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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی

 کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

 
 ١٤/٤/٩٦  تاريخ        ١٠ اطالعيه شماره

 

  ٩٦آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سالدریافت کارت ورود به جلسه خصوص در
 
 

 

به ، وفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و  اميد سربلنديآرزوي ت باو با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 

-تيرماه از طریق همين سامانه می ٢٣لغایت  ١٨زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون،  رسانداطالع مي

خواهد ) ٣٨صفحه ( دفترچه راهنمای ثبت نام  ٢های مختلف مطابق جدول شماره زمان برگزاری رشته. باشد

 . بود

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی  و اجتماعی ،  ٩٠به لزوم اجرای ماده با عنایت 

درصد جانبازی و همسر و فرزندان این عزیزان % ٢٥به جانبازان محترم کمتر از % ٥مبنی بر اختصاص سهميه 

باشند، مقرر گردید ماه حضور داوطلبانه در جبهه می ٦و همسر و فرزندان رزمندگان بسيجی که دارای حداقل 

داوطلبان دقت لذا . داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجددًا فقط مجاز به تغيير و انتخاب سهميه باشند

بایست با کدرهگيری خود وارد سامانه شده و آزمون می پيش از دریافت کارت ورود به جلسهنمایند 

انتخاب نموده و پس از تغيير  "ه را دارمنياز به ویرایش سهمي"درصورت نياز به تغيير سهميه خود گزینه 

نداشته باشند سهميه درصورتيکه نياز به تغيير . زده شود" تائيد و دریافت کارت و برگه راهنما"سهميه، گزینه 

 .زده شود" تائيد و دریافت کارت و برگه راهنما"را انتخاب و سپس " نياز به ویرایش سهميه ندارم" گزینه

 .رین فرصت برای تغيير سهميه خواهد بودبدیهی است این زمان آخ

  : تذکر مهم 

 .بایست کدملی خود را وارد نمایند، می)جامعه هدف بنياد شهيد(متقاضيان سهميه مربوط به ایثارگران-الف

فقط رزمندگانی که مدت حضور در جبهه را دارند و همسر و (متقاضيان سهميه مربوط به رزمندگان بسيجی-ب

الف -١-٥با مراجعه به مراجع ذیربط طبق بند قبًال رقمی را که  ١٢بایست کد رهگيری می) فرزندان آنان

 . اند، در قسمت مربوطه وارد نماینددفترچه راهنمای ثبت نام دریافت کرده

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی
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 96هاي آزمون كارشناسي ارشد سال جدول آدرس حوزه

 .هاي امتحاني به سايت اينترنتي آن حوزه مراجعه نمايندزهالزم است داوطلبان جهت اطالع از جزئيات حو
 

 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

 086-34173462وwww.arakmu.ac.ir 3 دانشگاه علوم پزشكي اراك -ميدان سردشت -اراك اراك

اد مركزي دانشگاه علوم پزشكي ست -جنب اورژانس-انتهاي خيابان جهاد-بلوار رسالت-اروميه اروميه
 www.edu.umsu.ac.ir 31937136-044 سالن ابن سينا -

سالن -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -شورابيل روبروي درياچه  -خيابان دانشگاه-اردبيل اردبيل
 www.arums.ac.ir )ص(ورزشي پيامبر اعظم

31552359-045 
31552344-045 

 edu.mui.ac.ir 37928062-031 دانشكده پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي-خيابان هزار جريب-اصفهان اصفهان

 اهواز
 دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اتوبان گلستان -اهواز

www.ajums.ac.ir 33337370-061 
 دانشكده پيراپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اتوبان گلستان -اهواز

ساختمان معاونت -دانشگاه علوم پزشكي آموزشي مجتمع - پژوهش انتهاي بلوار -ايالم ايالم
 medilam.ac.ir 2227134-0841 آموزشي

 ايران

 دانشگاه علوم پزشكي ايران-تقاطع بزرگراه همت و چمران -تهران
فقط ( 1مجموعه علوم آزمايشگاهي  -اكولوژي انساني - مجموعه علوم تغذيه: هايرشته

با شروع نام خانمها فقط ( مجموعه پرستاري -كتابداري و اطالع رساني پزشكي -)آقايان
 -فناوري اطالعات سالمت -شنوائي شناسي -)ص حرف الف تا: خانوادگي از حرف
 -سم شناسي -)HSE(مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست  -فيزيوتراپي ورزشي
تركيبات  -اي هندسي بهداشت حرفهم -كنترل مواد خوراكي و آشاميدني -انفورماتيك پزشكي

 -مجموعه آموزش پزشكي -مديريت خدمات بهداشتي درماني -طبيعي و دارويي دريايي
مجموعه علوم  -علوم تشريحي -اتاق عمل -)HTA(ارزيابي فناوري سالمت  -بينائي سنجي
 اپيدميولوژي -2آزمايشگاهي 

