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  بسمه تعالی
  
 

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی
  

  ٢١/٤/٤٠٠تاريخ                  ١٣اطالعیه شماره 
  

  و آدرس حوزه امتحانی  برگزاری و کارت ورود به جلسه آزموندر خصوص 
  ١٤٠٠ كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال

  
  

  

   :رساندكليه داوطلبان آزمون مي به اطالع ،و سالمتي  آرزوي توفيق و بابا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان   
به شرح جدول حوزه امتحاني  35در ، 1/5/1400صبح و عصر روز جمعه  -31/4/1400روز پنجشنبه طي : نوبت صبح و عصر  زمان برگزاري آزمون-1

  برگزار خواهد شد. 1 شمارهمجموعه به شرح جدول  11و  رشته 43و 3شماره 
عصر  16اس ساعت  رشروع آن  14,30 نوبت عصر و شروع روند آزمونصبح   9آن راس ساعت  برگزاري،  7,30 نوبت صبح:  شروع روند آزمون -2

    باشد. دقيقه مي 160ها به مدت رشتهكليه . مدت زمان پاسخگوئي به سواالت باشدمي
  خواهد بود.27/4/1400لغايت  32/4/1400يخ يافت كارت ورود به جلسه از تارردزمان  -3
  .مل خواهدآمدجلسه آزمون ممانعت به عبه  و ماسككارت ملي يا شناسنامه -به جلسه فاقد كارت ورود  از ورود داوطلبان -4
  مرحله زير را بايد انجام دهد : 3داوطلب جهت دريافت كارت  -5

قابل رويت ) رج در همين سامانه(مندابتدا فرم خود اظهاري  ، پس از ورود با كد رهگيريدر سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي  اول:مرحله  -الف
 باشد.عال ميريافت كارت، فدعال بودن سامانه جهت در زمان ففقط شود. اين فرم ميوارد مرحله دوم  به  ،باشد. پس از تكميل و تاييد اين فرممي

رم تا فاوطلب، اين متحاني دبه حوزه ا هاي بهداشتي و اعالملرت ورود به جلسه، جهت رعايت پروتكبه تاكيد است پس از اتمام مهلت دريافت كاالزم 
  سال قبل -جلسه و عدم امكان شركت درعدم تكميل فرم مساوي عدم دريافت كارت  خواهد بود. قابل ويرايش  ،ساعت قبل از جلسه آزمون 24
ياز به ناوطلب در صورت دشود. ويرايش معدل فعال مي، مندرج در همين سامانه پس از تكميل فرم خود اظهاريدر اين مرحله  :مرحله دوم -ب

و نياز به  حيح باشدنسبت به تصحيح معدل خود اقدام نمايد. در صورتيكه معدل صدر صفحه باز شده تصحيح معدل، گزينه ويرايش را انتخاب و 
يافت مام زمان درس از اتپ. اين مرحله فقط در زمان فعال بودن دريافت كارت فعال خواهد بود و ثبت نهايي زده شودويرايش نداشته باشد، گزينه 

  باشد. كارت، ويرايش معدل به هيچ عنوان امكانپذير نمي
كارت اه ايد. به همرا دريافت نمرتواند كارت خود شود و داوطلب مي: پس از اتمام و ثبت نهايي دو مرحله قبلي، دريافت كارت فعال ميمرحله سوم -ج

   برگه راهنما نيز چاپ خواهد شد.
ساده) داشته  مشخص شده ماشين حساب رشته7براي فقط كارت شناسايي معتبر و ماسك (و ،كن مراه خود مداد، پاكداوطلبان فقط مجازند ه -6

  باشند. 
و در  ن جدا شدهاطلبباشند، از ساير داوه منظور رعايت نكات بهداشتي و حفظ سالمتي كليه داوطلبان، افرادي كه مبتال به بيماري كرونا ميب-7

  فضايي مجزا امتحان خواهند داد. 
، درج شده است. داوطلب ملزم ) بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلب3شماره زمان برگزاري آزمون و آدرس حوزه امتحاني (مطابق جدول  -8

  مراجعه نمايد 3به آدرس سامانه اينترنتي دانشگاه مندرج در جدول  است جهت اطالع از جزئيات حوزه آزمون
  خواهد شدبسيار مهم: در صورت هر گونه تغيير در روند آزمون، مراتب از طريق همين سامانه اطالع رساني 

  
  

