


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون ورودی دوره شرکت در دفترچه راهنمای

 کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی

 1402سال 

 

     

  

  

 

 

 

         

 های: مخصوص دوره 

 مجازی( –دانشگاه آزاد اسالمی -) پردیس خودگردان علوم پزشکی شهریه پرداز -)روزانه( رایگان

 

 

 داوطلب گرامی : 

     کلیه  دیرا با دقت تكمیل نمای ثبت نامفرم  ،راهنمادفترچه ضمن مطالعه دقیق این  ، لطفاًو کلیه مراحل بعدی ثبت نام اینترنتی بودنبا توجه به

  مرکز سنجش آموزش پزشكی صرفاً به سایت معتبر جهت دریافت کلیه اطالعات ،نتیجه آزمونو اعالم محل ثبت نام ،انتخاب رشته مراحل 

http://sanjeshp.ir .مراجعه شود 

 

 1401ماه  دی

  

http://sanjeshp.ir/


 وزارت بهداشت -کشورمرکز سنجش آموزش پزشکی                                1402آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

1 
 قسمت کارشناسی ارشد  -   http://sanjeshp.ir : آدرس سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی 

 فهرست مطالب
  

    

 2 .................................................................................................................................................................................................................................... مقدمه :

 3 ............................................................................................................................................................................ آزمون یضوابط و نحوه برگزار -بخش اول

 3 .......................................................................................................................................................................................................... : یعموم طیشرا –الف 

 3 ........................................................................................................................................................................................................ : یط اختصاصیشرا –ب 

 3 ................................................................................................................................................................................................... : یلیتحص تیوضع-ب -1

 5 ..........................................................................................................................................................................................: یعموم فهیوظ تیوضع-ب -2

 6 .......................................................................................................................... : راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیشركت مشمول طیشرا -ب -3

 6 .................................................................................................................................................................................................................. تعهدات: -ب -4

 6 ..................................................................................................................................................... استفاده از آنها:  طیمختلف و شرا یها هیسهم -ب  -5

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

 13................................................................................................................ ا... : هیبق یدانشجو در دانشگاه علوم پزشک رشیضوابط مربوط به پذ -ب -7

 14 .................................................................................................................. ارتش : یدانشجو در دانشگاه علوم پزشک رشیضوابط مربوط به پذ -ب -8

 14 ..........................................................................................................................................دانشجو در دانشگاه شاهد : رشیضوابط مربوط به پذ -ب -9

 15 ....................................................................................... مدرس: تیدانشگاه ترب یدانشجو در دانشکده علوم پزشک رشیضوابط مربوط به پذ -ب-10

 15 ............................................................................................................ (هی: )با شهر یدانشجو در دانشگاه آزاد اسالم رشیضوابط مربوط به پذ -ب -11

 15 ........................................................................................... یعلوم پزشک یخودگردان دانشگاهها سیپرد هپردازیشهر یدر دورهها رشیپذ -ب -12

 16 ............................................................................................... درخشان : یاستعدادها هیاستفاده از سهم یضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -ب -13

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

 19 ............................................................................................................................................................................. ثبت نام و پس از ثبت نام : ندیفرآ –د 

 19 ............................................................................................................................................................................... از ثبت نام : شیپ یاطالعات ضرور-1

 21 ........................................................................................................................................................................................................... ثبت نام : ندیفرا -2

 25 ................................................................................................................................................................................................. بعد از آزمون : ندیفرآ -3

 27 ........................................................................................................................................................................................... :یینها جیاعالم نتا ندیفرآ -4

 28 .......................................................................................................... ه رشتهها(ی)كل 1401ارشد سال  یآزمون كارشناس یاجرا یبرنامه زمان بند - ی

 29 ......................................................................................................................................... 1402ارشد سال یآزمون كارشناس ینترنتینمونه فرم ثبت نام ا

 33......................................................................................... آزمون یب مربوط به رشته هایو ضرا یرش، دروس امتحانیمدارك مورد پذ -1جدول شماره 

 47 .................................................................................................................................................................................... یامتحان ی: گروهها 2جدول شماره 

 Error! Bookmark not defined. ............................................ یعلوم پزشک یمقاطع مختلف رشتهها یلیتحص یرشته ها ی: اسام 3جدول شماره 

 51 ............................................................................. یدانشگاهها و مراكز آموزش ریسا مقاطع مختلف  یلیتحص یرشته ها ی: اسام 3ادامه جدول شماره 

 57 ....................................................................................................................................................... یموسسه آموزش عال ای: نام دانشگاه  4جدول شماره 

 67 ....................................................................................................................................................... آزمون یمحل اجرا ی: نام شهرستانها5جدول شماره 

 68 ......................................................................................... رانیا یاسالم یدر جمهور یرانیا ری: مناطق ممنوعه اسکان و اقامت اتباع غ 6جدول شماره 

 69 ..................................................................................... %10استعداد درخشان بدون آزمون  هیهمنام مجازدر انتخاب سهم یرشته ها -7جدول شماره 

  !Bookmark not definedError. .............................................. رشیه پذیت اولیرنده دانشجو و ظرفیپذ یه دانشگاههایجدول اول-8جدول شماره

 Error! Bookmark not defined. ............................................................................................................................ 1401ارشد سال  یآزمون كارشناس

 95 ............................................................................... یسال آخر دوره كارشناس انیگذرانده دانشجو یمعدل تعداد واحدها نیانگیفرم مخصوص اعالم م

 96 .......................................................................................  یعدالت آموزش یمناطق محروم موضوع قانون برقرارهیسهم یمتقاض -یلیمقاطع تحص  فرم

 97 ...........................................................................یعدالت آموزش یمناطق محروم موضوع قانون برقرار یبوم هیسهم یمتقاض - یاستشهاد محل فرم

  

 
 
 
 
 

http://sanjeshp.ir/


 وزارت بهداشت -کشورمرکز سنجش آموزش پزشکی                                1402آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

2 
 قسمت کارشناسی ارشد  -   http://sanjeshp.ir : آدرس سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 مقدمه :
لندی داوطلبان عزیز، امید سرب بابا سپاس بیكران به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و      

دف تامین نیروی با ه  1402های گروه پزشكی سال ارشد ناپیوسته رشته آزمون پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیضوابط و شرایط برگزاری 
 گردد.انسانی متعهد و متخصص به شرح زیر اعالم می

عدی مندرج در های باطالعیه هیکل و دفترچه انتخاب رشته محل، زمونآشرکت در  دفترچه راهنمایمفاد ملزم به مطالعه دقیق  متقاضیان
هرگونه  ،رایطدر صورت عدم احراز شبدیهی است  باشند.می و رعایت ضوابط و مقررات پذیرشسنجش آموزش پزشكی سامانه اینترنتی مرکز 

 یبعبارت. دکنسئولیت نمیو از داوطلب سلب م پذیرفته نیست ها و قوانین مربوطهها، اطالعیهدفترچهعذری مبنی بر عدم اطالع از مفاد  ادعا و
اد نشده و پذیرش حقی ایج (لیدوره تحص یحت و رشیپذ ج،یمدارك، اعالم نتا یبررسمرحله ) هر. در باشدینم تیرافع مسئول قانون، به جهل

 لغو خواهد شد.
هر هفته عالوه  ور مرتبهرگونه تغییر احتمالی یا اعالم مورد جدید، بط جهت اطالع ازد هستنملزم  ،فرم ثبت نام یبتداا تعهد طبقداوطلبان 

های مرکز سنجش هکلیه اطالعی 2140 سال ماهآخر آبان تا  ،"برنامه زمان بندی اجرای آزمون -ی "در جدول بند  بندی اعالم شدهبر زمان
 دقت مطالعه نموده و پیگیری نمایند.  بهرا آموزش پزشكی 

 آموزش سنجش رکزم ینترنتیسامانه ا فقط ،یهر گونه اطالع رسان ایو  مرحله هر جهینت اعالم د،یجد اخباراعالم  یرسممرجع  بسیار مهم:
  باشد.یم یپزشك

 
قسمت   http://sanjeshp.ir  شده است و از آدرساعالم  5/6/1140 خیتار در، 1402همزمان با اولین اطالعیه آزمون سال  منابع آزمون

 . باشدقابل دریافت می نیز منابع،
 مراتب را به آدرس ،(باشد نشده درج بعدی یهاهیاطالع و هادفترچه در که یموارد داوطلبان در صورت داشتن سوال)***

http://sanjeshp.ir – هیچگونه مراجعه حضوری،  .ارسال نمایندبندی مرتبط و دسته -ارسال درخواست -قسمت سیستم پاسخگویی
 4ی از كی مطابق  صحیحبندی در دستههایی که از طریق فرم مذکور و تماس تلفنی و مكاتبه پاسخ داده نخواهد شد و فقط به درخواست

 شود. حالت زیر ارسال شود، ترتیب اثر داده می
نام، مشكل قطعی  کامپیوتری و اینترنتی سیستم از جمله: کد رهگیری ثبتسامانه،)در رابطه با موارد  دسته بندی پشتیبانی سایت -الف

 سرور، عدم ادامه روند ثبت نام، تصحیح شماره تماس یا آدرس ایمیل، بروز خطا در سامانه ثبت نام و ...(
 ...(و  عدم امكان ثبت نام علی رغم پرداخت هزینه،  نهیهز یریگی)از جمله: کد پ نهیهز پرداخت -ب
  (هاهیاطالع ومحل های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دفترچه )ضوابط مندرج در ضوابط آزمون -ج
  (خواهد شداعالم  بندی از طریق اطالعیهالزم به ذکر است هر گونه تغییر در زمان -آزمون ) زمان اجرای مراحل مختلف زمان آزمون -د
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 ضوابط و نحوه برگزاری آزمون -بخش اول

 شرایط عمومی : –الف   

 زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند :عمومی دارای شرایط  بایدداوطلبین مجاز به شرکت در آزمون  
 به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  یروان و جسمی ییتواناو  برخورداری از سالمت  -1
 واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور  -2
  یاعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان مندرج در قانون اساس -3
 پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران  -4
 های محارب و ملحد و هواداری از آنها به احزاب و گروه یعدم وابستگی تشكیالت -5
 ینداشتن سوء پیشینه کیفر -6
  یعدم اشتهار به فساد اخالق -7
 

 : یط اختصاصشرای –ب 

 باشد:شرایط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر می
 
 وضعیت تحصیلی :-ب -1
 داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -1-1
لی مورد تقاضا در ، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشكی و مدارك باالتر متناسب با رشته تحصییدارا بودن دانشنامه کارشناس -2-1

های داخل یا گاهاز یكی از دانش، 1جدول شماره  مطابق امتحانی ارشد بر اساس مدارك مورد پذیرش هر رشته یهای امتحانی کارشناسرشته
شك شت، درمان و آموزش پز سب تایید وزارت بهدا شور ح صیل ب یمبن یو یا گواه یفنآور وتحقیقات  یا وزارت علوم، یخارج از ک ر فارغ التح

شگاه  31/6/2140تا تاریخ حداکثر  سط دان سال  مربوطهتو شجویان  شجویان که حداکثر تا تاریخ . آخربرای دان صیل  31/6/2014دان فارغ التح
 د.یستنزمون نمجاز به شرکت در آ شوند،التحصیل که بعد از تاریخ مذکور فارغ افرادی. باشندمی آزمون نیادر شوند مجاز به شرکت 

شته** صوب یهار شك یزیربرنامه یعال یشورا م   gov.ir.http://hcmep.behdasht به آدرس    رخانهیسامانه آن دب قیاز طر یعلوم پز
به حوزه سددالمت  های مربوطریزی علوم پزشددكی، رشددتهعالی برنامهالزم به ذکر اسددت بر اسدداس اعالم دبیرخانه شددورای .باشدددیم تیرو قابل

 باشد.دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تایید وزارت بهداشت نمی
از روند برگزاری  در هر مرحله كنندنسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام ن 1 شمارهکه طبق مدارك مورد پذیرش جدول  انیداوطلب -1تبصره

  د.شدوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم خواهند  ، پذیرش وآزمون اعم از بررسی مدارك، اعالم نتایج
ه انتخاب رشته ب، مجموعه امتحانی پرستاری را انتخاب کرده و پس از شرکت در آزمون مجاز دانش آموخته رشته هوشبریبعنوان مثال اگر 

ژه و ویژه نوزادان های ویهای دو رشته پرستاری مراقبتمحل شود، در صورت داشتن سایر شرایط، فقط مجاز به انتخاب و تحصیل در رشته محل
 .باشداز مجموعه پرستاری می

دارندگان ، مام دورهدارندگان مدرك معادل، گواهی ات، 10/10/79ریزی علوم پزشكی دهمین جلسه شورای عالی برنامهطبق مصوبه یاز -2تبصره 
ین مدارك صرفاً او همچنین دارندگان مدرك تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و  در مقطع کارشناسی 12میانگین کل کمتر از 

صوب چهل و سومین آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته م -3-2)بدلیل عدم احراز شرایط بند باشد دارای ارزش استخدامی می
 . باشندپزشكی نمی های علوممجاز به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته(، 18/5/89ریزی علوم پزشكی جلسه شورای عالی برنامه

گیان که شورای عالی انقالب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهن 26/8/94تاریخ  771طبق مصوبه جلسه  -3تبصره 
شورای  28/5/1392مورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره های مذکور راه یافتهبه دوره 1381تا  1377طی سالهای 

 د. شونیل در مقاطع رسمی تحصیلی باالتر برخوردار میگسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای ادامه تحص
های دیگر و سایر گاهیا دانش های کارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه وزمان در دورهعدم اشتغال به تحصیل هم -3-1

ریزی عالی برنامهمین جلسه شورای 43ناپیوسته مصوب )بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور
  .(18/5/89علوم پزشكی به تاریخ 

ارشد صرفاً جهت  های کارشناسیزمان در دورهبر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی ممنوعیت تحصیل هم تبصره:
 عیت وجود ندارد. غیر حضوری مجازی، این ممنو حضوری بوده و جهت دوره دوره

http://sanjeshp.ir/
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دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که  ،18/8/98 خیتار به یعلوم پزشك یزیربرنامه یعال یشورا جلسه نیهفتم و هفتاد مصوبهاساس  بر -4-1
 ذیل -6-1و  -5-1 هایبا رعایت بندشود، پس از تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل خود، از تحصیل محروم یا از ادامه تحصیل منصرف می

 .ی کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت نمایدتواند مجدداً در آزمون ورودی دورهمی
 ن سنوات قبلشدگا، کلیه پذیرفته8/10/99شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت به تاریخ  امین جلسه 17بر اساس مصوبه  -1-5 

، انصراف دهند. ین آزمونزمان قبولی در ادر صورت ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده،باید تا هستند، آزمون نیا در شرکت و نام ثبت یمتقاض که
 د.شرعایت نكنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد بدیهی است در صورتیكه دانشجویان این امر را 

 هرد ناپیوسته ، پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارش16/12/99تاریخ به  1950به شماره طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -1-6
اضر به عنوان دانشجو و ماقبل که در حال ح 1401پذیرفته شدگان سال بنابراین ثبت نام و شرکت نمایند.  بعدیتوانند در آزمون سال می سال

باید تا  ،باشندزشی( میآزاد اسالمی و سایر مراکز و موسسات آمو )اعم از وزارت بهداشت، وزارت علوم ، دانشگاهدانشگاه  مشغول به تحصیل در
رفته شده در آزمون به دانشگاه پذیرا  گواهی انصراف خوداده و دقطعی ، انصراف وزارت بهداشت 1402 کارشناسی ارشد زمان قبولی در آزمون

ررات با فرد خاطی رعایت نكنند، ضمن لغو قبولی، طبق مق هند. بدیهی است در صورتیكه دانشجویان این امر راتحویل د 402کارشناسی ارشد 
  برخورد خواهد شد.

را  "خواهم شدفارغ التحصیل ن 31/6/402دانشجوی کارشناسی ارشد که تا "** این افراد الزم است در فرم ثبت نام قسمت آموزشی گزینه
آموزشی، دانشگاه  ها و مراکزسازمان سنجش کشور)کلیه دانشگاهوزارت بهداشت و یا انتخاب نموده و نوع پذیرش انجام شده از طریق آزمون 

    د.نآزاداسالمی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و...( را مشخص نمای
های بالینی در رشته سال سابقه کار 2به دلیل: مغایرت معدل، مغایرت مدرك تحصیلی، عدم ارائه  که گذشتهآزمون سال  شدگانپذیرفته تذكر:

  .باشندکت در این آزمون میمجاز به شر ،یعدالت ادار وانید یرا به توجه بااند، لغو قبولی شدهمورد نظر، عدم ارائه مدرك تحصیلی مورد تائید، 
صوبه  -7-1 ساس م شورای 45بر ا سه  شكی به تاریخ عالی برنامهمین جل شدانش ،7/12/89ریزی علوم پز شدآموختگان مقطع کار سی ار  نا

( 1اره جدول شدددمخود )مطابق  یكارشننناسننبا مدرك تحصدددیلی مقطع و مجدداً  از آموزش رایگان برخوردار بوده مذکورچنانچه در مقطع 
 باشند. یمشهریه  ملزم به پرداختهای رایگان این آزمون، باشند، در صورت قبولی در رشته محلمی های این آزمونمتقاضی شرکت در رشته

صورتیكه در  سی قطعمدر  شنا شد قبلی، از آموزش  کار شته محلاندرایگان برخوردار نبودهار صورت پذیرش در ر یگان، ملزم به های را، در 
 باشند.پرداخت شهریه نمی

شته شرکت در آزمونکه ی هایدر ر ورد مشده )مطابق جدول مدارك تحصیلی  اعالم ارشد یكارشناس رشمورد پذیتحصیلی مدرك  جهت 
 .شندبایمنملزم به پرداخت شهریه در رشته پذیرفته شده  ،رایگانهای در صورت قبولی در رشته محل ،پذیرش آزمون هر دوره(

 .توجه: داوطلبان حائز شرایط این بند، جهت اطالع از میزان شهریه از مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع پیگیری نمایند

 نماید.یارشد بورس تحصیلی اعطا نم سیوزارت بهداشت، به هیچ یك از دانشجویان مقطع کارشنا-1-8
 باشد.های مربوطه میشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه -1-9
شكی تاریخ ریزی علوم پزعالی برنامهجلسه شورای مین  43بر اساس آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب  -1-10

 باشد.دانشجو ممنوع می باشد. بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برایتمام وقت می ،تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ،18/5/89
ا نزد خود نگهدارند تا قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آنر ،داوطلبان شاغل

 در صورت لزوم پس از قبولی به دانشگاه مربوطه ارائه نمایند. 
خصوص شرایط ادامه  ، درنام و شرکت در آزمونثبت  بر اساس اعالم معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، الزم است کارکنان قبل از

 . تحصیل و نحوه اعمال مدرك تحصیلی باالتر، اطالعات الزم را کسب و مجوزهای الزم را اخذ نمایند
بت نام در آزمون ثاطمینان از شرایط شخصی خود اقدام به بایست پس از میبدیهی است مسئولیت این امر به عهده داوطلب بوده و -1 تذكر:
   پذیرد.نوع اقدامی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشكی صورت نمی چپس از پذیرش هی نماید.

 باشد.ارشد مجاز نمی کارشناسییروی انسانی همزمان با تحصیل درگذراندن طرح نریزی علوم پزشكی،ای عالی برنامهاعالم دبیرخانه شور طبق -2
مورد پذیرش  یناسمدرك کارشبا  یسال سابقه کار بالین 2، دارا بودن حداقل یعلوم پزشك یریزبرنامه یعال یشورا اتمصوب بر اساس -1-11

اوطلبان دبالینی جهت شرکت درآزمون مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه  و های بیمارستانیدر بخش ،خون گردش یتكنولوژ رشته یبرا
 یانسانی طرح نیرو و یا مربوط به گذراندن دوره یبیمارستان خصوص یبالین یهاباشد. اگر این سابقه در بخشیم یضرور ی این رشتهمتقاض

توجه به لزوم سابقه  با ،ننامه استعداد درخشا. داوطلبان واجد شرایط استفاده از آیینباشدمیبیمارستان باشد قابل قبول  یهای بالیندر بخش
 باشند. ینم هرشت اینو تحصیل در  انتخابواجد شرایط  فراغت از تحصیلبالفاصله پس از خدمتی فوق الذکر )مطابق ضوابط اعالم شده(، 
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 تذكر مهم:
الینی از مدت هرگونه كسری خدمت بداشته باشند.  یسال سابقه کار بالین 2بایست می 31/6/2140تاریخ تا حداقل واجدین شرایط  -1
 .سال اعالم شده قابل پذیرش نخواهد بود2
 باشد. یمورد تایید نم یو یا پست کاردان ی،یا با مدرك کاردانیغیربالینسوابق خدمت در مراکز -2

  .شودیم لغو داوطلب یقبول ،ینیبال کار سوابق کامل سال 2 ارائه عدم صورت در آزمون، در رشیپذ از پس -3 
های ر بالینی در رشتهسال سابقه کا 2ارائه نیاز به  3/5/401ریزی علوم پزشكی به تاریخ مین جلسه شورای عالی برنامه 84ی بر اساس رأ **

 باشد.مجموعه پرستاری نمی

مره کل از ن %30، کسب حداقل 24/9/99بر اساس شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت به تاریخ  -1-21
  باشد.آزمون)کتبی( با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی می

شناسی مقطع کارمعدل  ،21/12/95های تحصیالت تكمیلی پذیرش دانشجو در دوره پنجمین جلسه شورای سنجش وبراساس مصوبه  -1-13
و تخصصی  بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه نشست شورای آموزش علوم پایه پزشكی، بهداشت شود.در آزمون کارشناسی ارشد اعمال می

  شود.در نظر گرفته می %20سهم ، سوابق تحصیلی مقطع قبلی )کارشناسی( با 22/12/95
)برای  بت نام درج نمایندرا در فرم ث برای کارشناسی ناپیوستهالزم است داوطلبان معدل دوره کارشناسی )پیوسته یا ناپیوسته( و دوره کاردانی 

که طبق  هاییرشته رد. (خواهد شد آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته میانگین معدل دوره کارشناسی ناپیوسته و کاردانی اعمال و ترازدانش
کارشناسی ارشد،  بایست معدل مقاطع تحصیلی باالتر)باشد، میکه مدرك تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می 1جدول شماره 

ا معدل طلب بپس از پذیرش در آزمون، در صورت مغایرت معدل در اطالعات ارائه شده توسط داو دکتری تخصصی و...( نیز درج شود.
 شود. ی، قبولی داوطلب لغو میلیحصمندرج در اصل مدارك ت

متعهدین دارای مناطق محروم وو کارشناسی با سهمیه بومی مقطعآموختگان اعالم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، دانش طبق -1-14
 باشند.شد میکارشناسی ار آزمونسند محضری خاص، پس از اتمام تعهدات خود و یا یك و نیم برابر تعهد سپری شده مجاز به شرکت در 

ونه انتقال، ر گه یعلوم پزشكی ریزبرنامه یعال یارشد ناپیوسته مصوب شورا یکارشناس دوره ینامه آموزشنیآئ 28 مادهبراساس  -1-15
وان رشته محل پس از پذیرش، به هیچ عن لذا باشد.یارشد ناپیوسته ممنوع م یمحل تحصیل در دوره کارشناس ییا جابجایر رشته و ییتغ

 .تغییر نخواهد یافت اعم از رشته، محل، رایگان، شهریه پرداز پذیرفته شده
های ویژه راقبتدانشگاه علوم پزشكی اصفهان مجزا از رشته محل پرستاری م رایگانهای ویژه محل پرستاری مراقبتبه عنوان مثال رشته

   باشد.شكی اصفهان میرایگان دانشگاه علوم پز پرستاری داخلی جراحیمجزا از رشته محل  همچنیندانشگاه علوم پزشكی اصفهان و  پردازشهریه
های و در دورهو موسسات آموزش عالی، قانون سنجش و پذیرش دانشج هادر تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاه-1-16

 مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیالت تكمیلی جاری خواهد بود. 18/12/94تحصیالت تكمیلی مصوب 
 
 وضعیت وظیفه عمومی :-ب -2

کارشناسی  دوره داوطلبان مرد که در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  بر اساس مندرجات سازمان وظیفه
(، یكی از و ثبت نام  کنند، الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه )قبولی قطعیشرکت می 1402ناپیوسته سال  های گروه پزشكیرشته ارشد

 در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند،شرایط مشروحه زیر را از لحاظ 
 .هوشمند دارابودن کارت پایان خدمت -2-1

 )کفالت، پزشكی، ایثارگران و موارد خاص(.هوشمند دارابودن کارت معافیت دایم  -2-2

 ه تغییر سن نداده باشند.و قبل از آن به شرط اینك 1352متولدین سال  -2-3
ذیرش و ثبت دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پالتحصیل مقطع کارشناسی )در سنوات مجاز تحصیلی( فارغمشموالن  -2-4

 نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت )مندرج در برگ اعزام( باشد.

ید موعد اعزام، الزم است در صورت عدم تمد باشد،دانشگاه مییا پذیرش در ی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی افراد –تبصره 
رایط و ضوابط، جهت ادامه شدرصورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر  در تاریخ مقرر )مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. این افراد

 خدمت ترخیص خواهند شد. در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. تحصیل از
انون خدمت ق 33ماده  2و  1)وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصیلی 31/6/1402دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ  -2-5

 شوند.فارغ التحصیل می وظیفه عمومی(

تا زمان ها آنالن مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغ التحصیل شده و از تاریخ فراغت از تحصیل فارغ التحصی -2-6
 و وارد غیبت نشده باشند.بیش از یك سال سپری نشده  پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

http://sanjeshp.ir/
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ام اجرایی سازمان مربوطه به خدمت و موافقت باالترین مقها با ارائه گواهی اشتغال خانهها و یا وزارتکارکنان متعهد خدمت در سازمان -2-7
 برای ادامه تحصیل.

 ل.یادامه تحص یاشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطه برا یمسلح با ارائه گواه یروهایور شاغل نیکارکنان پا-2-8

 طلّاب علوم دینی دارنده مدرك کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه. -2-9

ر است ضمن اشتغال های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و اصفهان تأیید نمایند که طلبه قادکه مرکز مدیریت حوزه * به شرطی
انشگاه بالمانع است. دبه تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل کند، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال به تحصیل وی در 

گاه منوط به اجازه ای را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصیل وی در دانشقع حوزه علمیه، معافیت تحصیل طلبهبدیهی است هر مو
د موافقت نامه حوزه این گونه دانشجویان برای ثبت نام در هر ترم تحصیلی بایسازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است. 

 را ارائه نمایند. حصیلی حوزوی و معافیت تعلمیه مربوط 
 )پزشكی، کفالت و یا ...( در مدت اعتبار آن. هولو گرام دار بدون غیبت برگه معافیت موقت یمشموالن دارا -2-10
استفاده از معافیت  و به شرط داشتن سایر شرایط غیبت اولیه التحصیل مقطع کارشناسی فاقدفارغ درحال خدمت(کارکنان وظیفه )سرباز -2-11

 تحصیلی.
و  یباید پس از قبول باشند لیكنیرسد مجاز به شرکت در آزمون میبه اتمام م 31/6/1402که خدمت آنان تا تاریخ  یاتبصره: کارکنان وظیفه

 موقع ثبت نام در دانشگاه، گواهی یا کارت پایان خدمت ارائه نمایند. 
صراف از تحصیل داده الزاماً یك بار ان )ابالغ قانون جدید وظیفه عمومی( 22/8/90ز تاریخ ابدون غیبت چنانچه ویان انصرافی دانشج -2-12

تا زمان پذیرش در  یبلقهمچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته سنوات تحصیلی اولیه بوده باشد و در  تاریخ انصراف آنانو  باشند
 نشده باشد. یدانشگاه و رشته جدید بیش از یك سال سپر

 تذكر  : 
نان صادر نگردیده برای آ یتحصیلمعافیت در دانشگاه،  یباشند و درصورت شرکت درآزمون و قبولی(مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نم1

 باشند.آنان نمی ها مجاز به ثبت نام ازو دانشگاه

 باشند.مجاز به ادامه تحصیل نمی اخذمعافیت دائم، یا تا پایان خدمت دوره ضرورت و هادانشگاه ی(دانشجویان اخراج2
 باشند. ( فارغ التحصیالن مشمول دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مجدد در این مقطع نمی3

 باشد. یارشد ناپیوسته حداکثر سه سال م یدر مقطع کارشناس یتحصیل ( سنوات4
خواست معافیت بایست جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، با برگ درها می(دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه5

ادامه تحصیل نبوده  شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مجاز به 10تحصیلی مقطع فوق به یكی از دفاتر پلیس +
 ادامه تحصیل آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. و از

 
 شرایط شركت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان :      -ب -3

ساس ابالغ  شت، مطابق نامه   23/10/97-د /5402/500بر ا شی وزارت بهدا شاور محترم معاونت آموز معاون  19/10/97 -د /1651/207م
ناد مصوبه مورخ التحصیالن، به استبهداشت؛ به جهت اعطای تسهیالت جهت ارتقاء سطح علمی فارغمحترم توسعه مدیریت و منابع وزارت 

الن مشمول قانون التحصینامه اجرائی قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان ،ادامه تحصیل فارغآئین 3و  2کمیسیون موضوع مواد  27/9/97
سی به کار شنا شده، بالخدمت پزشكان و پیراپزشكان در مقاطع کار شاره  شد قبل از انجام خدمات موضوع قانون ا سی ار شد. مانع میشنا با

دام به توقف طرح، ادامه توانند پس از اقضمناً مشمولین در حین انجام خدمات قانونی مذکور نیز در صورت قبولی در آزمون مقطع باالتر، می
 تحصیل دهند.  

    
 تعهدات: -ب -4

  بط و مقررات وزارت متبوع از پذیرفته شدگان اقدام به اخذ تعهد خواهد نمود.دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوا
 
 سهمیه های مختلف و شرایط  استفاده از آنها: -ب  -5

یك از  ر هیچ، دسهمیه مهلت ویرایش اطالعات آخرینتغییر سهمیه آزمون پس از اتمام  .داوطلبین در انتخاب سهمیه خود دقت نمایند
 .)در هر صورت: پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلب( باشدیپذیر نممراحل آزمون امكان

 : از عبارتست قانون برقراری عدالت آموزشیبر اساس انتخابی  یهاسهمیه

 سهمیه بومی مناطق محروم -3رزمندگان و ایثارگران.     -2      آزاد-1 
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تغییر توسط مراجع ذیربط و ابالغ جهت اجرا، از طریق سامانه اینترنتی ها بر اساس قوانین و ضوابط موجود بوده و در صورت هر گونه سهمیه
 مرکز سنجش آموزش پزشكی، اطالع رسانی خواهد شد.

ربوطه پذیرش نامه مبر اساس آیینبر ظرفیت پذیرش  اضافه %10بصورت  كی هربا آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی  استعداد درخشان
تكمیل  ی دانشگاه،از سو واجد شرایط معرفی شده ضیدر صورت وجود فرد متقا ،نامه استعداد درخشانآیینمربوط به اضافه ظرفیت . شودمی

 میل نخواهد شد.تك در آن رشته، استعداد درخشان آن دانشگاه اضافهدر صورتیكه فرد واجد شرایط وجود نداشته باشد ظرفیت  خواهد شد.
توانند سهمیه بومی یم همزمان  و سهمیه آزاد یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب نمایند بایست در فرم ثبت نام یكی از دواین افراد می

 انتخاب کنند. هیسهم دو نیا از یكی با مناطق محروم را نیز
 افراد یهاهیتوص با ایهای راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و متاسفانه داوطلبان هر آزمون، بدون توجه به مفاد دفترچه بسیار مهم:

ورد مقایسه قرار م و دهیسنج های گذشته،نمره و رتبه آزمون خود را نسبت به رتبه و نمره داوطلب هم سطح خود در دوره صالح،یذ ریغ
لعه ا و ظرفیت دقیقاً مطاهها بخصوص در رابطه با سهمیهشود مفاد دفترچهداده و احتمال قبولی در مراکز مورد نظر را دارند. لذا تاکید می

 های گذشته خودداری شود.شده و از مقایسه رتبه و نمره با دوره
 
 به الزاماًان سهمیه آزاد داوطلب شودتاکید میباشند. فاقد سهمیه رزمندگان و ایثارگران، دارای سهمیه آزاد می داوطلبانسهمیه آزاد:  -5-1

 سهمیه رزمندگان و ایثارگران توجه نمایند. -2-5کلیه تذکرات بند 
 
  :و ایثارگران  رزمندگانسهمیه  -5-2

 باشد.که دارای حضور داوطلبانه در جبهه می خود فرد رزمنده - رزمندگان -1شامل:
قانون  90ور ایثارگران و ماده ایثارگران جامعه هدف بنیاد شهید و ام رسانی بهجامع خدمتبراساس قانون افرادی که  -ایثارگران  -2          

 ستند. مشمول استفاده از این سهمیه ه جمهوری اسالمی و تبصره آن برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
نجساله ششم توسعه قانون برنامه پ 90و ماده گزینش داوطلبان بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه آن : 1تذكر 

 باشد. که به شرح زیر انجام خواهد شد:می جمهوری اسالمی و تبصره آن اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
 از ظرفیت پذیرش هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد: %25 -الف

و  (%25نج درصد )پبیست و  انو همسر جانباز انفرزند ،آزادگانو همسر  انرزندف گان،آزاد جانبازان، و همسر شاهد، انفرزند -1-الف
 هر رشته محلآزاد  نمره علمی گزینش %70به شرط کسب حد نصاب  -باالتر
نمره  %80نصاب به شرط کسب حد-(رندیگیم قرار هیسهم نیا در زین مقاومت جبهه رزمندگان)باشد خود داوطلب، رزمنده می -2-الف

 هر رشته محل آزاد گزینشعلمی 
 از ظرفیت پذیرش  هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد: %5 -ب

هر رشته  دآزا نمره علمی گزینش %70به شرط کسب حد نصاب  - %25جانباز کمتر از  فرزند و همسر - %25جانباز کمتر از  -1-ب
  محل

آزاد  زینشگنمره علمی  %70به شرط کسب حد نصاب  -ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  همسر -2-ب
 هر رشته محل

کسب  انو ایثارگر در سهمیه رزمندگان )مجاز به انتخاب رشته محل شدن و همچنین پذیرش نهایی( یكی از شرایط سنجش : 2 تذكر
در  1ائز رتبه حممكن است فردی البته  باشد.میو در هنگام پذیرش نهایی رشته محل  در هر رشتهآزاد  الزم بر اساس گزینش حدنصاب

 پذیرفته نشود. عدم کسب حد نصاب الزمباشد ولی بدلیل  رزمندگان و ایثارگران سهمیه
 شود. حد نصاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران در هر مرحله از آزمون اعمال می : 3 تذكر
انبازان کمتر از جو همسر و فرزندان  %25سهمیه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %5تكمیل نگردد و  %25سهمیه در صورتی که  :4 تذكر
رفیت خالی باقی ظماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد،  6و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل  25%

ر وزارت جهاد کشاورزی فرزندان و همسران رزمنده و جهادگ %25و همسر و فرزندان زیر  %25ازان زیر مذکور به جانب %5مازاد بر  %25مانده 
كمیل نشود ظرفیت خالی ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواهد یافت. و اگر بازهم این ظرفیت ت 6با حداقل 

نمره حدنصاب  در صورت عدم کسبر کلیه مراحل کسب حد نصاب الزامی است(. به عبارتی یابد )دباقیمانده به سهمیه آزاد اختصاص می
سهمیه آزاد  ، بهو ایثارگران، طبق قانون، ظرفیت تخصیصی این سهمیه عدم تكمیل ظرفیت توسط رزمندگانو ایثارگران و  توسط رزمندگان

 یابد.اختصاص می
ظرفیت  ،18/12/97های تحصیالت تكمیلی به تاریخ و پذیرش دانشجو در دوره بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش : 5تذكر 

یابد که امكان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم ، در صورتی اختصاص میرزمندگان و ایثارگران در هر کدرشته محل %25و  %5سهمیه 
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به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به )نیم( باشد.  5/0در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر از 
 عدد صحیح کوچكتر گرد خواهد شد.

اساس ضریب مربوطه راختصاصی ببیش از تعداد ظرفیت پذیرش  و ایثارگران نمره حدنصاب سهمیه رزمندگانحائز اگر تعداد افراد  : 6 تذكر 
 ذیرش نخواهد شد.پ یهیچگونه ظرفیت اضاف وردگییصورت مبه اندازه ظرفیت موجود پذیرش ظرفیت وبه ترتیب اولویت نمره، به تعدادباشد،
یت پذیرش نخواهد واجد اولو دنصاب الزم را کسب نماید،ح پس ازتكمیل ظرفیت پذیرش،داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران اگر : 7تذكر 

 بود.
به دانشگاهها و  یسیجایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب ب آیین نامه اجرایی قانون 10ماده  1طبق تبصره  : 8تذكر 

 گردد.یم  اعمال و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1نمره رزمندگی بعنوان نمره یك درس با ضریب  ،موسسات آموزش عالی
آزاد گزینش و  ابتدا در سهمیه و ایثارگران سهمیه رزمندگانداوطلب متقاضی  رانیوز ئتیه جلسه 12/5/1401بر اساس مصوبه  : 9تذكر 

صورتی  درین بنابراشوند. میگزینش ، در این سهمیه %25و سپس در صورت خالی ماندن سهمیه  %5سهمیه ابتدا در در صورت عدم قبولی 
 آزاد محسوب خواهد شد.سهمیه ، در سهمیه آزاد گردد یکه موفق به کسب نمره قبول

  یرد.پذبدون درنظر گرفتن نمره رزمندگی صورت می ،در سهمیه آزاد و ایثارگران سهمیه رزمندگان داوطلبانسنجش  : 10تذكر 
به دانشگاهها  یجیسب داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود یبرا التیتسه جادیا قانون ییاجرا نامه نییآ 10ماده  2براساس تبصره  :11تذكر 

 یاوطلباند یاسالم یمجلس شورا 11/9/1371و قانون اصالح قانون مذکور مصوب  رانیوز اتیه 18/2/1368مصوب  یو موسسات آموزش عال
از  مجددستفاده ااند، حق شده رفتهیپذ ارشد یکارشناس یدر آزمونها ثارگرانیا و رزمندگان هینوبت با سهم كیبه بعد  1368که از سال 

 مقطع نخواهند داشت.  نیدر ا را ثارگرانیرزمندگان و ا هیسهم
 یار در دوره کارشناسبو یك  یبا استفاده از سهمیه رزمندگان یك بار در دوره کاردان 1368آن دسته از داوطلبانی که بعد از سال تبصره : 

توانند در این شند مینبرد حق علیه باطل با یهاماه حضور داوطلبانه در جبهه 18حداقل  یکه دارا یاند، در صورتناپیوسته پذیرفته شده
 آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.

   سانی به ایثارگران:رن جامع خدمات قانو 70در رابطه با آیین نامه اجرایی ماده  رانیوز ئتیهجلسه  12/5/1401بر اساس مصوبه : 12تذكر 
های دولتی از سهمیه دانشگاه )رایگان(صدرفا یكبار در هر مقطع می توانند در دوره روزانه مشمولین ، آیین نامه مذکور 3 طبق ماده -الف

و یا ثبت نام  دهندف استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصرارزمندگان و ایثارگران 
سهمیه انه با استفاده از داوطلبی که یكبار در دوره روز بر این اساس .ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند

 .باشدمی رداز(په)شهری ی غیر روزانهدورهمجاز به استفاده از این سهمیه در  به شرط انصرافرزمندگان و ایثارگران پذیرفته شده، 

بانه )نوبت شستفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیالت تكمیلی در دوره های ا،  4ماده  مطابق -ب
مشمولین این آیین نامه  از سهمیه ،نور، غیرانتفاعی، پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سدایر دوره های شهریه پردازدوم(، پیام

، انصدرافدر صدورت  پرداز های شهریهبعبارتی پذیرفته شدگان دوره ت.حداکثر تا یكبار دیگر بالمانع اس( 3عالوه بر ماده ) انصدرافدر صدورت 
   ه کنند.استفاد پردازو شهریه های روزانه )رایگان(توانند یكبار دیگر  از این سهمیه برای پذیرش در دورهمی

به دانشگاه موده و از دانشگاه مذکور اخذ نبایستی مدرك عدم ثبت نام یا انصراف خود را  402این افراد در صورت پذیرش در آزمون سال 
 .تحویل دهند 402قبولی آزمون سال 

ه عدم استفاده از به منزل قبولیو عدم سهمیه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده از این تسهیالت داوطلب متقاضی  قبولی :13تذكر 
  باشد.سهمیه می

 یکارشناس یهاوره)د یتحصیالت تكمیل یورود یهااعم از اینكه در آزمونو ایثارگران داوطلبان واجد شرایط سهمیه رزمندگان  :14تذكر 
این ق توضیحات سهمیه باید طباین استفاده از  ی( سنوات گذشته شرکت کرده یا نكرده باشند برایارشد ناپیوسته داخل و دکتری تخصص

 عمل نمایند.سهمیه 
 
جهاد  ، جهادگرانرزمندگان بسیجیشامل: ) همسر و فرزندان فرد رزمنده -فرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در جبهه -5-2-1

 -مقاومت جبهه رزمنده فرد –( کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، و همسر و فرزندان آنها
چهارگانه  یو تبصره ها 1که براساس ماده  ی، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلحرزمندگان بسیج-الف-5-2-1

به دانشگاهها و موسسات آموزش  یقانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیج یماده مذکور در آیین نامه اجرای
های نبرد حق علیه باطل حضور جبهه ییا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیات یماه متوال 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاریخ عالی 
 یصرفاً برای نیروها" *ناجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفین سپاه، های نیروهای مسلح )آجا،سازماناند، الزم است ضمن مراجعه به داشته

 یو دریافت کد رهگیرو ایثارگران  نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، **و وزارت جهاد کشاورزی ("یرزمنده بسیج
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سپس در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون نسبت به پس از دریافت کد، کرده و این سهمیه، بر اساس نوع سازمان عمل مربوط به  یرقم 12
  قرار گیرد. یخود اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائید نهای یدرج سهمیه و کد رهگیر

جرایی قانون آیین نامه ا 1به ماده  5، مبنی بر الحاق تبصره 14/7/1400بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران به تاریخ  -ب-5-2-1
صویب نامه ت، موضوع  30/11/67ها و موسسات آموزش عالی مصوب جهادگران بسیجی به دانشگاه تسهیالت ورود برای ورود رزمندگان و

کل نیروهای  ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تایید ستاد 6مشروط به حداقل   رزمندگان جبهه مقاومت، 13/3/68مورخ  177ت /40390
 مند شوند. موزش عالی بهرهها و موسسات آتوانند از تسهیالت ورود به دانشگاهمسلح، می
مایند و در صورت همانند سایر داوطلبان سهمیه رزمندگان از مراجع ذیربط اقدام نداوطلبان سهمیه رزمندگان جبهه مقاومت،  الزم است

مطابق جدول مربوط  همیه،رقمی، در فرم ثبت نام وارد کنند. در نهایت تاییدیه این افراد همانند سایر داوطلبان این س 12دریافت کد رهگیری 
 شود.به سهمیه رزمندگان و ایثارگران از مراجع نهایی سازمان ذیربط، به مرکز سنجش آموزش پزشكی ارسال می

ه رزمندگان : داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیسازمان بسیج مستضعفینجبهه مقاومت  رزمندگان وسهمیه رزمندگان  متقاضیان* ««
وطلب بسیجی(، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه )همسر و فرزند رزمنده دا 90ماده "الف"و سهمیه بند )شخص رزمنده داوطلب بسیجی(

شور( و دریافت های محل تشكیل پرونده در سراسرکالزم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه )نواحی مقاومت بسیج شهرستان
های از طریق سپاه بت نامآمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثرنتی آزمون اقدام نمایند. رقمی و درج آن در فرم ثبت نام اینت 12کد رهگیری 

سال خواهد شد. استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال و پس از تجمیع اطالعات، برای تایید نهایی به مرکز سنجش آموزش پزشكی ار
 رقمی جداً خودداری شود.  12رهگیری  لذا از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای اخذ کد

ستان مربوطه و های حضور در جبهه به مدیریت امور اداری اجهت تایید گواهی :وزارت جهاد کشاورزیسهمیه رزمندگان  انمتقاضی** ««
د آوینی مراجعه شهیساختمان  -عصر طالقانیتقاطع ولی-در صورت مسبوق به سابقه بودن در ستاد وزارت، به اداره کل به نشانی: تهران

 باشد. ه میرقم کد ملی شخص رزمند 10بعالوه  55رقمی اختصاصی داوطلبان وزارت جهاد کشاورزی متشكل از پیش کد  12نمایند. کد 
بوطه از سازمان یا اشتباه، تأیید سهمیه مر الزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید. بدیهی است در صورت اعالم کد رهگیری

متقاضیان این  یهایتاییدیه ندر نهایت ارگان مذکور امكانپذیر نبوده و به دلیل عدم شناسایی، این سهمیه برای داوطلب حذف خواهد شد. 
اد کل ن.م برای دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نیروی انسانی ست -الف  توسط ها و موسسات آموزش عالیسهیه برای ورود به دانشگاه

زمندگان به مرکز ربرای وزارت جهاد کشاورزی  -جسازمان بسیج مستضعفین  -ب  (ناجا، ودجا سپاه، آجا،)مسلح  ینیروهاایثارگرمتقاضیان 
 گردد.یسنجش آموزش پزشكی ارسال م

برای مربوطه ارگان  ممكن است بر اساس نوع سازمان یاشود که توسط این سازمانها در اختیار داوطلبان داده میرقمی  12 یکد رهگیراین 
زمان ذیربط یا ناحیه مربوطه بایست برای ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سایذا داوطلبان م. لباشدو یا متغیر  ثابت ،هر آزمون و هر سال

گذشته منجر های ورهدرج کد رهگیری دآزمون اقدام کنند.  و یا تایید کد سال گذشتهجدید رقمی  12 یدریافت کد رهگیر تایید یابه نسبت 
 به عدم تأیید سهمیه و حذف آن خواهد شد.

 شود.یدفاع تعیین م یبراساس مصوبات شورای عال یمناطق عملیات : 1تبصره 
ن و پاسداران سربازاو مناطق عملیاتی جبهه  مدت حضور یا خدمت دربه استناد ابالغیات ستادکل نیروهای مسلح یك چهارم  : 2تبصره 

ها، وزارتخانه نلپرس یخدمت یهاو همچنین تعهدات و ماموریت گرددموظفی و سه چهارم آن داوطلبانه محسوب می رسمی و کارکنان وظیفه،
 شود.ینم یبانه تلق، حضور داوطلیها و موسسات آموزش عالماهه دانشجویان دانشگاه 6در جبهه و نیز طرح  ینظام یهاها و ارگانسازمان
 ند.شویسهمیه رزمندگان نم مقاومت بسیج مشمول استفاده از یهاپایگاه یو بسیجیان عاد یفعال بسیج ینیروها : 3تبصره 
از تاریخ  یموظف ایران چنانچه عالوه بر میزان یاسالم یمسلح جمهور یو وظیفه نیروها یآن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمان -2-2-5

اند با تایید ر داشتهحق علیه باطل حضو یهاو جبهه یماه ناپیوسته در مناطق عملیات 9ماه پیوسته یا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359
ارتش جمهوری کل  ستادسپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد کل  یروهای مسلح،ستاد کل نباالترین مقام هریك از نیروهای مسلح ) ینهای

متیاز سهمیه رزمندگان توانند از امی( "ناجا"، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی"ودجا" یروهای مسلحن، وزارت دفاع و پشتیبانی "آجا"اسالمی
اری در بند مربوط ضمن عالمت گذ عمل نموده و -5-2-1 های تابعه طبق بندپس از مراجعه به سازماناستفاده نمایند. این قبیل داوطلبان 

 ند. کناقدام  هدر محل مربوط رقمی پیگیری 12به درج کد  نسبت ه در فرم ثبت نام،به سهمی
: ر و فرزندهمس ،جمهوری اسالمی و تبصره آن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 90طبق ماده  -3-2-5

سهمیه رزمندگان  %5 مشمول استفاده از سهمیه داوطلبانه در جبههماه حضور  6با حداقل ه و فرد جهادگر وزارت جهاد کشاورزی، رزمندفرد 
که ی یعنی داوطلب)ارند دمدت حضور در جبهه را  که منحصراً  یفرزندان و همسر رزمندگان بسیجی و ایثارگرانباشند. بعبارتی و ایثارگران می

این افراد  .اشندبمی %5 رزمندگان و ایثارگران ز سهمیهمشمول استفاده ا (،باشدیمدت حضور در جبهه م یداراش یا همسر مادر یاپدر 
 اقدام و در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند. -5-1-1 نیزجهت دریافت کد رهگیری طبق روند مندرج در بند
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  (جاویداالثر، جانباز، شاهد، آزاده فرزند و همسر: -جانباز- هآزاد)شامل: جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران-5-2-4
قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران  70براساس ماده استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران  یکلیه داوطلبان متقاض

فرهنگی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  90( و ماده 2قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ) 47و اصالحیه قانون مذکور ماده 
بویژه کد  یابر اساس ورود صحیح اطالعات شناسنامه ، صرفاًایثارگران به منظور استفاده از سهمیه ،جمهوری اسالمی و تبصره آن و اجتماعی

نیازی گذاری در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشخص نمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام اقدام نمایند و و عالمت یمل
بنیاد شهید و امور و در صورت تایید  کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ) پدر، مادر یا خود ایثارگر( ندارند. دریافت و یا ارائه به

 ، این سهمیه برای آنان اعمال خواهد شد. ایثارگران

 
 1401اطالعات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران كارشناسی ارشد 

شود.به تاییدكننده نهایی ارگان مربوطه  مستقر در تهران ارسال میرقمی از شهرستان یا ناحیه مربوطه  12ری كد رهگی  
باشد.به عبارتی مدارك ارسالی از توابع زیر مجموعه، توسط مركز سنجش آموزش پزشکی قابل قبول نمی   

 نهاییعنوان پست تاییدكننده 
)قابل قبول برای مركز سنجش 

 پزشکی(آموزش 

ظرفیت  نام ارگان
 سهمیه
 آزمون

 ردیف ذینفع حد نصاب 

مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

 )درج کد ملی در فرم ثبت نام) 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

25% 70% 
و  %25جانباز، فرزند و همسر جانباز 

 باالتر، آزادگان، فرزند و همسر آزاده،
 مفقوداالثرفرزند و همسرشهید و 

1 

5% 70% 

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

فرزند و همسرشهید و  همسر آزاده،
 مفقوداالثر

2 

مدیرکل امور اداری وزارت جهاد 
رقمی در  12)درج کد رهگیری  کشاورزی

 فرم ثبت نام(

 وزارت جهاد کشاورزی
 3 جهادگررزمنده  80% 25%

 4 جهادگر فرزند و همسر رزمنده   70% 5%

معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج 
رقمی  12)درج کد رهگیری   مستضعفین

 در فرم ثبت نام(

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 )رزمنده داوطلب بسیجی(

 5 بسیجیرزمنده داوطلب  80% 25%

 بسیجیفرزند و همسر رزمنده داوطلب  70% 5%
6 

معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران 
 12)درج کد رهگیری  - انقالب اسالمی

 رقمی در فرم ثبت نام(

 نیروهای مسلح
-)سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 کادر و سرباز وظیفه(

 سپاهرزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%
7 

5% 70% 
رزمنده کادر و سرباز  فرزند و همسر

 سپاهوظیفه 

8 

نیروی انسانی ارتش جمهوری معاون 
 12)درج کد رهگیری - اسالمی ایران

 رقمی در فرم ثبت نام(

 نیروهای مسلح
 )ارتش جمهوری اسالمی(

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

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و سرباز 

 )آجا(وظیفه 

10 

معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی 
)درج کد - اسالمی ایرانجمهوری 

 رقمی در فرم ثبت نام( 12رهگیری 

 نیروهای مسلح
)نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی(

 11 )ناجا(رزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و سرباز 

 )ناجا(وظیفه 

12 

مدیرکل عملیات نیروی انسانی وزارت 
)درج - مسلح دفاع و پشتیبانی نیروهای

 رقمی در فرم ثبت نام( 12کد رهگیری 

 نیروهای مسلح
)وزات دفاع و پشتیبانی نیروهای 

 مسلح(

 13 )ودجا(رزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و سرباز 

 )ودجا(وظیفه 

14 

رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی 
)درج - مسلحانسانی ستاد کل نیروهای 

 رقمی در فرم ثبت نام( 12کد رهگیری 

 نیروهای مسلح
 )ستاد کل نیروهای مسلح(

 15 )ن.م(رزمنده کادر و سرباز وظیفه  80% 25%

5% 70% 
فرزند و همسر رزمنده کادر و سرباز 

 )ن.م(وظیفه

16 
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  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی:بومی سهمیه  -5-3
و خدمات  یپزشك علوم یهادانشگاه ظرفیت %30آن،  3و اصالحیه ماده  یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یقانون برقراربراساس 

ده از سهمیه مناطق به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفامورد نیاز  یهادر رشته ،)کالن منطقه( کشور قطب آمایشی 10 یدرمان یبهداشت
یه مندرجات این بندی و با رعایت کلها و در چهارچوب نظام سطحقراری عدالت آموزشی، متناسب با نیاز استانمحروم موضوع قانون بر
میه، ابتدا بایستی بر اساس به هنگام انتخاب سهاین افراد د. گیریسهمیه تعلق ماین  بهدر زمینه پذیرش  های بعدی،دفترچه راهنما و اطالعیه

 کنند.شرایط فردی خود یا سهمیه آزاد یا سهمیه رزمندگان را انتخاب 
همزمان  6/12/401متعاقبا در تاریخ  ،مربوطه یشیقطب آما یهاط انتخاب رشته/ محل در دانشگاهیو شرا ازیمورد ن یهارشته 

وارد سامانه مركز سنجش آموزش پزشکی شده   ،در زمان مقرر ویرایشداوطلبان الزم است . با مهلت ویرایش اعالم خواهد شد
را انتخاب  "باشمقسمت متقاضی سهمیه بومی می"و در ادامه و سپس از طریق گزینه ویرایش، وارد فرم ثبت نام خود شده 

   بارگذاری كنند.مدارك مورد نیاز سهمیه بومی را در سامانه قسمت ارسال مدارك سپس و نمایند. 
 : شودتاکید می

رایط سهمیه بومی، محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد در هنگام پذیرش، هیچ ارتباطی به دانشگاه محل اخذ تعهد ندارد. داوطلب واجد ش -1
د از پایان تحصیل دوره اعالم شده را انتخاب نموده و در صورت پذیرش ادامه تحصیل دهد ولی بعی های پذیرندهتواند هر یك از دانشگاهمی

 تعهد خود را بایستی در دانشگاهی که متعهد خدمت سهمیه بومی شده، بگذراند. 
 ریهستند. سا هیمسه نیا از استفادهبه  مجاز ،محل تعهدبومی استان مطابق با  هیسهم نیا یبرا اعالم شده یهارشته داوطلبانفقط  -2

 .باشندینم هیسهم نیمجاز به انتخاب ا هایا سایر استانو  هارشته
 
 شرایط استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی: -5-3-1
گردد یمبه داوطلبی اطالق بومی فرد بر اساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت،  -5-3-1-1

 که واجد حداقل یكی از شرایط ذیل باشد. 
صیالت را )اع -الف-5-3-1-1 صیلی کامل از مقاطع تح ضا بوده و حداقل دو مقطع تح ستان مورد تقا ضی باید متولد ا م از متوالی یا متقا

 (مخصوص مقاطع تحصیلیبومی فرم تكمیل باشد. )گذرانده متناوب( در یكی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا 
صیلی را اعم از متوالی یا متناوب -ب -5-3-1-1 سه مقطع تح ضی حداقل  شگاه مورد ت، دمتقا شهرهای حوزه دان ضا گذرانده ر یكی از  قا

 (مخصوص مقاطع تحصیلیفرم بومی تكمیل باشد. )
ه سددال بمنتهی  اخیر سددال 5ده و همچنین فرد در اسددتان مورد نظر بو، محل تولد یكی از والدین و یا همسددر متقاضددی -ج-5-3-1-1

ضا، برگزاری آزمون شگاه مورد تقا شهرهای حوزه دان شد. ،در یكی از  شته با شهادفرم بومی تكمیل ) اقامت دا ست صوص ا محلی مبنی بر  مخ
 5درکی دال بر مهمسر و اسكن شناسنامه والدین یا به همراه  سكونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایید شده توسط مراجع ذیصالح

 (. سال اقامت داوطلب در آن استان
ستمی ستی و زی بخشکلیه بای شهر، خیابان، کوچه، پالك، کدپ ستان،  شتمل بر آدرس با قید ا شهاد محلی م ست سكونت با های فرم ا مان 

های گذشته السشود و استشهاد محلی نفر از اهالی محل با ذکر مشخصات و امضای کالنتری و یا شورای شهر محل تعهد تكمیل  4امضای 
 مورد قبول نمی باشد.

