.ن.و.قصر شیرین 1356 د.پ.ن.و.زنجان 1296

 د.پ.ن.و.نایین 1417 د.پ.ن.و.قم 1357 د.پ.ن.و.زنگی آباد 1297

 د.پ.ن.و.نجف اباد 1418 د.پ.ن.و.قهدریجان 1358 د.پ.ن.و.زنوز 1298

 د.پ.ن.و.نرماشیر  1419 د.پ.ن.و.قوچان 1359 د.پ.ن.و.زهك 1299

 د.پ.ن.و.نسیم شهر بهارستان 1420 د.پ.ن.و.قیدار 1360 د.پ.ن.و.زواره 1300

 د.پ.ن.و.نظر اباد 1421 د.پ.ن.و.قیروکارزین 1361 د.پ.ن.و.ساری 1301

 د.پ.ن.و.نقده 1422 د.پ.ن.و.کازرون 1362 د.پ.ن.و.ساوه 1302

 د.پ.ن.و.نمین 1423 د.پ.ن.و.کاشان 1363 د.پ.ن.و.سبزوار 1303

 د.پ.ن.و.نهاوند 1424 د.پ.ن.و.کاشمر 1364 د.پ.ن.و.سپیدان 1304

 د.پ.ن.و.نودان 1425 د.پ.ن.و.کبودرآهنگ 1365 د.پ.ن.و.سرابله 1305

 د.پ.ن.و.نوش آباد  1426 د.پ.ن.و.کرج 1366 د.پ.ن.و.سرایان 1306

 د.پ.ن.و.نوشهر 1427 د.پ.ن.و.کردکوی 1367 د.پ.ن.و.سرپل ذهاب 1307

 د.پ.ن.و.نیشابور 1428 د.پ.ن.و.کرمان 1368 د.پ.ن.و.سرخس 1308

 د.پ.ن.و.نیکشهر 1429 د.پ.ن.و.کرمان باغین  1369 د.پ.ن.و.سردشت 1309

 د.پ.ن.و.هرسین 1430 د.پ.ن.و.کرمان نرماشیر 1370 د.پ.ن.و.سروآباد 1310

 د.پ.ن.و.هرند 1431 د.پ.ن.و.کرمانشاه 1371 د.پ.ن.و.سروستان 1311

 د.پ.ن.و.هریس 1432 د.پ.ن.و.کالله 1372 د.پ.ن.و.سروالیت 1312

 د.پ.ن.و.هشترود 1433 د.پ.ن.و.کلیبر 1373 د.پ.ن.و.سقز 1313

 د.پ.ن.و.هشتگرد 1434 د.پ.ن.و.کنگاور 1374 د.پ.ن.و.سلسله 1314

 د.پ.ن.و.هفتگل 1435 د.پ.ن.و.کهنوج 1375 د.پ.ن.و.سلماس 1315

 د.پ.ن.و.همدان 1436 د.پ.ن.و.کوهپایه 1376 د.پ.ن.و.سمیرم 1316

 د.پ.ن.و.نودان 1437 د.پ.ن.و.کوهدشت  1377 د.پ.ن.و.سنقر 1317

 د.پ.ن.و.ورامین 1438 د.پ.ن.و.گالیکش 1378 د.پ.ن.و.سنندج 1318

 د.پ.ن.و.ورزنه 1439 د.پ.ن.و.گتوند 1379 د.پ.ن.و.سی سخت 1319

 د.پ.ن.و.یاسوج 1440 د.پ.ن.و.گچساران 1380 د.پ.ن.و.سیب سوران 1320

 د.پ.ن.و.یزد 1441    

      

 شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب  نباشد، درصورتیکه دانشگاه یامرکزی جزءلیست  سایر:
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 :  بسیار مهم 
هر دلیل، تغییر حوزه امتحانی،  ، به هیچ عنوان و بهو ویرایش  پس از پایان ثبت نام آزمون

 .باشد. لذا دقت الزم در انتخاب حوزه امتحانی بعمل آیدامکانپذیر نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آزمون یمحل اجرا ی: نام شهرستانها5جدول شماره 

 نام شهرستان نام شهرستان

 سنندج اراك

 رازیش هیاروم

 شهركرد لیاردب

 نیقزو اصفهان

 قم اهواز

 كاشان المیا

 كرمان بندرعباس

 كرمانشاه رجندیب

 گرگان بوشهر

  گنایاد زیتبر

 ستانالر تهران

 خرم آباد رشت

 مشهد زاهدان

 همدان زنجان

 اسوجی یسار

 زدی سمنان
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 رانیا یاسالم یدر جمهور یرانیا ری: مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غ 6جدول شماره 
 ممنوعه یشهرستانها استان فیرد

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می رقی شآذربایجان 1

 باشد.یاستان ممنوع م یمرز یدرشهرها یرانیر ایه اتباع غیاقامت اتباع افغانی درسطح استان وكل آذربایجان غربی  2

 اردبیل 3
های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناقامت 

 باشد . مشکین شهر و نمین ممنوع می

 اصفهان 4
های نطنز، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . دگل ممنوع میید از شهرستان آران و بیابانك، اردستان، ابوزین، خور، باصفهان، دهاقان، نائین، گلپایگا

 ایالم  5
در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای  یه اتباع خارجیاقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كل

 باشد . مرزی ممنوع می

 ت .یفاقد ممنوع البرز 6

 باشد .  شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می اقامت اتباع افغانی در بوشهر 7

 .یاتباع افغان یتهران برا یشهردار 13ر در منطقه یمنطقه خج یت به استثنایفاقد ممنوع تهران  8

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چهارمحال بختیاری 9

 خراسان جنوبی 10

ركوه، فردوس و سرایان و یز ن،یان، قایدرم شه،ینهبندان، سرب یهای مرزدر شهرستان یه اتباع خارجیاقامت كل

رجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع یب یهادر شهرستان یباشد . اقامت اتباع افغانطبس ممنوع می

 عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی 11

 خراسان رضوی 12
درگزممنوع و  های مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 است . 

 خوزستان 13

در  یباشد. اقامت و تردد اتباع خارجیاقامت اتباع افغانی درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع م

گذرنامه و  یدارا یتبصره : اقامت اتباع خارج باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، های آبادان،شهرستان

 باشد . های آبادان و خرمشهر بالمانع میاقامت معتبر در شهرستان

 زنجان 14
باشد. صرفا  شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع  یاقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع م

 باشد . عراقی مجاز می

 سیستان و بلوچستان 15

 باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

خاش،  یهاشهرستان یمرز یهارمند، زهك و بخشیهای زابل، هدر شهرستان یاقامت و تردد اتباع خارج

 باشد. سراوان، چابهار ممنوع می رانشهر،یا

 سمنان 16

ك، منطقه دامغان از یش معراج یقصر بهرام، مركز آزما یدر منطقه گرمسار و ورود یتردد و اقامت اتباع خارج

شاهرود و دامغان  یهادر شهرستان یباشد.اقامت اتباع افغانش سراج ممنوع مییجاده جندق بطرف مركز آزما

 ممنوع است.