  مرکز سنجش آموزش پزشکی
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  ٢شماره جدول 

  شد. خواھد یاطالع رسان ، http:// sanjeshp.irآموزش پزشکی  مرکز سنجش سامانهفقط از طريق  مراتب،زیرھر یک از مراحل در در صورت ھرگونه تغییر  

  تاريخ  گیرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعیه ھا وسایر كلیه

  ٢٣/٤/١٤٠٠  اطالعیه در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

   - یرایش معدلو -تکمیل فرم خود اظھاری بیماری کرونا

  بوط به اجراي آزمونبرگه راھنما و ساير اطالعات مر -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
  ٢٧/٤/١٤٠٠تا  ٢٣/٤/١٤٠٠

  ١/٥/١٤٠٠و  ٣١/٤/١٤٠٠  )شنبه و جمعه٥روزھای  ھاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت

  ٢/٥/١٤٠٠  اعالم كلید اولیه 

  ٤/٥/١٤٠٠تا  ٢/٥/١٤٠٠  مھلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي

  رايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان ش واجدزمان مراجعه متقاضیان 
  دانشگاه محل تحصیلبه (با آزمون و بدون آزمون) 

  ١٢/٥/١٤٠٠لغایت  ٩/٥/١٤٠٠

  ١٨/٥/١٤٠٠  اعالم كلید نھايي 

  مھلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان 
  مرکز سنجش آموزش پزشکی به (با آزمون وبدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصیل

  ٢٥/٥/١٤٠٠لغایت ٢٠/٥/١٤٠٠

  ٢٣/٥/١٤٠٠  مرحله اول ارنامه علمیک -ھای پذیرنده و ظرفیت پذیرشاعالم اسامی دانشگاه

  ٢٦/٥/١٤٠٠لغایت  ٢٣/٥/١٤٠٠  کلیه داوطلبان انجام انتخاب رشته محل

  ٢٦/٥/١٤٠٠لغایت  ٢٣/٥/١٤٠٠  مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون انتخاب رشته محلزمان 

  ١٣/٦/١٤٠٠  )جھت برگزاري مرحله دومرتش(ا - بقیه هللا  - دانشگاه شاھد متقاضیان  اعالم اسامي

  ١٧/٦/١٤٠٠  اجتماعی رشته مددکاری-ارتش –بقیه هللا  - دانشگاه شاھد متقاضیان برگزاري مرحله دوم

  ٢٧/٦/١٤٠٠  ارنامه نھاییک –اعالم اسامي نھايي پذيرفته شدگان 

  شوداعالم میاز طریق سامانه دانشگاه محل پذیرش،اواخر شھریور ماه   ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاھھا

  
  
  

  ھای امتحانینوبت -١ جدول

   ١/٥/٤٠٠-جمعه عصر نوبت
 ١٤/٣٠شروع روند آزمون ساعت 

  عصر

  ١/٥/٤٠٠ -جمعه صبحنوبت 
 ٧/٣٠شروع روند آزمون ساعت 

  صبح

  ٣١/٤/٤٠٠- شنبه عصر٥نوبت 
 ١٤/٣٠شروع روند آزمون ساعت 

  عصر

  ٣١/٤/٤٠٠ - شنبه صبح٥ نوبت
 ٧/٣٠شروع روند آزمون ساعت 

  صبح
 )٣مجموعه علوم آزمایشگاھی ( آموزش پزشکیعه مجمو   مجموعه پرستاری   مجموعه تغذیه

 پدافند غیرعامل در نظام سالمت  )٢مجموعه علوم آزمایشگاھی (
 مجموعه بھداشت محیط 

 مجازبه استفاده ازماشین حساب)
  

  مجموعه مامایی 

 مجموعه روانشناسی  اطالعات سالمت فناوری  مجموعه فیزیوتراپی
 اپیدمیولوژی 

 ) ١مجموعه علوم آزمایشگاھی( نانو فناوری پزشکی دارویی دریاییطبیعی و ترکیبات 
  ارزیابی فناوری سالمت  

 مجموعه فیزیک پزشکی    تکنولوژی گردش خون
 مجازبه استفاده ازماشین حساب)

 ارگونومی 
  مجازبه استفاده ازماشین حساب)

