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 بسمه تعالي
  

   97راهنماي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 
  

  

  نمايد:توجه شما را به نكات زير جلب مي آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي، ضمنبا سالم و 

  داوطلبان بايستي حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.  -1

و نوبت عصر  30/8آزمون نوبت صبح ساعت درب ورود به جلسه عصر،  30/14ساعت  صبح و 30/8ساعت با توجه به شروع فرآيند آزمون -2

 ،زمان آزمون انتهايدقيقه  15دقيقه اول و  90باشد. و دقيقه مي 160 كليه رشته ها. مدت زمان پاسخگوئي براي بسته خواهد شد 30/14ساعت 

  داوطلبان حق خروج از جلسه آزمون را ندارند.

نمره و براي هر پاسخ غلط يك نمره منفي تعلق مي گيرد. به  3بوده و به هر پاسخ صحيح سواالت آزمون كليه رشته ها بصورت تستي چهارجوابي  -3

  گيرد .پاسخ داده شود، يك نمره منفي تعلق مي 2فقط يك پاسخ داده شود. در صورتيكه براي يك سوال، هر سوال 

كن پاك نمايد. بديهي است هرگونه خدشه و بايست پاسخ قبلي را كامال با پاكدر صورت نياز به تغيير پاسخ هر سوال در برگه پاسخنامه، داوطلب مي

  ثير داشته و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.پاسخنامه در تصحيح آن تا آسيب به

   / نمونه غلط       / نمونه غلط     /نمونه غلط     نمونه صحيح انتخاب گزينه درست :  نمونه صحيح

- ، مداد مشكي  3×4 دار داوطلب، يك قطعه عكسبراي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه، كارت ملي يا شناسنامه عكس -4

الزم به ذكر است تبادل هرگونه وسايل و حتي لوازم التحرير در طول  .كن و سنجاق (جهت الصاق كارت به سينه) الزامي استنرم، مداد تراش، پاك

  باشد. جلسه آزمون ممنوع مي

بايست بر اساس كنند كه مييي دريافت مياند براي هر رشته كارت مجزانكته مهم : داوطلباني كه در دو گروه امتحاني ثبت نام كرده

   زمان و مكان اعالم شده بر روي كارت اقدام كرده و در جلسه امتحان مربوطه همراه داشته باشند.
زه به حو -الفبه جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد. زير  داوطلب پيش از ورود به حوزه كارت را به سينه خود الصاق نمايد. از ورود داوطلبان

  باشند.فاقد كارت ورود و كارت شناسايي(كارت ملي يا شناسنامه) -اند. بامتحاني بجز حوزه و رشته درج شده بر روي كارت مراجعه كرده

باشد ضروري باشد يا عكس روي كارت داراي اشكاالتي از جمله واضح نبودن عكس و ... ميچنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي -5

دار به نماينده مركز سنجش آموزش پزشكي مستقر در حوزه امتحاني و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكس 3×4 با  همراه داشتن يك قطعهاست 

  مراجعه نموده و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

آزمون كه مشخصات: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا نواقص احتمالي مربوط به مشخصات داوطلبان : كليه داوطلبان شركت كننده در جلسه  -6

بايست پس از برگزاري آزمون با كليه مدارك مورد نياز بصورت حضوري به مركز سنجش باشد، ميكارت ملي، معدل و شماره تماس آنها صحيح نمي

پاسخنامه از هرگونه تصحيح روي پاسخنامه سؤاالت خودداري آموزش پزشكي مراجعه نمايند.  اكيداً به داوطلبان توصيه شود به دليل مخدوش شدن 

   . نمايند

محلي براي دريافت كيف و موبايل و ساير وسايل در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسايل بجز موارد نظر به اينكه  -7

الكترونيكي ، تلفن همراه (حتي بصورت خاموش)، هرگونه وسيله محاسباتيهرگونه كاغذ، جزوه، كتاب، كاغذ، همراه بودن  .، جداً خودداي نمايند4بند 
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و ..... حتي بصورت هاي اعالم شده)، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند ، ماشن حساب (بجز رشتهسيم، بيmp4 ،mp3و مخابراتي (از قبيل پيجر، 

 ا خاطي مطابق مقررات برخورد خواهد شد .كيف و وسايل اضافي ديگردر جلسه آزمون به منزله تقلب بوده و  ب ،خاموش)

هاي : استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه1384تبصره مهم : قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها مصوب 

سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده  حافظه دار موجب محروميت از گزينش علمي در آزمون همال سال و ابطال قبولي داوطلب در همان

  سال بعد مي شود.