 فارس 17
ز و خنج یرین های فیروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد .ممنوع می

 باشد. به استثناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان برای اقامت اتباع افغانی ممنوع می قزوین 18

 ت.یفاقد ممنوع قم  19

 کرمان 20
اب، یگان، بم، فهرج رودبار، فاریهای منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، رافغانی در شهرستاناقامت اتباع 

 باشد . رفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع مییر، كهنوج، جینرماش

 باشد یاستان ممنوع م یمرز یدر شهرها یه اتباع خارجیاقامت اتباع افغانی درسطح استان و كل کرمانشاه 21

 کردستان 22
-شهرستان سقز و شهرستان یدر بخش مركز یه اتباع خارجیاقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كل

 شهرها( مهمان باشد .) به استثنایاستان ممنوع م یمرز یوان و شهرهایبانه و مر یها

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد کهگیلویه و 23

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گیالن 24

 باشد . صرفا  شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان 25

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می لرستان 26

 باشد . یدر كل استان ممنوع م ین اقامت اتباع افغا مازندران 27

 مرکزی 28
ن،خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان یهای آشتیان، تفرش، فراهان، فرمهاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . و بخش خنداب از توابع اراک ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می همدان 29

 هرمزگان 30
 ، جاسك ممنوع میباشد.یآباد، قشم، ابوموس یش، حاجیك یهادر شهرستان یاقامت اتباع عراق

 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع می یزد 31
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 %10استعداد درخشان بدون آزمون رشته های همنام مجازدر انتخاب سهمیه  -7جدول شماره 
 یكارشناس ارشد یكارشناس ردیف

 بهداشت عمومی آموزش بهداشت 1

 هوشبری آموزش هوشبری 2

 )تکنولوژی اتاق عمل( اتاق عمل اتاق عمل 3

 یل كمكیو وسا یمصنوع یاعضا یل كمكیو وسا یمصنوع یاعضا 4

 یسنج ینائیب یسنج ینائیب 5

 نیو مبارزه با ناقل یپزشك یحشره شناس نیو مبارزه با ناقل یپزشك یحشره شناس 6

 یپرتودرمان یتكنولوژ )مجموعه فیزیک پزشکی(           ییو حفاظت پرتو یولوژیوبیراد 7

  یپرتوشناس یتكنولوژ )مجموعه فیزیک پزشکی(           ییو حفاظت پرتو یولوژیوبیراد 8

 ایتکنولوژی پزشکی هسته )مجموعه فیزیک پزشکی(           ییو حفاظت پرتو یولوژیوبیراد 9

 یشناس ییشنوا یشناس یشنوائ 10

 مختلف ( یشهای)گراییع غذایعلوم و صنا ( یو بهداشت یفیش كنترل كی)گرا                       یع غذائیعلوم و صنا 11

 یوتراپیزیف فیزیوتراپی()مجموعه                                     یوتراپیزیف 12

 یوتراپیزیف )مجموعه فیزیوتراپی(                         یورزش یوتراپیزیف 13

 یپرتودرمان یتكنولوژ یپزشك یربرداریتصو یفناور 14

 ایتکنولوژی پزشکی هسته یپزشك یربرداریتصو یفناور 15

 یپرتوشناس یتكنولوژ یپزشك یربرداریتصو یفناور 16

 اطالعات سالمت یفناور اطالعات سالمت یفناور 17

 یكاردرمان یكاردرمان 18

 یپزشك یواطالع رسان یكتابدار یپزشك یو اطالع رسان یكتابدار 19

 یگفتار درمان یگفتار درمان 20

 یدرمان یت خدمات بهداشتیریمد یدرمان یت خدمات بهداشتیریمد 21

 یاجتماع یمددكار یاجتماع یمددكار 22

 یبهداشت حرفه ا یمهندس یابهداشت حرفه یمهندس 23

 و ایمنی کار یبهداشت حرفه ا یمهندس یابهداشت حرفه یمهندس 24

 یشگاهیعلوم آزما (1 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                           ینیبال یمیوشیب 25

 یشگاهیعلوم آزما (1 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                               یك انسانیژنت 26

 یشگاهیعلوم آزما (2 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                             یشناس یمنیا 27

 یشگاهیعلوم آزما (2 یشگاهی)مجموعه علوم آزماو بانك خون  یشگاهیآزما یخون شناس 28

 یشگاهیعلوم آزما (3 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                    یپزشك یقار  شناس 29

 یشگاهیعلوم آزما (3 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                یپزشك یكروب شناسیم 30

 یشگاهیعلوم آزما (3 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                 یپزشك یروس شناسیو 31

 یشگاهیعلوم آزما (3 یشگاهی)مجموعه علوم آزما                               یانگل شناس 32

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                               یروان پرستار 33

 یپرستار )مجموعه پرستاری(               یجراح – یداخل یپرستار 34

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                  سالمت جامعه یپرستار 35

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                           كودكان  یپرستار 36

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                            ینظام یپرستار 37

 یپرستار سال سابقه بالینی 2 )مجموعه پرستاری(     ژه نوزادانیو یمراقبت ها یپرستار 38

 یپرستار )مجموعه پرستاری(     انژه کودکیو یمراقبت ها یپرستار 39

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                       یتوانبخش یپرستار 40

 یپرستار سال سابقه بالینی 2 )مجموعه پرستاری(                         اورژانس  یپرستار 41

 یپرستار سال سابقه بالینی 2 )مجموعه پرستاری(              ژهیو یمراقبت ها یپرستار 42

 یپرستار )مجموعه پرستاری(                        یسالمند یپرستار 43

 یپرستار سال سابقه بالینی 2 )مجموعه پرستاری(                           یپرستار مدیریت 44

 هیتغذعلوم  )مجموعه تغذیه(                                  ه یعلوم تغذ 45

 هیعلوم تغذ )مجموعه تغذیه(رمترقبهیه در بحران و حوادث غیغذعلوم ت 46

 هیعلوم تغذ )مجموعه تغذیه(                 ه یدر تغذ یعلوم بهداشت 47

 هیعلوم تغذ )مجموعه تغذیه(      تغذیه بالینی                            48

 هیعلوم تغذ )مجموعه تغذیه(      تغذیه ورزشی                          49

 یمامائ )مجموعه مامایی(                                        ییماما 50

 ییماما )مجموعه مامایی(                         ییمشاوره در ماما 51

 طیبهداشت مح یمهندس بهداشت محیط( )مجموعه                      ط یمح یسم شناس 52

 طیبهداشت مح یمهندس )مجموعه بهداشت محیط(                             ت پسماندیریمد 53

 طیبهداشت مح یمهندس )مجموعه بهداشت محیط(               ط یبهداشت مح یمهندس 54

 طیبهداشت مح یمهندس بهداشت محیط()مجموعه یشهر یسات بهداشتیاز تاس ینگهدارو  یبهره بردار 55

 طیبهداشت مح یمهندس               )مجموعه بهداشت محیط(بهداشت پرتوها   -ط یبهداشت مح یمهندس 56
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 رشیپذ هیاول تیظرف و دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شماره
 1401 سال ارشد یکارشناس آزمون 

 
 
 

ممکن است در اعالم  باشد.می هیاول 8اعالم شده در جدول شماره  رندهیپذ یهادانشگاه فهرستبسیار مهم: 
( انجام شتتود. از جمله افزوده شتتدن هادانشتتگاه طیشتترا حستتب)بر های مختلف محل در رشتتته یراتییتغ یینها