  اقتصاد بھداشت اتاق عملتکنولوژی    سم شناسی 

  اکولوژی انسانی   اعضای مصنوعی و وسایل کمکی     شیمی دارویی

  انفورماتیک پزشکی   آموزش بھداشت    علوم و صنایع غذایی
 فن اوری تصویربرداری پزشکی

  آمارزیستی   بھداشت و ایمنی مواد غذایی    مجازبه استفاده ازماشین حساب)

  آموزش ھوشبری  بینایی سنجی    فیزیولوژی

  علوم تشریحی  بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا    کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

   (سالمت و رسانه) ژورنالیسم پزشکی  تاریخ علوم پزشکی    کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 

  سالمت سالمندی   شنوایی شناسی    مدیریت خدمات بھداشتی و درمانی
 مھندسی بھداشت حرفه ای 

  سالمت و ترافیک  کاردرمانی    مجازبه استفاده ازماشین حساب)

  سالمت و رفاه اجتماعی   گفتاردرمانی    میکروبشناسی مواد غذایی

  مھندسی پزشکی (بیومواد)   
  مددکاری اجتماعی  مجازبه استفاده ازماشین حساب)

  مدیریت توانبخشی      
  محیط زیستمدیریت سالمت، ایمنی و       

 مھندسی پزشکی (بیوالکتریک)     
  مجازبه استفاده ازماشین حساب)
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  يآدرس حوزه امتحان -3جدول 
  .شود مراجعه مربوطه دانشگاه سامانه آدرس به الزاماً هاحوزه قياطالع از آدرس دق جهت

  شماره تماس  لينك دانشگاه آدرس  ع.پ. دانشگاه

 اراك
دانشگاه -هي پيامبر اعظم(ص)مجتمع دانشگا-ن اميرالمؤمنين(ع)پشت بيمارستا-سردشت-اراك
 086- 34173462و  www.arakmu.ac.ir  63  اراك ع.پ.

 اردبيل
 جتمع دانشگاهي شهيدم -اردبيل ع.پ.انشگاه د-وبروي درياچه شورابيلر-يابان دانشگاهخ- اردبيل

 www.arums.ac.ir  33534756-045  هاالن ورزشي پيامبر اعظم (ص) و ساختمان كالسس- سردار سليماني

 اروميه
ي دكتر زرياب هاساختمان كالس -تاد مركزي دانشگاه اروميهس -اده سروج -11يلومتر ك -اروميه
- www.edu.umsu.ac.ir  044 -31937136  خويي 

31937219 

 اصفهان
اه ب ورودي بيمارستان الزهرا(س)، درب غربي دانشگباالتر از در- صفه خيابان شهداي- اصفهان

 edu.mui.ac.ir  031 -37927650 -1  اختمان تدبيرس -اصفهان (ورودي دانشكده دندانپزشكي)  ع.پ.

 www.ajums.ac.ir  061 -33337370  اري و مامايي و دانشكده پيراپزشكيدانشكده پرست-اهواز .پ.ع -اتوبان گلستان -اهواز اهواز

 ايران

   ايران ع.پ.انشگاه د-قاطع بزرگراه همت و چمرانت-تهران
اعي، اجتم هسالمت و رفا اپيدميولوژي، اقتصاد بهداشت، اكولوژي انساني،آمار زيستي،  هاي:رشته

يك، بينائي و تراف ، سالمت3سالمت سالمندي، مديريت توانبخشي، مجموعه علوم آزمايشگاهي 
 451351وطلبي شماره دااز   1سنجي، بهداشت و ايمني مواد غذايي، مجموعه علوم آزمايشگاهي 

لوم ، مجموعه ع453350 تا 452351 شماره داوطلبي از مجموعه پرستاري ، 452350 تا
  2آزمايشگاهي 

www.edu.iums.ac.ir  7  86703326و 

 www.medilam.ac.ir  084 -32227109 -34  اختمان معاونت آموزشيس-  ع.پ.جتمع آموزشي دانشگاه م -نتهاي بلوار پژوهش ا -ايالم ايالم

 بوشهر
پرديس -رستان سلمان فارسي بعد از بيما -ن فارسيخيابان سلمل -ادبلوار سبز آب- بهمني-بوشهر

  بوشهر ع.پ.آموزشي دانشگاه 
www.edu.bpums.ac.i

r  33450002-077 

 www.bums.ac.ir  056 - 32395635  ع.پ.دانشگاه  -مزار شهداي گمنادرب م-يابان معلمخ-بيرجند خراسان جنوبي