درصورت حضور فرد ديگري بجاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون، فرد جايگزين به مراجع قضايي تحويل گرديده و شخص داوطلب مطابق مقررات  -8

  هاي شديدي مواجه خواهد شد . با محروميت

شود و با فرد متخلف برابر قانون ل پاسخنامه)، كارت ورود به جلسه آزمون ممنوع بوده و تخلف محسوب ميخارج نمودن اوراق امتحاني (ازقبي -9

  رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

 -پزشكيمجموعه فيزيك -ارگونوميهاي رشتهباتوجه به اعالم دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي داوطلبان  -10
مهندسي پزشكي  -مهندسي پزشكي(بيوالكتريك) - محيطمجموعه بهداشت -ايحرفهمهندسي بهداشت -پزشكيفنĤوري تصويربرداري

باشد. ميريزي، ممنوع هاي پيشرفته و داراي امكانات برنامهباشند. استفاده از هرگونه ماشين حسابمجاز به استفاده از ماشين حساب ميمواد)(زيست

متخلف محسوب شده و  ها ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند. درصورت مغايرت،داوطلبان اين رشته

 طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد .

  باشد.رح جدول ذيل ميتوانند استفاده نمايند به شنوع ماشين حسابي كه داوطلبان مي

  هاي مجازماشين حساب هاي مجاز براي رشته

  مدل نام  رديف

1  CASIO  كاسيو  FX 3600  

2  CASIO  كاسيو  FX 82 MS  

3  CASIO  كاسيو  FX 991 MS  

4  CASIO  كاسيو  FX 82 ES  PLUS  

5  CASIO  كاسيو  FX 991 ES  PLUS  

6  SHARP    شارپ  EL 531 WH  

7  PARS HESAB  4600  پارس حساب PLUS II  

8  CITIZEN  زنسيتي  SR 135 N  

  

هاي امتحاني كه بر روي و با توجه به شماره داوطلبي و آدرس حوزه كردهشود كه مندرجات برگه راهنما را دقيقاً مطالعه به داوطلبان توصيه مي -11

  كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.

  نظمي در حوزه برگزاري گردد تخلف محسوب شده و با خاطي بشدت برخورد خواهدشد. انجام هرگونه عملي كه منجر به ايجاد بي -12
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در صورتيكه  باشد.از طريق همين سامانه اينترنتي قابل دريافت ميعصر به بعد  18از ساعت   16/4/97ها در تاريخاوليه سواالت كليه رشتهكليد  -13

 لغايت ساعت 16/4/97از تاريختواند درخواست خود را اعتراضي وجود داشته باشد، داوطلب مي ،نسبت به هر يك از سواالت بر اساس كليد اعالم شده

هايي كه پس ، فقط بصورت اينترنتي ارسال نمايد. بديهي است به درخواستدر انتهاي دفترچه سوال آزمون براساس فرم اعالم شده  19/4/97ناريخ  18

   شود.وجه ترتيب اثر داده نمياز انقضاي مهلت و يا به صورت دستي ارسال گردند به هيچ

-اعالم خواهد شد. و زمان دريافت كارنامه علمي اوليه و دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل و ظرفيت پذيرش دانشگاه 30/4/97كليد نهايي در تاريخ 

  باشد. مينيمه اول مرداد ماه  هاي پذيرنده ، شروع انتخاب رشته محل، 

جهت تاييد به دانشگاه محل تحصيل مندرج در فرم  زمون)(با آزمون و بدون آ نامه استعداد درخشان متقاضيان واجد شرايط استفاده از آييناسامي  -14

همراه  بهمرداد ماه  14لغايت  1از تاريخو معرفي از طريق دانشگاه،  جهت تاييد واجد شرايطتقاضانامه ثبت نام ارسال خواهد شد. الزم است متقاضيان 

از سوي دانشگاه تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفي. بديهي است در صورت كننددانشگاه محل تحصيل خود مراجعه  مدارك مورد نياز، به

  گيرد.مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمينبوده و مكاتبات بعدي قابل رسيدگي  زمان مقرر،تاريخ و بصورت اينترنتي طي 

