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  داوطلب گرامي :  

        لطفا ضمن مطالعه انتخاب رشته محل تحصیل اينترنتي بودنبا توجه به ،

          به این منظور کافی است ید .يبا دقت تكمیل نماانتخاب رشته محل را  دقیق اين راھنما فرم
 مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس : به سايتجھت دريافت كلیه اطالعات 
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  میبسم هللا الرحمن الرح
  مقدمه:

علم و  ندگان و پژوھندگان عرصهيپو يتمام يق برایتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ایبا سپاس ب     
رش يآزمون پذانتخاب رشته محل تحصیل ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلندیو ام يآگاھ

 يروین نیبا ھدف تام ،٩٤سال  يگروه پزشك يھاوسته رشتهیارشد ناپيقطع كارشناسدانشجو در م
  گرددير اعالم ميعھد و متخصص به شرح زمت يانسان

تا  شده استکارنامه علمی در اختیار داوطلبان قرار داده ابتدا  ،٩۴در آزمون کارشناسی ارشد سال 

زمان انتخاب رشته محل از تری را انجام دھند. بتوانند با آگاھی از وضعیت علمی خود، انتخاب دقیق
(ھمزمان ویرایش انتخاب محل  روز خواھد بود. چھاربه مدت  ١٥/٤/٩٤ لغایت ١٢/٤/٩٤ تاریخ

  باشد.)تحصیل نیز امکانپذیر می 
برای داوطلبان شرکت  پسماند و سم شناسی محیطباتوجه به افزایش دو رشته جدید مدیریت 

 به بند جھت کسب اطالعات بیشترن باکننده در رشته امتحانی مھندسی بھداشت محیط، داوطل

  اطالعات ضروری مراجعه نمایند.-  ١٣
  
  

  ضوابط آزمون - بخش اول
  

  
  

   http://sanjeshp.irترنی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس کارنامه فقط از طریق سامانه این
  باشد. قابل رویت و دریافت می

این کارنامه خود را مالحظه نموده و دریافت نمایند.  ،توانند با وارد نمودن کد رھگیریداوطلبان می
  باشد:حاوی اطالعات زیر میکارنامه 

به درصد تراز نمره کل  -٤ دروس امتحانی به درصد نمره خام - ٣ نوع سھمیه- ٢فردی مشخصات - ١
  رتبه کل داوطلب در بین کلیه داوطلبان ھمان رشته بدون اعمال سھمیه  - ٦رتبه در سھمیه  - ٥

انجام  شدهبر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج  کلیه اطالعات کارنامه
منزله تائید شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب ، توسط مركز  و بهگرفته است 

  باشد. سنجش آموزش پزشكي نمي
در ھر مرحله از آزمون (قبل یا بعد از پذیرش، طی دوره تحصیل و...) در صورت وجود مغايرت در 

توسط داوطلب و يا نام، نوع سھمیه، مدارك و ساير موارد ارائه شده اطالعات مندرج در فرم ثبت
، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ناصحیحناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك 

و یا لغو  اقدام الزم  بعمل خواھد آمد(از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرشطبق ضوابط 
  ).قبولی در آزمون

 کارنامه اعالم نتیجه اولیه آزمون : –١
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بر محروم عالوه مون يا حین تحصیل البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در ھر مرحله از آز 
شدن فرد در ھر مرحله از تحصیل، متخلف به ھیئت بدوي رسیدگي به تقلب و تخلف آزمونھا وزارت 

  گیري معرفي خواھد شد.متبوع تصمیم
صادر شده و نمرات اکتسابی داوطلب کارنامه اولیه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام  

داوطلب ملزم است درصورت مجاز باشد. از بودن یا پذیرفته شدن داوطلب نمیاست و به منزله مج
  بودن نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل خود اقدام نماید. 

 

  محل تحصیل :افراد مجاز به انتخاب رشته-١- ١
ب شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای ثبت نام، جھت حفظ کیفیت پذیرش، در کلیه - ١- ١٣طبق بند 

نصاب مربوطه اعمال گردیده است. بنابراین افرادی که نمره کل آنھا کمتر از حدنصاب ھا حدرشته
محدودیت  و باشند. ھمچنین باتوجه به تعداد زیاد داوطلبانمحل نمیبوده، مجاز به انتخاب رشته

برابر  ٨به تعداد  به ترتیب اولویت نمره در مجموع پذیرش عادی و مازاد، ھاظرفیت پذیرش رشته
به بعبارتی ممکن است افراد  .اندمحل شدهافراد مجاز به انتخاب رشته ،ت پذیرش ھر رشتهظرفی

  برابر ظرفیت پذیرش نباشند. ٨علی رغم کسب حدنصاب ، جزء لحاظ نمره اکتسابی 
در صورتیکه  نفر باشد، ١٠٠به عنوان نمونه اگر ظرفیت پذیرش یک رشته در مجموع عادی و مازاد 

نفر مجاز به انتخاب  ٨٠٠برابر یعنی  ٨به تعداد ربوطه را کسب نموده باشند، داوطلبان حدنصاب م
 ٨ھا به دلیل عدم کسب حدنصاب ، تعداد البته ممکن است در برخی از رشته .اندمحل شدهرشته

  برابر افراد واجد شرایط وجود نداشته تا معرفی شوند .
  روش محاسبه نمره کل تراز و رتبه داوطلب :-٢- ١

گونگی محاسبه نمره خام به درصد و نمره تراز ھر درس و نمره کل ھر داوطلب به شرح زیر روش چ
  باشد.می
 به درصد و نحوه محاسبه آن : نمره خام  -الف -٢-١

نماید، نمرات خام ھر درس به درصد محاسبه شده و در کارنامه علمی اولیه که داوطلب دریافت می
  باشد.ن نمره به شرح زیر میدرج گردیده است. که نحوه محاسبه ای

  عدد باشد. Nتعداد سؤال ھر درس - ١
باتوجه به  سؤال پاسخ غلط داده است .   1nسؤال پاسخ صحیح و به تعداد  nداوطلب به تعداد - ٢

نمره اکتسابی این درس ) به ھر سؤال غلط ، -١( نمره منفی ١و به ھر سؤال صحیح  نمره ٣امتیاز 
  شود.می از طریق فرمول زیر محاسبه

١ n-n نمره خام درس  ٣ =i ام  
 شود :این نمره به درصد تبدیل می  

 

  ام   iنمره خام به درصد درس 
  

 درج شده است . در کارنامه این عدد و )  iNKH( به درصد بودهام  iدرس  که عدد حاصل نمره خام 
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ین سؤاالت حذف شده و ، اتعدادی ازسؤاالت غلط بوده طبق کلید نھایی یک درس در اگر : ١تبصره 
  باشد. سؤال باقی مانده صحیح می  Nتعداد 

ھای آماری حذف شده است. لذا از درس روشاول  به عنوان نمونه در رشته آمار زیستی، سؤال
  )خواھد بود .N=39( سؤال صحیح ٣٩ ،ھای آماریسؤال درس روش ٤٠تعداد 

  محاسبه نمره کل تراز :-ب-٢-١

محاسبه شده )   iNKH( عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحانی،  mداد درآزمون ھر رشته، به تع

  است .
نمره خام به درصد (به تعداد  ٤درس امتحانی بوده، لذا  ٤[ به عنوان نمونه رشته آمار زیستی دارای 

  دروس امتحانی) در کارنامه داوطلب درج گردیده است.] 

)  i TN(تبدیل به نمره تراز  ،) iNKH(ام به درصد در ھر درس با کمک ماکزیمم نمره اکتسابی، نمره خ
  شود.تبدیل می)  i TN(ام به نمره تراز  iنمره خام به درصد درس )   iNKH(بعبارتی  شود .می

از  ) NKLT، نمره کل تراز (رشته مربوطه ھا درآنضرایب  ودروس مختلف ) i TN( ترازبا داشتن نمرات 

  شود. طریق فرمول زیر محاسبه می
  

 

 ام می باشد .   iضریب درس  

  
این نمره کل در کارنامه درج شده و رتبه براساس این  . باشدنمره میاین براساس پذیرش افراد 

  شود.نمره کل تعیین می
ھای امتحانی که چند رشته در یک مجموعه مشخص شده است، به تعداد : درمجموعه١تذکر مھم 

  وطلب دارای نمره کل خواھد بود . ھای آن مجموعه دارشته
متفاوت  دروس ھر رشته ضرایبدر باشد که رشته می  ١٠بعنوان نمونه مجموعه پرستاری دارای 

 باشد. می این مجموعه  رتبه کل در ١٠و نمره کل  ١٠است ، لذا داوطلب در کارنامه خود دارای 
ھای آن خواھد بود . رتبه افراد در ھر تهبعبارتی دارای یک نمره کل و یک رتبه کل برای ھر یک از رش

  گردد.رشته براساس نمره اکتسابی آن رشته محاسبه می
اند دقت نمایند چھار گروه آزمونی شرکت نموده ٤: داوطلبانی که در دو گروه متفاوت از ٢تذکر مھم 

  رج شده است .فقط یک کارنامه دریافت خواھند کرد که نتیجه ھر دو گروه آزمونی در ھمین کارنامه د
  
  
  

  

امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، از بین  ھاییا مجموعه ھادر ھر یک از رشتهگزینش دانشجو  
مندرج در کل تراز به درصد نمره اساس بر امتحانی یا مجموعه امتحانی ھمان رشته داوطلبان 
جام خواھد شد. ان تعیین شده، توسط خود داوطلب واولویت انتخاب رشته محل کهسھمیه کارنامه ،