 تبريز

گاه داخل محوطه دانشگاه تبريز دانشكده خيابان دانش -نبهم 29بلوار - تبريز :حوزه اول 
  پيراپزشكي 

 ابيي، ارزيماتيك پزشك:آمار زيستي، اپيدميولوژي، اقتصاد بهداشت، ارگونومي، انفورهاي رشته
مددكاري  )، سالمت و رفاه اجتماعي، سالمت سالمندي، علوم تشريحي،HTAفناوري سالمت (

ه علوم )، مجموعHSEايمني و محيط زيست (، اجتماعي، مديريت توانبخشي، مديريت سالمت
ه مت، مجموعو ترافيك، آموزش هوشبري، آموزش بهداشت و ارتقاء سال ، سالمت3آزمايشگاهي 

وم اريخ علي، تي اتاق عمل، بينائي سنجي، بهداشت و ايمني مواد غذايآموزش پزشكي، تكنولوژ
كاردرماني،  شكي،، شنوائي شناسي، مجموعه فيزيك پزهاپزشكي، بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري

، ت سالمتالعاگفتار درماني، مجموعه بهداشت محيط، مهندسي پزشكي (زيست مواد)، فناوري اط
دافند ، پ 448358تا  448041شماره داوطلبي از پرستاري نانوفناوري پزشكي، مجموعه 

، 2ي شگاهغيرعامل در نظام سالمت، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مجموعه علوم آزماي
  مجموعه علوم تغذيه. 

م پزشكي دانشگاه علو -يابان عطار نيشابوريخ- خيابان گلكشت-آزادي-: تبريزحوزه دوم 
  دانشكده پزشكي  -)تبريز(پشت بيمارستان امام رضا(ع

، 449361تا  544909شماره داوطلبي از : مجموعه روانشناسي، مجموعه پرستاري هاي رشته
 پزشكي، سانيتكنولوژي گردش خون، علوم و صنايع غذايي ، فيزيولوژي، كتابداري و اطالع ر

 سمايي، دري مهندسي بهداشت حرفه اي، ميكروب شناسي موادغذايي، تركيبات طبيعي و دارويي
كي و پزش شناسي، شيمي دارويي، كنترل مواد خوراكي و آشاميدني، فن آوري تصويربرداري

  مجموعه فيزيوتراپي
 م پزشكي تبريزدانشگاه علو -يابان عطار نيشابوريخ-خيابان گلكشت-آزادي-: تبريزحوزه سوم

  انشكده داروسازيد -(پشت بيمارستان امام رضا(ع)
، 1زمايشگاهي آكتريك)، مجموعه مامايي، مجموعه علوم مهندسي پزشكي (بيوال: هاي رشته

   447141تا  446742مجموعه پرستاري شماره داوطلبي  

amouzesh.tbzmed.ac
ir.  31772048-041 

 تهران

كي دانشگاه دانشكده پزش -انشگاهدرب شمالي د -پورسينا .خ- قدس .خ-خيابان انقالب-تهران
   ع.پ. تهران

 وتز(اعضايارتقاء سالمت، مجموعه آموزش پزشكي، ارتزوپر: آموزش بهداشت و هايرشته
، مجموعه هامصنوعي و وسايل كمكي)، تاريخ علوم پزشكي، بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري
  د)فيزيك پزشكي، گفتار درماني، مجموعه بهداشت محيط، مهندسي پزشكي (زيست موا

www.tums.ac.ir   

چهارمحال 
 بختياري

 : سالن ورزشي علم حوزه اول،  ع.پ.هاي دانشگاه همجموعه دانشكد-تمع رحمتيهمج-شهركرد
 www.skums.ac.ir  038 -33350341  سالن امتحانات شهيد ضيائي حوزه دوم: الهدي

 زاهدان
 دساختمان ستا -زاهدان  ع.پ.رديس دانشگاه پ -لوار امام حسين(ع)ب- ميدان دكترحسابي –زاهدان
- www.zaums.ac.ir  054 -33372074 -1512  - مركزي

 1166- 1665اخلي د --3
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  يآدرس حوزه امتحان -3جدول 
  .شود مراجعه مربوطه دانشگاه سامانه آدرس به الزاماً هاحوزه قياطالع از آدرس دق جهت

  شماره تماس  لينك دانشگاه آدرس  ع.پ. دانشگاه
 www.zums.ac.ir  024 -33018644 -5  انشكده پزشكيد -نتهاي خيابان مهدويا-هرك كارمندانش- زنجان زنجان