ا در هرشددته مورد تقاضددا و نیاز اسددتان برایپذیرش در سددهمیه مذکور با رعایت سددقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم  -5-3-1-2
نگام انتخاب همتعاقبا در  وهای مربوطه خواهد بود. شددورای گسددترش و دبیرخانهدبیرخانه بندی اعالم شددده از سددوی چارچوب نظام سددطح

 محل اعالم خواهد شد.  /رشته
ر سددهمیه یا پس از قبولی با اسددتفاده از سددهمیه مناطق محروم موضددوع قانون برقراری عدالت آموزشددی، به هیچ عنوان تغیی -5-3-1-3

 باشد.تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امكان پذیر نمی
 شدگان سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ممنوع است.و انتقال پذیرفته تغییر رشته -5-3-1-4
 
  :سهمیه مناطق محروم تعهدات -5-3-2
ستفاده از مزایااز پذیرفته-5-3-2-1 ش یشدگان با ا شی جهت پو ضوع قانون برقراری عدالت آموز ش مناطق سهمیه مناطق محروم مو

دانشجوی بومی برای  در واقعباشد.جایی نمیگردد و این تعهد قابل خرید یا جابهیاخذ م خاصمحروم، به میزان سه برابر مدت آموزش تعهد
 ایجاد رابطه استخدامی نیست.شود و این به مفهوم الزام برای ارائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب می
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ستفاده از مزایا-5-3-2-2 شدگان با ا صیل  یپذیرفته  شی، پس از فراغت از تح ضوع قانون برقراری عدالت آموز سهمیه مناطق محروم مو
شده خود، فعالیت  شته خود را فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین  صی مرتبط با ر ص شت و در خارج از منتخ طقه خواهند دا

 در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند. یمربوطه حق فعالیت تخصص
ذیرفته شدددگان باشددد و پیاین گروه از پذیرفته شدددگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز م یارائه مدرك فارغ التحصددیل -5-3-2-3

در سایر مناطق  یصصمحل ارائه خدمات امكان ارائه خدمات تخی م پزشكمذکور تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علو
 کشور را ندارند.

ال و تغییر محل باشد. انتقیاز مدت زمان تعهدات امكانپذیر م یحداقل نیم یادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر پس از ط-5-3-2-4
 باشد.یتعهدات ممنوع م

حیه ماده و اصال یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یبراساس قانون برقرارپذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل،  -5-3-2-5
 خواهد بود. آن 3

 ارسال گردد.از طریق سایت مرکز سنجش  مقرر زمانبایست در می فرمهای مربوطه وکلیه مستندات 
 
 ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی: -ب -6

-1403 لی)سال تحصی 1402های گروه پزشكی سال ارشد ناپیوسته رشته یدوره کارشناس اتباع خارجی متقاضی شرکت در آزمون ورودی
 ،شرایط در رابطه بات بایسینام مقبل از ثبتو  باید دارای شرایط زیر نیز باشند ،شرایط عمومی و اختصاصی آزمون داشتن ( عالوه بر1402

 .نام اقدام نماینداطالعات الزم را کسب و سپس نسبت به ثبت ،و نحوه پذیرش ونضوابط شرکت در آزم
ط و مقررات های بعدی مرکز و همچنین رعایت ضواب، اطالعیهزمونآ یملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما متقاضیان-6-1

ها و قوانین العیهها، اطدفترچهبر عدم اطالع از مفاد  یمبن یدر صورت عدم احراز شرایط مندرج در دفترچه هیچ عذر و باشندمی پذیرش
 آنان ایجاد نشده و پذیرش آنان لغو خواهد شد.  یبرا ی، حقیپذیرفته نیست. در صورت قبول مربوط

شناسی ارشد ی کارهافقط اتباع خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دوره-6-2
  گردد. ناپیوسته بوده و درصورت شرکت اتباع خارجی مقیم سایر کشورها، پذیرش آنان کان لم یكن تلقی می

نمره  موظف به کسبدی همانند داوطلبان عاداوطلبان  .باشدیمقیم در ج.ا.ایران بطور آزاد بالمانع م یشرکت کلیه داوطلبان غیر ایران-6-3
ورس بی که در مقطع قبل خصوص دانشجویان در شرایط اختصاصی–ب-14-1و  شرایط اختصاصی–ب-12-1بر اساس بندهای  یحدنصاب قبول

مایند و به هنگام ناند، الزم است جهت مجوز ادامه تحصیل از مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه جهت شرکت در آزمون اخذ وزارت متبوع بوده
 دهند.قبولی به دانشگاه محل تحصیل ارائه 

سامانه  "طریق در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی منوط به احراز صالحیت علمی و عمومی آنان ازثبت نام -6-4
  باشد:ك اقامتی زیر میو درصورت داشتن یكی از مدار"متمرکز ثبت نام و استعالم اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسالمی ایران

 اقامت معتبر.پروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -1-4-6
ورد اصالت و اعتبار آن مایران )تاییدیه ن.ا. در  یجمهوری اسالم یسیاسی معتبر صادره از نیروی انتظام یدارا بودن دفترچه پناهندگ 6-2-4

 است(. یضرور
 دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.  -3-4-6
 ین خارجی وزارت کشور.کارت هویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار در همان سال براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجر -4-4-6
امت تحصیلی است. شدگان آزمون منوط به اخذ روادید و اق ، ثبت نام قطعی پذیرفته3-4-6و  2-4-6به استثنای مشمولین بندهای  -5-4-6

ها منوط به بدیهی است درصورت احراز صالحیت علمی و عمومی دارندگان دفترچه پناهندگی و دفترچه اقامت ویژه، ثبت نام قطعی آن
 باشد. ستان میای دانشگاه منتخب بررسی و تایید اصالت و اعتبار مدارك اقامتی آنان توسط شعبه امور کنسولی دانشجویان غیر ایران

 آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.  -6-4-6
  های عفونی و واگیرداروعدم اعتیادبه مواد مخدر.دارابودن ارائه گواهی معتبر مبنی برعدم ابتالبه بیماری-7-4-6

ذیرش انتخاب تحصیل باید واجد شرایط قانونی بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط و مقررات پاتباع خارجی متقاضی  -6-5
 آید. نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل می

ن اتباع خارجی، مجاز به های واقع در مناطق ممنوعه تردد و اسكاستانهای واقع در مراکز اداوطلبان غیر ایرانی به استثنای دانشگاه -6-6
 مناطق ممنوعه واقع در یها و موسسات آموزش عالتحصیلی دانشگاه یهادر رشتههای مذکور های استانانتخاب رشته در سایر شهرستان

 ودی همان سالدر آزمون ور پذیرش داوطلب ،مناطقد. در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولی آنان در این نباشی( نم6جدول شماره)
رش این دسته از ها از پذیو دانشگاهمناطق مجاز به هیچ عنوان مقدورنبوده  یهاشتهرجهت  یامكان بررس گردد ویم یلم یكن تلق کان

 آید.یاز ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل مو  متقاضیان معذورخواهند بود
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رنامه نیروی انتظامی صادره از سوی پلیس مهاجرت و گذ« دفترچه مخصوص مدرك اقامت ویژه»اتباع غیر ایرانی که دارای تبصره: آن دسته از 
 باشند، محدودیتی برای تردد و یا سكونت در هیچیك از شهرها و یا مناطق کشور ندارند. جمهوری اسالمی ایران می

 اده دانشجو ندارد.همسروفرزندان دانشجو تعهدی درخصوص صدور پروانه اقامت برای سایراعضاخانوجمهوری اسالمی ایران به استثنای  -7-6
المی، پیام آزاد اس یموزشی دانشگاههاآدر واحدهای  یتحصیل همزمان اتباع غیر ایران شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عال -8-6

 نوع است . مم یاهل بیت)ع( و سایر موسسات آموزش عال یالعالمیه، آموزش عال)ص( ی، مرکز جامعه المصطفیکاربرد ینور، جامع علم
لقی و وی حق هیچگونه تتبصره : در هر موقع از تحصیل که دانشگاه متوجه همزمانی تحصیل اتباع غیر ایرانی شود قبولی دانشجو کان لم یكن 

 اعتراضی نخواهد داشت.
 وانند به عنوان دانشجویان بین الملل در این آزمون شرکت نمایند. تمتقاضیان دارای تابعیت دوگانه، نمی -9-6
 باشند. وج قطعی میدانشجویان غیرایرانی انصرافی و اخراجی جهت دریافت ریز نمرات وواحدهای گذرانده ومدرك تحصیلی ملزم به خر -10-6
 باشد. یمل بوده و تكرار مقطع تحصیلی ممنوع اتباع خارجی متقاضی تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یكبار مجاز به تحصی -11-6

شد بوده و کارشناسی ار یمدرك تحصیل یورودی آزمون محرز گردد که دانشجو دارا یشدگان غیر ایرانچنانچه درحین تحصیل پذیرفته
گردد. یوب مراج محسپذیرفته شده است از تحصیل ممانعت به عمل آمده و اخ یمجدداً با شرکت در این آزمون در مقطع تحصیلی تكرار

 . دانشگاه محل تحصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه می باشد
موزش آو موسسات  دانشگاهها یو دانشجوی یتابع ضوابط و مقررات آموزش یشدگان ایرانهمانند پذیرفته هپذیرفته شداتباع خارجی  -12-6

 . خواهند بود خود یمحل قبول یعال
( و یتعهدات استخدام ایران شود )از جمله یاسالم یبرای جمهور یکه منجر به ایجاد تعهداتی هایدر رشته غیر ایرانیپذیرش اتباع  -6-13

  .خاص و حساس اکیداً ممنوع است یهارشته

مشغول به تحصیل  ایرانی ثبت نام شده قطعی وشدگان غیر های علوم پزشكی ملزم به ارسال لیست اسامی و آمار پذیرفتهدانشگاه -14-6
انشگاهیان غیرایرانی در سال تحصیلی به اداره  امورکنسولی جامعه دآموختگان در هرنیمهای بورسیه، غیر بورسیه و نیز دانشاعم از ورودی

 باشند. سازمان اموردانشجویان می
 گردد. د پذیرش آنان لغو میرا انتخاب ننموده باشن یمون گزینه اتباع غیر ایراندر هنگام ثبت نام در آزنهایی، شدگان چنانچه پذیرفته -15-6
های ه تاییدنمایندگیبهای دوره به زبان فارسی یا ترجمه رسمی انگلیسی آن که ارائه گواهی معتبر مبنی بر توانایی پرداخت هزینه -16-6

 جمهوری اسالمی ایران درخارج ازکشور یا سایر مراجع ذیصالح ایران رسیده باشد. 
عاونت آموزشی موظف به پرداخت شهریه تحصیلی براساس مصوبات م(، هارشتهشدگان غیر ایرانی آزمون )در کلیه کلیه پذیرفته -17-6

شگاه مربوطه باشند لذا در صورت هر گونه سوال از طریق دان وزارت بهداشت و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشكی محل تحصیل می
 ولیه اقدام نماید. با آگاهی کامل از شهریه نسبت به ثبت نام ا ،پیش از ثبت نام در آزمون داوطلب الزم است استعالم و پیگیری گردد.

ز سوی مراجع انشگاه محل تحصیل و تائید اهای عمومی از طریق دپذیرش نهایی داوطلب غیر ایرانی منوط به استعالم صالحیت -18-6
 گردد.باشد و در صورت عدم تائید صالحیت، قبولی دانشجو کن لم یكن تلقی میصالح میذی

ل شرایط و های مختلف تحصیلی مشموها و مقاطع و دورهها و موسسات آموزش عالی در رشتهکلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه -19-6
 باشند. سازمان امور دانشجویان، می 31/4/1394- 37036/4ضوابط شیوه نامه 

قررات سازمان حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در چهارچوب ضوابط و م -20-6
 باشد. سال می 3اند، های تحصیالت تكمیلی پذیرفته شدهسنجش آموزش کشور در دوره

 
 ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... : -ب -7

بایست عضو یمبر اساس اعالم آن دانشگاه، دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... )عج(  های مورد پذیرشرشتهشرکت در  یتمامی داوطلبان متقاض
از و مجوز شرکت در آزمون عضویت  یباشند و با ارائه گواه دفاع( وزارت –انتظامی نیروی –ارتش –سپاه پاسدارانمسلح )نیروهای  یرسم

ضمناً این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان باشند. یمجاز به شرکت و انتخاب این دانشگاه م ،محل خدمت
 کارشناسی ارشد ندارد. 

 یگان مربوطه.سپاه: اعضاء رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از 
 ارتش: اعضاء رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه.

 ناجا: اعضاءرسمی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه.
 مسلح با ارائه مجوز آزمون از رده خدمتی مربوطه. وزارت دفاع: اعضاء رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
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ا پرداخت شهریه در ببسیار مهم: ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان این دانشگاه، منوط به تایدییه مكتوب )مجوز( از یگان خدمتی مربوطه و 
دم صدور مجوز در آزمون در صورت عبدیهی است پس از پذیرش  باشد.قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می

یر رشته یا جابجایی، ریزی علوم پزشكی مبنی بر ممنوعیت تغیعالی برنامه تحصیل از رده خدمتی )به هر دلیل(، با توجه به مصوبه شورای
 . را بعمل آورند الزمدر این رابطه دقت پیش از ثبت نام محل امكانپذیر نخواهد بود. لذا داوطلبان متقاضی واجد شرایط، تغییر رشته

ا سهمیه رزمندگان را یاین داوطلبان دقت نمایند به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا بایستی بر اساس شرایط فردی خود یكی از دو سهمیه آزاد 
 را انتخاب نمایند. "باشممیدانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...  متقاضی تحصیل در"انتخاب کرده و در ادامه قسمت 

انشگاه ع.پ. د –ی معاونت آموزش –ینصرتکوچه شهید  -ی جنوبیخیابان شیخ بهای -خیابان مالصدرا -میدان ونك -گاه: تهرانآدرس دانش
  87555131- 87555477 :تلفن-www.bmsu.ac.ir:  آدرس اینترنتی  -بقیه اهلل 

 
 ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش : -ب -8

دارای شرایط  ایستبیم، بر اساس اعالم آن دانشگاه ،ارتش یدانشگاه علوم پزشك های مورد پذیرشرشتهشرکت در  یداوطلبان متقاض یتمام
ا سهمیه رزمندگان را یاین داوطلبان به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا بایستی بر اساس شرایط فردی خود یكی از دو سهمیه آزاد زیر باشند. 

 را انتخاب نمایند. "باشممی ارتشدانشگاه علوم پزشكی  متقاضی تحصیل در"در ادامه قسمت انتخاب کرده و 
 
 شرایط عمومی: -8-1 
 وزارت دفاع( -نیروی انتظامی -سپاه پاسداران -) ارتش ج.ا.ا  پرسنل رسمی نیروهای مسلح -8-1-1

 یعدم محكومیت به محرومیت از خدمت دولت -8-1-2

 یسیاس یهابه احزاب و گروه یعدم سابقه عضویت و یا وابستگ -8-1-3

 و عدم اعتیاد به مواد مخدر یعدم معروفیت به فساد اخالق -8-1-4

 اعالم مراجع ذیصالح برابر ینداشتن سوء پیشینه کیفر -8-1-5

 تش ج .ا .ا خراج برابر قوانین اردرصورت استعفا و یا ا یآموزش یهادوره یهابر پرداخت هزینه یمبن یسپردن تعهد کاف -8-1-6

 در راه تحقق اهداف آن. یفداکار یایران و آمادگ یاسالم یو نظام جمهور یایمان به انقالب اسالم -8-1-7

 . ایران یاسالم یاز اقدام علیه انقالب و نظام جمهور یعدم محكومیت ناش -8-1-8
 
 شرایط اختصاصی: -8-2
 ییروی محل خدمتناداره بهداشت و درمان نیروی انسانی و درصورت داشتن مجوز ادامه تحصیل از  مجازهای دانش آموختگان رشته -8-2-1

 توانند در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمایند.می
  باشد.رتش میا .پ.دانشگاه ع شورای تحصیالت تكمیلیتائید صدورمجوزبرای شرکت در آزمون منوط به هماهنگی نیروی مربوطه و  -8-2-2

 .باشد سال 20 حداکثر و سال 10 حداقل ،یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته در شدگان رفتهیپذ یخدمت سن -3-2-8
 .  نباشد سال 18 از باالتر ینیبال یروانشناس رشته در شدگان رفتهیپذ یخدمت سن -8-2-4

اخت شهریه در قالب )مجوز( از یگان خدمتی مربوطه و با پردثبت نام نهایی پذیرفته شدگان این دانشگاه منوط به تاییدیه مكتوب -5-2-8
 باشد.قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده می

 باشد.اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-6-2-8
 باشد.یم خص داوطلبشهای آموزشی برعهده تحصیل در دانشگاه غیر شبانه روزی بوده و کلیه هزینه-7-2-8
 باشد.انتساب )ماموریت( تحصیلی برای مقاطع کارشناسی ارشد الزامی می-8-2-8
 ندارد.  ، ایاب و ذهاب و اسكانتعهدی در قبال خوابگاههیچگونه دانشگاه -9-2-8

-3طبقه  -ساختمان مرکزی -امام رضا)ع( 501ستان جنب بیمار -خیابان سرهنگ اعتمادزاده -خیابان فاطمی غربی -آدرس دانشگاه: تهران
  86096350شماره تماس-  www.ajaums.ac.irآدرس اینترنتی :   -معاونت آموزشی

 
 ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد : -ب -9

جهت کسب اطالعات الزم در رابطه با این دانشگاه به آدرس  ،دانشگاه علوم پزشكی شاهد های مورد پذیرشرشتهداوطلبان متقاضی در 
 چنددقت نمایند اسامی واجدین شرایط به ترتیب اولویت نمره مرحله علمی و به تعداد اینترنتی آن مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان متقاضی 

الزم به توضیح است معرفی و  سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی اعالم خواهد شداز طریق  ظرفیت پذیرش برای هر رشته آن دانشگاه، برابر
  باشد.این افراد به منزله کسب اولویت پذیرش و یا قبولی نمی

http://sanjeshp.ir/
http://www.ajaums.ac.ir/
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اعالم اسامی این  پیش از نتایج نهایی برای شرکت در مراحل بررسی صالحیت عمومی بر اساس زمانبندی اعالم شده در اطالعیهاین افراد 
صاحبه و بررسی پس از انجام مکه  بایست در دانشگاه حضور یافته و در صورت نیاز در مصاحبه حضوری نیز شرکت نمایند.میدانشگاه، 
 های عمومی و طی مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهایی واقع خواهند شد. صالحیت

 باشد:ضمناً بر اساس اعالم آن دانشگاه، شرایط زیر الزامی می
 تقاد به دین مبین اسالم و التزام عملی به احكاماع -9-1
 اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی -9-2
 عدم سابقه وابستگی تشكیالتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی -9-3
 نداشتن سابقه محكومیت کیفری موثر -9-4
 به ضوابط و مقررات دانشگاه پایبندی کامل -9-5
 (است ضروریران برای خواه عتقاد و التزام عملی به چادرارعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمی برای خواهران و برادران ) -9-6

ومی ی عمهاواحد بررسی صالحیتهای عمومی متقاضیان دوره و احراز موارد فوق بررسی الزم از سوی بدیهی است در خصوص صالحیت
 خواهد بود. واحد مذکوردانشگاه صورت پذیرفته و پذیرش نهایی منوط به تایید 

، میهمانپرداز، ن شهریهشود. به دانشجویابه کلیه دانشجویان روزانه، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجویی مجردی واگذار می -9-7
 شود.ویی واگذار میکمیته اسكان، با اخذ اجاره بهای مصوب، خوابگاه دانشجشاغل و بورسیه در صورت داشتن ظرفیت و امكانات و تاییدیه 

دانشگاه  -)ره( روی حرم مطهرحضرت امام خمینیروبه -( قم ابتدای آزاد راه تهران،ابتدای بزرگراه خلیج فارس ) -تهرانآدرس دانشگاه: 
 www.shahed.ac.irآدرس اینترنتی :     -ساختمان مرکزی  -شاهد

 
 دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم پزشکیضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در  -ب-10

وابط مربوط به دانشگاه تربیت مدرس از طریق وزارت بهداشت، دقت نمایند ض های مورد پذیرشرشتهداوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در 
صیلی تابع قوانین شود. پس از پذیرش کلیه ضوابط تحآزمون وزارت بهداشت در کلیه مراحل برای آن دانشگاه جهت پذیرش دانشجو اجرا می

 تحقیقات الزم بعمل آید.  شود قبل از انتخاب محل تحصیل دقت وباشد. لذا توصیه میآن دانشگاه می
 مراجعه شود. www.modares.ac.irبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ضوابط به سایت دانشگاه :   

  دانشگاه تربیت مدرس -ی چمران و جالل آل احمدهابزرگراه تقاطع –آدرس: تهران 
 
 )با شهریه( ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی : -ب -11

زارت بهداشت، دقت وهای مورد پذیرش از طریق آزمون کارشناسی ارشد داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی برای رشته
یق آزمون وزارت که از طرر کلیه مراحل پذیرش دانشجو در واحدهای مختلف این دانشگاه نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت د

باشد. ن آن دانشگاه میتابع قوانی شود. پس از پذیرش کلیه ضوابط تحصیلی )از جمله هزینه دوره تحصیل(اجرا می پذیرند،بهداشت دانشجو می
  بعمل آید.از آن دانشگاه تحقیقات الزم  شود قبل از انتخاب محل تحصیل دقت ولذا توصیه می

 
  های علوم پزشکیخودگردان دانشگاه پردیسپرداز های شهریهپذیرش در دوره -ب -21

  :علوم پزشكی توجه نماید یهادانشگاهخودگردان  پردیس پردازهای شهریهدوره تحصیل در یداوطلب متقاض
 نییتع یزشكپ علوم یهادانشگاه مشترك امنا اتیه توسط آن مبلغو  باشدشهریه میها بصورت پرداخت در این دانشگاهتحصیل  -1-12

 ایمربوطه و  د به دانشگاهیبا هیشهر مبلغ درخصوص . داوطلبان جهت کسب اطالعاتگرددیم اضافه %10 ساالنه مربوطه هیشهر و شودیم
 ند.یآن مراجعه نما ینترنتیسامانه ا
  کرده و نمره قبولی را کسب نماید.شرکت رشته مورد نظر بایست در آزمون ورودی میداوطلب  -2-12
  شود.انتخاب  هادانشگاهاین  محل، رشتهبایست هنگام انتخاب محل تحصیلمی، در صورت مجاز شدن -3-12
در هر نیمسال  ود.شها مراجعه نشگاهاین دا یجهت کسب اطالعات الزم از شرایط، ضوابط و هزینه تحصیل به آدرس پایگاه الكترونیك -4-12

موظف به پرداخت  لذا داوطلبگردد. های تحصیلی، هزینه دریافت میطبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجویان برای تامین هزینه
   باشد.شهریه و رعایت تعهدات مالی می

به عهده  و دوره اختیار تشكیل کالس ظرفیت اعالم شده باشد، درصد 50ای پس از اعالم نتایج کمتر از درصورتی که ظرفیت رشته -5-12
  د. شرکت نمایبعدی تواند مجدداً در آزمون سال یلذا در صورت انحالل دوره، داوطلب م باشد.یدانشگاه برگزار کننده م

 

http://sanjeshp.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
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 ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان : -ب -31
و  با آزمونداوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیالت ادامه تحصیل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

تسهیل تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت،  نامهبایست پس از مطالعه آیینی، میورود بدون آزمون
نامه هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت مندرج در سامانه زیر و ابالغ شده طی  شورای 27/9/400مصوب شكی درمان و آموزش پز

های دستورالعملو ها اطالعیه مطابق با درصورت احراز شرایط الزمهای علوم پزشكی(، به کلیه دانشگاهها و دانشكده 16/7/401 -د/1843/101
 مطالعه آیین نامه: دریافت و جهت دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سایت م بعدی این مرکز اقدام نمایند.

https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/459/doc/Ayeen_EdameTahsil1401.pdf 
های علوم پزشكی و ها و دانشكدهالتحصیالن دانشگاهآیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ 1طبق ماده  بسیار مهم:

ستفاده از این اکنند، واجد شرایط موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور که طبق مقررات این وزارت عمل می
بر ) انتخاب کنند 4ه از جدول شمارصحیح  کامالً دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی خود را داوطلبان بایستی لذا این آیین نامه هستند. 

خشی و سالمت دانشگاه علوم توانب 233 -دانشگاه شاهد196: هایو ردیفو دانشكده علوم پزشكی  هادانشگاه 70تا 1های اساس ردیف
 به مجاز باًمتعاق ،لیتحص محل دانشگاه اشتباه انتخابصورت  ر. د(موسسه هالل ایران 1190 -موسسه وارستگان مشهد 1017 -اجتماعی
 .شد نخواهند و ثبت نام مرحله استعداد درخشان هیسهم نیا از استفاده

ی  -ز-ه-جهای دطبق بنکه در صورتیمذکور نامه آیین -8-3، بر اساس بند دانشگاه آزاد اسالمیهای گروه پزشكی رشته التحصیلفارغ
 د. مند شوبهره 3اده م د از تسهیالتتوانیت سایر شرایط آیین نامه می، با رعایط با آزمون( رتبه کسب نمودهمذکور )شرا آیین نامه 3ماده 
در آزمون طی  بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی شرکتمی ی واجد شرایط،ورود بدون آزمونو  با آزمونمتقاضیان  -13-1

 .ندینما افتیدر نام ثبت یریرهگ کدهای تعیین شده، ثبت نام آزمون را انجام داده و زمان
 هستند. یجارسال  آزموناستعداد درخشان  تیظرف براضافه  هیسهمآموختگان بازه زمانی زیر مجاز به استفاده از دانش

سی پیوسته با لزوم دوره کارشنا برای مسالین 7 معدل نیانگیم، نامه نییآ 3 مادهط -2 تبصرهو  2ماده  -1-2بند  بر اساسبسیار مهم : 
. لذا با توجه به باشدیم محاسبه یمبناواحد درسی  50نیمسال برای کارشناسی ناپیوسته با لزوم گذراندن  3واحد درسی و  115راندن گذ

 تا یعاد طلبانداو همانند ان،یمتقاض نیا لیتحص از فراغت زمان حداکثر ه،یسهم نیاستفاده از ا یبراآخر  مسالیمعدل نعدم محاسبه 
 .باشدیم 31/6/1402
 – 31/6/1402لغایت  1/7/400آموختگان از تاریخ : دانش با آزمون -الف

  31/6/1402لغایت  1/6/1401آموختگان از تاریخ :دانش بدون آزمون -ب
 .بود خواهند هیسهم نیاستفاده از ا بهمجاز  1403آزمون سال  یبرا با رعایت کلیه ضوابطو بعد از آن،  1/7/1402 خیتار النیالتحصفارغ
 یهاهیاطالع و یبندزمان جدول یهاخیتارطبق بایست واجد شرایط می بدون آزمون ورودیو  با آزموناستعداد درخشان متقاضیان  -13-2
ثبت نام  شده و با کد رهگیری sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ /  240وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی به آدرس:  ،یبعد

 ثبت مهلت افتنی انیپا وانجام دهند. بدیهی است در صورت عدم ثبت نام مرحله استعداد درخشان  زینآزمون، ثبت نام استعداد درخشان را 
 د بود. میسر نخواه باشد و اقدامی از طرف مرکز سنجش آموزش پزشكیمسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب می سامانه، در نام

 
 
بندی جدول زمان درمندرج زمان ) ثبت نام هر دو مرحله بایستمی بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان -13-3

)مطابق ان درخش استعدادثبت نام مخصوص  -2ی آزمون و عاد طیشرامخصوص ثبت نام  -1 :(های بعدیو اطالعیه همین دفترچه راهنما
و   بندیجدول زمان مطابق متعاقباًو انجام دهند.  در زمان مقرر همزمان با سایر داوطلبان عادی را مخصوص  استعداد درخشان( 2-13بند 

 با کد رهگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دهند. های بعدیاطالعیه

http://sanjeshp.ir/
https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/459/doc/Ayeen_EdameTahsil1401.pdf
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، موجب خواهد شد معرفی داوطلب از مرکز درخشان استعداد نام ثبت ونام آزمون  ثبتبدیهی است عدم ثبت نام متقاضیان در هردو مرحله 
سنجش به دانشگاه صورت نگرفته و درنتیجه مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نشوند. متعاقباً  اقدامی در این رابطه 

 نیز میسر نخواهد بود.
رکت در آزمون بر نیز همانند سایر داوطلبان عادی، جهت ثبت نام و شمتقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان  -13-4

 قسمتمایل ت( و در صورت %5و  %25رزمندگان و ایثارگران) -سهمیه آزاد ب -سهمیه الف 2یكی از بایست میاساس شرایط فردی خود 
ورت معرفی و تایید تنها در ص )اضافه بر ظرفیت پذیرش(سهمیه استعداد درخشان . انتخاب نمایند زینسهمیه بومی مناطق محروم را  یمتقاض

  دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی در زمان مقرر، اعمال خواهد شد.
د کنندقت  ،مون( و با آزنمایندیزمون شرکت مکه در آمتقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون ) -13-5

همچنین و  ایثارگران( رزمندگان و - آزادانتخابی )برای شرایط عادی در سهمیه عالوه بر سهمیه استعداد درخشان )اضافه بر ظرفیت پذیرش(، 
که به نفع  شرایطیدر و  شدمورد سنجش واقع خواهند  نیزهمانند سایر داوطلبان عادی در صورت انتخاب سهمیه بومی مناطق محروم، 

    .دنشوداوطلب باشد پذیرفته می
سه آزمون، به در سهمیه استعداد درخشان با آزمون )اضافه بر ظرفیت پذیرش( معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت فرد در جل -13-6

ك نوبت با آزمون، داوطلب انتخاب رشته محل و یا عدم قبولی، به دلیل استفاده یباشد و در صورت انصراف، عدم منزله استفاده از تسهیالت می
 باشد.  مجازبه استفاده مجدد از این تسهیالت نمی

ام مطابق سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون )اضافه بر ظرفیت پذیرش( مختص دانشجوی رتبه اول فقط برای رشته های همن -13-7
د، داوطلب مجاز شود. در صورت عدم انتخاب رشته محل و یا عدم قبولی فرداوطلب توسط دانشگاه، اعمال می و با معرفی 7جدول شماره 

زمان  یطنشگاه درخواست داده و از طرف دا كهیصورت در)، برای آزمون سال جاری %10است ازفرصت یك نوبت استعداد درخشان با آزمون 
، به 1402ون سال یا سال بعدی استفاده نماید. بدیهی است در صورت عدم معرفی داوطلب توسط دانشگاه برای آزم (باشد شده یمعرفمقرر 

 باشد.دلیل اتمام فرصت بدون آزمون، مجاز به استفاده از سهمیه رتبه اول خود )بدون آزمون( برای سال بعدی نمی
اول مقطع  آموختگان رتبه، دانش27/9/400به تاریخ ن وزارت متبوع بر اساس مصوبه جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشا -13-8

باشند. لذا این افراد با آزمون می %10باشند فقط مجاز به استفاده از سهمیه  کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می
  سب نمایند.در آزمون شرکت نموده و حد نصاب الزم را طبق ضوابط ک ضوابط طبقبایست می
توانند ناسی میهای اول مقطع کارش، رتبه27/9/400بر اساس مصوبه جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع مورخ  -13-9

در صورت قبولی در هر  التحصیلی در همان سال اول از هر دو سهمیه بدون آزمون و با آزمون به طور همزمان استفاده نمایند وبعد از فارغ
ا آزمون در سال بعد ، انتخاب نوع سهمیه فوق به عهده دانشجو خواهد بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به استفاده از سهمیه بسهمیهدو 

همیه بدون آزمون و در تواند در سال اول از سکه دانشجو مایل نباشد از هر دو فرصت در یك سال استفاده نماید، میباشند. در صورتی نمی
 سال دوم از سهمیه با آزمون استفاده کند.

 اعالم یهاخیتار در بایستمی، نام استعداد درخشانپس از ثبت بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان  -13-10
نجام مراحل مربوطه جهت ا فرم ثبت نام هر دو مرحله، پرینتو همراه مدارك مورد نیاز  به یبعد یهاهیو اطالع یبندزمان جدول طبق شده

ا غیر حضوری  ینوع مراجعه  حضوری  )از طریق دانشگاه مربوطه:خود مراجعه نمایند دوره کارشناسی دانشگاه محل تحصیل  به و معرفی
اقدام نماید.  یبعد یهاهیو اطالع یبندزمان جدول طبق شده اعالم یهاخیتار درتا دانشگاه مذکور نسبت به معرفی آنها شود( می تعیین

مكاتبات  ان مقرر،زمتاریخ و طی  یدانشگاه بصورت اینترنت یاز سوتایید عدم و یا واجدین شرایط  یاسام عدم معرفیبدیهی است در صورت 
  گیرد.یرا بعهده نم یمرکز سنجش آموزش پزشكی مسئولیتنبوده و  یبعدی قابل رسیدگ

که هر دو مرحله ثبت نام آزمون و استعداد درخشان را متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون  -13-11
 توانند:اند در صورت تمایل میانجام داده
خاب رشته محل در جلسه آزمون شرکت نكنند. ولی بایستی  عالوه بر ثبت نام هر دو مرحله، در زمان تعیین شده نسبت به انت الف:

 اقدام کنند. داوطلبان ریسا همانند سنجش مرکز سامانه قیطر از شخصاً آزمون، بدونمخصوص استعداد درخشان 
ایط عادی و هم با و شانس خود را هم در شر ن نامه مذکور در آزمون شرکت کنندهمانند سایر داوطلبان عادی بدون استفاده از آئی ب:

   .امتحان نمایند بدون آزمون استفاده از شرایط استعداد درخشان
 از هر دو سهمیه با آزمون و بدون آزمون همزمان استفاده کنند. 9-13طبق بند  ج:     
و ب -11-13بر اساس بند  متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیكه با شرایط عادی -13-12
انتخابی یا مجموعه با رشته کنند که در فرم ثبت نام انتخاب میآزمون امتحانی یا مجموعه لزومی ندارد رشته  ،کننددر آزمون شرکت  ج

توانند رشته انتخابی در مرحله ثبت نام عادی را به عبارتی می ، یكسان باشد.ثبت نام استعداد درخشان بدون آزموندر مرحله مورد استفاده 
 متفاوت از رشته انتخابی در مرحله ثبت نام استعداد درخشان انتخاب نمایند.  

http://sanjeshp.ir/
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رتیكه مجاز به را انجام دهند و هم در صو بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزموناین افراد در زمان انتخاب رشته محل، می
فرم انتخاب رشته  2د شوند، انتخاب رشته محل عادی را نیز باید انجام دهند. به عبارتی بای با آزمونو انتخاب رشته محل در حالت عادی 

 متعاقباً نصراف بوده وبه منزله ا ندهند، انجامزمان مقرر  درکه انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان را  یافرادمحل را تكمیل کنند. 
 . گرفت نخواهد صورت افراد نیا یبرا یاقدام

 
 

های مورد ته محلی رشکلیه مجاز به انتخاب متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون دقت نمایند -13-13
ك مجموعه را انتخاب . البته در صورتیكه فرد برای استعداد درخشان، یباشندیمبر اساس جدول پذیرش پذیرش در رشته انتخابی این سهمیه 

نگام انتخاب رشته هها را به های مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کلیههای آن مجموعه باشد مینموده باشد و واجد شرایط رشته
ت انتخاب . در صور(دارند رشیپذ محل رشته 100 از شیب که ییهامجموعه ایرشته  یرشته محل برا 100)حداکثر  .محل انتخاب کند

 های پذیرنده دانشجو بصورت شهریه پرداز و سپس پذیرش، ملزم به پرداخت شهریه خواهد بود. دانشگاه
 رشته برای ،همین دفترچه شرایط اختصاصی ب-11-1مندرج در بند  علوم پزشكی براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی -13-14

ز تحصیل از دوره اباشد. و بالفاصله بعد از فراغت ارائه دوسال سابقه کار بالینی با مدرك کارشناسی الزامی میگردش خون  یتكنولوژ
ول استفاده از آئین نامه حق استفاده از شرایط آئین نامه مذکور برای داوطلبان مشمو باشند کارشناسی افراد مجاز به انتخاب این رشته نمی

 شرکتمون همان سال براساس ضوابط آز دو سالهکسب سابق کار بالینی ، بعد از  "ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر تسهیل"
  شود، شرکت کنند.یسال سابقه کار بالینی آنها برگزار م 2به عبارتی در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب  باشد.آزمون، محفوظ می در

ثبت نام هر دو س از پسال سابقه کار بالینی با مدرك کارشناسی خواهند شد،  2دارای  31/6/1402تا تاریخ که آموختگان حائز شرایط دانش
  د.جهت تایید و معرفی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نماین بایستمی، در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی مرحله

 رشته 4رایط این شمجموعه پرستاری، واجدین  رشته 4سال سابقه کار بالینی با مدرك کارشناسی برای  2با توجه به حذف شرط ارائه ** 

یاز به ارائه سابقه نتوانند بدون می، در صورت احراز شرایط شورای هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت 27/9/400مصوب  طبق آیین نامه

 . کار از تسهیالت مذکور استفاده نمایند

ز این تسهیالت اتاكنون به دلیل لزوم کسب سابقه باشند و به بعد که واجد شرایط آیین نامه مذکور  1398آموختگان سال البته دانش

و سهمیه  1402ای سال فقط بر یكبار از سهمیه بدون آزمونتوانند بدون نیاز به سابقه مورد نظر حسب شرایط برای ، میانداستفاده ننموده

 .قوت خود باقی است رعایت سایر شرایط آیین نامه و شرایط آزمون به استفاده نمایند. 1403و  1402های سال در یكی از آزمون با آزمون
جویان رتبه اول های پذیرنده مقطع کارشناسی ارشد که خود دارای دانشبرای سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، در دانشگاه -13-15

رتبه اول حائز  پذیرش کلیه دانشجویان ،باشند، به دلیل محدودیت ظرفیتهای مختلف و کد ورودی متفاوت میمقطع کارشناسی در ورودی
پذیرنده که فاقد دانشجوی  هایشرایط امكانپذیر نیست و فرد دارای امتیاز باالتر بر اساس ظرفیت موجود، پذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاه

یاز باالتر بر اساس ظرفیت ها، فرد دارای امتبدون آزمون هستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاه رتبه اول جهت استفاده از سهمیه
اس جدول امتیازدهی بندی بین دانشجویان برمبنای امتیاز کسب شده توسط دانشجو بر اسشایان ذکر است اولویتموجود پذیرفته خواهد شد. 

 .پذیردت میصورمربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل، 
ن، پس از دریافت معرفی دانشجوی پژوهشگر و همچنین مالكان ابداع یا اختراع جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان با آزمو -13-16

 رد.پذیبه مرکز سنجش آموزش پزشكی صورت می لیتحص محلدانشگاه  توسطآوری وزارت متبوع، تائیدیه معاونت تحقیقات و فن
ونت فرهنگی و ، ابتدا توسط دانشگاه به معابا آزموننشجوی نمونه کشوری جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان معرفی دا -13-17

می این افراد را نیز دانشجویی وزارت متبوع، اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت، تایید نهایی به مرکز سنجش اعالم شود. دانشگاه اسا
 نماید. آموزش پزشكی وارد و ثبتمرکز سنجش در سامانه بایستی همراه سایر داوطلبان استعداد درخشان 

  .هستندطالعات خود اکد رهگیری مندرج درفرم ثبت نام،درهرمرحله قادر به پیگیری و مشاهده کننده درآزمون، بامتقاضیان ثبت نام -13-18
ل، تغییر هرگونه انتقا ریزی علوم پزشکیطبق مصوبات شورای عالی برنامهشدگان پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته -13-19

  باشد.در مقاطع تحصیالت تکمیلی ممنوع میرشته و یا جابجایی 
ذیرش، به هیچ عنوان پس از پ لذا باشد.محل ممنوع میمحل پذیرش، تغییر یا جابجایی رشتهپس از اعالم نتایج نهایی و رشتهبسیار مهم: 

 .رشته محل پذیرفته شده اعم از رشته، محل، رایگان، شهریه پرداز تغییر نخواهد یافت
های ویژه راقبتدانشگاه علوم پزشكی اصفهان مجزا از رشته محل پرستاری م رایگانهای ویژه محل پرستاری مراقبترشتهبه عنوان مثال 

   باشد.شكی اصفهان میرایگان دانشگاه علوم پز پرستاری داخلی جراحیدانشگاه علوم پزشكی اصفهان و همچنین مجزا از رشته محل  پردازشهریه

http://sanjeshp.ir/
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 مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون : – ج
 یهاهیاطالع ای یبندزمان جدول طبق شده اعالم یهاخیتار در دریافت کدرهگیری زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و کنندداوطلبان دقت 

 پذیرد. صورت می //:sanjeshp.ir http فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت  ،یبعد
 ای و یبندمانز جدول طبق شده اعالم یهاخیتار درخود و تكمیل مدارك ویرایش اطالعات  ،توانند نسبت به تصحیحیثبت نام کنندگان م

مطالعه کامل دفترچه  بعد از یاز هر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام، داوطلبان بایست ینمایند. برای جلوگیراقدام ی بعد یهاهیاطالع
 د. کننراهنما، فرم ثبت نام را تكمیل 

نادرست بودن،  ،اخوانان ،د. در صورت ناقصکنباشد کلیه مدارك مورد نیاز را بر حسب مورد، بطور کامل و خوانا و صحیح ارسال یداوطلب ملزم م
ت طرح نیروی دهنده وضعی. کلیه مدارك مورد نیاز مانند مدرك تحصیلی، مدرك نشانداوطلب خواهد بود یبه عهده یمسئولیت عواقب بعد
ذیرنده ی، توسط دانشگاه پهای بومی مناطق محروم و ... متعاقباً پس از قبولدهنده سابقه کار، مدرك نظام وظیفه، اصل فرمانسانی، مدرك نشان

رصورت هرگونه مغایرت دی خودداری شود. پس از پذیرش در آزمون غیر واقعغیر مرتبط و ارسال هرگونه اطالعات  از اعالم ولذا  اخذ خواهد شد،
  شد. خواهدجلوگیری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد ادامه تحصیل با ضوابط اعالم شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 

  داشته باشد.ظر را در رشته مورد ن حیصح اطالعات ارائه و رشیپذشرایط جهت شرکت در آزمون و  برای احرازدقت کامل را  داوطلببنابراین 

 (شد.با  jpg / jpeg فرمت  با و kb 200-100ست یبایك از مدارك میحجم هر :) مدارك مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از
 /  jpgت پیكسل با فرم 300* 400  در ابعاد به سال جاری بدون خدشه و هرگونه عالمت یا مهر،مربوط  3*4 اسكن یك قطعه عكس-1

jpeg   و حداکثر حجمkb 100-20  
شده و متعاقباً فرد از  بسیار مهم: الزاماً عكس فرم ثبت نام پس از اتمام ثبت نام کنترل شود. بسیار مشاهده شده که عكس فرد دیگری الصاق

 .آزمون محروم شده است شرکت در جلسه
 اسكن اصل شناسنامه )صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضیحات صفحه آخر( -2
 اسكن اصل کارت ملی)هر دو سمت آن( -3

به هر دلیلی، گر اباشد. : در صورتیكه شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به مراجع ارسال شده، اسكن رسید مربوطه قابل قبول می1تذکر 
 ویرایش، مانز متعاقباً در .شود انجام نام باشد، ثبت نام اولیه با کپی ثبتهنگام ثبت نام اصل شناسنامه یا کارت ملی معتبر در دسترس نمیبه 

 گردد. جایگزین اصلی مدرك
بت نام پرینت گرفته شده شود. الزاماً از فرم ثکلیه مدارك ارسالی توسط داوطلب در انتهای فرم ثبت نام درج می ،یینها ثبت از پس: 2تذکر 

 و کلیه مدارك و بخصوص عكس، توسط داوطلب کنترل شود. 
عكسهای ذخیره  : در صورت الصاق عكس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دلیل )اشتباه توسط فرد دیگر، مسئول کافی نت، الصاق3تذکر 

 ده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد. شده فرد دیگر و ...( فرد بعنوان متخلف تلقی ش
و بقیه اهلل  های ع.پ ارتشبرای کادر رسمی نیروهای مسلح متقاضی تحصیل در دانشگاه 1401اسكن حكم کارگزینی صادر شده در سال  -4

 شرایط اختصاصی -ب -8و  -ب -7مطابق بندهای 
مان هبر اساس اطالعیه ای كه در  6/12/401در تاریخ بایست سهمیه بومی، میتوسط داوطلبان متقاضی  8، 7، 6، 5مدارك  **

 زمان اعالم خواهد شد در سامانه مركز سنجش آموزش پزشکی از  طریق گزینه ویرایش بارگذای شود.
 د.گهداری شوناصل نزد داوطلب جهت ارائه به دانشگاه محل قبولی  –اسكن فرم استشهاد مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم -5
 -اسكن شناسنامه و کارت ملی همسر و والدین مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم-6
ائه به اصل نزد داوطلب جهت ار –سال اقامت داوطلب در آن استان مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم 5اسكن مدارك  -7

  دانشگاه محل قبولی نگهداری شود.
 محل قبولی  داوطلب جهت ارائه به دانشگاهنزد  نگهداریاصل  –وص متقاضی سهمیه بومی مناطق محروماسكن فرم مقاطع تحصیلی مخص -8
 
 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د

 
 اطالعات ضروری پیش از ثبت نام :-1

 زمان اعالمز جمله: داوطلب را )به هر دلیل ا جهت تماس تلفنی و یا هرگونه اطالع رسانی به یاین وزارتخانه هیچگونه وظیفه و مسئولیت
ه منزله هر نوع بتوسط داوطلب  (ایمیلی)كیالكترون آدرسو  یپستاعالم شماره تلفن، آدرس ، نقص مدرك و یا ...( ندارد. مختلف مراحل

آموزش  مرکز سنجش یالكترونیكسامانه به  هفته هر موظف استباشد. داوطلب اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش پزشكی نمی
 اطالعات مورد نیاز را کسب نماید.و  اخبار نیآخر و نموده مراجعهپزشكی 
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، هر گونه تصحیح اطالعات مندرج در فرم ثبت نام، تغییر رشته امتحانی و تغییر : پس از اتمام زمان ثبت نام و ویرایشبسیار مهم
 باشد.حوزه آزمون امکانپذیر نمی

  .ای برگزار خواهد شدبه صورت یك مرحله ها در کلیه رشته 2140آزمون کارشناسی ارشد سال  -1-1
نوبت  2از  متحانیدر دو رشته )یا مجموعه( ا)و یا باالتر(، باتوجه به مدرك کارشناسی 1بر اساس جدول شماره تواند داوطلب می -1-2

قل یك رشته حداتواند در قالب چهار نوبت مشخص شده است. هر داوطلب میهای امتحانی رشته 2متفاوت شرکت نماید. درجدول شماره 
را ثبت نام نموده و  دو نوبت متفاوتیا مجموعه از هر یك از چهار نوبت و حداکثر دو رشته یا دو مجموعه و یا یك مجموعه و یك رشته از 

 باشد.نوبت نمی در آزمون شرکت نماید. بعبارتی مجاز به انتخاب دو رشته یا مجموعه از یك
 .شد خواهد اعالم جلسه به ورود كارت افتیدر هنگام به )روز و ساعت( یامتحان نوبت هر قیدق زمان 
ب با داوطلود. شاند، فقط یك دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر میهایی که به صورت مجموعه امتحانی تجمیع شدهرشته برای -1-3

