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 ميبسم اهلل الرحمن الرح
 مقدمه:

ندگان و پژوهندگان عرصه علم و يپو يتمام يق برايتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     
رش يآزمون پذانتخاب رشته محل تحصيل ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلنديو ام يآگاه

 يروين نيبا هدف تام ،33سال  يگروه پزشك يهاوسته رشتهيارشد ناپيسقطع كارشنادانشجو در م
 گرددير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان

کارنامه ابتدا برای اولين بار پيش از انتخاب رشته محل تحصيل،  33در آزمون کارشناسی ارشد سال 
گاهی از وضعيت علمی خود، انتخاب تا بتوانند با آ شده استعلمی در اختيار داوطلبان قرار داده 

به مدت  6/5/49لغایت  9/5/49تاریخ زمان انتخاب رشته محل از . تری را انجام دهند. دقيق
 سه روز خواهد بود.

 

 ضوابط آزمون -بخش اول
 
 

 
 
 

، 33ارشد سال به منظور آگاهی داوطلبان از وضعيت علمی خود در آزمون ورودی دوره کارشناسی
ای در اختيار داوطلب قرار داده شده است که حاوی ب رشته محل تحصيل کارنامهپيش از انتخا

 باشد:اطالعات زیر می
رتبه  -6رتبه در سهميه  -5نمره کل به درصد  -4نمره کل خام  -3 نوع سهميه-2مشخصات فردی -1

 درصد دروس امتحانی -7کل داوطلب در بين کليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 
شود لذا احتمال کسب رتبه مشترک با توجه به اینکه رتبه بر اساس نمره تعيين می-1 مهم: اتتذکر

 وجود دارد. نفربين دو یا چند
-کليه اطالعات فردی مندرج در کارنامه بر اساس اطالعات ثبت نامی توسط خود داوطلب می-2 

 باشد. 
م  ثبت نام درج نموده انجام گرفته است بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فر صدور کارنامه

و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب ، توسط مركز سنجش 
 باشد. آموزش پزشكي نمي

متعاقبًا در هر مرحله از آزمون )قبل یا بعد از پذیرش، طی دوره تحصيل و...( در صورت وجود مغايرت 
نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ثبت در اطالعات مندرج در فرم

ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك غيرمرتبط، توسط مركز سنجش آموزش 
 پزشكي اقدام الزم  بعمل خواهد آمد)از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش(.

بر محروم عالوه در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف 
شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت 

 گيري معرفي خواهد شد.متبوع تصميم
 کارنامه اوليه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام صادر شده است و به منزله مجاز -3 

باشد. به عبارتی در هرمرحله )قبل یا بعد از پذیرش، حين تحصيل بودن یا پذیرفته شدن داوطلب نمی
 و ... ( مشخص شود داوطلب واجد شرایط نبوده طبق مقررات با وی برخورد خواهد شد. 

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

  
 
 
 
همان های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، از بين داوطلبان در هر یک از رشتهگزینش دانشجو  

 توسط خود داوطلب واولویت انتخاب رشته محل کهسهميه نمره مندرج در کارنامه ،اساس رشته بر 

 روش گزینش : – 2
 

 کارنامه اعالم نتيجه اوليه آزمون : –1
 

http://sanjeshp.ir/
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اهد شد. لذا داوطلب موظف است بر اساس نمره کل اکتسابی، ظرفيت انجام خو تعيين شده،
  موجود در رشته امتحانی و عالقه شخصی نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نماید. 

 

 
 
 
 

، سهميه هاي انتخابي عبارتست راهنمای ثبت نام آزمون اعالم شدهدر دفترچه قباًل همانگونه که 
 از:

   از ظرفيت كل. %( 21) -رزمندگان سهميه  -1

 از ظرفيت كل.%( 81) -آزاد  سهميه -2

مازاد بر ظرفيت % (11)استعداد درخشان )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي(  سهميه  -3
 پذيرش كل .

 ارائه شده است.در دفترچه راهنمای آزمون قباًل ها توضيحات کامل هریک از سهميه
براي هرسهميه درصورت كسب حدنصاب  ،حل تحصيلرشته مهر درهر رشته و همچنين  :1تذكر 

شود. مثاًل اگر کل %( دانشجو پذيرفته مي21% و81فقط به تعداد ضريب مربوط به آن سهميه)
نفر به سهميه رزمندگان  2نفر به سهميه آزاد،  8باشد نفر مي 11ظرفيت پذيرش يك رشته 

نفر براي با آزمون  1استعداد درخشان  اختصاص دارد. و مازاد بر ظرفيت پذيرش براساس آيين نامه 
 نفر براي بدون آزمون اختصاص دارد. 1و 

% نمره آخرين فرد 81يكي از شرايط سنجش در سهميه رزمندگان كسب حدنصاب : 2تذكر 
در سهميه  1باشد. بعنوان مثال ممكن است فردي حائز رتبه پذيرفته شده سهميه آزاد مي

 پذيرفته نشود. ب حد نصاب الزمعدم كسرزمندگان باشد ولي بدليل 
اند بيش از اگر تعداد افرادي كه در سهميه رزمندگان نمره حدنصاب الزم را كسب نموده : 9تذكر 

 صورت گرفتهترتيب اولویت نمره پذیرش به باشد،  ظرفيت تخصيصیتعداد ظرفيت پذيرش براساس 
 هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد. و

 كسب نمره حدتکميل ظرفيت تخصيصی توسط رزمندگان به علت عدم دم در صورت ع:  9تذكر 
 يابد.نصاب ، ظرفيت آن به سهميه آزاد اختصاص مي

كسب نمره قبولي سهميه آزاد  حائزسهميه رزمندگان  داوطلباندر صورتي كه هريك از:5تذكر
 آزاد محسوب خواهد شد.سهميه  ،دشو

و به نسبت مدت حضور در جبهه فرد  1س با ضريب نمره رزمندگي بعنوان نمره يك در : 6تذكر 
 .شده استمحاسبه و اعمال  

بدون در نظر گرفتن نمره   ،سنجش شركت كنندگان سهميه رزمندگان در سهميه آزاد :7تذكر 
 پذيرد.رزمندگي صورت مي

ظرفيت مربوط به آيين نامه استعداد درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط  :8تذكر 
ظرفيت مازاد استعداد درخشان آن تكميل خواهد شد. در غير اينصورت  در زمان مقرر، رفي شدهمع

  دانشگاه تكميل نخواهد شد.

% نمره آخرین فرد پذیرفته شده 31استعداد درخشان کسب حد نصاب بر اساس آیين نامه  :3تذکر
مره بوده و پذیرش بر مبنای سهميه آزاد  برای واجدین شرایط استفاده از تسهيالت با آزمون ، کف ن

 اولویت محل و ظرفيت پذیرش تعيين شده خواهد بود. 

 های مختلف آزمون :سهميه -2-1
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 توضيحات دانشگاه ردیف

1 
 های علوم پزشکیدانشگاه

 )دولتی عادی(
 پذیرش بر اساس ظرفيت

2 
 -های علوم پزشکیدانشگاه

 ظرفيت مازاد

با پرداخت  -پذیرش بر اساس ظرفيت -)همان بين الملل سابق(

 هشهری

 دانشگاه آزاد اسالمی 3
پس از پذیرش تابع  -با پرداخت شهریه -پذیرش بر اساس ظرفيت

 قوانين آن دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 4
 -از پرسنل رسمی نيروهای مسلح -پذیرش بر اساس ظرفيت

 تابع قوانين آن دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل 5
 -نل رسمی نيروهای مسلحاز پرس -پذیرش بر اساس ظرفيت

 تابع قوانين آن دانشگاه

6 
 –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دوره مجازی
 با پرداخت شهریه -پذیرش بر اساس ظرفيت

7 
 –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دوره شبانه
 با پرداخت شهریه -پذیرش بر اساس ظرفيت

8 
موسسه غير انتفاعی 

 وارستگان مشهد
 با پرداخت شهریه -پذیرش بر اساس ظرفيت

 تابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاه -پذیرش بر اساس ظرفيت دانشگاه شاهد 3

 دانشگاه تربيت مدرس 11
-در دو حالت رایگان و پرداخت شهریه   -پذیرش بر اساس ظرفيت

 تابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاه

 

 

 

 ( دوره مازاد دانشگاههاي علوم پزشكي )بين الملل سابق
هاي علوم پزشكي توجه نمايند دوره هاي داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دوره مازاد دانشگاه

 شهريه بوده و شهريه توسط دانشگاه اعالم خواهد شد.مازاد )بين الملل سابق( داراي 
ها مراجعه جهت كسب اطالعات الزم از شرايط و ضوابط به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه-1

د. دقت شود در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامين شو
 گردد.   هاي تحصيلي، هزينه دريافت ميهزينه

نمره آخرين فرد پذيرفته شده سهميه آزاد %65كسب حداقل  دورهيكي از شرايط قبولي در اين  -2
 باشد.دانشگاه دولتي آن رشته مي

  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 51اي پس از اعالم نتايج كمتر از رشته درصورتي كه ظرفيت-3
اختيار تشكيل كالسها به عهده دانشگاه برگزار كننده مي باشد .لذا در صورت انحالل دوره، 

 شركت نمايد.  34داوطلب مي تواند مجددًا در آزمون سال 
رس پایگاه الکترونيکی دانشگاه برای اطالع از محل تحصيل ظرفيت مازاد )بين الملل( به آد-4

 مربوطه مراجعه فرمائيد . 