گوناگون  لیاز دانشتتگاهها که به دال یبرخ ایو  ندینما یم افتیدر رشیمجوز پذ خیتار نیکه بعد از ا ییدانشتتگاهها
ست  یهی. بدشوندیحذف م ییو اجرا یعلم ست اعالم فهر شگاههاا  نیدر ا مربوطه یتهایظرف و رندهیپذ یدان

 تیدر ظرف یاحتمال راتیی. تغکندینم جادیداوطلب ا یبرا یداوطلبان بوده و حق یکل یآگاه یمرحله صتتتترفا برا
  یمرکز سنجش آموزش پزشک یها هیاطالع قیتا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طر رشیپذ یها

 .شد خواهد یرسان اطالع
 
 
 

 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

1 

 اپیدمیولوژي

   1 3 ارومیه

   0 4 اصفهان 2

   1 4 ايران 3

   0 4 ايالم 4

 2 2 بقیه اله 5

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   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 شهیدبهشتي 12

   0 4 شیراز 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

   2 4 اصفهان

   2 3 ايران 21

   2 4 شیراز 22

   2 4 مازندران 23

   2 5 همدان 24

25 

ارزيابي فناوري 
 (HTAسالمت )

   1 2 ايران

   1 3 تهران 26

   1 2 كرمان 27

   1 3 يزد 28

29 

 ارگونومي

   0 3 ارومیه

   0 3 اهواز 30

   1 3 ايران 31

   1 3 تبريز 32

   0 3 تهران 33

   1 3 شهیدبهشتي 34

   1 2 شیراز 35

36 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
3 1 

  

   1 3 كرمان 37

   1 3 مازندران 38

   1 3 همدان 39

   1 3 يزد 40

41 

 ارتوز و پروتز

   1 3 اصفهان

   2 4 ايران 42

43 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
4 1 
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

44 

 اقتصاد بهداشت

   1 2 ارومیه

   1 3 اصفهان 45

   1 3 ايران 46

47 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 6 

  

 1 1 بقیه اله 48

 1نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  1عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 3 تبريز 49

   1 3 تهران 50

   1 3 شاهد 51

   0 4 شهیدبهشتی 52

   1 3 شیراز 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 يزد 59

60 

 انفورماتیك پزشكي

   1 3 ارومیه

   1 2 اهواز 61

   0 3 ايران 62

   1 3 تبريز 63

   1 4 تربیت مدرس 64

   1 3 تهران 65

   1 3 شهیدبهشتي 66

   1 3 شیراز 67

   0 4 كرمان 68

   1 3 مشهد 69

70 

انگل شناسي 
 پزشکی

   0 3 ارومیه

   0 3 اصفهان 71

   0 3 البرز 72

   0 3 اهواز 73

   0 3 ايران 74

   0 3 ايالم 75

 2 1 بقیه اله 76

 2پاسداران، آقا( و نفر )اعضاء رسمی سپاه  1عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   0 3 بندرعباس 77

   0 3 تبريز 78

   1 2 تربیت مدرس 79

   0 3 تهران 80

   0 3 جهرم 81

 مشترک با زابل 0 3 زاهدان 82

   0 3 شهركرد 83

   0 3 شهیدبهشتي 84

   0 3 شیراز 85

   0 3 قزوين 86

   0 3 كاشان 87

   0 3 كرمان 88

   0 3 گیالن 89

   0 3 لرستان 90

   0 3 مازندران 91

   0 3 مشهد 92

   0 3 همدان 93

   0 3 يزد 94

95  
 

ايمني شناسي 
  پزشکی

 
 
 
 

   0 3 اراك

   0 3 اصفهان 96

   0 3 اهواز 97

   0 3 ايران 98

   0 3 بابل 99

   0 3 بیرجند 100

   0 3 تبريز 101

   0 3 تهران 102
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

103  
 
 
 
 
 
 

 ادامه
ايمني شناسي  

 پزشکی

   0 3 رفسنجان

   0 3 سمنان 104

   0 3 شاهد 105

   0 3 شهركرد 106

   0 3 شهیدبهشتي 107

   0 3 شیراز 108

   0 3 كردستان 109

   0 3 كرمان 110

   0 3 كرمانشاه 111

   0 3 مازندران 112

   0 3 مشهد 113

   0 3 همدان 114

   0 3 يزد 115

116 

 آمار زيستي

   0 3 اراك

   1 3 اصفهان 117

   1 2 اهواز 118

   1 3 ايران 119

   1 3 بابل 120

   1 3 تبريز 121

   1 4 تربیت مدرس 122

   1 2 تهران 123

   1 3 زنجان 124

   1 3 شهركرد 125

   1 3 شهیدبهشتي 126

   1 2 شیراز 127

128 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
3 1 

  

   1 2 كرمان 129

   1 3 كرمانشاه 130

   1 3 گلستان 131

   1 3 مازندران 132

   1 2 مشهد 133

   1 2 همدان 134

   1 3 يزد 135

136  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش بهداشت و 
  ارتقای سالمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0 3 اراك

   0 3 ارومیه 137

   0 3 اصفهان 138

   0 3 البرز 139

   0 3 اهواز 140

   0 3 ايران 141

   0 4 ايالم 142

143 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 7 

  

 3 2 بقیه اله 144

 3نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 
آقا( مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   0 3 بندرعباس 145

   0 3 بوشهر 146

   0 3 بیرجند 147

   0 3 تبريز 148

   0 4 تربیت مدرس 149

   0 4 تهران 150

   0 3 رفسنجان 151

   0 3 زاهدان 152

   0 3 زنجان 153

 2 4 سبزوار 154

نفر از ظرفیت اعالم شده از سهمیه عادی  3
مشترك با دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
می باشد. پذیرفته شدگان مراحل آموزشی را در 

دانشگاه علوم پزشكی سبزوار و مراحل پایان نامه را 
در دانشگاه خراسان شمالی )بجنورد( خواهند 

 گذراند.

   0 3 شهیدبهشتي 155

   0 3 شیراز 156

   0 3 قزوين 157

   0 3 قم 158

   0 3 كردستان 159
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

160  
 
 

 ادامه
 
موزش بهداشت و آ

  ارتقای سالمت
 
 
 

   0 4 كرمان

   0 3 كرمانشاه 161

   0 3 گناباد 162

   0 3 گیالن 163

   0 3 مازندران 164

   0 3 مشهد 165

   0 3 همدان 166

   0 3 ياسوج 167

   0 3 يزد 168

169 

 آموزش پزشكي

   1 3 اصفهان

   0 4 ايران 170

   1 3 تهران 171

   1 3 شیراز 172

   1 3 كرمان 173

   1 3 مشهد 174

175 

 آموزش هوشبری

   0 5 ايران

   0 5 اهواز 176

   0 5 كاشان 177

   3 7 ايران بهداشت روان 178

179 
 -بهداشت محیط 
 بهداشت پرتوها

 0 2 يزد
  

180 
 -بهداشت محیط 

 شناسي محیطسم 
 0 3 اصفهان

  

181 

بهداشت و ايمني 
 مواد غذايي

   1 3 اصفهان

   0 3 اهواز 182

183 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 7 

  

 3 2 بقیه اله 184

نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 3

ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( مسلح شامل ارتش 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 3 تبريز 185