 موعه امتحان دهد. های آن مجتواند در رشته، میهای مورد نظر از آنشرایط شرکت در هر یك از رشتهدر صورت احراز انتخاب یك مجموعه
زمانبندی  4 رد امتحانی نوبت یا شده و گروه مشخص دفترچه 1 شماره جدول در که است پذیرنده رشته چند شامل امتحانی مجموعه توجه:

 باشد.می دفترچه 2 شماره جدول مجزا طبق

ابطه با انتخاب حداقل به دقت مطالعه نموده و تحقیقات الزم را در رباید داوطلب پیش از پرداخت هزینه ثبت نام، دفترچه راهنما را -1-4
زینه یك و یا دو نوبت یك رشته یا مجموعه از یك نوبت و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از دو نوبت متفاوت به عمل آورد. پس از پرداخت ه

 باشد. سترد نمیممبلغ واریز شده قابل یا پرداخت اشتباه هزینه یك آزمون دیگر،  درصورت انصراف از یك و یا هر دو نوبت،امتحانی، 
نام  با توجه به اینکه كدملی وارد شده برای پرداخت هزینه ثبت نام، می بایست با كد ملی مندرج در فرم ثبتتذكر مهم: 

 عمل آید.بباشد، بنابراین دقت الزم در ورود كدملی داوطلب شود و قابل تغییر نمیمییکسان باشد و كد ملی فقط یکبار وارد 
قیق دفترچه، داوطلب دلذا پس از مطالعه  .باشدمسئولیت هر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب می -1-5

عات توسط اشخاص دیگر بعبارتی هرگونه اشتباه یا مورد ایجاد شده بدلیل تكمیل اطال .شخصاً اقدام به تكمیل اطالعات و مدارك خود نماید
 .باشدو مشكالت آن به عهده داوطلب می باشدیا کافی نت و... مورد پذیرش نمی

دهنده وضعیت طرح ان)از قبیل مدارك نش نام ثبت فرم درنظر به اینكه کلیه مدارك مورد نیاز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب  -1-6 
هنگام ب در آزمون، به دهنده سابقه کار، نظام وظیفه و ...( پس از قبولی و پذیرش داوطلنیروی انسانی، مدرك تحصیلی، حكم یا مدرك نشان

زم را مبذول نماید. ثبت نام توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد، بنابراین داوطلب نسبت به درج اطالعات صحیح در فرم ثبت نام دقت ال
بت نام در آزمون و هنگام ثطالعات مندرج در فرم ثبت نام و عواقب بعدی به عهده داوطلب بوده و هرگونه مغایرت بهاکلیه مسئولیت صحت 

 شود. نقص مدرك جهت ثبت نام در دانشگاه، منجر به لغو قبولی فرد پذیرفته شده مییا 
، قبولی و آزمونری برگزاقبل و بعد از )یك از مراحل  هیچآزمون، در در پس از انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی و ثبت نام نهایی  -1-7

 حیتصح هرگونه .باشدپذیر نمیامكانامتحانی یا مجموعه امتحانی و محل آزمون رشته ، نام ثبت فرم در مندرج اطالعاتر ییتغتحصیل( 
 .است ریامكانپذ نام ثبت شدن فعال زمان در فقط ،یمل کد بجز اطالعات

 .کنداشت دریافت وزارت بهد یمجوز و معرفی نامه را از مرکز خدمات آموزشبایدجهت شرکت در آزمون  بورسیه یغیر ایران دانشجوی -1-8 
بیو  -مهندسی پزشکی : رشته 2 باتوجه به اعالم دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشكی، بهداشت و تخصصی فقط داوطلبان -1-9

باشند. نوع ماشین حساب مجاز به شرح جدول ذیل مجاز به استفاده از ماشین حساب می زیست مواد -الکتریک و مهندسی پزشکی
 باشد.ریزی، ممنوع میهای پیشرفته و دارای امكانات برنامهماشین حسابباشد. استفاده از هرگونه می

 زیست مواد -بیو الکتریک و مهندسی پزشکی -مهندسی پزشکیماشین حساب های مجاز برای 
 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 
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 ثبت نام : فرایند -2

 مراحل ثبت نام در آزمون و دریافت كد رهگیری
 

 2و 1مرحله 

 
 

 3مرحله 

 

  4مرحله 

 
 

 5مرحله 

 
 

 6مرحله 

 

اطالعات و ارسال به صفحه درج ورود  -6

 مدارك

 زدن گزینه پیش نمایش و  -7

 ورود به صفحه پیش نمایش

 تایید  اطالعات و -8

 زدن گزینه ثبت نهایی

 رقمی و  16دریافت کد رهگیری -9

 فرم ثبت نام نهایی

   http://sanjeshp.ir آدرس -1

 402قسمت کارشناسی ارشد/ ارشد 

 نام جدید و پرداخت هزینهگزینه : ثبت -2

  

 پرداخت هزینه ثبت نام -3

 کد ملی خود داوطلبنمودن رد ابا و

مجدداً گزینه : ثبت نام جدید و -4

 پرداخت هزینه

 با ورود کد ملی خود داوطلب 

  داوطلبخود کد ملی درج  -5

 )همان کد ملی درج شده برای پرداخت(

http://sanjeshp.ir/
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 7مرحله 

 
 

 7ادامه مرحله 

 
 
 

 8مرحله 

 
 

 

 9مرحله 
 

 
 

 

 

درج همین ، قبل از شروع ثبت نام به دقت نمونه فرم ثبت نام منپس از مطالعه كامل مفاد دفترچه راهنمای ثبت نامداوطلب  ***
 كرده و اطالعات را از قبل آماده نماید.مالحظه را دفترچه 
م شود و از طریق گوشی تلفن ( و یا لپ تاپ انجاPCو الزاماً با دستگاه کامپیوتر ) استفاده از مرورگر کروم یا فایر فاکسترجیحاً با ثبت نام 

 همراه صورت نپذیرد. 
 معتبرصرفاً به سایت  دریافت کلیه اطالعاتو  ثبت نام، جهت باشدمی و اعالم نتیجه آزمون بصورت اینترنتی محلانتخاب رشته ثبت نام، -2-1

 مراجعه شود. 402قسمت کارشناسی ارشد/ ارشد    http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشكی به آدرس
معادل ریال )2.300.000 معادل دویست و سی و سه  هزار تومان شامل ریال2.330.000 مبلغ امتحانیبرای هر نوبت  هزینه ثبت نام -2-2

طلب بایستی با مراجعه . داواستارسال پیام کوتاه آزمون  تومان سه هزارریال معادل  .00030و مبلغ  ثبت نام آزمون هزار تومان سیو  دویست
خت هزینه پردا به های مرکزسنجش آموزش پزشكی( نسبتبه سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی )پیوند الكترونیكی هزینه ثبت نام آزمون

 .باشدوجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نماید شرکت در آزمون
بت نام در زمان ثدر صورتیكه بر اساس صالحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به  بسیار مهم:

معادل  2.530.000 غمبل ن،یمتاخر نام ثبت نهیهزهیئت محترم وزیران،  1/8/401اند، مطابق با مصوبه بندی نشدهتعیین شده در جدول زمان
 خواهد بود. هزار تومان و سه دویست و پنجاه

http://sanjeshp.ir/
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ام جدید و ثبت ن"با انتخاب گزینه  /402بایست در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی/کارشناسی ارشد/ ارشد داوطلب ابتدا می -2-3
ت موفق، از طریق پرداخت نماید. پس از پرداخ كد ملی خودهزینه ثبت نام را با  "پرداخت الكترونیكی"و سپس از گزینه ، "پرداخت هزینه

م ثبت نام و ثبت نهایی ، فرآیند ثبت نام خود را تكمیل کند و وارد فرم ثبت نام شده و پس از اتماكد ملی خودهمین گزینه و با وارد کردن 
ای كد ملی لهدر هیچ مرحت هزینه و ثبت نام بایستی یكی بوده و متعلق به داوطلب باشد. آن، کد رهگیری دریافت کند. کد ملی پرداخ

 وارد شده قابل ویرایش نخواهد بود.
ت فرم ثبت نام کند. این کد در قسمت باال سمت راسرقمی دریافت می 16، داوطلب کد رهگیری تكمیل فرم ثبت نام و ثبت نهاییپس از 

اند مراحل را انجام تومی یریرهگ کد نیا نمودن وارد با فقطداوطلب  در تمامی مراحل بعد از ثبت نهایی، شود.درج میپس از ثبت نهایی 
 و یا ... وجود ندارد(     دهشماره پرون، شماره داوطلبیدهد یا نتیجه خود را مشاهده نماید. )در ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، 

  تذكر مهم:
 باشد. رگشت نمیبارشد، هزینه قابل در صورت انتخاب آزمون اشتباه بجز کارشناسی شود.در انتخاب آزمون جهت پرداخت هزینه دقت -الف
گاه پرداخت سداد کد بایست از طریق دردریافت ننماید، می پرداخت هزینه رااگر فرد هزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی کد پیگیری -ب

شكی انتقال پیدا شود ولی به مرکز سنجش آموزش پزدریافت کند. در مواردی هزینه ثبت نام از کارت بانكی فرد کسر میپیگیری خود را 
به هیچ عنوان  شود،ینتقل مم خزانه حساب بهشود، لذا به دلیل اینكه مبلغ واریزی برای ثبت نام یابد و یا با تاخیر این انتقال انجام مینمی

 لذا داوطلب الزاما از وضعیت پرداخت خود مطمئن شده و سپس ثبت نام را انجام دهد.قابل بازگشت نیست، 
مرکز ق سامانه د، کد پیگیری پرداخت از طریودر صورت تایید پرداخت و کسر هزینه آزمون از حساب بانكی ادامه ثبت نام میسر نش -ج

 ل شود.  همین دفترچه( ارسا 2پرداخت هزینه ) راهنمای مندرج در صفحه سیستم پاسخگویی/ ارسال درخواست/ سنجش آموزش پزشكی 
رشته اول -هزینه پرداخت-1بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میداوطلبی که متقاضی شرکت در دو نوبت امتحانی می -2-4

که مجموعه پرستاری از  ه پرداخت نماید. بعنوان مثال : فردیرشته دوم  از یكی از سه نوبت باقیماند-پرداخت هزینه-2از یك نوبت امتحانی 
 .دیرا پرداخت نما  2-2در بند مندرج مبلغ بار 2بایست انتخاب نموده می 3و رشته اقتصاد بهداشت را از نوبت  2نوبت 

از  وبت انتخاب شدهن به ربطی ینه،ارشد از درگاه پرداخت هز رشته امتحانی اول و دوم آزمون کارشناسی هزینه ثبت نام پرداخت تذكر مهم:
نوبت امتحانی، اگر  2 پس از پرداخت یك هزینه برای یك نوبت امتحانی و یا دو هزینه برای. ندارد نام ثبت یراهنما دفترچه 2جدول شماره 

 دهد.  تغییر تواند آنرایدهد، متغییر بخواهد و رشته )یا مجموعه ( امتحانی خود را  داوطلب در مدت زمان ثبت نام یا ویرایش، نوبت انتخابی
 2متحانی اول را از نوبت ابه عنوان مثال اگر داوطلب هر دو هزینه را از درگاه پرداخت نموده و پس از شروع ثبت نام، در فرم ثبت نام رشته 

خواهد به جای نام می اتمام ثبت: رشته اپیدمیولوژی را انتخاب کرده است. پس از  3: مجموعه پرستاری و برای رشته امتحانی دوم از نوبت 
 نجام دهد. تواند در مهلت ویرایش این تغییر را اانتخاب کند، می 4رشته اپیدمیولوژی، رشته تكنولوژی گردش خون را از نوبت 

 .شودیداده نم عنوان عودت چیبه ه شده، پرداخت نام ثبت نهیهز ،یامتحان نوبت كی ای نوبت دو هر در شرکت به لیتما عدم صورت در* 
 یکاف نهیزه ك* داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون در صورت عدم تمایل به شرکت در آزمون پرداخت ی*

ثبت نام را  نهیزهنیز  دوم انتخاببایست برای نوبت آزمونی باشد می 2در حالتی که متقاضی ، تمایل به شرکت در آزموندر صورت . است
 .نمایدپرداخت 

را ول از یك نوبت اپرداخت الكترونیكی برای رشته  ،خودکدملی  نمودنوارد  باداوطلب  همانگونه که در بندهای فوق توضیح داده شد -2-5
شده و ضمن وارد جش بایست مجدداً وارد سامانه اینترنتی مرکز سناین صفحه بسته شده و داوطلب می ،. پس از پرداختبایست انجام دهدمی

رصورت تمایل به کند. دنمودن مجدد کد ملی خود )که در مرحله قبل وارد کرده( و از وضعیت پرداخت خود برای رشته اول اطالع پیدا می
 را انتخاب و مراحل قبلی را مجددًا تكرار نماید. "پرداخت هزینه آزمون برای رشته دوم"انتخاب رشته دوم، گزینه 

ل برای رشته اول باشد نیازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس از اتمام مرحله اوب فقط متقاضی یك رشته از نوبت میدر صورتیكه داوطل
فحه ورود اطالعات فرم وارد صبا وارد کردن کد ملی  وده ونمرا انتخاب  "ثبت نام جدید و پرداخت هزینه"دوباره وارد صفحه اصلی شده و گزینه

  .ثبت نام شود
تعاقباً تصمیم به مدرصورتیكه داوطلب در یك رشته ثبت نام کرده و پس از تكمیل کلیه مراحل و اخذ پرینت از فرم ثبت نام نهایی،  -2-6 

دوم و پرداخت همزمان  ، اقدام به انتخاب رشته "و مدارك فرم ثبت ناماطالعات ویرایش "نماید، در این حالت از گزینه انتخاب رشته دوم می
 یرد. هزینه کرده و کلیه مراحل را تا تأیید نهایی انجام دهد و در نهایت بایستی از فرم ثبت نام نهایی مجدداً پرینت بگ

میل فرم، مدارکی همزمان با تكبایست فرم ثبت نام خود را به شرح زیر تكمیل کند. ، داوطلب میهزینه پس از اتمام مراحل پرداخت -2-7
 بصورت اینترنتی ارسال شود. بایستمیکه قبالً اسكن شده 

های گذشته بسیار مشاهده شده که داوطلب هنگام انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی دقت نكرده و رشته دیگری را طی دوره بسیار مهم:
رشته مجموعه امتحانی از یك گروه انتخاب کرده که به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه، متوجه انتخاب اشتباه خود  2انتخاب نموده و یا 
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تغییر رشته امتحانی به داوطلب داده نشده، لذا فرصت شرکت در جلسه آزمون را علی رغم آمادگی از دست شده است. با توجه به اینكه اجازه 
 دقیقا کنترل شود.  2و  1شود رشته امتحانی داده است. اکیداً توصیه می

 باشد: قسمت می 5فرم ثبت نام دارای 
 . ایمشخصات شناسنامهقسمت اول شامل  -الف

و در صورت  خواهد شدبه هیچ عنوان و در هیچ زمانی تصحیح ندر درج نام، نام خانوادگی، کدملی، نام پدر و جنسیت  )هر گونه اشتباه تایپی
 گردد. لذا دقت الزم بعمل آید(پذیرش در دانشگاه با همین مشخصات فرد معرفی می

 شود. می ن و آدرس پست الكترونیكی وارداستان، شهر، آدرس پستی، شماره تلف اطالعات:. آدرس و تماس مشخصات قسمت دوم شامل -ب
م ثبت نام ارسال خواهد رونیكی مندرج در فرتبه دلیل اینكه اطالعات ثبت نام و کد رهگیری به این شماره تلفن همراه و آدرس الك بسیار مهم:

پست الكترونیكی غیر  فن همراه یا آدرسهیج عنوان داده نخواهد شد. لذا از درج شماره تل به اطالعات نیاشد. و در مراحل بعدی تغییری در 
 از خود داوطلب خودداری شده و حتما صحیح وارد شود. 

وع سهمیه نشرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام،  -5. در این قسمت با مطالعه دقیق بند ایمشخصات سهمیهقسمت سوم شامل  -ج
 گردد. آزاد و رزمندگان، بومی مناطق محروم  و ... تكمیل می

، شروع باشد: شامل مقطع، رشته و دانشگاه محل تحصیلمی مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانیقسمت چهارم شامل  -د
 عمل آید.  باشد که در انتخاب و تكمیل آن دقت بهو پایان تحصیل و...، وضعیت نظام وظیفه و انتخاب رشته امتحانی مورد نظر می

 خواهد كرد.رشته امتحانی و حوزه امتحانی تغییر ن نام، ثبت اطالعات، به هیچ عنوان ویرایشو  ثبت ناممام پس از اتبسیار مهم: 
 . كدرهگیری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -هن

وارد  پیش نمایشنه گزیبا زدن بایست گزینه پیش نمایش را انتخاب نماید. میداوطلب ارسال مدارك، پس از تكمیل فرم ثبت نام تا انتها و 
نتهای هایی را در انبایست اطالعات خود را بررسی نموده و در صورت تایید، گزینه ثبت شود. در این حالت میصفحه پیش نمایش اطالعات می

ثبت  رقمی 16ری باشد. که کد رهگیبا زدن گزینه ثبت نهایی، فرم ثبت نام نهایی در صفحه جدید قابل رویت می ین صفحه انتخاب کند.هم
وده و اخذ پرینت به منزله ثبت نام ب رقمی 16دریافت کد رهگیری یعنی  این مرحلهدر . نام در گوشه سمت راست باالی صفحه درج شده است

  (ندارد وجود..  ای و پرونده شماره، شماره داوطلبی بهداشت وزارت آزمون)در باشد.از فرم نهایی ثبت نام الزامی می
اوطلب در وارد شرایط اختصاصی، الزم است دب  -14-1با توجه به اعمال معدل در نمره تراز نهایی بر اساس مصوبه مندرج در بند  -2-8

آموختگان کارشناسی شمعدل دوره کارشناسی پیوسته و برای داننمودن معدل صحیح خود در فرم ثبت نام دقت الزم را داشته باشد. وارد نمودن 
یرش جهت تحصیل در هایی که مدرك تحصیلی مورد پذباشد. برای رشته، الزامی میو دوره کارشناسی ناپیوستهمعدل دوره کاردانی ناپیوسته 

 بایست معدل مقاطع مذکور نیز درج شود. دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد و باالتر قید شده، می
واهی موقت، گدر صورت دریافت دانشنامه یا  شود،یم لیالتحصفارغ 29/12/401 خیتار تا حداکثر که آخر سال یدانشجو داوطلب-2-8-1

  نیاز به دریافت فرم معدل مندرج در همین دفترچه را ندارد.
 41/1/2140 یزمان بازه در  فقطملزم است  شود،یم لیالتحصفارغ 31/6/2140 خیتار تا حداکثر که آخر سال یدانشجو داوطلب-2-8-2
ا پس از تكمیل ر، تهیه کرده و قسمت اول فرم )مندرج در انتهای دفترچه(  را معدل مخصوص 1نسخه از فرم شماره  2،  31/2/2140 تیلغا

از  پس(. باشدینم لقبو قابل خیتار نیا از بعد ای قبلامضا و ممهور شده  فرم)و امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دهد
نمرات  نیانگیم ل،معد بودن حیصح از نانیاطمو  فوق یزمان بازه در دانشگاه طرف از شده ممهور و شده امضا فرم افتیدر و فرم نیا لیتكم

معدل، وارد  شیرایو در قسمت آزمون جلسه به ورود کارت افتیدربه هنگام  ،31/2/402 خیتار تافراغت از تحصیل یا واحدهای گذرانده خود را 
 و ثبت نهایی را انجام دهد. 

 سنجش مرکز امانهس در داوطلب توسط شده اعالم معدل با یواقعمعدل  رتیمغا ابدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم دریافت این فرم، ی
 ورد خواهد شد.و ضوابط برخ ی به عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق مقرراتپزشك آموزش

 یدهاواح گذراندن نمرات، رییتغ نمرات، اعالم) 31/2/1402 خیاعمال شده در معدل داوطلب بعد از تار رییهر گونه تغ -2-8-3
سامانه مركز  دراعالم شده  معدل یسنجش آموزش پزشک مركزو مالك عمل  شودینم رفتهیپذ( لیفراغت از تحص ای یدرس

 .باشدیم جلسه به ورود كارت افتیدر هنگام به یسنجش آموزش پزشک
به دانشگاه  دانشگاه یا موسسه آموزش عالی هردو فرم تكمیل شده توسط داوطلب را دریافت و پس از تكمیل قسمت دوم که مربوط-2-8-4

وم الصاق خواهد نمود. ارائه در مواقع لزباشد، یك نسخه را به داوطلب عودت خواهد داد و نسخه دوم را به پرونده داوطلب جهت یا موسسه می
ت این فرم تایید بایسگردد همانگونه که در فرم قید شده نباید این فرم به مرکز سنجش آموزش پزشكی ارسال شود(. دانشجو می)تاکید می

 تحویل دهد.  مان ثبت نام،شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعیت خود در ز
 و تا دو رقم اعشار وارد شود.  4تا 0و یا  20تا 0توجه : معدل بایستی بر مبنای 
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 اند. شدگان به دلیل مغایرت معدل، لغو قبولی شدهاز پذیرفتهبرخی های گذشته : در ورود معدل دقت الزم بعمل آید. طی دورهبسیار مهم
ذکر اقدام نماید. ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اینترنتی در همان آدرس فوق البایست همزمان با داوطلب می -2-9

مدارك الزم و  -ج" را که در بند به تكمیل فرم ثبت نام اینترنتی، الزم است کلیه مدارك بر حسب مورد و حجم مورد نظر لذا قبل از شروع
حضوری یا کتبی  . الزم به توضیح است که هیچگونه مدرکی بصورتنمایدآماده قید شده  "موننحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شرکت در آز

ساس دستورالعمل باشد کلیه مدارك اسكن شده خود را بصورت فایل برااخذ نخواهد شد. داوطلب ملزم می E.mailیا ارسال از طریق پست و 
نادرست ارسال  وانا و یاارسال ننموده یا ناقص و یا ناخ نماید.کسانی که مدارك خود رامربوطه و در محل تعیین شده به صورت اینترنتی ارسال 

  .شد درهر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند آزمون حذف خواهند دهند، ارائه نادرست اطالعات ای و کنند
یكی  ،نامرم ثبتفمحل امتحان ردیف  داوطلب باید درشود. برگزار می 5اعالم شده در جدول شماره  در شهرهایها آزمون کلیه رشته -2-10

باشد و هیچ می محل آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصیل د.کناز شهرهای فوق را بعنوان محل حوزه امتحانی جهت شرکت در آزمون انتخاب 
  ارتباطی به محل تحصیل ندارد.

 حوزه امتحانی تغییر نخواهد كرد.، به هیچ عنوان محل ویرایشو  ثبت نامپس از پایان بسیار مهم: 
دقت  ،ارسال مدارك وبایست فرم ثبت نام را تكمیل نماید. الزم است به هنگام تكمیل فرم ثبت نام یارشد م یداوطلب آزمون کارشناس -2-11

 ادن دکمه ثبتدز فشار الزم بعمل آید. پس از تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك بصورت همزمان )در محل تعیین شده( و بالفاصله پس ا
صدور کد  نام و گرفتن تأییدیهشود. داوطلب موظف است پس از تكمیل مراحل ثبتتوسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادرمی نهایی

انتهای ارك ارسالی در )تصویر کلیه مداز فرم ثبت نام را  برای مراحل بعدی آزمون  نزد خود محفوظ نگه دارد. نهایی نسخه چاپ شدهرهگیری، 
 فرم ثبت نام درج شده است. برای اطمینان از ارسال مدارك به این تصاویر دقت شود(

فراموشی کد  "زینه در هر زمانی پس از ثبت نام، )حتی موقع اعالم نتایج نهایی( درصورت فراموشی کد رهگیری، با انتخاب گ -1تذكر مهم: 
زم در اعالم صحیح یل مندرج در فرم ثبت نام داوطلب، ارسال خواهد شد. لذا دقت الاین کد به شماره تلفن همراه و یا آدرس ایم "رهگیری 

  شماره تلفن همراه و یا آدرس ایمیل بعمل آید.

 
 
هوی در درج این سبا توجه به اهمیت درست بودن شماره کد ملی، تلفن همراه، آدرس پست الكترونیكی داوطلب، در صورت هرگونه اشتباه  -2
ره شناسنامه، کد ملی اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش، داوطلب درخواست خود را که حاوی نام و نام خانوادگی، نام آزمون، شما مورد پس از 3

 ارسال تیسا یبانیشتپ یبنددسته بهجدید و قبلی، شماره تلفن همراه جدید و قبلی، آدرس ایمیل جدید و قبلی مندرج در فرم ثبت نام باشد، 
  .دینما

ب ذكر است دریافت كدرهگیری به منزله ثبت نام اولیه و ارسال اطالعات و تصویر مدارك اسکن شده از سوی داوطلالزم به 
  شود.باشد و به هیچ عنوان مجوزی جهت شركت در جلسه آزمون و یا تایید اطالعات یا مدارك ارسالی وی محسوب نمیمی
کیف، ساك ه، هرگونه یادداشت و برگ وسایل الكترونیكی، پیجر،،مشخص شده( یرشته 2 حساب)بجز آوردن تلفن همراه، ماشین****-2-12
  باشد.... در جلسه آزمون ممنوع می و
ایی آزمون( فقط تا کلیه مدارك آزمون سال جاری کلیه داوطلبان )فرم ثبت نام، کارنامه علمی، فرم انتخاب رشته محل، کارنامه نه -2-13

  در سامانه مرکز سنجش قابل دسترس خواهد بود.زمان ثبت نام آزمون سال آینده 
 
 فرآیند بعد از آزمون : -3
 علمی خود به منظور آگاهی داوطلب از وضعیتمحل تحصیل، پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده پیش از انتخاب رشته -3-1

 گیرد.  حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می یعلمکارنامه 
، داوطلب مجاز به انتخاب رشته محل تحصیل خواهد شد. لذا داوطلب مجاز حدنصاب الزمبراساس نمره اکتسابی درصورت کسب  -3-2

محل در مهلت تعیین شده به محل تحصیل خود اقدام نماید. بدیهی است عدم انتخاب رشتهبایست در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشتهمی
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اند، اقدامی یلی از این مرحله جا ماندههر دل به و یا ننموده ده و متعاقباً برای این افراد که مجاز شده و اقدامیمنزله انصراف از این مرحله بو
 میسر نخواهد بود. 

تغییر  ،انتقال هر گونه یعلوم پزشك یریزعالی برنامهیارشد ناپیوسته مصوب شورا یکارشناس دوره ینامه آموزشبر اساس آئین -3-3
هی کامل و شود با آگایبه داوطلبان توصیه م. باشدارشد ناپیوسته ممنوع می یدوره كارشناسمحل تحصیل در  یجابجای یارشته و 

ش، به هیچ عنوان رشته لذا پس از پذیر محل تحصیل نمایند.رشته متعاقباً  و یامتحان رشتهو عالقه اقدام به انتخاب  یبر اساس شرایط شخص
 نخواهد یافت.محل پذیرفته شده، تغییر 

ع.پ.  پردازشهریهژه های ویع.پ اصفهان مجزا از رشته محل پرستاری مراقبت رایگانهای ویژه محل پرستاری مراقبت)به عنوان مثال رشته 
 رایگان ع.پ. اصفهان بوده و قابل تغییر نخواهد یود( پرستاری داخلی جراحیاصفهان و همچنین مجزا از رشته محل 

، توسط دانشگاه یعلوم پزشك یریزعالی برنامهقوانین مربوط به جابجایی، انتقال و میهمانی براساس مصوبات شورای ،پس از پذیرش***
 شود.  یاز طریق این مرکز خوددار یپذیرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پیگیر

و به  گیردیمدر فرم ثبت نام درج شده انجام  که توسط داوطلب یبر اساس اطالعاتصرفا  ،آزمون و کارنامهصدور کارت شرکت در -3-4
رکز سنجش آموزش داوطلب، توسط م یتائید شرایط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سو یمنزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معن

 باشد. ینم یپزشك
، نوع سهمیه، نامر اطالعات مندرج در فرم ثبت)برگزاری،پذیرش نهایی،حین تحصیل( در صورت مشاهده مغایرت د هر مرحله از آزمون در

، محل تعیین شده مرتبط در مدارك و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یا ناقص و یا ناخوانا بودن مدارك یا ارسال اسكن مدرك غیر
 (.و تحصیل شپذیر ،)از جمله حذف داوطلب از روند سنجش توسط مرکز سنجش آموزش پزشكی اقدام الزم بعمل خواهد آمد

حروم شدن فرد در مبر عالوه در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل و یا ارائه اطالعات نادرست  تقلب و تخلفهر نوع در صورت محرز شدن 
 د.گیری معرفی خواهد شهر مرحله از تحصیل، متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع تصمیم

راکز پذیرنده مها و تواند کلیه دانشگاهمحل تحصیل میداوطلب درصورت کسب نمره حدنصاب و مجاز شدن، به هنگام انتخاب رشته -3-5
ترتیب عالقه،  به (دارند رشیپذ محل رشته 100 از شیب که ییهامجموعه ای رشته یبرا محل رشته 100)حداکثر دانشجو در آن رشته را 
 شود. محلی که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته میتخاب نماید و در اولین رشتهشرایط فردی و اولویت ان

رشته  3و از گروه  1تواند از گروه یك مجموعه علوم آزمایشگاهی بعنوان مثال: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی می
تواند رشته یآزمون شرکت نماید. در صورت مجاز بودن در هریك، م مهندسی پزشكی )بیوالكتریك( را انتخاب و بصورت مجزا در هر دو

 های رشته مجاز را به هر ترتیبی که تمایل دارد، انتخاب نماید. محل
 یرییتغ ، متعاقبا  پردازهیشهر محلرشته ای گانیرا محلرشتهاعم از  یدر هر دانشگاه یینها رشیپس از  پذ شودیمتاكید **
 انجام نخواهد شد. ،یبعد یهاتیاواو در نمره كسب صورت در یحت رشیمحل پذ رشتهدر 
ه گذرندان یك دوره پذیرفته شدگان این رشته در حین تحصیل ملزم ب دقت نمایندمتقاضیان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها  -3-6

 باشند.کارآموزی تابستانی به مدت شش هفته بصورت عملی در یكی از مراکز تحقیقاتی مراکز بهداشت در جنوب کشور می
ن دروس دوره به عنوا یواحد درس یمربوطه، ملزم به گذراندن تعداد یممكن است پذیرفته شدگان بنا به تشخیص گروه تخصص-3-7

 باشند. ییا پیش نیاز قبل از دوره اصل یجبران
اه در اختیار دانشجو بر اساس امكانات موجود خوابگو  ندارند اسكان و تامین خوابگاهتعهدی در قبال کشور  یعلوم پزشك یهادانشگاه-3-8

 هیپا علوم آموزش یراشو رخانهیدبدهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کنند. یقرار م
 و. اشتدنخواهد  یدر مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچگونه مسئولیت یمرکز سنجش آموزش پزشكتخصصی و  و بهداشت ،یپزشك

  .باشدینم ریپذامكان الذکر،فوق 3-3 بند اساس بر خوابگاه، ارائه عدم لیدل به رشیپذ تیاولو ییابجاج بر یمبن یبعد یهادرخواست
شته در -3-9 شجو که هاییمحل ر شترك صورت به دان شگاه دو بین م شجوی شده پذیرفته فرد شود،می پذیرش دان شگاه دان  دان

 میان نامهتفاهم براساس را خود پژوهشی یا آموزشی دوره از قسمتی یا تمام تا باشد داشته آمادگی باید دانشجو كنیل بود، مبداءخواهد

گاه  و در خصددوص صدددور مدرك در مورد نام دانشدد یحق چیمع هذا ه .بگذراند میكنند، تعیین دانشددگاهها که محل هر در دانشددگاهها
  .گرددینم جادیداوطلب ا یبرا لیانتخاب محل تحص نیهمچن

   شود.تعیین می رندهیدر هر رشته توسط گروههای آموزشی دانشگاه پذ مختلف های گرایش -3-10

شگاه -3-11 ستور ایران، بقیه اهللپذیرش در دان ستیتو پا شامل: ارتش، ان شاهد، ها یا مراکز  شگاه  شگاه تربیت مدرس، دان شگاه آزاد، دان ، دان
از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله  سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، موسسه سرم سازی رازی

توانند جهت اطالع بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز )و یا سایت خدمات و امكانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن موسسه بوده و داوطلبان می
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نخواهد  موسسات نیا خاص طیشرادر خصوص مربوطه( مراجعه فرمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیچگونه مسئولیتی 
  داشت.

شماره  -3-12 ست 8جدول  شته محل اولیه مربوط به لی شگاههای ر صورت اعالممیهای پذیرنده دان ست در  شد. بدیهی ا مراجع ذیربط  با
 .شد رسانی خواهدها، مراتب از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی اطالعمبنی بر ایجاد تغییر در هر یك از رشته محل

 
 فرآیند اعالم نتایج نهایی: -4
 یینها جیتانقسمت  در دهد، انجام لرشته مح انتخاب یسامانه مرکز سنجش آموزش پزشك قیزمان مقرر و از طر درداوطلبی که  -4-1
اش های انتخابیمحل و در نهایت کارنامه نهایی که نشاندهنده وضعیت داوطلب در هریك از رشته .نمود خواهدخود را مشاهده  رشیپذ جهینت

 شود.بولی باشد،پذیرفته می، ظرفیت و نوع سهمیه، در اولین اولویت انتخابی که حائز نمره قرتبه نماید. که بر طبق نمره،باشد دریافت میمی

 
 
جش و گیری در این خصوص توسط شورای سنتصمیم .باشدیم نامشخص ضوابط آنو  تیظرف لیتكم مرحله یاجرا عدم ای اجرا -4-2

 خواهد بود. یینها جینتا اعالم از پسآموزش پذیرش دانشجو و مراجع ذیربط، 
در  یعهدتها، هیچگونه ماندن ظرفیت دانشگاه یدر صورت عدم ثبت نام تعدادی از پذیرفته شدگان و خالمرکز سنجش آموزش پزشكی 

 .نخواهد داشت عدم وجود مرحله تكمیل ظرفیتیا باقیمانده  یهاظرفیت ینیگزیجا عدمیا  یجایگزینخصوص 
به سامانه مرکز ، فقط از کلیه مراحل جهت اطالع ،یینها جیاز اعالم نتا پسوده و نم یدر این رابطه خوددار یاز هرگونه پیگیربنابراین  

  .شودمراجعه  یسنجش آموزش پزشك
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 ها()كلیه رشته 2140 برنامه زمان بندی اجرای آزمون كارشناسی ارشد سال -ی 
 

 http:// sanjeshp.ir آدرس سایت مركز سنجش آموزش پزشکی  : 

 .خواهد شد یع رساناطال اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشكی،فقط از طریق پایگاه  به صورت اطالعیه  ، مراتبزیرزمانی در برنامه در صورت هرگونه تغییر  -1

 .زمان بندی، پاسخ داده نخواهد شد از هرگونه تماس یا مراجعه جهت اطالع

 .)بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود( گیردمی به بعد در سامانه قرارعصر  18ساعت از موارد  اطالعیه ها وسایر کلیه -2

 تاریخ موارد

 5/6/401 مدارك مورد پذیرش –منابع آزمون  

 5/6/401 زمان ثبت نام -دروس ضرایب – 1اطالعیه 

 26/10/401 اعالم ثبت نام  -2اطالعیه 

 4/11/401 قرارگیری دفترچه راهنمای ثبت نام در سامانه سنجش

 13/11/401 تیلغا 4/11/401 ( است ریپذ امكان شیرایو)همزمان  ینترنتیثبت نام آزمون و ارسال مدارك فقط بصورت ا

 توسط داوطلبان  ثبت نامیح اطالعات یش و تصحیرایو

 انتخاب گزینه سهمیه بومی در فرم ثبت نام  -ارسال مدارك مورد نیاز سهمیه بومی
 9/12/401لغایت  6/12/401

 5م  آزمون  بند )بعد از ثبت نا sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه  ی سهمیهمتقاضداوطلبان  ثبت نام 

 و اخذ کد رهگیری(
 9/12/401 تیلغا 6/12/401

 نامه استعداد درخشان  نییاستفاده از آ طیواجد شرا انیمراجعه متقاض زمان

اه هماهنگ در خصوص حضوری یا غیر حضوری با دانشگ – لیدانشگاه محل تحص به)با آزمون و بدون آزمون( 

 شود

 30/1/402لغایت  26/1/402

 23/2/402 (شد نخواهددرج  هیاطالع نیا ،از مراجع  دیجداعالم موارد  عدمه ) در صورت یاطالع

 30/2/402 اطالعیه موارد مربوط به برگزاری آزمون آزمون 

 معدل حیتصح

 ر اطالعات مربوط به آزمونیبرگه راهنما و سا -ع کارت ورود به جلسه آزمونیتوز
 3/3/402لغایت  31/2/402

 4/3/401و  5 شنبه و جمعه(5 یصبح و عصر روزها یهانوبت یآزمون )ط یبرگزار

 نامه استعداد درخشان  نییاستفاده از آ طیشرا نیواجد یمهلت ارسال اسام

 یبه مرکز سنجش آموزش پزشك لی)با آزمون وبدون آزمون(توسط دانشگاه محل تحص
 22/3/402لغایت  17/3/402

  هیاول دیاعالم کل
 در انتهای دفترچه سوال آزمون، اعالم خواهد شد

 ینترنتیمهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت ا

  یینها دیاعالم کل

 خیبه تار آزمون به مربوط موارد هیاطالع در

 شد  خواهد اعالم ،30/2/402

 قرارگیری دفترچه انتخاب رشته محل در سامانه - یعلم کارنامهاعالم 

 با آزمون و بدون آزمون( درخشان استعداد هیسهم و مجاز داوطلبان هی)کل انتخاب رشته محل

 دانشگاه شاهد  انیمتقاض یاعالم اسام

 دانشگاه  انیمرحله دوم متقاض یبرگزار

 یینها کارنامه – شدگان رفتهیپذ یینها یاعالم اسام
 محل رشته انتخاب دفترچهدر  اعالم

 دانشگاهها در شدگان رفتهیثبت نام پذ
 

حوزه آزمون امكانپذیر  گونه تصحیح اطالعات مندرج در فرم ثبت نام، تغییر رشته امتحانی و تغییراتمام زمان ثبت نام و ویرایش، هرپس از  -1تذکر: 

 باشد.نمی
ردی اعالم گردد، لذا الذکر مواز زمانبندی فوقد و یا خارج شودر هر اطالعیه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است سایر موارد نیز درج -2       

مربوطه مراجعه نموده و  (به سایت1402ماه آبان  پایانلغایت  30/10/1401از) نیز هر هفته ،های اعالم شدهتاریخ عالوه برباشند داوطلبان ملزم می

 کلیه مطالب را مطالعه نمایند . 

  مركز سنجش آموزش پزشکی
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  2140اینترنتی آزمون كارشناسی ارشد سالنمونه فرم ثبت نام 
 ماه آبان پایانتا  1401ماه سال دی  از را پزشكی آموزش سنجش مرکز های اطالعیه همچنین و  دفترچه راهنمای ثبت نام -1اینجانب متعهد میگردم 

در صورت  و  مینمابندهای مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكمیل  -2 به دقت مطالعه نمایم.سال آینده، 

مدارك )حتی اسكن ناخوانا(، مسئولیت آنها به عهده اینجانب خواهد بود و در صورت صادر  ارسال عدم  ،عدم صحت مندرجات ،وجود هر گونه مغایرت

ل در هر مرحله، اعتراضی نداشته و قبولی کان لم یكن تلقی یتحص ممانعت از  و آزمون در رشیپذ از پس یقبول لغو ایزمون و کارت ورود به جلسه آ شدن

 می پذیرم     میگردد. 

 ایالف:مشخصات شناسنامه

 هر گونه اشتباه در درج، پس از اتمام ویرایش تصحیح نخواهد شد  نام

پس از اتمام ویرایش تصحیح نخواهد شد هر گونه اشتباه در درج، نام خانوادگی  

 هر گونه اشتباه در درج، پس از اتمام ویرایش تصحیح نخواهد شد نام پدر

 هر گونه اشتباه در درج، پس از اتمام ویرایش تصحیح نخواهد شد - ارسال همزمان اسکن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 هر گونه اشتباه در درج، تصحیح نخواهد شد - ارسال همزمان اسکن اصل كارت ملی  )اتباع خارجی(گذرنامه  / کد ملی

  تاریخ تولد

  تاهل

  دین

  جنسیت

 : وضعیت نظام وظیفه

 تحویل مدارك مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 هوشمند كارت پایان خدمت-1
 پزشکیدایم هوشمند كارت معافیت -2
 كفالت هوشمنددایم كارت معافیت -3
 زمان صلح دایم هوشمندكارت معافیت -4
  ایثارگران دایم هوشمندكارت معافیت -5
 موارد خاص دایم هوشمندكارت معافیت -6
 و قبل از آن 1352متولدین سال -7
 پرسنل پایور شاغل در نیروهای مسلح-8
 هولوگرام دار بدون غیبت مشمول دارای برگه معافیت موقت-9
 وظیفه فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی )بدون غیبت(كاركنان -10
 دارای دفترچه آماده به خدمت-11
 دارای گواهی مشمول متعهد خدمت-12
 29/12/401دانشجوی ترم آخر حداكثر تا تاریخ -13
 31/6/1402دانشجوی ترم آخر حداكثر تا تاریخ  -14
 طلبه-15
 پایان می یابد 31/6/1402كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریخ -16
 پایان می یابد 30/11/401كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریخ -17
 دانشجوی انصرافی-18
 سرباز وظیفه در حال خدمت-19
  کسالهیرصت ف-20
 خرید خدمت-21
 معافیت چند برادر-22
 های اولمعافیت رتبه-23
 معافیت پس از انجام طرح نیروی انسانی-24

  تابعیت

 در صورت خارجی بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  غیر ایرانیایرانی / دانشجوی 

 اسم كشور مربوطه تایپ شود  (تابع کشور )برای تبعه خارجی

  معلولیت
 (کم شنوا-کم بینا-معلول جسمی حرکتی  -ناشنوای مطلق-نابینای مطلق-هیچكدام ) نوع معلولیت مشخص شود :

 در صورت نیاز به منشی ارسال همزمان اسکن اصل معرفی نامه 

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی
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 بلی/ خیر داوطلب چپ دست
 

 آدرس و مشخصات تماسب:

  استان

  شهر

(آدرس پستی دقیق )منطقه، کوچه و پالك   

  کد پستی

 م شود.()در هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش اعاللزوما  شماره پاسخگو باشد.  تلفن ثابت

 تلفن همراه
افت لزوما  شماره پاسخگو باشد.تا در صورت نیاز به ارسال پیامک از مركز سنجش آموزش پزشکی ، دری

در هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش اعالم شود.  كننده پیام باشد.  

  پست الكترونیكی
........ @  .......   

لب به این آدرس بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدركی توسط داوط
.مركز سنجش ، از طریق این ایمیل قابل قبول خواهد بود    

 

 ایمشخصات سهمیه:ج

 نوع سهمیه
 

 1-آزاد               2-رزمندگان و ایثارگران 25%                      3- رزمندگان و ایثارگران %5:
:باشد های زیر میسهمیه فوق شامل زیر مجموعه 3هر یک از    

بومی مناطق محروم-1-1     
در رشته های این دانشگاه( ارتش )پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل- 2-1     
اه(بقیة اهلل)پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته های این دانشگ -3-1     
استعداد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفیت( -4-1     
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفیت( -5-1     

 / ایثارگران   اننوع سهمیه رزمندگ
 
مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه حویل مدارك ت

 محل قبولی
 

 شامل:   %25رزمندگان و ایثارگران -1
 12گیری با کدره- %80با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجی و ا-1

 رقمی
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %80با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 نجامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگرا -با کد ملی - %70با حد نصاب -شهیدفرزند  -3
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  همسر شهید-4
 ایثارگران جامعه هدف بنیاد شهید و امور -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25جانباز -5
 یثارگرانجامعه هدف بنیاد شهید و امور ا -با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -6
 امور ایثارگران وجامعه هدف بنیاد شهید  -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25فرزند جانباز -7
 نامور ایثارگرا جامعه هدف بنیاد شهید و -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

 نجامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگرا -با کد ملی - %70با حد نصاب  همسر آزاده-10
 رانجامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگ -با کد ملی - %70با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 رگرانجامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثا -با کد ملی -%70با حد نصاب  االثرجاویدهمسر -12
 یثارگرانجامعه هدف بنیاد شهید و امور ا -با کد ملی - %70با حد نصاب  االثرجاویدفرزند - 13
 رقمی 12با کدرهگیری - %80با حد نصاب - جبهه مقاومترزمندگان  -14
 
 شامل:  %5رزمندگان و ایثارگران -2
با  - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجی و ا همسر-1

 رقمی 12کدرهگیری
کدرهگیری  با - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجی و ا فرزند-2

 رقمی 12
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند-4
 امور ایثارگران جامعه هدف بنیاد شهید و - با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5
 مور ایثارگراناد شهید و جامعه هدف بنیا -با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-6
 یثارگرانجامعه هدف بنیاد شهید و امور ا -با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7

ارگان مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران )مخصوص 
 رزمندگان و ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند.