 ها و مراکز پذیرنده دانشجو در آزمون :انواع دانشگاه –9
 

 : 39 آزمونا و مراکز پذیرنده دانشجو درهاز دانشگاهشرایط و ضوابط برخی  –4
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 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -

هاي مورد پذيرش از طريق داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته
ضوابط مربوط به  وزارت بهداشت، دقت نمايند 1333-34آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

كه از آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل پذيرش دانشجو در واحدهاي مختلف اين دانشگاه 
كليه ضوابط  در دوره تحصيل،شود. اجرا مي پذيرند،طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو مي

 باشد.تحصيلي )از جمله هزينه دوره تحصيل (تابع قوانين و مقررات آن دانشگاه مي

بيشتر و همچنين  شود قبل از انتخاب محل تحصيل، داوطلبان جهت كسب اطالعات توصيه مي لذا
 به آن دانشگاه مراجعه نموده ودقت وتحقيقات الزم را  به عمل آورند.ميزان شهریه 

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

هاي مورد پذيرش از وم پزشکی ارتش براي رشتهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه عل
وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط  1333-34طريق آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

بایست دارای و میشود. به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل براي آن دانشگاه اجرا مي
  .نيز باشندشرایط اختصاصی دفترچه -8بند  شرایط مندرج در

هاي آموزشي برعهده نيروي تحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينه -تذكرات: الف 
 باشد.مربوطه و يا داوطلب مي

 باشد.انتساب )ماموريت( تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي -ب
و همچنين  واگذار خواهد شدر صورت امكان ود دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد -ج

 هزینه ایاب و ذهاب ندارد.
 511جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -خيابان فاطمي غربي -آدرس دانشگاه: تهران

   www.AUMS.ac.ir آدرس اينترنتي :  -معاونت آموزشي  -3طبقه -ساختمان مركزي -امام رضا)ع(

 : ه پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...ضوابط مربوط ب -

آزمون كارشناسي ارشد سال دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج( تمامي داوطلبان متقاضي 
 –نيروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران  بايست عضو رسمي نيروهايمي ،1333-34تحصيلي 

و مجوز  به بعد( 32) به تاريخ شهريور ماه سال معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت وزارت دفاع 
 باشند . دانشگاه مياين از محل خدمت مجاز به شركت و انتخاب شركت در آزمون 

 –نصرتيكوچه شهيد  -خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -آدرس دانشگاه: تهران
 معاونت آموزشي

   82989199تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 شرايط و ضوابط دوره مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران:
داوطلبان موظفند آيين نامه آموزش از راه دور در دانشگاههاي علوم پزشكي را مطالعه -1

 نمايند. )پيوست مي باشد(
ط دانشگاه اعالم باشد و مبلغ آن توس تحصيل در اين دانشكده با پرداخت شهريه مي -2

 گردد.  مي
 آيين نامه آموزش از راه دور: -3

                        
http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf 

ي در دانشكده مجازي عالوه بر آيين نامه فوق الذكر نياز است داوطلبان رشته آموزش پزشك-4
 باشد( دستورالعمل آموزش از راه دور اين رشته را نيز مطالعه نمايند. )پيوست مي

 (121) 88367548 -88366486 -88361364 -88367513 -88365313 -88378188      تلفن:
 ، دانشکده مجازی2ک آدرس: بلوار کشاورز، خ نادری، بن بست دولتشاهی، پال

 http://etums.tums.ac.ir             پورتال دانشکده:
 etums@tums.ac.ir                  پست الکترونيکی:

 

 شرايط و ضوابط دوره شبانه دانشگاه علوم پزشكي تهران:
اه علوم پزشكي تهران هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه و تسهيالت دانشجويي براي دانشگ-1

 دوره شبانه ندارد.

http://www.aums.ac.ir/
www.bmsu.%20ac.ir
http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf
http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf
http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf
http://etums.tums.ac.ir/
etums@tums.ac.ir
http://sanjeshp.ir/arshad/93/Amoozesh_az_rahe_dor.PDF
http://sanjeshp.ir/arshad/93/Amoozesh_pezeshki.pdf
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باشد ؛ مبلغ آن توسط دانشگاه اعالم  حصيل در اين دانشكده با پرداخت شهريه ميت-2
 گردد.  مي

  88365647دورنگار:   -  88366385شماره تماس اموزش :   -  88368714شماره تماس:
 http://shabaneh.tums.ac.irس سايت دانشكده :          آدر

 18آدرس: خيابان انقالب، خيابان قدس، کوچه بهنام، پالک

 

 مشهدرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان م
براي آزمون  داوطلبان متقاضي دانشگاه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد 

دقت نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در  1333-34كارشناسي ارشد سال تحصيلي 
شود. اجرا مي شوند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت پذیرفته میكليه مراحل پذيرش دانشجو 

ت آن كليه ضوابط تحصيلي )از جمله هزينه دوره تحصيل (تابع قوانين و مقررا در دوره تحصيل،
 باشد.دانشگاه مي

 -2برنامه آموزشی دانشجویان بصورت تمام روزهای هفته خواهد بود.  -1الزم به توضيح است 
شهریه  -3توانند استفاده نمایند. متقاضيان غير بومی از خوابگاه خودگردان همجوار این مرکز می

 گردد. توسط آن مرکز اعالم می دوره تحصيل
 به آدرس اينترنتي آن مرکز مراجعه نمايند. بيشتر سب اطالعاتجهت كداوطلبان الزم است 

   education@varastegan.ac.irآدرس پست الکترونيکی:  
    www.varastegan.ac.irآدرس سامانه: 

 : پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهدضوابط مربوط به  -

جهت  ،1333-34داوطلبان متقاضي دانشگاه شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 
دفترچه شرایط اختصاصی - 3مطالعه کامل بندضمن كسب اطالعات الزم در رابطه با اين دانشگاه 

و  افراد پس از انجام مصاحبه اينمراجعه نمايند. دانشگاه درس اينترنتي آن آبه راهنمای ثبت نام، 
طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع  و بررسي صالحيت هاي عمومي

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

اي خواهران از شرايط اساسي اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر)چادر( بر-1الزم به ذکر است 
هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق پذيرش است. بديهي است در خصوص صالحيت

بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به 
 تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود.

اه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگ-2
توانند از در صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده مي دانشجويان صرفًا

 خوابگاه استفاده نمايند.
بندی آزمون، زمان برگزاری جلسه بسيار مهم: با توجه به تغييرات پيش آمده در برنامه زمان

 تغيير یافته است. 13/5/33یخ مصاحبه به تار
روبه روي حرم مطهر حضرت حضرت امام  -قم ابتداي آزاد راه تهران، -تهراندانشگاه:  آدرس
 دانشگاه شاهد -خميني

 www.shahed.ac.ir آدرس اينترنتي :  
 :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس -

هاي مورد پذيرش از طريق داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته

وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به  1333-34آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

طی شود. اجرا ميجهت پذيرش دانشجو آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل براي آن دانشگاه 

شود قبل از باشد. لذا توصيه ميكليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه مي دوره تحصيلی

دقت وتحقيقات شرایط اختصاصی دفترچه راهنما، -11ضمن مطالعه مفاد بند انتخاب محل تحصيل 

  الزم بعمل آيد.

http://shabaneh.tums.ac.ir/
education@varastegan.ac.ir%20%20
http://www.varastegan.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
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، شودخارج از نوبت خوابگاه داده ميکه آزمون كارشناسي ارشد  2و 1رتبه هاي بجز ضمنًا 

هاي شبانه، نشگاه به هيچ وجه امكان تامين مسكن، خوابگاه و امكانات رفاهي را براي دورهدا

 نيمه حضوري و مجازي را ندارد.