   كر مهم:ذت

-داوطلب واجد شرايط مي بايست پيشاپيش مدارك خود را به دانشگاه ارائه دهد، به داوطلبان توصيه مينظر به اينكه جهت معرفي توسط دانشگاه،  - الف

  د. نشود از هم اكنون پيگيري الزم را از دانشگاه بعمل آورده و مدارك مورد نياز را آماده نماي

نسبت به ، نيمه اول مرداد ماهعادي  با ساير داوطلبانهمزمان بايست مي نامه استعداد درخشان متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين -ب

باشند و متعاقبا از طريق دانشگاه فقط معرفي اين افراد فقط در زمان ياد شده مجاز به انتخاب رشته محل مي انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند.

  براي انتخاب رشته محل غير فعال خواهد شد.مبني بر تاييد داوطلب جهت استفاده از اين سهميه صورت خواهد گرفت و سامانه 

باشد، از طريق بعد از برگزاري آزمون، اواسط مرداد ماه كارنامه علمي اوليه كه نشاندهنده نمره علمي و رتبه داوطلب در بين داوطلبان آن رشته مي -15

يت كارنامه و مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنماي انتخاب رشته همين سامانه (با وارد نمودن كدرهگيري) قابل دريافت خواهد بود. داوطلبان پس از رو

 بايست نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام كنند. محل، مي

پيش از دريافت با توجه به اهميت معدل در محاسبه نمره، در صورت نياز به تصحيح معدل درج شده در فرم ثبت نام، داوطلبان   بسيار مهم: -16

  و فقط يك بار امكان ويرايش معدل وجود داردباشند..مي ه، ملزم به تصحيح و ويرايش معدل خودكارت ورود به جلس

) از طريق پيامك به شماره تلفن همراه داوطلب مندرج در فرم ثبت %5و  %25تائيد يا عدم تائيد سهميه متقاضيان سهميه رزمندگان و ايثارگران(-17

ربوطه مراجعه نموده و نتيجه را به مركز سنجش آموزش داوطلب موظف است سريعا به ارگان م ،نام) اطالع رساني خواهد شد. در صورت عدم تائيد

پزشكي اعالم نمايد. بديهي است در صورت عدم دريافت تائيديه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي، سهميه داوطلب به سهميه آزاد تغيير يافته و 

 متعاقبا اقدامي ميسر نخواهد بود. 

به سامانه اينترنتي  اين مركز، هاي بعدياطالعيههمچنين  جهت اطالع از آخرين اخبار وفته جهت اطالع از هرگونه تغييرات، الزم است طي هر ه -18

   مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه شود.

  باشد.مي 1نوبت برگزاري آزمون به شرح جدول شماره  -19

  مي باشد. 2آدرس محل حوزه امتحاني طبق جدول شماره  -20
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  97هاي آزمون كارشناسي ارشد سال آدرس حوزه – 2جدول شماره 

  هاي امتحاني مالحظه فرماييد.زمان برگزاري هر رشته و مجموعه امتحاني را از جدول زمانبندي گروه

 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

 اراك
دانشگاه علوم پزشكي -مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم(ص)-پشت بيمارستان امير المؤمنين(ع)-سردشت-اراك
 www.arakmu.ac.ir اراك

34173462-086  
34173463- 

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

04531552359  
04531552344 

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

 اصفهان
الزهرا(س) درب غربي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ورودي باالتر از بيمارستان  -خيابان شهداي صفه-اصفهان

ها و هاي دندانپزشكي و پرستاري) ساختمان تدبير (مجتمع آزموندانشكده دندانپزشكي،حدفاصل دانشكده
 هاي آموزشي دانشگاه)كالس

edu.mui.ac.ir 
37928062-031  

هاي اداره امور آزمون
 دانشگاه ع.پ. اصفهان

  اهواز
  
  
  
  

  دانشكده پرستاري و مامايي-علوم پزشكي اهواز-اتوبان گلستان -اهواز حوزه اول : 
، مهندسي پزشكي (زيست مواد)، مجموعه پرستاري (فقط  3و  2،  1مجموعه علوم آزمايشگاهي  هاي:رشته