 روش گزینش : – ٢
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یا  اکتسابی، ظرفیت موجود در رشته امتحانیتراز لذا داوطلب موظف است بر اساس نمره کل 
   و عالقه شخصی نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل خود اقدام نماید.  مجموعه امتحانی

  
  

  
  

  

عبارتست  ، سھمیه ھاي انتخابيراھنمای ثبت نام آزمون اعالم شدهدر دفترچه قبالً ھمانگونه که 
  از:

 .رزمندگان سھمیه  -١

 نمره آخرین فرد پذیرفته آزاد %٧٠ظرفیت کل ھر رشته درصورت کسب حدنصاب  ٢۵%

 آزاد  سھمیه -٢

 ظرفیت باقیمانده ٧۵%

نمره آخرین فرد  %٩٠حدنصاب  درصورت کسب _استعداد درخشان (با آزمون ورودي) سھمیه  -٣
 ادبه صورت مازظرفیت پذيرش كل  ) %١٠( پذیرفته آزاد

براساس امتیاز اکتسابی طبق آئین نامه _ )بدون آزمون ورودیاستعداد درخشان ( سھمیه -۴

 به صورت مازاد ظرفیت پذيرش كل )%١٠(مربوطه .
  ارائه شده است.در دفترچه راھنمای آزمون قبالً ھا توضیحات کامل ھریک از سھمیه

بعنوان مثال باشد. می جش در سھمیه رزمندگان كسب حدنصابيكي از شرايط سن: ١تذكر 
 عدم كسب حد نصاب الزمدر سھمیه رزمندگان باشد ولي بدلیل  ١ممكن است فردي حائز رتبه 

  پذيرفته نشود.
اند بیش از اگر تعداد افرادي كه در سھمیه رزمندگان نمره حدنصاب الزم را كسب نموده : ٢تذكر 

 صورت گرفتهیب اولویت نمره ترتپذیرش به باشد،  ظرفیت تخصیصیتعداد ظرفیت پذيرش براساس 
  ھیچگونه ظرفیت اضافي پذيرش نخواھد شد. و

 كسب نمره حدتکمیل ظرفیت تخصیصی توسط رزمندگان به علت عدم در صورت عدم :  ٣تذكر 

  يابد.نصاب ، ظرفیت آن به سھمیه آزاد اختصاص مي
سھمیه آزاد  كسب نمره قبولي حائزسھمیه رزمندگان  داوطلباندر صورتي كه ھريك از:۴تذكر
  آزاد محسوب خواھد شد.سھمیه  ،دشو

و به نسبت مدت حضور در جبھه فرد  ١نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : ۵تذكر 
  .شده استمحاسبه و اعمال  

بدون در نظر گرفتن نمره   ،سنجش شركت كنندگان سھمیه رزمندگان در سھمیه آزاد :۶تذكر 
  پذيرد.رزمندگي صورت مي

 ھای مختلف آزمون :سھمیه -١-٢
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در  "تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"ظرفیت مربوط به آيین نامه  :٧كر تذ
تكمیل خواھد شد. در غیر  در زمان مقرر، صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط معرفي شده

   ظرفیت مازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تكمیل نخواھد شد.اينصورت 

کسب حد   تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"" بر اساس آیین نامه :٨ تذکر
"تسھیل نمره آخرین فرد پذیرفته شده سھمیه آزاد  برای واجدین شرایط استفاده از  %٩٠نصاب 

، کف نمره بوده و پذیرش بر مبنای اولویت با آزمون ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"
  ین شده خواھد بود. محل و ظرفیت پذیرش تعی

  
 

  
  

  توضیحات دانشگاهردیف

١  
 ھای علوم پزشکیدانشگاه

  (دولتی عادی) 
  پذیرش بر اساس ظرفیت

٢  
 -ھای علوم پزشکیدانشگاه

  ظرفیت مازاد

با پرداخت  - پذیرش بر اساس ظرفیت-(بین الملل سابق)

  شھریه

  دانشگاه آزاد اسالمی  ٣
 تابع قوانین -ریهبا پرداخت شھ -پذیرش بر اساس ظرفیت

  آن دانشگاه وزارت بھداشت و

  دانشگاه علوم پزشکی ارتش  ٤
-از پرسنل رسمی نیروھای مسلح -پذیرش بر اساس ظرفیت

  آن دانشگاه وزارت بھداشت و تابع قوانین

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا  ٥
نیروھای سپاه و از پرسنل رسمی -پذیرش بر اساس ظرفیت

  آن دانشگاه وزارت بھداشت و تابع قوانین -مسلح

  با پرداخت شھریه -پذیرش بر اساس ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی دوره مجازی  ٦

٧  
موسسه غیر انتفاعی وارستگان 

  مشھد
  با پرداخت شھریه -پذیرش بر اساس ظرفیت

  دانشگاه شاھد  ٨
تابع ضوابط اعالم شده از آن  -پذیرش بر اساس ظرفیت

  دانشگاه

  ت مدرسدانشگاه تربی  ٩
در دو حالت رایگان و پرداخت   -پذیرش بر اساس ظرفیت

آن دانشگاه وزارت بھداشت و تابع ضوابط اعالم شده- شھریه 

  

 ھا و مراکز پذیرنده دانشجو در آزمون :انواع دانشگاه –٣
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   دوره مازاد دانشگاھھاي علوم پزشكي (بین الملل سابق )
  

ھاي علوم پزشكي توجه نمايند دوره ھاي داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دوره مازاد دانشگاه
  شھريه بوده و شھريه توسط دانشگاه اعالم خواھد شد.مازاد (بین الملل سابق) داراي 

ھا مراجعه جھت كسب اطالعات الزم از شرايط و ضوابط به آدرس پايگاه الكترونیكي اين دانشگاه- ١
شود. دقت شود در ھر نیمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامین 

-ھای مختلف متفاوت میھا در دانشگاهو این ھزینه گردد.تحصیلي، ھزينه دريافت ميھاي ھزينه

  باشد.
 درصد ظرفیت اعالم شده باشد، ۵٠اي پس از اعالم نتايج كمتر از درصورتي كه ظرفیت رشته- ٢

اختیار تشكیل كالسھا به عھده دانشگاه برگزار كننده مي باشد .لذا در صورت انحالل دوره، 
  شركت نمايد.  ٩۵مي تواند مجدداً در آزمون سال داوطلب 

برای اطالع از محل تحصیل ظرفیت مازاد (بین الملل) به آدرس پایگاه الکترونیکی دانشگاه -٣
  مربوطه مراجعه فرمائید . 

  
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -

ھاي مورد پذيرش از طريق سالمي براي رشتهداوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد ا
وزارت بھداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به  ١٣٩٤-٩٥آزمون كارشناسي ارشد سال تحصیلي 

كه از آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل پذيرش دانشجو در واحدھاي مختلف اين دانشگاه 
كلیه ضوابط  دوره تحصیل، درشود. اجرا مي پذيرند،طريق آزمون وزارت بھداشت دانشجو مي

 باشد.تحصیلي (از جمله ھزينه دوره تحصیل )تابع قوانین و مقررات آن دانشگاه مي

بیشتر و ھمچنین  شود قبل از انتخاب محل تحصیل، داوطلبان جھت كسب اطالعات لذا توصیه مي
  .به آن دانشگاه مراجعه نموده ودقت وتحقیقات الزم را  به عمل آورندمیزان شھریه 

  
   :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -

ھاي مورد پذيرش از داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش براي رشته
وزارت بھداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط  ١٣٩٤- ٩٥طريق آزمون كارشناسي ارشد سال تحصیلي 

بایست دارای و میشود. مراحل براي آن دانشگاه اجرا مي به آزمون وزارت بھداشت در كلیه
   نیز باشند. راھنمای ثبت نام شرایط اختصاصی دفترچه- ٨بند  شرایط مندرج در

 : ٩۴ھا و مراکز پذیرنده دانشجو درآزمون و ضوابط برخی از دانشگاهشرایط  –٤
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ھاي آموزشي برعھده تحصیل در دانشگاه غیر شبانه روزي بوده و كلیه ھزينه - : الف تذكرات
  باشد.نیروي مربوطه و يا داوطلب مي

  باشد.براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي تحصیلي ماموريت - ب
و ھمچنین  واگذار خواھد شدر صورت امكان ود دانشگاه تعھدي در قبال خوابگاه ندارد -ج

  ھزینه ایاب و ذھاب ندارد.
 ٥٠١جنب بیمارستان  - خیابان سرھنگ اعتمادزاده -خیابان فاطمي غربي -آدرس دانشگاه: تھران

    www.AUMS.ac.ir آدرس اينترنتي :  -معاونت آموزشي  - ٣طبقه - ساختمان مركزي -امام رضا(ع)
 
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... -

آزمون كارشناسي ارشد سال دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... (عج) تمامي داوطلبان متقاضي 
 –نیروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران  بايست عضو رسمي نیروھايمي ،١٣٩٤- ٩٥تحصیلي 
 ٩٣به تاريخ شھريور ماه سال معتبر (باشند و با ارائه گواھي عضويت  (نیروھای مسلح) وزارت دفاع

  باشند. دانشگاه مياين مجاز به شركت و انتخاب  ،از محل خدمتو مجوز شركت در آزمون  به بعد)
  سمي سپاه پاسداران با ارائه مجوزشركت درآزمون ازيگان مربوطهسپاه: اعضاء ر