   0 4 تهران 186

   1 3 زنجان 187

   1 2 شیراز 188

   0 3 فسا 189

   1 3 قزوين 190

   1 3 كرمانشاه 191

   1 3 گناباد 192

   1 3 مشهد 193

   1 3 همدان 194

   1 3 يزد 195

196 

بیولوژی و کنترل 
 ناقلین بیماریها

 مشترک با تهران 0 3 ارومیه

   0 3 اهواز 197

   1 3 تربیت مدرس 198

   1 3 تهران 199

   0 3 زنجان 200

   1 3 شیراز 201

   0 3 مازندران 202

   0 3 همدان 203

204 

 سنجيبینائي 

   2 4 ايران

   2 4 شهیدبهشتي 205

   1 5 مشهد 206

207  
 
 
 
 
 
 

  بیوشیمي بالیني
 
 
 
 
 

   0 3 اراك

   0 3 اردبیل 208

   0 3 ارومیه 209

   1 3 اهواز 210

   1 2 ايران 211

   0 3 ايالم 212

   4 0 آزاد اسالمی واحد شاهرود 213

   1 2 بابل 214

 2 2 بقیه اله 215

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی
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216  
 

 ادامه : 
 
 

 بیوشیمي بالیني
 

   0 3 بندرعباس

   0 3 بوشهر 217

   0 3 بیرجند 218

   1 3 تبريز 219

   1 3 تربیت مدرس 220

   0 3 رفسنجان 221

   0 3 زاهدان 222

   0 3 زنجان 223

   0 3 شهركرد 224

   1 3 شهیدبهشتي 225

   0 3 شیراز 226

 مشترک با شیراز 0 3 فسا 227

   1 3 قزوين 228

   0 3 كاشان 229

   0 3 كردستان 230

   1 3 كرمان 231

   1 3 كرمانشاه 232

   1 3 گلستان 233

   0 3 لرستان 234

   0 3 مازندران 235

   1 3 مشهد 236

   1 2 همدان 237

   0 3 ياسوج 238

   0 3 يزد 239

240 
پدافند غیرعامل در 

 نظام سالمت
 7 3 بقیه اله

 7)اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  نفر 3عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

241 

 پرستاري اورژانس

   2 4 ارتش

   2 3 اردبیل 242

   2 3 اصفهان 243

   2 3 البرز 244

 2 3 بقیه اله 245

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  3عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   2 3 بیرجند 246

   2 3 تبريز 247

   2 3 تهران 248

   1 3 زنجان 249

   1 3 سبزوار 250

   1 4 سمنان 251

   2 4 شهیدبهشتي 252

   2 4 قم 253

   1 3 كردستان 254

   1 5 كرمانشاه 255

   2 3 گناباد 256

   1 4 گیالن 257

   2 3 لرستان 258

   2 4 مازندران 259

   2 4 يزد 260

261 
پرستاري 

 توانبخشي
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
4 0 

  

262  
 
 
 
 
 
 
 

 –پرستاري داخلي 
  جراحي

 
 
 

   2 4 اراك

   2 4 اردبیل 263

   2 4 ارومیه 264

   3 6 اصفهان 265

   2 5 اهواز 266

   3 6 ايران 267

   2 4 ايالم 268

   5 0 آزاد اسالمی واحد ارومیه 269

270 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 7 

  

   7 0 آزاد اسالمی واحد خوراسگان 271

   5 0 آزاد اسالمی واحد کرمان 272

   5 0 آزاد اسالمی واحد نجف آباد 273
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274  
 

 ادامه : 
 –پرستاري داخلي 

  جراحي
 

   5 0 آزاد اسالمی واحد یزد

   1 4 بابل 275

 3 6 بقیه اله 276

 3نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  6عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 5 بندرعباس 277

   2 4 بوشهر 278

   1 4 بیرجند 279

   3 6 تبريز 280

   3 6 تهران 281

   1 4 جهرم 282

   2 4 رفسنجان 283

   2 3 زابل 284

   2 4 زاهدان 285

   2 3 زنجان 286

   1 4 سبزوار 287

   2 4 شهركرد 288

   3 6 شهیدبهشتي 289

   3 6 شیراز 290

   1 4 فسا 291

   2 4 كاشان 292

   1 4 كردستان 293

   2 5 كرمان 294

   2 4 كرمانشاه 295

   2 4 گناباد 296

   2 5 گیالن 297

   2 4 لرستان 298

   3 6 مشهد 299

   2 5 همدان 300

   1 3 ياسوج 301

302 

 پرستاري سالمندي

   1 3 اصفهان

   1 3 ايالم 303

   1 3 بابل 304

   1 3 تهران 305

   1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 306

   1 3 رفسنجان 307

   1 3 سبزوار 308

   1 3 شاهد 309

   1 3 شاهرود 310

   2 2 شهیدبهشتي 311

   1 3 شیراز 312

313 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
2 1 

  

   1 3 قزوين 314

   1 3 كاشان 315

   1 3 كرمانشاه 316

   1 3 گلستان 317

   1 3 گناباد 318

   1 3 گیالن 319

   1 3 لرستان 320

   1 3 مازندران 321

   1 3 مشهد 322

   1 3 يزد 323

324  
 
 
 
 
 
 
 

پرستاري سالمت 
  جامعه

 
 
 

   1 2 اهواز

   1 2 ايران 325

326 
اسالمی واحد پزشکی آزاد 
 تهران

0 6 
  

   6 0 آزاد اسالمی واحد خوراسگان 327

 2 4 بقیه اله 328

نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و   4عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای  2

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
از یگان با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 2 بیرجند 329

   1 2 تبريز 330

   1 3 تربیت مدرس 331
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332  
 

 ادامه: 
پرستاري سالمت 

 جامعه

   1 2 تهران

   1 2 جهرم 333

   1 2 زاهدان 334

   1 2 زنجان 335

   1 2 شهیدبهشتي 336

   1 2 شیراز 337

338 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
2 1 

  

   1 2 كرمان 339

   1 2 گناباد 340

   1 2 گیالن 341

   1 2 لرستان 342

   1 2 مشهد 343

   1 2 همدان 344

   1 2 ياسوج 345

346 

 پرستاري كودكان

   1 2 اراك

   1 2 اهواز 347

   2 2 ايران 348

349 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 6 

  

   6 0 خوراسگانآزاد اسالمی واحد  350

351 
آزاد اسالمی واحد علی آباد 

 کتول
0 6 

  

   1 2 بوشهر 352

   1 3 تبريز 353

   1 3 تهران 354

   1 2 رفسنجان 355

   1 3 زاهدان 356

   1 2 سمنان 357

   1 2 شهركرد 358

   1 3 شهیدبهشتي 359

   1 3 شیراز 360

   1 3 گیالن 361

   1 2 لرستان 362

   1 3 مشهد 363

   1 3 همدان 364

   0 3 ياسوج 365

366  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرستاري مراقبت 
  هاي ويژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 3 اراك

   1 3 ارتش 367

   1 3 اردبیل 368

   1 3 ارومیه 369

   1 3 اصفهان 370

   1 3 اهواز 371

   2 3 ايران 372

373 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 6 

  

   5 0 آزاد اسالمی واحد یزد 374

 4 2 بقیه اله 375

 4نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

 مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا(
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   2 2 تهران 376