 ، مجموعه مامايي،تكنولوژي گردش خون، سم شناسي،شيمي دارويي،علوم و صنايع غذايي،فن آوريخانم ها)
تصويربرداري پزشكي، فيزيولوژي،كتابداري و اطالع رساني پزشكي،كنترل موادخوراكي و آشاميدني، مجموعه 
آموزش پزشكي، مجموعه روانشناسي، مجموعه علوم تغذيه، ميكروب شناسي موادغذايي، مددكاري اجتماعي، 

 مديريت توانبخشي، مهندسي بهداشت حرفه اي،

www.ajums.ac.ir 33337370-061 

  دانشكده پيراپزشكي-علوم پزشكي اهواز-اتوبان گلستان -اهواز حوزه دوم :
آموزش بهداشت ،اتاق عمل،بينايي سنجي،بهداشت و ايمني موادغذايي، كاردرماني، تاريخ علوم هاي: رشته

پزشكي،حشره شناسي پزشكي،شنوايي شناسي،گفتاردرماني، مجموعه فيزيك پزشكي، مجموعه ي 
شريحي،مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، نانوفناوري پزشكي، اقتصاد بهداشت، فناوري فيزيوتراپي،علوم ت

اطالعات سالمت،پدافند غيرعامل در نظام سالمت، مجموعه اپيدميولوژي، ارزيابي فناوري سالمت 
(HTA) ارگونومي،اكولوژي انساني،انفورماتيك پزشكي،آمار زيستي،رفاه اجتماعي،سالمت سالمندي،مديريت،
 بهداشتي درماني،خدمات 

  مجتمع كالسها -دانشكده پزشكي -علوم پزشكي اهواز -اتوبان گلستان -اهواز حوزه سوم:
مجموعه بهداشت محيط، مديريت سالمت، ايمني و محيط (فقط آقايان)، مجموعه پرستاري هاي:رشته

  )HSEزيست(

  نوبت هاي برگزاري آزمون  – 1جدول شماره 

  14/4/97صبح روز پنج شنبه مورخ  14/4/97عصر روز پنج شنبه مورخ  15/4/97صبح روزجمعه مورخ  15/4/97عصر روزجمعه مورخ 
  )1مجموعه علوم آزمايشگاهي(  مجموعه پرستاري مجموعه مامايي  مجموعه تغذيه 

 2مجموعه علوم آزمايشگاهي (  فيزيك پزشكيمجموعه   مجموعه بهداشت محيط  مجموعه آموزش پزشكي
 ) 3مجموعه علوم آزمايشگاهي (  مجموعه فيزيوتراپي اپيدميولوژيمجموعه  مجموعه روانشناسي 
علوم تشريحي  مديريت سالمت ، ايمني و محيط زيست تكنولوژي گردش خون آموزش بهداشت

ژورناليسم پزشكي  سم شناسي  مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) اتاق عمل
نانوتكنولوژي ارزيابي فناوري سالمت فيزيولوژي بينايي سنجي

آمارزيستي  شيمي دارويي اقتصاد بهداشت اعضاي مصنوعي
رفاه اجتماعي  كنترل مواد خوراكي و آشاميدني  فناوري اطالعات سالمت  بهداشت و ايمني مواد غذايي

انفورماتيك  ميكروبشناسي مواد غذايي غيرعامل در نظام سالمتپدافند  كاردرماني
سالمت سالمندي  فن اوري تصويربرداري پزشكي تاريخ علوم پزشكي 

ارگونومي  مهندسي بهداشت حرفه اي  حشره شناسي 
اكولوژي انساني  كتابداري و اطالع رساني پزشكي  شنوايي شناسي 

  گفتاردرماني  مديريت خدمات بهداشتي و درماني مددكاري اجتماعي 
  مهندسي پزشكي (بيومواد)   مديريت توانبخشي 
      علوم و صنايع غذايي
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  97هاي آزمون كارشناسي ارشد سال آدرس حوزه – 2جدول شماره 

  هاي امتحاني مالحظه فرماييد.زمان برگزاري هر رشته و مجموعه امتحاني را از جدول زمانبندي گروه

 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

 ايران

  ايراندانشگاه علوم پزشكي -تقاطع بزرگراه همت و چمران-تهران
مجموعه علوم آزمايشگاهي ، گفتار درماني، كاردرماني، شنوائي شناسي، بينائي سنجي، اتاق عملهاي : رشته

(فقط  مجموعه پرستاري، فناوري اطالعات سالمت، علوم تشريحي، پدافند غيرعامل در نظام سالمت، 2
ارزيابي ، اپيدميولوژيمجموعه ، مجموعه فيزيك پزشكي، نانوفناوري پزشكي، مجموعه فيزيوتراپي آقايان)،