 سمنان
سالن ابن  - سمنان  ع.پ.پرديس آموزشي و پژوهشي دانشگاه –اده دامغان ج 5كيلومتر  -سمنان
اخلي د - www.semums.ac.ir  023 -33441021  سينا

2152 

 شهيدبهشتي

مارستان آيت نرسيده به بي- يابان شهيد اعرابيخ-بلوار دانشجو- اوين-چمران بزرگراه شهيد-تهران
   يدبهشتيشه ع.پ.دانشگاه  -اله طالقاني

ره داوطلبي شمااز  1مجموعه مامايي، كاردرماني، مجموعه علوم آزمايشگاهي هاي:رشته
، 457384تا  456364از شماره داوطلبي  مجموعه پرستاري ،456363تا  455316

ي، وادغذايماسي تكنولوژي گردش خون، فيزيولوژي، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، ميكروب شن
  زشكيرداري پصويربآشاميدني، فنĤوري تكنترل مواد خوراكي ومجموعه علوم تغذيه، شيمي دارويي، 

www.sbmu.ac.ir  22439884-021  

 شيراز

  كيدانشكده پزش -جنب استانداري –ميدان امام حسين (ع)  :حوزه اول -شيراز
رزيابي زشكي، اپورماتيك : آمار زيستي، اقتصاد بهداشت، ارگونومي، اكولوژي انساني، انفهايرشته

مت انه)، سال)، سالمت و رفاه اجتماعي، ژورناليسم پزشكي( سالمت و رسHTAفناوري سالمت (
موزش وترافيك، آ ديريت توانبخشي، سالمتممددكاري اجتماعي،تشريحي،سالمندي، علوم 

ل، ق عمهوشبري، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مجموعه آموزش پزشكي، تكنولوژي اتا
اريخ ذايي، تاد غارتزوپروتز(اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي)، بينائي سنجي، بهداشت و ايمني مو

 زشكي،پمجموعه فيزيك ،شنوائي شناسي،هابيماريعلوم پزشكي، بيولوژي وكنترل ناقلين 
ري ه پرستاجموعفتار درماني،مجموعه بهداشت محيط، مهندسي پزشكي(زيست مواد)، مگكاردرماني،

   لوم تغذيه، مجموعه ع2مجموعه علوم آزمايشگاهي  ،459915تا  459265شماره داوطلبي از 
ه دبستان پسران-سمت راست -ماره يكشانتهاي كوچه -بلوار نيايش-: بلوار چمران حوزه دوم
   -07136361001 -دانشگاه ع.پ

ط زيست مني و محياي، : اپيدميولوژي، مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، مديريت سالمت هايرشته
)HSE وم وعه عل، مجموعه مامايي، مجموعه روانشناسي، مجم3)، مجموعه علوم آزمايشگاهي

 داوطلبي شمارهز ا ، فناوري اطالعات سالمت، نانوفناوري پزشكي، مجموعه پرستاري1آزمايشگاهي 
 لوم و، پدافند غيرعامل در نظام سالمت، تكنولوژي گردش خون، ع 462560تا  461911

كي، اني پزشع رسصنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )، فيزيولوژي، كتابداري و اطال
ي، سم غذايدمات بهداشتي درماني، مهندسي بهداشت حرفه اي، ميكروب شناسي موادمديريت خ

  شناسي، شيمي دارويي، فن آوري تصويربرداري پزشكي، مجموعه فيزيوتراپي

www.sums.ac.ir   

  www.sm.qums.ac.ir  028-33344108  قزوين .پ.عدانشگاه -نب دادگستريج-لوار شهيد باهنرب- قزوين قزوين

 قم
حضرت  جنب دانشگاه -سان، روبروي ورزشگاه يادگار امامبعد از پردي -ربلوار الغدي -خقم -قم

  www.muq.ac.ir  025-31071395-6  پزشكي دانشكده –قم  ع.پ.پرديس دانشگاه  مجتمع -معصومه (ع)

  www.kaums.ac.ir  55544545-031  انشكده پزشكيد-جاده راوند 5يلومتر ك- كاشان كاشان
 www.muk.ac.ir  33664648-087  كردستان ع.پ.االتر از نيروي انتظامي دانشگاه ب-يابان پاسدارانخ -سنندج كردستان 