   1 3 رفسنجان 377

   1 3 زابل 378

   1 3 زاهدان 379

   1 3 زنجان 380

   1 3 سبزوار 381

   1 3 سمنان 382

   1 3 شاهد 383

   1 3 شاهرود 384

   1 3 شهركرد 385

   2 2 شهیدبهشتي 386

   2 2 شیراز 387

   1 3 قزوين 388

   1 3 كاشان 389

   1 3 كردستان 390

   1 3 كرمان 391
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392  
 
 

 ادامه: 
پرستاري مراقبت 

 هاي ويژه

   1 3 كرمانشاه

   1 3 گلستان 393

   1 3 گناباد 394

   1 3 گیالن 395

   1 3 لرستان 396

   1 3 مازندران 397

   0 10 مركز قلب شهید رجايي 398

   2 2 مشهد 399

   1 3 همدان 400

   1 3 يزد 401

402 

پرستاري مراقبت 
 هاي ويژه نوزادان

   2 2 اصفهان

   2 2 بابل 403

   1 3 تبريز 404

   2 2 تهران 405

   1 3 شهیدبهشتي 406

   1 3 كرمان 407

   1 3 مشهد 408

   2 2 يزد 409

410 

 پرستاري نظامي

   2 4 ارتش

 4 6 بقیه اله 411

 4نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  6عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

412 

 تاريخ علوم پزشكي

   0 3 اراك

 مشترک با شهیدبهشتی، تهران و شاهد 0 3 ايران 413

   0 3 بابل 414

   0 3 تبريز 415

   0 3 تهران 416

 مشترک با شهیدبهشتی، ایران و تهران 0 3 شاهد 417

 مشترک با ایران 0 3 قم 418

   0 3 مازندران 419

420 

 تغذیه بالینی

   0 4 ايران

   2 5 تبريز 421

   2 4 تهران 422

   1 4 شهیدبهشتي 423

   2 5 شیراز 424

   2 6 مشهد 425

   1 4 تبريز تغذیه ورزشی 426

   1 4 تهران  427

428 
تكنولوژي آموزشي 

 در علوم پزشكي
 8 0 تهران

  

   2 4 مشهد  429

430 
تكنولوژي گردش 

 خون
 1 3 اصفهان

  

   0 3 شیراز  431

   0 9 قلب شهید رجاييمركز   432

   0 3 مشهد  433

   0 3 يزد  434

435 

خون شناسي 
آزمايشگاهي و بانك 

 خون
 

تغییر نام رشته به خون 
شناسي آزمايشگاهي 

)در صورت تصویب 
 گسترش(

  1 3 اهواز

  1 3 ايران 436

  0 3 بوشهر 437

   1 2 بیرجند 438

   1 2 تبريز 439

   1 3 تربیت مدرس 440

  1 3 تهران 441
  1 3 زنجان 442

  1 3 سازمان انتقال خون ايران 443

  1 3 شهیدبهشتي 444

  1 3 شیراز 445

  1 2 كرمان 446

  1 3 مشهد 447

448 

 راديوبیولوژي

   1 3 ايران

   1 2 بابل 449

   1 3 شهید بهشتی  450

   1 3 شیراز 451

   1 2 كرمانشاه 452

   1 2 مشهد 453
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454 

 روان پرستاري

   1 3 ارتش

   1 2 ارومیه 455

   1 3 اصفهان 456

   1 3 اهواز 457

   1 3 ايران 458

459 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 6 

  

   6 0 آزاد اسالمی واحد خوراسگان 460

   1 2 بوشهر 461

   1 2 بیرجند 462

   1 3 تبريز 463

   1 3 تهران 464

   1 3 زاهدان 465

   1 3 شهیدبهشتي 466

   1 3 شیراز 467

468 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
4 0 

  

   1 2 قزوين 469

   1 2 كاشان 470

   1 2 كرمان 471

   1 2 كرمانشاه 472

   1 3 مازندران 473

   1 3 همدان 474

   1 2 ياسوج 475

476 
روانشناسی بالینی 

 کودک و نوجوان
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
6 2 

  

روانشناسی  477
 سالمت

   1 4 اصفهان

   1 5 ايران 478

479 

 روانشناسي بالیني

 مشترک با بقیه اله 2 6 ارتش

   0 10 ايران 480

 2 5 بقیه اله 481

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و   5عادی
شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای  نفر

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   2 8 زاهدان 482

   2 5 زنجان 483

   2 6 شهیدبهشتي 484

485 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
6 2 

  

   2 8 كاشان 486

   2 6 كرمانشاه 487

   2 6 مشهد 488

489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيست فن آوري 
  پزشكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 3 اراك

   2 3 البرز 490

   1 4 ايران 491

492 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 6 

  

   5 0 آزاد اسالمی واحد خوراسگان 493

   1 3 بابل 494

 2 3 بقیه اله 495

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  3عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   2 4 بیرجند 496

   1 4 تبريز 497

   2 4 تهران 498

   1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 499

   2 3 زنجان 500

   2 2 سازمان انتقال خون ايران 501

   2 4 شاهرود 502

   2 4 شهركرد 503

   2 3 شیراز 504

   2 4 فسا 505

   2 4 قزوين 506

   1 4 كرمانشاه 507

   2 4 گلستان 508
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

509  
 ادامه : 

زيست فن آوري 
  پزشكي

 

   2 4 گیالن

   1 3 لرستان 510

   2 4 مازندران 511

   1 5 مشهد 512

   1 3 همدان 513

   2 4 يزد 514

515 

 ژنتیك انساني

   1 2 ايران

   1 3 بابل 516

 3 1 بقیه اله 517

 3نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  1عادی 
)اعضاء رسمی سایر نیروهای نفر شهریه پرداز 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 3 بندرعباس 518

   1 3 تبريز 519

   0 4 تربیت مدرس 520

   0 4 تهران 521

   1 2 زنجان 522

 مشترک با تهران 1 3 شهركرد 523

   1 3 شهیدبهشتي 524

 مشترک با شهیدبهشتی 1 3 شیراز 525

526 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
3 1 

  

   1 3 كرمان 527

   1 3 گلستان 528

   1 3 مشهد 529

   1 3 يزد 530

531 

 ژورنالیسم پزشکی

   1 4 ايران

   0 3 یزد 532

   1 4 شیراز 533

534 

 سالمت سالمندي

   2 3 اصفهان

   2 3 ايران 535

   2 2 بابل 536

   2 2 تبريز 537

   1 4 تهران 538

   2 3 شهیدبهشتي 539

   1 3 شیراز 540

541 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
4 2 

  

   1 3 كرمان 542

   2 2 گناباد 543

   1 3 مازندران 544

   1 3 يزد 545

   1 3 تبريز سالمت و ترافیک 546

547 
سالمت و رفاه 

 اجتماعي

   1 3 اصفهان

548 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
7 3 

  

549 

 شنوائي شناسي

   1 3 ايران

   2 3 تهران 550

   1 4 شهیدبهشتي 551

552 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
3 2 

  

553 

علوم بهداشتي در 
 تغذيه

   1 5 اصفهان

554 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 10 

  

   1 4 تبريز 555

   2 5 تهران 556

   1 4 شیراز 557

   1 4 قزوين 558

   0 5 مشهد 559

   2 5 يزد 560

561  
 
 
 

  علوم تشريحي
 
 

   0 3 اراك

   0 3 اردبیل 562

   0 3 ارومیه 563

   0 3 اصفهان 564

   0 3 اهواز 565

   0 3 ايران 566

   0 3 ايالم 567
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

568 
 
 
 