، رفاه اجتماعي، آمار زيستي، انفورماتيك پزشكي، نسانيا اكولوژي،ارگونومي، )HTAفناوري سالمت (
مديريت سالمت ،ايمني و محيط ، مديريت خدمات بهداشتي درماني، سالمت سالمندي، ژورناليسم پزشكي

كنترل مواد خوراكي و ، و اطالع رساني پزشكيكتابداري ، علوم و صنايع غذائي، سم شناسي، )HSEزيست (
 ايمهندسي بهداشت حرفه، مجموعه علوم تغذيه، مجموعه آموزش پزشكي، آشاميدني

Iums.ac.ir 86703352 

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

 www.bums.ac.ir سالن ورزشي -ورودي مزار شهداي گمنام دانشگاه-روبروي خيابان فردوسي-خيابان معلم-بيرجند بيرجند
32395623-056  
32395822-056 

  www.bpums.ac.ir 33450002-077 سالن فجر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روبروي مصلي نماز جمعه-خيابان معلم-بوشهر بوشهر

  تبريز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دانشكده پيراپزشكي.-خيابان دانشگاه داخل محوطه دانشگاه تبريز - بهمن 29بلوار -تبريز حوزه اول :
، اقتصاد بهداشت، علوم تشريحي، 3،  مجموعه علوم آزمايشگاهي 1مجموعه علوم آزمايشگاهيهاي: رشته

وري پزشكي، مجموعه فيزيك پزشكي، فناوري اطالعات سالمت، مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)، نانوفنا
مجموعه فيزيوتراپي، آمار زيستي، مجموعه اپيدميولوژي، ارگونومي،  مجموعه پرستاري (فقط آقايان)،

)، ژورناليسم پزشكي، سالمت سالمندي، مديريت خدمات HTAانفورماتيك پزشكي، ارزيابي فناوري سالمت (
)، مجموعه آموزش HSEست (بهداشتي درماني، مجموعه بهداشت محيط، مديريت سالمت،ايمني و محيط زي

پزشكي، تكنولوژي گردش خون، مجموعه روانشناسي، علوم و صنايع غذائي، فيزيولوژي، كتابداري و اطالع 
اي، ميكروب شناسي مواد رساني پزشكي، مددكاري اجتماعي، مديريت توانبخشي، مهندسي بهداشت حرفه

ل مواد خوراكي و آشاميدني، فن آوري غذايي، مجموعه علوم تغذيه، سم شناسي، شيمي دارويي، كنتر
  تصويربرداري پزشكي 

www.tbzmed.ac.ir 33355961-041 

دانشگاه علوم پزشكي تبريز(پشت  -خيابان عطار نيشابوري-خيابان گلكشت-آزادي-تبريز حوزه دوم :
  دانشكده داروسازي جديد. - بيمارستان امام رضا(ع)

آموزش بهداشت، اتاق عمل، اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، بينائي سنجي، بهداشت و ايمني هاي:رشته
مواد غذائي، تاريخ علوم پزشكي، حشره شناسي پزشكي ، شنوائي شناسي، كار درماني،گفتاردرماني،مهندسي 

 مجموعه مامايي ،مجموعه پرستاري(فقط خانمها)، 2پزشكي(زيست مواد)، مجموعه علوم آزمايشگاهي

 تهران
  دانشكده پرستاري و مامايي-خيابان دكتر ميرخاني(نصرت شرقي)-ميدان توحيد-تهران
تاريخ علوم ، بهداشت و ايمني مواد غذايي، آموزش بهداشت، اعضاي مصنوعي و وسايل كمكيهاي: رشته
   3مجموعه علوم آزمايشگاهي ، مهندسي پزشكي (زيست مواد)، حشره شناسي پزشكي ، پزشكي

www.tums.ac.ir  81631-021 

 WWW.SKUMS.AC.IR 33350341-038 هاي دانشگاه علوم پزشكي، سالن ورزشي علم الهديمجموعه دانشكده-رحمتيه-شهركرد چهارمحال بختياري

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

33295799-054  
33295673-  

18-33295715-  
 1295داخلي 

 www.zums.ac.ir 33156422-024 دانشكده پزشكي -انتهاي خيابان مرحوم مهدوي-شهرك كارمندان-زنجان زنجان