  بورسیه: داوطلبان آزاد كه نھايتا پس از طي مراحل گزينش استخدام خواھند شد.
  ارتش: اعضاء رسمي ارتش جمھوري اسالمي ايران با ارائه مجوز شركت درآزمون ازيگان مربوطه

مي ايران با ارائه مجوز شركت درآزمون ازيگان : اعضاء رسمي نیروي انتظامي جمھوري اسالناجا 
  مربوطه

وزارت دفاع : رسمي وزارت دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلح با ارائه مجوز شركت در ازمون از يگان 
  مربوطه

 –نصرتيكوچه شھید  - خیابان شیخ بھايي - خیابان مالصدرا - میدان ونك -: تھران آدرس دانشگاه
  معاونت آموزشي

    ٨٢٤٨٣١٤٣تلفن   www.bmsu. ac.ir:  يآدرس اينترنت
 

  )شیراز –شھیدبھشتی  – تھران(مجازي دانشگاه علوم پزشكي  شرايط و ضوابط دوره
ا مطالعه داوطلبان موظفند آيین نامه آموزش از راه دور در دانشگاھھاي علوم پزشكي ر- ١

 باشد.بل دسترسی میکه از طریق سامانه زیر قا نمايند
                    http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf   
  

شگاه اعالم باشد و مبلغ آن توسط دانتحصیل در اين دانشكده با پرداخت شھريه مي - ٢
  گردد. مي

 

عالوه بر آيین نامه  دانشگاه ع.پ تھران داوطلبان رشته آموزش پزشكي در دانشكده مجازي-٣
  را نیز مطالعه نمايند.  آموزش پزشکی دستورالعمل آموزش از راه دور رشتهفوق الذكر نیاز است 
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توانند با وطلبان میدرصورت داشتن سئوال در مورد دوره مجازی در دانشگاه ع.پ تھران: دا-٤
ھای زیر تماس حاصل نمایند و یا به صورت حضوری به آدرس زیر و یا بصورت شماره تلفن

  ھای مربوطه ھماھنگی نمایند.اینترنتی با آدرس

 )٠٢١( ٨٨٩٦٧٥٤٨ -٨٨٩٦٦٤٨٦ - ٨٨٩٦٠٣٦٤ - ٨٨٩٦٧٥٠٣ -٨٨٩٦٥٩٠٩ - ٨٨٩٧٨٠٨٨       تلفن:

  
  :  شھدمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان م
(واقع در شھر  داوطلبان متقاضي دانشگاه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشھد 

دقت نمایند ضوابط مربوط  ١٣٩٤- ٩٥براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصیلي  مقدس مشھد)
كه از طريق آزمون وزارت بھداشت پذیرفته به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل پذيرش دانشجو 

كلیه ضوابط تحصیلي (از جمله ھزينه دوره تحصیل )تابع  در دوره تحصیل،شود. اجرا مي ند،شومی
 باشد.قوانین و مقررات آن دانشگاه مي

  : الزم به توضیح است
  شود.ریزی میبرنامهتمام روزھای ھفته  برایبرنامه آموزشی دانشجویان - ١
  توانند استفاده نمایند. ن مرکز میمتقاضیان غیر بومی از خوابگاه خودگردان ھمجوار ای - ٢
باشد. اطالعات و بدون افزایش می ١٣٩٣مطابق با رقم شھریه سال  دوره تحصیلشھریه  -٣

   مربوطه در سایت این مرکز قابل مشاھده است.
  به آدرس اينترنتي آن مرکز مراجعه نمايند. بیشتر جھت كسب اطالعاتداوطلبان الزم است 

   education@varastegan.ac.ir آدرس پست الکترونیکی: 
     www.varastegan.ac.irآدرس سامانه: 

  
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاھد -

جھت  ،١٣٩٤- ٩٥اسي ارشد سال تحصیلي داوطلبان متقاضي دانشگاه شاھد براي آزمون كارشن
دفترچه شرایط اختصاصی - ٩مطالعه کامل بندضمن كسب اطالعات الزم در رابطه با اين دانشگاه 

و  اين افراد پس از انجام مصاحبهمراجعه نمايند. دانشگاه درس اينترنتي آن آبه راھنمای ثبت نام، 
نشگاه، مورد سنجش نھايي واقع طي مراحل مربوط به آن دا و بررسي صالحیت ھاي عمومي

قبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا افراد الزم به توضیح است معرفي اين  خواھند شد.
  باشد.نمي

  :الزم به ذکر است
اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر(چادر) براي خواھران از شرايط اساسي پذيرش است. - ١

اضیان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از ھاي عمومي متقبديھي است در خصوص صالحیت
سوي ھسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نھايي داوطلبان منوط به تايید ھسته 

  گزينش دانشگاه خواھد بود.
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دانشگاه تعھدي در خصوص تامین خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از - ٢
توانند از ظرفیت مازاد خوابگاھي و با پرداخت قیمت تمام شده ميدر صورت وجود  دانشجويان صرفاً 

  خوابگاه استفاده نمايند.
روبه روي حرم مطھر حضرت حضرت امام  - قم ابتداي آزاد راه تھران، - تھراندانشگاه:  آدرس
  دانشگاه شاھد - خمیني

  .irwww.shahed.ac آدرس اينترنتي :  
 
   :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس -

ھاي مورد پذيرش از طريق داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس براي رشته
وزارت بھداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به  ١٣٩٤-٩٥آزمون كارشناسي ارشد سال تحصیلي 
طی شود. اجرا ميجھت پذيرش دانشجو اي آن دانشگاه آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل بر

شود قبل از باشد. لذا توصیه ميكلیه ضوابط تحصیلي تابع قوانین آن دانشگاه مي ،دوره تحصیلی
دقت وتحقیقات شرایط اختصاصی دفترچه راھنما، - ١٠ضمن مطالعه مفاد بند انتخاب محل تحصیل 

   الزم بعمل آيد.
  : این دانشگاه سایر ضوابط

(دانشگاه تربیت مدرس  دانشگاه ٤ھایی که حداقل در رشهانشجویان رتبه برتر دوره روزانه به د - ١
  گردد:ای به شرح زیر پرداخت میھدیه و سه دانشگاه دیگر) در آنھا پذیرش دانشجو دارند

  میلیون تومان ٥/٢به دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری سازمان سنجش: 
 میلیون تومان ٥/١ه دوم آزمون سراسری سازمان سنجش: به دانشجویان رتب)١- ٢
 میلیون تومان ١به دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری سازمان سنجش: ) ١- ٣
در آنھا  (دانشگاه تربیت مدرس و یک دانشگاه دیگر) دو دانشگاهتنھا ھایی که در رشته )١- ٤

  شود.میلیون تومان ھدیه پرداخت می ١مبلغ  پذیرش دانشجو دارند،
در آنھا پذیرش  (دانشگاه تربیت مدرس و دو دانشگاه دیگر) دانشگاه سهھایی که در رشته) ١- ٥

  شود.میلیون تومان ھدیه پرداخت می ٥/١مبلغ  دانشجو دارند،
ھای بعد و براساس پیشرفت مبلغ ھدیه در نیمسال اول تحصیلی و الباقی در نیمسال - تبصره 

 شود.رداخت میتحصیلی دانشجو در طول تحصیل پ
میلیون تومان اعتبار پژوھشی برای حمایت از  ٥/١تا مبلغ  ٩٤دانشگاه تربیت مدرس در سال - ٢

  ھای دانشجویان دوره روزانه در نظر گرفته است.نامه پایان
آیین نامه استخدامی اعضای  ٥٥ماده  ٦ھای روزانه، براساس تبصره به کلیه دانشجویان دوره-٣

ت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی) گواھی ھیأت علمی، (درصور
صالحیت مدرسی اعطا خواھد شد. ( این گواھی عالوه بر اعطای دو پایه اضافی ھنگام جذب، 

تواند امتیازی برای فارغ التحصیالن این دانشگاه در جذب به عنوان ھیات علمی در سایر می
 ھا محسوب گردد.)دانشگاه
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ھای کارشناسی ارشد روزانه، طبق ضوابط مربوط امتیاز آزمون سراسری دوره ٥تا  ١ ھایبه رتبه-٤
 شود.بیشتری براس سکونت در خوابگاه مجردی داده می

باتوجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه در پردیس مرکزی، واگذاری خوابگاه به صورت مجردی فقط -٥
ھای اول و دوم خواھد بود و مدت سکونت به دانشجویان روزانه و به طور تدریجی در طول نیمسال

حداکثر تا پایان نیمسال چھارم تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با پرداخت نقدی اجاره بھا در 
 باشد.ابتدای ھر نیمسال می

ھای نوبت دوم(شبانه)، نیمه حضوری، دانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاھی برای دوره-٦
-ای نیز تعلق نمیس دانشگاھی را ندارد و به دانشجویان مذکور تغذیه یارانهآموزش مجازی و پردی

 گیرد.
درصورت کسب شرایط  ٩٤ھای متأھلی، دانشجویان ورودیباتوجه به محدود بودن تعداد خوابگاه-٧

ھای متاھلی دانشجویان سنوات گذشته، به ترتیب اولویت، خوابگاه متاھلی الزم و تخلیه خوابگاه
 شان قرار خواھد گرفت.در اختیار