 
 
 

 ادامه : 
 علوم تشريحي

آزاد اسالمی واحد پزشکی 
 تهران

0 3 
  

   0 3 بابل 569

 2 1 بقیه اله 570

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( مسلح 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   0 3 بیرجند 571

   0 3 تبريز 572

   0 3 تربیت مدرس 573

   0 3 تهران 574

   0 3 زاهدان 575

   0 3 سمنان 576

   0 3 شهیدبهشتي 577

   0 3 شیراز 578

   0 3 قزوين 579

   0 3 كاشان 580

 مشترک با همدان 0 3 كردستان 581

   0 3 كرمان 582

   0 3 كرمانشاه 583

   0 3 گلستان 584

   0 3 گیالن 585

   0 3 لرستان 586

   0 3 مازندران 587

   0 3 مشهد 588

   0 3 همدان 589

 شیراز مشترک با 0 3 ياسوج 590

   0 3 يزد 591

592 

 علوم تغذيه

   1 3 ارومیه

   1 3 اصفهان 593

   1 3 اهواز 594

   1 2 ايران 595

596 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 8 

  

   1 3 تبريز 597

   1 4 تهران 598

   1 2 زاهدان 599

   1 4 شهیدبهشتي 600

   1 3 شیراز 601

   1 3 كاشان 602

   1 3 كرمانشاه 603

   1 3 لرستان 604

   1 4 مشهد 605

606 
علوم تغذيه در 

بحران و حوادث 
 غیرمترقبه

 6 2 بقیه اله

 6نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  2عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 
آقا( مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

607 

علوم و صنايع 
 غذائي

آزاد اسالمی واحد علوم 
 تحقیقات تهران

0 10 
  

   1 4 تبريز 608

   1 5 شهیدبهشتي 609

   1 5 كرمانشاه 610

   1 4 يزد 611

612 

فناوري اطالعات 
 سالمت

   0 4 اردبیل

   1 3 ارومیه 613

   1 3 اصفهان 614

   1 3 اهواز 615

   0 3 ايران 616

   1 3 بندرعباس 617

   1 3 تبريز 618

   1 3 تهران 619

   1 4 شهیدبهشتي 620

   1 3 شیراز 621

   0 3 كاشان 622

   0 4 كرمان 623

   1 4 مشهد 624
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

625 

فناوري تصوير 
 پزشكيبرداري 

   0 3 اصفهان

   0 3 اهواز 626

   0 3 ايران 627

   0 3 تبريز 628

   0 3 تهران 629

   0 3 مشهد 630

631 

 فیزيك پزشكي

   0 3 ارومیه

   1 3 اهواز 632

   0 5 ايران 633

   1 3 تبريز 634

   0 5 تربیت مدرس 635

   1 5 تهران 636

   0 5 سمنان 637

   1 3 شهیدبهشتي 638

   2 4 شیراز 639

   1 3 كاشان 640

   0 3 كرمانشاه 641

   0 5 مشهد 642

   2 4 يزد 643

644 

 فیزيوتراپي

   1 5 اصفهان

   2 4 اهواز 645

   2 5 ايران 646

   2 4 بابل 647

   2 4 تبريز 648

   1 5 تربیت مدرس 649

   2 5 تهران 650

   2 4 زاهدان 651

   1 5 سمنان 652

   2 5 شهیدبهشتي 653

   2 4 شیراز 654

655 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
4 2 

  

   1 5 مشهد 656

657 

 فیزيوتراپي ورزشي

   2 4 اهواز

   1 4 ايران 658

   2 4 تهران 659

   1 4 سمنان 660

   2 4 شیراز 661

662 

 فیزيولوژي

   0 3 اراك

   0 3 اردبیل 663

   0 3 ارومیه 664

   0 3 اصفهان 665

   0 3 اهواز 666

   0 3 ايران 667

 2 1 بقیه اله 668

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  1عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان با 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

 مشترک با تهران 0 3 بندرعباس 669

   0 3 تبريز 670

   1 2 تربیت مدرس 671

   0 3 تهران 672

   1 2 رفسنجان 673

   1 2 زاهدان 674

   0 3 زنجان 675

   1 2 سبزوار 676

   0 3 سمنان 677

   1 2 شاهد 678

   1 2 شهیدبهشتي 679

   0 3 فسا 680

   1 2 كاشان 681

   0 3 كردستان 682

   0 3 كرمانشاه 683

   1 2 گیالن 684

   0 3 لرستان 685

   1 2 مشهد 686
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

   1 3 همدان 687

   1 2 يزد 688

689 

قارچ شناسي 
 پزشكي

   0 3 اصفهان

   0 3 ايران 690

   0 3 بابل 691

   1 3 تربیت مدرس 692

   0 3 كرمان 693

   0 3 مازندران 694

   0 3 مشهد 695

696 

 كاردرماني

   2 5 ايران

   1 2 تهران 697

   2 5 شهیدبهشتي 698

699 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
6 2 

  

700 

كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

   2 5 اصفهان

   1 5 اهواز 701

   1 4 ايران 702

   1 4 بوشهر 703

   1 3 تبريز 704

   1 2 تهران 705

   1 6 شهیدبهشتي 706

   1 6 كرمان 707

   1 4 همدان 708

709 

 گفتار درماني

   1 3 اصفهان

   1 2 اهواز 710

   1 3 ايران 711

   1 3 تهران 712

   1 2 سمنان 713

   0 3 شیراز 714

715 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
3 1 

  

   1 3 مشهد 716

   0 3 همدان 717

718 

 مامايي

   1 3 اردبیل

   2 6 اصفهان 719

   2 6 اهواز 720

   2 4 ايران 721

   2 3 تبريز 722

   1 4 تربیت مدرس 723

   3 7 تهران 724

   2 3 رفسنجان 725

   1 3 شهركرد 726

   3 7 شهیدبهشتي 727

   2 4 شیراز 728

   2 2 قم 729

   1 3 كردستان 730

   2 3 گناباد 731

   2 3 گیالن 732

   2 2 لرستان 733

   2 4 مشهد 734

   1 2 ياسوج 735

 مددكاري اجتماعي 736
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
9 3 

  

737 

 مدیریت پرستاری

   2 4 ايران

   1 3 تهران 738

   0 6 شهید بهشتی  739

   1 3 مشهد 740

   1 3 همدان 741

742 

 مديريت توانبخشي

   1 5 اهواز

   0 6 ايران 743

744 
علوم توانبخشی و سالمت 

 اجتماعی
6 2 

  

745  
 

مديريت خدمات 
  بهداشتي درماني

 

   2 4 ارتش

   2 5 اصفهان 746

   2 4 اهواز 747

   0 8 ايران 748

   0 4 ايالم 749
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

750  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه: 
مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني

   6 0 آزاد اسالمی واحد الکترونیکی

751 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 10 

  

752 
آزاد اسالمی واحد تهران 

 جنوب
0 6 

  

753 
آزاد اسالمی واحد تهران 

 شمال
0 8 

  

   8 0 آزاد اسالمی واحد ساری 754

755 
آزاد اسالمی واحد علوم 

 تحقیقات تهران
0 12 

  

 4 4 بقیه اله 756

 4نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  4عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
عضویت و مجوز تحصیل از یگان با ارائه گواهی 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   2 6 تبريز 757