 روی مقاومت بسیج نی-4سپاه پاسداران        -3ارتش            -2ستاد کل نیروهای مسلح            -1

 کشاورزی جهادگران جهاد-7ناجا              -6وزارت دفاع                               -5
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همسر و  و )مخصوص رزمندگان، ایثارگران کد ایثارگر
 اشند.(داوطلبانه در جبهه برای حضور فرزند آنان که دا

 روی مقاومت بسیج نی-4سپاه پاسداران                    -3ارتش      -2ستاد کل نیروهای مسلح      -1

 جهادگران جهاد کشاورزی -7ناجا         -6وزارت دفاع                          -5

  نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

 در صورتیكه فاقد کد ملی باشد، عدد صفر وارد شود کدملی خود فرد رزمنده 

  شماره شناسنامه فرد رزمنده

 برای جامعه هدف بنیاد شهید عدد صفر وارد شود درصد جانبازی /مدت آزادگی /مدت رزمندگی

 مقطع مشخص شود -سهمیه قبال استفاده شده قید شوددر صورتیکه از این   هاوندر سایر آزمیا ایثارگران  دگاناستفاده از سهمیه رزمن

 در مقطع
 كارشناسی ارشد/ دكتری /پیوسته/كارشناسی ناپیوسته آزمون سراسری/ كاردانی/ كارشناسی

 عمومی/ دكتری تخصصی/ متخصص/سایر

 نوع دانشگاه کارشناسی ارشد)قبولی با سهمیه رزمندگی(
 پرداز(وزارت بهداشت)رایگان،شهریهكارشناسی ارشد: 

انشگاه ها و مراکز آموزشی، دکلیه دانشگاه شاملپرداز سازمان سنجش كشور )رایگان، شهریه -
 آزاداسالمی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و...(

–مناطق محروم  سهمیه بومیاز  استفاده متقاضی  
 انتخاب شوداستان  2استان یا  1در صورت انتخاب گزینه بله، بایستی  -بلی/ خیر       

 فعال خواهد شد 6/12/401این  قسمت در تاریخ  

)واجد شرایط استفاده از 1استان بومی منطقه محروم 
 ( اجباری1سهمیه بومی سهمیه منطقه محروم 

 فعال خواهد شد 6/12/401این  قسمت در تاریخ انتخاب استان 

)واجد شرایط استفاده از 2استان بومی منطقه محروم 
 ( اختیاری2سهمیه منطقه محروم سهمیه بومی 

 فعال خواهد شد 6/12/401این  قسمت در تاریخ     انتخاب استان

اهلل بقیه  .پ .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
 (  عضو رسمی نیروهای مسلحداوطلب خودش )نه اقوام( و)

در  ثبت نام به همراه ارسال مدارك 1401ارائه حکم كارگزینی صادر شده در سال  -  بلی/خیر
  سامانه

 تحویل مدارك مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ح(نیروهای مسلویژه نوع سازمان )
 برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه اهلل و ارتش  

 باشد()خود داوطلب باید جزء نیروهای مسلح

 وزارت دفاع-1
 سپاه-2
 ارتش-3
 نیروی انتظامی-4

ارتش )ویژه .پ .دانشگاه عمتقاضی ادامه تحصیل در 
عضو رسمی داوطلب خودش )نه اقوام(  -پرسنل پایور ارتش

 ( نیروهای مسلح

در  ثبت نام به همراه ارسال مدارك 1401ارائه حکم كارگزینی صادر شده در سال  -  بلی/خیر
 سامانه

 تحویل مدارك مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

 

 امتحانی و حوزه امتحانی ، رشتهمشخصات آموزشید: 

 :وضعیت تحصیلی
 - 31/6/1402تا  سال آخر – 29/12/401ترم آخر تا  -  التحصیلفارغ

 فارغ التحصیل نخواهم شد 31/6/402دانشجوی کارشناسی ارشد که تا 

 31/6/402نوع دانشگاه کارشناسی ارشد )دانشجو که تا 
 شودالتحصیل نمیفارغ

 پردازشهریه )رایگان، سازمان سنجش كشور - (پردازوزارت بهداشت)رایگان،شهریه
  لمی کاربردی و...(ها و مراکز آموزشی، دانشگاه آزاداسالمی، پیام نور، جامع عکلیه دانشگاه شامل

  مخصوص دانشجویان ترم آخر تعداد واحدهای گذرانده

 دفترچه 2شماره از جدول  - 4، 3، 2، 1انتخاب یکی از نوبتهای  رشته اولامتحانی  نوبت

 دفترچه  1از جدول شماره  1 نام رشته امتحانی

 دفترچه 2از جدول شماره - 4، 3، 2، 1انتخاب یکی از نوبتهای  رشته دومامتحانی  نوبت

 دفترچه 1از جدول شماره  2 نام رشته امتحانی

 دفترچه 5از جدول شماره  حوزه امتحانی

شرکت  وزارت بهداشتکارشناسی ارشد سال قبل آزمون آیا در 
 نموده اید؟

 بله /خیر

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 ریور/تکمیل ظرفیتشه -شهریه پرداز /رایگان  نوع پذیرش سال قبل در صورت قبولی

 بلی/خیر شده ام یلغو قبول رش،یپس از پذ
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 : یلغو قبول لیدل

 معدل رتیمغا-1
 ثبت نام یدفترچه راهنما 1با جدول شماره  یلیمدرك تحص رتیمغا-2
 اعالم شده در جدول یرشته ها یبرا یبا مدرك كارشناس ینیل سابقه كار بالسا 3-2

 دفترچه 1شماره 
 در زمان مقرر لیعدم فراغت از تحص-4
 تقلب و تخلف تهیكم یرا-5
 مسلح یروهایعدم احراز شرط ن-6
 استعداد درخشان یمجاز برا ریغ-7

 دفترچه 1بر اساس جدول شماره مجاز  تحصیلی قبلیمقطع 

 راهنما

 مقطع كارشناسی قید شود.
ی( در صورتیکه برای رشته ای مقاطع باالتر قابل قبول است) مانند رشته آموزش پزشک

 مقطع مد نظر مجاز، قید شود

 بر اساس جدول شماره یك) مجازمقطع قبلی  رشته تحصیلی

 استدرج شده 3جدول شماره قطع درمرشته/ -(دفترچه راهنما
 تحویل مدارك مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

  صحیحقسمت  –معدل کل مقطع قبلی 

 -12داوطلب ایرانی : حداقل 
 معدل واحدهای گذرانده كارشناسی پیوسته-الف : دانشجوی سال آخر

 وره كاردانیدكارشناسی نا پیوسته معدل واحدهای گذرانده و معدل -ب                        

  : اعشارقسمت  –معدل کل مقطع قبلی 

  : صحیحقسمت  - کاردانیمعدل کل مقطع 

  : اعشارقسمت  - کاردانیعدل کل مقطع م

 بر اساس جدول شماره یك مجازرشته تحصیلی)مقطع قبلی( 

 () در صورتیكه مدرك تحصیلی دیگری دارید.-  1راهنمادفترچه 
 3از جدول شماره قبلی محل تحصیل دانشگاه انتخاب

 (دانشگاه محل تحصیل)مقطع قبلینوع 

 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -1
 مراكز آموزشیها و سایر دانشگاه -2
 مركز آموزشی علمی كاربردی -3
 موسسه غیر انتفاعی -4
 دانشگاه آزاد اسالمی -5
 دانشگاه پیام نور -6

 4از جدول شماره  -های محل تحصیل دانشگاه (دانشگاه محل تحصیل)مقطع قبلینام 

  تاریخ شروع به تحصیل مقطع قبلی

  تاریخ فراعت از تحصیل مقطع قبلی

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

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

 ؟ آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید
های علوم ها و دانشكده)مخصوص دانش آموختگان دانشگاه

 پزشكی(
 بله /خیر

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %10با آزمون --1
  %10بدون آزمون -2

 قبول/ مردود  نتیجه استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال گذشته

 دانشگاه محل قبولی و نوع پذیرش )رایگان، شهریه پرداز(  -در صورت پذیرش

 

 هن: اطالعات كد رهگیری و ثبت نام

 کد 16 رقمی - در تمام مراحل فقط با این کد میتوان وارد سامانه شد.  کد رهگیری

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام

زمان  آخرین تغییرات در فرم ثبت اعمال شده و ،با هر بار ویرایش اطالعات
   .شوددر ابتدای فرم ثبت نام درج می انجام ویرایش
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: جداولبخش دوم   

 آزمون یها رشته به مربوط بیضرا و یامتحان دروس رش،یمدارك مورد پذ -1جدول شماره 

 1402مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  -1جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

رد
 یف

 مربوطهدروس امتحانی و ضرایب  مدارك تحصیلی مورد پذیرش رشته امتحانی

 آمار زیستی  .1

سی شنا ضی؛  کلیه کار سی آمار؛ ریا شنا شكی؛ کار های علوم پز
کامپیوتری؛ دکتری عمومی گروه پزشدددكی دکترای  و*علوم 

های مهندسدددی برق، ای دامپزشدددكی، مجموعه رشدددته حرفه
 مهندسی صنایع، مهندسی مكانیك ؛ مهندسی کامپیوتر

روشهای (، 3(، آمارریاضی واحتمال)1ریاضی عمومی)
آماری )شددامل طرح آزمایش ها، رگرسددیون، نمونه 

 (3(، زبان عمومی)3گیری، آمارناپارامتری( )

2.  
آموزش بهداشت و 
 ارتقاء سالمت

کارشددناسددی بهداشددت عمومی؛ پرسددتاری؛ مامایی؛ مهندسددی 
بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مدیریت خدمات 
بهداشددتی درمانی؛ هوشددبری؛ مشدداوره؛ مردم شددناسددی؛ علوم 
اجتماعی؛ علوم تربیتی؛ روانشدددناسدددی؛ تكنولوژی اتاق عمل؛ 
 فناوری اطالعات سالمت )مدارك پزشكی(؛ مطالعات ارتباطی و

 ی اطالعات فناور

تقدداء سددددالمددت ) بهددداشددددت و ار موزش  (؛ 3آ
(؛ جامعه 2(؛ بهداشددت عمومی )5/1روانشددناسددی)

 ( 3(؛ زبان عمومی )5/1شناسی )

 کارشناسی رشته هوشبری آموزش هوشبری  .3

(؛ 3(؛ اصول و روش های  بیهوشی )2فیزیولوژی )
 (؛ داروشناسی 2های همراه )بیهوشی و بیماری

(؛ 1مراقبت های ویژه )(؛ 2اختصاصی هوشبری )
 (3(؛ زبان عمومی)2مبانی آموزش پزشكی )

 اپیدمیولوژی  .4
شناسی؛  کلیه کارشناسی های علوم پزشكی؛ کارشناسی انگل 

تر؛ آمار)کلیه گرایش ها(؛ مهندسدددی تكنولوژی نرم افزار کامپیو
 دکترای عمومی پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی و دامپزشكی 

ستی)5/2)مبانی اپیدمیولوژی   (؛2(؛ مقدمات آمار زی
(؛ اپیدمیولوژی بیماریها 5/1اصددطالحات پزشددكی )

 (3(؛ زبان عمومی)2(؛  بهداشت عمومی )2)

5.  
ارتوز و پروتز 

)اعضای مصنوعی و 
 وسایل كمکی(

 کارشناسی ارتوز و پروتز )اعضای مصنوعی و وسایل کمكی(
 ؛(2(؛ کینزیولوژی و بیومكددانیددك )4ارتزوپروتز )

 (3(؛ زبان عمومی)2؛ ارتوپدی)(2و ارزیابی)معاینه 

 اقتصاد بهداشت  .6

صاد؛ علوم  شكی؛ اقت شته های گروه پز سی در یكی از ر شنا کار
هداشدددتی درمانی؛  اقتصدددادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات ب

سی؛ علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛  شنا حسابداری؛ جامعه 
؛ و دکترای حرفه ای دامپزشكی *دکترای عمومی گروه پزشكی

سازی  شد )دارو سی ار شنا سی و کار شنا صنایع؛ کار سی  مهند
 خارج از کشور( 

؛ (3(؛ اقتصاد سالمت)2(؛ اقتصاد کالن)2اقتصاد خرد)
(؛ 3سدددازمان و مدیریت خدمات بهداشدددتی درمانی)

 (3(؛ زبان عمومی)3ریاضی و آمار حیاتی )

 ارگونومی  .7

دکتری عمومی پزشكی؛ کارشناسی رشته های بهداشت حرفه 
 کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسددی صددنایع؛ ای؛

صنعتی؛  صنعتی؛ مدیریت  سی فناوری اطالعات؛ طراحی  مهند
شی  شه ک سی تكنولوژی طراحی و نق سی مكانیك؛ مهند مهند
صنعتی؛ روانشناسی؛ ایمنی صنعتی؛ فیزیك؛ مهندسی پزشكی؛ 
ا پرستاری؛ هوشبری؛ تكنولوژی اتاق عمل؛ مهندسی کامپیوتر ب

 گرایشهای نرم افزار، سخت افزار و فناوری اطالعات

مدداکرو  ارزیددابی، هددای کلیددات ارگونومی )روش
و  محیطی ارگونومی شناختی، ارگونومی ارگونومی،

سانی )4...( ) شریح و فیزیولوژی ان و  (؛ فیزیك2( ؛ ت
(؛ 1(؛ روانشددناسددی عمومی)2(؛ ریاضددی)2مكانیك)

 (3(؛ زبان عمومی)1مدیریت سازمانی)

 اكولوژی انسانی  .8

سانی، جغرافیا ) شته های اکولوژی ان سی در یكی از ر شنا با کار
گرایش انسددانی(، بهداشددت عمومی، زیسددت شددناسددی )همه 

شت خانواده و گرایش شت محیط، بهدا ست، بهدا ها(، محیط زی
شت حرفه ای، مامایی، پرستاری؛ دکتری عمومی  جمعیت، بهدا

ندانپزشدددكی(، دکتر فه ای )پزشدددكی، داروسدددازی و د ی حر
 دامپزشكی 

سانی )  (؛ دانش خانواده و جمعیت3مبانی اکولوژی ان
ستی)2) شت عمومی)2(؛ مقدمات آمار زی (؛ 1(؛ بهدا

 (3زبان عمومی)

http://sanjeshp.ir/


 وزارت بهداشت -کشورمرکز سنجش آموزش پزشکی                                1402آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

34 
 قسمت کارشناسی ارشد  -   http://sanjeshp.ir : آدرس سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی 

 1402مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  -1جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

رد
 یف

 مربوطهدروس امتحانی و ضرایب  مدارك تحصیلی مورد پذیرش رشته امتحانی

9.  
انفورماتیک 
 پزشکی

شته های  شكی؛ ر شته های علوم  پز سی ها ی ر شنا کلیه کار
؛ ریاضددی )کلیه گرایشددها ؛ مهندسددی کامپیوتر ؛ علوم کامپیوتر

پزشددكی؛ مهندسددی برق الكترونیك؛ مهندسددی فن مهندسددی 
شكی؛ دکترای عمومی  شگاهی دامپز آوری اطالعات؛ علوم آزمای

 پزشكی و دکترای عمومی دندانپزشكی

( ؛ 2اصدددول برنامه نویسدددی و سددداختمان داده ها )
( ؛ مدیریت اطالعات سالمت 2ریاضی و آمار حیاتی )

(؛ کلیات و اصددطالحات 3(؛ انفورماتیك سددالمت )3)
 (3زبان عمومی) (؛2پزشكی )

10.  
ارزیابی فناوری 

 (HTA) سالمت

کارشددناسددی در کلیه رشددته های مصددوب وزارت بهداشددت ؛ 
کارشددناسددی فنی و مهندسددی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ 
بیوشددیمی؛ فیزیك؛ شددیمی؛ زیسددت شددناسددی؛ ریاضددی؛ آمار؛ 
فه ای  یا دکتری حر دکتری عمومی پزشدددكی، داروسددددازی 

 دامپزشكی

اصول سیاستگذاری و تصمیم گیری در نظام سالمت  
ماری )2) های آ یدمیولوژی و روش 2(؛ روش  (؛ اپ

ظام سدددالمت ) عات ن (؛ اقتصددداد 2تحقیق در مطال
(؛ نظام 3سددالمت و کلیات ارزیابی فناوری سددالمت )

 ( 3(؛ زبان عمومی)3سالمت و برنامه های جاری آن )

 کارشناسی بینائی سنجی بینائی سنجی  .11

(؛ 2(؛ فیزیولوژی اپتیك)2مالی دید دوچشدددمی)آنو
یات اپتومتری) های چشدددمی)2کل ماری  (؛ 1(؛ بی

(؛ 2(؛ اپتومتری کودکان)2عدسدددی های تماسدددی)
 (3(؛ زبان عمومی)1عینك طبی )

12.  
بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

دکتری پزشكی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشكی و دکترای حرفه 
وم ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی در یكی ازرشته های عل

(؛ تغذیه، علوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
هداشدددت عمومی؛ میكروبیولوژی؛ علوم  هداشدددت محیط، ب ب

علوم ؛ آزمایشگاهی؛ مهندسی کشاورزی )گرایش صنایع غذایی(
صنایع غذایی؛  سی  شیمی و مهند شیمی )گرایش  سی  مهند

مواد غذایی(؛ بهداشددت موادغذایی با منشددا دامی؛ بهداشددت و 
؛ مهندسی تكنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد بازرسی گوشت

  غذایی

(؛ اصدول نگهداری 2میكروب شدناسدی مواد غذایی )
غذایی) غذایی)2مواد  یات 2(؛ شدددیمی مواد  (؛ کل

 (3(؛ زبان عمومی)2و ایمنی مواد غذایی )بهداشت 

13.  
بیولوژی و كنترل 
 ناقلین بیماریها

ره کارشناسی رشته های بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها )حش
شددناسددی پزشددكی و مبارزه با ناقلین(؛ زیسددت شددناسددی )کلیه 
گرایشددها(؛ گیاه پزشددكی؛ علوم زیسددتی؛ مهندسددی کشدداورزی 

ها(؛ علوم  یه گرایشددد آزمایشدددگاهی؛ علوم آزمایشدددگاهی )کل
دامپزشددكی؛ مهندسددی بهداشددت محیط ؛ بهداشددت عمومی؛ 

 بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

(؛ زیسددت شددناسددی 5حشددره شددناسددی پزشددكی)
(؛ 2(؛ سددم شددناسددی و مبارزه با بندپایان)2عمومی)

 (3(؛ زبان عمومی)1کلیات بهداشت)

14.  
پدافند غیرعامل در 

 سالمتنظام 

های علوم تغذیه؛ زیسددت شددناسددی )کلیه کارشددناسددی رشددته
وم گرایشها(؛ زیست شناسی سلولی مولكولی )کلیه گرایشها(؛ عل

شت حرفه ای؛  سی بهدا شت عمومی؛ مهند شگاهی؛ بهدا آزمای
شكی و مبارزه با  سی پز شنا شره  شت محیط؛ ح سی بهدا مهند

هاناقلین ) ناقلین بیماری نابع(؛ مهندسدددی بیولوژی و کنترل   م
محیط زیسددت؛ مدیریت خدمات بهداشددتی درمانی؛   -طبیعی

فناوری اطالعات سدددالمت؛ تكنولوژی پزشدددكی هسدددته ای؛ 
تكنولوژی پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشدددناسدددی؛ پرسدددتاری؛ 
روانشدددناسدددی بالینی؛ فوریتهای پزشدددكی؛ علوم و صدددنایع 
غذایی)کلیه گرایشددها(؛ مهندسددی کشدداورزی)کلیه گرایشددها(؛ 

؛ نابع طبیعی )کلیه گرایشها(؛ شیمی )کلیه گرایشهامهندسی م
ها(؛ شیمی )کلیه گرایشها(؛ علوم نظامی و انتظامی )کلیه گرایش

 کاردرمانی؛ مدیریت )کلیه گرایشها(؛ دکتری عمومی پزشكی

(؛ 1(؛ پرتوشددناسددی)2زیسددت شددناسددی عمومی)
شیمی) شت عمومی)1بیو صول و مبانی بهدا (؛ 2(؛ ا

(؛ زبان 1یریت سدالمت)(؛ مد1روانشدناسدی عمومی)
 (3عمومی)

 کارشناسی در کلیه رشته های مقطع کارشناسی  تاریخ علوم پزشکی  .15
(؛ اطالعات 3(؛ تاریخ علم و تمدن)3تاریخ پزشدددكی)

 (3(؛ زبان عمومی)2(؛ زبان عربی)2پزشكی)
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16.  
تکنولوژی اتاق 

 عمل
کارشددناسددی در رشددته های تكنولوژی اتاق عمل؛ پرسددتاری و 

 هوشبری

صول و  سكراب)ا سیار و ا (؛ بیماریهای 3عملكرد فرد 
(؛ تكنولوژی جراحی درجراحی 2داخلی و جراحی)

(؛ بیهوشددی واحیاء قلبی 1(؛ آناتومی)3های مختلف)
 (3(؛ زبان عمومی)1ریوی)

17.  
تکنولوژی گردش 

 خون

های پرسدتاری؛ هوشدبری و تكنولوژی اتاق کارشدناسدی رشدته
مدرك کارشددناسددی )ارائه دو سددال سددابقه کار بالینی با  عمل

 باشد(.  الزامی می

های داخلی و جراحی) ماری  تاری و بی (؛ 4پرسددد
(؛ 1(؛ فیزیولوژی)1(؛ فیزیك پزشددكی)1بیوشددیمی)

 (3(؛ زبان عمومی)1فارماکولوژی)

 ژورنالیسم پزشکی  .18

های دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کلیه رشته
، ادبیات زبان عمومیعلوم پزشكی؛ زبان عمومی )با گرایشهای 

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

مار حیاتی) یدمیولوژی و آ پایه 2اصدددول اپ (؛ دانش 
سی (؛ نگارش و مقاله نویسی به زبان های فار2رایانه)

 (3)پیشرفته(؛ زبان انگلیسی 4و انگلیسی )

 سالمت از دور  .19
کارشددناسددی رشددته های پرسددتاری، مامایی، فوریتهای پیش 
 بیمارستانی، دکتری عمومی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی

ضریب  20آمار و روش تحقیق ) (؛ مدیریت 2سوال 
(؛ سیستم های 2سوال ضریب  30اطالعات سالمت )

سددوال ضددریب  30طبقه بندی اطالعات سددالمت )
ساختمان داده ها )2 ضریب  30(؛کامپیوتر و  سوال 
 (2سوال ضریب  30(؛مدیریت سالمت )2

20.  
سالمت در حوادث 

 و بالیا

شت  سی بهدا شت عمومی؛ مهند شته های بهدا سی ر شنا کار
شت حرفه ای و ایمنی کار؛ علوم تغذیه؛  سی بهدا محیط؛ مهند
های پزشدددگی پیش  مل؛ فوریت تاق ع تاری؛ تكنولوژی ا پرسددد

خدمات بهداشددتی بیمارسددتانی؛ علوم آزمایشددگاهی؛ مدیریت 
و  درمانی؛ مامایی؛ هوشبری؛ فناوری اطالعات سالمت؛ بیولوژی

کنترل ناقلین بیماریها )حشددره شددناسددی پزشددكی و مبارزه با 
سازی( و  شكی، دارو شكی، دندانپز ناقلین(؛ دکتری عمومی )پز

 دکتری حرفه ای دامپزشكی

 و (؛ آمار زیستی 3اصول و مبانی بالیا و فوریت ها )
(؛ 1(؛ نظام سالمت ایران و جهان )2ژی )اپیدمیولو

(؛ زبان 2اصول مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )
 (3عمومی)

 

 سالمت سالمندی  .21

کارشددناسددی پرسددتاری؛ مامایی؛ آموزش بهداشددت؛ بهداشددت 
عمومی؛ مدیریت توانبخشدددی؛ مدیریت خدمات بهداشدددتی و 
 ؛درمانی؛ روانشددناسددی بالینی؛ علوم تغذیه؛ مددکاری اجتماعی

شدددنوایی سدددنجی؛ بینایی سدددنجی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی 
 وکاردرمانی

(؛ روانشددناسددی وبهداشددت 3فیزیولوژی سددالمندی)
ناسدددی)1روانی) عه شددد جام (؛ روش تحقیق و 1(؛ 

(؛ مبانی 2(؛ کلیات بهداشدددت عمومی)2آمارحیاتی)
 (3(؛ زبان عمومی)1تغذیه)

 سالمت و ترافیک  .22

ی، علوم انتظامی، کارشددناسددی کلیه رشددته های علوم پزشددك
روانشددناسددی، مهندسددی عمران، مهندسددی مكانیك، فناوری 
اطالعات و ارتباطات، مهندسی پزشكی، علوم و مهندسی محیط 

 زیست، فیزیك، مهندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسی

یدمیولوژی و ایمنی ترافیكی ها اپ  ؛(4)مصدددددومیت
شهای سی ؛(2)آمارکاربردی رو شنا  ؛(1)عمومی روان
   (3)عمومی زبان ؛(1) عمومی بهداشت

23.  
سالمت و رفاه 
 اجتماعی

 کارشناسی کلیه رشته ها

ناسدددی) عه شددد جام های  یه  مار و روش 3نظر (؛ آ
(؛ اقتصدداد خردو 2(؛ سددازمان و مدیریت )3تحقیق)

(؛ روانشدددناسدددی 3(؛ تامین و رفاه اجتماعی)2کالن)
 (3(؛ زبان عمومی)2اجتماعی)

 شناسیکارشناسی شنوایی  شنوائی شناسی  .24
(؛ شددنوایی 2آناتومی و فیزیولوژی شددنوایی وتعادل)

(؛ شددنوایی شددناسددی 4شددناسددی تشددخیصددی)
 (3(؛ زبان عمومی)2توانبخشی)
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 علوم تشریحی  .25

کارشناسی علوم تشریحی؛ بافت شناسی؛ زیست شناسی )کلیه 
گرایشددها(؛ فیزیوتراپی؛ اعضددای مصددنوعی و وسددایل کمكی؛ 

انی؛ گفتاردرمانی؛ تكنولوژی پرتودرمارتوپدی فنی؛ کاردرمانی؛ 
؛ پرستاری؛ تكنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولوژی؛ شنوایی شناسی

؛ علوم ؛ هوشددبری؛ تكنولوژی اتاق عمل؛ بینایی سددنجی مامایی
شت عمومی؛ فوریتهای پزشكی؛  آزمایشگاهی، علوم تغذیه؛ بهدا
 مهندسی پزشكی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی )کلیه گرایشها(

(؛ زیسددت 3(؛ بافت شددناسددی )4مومی)تشددریح ع
(؛ زبان 3(؛ جنین شددناسددی )2شددناسددی سددلولی)

 (3عمومی)

26.  

علوم و صنایع 
غذائی )گرایش 
كنترل كیفی و 
 بهداشتی(

 مهندسیکارشناسی علوم و صنایع غذایی)گرایشهای مختلف( ؛ 
کشدداورزی )گرایش علوم و صددنایع غذائی( ؛ مهندسددی شددیمی 

ئی(؛ م تغذیه؛ تغذیه )صنایع غذا)صنایع غذائی(؛ داروسازی؛ علو
شت  سی و تغذیه(؛ بهدا شهای فنی، مهند صنایع غذایی )گرای

مواد غذایی با منشدددا دامی؛ صدددنایع غذایی )گرایش های فنی  
های لبنی؛  غذیه(؛ تكنولوژی شدددیر و فراورده  ندسدددی و ت مه
مهندسددی تكنولوژی آرد؛ تكنولوژی صددنایع مهندسددی روغن 

 ؛ای گوشددتی؛ دکترای داروسددازیخوراکی؛ گوشددت و فراورده ه
 دامپزشكی

ئی) مواد غددذا لوژی  یو ب كرو ی مواد 2م می  ی (؛ شددد
 ( ؛ کنترل کیفی3(؛ تكنولوژی مواد غذائی )2غذائی)

 (3(؛ زبان عمومی)3مواد غذایی)

 فیزیولوژی پزشکی  .27

کارشددناسددی فیزیولوژی؛ زیسددت شددناسددی)کلیه گرایشددها(؛ 
سی شنا ستاری؛ فیزیوتراپی؛مامایی؛علوم جانور شگاهی؛ پر  آزمای

علوم دارویی؛ فارماکولوژی؛ بیوشدددیمی؛علوم تشدددریحی؛ گفتار 
نایی مانی؛ بی هداشددددت سدددنجی؛شدددنواییدر ناسدددی؛ ب شددد

ای و هوشدددبری؛ تكنولوژی اتداق عمومی؛بهدداشددددت حرفده
 فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی عمل؛

(؛ زیسددت 2(؛ آناتومی )2(؛ بیوشددیمی)4فیزیولوژی)
 (3بان عمومی)(؛ ز2شناسی سلولی مولكولی)

28.  
فناوری 

تصویربرداری 
 پزشکی

کارشددناسددی رشددته های فیزیك )کلیه گرایشددها(؛ تكنولوژی 
ته ای؛ تكنولوژی  ناسدددی؛ تكنولوژی پزشدددكی هسددد پرتوشددد
شكی )گرایش بیوالكتریك(؛ مهندسی  سی پز پرتودرمانی؛ مهند

 هسته ای؛ مهندسی پزشكی )گرایش بالینی(

یك عمومی ) یاضدددی عمومی)2فیز یك (؛ 2(؛ ر فیز
(؛ فیزیددك پرتوشدددندداسدددی 2ای و اتمی)هسدددتدده

(؛ 1(؛ تكنیكهای تصویربرداری پزشكی )2تشخیصی)
 (3(؛ زبان عمومی)1(؛ آناتومی)1فیزیولوژی)

29.  
فناوری اطالعات 

 سالمت
کلیه کارشناسی های علوم پزشكی؛ کارشناسی رشته های علوم 

 کامپیوتر؛ مهندسی کامپیوتر )نرم افزار و سخت افزار(

ناوری مت) ف عات سدددال یت اطالعات 3اطال مدیر (؛ 
(؛ بیماری شدددناسدددی و اصدددطالحات 3سدددالمت )
(؛ سددیسددتم های طبقه بندی اطالعات 2پزشددكی)
(؛ زبان 2(؛ کامپیوتر و سددداختمان داده )2سدددالمت)

 (3عمومی)

 کارشناسی کاردرمانی كاردرمانی  .30

 و اجتماعی –کاردرمانی در اختالالت ذهنی، روانی 
سمانی سی روان ؛(4)ج شكی و شنا آکو  ؛(2)روانپز

(؛ 2(؛ آناتومی و بیومكانیك)2پیشن و آنالیز فعالیت )
توانبخشدددی حرفدده ای و فعددالیددت هددای روزمره 

 (3(؛ زبان عمومی)2زندگی)

31.  
كتابداری و اطالع 
 رسانی پزشکی

دکتری عمومی پزشكی، دندانپزشكی کارشناسی کلیه رشته ها؛ 
 و داروسازی

بداری و اطالع  تا بانی ک  (؛3)رسددددانی پزشدددكیم
ندهی دانش ) ما عات )3سدددداز ناوری اطال (؛ 2(؛ ف

(، 3مدیریت منابع، مراجع و پایگاه های پزشدددكی )
مار ) یات 2روش تحقیق و آ حات و کل (؛ اصدددطال

 (3(؛ زبان عمومی)2پزشكی )
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 کارشناسی گفتار درمانی گفتار درمانی  .32

(؛ 2اختالل بلع) (؛2)اختالالت صوت و تشدید

اختالالت روانی  (؛2)اختالالت صدای گفتار

(؛ اختالل 3اختالل زبان در دوران رشد) (؛2گفتار)

 (3زبان عمومی) (؛2اکتسابی زبان)

33.  
مدیریت خدمات 
 بهداشتی درمانی

سی مدیریت با  شنا شكی و کار سی های علوم پز شنا کلیه کار
 حقوق؛ مدیریت؛گرایشددهای مختلف؛ اداره امور بیمارسددتانها؛ 

 علوم اقتصادی حسابداری؛ علوم اجتماعی؛

(؛ اصدددول و مبانی سدددازمان و 2کلیات بهداشدددت )
(؛ سددازمان و مدیریت بهداشددت و درمان 3مدیریت )

(؛ زبان 2(؛ مدیریت مالی و اقتصددداد بهداشدددت )4)
 (3عمومی)

 مددكاری اجتماعی  .34
خدمات کلیه گرایش های کارشدددناسدددی مددکاری اجتماعی؛ 

 ؛ علوم اجتماعی )گرایش خدمات اجتماعی؛ تعاون واجتماعی

 رفاه اجتماعی؛ پژوهشگری(

(؛ 1روان شددناسددی )عمومی، مرضددی، شددخصددیت( )
(؛ مبانی 2مبانی و نظریه های جامعه شدددناسدددی )

(؛ مددکاری اجتماعی )مبانی مددکاری 1توانبخشی )
(؛ 1(؛ روش تحقیق )3فردی، گروهی و جامعه ای( )

 (3زبان عمومی)

35.  
مددكاری احتماعی 
 كودك و نوجوان

 کارشناسی مددکاری اجتماعی

بانی توانبخشدددی ) مددکاری فردی ، گروهی، 1م (؛ 
جامعه ای، خانواده و اصدددول و فنون مصددداحبه و 

(؛ روانشددناسددی 1(؛ روش تحقیق و آمار )3مشدداوره )
(؛ 1(؛ سددیاسددت و رفاه اجتماعی )1عمومی و رشددد)

 (3زبان عمومی )

 توانبخشیمدیریت   .36

؛ وسایل کمكی(و کارشناسی ارتوز و پروتز )اندام های مصنوعی 
سی؛ شنا شنوایی  یی ؛ بیناگفتار درمانی فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ 

سددنجی؛ مددکاری اجتماعی؛ جامعه شددناسددی؛ علوم اجتماعی؛ 
د روانشناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت امدا

سوانح سی کودکان ادر  شنا شت عمومی؛ ؛ روان ستثنایی؛ بهدا
 كی؛ دکترای عمومی پزش پرستاری؛ علوم تربیتی؛ امداد و نجات

 (3(؛ زبان عمومی)3(؛ مدیریت )5اصول توانبخشی )

37.  

مهندسی پزشکی 
  )بیوالکتریک(

مجاز به استفاده از 
 ماشین حساب

شكی و  سی؛ علوم پایه ؛ گروههای پز سی فنی و مهند شنا کار
؛ ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازی ی حرفهاپیراپزشكی؛ دکتر

 مهندسی مدیریت اجرایی

ضیات مهندسی ) (؛ فیزیك پزشكی و مهندسی 6ریا
(؛ کنترل 6(؛ سددیگنالها و سددیسددتم ها)6پزشددكی )

های خطی ) های الكتریكی و 6سدددیسدددتم مدار (؛ 
(؛ زبددان 2(؛  فیزیولوژی و آندداتومی )6الكترونیددك)

 (3عمومی)

38.  

 مهندسی پزشکی
 )زیست مواد(

مجاز به استفاده از 
 ماشین حساب

کارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گروههای پزشكی و 
 ی حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازیاپیراپزشكی؛ دکتر

(؛ اصول زیست 4(؛ علم مواد)4ریاضیات عمومی)
؛ (2(؛ شیمی آلی)2(؛ آناتومی و فیزیولوژی)6مواد)

 (3(؛ زبان عمومی)2بیوشیمی)

39.  
بهداشت مهندسی 

حرفه ای و ایمنی 
 كار

؛ مهندسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
شت محیط؛ صنایع، مكانیك و  بهدا سی ) صنعتی؛ مهند ایمنی 

 شیمی(؛ فیزیك؛ شیمی

 (؛2ریاضدددی)(؛2(؛ فیزیك )5بهداشدددت حرفه ای )
 (3(؛ زبان عمومی)1(؛ ارگونومی)2شیمی)

40.  
 مدیریت سالمت،

ایمنی و محیط 
 (HSE) زیست

شت حرفه ای؛ شته های مهندسی بهدا سی ر شنا مهندسی  کار
بهداشددت محیط؛ مهندسددی تكنولوژی ایمنی؛ ایمنی صددنعتی؛ 

 مهندسی صنایع 

شت حرفه ای ) شت محیط)3بهدا صول 3(؛ بهدا (؛ ا
یت) (؛ اصدددول و3ایمنی) مدیر بانی  یات 2م (؛ کل

(؛ زبان 1(؛ آمار و اپیدمیولوژی)1بهداشدددت عمومی)
 (3عمومی)
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 1402مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال  -1جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

رد
 یف

 مربوطهدروس امتحانی و ضرایب  مدارك تحصیلی مورد پذیرش رشته امتحانی

41.  
میکروب شناسی 

 موادغذایی

کارشددناسددی میكروب شددناسددی؛ علوم آزمایشددگاهی؛ علوم 
 آزمایشددگاهی دامپزشددكی؛ علوم تغذیه؛ علوم وصددنایع غذایی؛

 زیسددت شددناسددی)گرایش های میكروبیولوژی؛ بیوشددیمی؛

شت مواد  شت؛ بهدا سی گو شت و بازر شیمی؛ ژنتیك(؛ بهدا بیو
 دامپزشكیداروسازی؛  غذایی؛ دکترای عمومی پزشكی؛

(؛ بیوشددیمی 1(؛ تغذیه عمومی)3باکتری شددناسددی)
(؛ 1(؛ قارچ شددناسددی)1(؛ انگل شددناسددی)1عمومی)

 (3(؛ زبان عمومی)1ویروس شناسی)

 نانوفناوری پزشکی   .42

سی  سی مهند شنا شكی و کار سی های علوم پز شنا کلیه کار
سی مواد )کلیه  شها(؛ مهند شیمی )کلیه گرای سی  پلیمر؛ مهند

ندسدددی ها(؛ مه یك ) گرایشددد یك؛ فیز محض و برق؛ بیوالكتر
کاربردی( ؛ فیزیك حالت جامد؛ شدددیمی )محض و کاربردی(؛ 

مهندسدی  شددیمی دارویی؛ زیسددت شددناسددی )کلیه گرایشددها(؛
بهداشددت محیط، مهندسددی بهداشددت حرفه ای  و ایمنی کار؛ 
مهندسددی بهداشددت حرفه ای؛ تكنولوژی پزشددكی هسددته ای؛ 

كی؛ مهندسی صنایع مهندسی صنایع شیمیایی؛ مهندسی پزش
 غذایی؛ مهندسددی کشدداورزی؛ داروسددازی؛ مهندسددی مكانیك؛
شكی و  دکتری  سازی و دندانپز شكی ؛ دارو دکتری عمومی پز
ته زیسددددت  گاهی؛ دکتری پیوسددد مایشددد فه ای علوم آز حر

 فناوری)بیوتكنولوژی(

شیمی) شیمی )2بیو سلولی 2(؛  سی  شنا ست  (؛ زی
( ؛ 2)(؛ بیوفیزیددك 1(؛ فیزیولوژی )2مولكولی )

 (3(؛ زبان عمومی)3مقدمه ای بر نانوتكنولوژی)
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 قابل توجه داوطلبان :

 شود.می ارائه برای هر مجموعه یک دفترچه سوال متشکل از مواد درسی اعالم شده با ضرایب مورد نظر هر رشته 

 مجموعه شركت نماید. آن تواند در كل آزمون رشته های در صورتی كه از نظر مدارك مورد پذیرش منعی نداشته باشد میداوطلب 

 

 مجموعه آموزش پزشکی -1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

ف
دی
ر

 

 مورد پذیرشمدارك  رشته امتحانی 

دروس امتحانی و ضرایب 
 مربوطه
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 آموزش پزشکی  .43

 اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های علوم
د پزشكی دانشگاه آزاپزشكی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم 

م اسالمی )باپرداخت شهریه(؛ دارندگان مدرك کارشناسی ارشد رشته های علو
پزشكی؛ دارندگان مدرك دکترای عمومی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی؛ 

های دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ کارشناسی تمامی رشته
لوم و برنامه ریزی آموزشی؛ عمدیریت  -علوم پزشكی؛ رشته های علوم تربیتی 

 تكنولوژی آموزشی -تربیتی 

6 2 3 0 4 

44.  
یادگیری 

الکترونیکی در 
 علوم پزشکی

دکترای عمومی پزشدددكی، دکترای عمومی داروسددددازی، دکترای عمومی 
شته شد کلیه ر سی ار شنا سی یا کار شنا شكی؛ کار شكی؛ دندانپز های علوم پز

شته شد ر سی ار شنا ست؛ های مدیریت و برنامهکار شی و محیط زی ریزی آموز
 ریزی آموزشی؛ تحقیقات آموزشی؛ کارشناسی مدیریتمدیریت آموزشی؛ برنامه

كنولوژی و کامپیوتر با گرایش نرم افزار؛ ت ITریزی آموزشی؛ کارشناسی امهو برن
 آموزشی

6 2 3 0 4 

45.  
تکنولوژی آموزشی 
 در علوم پزشکی

 

 وکارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشكی  -
 دکتری عمومی در رشته های پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی 

ه ریزی کارشناسی در رشته های تكنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنام -
 درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

شت ،  - کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های آموزش پزشكی، آموزش بهدا
ت، برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشددكی، فناوری اطالعات سددالم

سالمت و انفورماتیك  شكی، آموزش جامعه نگر در نظام  سی پز شكی، مهند پز
 سالمت و رسانه )ژورنالیسم پزشكی(

5 2 3 5 4 
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 مجموعه بهداشت محیط  -1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

ف
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ر

 

 مورد پذیرشمدارك  رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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46.  
سم  -بهداشت محیط 

 شناسی محیط

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه 
ای؛ مهندسددی محیط زیسددت؛ )کلیه گرایشددها(؛ علوم محیط 
شهای عمومی؛  سی )گرای شنا شره  شها(؛ ح ست )کلیه گرای زی

شاورزی  شاورزی(؛ ک شكی و ک  ؛ محض شیمی آفات؛ دفع –پز
ست کاربردی؛ شیمی سی زی شهای شنا  سلولی و عمومی گرای

 شناسی سم پزشكی؛ گیاه آزمایشگاهی؛ علوم مولكولی؛

3 2 2 2 2 3 

47.  
  -مهندسی بهداشت محیط 

 مدیریت پسماند

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ 
مهندسددی عمران )کلیه گرایشددها(؛ مهندسددی مكانیك )کلیه 

 گرایشها(؛ مهندسی شیمی )کلیه گرایشها(
2 2 2 2 3 3 

 مهندسی بهداشت محیط  .48

کارشددناسددی بهداشددت محیط؛ مهندسددی بهداشددت محیط؛ 
مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی  مهندسی محیط زیست؛

بهداشدددت حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بهداشدددتی 
درمانی؛ شیمی محض؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست 

 فناوری

2 2 2 2 2 3 

49.  
  -مهندسی بهداشت محیط 
بهره برداری و نگهداری از 
 تاسیسات بهداشتی شهری

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ 
مهندسدی آب و فاضدالب؛ مهندسدی آب؛ مهندسدی برق )کلیه 
 گرایشها(؛ مهندسی مكانیك )کلیه گرایشها(؛ شیمی؛ مهندسی 

 شیمی )کلیه گرایشها(؛ مهندسی عمران )کلیه گرایشها(

2 2 3 2 2 3 

50.  
 بهداشت –بهداشت محیط 
 پرتوها

شها(؛  شت محیط؛ فیزیك )تمام گرای سی مهندسی بهدا شنا کار
تكنولوژی پرتوشناسی؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای؛ تكنولوژی 

 پرتودرمانی؛ ایمنی صنعتی؛ شیمی )کلیه گرایشها(
3 2 2 2 2 3 
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 مجموعه پرستاری -1ادامه جدول شماره 

ف
دی
ر

 

 رشته امتحانی 

 مدارك مورد پذیرش
اساس رای هشتادو چهارمین جلسه شورای بر 

ریزی علوم پزشکی به تاریخ عالی برنامه
د  سال سابقه كار بالینی 2نیاز به ارائه  3/5/401

 باشد.نمی ای زیر مجموعه پرستاریهرشته

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی 
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 روان پرستاری  .51
  کارشناسی پرستاری

 
2 2 2 2 4 3 

 3 2 2 2 2 4 کارشناسی پرستاری جراحی -پرستاری داخلی   .52

 3 2 4 2 2 2 کارشناسی پرستاری پرستاری سالمت جامعه  .53

 3 2 2 2 4 2 کارشناسی پرستاری پرستاری كودكان  .54

 3 3 2 2 2 3 کارشناسی پرستاری پرستاری نظامی  .55

 3 1 2 3 3 3  ملکارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ تكنولوژی اتاق ع پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  .56

 3 3 2 2 2 3 کارشناسی پرستاری پرستاری توانبخشی  .57

 3 2 2 2 2 4 رشناسی پرستاری؛ فوریت های پزشكیکا پرستاری اورژانس  .58

 3 2 2 2 2 4 هوشبری؛ تكنولوژی اتاق عملکارشناسی پرستاری؛  پرستاری مراقبت های ویژه  .59

 3 3 3 1 1 4 کارشناسی پرستاری پرستاری سالمندی  .60

 3 3 3 1 2 3 کارشناسی پرستاری  مدیریت پرستاری  .61

 

 
 مجموعه روانشناسی -1ادامه جدول شماره  
ردی
 ف

 رشته امتحانی

 مدارك مورد پذیرش
سی  سا تذكر: توانایی برقراركردن ارتباط، مهارت ا

باشد. داشتن مورد نیاز رشته های این مجموعه می
شمی حداقل   8سالمت روانی، حدت بینایی دوچ

دهم بدون اصننالح )یا با اصننالح با عینک یا لنز 
شده و  صالح  شنوایی هنجار یا ا شتن  سی(؛ دا تما

 . باشدتوانایی برقراری ارتباط كالمی ضروری می
 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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روانشناسی   .62
 بالینی

کارشناسی کلیه رشته های روانشناسی؛ مشاوره و 
 راهنمایی

3 2 5/1 2 0 
5/
1 

3 

63.  
 2 2 5/1 1 2 کارشناسی روانشناسی )کلیه گرایشها( بهداشت روان

5/
1 

3 

روانشناسی   .64
 سالمت

 1 5/1 5/1 5/1 3 کارشناسی روانشناسی )کلیه گرایشها(
5/
1 

3 

روانشناسی   .65
بالینی كودك و 

 نوجوان

کارشناسی در رشته روانشناسی) با گرایشهای: عمومی، 
رشددد، شددخصددیت(؛ روانشددناسددی بالینی؛ روانشددناسددی 

 کودکان استثنایی 
3 2 2 5/1 0 

5/
1 

3 
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 (1مجموعه علوم آزمایشگاهی ) - 1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *
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 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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66.  
بیوشیمی 
 بالینی

شیمی؛ ویروس  سی بیو شنا شیمی؛ کار شكی؛  سی پز شنا سی؛ ایمنی  شنا
ها( علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه؛ داروسازی؛ زیست شناسی )کلیه گرایش

ست فناوری؛ علوم  سی( ؛ زی شنا ست  سی )دبیری زی شنا ست  ؛ آموزش زی
شت  شكی؛ بهدا شگاهی دامپز صنایع غذائی؛ علوم آزمای  وداروئی؛ علوم و 

 بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذایی

6 2 0 2 0 3 

67.  
زیست فن 
 آوری پزشکی

سی )کلیه  شنا ست  سی زی شنا شكی؛ کار سی های علوم پز شنا کلیه کار
علوم  مهندسدددی زیسدددت فناوری کشددداورزی؛ گرایشدددها(؛ بیوتكنولوژی؛

شگاهی؛ شگاهی دامپزشكی؛ آزمای  علوم تجربی؛ دکتری عمومی علوم آزمای
 )داروسازیکارشناسی و کارشناسی ارشد پزشكی؛ داروسازی و دامپزشكی؛ 

 خارج از کشور(

1 4 0 0 1 3 

 ژنتیک انسانی  .68

ویروس شناسی؛  کارشناسی زیست شناسی)کلیه گرایشها(؛ بیوتكنولوژی؛
شناسی؛  شناسی؛ میكروب شناسی پزشكی؛ ژنتیك؛ بیوشیمی؛ ایمنی  انگل 

ای ؛ دکتر*تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامایی؛ دکترای عمومی گروه پزشكی
 آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشكیی علوم احرفه 

1 2 5 0 0 3 

 (2مجموعه علوم آزمایشگاهی ) -1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی  ردیف

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی 
من
ای

ی
اس
شن

 

ی
یم
ش
یو
ب
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69.  
ایمنی شناسی 

 پزشکی

کارشددناسددی ایمنی شددناسددی؛ انگل شددناسددی پزشددكی؛ باکتری 
سی ) شنا ست  شیمی؛ بیوتكنولوژی؛ زی سی؛ بیو گرایش با شنا

 ژنتیك(؛ویا ؛ میكروبیولوژی؛ عمومی ملكولیو  جانوری؛ سدددلولی
 ویروس شناسی میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛

4 1 2 0 1 3 

70.  
خون شناسی 
 آزمایشگاهی

سی  شنا ست  سی؛ زی شنا شگاهی؛ ایمنی  سی علوم آزمای شنا کار
)کلیه گرایشدها غیر از علوم گیاهی(؛ ویروس شدناسدی؛ میكروب 

ژنتیك؛ زیسدددت پزشدددكی  ؛شدددناسدددی پزشدددكی؛ بیوشدددیمی
(Biomedical Science) 

2 1 1 5 0 3 

71.  
علوم انتقال 

 خون
سی )گرایش  شنا ست  شگاهی؛ زی شته علوم آزمای سی ر شنا کار

 سلولی مولكولی، ژنتیك و بیوتكنولوژی(
2 1 1 5 0 3 
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 (3مجموعه علوم آزمایشگاهی ) -1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

ف
دی
ر

 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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72.  
قارچ شناسی 

 پزشکی

کارشددناسددی علوم آزمایشددگاهی پزشددكی؛ میكروبیولوژی 
سی  شنا ست  شكی؛ زی سی، (پز شنا شهای میكروب  گرای

سددلولی و ملكولی و جانوری(؛ قارچ شددناسددی پزشددكی؛ انگل 
سی  شنا سی پزشكی؛ ویروس  شنا سی پزشكی؛ باکتری  شنا

 پزشكی؛ ایمنی شناسی پزشكی

1 5 0 0 2 1 1 3 

73.  
میکروب 
شناسی 
 پزشکی

سی   شنا سی کار شنا ست  شیمی؛ زی سی؛ بیو شنا میكروب 
ست  سلولی مولكولی(؛ زی )عمومی، میكروبیولوژی، ژنتیك و 
سلولی  سلولی مولكولی )میكروبیولوژی، ژنتیك و  سی  شنا
مولكولی(؛ علوم آزمایشدددگاهی؛  ایمنی شدددناسدددی؛ ویروس 
شددناسددی؛ انگل شددناسددی پزشددكی؛ علوم آزمایشددگاهی 

؛ دکترای حرفه *ی عمومی گروه پزشددكیادامپزشددكی؛ دکتر
 ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشكی

5 1 0 5/1 5/1 1 1 3 

74.  
ویروس 
شناسی 
 پزشکی

شناسی پزشكی؛ حشره  شناسی؛ انگل  کارشناسی میكروب 
ست  سی پزشكی )بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها(؛ زی شنا
شگاهی؛   شها به جز گیاهی(؛ علوم آزمای سی )کلیه گرای شنا
شكی؛  شگاهی دامپز سی؛  علوم آزمای شنا شیمی؛  ایمنی  بیو

فه*دکترای عمومی گروه پزشدددكی  ای علوم ؛ دکترای حر
 ی و دکترای حرفه ای دامپزشكیآزمایشگاه

1 0 1 5 2 0 2 3 

75.  
انگل شناسی 

 پزشکی

کارشناسی انگل شناسی؛ حشره شناسی پزشكی )بیولوژی و 
کنترل ناقلین بیماریها(؛ ایمنی شددناسددی پزشددكی؛ میكروب 

با گرایش ) شدناسدی؛ علوم آزمایشدگاهی؛  زیسدت شدناسدی
علوم ؛ ؛ عمومی؛ سدددلولی و مولكولی؛ میكروبیولوژی(جانوری

 آزمایشگاهی دامپزشكی

1 1 0 1 5/1 5 1 3 
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 مجموعه علوم تغذیه  -1ادامه جدول شماره 
 گروه پزشكی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی می باشد. عمومیمنظور از دکترای *

 رشته امتحانی  ردیف

 مدارك مورد پذیرش
) و به بعد(  1399-1400ورودی سال تحصیلی به پذیرفته شدگان قابل توجه: 

شماره  ستند،  شته هایی غیر از علوم تغذیه ه سی ر شنا كه دارای مدرك كار
 در صورت وجود هرگونه ابهام یانظام پزشکی و پرونده كار داده نخواهد شد. 

 .اطالعات بیشتر به سازمان نظام پزشکی مراجعه شود سوال و كسب

دروس امتحانی و 
 ضرایب مربوطه

یه
غذ
ت

ی 
یم
وش

بی
ی 
وژ
ول
زی
فی

ی 
وم
عم
ن 
زبا

 

 علوم تغذیه  .76

ی(؛ بهداشدددت موادغذایی )کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشددداء دام علوم تغذیه؛
زی علوم و مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی کشاور کارشناسی علوم و صنایع غذایی؛

ست غذایی؛ صنایع و علوم – سی زی ست عمومی؛ شنا سی زی  مولكولی سلولی شنا
 وری؛جان زیست ؛( مولكولی سلولی علوم بیوتكنولوژی، ژنتیك، بیوشیمی، گرایشهای)

 شناسی )دبیری زیست شناسی( ؛ پرستاری؛ مامایی؛ بهداشت عمومی؛ زیست آموزش

 علوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

5 2 2 3 

77.  
علوم تغذیه در 
بحران و حوادث 

 غیرمترقبه

اهی، تغذیه، علوم و صددنایع غذایی )کلیه گرایشددها(، علوم آزمایشددگکارشددناسددی علوم 
شت  سی( ؛ بهدا شنا ست  سی )دبیری زی شنا ست  سی عمومی، آموزش زی شنا ست  زی

 زیست شناسی گرایش میكروبیولوژی؛ عمومی
5 2 2 3 

78.  
علوم بهداشتی در 

 تغذیه

هداشت بغذایی؛ کارشناسی یا باالتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع 
ز جبه  عمومی؛ مامایی؛ پرسددتاری؛ داروسددازی؛ بهداشددت موادغذایی )کلیه گرایش ها

 تیك،گرایشهای بیوشیمی، ژن)(؛ زیست شناسی سلولی مولكولی گرایش با منشاء دامی
 بیوتكنولوژی، علوم سلولی مولكولی(؛ دکتری حرفه ای دامپزشكی 

5 2 2 3 

 3 2 2 5 رشته علوم تغذیهکارشناسی در  تغذیه بالینی  .79

 تغذیه ورزشی  .80
سی علوم تغذیه ؛ ت شنا سازی و دندانپزشكی(؛ کار غذیه دکترای عمومی )پزشكی، دارو

 ورزشی
5 2 2 3 

 
 

 مجموعه فیزیک پزشکی -1ادامه جدول شماره 

ف
دی
ر

 
 رشته امتحانی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 مدارك مورد پذیرش
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 رادیوبیولوژی  .81

تكنولوژی پرتوشناسی؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛  کارشناسی
ای؛ فیزیك؛ شیمی؛ زیست شناسی تكنولوژی پزشكی هسته

ای )گرایش پرتوپزشكی(؛ مولكولی؛ مهندسی هستهسلولی 
 بیوفیزیك؛ ژنتیك 

0 2 2 2 2 2 2 3 

 فیزیک پزشکی  .82

تكنولوژی  کارشناسی فیزیك؛بیوفیزیك؛ فیزیك مهندسی
سنجی؛ (؛بیناییتكنولوژی پرتوشناسی)رادیولوژیپرتودرمانی؛ 

پزشكی؛ و وسایل کمكی؛ مهندسی اعضای مصنوعی  فیزیوتراپی؛
ی )گرایش پرتوپزشكی و آزمایشگاهی؛ مهندسی هستهعلوم

 راکتور(؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای

4 2 1 0 3 0 0 3 
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 مجموعه فیزیوتراپی -1ادامه جدول شماره 

ف
دی
ر

 

رشته 
 امتحانی

 مدارك مورد پذیرش
 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 فیزیوتراپی  .83

  فیزیوتراپیکارشناسی 
ندام تذكر: یت درا به هرشدددكل و معلول ندام فوقانی  یت در ا  معلول

 تحتانی به گونه ای که اسدددتقالل فردی را مختل نماید و همچنین
شدیدمانع از پذیرش  شم یایك گوش و یا لكنت  نقص کامل یك چ

 دانشجو خواهد بود.