تغذیه دانشجویی طبق ضوابط مربوط صرفاً به دانشجویان روزانه در روزھای غیر تعطیل از شنبه -٨
 شود.تا چھارشنبه در سنوات مجاز تحصیلی ارائه می

از طریق سایت  ٦ھای مندرج در بندمیزان شھریه پردیس دانشگاھی تربیت مدرس و سایر دوره- ٩
دانشگاه قابل دسترسی است و ضروری است داوطلبان پیش از انتخاب  حوزه معاونت آموزشی

ھای مذکور آگاھی یابند. درضمن این شھریه صرفاً بابت ارائه خدمات رشته، از میزان شھریه دوره
 شود.آموزشی بوده و شامل خدمات رفاھی نمی

وق رفاه پرداخت ھرگونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سوی صند-١٠
 باشد.دانشجویان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می

ھای پردیس خودگردان دانشگاه در محل پردیس دانشگاھی و تنھا درصورت رسیدن به کالس
  نفر) تشکیل خواھد شد.  ٥حدنصاب (حداقل 

 براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص ضوابط به سايت دانشگاه مراجعه شود.آدرس اينترنتي : 

www.modares.ac.ir  
  
  درخشان : يه استعدادھایاستفاده از سھم يضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -
  

  "تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"ن نامه یاستفاده از آئ يداوطلبان متقاض
ست پس از يبايم ،بدون آزمون وروديو  ون وروديبا آزم يوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشك

ط الزم ، ياحراز شرا درصورت ،اين مركزھاي بعدي اطالعیه ھمچنین ومربوطه ن نامهيیآمطالعه 
   ھاي بعدي اقدام نمايند. براساس دستورالعمل
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   جھت مطالعه آيین نامه: سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

    http:// edc.behdasht.gov.irدرخشان/بخش نامه ھا و آيین نامه ھا/ نامه ھاي استعداديین/آ
مصوب  - نامه "تسھیل ادامه تحصیل دانشجويان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باالترآيین

٢١/١٠/٨٩  
 ١/٥/٩٤، از تاريخ و تھیه کلیه مدارک مورد نیاز فوق الذكر متقاضیان پس از رويت آيین نامه- ١

جھت انجام مراحل مربوطه و معرفي از طريق دانشگاه، به دانشگاه محل ١٤/٥/٤٩لغایت 
لغایت  ١٤/٥/٩٤ از تاريخ تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنھاتحصیل خود مراجعه نمايند 

عدم  و یا اقدام نمايند. بديھي است در صورت عدم دريافت اسامي واجدين شرايط ٢٤/٥/٩٤
مركز و  ، مكاتبات بعدي قابل رسیدگي نخواھد بودزمان مقرر درمعرفي داوطلب از سوي دانشگاه 

  گیرد. سنجش آموزش پزشكي مسئولیتي را بعھده نمي
متقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیكه در آزمون  - ٢

استفاده از  موردي ند، لزومي ندارد رشته امتحاني با رشته انتخاباودهبا شرايط عادي شركت نم
  يكسان باشد. ،آيین نامه استعداد درخشان

( كه در آزمون شركت  آزمون بدونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان -٣
سنجیده خواھند استعداد درخشان مازاد  دقت نمايند ابتدا براي اين سھمیه آزمون باو ) اندکرده
ھمانند ساير داوطلبان عادي مورد با شرايط عادي در سھمیه آزاد  در صورتیكه پذيرفته نشوند ،شد

  سنجش واقع خواھند شد.
ھنگام ه دقت نمايند ب بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -۴

يك رشته،  ھایمحلکلیه رشته به انتخاب، مجاز جھت استفاده از اين سھمیهمراجعه به دانشگاه 
لويت پذيرش با دانشجوي وبديھي است در ھر دانشگاھي ا باشند.مي اساس جدول پذيرشبر 

دانشجوي واجد  ،ظرفیت مازاد دانشگاه يك نفر باشداگر باشد.  لذا ميواجد شرايط آن دانشگاه 
و اگر ظرفیت بیش از يك نفر باشد حداقل پذيرفته خواھد شد دانشگاه ھمان در اولويت و شرايط 
شايان ذكر  .خواھد شدپذيرفته ھا دانشگاه سايراز  ،و در اولويت ان واجد شرايطدانشجوياز يك نفر 

است اولويت بندي بین دانشجويان برمبناي امتیاز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول 

  محاسبه خواھد شد. ،امتیازدھي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل
  تذکر بسیار مھم:

ی دانشگاه پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، دانش آموختهبراساس آئین نامه در ھر 
باشد، لذا در صورتیکه فرد متقاضی دانشگاه مقطع کارشناسی آن دانشگاه در اولویت پذیرش می

اولویت اول خود را دانشگاه محل تحصیلش داوطلب شود باشد، پیشنھاد میمحل تحصیل خود می
ظر به اینکه براساس آئین نامه مالک پذیرش، باالترین امتیاز انتخاب نماید. در غیر اینصورت ن

باشد، بدیھی است در میان متقاضیان واجد شرایط آن رشته، فردی که حائز اکتسابی می
  بیشترین امتیاز اکتسابی باشد در آن رشته محل پذیرفته خواھد شد .
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 روز خواھد بود. چھارمدت  به ١٥/٤/٩٤ لغایت ١٢/٤/٩٤ تاریخزمان انتخاب رشته محل از - ١

  (ھمزمان ویرایش انتخاب محل تحصیل نیز امکانپذیر می باشد.)
مدرک ھایی را انتخاب نمایند که رشتهدقت نمایند، محل مجاز به انتخاب رشته  داوطلبان- ٢

تحصیلی مورد پذیرش مقطع قبلی مطابق مدارک مورد پذیرش ھر رشته امتحانی مندرج در جدول 
 ھر مرحله از روند آزمون، پذیرش،چه راھنمای ثبت نام آزمون باشد.بدیھی است در تردف ١شماره 

شده و مجاز به شرکت در آزمون رشته نتحصیل مشخص گردد که این امر توسط داوطلب رعایت 
مذکور نبوده است، قبولی فرد لغو شده و ضمن محرومیت از شرکت در آزمون بعدی، طبق مصوبات 

  تخلفات آزمونھا، در فرد تصمیم گیری خواھد شد. ھیئت بدوی رسیدگی به 
موعه علوم به عنوان مثال، درصورتیکه فردی فارغ التحصیل رشته پرستاری بوده و در مج

دفترچه  ١و مجاز به انتخاب رشته محل شده، طبق جدول شماره شرکت نموده ١آزمایشگاھی
باشد. در یست فناوری میھای رشته زمحلفقط مجاز به انتخاب رشته راھنمای ثبت نام ،

صورتیکه رشته ژنتیک انسانی و بیوشیمی را انتخاب نموده و پذیرفته شود، متخلف محسوب 
  خواھد شد . 

–سال سابقه کار بالینی باشد و رشته ٢و یا داوطلب شرکت کننده در مجموعه پرستاری که فاقد 
ود، به دلیل نداشتن سابقه کار ھای پرستاری مراقبتھای ویژه را انتخاب نموده و پذیرفته شمحل

بالینی مجاز به انتخاب این رشته نبوده و ضمن لغو قبولی نامبرده و محرومیت از شرکت در آزمون 
بعدی، به عنوان متخلف محسوب شده و طبق ضوابط ھیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا 

  عمل خواھد شد .
- امانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ميس ،طالعات و تغییرتنھا مرجع اعالم ھرگونه ا- ٣

   باشد.
در صورت وجود ھرگونه تغییر يا مورد جديد ، داوطلبان مي بايست به اطالعیه ھاي مندرج در ھمین 

باشند كلیه اطالعیه ھاي مركز سنجش آموزش داوطلبان ملزم ميسايت مراجعه نمايند . لذا 

با دقت مطالعه نموده و  ٩٤دھه دوم مھرماه مركز تا  پزشكي را فقط از طریق سامانه اينترنتي این
ديھي است ھرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعیه ھاي درج شده در ب پیگیري نمايند

سايت مورد پذيرش نخواھد بود .(الزم است ھر ھفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي رويت 
  . گردد)
به ھیچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي  -٤

  نمايد.بورس تحصیلي اعطا نمي
این باشد.ھای مربوطه میشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه -٥

  مناطق ممنوعه را در نظر داشته باشند. - ٥شماره  بایست به ھنگام انتخاب خود جدولافراد می

 اطالعات ضروري: – ٥
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نماید، لذا در صورت پذیرش نھایی ینکه داوطلب به ترتیب اولویتھای خود را تکمیل میبا توجه به ا- ٦
تغییری در محل پذیرش به ھیچ عنوان ، متعاقباً ایدولتی عادی یا شھریهدر ھر دانشگاھی اعم از 

به عبارتی بعد از اعالم نتایج نھایی و تکمیل ظرفیت پذیرش ھر دانشگاه، به انجام نخواھدشد. 
  باشد.پذیر نمیعدم امکان جابجایی تغییر در محل پذیرش انجام  دلیل

به عنوان مثال اگر فردی در گروه الف قرار گرفته و دوره مازاد با پرداخت شھریه در مرکز نزدیک به 
دیگر ترجیح ھای دانشگاهسایر نسبت به پذیرش در دانشگاه دولتی عادی را  خود محل سکونت

 ولی بعداً به سبب ھزینه تحصیل به ھر دلیلی .پس پذیرفته شودداده و انتخاب نموده و س
    ش باشد، اقدامی میسر نخواھد بود.خواھان لغو این پذیر

- عالي برنامهھاي كارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب شورايبر اساس آئین نامه آموزشي دوره - ٧

دوره كارشناسي صیل در يا جابجايي محل تحتغییر رشته و  ،ھر گونه انتقال علوم پزشكي ريزي 
با آگاھي كامل و بر اساس شرايط  داوطلبان شودلذا توصیه ميارشد ناپیوسته ممنوع مي باشد. 

  شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصیل نمايند.
الزم به توضیح است پس از پذیرش قوانین مربوط به جابجایی، انتقال و میھمانی براساس مصوبات 

ريزي علوم پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواھد شد. لذا از ھرگونه عالي برنامهشوراي
  پیگیري از طريق اين مركز خودداري شود. 

در رشته ھايي كه دانشجو به صورت مشترك بین دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته - ٨
شته باشد تا تمام يا شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول) خواھد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي دا

قسمتي از دوره آموزشي يا پژوھشي خود را در ھر محل كه براساس تفاھم نامه بین دانشگاھھا 
 تعیین میگردد، بگذراند.

) ٩٤- ٩٥ (سال تحصیلی ٩٤كساني كه در آزمون وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي سال - ٩
ر صورت عدم ثبت نام و یا پس از ثبت شركت نموده و در دانشگاه دولتی عادی پذيرفته شوند، د

(سال تحصیلي  ٩٥نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دھند، مجاز به شركت در آزمون سال 
باشند ، بديھي است در صورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف ) نمي٩٤-٩٥

  .دمحسوب شده و به ھئیت بدوي رسیدگي تخلفات آزمونھا معرفي خواھد ش
ھاي علوم پزشكي كشور تعھدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس دانشگاه -١٠

دھند. لذا داوطلبان دقت نمايند جھت دريافت امكانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار مي
ش اطالعات بیشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. بنابراين مركز سنجش آموز

  پزشكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه ھیچگونه مسئولیتي نخواھد داشت . 
مركز قلب و عروق شھید رجايي؛ موسسه عالي آموزشي وپژوھشي طب انتقال خون؛ ضمناً 

نشگاه ھاي داانستیتو پاستور ایران ؛ موسسه رازی ؛ دانشگاه علوم بھزیستی و توانبخشی؛ 
(بجز دانشکده رامسر،برای رشته پرستاری  ارتش؛ البرز؛ بابل اصفھان؛ علوم پزشكي اھواز؛

قزوین؛ مازندران؛ ھمدان؛ یزد (بجز کلیه ؛ بقیه هللا ؛ بندرعباس؛ بیرجند؛ مختص دانشجویان دختر)
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شاھرود؛زابل؛ آذربایجان غربی؛ جھرم؛ تبريز؛ زنجان؛ شھید بھشتي؛ ھای بین الملل)؛ رشته
 دانشجويي ندارند.   تعھدي در قبال خوابگاهلرستان 

 پذيرفته از نفر دودر خصوص ظرفیت رشته آموزش بھداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، -١١
 خود تحصیل دوره پژوھشي مرحله نمره، اولويت به توجه با محل رشته اين عادي ظرفیت شدگان

  .كرد دنخواھ طي شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه در را) نامه پايان(
مدیریت پسماند و سم شناسی ه به اعالم دو رشته جدید مقطع کارشناسی ارشد باتوج-١٢

ی که از نظر مدرک در صورت، رشته بھداشت محیطشرکت کننده در آزمون  داوطلبان، محیط
تمایل  باشند درصورتجدول مدارک مورد پذیرش، مجاز می – ١تحصیلی براساس جدول شماره 

ھاي مديريت نسبت به انتخاب اولويتھاي مربوط به رشته در انتخاب رشته محل خود توانندمی
   پسماند و سم شناسي محیط نیز اقدام نمايند.

  
  

  رشته مدیریت پسماند و سم شناسی محیط٢مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای  -١جدول شماره 

  مدارك  تحصیلي مورد  پذيرش  رشته امتحاني

  مدیریت پسماند

؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي محيط زيست؛ (كليه كارشناسي مهندسي بهداشت محيط

گرايشها)؛ علوم محيط زيست (كليه گرايشها)؛ حشــره شناســي (گرايشــهاي عمــومي، پزشــكي و 

دفع آفات؛ شيمي محض ؛ شيمي كاربردي؛ زيست شناســي گرايشــهاي  –كشاورزي)؛ كشاورزي 

  شناسيعمومي و سلولي مولكولي؛ علوم آزمايشگاهي؛ گياه پزشكي؛ سم 

كارشناسي مهندسي بهداشت محيط؛ مهندسي محيط زيست؛ مهندسي عمران (كليه گرايشــها)؛  سم شناسی محیط
  مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)؛ مهندسي شيمي (كليه گرايشها)

 
اطالعات الزم در خصوص گرايش ھاي مختلف در ھر رشته توسط گروھھاي آموزشي دانشگاه -١٣

  شود.تعیین مي
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ھا و شرایط دانشگاهھا پس از مطالعه کامل موارد فوق و مالحظه کلیه رشته محل  عزیزاوطلب د
بایست از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن میای و شھریهی اعم از دولت

اقدام نماید. به شرح زیر وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل  ،کدرھگیری خود
اش بر اساس عالقه فردی ھای انتخابیبه توضیح است اولویت انتخاب ھر فرد در میان دانشگاه الزم
ھا، دانشگاھی باشد که در مقایسه با سایر دانشگاه رشته باشد. لذا بھتر است انتخاب اولمی

  دھد.داوطلب تحصیل در آن مرکز را ترجیح می
ایست فارغ التحصیل شوند . لذا کسانی که بعد از می ب ٣١/٦/٩٤نظر به اینکه داوطلبان تا تاریخ -١

اند، از تکمیل فرم تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواھند شد به دلیل اینکه مجاز به شرکت در آزمون نبوده
انتخاب رشته محل تحصیل خودداری نمایند. به عبارتی این امر به منزله انصراف از آزمون بوده و برای 

  کند.ونی ایجاد نمیآزمون دوره بعدی منع قان
ھا محلد (این رشتهشوشترك بین دو دانشگاه پذيرش ميھايي كه دانشجو به صورت مدر رشته-٢

، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول) خواھد است) مشخص شده ٤در جدول شماره 
يا پژوھشي خود را بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي 

  گردد، بگذراند.ي بین  دانشگاھھا تعیین ميدر ھر محل كه براساس تفاھم نامه

بايست در طی مھلت تعیین شده نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل خود داوطلبان مي-٣
. الزم به توضیح است در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه از طریق سامانه اینترنتی در اقدام نمایند

 E.mailزمان مقرر، متعاقباً ھیچگونه فرمی که بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و 

ارسال شود  و یا داوطلبی خواھان تغییر، افزایش، کاھش و یا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از ثبت 
  یی و یا پس از زمان مقرر باشد، ترتیب اثر داده نخواھد شد. نھا

عدم تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل در زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و  - الفتذکر مھم: 
مھلت تعیین شده جھت انتخاب رشته محل تحصیل، قابل - بگردد. طلب از روند آزمون حذف میداو

دقت نمایند بطور ھمزمان می توانند نسبت به ویرایش انتخاب محل داوطلبان  -ج باشد.تمدید نمی
  تحصیل خود اقدام نمایند .

اولین دانشگاه مورد نظر را وارد  ١پس از اطمینان از انتخاب خود و اولویت بندی، به ترتیب از شماره -٤
  و الی آخر را تکمیل نماید.  ٢نموده و سپس شماره 

ھای مجازی دانشگاه علوم پزشکی تھران ، ظرفیت مازاد و واحدھای از آنجائی که تحصیل در دوره -٥
و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشھد با پرداخت شھریه دانشگاه آزاد اسالمی 

  لذا داوطلبان در انتخاب این رشته محل ھا توجه الزم را مبذول نمایند . ،امکانپذیر می باشد
- میھمان رشته امتحانی درمراکزپذیرنده ودانشگاهاساس تعداداولویت انتخابی بر حداکثرتعداد-٦

 باشد. 
محل ظرفیت عادی و رشته ٤( دنباشدانشگاه پذیرنده دانشجو  ٤حداکثر  در رشته کار درمانیراگ مثالً 
 خواھد بود.  محلرشته ٨حداکثرمجاز به انتخاب ، داوطلب این رشته محل ظرفیت مازاد)رشته ٤

 : ٩٤ھا و مراکز پذیرنده دانشجو درآزمون دانشگاهنحوه انتخاب رشته محل تحصیل ٦
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-یتھای انتخاب شده نیاز است جابجایی صورت پذیرد یا حذف شود، به آسانی میدر صورتیکه در اولو

توان از گزینه جابجایی یا حذف استفاده نمود. البته این عمل پیش از فشردن گزینه ثبت نھایی امکان 
 پذیر نخواھد بود. پذیر است. دقت شود در صورت فشردن گزینه ثبت نھایی، جابجایی یا حذف امکان

  اولویتھا عبارتست از: ن مثالبه عنوا
   ایرانع.پ.  -١ 

  علوم بھزیستی و توانبخشیع.پ.  - ٢        
  شھیدبھشتیع.پ. - ٣        
  ظرفیت مازاد(باپرداخت شھریه)–علوم بھزیستی و توانبخشی ع.پ. - ٤        
  تھران ع.پ.- ٥        
  ظرفیت مازاد(باپرداخت شھریه)–-تھرانع.پ. - ٦        
  د(باپرداخت شھریه)ظرفیت مازا–ایران ع.پ. - ٧        
  ظرفیت مازاد(باپرداخت شھریه)–شھیدبھشتی  ع.پ.- ٨        
          

ظرفیت –علوم بھزیستی و توانبخشی ع.پ. { ٤اولویت  خواھدمیداوطلب شود فرض می
را در اولویت چھارم خود  شھید بھشتیجابجا نموده و ع.پ.  ٣را با اولویت مازاد(باپرداخت شھریه) } 

را  ٨خواھد اولویت وان این کار را انجام داد. از طرفی میتده از گزینه جابجایی میبا استفاقرار دھد. 
  حذف نماید.، این امر با استفاده از گزینه حذف امکان پذیر است. 