   2 8 تهران 758

   3 4 زاهدان 759

   4 5 شهیدبهشتي 760

   2 6 شیراز 761

   1 4 قزوين 762

 مشترک با تهران 0 7 كرمان 763

   2 4 مازندران 764

   1 6 مشهد 765

   2 6 يزد 766

767 

مديريت سالمت، 
ايمني و محیط 

 (HSEزيست )

   1 4 اصفهان

   1 5 اهواز 768

   0 4 ايران 769

   1 3 بوشهر 770

   1 4 تبريز 771

   1 3 زنجان 772

   1 3 سبزوار 773

   1 5 شهیدبهشتي 774

   0 3 شیراز 775

   1 4 كاشان 776

   0 4 کرمانشاه 777

   0 4 مشهد 778

   1 5 همدان 779

   1 4 يزد 780

781 

 مشاوره در مامايي

   0 3 اراك

   1 4 ارومیه 782

   2 3 البرز 783

   2 6 اهواز 784

   2 4 ايران 785

   2 4 بابل 786

   1 3 بوشهر 787

   1 3 تبريز 788

   2 3 زاهدان 789

   2 3 زنجان 790

   2 4 شاهرود 791

   2 4 قزوين 792

   2 3 كرمان 793

   2 4 كرمانشاه 794

   2 3 گلستان 795

   2 5 مازندران 796

   2 4 مشهد 797

   2 4 همدان 798

   2 4 يزد 799

مهندسي بهداشت  800
اي و ایمنی حرفه

 کار
 
 
 
 
 
 
 

   1 2 ارومیه

   1 4 اصفهان 801

   1 4 اهواز 802

   1 4 ايران 803

   1 4 تبريز 804

   0 5 تربیت مدرس 805

   1 4 تهران 806

   1 4 زنجان 807

   1 4 شهیدبهشتي 808

   1 3 شیراز 809
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

810  
 

 ادامه: 
مهندسي بهداشت 

اي و ایمنی حرفه
 کار

   1 4 قزوين

   1 3 كرمان 811

   1 3 كرمانشاه 812

   1 4 مازندران 813

   0 4 مشهد 814

   1 3 همدان 815

   1 4 يزد 816

817 

مهندسي بهداشت 
 محیط

   0 3 اراك

   0 3 اردبیل 818

   0 3 ارومیه 819

   0 6 اصفهان 820

   1 3 البرز 821

   1 8 اهواز 822

   0 5 ايران 823

   0 3 ايالم 824

   0 3 بابل 825

 3 2 بقیه اله 826

نفر )اعضاء رسمی سپاه  2عادی مشترک با تهران/ 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3پاسداران، آقا( و 

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت 
دفاع، خانم و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 
 تحصیل از یگان خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   0 3 بندرعباس 827

   0 3 بوشهر 828

   0 3 بیرجند 829

   1 4 تبريز 830

   0 3 تربیت مدرس 831

   0 8 تهران 832

   0 3 زاهدان 833

   0 3 زنجان 834

   1 3 سمنان 835

   0 2 شاهرود 836

   1 3 شهركرد 837

   2 5 شهیدبهشتي 838

   1 3 شیراز 839

 مشترک با اصفهان 0 3 قم 840

   0 4 كاشان 841

   0 3 كردستان 842

   0 3 كرمان 843

   1 5 كرمانشاه 844

   0 3 گناباد 845

   1 3 گیالن 846

   1 3 لرستان 847

   1 3 مازندران 848

   0 5 مشهد 849

   1 3 همدان 850

 مشترک با شهیدبهشتی 0 3 ياسوج 851

   0 3 يزد 852

مهندسي بهداشت  853
مديريت  -محیط 

برداري و بهره 
 نگهداري تاسیسات

   0 3 مازندران

 0 3 همدان 854
  

مهندسي بهداشت  855
مديريت  -محیط 

 پسماند

   0 3 بیرجند

   1 4 تبريز 856

   0 4 شهیدبهشتي 857

858 

مهندسي پزشكي 
 )بیوالكتريك(

   0 6 اصفهان

   7 0 آزاد اسالمی واحد سمنان 859

   1 4 تبريز 860

   1 6 تهران 861

   2 6 شهیدبهشتي 862

   2 6 شیراز 863

   2 4 كرمانشاه 864

865 
مهندسي 

پزشكي)زيست 
 مواد(

 0 8 اصفهان
  

میكروب شناسي  866
  پزشکی

 
 

   0 3 اراك

   0 3 اردبیل 867

   0 3 ارومیه 868

   0 3 البرز 869
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

870  
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه: 
میكروب شناسي 

 پزشکی

   0 3 اهواز

   0 3 ايران 871

   0 3 ايالم 872

   0 3 بابل 873

 2 1 بقیه اله 874

 2نفر )اعضاء رسمی سپاه پاسداران، آقا( و  1عادی 
نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 

مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 
با ارائه گواهی عضویت و مجوز تحصیل از یگان 

 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   0 3 بوشهر 875

   0 3 تبريز 876

   0 3 تربیت مدرس 877

   0 3 تهران 878

   0 3 زاهدان 879

   0 3 زنجان 880

   0 3 شاهد 881

   0 3 شهركرد 882

   0 3 شیراز 883

   0 3 قزوين 884

   0 3 كاشان 885

 با تهران مشترک 0 3 كردستان 886

   0 3 كرمان 887

   0 3 كرمانشاه 888

   0 3 گلستان 889

   0 3 گیالن 890

 مشترک با شهیدبهشتی 0 3 مازندران 891

   0 3 مشهد 892

   0 3 موسسه سرم سازی رازی 893

   0 3 همدان 894

   0 3 ياسوج 895

   0 3 يزد 896

897 
میكروب شناسي 

 مواد غذايي

   0 3 ايران

   0 3 تهران 898

   0 2 زنجان 899

900 

 نانوفناوری پزشكي

   0 4 ايران

901 
آزاد اسالمی واحد پزشکی 

 تهران
0 8 

  

 4 0 بقیه اله 902

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی سایر نیروهای 4
مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا( 

مجوز تحصیل از یگان با ارائه گواهی عضویت و 
 خدمتی در قالب قرارداد آموزشی

   1 3 تبريز 903

   1 3 تهران 904

 مشترک با مشهد 1 3 خراسان شمالي)بجنورد( 905

   0 4 زنجان 906

   1 3 شاهرود 907

   1 3 شیراز 908

   1 3 كرمانشاه 909

   1 3 گلستان 910

   1 3 مازندران 911

   1 3 مشهد 912

913 

ويروس شناسي 
 پزشكي

   0 3 اهواز

   1 3 تبريز 914

   0 5 تربیت مدرس 915

   0 4 تهران 916

   0 4 شیراز 917

   1 3 گلستان 918

   1 3 لرستان 919

   1 3 مشهد 920

   0 3 موسسه سرم سازی رازی 921

   1 3 همدان 922

923 
يادگیري الكترونیكي 

 پزشكيدر علوم 

   6 0 تهران

   2 4 شهیدبهشتي 924

   6 0 شیراز 925

تركیبات طبیعي  926
 دارويي و دريايي

   1 3 اهواز

   1 3 مازندران 927

  سم شناسي 928
 

   1 3 تهران

   1 3 اصفهان 929
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 1401های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال جدول اولیه دانشگاه-8جدول شماره
 رسانی خواهد شدمتعاقباً اطالعها، ها و ظرفیتدر صورت تغییر در هر یک از رشته محل