 كرمان

 -همركزي دانشگاستاد حوزه اول: -ع.پ.رديس دانشگاه پ-بتداي جاده هفت باغ علويا - كرمان
سالن  ه چهارم:حوز-جديدمركز آزمون ساختمان :حوزه سوم -: ساختمان ياسحوزه دوم

  نيكآزمون الكتروساختمان  حوزه پنجم: -دي  9ورزشي 
vce.kmu.ac.ir  31325323-034 

www.vc-  -انشگاه صنعتيد -زرگراه امام خمينيب -كرمانشاه كرمانشاه
education.kums.ac.ir  8338378099 

كهگيلويه و بوير 
 احمد

 www.yums.ac.ir  33230290- 074  ياسوج پ.ع.جنب بيمارستان امام سجاد(ع) پرديس آموزشي دانشگاه –خيابان دكتر جليل - ياسوج 

 گلستان 
جتمع آموزشي م -گلستان ع.پ.شگاه دان-بتداي جاده شصت كالا-گرگان ساري 4يلومتر ك-گرگان

 www.goums.ac.ir  32451721-017  شادروان فلسفي

  www.gums.ac.ir  33228845-013  انشكده پزشكيد -گيالن ع.پ.جتمع دانشگاهي دانشگاه م -جاده تهران 6كيلومتر  –رشت گيالن 
  www.gmu.ac.ir  051-57226630  گناباد ع.پ.عاونت آموزشي دانشگاه م -اشيه جاده آسياييح -گناباد گناباد

 الرستان
اري حضرت دانشكده پرست-ان امام رضا(ع)جنب بيمارست -ادماندبلوار دكتر  - شهر جديد -الرستان

ا ب www.larums.ac.ir  071-52252718-10  - زينب(س) الرستان
 226داخلي 

  http://lums.ac.ir  33120147-066  انشكده داروسازيد -لرستان ع.پ.انشگاه د-جاده بروجرد 4يلومترك- كمالوند –خرم آباد لرستان 

 مازندران
ي پزشكي، هاانشكدهد -جتمع دانشگاهي پيامبر اعظم(ص) م-اده فرح آبادج 18كيلومتر -ساري

- www.mazums.ac.ir  011 -33543085  لن غذاخوري زيتوناس -دندانپزشكي، بهداشت و داروسازي 
33542473 

 مشهد
دانشكده پزشكي –پرديس دانشگاه -روبروي پارك ملت- ابتداي بلوار وكيل آباد-مشهد :حوزه اول

 /www.mums.ac.ir  051-338800293-1آمار زيستي، اپيدميولوژي، اقتصاد بهداشت، ارگونومي، اكولوژي انساني،  :هايرشته) خانمها(
 243داخلي 
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  يآدرس حوزه امتحان -3جدول 
  .شود مراجعه مربوطه دانشگاه سامانه آدرس به الزاماً هاحوزه قياطالع از آدرس دق جهت

  شماره تماس  لينك دانشگاه آدرس  ع.پ. دانشگاه
)، سالمت سالمندي، علوم تشريحي، مددكاري HTAانفورماتيك پزشكي، ارزيابي فناوري سالمت (

ايمني و محيط ، توانبخشي، مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، مديريت سالمت اجتماعي، مديريت
و ترافيك، آموزش  ، مجموعه مامايي، سالمت3)، مجموعه علوم آزمايشگاهي HSEزيست (

هوشبري، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مجموعه آموزش پزشكي، تكنولوژي اتاق عمل، بينائي 
، هاتاريخ علوم پزشكي، بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريسنجي، بهداشت و ايمني مواد غذايي، 

مجموعه روانشناسي، شنوائي شناسي، مجموعه فيزيك پزشكي، كاردرماني، گفتار درماني، مجموعه 
شماره داوطلبي  از   )1(بهداشت محيط، مهندسي پزشكي (زيست مواد)، مجموعه علوم آزمايشگاهي

از مت، نانوفناوري پزشكي، مجموعه پرستاري ، فناوري اطالعات سال 464775تا  464409
، ن، علوم و صنايع غذايي ، تكنولوژي گردش خو465639تا  464854شماره داوطلبي 

فيزيولوژي، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مهندسي بهداشت 
مجموعه علوم تغذيه، سم ، 2حرفه اي، ميكروب شناسي موادغذايي، مجموعه علوم آزمايشگاهي 