2 2 1 1 3 3 3 

84.  
فیزیوتراپی 
 ورزشی

 3 3 3 1 1 2 2 کارشناسی فیزیوتراپی

 

 

 مجموعه مامایی  -1ادامه جدول شماره 

 مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی  ردیف

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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 3 0 2 1 2 2 4 کارشناسی مامایی؛ پرستار ماما مامایی  .85

 3 2 1 0 2 4 3 کارشناسی مامایی مشاوره در مامایی  .86
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 1402رشته های داروسازی آزمون دوره كارشناسی ارشد سال  -1ادامه جدول شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه مدارك  تحصیلی مورد  پذیرش امتحانیرشته  ردیف

87.  
كارشناسی ارشد شیمی 

 دارویی

سازی، کلیه گرایش های  شته های: دارو سی در ر شنا کار
کاربردی،  شدددیمی، دبیری شدددیمی، شدددیمی محض و 

 بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی

( ،زیسددت 2(، شددیمی تجزیه )2شددیمی آلی )
 (3( ، زبان عمومی )2)( ،بیوشیمی 2شناسی )

88.  
كارشناسی ارشد كنترل 
 مواد خوراكی و آشامیدنی

شیمی  محض و کاربردی،  شته های :  سی در ر شنا کار
زیسددت شددناسددی )تمام گرایش ها( علوم آزمایشددگاهی، 
تغذیه، بیوشدددیمی، ایمونولوژی، صدددنایع غذایی )گرایش 
کنترل کیفی و بهداشددتی(، میكروب شددناسددی، دکتری 

 داروسازی، دکترای حرفه ای دامپزشكیعمومی 

آلی و شیمی تجزیه  (،  شیمی3زبان عمومی )
( 1( تغذیه )1شدددناسدددی )( ، سدددم2)جمعاً 

( 1( ، بیوشیمی )2،میكروبیولوژی موادغذایی )
 ( 1، فیزیولوژی)

89.  
 كارشناسی ارشد

 سم شناسی 

شكی و  سی پز شنا شره  شته های: ح سی در ر شنا کار
ناقلین، شدددیمی، با  بارزه  ناسدددی، علوم  م میكروب شددد

شها( شگاهی، علوم بیولوژی )کلیه گرای شیمی،  -آزمای بیو
شت حرفه ای،  شت عمومی، بهدا شیمی مواد غذایی، بهدا
 بهداشت محیط، تغذیه، گیاه پزشكی، علوم صنایع غذایی،
فیزیولوژی، ایمنی شددناسددی، پرسددتاری، سددم شددناسددی، 

ی، داروشناسی، بیهوشی، میكروبیولدوژی، زیست شناسددد
دی، ویروس شناسی، انگل شناسی، گیاهان  د د علوم داروی
دارویی، بهداشدددت و بازرسدددی گوشدددت، دکتری عمومی 
پزشدددكی، دکتری عمومی داروسدددازی، دکتری عمومی 

 دامپزشكی

 )ضرایب همه دروس یكسان می باشد.(
شیمی عمومی سی  ) (،1) بیو شنا ست  ( 1زی

شیمی عمومی سی ) (، 1)  ، شنا سم 1دارو  ،)
 (2زبان )  ،( 1شناسی)

90.  
كارشناسی ارشد رشته 
تركیبات طبیعی و دارویی 

 دریایی

دکترای عمومی داروسددازی، کارشددناسددی در رشددته های 
، شیمی )تمام گرایش ها(، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه

زیست شناسی )تمام گرایش ها(، بیولوژی دریا، مهندسی 
 منابع طبیعی محیط زیست، شیالت

گاهی )2شدددیمی عمومی ) نالیز دسدددت (، 2(،آ
(، بوم 2(، زیست شناسی دریایی )1بیوشیمی )

 ( 3( ، زبان )1شناسی دریا )
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 های امتحانینوبت جدول
و  2جدول  نوبتر از هر یك از  چهایا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یك رشته 1داوطلب با توجه به مدارك مورد پذیرش جدول شماره -1

را انتخاب نمود و  عهیا مجمو توان دو رشتهنمینوبت باشد. از یك یم 2جدول شماره از متفاوت نوبت از دو یا دومجموعه حداکثر دو رشته 
 مختلف باشد. نوبتبایست دو رشته انتخابی از دو می
داوطلب به هنگام  .بود دفترچه سوال خواهند شده و دارای یكتلقی انتخاب شكل مجموعه ارائه گردیده به عنوان یك  هکه ب یهایرشته-2

  کند.انتخاب رشته محل)در صورت مجاز بودن(رشته مورد نظر از آن مجموعه را انتخاب 
 مشخص شده است. 1ی هر مجموعه در جدول شماره ها و رشتهکلیه مجموعه -3

   .باشدیم قهیدق 160 مدت به آزمون نوبت هر یبرگزار زمان -4

   هر نوبت )تاریخ و نوبت صبح و عصر(، به هنگام دریافت برگه راهنما، اعالم خواهد شد. زمان دقیق -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 های امتحانینوبت:  2جدول شماره 
 زمان دقیق برگزاری هر نوبت)روز و نوبت صبح و عصر( به هنگام دریافت كارت ورود به جلسه آزمون اعالم خواهد شد.
 1نوبت  2نوبت  3نوبت  4نوبت 

 آموزش پزشكی عه مجمو مجموعه پرستاری  ( 3مجموعه علوم آزمایشگاهی ) مجموعه تغذیه 

 مجموعه بهداشت محیط  پدافند غیرعامل در نظام سالمت مجموعه مامایی  ( 2مجموعه علوم آزمایشگاهی )

 مجموعه روانشناسی  سالمت از دور اپیدمیولوژی مجموعه فیزیوتراپی 

 ( 1مجموعه علوم آزمایشگاهی) فناوری اطالعات سالمت ارزیابی فناوری سالمت دارویی دریاییطبیعی و ترکیبات 

  مجموعه فیزیك پزشكی نانو فناوری پزشكی ارگونومی  تكنولوژی گردش خون

 اتاق عملتكنولوژی   اقتصاد بهداشت سم شناسی 

  اکولوژی انسانی  شیمی دارویی
وسایل اعضای مصنوعی و ارتز و پروتز)

  (کمكی
 و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت  انفورماتیك پزشكی  علوم و صنایع غذایی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  زیستی  آمار فن اوری تصویربرداری پزشكی

 بینایی سنجی  آموزش هوشبری پزشكی فیزیولوژی

 بیماریهابیولوژی و کنترل ناقلین   علوم تشریحی کتابداری و اطالع رسانی پزشكی 

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

 سالمت در حوادث و بالیا  سالمت سالمندی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
و ایمنی مهندسی بهداشت حرفه ای 

 کار
 شنوایی شناسی  سالمت و ترافیك

 کاردرمانی  سالمت و رفاه اجتماعی  میكروبشناسی مواد غذایی

 گفتاردرمانی  مددکاری اجتماعی 

  مهندسی پزشكی )بیومواد(  مدیریت توانبخشی 

مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  
 زیست

 
 

   مهندسی پزشكی )بیوالكتریك( 

   مدکاری کودك و نوجوان 
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 علوم پزشکی هایرشته: اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف  3جدول شماره 
بقیه عناوین یعنی  آموخته مقطع دکتری ودکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میداوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

  
های دانشگاه علوم پزشکی هایرشته  مقاطع مختلف
 علوم پزشکی

 

 1 اپیدمیولوژی )دکترای تخصصی( 61 پرستارماما
 2 اپیدمیولوژی )کارشناسی ارشد( 62 پرستاری  

 3 اخالق پزشكی )دکترای تخصصی( 63 پرستاری ) دکترای تخصصی(
 4 اخالق پزشكی )کارشناسی ارشد ( 64 پرستاری )کارشناسی ارشد( 

 5 اداره امور بیمارستانها 65 پرستاری سالمندی )کارشناسی ارشد(  
 6 ارتزوپروتز)اعضاء مصنوعی و وسایل کمكی)کارشناسی ارشد(( 66 پرستاری مراقبت های ویژه )کارشناسی ارشد(  

 7 ((یتخصص ی) دکترا یو وسایل کمك یارتزوپروتز)اعضاء مصنوع 67 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان )کارشناسی ارشد( 
 8 (یکمك لیو وسا یارتزوپروتز)اعضای مصنوع 68 ارشد( یکودکان )کارشناس ژهیو یمراقبت ها یپرستار

 9 ارتوپدی فنی 69 پرستاری اورژانس )کارشناسی ارشد (
 10 )دکترای تخصصی( ارزیابی فناوری سالمت 70 پرستاری توانبخشی )کارشناسی ارشد (

 11 ارزیابی فناوری سالمت )کارشناسی ارشد(  71 جراحی )کارشناسی ارشد ( -پرستاری داخلی 
 12 ارگونومی )دکترای تخصصی(  72 پرستاری سالمت جامعه )کارشناسی ارشد (

 13 ارگونومی )کارشناسی ارشد(  73 پرستاری کودکان )کارشناسی ارشد (
 14 اقتصاد بهداشت )دکترای تخصصی( 74 )کارشناسی ارشد (پرستاری نظامی 
 15 اقتصاد بهداشت )کارشناسی ارشد(  75 پروتزهای دندانی

 16 اقتصاد سالمت )دکترای تخصصی( 76 پروتئومیكس کاربردی ) دکترای تخصصی(
 17 اقتصاد و مدیریت دارو ) دکترای تخصصی( 77 پزشكی مولكولی ) دکترای تخصصی(

 18 اکولوژی انسانی )دکترای تخصصی( 78 هسته ای پزشكی
 19 اکولوژی انسانی )کارشناسی ارشد ( 79 ارشد( ی)کارشناس ینیبال یپژوهش ها

 20 انفورماتیك پزشكی ) دکترای تخصصی(   80 یعلوم پزشك خیتار
 21 انفورماتیك پزشكی )کارشناسی ارشد(  81 ی (تخصص یدکترا)  یپزشك علوم خیتار

 22 انگل شناسی پزشكی ) دکترای تخصصی( 82 ی ارشد(کارشناستاریخ علوم پزشكی ) 
 23 انگل شناسی پزشكی )کارشناسی ارشد( 83 ترکیبیات طبیعی و دارویی دریا )کارشناسی ارشد (

 24 ایمنی شناسی پزشكی ) دکترای تخصصی( 84 تغذیه بالینی )کارشناسی ارشد (
 25 ایمنی شناسی پزشكی )کارشناسی ارشد(   85 تغذیه ورزشی )ارشد(
 26 )کارشناسی ارشد( HSEایمنی ، سالمت در محیط زیست صنایع  86 تكنولوژی پرتودرمانی
 27 آمار زیستی ) دکترای تخصصی( 87 تكنولوژی پرتوشناسی

 28 آمار زیستی )کارشناسی ارشد(  88 تكنولوژی پزشكی هسته ای 
 29 ارشد( ی)کارشناس یپزشك مدارك و آمار 89 )کارشناسی ارشد(  MRIتكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی 

 30 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) دکترای تخصصی( 90 ی اتاق عمل )کارشناسی ارشد (تكنولوژ
 31 ارشد(آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )کارشناسی  91 ی اتاق عمل ) اتاق عمل(تكنولوژ
 32 آموزش پزشكی ) دکترای تخصصی( 92 ی (تخصص یدکترا)  یپزشك علوم در یآموزش یتكنولوژ

 33 آموزش پزشكی )کارشناسی ارشد(  93 تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكی )کارشناسی ارشد (
 34 (ارشد یکارشناس)آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه  94 ی ارشد(کارشناستكنولوژی گردش خون ) 

 35 ارشد( ی)کارشناس یپزشك مدارك آموزش 95 توکسین های میكروبی ) دکترای تخصصی(
 36 (ارشد یکارشناسی )آموزش هوشبر 96 نیباناقل مبارزه و کنترل یولوژی)بحشره شناسی پزشكی 

 37 (یتخصص ی)دکتر یپژوه ندهیآ 97 حشره شناسی پزشكی و مبارزه باناقلین ) دکترای تخصصی(
 38 ی ) دکتری تخصصی(پزشكبافت شناسی  98 حشره شناسی پزشكی و مبارزه باناقلین )کارشناسی ارشد( 
 39 باکتری شناسی پزشكی ) دکترای تخصصی( 99 خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون )کارشناسی ارشد(

 40 بهداشت باروری )دکترای تخصصی( 100 خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون )هماتولوژی( ) دکترای تخصصی(
 41 بهداشت روان ) دکترای تخصصی( 101 داروسازی سنتی ) دکترای تخصصی(

 42 بهداشت روان )کارشناسی ارشد ( 102 داروسازی کارشناسی
 43 بهداشت عمومی 103 داروسازی هسته ای ) دکترای تخصصی(

 44 کودك )کارشناسی ارشد ( بهداشت مادر و 104 داروسازی بالینی )دکتری تخصصی(
 45 سم شناسی )کارشناسی ارشد( -بهداشت محیط   105 ی پزشكیعمومدکترای 
 46 بهداشت پرتوها )کارشناسی ارشد( -بهداشت محیط  106 ی  داروسازیعموم دکترای
 47 (یبهداشت مدارس )کارشناس 107 ی  دندانپزشكیعموم دکترای

 48 بهداشت و ایمنی موادغذایی )دکتری تخصصی(  108 دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
 49 بهداشت و ایمنی موادغذایی )کارشناسی ارشد(   109 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی )کارشناسی ارشد( 

 50 بیهوشی  110 رادیوتراپی )پرتودرمانی(
 51 بینائی سنجی   111 رادیولوژی )تكنولوژی پرتوشناسی(

 52 بینائی سنجی )دکتری تخصصی( 112 )کارشناسی ارشد(رفاه اجتماعی 
 53 بینائی سنجی )کارشناسی ارشد( 113 ارشد( یالملل در سالمت )کارشناس نیروابط ب

 54 (یتخصص ی)دکتر ینیبال  یمیوشیب 114 روان پرستاری )کارشناسی ارشد (
 55 بیوشیمی  بالینی )کارشناسی ارشد(  115 روانشناسی بالینی ) دکترای تخصصی(
 56 بیولوژی تولید مثل ) دکترای تخصصی( 116 روانشناسی بالینی )کارشناسی ارشد( 

 57 ( ارشد ی)کارشناس یپزشك كیوانفورماتیب 117 روانشناسی نظامی ) دکترای تخصصی(
 58 دارویی ) دکتری تخصصی (بیوتكنولوژی  118 روانشناسی بالینی کودك و نوجوان)کارشناسی ارشد (

 59 ( ارشد یعامل در نظام سالمت )کارشناس ریپدافند غ 119 روانشناسی سالمت )کارشناسی ارشد(
 60 پرتو پزشكی 120 روانشناسی نظامی ) دکتری تخصصی(
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 علوم پزشکی هایرشته مقاطع مختلف رشته های تحصیلیاسامی :  3جدول شماره ادامه 
آموخته ی داوطلب دانشآموخته مقطع دکتری و بقیه عناوین یعندکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.مقطع کارشناسی می

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

 121 ارشد( ی)کارشناس یورزش یروانشناس 181 (یتخصص ی) دکترا كسیوتیفارماس
 122 زیست فناوری پزشكی ) دکترای تخصصی( 182 فارماکوگنوزی ) دکترای تخصصی(

 123 زیست فناوری پزشكی)کارشناسی ارشد(  183 ) دکترای تخصصی( یزشكفارماکولوژی پ
 124 زیست فناوری دارویی ) دکترای تخصصی( 184 فن آوری اطالعات سالمت  

 125 زیست پزشكی سامانه ای )دکتری تخصصی( 185 فن آوری اطالعات سالمت )کارشناسی ارشد(  
 126 زیست فناوری دارویی )کارشناسی ارشد ( 186 فن آوری تصویربرداری پزشكی )کارشناسی ارشد (

 127 زیست مواد دارویی )دکتری تخصصی( 187 فوریت های پزشكی
 128 ی(تخصص ی)دکتر یدندان مواد ستیز 188 (ی)کارشناس یمارستانیب شیپ یپزشك یها تیفور

 129 ژنتیك انسانی )کارشناسی ارشد(   189 فیزیك پزشكی ) دکترای تخصصی(
 130 ژنتیك پزشكی ) دکترای تخصصی( 190 فیزیك پزشكی)کارشناسی ارشد( 

 131 ( ژورنالیسم پزشكی )سالمت و رسانه ( )کارشناسی ارشد 191 فیزیوتراپی 
 132 ارشد( ی)کارشناس یپزشك كیبرنتیسا 192 فیزیوتراپی ) دکترای تخصصی(
 133  ساخت پروتزهای دندانی 193 فیزیوتراپی )کارشناسی ارشد( 

 134 سالمند شناسی )کارشناسی ارشد ( 194 فیزیوتراپی ورزشی )کارشناسی ارشد( 
 135 ) دکترای تخصصی(سالمندشناسی  195 ی ) دکترای تخصصی(زشكفیزیولوژی پ

 136 ارشد( ی)کارشناس دور از سالمت 196 فیزیولوژی )کارشناسی ارشد( 
 137 سالمت در بالیا و فوریتها 197 فیزیولوژی ورزشی ) دکترای تخصصی(

 138 سالمت در بالیا و فوریتها )دکترای تخصصی( 198 (یتخصص یهوا فضا )دکتر یولوژیزیف
 139 سالمت در بالیا و فوریتها )کارشناسی ارشد ( 199 دکترای تخصصی(قارچ شناسی پزشكی ) 

 140 سالمت دهان و دندان پزشكی اجتماعی ) دکترای تخصصی( 200 قارچ شناسی پزشكی )کارشناسی ارشد( 
 141 سالمت سالمندی )کارشناسی ارشد ( 201 ارشد( یدر نظام سالمت )کارشناس ینیکارآفر

 142 سالمت و ترافیك )کارشناسی ارشد( 202 کاردرمانی جسمانی
 143 سالمت و رسانه )کارشناسی ارشد(  203 کاردرمانی روانی

 144 سالمت و رفاه اجتماعی  204 کاردرمانی روانی )دکترای تخصصی(
 145 سالمت و رفاه اجتماعی )دکترای تخصصی( 205 (ی)کتابداری در شاخه پزشكی  پزشكی  رسان اطالع وکتابداری  

 146 سم شناسی 206 ی )کارشناسی ارشد( زشكکتابداری و اطالع رسانی پ
 147 سم شناسی ) دکترای تخصصی( 207 کتابداری و اطالع رسانی پزشكی ) دکترای تخصصی(

 148 سم شناسی )کارشناسی ارشد(   208 کاردرمانی
 149 سیاستگذاری سالمت ) دکترای تخصصی( 209 کارشناسی فارماکولوژی

 150 سیاست های غذا و تغذیه )دکتری تخصصی( 210 کاردرمانی ) دکترای تخصصی(
 151 شنوایی شناسی 211 کاردرمانی )کارشناسی ارشد(  
 152 شنوایی شناسی ) دکترای تخصصی( 212 کنترل دارو )دکتری تخصصی(

 153 شنوایی شناسی )کارشناسی ارشد(  213 ) دکترای تخصصی( یو بهداشت یشیآرا یکنترل دارو و فرآورده ها
 154 شیمی دارویی ) دکترای تخصصی( 214 ارشد( ی)کارشناس یدنیآشام و یخوراک مواد کنترل

 155 شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشكی )دکترای تخصصی( 215 گفتار درمانی ) دکترای تخصصی(
 156 )کارشناسی ارشد (شیمی دارویی  216 گفتار درمانی )کارشناسی ارشد(  

 157 طب اورژانس )تخصصی( 217 گفتاردرمانی
 158 یطب سنت 218 مامایی)کارشناسی ارشد( 

 159 طب سنتی ایرانی ) دکترای تخصصی( 219 مامائی
 160 ارشد( یعلوم انتقال خون )کارشناس 220 مامائی )دکترای تخصصی(

 161 (یتخصص ی)دکتر اعصاب علوم 221 مدارك پزشكی
 162 علوم آزمایشگاهی 222 مددکاری اجتماعی

 163 علوم بهداشتی در تغذیه)کارشناسی ارشد( 223 ارشد( یکودك و نوجوان )کارشناس یاجتماع یمددکار
 164 (یتخصص ی)دکتر یا سهیمقا كالیومدیعلوم ب 224 مددکاری اجتماعی ) دکترای تخصصی(
 165 تشریح ) دکترای تخصصی( علوم 225 مددکاری اجتماعی )کارشناسی ارشد( 

 166 علوم تشریح )کارشناسی ارشد(  226 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی ) دکترای تخصصی(
 167 علوم تغذیه 227 مدیریت اطالعات سالمت ) دکترای تخصصی(

 168 علوم تغذیه ) دکترای تخصصی( 228 مدیریت توانبخشی )کارشناسی ارشد(  
 169 علوم تغذیه )کارشناسی ارشد(  229 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  

 170 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه )کارشناسی ارشد ( 230 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ) دکترای تخصصی(
 171 علوم حدیث، اخالق و آداب پزشكی 231 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی )کارشناسی ارشد( 

 172 علوم حدیث، اخالق و آداب پزشكی )کارشناسی ارشد( 232 مدیریت پرستاری )کارشناسی ارشد(
 173 علوم داروهای پرتوزا )کارشناسی ارشد ( 233 (یتخصص یدر نظام سالمت )دکتر یو فناور قاتیتحق تیریمد

 174 کاربردی )دکتری تخصصی(علوم سلولی و  234 مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست  )کارشناسی ارشد (
 175 ارشد( یدر سالمت )کارشناس ثیو حد یعلوم قرآن 235 مشاوره توانبخشی )دکترای تخصصی(
 176 کنترل کیفی و بهداشتی -علوم و صنایع غذایی  236 مشاوره در مامایی  )کارشناسی ارشد (

 177 کنترل کیفی و بهداشتی ) دکترای تخصصی( -صنایع غذایی علوم و  237 ارشد( یموثر بر سالمت )کارشناس یمطالعات اجتماع
 178 ی )کارشناسی ارشد(  بهداشت و یفیک کنترل -علوم و صنایع غذایی  238 مطالعات اعتیاد ) دکترای تخصصی(

 179 (یتخصص ی)دکتر(  یمولكول یسلول یربرداریتصو شی)گرا یپزشك یربرداریتصو یهایعلوم و فنآور 239 مهندسی بافت )دکتری تخصصی(
 180 (یتخصص ی(  )دکتریعصب یربرداریتصو شی)گرا یپزشك یربرداریتصو یهایعلوم و فنآور 240 مهندسی بهداشت حرفه ای 
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 علوم پزشکی هایرشته مقاطع مختلف رشته های تحصیلیاسامی :  3جدول شماره ادامه 
 

آموخته مقطع دکتری دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدکارشناسیآموخته مقطع کارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 
 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میو بقیه عناوین یعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

 241 مهندسی بهداشت حرفه ای  و ایمنی کار ) دکترای تخصصی( 252 میكروب شناسی پزشكی
 242 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  )کارشناسی ارشد(   253 میكروبشناسی مواد غذایی)کارشناسی ارشد( 

 243 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 254 نانوفناوری پزشكی ) دکترای تخصصی(
 244 مهندسی بهداشت محیط 255 نانوفناوری پزشكی)کارشناسی ارشد( 

 245 مهندسی بهداشت محیط ) دکترای تخصصی( 256 ) دکترای تخصصی(نانوفناوری دارویی 
 246 مهندسی بهداشت محیط )کارشناسی ارشد(   257 نظارت برامور دارویی)کارشناسی ارشد(  

 247 مدیریت پسماند )کارشناسی ارشد( -مهندسی بهداشت محیط  257 )بیهوشی سابق(هوشبری 
 248 بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری )کارشناسی ارشد( -مهندسی بهداشت محیط   258 (یتخصص ی)دکتر یدر علوم پزشك یهوش مصنوع

 249 ارشد( یهوا )کارشناس تیفیک تیریمد -طیبهداشت مح یمهندس 259 ی)کارشناسی ارشد( زشكویروس شناسی  پ
 250 ارشد( ی)کارشناس مارستانیب یمهندس 260 ویروس شناسی پزشكی ) دکترای تخصصی(

 251 ی(تخصص ی)دکتر یپزشك كیربات -یپزشك یمهندس 261 (یتخصص ی)دکتر یدر علوم پزشك یكیالكترون یریادگی
 252 بیوالكتریك ) دکترای تخصصی( -مهندسی پزشكی  262 ارشد( ی)کارشناس یدر علوم پزشك یكیالكترون یریادگی

 253 بیوالكتریك ) )کارشناسی ( -پزشكی مهندسی  263 آموزش مدارك پزشكی )کارشناسی ارشد (

 254 بیومواد )کارشناسی ارشد ( -مهندسی پزشكی   

 255 پرتو پزشكی –مهندسی هسته ای   
 251 مواد دندانی ) دکترای تخصصی(  
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 ها و مراكز آموزشیدانشگاهسایر   : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3جدول شماره ادامه 
قیه عناوین یعنی بآموخته مقطع دکتری و دکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی میداوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

  ها و مراكز آموزشیتحصیلی مقاطع مختلف سایر دانشگاههای سایر رشته  

 1 اپیدمیولوژی 61 بافت شناسی
 2 احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی  62 بافت شناسی پزشكی

 3 و مذاهب انیاد 63 باکتری شناسی
 4 ارتباط تصویری 64 برنامه ریزی اجتماعی

 5 روابط عمومی -ارتباطات  65 بهداشت خانواده و جمعیت
 6 اصالح و تربیت 66 بهداشت مواد غذایی  

 7 اقتصاد 67 بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی  
 8 اقتصاد بازرگانی 68 بهداشت و بازرسی گوشت

 9 اقتصاد تغذیه 69 بیوتكنولوژی
 10 اقتصاد حمل و نقل 70 بیوشیمی
 11 یاقتصاد کشاورز 71 بیوفیزیك

 12 علوم قرآن و حدیث -الهیات  72 یسنج میب
 13 ییایو مخابرات در كیالكترون 73 بیوانفورماتیك )کارشناسی ارشد (

 14 الهیات ومعارف اسالمی  74 بیوپلیمر)کارشناسی ارشد (
 15 امداد و نجات 75 بیوتكنولوژی کشاورزی

 16 اطالعات تیامن 76 بیوفیزیك )کارشناسی ارشد (
 17 یاقتصاد تیامن 77 )کارشناسی ارشد (بیولوژی تكوینی 

 18 الملل نیب تیامن 78 پاتوبیولوژی )کارشناسی ارشد (
 19 نرم تیامن 79 پدافند غیرعامل

 20 بهره برداری و نگهداری شبكه های آبیاری و زه کشی -انتقال آب  80 پرورش اسب 
 21 انگل شناسی 81 پرورش زنبورعسل 

 22 ایمنی شناسی 82 پرورش گوسفند و بز 
 23 ایمنی صنعتی 83 پزشكیارورزشی

 24 یشناس رانیا 84 پژوهشگری اجتماعی
 25 آب شناسی 85 تیپژوهشگری امن

 26 آب و هواشناسی 86 پیشگیری ازبیماریهای واگیر دار و غیر واگیر
 27 فرسایش و رسوب -آبخیزداری  87 تاریخ اسالم 

 28 آبیاری 88 تاریخ 
 29 پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث -آتش نشانی  89 در دوره اسالمی تاریخ ایران

 30 مدیریت عملیات در حریق و حوادث -آتش نشانی و خدمات ایمنی  90 یتمدن ملل اسالم خیتار
 31 آسیب شناسی اجتماعی  91 تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی

 32 پیشگیری از اعتیاد -اجتماعی آسیب شناسی  92 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 33 بازیافت -آلودگی محیط زیست  93 بیومكانیك ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 34 آمار 94 رفتار حرکتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 35 آمار و سنجش آموزشی  95 فیزیولوژی ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 36 آمار و کاربردها  96 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 37 آمار و مدارك پزشكی 97 یورزش یگریمرب یعلوم ورزش یبدن تیترب
 38 ییآموزش ابتدا 98 یاسیمروج س تیترب
 39 اتیآموزش اله 99 داریپا یو آموزش کشاورز جیترو

 40 خیآموزش تار 100 تعاون
 41 یبدن تیآموزش ترب 101 صنایع غذائی -تغذیه 

 42 ایآموزش جغراف 102 تغذیه ورزشی
 43 ژهیو یازهایآموزش دانش آموزان با ن 103 تكنولوژی پرورش طیور 
 44 آموزش ریاضی  104 تكنولوژی پرورش گاو  

 45 آموزش زبان انگلیسی 105 تكنولوژی شیر و فرآورده های لبنی 
 46 آموزش زبان انگلیسی گرایش دبیری 106 تكنولوژی صنایع 

 47 یآموزش زبان عرب 107 تكنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی 
 48 یفارس اتیآموزش زبان و ادب 108 تكنولوژی صنایع شیمیایی

 49 آموزش زیست شناسی 109 تكنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
 50 یشناس ستیآموزش ز 110 توزیع و مصرف آب کشاورزی

 51 یمیآموزش ش 111 تولید و فرآوری پسته  
 52 یآموزش علوم اجتماع 112 تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

 53 آموزش علوم تجربی   113 جامعه شناسی 
 54 كیزیآموزش ف 114 جانورشناسی

 55 آموزش کودکان استثنائی 115 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  
 56 یفنآورآموزش کار و  116 جغرافیا و برنامه ریزی شهری   

 57 ییآموزش مشاوره و راهنما 117 آمایش و مدیریت سیاسی فضا -جغرافیای سیاسی 
 58 دبیری -آموزش و پرورش ابتدایی  118 جغرافیای شهری

 59 بازرسی گوشت 119 اقلیم شناسی -جغرافیای طبیعی 
 60 باستان شناسی 120 ژئومورفولوژی -جغرافیای طبیعی 

http://sanjeshp.ir/


 وزارت بهداشت -کشورمرکز سنجش آموزش پزشکی                                1402آزمون كارشناسي ارشد سال  راهنمای ثبت نام  دفترچه

                                                                                                                                        

52 
 قسمت کارشناسی ارشد  -   http://sanjeshp.ir : آدرس سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكی 

 

 

 ها و مراكز آموزشیسایر دانشگاه  : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3جدول شماره ادامه 
کتری و بقیه عناوین آموخته مقطع ددکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی مییعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف تحصیلیرشته 

 121 کارتوگرافی -جغرافیای طبیعی  181 بیوشیمی -زیست شناسی 
 122 جغرافیا 182 بیوشیمی )کارشناسی ارشد ( -زیست شناسی 
 123 جمعیت شناسی 183 بیوفیزیك  )کارشناسی ارشد ( -زیست شناسی 
 124 جنین شناسی 184 جانوری -زیست شناسی 
 125 آماده سازی چاپ -چاپ و نشر  185 دبیری -زیست شناسی 
 126 تكنولوژی امور تكمیلی چاپ -چاپ و نشر  186 زیست دریا -زیست شناسی 
 127 طراحی چاپ -چاپ و نشر  187 ژنتیك -زیست شناسی 
 128 فرآیند چاپ -چاپ و نشر  188 سلولی مولكولی  -زیست شناسی 
 129 حسابداری  189 علوم جانوری -زیست شناسی 
 130 حسابرسی -حسابداری  190 علوم گیاهی -زیست شناسی 
 131 دولتی -حسابداری  191 میكروبیولوژی  -زیست شناسی 

 132 مالیاتی -حسابداری  192 ایزیست شناسی در
 133 حشره شناسی 193 بیوشیمی -زیست شناسی سلولی مولكولی 

 134 حفاظت اطالعات 194      كیزیوفیب – یو ملكول یسلول یشناس ستیز
 135 حفاظت گیاهان 195 زیست فناوری / بیوتكنولوژی -زیست شناسی سلولی مولكولی 
 136 ارشاد در امور کیفری -حقوق 196 ژنتیك -زیست شناسی سلولی مولكولی 
 137 حقوق   197 علوم سلولی و ملكولی -زیست شناسی سلولی مولكولی 

 138 علوم ثبتی -حقوق قضایی  198 میكروبیولوژی -مولكولی زیست شناسی سلولی 
 139 خاك شناسی 199 زیست شناسی سلولی و مولكولی

 140 خدمات اجتماعی 200 زیست شناسی شیالت و آبزیان
 141 ها یماریو مراقبت ب یریشگیپ تیریخدمات مد 201 زیست شناسی عمومی 

 142 داروشناسی 202 زیست فناوری
 143 دفع آفات کشاورزی 203 گرایش گیاهی -شناسی زیست 

 144 دکترای پیوسته بیوتكنولوژی   204 زیست شناسی تكوینی )کارشناسی ارشد (
 145 دکترای پیوسته ریاضی 205 زیست فناوری میكروبی )کارشناسی ارشد (

 146 دکترای پیوسته فیزیك  206 ژنتیك
 147 دامپزشكیدکترای  207 هیسطح دو حوزه علم

 148 دور سنجی )پردازش تصویر( 208 سالمت در بالیا و فوریت ها
 149 آموزش بزرگساالن  -راهنمای آموزشی  209 سالمت خانواده و مشاوره تغذیه مادر و کودك     

 150 مشاوره -راهنمایی و مشاوره  210 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی   
 151 شناسیرژیم  211 شیمی
 152 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی   212 دبیری -شیمی 
 153 رشد و پرورش کودکان استثنایی  213 فناوری اطالعات -شیمی 
 154 روابط عمومی 214 کاربردی -شیمی 
 155 روانشناسی 215 محض -شیمی 
 156 آموزش کودکان استثنایی -روانشناسی  216 دارویی -شیمی 
 157 بالینی -روانشناسی  217 مواد خوراکی و آب شناسی پزشكیشیمی 

 158 صنعتی سازمانی -روانشناسی  218 شیمی مواد غذائی
 159 عمومی -روانشناسی  219 یشناس عهیش

 160 روانشناسی صنعتی و سازمانی 220 تغدیه -صنایع غذایی 
 161 رشد -روانشناسی  221 فنی -صنایع غذایی 
 162 شخصیت  -روانشناسی  222 مهندسی -صنایع غذایی 

 163 مشاوره  -روانشناسی  223 یدست عیصنا
 164 روانشناسی سالمت 224 صید و بهره برداری آبزیان

 165 روزنامه نگاری   225 طراحی صنعتی
 166 ریاضی 226 علم اطالعات و دانش شناسی

 167 کاربردی -ریاضیات و کاربردها  227 علم اطالعات و دانش شناسی  )کارشناسی ارشد (
 168 ریاضی محض 228 علم سنجی )کارشناسی ارشد (

 169 زبان شناسی  229 علوم
 170 زبان عمومی با گرایش ادبیات زبان عمومی 230 علوم اجتماعی
 171 یآذر یزبان و ادبیات ترک 231 برنامه ریزی اجتماعی -علوم اجتماعی 
 172 زبان و ادبیات عربی   232 پژوهشگری علوم اجتماعی  -علوم اجتماعی 
 173 زبان و ادبیات فارسی  233 تعاون و رفاه اجتماعی -علوم اجتماعی 
 174 یزبان و ادبیات کرد 234 خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی 
 175 زبان و ادبیات انگلیسی 235 مددکاری اجتماعی -علوم اجتماعی 
 176 یزبان و فرهنگ عرب 236 مردم شناسی -علوم اجتماعی 
 177 زراعت برنج   237 مطالعات امنیتی -علوم اجتماعی 

 178 زمین شناسی 238 علوم اعصاب
 179 زیست شناسی 239 اقتصاد اسالمی -علوم اقتصادی 
 180 یاهیگ یشناس ستیز 240 اقتصاد بازرگانی -علوم اقتصادی 
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 ها و مراكز آموزشیسایر دانشگاه  : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3شماره جدول ادامه 

کتری و بقیه عناوین آموخته مقطع ددکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی مییعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف تحصیلی رشته

 241 اقتصاد پول و بانكداری -علوم اقتصادی  301 هواشناسی -فیزیك 
 242 اقتصاد حمل و نقل -علوم اقتصادی  302 فیزیك کاربردی

 243 اقتصاد صنعتی -علوم اقتصادی  303 فیزیك گرایش نظری و اختر تابناك 
 244 کشاورزیاقتصاد  -علوم اقتصادی  304 فیزیك محض

 245 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  305 فیزیك مهندسی
 246 علوم انتظامی   306 فیزیولوژی

 247 دامپزشكی -علوم آزمایشگاهی  307 یمیتوشیف
 248 علوم بیولوژی 308 فیزیك اتمی مولكولی

 249 یعلوم تجرب 309 دبیری_فیزیك
 250 علوم تربیتی 310 قارچ شناسی

 251 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی -علوم تربیتی  311 علوم پزشكیکارشناس 
 252 آموزش و پرورش کودکان استثنایی -علوم تربیتی  312 کارشناسی چند رسانه ای 

 253 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی -علوم تربیتی  313 کارشناسی شهرسازی 
 254 تكنولوژی آموزشی -تربیتی علوم  314 کارشناسی فارماکولوژی 

 255 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  -علوم تربیتی  315 کتابداری
 256 علوم تشریحی 316 کتابداری و اطالع رسانی  

 257 علوم دارویی 317 ایمنی، سالمت و محیط زیست در صنایع
 258 یعلوم دام 318 کامپیوتر
 259 علوم ریاضی و فنی  319 گرافیك

 260 علوم زیستی 320 گوشت و فرآورده های گوشتی  
 261 علوم سیاسی  321 گیاه پزشكی

 262 مطالعات امنیتی -علوم سیاسی  322 گیاهان دارویی
 263 تیامن یعلوم فن 323 مترجمی زبان انگلیسی

 264 ثیعلوم قرآن و حد 324 یزبان عرب یمترجم
 265 علوم قضایی 325 محیط زیست

 266 علوم قضایی )کارشناسی ارشد( 326 مخابرات و الكترونیك دریایی 
 267 علوم کامپیوتری 327 خانواده -مددکاری اجتماعی

 268 علوم مهندسی  328 سوانح طبیعی -مدیریت امداد در سوانح 
 269 علوم مهندسی محاسباتی 329 مدیریت اطالعات و ارتباطات

 270 نظامی و انتظامیعلوم  330 مدیریت امور امداد  
 271 علوم و ارتباطات اجتماعی   331 مدیریت امور بانكی  

 272 علوم و مهندسی  جنگل 332 مدیریت بازرگانی
 273 علوم و مهندسی باغبانی  333 بندر و کشتیرانی -مدیریت بازرگانی دریایی 
 274 علوم و مهندسی خاك 334 گمرکی -مدیریت بازرگانی دریایی 
 275 علوم و مهندسی شیالت 335 مناطق ویژه -مدیریت بازرگانی دریایی 

 276 علوم و صنایع غذایی 336 مدیریت برنامه
 277 علوم و مهندسی صنایع غذایی 337 مدیریت بیمه 

 278 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی( 338 مدیریت بیمه اکو 
 279 محیط زیستعلوم و مهندسی  339 مدیریت تلفیقی آفات 
 280 فارماکولوژی 340 مدیریت جهانگردی  

 281 فرآوری محصوالت شیالتی   341 مدیریت حفاظت اطالعات  
 282 فقه شافعی 342 مدیریت دولتی  

 283 فقه و اصول 343 مدیریت سامانه های اطالعاتی  
 284 فقه و حقوق اسالمی 344 مدیریت صنعتی 

 285 فقه و حقوق امامی 345 مدیریت عملیات امداد و نجات   
 286 فقه و حقوق حنفی 346 مدیریت فرهنگی هنری 

 287 فقه و حقوق شافعی 347 مدیریت کسب و کارهای کوچك  
 288 فقه و مبانی حقوق اسالمی 348 مدیریت گمرکی 

 289 فلسفه   349 مدیریت مالی 
 290 فلسفه و حكمت اسالمی 350 مدیریت هتلداری  

 291 فلسفه و عرفان اسالمی 351 مدیریت و برنامه ریزی
 292 فلسفه و کالم اسالمی 352 مدیریت

 293 فن آوری زیستی مواد غذایی    353 مدیریت اجرائی )کارشناسی ارشد (
 IT 294فناوری اطالعات  354 مدیریت اطالعات سالمت 
 295 اطالعات و ارتباطات یفنآور 355 مدیریت امداد در سوانح 

 296 فیزیك 356 مدیریت آموزشی
 297 اتمی -فیزیك  357 مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی )کارشناسی ارشد (

 298 حالت جامد -فیزیك  358 مدیریت بیماریها
 299 نظری -فیزیك  359 مدیریت تبلیغات تجاری

 300 هسته ای -فیزیك  360 خانواده تیریمد
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 ها و مراكز آموزشیسایر دانشگاه  : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3جدول شماره ادامه 

کتری و بقیه عناوین آموخته مقطع ددکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی مییعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

 361 مدیریت خانواده به روش غیر حضوری 421 مهندسی تكنولوژی استخراج معادن زیرزمینی  
 362 سالمت تیریمد 422 مهندسی تكنولوژی الكترونیك  

 363 سالمت خانواده و مراقبت سالمندان تیریمد 423 مهندسی تكنولوژی اویونیك  
 364 مدیریت دفاعی 424 تكنولوژی ایمنیمهندسی 

 365 مدیریت فناوری اطالعات پزشكی 425 مهندسی تكنولوژی آبادانی روستاها  
 366 (MBAمدیریت کسب و کار ) 426 الكترونیك و ابزار دقیق -مهندسی تكنولوژی برق 
 367 مدیریت مراقبت زنان 427 شبكه های انتقال و توزیع  -مهندسی تكنولوژی برق 
 368 مدیریت نظامی 428 قدرت -مهندسی تكنولوژی برق 

 369 مرتع داری 429 کشاورزی -مهندسی تكنولوژی بسته بندی 
 370 مردم شناسی  430 مهندسی تكنولوژی بهره برداری نیروگاه  

 371 مشاوره 431 مهندسی تكنولوژی  بهره برداری کارخانجات سیمان  
 372 مشاوره توانبخشی 432 مهندسی تكنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی  

 373 مشاوره ژنتیك 433 مهندسی تكنولوژی تجهیزات بندری
 374 مشاوره و راهنمایی 434 مهندسی تكنولوژی تغییر شكل فلزات  

 375 یمطالعات ارتباط 435 مهندسی تكنولوژی تولید کمپوت و کنسرو  
 376 مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات 436 تكنولوژی جوشكاریمهندسی 

 377 مطالعات اعتیاد  437 مهندسی تكنولوژی حمل و نقل ترافیك شهری  
 378 مطالعات خانواده   438 مهندسی تكنولوژی راه داری 

 379 و ارتباطات غیتبل -معارف اسالمی  439 مهندسی تكنولوژی راه سازی  
 380 فلسفه اسالمی -معارف اسالمی  440  قالب سازی -تكنولوژی ساخت و تولید مهندسی 

 381 معارف اسالمی   441 ماشین ابزار -مهندسی تكنولوژی ساخت و تولید 
 382 معارف اسالمی و اخالق 442 ماشین های زراعی و باغی -مهندسی تكنولوژی ساخت و تولید 

 383 معارف اسالمی و ادیان 443 مهندسی تكنولوژی ساختمان   
 384 معارف اسالمی و تاریخ 444 مهندسی تكنولوژی سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن   

 385 معارف اسالمی و علوم تربیتی   445 مهندسی تكنولوژی سخت افزار کامپیوتر
 386 معارف اسالمی و علوم قرآنی 446 کاشی و چینی    -مهندسی تكنولوژی سرامیك 

 387 معارف اسالمی و کالم 447 مهندسی تكنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه  
 388 معارف اسالمی و مدیریت 448 گرایش آردی -مهندسی تكنولوژی شیرینی و شكالت 
 389 معماری داخلی   449 گرایش غیر آردی  -مهندسی تكنولوژی شیرینی و شكالت 

 390 مكاترونیك   450 مهندسی تكنولوژی صنایع آرد  
 391 مكانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی  451 سازه های چوبی -مهندسی تكنولوژی صنایع چوب 

 392 مكانیك 452 مهندسی تكنولوژی صنایع روغن خوراکی   
 393 مهندسی اپتیك و لیزر   453 مهندسی تكنولوژی صنایع شیمیایی 
 394 مهندسی الكترونیك 454 مهندسی تكنولوژی صنایع قندسازی 
 395 بازرسی فنی -مهندسی ایمنی  455 مهندسی تكنولوژی صنایع الستیك  

 396 حفاظت فنی -مهندسی ایمنی  456 مهندسی تكنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی  
 397 كیونیاو یمهندس 457 آب و فاضالب -مهندسی تكنولوژی عمران 
 398 مهندسی آب و خاك   458 ساختمان -مهندسی تكنولوژی عمران 
 399 مهندسی بافت 459 ساختمان های آبی -مهندسی تكنولوژی عمران 
 400 مهندسی برق 460 عمران -مهندسی تكنولوژی عمران 
 401 الكترونیك -مهندسی برق 461 نگهداری و بهره برداری سد و شبكه -مهندسی تكنولوژی عمران 

 402 قدرت -مهندسی برق 462 مهندسی تكنولوژی فرآوری موادمعدنی فلزی 
 403 کنترل -مهندسی برق 463 فناوری اطالعات -مهندسی تكنولوژی فناوری اطالعات 

 404 مخابرات -مهندسی برق 464 ابزار دقیق -مهندسی تكنولوژی کنترل 
 405 پزشكیمهندسی  465 ساخت و تولید -مهندسی تكنولوژی کنترل 
 406 مهندسی پزشكی بیوالكتریك 466 فرآیند -مهندسی تكنولوژی کنترل 

 407 مهندسی پزشكی )کارشناسی ارشد(   467 ذوب فلزات -مهندسی تكنولوژی متالوژی 
 408 مهندسی پزشكی بالینی 468 مهندسی تكنولوژی مخابرات
 409 مهندسی پلیمر 469 انتقال  -مهندسی تكنولوژی مخابرات 
 410 تكنولوژی و علوم رنگ -مهندسی پلیمر  470 سوئیچ های شبكه ثابت -مهندسی تكنولوژی مخابرات 

 411 صنایع پلیمر -مهندسی پلیمر  471 مهندسی تكنولوژی مراقبت و نگهداری مكانیك نیروگاه   
 412 مهندسی تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشكی 472 مهندسی تكنولوژی مكانیك خودرو 
 413 انتقال -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  473 مهندسی تكنولوژی مكانیك کشتی 

 414 دیتا -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  474 مهندسی تكنولوژی مكانیك ماشین های راه سازی و راه داری  
 415 سوئیچ -و فناوری اطالعات  مهندسی تكنولوژی ارتباطات 475 مهندسی تكنولوژی ناوبری 

 416 سیستم های تحت شبكه -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  476 مهندسی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر  
 ICT 417کاربردهای  -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  477 مهندسی تكنولوژی نقشه برداری

 418 مخابرات سیار -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  478 مهندسی تكنولوژی هواپیما  
 419 مخابرات نوری -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  479 مهندسی تكنولوژی هواشناسی  

 ICT 420مدیریت  -مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  480 مهندسی تولیدات دامی  
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 ها و مراكز آموزشیسایر دانشگاه  : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3جدول شماره ادامه 

تری و بقیه عناوین دک آموخته مقطعدکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیکارشناسی ارشد یعنی داوطلب دانشتوضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی مییعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

 481 مهندسی تولید و ژنتیك گیاهی 541 مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
 482 مهندسی حرفه ای معماری 542 صنعت کمپوت و کنسرو-مهندسی فناوری صنایع غذایی

 483 مهندسی حمل و نقل ریلی  543 شیرو فراورده های لبنی -فناوری صنایع غذایی مهندسی 
 484 مهندسی خط و سازه های ریلی   544 صنعت آرد -مهندسی فناوری صنایع غذایی 
 485 مهندسی خودرو  545 صنعت روغن خوراکی -مهندسی فناوری صنایع غذایی 
 486 مهندسی دریا 546 و شكالت صنعت شیرینی -مهندسی فناوری صنایع غذایی 
 487 کشتی سازی -مهندسی دریا  547 صنعت قند -مهندسی فناوری صنایع غذایی 
 488 مهندسی کشتی -مهندسی دریا  548 فرآورده های خمیری -مهندسی فناوری صنایع غذایی 
 489 خطوط -مهندسی راه آهن  549 گوشت و فراورده های گوشتی -مهندسی فناوری صنایع غذایی 

 490 مهندسی رباتیك   550 سد و شبكه-مهندسی فناوری عمران
 491 مهندسی ساخت و تولید 551 نقشه برداری-مهندسی فناوری عمران
 492 مهندسی شهرسازی   552 حمل و نقل شهری -مهندسی فناوری عمران 
 493 مهندسی شیالت 553 راهسازی -مهندسی فناوری عمران 

 494 مهندسی شیمی 554 ساختمان سازی -عمران مهندسی فناوری 
 495 مهندسی شیمی محیط زیست 555 مدیریت تلفیقی آفات -مهندسی فناوری گیاه پزشكی

 496 صنایع غذایی -مهندسی شیمی  556 بازیافت پسماند -مهندسی فناوری محیط زیست 
 497 )گرایش علوم و صنایع غذایی(مهندسی شیمی  557 کنترل آالینده ها -مهندسی فناوری محیط زیست 

 498 مهندسی صنایع 558 مهندسی فناوری مخابرات
 499 مهندسی صنایع )گرایش ایمنی( 559 تاسیسات حرارتی برودتی -مهندسی فناوری مكانیك 
 500 مهندسی صنایع شیمیایی 560 ماشین افزار -مهندسی فناوری مكانیك 
 501 مهندسی صنایع غذایی 561 راهسازی و راهداریماشین آالت  -مهندسی فناوری مكانیك 

 502 مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت 562 مهندسی فناوری مكانیك خودرو
 503 مهندسی طبیعت 563 مهندسی فناوری مكانیك مترو

 504 شبكه های آب و فاضالب -کاربردی عمران   -مهندسی علمی  564 مهندسی فناوری مكانیك هواپیما
 505 مهندسی علوم کشاورزی  565 مهندسی فیزیك

 506 مهندسی عمران 566 مهندسی کامپیوتر
 507 مهندسی عمران آب 567 سخت افزار  -مهندسی کامپیوتر 
 508 نقشه برداری -مهندسی عمران  568 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 
 509 مهندسی فضای سبز     569 مهندسی کشاورزی
 510 مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای 570 اقتصاد کشاورزی   -مهندسی کشاورزی 
 511 بهره برداری از سیستم های مخابراتی -ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات  571 آب  -مهندسی کشاورزی 
 512 دیتا -ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات  572 آبیاری زهكشی _آب  -مهندسی کشاورزی 
 513 مخابرات سیار -ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات  573 سازه های آبی _آب  -مهندسی کشاورزی 
 514 مهندسی فناوری اطالعات   574 منابع آب  _آب  -مهندسی کشاورزی 
 515 اطالعاتامنیت  -مهندسی فناوری اطالعات  575 باغبانی -ترویج و آموزش کشاورزی  -مهندسی کشاورزی 
 516 آنالیز ورزشی -مهندسی فناوری اطالعات  576 خاك -ترویج و آموزش کشاورزی  -مهندسی کشاورزی 
 517 برنامه نویسی تحت وب -مهندسی فناوری اطالعات  577 زراعت -ترویج و آموزش کشاورزی  -مهندسی کشاورزی 
 518 تجارت الكترونیك -مهندسی فناوری اطالعات  578 علوم دامی -ترویج و آموزش کشاورزی  -مهندسی کشاورزی 
 519 ای در شهرداریخدمات رایانه -مهندسی فناوری اطالعات  579 گیاه پزشكی -ترویج و آموزش کشاورزی  -مهندسی کشاورزی 
 520 رسانه -مهندسی فناوری اطالعات  580 دامپروری -مهندسی کشاورزی 
 521 فناوری اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات 581 زراعت -نباتات  زراعت و اصالح -مهندسی کشاورزی 
 522 طراحی صفحات وب -مهندسی فناوری اطالعات  582 زیست فناوری )بیوتكنولوژی(   -مهندسی کشاورزی 
 523 مهندسی فناوری الكترونیك صنعتی 583 علوم باغبانی   -مهندسی کشاورزی 
 524 توزیع و مصرف آب کشاورزی -مهندسی فناوری آبیاری  584 علوم خاك   -مهندسی کشاورزی 
 525 شبكه های آبیاری و زهكشی -مهندسی فناوری آبیاری  585 دام -علوم دامی  -مهندسی کشاورزی 
 526 مهندسی فناوری پلیمر 586 طیور -علوم دامی  -مهندسی کشاورزی 
 527 مهندسی فناوری تجهیزات پزشكی اتاق عمل 587 غذایی تبدیل مواد -علوم و صنایع غذایی  -مهندسی کشاورزی 
 528 پزشكی گرایش آزمایشگاه فناوری تعمیرات تجهیزاتمهندسی  588 گرایش علوم و صنایع غذائی -مهندسی کشاورزی 
 529 پرورش اسب -مهندسی فناوری دامپروری  589 گیاه پزشكی  -مهندسی کشاورزی 
 530 پرورش صنعتی طیور -مهندسی فناوری دامپروری  590 مكانیزاسیون کشاورزی   -مهندسی کشاورزی 
 531 پرورش صنعتی گاو -مهندسی فناوری دامپروری  591 مكانیك ماشینهای کشاورزی   -مهندسی کشاورزی 

 532 تولید و فراوری خوراك دام -مهندسی فناوری دامپروری  592 مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذایی(
 533 تولید و فراوری محصوالت زنبورعسل -مهندسی فناوری دامپروری  593 آبزیان -مهندسی کشاورزی صنایع غذایی 

 534 مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی 594 موتور -مهندسی کشتی 
 535 مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه 595 مهندسی کشتی سازی 

 536 مهندسی فناوری شبكه های کامپیوتری 596 مهندسی ماشینهای ریلی 
 537 تكثیر و پرورش آبزیان -مهندسی فناوری شیالت  597 ییغذا عیمهندسی ماشینهای صنا

 538 صید و بهره برداری آبزیان -مهندسی فناوری شیالت  598 مهندسی ماشینهای کشاورزی و مكانیزاسیون  
 539 فراوری محصوالت شیالتی    -مهندسی فناوری شیالت  599 ماشین آالت دریاییمهندسی 

 540 محصوالت کشاورزی -مهندسی فناوری صنایع بسته بندی  600 مهندسی محیط زیست
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 ها و مراكز آموزشیسایر دانشگاه  : اسامی رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 3جدول شماره ادامه 

کتری و بقیه عناوین آموخته مقطع ددکتری تخصصی یعنی داوطلب دانش -ارشدآموخته مقطع کارشناسیارشد یعنی داوطلب دانشکارشناسی توضیحات: 

 باشد.آموخته مقطع کارشناسی مییعنی داوطلب دانش

 ردیف رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی

 601 هواپیماییمهندسی مخابرات  629 مرتع و آبخیزداری   -مهندسی منابع طبیعی 
 602 مهندسی مدیریت اجرایی   630 حفاظت و اصالح چوب -مهندسی چوب و کاغذ  -مهندسی منابع طبیعی 
 603 مهندسی مدیریت پروژه   631 صنایع خمیر و کاغذ -مهندسی چوب و کاغذ  -مهندسی منابع طبیعی 
 604 مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها   632 مرکب چوبصنایع فرآورده های  -مهندسی چوب و کاغذ  -مهندسی منابع طبیعی 

 605 مهندسی معدن 633 مهندسی مواد
 606 استخراج معدن -مهندسی معدن  634 سرامیك -مهندسی مواد 
 607 اکتشاف معدن -مهندسی معدن  635 متالوژی _مهندسی مواد 
 608 مهندسی معماری   636 متالوژی استخراجی -مهندسی مواد 
 609 مهندسی معماری )کارشناسی ارشدپیوسته(   637 متالوژی صنعتی -مهندسی مواد 