 توضیحات پردازشهریه عادی دانشگاه رشته ردیف

930  
 ادامه: 

  سم شناسي
 

   1 3 اهواز

   1 3 کرمان 931

   1 3 مازندران 932

   1 3 مشهد 933

   1 3 همدان 934

935 

 شیمي دارويي

   0 0 اصفهان

   1 3 اهواز 936

   1 3 تبریز 937

   0 2 زنجان 938

   0 3 کرمان 939

   1 3 همدان 940

941 
علوم داروهاي 

 پرتوزا
 1 3 مازندران

  

كنترل مواد خوراكي  942
 و آشامیدني 

   1 3 اهواز

   1 3 تبریز 943

944 
نظارت بر امور 

 دارويي

   0 0 تهران

   0 0 اصفهان 945

   0 0 مازندران 946

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت                               1401آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

89 

 

 
 
 
 

 یسمه تعالب                    

  )توسط دانشگاه(   -----------------شماره       
 )توسط دانشگاه( -------------------خیتار

 
مراكز  ودانشگاهها مخصوص اعالم میانگین معدل تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی فرم 

 1401سال  ارشد یشركت در آزمون كارشناسجهت  عالی آموزش
 

،یک باشددانشگاه یا موسسه میقسمت دوم که مربوط به بایست هردو فرم تکمیل شده را دریافت و پس از تکمیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی می
از ارسال فرم به مرکز نسخه دوم در پرونده داوطلب جهت ارائه در مواقع لزوم، در دانشگاه نگهداری شود. نسخه به داوطلب عودت داده شده و 

 سنجش آموزش پزشکی خودداری شود.
 
 

 -----------------------دانشگاه / موسسه آموزش عالی یآموزش محترم ریمعاون / مد :به 

 

   متولد سال: --------------------------:ی، كدمل ----------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  

دوره  یكارشناس مقطعدر  ،1401سال  ارشد یكارشناس مقطعشركت در آزمون  یتقاضم -------------------فرزند ، 13/    /

  ---------------------ش یگرا -------------------------رشته شبانه  □/روزانه □

 ام  شده لیفارغ التحص 29/12/400تاریخ  تا  □ -الف

  .خواهم شد  31/6/1401  خیتا تارحداکثر ، 31/2/1401تاریخ واحد گذارنده تا  ------با تعداد   □   -ب

و ارائه به   1401، جهت درج در فرم ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد د نسبت به تایید مراتبییخواهشمندم دستور فرما

 د. یاقدام الزم بعمل آ  1401دانشگاه محل قبولی در صورت پذیرش در  آزمون کارشناسی ارشد 

 ( 09                     )شماره تلفن همراه   

 تاریخ -امضاء داوطلب -ینام ونام خانوادگ

 قسمت اول: توسط داوطلب تکمیل شود

 .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکمیل شود

 :دارد یله اعالم مینوسیبد

 ،13/  /     متولد سال: -----------------------: یكدمل-----------------به شماره شناسنامه:  ------------------------خانم /یآقا

شبانه  □/روزانه □دوره  یكارشناس مقطعدر  ،1401سال ارشد  یشركت در آزمون كارشناس یتقاضم------------------فرزند 

  ----------------------ش یگرا -----------------------رشته 

 لیفارغ التحص، -------------------به حروف  -----------20تا  0بر مبنای  گذرانده یمعدل كل واحدهاو  29/12/400در تاریخ □ -الف

    .است شده

به حروف  -----------20تا  0بر مبنای  گذرانده یو معدل كل واحدها 31/2/1401تاریخ تا  واحد گذارنده --------- با تعداد □   -ب

  .شد دخواه التحصیلفارغ 31/6/1401  خیتا تارحداکثر ، ------------------------

 باشد.یارزش ترجمه م و گریفاقدهر گونه اعتبار د ه وشدصادر ارائه به دانشگاه در صورت قبولی ثبت صرفا" جهت  یگواه نیا

 یر امور آموزشیمعاون / مد
 یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

 امضا -مهر-نام و نام خانوادگی
 

 
 ات: تذكر

 شود.یم یاعتبار شدن این گواه یموجب ب  یا الك گرفتگیو  یهرگونه قلم خوردگ-1
ا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مهر یا مهر غیر یممهور به مهر دانشگاه صادر شده و  31/2/140لغایت  14/1/1401در بازه زمانی بایست این فرم می-2

 واضح، بی اعتبار خواهد بود.
را پیش از ثبت نام در آزمون، نسخه از این فرم  2شود،التحصیل میفارغ  31/6/1401//   29/12/400الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ -3

واقب ناشی از عدم مسئولیت ع استتهیه نموده و قسمت اول فرم را تکمیل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دهد. بدیهی 
فرد خاطی طبق  ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، بادریافت این فرم

   مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.
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ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعی -4
  خواهد شد.ت در معدل سبب لغو قبولی فرد رتاکید می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دهد. 

معدل  ثبتنسبت به  بایستمی باشدیم کارت افتیدر هنگام که معدل اعالم زمان درشود، التحصیل میفارغ 31/6/401دانشجوی سال آخر که تا تاریخ -5
 خود اقدام کند. 

 

آزمون  یعدالت آموزش یمناطق محروم موضوع قانون برقرارهیسهم یمتقاض -یلیمقاطع تحص  فرم
 1401ارشد وزارت بهداشت سال  یکارشناس

 

  
 ادارل آعوا  و عمور  شهمس ان/ شهم ....

 

 13  /   /       سال ع ولط                                  خاكم/ذآقا  هاكب ا

  
 ط.یفمعاد م اقطام ا شطل ط عوارد اشارل یتا به كسبت خوایش  طم            شهمس ان/اس ان

 اعضا و اثم اكگشت
 

  
  ییكامل ابتدا دوره یط یگواه   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 از سال............لغایت سال............  

 
  اداره سیمهر و امضاء رئ محل   

 
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 
  

  ییكامل راهنما دوره یط انجام یگواه   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال............از سال............لغایت  

  اداره سیمهر و امضاء رئ محل   

 
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 
  
  

  كامل متوسطه دوره یط انجام یگواه   

 ..............شهرستان   
 ...........استان   

 از سال............لغایت سال............   

  اداره سیمهر و امضاء رئ محل   

 
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 

 باشط.نع نبصورم  اعل الزاع نلیدورل تحص 2 نط نگوای *
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 مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیبومی  هیسهم متقاضی - یاستشهاد محل فرم

 1401آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 

 

 

  مشخصات داوطلب  : 

 :             ینام و نام خانوادگ 

 : یشماره مل 

 خ تولد :                                          محل تولد :یتار 

 

 پالك :                  وچه: ..........     ك                ابان : .......     یخ              شهر : ........                    آدرس : استان :  ........            

 

 ........               تیخ   ......       لغایاز تار                زمان سكونت:       

 

 د كننده سكونت داوطلب بر اساس مراتب فوق :  ییتا یمحل امضا و مشخصات اهال     

       
 امضاء تلفن همراهشماره  محل تولد خ تولدیتار یكد مل ینام و نام خانوادگ فیرد

1       

2       

3       

4       

                 
 

 شهر / روستا یا شورای یكالنتر یمهر و امضا