- - 

روبروي باشگاه -)ع(دي بلوار علي ابن ابيطالبورو-)ع(ابتداي بلوار امام حسين-بندرعباس بندرعباس
 www.amoozesh.hums.ac.ir 3337190-0761 مجتمع ورزشي پرديس دانشگاه علوم پزشكي-ورزشي كارگران

 www.bums.ac.ir سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي -خيابان غفاري -بيرجند بيرجند
32395623-056 
32395624-056 

 - - سالن فجر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -روبروي مصلي نماز جمعه -مخيابان معل-بوشهر بوشهر

 تبريز

 دانشكده پيراپزشكي  -داخل محوطه دانشگاه تبريز-بهمن 29بلوار -تبريز 
،مجموعه بهداشت محيط،آمار ) خانمها(،مجموعه پرستاري 1مجموعه علوم آزمايشگاهي

مت،اكولوژي،انفورماتيك پزشكي،سالمت زيستي، اپيدميولوژي، ارگونومي،ارزيابي فناوري سال
سالمندي،رفاه اجتماعي،ژورناليسم پزشكي، فناوري اطالعات سالمت،مديريت خدمات 

بهداشتي درماني، مديريت سالمت ايمني و محيط زيست، مجموعه آموزش پزشكي،مجموعه 
 روانشناسي باليني، مجموعه علوم تغذيه

amouzesh.tbzmed.ac.ir 
هر گزاري آزمون  آدرس دقيق حوزه بر

از طريق آدرس مذكور قابل  رشته
 .باشددسترسي مي

33355961-041 

 دانشكده داروسازي -داخل محوطه دانشگاه تبريز-بهمن 29بلوار -تبريز 
،مجموعه )آقايان(، مجموعه پرستاري 3،مجموعه علوم آزمايشگاهي2مجموعه علومآزمايشگاهي

ورزشي،علوم تشريحي،مهندسي فيزيك پزشكي،اقتصاد بهداشت،فيزيوتراپي 
ژي گردش خون،تركيبات طبيعي دارويي ، نانوفناوري پزشكي،تكنولو)بيوالكتريك(پزشكي

دريايي،سم شناسي،شيمي دارويي،فيزيوتراپي،فيزيولوژي،فناوري تصويربرداري پزشكي 
،كاردرماني،كتابداري و اطالع رساني،كنترل مواد خوراكي و آشاميدني،مددكاري 

 اياجتماعي،مديريت توانبخشي،ميكروب شناسي مواد غذايي،مهندسي بهداشت حرفه
دانشكده مديريت و اطالع رساني -جنب بيمارستان شهيد مدني -خيابان دانشگاه –ز تبري

 پزشكي
آموزش بهداشت،اتاق عمل،اعضاي مصنوعي،بينايي سنجي،بهداشت و ايمني موادغذايي،تاريخ 

علوم پزشكي،حشره شناسي،شنوايي شناسي،علوم و صنايع غذايي،گفتار درماني،مهندسي 
 )بيومواد(پزشكي 
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 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

 تهران

 دانشكده پرستاري و مامايي -)نصرت شرقي(خيابان دكتر ميرخاني-ميدان توحيد-تهران
مجموعه فيزيك  -حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين-تاريخ علوم پزشكي : هاي رشته

نانوفناوري  -اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي -)بيوالكتريك(مهندسي پزشكي  -پزشكي
 -)گرايش كنترل كيفي و بهداشتي (ايع غذائي علوم و صن -آموزش بهداشت -پزشكي

مهندسي  -بهداشت و ايمني مواد غذايي -اقتصاد بهداشت  - 3مجموعه علوم آزمايشگاهي 
 -)زيست مواد(پزشكي 

- - 

 www.gums.ac.ir 3228845-0131 دانشكده پزشكي -مجتمع دانشگاهي دانشگاه گيالن -جاده تهران 6كيلومتر  –رشت رشت

 www.zaums.ac.ir مركز آزمون دانشگاه-دانشگاه علوم پزشكي پرديس -بلوار جنت-ميدان دكترحسابي –دانزاه زاهدان

20-33295717-054 
 1295داخلي  

33295799-054 

 www.zums.ac.ir شهرك كارمندان انتهاي خيابان مرحوم مهدوي دانشكده پزشكي–زنجان زنجان
33156364-024 
33156253-024 

 www.mazums.ac.ir 12-33044310-011 )ص(مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم -جاده فرح آباد 18ومتر كيل–ساري  ساري

 www.semums.ac.ir 22-33441021-023 مجتمع آموزشي علوم پزشكي سمنانñجاده دامغان  5كيلومتر  -سمنان سمنان

 www.muk.ac.ir كردستان پرديس دانشگاه علوم پزشكي-روبروي هتل شادي-خيابان پاسداران -سنندج سنندج
33664648-087 
  3داخلي 