 کلیه اولویت ھای مورد نظر را وارد نشده ، از فشردن گزینه ثبت نھایی خودداری شود. تا زمانیکه-٧

      باشد.قبل از فشردن گزینه ثبت نھایی قابل انجام میکلیه این مراحل دقت شود : 
  ھای انتخابی، گزینه ثبت نھایی زده شود.پس از تکمیل مراحل ثبت اولویت-٨
با توجه به اینکه ھیچگونه مھلت ویرایش و تصحیح داده نخواھد شد، و مھلت تعیین شده جھت -٩

 قت الزم به عمل آید.گردد، لذا دانتخاب اولویت رشته محل تحصیل تمدید نمی
پس از پایان کلیه مراحل و فشردن گزینه ثبت نھایی، فرم مربوطه پرینت گرفته شده و جھت مراحل - ١٠

 بعدی نگھداری شود. 
در صورتیکه پیش از فشردن گزینه ثبت نھایی از فرم پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و  تذکر مھم:

  قابل پیگیری نخواھد بود. 

-ھر گونه اشتباه در تكمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل به عھده داوطلب مي مسئولیت-١١

لذا پس از مطالعه دقیق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكمیل اطالعات خود نمايد  .باشد
بعبارتي ھرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدلیل تكمیل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت 

  .باشديو... مورد پذيرش نم
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ای به شرح جدول شماره ھای پذیرنده دانشجو اعم از دولتی عادی و شھریهظرفیت پذیرش دانشگاه- ١
باشد. داوطلبان بر اساس جدول مذکور ابتدا انتخاب خود راتعیین نمایند و سپس در زمان مقرر می ٤

  نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 
ھاي مختلف در ھر رشته توسط گروه آموزشي طالعات الزم در خصوص گرايشداوطلبان توجه نمایند ا- ٢

  شود. دانشگاه تعیین مي
پذیرش در دانشگاه ع.پ بقیه ا...، براساس نوع سازمان مربوطه (سپاه پاسداران و نیروھای مسلح) - ٣

  نمایند. را به دقت مالحظه ٢باشد. لذا داوطلبان قبل از انتخاب اولویتھای خود جدول شماره می
باشد، لذا ھای پذیرنده رشته مامایی متفاوت میھای ھریک از دانشگاهباتوجه به اینکه نوع گرایش - ٤

ھای مورد پذیرش این رشته نیز قبل از اولویتھای خود، گرایش داوطلبان این رشته نیز قبل از انتخاب
ھای مختلف را در جدول ھای مورد پذیرش این رشته در دانشگاهانتخاب اولویتھای خود، گرایش

  به دقت مالحظه نمایند. ٣شماره
  

اید، آرزوی عزیز که با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب کرده برای شما داوطلبدرپایان 
  ت و توفیق الھی داریم .یموفق

  
  
  مرکز سنجش آموزش پزشکی

 :٩٤ھای پذیرنده دانشجو در سال ظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاه - ٧
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  نوع پذيرش در دانشگاه ع.پ بقيه ا...-2جدول شماره

و رسميعض  رشته
  سپاه پاسداران

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 
  (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

  داوطلب آزاد
  (بورسيه)

      آموزش بهداشت
       پرستاري نظامي

       بهداشت و ايمني مواد غذايي
       بيوشيمي باليني

      جراحي-پرستاري داخلي
      پرستاري مراقبت هاي ويژه

       ينيروانشناسي بال
       زيست فن آوري پزشكي

       ژنتيك انساني
       علوم تشريحي

       علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه
       فيزيولوژي

       مديريت خدمات بهداشتي درماني
       مهندسي بهداشت محيط

      ميكروب شناسي
  
  

  
  هاي مربوط به پذيرش رشته ماماييگرايش -3جدول شماره

  پزشكي قانوني  مديريت  مامايي جامعه نگر  بهداشت باروري (مادروكودك)  (آموزش مامايي) مامايي  دانشگاه
  -   -         تهران

            شهيدبهشتي
            ايران
  -   -         اصفهان
       -   -    شيراز
  -           تبريز
         -    مشهد

  -   -   -       تربيت مدرس
  -           اهواز
  -  -  -  -    گيالن
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 94عادي  دانشگاه رشته رديف
  94 مازاد

 (با پرداخت شهريه) 
 توضيحات

1 

  آمار زيستي
102  
  
  
 

   7 2 اراك

   6 3 اصفهان 2

   6 2 اهواز 3

   6 3 ايران 4

 4 2 تبريز 5

   7 3 تهران 6

 داراي شرايط خاص 7 1 تربيت مدرس 7

   6 3 شهركرد 8

   7 3 يدبهشتيشه 9

   7 2 شيراز 10

   6 3علوم بهزيستي و توانبخشي 11

   8 2 كرمان 12

   5 1 كرمانشاه 13

   6 3 مازندران 14

   7 2 مشهد 15

   6 2 همدان 16

  6 3  يزد 17

18 

  آموز ش پزشكي
103 

   6 2 اصفهان

   6 2 تهران 19

   6 2 شيراز 20

   5 2 كرمان 21

   5 2 مشهد 22

 داراي شرايط خاص 11 0 مجازي -تهران  23

24 

  آموزش بهداشت
101 

آزاد واحد علوم تحقيقات 
 تهران

6 0 
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

   5 2 اراك 25

   4 2 اصفهان 26

   4 2 البرز 27

   5 2 اهواز 28

   6 3 ايران 29

   5 0 ايالم 30

 عضو رسمي سپاه پاسداران 4 0 لهبقيه ا 31

   5 1 بندرعباس 32

   4 2 بوشهر 33

 :٩٤ھای پذیرنده دانشجو در سال سامی دانشگاهظرفیت پذیرش و ا-٤جدول شماره 
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 94عادي  دانشگاه رشته رديف
  94 مازاد

 (با پرداخت شهريه) 
 توضيحات

   4 2 بيرجند 34

 6 3 تبريز 35

   6 3 تهران 36

 داراي شرايط خاص 6 2 تربيت مدرس 37

   5 1 رفسنجان 38

   4 2 زاهدان 39

   5 1 زنجان 40

 6 2 سبزوار 41

دونفر از پذيرفته شدگان 
ي اين رشته ظرفيت عاد

محل  با توجه به اولويت 
نمره، مرحله پژوهشي دوره 
تحصيل خود(پايان نامه)  را 
در دانشگاه علوم پزشكي 

خراسان شمالي طي خواهد 
 كرد.

   6 3 شهيدبهشتي 42

   5 2 شيراز 43

   4 2 قم 44

   4 1 كردستان 45

   4 2 كرمانشاه 46

   4 1 كرمان 47

   4 2 گناباد 48

   4 1 گيالن 49

   5 1 مشهد 50

   5 2 همدان 51

   5 2 ياسوج 52

   6 3 يزد 53

54 

  اپيدميولوژي
104 

   5 1 اروميه

   4 2 اصفهان 55

   7 3 ايران 56

 مشترك با تهران 4 1 ايالم 57

 6 3 تبريز 58

   6 2 تهران 59

 مشترك با كرمان 5 1 رفسنجان 60

   7 2 دانزاه 61

   3 1 شهركرد 62

   5 2 شهيدبهشتي 63

   6 2 شيراز 64
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 94عادي  دانشگاه رشته رديف
  94 مازاد

 (با پرداخت شهريه) 
 توضيحات

   5 2 كردستان 65

   8 2 كرمان 66

   7 2 همدان 67

   6 3 يزد 68

  )HTAارزيابي فناوري سالمت ( 69
111 

   3 1 ايران

   3 1 تهران 70

   3 1 كرمان 71

  اتاق عمل 72
105  
 

   6 3 اصفهان

   6 3 ايران 73

   6 3 شيراز 74

75 

  ارگونومي
108 

   5 2 اروميه

   6 3 ايران 76
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   5 2 مشهد 426

   5 2 يزد 427

428 

  سالمت سالمندي
124 

   4 2 بابل

 5 1 تبريز 429

   7 3 شهيدبهشتي 430

   7 3علوم بهزيستي و توانبخشي 431

   6 2 شيراز 432

   8 2 يزد 433

434 
 سالمت و رسانه

123 
   4 2 شيراز

435 

  شنوائي شناسي
125 

   6 2 ايران

   5 2 تهران 436

   6 3 شهيدبهشتي 437

   5 2علوم بهزيستي و توانبخشي 438

439 

  علوم بهداشتي در تغذيه
172 

آزاد واحد علوم تحقيقات 
 تهران

6 0 
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

   5 2 اصفهان 440

   6 2 ايران 441

 7 4 تبريز 442

   11 5 تهران 443

   4 1 شيراز 444

   4 2 قزوين 445

   6 3 يزد 446

447 

  علوم تشريحي
126 

   3 0 اردبيل

   4 2 اراك 448

   4 2 اروميه 449

   4 2 اصفهان 450

   4 1 اهواز 451

   5 2 ايران 452

   3 2 ايالم 453

   4 2 بابل 454
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   4 2 بيرجند 455