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

 شهيدبهشتي

 -نرسيده به بيمارستان آيت اله طالقاني-خيابان شهيد اعرابي-بلوار دانشجو-اوين-بزرگراه شهيد چمران-تهران
  دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

، گرايش) 2اقتصاد بهداشت( با  ،(فقط خانمها) مجموعه پرستاري، 1مجموعه علوم آزمايشگاهيهاي:رشته
شيمي ، تكنولوژي گردش خون، مجموعه مامايي، شت محيطمجموعه بهدا، مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)

مديريت ، مددكاري اجتماعي، مجموعه روانشناسي، فيزيولوژي، فن آوري تصويربرداري پزشكي، دارويي
 ميكروب شناسي موادغذايي، توانبخشي

www.pg.sbmu.ac.ir 22439885-021 
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  97هاي آزمون كارشناسي ارشد سال آدرس حوزه – 2جدول شماره 

  هاي امتحاني مالحظه فرماييد.زمان برگزاري هر رشته و مجموعه امتحاني را از جدول زمانبندي گروه

 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

  فارس
  
  
  
  
  
 

  دانشكده پزشكي. -ميدان امام حسين (ع)-شيراز حوزه اول :
 753360(از شماره كارت ورود به جلسه : ، مجموعه پرستاري  2و  1مجموعه علوم آزمايشگاهي  هاي :رشته

آمار زيستي،مجموعه اپيدميولوژي ، مجموعه مامايي،مجموعه روانشناسي،مجموعه علوم تغذيه، )754127الي 
 فيزيولوژي

 32307619-071 

  دبستان علوم پزشكي.-سمت راست -انتهاي كوچه شماره يك-بلوار نيايش-بلوار چمران-شيراز حوزه دوم :
آموزش بهداشت،اتاق عمل،اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي،بينايي سنجي،بهداشت و ايمني هاي: رشته

درماني،گفتار  موادغذايي،تاريخ علوم پزشكي،حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين،شنوائي شناسي، كار
(از شماره كارت ورود ، مجموعه پرستاري 3درماني،مهندسي پزشكي(زيست مواد)، مجموعه علوم آزمايشگاهي

ارگونومي،اكولوژي،انفورماتيك پزشكي،ارزيابي فناوري  بهداشتاقتصاد  ،) 757143الي  756496به جلسه : 
سالمندي،مديريت خدمات بهداشتي )، رفاه اجتماعي،ژورناليسم پزشكي، سالمت HTAسالمت(

) ،مجموعه آموزش HSEدرماني،مجموعه بهداشت محيط،مديريت سالمت،ايمني و محيط زيست(
پزشكي،تكنولوژي گردش خون،علوم و صنايع غذائي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي)،كتابداري و اطالع 

فه اي،ميكروب شناسي مواد رساني پزشكي، مددكاري اجتماعي، مديريت توانبخشي،مهندسي بهداشت حر
  غذايي،سم شناسي، شيمي دارويي،فن آوري تصويربرداري پزشكي

www.sums.ac.ir 36361001-071 

  دبيرستان علوم پزشكي.- جنب بيمارستان شهيدرجائي-بلوار چمران-شيرازحوزه سوم: 
پزشكي(بيوالكتريك)،نانوفناوري پزشكي مجموعه هاي: علوم تشريحي،فناوري اطالعات سالمت،مهندسي رشته

  فيزيك پزشكي،پدافند غير عامل در نظام سالمت،مجموعه فيزيوتراپي
www.sums.ac.ir 36239182-071  

 Sm.qums.ac.ir 33365583-028 دانشگاه علوم پزشكي قزوين-جنب دادگستري-بلوار شهيد باهنر-قزوين قزوين

 قم
مجتمع -جنب دانشگاه حضرت معصومه(س)-روبروي ورزشگاه يادگار امام-پرديسانبعد از -بلوار الغدير-قم

 پرديس دانشگاه علوم پزشكي قم
Edu.muq.ac.ir 

www.muq.ac.ir 
98-31071396-025  

31071311-025 

 www.kaums.ac.ir 55544545-031 دانشكده پزشكي-جاده راوند 5كيلومتر -كاشان كاشان

 www.muk.ac.ir پرديس دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روبروي هتل شادي-پاسدارانخيابان  -سنندج  كردستان
33664648-087  
  1 داخلي

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

  كرمانشاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سالن آزمون  -قبل از بيمارستان امام رضا (ع)-بلوار پرستار-بلوار شهيد شيرودي -كرمانشاه حوزه اول:
  دانشكده پزشكي . 