 610 مهندسی مكانیزاسیون کشاورزی 638 مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی  
 611 مهندسی مكانیك 639 مهندسی نساجی
 612 (ی)کشاورز ستمیوسیب كیمكان یمهندس 640 پوشاك -مهندسی نساجی 
 613 ساخت و تولید -مهندسی مكانیك  641 تكنولوژی نساجی - مهندسی نساجی
 614 مكانیك در طراحی جامدات -مهندسی مكانیك  642 شیمی نساجی و علوم الیاف -مهندسی نساجی 

 615 مهندسی منابع طبیعی 643 استخراج نفت -مهندسی نفت 
 616  جنگلداری     –جنگلداری  -مهندسی منابع طبیعی  644 اکتشاف نفت -مهندسی نفت 
 617 جنگلداری شهری -جنگلداری  -مهندسی منابع طبیعی  645 بهره برداری از منابع نفت -مهندسی نفت 
 618 جنگلداری و اکولوژی جنگل -جنگلداری  -مهندسی منابع طبیعی  646 مخازن نفت -مهندسی نفت 
 619 جنگلداری در پارك های جنگلیمدیریت  -جنگلداری  -مهندسی منابع طبیعی  647 مهندسی نفت

 620 بوم شناسی آبزیان -شیالت  -مهندسی منابع طبیعی  648 پرتوپزشكی -مهندسی هسته ای 
 621 تكثیر و پرورش آبزیان -شیالت  -مهندسی منابع طبیعی  649 مهندسی هوا فضا   

 622 صید و بهره برداری آبزیان -شیالت  -مهندسی منابع طبیعی  650 مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز
 623 فرآوری محصوالت شیالتی -شیالت  -مهندسی منابع طبیعی  651 میكروب شناسی 

 624 بیولوژی و حفاظت چوب -علوم و صنایع چوب و کاغذ  -مهندسی منابع طبیعی  652 میكروبشناسی)کارشناسی ارشد(   
 625 خمیر و کاغذ -چوب و کاغذ علوم و صنایع  -مهندسی منابع طبیعی  653 نمایش

 626 صنایع چوب -علوم و صنایع چوب و کاغذ  -مهندسی منابع طبیعی  654 هتلداری

 627 محیط زیست   -مهندسی منابع طبیعی   

 628 مدیریت منابع خشك و بیابان    -مهندسی منابع طبیعی   
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  موسسه آموزش عالی: نام دانشگاه یا  4جدول شماره 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 121 دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد 61 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -----
 جهاد دانشگاهی کاشمر

 حوزه  علمیه جامعه الزهرا قم 122 دانشگاه ع.پ. و خ. گیالن 62 دانشكده ع.پ. و خ. اسد آباد 1

 حوزه علمیه اصفهان 123 دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان 63 ع.پ. و خ. اسفرایندانشكده  2

 دانشكده بانك ملی 124 دانشگاه ع.پ. و خ. مازندران 64 دانشكده ع.پ. و خ. بهبهان 3

 شریعتیدانشكده تربیت دبیر فنی دختران دکتر  125 )خراسان رضوی(دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد  65 روجندانشكده ع.پ. و خ. ب 4

 دانشكده خبر 126 وزارت بهداشت -دانشگاه مجازی 66 دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام 5

 دانشكده علوم اقتصادی 127 پ. و خ.نیشابوردانشگاه ع. 67 دانشكده ع.پ. و خ. چابهار 6

 1 هیپسران اروم یدانشكده فنی و حرفه ا 128 دانشگاه ع.پ. و خ. همدان 68 دانشكده ع.پ. و خ. خلخال 7

 دانشكده فنی و مهندسی تربت حیدریه 129 )کهگیلویه و بویر احمد(دانشگاه ع.پ. و خ. یاسوج  69 دانشكده ع.پ. و خ. خمین 8

 دانشكده نیروی زمینی 130 دانشگاه ع.پ. و خ. یزد 70 دانشكده ع.پ. و خ. خوی 9

 131 مراكز آموزشیها و سایر دانشگاه ---- دانشكده ع.پ. و خ. ساوه 10
 دانشكده پژوهشی صنعت آب و برق استان خوزستان

 دانشكده علوم قرآنی آمل  132 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  71 دانشكده ع.پ. و خ. سراب 11

 دانشكده علوم قرآنی بجنورد  133 آموزشكده بهداشت 72 دانشكده ع.پ. و خ. سیرجان 12

 دانشكده علوم قرآنی بندر عباس 134 آموزشكده بهداشت دهان 73 دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر 13

 دانشكده علوم قرآنی تهران  135 آموزشكده پرستاری 74 قائناتدانشكده ع.پ. و خ.  14

 دانشكده علوم قرآنی خمین  136 آموزشكده پیراپزشكی 75 دانشكده ع.پ. و خ. گراش 15

 دانشكده علوم قرآنی خوی 137 پیراپزشكی سرخهآموزشكده  76 دانشكده ع.پ. و خ. الرستان 16

 دانشكده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان  138 آموزشكده پیراپزشكی و بهداشت 77 دانشكده ع.پ. و خ. مراغه 17

 دانشكده علوم قرآنی زابل  139 آموزشكده فنی و حرفه ای با هنر شیراز 78 میاندوآب دانشكده ع.پ. و خ. 18

 دانشكده علوم قرآنی زاهدان  140 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران اردبیل 79 ع.پ. ارتش جمهوری اسالمی ایراندانشگاه  19

 دانشكده علوم قرآنی سبزوار  141 1آموزشكده فنی و حرفه ای پسران ارومیه  80 عج()…دانشگاه ع.پ. بقیه ا 20

 دانشكده علوم قرآنی شاهرود  142 2فنی و حرفه ای پسران ارومیه شماره آموزشكده  81   اراك )استان مرکزی(دانشگاه ع.پ. و خ.  21

 دانشكده علوم قرآنی شیراز  143 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران بجنورد 82 دانشگاه ع.پ. و خ. اردبیل   22

 دانشكده علوم قرآنی قم  144 1 زیپسران تبر یو حرفه ا یآموزشكده فن 83  ارومیه )آذربایجان غربی(دانشگاه ع.پ. و خ.  23

 دانشكده علوم قرآنی مراغه  145 قائم -آموزشكده فنی و حرفه ای پسران زنجان 84 دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان 24

 دانشكده علوم قرآنی مشهد  146 آموزشكده فنی و حرفه ای پسران محمود آباد 85 دانشگاه ع.پ. و خ. البرز 25

 دانشكده علوم قرآنی مالیر  147 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران ارومیه 86 دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز 26

 دانشكده علوم قرآنی میبد 148 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 87 دانشگاه ع.پ. و خ. ایران 27

 دانشكده فنی و حرفه ای امام محمد باقر )ع( ساری 149 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بجنورد انقالب اسالمی 88 دانشگاه ع.پ. و خ. ایرانشهر 28

 دانشكده کشاورزی و دامپروری تربت جام 150 الزهرا -زیدختران تبر یو حرفه ا یآموزشكده فن 89 دانشگاه ع.پ. و خ. ایالم 29

 دانشگاه اراك 151 آموزشكده فنی و حرفه ای دختران خوی 90 دانشگاه ع.پ. و خ. آبادان 30

 دانشگاه اردکان یزد 152 آموزشكده فنی و حرفه ای دخترانه قدسیه ساری 91 ع.پ. و خ. بابلدانشگاه  31

 دانشگاه ارومیه 153 تهران شهید شمسی پور 2آموزشكده فنی و حرفه ای شماره  92  )خراسان شمالی( دانشگاه ع.پ. و خ. بجنورد 32

 دانشگاه اصفهان 154 بهشتی ارومیه آموزشكده فنی و حرفه ای شهید 93 دانشگاه ع.پ. و خ. بم 33

 دانشگاه افسری امام علی ارتش 155 آموزشكده فنی و حرفه ای علی ابن ابیطالب بم 94  بندرعباس )هرمزگان(دانشگاه ع.پ. و خ.  34

 دانشگاه الزهرا)س( 156 2آموزشكده فنی و حرفه ای کرمانشاه شماره  95 دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر 35

 دانشگاه امام حسین )ع( 157 آموزشكده فنی و حرفه ای میناب 96  بیرجند )خراسان جنوبی(دانشگاه ع.پ. و خ.  36

 دانشگاه امام صادق )ع( 158 آموزشكده فوریت های پزشكی  97 تبریز )آذربایجان شرقی(دانشگاه ع.پ. و خ.  37

 دانشگاه ایالم 159 پزشكی پلدخترآموزشكده فوریت های  98 دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حیدریه 38

 دانشگاه آیت اله بروجردی بروجرد 160 آموزشكده فوریت های پزشكی سنقر 99 دانشگاه ع.پ. و خ. تهران 39

 دانشگاه بجنورد 161 آموزشكده محیط زیست کرج 100 دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم 40

 دانشگاه بزرگمهر قائنات خراسان جنوبی 162 پژوهشكده اعتیاد 101 دانشگاه ع.پ. و خ. جیرفت 41

 دانشگاه بوشهر 163 پژوهشكده پزشكی سلولی و مولكولی 102 دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول 42

 همدان -دانشگاه بوعلی سینا 164 پژوهشكده پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر 103 دانشگاه ع.پ. و خ. رفسنجان 43

 دانشگاه بیرجند 165 پژوهشكده توسعه سالمت 104 دانشگاه ع.پ. و خ. زابل 44

 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 166 پژوهشكده تولید مثل 105 دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان 45

 دانشگاه بین الملل قشم 167 پژوهشكده سبك زندگی 106 دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان 46

 دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد 168 پژوهشكده سالمت 107 دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار 47

 دانشگاه تبریز 169 پژوهشكده سوانح طبیعی 108 دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان 48

 دانشگاه تحصیالت تكمیلی درعلوم پایه زنجان 170 هاپژوهشكده سیستم بیولوژی مسمومیت 109 دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود 49

 دانشگاه تحصیالت تكمیلی صنعتی کرمان 171 پژوهشكده طب سنتی و مكمل با گرایش اعتیاد 110 دانشگاه ع.پ. و خ. شهرکرد 50

 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 172 پژوهشكده علوم پایه 111 دانشگاه ع.پ. و خ. شهید بهشتی 51

 شهید رجاییدانشگاه تربیت دبیر  173 پژوهشكده علوم زیست پزشكی 112 دانشگاه ع.پ. و خ. شیراز 52

 دانشگاه تربیت مدرس 174 پژوهشكده علوم شناختی 113 دانشگاه ع.پ. و خ. فسا 53

 دانشگاه تربیت معلم اراك 175 های سالمتپژوهشكده فناوری 114 دانشگاه ع.پ. و خ. قزوین 54

 دانشگاه تربیت معلم تبریز 176 پژوهشكده هموگلوبینوپاتی 115 دانشگاه ع.پ. و خ. قم 55

 دانشگاه تربیت معلم تهران 177 پژوهشگاه مهندسی ژنتیك و زیست فناوری 116 دانشگاه ع.پ. و خ. کاشان 56

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 178 پژوهشگاه هوا و فضا 117 دانشگاه ع.پ. و خ. کردستان 57

 دانشگاه تفرش 179 جهاد دانشگاهی مشهد 118 دانشگاه ع.پ. و خ. کرمان 58

 دانشگاه تهران 180 جهاد دانشگاهی اهواز 119 ع.پ. و خ. کرمانشاه دانشگاه 59

   جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 120 دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان 60
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 مجتمع آموزش عالی سراوان 301 فرزانگان تهراندانشگاه  241 دانشگاه جهرم 181

 مجتمع آموزش عالی سالمت اسالم آباد غرب  302 دانشگاه فرزانگان سمنان 242 دانشگاه جیرفت 182

 مجتمع آموزش عالی سالمت ایذه  303 دانشگاه فرهنگیان 243 دانشگاه حضرت معصومه )س( قم 183

 سالمت دهلران یمجتمع آموزش عال 304 زنجان یبهشت دیشه سیپرد انیدانشگاه فرهنگ 244 دانشگاه حكیم سبزواری )سبزوار( 184

 مجتمع آموزش عالی سالمت بهبهان  305 دانشگاه فرهنگیان پردیس امیر کبیر البرز 245 دانشگاه خلیج فارس )بوشهر( 185

 مجتمع آموزش عالی سالمت خاش  306 طوسیدانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین  246 دانشگاه خوارزمی تهران 186

 شهر ینیسالمت خم یمجتمع آموزش عال 307 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان 247 دانشگاه دامغان 187

 مجتمع آموزش عالی سالمت رامهرمز  308 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد 248 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 188

 مجتمع آموزش عالی سالمت گنبد کاووس  309 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد 249 دانشگاه رازی کرمانشاه 189

 مجتمع آموزش عالی سالمت ماهشهر  310 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی شیراز 250 دانشگاه زابل 190

 مجتمع آموزش عالی سالمت مرند  311 دانشگاه فرهنگیان تهران 251 زنجاندانشگاه  191

 مجتمع آموزش عالی سالمت مسجد سلیمان  312 دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز 252 دانشگاه سلمان فارسی کازرون 192

 سالمت مشكین شهرمجتمع آموزش عالی  313 دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد 253 دانشگاه سمنان 193

 مجتمع آموزش عالی سالمت ممسنی  314 دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه 254 دانشگاه سیستان و بلوچستان )زاهدان(  194

 مجتمع آموزش عالی سالمت میانه  315 دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه 255 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی همدان  195

 مجتمع آموزش عالی سالمت میناب  316 دانشگاه فرهنگیان مشهد 256 دانشگاه شاهد 196

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 317 دانشگاه فرهنگیان یزد 257 دانشگاه شهرکرد 197

 مجتمع آموزشی عالی بناب 318 دانشگاه فسا 258 دانشگاه شهید باهنر کرمان 198

 مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان 319 دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار 259 دانشگاه شهید بهشتی 199

 مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوی 320 دانشگاه فناوریهای نوین سبالن نمین 260 دانشگاه شهید چمران اهواز 200

 مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب 321 دانشگاه فناوریهای نوین قوچان 261 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )تبریز(  201

 مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس 322 دانشگاه فنی و حرفه ای دادبین کرمان 262 دانشگاه شیراز 202

 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان 323 دانشگاه قم 263 دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور 203

 مدرسه عالی شهیدمطهری 324 کاشان دانشگاه 264 دانشگاه صنعت نفت 204

 مرکز آموزش عالی کتابداری 325 دانشگاه کردستان 265 دانشگاه صنعت نفت آبادان 205

 مرکز آموزش منابع طبیعی مازندران )کالرآباد( 326 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 266 دانشگاه صنعتی ارومیه 206

 مرکز آموزشی فوریتهای پزشكی درگز 327 دانشگاه کوثر بجنورد 267 دانشگاه صنعتی اصفهان 207

 مرکز آموزشی فوریت های پزشكی بندر لنگه 328 دانشگاه گلستان 268 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 208

 مرکز آموزشی فوریت های پزشكی پلدختر 329 دانشگاه گنبد کاووس 269 دانشگاه صنعتی بابل 209

 مرکز آموزشی فوریتهای پزشكی شیروان  330 دانشگاه گیالن 270 بیرجنددانشگاه صنعتی  210

 مرکز آموزشی فوریتهای پزشكی مانه و سملقان 331 دانشگاه لرستان 271 دانشگاه صنعتی جندی شاپور اهواز  211

 مرکز اموزش عالی المرد 332 دانشگاه مازندران 272 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 212

 قزوین -مرکز آموزش عالی  فنی و مهندسی بوئین زهرا  333 دانشگاه مجازی 273 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 213

 مرکز آموزش عالی الشتر )خرم اباد( 334 دانشگاه محقق اردبیلی 274 دانشگاه صنعتی سهند 214

 پلدختر )خرم اباد( مرکز آموزش عالی 335 دانشگاه مراغه 275 دانشگاه صنعتی شاهرود 215

 مرکز آموزش عالی کاشمر  336 دانشگاه مالیر 276 دانشگاه صنعتی شریف 216

 مرکز آموزش عالی کوهدشت )خرم اباد( 337 دانشگاه مهندسی فن آوریهای نوین قوچان   277 دانشگاه صنعتی شیراز 217

 الرستانمرکز آموزش عالی  338 دانشگاه میبد 278 دانشگاه صنعتی قم 218

 مرکز آموزش عالی محالت )اراك( 339 دانشگاه نهاوند 279 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 219

 مرکز آموزش عالی ممسنی )شیراز( 340 دانشگاه نیشابور 280 دانشگاه صنعتی مالك اشتر 220

 مرکز آموزش عالی میناب )بندر عباس( 341 دانشگاه هرمزگان 281 دانشگاه صنعتی همدان 221

 مرکز آموزش عالی نورآباد )خرم اباد( 342 دانشگاه هنر 282 دانشگاه صنعتی همدان 222

 مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی 343 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 283 دانشگاه صنعتی اراك 223

 سالمت مرکز رشد توسعه صادرات و انتقال فناوری 344 دانشگاه هنر اصفهان 284 دانشگاه صنعتی سیرجان 224

 مرکز رشد تولید فرآورده های نوترکیب 345 دانشگاه والیت 285 دانشگاه صنعتی قوچان 225

 مرکز رشد زیست فناوری 346 رفسنجان -دانشگاه ولی عصر)عج( 286 دانشگاه عالی دفاع ملی 226

 بیوتكنولوژیمرکز رشد زیست فناوری  347 دانشگاه یاسوج 287 دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی 227

 مرکز رشد زیست فناوری دارویی 348 دانشگاه یزد 288 دانشگاه عالمه طباطبائی 228

 مرکز رشد زیست فناوری علوم پزشكی 349 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش 289 دانشگاه علم و صنعت ایران 229

 مرکز رشد فناوری اطالعات سالمت 350 نوین علوم پزشكی جهاد دانشگاهیهای علوم پایه و فناوری 290 دانشگاه علم و فناوری بهشهر 230

 مرکز رشد فناوری بیوتكنولوژیك و ژنتیك 351 مجتمع آموزش پزشكی آیت اله طالقانی 291 دانشگاه علم و فناوری مازندران 231

 مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشكی 352 بندر ماهشهرمجتمع آموزش سالمت  292 ج.ا.افرماندهی انتظامی  -دانشگاه علوم انتظامی امین 232

233 

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی )علوم بهزیستی و 

 293 توانبخشی سابق(
 مجتمع آموزش سالمت خمینی شهر

353 
 مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشكی توانبخشی

 مرکز رشد فناوری دارویی 354 عالی پیامبر اعظم )ص(مجتمع آموزش  294 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 234

 مرکز رشد فناوری طب سنتی و گیاهان دارویی 355 مجتمع آموزش عالی جهرم 295 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 235

 گیاهان دارویی و تجهیزات پزشكیمرکز رشد فناوری  356 مجتمع آموزش عالی علوم پزشكی 296 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 236

 مرکز رشد فناوری 357 مجتمع آموزش عالی علوم پزشكی اسفراین 297 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری 237

 یمرکز رشد فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای 358 مجتمع آموزش عالی کازرون 298 دانشگاه فردوسی مشهد 238

 مرکز رشد فناوری سالمت 359 مجتمع آموزش عالی بافت )کرمان( 299 زنجان یبهشت دیشه سیپرد انیفرزانگاندانشگاه فرهنگدانشگاه  239

 مرکز رشد فناوری طب بازساختی و سلولهای بنیادی 360 مجتمع آموزش عالی بم )کرمان( 300 دانشگاه فرزانگان اصفهان 240
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361 

مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های 

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی شیراز  481 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان ایالم  421 طبیعی

362 

 پرسیس ژنمرکز رشد فناوری فرآورده های بیولوژیك و دامی 

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی فومن  482 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان تهران  422 بار

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی کاشمر 483 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 423 مرکز رشد فناوری فرآورده های خون 363

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی کرمان 484 استان خراسان جنوبی م.آ.ع.ك. بهزیستی 424 مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی 364

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی کرمانشاه 485 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان خراسان رضوی 425 مرکز رشد فناوری کودکان 365

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی گلستان  486 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان سیستان و بلوچستان 426 مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی 366

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی لرستان  487 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان فارس 427 مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشكی 367

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی مشهد 488 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان قزوین 428 مرکز رشد فناوریهای نوین دندانپزشكی 368

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی نیم ور 489 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان کرمان 429  369

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی همدان  490 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان کرمانشاه 430  370

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی یاسوج 491 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد 431 مرکز آموزشی علمی کاربردی 

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی ارومیه 492 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان لرستان  432 م.آ.ع.ك. ابن سینا 371

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی تبریز 493 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان مازندران 433 م.آ.ع.ك. ابهر 372

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی تربیت 494 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان هرمزگان 434 م.آ.ع.ك. اداره کل تعاون استان اردبیل 373

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی گرگان 495 م.آ.ع.ك. بهزیستی استان همدان  435 م.آ.ع.ك. اداره کل تعاون استان خراسان رضوی 374

 اردبیلم.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی  496 م.آ.ع.ك. بهزیستی برازجان استان بوشهر 436 م.آ.ع.ك. اداره کل تعاون استان همدان 375

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی اردبیل )مغان( 497 م.آ.ع.ك. بهزیستی علی آبادکتول استان گلستان 437 م.آ.ع.ك. اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی 376

 )سنندج(م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی استان کردستان  498 م.آ.ع.ك. بهزیستی یزد 438 م.آ.ع.ك. اداره کل دادگستری استان قم 377

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ماهیدشت 499 م.آ.ع.ك. بهزیستی ارومیه 439 م.آ.ع.ك. اداره کل دادگستری استان کرمان 378

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی اصفهان 500 م.آ.ع.ك. بهزیستی اهواز  440 م.آ.ع.ك. اداره کل دادگستری استان گیالن  379

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی اصفهان )کاشان( 501 م.آ.ع.ك. بهزیستی سنندج 441 م.آ.ع.ك. ارومیه 380

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی بیرجند 502 م.آ.ع.ك. بهزیستی کردستان 442 م.آ.ع.ك. استانداری بوشهر 381

 کهنوجم.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی جیرفت و  503 م.آ.ع.ك. بهزیستی گناباد 443 م.آ.ع.ك. استانداری کرمان 382

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی چابهار 504 م.آ.ع.ك. بهزیستی گیالن 444 م.آ.ع.ك. اسالم آبادغرب 383

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 505 م.آ.ع.ك. بوکان 445 م.آ.ع.ك. الزهرا )س( تهران 384

 جهاد کشاورزی خراسان رضوی )مشهد(م.آ.ع.ك.  506 م.آ.ع.ك. بویر صنعت  یاسوج 446 1م.آ.ع.ك. الشتر  385

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی خراسان شمالی )بجنورد( 507 م.آ.ع.ك. پارت الستیك 447 م.آ.ع.ك. امام حسین )ع( استان قزوین 386

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی خوزستان )اهواز( 508 م.آ.ع.ك. پارسیان 448 م.آ.ع.ك. امام حسین )ع( استان گلستان 387

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی خوزستان )دزفول( 509 م.آ.ع.ك. پاسارگاد 449 م.آ.ع.ك. امام حسین )ع( استان گیالن 388

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی زنجان 510 م.آ.ع.ك. پاسارگاد اهرم بوشهر 450 م.آ.ع.ك. امام حسین )ع( استان همدان 389

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی سمنان  511 م.آ.ع.ك. پرسپولیس تهران 451 م.آ.ع.ك. امام حسین )ع( سپاه محمدرسول اله  390

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی سمنان )دامغان( 512 م.آ.ع.ك. پژوهش و مهندسی جوش ایران 452 م.آ.ع.ك. امام حسین)ع( استان خراسان رضوی 391

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی سمنان )شاهرود( 513 تهرانم.آ.ع.ك. پژوهشكده سوانح طبیعی  453 م.آ.ع.ك. امام حسین)ع( استان سمنان 392

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی سمنان )گرمسار( 514 م.آ.ع.ك. پست تهران  454 م.آ.ع.ك. امام حسین)ع( استان سیستان وبلوچستان 393

 سیستان و بلوچستان )بمپور(م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی  515 م.آ.ع.ك. پست خراسان رضوی 455 م.آ.ع.ك. امام حسین)ع( استان فارس 394

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان )زاهدان( 516 م.آ.ع.ك. پست مازندران 456 م.آ.ع.ك. امام حسین)ع( استان مازندران 395

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی شهید زمانپور )تهران ساوجبالغ( 517 م.آ.ع.ك. پونك 457 م.آ.ع.ك. امام خمینی 396

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی فارس )شیراز( 518 م.آ.ع.ك. پیام شهرکرد 458 م.آ.ع.ك. امام رضا )ع( 397

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی فارس علی آباد  519 م.آ.ع.ك. پیش تازان آئین زندگی  459 م.آ.ع.ك. امام مهدی )عج( 398

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی فارس مرودشت 520 م.آ.ع.ك. تحقیقات صنعتی ایران )تهران(  460 م.آ.ع.ك. انجمن جوشكاری  399

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی قائنات 521 م.آ.ع.ك. تربیت مربی کرج 461 م.آ.ع.ك. انجمن صیفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو 400

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی قزوین  522 تصمیم یارتوسم.آ.ع.ك.  462 م.آ.ع.ك. انجمن مدیریت ایران واحد خراسان رضوی 401

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی کرج 523 م.آ.ع.ك. تیران و کرون  463 م.آ.ع.ك. اهواز 402

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی کرمان  524 م.آ.ع.ك. جامعه گیاه درمانی شهر ری 464 1م.آ.ع.ك. ایالم  403

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی کرمان )باغین( 525 دانشگاهی اراك م.آ.ع.ك. جهاد 465  2م.آ.ع.ك. ایالم  404

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی کرمانشاه سرپل ذهاب 526 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی اصفهان 466 م.آ.ع.ك. آباده 405

 کهگیلویه و بویراحمدم.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی  527 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی انزلی 467 م.آ.ع.ك. آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل 406

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی گلستان کردکوی 528 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی اهواز 468 م.آ.ع.ك. آران و بیدگل 407

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی گیالن رشت  529 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی بابل 469 م.آ.ع.ك. آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران 408

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی لرستان )الیگودرز( 530 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی بندرعباس  470 م.آ.ع.ك. بازرگانی واحد تهران  409

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی لرستان )بروجرد( 531 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی بیرجند 471 م.آ.ع.ك. بافق 410

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی لرستان )خرم آباد( 532 دانشگاهی خراسان شمالیم.آ.ع.ك. جهاد  472 م.آ.ع.ك. بانك ملت اصفهان 411

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی مازندران )تنكابن( 533 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی رشت 473 م.آ.ع.ك. بانك ملت تهران 412

 کشاورزی مازندران بابلسرم.آ.ع.ك. جهاد  534 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی رودسر 474 م.آ.ع.ك. بانك ملت کرمانشاه 413

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی مرکزی )اراك( 535 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی زاهدان 475 م.آ.ع.ك. بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران 414

 )ساوه(م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی مرکزی  536 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی زرند 476 م.آ.ع.ك. بروجرد تعاونی تولیدکنندگان 415

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی هرمزگان )بندرعباس( 537 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی زنجان 477 م.آ.ع.ك. بلد االمین 416

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی همدان  538 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی ساوه 478 م.آ.ع.ك. بم 417

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی یزد  539 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی سمنان 479 1م.آ.ع.ك. بندرعباس  418

 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی ارومیه 540 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهی شهرکرد  480 م.آ.ع.ك. بنیاد شهید و امور ایثارگران 419

     م.آ.ع.ك. بهزیستی استان اصفهان 420
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردی مشهد  661 اس م.آ.ع.ك. شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه بندرعب 601 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی خراسان رضوی 541

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكی کوار 662 م.آ.ع.ك. شرکت خدمات علمی صنعتی خراسان رضوی مشهد 602 م.آ.ع.ك. جهاد کشاورزی زراعت گیاهان دارویی 542

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكی بم 663 م.آ.ع.ك. شرکت داده پردازی ایران  603 م.آ.ع.ك. جواداالئمه یزد 543

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكی بندرعباس 664 م.آ.ع.ك. شرکت دانش پژوهان ایران سوله اردبیل 604 م.آ.ع.ك. چرم تهران 544

 م.آ.ع.ك. علوم و صنایع شیالتی خلیج فارس 665 شرکت ذوب آهن م.آ.ع.ك. 605 م.آ.ع.ك. چناران 545

 م.آ.ع.ك. علوم و فنون فارابی 666 م.آ.ع.ك. شرکت ذوب آهن اردبیل 606 م.آ.ع.ك. حفاظت محیط زیست  546

 قزوینم.آ.ع.ك. علوم و فنون  667 م.آ.ع.ك. شرکت زغال سنگ البرز شرقی  607 م.آ.ع.ك. حوزه مرکزی سپاه )تهران( 547

 م.آ.ع.ك. علویجه 668 م.آ.ع.ك. شرکت زغال سنگ کرمان 608 م.آ.ع.ك. حوزه هنری واحد کرمان 548

 م.آ.ع.ك. فارسان 669 م.آ.ع.ك. شرکت سهامی عام صنعتی مینو 609 م.آ.ع.ك. خاتم االنبیاء 549

 مازندران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ  و هنر واحد  670 م.آ.ع.ك. شرکت سیمان آبیك 610 کاشان 17م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد  550

 اصفهان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ . هنر واحد  671 م.آ.ع.ك. شرکت شهرك های صنعتی خراسان رضوی 611 قائم شهر 19م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد  551

 اراك 1فرهنگ و هنر واحد م.آ.ع.ك.  672 م.آ.ع.ك. شرکت صنایع غذایی قدس رضوی 612 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد اردبیل 552

 تهران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  673 م.آ.ع.ك. شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین مازندران  613 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد اسالمشهر 553

 خمین 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  674 م.آ.ع.ك. شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شیراز 614 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد تهران 554

 زاهدان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  675 م.آ.ع.ك. شرکت صنعتی آما  615 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد رشت  555

 کرمانشاه 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  676 م.آ.ع.ك. شرکت صنعتی حدید اراك 616 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد رفسنجان  556

 گیالن رشت  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  677 م.آ.ع.ك. شرکت صنعتی زرماکارون 617 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد زاهدان 557

 همدان  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  678 م.آ.ع.ك. شرکت صنعتی کوشا )کرج( 618 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد شهرقدس 558

 یزد 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  679 م.آ.ع.ك. شرکت صنعتی مهرام 619 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد قزوین 559

 موسیقی 11م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  680 م.آ.ع.ك. شرکت فراز صنعت آیریا 620 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد کرمان 560

 خراسان رضوی  2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  681 م.آ.ع.ك. شرکت فوالدین ذوب آمل فذا 621 م.آ.ع.ك. خانه کارگر واحد مشهد 561

 مازندران 2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  682 م.آ.ع.ك. شرکت کارخانجات پارس الكتریك 622 م.آ.ع.ك. خانه کارگر 562

 مازندران  3م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  683 م.آ.ع.ك. شرکت گز سكه عتیق 623 م.آ.ع.ك. خبر مشهد 563

 بابل 4م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  684 م.آ.ع.ك. شرکت گسترش انفورماتیك ایران  624 خبرنگاران م.آ.ع.ك. 564

 تهران  5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  685 م.آ.ع.ك. شرکت ملی نفت کش ایران 625 م.آ.ع.ك. خدمات جهانگردی استان کرمان 565

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد اردبیل 686 پارس تهرانم.آ.ع.ك. شرکت مهرکام  626 م.آ.ع.ك. خراسان رضوی 566

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد قم  687 م.آ.ع.ك. شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیك تهران 627 م.آ.ع.ك. خرم اباد  567

 مازندران 5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد 688 م.آ.ع.ك. شرکت هپكو )اراك( 628 م.آ.ع.ك. خور و بیابانك 568

 م.آ.ع.ك. فرهنگی هنری شهرداری تهران  689 م.آ.ع.ك. شرکت لوله سازی اهواز 629 م.آ.ع.ك. دانشكده شهید مطهری 569

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوایی تهران 690 م.آ.ع.ك. شهربابك  630 1م.آ.ع.ك. دره شهر 570

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوایی مشهد 691 م.آ.ع.ك. شهرداری خرم آباد  631 بلوچستانم.آ.ع.ك. دفتر آموزش و پژوهش استانداری سیستان و  571

 م.آ.ع.ك. کارآموزان چالوس 692 م.آ.ع.ك. شهرداری قم  632 م.آ.ع.ك. راه و ترابری 572

 م.آ.ع.ك. کاربردی جهاد کشاورزی قم 693 م.آ.ع.ك. شهرداری مشهد  633 م.آ.ع.ك. زرین شهر 573

 م.آ.ع.ك. کارخانجات مخابراتی ایران شیراز 694 م.آ.ع.ك. شهرداری مهاباد 634 م.آ.ع.ك. ساپكو )تهران(  574

 م.آ.ع.ك. کازرون 695 م.آ.ع.ك. شهرداری های استان اصفهان 635 م.آ.ع.ك. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد  575

 م.آ.ع.ك. کانون سردفترداران و دفتر یاران 696 م.آ.ع.ك. شهرداری های شیراز  636 م.آ.ع.ك. سازمان بهزیستی استان گیالن 576

 م.آ.ع.ك. کنگان 697 م.آ.ع.ك. شهرداری ورامین 637 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها  577

 م.آ.ع.ك. کیش 698 م.آ.ع.ك. شهرداری بناب 638 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها )تهران( 578

 2م.آ.ع.ك. گچساران  699 م.آ.ع.ك. شهید چمران فاوا 639 زندان ها )خوزستان(م.آ.ع.ك. سازمان  579

 م.آ.ع.ك. گروه صنعتی ایران خودرو 700 م.آ.ع.ك. شهید دستوره تهران 640 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها )کرمان( 580

 گروه صنعتی صفام.آ.ع.ك.  701 م.آ.ع.ك. شهید محالتی قم  641 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها اصفهان 581

 م.آ.ع.ك. گروه کارخانجات پارت الستیك 702 م.آ.ع.ك. شهید مطهری 642 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها خراسان رضوی 582

 م.آ.ع.ك. گلپایگان 703 م.آ.ع.ك. شهید هجرتی نزاجا 643 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها فارس 583

 م.آ.ع.ك. گلدشت کالردشت 704 شیروان م.آ.ع.ك. 644 م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها همدان 584

 2م.آ.ع.ك. گنبد کاووس  705 م.آ.ع.ك. شیرین عسل  645 م.آ.ع.ك. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 585

 م.آ.ع.ك. الرستان 706 م.آ.ع.ك. شیشه لرستان  646 ن م.آ.ع.ك. سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهرا 586

 م.آ.ع.ك. ماشین سازی اراك 707 م.آ.ع.ك. صنایع دستی اردبیل 647 مدیریت صنعتی اردبیلم.آ.ع.ك. سازمان  587

 م.آ.ع.ك. مالك اشتر اصفهان 708 م.آ.ع.ك. صنایع دستی استان تهران  648 م.آ.ع.ك. سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی 588

 م.آ.ع.ك. مالك اشتر تهران 709 دستی استان مرکزیم.آ.ع.ك. صنایع  649 م.آ.ع.ك. سازمان مدیریتی صنعتی سنندج 589

 م.آ.ع.ك. مالیاتی اصفهان 710 م.آ.ع.ك. صنایع دستی سنندج 650 م.آ.ع.ك. سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  590

 م.آ.ع.ك. مالیاتی اهواز 711 م.آ.ع.ك. صنایع دستی الجین همدان  651 م.آ.ع.ك. سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان 591

 م.آ.ع.ك. مالیاتی زاهدان 712 م.آ.ع.ك. صنایع دستی نقش جهان اصفهان 652 م.آ.ع.ك. سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل 592

 م.آ.ع.ك. مالیاتی قم 713 م.آ.ع.ك. صنایع دفاعی زرین شهر 653 م.آ.ع.ك. سمبل شیمی 593

 م.آ.ع.ك. مالیاتی مشهد 714 صنایع غالت قائم)عج(م.آ.ع.ك.  654 1م.آ.ع.ك. سنندج  594

 م.آ.ع.ك. مبارکه 715 م.آ.ع.ك. صنایع و معادن قم  655 م.آ.ع.ك. شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنكابن 595

596 

م.آ.ع.ك. شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنعت کشاورزی و 

 م.آ.ع.ك. مجتمع هوا دریا 716 م.آ.ع.ك. صنعت غذا )عالیزاد( 656 دامپروری بروجرد 

 م.آ.ع.ك. مخابرات آذربایجان شرقی 717 م.آ.ع.ك. صنعت غذا تربت جام 657 م.آ.ع.ك. شرکت تعاونی تولیدی مهستان سبز شمال تنكابن  597

 م.آ.ع.ك. مخابرات تهران 718 م.آ.ع.ك. صنعت غذای تهران  658 م.آ.ع.ك. شرکت تولیدی پویا غرب 598

 م.آ.ع.ك. مخابرات کرمان 719 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردی بندرعباس  659 شرکت تولیدی دشت مرغاب یك و یكم.آ.ع.ك.  599

 م.آ.ع.ك. مدیریت صنعتی شیراز 720 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردی تهران  660 م.آ.ع.ك. شرکت تولیدی فرش ایران سپهر  600
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 تنكابن -م.غ.ا. آیندگان  841 م.غ.ا. اثیرالدین ابهری 781 م.آ.ع.ك. مشهد 721

 ارومیه -م.غ.ا. آیین کمال  842 قم -م.غ.ا. اجتهاد  782 م.آ.ع.ك. مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد 722

723 

م.آ.ع.ك. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس 

 783 رضوی
 رشت -م.غ.ا. احرار 

843 
 البرز -م.غ.ا. باختددددر 

 قم -م.غ.ا. باقرالعلوم )ع(  844 م.غ.ا. ادیان و مذاهب 784 م.آ.ع.ك. مالیر 724

 م.غ.ا. بحرالعلوم 845 م.غ.ا. ادیب مازندران 785 م.آ.ع.ك. منابع طبیعی دکتر جوانشیر 725

 م.غ.ا. برآیند 846 گرمسار -م.غ.ا. ادیبان  786 م.آ.ع.ك. مهران 726

 م.غ.ا. بزرگمهر 847 م.غ.ا. ارس 787 م.آ.ع.ك. میبد 727

 قزوین -م.غ.ا. بصیر آبیك  848 تهران -م.غ.ا. ارشاد  788 م.آ.ع.ك. میراث بیستون 728

 م.غ.ا. بعثددددت 849 م.غ.ا. ارشاد دماوند 789 م.آ.ع.ك. میراث خراسان رضوی 729

 کرمان -م.غ.ا. بعثت  850 شیراز -م.غ.ا. ارم  790 م.آ.ع.ك. میراث هگمتانه 730

 م.غ.ا. بنیان 851 خرمشهر -م.غ.ا. اروندان  791 م.آ.ع.ك. میرزا کوچك خان رشت 731

 اصفهان -م.غ.ا. بنیان  852 م.غ.ا. استرآباد 792 م.آ.ع.ك. نجف آباد 732

 مشهد -م.غ.ا. بهددار  853 شیراز -م.غ.ا. استهبان  793 م.آ.ع.ك. نهبندان 733

 چابهار -م.غ.ا. بهار اندشه  854 مشهد -م.غ.ا. اسرار  794 م.آ.ع.ك. نی ریز 734

 م.غ.ا. بهاران 855 م.غ.ا. اسوه 795 م.آ.ع.ك. نیرو محرکه 735

 کرمان -م.غ.ا. بهمنیار  856 بجنورد -م.غ.ا. اشراق  796 م.آ.ع.ك. نیروی انتظامی خراسان رضوی 736

 قزوین -م.غ.ا. بیدستان  857 اراك -م.غ.ا. اصول الدین  797 م.آ.ع.ك. نیروی انتظامی کرمانشاه 737

 مشهد -م.غ.ا. بینالود  858 اهواز -م.غ.ا. اصول الدین  798 م.آ.ع.ك. هتلداری و جهانگردی پردیسان 738

 سبزوار -م.غ.ا. بیهق  859 تهران -م.غ.ا. اصول الدین  799 هرند م.آ.ع.ك. 739

 مشهد -م.غ.ا. پارس رضوی  860 قم -م.غ.ا. اصول الدین  800 م.آ.ع.ك. هالل احمر  بوشهر 740

 بابلسر -م.غ.ا. پارسا  861 م.غ.ا. افضل کرمانی 801 م.آ.ع.ك. هالل احمر اراك 741

 م.غ.ا. پارسیان 862 مشهد  -م.غ.ا. اقبال الهوری  802 م.آ.ع.ك. هالل احمر اردبیل 742

 شیراز -م.غ.ا. پاسارگاد  863 شیراز -م.غ.ا. اقلید  803 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان کرمان 743

 م.غ.ا. پرتو 864 قزوین -م.غ.ا. اکباتان  804 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان کهگیلویه و بویر احمد 744

 فریدونكنار -م.غ.ا. پردیسان  865 م.غ.ا. البرز 805 احمر استان گلستانم.آ.ع.ك. هالل  745

 اراك -م.غ.ا. پرندك  866 م.غ.ا. الغدیر 806 م.آ.ع.ك. هالل احمر استان همدان  746

 م.غ.ا. پژوهش صنایع ایران 867 م.غ.ا. المهدی 807 م.آ.ع.ك. هالل احمر اصفهان 747

 م.غ.ا. پلدختر 868 اصفهان -م.غ.ا. المهدی مهر  808 م.آ.ع.ك. هالل احمر اهواز 748

 م.غ.ا. پویا 869 همدان -م.غ.ا. الوند  809 م.آ.ع.ك. هالل احمر ایالم 749

 قم -م.غ.ا. پویش  870 یزد -م.غ.ا. امام جواد )ع(  810 م.آ.ع.ك. هالل احمر تبریز 750

 م.غ.ا. پویندگان 871 مشهد -رضا )ع( م.غ.ا. امام  811 م.آ.ع.ك. هالل احمر خراسان رضوی 751

 چالوس -م.غ.ا. پویندگان دانش  872 م.غ.ا. امید نهاوند 812 م.آ.ع.ك. هالل احمر زاهدان 752

 اصفهان -م.غ.ا. پیام  873 اهواز -م.غ.ا. امیرالمومنین  813 م.آ.ع.ك. هالل احمر سنندج 753

 م.غ.ا. پیام گلپایگان 874 م.غ.ا. امین 814 م.آ.ع.ك. هالل احمر سیستان بلوچستان 754

 بیرجند -م.غ.ا. پیروزان فردوس  875 الهیجان -م.غ.ا. اندیشمند  815 م.آ.ع.ك. هالل احمر شهرکرد 755

 شیراز -م.غ.ا. پیشتازان  876 م.غ.ا. اندیشه جهرم 816 م.آ.ع.ك. هالل احمر کرمانشاه 756

 م.غ.ا. پیوند 877 نكا -م.غ.ا. اندیشه سازان علوم پایه مازندران  817 م.آ.ع.ك. هالل احمر گلستان 757

 شیراز -م.غ.ا. تابران  878 انزلی  -م.غ.ا. انوار العلوم  818 م.آ.ع.ك. هالل احمر مازندران 758

 المرد شیراز -م.غ.ا. تابناك  879 م.غ.ا. اهل بیت 819 م.آ.ع.ك. هواشناسی و علوم جو اصفهان 759

 قزوین -م.غ.ا. تاکستان  880 م.غ.ا. ایران زمین 820 هرمزگان )بندرلنگه(  1م.آ.ع.ك. واحد  760

 قائم شهر -م.غ.ا. تجن  881 سنندج -م.غ.ا. ایرانمهر قروه 821 م.آ.ع.ك. واحد آموزشی گیالن  761

 م.غ.ا. تعالی 882 م.غ.ا. ایرانیكا 822 54م.آ.ع.ك. واحد ----

 م.غ.ا. تفتان 883 م.غ.ا. ایساتیس 823 وجوانان خراسان رضویم.آ.ع.ك. ورزش  762

 م.غ.ا. تمیشان 884 سمنان -م.غ.ا. ایوانكی  824 م.آ.ع.ك.بندرسازان گناوه 763

 گلوگاه مازندران -م.غ.ا. توحید  885 م.غ.ا. آبا 825 م.آ.ع.ك.جهاد کشاورزی مازندران ساری 764

765 

موسسه غیر انتفاعی و سایر 

 826 موسسات

 م.غ.ا. آبادانی و توسعه روستاها

886 

 دامغان -م.غ.ا. توران 

 م.غ.ا. تدوس 887 م.غ.ا. آباده 827 دانشكده غیر انتفاعی اصول الدین 766

 سنندج -م.غ.ا. توسعه دانش  888 آمل -م.غ.ا. آبان هراز  828 دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد 767

 م.غ.ا. ثامن 889 شیراز -م.غ.ا. آپادانا  829 قم -و حدیث  دانشگاه غیر انتفاعی قرآن 768

 م.غ.ا. جابربن حیان 890 ارومیه  -م.غ.ا. آذرآبادگان  830 بندر عباس -دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی  769

 م.غ.ا. جامی 891 م.غ.ا. آرادان 831 تهران -دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی  770

 کرمان -م.غ.ا. جاوید پویا دانش جیرفت  892 م.غ.ا. آرادان 832 زاهدان -غیر انتفاعی مذاهب اسالمی دانشگاه  771

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اردبیل 893 مشهد -م.غ.ا. آرمان رضوی  833 سنندج -دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی  772

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اردکان 894 ارومیه -م.غ.ا. آفاق  834 گنبد گاووس -دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی  773

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اشكذریزد 895 م.غ.ا. آفرینش 835 دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی تهران 774

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اصفهان 896 تهران -م.غ.ا. آل طه  836 قم -دانشگاه غیر انتفاعی مفید  775

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی اهواز )خوزستان( 897 م.غ.ا. آمل 837 غیر انتفاعی مفید )دارالعلم(دانشگاه  776

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی رشت 898 ساوه -م.غ.ا. آموزش عالی انرژی  838 دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی باقر العلوم 777

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی رشت و فومن 899 قم -خمینی م.غ.ا. آموزشی  و پژوهشی امام  839 تهران -م.غ.ا. ابرار  778

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی کاشمر 900 قزوین -م.غ.ا. آوج آبیك  840 م.غ.ا. ابن یمین 779

     قوچان -م.غ.ا. اترك  780
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 مشهد -م.غ.ا. عطار  1021 اهواز -م.غ.ا. رهنما  961 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی کرمانشاه 901

 م.غ.ا. عقیق 1022 تنكابن-م.غ.ا. رودکی  962 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی همدان 902

 اصفهان -م.غ.ا. عقیق  1023 زنجان -م.غ.ا. روزبه  963 م.غ.ا. جهاد دانشگاهی یزد 903

 م.غ.ا. عالءالدوله سمنانی 1024 ساری -م.غ.ا. روزبهان  964 م.غ.ا. جواد یزد 904

 م.غ.ا. عالمه امینی 1025 کرمانشاه-م.غ.ا. زاگرس  965 لرستان -م.غ.ا. جویندگان علم کوهدشت  905

 م.غ.ا. عالمه جعفری 1026 م.غ.ا. زرندیه 966 م.غ.ا. چالوس 906

 چالوس -م.غ.ا. عالمه حلی  1027 م.غ.ا. زرینه 967 تبریز -آذربایجانم.غ.ا. چرخ نیلوفری  907

 خوی -م.غ.ا. عالمه خویی  1028 شیراز -م.غ.ا. زنددددددد  968 شیراز -م.غ.ا. حافظ  908

 م.غ.ا. عالمه خوئی 1029 ساری -م.غ.ا. سارویه  969 قم -م.غ.ا. حكمت  909

 م.غ.ا. عالمه دهخدا 1030 ساریان م.غ.ا. 970 مشهد -م.غ.ا. حكمت رضوی  910

 قزوین -م.غ.ا. عالمه رفیعی  1031 م.غ.ا. ساعی 971 گرگان -م.غ.ا. حكیم جرجانی  911

 قایمشهر -م.غ.ا. عالمه طبرسی  1032 م.غ.ا. سبحان 972 مشهد -م.غ.ا. حكیم طوس  912

 م.غ.ا. عالمه فیض کاشانی 1033 آمل -م.غ.ا. سبز  973 ساوه -م.غ.ا. حكیم ناصر خسرو  913

 قزوین -م.غ.ا. عالمه قزوینی  1034 اردبیل -م.غ.ا. سبالن 974 قوچان -م.غ.ا. حكیم نظامی  914

 م.غ.ا. عالمه مجلسی 1035 م.غ.ا. سپهر 975 بجنورد -م.غ.ا. حكیمان  915

 نور -م.غ.ا. عالمه محدث نوری  1036 مشهد -م.غ.ا. سجاد  976 م.غ.ا. خاتدم 916

 م.غ.ا. عالمه نائینی 1037 تبریز  -م.غ.ا. سراج 977 مشهد -م.غ.ا. خاوران  917

 اصفهان -م.غ.ا. عالمه نائینی  1038 م.غ.ا. سردار جنگل 978 م.غ.ا. خراسان 918

 بروجرد -م.غ.ا. علم گستر  1039 ایالم -م.غ.ا. سفیر دانش  979 م.غ.ا. خرد 919

 تهران -م.غ.ا. علم و فرهنگ  1040 مشهد -م.غ.ا. سلمان  980 بوشهر -م.غ.ا. خرد  920

 ارومیه  -م.غ.ا. علم و فن  1041 آمل -م.غ.ا. سمنگان  981 مشهد -م.غ.ا. خردگرایان مطهر  921

 تبریز -م.غ.ا. علم و فنآوری شمس  1042 ساری -م.غ.ا. سنددا  982 محمود آباد -م.غ.ا. خزر  922

 م.غ.ا. علم وفنداوری سپاهان 1043 مشهد -م.غ.ا. سناباد گلبار  983 م.غ.ا. خوارزمی 923

 سمنان -م.غ.ا. علوم توسعه پایدار آریا ایوانكی  1044 م.غ.ا. سنایی 984 مشهد -م.غ.ا. خیام 924

 بابل -م.غ.ا. علوم و فنآوری آریان امیر کال  1045 قزوین -م.غ.ا. سهروردی  985 یزد -م.غ.ا. دارالعلم  925

 اصفهان -م.غ.ا. علوم و فنآوری سپاهان  1046 م.غ.ا. سوره تهران 986 م.غ.ا. دارالفنون 926

 م.غ.ا. علوی )بدون پذیرش( 1047 م.غ.ا. سیلك 987 قزوین -م.غ.ا. دانش البرز آبیك  927

 همدان - م.غ.ا. عمران و توسعه 1048 رشت -م.غ.ا. سیمای دانش  988 اصفهان -م.غ.ا. دانش پژوهان پیشرو  928

 م.غ.ا. عین القضات 1049 کاشان -م.غ.ا. سینا 989 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان 929

 قزوین -م.غ.ا. غزالی  1050 مشهد -م.غ.ا. شاندیز  990 ساوه -م.غ.ا. دانشستان  930

 قزوین -جمشید کاشانی آبیك م.غ.ا. غیاث الدین  1051 م.غ.ا. شاهرود 991 م.غ.ا. دانشكده الهیات و معارف اسالمی )هدی( 931

 م.غ.ا. فاران 1052 گنبد کاووس -م.غ.ا. شرق گلستان  992 م.غ.ا. دانشكده امام صادق 932

 شیراز -م.غ.ا. فاطمیه  1053 تنكابن -م.غ.ا. شفق  993 م.غ.ا. دانشكده علوم حدیث 933

 م.غ.ا. فجر 1054 آمل -م.غ.ا. شمال  994 م.غ.ا. دانشكده معارف قرانی )دارالقران( 934

 ساوه -م.غ.ا. فخر رازی  1055 گنبد کاووس -م.غ.ا. شمس  995 م.غ.ا. دانشگااه بین المللی چابهار 935

 م.غ.ا. فخرالدین اسعد گرگانی 1056 قم -م.غ.ا. شهاب دانش  996 م.غ.ا. دانشگاه امام رضا 936

 یاسوج -م.غ.ا. فراز گچساران  1057 م.غ.ا. شهریار 997 م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ 937

 مشهد -م.غ.ا. فردوس  1058 اصفهان -م.غ.ا. شهید اشرفی اصفهانی  998 م.غ.ا. دانشگاه علوم اسالمی رضوی 938

 کرمان -م.غ.ا. فرهیختگان  1059 م.غ.ا. شهیداشرفی اصفهانی 999 م.غ.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران 939