  - شناسي، شيمي دارويي، فن آوري تصويربرداري پزشكي، مجموعه فيزيوتراپي
 دانشكده–رديس دانشگاهپ-وبروي پارك ملتر-بتداي بلوار وكيل آبادا-مشهد :حوزه دوم
وژي ي، اكولت، ارگونومآمار زيستي، اپيدميولوژي، اقتصاد بهداش هايرشته )خانمها( دندانپزشكي

تماعي، سالمت )، سالمت و رفاه اجHTAانساني، انفورماتيك پزشكي، ارزيابي فناوري سالمت (
، لكتريك)بيوا(سالمندي، علوم تشريحي، مددكاري اجتماعي، مديريت توانبخشي، مهندسي پزشكي 

و  ت، سالم3)، مجموعه علوم آزمايشگاهي HSEايمني و محيط زيست (، مديريت سالمت
نولوژي ، تكري، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مجموعه آموزش پزشكيترافيك، آموزش هوشب

 ني موادايم واتاق عمل، ارتزوپروتز(اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي)، بينائي سنجي، بهداشت 
ي ، شنوائناسي، مجموعه روانشهاغذايي، تاريخ علوم پزشكي، بيولوژي وكنترل ناقلين بيماري

هندسي ط، مردرماني، گفتار درماني، مجموعه بهداشت محيشناسي، مجموعه فيزيك پزشكي، كا
 468552ا ت 468408شماره داوطلبي از  )1(زمايشگاهي، پزشكي (زيست مواد)، مجموعه علوم

تا  685884لبي شماره داوطاز ، فناوري اطالعات سالمت، نانوفناوري پزشكي، مجموعه پرستاري 
يي، غذا وژي گردش خون، علوم و صنايع، پدافند غيرعامل در نظام سالمت، تكنول468902

 تمهندسي بهداشي، مديريت خدمات بهداشتي درماني،فيزيولوژي، كتابداري و اطالع رساني پزشك
غذيه، سم ت، مجموعه علوم 2مجموعه علوم آزمايشگاهي ميكروب شناسي موادغذايي،اي،حرفه

   –شناسي، شيمي دارويي، فن آوري تصويربرداري پزشكي، مجموعه فيزيوتراپي 
 دانشكده–رديس دانشگاه پ-وبروي پارك ملتر-بتداي بلوار وكيل آبادا-: مشهدحوزه سوم

  هاكليه رشته )آقايان( داروسازي

  هرمزگان
  

ه تفريحي روبروي باشگا-علي ابن ابيطالب(ع) ورودي بلوار - ر امام حسين(ع)ابتداي بلوا -بندرعباس
مجتمع اقع در و -الن امتحانات مجتمع آموزشي حكيم س -ع.پ.اه پرديس دانشگ -ورزشي كارگران
  آموزشي پرديس

www.amoozesh.ac.ir  076-33337618  

.www.dme.umsha.ac  رديس دانشگاهپ-وبروي پارك مردمر-هميدهفخيابان شهيد -ن مهديهانتهاي خيابا-همدان همدان
ir  

081-38380097-
38380160   

  269-106 داخلي
  Ssu.ac.ir/Amoozesh  31462057-035  شهيدصدوقي يزد ع.پ.رديس دانشگاه پ-وبروي دانشگاه آزادر-لوار شهداي گمنامب-يدان عالمم-يزد يزد

دانشگاه آزاد 
 اسالمي

انشگاه آزاد د -لوار شهداي حصاركب-اهميدان دانشگ -راه شهيد ستاري(شمال) انتهاي بزرگ -تهران
  آموزشي 2اختمان بلوك س-احد علوم تحقيقاتو -اسالمي
ليسم پزشكي( )، ژورناHTA: ارگونومي، انفورماتيك پزشكي، ارزيابي فناوري سالمت (يهارشته

ديريت مك)، سالمت و رسانه)، علوم تشريحي، مددكاري اجتماعي، مهندسي پزشكي (بيوالكتري
عه )، آموزش هوشبري، تكنولوژي اتاق عمل، مجموHSEايمني و محيط زيست (، سالمت

ز ارستاري عه پروانشناسي، شنوائي شناسي، فناوري اطالعات سالمت، نانوفناوري پزشكي، مجمو
نايع غذايي غيرعامل در نظام سالمت، علوم و صد، پدافن471805تا  471335شماره داوطلبي 

ي، حرفه ا داشتي درماني، مهندسي به(گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )، مديريت خدمات بهداشت
  مجموعه فيزيوتراپي،سم شناسي

   

  