 4 0 بقيه اله 456
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 

 فاع)(ارتش، ناجا و وزارت د

 5 3 تبريز 457
   4 2 تهران 458

 داراي شرايط خاص 5 1 تربيت مدرس 459

   1 3  رفسنجان 460
   4 0  زنجان 461
   5 1 زاهدان 462

   4 2 سمنان 463

   4 2 شهيدبهشتي 464

   5 2 شيراز 465

   4 0 قزوين 466

   4 2 كاشان 467

 انمشترك با همد 4 2 كردستان 468

   5 2 كرمان 469

   4 2 كرمانشاه 470

   4 2 گلستان 471

   5 2 گيالن 472

   4 1 لرستان 473

   5 2 مازندران 474

   5 2 مشهد 475

   4 2 همدان 476

 مشترك با شيراز  4 0 ياسوج 477

   4 2 يزد 478

479 

  علوم تغذيه
170 

   7 3 اروميه

   5 2 اصفهان 480

   7 2 اهواز 481

   7 3 ايران 482

 12 6 تبريز 483

   11 5 تهران 484

   9 4 شهيدبهشتي 485

   7 3 شيراز 486

   7 3 كرمانشاه 487

   7 3 مشهد 488
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علوم تغذيه در بحران و حوادث  489
  غيرمترقبه

171 

 5 0 بقيه اله
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 

 ارت دفاع)(ارتش، ناجا و وز

 10 6 تبريز 490

   6 2 تهران 491

492 

  علوم و صنايع غذائي 
127 

 تابع قوانين و مقررات دانشگاه آزاد 6 0 آزاد واحد علوم تحقيقات تهران

 6 3 تبريز 493

   6 3 شهيدبهشتي 494

   4 2 كرمانشاه 495

496 

  فناوري اطالعات سالمت
132 

   4 2 اصفهان

   6 3 ايران 497

 6 2 تبريز 498

   4 2 تهران 499

   4 2 شيراز 500

   4 2 كاشان 501

   5 2 كرمان 502

503 

  فيزيك پزشكي
128 

   4 2 اروميه

   4 2 اصفهان 504

   4 2 ايران 505

 5 2 تبريز 506

   6 2 تهران 507

 داراي شرايط خاص 5 2 تربيت مدرس 508

   4 2 سمنان 509

   4 2 شيراز 510

   5 1 كاشان 511

   5 1 كرمانشاه 512

   5 2 مشهد 513

   5 2 يزد 514

515 

  فيزيوتراپي
130 

   5 2 اصفهان

   7 3 اهواز 516

   9 2 ايران 517

 6 3 تبريز 518

   5 2 تهران 519

 داراي شرايط خاص 6 1 تربيت مدرس 520

   5 2 زاهدان 521

   6 3 سمنان 522

   8 3 شهيدبهشتي 523

   4 2 شيراز 524

   10 5علوم بهزيستي و توانبخشي 525
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  فيزيوتراپي ورزشي 526

131 

   7 2 ايران

   5 2 تهران 527

   3 2 شيراز 528

529 

  فيزيولوژي
129 

   5 2 اراك

   5 2 اردبيل 530

   6 2 اروميه 531

   6 2 اصفهان 532

   5 2 اهواز 533

   6 2 ايران 534

 مشترك با تهران 5 2 بندرعباس 535

 3 0 بقيه اله 536
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 

 (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

 5 3 تبريز 537

   5 2 تهران 538

 داراي شرايط خاص 7 0 تربيت مدرس 539

   6 0 دانشگاه شاهد 540

   3 2 رفسنجان 541

   5 2 زاهدان 542

   5 2 زنجان 543

   4 2 سبزوار 544

   5 2 سمنان 545

   5 2 شهيدبهشتي 546

   5 2 شيراز 547

   5 2 كاشان 548

 5 2 گيالن 549

   5 2 لرستان 550

   5 2 مشهد 551

   5 2 همدان 552

   6 3 يزد 553

554 

  قارچ شناسي پزشكي
154 

   5 2 اصفهان

   5 2 اهواز 555

   4 2 ايران 556

   5 2 تهران 557

 داراي شرايط خاص 6 1 تربيت مدرس 558

   6 2 شيراز 559

   7 2 مازندران 560

   5 2 مشهد 561
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562 

  كاردرماني
133 

   7 3 ايران

   4 2 تهران 563

   9 4 شهيدبهشتي 564

   8 4علوم بهزيستي و توانبخشي 565

566 

  كتابداري و اطالع رساني پزشكي
134 

   6 3 اصفهان

   4 2 اهواز 567

   11 5 ايران 568

   4 2 بوشهر 569

 6 3 تبريز 570

   4 0 تهران 571

 داراي شرايط خاص 13 0 مجازي -تهران  572

   9 4 شهيدبهشتي 573

   13 3 كرمان 574

   4 2 همدان 575

576 

  مانيگفتار در
135 

   7 3 اصفهان

   4 2 اهواز 577

   5 2 ايران 578

   5 2 تهران 579

   6 3علوم بهزيستي و توانبخشي 580

581 
مركز آموزش عالي علوم 

 پزشكي وارستگان
7 0   

582 

  مامايي
174 

   7 3 اصفهان

   11 5 اهواز 583

   11 5 ايران 584

 10 5 تبريز 585

   9 2 تهران 586

 داراي شرايط خاص 11 1 تربيت مدرس 587

   13 6 شهيدبهشتي 588

   6 3 شيراز 589

   6 2 گيالن 590

   7 3 مشهد 591

592 
  مددكاري اجتماعي

138 
   9 3علوم بهزيستي و توانبخشي

  مديريت توانبخشي 593
139 

   7 3 اهواز

   5 2 ايران 594

   6 3بخشيعلوم بهزيستي و توان 595



 
 ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك۴٩سال دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد " 

٣٧ 
 

 

596 

مديريت خدمات بهداشتي 
  درماني

136 

 8 0 آزاد واحد ساري
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

597 
آزاد واحد علوم تحقيقات 

 تهران
12 0 

تابع قوانين و مقررات 
 دانشگاه آزاد

   7 3 اصفهان 598

   4 1 اهواز 599

   11 5 ايران 600

 3 0 بقيه اله 601
رسمي ساير نيروهاي مسلح عضو 

 (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

 6 3 تبريز 602

   11 5 تهران 603

   7 3 شهيدبهشتي 604

   5 2 شيراز 605

   7 3 قزوين 606

 مشترك با تهران 6 3 كرمان 607

   6 2 مازندران 608

   8 3 مشهد 609

   7 3 يزد 610

611 

محيط مديريت سالمت ، ايمني و 
  )HSEزيست (

143 

 4 1 تبريز

   7 2 زنجان 612

   9 4 شهيدبهشتي 613

   4 2 كاشان 614

   4 2 همدان 615

616 

  مشاوره در مامايي
175 

   6 2 اراك

   5 2 اروميه 617

   11 5 البرز 618

   5 2 اهواز 619

 5 3 تبريز 620

   7 2 زاهدان 621

   6 2 زنجان 622

   7 2 شاهرود 623

   7 3 قزوين 624

   7 2 كرمان 625

   5 2 كرمانشاه 626

   5 2 گلستان 627

   9 4 مازندران 628

   4 2 مشهد 629

   7 3 همدان 630

   7 3 يزد 631
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632 

  ايمهندسي بهداشت حرفه
142 

   5 2 اصفهان

   6 2 اهواز 633

   9 4 ايران 634

 5 1 تبريز 635

   11 3 تهران 636

 داراي شرايط خاص 6 1 تربيت مدرس 637

   6 3 شهيدبهشتي 638

   6 3 شيراز 639

   5 2 قزوين 640

   4 2 مازندران 641

   9 3 همدان 642

   6 3 يزد 643

644 

  مهندسي بهداشت محيط
137 

   4 2 اردبيل

   4 1 اروميه 645

   6 3 اصفهان 646

   4 2 البرز 647

   5 2 اهواز 648

   6 3 ايران 649

   4 2 بندرعباس 650

 مشترك با اصفهان 4 2 بوشهر 651

   4 2 بيرجند 652

 3 0 بقيه اله 653
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 

 (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

 6 2 تبريز 654

   11 5 تهران 655

 اي شرايط خاصدار 6 1 تربيت مدرس 656

 مشترك با ايران 4 2 زاهدان 657

 مشترك با تهران  4 2 زنجان 658

   4 2 سمنان 659

   4 2 شهركرد 660

   6 3 شهيدبهشتي 661

   6 3 شيراز 662

 مشترك با شهيدبهشتي 4 2 قزوين 663

 مشترك با اصفهان 4 2 قم 664

   4 2 كاشان 665

   4 2 كردستان 666

   5 3 كرمان 667

   6 3 كرمانشاه 668

   4 2 گناباد 669
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   4 2 گيالن 670