 قائم شهر -م.غ.ا. فروردین  1060 کرمانشاه -م.غ.ا. شهیدرضایی  1000 م.غ.ا. دانشوران 940

 م.غ.ا. فضیلت 1061 م.غ.ا. شیخ بهایی 1001 م.غ.ا. دز 941

 م.غ.ا. فن و دانش 1062 اصفهان -م.غ.ا. شیخ بهایی  1002 م.غ.ا. دنا 942

 اصفهان -فوالد شهر م.غ.ا.  1063 قائم شهر -م.غ.ا. صالحان  1003 الهیجان -م.غ.ا. دیلمان  943

 اصفهان -م.غ.ا. فیض االسالم  1064 ابهر  -م.غ.ا. صائب  1004 اصفهان -م.غ.ا. راغب اصفهانی 944

 م.غ.ا. قددر  1065 ارومیه -م.غ.ا. صبا 1005 بابل -م.غ.ا. راه دانش  945

 لنگرود -م.غ.ا. قدیر 1066 م.غ.ا. صبح صادق 1006 رشت -م.غ.ا. راهبرد شمال  946

 م.غ.ا. قشم 1067 تهران -م.غ.ا. صدر المتاهلین  1007 م.غ.ا. راهیان نور  947

 رشت -م.غ.ا. کادوس  1068 م.غ.ا. صدرالمتالهین )صدرا( 1008 ساری -م.غ.ا. راهیان نوین دانش  948

 خرمدره -م.غ.ا. کار  1069 اصفهان -م.غ.ا. صفاهان  1009 تبریز -م.غ.ا. ربع رشیدی  949

 رفسنجان -م.غ.ا. کار  1070 اصفهان  -م.غ.ا. صنعتی فوالد  1010 قزوین -م.غ.ا. رجاء  950

 قزوین  -م.غ.ا. کار  1071 قائم شهر -م.غ.ا. صنعتی قائم  1011 م.غ.ا. رحمان 951

 اهواز -م.غ.ا. کارون  1072 م.غ.ا. صنعتی مازندران 1012 رامسر -م.غ.ا. رحمان  952

 م.غ.ا. کاسپین 1073 م.غ.ا. صنعتی مراغه 1013 کرمان -م.غ.ا. رسالت  953

 محمودآباد -م.غ.ا. کاوش  1074 م.غ.ا. طبرستان 1014 البرز -م.غ.ا. رسام  954

 مشهد -م.غ.ا. کاویان  1075 بابل -م.غ.ا. طبری  1015 م.غ.ا. رشد دانش 955

 کرمانشاه -م.غ.ا. کبیر غرب  1076 قم -م.غ.ا. طلوع مهر  1016 تبریز -م.غ.ا. رشدیه 956

 م.غ.ا. کرمان 1077 م.غ.ا. عالی علوم پزشكی وارستگان مشهد 1017 م.غ.ا. رفاه 957

 رامسر -م.غ.ا. کسری  1078 تهران -م.غ.ا. عدالت  1018 تهران -م.غ.ا. رفاه  958

 کمالم.غ.ا.  1079 م.غ.ا. عرفان 1019 قم -م.غ.ا. رهپویان سید الشهدا  959

 نوشهر -م.غ.ا. کمال الملك  1080 کرمان -م.غ.ا. عرفان  1020 بوشهر -م.غ.ا. رهجویان دانش برازجان  960
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. اردکان 1201 اصفهان -م.غ.ا. نور دانش میمه  1141 م.غ.ا. کمیل 1081

 د.آ.ا.و. ارسنجان 1202 شهرکرد -م.غ.ا. نور هدایت  1142 م.غ.ا. کوثدددر 1082

 د.آ.ا.و. ارومیه 1203 م.غ.ا. نورطوبی)مجازی ( 1143 رشت -م.غ.ا. کوشیار  1083

 استهباند.آ.ا.و.  1204 قزوین -م.غ.ا. نیكان تاکستان  1144 سمنان -م.غ.ا. کددومدددش  1084

 د.آ.ا.و. اسدآباد 1205 محمودآباد -م.غ.ا. نیما  1145 کرمان -م.غ.ا. کیمیا  1085

 د.آ.ا.و. اسفراین 1206 زاهدان -م.غ.ا. هاتف  1146 م.غ.ا. گلستان 1086

 د.آ.ا.و. اسالمشهر 1207 ساری -م.غ.ا. هدف  1147 م.غ.ا. گناباد 1087

 د.آ.ا.و. اشكذر 1208 هرازم.غ.ا.  1148 گنبد کاووسم.غ.ا.  1088

 د.آ.ا.و. اصفهان 1209 بیرجند -م.غ.ا. هرمزان  1149 همدان -م.غ.ا. گنجنامه  1089

 د.آ.ا.و. اقلید 1210 م.غ.ا. هشت بهشت 1150 رشت -م.غ.ا. گیل رودبار  1090

 د.آ.ا.و. الكترونیكی )مجازی( 1211 اصفهان -م.غ.ا. هشت بهشت اصفهان پویا  1151 گرگان -م.غ.ا. المعی گرگانی  1091

 د.آ.ا.و. الیگودرز 1212 شیراز -م.غ.ا. هنر  1152 گرگان -آق قال م.غ.ا. لقمان حكیم  1092

 د.آ.ا.و. امارات متحده عربی 1213 م.غ.ا. هیرکانیا 1153 م.غ.ا. لیان 1093

 امیدیهد.آ.ا.و.  1214 تربت جام -م.غ.ا. وحدت  1154 بوشهر -م.غ.ا. لیان  1094

 د.آ.ا.و. انار 1215 لرستان -بروجرد م.غ.ا. یاسین  1155 م.غ.ا. ماد 1095

 د.آ.ا.و. اندیمشك 1216 موسسه آموزش سالمت اسالم آباد غرب 1156 نوشهر -م.غ.ا. مارلیك  1096

 د.آ.ا.و. اهر 1217 موسسه آموزش سالمت اهر 1157 رویان نور -م.غ.ا. مازیار  1097

 د.آ.ا.و. اهواز 1218 موسسه آموزش سالمت بافت 1158 تهران -مجازی ایرانیان م.غ.ا.  1098

 د.آ.ا.و. ایذه 1219 موسسه آموزش سالمت بجستان 1159 م.غ.ا. مجازی رایانه ای 1099

 د.آ.ا.و. ایرانشهر 1220 موسسه آموزش سالمت بروجرد 1160 تهران -م.غ.ا. مجازی رایانه ای جهان نما  1100

 د.آ.ا.و. ایالم 1221 موسسه آموزش سالمت بناب 1161 م.غ.ا. مجازی فارابی 1101

 د.آ.ا.و. ایلخچی 1222 موسسه آموزش سالمت بوکان 1162 تهران -م.غ.ا. مجازی فارای مهر دانش  1102

 د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر 1223 موسسه آموزش سالمت پارس آباد 1163 م.غ.ا. مجازی مهرالبرز 1103

 د.آ.ا.و. آباده 1224 موسسه آموزش سالمت پیرانشهر 1164 تهران -م.غ.ا. مجازی نور طوبی  1104

 د.آ.ا.و. آذرشهر 1225 موسسه آموزش سالمت چابهار 1165 م.غ.ا. مرکز جهانی علوم اسالمی 1105

 د.آ.ا.و. آزادشهر 1226 موسسه آموزش سالمت خمین 1166 م.غ.ا. مشاهیر 1106

 د.آ.ا.و. آستارا 1227 موسسه آموزش سالمت خواف 1167 م.غ.ا. مطهر 1107

 د.آ.ا.و. آشتیان 1228 موسسه آموزش سالمت خوی 1168 اصفهان -م.غ.ا. معارف قرآن و عترت  1108

 د.آ.ا.و. آغاجاری 1229 موسسه آموزش سالمت دورود 1169 م.غ.ا. معراج سلماس 1109

 د.آ.ا.و. آیت اله آملی 1230 سالمت ساوهموسسه آموزش  1170 م.غ.ا. معصومیه 1110

 د.آ.ا.و. بابل 1231 موسسه آموزش سالمت سراب 1171 رفسنجان -م.غ.ا. مفاخر  1111

 د.آ.ا.و. بافت 1232 موسسه آموزش سالمت سقز 1172 کرمان -م.غ.ا. مفاخر  1112

 بافق یزدد.آ.ا.و.  1233 موسسه آموزش سالمت سلماس 1173 م.غ.ا. مقدس اردبیلی 1113

 د.آ.ا.و. بجستان 1234 موسسه آموزش سالمت شادگان 1174 م.غ.ا. مهدعلم 1114

 د.آ.ا.و. بجنورد 1235 موسسه آموزش سالمت شیروان 1175 م.غ.ا. مهر اراك 1115

 د.آ.ا.و. بردسكن 1236 موسسه آموزش سالمت قائن 1176 م.غ.ا. مهر اروند 1116

 د.آ.ا.و. بروجرد 1237 موسسه آموزش سالمت کهكیلویه 1177 م.غ.ا. مهر البرز 1117

 د.آ.ا.و. بشاگرد 1238 موسسه آموزش سالمت گچساران 1178 آستانه اشرفیه -م.غ.ا. مهر آستان  1118

 د.آ.ا.و. بم 1239 موسسه آموزش سالمت گنبد کاووس 1179 انزلی -م.غ.ا. مهر آیین  1119

 د.آ.ا.و. بناب 1240 موسسه آموزش سالمت محالت 1180 شیراز -پارس  مهرم.غ.ا.  1120

 د.آ.ا.و. بندر جاسك 1241 موسسه آموزش سالمت مرند 1181 م.غ.ا. مهر کرمان  1121

 د.آ.ا.و. بندر دیر 1242 موسسه آموزش سالمت مشیكن شهر 1182 م.غ.ا. مهرآوران 1122

 د.آ.ا.و. بندرانزلی 1243 موسسه آموزش سالمت ممسنی 1183 م.غ.ا. مهرگان 1123

 د.آ.ا.و. بندرعباس 1244 موسسه آموزش سالمت مهاباد 1184 م.غ.ا. موالنا 1124

 د.آ.ا.و. بندرگز 1245 موسسه آموزش سالمت میاندوآب 1185 سمنان -ایوانكی م.غ.ا. مولوی  1125

 بندرلنگهد.آ.ا.و.  1246 موسسه آموزش سالمت میانه 1186 رفسنجان -م.غ.ا. میثاق  1126

 د.آ.ا.و. بندرماهشهر 1247 موسسه آموزش سالمت نقده 1187 گرگان -م.غ.ا. میر داماد  1127

 د.آ.ا.و. بهار 1248 موسسه آموزش سالمت نهبندان 1188 م.غ.ا. میرعماد 1128

 بهبهاند.آ.ا.و.  1249 موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی 1189 تبریز  -م.غ.ا. میزان  1129

 د.آ.ا.و. بهشهر 1250 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران 1190 گرگان -م.غ.ا. میالد گلستان مینو دشت 1130

1131 
  م.غ.ا. ناصرخسرو

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن خراسان 

 د.آ.ا.و. بوشهر 1251 رضوی

 د.آ.ا.و. بوکان 1252 تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیموسسه  1191 تبریز -م.غ.ا. نبی اکرم  1132

 د.آ.ا.و. بویین زهرا 1253 موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون 1192 م.غ.ا. نجف آباد 1133

 د.آ.ا.و. بیرجند 1254 مؤسسه انستیتوپاستور ایران 1193 اصفهان -م.غ.ا. نجف آباد  1134

 د.آ.ا.و. بیضا)فارس( 1255 دانشگاه آزاد اسالمی 1194 عباسبندر  -م.غ.ا. ندای دانش  1135

 د.آ.ا.و. پارس آباد مغان 1256 د.آ.ا.و. ابرکوه 1195 م.غ.ا. نژند 1136

 د.آ.ا.و. پارسیان 1257 د.آ.ا.و. ابهر 1196 اصفهان -م.غ.ا. نقش جهان  1137

 د.آ.ا.و. پرند 1258 د.آ.ا.و. اراك 1197 م.غ.ا. نوآوران 1138

 د.آ.ا.و. پیشوا 1259 د.آ.ا.و. اراك فلق 1198 م.غ.ا. نوبن 1139

 د.آ.ا.و. تاکستان 1260 د.آ.ا.و. اردبیل 1199 م.غ.ا. نور دانش 1140

   د.آ.ا.و. اردستان 1200  
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.آ.ا.و. گرمی 1381 د.آ.ا.و. سقز 1321 د.آ.ا.و. تالش 1261

 د.آ.ا.و. گلپایگان 1382 د.آ.ا.و. سلماس 1322 د.آ.ا.و. تبریز 1262

 د.آ.ا.و. گمیشان 1383 د.آ.ا.و. سما خمینی شهر 1323 د.آ.ا.و. تربت جام 1263

 گنابادد.آ.ا.و.  1384 د.آ.ا.و. سمنان 1324 د.آ.ا.و. تربت حیدریه 1264

 د.آ.ا.و. گنبد کاووس 1385 د.آ.ا.و. سنندج 1325 د.آ.ا.و. تفت 1265

 د.آ.ا.و. الر 1386 د.آ.ا.و. سوادکوه 1326 د.آ.ا.و. تفرش 1266

 د.آ.ا.و. الرستان 1387 د.آ.ا.و. سیرجان 1327 د.آ.ا.و. تنكابن 1267

 المرد د.آ.ا.و. 1388 د.آ.ا.و. شادگان 1328 د.آ.ا.و. تهران جنوب 1268

 د.آ.ا.و. الهیجان 1389 د.آ.ا.و. شاهرود 1329 د.آ.ا.و. تهران شرق 1269

 د.آ.ا.و. لنگرود 1390 د.آ.ا.و. شبستر 1330 د.آ.ا.و. تهران شمال 1270

 د.آ.ا.و. ماکو 1391 د.آ.ا.و. شهر 1331 د.آ.ا.و. تهران مرکز 1271

 د.آ.ا.و. ماهشهر 1392 د.آ.ا.و. شهر ری 1332 د.آ.ا.و. تویسرکان 1272

 د.آ.ا.و. مبارکه 1393 د.آ.ا.و. شهربابك 1333 د.آ.ا.و. تیران 1273

 د.آ.ا.و. مجازی 1394 د.آ.ا.و. شهرضا 1334 د.آ.ا.و. جزیره قشم 1274

 د.آ.ا.و. مجلسی 1395 د.آ.ا.و. شهرقدس 1335 د.آ.ا.و. جلفا 1275

 د.آ.ا.و. محالت 1396 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران 1336 د.آ.ا.و. جهرم 1276

 د.آ.ا.و. مراغه 1397 د.آ.ا.و. شهرکرد 1337 د.آ.ا.و. جویبار 1277

 د.آ.ا.و. مرند 1398 د.آ.ا.و. شهرمجلسی 1338 د.آ.ا.و. جیرفت 1278

 د.آ.ا.و. مرودشت 1399 د.آ.ا.و. شهریار 1339 د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  1279

 د.آ.ا.و. مسجد سلیمان 1400 شوشترد.آ.ا.و.  1340 د.آ.ا.و. خارك 1280

 د.آ.ا.و. مشكین شهر 1401 د.آ.ا.و. شیراز 1341 د.آ.ا.و. خاش 1281

 د.آ.ا.و. مشهد 1402 د.آ.ا.و. شیروان 1342 د.آ.ا.و. خدابنده 1282

 د.آ.ا.و. مالیر 1403 د.آ.ا.و. صحنه 1343 د.آ.ا.و. خرم آباد 1283

 د.آ.ا.و. ملكان 1404 صفادشتد.آ.ا.و.  1344 د.آ.ا.و. خلخال 1284

 د.آ.ا.و. ممسنی 1405 د.آ.ا.و. صوفیان 1345 د.آ.ا.و. خمین 1285

 د.آ.ا.و. ممقان 1406 د.آ.ا.و. طبس 1346 د.آ.ا.و. خوراسگان 1286

 د.آ.ا.و. مهاباد 1407 د.آ.ا.و. عجب شیر 1347 د.آ.ا.و. خورموج 1287

 د.آ.ا.و. مهدیشهر 1408 پزشكی تهراند.آ.ا.و. علوم  1348 د.آ.ا.و. خوی 1288

 د.آ.ا.و. میاندوآب 1409 د.آ.ا.و. علوم دارویی  1349 د.آ.ا.و. داراب 1289

 د.آ.ا.و. میانه 1410 د.آ.ا.و. علوم دارویی تهران 1350 د.آ.ا.و. دامغان 1290

 د.آ.ا.و. میبد 1411 د.آ.ا.و. علوم و تحقیقات اصفهان 1351 د.آ.ا.و. دزفول 1291

 د.آ.ا.و. میمه 1412 د.آ.ا.و. علوم و تحقیقات تهران 1352 د.آ.ا.و. دشتستان 1292

 د.آ.ا.و. نائین 1413 د.آ.ا.و. علوم و تحقیقات فارس 1353 د.آ.ا.و. دلیجان 1293

 د.آ.ا.و. نجف آباد 1414 د.آ.ا.و. علی آباد کتول 1354 د.آ.ا.و. دماوند 1294

 د.آ.ا.و. نراق 1415 د.آ.ا.و. فراهان 1355 د.آ.ا.و. دندانپزشكی تهران 1295

 د.آ.ا.و. نطنز)مرکز آموزش( 1416 د.آ.ا.و. فردوس 1356 د.آ.ا.و. دهاقان 1296

 د.آ.ا.و. نقده 1417 د.آ.ا.و. فریدن 1357 د.آ.ا.و. دهدشت 1297

 د.آ.ا.و. نكا 1418 د.آ.ا.و. فسا 1358 د.آ.ا.و. دورود  1298

 د.آ.ا.و. نور 1419 د.آ.ا.و. فالورجان 1359 اصفهان د.آ.ا.و. دولت آباد 1299

 د.آ.ا.و. نوراباد ممسنی 1420 د.آ.ا.و. فیروزآباد 1360 د.آ.ا.و. رامسر 1300

 د.آ.ا.و. نوشهر 1421 د.آ.ا.و. فیروزکوه 1361 د.آ.ا.و. رامهرمز 1301

 د.آ.ا.و. نی ریز 1422 د.آ.ا.و. قائم شهر 1362 د.آ.ا.و. رباط کریم 1302

 د.آ.ا.و. نیشابور 1423 د.آ.ا.و. قائنات 1363 د.آ.ا.و. رشت 1303

 د.آ.ا.و. هشترود 1424 د.آ.ا.و. قروه 1364 د.آ.ا.و. رفسنجان 1304

 د.آ.ا.و. همدان 1425 د.آ.ا.و. قزوین 1365 د.آ.ا.و. روانسر  1305

 د.آ.ا.و. هیدج 1426 د.آ.ا.و. قشم 1366 د.آ.ا.و. رودهن 1306

 د.آ.ا.و. ورامین 1427 د.آ.ا.و. قم 1367 د.آ.ا.و. زابل 1307

 د.آ.ا.و. یاسوج 1428 د.آ.ا.و. قوچان 1368 د.آ.ا.و. زاهد شهر  1308

 د.آ.ا.و. یزد 1429 د.آ.ا.و. کازرون 1369 د.آ.ا.و. زاهدان 1309

 د.آ.ا.و. یادگار امام 1430 د.آ.ا.و. کاشان 1370 د.آ.ا.و. زرقان 1310

 دانشگاه پیام نور  د.آ.ا.و. کاشمر 1371 د.آ.ا.و. زرندیه 1311

 د.پ.ن.و.ابرکوه 1431 د.آ.ا.و. کرج  1372 د.آ.ا.و. زنجان 1312

 د.پ.ن.و.ابهر 1432 د.آ.ا.و. کرمان 1373 د.آ.ا.و. زنجان 1313

 د.پ.ن.و.اراك 1433 د.آ.ا.و. کرمانشاه 1374 د.آ.ا.و. ساری 1314

 د.پ.ن.و.اردبیل 1434 د.آ.ا.و. کیش 1375 د.آ.ا.و. ساوه 1315

 د.پ.ن.و.اردستان 1435 د.آ.ا.و. کلیبر 1376 د.آ.ا.و. سبزوار 1316

 د.پ.ن.و.اردکان یزد 1436 د.آ.ا.و. کهنوج 1377 د.آ.ا.و. سپیدان 1317

 د.پ.ن.و.ارسنجان 1437 د.آ.ا.و. گچساران 1378 د.آ.ا.و. سراب 1318

 د.پ.ن.و.ارکواز 1438 د.آ.ا.و. گرگان 1379 د.آ.ا.و. سراوان 1319

 د.پ.ن.و.ارومیه 1439 د.آ.ا.و. گرمسار     1380 د.آ.ا.و. سروستان 1320

 د.پ.ن.و.ازنا 1440    
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.دزفول 1561 د.پ.ن.و.بوکان 1501 د.پ.ن.و.استانه اشرفیه  1441

 د.پ.ن.و.دلفان 1562 د.پ.ن.و.بیجار 1502 د.پ.ن.و.استهبان 1442

 د.پ.ن.و.دلیجان 1563 د.پ.ن.و.بیرجند 1503 د.پ.ن.و.اسدآباد 1443

 د.پ.ن.و.دماوند 1564 د.پ.ن.و.بین الملل قشم  1504 د.پ.ن.و.اسكو 1444

 د.پ.ن.و.دهاقان 1565 د.پ.ن.و.بین المللی عسلویه  1505 د.پ.ن.و.اسالم آباد 1445

 د.پ.ن.و.دهدز 1566 د.پ.ن.و.پارس آباد 1506 نید.پ.ن.و.اسفرا 1446

 د.پ.ن.و.دهدشت 1567 د.پ.ن.و.پاکدشت 1507 د.پ.ن.و.اسكو 1447

 د.پ.ن.و.دورود 1568 د.پ.ن.و.پاوه 1508 د.پ.ن.و.اسالم آبادغرب 1448

 د.پ.ن.و.دوگنبدان 1569 د.پ.ن.و.پردیس 1509 د.پ.ن.و.اسالمشهر 1449

 د.پ.ن.و.دولت اباد 1570 د.پ.ن.و.پردیس تهران 1510 د.پ.ن.و.اشتهارد 1450

 د.پ.ن.و.دیواندره 1571 د.پ.ن.و.پرند 1511 د.پ.ن.و.اشنویه 1451

 د.پ.ن.و.راسك 1572 د.پ.ن.و.پلدختر 1512 د.پ.ن.و.اصفهان 1452

 د.پ.ن.و.رامسر 1573 د.پ.ن.و.پیرانشهر 1513 د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان  1453

 د.پ.ن.و.رامشیر 1574 د.پ.ن.و.پیشوا 1514 د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  1454

 د.پ.ن.و.رامهرمز 1575 د.پ.ن.و.تاکستان 1515 د.پ.ن.و.اغاجاری 1455

 کریم د.پ.ن.و.رباط 1576 د.پ.ن.و.تالش 1516 د.پ.ن.و.الشتر 1456

 د.پ.ن.و.رزن 1577 بادید.پ.ن.و.تا 1517 د.پ.ن.و.الوان 1457

 د.پ.ن.و.رشت 1578 د.پ.ن.و.تبریز  1518 د.پ.ن.و.الوند 1458

 د.پ.ن.و.رشتخوار 1579 د.پ.ن.و.تربت جام 1519 د.پ.ن.و.الیگودرز 1459

 د.پ.ن.و.رضوانشهر 1580 د.پ.ن.و.تربت حیدریه 1520 د.پ.ن.و.املش 1460

 د.پ.ن.و.رفسنجان 1581 د.پ.ن.و.ترکمانچای 1521 د.پ.ن.و.انار 1461

 د.پ.ن.و.روانسر 1582 د.پ.ن.و.تفت 1522 د.پ.ن.و.اندیكا 1462

 د.پ.ن.و.رودان دهبارز 1583 د.پ.ن.و.تكاب 1523 د.پ.ن.و.اندیمشك 1463

 د.پ.ن.و.رودبار جنوب 1584 د.پ.ن.و.تهران 1524 د.پ.ن.و.اهر 1464

 د.پ.ن.و.رودسر 1585 د.پ.ن.و.تهران جنوب 1525 د.پ.ن.و.اهواز 1465

 د.پ.ن.و.ری 1586 د.پ.ن.و.تهران شرق 1526 د.پ.ن.و.اوز 1466

 د.پ.ن.و.ریگان 1587 د.پ.ن.و.تهران شمال 1527 د.پ.ن.و.ایذه 1467

 د.پ.ن.و.زا 1588 د.پ.ن.و.تهران مرکز 1528 د.پ.ن.و.ایرانشهر 1468

 د.پ.ن.و.زابل 1589 د.پ.ن.و.تویسرکان 1529 د.پ.ن.و.ایالم 1469

 د.پ.ن.و.زاهدان  1590 د.پ.ن.و.تیران 1530 د.پ.ن.و.ایالم سرابله 1470

 رود ندهید.پ.ن.و.زا 1591 د.پ.ن.و.ثالث باباجانی 1531 د.پ.ن.و.آبادان 1471

 قدمگاه رضوید.پ.ن.و.زبرخان  1592 د.پ.ن.و.جاجرم 1532 د.پ.ن.و.آباده 1472

 د.پ.ن.و.زرند 1593 د.پ.ن.و.جرقویه علیا 1533 د.پ.ن.و.آبدانان 1473

 د.پ.ن.و.زرین شهر 1594 د.پ.ن.و.جعفریه 1534 د.پ.ن.و.آران و بیدگل 1474

 د.پ.ن.و.زنجان 1595 د.پ.ن.و.جهرم 1535 د.پ.ن.و.آستانه اشرفیه 1475

 د.پ.ن.و.زنگی آباد 1596 د.پ.ن.و.جوانرود 1536 د.پ.ن.و.آمل 1476

 د.پ.ن.و.زنوز 1597 د.پ.ن.و.جونقان 1537 د.پ.ن.و.آوج 1477

 د.پ.ن.و.زهك 1598 د.پ.ن.و.جیرفت  1538 د.پ.ن.و.بابل 1478

 د.پ.ن.و.زواره 1599 د.پ.ن.و.چابهار 1539 د.پ.ن.و.باغملك 1479

 د.پ.ن.و.ساری 1600 د.پ.ن.و.چمستان 1540 د.پ.ن.و.بجستان 1480

 د.پ.ن.و.ساوه 1601 د.پ.ن.و.چناران 1541 د.پ.ن.و.بجنورد 1481

 د.پ.ن.و.سبزوار 1602 د.پ.ن.و.چهار چشمه 1542 د.پ.ن.و.برازجان 1482

 د.پ.ن.و.سپیدان 1603 د.پ.ن.و.حسن اباد 1543 د.پ.ن.و.بروجرد  1483

 د.پ.ن.و.سرابله 1604 د.پ.ن.و.خاروانا 1544 د.پ.ن.و.بروجن 1484

 د.پ.ن.و.سرایان 1605 د.پ.ن.و.خاش 1545 د.پ.ن.و.بستان آباد 1485

 د.پ.ن.و.سرپل ذهاب 1606 د.پ.ن.و.خاوران 1546 د.پ.ن.و.بشرویه  1486

 د.پ.ن.و.سرخس 1607 د.پ.ن.و.خدابنده 1547 د.پ.ن.و.بم  1487

 د.پ.ن.و.سردشت 1608 د.پ.ن.و.خرامه 1548 د.پ.ن.و.بناب 1488

 د.پ.ن.و.سروآباد 1609 د.پ.ن.و.خرم اباد 1549 غربید.پ.ن.و.بندپی  1489

 د.پ.ن.و.سروستان 1610 د.پ.ن.و.خرمدره 1550 د.پ.ن.و.بندر امام خمینی 1490

 د.پ.ن.و.سروالیت 1611 د.پ.ن.و.خرمشهر 1551 د.پ.ن.و.بندرترکمن 1491

 د.پ.ن.و.سقز 1612 د.پ.ن.و.خواف 1552 د.پ.ن.و.بندرعباس 1492

 د.پ.ن.و.سلسله 1613 د.پ.ن.و.خوراسگان 1553 د.پ.ن.و.بندرلنگه 1493

 د.پ.ن.و.سلماس 1614 د.پ.ن.و.خوی 1554 د.پ.ن.و.بنیس 1494

 د.پ.ن.و.سمنان 1615 د.پ.ن.و.داراب 1555 د.پ.ن.و.بهار 1495

 د.پ.ن.و.سمیرم 1616 د.پ.ن.و.داران 1556 د.پ.ن.و.بهارستان 1496

 د.پ.ن.و.سنقر 1617 د.پ.ن.و.دامغان 1557 د.پ.ن.و.بهبهان 1497

 د.پ.ن.و.سنندج 1618 د.پ.ن.و.دانسفهان 1558 د.پ.ن.و.بهشهر 1498

 د.پ.ن.و.سوسنگرد 1619 د.پ.ن.و.درگز 1559 د.پ.ن.و.بوانات  1499

 د.پ.ن.و.سی سخت 1620 د.پ.ن.و.دره شهر 1560 د.پ.ن.و.بوشهر 1500
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 : نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی 4جدول شماره ادامه 
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 د.پ.ن.و.هریس 1741 د.پ.ن.و.کوهپایه 1681 د.پ.ن.و.سیب سوران 1621

 د.پ.ن.و.هشترود 1742 د.پ.ن.و.کوهدشت  1682 د.پ.ن.و.سیرجان 1622

 د.پ.ن.و.هشتگرد 1743 د.پ.ن.و.گالیكش 1683 د.پ.ن.و.سیرجان پاریز 1623

 د.پ.ن.و.هفتگل 1744 د.پ.ن.و.گتوند 1684 د.پ.ن.و.سیریك 1624

 د.پ.ن.و.همدان 1745 د.پ.ن.و.گچساران 1685 د.پ.ن.و.شادگان 1625

 د.پ.ن.و.نودان 1746 د.پ.ن.و.گرگان 1686 د.پ.ن.و.شازند 1626

 د.پ.ن.و.ورامین 1747 د.پ.ن.و.گرمسار 1687 د.پ.ن.و.شاهرود 1627

 د.پ.ن.و.ورزنه 1748 د.پ.ن.و.گز 1688 د.پ.ن.و.شاهین دژ 1628

 د.پ.ن.و.یاسوج 1749 د.پ.ن.و.گلپایگان 1689 د.پ.ن.و.شاهین شهر 1629

 د.پ.ن.و.یزد 1750 د.پ.ن.و.گناباد 1690 د.پ.ن.و.شبستر 1630

   د.پ.ن.و.گناوه 1691 د.پ.ن.و.شهر بهار 1631

   د.پ.ن.و.گنبد کاووس 1692 د.پ.ن.و.شهربابك 1632

   د.پ.ن.و.گیالن 1693 د.پ.ن.و.شهرری 1633

   د.پ.ن.و.گیالن غرب 1694 د.پ.ن.و.شهرضا 1634

   د.پ.ن.و.المرد 1695 د.پ.ن.و.شهرکرد 1635

   د.پ.ن.و.الهیجان 1696 د.پ.ن.و.شهریار 1636

   د.پ.ن.و.لرستان 1697 د.پ.ن.و.شوشتر 1637

   د.پ.ن.و.لواسانات تهران 1698 د.پ.ن.و.شیراز 1638

   د.پ.ن.و.لیكك 1699 د.پ.ن.و.صحنه 1639

   د.پ.ن.و.ماکو 1700 د.پ.ن.و.صفاشهر 1640

   د.پ.ن.و.ماهدشت  1701 د.پ.ن.و.طبس 1641

   د.پ.ن.و.مبارکه 1702 د.پ.ن.و.غرب 1642

   د.پ.ن.و.محالت 1703 د.پ.ن.و.فارسان 1643

   د.پ.ن.و.محموداباد  1704 )همدان( نید.پ.ن.و.فامن 1644

   د.پ.ن.و.مراغه 1705 د.پ.ن.و.فراهان  1645

   د.پ.ن.و.مرند 1706 د.پ.ن.و.فرخشهر 1646

   د.پ.ن.و.مرودشت 1707 د.پ.ن.و.فردوس 1647

   د.پ.ن.و.مریوان 1708 د.پ.ن.و.فریدون شهر 1648

   د.پ.ن.و.مسجد سلیمان 1709 د.پ.ن.و.فریمان 1649

   د.پ.ن.و.مشكین شهر 1710 د.پ.ن.و.فسا 1650

   د.پ.ن.و.مشهد 1711 د.پ.ن.و.فهرج 1651

   د.پ.ن.و.مالرد  1712 د.پ.ن.و.فیروزاباد 1652

   د.پ.ن.و.مالیر  1713 روزکوهید.پ.ن.و.ف 1653

   د.پ.ن.و.ملكان 1714 د.پ.ن.و.قائمشهر 1654

   د.پ.ن.و.ممسنی 1715 د.پ.ن.و.قائن 1655

   د.پ.ن.و.ممقان 1716 د.پ.ن.و.قدمگاه 1656

   د.پ.ن.و.منجیل 1717 د.پ.ن.و.قرچك 1657

   د.پ.ن.و.منوجان 1718 د.پ.ن.و.قروه 1658

   د.پ.ن.و.مهاباد 1719 د.پ.ن.و.قزوین  1659

   شهر ید.پ.ن.و.مهد 1720 د.پ.ن.و.قشم 1660

   د.پ.ن.و.مهریز 1721 د.پ.ن.و.قصر شیرین 1661

   د.پ.ن.و.میاندواب 1722 د.پ.ن.و.قم 1662

   د.پ.ن.و.میبد 1723 د.پ.ن.و.قهدریجان 1663

   نابید.پ.ن.و.م 1724 د.پ.ن.و.قوچان 1664

   د.پ.ن.و.نایین 1725 د.پ.ن.و.قیدار 1665

   د.پ.ن.و.نجف اباد 1726 د.پ.ن.و.قیروکارزین 1666

   د.پ.ن.و.نرماشیر  1727 د.پ.ن.و.کازرون 1667

   د.پ.ن.و.نسیم شهر بهارستان 1728 د.پ.ن.و.کاشان 1668

   د.پ.ن.و.نطنز 1729 د.پ.ن.و.کاشمر 1669

   د.پ.ن.و.نظر اباد 1730 د.پ.ن.و.کبودرآهنگ 1670

   د.پ.ن.و.نقده 1731 د.پ.ن.و.کرج 1671

   د.پ.ن.و.نمین 1732 د.پ.ن.و.کردکوی 1672

   د.پ.ن.و.نهاوند 1733 د.پ.ن.و.کرمان 1673

   د.پ.ن.و.نودان 1734 د.پ.ن.و.کرمان باغین  1674

   د.پ.ن.و.نوش آباد  1735 د.پ.ن.و.کرمان نرماشیر 1675

   د.پ.ن.و.نوشهر 1736 د.پ.ن.و.کرمانشاه 1676

   د.پ.ن.و.نیشابور 1737 د.پ.ن.و.کالله 1677

   د.پ.ن.و.نیكشهر 1738 د.پ.ن.و.کلیبر 1678

   د.پ.ن.و.هرسین 1739 د.پ.ن.و.کنگاور 1679

   د.پ.ن.و.هرند 1740 د.پ.ن.و.کهنوج 1680
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 :  بسیار مهم 

باشد. لذا دقت الزم نمیهر دلیل، تغییر حوزه امتحانی، امکانپذیر  ، به هیچ عنوان و بهو ویرایش  پس از پایان ثبت نام آزمون

 .در انتخاب حوزه امتحانی بعمل آید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نام شهرستانهای محل اجرای آزمون5جدول شماره 

 نام شهرستان نام شهرستان

 سنندج اراك

 شیراز ارومیه

 شهرکرد اردبیل

 قزوین اصفهان

 قم اهواز

 کاشان ایالم

 کرمان بندرعباس

 کرمانشاه بیرجند

 گرگان بوشهر

 گنایاد  تبریز

 الرستان تهران

 خرم آباد رشت

 مشهد زاهدان

 همدان زنجان

 یاسوج ساری

 یزد سمنان
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 : مناطق ممنوعه اسکان و اقامت اتباع غیر ایرانی در جمهوری اسالمی ایران 6جدول شماره 
 شهرستانهای ممنوعه استان ردیف

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می رقی شآذربایجان 1

 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان وکلیه اتباع غیر ایرانی درشهرهای مرزی استان ممنوع می آذربایجان غربی  2

 اردبیل 3
شكین شهر و نمین ممنوع های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، ماقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستان

 باشد . می

 اصفهان 4
هان، دهاقان، نائین، های نطنز، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اصفاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . گلپایگان، خور، بیابانك، اردستان، ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع می

 باشد . رزی ممنوع میماتباع خارجی در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه  ایالم  5

 فاقد ممنوعیت . البرز 6

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع می بوشهر 7

 افغانی.شهرداری تهران برای اتباع  13فاقد ممنوعیت به استثنای منطقه خجیر در منطقه  تهران  8

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چهارمحال بختیاری 9

 خراسان جنوبی 10
باشد و طبس ممنوع می زیرکوه، فردوس و سرایان درمیان، قاین، های مرزی نهبندان، سربیشه،اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستان

 است .  های بیرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع. اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی 11

 ت . درگزممنوع اسو  های مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شهرستان خراسان رضوی 12

 خوزستان 13

 های آبادان،شهرستان باشد. اقامت و تردد اتباع خارجی دراقامت اتباع افغانی درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع می
و  های آبادانتانتبصره : اقامت اتباع خارجی دارای گذرنامه و اقامت معتبر در شهرس باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشهر،

 باشد . خرمشهر بالمانع می

 باشد . عراقی مجاز می اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد. صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع زنجان 14

 سیستان و بلوچستان 15

 باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان ممنوع می
هر، سراوان، چابهار های خاش، ایرانشهای مرزی شهرستانهای زابل، هیرمند، زهك و بخشخارجی در شهرستاناقامت و تردد اتباع 

 باشد. ممنوع می

 سمنان 16
ز جاده جندق بطرف تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یك، منطقه دامغان ا

 های شاهرود و دامغان ممنوع است.باشد.اقامت اتباع افغانی در شهرستانع میمرکز آزمایش سراج ممنو

 باشد .نج ممنوع میخریز و نی های فیروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شهرستان فارس 17

 باشد. اقامت اتباع افغانی ممنوع میبه استثناء شهرستان قزوین، سایر شهرهای استان برای  قزوین 18

 فاقد ممنوعیت. قم  19

 كرمان 20
اب، نرماشیر، کهنوج، جیرفت، های منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ریگان، بم، فهرج رودبار، فاریاقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می

 باشد اقامت اتباع افغانی درسطح استان و کلیه اتباع خارجی در شهرهای مرزی استان ممنوع می كرمانشاه 21

 كردستان 22
انه و مریوان و بهای اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت کلیه اتباع خارجی در بخش مرکزی شهرستان سقز و شهرستان

 شهرها( مهمان باشد .) به استثناشهرهای مرزی استان ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد كهگیلویه و 23

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گیالن 24

 باشد . صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان 25

 باشد . در سطح استان ممنوع می اقامت اتباع افغانی لرستان 26

 باشد . نی در کل استان ممنوع می اقامت اتباع افغا مازندران 27

 مركزی 28
ن و بخش خنداب از توابع های آشتیان، تفرش، فراهان، فرمهین،خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجااقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد . اراك ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می همدان 29

 هرمزگان 30
 های کیش، حاجی آباد، قشم، ابوموسی، جاسك ممنوع میباشد.اقامت اتباع عراقی در شهرستان

 .اقامت اتباع افغانی در کل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع می یزد 31
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 1402ارشد  -%10رشته های همنام مجازدر انتخاب سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون  -7جدول شماره 
 كارشناسی كارشناسی ارشد ردیف
 بهداشت عمومی آموزش بهداشت 1

 هوشبری آموزش هوشبری 2

 اتاق عمل )تكنولوژی اتاق عمل( اتاق عمل 3

 اعضای مصنوعی و وسایل کمكی اعضای مصنوعی و وسایل کمكی 4

 بینائی سنجی بینائی سنجی 5

 حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین 6

 تكنولوژی پرتودرمانی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی           )مجموعه فیزیك پزشكی( 7

 تكنولوژی پرتوشناسی  )مجموعه فیزیك پزشكی(رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی            8

 ایتكنولوژی پزشكی هسته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی           )مجموعه فیزیك پزشكی( 9

 شنوایی شناسی شنوائی شناسی 10

 غذایی)گرایشهای مختلف (علوم و صنایع  علوم و صنایع غذائی                       )گرایش کنترل کیفی و بهداشتی ( 11

 فیزیوتراپی فیزیوتراپی                                    )مجموعه فیزیوتراپی( 12

 فیزیوتراپی فیزیوتراپی ورزشی                         )مجموعه فیزیوتراپی( 13

 تكنولوژی پرتودرمانی فناوری تصویربرداری پزشكی 14

 ایتكنولوژی پزشكی هسته پزشكیفناوری تصویربرداری  15

 تكنولوژی پرتوشناسی فناوری تصویربرداری پزشكی 16

 فناوری اطالعات سالمت فناوری اطالعات سالمت 17

 کاردرمانی کاردرمانی 18

 کتابداری واطالع رسانی پزشكی کتابداری و اطالع رسانی پزشكی 19

 گفتار درمانی گفتار درمانی 20

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بهداشتی درمانیمدیریت خدمات  21

 مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی 22

 مهندسی بهداشت حرفه ای ایمهندسی بهداشت حرفه 23

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ایمهندسی بهداشت حرفه 24

 علوم آزمایشگاهی (1بیوشیمی بالینی                           )مجموعه علوم آزمایشگاهی  25

 علوم آزمایشگاهی (1ژنتیك انسانی                              )مجموعه علوم آزمایشگاهی  26

 علوم آزمایشگاهی (2ایمنی شناسی                             )مجموعه علوم آزمایشگاهی  27

 علوم آزمایشگاهی (2خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون )مجموعه علوم آزمایشگاهی  28

 علوم آزمایشگاهی (3قارچ شناسی پزشكی                    )مجموعه علوم آزمایشگاهی  29

 علوم آزمایشگاهی (3میكروب شناسی پزشكی               )مجموعه علوم آزمایشگاهی  30

 آزمایشگاهیعلوم  (3ویروس شناسی پزشكی                 )مجموعه علوم آزمایشگاهی  31

 علوم آزمایشگاهی (3انگل شناسی                              )مجموعه علوم آزمایشگاهی  32

 پرستاری روان پرستاری                             )مجموعه پرستاری( 33

 پرستاری جراحی              )مجموعه پرستاری( –پرستاری داخلی  34

 پرستاری )مجموعه پرستاری(                پرستاری سالمت جامعه  35

 پرستاری پرستاری کودکان                          )مجموعه پرستاری( 36

 پرستاری پرستاری نظامی                            )مجموعه پرستاری( 37

 پرستاری پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان     )مجموعه پرستاری(  38

 پرستاری پرستاری مراقبت های ویژه کودکان    )مجموعه پرستاری( 39

 پرستاری )مجموعه پرستاری(    پرستاری توانبخشی                    40

 پرستاری پرستاری اورژانس                          )مجموعه پرستاری(  41

 های پزشكیفوریت پرستاری اورژانس                          )مجموعه پرستاری(  42

 پرستاری پرستاری مراقبت های ویژه              )مجموعه پرستاری(  43

 پرستاری پرستاری سالمندی                        )مجموعه پرستاری( 44

 پرستاری مدیریت پرستاری                          )مجموعه پرستاری(  45

 علوم تغذیه علوم تغذیه                                  )مجموعه تغذیه( 46

 علوم تغذیه علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه)مجموعه تغذیه( 47

 علوم تغذیه )مجموعه تغذیه(علوم بهداشتی در تغذیه                   48

 علوم تغذیه تغذیه بالینی                                 )مجموعه تغذیه( 49

 علوم تغذیه تغذیه ورزشی                               )مجموعه تغذیه( 50
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 مامائی مامایی                                        )مجموعه مامایی( 51

 مامایی در مامایی                         )مجموعه مامایی( مشاوره 52

 مهندسی بهداشت محیط سم شناسی محیط                       )مجموعه بهداشت محیط( 53

 مهندسی بهداشت محیط مدیریت پسماند                             )مجموعه بهداشت محیط( 54

 مهندسی بهداشت محیط )مجموعه بهداشت محیط(      مهندسی بهداشت محیط           55

 مهندسی بهداشت محیط بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری)مجموعه بهداشت محیط( 56

 مهندسی بهداشت محیط بهداشت پرتوها  )مجموعه بهداشت محیط(               -مهندسی بهداشت محیط  57
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 رشیپذ هیاول تیظرف و دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیاولجدول -8جدول شماره
 1402 سال ارشد یكارشناس آزمون 

سیار مهم: ست ب شگاه فهر شماره  رندهیپذ یهادان شده در جدول  شد.می هیاول 8اعالم  ست  با شتهد یراتییتغ متعاقباًممكن ا های محل ر ر
 یبرخ ایو  نموده فتایدر رشیمجوز پذ خیتار نیکه بعد از ااه از جمله افزوده شدن دانشگ( انجام شود. هادانشگاه طیشرا حسب)بر مختلف 

 یمرحله صرفا برا نیدر ا رندهیپذ یدانشگاههااست اعالم فهرست  یهیبد .شوندیحذف م ییو اجرا یگوناگون علم لیاز دانشگاهها که به دال
ب رشدددته محل تا زمان انتخا رشیپذ یها تیدر ظرف یاحتمال راتیی. تغکندینم جادیداوطلب ا یبرا یداوطلبان بوده و حق یکل یآگاه

 .شودیم یرسان اطالع یمرکز سنجش آموزش پزشك بعدی و دفترچه انتخاب رشته محل توسط یها هیاطالع قیاز طر ،توسط داوطلبان

باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابل دانشگاه می رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان-2

 تغییر به دیگری نخواهد بود.