 شيراز

 دانشكده پزشكي  -جنب استانداري–) ع(ميدان امام حسين –شيراز 

- 

32307619-071 

 071-32294720 دانشكده پيرا پزشكي -روبروي هتل هما-خيابان مشكين فام-شيراز

 071-36361001 دبستان پسرانه دانشگاه-1انتهاي كوچه شماره-وار نيايشبل-بلوار چمران-شيراز

 www.skums.ac.ir 33350341-038 سالن ورزشي علم الهدي –هاي دانشگاه علوم پزشكي مجموعه دانشكده-رحمتيه-شهركرد شهركرد

 شهيدبهشتي

نرسيده به بيمارستان -خيابان شهيد اعرابي-لوار دانشجوب-اوين-بزرگراه شهيد چمران-تهران
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-طالقاني... آيت ا
مجموعه  -مجموعه بهداشت محيط -فيزيوتراپي -سالمت سالمندي - آمار زيستي: هايرشته

رفاه  -ميكروب شناسي موادغذايي -مددكاري اجتماعي -مديريت توانبخشي -روانشناسي 
خانمها با شروع نام خانوادگي از –آقايان ( مجموعه پرستاري -كاردرماني -ياجتماع
مجموعه  - )خانمهافقط ( 1زمايشگاهيآمجموعه علوم  -گفتار درماني - )تا آخر ض:حرف
 -ژورناليسم پزشكي -ارگونومي -فيزيولوژي -تكنولوژي گردش خون -شيمي دارويي -مامايي

 -فن آوري تصويربرداري پزشكي

- 22439885-021 

 sm.qums.ac.ir 33239250-028 قزوين پزشكي علوم دانشگاه- دادگستري جنب - باهنر شهيد بلوار -قزوين قزوين

جنب -پزشكي قم علوم مجتمع آموزشي دانشگاه-)ساحلي سابق(شهيدلواساني خيابان-قم قم
 www.muq.ac.ir ستاد دانشگاه

31071398-0253 
31071397-0253 
31071314-0253 
31071311-0253 

 www.kaums.ac.ir 55544545-031 دانشكده پزشكي-جاده راوند5كيلومتر-كاشان كاشان

 vce.kmu.ac.ir دي  9سالن ورزشي  -پرديس دانشگاه علوم پزشكي-ابتداي جاده هفت باغ علوي-كرمان كرمان
31325323-034 
31325327-034 

 كرمانشاه

 دانشكده داروسازي -)ع(ز بيمارستان امام رضاقبل ا-بلوار پرستار-باغ ابريشم-كرمانشاه
 )،نانوفناوري پزشكي و فيزيوتراپي ورزشي)آقايان(هاي آموزش بهداشت، مجموعه پرستاريرشته(

www.kums.ac.ir 38378099-083 سالن ورزشي شهدا -)ع(روبروي بيمارستان امام رضا-بلوار پرستار-باغ ابريشم-كرمانشاه 
،نانوفناوري پزشكي و )آقايان(هاي آموزش بهداشت،مجموعه پرستاريشتهها به جز ركليه رشته(

 )فيزيوتراپي ورزشي
 www.goums.ac.ir 32440722-017 دانشگاه علوم پزشكي گلستان-ابتداي جاده شصت كال-ساري -گرگان 4كيلومتر گرگان

http://www.muk.ac.ir/
http://www.skums.ac.ir/
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 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

32421661-017 

دانشكده  -لوم پزشكي لرستاندانشگاه ع-جاده بروجرد 4كيلومتر-كمالوند –خرم آباد  لرستان
 http://lums.ac.ir داروسازي

33120146-066 
33120147-066 

 مشهد

دانشكده پزشكي –پرديس دانشگاه -روبروي پارك ملت-ابتداي بلوار وكيل آباد-مشهد
 )خانمها(

www.mums.ac.ir 

8828888-0511 

دانشكده داروسازي –پرديس دانشگاه -روبروي پارك ملت-ابتداي بلوار وكيل آباد-مشهد
 )آقايان(

- 

 -پرديس دانشگاه-روبروي پارك مردم-خيابان شهيد فهميده-انتهاي خيابان مهديه -همدان همدان
 www.dme.umsha.ac.ir سالن ورزشي شهيد يونسي

32516632-081 
32514017-081 

نشگاه علوم پرديس آموزشي دا) ع(جنب بيمارستان امام سجاد–خيابان دكتر جليل -ياسوج  ياسوج
 www.yums.ac.ir 33233707-074 پزشكي ياسوج

پرديس دانشگاه علوم پزشكي -روبروي دانشگاه آزاد-بلوار شهداي گمنام-ميدان عالم-يزد يزد
 دانشكده بهداشت -شهيد صدوقي يزد

- - 

 
 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی