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

www.modares.ac.ir 

 درخشان : يه استعدادهاياستفاده از سهم يربوط به داوطلبان متقاضضوابط م -

درخشان وزارت  ياستعدادها ادامه تحصيل التين نامه تسهياستفاده از آئ يداوطلبان متقاض
ست پس از يبايم ،بدون آزمون وروديو  با آزمون ورودي يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ط الزم ، ياحراز شرا درصورت ،اين مركزهاي بعدي عيه اطالهمچنين ومربوطه ن نامهييآمطالعه 
  هاي بعدي اقدام نمايند. براساس دستورالعمل

  جهت مطالعه آيين نامه: سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   http:// edc.behdasht.gov.irنامه هاي استعداد درخشان/بخش نامه ها و آيين نامه ها/يين/آ

مصوب  -ادامه تحصيل دانشجويان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باالترنامه "تسهيل آيين
21/11/83 

جهت انجام مراحل  14/5/33لغايت 1/5/33، از تاريخ فوق الذكر متقاضيان پس از رويت آيين نامه-1
تا دانشگاه مربوطه و معرفي از طريق دانشگاه، به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند 

اقدام نمايند. بديهي است در صورت  32/5/33لغايت 15/5/33 از تاريخ به معرفي آنهامذكور نسبت 
، زمان مقرردر عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه  و یا عدم دريافت اسامي واجدين شرايط

مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده و  مكاتبات بعدي قابل رسيدگي نخواهد بود
 گيرد. نمي

ن واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتيكه در آزمون متقاضيا -2
استفاده از  موردند، لزومي ندارد رشته امتحاني با رشته انتخابي اودهبا شرايط عادي شركت نم
 يكسان باشد. ،آيين نامه استعداد درخشان

) كه در آزمون شركت  آزمون دونبمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان -3
سنجيده خواهند استعداد درخشان مازاد  دقت نمايند ابتدا براي اين سهميه آزمون باو نمايند( مي
همانند ساير داوطلبان عادي مورد با شرايط عادي در صورتيكه پذيرفته نشوند در سهميه آزاد  ،شد

 سنجش واقع خواهند شد.
هنگام ه دقت نمايند ب بدون آزمونه از سهيمه استعداد درخشان متقاضيان واجد شرايط استفاد -4

در يك رشته، بر محل  2 به انتخابمجاز فقط ، جهت استفاده از اين سهميهمراجعه به دانشگاه 
لويت پذيرش با دانشجوي واجد وبديهي است در هر دانشگاهي ا باشند.مي اساس جدول پذيرش
دانشجوي واجد شرايط  ،ظرفيت مازاد دانشگاه يك نفر باشداگر باشد.  لذا ميشرايط آن دانشگاه 

از و اگر ظرفيت بيش از يك نفر باشد حداقل يك نفر پذيرفته خواهد شد دانشگاه همان در اولويت و 
شايان ذكر است  .خواهد شدپذيرفته ها دانشگاه سايراز  ،و در اولويت ان واجد شرايطدانشجوي

ناي امتياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول اولويت بندي بين دانشجويان برمب
 محاسبه خواهد شد. ،امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيل

 

 

-میو در محل مرکز پذیرنده همان رشته  رشته امتحانیرش دانشجو بر اساس ين آزمون پذيدر ا

راکز پذیرنده همان الف: کليه مدو گروه بر اساس کارنامه، که در یکی از باشد. داوطلبان مجاز 

انتخاب اولویت خود را انجام د تواننمیاند قرار گرفته رشته ب: فقط مراکز پذیرنده با پرداخت شهریه،

  دهند.

 به مدت سه روز خواهد بود. 6/5/49لغایت  9/5/49تاریخ زمان انتخاب رشته محل از 

 اطالعات ضروري: – 5
 

www.modares.ac.ir
www.modares.ac.ir
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-ز سنجش آموزش پزشكي ميسامانه اينترنتي مرك ،طالعات و تغييرتنها مرجع اعالم هرگونه ا-1

  باشد.

در صورت وجود هرگونه تغيير يا مورد جديد ، داوطلبان مي بايست به اطالعيه  :تذكر بسيار مهم 

باشند كليه اطالعيه هاي مركز داوطلبان ملزم ميهاي مندرج در همين سايت مراجعه نمايند . لذا 
با دقت  33دهه دوم مهرماه مركز تا سنجش آموزش پزشكي را فقط از طریق سامانه اينترنتي این 

ديهي است هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعيه ب مطالعه نموده و پيگيري نمايند
هاي درج شده در سايت مورد پذيرش نخواهد بود .)الزم است هر هفته سايت مركز سنجش 

 . آموزش پزشكي رويت گردد(
ه هيچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ب -2

 نمايد.بورس تحصيلي اعطا نمي
این باشد.های مربوطه میشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -3

 بایست به هنگام انتخاب خود جدول مناطق ممنوعه را در نظر داشته باشند.افراد می
نماید، لذا در صورت پذیرش نهایی ب به ترتيب اولویتهای خود را تکميل میبا توجه به اینکه داوطل-4

تغييری در محل پذیرش به هيچ عنوان ، متعاقبًا ایدولتی عادی یا شهریهدر هر دانشگاهی اعم از 
به عبارتی بعد از اعالم نتایج نهایی و تکميل ظرفيت پذیرش هر دانشگاه، به انجام نخواهدشد. 

 باشد.پذیر نمیجابجایی تغيير در محل پذیرش انجام  دليل عدم امکان
به عنوان مثال اگر فردی در گروه الف قرار گرفته و دوره مازاد با پرداخت شهریه در مرکز نزدیک به 

دیگر ترجيح های دانشگاهسایر نسبت به پذیرش در دانشگاه دولتی عادی را  خود محل سکونت
 ولی بعدًا به سبب هزینه تحصيل به هر دليلی .شود داده و انتخاب نموده و سپس پذیرفته

   ش باشد، اقدامی ميسر نخواهد بود.خواهان لغو این پذیر
-عالي برنامههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شورايبر اساس آئين نامه آموزشي دوره -5

ه كارشناسي دوريا جابجايي محل تحصيل در تغيير رشته و  ،هر گونه انتقال علوم پزشكي ريزي 
شود با آگاهي كامل و بر اساس لذا به داوطلبان توصيه ميارشد ناپيوسته ممنوع مي باشد. 

 شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.

الزم به توضيح است پس از پذیرش قوانين مربوط به جابجایی، انتقال و ميهمانی براساس مصوبات 
لوم پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه ريزي ععالي برنامهشوراي

 پيگيري از طريق اين مركز خودداري شود. 

( 33-34)سال تحصيلی 33كساني كه در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال -6
از ثبت شركت نموده و در دانشگاه دولتی عادی پذيرفته شوند، در صورت عدم ثبت نام و یا پس 

)سال تحصيلي  34نام در دانشگاه از ادامه تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 
باشند ، بديهي است در صورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف ( نمي35-34

 محسوب شده و به هئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد
كشور تعهدی در قبال اسکان و تامين خوابگاه ندارند و بر اساس  هاي علوم پزشكيدانشگاه -7

دهند. لذا داوطلبان دقت نمايند جهت دريافت امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار مي
اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. بنابراين مركز سنجش آموزش 

 ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت . پزشكي در مورد ارائه یا عدم 
مركز قلب و عروق شهيد رجايي؛ موسسه عالي آموزشي وپژوهشي طب انتقال خون؛ ضمنًا 

موسسه رازي؛ دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي؛ دانشگاه هاي علوم پزشكي اهواز؛ اصفهان؛ 
يراز؛ مازندران و همدان تعهدي در قبال بابل؛ بقيه اله؛ بندرعباس؛ تبريز؛ زنجان؛ شهيد بهشتي؛ ش

 خوابگاه دانشجويي ندارند.  
 
 

 
 

 

 

ها ها و شرایط دانشگاهپس از مطالعه کامل موارد فوق و مالحظه کليه رشته محل  عزیزداوطلب 
بایست از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن میای اعم از دولتی  و شهریه

اقدام نماید. به شرح زیر د سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل وار ،کدرهگيری خود

 : 49ها و مراکز پذیرنده دانشجو درآزمون دانشگاه نحوه انتخاب رشته محل تحصيل 6
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اش بر اساس عالقه فردی های انتخابیالزم به توضيح است اولویت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه
ها، داوطلب باشد. لذا بهتر است انتخاب اول دانشگاهی باشد که در مقایسه با سایر دانشگاهمی

 دهد.مرکز را ترجيح می تحصيل در آن
می بایست فارغ التحصيل شوند . لذا کسانی که بعد از  31/6/33نظر به اینکه داوطلبان تا تاریخ -1

اند، از تکميل فرم تاریخ مذکور فارغ التحصيل خواهند شد به دليل اینکه مجاز به شرکت در آزمون نبوده
این امر به منزله انصراف از آزمون بوده و برای انتخاب رشته محل تحصيل خودداری نمایند. به عبارتی 

 کند.آزمون دوره بعدی منع قانونی ایجاد نمی
شود ، فرد پذيرفته شده هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته-2

دانشجوي دانشگاه مبدا )اول( خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا 
ي بين  دانشگاهها قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه

 گردد، بگذراند.تعيين مي

بايست در طی مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود داوطلبان مي-3
مانه اینترنتی در . الزم به توضيح است در صورت عدم تکميل فرم مربوطه از طریق سااقدام نمایند

 E.mailزمان مقرر، متعاقبًا هيچگونه فرمی که بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و 
ارسال شود  و یا داوطلبی خواهان تغيير، افزایش، کاهش و یا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از ثبت 

 نهایی و یا پس از زمان مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
عدم تکميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل در زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و  -1کر مهم: تذ

مهلت تعيين شده جهت انتخاب رشته محل تحصيل، -2 گردد.  داوطلب از روند آزمون حذف می
 باشد.قابل تمدید نمی

دانشگاه مورد نظر را وارد اولين  1پس از اطمينان از انتخاب خود و اولویت بندی، به ترتيب از شماره -4
 و الی آخر را تکميل نماید.  2نموده و سپس شماره 

از آنجائی که تحصيل در دوره های مجازی و شبانه دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ظرفيت مازاد و -5
و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد با پرداخت واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 

  می باشد لذا داوطلبان در انتخاب این رشته محل ها توجه الزم را مبذول نمایند . شهریه امکانپذیر
در همان رشته امتحانی ها و مراکز پذیرنده حداکثر تعداد اولویت انتخابی بر اساس تعداد دانشگاه-6

 باشد. می
رشته  د، داوطلب ایننباشدانشگاه پذیرنده دانشجو 4حداکثر  مثاًل اگر در رشته کار درمانی
 31ای مثل فيزیولوژی که حداکثررشتهخواهد بود. در دانشگاه  4حداکثرمجاز به انتخاب همان 

باشد، داوطلب این رشته مجاز ( میایشهریه و ) در مجموع : عادیدانشگاه پذیرنده دانشجو باشند 
 د انتخاب نماید. تواناولویت انتخاب نماید و در صورت عدم تمایل حتی کمتر نيز می 31است حداکثر تا 

-در صورتيکه در اولویتهای انتخاب شده نياز است جابجایی صورت پذیرد یا حذف شود، به آسانی می

توان از گزینه جابجایی یا حذف استفاده نمود. البته این عمل پيش از فشردن گزینه ثبت نهایی امکان 
 پذیر نخواهد بود. حذف امکانپذیر است. دقت شود در صورت فشردن گزینه ثبت نهایی، جابجایی یا 

 ع.پ. تهران  -1اولویتها عبارتست از:  به عنوان مثال
 ع.پ. شيراز -2    
 ع.پ. اصفهان-3    
 ع.پ. تهران مجازی )با پرداخت شهریه(-4    
 ع.پ.شيراز مازاد )با پرداخت شهریه(-5    
 ع.پ. اهواز-6    
  ع.پ. آزاد اسالمی )با پرداخت شهریه(-7    
 ع.پ.گيالن-8    
 ع.پ اصفهان مازاد)با پرداخت شهریه( -3    

جابجا نموده و  2} ع.پ. تهران مجازی )با پرداخت شهریه({ را با اولویت  4داوطلب نياز دارد اولویت 
وان این کار را انجام تبا استفاده از گزینه جابجایی میع.پ. شيراز را در اولویت چهارم خود قرار دهد. 

 را حذف نماید.، این امر با استفاده از گزینه حذف امکان پذیر است.  6خواهد اولویت ی میداد. از طرف
جراحي؛ پرستاري سالمت جامعه؛  –های پرستاري داخلي داوطلبان شركت کننده دررشته -7

توجه نمایند: با توجه به صدور اخير مجوز پذيرش دانشجو براي رشته  پرستاري كودكان؛ روان پرستاري
تاري توانبخشي در دو دانشگاه علوم پزشكي ايران و علوم بهزيستي و توانبخشي؛ داوطلباني كه پرس

باشند، با توجه به مشابهت دروس امتحاني الذکرشرکت نموده و مجاز میرشته فوق 4قبال در آزمون 
اولويتهاي  توانند عالوه بر انتخاب اولويتهاي رشته امتحانی خود، نسبت به انتخاب در صورت تمايل مي

 رشته پرستاري توانبخشي نيز اقدام نمايند. 
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 باشد. دروس ضرايب رشته پرستاري توانبخشي به شرح ذيل مي

 
 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد پذيرش رشته امتحاني

پرستاري 
 توانبخشي

كارشناسي رشته هاي پرستاري مورد تاييد 
 پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش

(؛ پرستاري 9جراحي) -پرستاري داخلي 
(؛ 9(؛  پرستاري بهداشت روان)2كودكان)

 (2زبان عمومي )

 
 کليه اولویت های مورد نظر را وارد ننشده ، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری شود. تا زمانيکه-8

    شد.باکليه این مراحل قبل از فشردن گزینه ثبت نهایی قابل انجام میدقت شود : 
  های انتخابی، گزینه ثبت نهایی زده شود.پس از تکميل مراحل ثبت اولویت-3

با توجه به اینکه هيچگونه مهلت ویرایش و تصحيح داده نخواهد شد، و مهلت تعيين شده جهت -11
 گردد، لذا دقت الزم به عمل آید.انتخاب اولویت رشته محل تحصيل تمدید نمی

ل و فشردن گزینه ثبت نهایی، فرم مربوطه پرینت گرفته شده و جهت مراحل پس از پایان کليه مراح-11
 بعدی نگهداری شود. 

در صورتيکه پيش از فشردن گزینه ثبت نهایی از فرم پرینت گرفته شود فاقد اعتبار  تذکر مهم:
 بوده و قابل پيگيری نخواهد بود. 

-تحصيل به عهده داوطلب مي مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل-12

لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصًا اقدام به تكميل اطالعات خود نمايد  .باشد
بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت 

 .باشدو... مورد پذيرش نمي

  
 
 
 
 

 2ای به شرح جدول شماره ده دانشجو اعم از دولتی عادی و شهریههای پذیرنظرفيت پذیرش دانشگاه
باشد. داوطلبان بر اساس جدول مذکور ابتدا انتخاب خود راتعيين نمایند و سپس در زمان مقرر می

 نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام نمایند. 
توسط گروه آموزشي هاي مختلف در هر رشته داوطلبان توجه نمایند اطالعات الزم در خصوص گرايش

بر اساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه شود. البته در رشته مامایی دانشگاه تعيين مي
های به شرح پزشکی، بهداشت و تخصصی، رشته مامایی در برخی از مرکز پذیرنده دارای گرایش

 د. نباشمی 1جدول شماره 
 

 

 49های پذیرنده دانشجو در سال ههای رشته مامایی در دانشگاگرایش-1جدول شماره 

 دانشگاه
مامايي)آموزش 

 مامايي(
بهداشت باروري 

 )مادروكودك(
مامايي 

 جامعه نگر
 مديريت

پزشكي 
 قانوني

 - -    تهران

      شهيدبهشتي

      ايران

 - -    اصفهان

   - -  شيراز

 -     تبريز

    -  مشهد

 - - -   رستربيت مد

 -     اهواز

 - - - -  گيالن

 :49های پذیرنده دانشجو در سال ظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاه - 7
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 اروميه 5

 اپيدميولوژي
 

111 

1 

 2 ايران 6

 3 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 4 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایالم 2

 5 ایالم مشترک با تهران 4

 6 بريزت 5

 7 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 8 تهران 8

 3 رفسنجان مشترک با کرمان 3

 11 زاهدان 5

 11 شهيدبهشتي 4

 12 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 13 شيراز 4

 14 كردستان 5

 15 كرمان 4

 16 همدان 5

 17 يزد 5

 18 زاد)پرداخت شهریه(ظرفيت ما -یزد 2

 ايران 5

ارزيابي فناوري 
 سالمت

112 

13 

 21 تهران 4

 21 كرمان 4

 22 يزد 4

 اروميه 3

 113 ارگونومي

23 

 24 تبريز 4

 25 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 26 تهران 4

 27 شهيدبهشتي 4

 28 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 23 شيراز 3

 31 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 31 علوم بهزيستي و توانبخشي 11

5 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 32 شهریه(

 33 مازندران 3

 34 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 35 همدان 4

 36 یزد 3

 37 پرداخت شهریه(ظرفيت مازاد) -یزد 2

 اصفهان 4
اعضاء مصنوعي 
 و وسايل كمكي

114 

38 

 33 ايران 5

 41 علوم بهزيستي و توانبخشي 5

 :49های پذیرنده دانشجو در سال ظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاه-2جدول شماره  –
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 41 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 42 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

2 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 43 شهریه(

 فهاناص 6

 115 اقتصاد بهداشت

44 

 45 ايران 5

 46 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  6

 47 تبریز 6

 48 تهران 5

 43 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 51 شيراز 4

 51 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 52 كرمان مشترك با دانشگاه شهيد باهنر 5

 کرمان 8

ژی اکولو
 انسانی

116 

53 

 54 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 4

 55 یزد 4

 56 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 اراك 4

 117 آمار زيستي

57 

 58 اصفهان 4

 53 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 61 اهواز 5

 61 ايران 5

 62 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 63 تربيت مدرس 5

 64 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تربيت مدرس 3

 65 تهران 5

 66 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 67 شهركرد 4

 68 شهيدبهشتي 6

 63 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 71 شيراز 5

 71 علوم بهزيستي و توانبخشي 5

2 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -ستی و توانبخشیعلوم بهزی

 72 شهریه(

 73 كرمان 5

 74 كرمانشاه 4

 75 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 2

 76 مازندران 5

 77 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 3

 78 مشهد 5

 73 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 3

 81 همدان 5

 81 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -انهمد 2

 82 يزد 5

 83 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 اراك 5

 118 آموزش بهداشت

84 

 85 اصفهان 5

 86 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 3

 87 البرز 4

 88 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -البرز 2

 83 اهواز 5

 31 ايالم 4

 31 ایران 5

 32 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایالم 2

 33 نفر سپاه پاسداران( 5بقيه ا...)ظرفيت تخصيصی شامل :  5

 34 بندرعباس 5

 35 بوشهر 3

 36 بيرجند 5

 37 تبريز 5

 38 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 33 تربيت مدرس 5

 111 اد)پرداخت شهریه(ظرفيت ماز -تربيت مدرس 3

 111 تهران 5

 112 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 113 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات)پرداخت شهریه( 11

 114 رفسنجان 2

 115 زاهدان 5

 116 زنجان 5

 117 سبزوار 5

 118 شهيدبهشتي 5

 113 ه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهری -شهيدبهشتی 3

 111 شيراز 4

 111 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 112 قم  4

 113 كردستان 4

 114 كرمان 5

 115 گناباد 4

 116 گيالن 2

 117 مشهد 5

 118 همدان 5

 113 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 3

 121 ياسوج 5

 121 يزد 5

 122 ازاد)پرداخت شهریه(ظرفيت م -یزد 3

 اصفهان 5

 113 آموزش پزشكي

123 

 124 ايران 5

 125 مجازی)پرداخت شهریه(-تهران 11

 126 شيراز 5

 127 كرمان 5

 128 مشهد 5
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 123 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 131 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 131 )پرداخت شهریه(ظرفيت مازاد -مشهد 3

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

انفورماتيك 
 پزشكي

111 

132 

 133 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 134 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 3

 135 ایران 6

 136 تربيت مدرس 4

 137 تهران 5

 138 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 133 شهيدبهشتي 4

 141 شيراز 4

 141 مشهد 5

 اروميه 4

 111 انگل شناسي

142 

 143 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 144 اصفهان 4

 145 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 146 البرز 3

 147 اهواز 5

 148 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  3

 143 يرانا 5

 151 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 151 ایالم  3

 152 بندرعباس 3

 153 تبريز 4

 154 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 155 تربيت مدرس 6

 156 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 157 بهداشت -تهران   6

 158 جهرم 3

 153 زابل مشترك با زاهدان 3

 161 زاهدان مشترک با زابل 3

 161 شهركرد 4

 162 شيراز 5

 163 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 3

 164 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 2

 165 قزوین مشترک با زنجان 4

 166 كاشان 3

 167 كرمان 4

 168 گيالن 3

 163 انمازندر 4

 171 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 171 مشهد 4

 172 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 173 همدان 4



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

15 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 174 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 175 يزد 4

 176 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -البرز 2

 177 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 2

 اصفهان 4

 112 ايمني شناسی

178 

 173 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 181 اهواز 4

 181 ايران 5

 182 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 183 بابل 3

 184 تبريز 4

 185 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 186 تربيت مدرس 5

 187 شکیپز -تهران 6

 188 بهداشت -تهران   5

 183 رفسنجان 4

 131 سمنان 2

 131 شاهد 4

 132 شهركرد 3

 133 شهيدبهشتي 4

 134 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 135 شيراز 8

 136 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 4

 137 كردستان 4

 138 كرمان 4

 133 مانشاهكر 4

 211 مازندران 4

 211 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 212 مشهد 4

 213 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 214 يزد 4

 215 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 216 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بابل 2

 تهران 5

بهداشت و 
ايمني 
 ييموادغذا

113 

217 

 218 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 213 زنجان 3

 211 شيراز 4

 211 قزوين 4

 212 يزد 5

 213 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3

 ايران 4

 114 بينايي سنجی

214 

 215 شهيدبهشتي 5

 216 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 217 مشهد 4

 218 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

16 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 اراک مشترک با همدان 5

بيوشيمي  
 باليني

115 

213 

 221 اردبيل 4

 221 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اردبيل  2

 222 اروميه 4

 223 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 224 اهواز 11

 225 ايران 4

 226 اد)پرداخت شهریه(ظرفيت ماز -ایران  2

 227 بابل 5

 228 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بابل 3

 223 بندرعباس 4

 231 بوشهر 3

 231 بيرجند 4

 232 تبريز 6

 233 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 234 تهران 6

 235 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 6

 236 رفسنجان 3

 237 هدانزا 4

 238 سمنان 4

 233 شهركرد 3

 241 شهيدبهشتي 11

 241 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 5

 242 شيراز 3

 243 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 244 فسا مشترک با شيراز 3

 245 كاشان 4

 246 كرمان 5

 247 كرمانشاه 4

 248 مازاد)پرداخت شهریه( ظرفيت -کاشان 2

 243 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 2

 251 لرستان 4

 251 مازندران 4

 252 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 253 مشهد 4

 254 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 255 همدان 6

 256 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 3

 257 ياسوج 6

 258 يزد 3

 253 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  3

پرستاري داخلی 
 جراحی-

116 

261 

 261 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 4

 262 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  3

 263 خت شهریه(ظرفيت مازاد)پردا -ایران  11



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

17 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 264 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بوشهر 3

 265 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 6

 266 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 267 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 3

 268 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 2

 263 خت شهریه(ظرفيت مازاد)پردا -کرمان 2

 271 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 271 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 272 اراک 4

 273 اردبيل 5

 274 اروميه 6

 275 اصفهان 8

 276 اهواز 6

 277 ایران 21

 278 ایالم  4

 273 بوشهر 6

 281 بيرجند 5

 281 تبريز 12

 282 تهران 5

 283 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی)پرداخت شهریه( 15

5 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان)پرداخت 

 284 شهریه(

 285 رفسنجان 5

 286 زابل  11

 287 زاهدان 4

 288 زنجان 4

 283 سبزوار 5

 231 شهرکرد 5

 231 شهيدبهشتي 5

 232 شيراز 5

 233 كاشان 3

 234 كرمان 4

 235 کردستان 4

 236 گناباد 4

 237 گيالن 8

 238 مشهد 8

 233 همدان 6

 311 ياسوج 4

 اصفهان 3

پرستاري 
 سالمندي

117 

311 

 312 ايران 11

 313 بابل 5

 314 بجنورد 6

 315 تهران 5

 316 رفسنجان 6

 317 سبزوار 5



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

18 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 318 شاهد 4

 313 شاهرود 4

 311 شهيدبهشتی 6

 311 شيراز 3

 312 علوم بهزيستي و توانبخشي 11

 313 قزوین 5

 314 كاشان 3

 315 گيالن 5

 316 مازندران 5

 317 مشهد 4

 318 یزد 5

 313 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 321 زاد)پرداخت شهریه(ظرفيت ما -شيراز 2

5 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 321 شهریه(

 322 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 2

 اصفهان 3

پرستاری 
 سالمت جامعه

118 

323 

 324 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 325 اهواز 3

 326 ایران  8

5 
نفر بورسيه  1 –نفر سپاه پاسداران  4تخصيصی شامل:  ...)ظرفيتبقيه ا

 327 سپاه پاسداران(

 328 بيرجند 5

 323 تبریز 3

 331 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 331 تهران 4

 332 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی)پرداخت شهریه( 11

5 
اصفهان)پرداخت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

 333 شهریه(

 334 زنجان 4

 335 شهيدبهشتی 3

 336 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 337 علوم بهزيستي و توانبخشي 6

 338 کرمان 3

 333 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 2

 341 گناباد 6

 341 گيالن 5

 342 مشهد 3

 343 مازاد)پرداخت شهریه( ظرفيت -مشهد 1

 344 همدان 6

 345 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 346 یاسوج 4

 اصفهان 3
پرستاری 
 کودکان

113 

347 

 348 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 1

 343 اهواز 4



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

19 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 351 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  2

 351 ایران  8

 352 ربوشه 6

 353 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بوشهر 3

 354 تبریز 5

 355 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 356 تهران 3

 357 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی)پرداخت شهریه( 11

5 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان)پرداخت 

 358 شهریه(

 353 شتیشهيدبه 3

 361 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 361 شيراز 3

 362 گيالن 5

 363 مشهد 4

 364 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 1

 365 همدان 4

 366 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 1

 اراك 4

پرستاري 
مراقبت هاي 

 ويژه
121 

367 

 368 ارتش 5

 363 ردبيلا 6

 371 اروميه 5

 371 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  3

 372 اصفهان 4

 373 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 374 اهواز 5

 375 ايران 8

 376 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  4

12 
نفر بورسيه  3 –ن نفر سپاه پاسدارا 3... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 377 سپاه پاسداران(

 378 تهران 3

 373 رفسنجان 6

 381 زاهدان 6

 381 زنجان 6

 382 سبزوار 3

 383 سمنان 6

 384 شاهد با همكاري يكي از دانشگاههاي تهران 6

 385 شاهرود 6

 386 شهرکرد 5

 387 شهيدبهشتي 3

 388 )پرداخت شهریه(ظرفيت مازاد -شهيدبهشتی 2

 383 شيراز 4

 331 قزوين 4

 331 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 2

 332 كرمان 5



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

21 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 333 كرمانشاه 5

 334 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 3

 335 گلستان 4

 336 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گلستان 2

 337 گناباد 4

 338 گيالن 5

 333 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 3

 411 لرستان 4

 411 مازندران 8

 412 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 4

 413 مركز قلب و عروق شهيد رجايي 11

 414 مشهد 4

 415 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 416 همدان 5

 417 رداخت شهریه(ظرفيت مازاد)پ -همدان 2

 418 يزد 8

 413 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 4

 اصفهان 3

پرستاري 
مراقبت هاي 
 ويژه نوزادان

121 

411 

 411 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 1

 412 ايران 6

 413 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 414 بابل 4

 415 د)پرداخت شهریه(ظرفيت مازا -بابل 2

 416 تبريز 11

 417 تهران 3

 418 شهيدبهشتي 3

 413 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 421 شيراز 3

 421 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 422 كرمان 4

 423 مشهد 4

 424 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 425 یزد 4

تكنولوژي  شهيدبهشتي 4
تصويربرداري 

تشديد 
 MRIمغناطيسي 

122 

426 

 427 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 ايران 5

تكنولوژي گردش 
 خون

123 

428 

 423 شيراز 4

 431 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 431 مرکز قلب و عروق شهيد رجائي 5

 تهراناروميه مشترك با  4
حشره شناسي 

پزشكي و 
 مبارزه باناقلين

124 

432 

 433 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 434 اهواز 4

 435 تربيت مدرس 3



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

21 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 436 تهران 12

 437 زنجان 4

 438 شيراز 4

 433 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 441 مازندران 3

 441 همدان 4

 442 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -نهمدا 2

 انتقال خون 7

خون شناسي 
آزمايشگاهي و 

بانك خون 
 )هماتولوژی(

125 

443 

 444 ایران 5

 445 بوشهر 4

 446 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بوشهر 2

 447 تبريز 4

 448 تهران 5

 443 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 3

 451 يشهيدبهشت 4

 451 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 452 کرمان 5

 453 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 2

 454 مشهد 5

 455 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 ايران 5

راديوبيولوژي و 
 حفاظت پرتويي

126 

456 

 457 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 458 بابل 3

 453 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بابل 1

 461 تهران 4

 461 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 462 شيراز 4

 463 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

4 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 464 127 رفاه اجتماعي شهریه(

 465 انبخشيعلوم بهزيستي و تو 8

 اروميه 4

 128 روان پرستاری

466 

 467 اصفهان 4

 468 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 463 اهواز 4

 471 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  2

 471 ایران  5

7 
نفر بورسيه  2 –نفر سپاه پاسداران  5... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 472 ان(سپاه پاسدار

 473 بوشهر 3

 474 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بوشهر 2

 475 بيرجند 5

 476 تبریز 4

 477 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 478 تهران 3



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

22 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 473 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی)پرداخت شهریه( 11

 481 زاهدان 4

 481 شهيدبهشتی 3

 482 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -يدبهشتیشه 2

 483 شيراز 3

 484 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 485 علوم بهزيستي و توانبخشي 6

 486 قزوین 5

 487 کرمان 3

 488 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 2

 483 کرمانشاه 6

 431 مشهد 3

 431 پرداخت شهریه(ظرفيت مازاد) -مشهد 1

 432 همدان 4

 433 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 1

 434 یاسوج 4

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

روانشناسي 
 باليني

123 

435 

3 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 436 شهریه(

 437 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 1

 438 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 2

 433 ارتش 4

 511 ايران 8

6 
نفر بورسيه  2 –نفر سپاه پاسداران  4... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 511 سپاه پاسداران(

 512 زاهدان 5

 513 زنجان 5

 514 شهيدبهشتي 5

 515 علوم بهزيستي و توانبخشي 6

 516 نكاشا 4

 517 كرمانشاه 4

 اراك 4

زيست فناوري 
 پزشكي

131 

518 

 513 اصفهان 3

 511 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 511 انتقال خون 6

 512 ایران 4

 513 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 514 تبريز 5

 515 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 516 تهران 6

 517 شهرکرد 4

 518 شيراز 4

 513 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 521 قزوين 4

 521 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 2



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

23 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 522 گلستان 3

 523 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گلستان 2

 524 گيالن 4

 525 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 2

 526 همدان 3

 527 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 528 یزد 4

 523 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 اصفهان 3

 131 ژنتيك انساني

531 

 531 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 532 ایران 3

 533 بابل مشترک با تهران 3

 534 بندرعباس مشترک با یزد 3

 535 تبريز 4

 536 تهران 6

 537 شهر كرد مشترك با تهران 3

 538 شهيدبهشتی 3

 533 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 541 شيراز مشترك با شهيد بهشتي 3

 541 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 542 علوم بهزيستي و توانبخشي 8

 543 مشهد 4

 544 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 545 يزد 4

 546 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 شيراز 5
 132 سالمت و رسانه

547 

 548 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 6

 133 سم شناسی

543 

 551 یه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهر -مازندران 2

 551 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 3

 552 اهواز 6

 553 پزشکی -تهران 4

 554 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

8 
دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم دارويي)پرداخت 

 555 شهریه(

 556 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر)پرداخت شهریه( 11

 557 زاد اسالمی واحد شهررضا)پرداخت شهریه(دانشگاه آ 11

 558 مازندران 5

 553 مشهد 6

 بابل 5

سالمت 
 سالمندي

134 

561 

 561 تبريز 5

 562 شهيدبهشتی 5

 563 علوم بهزيستي و توانبخشي 5

 564 یزد 5

شنوايي  ايران 5 135 565 



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

24 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 566 شناسي ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  1

 567 تهران 4

 568 شهيدبهشتي 5

 563 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 571 علوم بهزيستي و توانبخشي 3

 اصفهان 5

 136 شيمی دارویی

571 

 572 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 5

 573 اهواز 6

11 
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم دارويي)پرداخت

 574 شهریه(

 اصفهان 3

علوم بهداشتی 
 در تغذيه

137 

575 

 576 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 577 ایران 6

 578 تبريز 12

 573 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 6

 581 تهران 11

 581 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 5

 582 شيراز 4

 583 قزوين 7

 584 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 3

 585 يزد 5

 586 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3

 مازندران 5
علوم داروهای 

 پرتوزا
138 

587 

 اراك 3

 133 علوم تشريح

588 

 583 اروميه 4

 531 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 531 اصفهان 4

 532 مازاد)پرداخت شهریه( ظرفيت -اصفهان 2

 533 اهواز 4

 534 ايران 5

 535 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 536 ایالم 3

 537 بابل 3

 538 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بابل 2

 533 بيرجند 4

 611 تبريز 5

 611 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 612 تربيت مدرس 5

 613 تهران 4

 614 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 615 زاهدان 4

 616 زنجان 4

 617 سمنان 4

 618 شهيدبهشتي 4



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

25 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 613 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 611 شيراز 5

 611 كاشان 4

 612 كردستان مشترك با همدان 4

 613 كرمان 4

 614 هكرمانشا 4

 615 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 2

 616 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 1

 617 گلستان 3

 618 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گلستان 2

 613 گيالن 3

 621 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 1

 621 مازندران 6

 622 داخت شهریه(ظرفيت مازاد)پر -مازندران 2

 623 مشهد 3

 624 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 625 همدان 4

 626 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 627 ياسوج مشترك با شيراز 4

 628 يزد 3

 623 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 5

 141 ذیهعلوم تع

631 

 631 اروميه 5

 632 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  3

 633 اصفهان 3

 634 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 635 اهواز 6

 636 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  3

 637 ايران 6

 638 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 633 تبريز 11

 641 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 5

 641 تهران 11

 642 شهيدبهشتي 11

 643 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 5

 644 شيراز 6

 645 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 3

 646 کرمانشاه 6

 647 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 3

 648 هدمش 4

 643 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 ایران 6
علوم تغذیه در 
بحران و حوادث 

 غيرمترقبه
141 

651 

 651 ناجا(-نفر ارتش 2بقيه ا... )ظرفيت تخصيصی شامل:  2

 652 تبریز 6

 653 تهران 6



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

26 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

علوم و صنايع  تبريز 5
گرایش -غذايي

کنترل کيفی و 
 بهداشتی

142 

654 

 655 شهيدبهشتي 5

 656 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 ايران 6

فن آوري 
 اطالعات سالمت

 
143 

657 

 658 تبريز 4

 653 تهران 5

 661 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 3

 661 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 662 شيراز 4

 663 هریه(ظرفيت مازاد)پرداخت ش -شيراز 2

 664 كاشان 4

 665 كرمان 6

 اروميه 4

 144 فيزيک پزشکی

666 

 667 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 668 اصفهان 4

 663 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 671 اهواز 4

 671 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  2

 672 ايران 4

 673 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( - ایران 2

 674 تبريز 6

 675 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 676 تربيت مدرس 4

 677 تهران 8

 678 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 673 سمنان 4

 681 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -سمنان 2

 681 شيراز 4

 682 )پرداخت شهریه(ظرفيت مازاد -شيراز 2

 683 كاشان 4

 684 كرمانشاه 4

 685 مشهد 6

 686 يزد 4

 687 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3

 اصفهان 4

 145 فيزيوتراپي

688 

 683 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 631 اهواز 6

 631 ايران 7

 632 تبريز 5

 633 زاد)پرداخت شهریه(ظرفيت ما -تبریز 3

 634 تربيت مدرس 6

 635 تهران 4

 636 زاهدان 6

 637 سمنان 5



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

27 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 638 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -سمنان 3

 633 شهيدبهشتي 7

 711 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 4

 711 شيراز 5

 712 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 713 علوم بهزيستي و توانبخشي 11

5 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 714 شهریه(

 ايران 4

فيزيوتراپي 
 ورزشي

146 

715 

 716 تهران 4

 717 شيراز 4

 718 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 اراك 4

 147 فيزيولوژي

713 

 711 اردبيل 3

 711 اروميه 5

 712 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  3

 713 اصفهان 4

 714 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 715 اهواز 6

 716 ايران 8

 717 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  4

 718 بندرعباس مشترک با تهران 4

 713 تبريز 4

 721 یه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهر -تبریز 2

 721 تربيت مدرس 6

 722 تهران 4

 723 رفسنجان 4

 724 زاهدان 4

 725 زنجان 4

 726 سبزوار 3

 727 سمنان 6

 728 شاهد 6

 723 شهيدبهشتي 4

 731 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 731 شيراز 6

 732 كاشان 4

 733 كرمان 5

 734 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 2

 735 گيالن 4

 736 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 2

 737 لرستان 3

 738 مشهد 4

 733 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 741 همدان 5

 741 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 3



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

28 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 742 يزد 4

 743 خت شهریه(ظرفيت مازاد)پردا -یزد 2

 اصفهان 4

قارچ شناسی 
 پزشكي

148 

744 

 745 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 746 اهواز 5

 747 ايران 3

 748 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 743 تربيت مدرس 5

 751 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تربيت مدرس 3

 751 شهریه( شبانه)پرداخت-تهران 11

 752 بهداشت -تهران   4

 753 شيراز 4

 754 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 755 کرمان 3

 756 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 2

 757 مازندران 4

 758 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 753 مشهد 4

 761 ت شهریه(ظرفيت مازاد)پرداخ -مشهد 1

 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  5

 143 كاردرماني

761 

 762 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 4

4 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 763 شهریه(

 764 ايران 11

 765 تهران 3

 766 شهيدبهشتي 7

 767 علوم بهزيستي و توانبخشي 7

 اصفهان 4

کتابداری و 
اطالع رسانی 

 پزشکی
151 

768 

 763 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 771 اهواز 5

 771 ايران 12

 772 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  6

 773 بوشهر 8

 774 تبريز 5

 775 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 776 تهران 8

 777 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 4

 778 مجازی)پرداخت شهریه(-تهران 12

 773 شهيدبهشتي 8

 781 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 4

 781 كرمان 12

 782 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 4

کنترل مواد  اهواز 3
خوراکی و 
 آشاميدنی

151 
783 

 784 تبریز 6



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

29 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 اصفهان 6

 152 گفتار درمانی

785 

 786 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 3

 787 اهواز 8

 788 ايران 8

 783 تهران 4

 731 علوم بهزيستي و توانبخشي 5

3 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 731 شهریه(

5 
-مشهدمرکز آموزش عالی وارستگان در شهر مقدس 

 732 غيرانتفاعی )پرداخت شهریه(-غيردولتی

 اصفهان 5

 153 مامايي

733 

 734 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 5

 735 اهواز 11

 736 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  5

 737 ايران 25

 738 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  11

 733 تبريز 15

 811 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -زتبری 8

 811 تربيت مدرس 11

 812 تهران 7

 813 شهيدبهشتي 11

 814 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 5

 815 شيراز 4

 816 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 817 گيالن 5

 818 مشهد 14

 813 ه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهری -مشهد 4

4 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 شهریه(
مددكاري 
 اجتماعي

154 811 

 811 علوم بهزيستي و توانبخشي 11

 اهواز 5

مديريت 
 توانبخشی

155 

812 

 813 ايران 5

 814 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 815 علوم بهزيستي و توانبخشي 5

5 
ظرفيت مازاد)پرداخت  -یستی و توانبخشیعلوم بهز
 816 شهریه(

 اصفهان 4

مديريت خدمات 
بهداشتي 

 درماني
156 

817 

 818 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 813 اهواز 4

 821 ايران 15

 821 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  7

6 
نفر ارتش  1 –پاسداران نفر سپاه  5... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 822 ناجا پاسداران(

 823 تبريز 6

 824 تهران 11

 825 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تهران 5



                  ی                         "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك49دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال                 "

31 

 

ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 826 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 15

 827 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری)پرداخت شهریه( 21

 828 هریه(دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات)پرداخت ش 15

 823 شهيدبهشتي 6

 831 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 831 شيراز 5

 832 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 3

 833 قزوين 7

 834 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 4

 835 كرمان 5

 836 مشهد 5

 837 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 3

 838 يزد 5

 833 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3

مديريت ايمني،  زنجان 4
سالمت و محيط 

 زيست
157 

841 

 841 شهيدبهشتي 8

 842 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 4

 اراك 5

مشاوره در 
 مامايي

158 

843 

 844 اروميه 5

 845 ه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهری -اروميه  3

 846 البرز 4

 847 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -البرز 2

 848 اهواز 6

 843 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اهواز  3

 851 تبریز 6

 851 زاهدان 5

 852 زنجان 5

 853 شاهرود 6

 854 قزوین 3

 855 كرمان 5

 856 کرمانشاه 7

 857 اد)پرداخت شهریه(ظرفيت ماز -کرمانشاه 3

 858 گلستان 6

 853 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گلستان 3

 861 مازندران 6

 861 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 3

 862 مشهد 4

 863 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 864 همدان 8

 865 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 2

 866 یزد 6

 اصفهان 5
مهندسي 

بهداشت حرفه 
 اي

153 

867 

 868 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 3

 863 اهواز 4

 871 ایران 7
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 871 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 872 تربيت مدرس 5

 873 تهران 8

 874 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 875 شهيدبهشتي 5

 876 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 877 شيراز 4

 878 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 873 قزوین 3

 881 مازندران 3

 881 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 882 همدان 7

 883 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 4

 884 يزد 4

 885 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 2

 اردبيل 3

مهندسي 
 بهداشت محيط

161 

886 

 887 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اردبيل  2

 888 اروميه 3

 883 اصفهان 6

 831 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 3

 831 البرز 4

 832 اهواز 6

 833 هریه(ظرفيت مازاد)پرداخت ش -اهواز  3

 834 ايران 8

 835 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  4

3 
-نفر ارتش 1 –نفر سپاه پاسداران  2... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 836 ناجا پاسداران(

 837 بندرعباس 3

 838 بوشهر 3

 833 بيرجند 3

 311 تبریز 4

 311 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 4

 312 تهران 14

 313 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 11

 314 زاهدان مشترک با ایران 4

 315 زنجان مشترك با تهران 4

 316 سمنان 4

 317 شهركرد 4

 318 شهيدبهشتي 5

 313 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 3

 311 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 3

 311 شيراز  5

 312 قزوين 4

 313 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -قزوین 2

 314 قم مشترك با اصفهان 4
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 315 كاشان 4

 316 كردستان 6

 317 كرمان 5

 318 كرمانشاه 4

 313 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 2

 321 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمانشاه 2

 321 گناباد 4

 322 گيالن 4

 323 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 2

 324 لرستان 3

 325 مازندران 4

 326 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 327 مشهد 4

 328 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مشهد 2

 323 همدان 7

 331 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -همدان 4

 331 ياسوج مشترك با شهيدبهشتي 3

 332 يزد 5

 333 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 3

 334 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -البرز 2

 335 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کرمان 3

 ايران 5
مهندسي 
 بيمارستان

161 
336 

مهندسي  اصفهان 4
پزشكي )زيست 

 مواد(
162 

337 

 338 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 اصفهان 4

مهندسی 
پزشکی 

 )بيوالكتريك(
 

163 

333 

 341 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 341 تبریز 4

 342 تهران 8

 343 شبانه)پرداخت شهریه(-تهران 6

 344 شهيدبهشتي 3

 345 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شهيدبهشتی 2

 346 شيراز 4

2 
 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز

 347 

 اراك 4

 164 ميكروبشناسي

348 

 343 اردبيل 3

 351 اروميه 4

 351 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اروميه  2

 352 اصفهان 4

 353 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -اصفهان 2

 354 البرز 3

 355 رانستيتو پاستو 4

 356 اهواز 6
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 357 ايران 5

 358 ايالم 4

 353 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  3

 361 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایالم 1

 361 بابل 4

 362 تبريز 4

 363 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 2

 364 پزشکی -تهران 5

 365 بهداشت -تهران   8

 366 زاهدان 4

 367 زنجان 4

 368 شاهد 6

 363 شهركرد 4

 371 شيراز 5

 371 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 372 قزوين 5

 373 كاشان 3

 374 كردستان 3

 375 كرمان 3

 376 كرمانشاه 4

 377 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -کاشان 1

 378 يت مازاد)پرداخت شهریه(ظرف -کرمانشاه 2

 373 گلستان 4

 381 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گلستان 2

 381 گيالن 3

 382 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -گيالن 2

 383 مازندران 3

 384 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 1

 385 مشهد 3

 386 همدان 3

 387 اد)پرداخت شهریه(ظرفيت ماز -همدان 2

 388 ياسوج 5

 383 يزد 3

 331 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -یزد 1

 331 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -البرز 2

 332 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -بابل 2

ميكروبشناسي  تهران 5
 موادغذايي

165 
333 

 334 زنجان 4

 ايران 6

نانوتکنولوژی 
 پزشكی

166 

335 

 336 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -ایران  2

 337 تبريز 5

 338 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -تبریز 3

 333 تهران 6

15 
دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم دارويي)پرداخت 

 1111 شهریه(
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ظرفيت 
 ردیف کد رشته رشته دانشگاه پذیرنده نفر -

 1111 زنجان 4

 1112 شيراز 8

 یه(ظرفيت مازاد)پرداخت شهر -اصفهان 4

نظارت بر امور 
 دارویی

167 

1113 

 1114 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

 1115 مجازی) پرداخت شهریه(-تهران 15

8 
دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم دارويي)پرداخت 

 1116 شهریه(

 1117 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر)پرداخت شهریه( 11

 1118 اسالمی واحد شهررضا)پرداخت شهریه(دانشگاه آزاد  11

 1113 مازندران 4

 تربيت مدرس 6

ويروس 
 شناسی

168 

1111 

 1111 بهداشت -تهران   8

 1112 شيراز 4

 1113 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -شيراز 2

 1114 كرمان 3

 1115 گلستان 4

 1116 مشهد 3

 1117 موسسه سرم رازی 4

 1118 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -لستانگ 2

پرستاري  ارتش 5
 نظامي

163 
1113 

12 
نفر بورسيه  2 –نفر سپاه پاسداران  11... )ظرفيت تخصيصی شامل: بقيه ا

 1121 سپاه پاسداران(

 اراک 3

تاریخ علوم 
 پزشکی

171 

1121 

 1122 ایران 6

 1123 بابل 4

 1124 تبریز 5

 1125 تهران 6

 1126 شاهد 4

 1127 مازندران 3

 1128 ظرفيت مازاد)پرداخت شهریه( -مازندران 2

11 
دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم دارويي)پرداخت 

 شهریه(
 171 مدیریت دارویی

1123 

پرستاری  ایران 4
 توانبخشی

172 
1131 

 1131 علوم بهزيستي و توانبخشي 5
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 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

1 
آذربایجان 

 شرقی 
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . 

 آذربایجان غربی  2
اتباع غير ايراني در شهرهاي مرزي  كليهاقامت اتباع افغانی در سطح استان و

 استان ممنوع مي باشد . 

 اردبيل 9
های اقی در شهرستاناقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عر

 و نمين ممنوع ميباشد .  مشکين شهر بيله سوار، گرمی، پارس آباد،

 اصفهان 9

اقامتتت اتبتتاع افغتتانی در شهرستتتانهای نطنتتز ، فریتتدن، فریتتدون شتتهر، ستتميرم،   

ختتور، دهاقتتان ، نتتا ين، گلاایگتتان،   ،چادگتتان، خوانستتار، بختتش مرکتتزی اصتتفهان   
 ممنوع می باشد .  ان آران و بيد گل از شهرست ، ابوزيداردستانبيابانك، 

 ایالم  5
اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان 

  باشد .های مهران و دهلران و شهرهای مرزی ممنوع می

 . فاقد ممنوعيت البرز 6

   شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع ميباشد .اقامت اتباع افغانی در  بوشهر 7

 تهران  8
شهرداري تهران براي  19فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه 

 اتباع افغاني.

4 
چهارمحال 

 بختياری
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . 

 خراسان جنوبی 11

مرزي نهبندان، سربيشه،درميان،  اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستانهای

طبس ممنوع می باشد . اقامت اتباع افغاني  فردوس و سرایان و ،قاين،زيركوه

اقامت اتباع عراقی در سطح در شهرستانهاي بيرجند و خوسف مجاز است. 
 استان ممنوع است . 

11 
خراسان 

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

 خراسان رضوی 12
 خواف، تایباد، قوچان، انهای مرزی : تربت جام،شهرستاقامت اتباع افغانی در 

 کالت نادری و درگزممنوع است .  سرخس،

 خوزستان 19

-ممنوع مي گتوند شهرستانبه استثناء اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

اتباع خارجي در شهرستانهای آبادان،خرمشهر،دشت و تردد اقامت  باشد.

 .باشدآزادگان ممنوع می
گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهای  ت اتباع خارجي دارايتبصره : اقام

 باشد . بالمانع میخرمشهر آبادان و 

 زنجان 19
صرفًا شهرستانهای  .اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد

 باشد . زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع عراقی مجاز می

15 
سيستان و  

 بلوچستان

 استان ممنوع می باشد .  كلفغانی و عراقی در اقامت اتباع ا

اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستانهای زابل، هيرمند، زهك و بخشهاي 
  باشد.مرزي شهرستانهاي خاش، ايرانشهر، سراوان ، چابهار  ممنوع می

 سمنان 16

تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش 

عراج يك، منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع می م
 .باشد.اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شاهرود و دامغان ممنوع است

 فارس 17
 ارسنجان، داراب، شهرستانهای فيروز آباد ، فراشبند،اقامت اتباع افغانی در 

 باشد .و خنج ممنوع می ريز، رستم،نيمهر فسا،

 قزوین 18
به استثناء شهرستان قزوین ، سایر شهرهای استان برای اقامت اتباع افغانی 

 باشد . ممنوع می

 فاقد ممنوعيت. قم  14

 کرمان 21

ريگان،  ، قلعه گنج،عنبرآباد ،بافت منوجان،اع افغانی در شهرستانهای اقامت اتب

 سطحاتباع عراقی در و  رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار بم، فهرج
 باشد . استان ممنوع می

 کرمانشاه 21
اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي 

 باشد .استان ممنوع مي

 کردستان 22
اتباع خارجي در بخش مركزي  كليه اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت

مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع  شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و

 ) به استثناي مهمانشهرها( مي باشد .

 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غير ايراني در جمهوري اسالمي ايران  -9ره جدول شما
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29 
کهگيلویه و 

 بویراحمد
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . 

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گيالن 29

 باع افغانی مجاز ميباشد .  صرفًا شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت ات گلستان 25

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  لرستان 26

 باشد . ممنوع ميكل استان اقامت اتباع افغاني در  مازندران 27

 مرکزی 28

فراهان، فرمهين، شهرستان های آشتيان، تفرش، اقامت اتباع افغانی  در 

ممنوع  ن و بخش خنداب از توابع اراکخمين، شازند، محالت، زرندیه، کميجا

 ميباشد .  

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  همدان 24

 هرمزگان 91

كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي،  هايدر شهرستانعراقي اقامت اتباع 

 .ممنوع می باشدجاسك 
 اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 شهرستان های خاتم و بافق برای ممنوع ميباشد .   ت اتباع افغانی دراقام یزد 91

 
 
 

 مركز سنجش آموزش پزشكي