  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شماره

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.در هریك به هیچ عنوان قاباشد و پس از پذیرش رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 اپیدمیولوژی 
31 

 یزد

1 
 ارومیه

32 
 یزد باپرداخت  شهریه

2 
 اتاق  عمل  ارومیه  باپرداخت  شهریه

3 
 اصفهان

33 
 اصفهان) پذیرش یا عدم پذیرش این رشته محل فعالً نامشخص می باشد(

4 
 ایران

34 
 اصفهان  باپرداخت  شهریه

5 
 ایران  باپرداخت  شهریه

35 
 البرز

6 
 ایالم

36 
 البرز باپرداخت  شهریه

7 
 بقیه  اهلل  عج

37 
 ایران

8 
 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه

38 
 ایران  باپرداخت  شهریه

9 
 تبریز

39 
 شیراز

10 
 تبریز باپرداخت  شهریه

40 
 شیراز باپرداخت  شهریه

11 
 تهران

41 
 کرمانشاه

12 
 رفسنجان

42 
 مازندران

13 
 رفسنجان  باپرداخت  شهریه

43 
 مازندران  باپرداخت  شهریه

14 
 زاهدان

44 
 همدان  باپرداخت  شهریه

15 
 زاهدان  باپرداخت  شهریه

45 
 (همدان  ) پذیرش یا عدم پذیرش این رشته محل فعاًل نامشخص می باشد

16 
 شاهرود

46 
 یا عدم پذیرش این رشته محل فعالً نامشخص می باشد( یزد) پذیرش

17 
 شاهرود باپرداخت  شهریه

 
 ارتوز و پروتز

18 
 شهرکرد

47 
 اصفهان

19 
 شهرکرد باپرداخت  شهریه

48 
 اصفهان  باپرداخت  شهریه

20 
 شهیدبهشتی

49 
 ایران

21 
 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه

50 
 ایران  باپرداخت  شهریه

22 
 شیراز

51 
 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی

23 
 کردستان

52 
 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه

24 
 کردستان  باپرداخت  شهریه

 
 )HTAارزیابی  فناوری  سالمت  (

25 
 کرمان

53 
 ایران

26 
 کرمانشاه

54 
 ایران  باپرداخت  شهریه

27 
 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه

55 
 تهران

28 
 مشهد

56 
 تهران  باپرداخت  شهریه

29 
 مشهد باپرداخت  شهریه

57 
 کرمان

30 
 همدان

58 
 کرمان  باپرداخت  شهریه

  
59 

 یزد

  
60 

 یزد باپرداخت  شهریه
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قاهر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه میرشته محل رایگان 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 ارگونومی 
 شاهد باپرداخت  شهریه 96

 شهیدبهشتی 97 ارومیه 61

 شیراز 98 اهواز 62

 باپرداخت  شهریهشیراز  99 ایران 63

 کرمان 100 ایران  باپرداخت  شهریه 64

 کرمان  باپرداخت  شهریه 101 تبریز 65

 مشهد 102 تبریز باپرداخت  شهریه 66

 مشهد باپرداخت  شهریه 103 تهران 67

 همدان 104 شهیدبهشتی 68

 همدان  باپرداخت  شهریه 105 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 69

 یزد 106 شیراز 70

 یزد باپرداخت  شهریه 107 شیراز باپرداخت  شهریه 71

  علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 72
 اكولوژی  انسانی

 تهران 108 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 73

 کرمان 109 کرمان 74

 یزد 110 کرمان  باپرداخت  شهریه 75

  مازندران 76
 امار زیستی

 اراك 111 مازندران  باپرداخت  شهریه 77

 اصفهان 112 همدان 78

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 113 همدان  باپرداخت  شهریه 79

 اهواز 114 یزد 80

 اهواز باپرداخت  شهریه 115 یزد باپرداخت  شهریه 81

 
 اقتصاد بهداشت

 ایران 116

 ایران  باپرداخت  شهریه 117 ارومیه 82

 بابل 118 باپرداخت  شهریهارومیه   83

 بابل  باپرداخت  شهریه 119 هریهازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  ش 84

 تبریز 120 اصفهان 85

 تبریز باپرداخت  شهریه 121 اصفهان  باپرداخت  شهریه 86

 تربیت  مدرس 122 ایران 87

 باپرداخت  شهریهتربیت  مدرس   123 ایران  باپرداخت  شهریه 88

 تهران 124 بقیه  اهلل  عج 89

 تهران  باپرداخت  شهریه 125 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 90

 زنجان 126 تبریز 91

 زنجان  باپرداخت  شهریه 127 تبریز باپرداخت  شهریه 92

 شهرکرد 128 تهران 93

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 129 تهران  باپرداخت  شهریه 94

 شهیدبهشتی 130 شاهد 95
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بود.بل تغییر به دیگری نخواهد باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 زاهدان 166 ادامه آمار زیستی 

 زنجان 167 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 131

 سبزوار 168 شیراز 132

 سبزوار باپرداخت  شهریه 169 شیراز باپرداخت  شهریه 133

 شهیدبهشتی 170 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 134

 شیراز 171 سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریهعلوم  توانبخشی  و  135

 قزوین 172 کرمان 136

 قم 173 کرمان  باپرداخت  شهریه 137

 کردستان 174 کرمانشاه 138

 کرمان 175 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 139

 کرمانشاه 176 گلستان 140

 گناباد 177 مازندران 141

 گیالن 178 مازندران  باپرداخت  شهریه 142

 مازندران 179 مشهد 143

 مشهد 180 مشهد باپرداخت  شهریه 144

 همدان 181 همدان 145

 یاسوج 182 همدان  باپرداخت  شهریه 146

 یزد 183 یزد 147

  یزد باپرداخت  شهریه 148
 آموزش  پزشکی

 اصفهان 184 آموزش  بهداشت  و ارتقای  سالمت 

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 185 اراك 149

 ایران 186 ارومیه 150

 تهران 187 هریهازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  ش 151

 تهران  باپرداخت  شهریه 188 اصفهان 152

 شیراز 189 البرز 153

 شیراز باپرداخت  شهریه 190 اهواز 154

 کرمان 191 ایران 155

 کرمان  باپرداخت  شهریه 192 ایالم 156

 مشهد 193 اهلل  عج  بقیه 157

 مشهد باپرداخت  شهریه 194 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 158

  بندرعباس 159
 اموزش  هوشبری

 اهواز 195 بوشهر 160

 اهواز باپرداخت  شهریه 196 بیرجند 161

 ایران 197 تبریز 162

 کاشان 198 تربیت  مدرس 163

   تهران 164

   رفسنجان 165
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 دیگری نخواهد بود. باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابل تغییر بهرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 انفورماتیک  پزشکی 
 قزوین 236

 کاشان 237 ارومیه 199

 کرمان 238 ارومیه  باپرداخت  شهریه 200

 گیالن 239 اهواز 201

 لرستان 240 اهواز باپرداخت  شهریه 202

 مازندران 241 ایران 203

 مشهد 242 تبریز 204

 همدان 243 تبریز باپرداخت  شهریه 205

 یزد 244 تربیت  مدرس 206

 ایمنی  شناسی  پزشکی  تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 207

 اراك 245 تهران 208

 اصفهان 246 تهران  باپرداخت  شهریه 209

 اهواز 247 شهیدبهشتی 210

 ایران 248 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 211

 بابل 249 شیراز 212

 بیرجند 250 شیراز باپرداخت  شهریه 213

 تبریز 251 کرمان 214

 تربیت مدرس 252 مشهد 215

 تهران 253 مشهد باپرداخت  شهریه 216

 
 انگل  شناسی  پزشکی

 رفسنجان 254

 سمنان 255 ارومیه 218

 شاهد 256 اصفهان 219

 شهرکرد 257 البرز 220

 شهیدبهشتی 258 اهواز 221

 شیراز 259 ایران 222

 کردستان 260 ایالم 223

 کرمان 261 اهلل  عجبقیه   224

 کرمانشاه 262 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 225

 مازندران 263 بندرعباس 226

 مشهد 264 تبریز 227

 همدان 265 تربیت  مدرس 228

 یزد 266 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 229

  تهران 230
 بهداشت  روان

 ایران 267 جهرم 231

 268 زاهدان 232
 باپرداخت  شهریهایران  

  شهرکرد 233
 بهداشت  پرتوها -بهداشت  محیط 

 269 شهیدبهشتی 234
 یزد

   شیراز 235
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قامی رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 سم  شناسی  محیط -بهداشت  محیط  
 مشهد 306

 مشهد باپرداخت  شهریه 307 اصفهان 270

 بیوشیمی  بالینی  کرمان 271

 بهداشت  و ایمنی  مواد غذایی 
 اراك 308

 اردبیل 309 هریهازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  ش 272

 ارومیه 310 اصفهان 273

 ازاد اسالمی  واحد شاهرود باپرداخت  شهریه 311 اصفهان  باپرداخت  شهریه 274

 اهواز 312 اهواز 275

 اهواز باپرداخت  شهریه 313 بقیه  اهلل  عج 276

 ایران 314 باپرداخت  شهریهبقیه  اهلل  عج   277

 ایران  باپرداخت  شهریه 315 بیرجند 278

 ایالم 316 بیرجند باپرداخت  شهریه 279

 بابل 317 تبریز 280

 بابل  باپرداخت  شهریه 318 تبریز باپرداخت  شهریه 281

 بقیه  اهلل  عج 319 تهران 282

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 320 زنجان 283

 بندرعباس 321 زنجان  باپرداخت  شهریه 284

 بوشهر 322 شیراز 285

 بیرجند 323 شیراز باپرداخت  شهریه 286

 تبریز 324 فسا 287

 تبریز باپرداخت  شهریه 325 قزوین 288

 تربیت  مدرس 326 قزوین  باپرداخت  شهریه 289

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 327 کرمانشاه 290

 تهران 328 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 291

 رفسنجان 329 گناباد 292

 زاهدان 330 گناباد باپرداخت  شهریه 293

 زنجان 331 مشهد 294

 شهرکرد 332 مشهد باپرداخت  شهریه 295

 شهیدبهشتی 333 همدان 296

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 334 همدان  باپرداخت  شهریه 297

 شیراز 335 یزد 298

 فسا 336 یزد باپرداخت  شهریه 299

301 
 بینائی  سنجی

 قزوین 337

302 
 ایران

 قزوین  باپرداخت  شهریه 338

 کاشان 339 ایران  باپرداخت  شهریه 303

 کردستان 340 شهیدبهشتی 304

   شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 305
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 شهریه البرز باپرداخت  376 ادامه بیوشیمی  بالینی 

 بقیه  اهلل  عج 377 کرمان 341

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 378 کرمان  باپرداخت  شهریه 342

 بیرجند 379 کرمانشاه 343

 بیرجند باپرداخت  شهریه 380 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 344

 تبریز 381 گلستان 345

 شهریهتبریز باپرداخت   382 گلستان  باپرداخت  شهریه 346

 تهران 383 لرستان 347

 تهران  باپرداخت  شهریه 384 مازندران 348

 زنجان 385 مشهد 349

 زنجان  باپرداخت  شهریه 386 مشهد باپرداخت  شهریه 350

 سبزوار 387 همدان 351

 سبزوار باپرداخت  شهریه 388 همدان  باپرداخت  شهریه 352

 سمنان 389 یاسوج 353

 سمنان  باپرداخت  شهریه 390 یزد 354

 
 بیولوژی  و كنترل  ناقلین  بیماریها

 شهیدبهشتی 391

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 392 ارومیه 355

 قزوین 393 اهواز 356

 قم 394 تربیت  مدرس 357

 قم  باپرداخت  شهریه 395 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 358

 کردستان 396 تهران 359

 کردستان  باپرداخت  شهریه 397 باپرداخت  شهریهتهران   360

 کرمانشاه 398 زنجان 361

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 399 شیراز 362

 گناباد 400 ادامه بیولوژی  و كنترل  ناقلین  بیماریها 

 گناباد باپرداخت  شهریه 401 شیراز باپرداخت  شهریه 363

 گیالن 402 مازندران 364

 گیالن  باپرداخت  شهریه 403 همدان 365

 لرستان 404 پدافند غیرعامل  در نظام  سالمت 

 لرستان  باپرداخت  شهریه 405 بقیه  اهلل  عج 366

 مازندران 406 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 367

 مازندران  باپرداخت  شهریه 407 پرستاری  اورژانس 368

 یزد 408 ارتش 369

 یزد باپرداخت  شهریه 409 شهریه ارتش  باپرداخت  370

 پرستاری  توانبخشی  اردبیل 371

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 410 اردبیل  باپرداخت  شهریه 372

   اصفهان 373

   اصفهان  باپرداخت  شهریه 374

   البرز 375
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 جهرم 446 جراحی -پرستاری  داخلی   

 جهرم  باپرداخت  شهریه 447 اراك 411

 رفسنجان 448 اراك  باپرداخت  شهریه 412

 رفسنجان  باپرداخت  شهریه 449 اردبیل 413

 زابل 450 اردبیل  باپرداخت  شهریه 414

 زابل  باپرداخت  شهریه 451 ارومیه 415

 زاهدان 452 ارومیه  باپرداخت  شهریه 416

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 453 باپرداخت  شهریهازاد اسالمی  واحد ارومیه  417

 زنجان 454 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 418

 زنجان  باپرداخت  شهریه 455 ازاد اسالمی  واحد خوراسگان باپرداخت  شهریه 419

 سبزوار 456 ازاد اسالمی  واحد کرج  باپرداخت  شهریه 420

 سبزوار باپرداخت  شهریه 457 واحد کرمان باپرداخت  شهریهازاد اسالمی   421

 شهرکرد 458 ازاد اسالمی  واحد نجف  اباد باپرداخت  شهریه 422

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 459 ازاد اسالمی  واحد یزد باپرداخت  شهریه 423

 شهیدبهشتی 460 اصفهان 424

 باپرداخت  شهریهشهیدبهشتی   461 اصفهان  باپرداخت  شهریه 425

 شیراز 462 مازندران -امل  426

 شیراز باپرداخت  شهریه 463 اهواز 427

 فسا 464 اهواز باپرداخت  شهریه 428

 فسا باپرداخت  شهریه 465 ایران 429

 کاشان 466 ایران  باپرداخت  شهریه 430

 کاشان  باپرداخت  شهریه 467 ایالم 431

 کردستان 468 ایالم  باپرداخت  شهریه 432

 کردستان  باپرداخت  شهریه 469 بابل  باپرداخت  شهریه )رامسر( 433

 کرمان 470 بقیه  اهلل  عج 434

 کرمان  باپرداخت  شهریه 471 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 435

 کرمانشاه 472 بندرعباس 436

 شهریهکرمانشاه  باپرداخت   473 بندرعباس  باپرداخت  شهریه 437

 گناباد 474 بوشهر 438

 گناباد باپرداخت  شهریه 475 بوشهر باپرداخت  شهریه 439

 گیالن 476 بیرجند 440

 گیالن  باپرداخت  شهریه 477 بیرجند باپرداخت  شهریه 441

 لرستان 478 تبریز 442

 لرستان  باپرداخت  شهریه 479 تبریز باپرداخت  شهریه 443

 مشهد 480 تهران 444

   تهران  باپرداخت  شهریه 445
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 نخواهد بود.بل تغییر به دیگری باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 516 جراحی -ادامه پرستاری داخلی  

 گلستان 517 مشهد باپرداخت  شهریه 481

 گلستان  باپرداخت  شهریه 518 همدان 482

 گناباد 519 همدان  باپرداخت  شهریه 483

 گناباد باپرداخت  شهریه 520 یاسوج 484

 گیالن 521 یاسوج  باپرداخت  شهریه 485

 گیالن  باپرداخت  شهریه 522 بابل  ) محل تحصیل شهر رامسر( 486

 لرستان 523 پرستاری  سالمندی 

 لرستان  باپرداخت  شهریه 524 اصفهان 487

 مازندران 525 اصفهان  باپرداخت  شهریه 488

 مازندران  باپرداخت  شهریه 526 ایالم 489

 مشهد 527 ایالم  باپرداخت  شهریه 490

 مشهد باپرداخت  شهریه 528 بابل 491

 یزد 529 بابل  باپرداخت  شهریه 492

 یزد باپرداخت  شهریه 530 بجنورد 493

 پرستاری  سالمت  جامعه  بجنورد باپرداخت  شهریه 494

 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 531 تهران 495

 ازاد اسالمی  واحد خوراسگان باپرداخت  شهریه 532 تهران  باپرداخت  شهریه 496

 اهواز 533 رفسنجان 497

 اهواز باپرداخت  شهریه 534 رفسنجان  باپرداخت  شهریه 498

 ایران 535 سبزوار 499

 ایران  باپرداخت  شهریه 536 سبزوار باپرداخت  شهریه 500

 بقیه  اهلل  عج 537 شاهد 501

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 538 شاهد باپرداخت  شهریه 502

 بیرجند 539 شاهرود 503

 بیرجند باپرداخت  شهریه 540 شاهرود باپرداخت  شهریه 504

 تبریز 541 شهیدبهشتی 505

 تبریز باپرداخت  شهریه 542 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 506

 تربیت  مدرس 543 شیراز 507

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 544 شیراز باپرداخت  شهریه 508

 تهران 545 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 509

 تهران  باپرداخت  شهریه 546 علوم توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 510

 جهرم 547 قزوین 511

 شهریهجهرم  باپرداخت   548 قزوین  باپرداخت  شهریه 512

 زاهدان 549 کاشان 513

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 550 کاشان  باپرداخت  شهریه 514

   کرمانشاه 515
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قادانشگاه میرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 بوشهر باپرداخت  شهریه 586 سالمت  جامعهادامه پرستاری  

 تبریز 587 زنجان 551

 تبریز باپرداخت  شهریه 588 زنجان  باپرداخت  شهریه 552

 تهران 589 شهیدبهشتی 553

 تهران  باپرداخت  شهریه 590 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 554

 رفسنجان 591 شیراز 555

 رفسنجان  باپرداخت  شهریه 592 شیراز باپرداخت  شهریه 556

 زاهدان 593 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 557

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 594 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 558

 سمنان 595 کرمان 559

 سمنان  باپرداخت  شهریه 596 کرمان  باپرداخت  شهریه 560

 شهرکرد 597 گناباد 561

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 598 گناباد باپرداخت  شهریه 562

 شهیدبهشتی 599 گیالن 563

 شهریهشهیدبهشتی  باپرداخت   600 گیالن  باپرداخت  شهریه 564

 شیراز 601 لرستان 565

 شیراز باپرداخت  شهریه 602 لرستان  باپرداخت  شهریه 566

 گیالن 603 مشهد 567

 گیالن  باپرداخت  شهریه 604 مشهد باپرداخت  شهریه 568

 لرستان 605 همدان 569

 لرستان  باپرداخت  شهریه 606 همدان  باپرداخت  شهریه 570

 مشهد 607 یاسوج 571

 مشهد باپرداخت  شهریه 608 یاسوج  باپرداخت  شهریه 572

 همدان 609 پرستاری  كودكان 573

 همدان  باپرداخت  شهریه 610 اراك 574

 یاسوج 611 اراك  باپرداخت  شهریه 575

 پرستاری  مراقبت  های  ویژه  اردبیل 576

 اراك 612 اردبیل  باپرداخت  شهریه 577

 اراك  باپرداخت  شهریه 613 واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریهازاد اسالمی   578

 ارتش 614 ازاد اسالمی  واحد خوراسگان باپرداخت  شهریه 579

 ارتش  باپرداخت  شهریه 615 ازاد اسالمی  واحد علی  ابادکتول باپرداخت  شهریه 580

 اردبیل 616 اهواز 581

 باپرداخت  شهریه اردبیل  617 اهواز باپرداخت  شهریه 582

 ارومیه 618 ایران 583

 ارومیه  باپرداخت  شهریه 619 ایران  باپرداخت  شهریه 584

 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 620 بوشهر 585
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه میرشته محل 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 کاشان 656 پرستاری  مراقبت  های  ویژهادامه  

 کاشان  باپرداخت  شهریه 657 ازاد اسالمی  واحد یزد باپرداخت  شهریه 621

 کردستان 658 اصفهان 622

 کردستان  باپرداخت  شهریه 659 اصفهان  باپرداخت  شهریه 623

 کرمان 660 اهواز 624

 کرمان  باپرداخت  شهریه 661 اهواز باپرداخت  شهریه 625

 کرمانشاه 662 ایران 626

 شهریهکرمانشاه  باپرداخت   663 ایران  باپرداخت  شهریه 627

 گلستان 664 بقیه  اهلل  عج 628

 گلستان  باپرداخت  شهریه 665 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 629

 گناباد 666 تهران 630

 گناباد باپرداخت  شهریه 667 تهران  باپرداخت  شهریه 631

 گیالن 668 رفسنجان 632

 شهریهگیالن  باپرداخت   669 رفسنجان  باپرداخت  شهریه 633

 لرستان 670 زابل 634

 لرستان  باپرداخت  شهریه 671 زابل  باپرداخت  شهریه 635

 مازندران 672 زاهدان 636

 مازندران  باپرداخت  شهریه 673 زاهدان  باپرداخت  شهریه 637

 مرکز قلب  و عروق  شهید رجایی 674 زنجان 638

 مشهد 675 زنجان  باپرداخت  شهریه 639

 مشهد باپرداخت  شهریه 676 سبزوار 640

 همدان 677 سبزوار باپرداخت  شهریه 641

 همدان  باپرداخت  شهریه 678 سمنان 642

 یزد 679 سمنان  باپرداخت  شهریه 643

 یزد باپرداخت  شهریه 680 شاهد 644

 پرستاری  مراقبت  های  ویژه  نوزادان  شاهد باپرداخت  شهریه 645

 اصفهان 681 شاهرود 646

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 682 شاهرود باپرداخت  شهریه 647

 بابل 683 شهرکرد 648

 بابل  باپرداخت  شهریه 684 شهرکرد باپرداخت  شهریه 649

 تبریز 685 شهیدبهشتی 650

 تبریز باپرداخت  شهریه 686 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 651

 تهران 687 شیراز 652

 تهران  باپرداخت  شهریه 688 باپرداخت  شهریهشیراز  653

 شهیدبهشتی 689 قزوین 654

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 690 قزوین  باپرداخت  شهریه 655
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قااز رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه میرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 مشهد 724 ادامه پرستاری  مراقبت  های  ویژه نوزادان 

 مشهد باپرداخت  شهریه 725 کرمان 691

 تغذیه  ورزشی  کرمان  باپرداخت  شهریه 692

 تبریز 726 مشهد 693

 تبریز باپرداخت  شهریه 727 مشهد باپرداخت  شهریه 694

 تهران 728 یزد 695

 تهران  باپرداخت  شهریه 729 یزد باپرداخت  شهریه 696

 تکنولوژی  اموزشی  در علوم  پزشکی 730 پرستاری  نظامی 

 تهران  باپرداخت  شهریه 731 ارتش 697

 مشهد 732 باپرداخت  شهریه  ارتش 698

 مشهد باپرداخت  شهریه 733 بقیه  اهلل  عج 699

 تکنولوژی  گردش  خون 734 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 700

 اصفهان 735 (PICEپرستاری مراقبت های ویژه كودكان ) 

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 736 ایران 701

 شیراز 737 ایران با پرداخت شهریه 702

 مرکز قلب  و عروق  شهید رجایی 738 تاریخ  علوم  پزشکی 

 مشهد 739 اراك 703

 یزد 740 ایران 704

 خون  شناسی  ازمایشگاهی 741 بابل 705

 اهواز 742 تبریز 706

 اهواز باپرداخت  شهریه 743 تهران 707

 ایران 744 شاهد 708

 ایران  باپرداخت  شهریه 745 قم 709

 بوشهر 746 مازندران 710

 بیرجند 747 تركیبات  طبیعی  دارویی  و دریایی 

 بیرجند باپرداخت  شهریه 748 اهواز 711

 تربیت  مدرس 749 اهواز باپرداخت  شهریه 712

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 750 مازندران 713

 زنجان 751 مازندران  باپرداخت  شهریه 714

 زنجان  باپرداخت  شهریه 752 تغذیه  بالینی 

 تبریز 753 ایران 715

 تبریز باپرداخت  شهریه 754 تبریز 716

 تهران 755 تبریز باپرداخت  شهریه 717

 تهران  باپرداخت  شهریه 756 تهران 718

 شهیدبهشتی 757 تهران  باپرداخت  شهریه 719

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 758 شهیدبهشتی 720

 شیراز 759 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 721

 شیراز باپرداخت  شهریه 760 شیراز 722

   شیراز باپرداخت  شهریه 723
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قادانشگاه میرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 تبریز 796 ادامه خون  شناسی  ازمایشگاهی 

 تبریز باپرداخت  شهریه 797 کرمان 761

 تهران 798 کرمان  باپرداخت  شهریه 762

 باپرداخت  شهریهتهران   799 کرمانشاه 763

 زاهدان 800 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 764

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 801 مشهد 765

 شهیدبهشتی 802 مشهد باپرداخت  شهریه 766

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 803 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 

 شیراز 804 ایران 767

 باپرداخت  شهریهشیراز  805 ایران  باپرداخت  شهریه 768

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 806 بابل 769

 قزوین 807 بابل  باپرداخت  شهریه 770

 قزوین  باپرداخت  شهریه 808 تهران 771

 کاشان 809 شهیدبهشتی 772

 کاشان  باپرداخت  شهریه 810 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 773

 کرمان 811 شیراز 774

 کرمان  باپرداخت  شهریه 812 باپرداخت  شهریهشیراز  775

 کرمانشاه 813 کرمانشاه 776

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 814 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 777

 مازندران 815 مشهد 778

 مازندران  باپرداخت  شهریه 816 مشهد باپرداخت  شهریه 779

 همدان 817 روان  پرستاری 

 باپرداخت  شهریه همدان  818 ارتش 780

 یاسوج 819 ارتش  باپرداخت  شهریه 781

 یاسوج  باپرداخت  شهریه 820 ارومیه 782

 روانشناسی  بالینی 821 ارومیه  باپرداخت  شهریه 783

 ارتش 822 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 784

 ارتش  باپرداخت  شهریه 823 ازاد اسالمی  واحد خوراسگان باپرداخت  شهریه 785

 ایران 824 اصفهان 786

 بقیه  اهلل  عج 825 اصفهان  باپرداخت  شهریه 787

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 826 اهواز 788

 تبریز 827 اهواز باپرداخت  شهریه 789

 تبریز باپرداخت  شهریه 828 ایران 790

 زاهدان 829 ایران  باپرداخت  شهریه 791

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 830 بوشهر 792

   بوشهر باپرداخت  شهریه 793

   بیرجند 794

   بیرجند باپرداخت  شهریه 795
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قاپرداز همان دانشگاه میرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه 

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 866 ادامه روانشناسی  بالینی 

 بیرجند 867 زنجان 831

 شهریهبیرجند باپرداخت   868 زنجان  باپرداخت  شهریه 832

 تبریز 869 شهیدبهشتی 833

 تبریز باپرداخت  شهریه 870 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 834

 تهران 871 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 835

 تهران  باپرداخت  شهریه 872 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 836

 زنجان 873 کاشان 837

 زنجان  باپرداخت  شهریه 874 باپرداخت  شهریهکاشان   838

 شاهرود 875 کرمانشاه 839

 شاهرود باپرداخت  شهریه 876 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 840

 شهرکرد 877 مشهد 841

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 878 مشهد باپرداخت  شهریه 842

 شیراز 879 روانشناسی  بالینی  كودك  و نوجوان 

 شیراز باپرداخت  شهریه 880 تبریز 843

 فسا 881 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 844

 فسا باپرداخت  شهریه 882 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 845

 قزوین 883 روانشناسی  سالمت 

 قزوین  باپرداخت  شهریه 884 اصفهان 846

 کرمانشاه 885 اصفهان  باپرداخت  شهریه 847

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 886 ایران 848

 گراش  دانشكده 887 ایران  باپرداخت  شهریه 849

 گراش  دانشكده  باپرداخت  شهریه 888 زیست  فن  اوری  پزشکی 

 گلستان 889 اراك 850

 گلستان  باپرداخت  شهریه 890 اراك  باپرداخت  شهریه 851

 گیالن 891 پزشكی  تهران باپرداخت  شهریهازاد اسالمی  واحد  852

 گیالن  باپرداخت  شهریه 892 ازاد اسالمی  واحد خوراسگان باپرداخت  شهریه 853

 لرستان 893 اصفهان 854

 لرستان  باپرداخت  شهریه 894 البرز 855

 مازندران 895 البرز باپرداخت  شهریه 856

 شهریه مازندران  باپرداخت  896 انتقال  خون 857

 مراغه 897 انتقال  خون  با پرداخت  شهریه 858

 مشهد 898 ایران 859

 مشهد باپرداخت  شهریه 899 ایران  باپرداخت  شهریه 860

 همدان 900 بابل 861

 همدان  باپرداخت  شهریه 901 بابل  باپرداخت  شهریه 862

 یزد 902 بجنورد 863

 باپرداخت  شهریهیزد  903 بجنورد باپرداخت  شهریه 864

   بقیه  اهلل  عج 865
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 دیگری نخواهد بود.بل تغییر به باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 سالمت  سالمندی  ژنتیک  انسانی 

 ازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  شهریه 940 اصفهان 904

 اصفهان 941 ایران 905

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 942 ایران  باپرداخت  شهریه 906

 ایران 943 بابل 907

 ایران  باپرداخت  شهریه 944 باپرداخت  شهریه بابل  908

 بابل 945 بقیه  اهلل  عج 909

 بابل  باپرداخت  شهریه 946 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 910

 تبریز 947 بندرعباس 911

 تبریز باپرداخت  شهریه 948 بندرعباس  باپرداخت  شهریه 912

 تهران 949 تبریز 913

 تهران  باپرداخت  شهریه 950 باپرداخت  شهریهتبریز  914

 شهیدبهشتی 951 تربیت  مدرس 915

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 952 تهران 916

 شیراز 953 زنجان 917

 شیراز باپرداخت  شهریه 954 زنجان  باپرداخت  شهریه 918

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 955 شهرکرد 919

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 956 باپرداخت  شهریهشهرکرد  920

 کرمان 957 شهیدبهشتی 921

 کرمان  باپرداخت  شهریه 958 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 922

 گناباد 959 شیراز 923

 گناباد باپرداخت  شهریه 960 شیراز باپرداخت  شهریه 924

 مازندران 961 سالمت  اجتماعیعلوم  توانبخشی  و  925

 مازندران  باپرداخت  شهریه 962 هعلوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهری 926

 یزد 963 کرمان 927

 یزد باپرداخت  شهریه 964 کرمان  باپرداخت  شهریه 928

 سالمت  و ترافیک  گلستان 929

 تبریز 965 گلستان  باپرداخت  شهریه 930

 تبریز باپرداخت  شهریه 966 مشهد 931

 سالمت  و رفاه  اجتماعی  مشهد باپرداخت  شهریه 932

 اصفهان 967 یزد 933

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 968 یزد باپرداخت  شهریه 934

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 969 ژورنالیسم  پزشکی 

 اجتماعی  باپرداخت  شهریهعلوم  توانبخشی  و سالمت   970 ایران 935

 سالمت از دور  ایران  باپرداخت  شهریه 936

 تهران 971 شیراز 937

 سالمت در حوادث و بالیا  شیراز باپرداخت  شهریه 938

 ایران 972 یزد 939

 ایران با پرداخت شهریه 973  

 تهران 974  

 تهران  باپرداخت  شهریه 975  
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیاولجدول -8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 اهواز باپرداخت  شهریه 1011 و بالیا ادامه سالمت در حوادث 

 تبریز 1012 شهیدبهشتی 976

 تبریز باپرداخت  شهریه 1013 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی 977

 زنجان 1014 کرمان 978

 کرمان 1015 کرمان با پرداخت شهریه 979

 همدان 1016 یزد 980

 همدان  باپرداخت  شهریه 1017 یزد با پرداخت شهریه 981

 علوم  بهداشتی  در تغذیه  سم  شناسی 

 ازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  شهریه 1018 هریهازاد اسالمی  تهران  واحد علوم  دارویی باپرداخت  ش 982

 اصفهان 1019 اصفهان 983

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1020 اصفهان  باپرداخت  شهریه 984

 تبریز 1021 اهواز 985

 تبریز باپرداخت  شهریه 1022 اهواز باپرداخت  شهریه 986

 تهران 1023 بابل 987

 تهران  باپرداخت  شهریه 1024 بابل  باپرداخت  شهریه 988

 شیراز 1025 تربیت  مدرس 989

 شیراز باپرداخت  شهریه 1026 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 990

 قزوین 1027 تهران 991

 قزوین  باپرداخت  شهریه 1028 تهران  باپرداخت  شهریه 992

 مشهد 1029 کرمان 993

 یزد 1030 کرمان  باپرداخت  شهریه 994

 یزد باپرداخت  شهریه 1031 مازندران 995

 علوم  تشریحی  مازندران  باپرداخت  شهریه 996

 اراك 1032 مشهد 997

 اردبیل 1033 مشهد باپرداخت  شهریه 998

 ارومیه 1034 همدان 999

 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 1035 همدان  باپرداخت  شهریه 1000

 اصفهان 1036 شنوائی  شناسی 

 اهواز 1037 ایران 1001

 ایران 1038 ایران  باپرداخت  شهریه 1002

 ایالم 1039 تهران 1003

 بابل 1040 تهران  باپرداخت  شهریه 1004

 بقیه  اهلل  عج 1041 شهیدبهشتی 1005

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1042 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1006

 بیرجند 1043 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1007

 تبریز 1044 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1008

   شیمی  دارویی 

   هریهاسالمی  تهران  واحد علوم  دارویی باپرداخت  شازاد  1009

   اهواز 1010
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.به هیچ عنوان قاباشد و پس از پذیرش در هریك رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 شیراز 1081 علوم  تشریحیادامه  

 شیراز باپرداخت  شهریه 1082 تربیت  مدرس 1045

 کاشان 1083 تهران 1046

 کاشان  باپرداخت  شهریه 1084 زاهدان 1047

 کرمانشاه 1085 سمنان 1048

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1086 شهیدبهشتی 1049

 لرستان 1087 شیراز 1050

 لرستان  باپرداخت  شهریه 1088 قزوین 1051

 مشهد 1089 کاشان 1052

 مشهد باپرداخت  شهریه 1090 کردستان 1053

 علوم  تغذیه  در بحران  و حوادث  غیرمترقبه  کرمان 1054

 بقیه  اهلل  عج 1091 کرمانشاه 1055

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1092 گلستان 1056

 علوم  و صنایع  غذائی  گیالن 1057

 ازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  شهریه 1093 لرستان 1058

 تبریز 1094 مازندران 1059

 تبریز باپرداخت  شهریه 1095 مشهد 1060

 شهیدبهشتی 1096 همدان 1061

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1097 یاسوج 1062

 کرمانشاه 1098 یزد 1063

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1099 علوم  تغذیه 

 یزد 1100 ارومیه 1064

 یزد باپرداخت  شهریه 1101 ارومیه  باپرداخت  شهریه 1065

 علوم انتقال خون  ریهازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  شه 1066

 انتقال  خون 1102 اصفهان 1067

 انتقال  خون  با پرداخت  شهریه 1103 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1068

 فناوری  اطالعات  سالمت  اهواز 1069

 اردبیل 1104 اهواز باپرداخت  شهریه 1070

 ارومیه 1105 ایران 1071

 ارومیه  باپرداخت  شهریه 1106 ایران  باپرداخت  شهریه 1072

 اصفهان 1107 تبریز 1073

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1108 تبریز باپرداخت  شهریه 1074

 اهواز 1109 تهران 1075

 اهواز باپرداخت  شهریه 1110 تهران  باپرداخت  شهریه 1076

 ایران 1111 زاهدان 1077

 بندرعباس 1112 زاهدان  باپرداخت  شهریه 1078

 باپرداخت  شهریه  بندرعباس 1113 شهیدبهشتی 1079

 تبریز 1114 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1080

 تبریز باپرداخت  شهریه 1115  
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 ل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 لرستان  باپرداخت  شهریه 1151 ادامه فناوری  اطالعات  سالمت 

 مشهد 1152 تهران 1116

 یزد 1153 تهران  باپرداخت  شهریه 1117

 شهریهیزد باپرداخت   1154 شهیدبهشتی 1118

 فیزیوتراپی  شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1119

 اصفهان 1155 شیراز 1120

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1156 شیراز باپرداخت  شهریه 1121

 اهواز 1157 کاشان 1122

 اهواز باپرداخت  شهریه 1158 کرمان 1123

 ایران 1159 لرستان 1124

 ایران  باپرداخت  شهریه 1160 مشهد 1125

 بابل 1161 مشهد باپرداخت  شهریه 1126

 بابل  باپرداخت  شهریه 1162 فناوری  تصویر برداری  پزشکی 

 تبریز 1163 اصفهان 1127

 تبریز باپرداخت  شهریه 1164 اهواز 1128

 تربیت  مدرس 1165 ایران 1129

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 1166 تبریز 1130

 تهران 1167 تهران 1131

 تهران  باپرداخت  شهریه 1168 مشهد 1132

 زاهدان 1169 فیزیک  پزشکی 

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 1170 ارومیه 1133

 سمنان 1171 اهواز 1134

 سمنان  باپرداخت  شهریه 1172 اهواز باپرداخت  شهریه 1135

 شهیدبهشتی 1173 ایران 1136

 شهریهشهیدبهشتی  باپرداخت   1174 تبریز 1137

 شیراز 1175 تبریز باپرداخت  شهریه 1138

 شیراز باپرداخت  شهریه 1176 تربیت  مدرس 1139

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1177 تهران 1140

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1178 تهران  باپرداخت  شهریه 1141

 مشهد 1179 سمنان 1142

 مشهد باپرداخت  شهریه 1180 شهیدبهشتی 1143

 فیزیوتراپی  ورزشی  شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1144

 اهواز 1181 شیراز 1145

 اهواز باپرداخت  شهریه 1182 شیراز باپرداخت  شهریه 1146

 ایران 1183 کاشان 1147

 ایران  باپرداخت  شهریه 1184 کاشان  باپرداخت  شهریه 1148

 تهران 1185 پزشکیفیزیک   

   کرمانشاه 1149

   لرستان 1150
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 تغییر به دیگری نخواهد بود.ل باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 گیالن 1221 فیزیوتراپی  ورزشیادامه  

 گیالن  باپرداخت  شهریه 1222 تهران  باپرداخت  شهریه 1186

 لرستان 1223 سمنان 1187

 مشهد 1224 سمنان  باپرداخت  شهریه 1188

 مشهد باپرداخت  شهریه 1225 شیراز 1189

 همدان 1226 شیراز باپرداخت  شهریه 1190

 همدان  باپرداخت  شهریه 1227 فیزیولوژی 

 یزد 1228 اراك 1191

 یزد باپرداخت  شهریه 1229 اردبیل 1192

 قارچ  شناسی  پزشکی  ارومیه 1193

 اصفهان 1230 اصفهان 1194

 اهواز  ) پذیرش یا عدم پذیرش نامشخص می باشد( 1231 اهواز 1195

 ایران 1232 ایران 1196

 بابل 1233 بقیه  اهلل  عج 1197

 تربیت  مدرس 1234 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1198

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 1235 بندرعباس 1199

 تهران 1236 تبریز 1200

 کرمان 1237 تربیت  مدرس 1201

 پذیرش یا عدم پذیرش فعالً نامشخص می باشد(گلستان)  1238 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 1202

 مازندران  1239 تهران 1203

 مشهد 1240 رفسنجان 1204

 كاردرمانی  رفسنجان  باپرداخت  شهریه 1205

 ایران 1241 زاهدان 1206

 ایران  باپرداخت  شهریه 1242 زاهدان  باپرداخت  شهریه 1207

 تهران 1243 زنجان 1208

 تهران  باپرداخت  شهریه 1244 سبزوار 1209

 شهیدبهشتی 1245 سبزوار باپرداخت  شهریه 1210

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1246 سمنان 1211

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1247 شاهد 1212

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1248 شاهد باپرداخت  شهریه 1213

 كتابداری  و اطالع  رسانی  پزشکی  شهیدبهشتی 1214

 اصفهان 1249 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1215

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1250 فسا 1216

 اهواز 1251 کاشان 1217

 اهواز باپرداخت  شهریه 1252 کاشان  باپرداخت  شهریه 1218

 ایران 1253 کردستان 1219

 باپرداخت  شهریه  ایران 1254 کرمانشاه 1220

 بوشهر 1255  
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 نخواهد بود.تغییر به دیگری  باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابلرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 اهواز 1291 ادامه كتابداری  و اطالع  رسانی  پزشکی 

 اهواز باپرداخت  شهریه 1292 بوشهر باپرداخت  شهریه 1256

 ایران 1293 تبریز 1257

 ایران  باپرداخت  شهریه 1294 تبریز باپرداخت  شهریه 1258

 تبریز 1295 تهران 1259

 تبریز باپرداخت  شهریه 1296 تهران  باپرداخت  شهریه 1260

 تربیت  مدرس 1297 شهیدبهشتی 1261

 تربیت  مدرس  باپرداخت  شهریه 1298 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1262

 تهران 1299 کرمان 1263

 تهران  باپرداخت  شهریه 1300 کرمان  باپرداخت  شهریه 1264

 رفسنجان 1301 همدان 1265

 رفسنجان  باپرداخت  شهریه 1302 همدان  باپرداخت  شهریه 1266

 شهرکرد 1303 كنترل  مواد خوراكی  و اشامیدنی 

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 1304 اهواز 1267

 شهیدبهشتی 1305 اهواز باپرداخت  شهریه 1268

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1306 تبریز 1269

 شیراز 1307 شهریهتبریز باپرداخت   1270

 شیراز باپرداخت  شهریه 1308 گفتار درمانی 

 قم 1309 اصفهان 1271

 قم  باپرداخت  شهریه 1310 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1272

 کاشان 1311 اهواز 1273

 کاشان  باپرداخت  شهریه 1312 اهواز باپرداخت  شهریه 1274

 کردستان 1313 ایران 1275

 کردستان  باپرداخت  شهریه 1314 باپرداخت  شهریهایران   1276

 گناباد 1315 تهران 1277

 گناباد باپرداخت  شهریه 1316 تهران  باپرداخت  شهریه 1278

 گیالن 1317 سمنان 1279

 گیالن  باپرداخت  شهریه 1318 سمنان  باپرداخت  شهریه 1280

 لرستان 1319 شیراز 1281

 لرستان  باپرداخت  شهریه 1320 سالمت  اجتماعیعلوم  توانبخشی  و  1282

 مشهد 1321 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1283

 مشهد باپرداخت  شهریه 1322 مشهد 1284

 یاسوج 1323 مشهد باپرداخت  شهریه 1285

 یاسوج  باپرداخت  شهریه 1324 همدان 1286

   مامایی 

   اردبیل 1287

   اردبیل  باپرداخت  شهریه 1288

   اصفهان 1289

   اصفهان  باپرداخت  شهریه 1290
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 غییر به دیگری نخواهد بود.تهریك به هیچ عنوان قابل باشد و پس از پذیرش در رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 بقیه  اهلل  عج 1361 مددكاری  اجتماعی 

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1362 اصفهان 1325

 بندرعباس 1363 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1326

 بندرعباس  باپرداخت  شهریه 1364 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1327

 تبریز 1365 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1328

 تبریز باپرداخت  شهریه 1366 مددكاری اجتماعی كودك و نوجوان 

 تهران 1367 علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی 1329

 تهران  باپرداخت  شهریه 1368 مشهد 1330

 زاهدان 1369 مدیریت  پرستاری 

 زاهدان  باپرداخت  شهریه 1370 ایران 1331

 شهیدبهشتی 1371 ایران  باپرداخت  شهریه 1332

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1372 تهران 1333

 شیراز 1373 تهران  باپرداخت  شهریه 1334

 شیراز باپرداخت  شهریه 1374 شهیدبهشتی 1335

 قزوین 1375 مشهد 1336

 قزوین  باپرداخت  شهریه 1376 باپرداخت  شهریه مشهد 1337

 کرمان 1377 همدان 1338

 گلستان 1378 همدان  باپرداخت  شهریه 1339

 گلستان  باپرداخت  شهریه 1379 مدیریت  توانبخشی 

 مازندران 1380 اهواز 1340

 مازندران  باپرداخت  شهریه 1381 اهواز باپرداخت  شهریه 1341

 مشهد 1382 ایران 1342

 مشهد باپرداخت  شهریه 1383 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1343

 یزد 1384 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1344

 یزد باپرداخت  شهریه 1385 مدیریت  خدمات  بهداشتی  درمانی 

 )HSEمدیریت  سالمت، ایمنی و محیط زیست  (  ارتش 1345

 اهواز باپرداخت  شهریه 1386 ارتش  باپرداخت  شهریه 1346

 سبزوار 1387 ازاد اسالمی  واحد الكترونیك باپرداخت  شهریه 1347

 مشهد 1388 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 1348

 ایران 1389 ازاد اسالمی  واحد جنوب باپرداخت  شهریه 1349

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی 1390 ساری باپرداخت  شهریهازاد اسالمی  واحد  1350

 علوم  توانبخشی  و سالمت  اجتماعی  باپرداخت  شهریه 1391 ازاد اسالمی  واحد سمنان باپرداخت  شهریه 1351

 یزد 1392 ازاد اسالمی  واحد شمال باپرداخت  شهریه 1352

 یزد باپرداخت  شهریه 1393 شهریهازاد اسالمی  واحد شهرکرد باپرداخت   1353

 کرمانشاه 1394 ازاد اسالمی  واحد شیراز باپرداخت  شهریه 1354

 اصفهان 1395 ازاد اسالمی  واحد علوم  تحقیقات  تهران باپرداخت  شهریه 1355

   ازاد اسالمی  واحد مرودشت باپرداخت  شهریه 1356

   اهواز 1357

   اهواز باپرداخت  شهریه 1358

   ایران 1359

   ایالم 1360
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بود. تغییر به دیگری نخواهد باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قابلرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 شاهرود HSE( 1431مدیریت  سالمت، ایمنی و محیط زیست  (ادامه  

 شاهرود باپرداخت  شهریه 1432 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1396

 قزوین 1433 اهواز 1397

 قزوین  باپرداخت  شهریه 1434 بوشهر 1398

 کرمان 1435 بوشهر باپرداخت  شهریه 1399

 کرمان  باپرداخت  شهریه 1436 تبریز 1400

 کرمانشاه 1437 تبریز باپرداخت  شهریه 1401

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1438 زنجان 1402

 گلستان 1439 زنجان  باپرداخت  شهریه 1403

 گلستان  باپرداخت  شهریه 1440 سبزوار باپرداخت  شهریه 1404

 مازندران 1441 شهیدبهشتی 1405

 مازندران  باپرداخت  شهریه 1442 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1406

 مشهد 1443 شیراز 1407

 مشهد باپرداخت  شهریه 1444 کاشان 1408

 همدان 1445 کاشان  باپرداخت  شهریه 1409

 همدان  باپرداخت  شهریه 1446 همدان 1410

 یزد 1447 همدان  باپرداخت  شهریه 1411

 یزد باپرداخت  شهریه 1448 ماماییمشاوره  در  

 مهندسی  بهداشت  حرفه ای  و ایمنی  كار  اراك 1412

 ایران 1449 ارومیه 1413

 تربیت  مدرس 1450 ارومیه  باپرداخت  شهریه 1414

 تهران 1451 البرز 1415

 شیراز 1452 البرز باپرداخت  شهریه 1416

 قزوین 1453 اهواز 1417

 قزوین  باپرداخت  شهریه 1454 باپرداخت  شهریهاهواز  1418

 قم 1455 ایران 1419

 کرمانشاه 1456 ایران  باپرداخت  شهریه 1420

 مازندران 1457 بابل 1421

 مشهد 1458 بابل  باپرداخت  شهریه 1422

 یزد 1459 بوشهر 1423

 یزد باپرداخت  شهریه 1460 بوشهر باپرداخت  شهریه 1424

 ارومیه 1461 تبریز 1425

 ارومیه  باپرداخت  شهریه 1462 تبریز باپرداخت  شهریه 1426

 اصفهان 1463 زاهدان 1427

 اصفهان  باپرداخت  شهریه 1464 زاهدان  باپرداخت  شهریه 1428

  1465 زنجان 1429

   زنجان  باپرداخت  شهریه 1430
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قارشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می
 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 تبریز 1501 ادامه مهندسی  بهداشت  حرفه ای  و ایمنی  كار 

 تبریز باپرداخت  شهریه 1502 اهواز 1466

 تربیت  مدرس 1503 اهواز باپرداخت  شهریه 1467

 تهران 1504 ایران  باپرداخت  شهریه 1468

 زاهدان 1505 تبریز 1469

 زنجان 1506 تبریز باپرداخت  شهریه 1470

 سبزوار 1507 تهران  باپرداخت  شهریه 1471

 سمنان 1508 زنجان 1472

 سمنان  باپرداخت  شهریه 1509 زنجان  باپرداخت  شهریه 1473

 شاهرود 1510 شهیدبهشتی 1474

 شهرکرد 1511 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1475

 شهرکرد باپرداخت  شهریه 1512 شیراز باپرداخت  شهریه 1476

 شهیدبهشتی 1513 قم  باپرداخت  شهریه 1477

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1514 کرمان 1478

 شیراز 1515 کرمان  باپرداخت  شهریه 1479

 شیراز باپرداخت  شهریه 1516 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1480

 قم 1517 مازندران  باپرداخت  شهریه 1481

 کاشان 1518 همدان 1482

 کردستان 1519 همدان  باپرداخت  شهریه 1483

 کرمان 1520 مهندسی  بهداشت  محیط 

 کرمانشاه 1521 اراك 1484

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1522 اردبیل 1485

 گناباد 1523 ارومیه 1486

 گیالن 1524 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 1487

 گیالن  باپرداخت  شهریه 1525 اصفهان 1488

 لرستان 1526 البرز 1489

 لرستان  باپرداخت  شهریه 1527 شهریهالبرز باپرداخت   1490

 مازندران 1528 اهواز 1491

 مازندران  باپرداخت  شهریه 1529 اهواز باپرداخت  شهریه 1492

 مشهد 1530 ایران 1493

 همدان 1531 ایالم 1494

 همدان  باپرداخت  شهریه 1532 بابل 1495

 یاسوج 1533 بقیه  اهلل  عج 1496

 یزد 1534 باپرداخت  شهریه  بقیه  اهلل  عج 1497

   بندرعباس 1498

   بوشهر 1499

   بیرجند 1500
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.در هریك به هیچ عنوان قاباشد و پس از پذیرش رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه می

 دانشگاه ردیف دانشگاه ردیف

 شاهد 1571 تاسیساتبرداری  و نگهداری مدیریت  بهره  -مهندسی  بهداشت  محیط 

 شهرکرد 1572 مازندران 1535

 شیراز 1573 همدان 1536

 قزوین 1574 مدیریت  پسماند -مهندسی  بهداشت  محیط  

 کاشان 1575 بیرجند 1537

 کردستان 1576 تبریز 1538

 کرمان 1577 تبریز باپرداخت  شهریه 1539

 کرمانشاه 1578 شهیدبهشتی 1540

 گلستان 1579 مهندسی  پزشکی  (بیوالکتریک) 

 گیالن 1580 آزاد اسالمی واحد اردبیل باپرداخت  شهریه 1541

 مازندران 1581 ازاد اسالمی  واحد سمنان باپرداخت  شهریه  1542

 مشهد 1582 اصفهان 1543

 موسسه  رازی 1583 تبریز 1544

 همدان 1584 تبریز باپرداخت  شهریه 1545

 یاسوج 1585 تهران 1546

 یزد 1586 تهران  باپرداخت  شهریه 1547

 میکروب  شناسی  مواد غذایی  شهیدبهشتی 1548

 ایران 1587 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1549

 تهران 1588 شیراز 1550

 زنجان 1589 شیراز باپرداخت  شهریه 1551

 نانوفناوری  پزشکی  کرمانشاه 1552

 ازاد اسالمی  واحد پزشكی  تهران باپرداخت  شهریه 1590 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1553

 ایران 1591 مهندسی  پزشکی(زیست  مواد) 

 بجنورد 1592 اصفهان 1554

 بجنورد باپرداخت  شهریه 1593 میکروب  شناسی  پزشکی 

 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1594 اراك 1555

 تبریز 1595 اردبیل 1556

 تبریز باپرداخت  شهریه 1596 ارومیه 1557

 تهران 1597 البرز 1558

 تهران  باپرداخت  شهریه 1598 اهواز 1559

 زنجان 1599 ایران 1560

 شاهرود 1600 ایالم 1561

 شاهرود باپرداخت  شهریه 1601 بابل 1562

 شهرکرد 1602 بقیه  اهلل  عج 1563

 شیراز 1603 بقیه  اهلل  عج  باپرداخت  شهریه 1564

 شیراز باپرداخت  شهریه 1604 بوشهر 1565

 کرمانشاه 1605 تبریز 1566

 کرمانشاه  باپرداخت  شهریه 1606 تربیت  مدرس 1567

 گلستان 1607 تهران 1568

 گلستان  باپرداخت  شهریه 1608 زاهدان 1569

   زنجان 1570
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  1402 سال ارشد یكارشناس آزمون دانشجو رندهیپذ یهادانشگاه هیجدول اول-8جدول شمارهادامه 

 بل تغییر به دیگری نخواهد بود.باشد و پس از پذیرش در هریك به هیچ عنوان قادانشگاه میرشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان 

 دانشگاه  دانشگاه ردیف

 لرستان 1622 ادامه نانوفناوری  پزشکی 

 لرستان  باپرداخت  شهریه 1623 مازندران 1609

 مشهد 1624 مازندران  باپرداخت  شهریه 1610

 باپرداخت  شهریهمشهد  1625 مشهد 1611

 موسسه  رازی 1626 مشهد باپرداخت  شهریه 1612

 همدان 1627 یزد 1613

 همدان  باپرداخت  شهریه 1628 ویروس  شناسی  پزشکی 

 یادگیری  الکترونیکی  در علوم  پزشکی  اهواز 1614

 تربت  حیدریه 1629 تبریز 1615

 باپرداخت  شهریهتهران   1630 تبریز باپرداخت  شهریه 1616

 شهیدبهشتی 1631 تربیت  مدرس 1617

 شهیدبهشتی  باپرداخت  شهریه 1632 تهران 1618

 شیراز باپرداخت  شهریه 1633 شیراز 1619

   گلستان 1620

   گلستان  باپرداخت  شهریه 1621
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 سمه تعالیب                    

  )توسط دانشگاه(   -----------------شماره            
 )توسط دانشگاه( -------------------تاریخ

 فرم مخصوص اعالم میانگین معدل تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره كارشناسی
 1402سال  شركت در آزمون كارشناسی ارشددانشگاهها و مراكز آموزش عالی جهت  

 
،یك باشده میقسمت دوم كه مربوط به دانشگاه یا موسسبایست هردو فرم تكمیل شده را دریافت و پس از تكمیل دانشگاه یا موسسه آموزش عالی می

م به مركز از ارسال فرنسخه 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

 
 -----------------------معاون / مدیر محترم آموزشی دانشگاه / موسسه آموزش عالی :به 
 

/    /   متولد سال: --------------------------، کدملی: ----------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  
--رشته بانه ش □/روزانه □دوره کارشناسی  مقطعدر  ،1402سال  کارشناسی ارشد مقطعتقاضی شرکت در آزمون م -------------------فرزند ، 13

 ام  شده فارغ التحصیل 29/12/401تا تاریخ   □ -الف ---------------------گرایش  -----------------------
  .خواهم شد  31/6/1401  تا تاریخ، حداکثر 31/2/1401واحد گذارنده تا تاریخ  ------با تعداد   □   -ب

حل قبولی در صورت مو ارائه به دانشگاه   1401خواهشمندم دستور فرمایید نسبت به تایید مراتب، جهت درج در فرم ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
 اقدام الزم بعمل آید.   1401پذیرش در  آزمون کارشناسی ارشد 

 ( 09)شماره تلفن همراه                        
 تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگی

 قسمت اول: توسط داوطلب تكمیل شود
 قسمت دوم: توسط دانشگاه تكمیل شود.

 :بدینوسیله اعالم می دارد
-فرزند ، 13/  /     متولد سال: -----------------------کدملی: -----------------به شماره شناسنامه:  ------------------------خانم /آقای

------------------رشته شبانه  □/روزانه □دوره کارشناسی  مقطعدر  ،1402سال تقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد م-----------------
  ----------------------گرایش  -----

 است.    شده فارغ التحصیل، ------------به حروف  -------20تا  0بر مبنای  و معدل کل واحدهای گذرانده 29/12/401در تاریخ □ -الف
-----------به حروف  -----------20تا  0بر مبنای  و معدل کل واحدهای گذرانده 31/2/1402واحد گذارنده تا تاریخ  ---------با تعداد  □   -ب

  .التحصیل خواهد شدفارغ 31/6/1402  تا تاریخر ، حداکث-------------
 باشد.ارزش ترجمه می و فاقدهر گونه اعتبار دیگر ه وشدصادر ثبت ارائه به دانشگاه در صورت قبولی جهت  "گواهی صرفا این

 معاون / مدیر امور آموزشی
 یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

 امضا -مهر-نام و نام خانوادگی
 

 تذكرات: 
 شود.هرگونه قلم خوردگی و یا الك گرفتگی  موجب بی اعتبار شدن این گواهی می-1
صادر شده و ممهور به مهر دانشگاه یا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مهر یا مهر غیر  31/2/2140لغایت  14/1/2140در بازه زمانی بایست این فرم می-2

 واضح، بی اعتبار خواهد بود.

نسخه از این فرم را پیش از ثبت نام در  2شود،التحصیل میفارغ  31/6/2140//   29/12/140سال آخر که حداکثر تا تاریخ  الزم است دانشجوی-3
ب ناشی آزمون، تهیه نموده و قسمت اول فرم را تكمیل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دهد. بدیهی است مسئولیت عواق

ت این فرم، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عهده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد از عدم دریاف
  خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد. 

به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعیت خود دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی،  -4
  در زمان ثبت نام، تحویل دهد. تاکید می شود مغایرت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواهد شد.

 اقدام کند.  مندرج در این فرم در سامانهبایست نسبت به ثبت معدل می باشدیم کارت افتیدر هنگام که معدل آخرین ویرایش زمان در دانشجو-5
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ارشد وزارت  یآزمون كارشناس یعدالت آموزش یمناطق محروم موضوع قانون برقرارهیسهم یمتقاض -یلیمقاطع تحص  فرم
 1402بهداشت سال 

 
  

 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....
 

 13  /   /       سال متولد                                  خانمآقای/ اینجانب
  

 فرمائید. زیر اقدام شده تایید موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            شهرستان/استان
 و اثر انگشت تاریخ، امضا

 

  
  كامل ابتدایی دوره طی گواهی   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 از سال............لغایت سال............  
 

  اداره مهر و امضاء رئیس محل   
 

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
 

  
  كامل راهنمایی دوره طی انجام گواهی   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 از سال............لغایت سال............ 

  اداره مهر و امضاء رئیس محل   
 

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
 
  

  
  كامل متوسطه دوره طی انجام گواهی   

 ..............شهرستان   
 ...........استان   

 از سال............لغایت سال............   

  اداره مهر و امضاء رئیس محل   
 

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
 

 باشد.بصورت كامل الزامی میدوره تحصیلی  2گواهی طی  *
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