آموزش بهداشت ، اتاق عمل، اقتصاد بهداشت،علوم تشريحي،فيزيك پزشكي،فناوري اطالعات  هاي :رشته
 ري پزشكيسالمت، مهندسي پزشكي(بيوالكتريك)، نانوفناو

www.kums.ac.ir 08338378099 
سالن ورزشي شهدا -روبروي بيمارستان امام رضا (ع)-بلوار پرستار-بلوار شهيد شيرودي -كرمانشاه حوزه دوم:

 .  
مجموعه علوم ) ،765728الي  765186(از شماره كارت ورود به جلسه : مجموعه پرستاري  هاي:رشته

، بينايي سنجي، اعضاي مصنوعي، بهداشت و ايمني مواد غذايي، كار درماني، تاريخ علوم 3و  2،  1آزمايشگاهي 
پزشكي، حشره شناسي، شنوايي شناسي، گفتار درماني، مهندسي پزشكي(بيومواد) ، مجموعه مامايي،مجموعه 

م پزشكي،ارزيابي فناوري سالمت،آمار بهداشت محيط، مديريت سالمت، ايمني و محيط زيست،ژورناليس
زيستي،رفاه اجتماعي،انفورماتيك پزشكي، سالمت سالمندي،ارگونومي،اكولوژي انساني، مجموعه 
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  97هاي آزمون كارشناسي ارشد سال آدرس حوزه – 2جدول شماره 

  هاي امتحاني مالحظه فرماييد.زمان برگزاري هر رشته و مجموعه امتحاني را از جدول زمانبندي گروه

 سايت دانشگاه آدرس دانشگاه نام دانشگاه
تلفن مخصوص 

 داوطلبان

  
  

 ادامه كرمانشاه 

اپيدميولوژي،مديريت خدمات بهداشتي درماني، مجموعه تغذيه،مجموعه آموزش پزشكي،مجموعه روانشناسي، 
،كنترل مواد خوراكي و آشاميدني،ميكروبشناسي تكنولوژي گردش خون،سم شناسي،فيزيولوژي،شيمي دارويي

مواد غذايي،فن آوري تصوير برداري پزشكي،مهندسي بهداشت حرفه اي،كتابداري و اطالع رساني 
  پزشكي،مددكاري اجتماعي،مديريت توانبخشي،علوم و صنايع غذايي

  دانشكده داروسازي. -قبل بيمارستان امام رضا (ع)-بلوار پرستار-بلوار شهيد شيرودي -كرمانشاه حوزه سوم:
  ، مجموعه فيزيوتراپي )766994الي  766838(از شماره كارت ورود به جلسه : مجموعه پرستاري  هاي:رشته

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

 www.goums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي گلستان-ابتداي جاده شصت كال-گرگان ساري 4كيلومتر -گرگان گلستان
32451722-017  
32452661-017 

 www.gums.ac.ir 33228845-013 دانشكده پزشكي -مجتمع دانشگاهي دانشگاه گيالن -جاده تهران 6كيلومتر  –رشت  گيالن

 www.lums.ac.ir دانشكده داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان- جاده بروجرد 4كيلومتر-كمالوند –خرم آباد لرستان
33120146-066  
33120147-066 

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

33044291-011  

 مشهد

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

www.mums.ac.ir 
8828888-0511 

آقايان  -دانشكده داروسازي–پرديس دانشگاه -روبروي پارك ملت-ابتداي بلوار وكيل آباد-مشهد حوزه دوم: 
 هادر كليه رشته

- 

 هرمزگان
روبروي باشگاه تفريحي ورزشي -ابتداي ورودي بلوار امام حسين(ع)-بلوار علي ابن ابيطالب(ع)-بندرعباس
 www.amoozesh.ac.ir 07633337190 مجتمع آموزشي پرديسسالن امتحانات مجتمع آموزشي حكيم واقع در -كارگران

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

32514017-081  
38380583-081  

 269داخلي: 

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

 Ssu.ac.ir دانشكده بهداشت
31462066-035  
31462057-035 

  
  
  مركز سنجش آموزش پزشكي 

 