   6 2 لرستان 671

   6 3 مازندران 672

   5 1 مشهد 673

   6 2 همدان 674

 مشترك با شهيد بهشتي 4 2 ياسوج 675

   6 3 يزد 676

677 

  مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
140 

   5 3 اصفهان

 4 1 تبريز 678

   6 2 تهران 679

   5 2 شهيدبهشتي 680

   7 3 شيراز 681

   4 1 كرمانشاه 682

683 
  (زيست مواد)مهندسي پزشكي 

141 
   5 3 اصفهان

684 

  ميكروب شناسي
155 

   4 2 اراك

   5 2 اردبيل 685

   6 3 اروميه 686

   5 3 اصفهان 687

   4 2 البرز 688

   6 0 يتو پاستور ايرانانست 689

   5 2 اهواز 690

   5 2 ايران 691

   6 2 ايالم 692

   5 2 بابل 693

 مشترك با تهران 3 1 بوشهر 694

 4 0 بقيه اله 695

  مشترك با تهران 
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح 

 (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

 5 3 تبريز 696

 انشكده بهداشتد 5 2 تهران (بهداشت) 697

 دانشكده پزشكي 5 2 تهران (پزشكي) 698

 داراي شرايط خاص 7 2 تربيت مدرس 699

   7 0 دانشگاه شاهد 700

   4 1 زاهدان 701

   3 0 زنجان 702

   4 2 شهركرد 703

   5 2 شهيدبهشتي 704

   7 2 شيراز 705
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   4 2 قزوين 706

   5 2 كاشان 707

 مشترك با تهران 6 2 تانكردس 708

   5 2 كرمان 709

 مشترك با ايران 6 3 كرمانشاه 710

   4 2 گلستان 711

   5 2 گيالن 712

 مشترك با شهيدبهشتي 4 2 مازندران 713

   4 2 مشهد 714

   5 0 موسسه سرم سازي رازي 715

   4 2 همدان 716

   6 1 ياسوج 717

   5 2 يزد 718

  ميكروب شناسي موادغذايي 719
144 

   7 2 تهران

   3 0 زنجان 720

721 

  نانوتكنولوژي پزشكي
145 

آزاد تهران واحد علوم 
 دارويي

15 0 
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

   5 2 ايران 722

  4 1 تبريز 723

   7 3 تهران 724

   5 2 زنجان 725

   6 2 شيراز 726

727 

  ي پزشكيويروس شناس
156 

   7 2 ايران

 دانشكده بهداشت 9 2 تهران 728

 داراي شرايط خاص 7 1 تربيت مدرس 729

   5 2 شيراز 730

 مشترك با تهران 5 2 كرمان 731

   5 2 گلستان 732

   5 0 موسسه سرم سازي رازي 733

734 
  مديريت پسماند

184 
 6 2 يزد

فقط داوطلبان شركت  
بهداشت كننده در رشته 

 محيط درصورتي كه از نظر
- يمدرك تحصيلي نيز مجاز م

 باشند.

735 
  سم شناسي محيط

183 
 5 2 كرمان

فقط داوطلبان شركت  
كننده در رشته بهداشت 
 محيط درصورتي كه از نظر
- يمدرك تحصيلي نيز مجاز م

 باشند
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  مهندسي بيمارستان 736

182 

   5 0 دانشگاه صنعتي اميركبير

   5 0 ه علم و صنعت ايراندانشگا 737

738 

  سم شناسي
177 

   3 0 اصفهان

   4 2 اهواز 739

  10 5 كرمان 740

  4 2 مازندران 741

  6 3 مشهد 742

  4 0 شيراز 743

 10 0 اهر واحد- آزاددانشگاه  744
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

 10 0 شهرضا واحد- آزاددانشگاه  745
ين و مقررات تابع قوان

 دانشگاه آزاد

746 
 علومواحد - آزاددانشگاه 

 دارويي
15 0 

تابع قوانين و مقررات 
 دانشگاه آزاد

  5 0  تربيت مدرس 747

تركيبات طبيعي دارويي و  748
  دريايي

176 

  3 2 اهواز

  3 0 مازندران 749

750 
  علوم داروهاي پرتوزا

180 
  5 0 مازندران

751 

  شيمي دارويي
178 

  4 2 اهواز

  5 5 تبريز 752

753 
علوم واحد- آزاددانشگاه 

 دارويي
15 0 

تابع قوانين و مقررات 
 دانشگاه آزاد

  كنترل مواد خوراكي و آشاميدني 754
179 

  4 2 اهواز

  4 2 تبريز 755

756 

  نظارت بر امور دارويي
181 

 داراي شرايط خاص  15 مجازي- تهران
  4 4 مازندران 757

 10 0 اهرواحد - آزاددانشگاه  758
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

 10 0 شهرضاواحد - آزاددانشگاه  759
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد

علوم واحد - آزاددانشگاه  760
 دارويي

15 0 
تابع قوانين و مقررات 

 دانشگاه آزاد
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 شھرستانھاي ممنوعه استانرديف

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  شرقی  آذربایجان ١

 آذربایجان غربی  ٢
اقامت اتباع افغانی در سطح استان وكلیه اتباع غیر ايراني در 

 شھرھاي مرزي استان ممنوع مي باشد . 

 اردبیل ٣

اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در 
بیله سوار، گرمی، مشکین شھر و ھای پارس آباد، شھرستان

 نمین ممنوع میباشد . 

 اصفھان ۴

اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای نطنز ، فریدن، فریدون شھر، 
سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اصفھان ، دھاقان ، 

نائین، گلپایگان، خور، بیابانك، اردستان، ابوزيد از شھرستان آران و 
 .  بید گل ممنوع می باشد

 ایالم  ۵

اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كلیه اتباع خارجي در 
-شھرستان ھای مھران و دھلران و شھرھای مرزی ممنوع می

 باشد . 

 فاقد ممنوعیت .  البرز  ۶

 بوشھر ٧
اقامت اتباع افغانی در شھرستان ھای دیلم و گناوه ممنوع 

 میباشد .  

 تھران  ٨
شھرداري  ١٣ستثناي منطقه خجیر در منطقه فاقد ممنوعیت به ا

 تھران براي اتباع افغاني.

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  چھارمحال بختیاری ٩

 خراسان جنوبی ١٠

اقامت كلیه اتباع خارجي در شھرستانھای مرزي نھبندان، 
سربیشه،درمیان، قاين،زيركوه، فردوس و سرایان و طبس ممنوع 

ی باشد . اقامت اتباع افغاني در شھرستانھاي بیرجند و خوسف م
 مجاز است. اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می باشد . خراسان شمالی ١١

 خراسان رضوی ١٢
اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای مرزی : تربت جام، قوچان، 

 تایباد، خواف، سرخس، کالت نادری و درگزممنوع است . 

 خوزستان ١٣

اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شھرستان گتوند 
باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در شھرستانھای ممنوع مي

  باشد.آبادان،خرمشھر،دشت آزادگان ممنوع می
اقامت معتبر در تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و 
 باشد . شھرستانھای آبادان و خرمشھر بالمانع می

 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمھوري اسالمي ايران  -۵جدول شماره 
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 زنجان ١۴

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً 
-شھرستانھای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع عراقی مجاز می

 باشد . 

سیستان و   ١۵
 بلوچستان

  ع می باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنو
اقامت و تردد اتباع خارجي در شھرستانھای زابل، ھیرمند، زھك و 
بخشھاي مرزي شھرستانھاي خاش، ايرانشھر، سراوان ، چابھار  

 باشد. ممنوع می

 سمنان ١۶

تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر 
جندق بھرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از جاده 

بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع می باشد.اقامت اتباع افغاني 
 در شھرستانھاي شاھرود و دامغان ممنوع است.

 فارس ١٧
اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای فیروز آباد ، فراشبند، داراب، 

 باشد .ريز و خنج ممنوع میارسنجان، فسا، مھر، رستم،ني

 قزوین ١٨
وین ، سایر شھرھای استان برای اقامت به استثناء شھرستان قز
 باشد . اتباع افغانی ممنوع می

فاقد ممنوعیت. قم  ١٩

 کرمان ٢٠

اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای منوجان، بافت، عنبرآباد، 
قلعه گنج، ريگان، بم، فھرج رودبار، فارياب، نرماشیر، كھنوج، 

 باشد . می جیرفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع

 کرمانشاه ٢١
اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كلیه اتباع خارجي در 

 باشد .شھرھاي مرزي استان ممنوع مي

 کردستان ٢٢

اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كلیه اتباع خارجي 
در بخش مركزي شھرستان سقز و شھرستانھاي بانه و مريوان و 

نوع مي باشد . ( به استثناي شھرھاي مرزي استان مم
 مھمانشھرھا)

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  کھگیلویه و بویراحمد ٢٣

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گیالن ٢۴

 گلستان ٢۵
صرفاً شھرستان ھای گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز 

 میباشد .  

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  لرستان ٢۶

 باشد . اقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي مازندران ٢٧

 مرکزی ٢٨

اقامت اتباع افغانی  در شھرستان ھای آشتیان، تفرش، فراھان، 
فرمھین، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان و بخش خنداب از 

 نوع میباشد .  توابع اراک مم

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  ھمدان ٢٩
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 ھرمزگان ٣٠

ھاي كیش، حاجي آباد، قشم، اقامت اتباع عراقي در شھرستان
  ابوموسي، جاسك ممنوع می باشد.

 اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 یزد ٣١
خاتم و بافق برای ممنوع اقامت اتباع افغانی در شھرستان ھای 

 میباشد .  

  
  

اید، درپایان برای شما داوطلب عزیز که با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب کرده
  آرزوی موفقیت و توفیق الھی داریم .

  
  

 مركز سنجش آموزش پزشكي


